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KEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 

Η Αξιολόγηση στο πεδίο της εκπαίδευσης, εννοιολογικώς ευρεία και 

πολύσηµη (αξιολόγηση διδασκαλίας, µάθησης, εκπαιδευτικών, µαθητών, 

εκπαιδευτικού έργου....), µε ποικίλες συνιστώσες και προεκτάσεις 

(κοινωνικοπολιτικές, οικονοµικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές....) έχει 

επανειληµµένα1 αποτελέσει θέµα ερευνητικών µελετών από ειδικούς καθώς 

επίσης το επίκεντρο σοβαρών συζητήσεων σε εκπαιδευτικούς, πολιτικούς και 

ευρύτερα κοινωνικούς κύκλους. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην 

αξιολόγηση του µαθητή, αφενός διότι διά µέσου αυτής είναι εφικτή η 

αξιολογική προσέγγιση άλλων παραµέτρων2 της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, 

αφετέρου διότι αποτελεί τη βάση για τη λήψη αποφάσεων από τους 

υπεύθυνους για το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής, από τους 

εκπαιδευτικούς, από τους ίδιους τους µαθητές και τους γονείς τους.  

Το ζήτηµα της λήψης αποφάσεων,  ειδικότερα στη Μαθηµατική 

εκπαίδευση, αναδύεται στο πλαίσιο της καθηµερινής διδακτικής πρακτικής, 

όπου οι ίδιες οι µαθηµατικές δραστηριότητες συνιστούν ταυτόχρονα τα προς 

αξιολόγηση έργα. Ο δάσκαλος προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

του κάθε µαθητή προβαίνει σε αξιολογήσεις των έργων τους ακόµη και µέσα 

σε χρόνο δευτερολέπτων, χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες πληροφορίες. 

Πρόκειται για αξιολόγηση σε µικρο – επίπεδο, όπου διαµορφώνουν προσωπική 
                                                 
1 Πληθώρα σχετικών ερευνών έχουν γίνει σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία 
του ’30, οπότε άρχισε η µεθοδολογική αναζήτηση και η συστηµατική διερεύνηση των σχετικών 
προβληµάτων.  
2 Η αξιολόγηση του µαθητή υπεισέρχεται στην αξιολόγηση της διδασκαλίας –εξετάζεται εάν η όλη 
µεθόδευση της διδακτικής πράξης έφερε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, και στην αξιολόγηση της 
µάθησης – τούτη ως εσωτερική διανοητική διεργασία δεν µπορεί να παρατηρηθεί και να αξιολογηθεί 
παρά µόνο τα αποτελέσµατά της µέσω της συµπεριφοράς του ατόµου και των αντιδράσεών του σε 
σκόπιµα προκαλούµενα ερεθίσµατα [βλέπε σχετικά Μ. KΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, 1989, σσ. 625,631]. Επιπλέον 
αποτελεί µια πτυχή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθότι η τελευταία στρέφεται σε τρεις 
ιδιαίτερους τοµείς : τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού, τη διαδικασία της διδασκαλίας του και τα 
προϊόντα µάθησης [βλέπε σχετικά Γ. ΤΡΟΥΛΗΣ, 1989, σ. 622-623]. Επίσης η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου σε µικρο – επίπεδο (µικροαξιολόγηση) βασίζεται στην αξιολόγηση του µαθητή 
[βλέπε σχετικά Π. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ- ΧΟΥΡ∆ΑΚΗ, 1989, σ. 620-621].  



κρίση οι µεν µαθητές για το ατοµικό τους επίπεδο,  ο δε εκπαιδευτικός σχετικά 

µε το «τι» και «πώς» µαθαίνουν οι µαθητές. [C. Maher, R. Davis, A. Alston, 

1993, p. 249, S. Roberts, 1994]. «Η αξιολόγηση είναι µια κυκλική διαδικασία 

παρατηρήσεων, διαµόρφωσης και συνεχούς τροποποίησης απόψεων σχετικά 

µε το τι κατανοούν οι µαθητές. αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση της 

ποιότητας της διδασκαλίας, αφού διά µέσου αυτής προσδιορίζεται τι και πώς 

µαθαίνουν οι µαθητές µαθηµατικά». [NCTM’S Standards 1989]. H απάντηση 

µάλιστα των παραπάνω ερωτηµάτων προαπαιτεί την ανάλυση σε επιµέρους 

ερωτήµατα που αφορούν µερικότερες πτυχές της αξιολόγησης λ.χ. ο τρόπος 

επιλογής των οργάνων συλλογής των πληροφοριών, ο ορισµός των συνθηκών 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί κ.ο.κ. 

[Γ.Μ. Τρούλης 1996β]. Τα επιµέρους αυτά ζητήµατα αλληλοσυσχετίζονται και 

είναι ενδεικτικά του πρίσµατος διά µέσου του οποίου θεωρείται η όλη 

αξιολογική διαδικασία. Έτσι λοιπόν όταν τα τεστ πολλαπλής επιλογής ή 

σύντοµης απάντησης δίνουν τη θέση τους σε έργα αξιολόγησης µε τη µορφή 

σχεδίων εργασίας, τότε το νοηµατικό περιεχόµενο της εγκυρότητας 

διευρύνεται και η αξιολόγηση λειτουργεί σε διαφορετικό επίπεδο από εκείνο 

της εξέτασης µε χρήση ενός τεστ (µε τη µορφή λ.χ. αξιολόγησης βάσει 

φακέλου /portfolio assessment).  

H οπτική γωνία θεώρησης της αξιολόγησης και διαµόρφωσης των 

σκοπών της σχετίζεται µε την έµφαση που δίνεται σε κάθε ένα από τους 

παρακάτω συχνά συγχεόµενους, συγγενείς προς την αξιολόγηση όρους3 : 

                                                 
3 Εxamining : εξετάζω, επιθεωρώ στενά  
Documenting : καταγράφω, συλλέγω στοιχεία για να δείξω τί συµβαίνει  
Assessing : εκτιµώ – περιγράφω την παρούσα κατάσταση µε αναφορά σε κάποια εννοιολογικά, 
διαδικαστικά ή αναπτυξιακά στοιχεία.  
Testing : ∆ηµιουργώ ένα φραγµό, ή ένα φίλτρο για να λάβω αποφάσεις σχετικές µε αποδοχή – 
απόρριψη ή επιτυχία – αποτυχία.  
Measuring : ορίζω «πόσο» και «τι» µε τη χρήση µιας καλά καθορισµένης µονάδας.  
Evaluating : αποδίδω αξία σε κάτι.  
Είναι δυνατόν :  
■ Να εξετάζω (examine) µαθητές και να τους δίνω κίνητρα για πρόοδο χωρίς να βασίζοµαι σε 
ένα τεστ.  

■ Να καταγράφω (document) τις επιδόσεις και τις ικανότητες των µαθητών χωρίς να τους 
µετρώ (measure) εκφυλίζοντας µάλιστα τις σχετικές πληροφορίες σε ένα βαθµό (µε χαρακτήρα 
αριθµού ή γράµµατος). 



Examining – εξέταση, Documenting – καταγραφή, Assessing – εκτίµηση, 

Testing – έλεγχος, υποβολή σε δοκιµασία, Measuring – µέτρηση, Evaluating – 

αξιολόγηση. Σε διεθνές επίπεδο το ενδιαφέρον των ερευνητών εστιάζει κυρίως 

στους τρείς πρώτους άξονες: εξέταση ικανοτήτων, καταγραφή των επιδόσεων, 

εκτίµηση της προόδου των µαθητών. Γενικά η αξιολόγηση νοηµατοδοτείται ως 

µια εξελικτική διαδικασία καταγραφής, συνυφασµένη µε τη διδασκαλία, της 

οποίας η ποιότητα έγκειται στην ικανότητά της να παρέχει πλήρεις και ακριβείς 

πληροφορίες µε γνώµονα τη λήψη αποφάσεων σχετικών  µε τη διδασκαλία [R. 

Lesh & S. Lamon, 1993, p. 6-7].  

Oι σύγχρονες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στο πεδίο της 

Αξιολόγησης είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις τοµές στην Μαθηµατική 

Εκπαίδευση των τελευταίων χρόνων και κατ’ επέκταση µε τις σύγχρονες 

αντιλήψεις για τη διδασκαλία και µάθηση των µαθηµατικών, τα πορίσµατα 

ερευνών στο πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας, την πρόοδο της τεχνολογίας και 

τους όρους διαβίωσης – εργασίας στην «εποχή της πληροφορίας».  

Η αναθεώρηση των στόχων της Μαθηµατικής Παιδείας4 στο 

πλαίσιο της ουσιαστικής κατανόησης των Μαθηµατικών δίνει έµφαση στην 

«ανώτερης τάξης σκέψη» και στην ικανότητα του παιδιού να «κάνει» 

Μαθηµατικά. Η κατάκτηση των νέων στόχων υπαγορεύει την ανάγκη 

επανεκτίµησης των παραδοσιακών µεθόδων αξιολόγησης και την ανάλογη 

αναπροσαρµογή τους, αφενός διοτι οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι δεν είναι 

συµβατές µε το σύνολο των παραπάνω στόχων, αφετέρου διότι οι 

εκπαιδευτικοί είναι απρόθυµοι να αφιερώσουν διδακτικό χρόνο για βαθιά 

κατανόηση εννοιών και ανακαλυπτικές δραστηριότητες, αφού οι τέτοιου 

είδους δραστηριότητες δεν εξετάζονται µε τα τεστ και δεν επιδρούν στη 

διαµόρφωση του βαθµού του µαθητή. Τα αποτελέσµατα βέβαια αυτής της 
                                                                                                                                            
■ Να εκτιµώ (assess)  σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι µαθητές και σε ποιό πρέπει να φθάσουν –

µε σηµεία αναφοράς προκαθορισµένες µαθηµατικές γνώσεις και δεξιότητες- χωρίς να τους αξιολογώ 
και χωρίς να τους συγκρίνω µεταξύ τους κάνοντας χρήση της κλίµακας «καλός – κακός».   

4 Πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ µε τη συµβολή του Εθνικού Συµβουλίου ∆ασκάλων των 
Μαθηµατικών (National Council of Teachers of mathematics) και συνοψίζεται στα STANDARDS 
(NCTM 1989, 1991) πάνω στους άξονες :  
ανάπτυξη της µαθηµατικής φαντασίας  - αναπτυξη κριτικής και δηµιουργικής σκέψης  
καλλιέργεια ικανότητας επικοινωνίας  - ανάπτυξη θετικών στάσεων  
χρήση των µαθηµατικών σε καταστάσεις από την καθηµερινή ζωή 



κατάστασης είναι εµφανή µε τη χαµηλή βαθµολογία των µαθητών στα 

παραδοσιακά τεστ, καθώς αυτοί δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 

εννοιολογικές βάσεις [G.A. Goldin, 1993, pp. 64-66]. 

H εφαρµογή παραδοσιακών µορφών αξιολόγησης (µε χρήση 

σταθµισµένων τεστ ή ερωτήσεων ανοικτού τύπου) συνάδει µε τη διδακτική 

πρακτική που εστιάζει στην εύρεση απαντήσεων µε την ακολουθία 

προκαθορισµένων βηµάτων σε τυποποιηµένες, προσδιορισµένες από τον 

εκπαιδευτικό καταστάσεις. Η διδασκαλία είναι επικεντρωµένη στην εκµάθηση 

κανόνων και αλγοριθµικών διαδικασιών και στην άσκηση µέσω της 

επανάληψης. Όµως οι νεότερες αντιλήψεις για τη διδασκαλία µετατοπίζουν 

το επίκεντρο από την αναπαραγωγή της διαδικαστικής γνώσης στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λογικής αιτιολόγησης και επικοινωνίας σε πραγµατικές συνθήκες. 

Παράλληλα η κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων5 εισάγεται ως σηµαντικός 

γνωστικός διδακτικός στόχος οπότε η αξιολογική διαδικασία πρέπει να 

προσανατολίζεται στην εξέταση της φύσης των µοντέλων που έχει 

κατασκευάσει ο µαθητής και στον προσδιορισµό της ακρίβειας, συνθετότητας, 

ευελιξίας και σταθερότητάς τους, καθόσον χρησιµοποιούνται για παραγωγή 

περιγραφών, εξηγήσεων και προβλέψεων σε ποικίλα περιβάλλοντα επίλυσης 

προβλήµατος και για ποικίλους σκοπούς κάτω από διάφορες συνθήκες [R. 

Lesh & S. Lamon, 1993 , pp. 17-62, Γ. Φιλίππου & Α. Παναούρα, 2000]. 

Η αξιοποίηση των τελευταίων πορισµάτων της Γνωστικής 

Ψυχολογίας στο σχεδιασµό της διδασκαλίας και των τεστ επίδοσης έχει 

επιφέρει µια µετατόπιση του επίκεντρου των τελευταίων από την 

ποσοτικοποίηση της επίδοσης µε χρήση µεταβλητών στην περιγραφή νοητικών 

διαδικασιών και από την στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων στην 

ψυχολογική ερµηνεία των ποσοτικών δεδοµένων. Οι νεότερες θεωρίες για τη 

µάθηση είναι ασύµβατες µε  εκείνες πάνω στις οποίες βασίστηκε η θεωρία των 

                                                 
5 Πρόκειται για πλήρη συστήµατα που αποτελούνται από : i) στοιχεία (σχήµατα, ποσότητες....), ii) 
σχέσεις µεταξύ των στοιχείων του συστήµατος iii) λειτουργίες ή µετασχηµατισµούς των στοιχείων iv) 
µοτίβα που ρυθµίζουν τις σχέσεις, τις λειτουργίες και τους µετασχηµατισµούς.  



σταθµισµένων τεστ6, καθότι σύµφωνα µε τις πρώτες ένας εκπαιδευόµενος είναι 

«ικανότερος» όχι επειδή έχει προσλάβει περισσότερες γνώσεις – δεξιότητες, 

αλλά επειδή µετασχηµατίζει τις γνώσεις του και αναπτύσσει στρατηγικές και 

µοντέλα που τον βοηθούν να κρίνει πότε και πώς αυτές αξιοποιούνται [R. 

Mislevy, K. Yamamoto, S. Anacker, 1993, p. 293-295]. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει αλλαγές όχι µόνο στον τύπο 

των µαθηµατικών γνώσεων & δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στις νέες 

συνθήκες αλλά και στον τύπο της εργασίας & των επαγγελµάτων7 στα οποία 

τα µαθηµατικά χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή βάση. 

 Ωστόσο η χρήση των µέσων της τεχνολογίας από ορισµένους µαθητές 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας και µάθησης µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

των τρόπων σκέψης, οι οποίοι δεν είναι προσεγγίσιµοι στους υπόλοιπους 

µαθητές. Οι πρώτοι µπορεί να αντιληφθούν µοτίβα και κανονικότητες που 

χωρίς τη χρήση των εν λόγω µέσων θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να δουν. Στα 

µαθηµατικά οι προηγµένοι υπολογιστές τσέπης δίνουν τη δυνατότητα στους 

µαθητές όχι µόνο να σκέφτονται και να εργάζονται συντοµότερα αλλά και µε 

διαφορετικό τρόπο.  

Στην περιοχή της τεχνολογίας και αξιολόγησης είναι αναγκαίο να 

διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα :  

- Σε ποιά νέου τύπου κατανόηση και ικανότητα πρέπει να δοθεί 

έµφαση για τη λύση προβλήµατος από οµάδες χρηστών τεχνολογικών 

µέσων.  

                                                 
6 Τόσο στην κλασική θεωρία των τεστ (CTT – Classical Test Theory) όσο και στη µεταγενέστερη, 
εξελιγµένη ως προς τις χρησιµοποιούµενες στατιστικές µεθόδους (IRT, Item Response Theory) το 
σκορ καθορίζεται βασικά από το πλήθος των σωστών απαντήσεων σε ένα κορµό ερωτήσεων. . . .   
7 Στο πλαίσιο των νέων δεδοµένων της οικονοµίας το να εργάζεται κανείς έξυπνα είναι µεγαλύτερης 
σηµασίας από το να εργάζεται σκληρά. Τα επαγγέλµατα που συνεισφέρουν σε αυτή την οικονοµία 
χρειάζονται εργαζόµενους, οι οποίοι έχουν προετοιµαστεί για να δέχονται νέες ιδέες, να προσαρµόζονται 
στις αλλαγές, να δρουν αποτελεσµατικά σε συνθήκες αβεβαιότητας και να επιλύουν πρωτότυπα 
προβλήµατα. Αυτές ακριβώς οι ανάγκες – και όχι απλώς οι υπολογισµοί – καθιστούν τα µαθηµατικά 
βασικό προαπαιτούµενο σε πολλά επαγγέλµατα.... όπου είναι απαραίτητες οι ικανότητες κατανόησης, 
επικοινωνίας, χρήσης και ερµηνείας εννοιών και διαδικασιών βασισµένων σε µαθηµατικό τρόπο σκέψης. 
Οι βασικές ικανότητες που ικανοποιούσαν τις ανάγκες των θέσεων εργασίας στο παρελθόν είναι σήµερα 
ανεπαρκείς. Ο σηµερινός εργαζόµενος εµπλέκεται ενεργά σε οµαδικές διαδικασίες επίλυσης 
προβλήµατος, συζητά µε τους συνεργάτες του και αναζητά αµοιβαία αποδεκτές λύσεις... ορίζει 
προβλήµατα, συλλέγει στοιχεία, τα επεξεργάζεται και εξάγει έγκυρα συµπεράσµατα [The Mathematics 
Sciences Education Board 1989, 1990].  
 



- Ποιές νέου τύπου έννοιες και ικανότητες θα προετοιµάζουν τους 

µαθητές για συνεχή µάθηση και προσαρµογή σε συστήµατα εννοιών και 

διαδικασιών συνδεδεµένων µε τις νέες τεχνολογίες. 

  

 Στην εποχή της πληροφορίας τα συστήµατα εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, όχι µόνο 

από τα τεστ και να παρέχουν πληροφόρηση για τον κάθε µαθητή, για οµάδες 

µαθητών, για τους δασκάλους τους και τα προγράµµατα διδασκαλίας. Έτσι 

όταν οι πληροφορίες συλλέγονται µε αξιολογήσεις στη βάση φακέλου, 

συνεργατικών σχεδίων εργασίας ή παρατηρήσεων του δασκάλου το 

αποτέλεσµα δεν συµπυκνώνεται σε ένα βαθµό µε τη µορφή αριθµού ή 

γράµµατος, ο οποίος µάλιστα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της λήψης 

αποφάσεων. 

Επίσης η ίδια η πληροφορία πρέπει να έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα 

και να περιλαµβάνει διαφόρων τύπων επιδόσεις και ικανότητες. Σύµφωνα µε 

πορίσµατα ερευνών, διαφορετικά είδη µαθηµατικής γνώσης και δεξιοτήτων 

µπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχία, ενώ υπάρχουν διάφοροι τύποι επιτυχίας. 

(λ.χ. οι «δυνατοί» στην άλγεβρα µπορεί να είναι «αδύνατοι» στη γεωµετρία). Η 

µαθησιακή διαδικασία εξάλλου εκτυλίσσεται µέσα από διάφορα κανάλια. «Τα 

περισσότερα τεστ αξιολόγησης της µαθηµατικής επίδοσης δεν  µετρούν το 

ευρύ φάσµα των ικανοτήτων που απαιτούνται για διαβίωση και εργασία σε ένα 

κόσµο που βαθµιαία διαµορφώνεται από τα Μαθηµατικά, την Επιστήµη και 

την Τεχνολογία» [R. Lesh, S. Lamon, M. Behr & F. Lester, 1993, pp. 401-

404]8.  

Επιπλέον η πληροφορία πρέπει να δίδεται σε απλή αλλά όχι 

µονοδιάστατη µορφή – εκφυλισµενη σε ένα αριθµητικό χαρακτήρα ή γράµµα, 

δια µέσου του οποίου συγκρίνονται οι δυνατοί µε τους αδύναµους µαθητές. Η 

σε πολυδιάστατη µορφή εκφρασµένη πληροφορία θα αναφέρεται στα δυνατά 

και αδύνατα σηµεία του κάθε µαθητή ατοµικά. Μέσω του Η/Υ και των 

                                                 
8 The National Research Council –NRC, 1990 p. 21 όπως αναφέρεται στο R. Lesh, S. Lamon, M. Behr 
& F. Lester,   1993, p. 398. 



προχωρηµένης τεχνολογίας συστηµάτων οι αναφορές στην επίδοση µπορεί να 

δίνονται µε τη µορφή γραφηµάτων και σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε 

το χρήστη, ο οποίος θα µπορεί να λαµβάνει απαντήσεις στα σχετικά 

ερωτήµατά του [R. Lesh, S. Lamon, B. Gong & T.R. Post, 1993, pp. 344-348).  

 

 

1.2  Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ        

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  

 

«Η διδασκαλία της Γεωµετρίας θα πρέπει να αρχίζει σε µικρή ηλικία και 

να συνεχίζεται µε κατάλληλες µορφές κατά τη διάρκεια όλης της µαθηµατικής 

εκπαίδευσης» [∆ιεθνής Επιτροπή για τη Μαθηµατική Εκπαίδευση, ICMI, 

1995].. Προκειµένου µάλιστα να έχει το χαρακτήρα της «συνέχειας» είναι 

αναγκαία η γεφύρωση του χάσµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα µεταξύ του 

επιπέδου της Γεωµετρίας του ∆ηµοτικού Σχολείου και του επιπέδου που 

απαιτείται για τη µάθηση της παραγωγικής (αξιωµατικής) Γεωµετρίας του 

Λυκείου. Προς την κατεύθυνση αυτή σηµαντική είναι η συµβολή των ερευνών 

γύρω από τους παρακάτω άξονες (R. Hershkowitz, 1990).  

Την ανάπτυξη των οπτικών ικανοτήτων, καθότι η εξεικόνιση και οι 

οπτικές διαδικασίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις γεωµετρικές 

διαδικασίες.  

Την διαµόρφωση και εξέλιξη των γεωµετρικών εννοιών, τόσο των 

βασικών (λ.χ. γωνιών, τετραπλεύρων, τριγώνων) όσο και των εννοιών 

ανώτερου επιπέδου (λ.χ. αξονική συµµετρία, µέτρηση).  

Τη διαµόρφωση ανώτερων επιπέδων γεωµετρικής σκέψης, η οποία 

σχετίζεται µε την επαγωγική διαδικασία της παραγωγής γενικεύσεων δηλ. της 

παραγωγής υποθέσεων και όλων των µορφών αιτιολογηµένων γενικεύσεων.  

 

Ειδικότερα όσον αφορά τις βασικές γεωµετρικές έννοιες, αυτές 

συναντώνται µε ένα δοµηµένο τρόπο µέσω εµπειριών στο σχολείο, είτε µε ένα 

µη δοµηµένο τρόπο έξω από τα πλαίσια της εκπαίδευσης. Τα κύρια 



χαρακτηριστικά των διδακτικών προσεγγίσεων είναι : i) έλλειψη πληρότητας –

µόνο κάποια παραδείγµατα και χαρακτηριστικά παρουσιάζονται ii) έλλειψη 

κατανόησης και απουσία γνώσης της ύπαρξης επιπλέον στοιχείων από το 

δάσκαλο ή το σχολικό εγχειρίδιο iii) εσφαλµένες αντιλήψεις για την πρόσληψη 

εννοιών iv) γενίκευση των χαρακτηριστικών των εννοιών από το δάσκαλο ή το 

εγχειρίδιο.  

Προς τη βελτίωση της διδασκαλίας των γεωµετρικών εννοιών- και 

διαδικασιών- σηµαντική είναι η συµβολή της αξιολόγησης καθόσον διά µέσου 

αυτής µεταξύ άλλων ανιχνεύονται τα λάθη και αξιολογούνται9, ώστε να 

χρησιµοποιηθούν περαιτέρω διδακτικά ως αρνητικά παραδείγµατα. 

Παιδαγωγικά είναι επιβεβληµένη η χρήση διαφόρων και όχι  αποκλειστικά 

µιας µορφής αξιολόγησης (γραπτή δοκιµασία, συνέντευξη, συστηµατική 

παρατήρηση της προσπάθειας του µαθητή, αξιολόγηση βάσει Η/Υ...) καθώς 

επίσης η αξιοποίηση διαφόρων αξιολογικών µέσων (τεστ πολλαπλής επιλογής, 

τεστ ερωτήσεων ανάπτυξης, γεωµετρικό λογισµικό....)10 δεδοµένης µάλιστα 

της ιδιαιτερότητας του µαθήµατος11 και της πολυµορφίας των διδακτικών του 

στόχων. 

 

1.3  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει εάν και κατά 

πόσο τελειόφοιτοι µαθητές της Ε΄ τάξης δηµοτικού έχουν κατακτήσει ένα 

ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων12 της Γεωµετρίας, στο πλαίσιο µιας 

αξιολογικής προσέγγισης που εστιάζει στην εξέταση γνώσεων – δεξιοτήτων 

                                                 
9 Όλα τα λάθη δεν έχουν την ίδια αξία.  
10 Αρκετές έρευνες δείχνουν τη συνεισφορά της δυναµικής αλληλεπίδρασης ατόµου – Η/Υ στη 
διαµόρφωση και γενίκευση γεωµετρικών εννοιών, διαδικασιών που αφορούν τις έννοιες, την 
καλλιέργεια οπτικής αντίληψης κ.α. Η συνεισφορά δεν περιορίζεται µόνο στο πλαίσιο των 
στρατηγικών διδασκαλίας και µάθησης αλλά και στους τρόπους αξιολόγησης και εκτίµησης του 
µαθητή, αφού η σύνδεση των πρώτων µε τους δεύτερους είναι δεδοµένη.  
11 Βλέπε σχετ. Κεφάλαιο 2. 
12 Πρόκειται για οµάδες διδακτικών στόχων και όχι για το σύνολο των επιµέρους στόχων των 
ενοτήτων της γεωµετρίας –επιλογή θεωρητικά τεκµηριωµένη από τις εργασίες του N. Hively [Μ. 
Κασσωτάκης 1999].  



καθώς επίσης στην καταγραφή των επιδόσεων13 των µαθητών και είναι 

προσανατολισµένη στη σκιαγράφηση της κατάστασης που αφορά τη 

διδασκαλία και µάθηση της Γεωµετρίας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.  

 Οι διδακτικοί στόχοι, των οποίων την επίτευξη διερευνάµε καλύπτουν 

τις ευρύτερες θεµατικές ενότητες του περιεχοµένου της Γεωµετρίας της Ε΄ 

Τάξης : Θέσεις ευθειών στο επίπεδο, Γωνίες, Πολύγωνα (τρίγωνα, 

τετράπλευρα, πολύγωνα – περίµετρος πολυγώνων) Εµβαδό, Κύκλος και 

αφορούν σχετικές γνώσεις (λχ κατανόηση εννοιών) καθώς επίσης δεξιότητες 

(λ.χ.  χρήσης γεωµετρικών οργάνων -µοιρογνωµόνιο, γνώµονας).  

∆εδοµένου ότι το χρησιµοποιούµενο αξιολογικό εργαλείο (δοκίµιο 

ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου) κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας, προβαίνουµε σε ανάλυση των ερωτήσεών του, έλεγχο της 

εγκυρότητας και καθορισµό της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων του.  

 

1.4  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 Γνωρίζοντας ότι η Γεωµετρία αφενός είναι µια υποβαθµισµένη περιοχή 

των σχολικών Μαθηµατικών, αφετέρου ότι προσφέρει ένα πλούτο ευκαιριών 

εµπλοκής σε µαθησιακές διαδικασίες που οδηγούν στην επίτευξη του γενικού 

σκοπού των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, θελήσαµε µε την παρούσα 

έρευνα να εξετάσουµε εάν και κατά πόσο έχει κατακτηθεί ένα ευρύ φάσµα 

διδακτικών στόχων από τελειόφοιτους µαθητές της Ε΄ τάξης του ∆ηµοτικού 

Σχολείου, στο πλαίσιο µιας αθροιστικής – τελικής και ταυτόχρονα 

προγνωστικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατά της είναι αξιοποιήσιµα 

ενδεχοµένως για µια περαιτέρω κριτική θεώρηση των σχολικών εγχειριδίων σε 

επίπεδο συσχέτισης περιεχοµένου και επίτευξης διδακτικών στόχων. 

 ∆εδοµένου µάλιστα ότι έχει ήδη συνταχθεί και πρόσφατα δηµοσιευτεί 

(ΦΕΚ 1374) νέο Πρόγραµµα Σπουδών Μαθηµατικών ∆ηµοτικού και ότι 

επίκειται η αντικατάσταση των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών µε 

νέα θεωρούµε ότι ερευνητικές προσεγγίσεις αυτού του είδους µπορούν να 

                                                 
13 Η αξιολογική τοποθέτηση - ιεράρχηση του κάθε µαθητή ανάµεσα στους συµµαθητές του δεν 
εµπίπτει στις επιδιώξεις µας.  



συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τόσο το περιεχόµενο των 

σχολικών εγχειριδίων όσο και τη διδακτική µεθοδολογία του µαθήµατος στο 

πλαίσιο της αντιστοιχίας µε τους διδακτικούς στόχους.  

 Μιας τέτοιας µορφής αξιολόγηση αποκτά σηµασία, καθότι η επίσηµη 

εκπαιδευτική πολιτική14 στο ζήτηµα της αξιολόγησης στο δηµοτικό σχολείο, 

ικανοποιώντας το κοινωνικό αίτηµα για άρση των διαδικασιών απόρριψης και 

αποκλεισµού µαθητών για παραπέρα µόρφωση, κατάργησε –πράττοντας 

σωστά- τις τυπικές µορφές αξιολόγησης (προαγωγικές στην Ε΄ τάξη και 

απολυτήριες στην Στ΄ τάξη) χωρίς όµως να έχει προνοήσει για ένα τρόπο 

συλλογής  πληροφοριών προς καταγραφή της κατάστασης στη Μαθηµατική 

Εκπαίδευση.  

Παράλληλα φαίνεται να εκλείπουν οι όροι για µια αποτελεσµατική 

συνεχή αξιολόγηση της προόδου των µαθητών στη Γεωµετρία, καθότι αφενός 

τα χρησιµοποιούµενα, µετά το πέρας ορισµένου αριθµού ενοτήτων, «κριτήρια 

αξιολόγησης» συνιστούν συλλογές ασκήσεων που είναι πιστά αντίγραφα –ή 

σπανίως απλή παραλλαγή- των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου, αφετέρου 

η θεµατική της αξιολόγησης στη Μαθηµατική Εκπαίδευση απουσιάζει από τα 

προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, στερώντας τους τελευταίους 

από ευκαιρίες να γνωρίσουν και να πειραµατιστούν µε τρόπους αρµονικής 

ενσωµάτωσης της αξιολόγησης στην  καθηµερινή διδακτική πρακτική. 

 

1.5 ΟΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Προκειµένου να ερµηνεύσουµε στο σωστό πλαίσιο τα πορίσµατα της 

παρούσας έρευνας είναι αναγκαίο να λάβουµε υπόψη µας τους 

µεθοδολογικούς και άλλους περιορισµούς αυτής.  

Η συγκρότηση του δείγµατος έγινε µε βάση την αρχή της εγγύτητας και 

προσφοράς. Πρόκειται δηλαδή για ένα µη αντιπροσωπευτικό δείγµα, γεγονός 

που θέτει περιοριστικούς όρους στη γενίκευση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας. Ωστόσο όµως η οµοιότητα των χαρακτηριστικών δείγµατος και 

πληθυσµού – στη βάση λ.χ. της εφαρµογής του ίδιου αναλυτικού 

                                                 
14 Βλέπε σχετικά, Γ. Μαυρογιώργος , 1989 



προγράµµατος, της χρήσης του ίδιου σχολικού εγχειριδίου και βιβλίου 

δασκάλου- µας επιτρέπει να αναφερθούµε σε τάσεις που αφορούν τον 

πληθυσµό.  

Το συγκεκριµένο όργανο συλλογής πληροφοριών, το οποίο 

κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, δεν έχει χρησιµοποιηθεί στο 

παρελθόν. Η επίδοση του δοκιµίου ερωτήσεων στη δεύτερη πειραµατική 

µορφή του ταυτίστηκε χρονικά µε τη διεξαγωγή της έρευνας, οπότε δεν υπήρχε 

η δυνατότητα για τις αναγκαίες περαιτέρω αναθεωρήσεις και βελτιώσεις του 

εργαλείου.  

Τέλος ο περιορισµένος αριθµός και ο αποσπασµατικός χαρακτήρας των 

ερευνητικών προσεγγίσεων των γεωµετρικών γνώσεων των µαθητών του 

∆ηµοτικού Σχολείου στη χώρα µας, περιορίζει τις ευκαιρίες συγκριτικής 

παράθεσης των αποτελεσµάτων και των αντίστοιχων πορισµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2.1  Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

2.1.1  Ιστορική Αναδροµή  

 
Η έλευση του 19ου αιώνα σηµατοδότησε για πολλές χώρες την έναρξη 

της βιοµηχανικής περιόδου και κατ’ επέκταση τη θεµελίωση της δηµόσιας 

εκπαίδευσης, η οποία θα κάλυπτε τις ανάγκες της κοινωνίας της εν λόγω 

περιόδου. Στο πλαίσιο των νέων αναγκών – κοινωνικών και εκπαιδευτικών- τα  

Μαθηµατικά διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο. Στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

δινόταν έµφαση στη στοιχειώδη αριθµητική προκειµένου οι µαθητές να 

αποκτήσουν υπολογιστικές δεξιότητες, ενώ στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση οι 

µαθητές διδάσκονταν επιπλέον στοιχεία άλγεβρας, Ευκλείδειας Γεωµετρίας 

και τριγωνοµετρίας (Rogers 1981, όπως αναφέρεται στο Μ. Τουµάσης, 1994, 

σ. 52-53). 

 Όσον αφορά την Ελλάδα, µετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό 

ζυγό και τη σύσταση του ελληνικού κράτους (1830), οργανώνεται το 

εκπαιδευτικό σύστηµα στη βάση µιας ακαδηµαϊκού –όχι τεχνικού- τύπου 

εκπαίδευσης. Η Ευκλείδεια Γεωµετρία εντάσσεται στον κορµό των σχολικών 

µαθηµάτων κατέχοντας µάλιστα περίοπτη θέση στη Μέση Εκπαίδευση –τρίτη 

από άποψη διδακτικών ωρών µετά το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών και 

των Λατινικών. Η διδακτέα ύλη της Γεωµετρίας στις τέσσερις πρώτες τάξεις 

συνιστούσε το ήµισυ της συνολικής διδακτέας ύλης των Μαθηµατικών (ΑΠ 

του 1857), ενώ είχαν ορισθεί εβδοµαδιαίως 21 ώρες για τη διδασκαλία των 

Μαθηµατικών (ΑΠ 1836). Όσον αφορά το περιεχόµενο ο θεωρητικός 

χαρακτήρας της, ο οποίος παρέκαµπτε εµπειρικές και διαισθητικές 

προσεγγίσεις στην αντίληψη του χώρου, διατηρήθηκε έως το 1897, όταν 

καθιερώθηκε η διδασκαλία της Πρακτικής Γεωµετρίας τα πρώτα τρία έτη της 

Μέσης Εκπαίδευσης ως προπαρασκευαστικό στάδιο της διδασκαλίας της 

θεωρητικής Γεωµετρίας τα επόµενα έτη. (C. Τoumasis, 1990). 



 Στο χώρο της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης έχουµε µία πρώτη αναφορά 

σχετική µε το µάθηµα της Γεωµετρίας –περί «Πρακτικών ορισµών των 

γεωµετρικών σχηµάτων» -σε νοµικό κείµενο του 1878 (Νόµος ΧΘ΄ περί 

∆ιδασκαλείου), ενώ σε προγενέστερα κείµενα γίνεται λόγος µόνο για την 

Αριθµητική [Β. Ντζιαχρήστος, 1989].  

 Η αυτόνοµη θέση της Γεωµετρίας στη Μαθηµατική εκπαίδευση έγειρε 

προβληµατισµούς για το ρόλο της στην εκπαίδευση, τους σκοπούς και τις 

µεθόδους διδασκαλίας της. Από τον 19ο αιώνα, στη Γαλλία, οι συζητήσεις που 

αφορούν τη µορφή του περιεχοµένου της Γεωµετρίας ως σχολικό µάθηµα 

συµπυκνώνονται στο ερώτηµα εάν θα έπρεπε η διδασκαλία των βάσεων της 

γεωµετρίας να προηγείται ή να έπεται των πρακτικών εφαρµογών (λ.χ. των 

προβληµάτων µέτρησης), σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις υιοθετήθηκαν 

ακραίες τάσεις µε αποτέλεσµα την εκτόπιση της Γεωµετρίας από το σχολικό 

πρόγραµµα (Γαλλία 1850) και την επαναφορά της µερικά χρόνια αργότερα [C. 

Houdement & A. Kuzniak, 1999]. Ο προβληµατισµός για το ρόλο της 

Ευκλείδειας Γεωµετρίας στην εκπαίδευση πρωταρχικά ήταν συνδεδεµένος µε 

τη φύση της Γεωµετρίας ενόψει µάλιστα της ανακάλυψης άλλων γεωµετρικών 

συστηµάτων µετά τον 17ο αιώνα (λ.χ. από τους Descartes, Riemann, Cauchy, 

Hilbert) [C. Kynigos, 1993]. Mε τη διείσδυση της Άλγεβρας στην Γεωµετρία 

από τον Descartes και  εφεξής τα προαναφερθέντα γεωµετρικά συστήµατα 

οδήγησαν στην «αλγεβροποίηση» της Γεωµετρίας (H. Freudenthal, 1973, p. 

419-420).  

 Στις αρχές του 20ου αιώνα ο προβληµατισµός γύρω από την Ευκλείδεια 

Γεωµετρία έγινε ακόµα πιο έντονος, όταν µε τα αξιωµατικά συστήµατα των 

Pasch και Hilbert αποκαλύφθηκαν πολλά κενά στην κλασική γεωµετρία. Ο D. 

Hilbert µε το έργο του «Θεµέλια της Γεωµετρίας» ολοκλήρωσε την 

αξιωµατική µελέτης της Γεωµετρίας θεµελιώνοντας τη σχολή των 

φορµαλιστών, της οποίας σκοπός ήταν –καθώς επίσης και των δύο άλλων 

φιλοσοφικών σχολών, των λογιστικών και των ενορατιστών - η έρευνα γύρω 

από τα θεµέλια των Μαθηµατικών και τη φύση της µαθηµατικής γνώσης.  



 Στα µέσα του 20ου αιώνα οι µεταπολεµικές οικονοµικές, πολιτικές και 

κοινωνικές ανακατατάξεις, η αλµατώδης αύξηση του µαθητικού πληθυσµού 

και η θεαµατική επιστηµονική εξέλιξη, παράλληλα µε την ποιοτική ανάπτυξη 

των µαθηµατικών, απετέλεσαν παράγοντες αναθεώρησης των σκοπών και 

µεθόδων διδασκαλίας των µαθηµατικών, µε αποτέλεσµα η µαθηµατική 

εκπαίδευση να υποστεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις (δεκαετία ’50, δεκαετία 

’60/ «νέα» ή «µοντέρνα µαθηµατικά»). Η αναγκαιότητα συντονισµού της 

Μαθηµατικής Παιδείας µε τις ραγδαίες επιστηµονικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις άνοιξε το δρόµο, τη δεκαετία του ’50, για τον αποκλεισµό ή τον 

περιορισµό της Ευκλείδειας Γεωµετρίας στα σχολικά προγράµµατα.  

Συγχρόνως κορυφώνεται η διαµάχη µεταξύ δύο ακραίων τάσεων, 

εκφραστές της µιας εκ των οποίων ήταν οι οπαδοί της «καθαρής 

Γεωµετρίας»15, ενώ της άλλης εκείνοι16 οι οποίοι πρότειναν τελικώς τον 

εκτοπισµό της Ευκλείδειας Γεωµετρίας από τη Μέση Εκπαίδευση και την 

αντικατάστασή της από τη Γραµµική Άλγεβρα. Η Γαλλία, το Βέλγιο και οι 

περισσότερες ∆υτικές χώρες τάχθηκαν υπέρ της δεύτερης άποψης, η οποία 

προωθήθηκε από διεθνείς οργανισµούς – συµπεριλαµβανοµένου του Ο.Ο.Σ.Α. 

[∆. Κοντογιάννης, 1984].  

Με προσανατολισµό την προετοιµασία του µαθητή για τη µελλοντική 

επιστηµονική του εξέλιξη διαµορφώνεται στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων 

του ’60, αρχικά στις ΗΠΑ και αµέσως µετά στις περισσότερες χώρες του 

κόσµου, το κίνηµα των «Νέων» ή «Μοντέρνων Μαθηµατικών» µε αποτέλεσµα 

την εισαγωγή νέων θεµατικών ενοτήτων από άλλες περιοχές των µαθηµατικών 

–λ.χ. διανυσµατικός λογισµός- και την υποβάθµιση του ρόλου της Ευκλείδειας 

Γεωµετρίας στα σχολικά µαθηµατικά, καθώς µάλιστα η τελευταία δεν είχε 

θέση στη µαθηµατική έρευνα.  

 

 
                                                 
15 Συνέχιζαν την έρευνα στη Γεωµετρία από τις στήλες του βελγικού περιοδικού «Mathesis».  
16 π.χ. J. Dieudonne, από την σχολή των Bourbaki, παρουσίασε σε συνέδριο το 1959 στη Γαλλία ένα 
φυλλάδιο µε τίτλο «Ο Ευκλείδης πέθανε».  Οι Bourbaki δήλωναν ότι η κλασική Γεωµετρία 
διαδραµάτισε ένα ιστορικό ρόλο στην ανάπτυξη των µαθηµατικών, στο σηµερινό όµως στάδιο της 
επιστήµης, αποτελεί παρωχηµένο υλικό [Ν. ΚΑΣΤΑΝΗΣ, 1986, σ. 10] 



Ωστόσο η εισβολή των «Μοντέρνων Μαθηµατικών» στην Ελλάδα –τη 

δεκατία του’60- συγκεκριµένα από το 1964-καθώς επίσης οι πιέσεις για την 

ανάγκη εκσυγχρονισµού της σχολικής Γεωµετρίας σε διεθνές επίπεδο τη 

δεκαετία του ’50 είχαν ως αποτέλεσµα, σε ό,τι αφορά τη Μέση Εκπαίδεση :  

 

• τη διατήρηση και ενίσχυση της Ευκλείδειας Γεωµετρίας και την 

πυροδότηση παράλληλα έντονων αντιδράσεων στις καινοτοµίες.  

Οι αντιδράσεις αυτές µπορούν να ερµηνευτούν (βλ. σχετικά C. 

Toumasis, 1990, pp. 491-508) µε αναφορά αφενός στην εθνική συνείδηση των 

Ελλήνων και τις συνθήκες διαµόρφωσής της (ανάγκη απόδειξης της εθνικής 

τους οντότητας, µετά από 400 χρόνια τουρκικής κατοχής, ως απογόνων των 

αρχαίων Ελλήνων, λατρεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και των 

εκφάνσεών του....), αφετέρου στο οικονοµικό και το πολιτικό συγκείµενο. 

Όσον αφορά το πρώτο, το επίπεδο και η µορφή της ελληνικής οικονοµίας 

συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη των αναπτυγµένων δυτικών χωρών δεν 

υπαγόρευε άµεσα αναθέωρηση της Μαθηµατικής Παιδείας και συντονισµό µε 

τις τεχνολογικές – επιστηµονικές εξελίξεις. Παράλληλα η πολιτική κατάσταση 

(1967-1974) ευνοούσε χειρισµούς τόνωσης του εθνικού φρονήµατος και των 

δεσµών µε την αρχαία Ελλάδα.  

 

• Την παράλληλη ένταξη διδακτικών ενοτήτων από την περιοχή των 

«Μοντέρνων Μαθηµατικών». 

Η διδακτέα ύλη διογκώθηκε σηµαντικά ενώ ο αριθµός των ωρών 

διδασκαλίας εβδοµαδιαίως παρέµεινε ο ίδιος ή ελαττώθηκε (1969). Τούτο είχε 

ως συνέπεια να εξαιρεθούν διδακτικές ενότητες της Ευκλείδειας Γεωµετρίας 

λόγω έλλειψης διδακτικού χρόνου (µετά το 1974). Σταδιακά λοιπόν 

περιορίζεται η Ευκλείδεια Γεωµετρία µε αποτέλεσµα τον εκτοπισµό της από τη 

Γ΄Λυκείου –τη θέση της κατέλαβε η Αναλυτική Γεωµετρία στον «πρακτικό» 

κύκλο σπουδών –και τη διδασκαλία της ως θεωρητική Ευκλείδεια Γεωµετρία 

στην Α΄ και Β΄Λυκείου. Μάλιστα µε τις ρυθµίσεις που εισάγονται στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής  µεταρρύθµισης του 1976 – και ολοκληρώνονται το 1983 – 



σταδιακά εξοστρακίζεται η Ευκλείδεια Γεωµετρία από την εξεταστέα ύλη των 

εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ  [Γ. Θωµαϊδης, 1991, σ.34]. 

Στο χώρο της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης υπάρχει µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 διαχωρισµός εγχειριδίων – συνεπώς και διδασκαλίας- 

Αριθµητικής και Εµπειρικής Γεωµετρίας. Σύµφωνα µε το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα του 1977 (ΦΕΚ 347/12-11-77) τα εγχειρίδια των Μαθηµατικών 

της Ε΄ και Στ’ τάξης είναι ενιαία αλλά µε σαφή διαχωρισµό Αριθµητικής και 

Γεωµετρίας. Στις µικρότερες τάξεις παρατηρείται διαπλοκή των διδακτικών 

ενοτήτων αριθµητικής – γεωµετρίας. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αλλαγών 

του 1982 (Π.∆. 583/1982, ΦΕΚ 107Α)  καθιερώνεται το ενιαίο της διδασκαλίας 

των Μαθηµατικών και παύει ο διαχωρισµός Αριθµητικής – Γεωµετρίας στο 

διδακτικό εγχειρίδιο είτε στη διδασκαλία µε σαφή υποβάθµιση του ρόλου της 

Γεωµετρίας ως προς την Αριθµητική (Τζανάκης Κ., 1998).  

 

2.1.2  Η θέση της Γεωµετρίας στα σχολικά Εγχειρίδια  

 Μετά την άρση του διαχωρισµού  Αριθµητικής – Γεωµετρίας- σε 

επίπεδο Αναλυτικού Προγράµµατος και Σχολικών Εγχειριδίων του δηµοτικού 

σχολείου –στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αλλαγών του 1982 η Γεωµετρία  

έχασε τη αυτονοµία της στον χώρο των σχολικών µαθηµατικών και παραµένει 

υποβαθµισµένη όχι µόνο µε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους.  

Η ποσοτική υποβάθµιση είναι συνάρτηση του πλήθους διδακτικών 

ενοτήτων – και του διδακτικού χρόνου, ενώ η ποιοτική της θέσης και της 

διάταξής τους στο σχολικό εγχειρίδιο, γενικότερα της οργάνωσης του 

περιεχοµένου, καθώς επίσης αυτής καθ’ αυτής της διδακτικής µεθοδολογίας 

του µαθήµατος.  

Σε ό,τι αφορά την ποσοτική µεταβολή της Γεωµετρίας στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση αφαιρέθηκαν από την διδακτέα ύλη σηµαντικές 

ενότητες (όπως λ.χ. ενότητες σχετικά µε τα πρίσµατα, τις πυραµίδες, τον 

κύλινδρο, τον κώνο, τη σφαίρα)17.  

                                                 
17βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ∆ιδακτικές Ενότητες της Γεωµετρίας των τεσσάρων τελευταίων τάξεων του 
∆ηµοτικού.  



Μια σαφή εικόνα της υποβάθµισης µας δίνει ο παρακάτω πίνακας18 της 

ποσοστιαίας εµφάνισης των διαφόρων κατηγοριών στην διδακτέα ύλη των 

Μαθηµατικών των τεσσάρων τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου. Η 

ύλη των Μαθηµατικών είναι ταξινοµηµένη σε 6 κατηγορίες, ενώ κάθε 

υποπαράγραφος των περιεχοµένων των διδακτικών εγχειριδίων έχει θεωρηθεί 

ως µια µονάδα διδακτέας ύλης, οπότε ο ίδιος πίνακας παρουσιάζει συγχρόνως 

και τη κατανοµή του διδακτικού χρόνου.  

 

Πίνακας  Ι 
Ποσοστιαία εµφάνιση των κατηγοριών της διδακτέας ύλης 

 

 ΣΤ Ε ∆ Γ 

Αριθµητική  42,25% 53,84% 86,5% 84,6% 

Προαλγεβρικές έννοιες  21,15% 0% 0% 0% 

Θεωρητική Αριθµητική  4,2% 3,84% 0% 0% 

Μετρική Γεωµετρία  21,15% 14,1% 4,5% 7,7% 

Τοπολογική Γεωµετρία  4,2% 23,07% 7,5% 3,07% 

Μεικτές Ενότητες  7,05% 1,3% 1,5% 1,56% 

Πιθανότητες-Στατιστική 0% 3,85% 0% 3,07% 

 

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι στις 4 τελευταίες τάξεις, συνολικά, η 

Γεωµετρία καταλαµβάνει το 21,3% της διδακτέας ύλης των µαθηµατικών.  

 Η τοποθέτηση σηµαντικού µέρους των διδακτικών ενοτήτων της 

Γεωµετρίας στο τέλος του σχολικού εγχειριδίου –τάξεις Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄, έχει συχνά 

ως αποτέλεσµα µια βιαστική, επιφανειακή και όχι σε βάθος προσέγγισή τους, 

σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα την εξαίρεσή τους, συµβάλλοντας έτσι σε 

περαιτέρω υποβάθµιση του µαθήµατος.  

Η διάταξη της ύλης φαίνεται να στερείται κριτηρίων. Έτσι οι ενότητες 

Αριθµητικής και Γεωµετρίας διαδέχονται η µια την άλλη σε µια γραµµική 

                                                 
18 Μ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, Κ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ, Κ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ, 2000, σσ. 64-76 



παρουσίαση όπου οµοειδείς ενότητες, όπως εκείνες της Γεωµετρίας,  µπορεί να 

απέχουν χρονικά µεταξύ τους αρκετούς µήνες στη διάρκεια του ίδιου σχολικού 

έτους (Μ. Κούρκουλος, Κ. Τζανάκης, Κ. Θεολογίτου, 2000). 

Σχετικά µε την οργάνωση του περιεχοµένου και τις αντίστοιχες 

διδακτικές προσεγγίσεις φαίνεται να µην έχει υπεισέλθει ο προβληµατισµός19 

της διάταξης και της διασύνδεσης των ενοτήτων που αφορούν τα στερεά και 

εκείνων που αφορούν τα επίπεδα γεωµετρικά σχήµα –γενικότερα της σχέσης 

τρισδιάστατων – δισδιάστατων σχηµάτων- καθότι στην Γ΄ τάξη οι έξι πρώτες 

ενότητες Γεωµετρίας αφορούν τα επίπεδα γεωµετρικά σχήµατα και η 

τελευταία ενότητα είναι εισαγωγική στα γεωµετρικά στερεά, ενώ στην ∆΄ τάξη 

οι πρώτες ενότητες τα γεωµετρικά στερεά και οι υπόλοιπες τα επίπεδα 

γεωµετρικά σχήµατα (Π.∆. 449/18-11-83, ΦΕΚ 168Α και Π.∆. 528/26-11-84, 

ΦΕΚ 185Α], στην Ε΄τάξη (Π∆ 528/26-11-84) κυρίως τα επίπεδα γεωµετρικά 

σχήµατα και στην Στ΄τάξη τα γεωµετρικά στερεά (Π∆ 398/1-8-85/ΦΕΚ 140Α΄).  

Σε πολλές χώρες είναι γενικά πλέον αποδεκτή η άποψη, τα τελευταία 

τριάντα χρόνια, ότι αφετηρία για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας σε εισαγωγικό 

επίπεδο, θα πρέπει να είναι τα γεωµετρικά στερεά – γενικότερα ο χώρος µε 

χρήση συγκεκριµένων υλικών. ∆εδοµένου ότι τα επίπεδα σχήµατα 

σχεδιάζονται ενώ τα γεωµετρικά στερεά κατασκευάζονται – χτίζονται, ο χώρος 

ευνοεί περισσότερο διαισθητικές και δηµιουργικές δραστηριότητες, ο 

ψυχοκινητικός χαρακτήρας των οποίων συνάδει µε την ηλικία των µικρών 

µαθητών. Εξάλλου δεν ήταν ασυνήθιστο φαινόµενο –στα πλαίσια της 

παραδοσιακής διδασκαλίας της γεωµετρίας, όπου αφετηρία ήταν η 

επιπεδοµετρία, ενώ η στερεοµετρία ακολουθούσε µετά από τρία ή τέσσερα έτη 

–µαθητές µε πολύ καλή επίδοση στην επιπεδοµετρία να αποτυγχάνουν στη 

στερεοµετρία, καθόσον η αντίληψη και η φαντασία τους σχετικά µε τον χώρο 

                                                 
19 Σε ΑΠ.των αρχών του περασµένου αιώνα το περιεχόµενο είναι δοµηµένο σε ευρύτερες ενότητες 
γεωµετρικών στερεών (Ε΄ τάξις : κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πλάγιο παραλληλεπίπεδο, 
τριγωνική πυραµίδα και κόλουρος πυραµίδα. Στ΄ τάξις : Κύλινδρος, κώνος, και κόλουρος κώνος, 
σφαίρα) καθεµία από τις οποίες περιλαµβάνει υποενότητες για τα αντίστοιχα επίπεδα γεωµετρικά 
σχήµατα (τετράγωνο, ορθογώνιο, παραλληλόγραµµο, πλάγιο παραλληλόγραµµο, είδη τριγώνων κτλ.) 
και δραστηριότητες µε χρήση συγκεκριµένου υλικού (χαρτόνι, σύρµα, ξύλο, πηλός) [βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, σ. 17-19]. 



είχε αποδυναµωθεί από την µονόπλευρη άσκηση σε θέµατα γεωµετρίας του 

επιπέδου. [H. Freudenthal, 1973, pp. 408-413].  

 

 

2.2 Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  

Η παιδαγωγική αξία του µαθήµατος της Γεωµετρίας είναι αδιαµφισβήτητη 

για τους εξής βασικούς λόγους (Μ. Τουµάσης, 1994, σ. 325) :  

Ι. Βοηθάει στην ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης του χώρου. Η 

γεωµετρία σε πρώτο- βασικό επίπεδο είναι εν τέλει επιστήµη του χώρου, 

δηλαδή του φυσικού χώρου µέσα στον οποίο το παιδί ζει, αναπνέει και 

κινείται. Η παιδευτική της αξία λοιπόν, ιδιαίτερα για τα µικρά παιδιά, έγκειται 

στο ότι τα βοηθά να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν το χώρο αυτό [Η. 

Freudenthal, 1973, p. 403]. 

II. Καλλιεργεί την ικανότητα νοερής σύλληψης των αντικειµένων  

Τα γεωµετρικά αντικείµενα αποτελούν ενδιάµεση περίπτωση µεταξύ 

πραγµατικών και νοητικών αντικειµένων [Κ. Τζανάκης, Μ. Κούρκουλος, 

2000, σ. 71]. Συνεπώς η µελέτη των γεωµετρικών αντικειµένων διευκολύνει το 

πέρασµα στα νοητικά αντικείµενα.  

ΙΙΙ. Συνδέει άµεσα τα µαθηµατικά µε τον πραγµατικό κόσµο.  

Οι γεωµετρικές έννοιες δεν είναι νοητικά κατασκευάσµατα, ξεκοµµένα 

από τον πραγµατικό κόσµο. Η ευθεία γραµµή στο φυσικό περιβάλλον µπορεί 

να εντοπιστεί σ’ ένα τεντωµένο πόδι, χέρι, δάκτυλο, το µίσχο ενός φυτού, τον 

κορµό ενός δέντρου, µε ένα βέλος, σε µια τεντωµένη χορδή κ.α.  

Το επίπεδο παρουσιάζεται ως δάπεδο, τοίχος, ταβάνι, τραπέζι, οροφή 

κτλ. Η παραλληλία µε τη βοήθεια των εναερίων ηλεκτροφόρων συρµάτων, ο 

κύκλος µε αναφορά στον ήλιο, το φεγγάρι (πανσέληνο) στην κάθετη τοµή του 

κορµού ενός δένδρου, στους τροχούς, η σφαίρα ως µπάλα, ο κώνος µε το 

καπέλο ενός κλόουν.... (H. Freudenthal, 1983, p. 227). Eπίσης στους ιστούς 

των αραχνών µπορούν να εντοπιστούν, προσεγγιστικά τουλάχιστον, κανονικά 

πολύγωνα, στην εργασία του κεραµοποιού επιφάνειες και στερεά που 



παράγονται µε περιστροφή, στον άνθρωπο, στα ζώα και σε διάφορα φύλλα των 

φυτών η συµµετρία κ.α.  

Η γεωµετρία παρέχει πρακτικά χρήσιµες γνώσεις : 

Π.χ. αναγνώριση ιδιοτήτων σχηµάτων, υπολογισµός εµβαδών, όγκων 

κτλ. υλοποιώντας έτσι τον ελάχιστο γενικό σκοπό της διδασκαλίας των 

Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο που συνίσταται στην παροχή πρακτικών 

γνώσεων, χρήσιµων σε όλους στην καθηµερινή ζωή [Κ. Τζανάκης, Μ. 

Κούρκουλος, 2000]. 

ΙV. Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα ενός µαθηµατικού συστήµατος 

Ενώ στο βασικό επίπεδο η γεωµετρία είναι περιορισµένη στην αντίληψη του 

χώρου, σε ανώτερο επίπεδο συνιστά ένα «αξιωµατικό σύστηµα». Η αυστηρή 

δοµή και η λογική ιεραρχία της θεωρητικής Ευκλείδειας Γεωµετρίας δίνει 

πρόσφορο έδαφος στην καλλιέργεια παραγωγικής σκέψης, ωστόσο η 

διδασκαλία του µαθήµατος, στην ∆ευτεροβάθµια φυσικά εκπαίδευση, 

παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε αυτήν καθεαυτή την 

υφή του µαθήµατος είτε µε τις διδακτικές προσεγγίσεις.  

 

Επιπλέον :  

V. Η Γεωµετρία είναι προνοµιακό πεδίο για µια, έστω σε πρώιµη µορφή, 

ανάπτυξη µαθηµατικού σκέπτεσθαι, προσφέροντας πληθώρα καταστάσεων οι 

οποίες  (Κ. Τζανάκης, Μ. Κούρκουλος, 2000) : 

1. Οδηγούν µε αυθόρµητο ή κατευθυνόµενο τρόπο σε συναρπαστικές 

απορίες και γόνιµα ερωτήµατα. Π.χ. «αφού ξέρω απλό τρόπο να διχοτοµώ µε 

κανόνα και διαβήτη οποιαδήποτε γωνία, µπορώ να βρω τέτοιο τρόπο και για να 

την τριχοτοµώ;»  

2. Οδηγούν στην σύλληψη και διατύπωση υποθέσεων και εικασιών (όχι 

απαραίτητα ορθών) µε επαγωγικό ή αναλογικό τρόπο. Π.χ. επαγωγική 

διαπίστωση του πλήθους των διαγωνίων πολυγώνου συναρτήσει του αριθµού 

των πλευρών του.  

3. Οδηγούν στη συνειδητοποίηση της ανάγκης, άρα και στην 

προσπάθεια, απαγωγικής αιτιολόγησης εικασιών και υποθέσεων. Π.χ. «Πώς 



µπορώ να είµαι σίγουρος ότι η έκφραση που βρήκα για το πλήθος των 

διαγωνίων πολυγώνου συναρτήσει του αριθµού των πλευρών του, είναι σωστή 

σε κάθε περίπτωση;» 

4. Οδηγούν στην εξοικείωση µε αφαιρετικές διαδικασίες. Τα 

γεωµετρικά αντικείµενα, αν και εποπτικά σαφή, αποτελούν ενδιάµεση 

περίπτωση µεταξύ πραγµατικών και νοητικών αντικειµένων. Π.χ. παρότι µια 

ευθεία χαραγµένη στο χαρτί έχει πραγµατικές διαστάσεις, το παιδί µαθαίνει να 

τη σκέφτεται χωρίς πλάτος.  

 

VΙ.  H Γεωµετρία δίνει σηµαντικές ευκαιρίες για µια καλή εισαγωγή σε 

πειραµατικές διαδικασίες και προβληµατικές, σε διάφορα συµπληρωµατικά 

µεταξύ τους επίπεδα.  

 

VII. Οι γεωµετρικές καταστάσεις αποτελούν ερµηνευτικά µοντέλα άλλων 

καταστάσεων, οι οποίες είναι a priori διαφορετικής υφής, κάτι γόνιµο τόσο 

διδακτικά όσο και ιστορικά.  

Από διδακτικής πλευράς, για παράδειγµα :  

i) Είναι δυνατόν να διδάξει κανείς τους αλγεβρικούς κανόνες 

προσήµων χωρίς αναφορά σε αρνητικούς αριθµούς, βασιζόµενους 

σε γεωµετρικά µοντέλα, πράγµα που απεικονίζει και την ιστορική 

εξέλιξη του θέµατος (Θωµαϊδης 1991, 1993α).  

ii) Aλγεβρικές ταυτότητες µπορεί να αποδειχθούν και γεωµετρικά (Κ. 

Τζανάκης, 1998).  

Επίσης :  

VIII. Η Γεωµετρία συµβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

Εάν λάβουµε υπόψη µας ότι οι κυριότερες συνιστώσες της κριτικής 

σκέψης είναι η αναστόχαση20 και η απόσταση που παίρνει κανείς από τα 

                                                 
20 Ο Skemp διακρίνει δύο επίπεδα νοητικής λειτουργίας : Το διαισθητικό (intuitive) και το 
αναστοχαστικό (reflective). Στο πρώτο γνωρίζουµε τα στοιχεία του εξωτερικού κόσµου διά µέσου των 
αισθήσεών µας, τα οποία «αυτοµάτως» ταξινοµούνται και συσχετίζονται µε άλλα στοιχεία χωρίς όµως 
να έχουµε επίγνωση των νοητικών διαδικασιών που εµπλέκονται, ενώ στο δεύτερο επίπεδο οι 
εµπλεκόµενες διεργασίες γίνονται οι ίδιες αντικείµενο γνώσης. Το υποκείµενο παρατηρεί, 



πράγµατα τότε οι γεωµετρικές δραστηριότητες και ειδικότερα η πράξη της 

γεωµετρικοποίησης (γεωµετρική αναπαράσταση καταστάσεων, χρήση 

γεωµετρικής γλώσσας και γεωµετρικών µοντέλων) αποτελούν το γόνιµο 

έδαφος για την ανάπτυξη της, αφού συνδέονται µε νοητικές διαδικασίες, όπου 

το υποκείµενο αναστοχάζεται και παίρνει µια κριτική απόσταση από τις 

συγκεκριµένες ενέργειές του σε µια κατάσταση [Τ. Πατρώνης, 1992].  

 

2.3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ  

       ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ  

Η Γεωµετρία έχει από την πλευρά της διδακτικής σηµαντικά 

µεθοδολογικά πλεονεκτήµατα (Τζανάκης Κ., Κούρκουλος Μ., 2000). 

1. Είναι γνωστικό αντικείµενο στο οποίο κυριαρχεί η εποπτεία. 

 Κατά την άρθρωση συλλογισµών τα βήµατα είναι αναπαραστάσιµα 

µέσω ενός τυπικού σχήµατος.  

2. Είναι γνωστικό αντικείµενο µε εύκολη πρόσβαση σε 

κατασκευαστικά προβλήµατα :  

α) Πρακτικού ενδιαφέροντος π.χ. «πώς θα κατασκευάσω 

µοιρογνωµόνιο µεγάλης ακρίβειας».  

β) Αισθητικού περιεχοµένου π.χ. «µπορώ να καλύψω ένα δεδοµένο 

ευθύγραµµο σχήµα µε δεδοµένου σχήµατος πολύγωνα;»  

γ) Με έµφαση στον πειραµατισµό π.χ. «πώς µπορώ να φτιάξω τρίγωνο 

από τα µήκη των πλευρών του;» 

Το πείραµα νοείται αφενός ως σύνηθες (εµπειρικό) αφετέρου ως 

νοητικό, καλά παραδείγµατα του οποίου παρέχει η διερεύνηση γεωµετρικών 

κατασκευών µε κανόνα και διαβήτη. Οι γεωµετρικές κατασκευές µε κανόνα 

και διαβήτη συνιστούν προνοµιακές διδακτικά καταστάσεις καθώς :  

i) Το υπό µελέτη αντικείµενο είναι χειροπιαστό, αφού κατασκευάζεται 

από τον ίδιο τον µαθητή.  

ii) ∆εν απαιτείται χρήση µονάδων µέτρησης.  

                                                                                                                                            
«αντιλαµβάνεται, και προσπαθεί να κατανοήσει και να εξηγήσει αυτές τις διαδικασίες» (Α. Gagatsis,  
and T. Patronis, p. 30-31, 1990).  



iii) Ο µαθητής βρίσκεται σε κατάσταση απορίας, καθότι φαινοµενικά 

δεν διαπιστώνει σχέση µεταξύ κατασκευαστικής πορείας και επιδιωκόµενου 

αποτελέσµατος. Οι απορίες που δηµιουργούνται συνιστούν ένα κίνητρο για 

λογική αιτιολόγηση της κατασκευής.  

Τα µεθοδολογικά πλεονεκτήµατα της γεωµετρίας συµπυκνώνονται στη 

δυνατότητα που έχει κάποιος µε αφετηρία εποπτικώς σαφή, αλλά συχνά και 

κατασκευαστικώς προφανή δεδοµένα να οδηγηθεί σε λογικώς µη προφανή 

συµπεράσµατα, υποβάλλοντας έτσι την αναγκαιότητα όχι µόνο της εµπειρικής 

τους επαλήθευσης αλλά και της λογικής τους αιτιολογήσης.  

Επίσης η χρήση του κανόνα και του διαβήτη:  

• είναι αναγκαία για την κατασκευή ενός καλού σχήµατος, µέσω 

του οποίου θα είναι δυνατό να αποκαλυφθούν στο παιδί οι γεωµετρικές του 

ιδιότητες. ∆εδοµένου µάλιστα ότι η γεωµετρία είναι κατ’ εξοχήν «οπτικό» 

µάθηµα, η πιθανότητα αποτυχίας σε µια γεωµετρική απόδειξη λόγω µη 

ακριβούς σχήµατος είναι µεγάλη (Μ. Τουµάσης, 1994) 

• δίνει την ευκαιρία στους µαθητές ιδιαίτερα της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης να εργαστούν µε παλιές µεθόδους, να ανατρέξουν µε την 

καθοδήγηση του δασκάλου τους σε συγγράµµατα – πηγές και να 

ανακαλύψουν εκ νέου γεωµετρικές αλήθειες µε ένα ενορατικό – 

διαισθητικό τρόπο (I. Guilkers, K. Blom, 2001). Καθώς µάλιστα τα δύο 

αυτά όργανα είναι ενσωµατωµένα στην αξιωµατική θεµελίωση της 

Γεωµετρίας µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές διαµέσου της 

προσέγγισης των θεωρητικών γεωµετρικών κατασκευών να κατανοήσουν 

τον τρόπο οικοδόµησης της Γεωµετρίας (Μ. Τζεκάκη, 1993). 

Ο ευκλείδειος χώρος άλλωστε δεν είναι παρά ένας νοητικός χώρος 

κατασκευών µε διαβήτη και κανόνα ή µόνο µε διαβήτη, ή µόνο µε κανόνα 

όπου εξάγονται οι ιδιότητες των σχηµάτων και αποδεικνύονται υποθέσεις 

σχετικά µε αυτές [H. Freudenthal, 1983, p. 224]. 

 

H διδακτική προσέγγιση κατασκευαστικών προβληµάτων, ιδιαίτερα 

µάλιστα όταν βασίζεται στη χρήση διαφόρων ειδών υλικού και 



δραστηριοτήτων –(τσάκισµα, κόψιµο, κόλληµα χαρτιών, σχεδίασµα, 

χρωµατισµός, επικάλυψη ) δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν 

ανακαλύψεις µε ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Οι µαθητές του 

∆ηµοτικού Σχολείου «σκέφτονται» µε τα χέρια και τα µάτια τους, συνεπώς οι 

οπτικο-κινητικές ενέργειες (τριασδιάστατες κατασκευές, κάλυψη δεδοµένου 

σχήµατος µε άλλα ....) ανοίγουν το δρόµο για διερεύνηση και ανακάλυψη. Τα 

κατασκευαστικά προβλήµατα είναι διδακτικά αξιοποιήσιµα ιδιαίτερα στα 

πρώτα µαθήµατα της διδασκαλίας της Γεωµετρίας στο εισαγωγικό – βασικό 

επίπεδο, όπως προκύπτει από τις πειραµατικές εργασίες των Van Hiele, P. J. 

Van Albada, T. Ehrenfest (βλ. H. Freudenthal, 1973, π. 401-418). 



KEΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3.1   ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών των Μαθηµατικών τα 

τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερες χώρες έφερε ακολούθως στο 

προσκήνιο το ζήτηµα της αξιολόγησης στη Μαθηµατική Εκπαίδευση. Οι 

σύγχρονες µορφές και πρακτικές αξιολόγησης χαρακτηρίζονται από µια 

«σύγκρουση» ενδιαφερόντων, σκοπών, καθώς επίσης από ανεπιθύµητες 

επιδράσεις. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η δυσκολία επινόησης µιας µορφής 

αξιολόγησης,  η οποία συγχρόνως:   

i) να µας δίνει τη δυνατότητα, µε έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο να 

αξιολογούµε τις γνώσεις, τις ικανότητες και δεξιότητες που 

σχετίζονται µε την κατανόηση και µάθηση των Μαθηµατικών.  

ii) να παρέχει πραγµατική στήριξη στο µαθητή παρέχοντάς του τα 

κίνητρα για προαγωγή της µαθηµατικής του παιδείας  

iii) να βοηθάει το δάσκαλο να ενεργοποιήσει και να βελτιώσει τη 

διδασκαλία, καθοδήγηση, επίβλεψη και συµβουλευτική  

iv) να συµβάλλει επαρκώς στη διαµόρφωση ενός πλαισίου της 

διδασκαλίας των µαθηµατικών παρέχοντας τα κατάλληλα στοιχεία 

στους σχεδιαστές Αναλυτικών Προγραµµάτων, στους υπεύθυνους 

για τη λήψη αποφάσεων, στους συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων 

και στους επιµορφωτές των δασκάλων (ICMI – Study Conference, 

1991)21.  

 

3.1.1  To περιεχόµενο των έργων αξιολόγησης   

Ο καθορισµός του περιεχοµένου της αξιολόγησης είναι συνάρτηση των 

σκοπών της, των αντιλήψεων για τα Μαθηµατικά και µιας σειράς πρακτικών 

θεµάτων, όπως ο χρόνος, η βαθµολόγηση και το κόστος.  

Μια ακραία άποψη για τα Μαθηµατικά είναι ότι αυτά συνιστούν µια 

συλλογή απλών γνώσεων, δεξιοτήτων και εννοιών, οι οποίες µπορούν να 

                                                 
21 M. Niss, 1993, p. 5 



διαχωριστούν και να διδαχθούν ξεχωριστά στους µαθητές. Στο άλλο άκρο 

βρίσκεται η άποψη ότι τα Μαθηµατικά είναι ένα δοµηµένο σώµα γνώσης 

αλληλεξαρτώµενων στοιχείων, το οποίο χαρακτηρίζεται από µια οργάνωση. 

Προκειµένου οι µαθητές να κατέχουν τα Μαθηµατικά πρέπει να γνωρίζουν τα 

στοιχεία – έννοιες, δεξιότητες, ιδιότητες, αρχές –καθώς επίσης και τις µεταξύ 

τους σχέσεις (N. L. Webb, 1993, pp. 257-258). Κατά τον σχεδιασµό των έργων 

προς αξιολόγηση πρέπει πρωτίστως να καθορίζονται προσεκτικά οι επιδόσεις 

που θα αξιολογηθούν. Σύµφωνα µε µια κατηγοριοποίηση (Cockcroft Report – 

CITMS, 1982) αυτές είναι :  

 

Απλές γνώσεις και ∆εξιότητες (Facts and Skills) 

Oι απλές γνώσεις είναι µεµονωµένες πληροφορίες, οι οποίες είναι ουσιαστικά 

ασύνδετες. Εδώ εντάσσονται τα ονόµατα εννοιών και οι συµβάσεις (λ.χ. το 

(2,3) σηµαίνει το σηµείο µε τετµηµένη 2 και τεταγµένη 3 στο καρτεσιανό 

σύστηµα). Οι ∆εξιότητες αφορούν καλώς εδραιωµένες διαδικασίες (λ.χ. η 

ικανότητα εκτέλεσης µακρών διαιρέσεων γρήγορα και µε ακρίβεια). Οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες µπορεί να ανακαλούνται και να χρησιµοποιούνται µε 

ή χωρίς την κατανόηση των υπεισερχοµένων εννοιών.  

 

Εννοιολογικές ∆οµές 

Πρόκειται για πλούσια σε διασυνδέσεις δίκτυα εννοιών και σχέσεων. ∆ίνουν  

νοηµατική υπόσταση στις απλές γνώσεις και προσφέρουν τη βάση για 

απόδοση των δεξιοτήτων. Αισθητοποιούνται µε την ικανότητα προσαρµογής 

των διαδικασιών σε νέες καταστάσεις (λ.χ. η ικανότητα να ερµηνεύουµε ένα 

γράφηµα και να παρουσιάζουµε την περιεχόµενη πληροφορία µε 

εναλλακτικούς τρόπους).  

 

Γενικές Στρατηγικές – General Strategies  

Αυτές οι στρατηγικές καθοδηγούν στην επιλογή των κατάλληλων δεξιοτήτων 

και καθιστούν τους µαθητές ικανούς να διαχειρίζονται πρωτότυπα προβλήµατα 

(λ.χ. οι διαδικασίες που εµπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, στο σχεδιασµό, 



στη διάκριση των πληροφοριών σε σηµαντικές και άσχετες, στην ταξινόµηση, 

στη γενίκευση, στην απόδειξη...).  

Οι απλές γνώσεις και δεξιότητες µπορούν να αξιολογηθούν µε σύντοµες 

κλειστού τύπου ερωτήσεις. Η ύπαρξη εννοιολογικών δοµών και γενικών 

στρατηγικών αξιολογείται µε ανοιχτές δραστηριότητες – έργα που απαιτούν 

από τους  µαθητές να επιλέγουν και να αιτιολογούν. Ορισµένες µάλιστα 

στρατηγικές δεξιότητες είναι αξιολογήσιµες µόνο διά µέσου εκτεταµένων 

έργων (extended tasks).  

 

«Η σκέψη εµπλέκεται σε κάθε είδους µάθηση». Στο παρελθόν όµως η 

διδασκαλία εστίαζε στη µάθηση της ονοµασίας των εννοιών και στην 

ακολούθηση συγκεκριµένων διαδικασιών. Τώρα το επίκεντρο µετατοπίζεται 

στις ικανότητες επικοινωνίας και αιτιολόγησης (communication & reasoning 

skills). Αν και δεν υπάρχει ακριβής ορισµός των δεξιοτήτων αυτών, 

χρησιµοποιείται διεθνώς ο όρος «higher order» thinking skills  - ικανότητες 

σκέψης ανώτερου επιπέδου». Μερικά από  τα χαρακτηριστικά τους παραθέτει 

ο L. Resnick (1987), πολλά από τα οποία είναι εκ διαµέτρου αντίθετα µε τα 

ισχύοντα µαθηµατικά κριτήρια (τα τελευταία αναφέρονται στις παρενθέσεις).  

 

Η ανώτερου επιπέδου σκέψη :  

■ Είναι µη αλγοριθµική. Η πορεία της δράσης δεν είναι πλήρως 

προσδιορισµένη εξ αρχής (κυρίως αλγοριθµική).  

■ Είναι πολύπλοκη. Η συνολική πορεία δεν είναι ορατή από οποιοδήποτε 

σηµείο (τυποποιηµένα παραδείγµατα µε ορατή πορεία).  

■ Οδηγεί συχνά σε πολλαπλές λύσεις, καθεµιά µε οφέλη και ζηµίες 

(µοναδική λύση).  

■ Εµπλέκει κρίσεις και ερµηνείες (ούτε κρίσεις, ούτε ερµηνείες 

αναµένονται).  

■ Εισάγει την εφαρµογή πολλαπλών κριτηρίων, τα οποία συχνά είναι 

αντικρουόµενα (απλοποιηµένα κριτήρια µε καλά καθορισµένο 

περιεχόµενο).  



■ Εισάγει την αβεβαιότητα. ∆εν είναι γνωστά –όλα τα στοιχεία της 

δραστηριότητας (όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες δίνονται).  

■ Εισάγει την αυτο-ρύθµιση της διαδικασίας της σκέψης (εξωτερική 

ρύθµιση)  

■ Εισάγει την νοηµατοδότηση, την ανεύρεση δοµής σε προφανή α-

ταξία (η σηµασία δίνεται).  

■ Απαιτεί µεγάλη προσπάθεια. Οι κρίσεις και γενικότερα το εγχείρηµα 

απαιτεί σηµαντική νοητική εργασία (οι συνήθεις ασκήσεις απαιτούν µικρή 

προσπάθεια καθώς η εµπλεκόµενη εργασία είναι απλοποιηµένη).  

Από τα παραπάνω είναι εµφανής η ανάγκη αφενός της εστίασης της 

διδασκαλίας των µαθηµατικών στις δεξιότητες σκέψης, αφετέρου της 

ανάπτυξης διαδικασιών αξιολόγησης, οι οποίες δεν θα παρουσιάζουν µόνο τον 

αριθµό των σωστών απαντήσεων του µαθητή αλλά και τη σκέψη που παρήγαγε 

αυτές τις απαντήσεις (Romberg, Zarinnia & Cοllis, 1990, pp. 22-23)22.  
To παρακάτω παράδειγµα διαφέρει από τις παραδοσιακού τύπου ερωτήσεις 

εξετάσεων στο ότι δίνεται περισσότερο έµφαση στην αιτιολόγηση και επικοινωνία στο 

πλαίσιο µιας πρωτότυπης κατάστασης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 παραποµπή από T. ROMBERG, 1993, pp. 106-107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλούµε το σχήµα αυτό τετράγωνο 4Χ4 (το µήκος της κάθε πλευράς είναι 4 µονάδες).

Υπάρχουν 25 τελείες στο εσωτερικό του τετραγώνου.  

i. Πόσες τελείες θα υπάρχουν µέσα σε ένα τετράγωνο 20Χ20 

ii. Εξήγησε προσεκτικά την απάντησή σου.  

iii. Πώς θα υπολόγιζες τον αριθµό των τελειών µέσα σε ένα nxn τετράγωνο;  



Με την παραπάνω άσκηση ο µαθητής εξετάζεται :  

Στην κατανόηση του προβλήµατος  

Στην οργάνωση των πληροφοριών µε συστηµατικό τρόπο  

Στην περιγραφή και αιτιολόγηση των χρησιµοποιουµένων µεθόδων και των αποτελεσµάτων 

στα οποία κατέληξε στην εξαγωγή µιας γενίκευσης ή ενός κανόνα µε λεκτικό ή αλγεβρικό 

τρόπο (M. Swan, 1993, pp. 200-202). 

 

H aξιολόγηση της αυθεντικής απόδοσης – Authentic performance 

assessment. Βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική θεωρία για τη µάθηση. 

Αναφέρεται σε σύνθετες µαθηµατικές δραστηριότητες πάνω στις οποίες οι 

µαθητές αναµένεται να εργαστούν για µεγάλο σχετικά διάστηµα. Οι 

απαντήσεις που θα δοθούν δεν είναι απλές, αλλά συνίστανται από ισχυρισµούς 

που εµπεριέχουν εικασίες, στρατηγικές και κρίσεις. Έτσι µπορούµε να 

σχηµατίσουµε µια εικόνα για τη δοµή των γνωστικών σχηµάτων των µαθητών.  

 

Η αξιολόγηση µε σταθµισµένα τεστ, η σχετιζόµενη µε νόρµες (norm – 

referenced), βασίζεται στην Μπιχεβιοριστική άποψη σύµφωνα µε την οποία η 

γνώση µας απαρτίζεται από µεµονωµένα τµήµατα γνώσεων. Στα τεστ αυτού 

του τύπου καλείται ο µαθητής να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν σε διάφορα µέρη της περιοχής των µαθηµατικών, κάποια από τα 

οποία γνωρίζει, κάποια άλλα δεν γνωρίζει. Το πλήθος των ορθών απαντήσεων 

δείχνει πόσα µέρη της µαθηµατικής γνώσης κατέχει, ενώ ο συνολικός αριθµός 

τους –το συνολικό σκορ – συγκρίνεται µε αυτό των άλλων µαθητών.  

Η σχετιζόµενη µε κριτήριο αξιολόγηση (criterion – referenced) 

βασίζεται και αυτή στον Μπιχεβιορισµό. Ο µαθητής καλείται να απαντήσει σε 

σύνολα ερωτήσεων σχετικά µε συγκεκριµένα «µέρη» της µαθηµατικής 

γνώσης, έτσι ώστε να αποφανθούµε για το επίπεδο στο οποίο κατέχει το κάθε 

µέρος. Καµµία από τις δύο προαναφερόµενες µορφές δεν αποκαλύπτει σχετικά 

µε τα γνωστικά σχήµατα και τις µεταβολές τους (Τ. Romberg, 1993, pp. 106-

109). 

Ενώ σύµφωνα µε τη γνωστική θεωρία η δοµή της γνώσης είναι κατασκευάσιµη 

άρα και αξιολογίσιµη, από την Μπιχεβιοριστική άποψη µόνο η απόδοση 



(performance) µπορεί να αξιολογηθεί. Καθώς όµως τόσο η απόδοση όσο και η 

γνώση σχετίζονται µε τη µάθηση και τη διδασκαλία των µαθηµατικών είναι 

απαραίτητη η διαµόρφωση µιας βάσης για την αξιολόγηση και των δύο (N. 

Webb, 1993, pp. 262).  

 

 
Η µορφή των µαθηµατικών δραστηριοτήτων και έργων προς αξιολόγηση 

Η βασική µορφή των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν τη µάθηση και τη 

διδασκαλία των µαθηµατικών είναι η οργανωµένη και προσανατολισµένη 

δραστηριότητα (task), νοούµενη ως µια σειρά ενεργειών προσανατολισµένων 

στην εκτέλεση κάποιας αποστολής που διατυπώνεται µε τη µορφή εντολών, 

προτάσεων ή προκλήσεων. Εκφράζεται µε προφορικό ή γραπτό λόγο ως 

ερώτηση ή προσταγή.  

Οι παραδοσιακές κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι : τα ερωτηµατολόγια – 

δοκίµια ερωτήσεων (questionnaires), οι ασκήσεις και τα προβλήµατα. Το 

δοκίµιο ερωτήσεων περιλαµβάνει µια συλλογή ερωτήσεων (πάνω σε 

ορισµούς, ιδιότητες, τύπους ή αποτελέσµατα υπολογισµών) µε µια απάντηση –

ή ένα µικρό αριθµό πιθανών απαντήσεων. Οι ασκήσεις είναι πρωτίστως 

αλγοριθµικού τύπου ή απαιτούν άµεσες συσχετίσεις στο πλαίσιο του 

περιεχοµένου ενός καλά ορισµένου Αναλυτικού Προγράµµατος. Αντίθετα στα 

προβλήµατα23 υπεισέρχονται συλλογισµοί, και συσχετίσεις που δεν εµπίπτουν 

άµεσα στο περιεχόµενο του Αναλυτικού Προγράµµατος24.  

∆εδοµένου ότι οι «προσανατολισµένες δραστηριότητες» συνάδουν µε τη 

µαθηµατική σκέψη και εργασία, συνιστούν ταυτόχρονα τα έργα προς 

αξιολόγηση. Έτσι λοιπόν εµφανίζονται σε διάφορες περιοχές του Α.Π. σε 

διαρκή βάση ως µέρος της διδασκαλίας και µάθησης των µαθηµατικών, στα 

                                                 
23 Νοούµενα ως καταστάσεις προβλήµατος.  
24 Στα κλειστά προβλήµατα οδηγούµαστε στο αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας τα µέσα που ουσιαστικά 
µας δίνουν συγκεκριµένες περιοχές του Α.Π. και αντίστοιχες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου. Στα 
προβλήµατα ανοιχτής απάντησης (open response) τόσο τα αποτελέσµατα όσο και τα µέσα δεν 
περιορίζονται σε ένα ή µερικούς καθορισµένους τύπους. Τέλος στα ανοιχτά προβλήµατα (open – 
ended) η προβληµατική κατάσταση είναι ευρεία και πολύπλοκη, ενώ περιλαµβάνουν πολλά  
υποπροβλήµατα. Το πρώτο βήµα που απαιτείται είναι να ερµηνεύσουµε και να καταστήσουµε το 
πρόβληµα ακριβές.  



τεστ που επιδίδει ο δάσκαλος –καθώς επίσης στις προαγωγικές και 

απολυτήριες – εισαγωγικές εξετάσεις.  

 

Τελικός σκοπός όλων των δραστηριοτήτων αξιολόγησης είναι η 

αποκάλυψη του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων του κάθε 

µαθητή σε σχέση µε τους σκοπούς, τους στόχους και τις απαιτήσεις του 

ισχύοντος Αναλυτικού Προγράµµατος (M. Niss, 1993, pp. 17-19). 
 

 

3.1.2  H έκταση των έργων προς αξιολόγηση   

 Ως προς την έκτασή τους διακρίνουµε τρεις τύπους έργων :  

■ Τα σύντοµα έργα – short tasks τα οποία απαιτούν το πολύ 20 λεπτά για 

να ολοκληρωθούν.  

■ Τα µακρά έργα – long tasks, τα οποία απαιτούν από 20 λεπτά έως 2 ώρες.  

■ Τα εκτεταµένα έργα – Extended tasks, των οποίων η ολοκλήρωση απαιτεί 

χρονικό διάστηµα µεταξύ πολλών ωρών και –συχνά- µερικών εβδοµάδων.  

 Παραδοσιακά η αξιολόγηση βασίζεται σε σύντοµα έργα. Τελευταία 

όµως το ενδιαφέρον εστιάζεται στα µακρά και εκτεταµένα έργα δεδοµένης της 

έµφασης που δίνεται στις στρατηγικές (M.Swan, 1993, p. 207).  

 

 

3.1.3  H «ανοικτότητα» του έργου  

  

 Αφορά : i) το σηµείο µέχρι το οποίο ο µαθητής µπορεί να επιλέξει τη 

µέθοδο που θα ακολουθήσει για τη διεκπεραίωση του έργου ii) τον αριθµό των 

πιθανών αποδεκτών απαντήσεων.  

 

 

 

 

 



Παράδειγµα (M. Swan, 1993, p. 206) 
 ∆ίνεται στο µαθητή µια κόλλα χαρτί µε τελείες και του ζητάται να σχεδιάσει ένα 

σχήµα. Κατόπιν να το µεγενθύνει συνεχώς σύµφωνα µε απλούς κανόνες που θα 

κατασκευάσει ο ίδιος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα (D. Foxman, 1993, p. 225) 

Συµπλήρωσε όλα τα πιθανά ψηφία που λείπουν, ώστε η αφαίρεση να είναι 

σωστή : 

5        -       3        = 27 

5        -       3        = 24 

 

 

(Στην πρώτη περίπτωση οι δυνατές απαντήσεις είναι τρεις, ενώ στη δεύτερη 

είναι έξι).  



 

Παράδειγµα (L. Morrow & T. Rowan, 1991,p. 21) 

 
Φτιάξτε τρίγωνα µε τέσσερις τελείες συνολικά πάνω στις πλευρές και µία τελεία στο 

εσωτερικό.  

 

 
(Περισσότερες από µία λύσεις)  

 

 

3.1.4  Tο Συγκείµενο στα έργα αξιολόγησης  

  Ως προς το συγκείµενο µπορούµε να διακρίνουµε τρεις κατηγορίες :   

■ Τα καθαρώς µαθηµατικά έργα, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

εξερεύνηση αυτής καθεαυτής της δοµής των µαθηµατικών.  

■ Τις εφαρµογές, όπου η µαθηµατική ιδέα ενσωµατώνεται σε µια 

ρεαλιστική (ή ψευδορεαλιστική) εφαρµογή.  

■ Τα έργα πραγµατικής ζωής (Real Life tasks) όπου το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στην απόκτηση νέων οπτικών θεώρησης στον πραγµατικό 

κόσµο. Τα έργα αυτού του είδους απαιτούν σύζευξη µαθηµατικών και µη 

µαθηµατικών ικανοτήτων.  

 

Παράδειγµα ψευδορεαλιστικής εφαρµογής (M. Swan, 1993, p. 212).  

 

 

 

 

 
 

Το παραπάνω διάγραµµα παριστάνει µια σιδερώστρα, τα πόδια της οποίας είναι ίσου µήκους 

και σχηµατίζουν γωνία xο .  

α) Χρησιµοποίησε τις πληροφορίες του διαγράµµατος για να υπολογίσεις τη γωνία x 

(κάνε στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο βαθµό). 

β) Υπολόγισε το µήκος l .  



 

Παράδειγµα έργου στην πραγµατική ζωή (Swan,Binns & Gillespie, 1987-9).  
 

Σκέψου ένα φθηνό προϊόν που αγοράζεις συχνά από τα καταστήµατα (π.χ. δηµητριακά ή 

καφέ). 

Πώς επιλέγεις την καλύτερη µάρκα, ποιότητα κτλ.;  

Ανακάλυψε πώς επιλέγουν άλλοι άνθρωποι το ίδιο προϊόν. Βρες ποιoι τύποι (τι ποικιλία) 

αυτού του προϊόντος πωλούνται στα διάφορα καταστήµατα.  

Να σχεδιάσεις και να διεκπεραιώσεις ένα «πείραµα» για τη σύγκριση της ποιότητας των 

διαφορετικών τύπων του προϊόντος.  

Να συντάξεις µια περιληπτική αναφορά των ευρηµάτων σου.  

Να εξηγήσεις µε τι τρόπο η έρευνά σου θα επηρεάσει µελλοντικά τα κριτήρια µε τα οποία 

αγοράζεις.  

 

 

3.1.5   Η Καταλλληλότητα της µεθόδου αξιολόγησης   

Μπορούµε πρωταρχικά να διακρίνουµε την αξιολόγηση σε «σκόπιµη» 

και «ευκαιριακή». Η δεύτερη, η οποία λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, δίνει µια περισσότερο αξιόπιστη ένδειξη της επίδοσης, 

ελαχιστοποιεί το άγχος, και επιτρέπει την εµπλοκή σε ανοιχτές δραστηριότητες 

(open – ended). Ωστόσο όµως απαιτεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσµατικό 

σύστηµα καταγραφής. Επιπλέον επισηµαίνονται πρακτικά προβλήµατα στην 

επιβεβαίωση ότι κάθε µαθητής έχει αρκετές ευκαιρίες να εκθέσει τις 

δυνατότητές του.  

 

Αξιολόγηση : ατοµικά – κατά οµάδες, προφορικά – γραπτά, µε χρήση έργων 

πράξης.  

Αν και αναγνωρίζεται ευρέως η σηµασία της συνεργατικής µάθησης, η 

οποία επιτρέπει στους µαθητές να συνεργάζονται και να συζητούν κατά 

οµάδες, οι συνήθεις µέθοδοι  αξιολόγησης απαιτούν οι µαθητές να εργάζονται 

ατοµικά και υπό µεγάλη πίεση χρόνου. Επισηµαίνεται µάλιστα ότι η συνήθους 

τύπου αξιολόγηση δεν παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την απόδοση των 

µαθητών µελλοντικά στο εργασιακό τους περιβάλλον (M. Swan, 1993, p. 204). 

Ο περιορισµός των έργων αξιολόγησης σε εκείνα µόνο που απαιτούν γραπτές 



απαντήσεις αφενός περιορίζει την παρουσίαση των µαθηµατικών, αφετέρου 

δεν δίνει την ευκαιρία στους µαθητές εκείνους που αποδίδουν καλύτερα στα 

πλαίσια πρακτικών ή προφορικών έργων να εκθέσουν τις δυνατότητές τους και 

περαιτέρω εµποδίζει την πρόσβασή τους σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθµίδα και 

ανάλογη θέση εργασίας (D. Clarke, 1996, p. 331).   

 

 

3.2   ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΜΑΘΗΤΩΝ  

Ιδιαίτερα στην µαθηµατική αξιολόγηση το ενδεχόµενο της 

περιθωριοποίησης των µαθητών είναι αυξηµένο:  

■ Ο µαθητής, ο οποίος, ενώ είναι ιδιαίτερα ικανός να αποδεικνύει τι 

γνωρίζει µέσα από πρακτικές ή προφορικές δραστηριότητες, περιορίζεται 

σε γραπτές απαντήσεις.  

■ Ο µαθητής, ο οποίος κατανοεί µεν το περιεχόµενο αλλά χρειάζεται 

περισσότερο από το διαθέσιµο χρόνο να διεκπεραιώσει το έργο  

■ Ο µαθητής, ο οποίος µπορεί να ολοκληρώνει τα έργα στην τάξη αλλά η 

απόδοσή του µειώνεται υπό την επίδραση του άγχους των συνθηκών 

αξιολόγησης.  

■ Ο µαθητής του οποίου η µητρική (ή η πρώτη γλώσσα) δεν είναι η 

γλώσσα της αξιολόγησης.  

■ Ο µαθητής για τον οποίο το συγκείµενο του έργου δεν είναι οικείο (για 

λόγους κουλτούρας, φύλου ή προσωπικής ιστορίας) 

■ Ο µαθητής για τον οποίο η µορφή της αξιολόγησης είναι µια µορφή 

πολιτισµικής σύγκρουσης.  

■ Ο µαθητής του οποίου η απάντηση είναι προδιαγεγραµµένη από την 

παρερµηνεία των απαιτήσεων του έργου (λ.χ. δίνει µια µοναδική 

απάντηση σε ένα έργο ανοιχτού τύπου όπου τα κριτήρια αξιολόγησης 

αµοίβουν τις πολλαπλές ή γενικές απαντήσεις). 

 

Ο  περιορισµός των µειονεκτηµάτων της µαθηµατικής αξιολόγησης 

είναι εφικτός µόνο µε την εφαρµογή διαφόρων τύπων έργων αξιολόγησης 



προσφέροντας στους µαθητές την ευκαιρία να δείξουν τι γνωρίζουν µέσα από 

ένα ευρύ φάσµα επικοινωνιακών µορφών (D. Clarke, 1996, pp. 333-334). 

Eπιπλέον οι διαδικασίες αξιολόγησης θα εκπλήρωναν τις λειτουργίες τους, 

αφενός εάν χρησιµοποιούσαν µια ποικιλία µορφών, αφετέρου εάν εξέταζαν 

την ίδια συµπεριφορά περισσότερες από µια φορές µε διαφορετικούς τρόπους 

Η αφθονία και η πολυµορφία είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός καλά 

σχεδιασµένου συστήµατος αξιολόγησης (D. Wheeler, 1993, pp. 94). 

 

3.3  TO ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Ο όρος διδακτικό συµβόλαιο (G. Brousseau) ορίζει το «σύνολο των 

συµπεριφορών του εκπαιδευτικού που αναµένονται από το µαθητή και το 

σύνολο των συµπεριφορών του µαθητή που αναµένονται από τον 

εκπαιδευτικό. Το διδακτικό συµβόλαιο είναι λοιπόν αυτό που καθορίζει ρητά 

για ένα µικρός µέρος, µα προπάντων υπόρρητα, αυτό που κάθε συµβαλλόµενο 

µέρος θα αναλάβει να διαχειριστεί και για το οποίο, εποµένως, θα είναι, κατά 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, υπεύθυνο να λογοδοτήσει στον άλλο»25. 

Το διδακτικό συµβόλαιο εισάγει µια νέα προοπτική στην τάξη, η οποία 

χαρακτηρίζεται από αµοιβαιότητα των ευθυνών. Από  µια τέτοια αµοιβαιότητα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται η εφαρµογή διαδικασιών αξιολόγησης. Ειδικότερα η 

αµοιβαιότητα στις υποχρεώσεις πρέπει να συνοδεύεται από αµοιβαιότητα 

στην κατανόηση. Οι µαθητές δεν µπορούν να εµπλακούν σε δραστηριότητες 

ποιοτικής µαθηµατικής απόδοσης εάν δεν έχουν κατανοήσει τη φύση της 

απόδοσης είτε τα τυπικά κριτήρια µε τα οποία αυτή θα αξιολογηθεί. Το 

διδακτικό συµβόλαιο καθορίζει την αποδεκτή συµπεριφορά καθώς επίσης και 

την άριστη απόδοση.  

Η εισαγωγή από τον δάσκαλο νέου τύπου έργων αξιολόγησης απαιτεί 

παράλληλα τον καθορισµό των συνθηκών εκείνων, οι οποίες θα εξασφαλίσουν 

την επιτυχή διεκπεραίωση των πρώτων. Ιδιαίτερα εφίσταται προσοχή στην 

αξιολόγηση της απόδοσης σε επιστηµονικά πεδία, καθόσον µικρές αλλαγές 

στη λεκτική διατύπωση ενός σύνθετου έργου µπορούν να προκαλέσουν πολύ 

                                                 
25 Γ.Μ. ΤΡΟΥΛΗΣ, 1996. 



 

διαφορετικές απαντήσεις από την πλευρά των µαθητών και περαιτέρω 

σηµαντικά διαφοροποιηµένα συµπεράσµατα για τις ικανότητές τους και την 

κατανόηση. Συµβαίνει µάλιστα όσο πιο πολύπλοκο είναι το έργο, όσο πιο 

ανοιχτή απάντηση απαιτείται, τόσο πιο σηµαντική είναι η αλληλεπίδραση 

µαθητή – έργου. Το παρακάτω παράδειγµα αφορά την περίπτωση κατά την 

οποία ο µαθητής έχει υπογράψει το διδακτικό συµβόλαιο µε διαφορά στην 

κατανόηση από το δάσκαλο.  

 

Παράδειγµα 

 
Ο Fred κατοικεί σε ένα διαµέρισµα 5 δωµατίων, του οποίου το εµβαδόν είναι 60 τετραγωνικά 

µέτρα. Σχεδίασε µια πιθανή κάτοψη του διαµερίσµατός του. Ονόµασε όλα τα δωµάτια και 

γράψε τις διαστάσεις του κάθε δωµατίου.  

Ένας µαθητής έδωσε την παρακάτω απάντηση :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της έννοιας του εµβαδού, η απάντηση του 

µαθητή είναι ικανοποιητική. Ωστόσο όµως είναι ασύµβατη µε την 

πραγµατικότητα, καθότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τέτοιο διαµέρισµα, 

όπου για να πάµε από την κουζίνα στο σαλόνι θα πρέπει να διασχίσουµε το 

λουτρό και τα υπνοδωµάτια.  

Εάν το επιθυµητό προϊόν µάθησης είναι : «να διαχειρίζεται την 

επιφάνεια µε κατάλληλο και επιτυχή τρόπο σε καταστάσεις πραγµατικής 



 

ζωής» τότε θα έπρεπε να είχε αποσαφηνιστεί η έννοια της καταλληλότητας 

στον µαθητή (D. Clarke, 1996, pp. 334-335,350-351). 

 

 

3.4 Η ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  

           ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 

  

 Πρωτίστως η µελέτη των διδακτικών στόχων είναι απαραίτητη 

προκειµένου να αποσαφηνίσουµε τις παιδαγωγικές προθέσεις, δεδοµένου 

µάλιστα ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι να οµογενοποιήσει, να οδηγήσει 

δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερους µαθητές στο να ελέγχουν το µέγιστο 

των στόχων.  

 H σχετιζόµενη µε κριτήριο αξιολόγηση (criterion – referenced), εν 

προκειµένω η αξιολόγηση που αναφέρεται σε επιµέρους στόχους, προαπαιτεί 

να καταστήσουµε τους τελευταίους διακριτούς και λειτουργικούς, δηλαδή να 

τους παρουσιάσουµε σε τέτοια µορφή, ώστε απλώς και µόνο υποβάλλοντάς 

τους στους µαθητές θα ξέρουµε αν τους έχουν επιτύχει ή όχι.  

Ωστόσο όµως συµβαίνει συχνά οι στόχοι να διευκολύνουν την 

εκµάθηση αλγορίθµων εις βάρος της κατανόησης. Περιγράφουν δηλαδή το 

«πώς κάνουµε κάτι», το οποίο όµως µπορεί να συνδέεται ή να µη συνδέεται µε 

την πραγµατική γνώση.  

 

 

 
Παράδειγµα  

 
∆ιδακτικός στόχος : Να είναι ικανοί να λύνουν εξισώσεις της µορφής ax+β=γx+δ.  

1ο έργο αξιολόγησης : Λύσε την εξίσωση : 7χ – 3 = 13χ +15 

2ο έργο αξιολόγησης : Είναι το 10 µια λύση της εξίσωσης 7χ-3= 13χ+15.  

 



 

Παρατηρήθηκαν παιδιά που ενώ διεκπεραίωσαν σωστά το 1ο έργο 

αδυνατούσαν να διεκπεραιώσουν το 2ο. Τι µπορούµε να συµπεράνουµε για την 

επίτευξη του συγκεκριµένου διδακτικού στόχου;  

 

Παράδειγµα  
 

∆ιδακτικός στόχος : Οι τελειόφοιτοι της έκτης τάξης πρέπει να είναι ικανοί να διενεργούν τις 

απαραίτητες µετρήσεις και να υπολογίζουν το εµβαδόν δοσµένου σχεδιασµένου τριγώνου.  

 

Σε σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το IREM σε 793 τελειόφοιτους 

της έκτης τάξης δόθηκαν δυο δραστηριότητες και κατ’ αντιστοιχία τα 

παρακάτω τρίγωνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως βλέπουµε στη δεύτερη περίπτωση µόνο το 20% των µαθητών έδωσε τη 

σωστή απάντηση (A. Βodin, 1993, pp. 120-121 & 2000 pp. 62,64). 

 

 

 

3.5   H MEΤΡΗΣΗ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Στην εκπαίδευση η έννοια της µέτρησης έχει τις ψυχολογικές της ρίζες 

στον Μπιχεβιορισµό26 και περιορίζεται σε ποσοτικές περιγραφές της 

                                                 
26 Κάθε προϊόν της εκπαίδευσης µπορεί να µετρηθεί.  

 



συµπεριφοράς του µαθητή. Ο όρος αναφέρεται στην αριθµητική αποτίµηση 

των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων αντικειµένων, προσώπων ή γεγονότων µε 

βάση ένα κανόνα, ένα µέτρο.  

Στο πεδίο της εκπαίδευσης η µέτρηση παρουσιάζει δυο σηµαντικές δυσκολίες :  

i. Τα υπό µελέτη γνωρίσµατα ενέχουν δυσκολίες στην κατανόηση και 

εννοιολογική τους διατύπωση.  

ii. Τα όργανα µέτρησης δεν έχουν αναπτυχθεί στο επίπεδο των 

οργάνων που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση γνωρισµάτων 

αντικειµένων στο φυσικό κόσµο, συνεπώς δεν µπορούν να δώσουν 

το ίδιο ακριβή αποτελέσµατα. Η µονάδα µέτρησης στην εκπαίδευση 

δεν είναι σταθερή.  

 

Η έννοια της αξιολόγησης, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, είναι ευρεία και 

εµπεριέχει αφενός τη µέτρηση, αφετέρου ποιοτικές περιγραφές, προσωπικές 

εκτιµήσεις και κρίσεις (K. Παπαναστασίου, 1993, σσ. 2-7, Ν. Webb, 1993, pp. 

256).  

Σηµαντικά ποσοτικά αξιολογικά εργαλεία είναι τα τεστ27.  

 

3.5.1   Τα τεστ  

Ο όρος test έχει τη ρίζα του στη λατινική λέξη testis (µάρτυρας) και 

σηµαίνει λεπτοµερή δοκιµασία και εξέταση, αξιόπιστη µαρτυρία (Μ. 

Βάµβουκας, 1998, σ. 281). Οι πιο συνηθισµένοι ορισµοί του όρου είναι οι 

ακόλουθοι :  

▪ «Ένα τεστ είναι µια συστηµατική διαδικασία για να παρατηρήσουµε τη 

συµπεριφορά ενός ατόµου και για να την περιγράψουµε µε τη βοήθεια µιας 

αριθµητικής κλίµακας σε ένα σύστηµα».  

▪ «Τέστ είναι κάθε µέθοδος µε την οποία παρατηρούµε και µετρούµε την 

ανθρώπινη συµπεριφορά και τη διαφοροποίησή της από άτοµο σε άτοµο» 

(∆. Αλεξόπουλος, 1998, σ. 14, 19-20).  

                                                 
27 Ειδικότερα τα τεστ µαθηµατικών συνήθως περιλαµβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, είναι 
χαρτιού και µολυβιού, περιορισµένου χρόνου και επιδίδονται οµαδικά (G. KULM, 1990, p. 76).  



Για το χαρακτηρισµό µιας δοκιµασίας ως τεστ η ∆ιεθνής Ψυχοτεχνική 

Εταιρία έχει υιοθετήσει τον εξής ορισµό : «Τεστ είναι µια ορισµένη δοκιµασία, 

η οποία συνίσταται στην εκτέλεση ενός έργου, ταυτόσηµου για όλα τα 

εξεταζόµενα υποκείµενα, µε µια ακριβή τεχνική για την εκτίµηση της επιτυχίας 

και αποτυχίας ή για την αριθµητική βαθµολόγηση της επιτυχίας. Το έργο 

µπορεί να περιλαµβάνει µια εφαρµογή είτε αποκτηµένων γνώσεων (τεστ 

παιδαγωγικό) είτε αισθησιοκινητικών ή διανοητικών λειτουργιών (τεστ 

ψυχολογικό)».  

 

3.5.2   Ταξινόµηση των τεστ  

 Τα τεστ ταξινοµούνται µε διάφορους τρόπους, ο ένας από τους οποίους 

µε βάση το περιεχόµενο αναφέρει δυο µεγάλες κατηγορίες :  

i. Τα τεστ ικανοτήτων, τα οποία µετρούν την ανώτατη απόδοση ενός 

ατόµου σε δεδοµένη κατάσταση. Εδώ εντάσσονται τα τεστ νοηµοσύνης, 

επίδοσης, κτλ. καθώς µάλιστα η νοηµοσύνη δεν µπορεί να ορισθεί ακριβώς 

γίνεται λόγος για τεστ γενικής ικανότητας. Εάν το τεστ εξετάζει οποιαδήποτε 

ιδιαίτερη ικανότητα ενός ατόµου λ.χ. την ικανότητα στη µουσική το 

ονοµάζουµε τεστ ειδικών ικανοτήτων. Ειδικότερα το τεστ που εξετάζει την 

επίδοση ενός ατόµου σε ένα µάθηµα καλείται τεστ επίδοσης.  

ii. Τα τεστ τυπικής απόδοσης, τα οποία ανιχνεύουν τις ιδιότητες της 

προσωπικότητας του ατόµου (∆. Αλεξόπουλος, 1998, σσ. 19-20).  

Άλλη ταξινόµηση (∆ιεθνής Ψυχοτεχνική Εταιρία) διακρίνει τα τεστ σε 

παιδαγωγικά ή σχολικά ή τεστ γνώσεων και σε ψυχολογικά – 

ψυχοκινητικών ή διανοητικών λειτουργιών (Μ. Βάµβουκας, 1998, σ. 

291). Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις όµως η διάκριση δεν είναι 

ικανοποιητική, καθότι πολλά τεστ είναι µεικτού τύπου ως προς το 

περιεχόµενο.  

Η ταξινόµηση των τεστ διευκολύνεται µε τη χρήση κριτηρίων (Μ. 

Βάµβουκας, 1998, σ. 291-298).  

1. Ως προς τον τρόπο αντίδρασης του υποκειµένου διακρίνονται σε :  



Τεστ εκτελεστικά (µη προφορικά). ∆ίνουν λιγότερη έµφαση στη γλώσσα, 

και απαιτούν απαντήσεις χειρισµού. Συγκεκριµένα διακρίνονται σε i) τεστ 

εργαλείων – οργάνων και ii) τεστ χαρτιού και µολυβιού.  

Τεστ προφορικά. Προσφέρονται σε έντυπη µορφή, εξαρτώνται πολύ από 

την προφορική κατανόηση και απαιτούν προφορικές απαντήσεις.  

«Ανεξάρτητο από πολιτισµικό πλαίσιο – µη γλωσσικό» τεστ. ∆εν απαιτεί 

χρήση ή κατανόηση της γλώσσας ούτε χειρισµό αντικειµένων. Οι ερωτήσεις 

του τεστ εναρµονίζουν τις απαντήσεις µε τις σχέσεις µεταξύ µορφών και 

σχεδίων (∆. Αλεξόπουλος, 1998, σ.22).  

2. Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των αντιδράσεων των υποκειµένων 

διακρίνονται σε :  

Αντικειµενικά, όταν είναι δοσµένες πρότυπες απαντήσεις οπότε δεν 

υπεισέρχεται ο υποκειµενικός παράγοντας στην αξιολόγηση.  

Υποκειµενικά, όταν η βαθµολογία επηρεάζεται από την προσωπική κρίση 

του εξεταστή.  

3. Ως προς τον αριθµό των ατόµων στα οποία επιδίδονται κάθε φορά τα 

τεστ διακρίνονται σε :  

Ατοµικά, όταν εξετάζεται ένα µόνο άτοµο.  

Οµαδικά, όταν εξετάζεται ένα πλήθος υποκειµένων κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες. 

4. Ως προς το χρόνο που διατίθενται για τη συµπλήρωση του τεστ :  

Περιορισµένου χρόνου  

Απεριόριστου χρόνου 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται µεταξύ των άλλων τα τεστ 

ταχύτητας, όπου οι διαφορές µεταξύ των ατόµων εξαρτώνται εξ ολοκλήρου 

από την ταχύτητα απάντησης, ενώ στη δεύτερη τα τεστ δύναµης, όπου αφενός 

τα άτοµα δεν υποχρεώνονται να απαντήσουν σε αυστηρά καθορισµένο χρόνο, 

αφετέρου οι ερωτήσεις δυσκολεύουν προοδευτικά ώστε κανένα άτοµο να µην 

µπορεί να απαντήσει σε όλες (∆. Αλεξόπουλος, 1998, σ. 21).  

 

 



5. Ως προς το περιεχόµενο σε :  

Τεστ νοηµοσύνης  

Τεστ προσωπικότητας  

Τεστ παιδαγωγικά ή γνώσεων  

 

Τεστ Παιδαγωγικά ή γνώσεων   

 Πρόκειται για τεστ, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για να ελέγξουν τις 

τροποποιήσεις που επιφέρει στη συµπεριφορά του παιδιού η επίδραση  του 

σχολείου µε την εφαρµογή ορισµένου προγράµµατος σπουδών. Ταξινοµούνται 

σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε την πρακτική σκοπιµότητα της κατασκευής 

τους :  

i) τα προγνωστικά, τα οποία στοχεύουν στην πρόβλεψη των επιδόσεων 

των µαθητών σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.  

ii) τα διαγνωστικά, για τον εντοπισµό των αδυναµιών και των ελλείψεων 

των µαθητών.  

iii) τα τεστ απολογισµού ή επίδοσης, για τη διαπίστωση της προόδου που 

επιτελέστηκε στη µάθηση σε ένα βραχύ ή µακρύ χρονικό διάστηµα (M. 

Bάµβουκας, 1998, σσ. 296-298). 

 

Τεστ απολογισµού ή επίδοσης   

 Η επίδοση, στα πλαίσια του σχολείου, µας παραπέµπει στο τι έχει 

διδαχθεί και τι έχει µάθει το παιδί. Η µέτρηση της επίδοσης καθορίζει σε ποιο 

βαθµό το παιδί έχει κατακτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει 

διδαχθεί, ενώ δεν αξιολογούνται οι µελλοντικές δυνατότητές του. Είναι 

ουσιώδους σηµασίας τα τεστ αυτά, καθότι παρέχοντας πληροφορίες για τα 

δυνατά και αδύνατα σηµεία του µαθητή συµβάλλουν στη µεγιστοποίηση της 

ακαδηµαϊκής του προόδου (E. Burns, 1979, pp. 59-60).  

 Η χορήγησή τους γίνεται είτε πριν τη διδασκαλία ενός γνωστικού 

αντικειµένου προκειµένου να µάθουµε εάν έχει αφοµοιωθεί η προηγούµενη ή 

οι προηγούµενες διδακτικές ενότητες, ώστε να προχωρήσουµε χωρίς 

προβλήµατα στη διδασκαλία της επόµενης είτε µετά τη λήξη της διδασκαλίας 



του γνωστικού αντικειµένου για να διαπιστωθεί ποιοτικά και ποσοτικά ο 

βαθµός αφοµοίωσης (Μ. Βάµβουκας, 1998, σ. 300).  

6. Ως προς την ύπαρξη ή µη γνωµόνων σύγκρισης των επιδόσεων των 

εξεταζοµένων τα τεστ διακρίνονται σε28 :  

Σταθµισµένα  

Αστάθµιστα  

7. Ως προς τον αριθµό των απαντήσεων που επιδέχεται κάθε ερώτηση 

του τεστ σε :  

Τεστ αποκλίνουσας νόησης  

Τεστ συγκλίνουσας νόησης  

8. Ως προς τη µορφή, διακρίνονται σε :  

Τεστ τύπου έκθεσης  

Τεστ αντικειµενικού τύπου  

Τα τεστ τύπου έκθεσης είναι εκείνα τα οποία περιλαµβάνουν ερωτήσεις στις 

οποίες ο µαθητής παράγει την απάντηση σύµφωνα µε το δικό του τρόπο 

σκέψης και την ικανότητα να αναλύει και να συνθέτει αυτά που διδάχθηκε ή 

διάβασε (Κ. Παπαναστασίου, 1993, σ. 59).  

 

Τεστ αντικειµενικού τύπου είναι εκείνα στα οποία η βαθµολόγηση δεν 

επηρεάζεται από την κρίση, τις γνώσεις ή τις ικανότητες του βαθµολογητή. 

Συνεπώς κάθε τεστ µε προκαθορισµένες απαντήσεις είναι αντικειµενικό. 

∆ιακρίνουµε δύο βασικές κατηγορίες :  

Τα τεστ ελεύθερης απάντησης τα οποία περιλαµβάνουν τα τεστ 

Σύντοµης Απάντησης και τα τεστ Συµπλήρωσης µιας δήλωσης ή ερώτησης.  

Τα τεστ περιορισµένης ή κατασκευασµένης απάντησης όπου 

εντάσσονται τα τεστ τύπου Ορθό / Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής και 

Αντιστοίχησης (J.C. Stanley, 1964, p. 204-205). 

 

                                                 
28 Βλέπε σχετικά Μ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 1998, σ. 284-285, L. KARMEL & M. KARMΕL, 1978, p. 8, R. 
THORNDIKE & E. HAGEN, 1969, p. 257. 



Τεστ περιορισµένης ή κατασκευασµένης απάντησης  

 Τα τεστ του τύπου Ορθό / Λάθος καθώς και τα παρεµφερή του τύπου 

Ναι/Όχι και Πολλαπλής Επιλογής δύο εναλλακτικών απαντήσεων έχουν τα 

προφανή πλεονεκτήµατα της ευκολίας κατασκευής, της κάλυψης µεγάλου 

φάσµατος γνώσεων του υπό εξέταση θέµατος, της αντικειµενικότητας στη 

βαθµολόγηση. Σοβαρό µειονέκτηµά τους είναι η µεγάλη επίδραση του 

παράγοντα τύχη καθώς η πιθανότητα να µαντέψει ο εξεταζόµενος τη σωστή 

απάντηση είναι 1:2.  

 

3.6   ΤΑ ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Τα τεστ Πολλαπλής Επιλογής περιλαµβάνουν ερωτήσεις ή δηλώσεις 

κάθε µία από τις οποίες αποτελεί το στέλεχος όπου παρουσιάζεται η 

προβληµατική κατάσταση και ένα περιορισµένο αριθµό επιλογών – 

απαντήσεων για κάθε ερώτηση – δήλωση. Ο εξεταζόµενος καλείται να επιλέξει 

µια, τη σωστή απάντηση.  

 

3.6.1  Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα των τεστ Πολλαπλής Επιλογής 

Το κυριότερο πλεονέκτηµα των τεστ αυτού του τύπου είναι η ευελιξία 

τους που παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης γνώσεων ποικίλου περιεχοµένου 

και ψυχολογικών διαδικασιών. Επισηµαίνεται µάλιστα ότι µεταξύ των τεστ 

κατασκευασµένης απάντησης «τα τεστ πολλαπλής επιλογής µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση – αξιολόγηση αναφορικά µε πολλούς και 

διάφορους διδακτικούς στόχους» (Nitko, 1983) Μια άλλη δυνατότητα της 

ευελιξίας τους είναι η αξιολόγηση σύνθετων νοητικών ικανοτήτων: «ένα καλά 

σχεδιασµένο & κατασκευασµένο τεστ πολλαπλής επιλογής µπορεί να 

αξιολογήσει νοητικές ικανότητες ανώτερης τάξης (higher order thinking skills) 

[S. J. Osterlind, 1998, p. 163]. 

Ένα δεύτερο πλεονέκτηµα τους είναι η υψηλή εγκυρότητα 

περιεχοµένου, η οποία είναι ιδιαίτερα εµφανής, εάν συγκρίνουµε τα εν λόγω 

τεστ µε τα τεστ τύπου έκθεσης. Στα τελευταία ο βαθµολογητής έρχεται 

αντιµέτωπος µε άσχετους παράγοντες όπως λ.χ. ο γραφικός χαρακτήρας, η 



χρήση της γλώσσας κ.α για τους οποίους δεν υπάρχουν οδηγίες ή κανόνες 

διόρθωσης. Στα τεστ τύπου έκθεσης υπερτιµάται ο τρόπος έκφρασης των 

σκέψεων, ενώ υποτιµάται το περιεχόµενό τους. συµβαίνει συχνά µάλιστα ο 

εξεταζόµενος στην προσπάθειά του να καλύψει την περιορισµένη γνώση για το 

υπό αξιολόγηση θέµα, να παράγει γραπτό λόγο άσχετο προς αυτό. Αντίθετα τα 

τεστ πολλαπλής επιλογής δεν απαιτούν γραπτές απαντήσεις µακροσκελείς και 

κουραστικές. [J. C. Stanley, 1964, pp. 257-259, S.J. Osterlind, 1998, p. 164]. 

Επιπλέον πλεονεκτήµατα των παραπάνω τεστ θεωρούνται η απλότητα 

στη µορφή και κατασκευή τους, η χορήγησή τους από ένα άτοµο σε µεγάλες 

οµάδες ατόµων (συνήθως επιδίδονται οµαδικά), η βαθµολόγηση µε µηχανικό 

τρόπο, η δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων µε τη 

δαπάνη ελάχιστου χρόνου και προσπάθειας. [E. Burns, 1979, p. 100-101]. 

Κάθε µέθοδος και µέσον αξιολόγησης έχει «δυνατά» και  «αδύνατα» 

σηµεία. Ως µειονέκτηµα των τεστ πολλαπλής επιλογής αναφέρεται η 

εύρεση της ορθής απάντησης κατ΄εικασία. Προκειµένου να µετριάσουµε 

την επίδραση του παράγοντα της τύχης, συνιστάται οι επιλογές – 

εναλλακτικές απαντήσεις να είναι τέσσερις ή πέντε. [Κ, Παπαναστασίου, 

1993, σ.67]. 

Ένα δεύτερο µειονέκτηµά τους έγκειται στην αδυναµία τους να 

µετρήσουν την ικανότητα του µαθητή να οργανώσει και να παρουσιάσει τις 

γνώσεις του. Το γεγονός ότι δεν απαιτούν από τον εξεταζόµενο να συντάξει σε 

γραπτό λόγο την απάντησή του συνιστά -πέρα από πλεονέκτηµα όπως 

προαναφέραµε – ένα µειονέκτηµα, καθότι τούτος δεν έχει τα περιθώρια να 

εκφράσει τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία του. Η κριτική για τα εν λόγω 

τεστ επικεντρώνεται στον «εκφυλισµό» της γνώσης στο πλαίσιο των 

απαντήσεων σε απλή µορφή δήλωσης και της προϋπόθεσης ότι υπάρχει µια και 

µόνο ορθή απάντηση. 

Στον αντίποδα της κριτικής για τα τεστ πολλαπλής επιλογής σχετικές 

έρευνες δια µέσου σύνθετων και πολύπλοκων ερµηνειών των αποτελεσµάτων 



καλώς σχεδιασµένων τεστ αποδεικνύουν την αβασιµότητα της. (Wood, 1977 

Ebel, 1972)29. 

 

3.6.2   Η «ερώτηση» ως δοµικό στοιχείο του τεστ 

 Μια «ερώτηση»30 (test item) από το σύνολο των «ερωτήσεων» που 

συγκροτούν το τεστ είναι µια δοµική µονάδα µέτρησης31, η οποία 

περιλαµβάνει ένα ερέθισµα µε σκοπό την πρόκληση προκαθορισµένης 

αντίδρασης από την πλευρά του εξεταζόµενου. από την αντίδραση αυτή µπορεί 

να διαπιστωθεί η απόδοση του τελευταίου σε ένα τοµέα. 

 Ουσιαστικά η «ερώτηση» αποτελεί ένα µέσον για να εκδηλώσει ο 

εξεταζόµενος µια µορφή συµπεριφοράς, µε βάση την οποία µπορούµε να 

διαπιστώσουµε σε τι βαθµό διαθέτει αυτός ένα χαρακτηριστικό (γνώση, 

ικανότητα – δεξιότητα...). Αξίζει να σηµειωθεί η παραδοχή ότι τα 

χαρακτηριστικά (ψυχολογικά κατασκευάσµατα – psychological constructs) 

υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους, άσχετα µε το εάν αυτοί µπορούν να 

επιδείξουν αντίστοιχη συµπεριφορά. Έτσι λοιπόν µερικοί άνθρωποι έχουν 

µεγαλύτερη ικανότητα γύρω από τα παραπάνω κατασκευάσµατα ενώ άλλοι 

έχουν περιορισµένη. 

 Κάθε «ερώτηση» περιλαµβάνει δυο µέρη. Το µέρος εκείνο όπου τίθεται 

η ερώτηση ή γενικότερα παρουσιάζεται το ερέθισµα αναφέρεται ως στέλεχος 

της ερώτησης (item stem). Το δεύτερο µέρος συνίσταται από τις εναλλακτικές 

απαντήσεις (response alternatives) δηλαδή από όλες τις δυνατές επιλογές – 

ορθές και λανθασµένες – που προσφέρονται στον εξεταζόµενο. Οι 

λανθασµένες από τις εναλλακτικές απαντήσεις καλούνται παρεµβολές 

(distractors, foils). Οι εναλλακτικές απαντήσεις µπορεί να είναι πλήρεις 

προτάσεις, φράσεις ή µεµονωµένες λέξεις. 
                                                 
29 Παραποµπή στο S. J. Osterlind, 1998. 
30 Ο όρος «ερώτηση» έχει εδώ ευρεία έννοια, καθότι τούτη σε ένα τεστ λ.χ. Σύντοµης απάντησης, 
Συµπλήρωσης ή Αντιστοίχησης δεν έχει ερωτηµατική µορφή. 
31 Η µέτρηση νοείται ως ποσοτικοποίηση, καθότι οι πληροφορίες που εξάγονται από την ερώτηση 
κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων ερµηνεύονται αριθµητικά. Ο αριθµός που συνδέεται µε την 
απόδοση του εξεταζόµενου συνιστά µια βάση για σύγκριση ως προς την οµάδα των συµµαθητών είτε 
ως προς ένα προκαθορισµένο κριτήριο. Η αριθµητική ερµηνεία της «ερώτησης» ενός τεστ είναι το 
σηµείο όπου η τελευταία διαφοροποιείται από µια διδακτική δραστηριότητα, ενώ και οι δυο 
καλύπτουν το ίδιο διδακτικό περιεχόµενο ή αφορούν τις ίδιες ψυχολογικές διαδικασίες. 



Συνήθως στα τεστ πολλαπλής επιλογής η «ερώτηση» παρουσιάζεται µε 

λεκτική ή γραφηµατική µορφή. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται µια 

παράγραφος ενός ευρύτερου κειµένου, ένα ποίηµα, ένα άρθρο από περιοδικό ή 

εφηµερίδα, γενικότερα οποιαδήποτε µορφή κειµένου, ενώ στη δεύτερη ένας 

χάρτης, πίνακας, τύπος κ.α. Οι µαθηµατικοί τύποι, τα σύµβολα, τα γεωµετρικά 

σχήµατα, οι αλγεβρικές εκφράσεις ανήκουν στην κατηγορία των γραφηµάτων. 

[S.J. Osterlind, 1998, pp. 19-31]. 

 

3.6.3  Κριτήρια για την κατασκευή καλών ερωτήσεων  

Η θέσπιση απόλυτων και αυστηρών κριτηρίων για την κατασκευή 

καλών ερωτήσεων δεν αρκεί, καθότι το εγχείρηµα κατασκευής ερωτήσεων 

απαιτεί µεταξύ άλλων τεχνικές ικανότητες, κατανόηση του τρόπου µε τον 

οποίο ο εξεταζόµενος αντιδρά στο ερέθισµα32, γνώση του πώς εκλαµβάνεται η 

συγκεκριµένη ερώτηση από διαφορετικούς εξεταζόµενους, ακριβή γνώση της 

σκοπιµότητας και λειτουργίας του τεστ... 

 Ο Steven Osterlind εισήγαγε το 1990 τα παρακάτω γενικώς αποδεκτά 

κριτήρια: 

• Μέγιστη συνάφεια της συγκεκριµένης ερώτησης µε τον κύριο στόχο 

ολόκληρου του τεστ – συµβατότητα της ερώτησης µε το αξιολογούµενο 

αντικείµενο 

• Πλήρης και ακριβής προσδιορισµός των στόχων. Το να δηλώνουµε λ.χ. 

ότι µια ερώτηση µετράει µια πολύ ευρεία έννοια, όπως η κριτική σκέψη 

χωρίς παράλληλα να ορίζουµε τι εννοούµε µε τον όρο «κριτική σκέψη», 

περιορίζει τις δυνατότητες για εγκυρότητα περιεχοµένου 
                                                 
32 Οι ψυχοµέτρες εντοπίζουν διάφορες αιτίες ορθής ή λανθασµένης «απόκρισης» στην «ερώτηση» : 
πλήρης γνώση της απάντησης στην ερώτηση, µερική γνώση, παρερµηνεία, τυχαία επιλογή κ.α. Για τη 
σύνταξη ενός τεστ είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε πώς αποκρίνονται στις ερωτήσεις οι 
εξεταζόµενοι. Οι Hughes και Trimble (1965) εντόπισαν έξι δυνατούς συνδυασµούς σχετικά µε τη 
γνώση της απάντησης, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν την «απόκριση» του στην «ερώτηση» :  
▪ Πλήρης γνώση που οδηγεί σε επιτυχή απόκριση  
▪ Μερική γνώση που οδηγεί σε επιτυχή απόκριση  
▪ Πλήρης άγνοια και επιλογή µιας εναλλακτικής απάντησης κατά τύχη  
▪ Μερική γνώση που οδηγεί σε εσφαλµένη απόκριση  
▪ Εσφαλµένη γνώση που οδηγεί σε εσφαλµένη απόκριση  
▪ Τέλος, η πεποίθηση του εξεταζοµένου ότι η ίδια η ερώτηση είναι ασήµαντη ή λανθασµένη, 
έχει ως αποτέλεσµα να µην επιλέγει τούτος µια απάντηση.   

 



• Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνεισφοράς της κάθε ερώτησης στο 

σφάλµα της µέτρησης 

• Καταλληλότητα της µορφής της ερώτησης για τους στόχους του τεστ 

• Ικανοποίηση συγκεκριµένων τεχνικών – ψυχοµετρικών 

χαρακτηριστικών όπως λ.χ.: i) «το µονοδιάστατο» δηλαδή τη 

διασύνδεση της απάντησης µε ένα µόνο χαρακτηριστικό ή ικανότητα. 

Εάν η ερώτηση αξιολογεί δυο διαφορετικές ικανότητες δεν µπορούµε 

να συµπεράνουµε από την απάντηση που επιλέγεται σε ποιο βαθµό η 

καθεµία από τις ικανότητες συνέβαλε στην ορθή απάντηση, ή εάν 

συνέβαλαν και οι δυο ή η επιλογή βασίστηκε µόνο στη µια ικανότητα. 

Ωστόσο πρακτικά το κριτήριο αυτό δεν µπορεί να ικανοποιηθεί ποτέ 

πλήρως, δεδοµένων των πολλών άγνωστων & ανεξέλεγκτων 

παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την απάντηση του εξεταζοµένου, 

(λ.χ. τα κίνητρα του, η εξοικείωση του µε τα τεστ πολλαπλής επιλογής, 

το άγχος της εξέτασης κα.) Τα τελευταία χρόνια διάφορες έρευνες 

εστιάζουν σε πολυδιάστατα µοντέλα, τα οποία µπορεί να συµβάλουν 

στην ανάπτυξη νέων µορφών αξιολόγησης ii) «η τοπική ανεξαρτησία» 

σύµφωνα µε την οποία η απάντηση σε µια ερώτηση δεν επηρεάζεται και 

είναι στατιστικά ανεξάρτητη από την απάντηση σε κάθε άλλη ερώτηση.  

• Καλογραµµένες ερωτήσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα που ισχύουν για τη 

γραµµατική, το συντακτικό, την ορθογραφία, τα σηµεία στίξης. 

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της προσεγµένης γλωσσικής 

παρουσίασης του ερεθίσµατος.  Η γλώσσα από την άποψη αφενός του 

νοηµατικού περιεχοµένου των χρησιµοποιούµενων λέξεων αφετέρου 

των λοιπών µορφολογικών τεχνικών χαρακτηριστικών (γραµµατική, 

συντακτικό, σηµεία στίξης….) είναι µεγάλης σηµασίας για την 

κατασκευή ερωτήσεων πολλαπλής εκλογής. Εξαιτίας των περιορισµών 

που θέτει η µορφή των ερωτήσεων ο συντάκτης των τελευταίων δεν 

µπορεί να κάνει χρήση ενός µεγάλου κειµένου προκειµένου να 

µεταδώσει το µήνυµα της ερώτησης. Απαιτείται λοιπόν εξαιρετικά 

υψηλός βαθµός ακρίβειας στη χρήση της γλώσσας ώστε να µπορεί ο 



εξεταζόµενος να κατανοήσει τόσο το µήνυµα του στελέχους της 

ερώτησης όσο και τις διακριτές εναλλακτικές απαντήσεις. Συνήθως το 

στέλεχος της ερώτησης αποτελείται από µια µόνο πρόταση οπότε η 

κάθε λέξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκφραση του προβλήµατος – 

ερωτήµατος. Έτσι πρέπει να αποφεύγονται οι ταυτολογίες, οι 

επαναλήψεις φράσεων και η χρήση λέξεων µε πολλές σηµασίες. Η ορθή 

γραµµατική και συντακτική δοµή καθώς επίσης τα σηµεία στίξης 

προάγουν την ευκρίνεια στην έκφραση (S.J. Osterlind, p. 107-116).  

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η γενικότερη µορφή της ερώτησης 

επιδρά στην ψυχολογική διάθεση του εξεταζόµενου, ενώ αυτός απαντά 

[Wolf, et al, 1995]. Το άγχος, τα κίνητρα και εν τέλει η απόδοση του 

επηρεάζονται από τη γλωσσική µορφή του ερεθίσµατος. 

• Ικανοποίηση ζητηµάτων νοµικής και ηθικής φύσεως (λ.χ. εκχώρηση 

δικαιώµατος χρήσης του τεστ από το συντάκτη του). 

 

Κανόνες κατασκευής τεστ Πολλαπλής Επιλογής 

Ενδεικτικά παραθέτουµε µερικούς :  

• Το στέλεχος της ερώτησης πρέπει να περιέχει το κύριο πρόβληµα. 

• Τόσο το στέλεχος όσο και οι επιλογές δεν πρέπει να είναι µακροσκελείς. 

• Αποφυγή αρνητικά διατυπωµένων στελεχών ερωτήσεων. 

• Πλήρης και ξεκάθαρη διατύπωση του προβλήµατος στο στέλεχος της 

ερώτησης.  

• Τα κενά προς συµπλήρωση (αν υπάρχουν) θα πρέπει να µην 

εµφανίζονται στην αρχή του στελέχους της ερώτησης. 

• Αποφυγή δυσνόητων γλωσσικών εκφράσεων. 

• Αποφυγή συντακτικής και γραµµατικής ασυµφωνίας των επιλογών µε 

το στέλεχος. 

• Το µήκος – η έκταση και επεξηγήσεις κάθε επιλογής δεν πρέπει να είναι 

συνάρτηση της ορθότητάς της. 

• Να υπάρχει οµοιογένεια ως προς το περιεχόµενο, τη µορφή και τη 

συντακτική δοµή στις εναλλακτικές απαντήσεις. 



• Τυχαία τοποθέτηση της ορθής απάντησης - αποφυγή της τοποθέτησης 

της εκάστοτε ορθής απάντησης σε συγκεκριµένη θέση λ.χ. στην Β σε 

όλο το τεστ. 

• Αποφυγή της επανάληψης λέξεων από το στέλεχος της ερώτησης στην 

ορθή απάντηση – επιλογή καθώς αυτές αποτελούν ένδειξη της 

τελευταίας. 

• Αποφυγή της στερεότυπης φρασεολογίας και εκφράσεων του βιβλίου. 

• Αποφυγή αποσπασµάτων από διδακτικά βιβλία. 

• Οι εναλλακτικές απαντήσεις δεν θα πρέπει να είναι συνώνυµες ή να 

αλληλοκαλύπτονται ως προς το περιεχόµενο. 

• Προκειµένου να ελεγχθεί η κατανόηση ενός όρου ή µιας έννοιας θα 

πρέπει να προτάσσεται των πιθανών ορισµών [J.C. Stanley, 1964, p 

231-239,  Κ. Παπαναστασίου, 1993, σ.80-81]. 

 

 

Ένα τελευταίο ζήτηµα που αφορά την Κατασκευή ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής είναι η παρουσίαση και η διευθέτησή  τους στη σελίδα. Όσον αφορά 

την εµφάνιση της ερώτησης, τούτη είναι συνάρτηση του τύπου και µεγέθους 

της γραµµατοσειράς. Προτείνεται –χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό- η επιλογή 

µεταξύ τριών, καθότι τούτοι είναι ευανάγνωστοι : Helvetica, Palatino ή Times 

New Roman. Εάν το τεστ προορίζεται για µικρής ηλικίας µαθητές τότε η 

επιλογή περιορίζεται στους δυο τελευταίους τύπους γραµµατοσειράς, οι οποίοι 

είναι ελκυστικότεροι όταν χρησιµοποιούνται µεγάλου µεγέθους γράµµατα. 

Σχετικά µε τη διευθέτηση της ερώτησης στη σελίδα επιβάλλεται η εκτύπωση 

του στελέχους της ερώτησης και των εναλλακτικών απαντήσεων στην ίδια 

σελίδα. Εάν η ερώτηση περιλαµβάνει κείµενο ή γράφηµα θα πρέπει και αυτό 

να τυπωθεί στην ίδια σελίδα33 (S. J. Osterlind, 1998, pp. 193-202).  

 

                                                 
33 Σε  σπάνιες περιπτώσεις όπου η µια σελίδα δεν αρκεί, το κείµενο ή γράφηµα παρουσιάζεται στη µια 
σελίδα και το στέλεχος µαζί µε τις εναλλακτικές απαντήσεις στην άλλη.  



3.6.4 Προϋποθέσεις συµβολής του περιεχοµένου της ερώτησης στην  

           πιστοποίηση εγκυρότητας του τεστ 

  

Παράλληλα µε την ικανοποίηση των προαναφερόµενων κριτηρίων για 

την κατασκευή καλών ερωτήσεων είναι αναγκαίο να ικανοποιούνται τρεις 

επιπλέον συνθήκες προκειµένου η υπό κατασκευή ερώτηση να συµβάλλει 

τελικά στην πιστοποίηση εγκυρότητας για ολόκληρο το τεστ. Οι συνθήκες 

αυτές είναι :  

■ Ο καλά ορισµένος σκοπός του τεστ και ο ακριβής προσδιορισµός 

του περιεχοµένου του. 

Τούτο µάλιστα κρίνεται απαραίτητο, καθότι στα περισσότερα τεστ 

σήµερα οι ερµηνείες που επιχειρούνται δεν περιορίζονται στα στενά όρια της 

επίδοσης του µαθητή σε συγκεκριµένες ερωτήσεις αλλά επεκτείνονται στο 

ευρύτερο πεδίο του περιεχοµένου και σε ψυχολογικές κατασκευές.  

■ Ένα σύνολο προδιαγραφών για τις ερωτήσεις, οι οποίες θα είναι 

συµβατές µε τον σκοπό και το περιεχόµενο του τεστ.  

Συνήθως κατασκευάζεται ένας πίνακας προδιαγραφών η µια διάσταση του 

οποίου απαρτίζεται από τις περιοχές του περιεχοµένου, ενώ η άλλη από τις 

εµπλεκόµενες νοητικές διαδικασίες. Σε κάθε φατνίο του πίνακα αναγράφεται ο 

αριθµός των ερωτήσεων του τεστ που αφορούν το αντίστοιχο περιεχόµενο και 

διαδικασία, χωρίς όµως να είναι απαραίτητη η συµπλήρωση όλων των φατνίων. 

Σε περισσότερο σύνθετα τεστ απαιτείται η κατασκευή πολυδιάστατου πίνακα.  

 

■ Μια µεθοδολογία εξέτασης της σχέσης των ερωτήσεων µε τις 

προδιαγραφές τους.  

 

3.7   ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ 

 

∆υο είναι οι βασικές ψυχοµετρικές ιδιότητες των τεστ : η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία. 

 



ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

 Εγκυρότητα του τεστ είναι η ιδιότητα του να µετρά πραγµατικά αυτό 

για το οποίο έχει κατασκευαστεί και όχι κάτι άλλο διαφορετικό (Μ. 

Βάµβουκας, 1998, σ. 286). Εποµένως η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθµό 

επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε το τεστ. Ένα τεστ έχει υψηλού 

βαθµού εγκυρότητα, όταν µετρά τις πραγµατικές διαφορές των ατόµων στο 

χαρακτηριστικό γνώρισµα για το οποίο έχει κατασκευαστεί. Η εγκυρότητα, 

όπως επισηµαίνει ο Cronbach (1988), µπορεί να θεωρηθεί από διάφορες 

οπτικές γωνίες. Ο ίδιος µάλιστα ήταν ο πρώτος (1971) που την συνέδεσε µε 

την ερµηνεία των αποτελεσµάτων (σκορ) του τεστ. Σύµφωνα µε τους Mehrens 

& Lehmann (1987) «η εγκυρότητα µπορεί να ορισθεί ως το σηµείο µέχρι το 

οποίο µπορούµε να εξάγουµε ακριβή συµπεράσµατα από τα ¨σκορ¨ του τεστ . 

Ο Sax (1989) την ορίζει «ως το σηµείο µέχρι το οποίο οι µετρήσεις 

χρησιµεύουν για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε ένα δεδοµένο σκοπό» . Κατά 

τον Anastasi (1997) η εγκυρότητα ενός τεστ αφορά το «τι µετράει το τεστ και 

πόσο καλά το µετράει». 

∆ιακρίνουµε τρια είδη εγκυρότητας: 

• Εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity.) 

• Εγκυρότητα σχετιζόµενη µε κριτήριο (criterion related validity.) 

• Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity.) 

Κατά µια άλλη διάκριση34 τα είδη είναι τέσσερα, καθώς η σχετιζόµενη 

µε το κριτήριο εγκυρότητα διαχωρίζεται σε δυο αυτοτελείς τύπους, τη : i) 

συγχρονική (concurrent) και ii) προγνωστική (predictive) σχετιζόµενη µε 

κριτήριο εγκυρότητα. 

 Προτού προχωρήσουµε στην περιγραφή του κάθε είδους, δεδοµένου 

µάλιστα ότι η εγκυρότητα υπό µια έννοια εκφράζει το βαθµό επίτευξης από το 

τεστ συγκεκριµένων στόχων, θα αναφερθούµε στους τρεις βασικότερους 

µεταξύ άλλων στόχους της χρήσης ενός τεστ. 

 Έτσι λοιπόν ένα τεστ επιδίδεται µε σκοπό: 

                                                 
34 Θέση κοινής επιτροπής από τη Αµερικάνικη Ψυχολογική Ένωση, Αµερικάνικη Ένωση 
Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εθνικό Συµβούλιο για τη Μέτρηση στην Εκπαίδευση.   



α) Να καθορίσει πόσο ένα άτοµο αποδίδει στο παρόν σε µια 

περιοχή (γνώσεων, δεξιοτήτων, συµπεριφοράς γενικά) την οποία 

αντιπροσωπεύει το τεστ. Για παράδειγµα τα περισσότερα τεστ επίδοσης που 

χρησιµοποιούνται στα σχολεία µετρούν την επίδοση των µαθητών σε ένα 

δείγµα ερωτήσεων / προβλήµατων που αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένους 

διδακτικούς στόχους. 

β) Να προβλέψει τη µελλοντική θέση του µαθητή ή να εκτιµήσει 

την παρούσα θέση του ως προς µια µεταβλητή ιδιαίτερης σηµασίας, η οποία 

είναι ανεξάρτητη από το τεστ. 

 Ένα τεστ γνώσεων, για παράδειγµα, µπορεί να προβλέψει τους βαθµούς 

ή µια σύντοµη εξέταση ως προς την ικανότητα προσαρµογής µπορεί να 

εκτιµήσει ποιο θα ήταν το αποτέλεσµα µιας λεπτοµερούς και προσεκτικής 

ψυχολογικής εξέτασης. 

γ) Να διαπιστώσει το βαθµό κατά τον οποίο ο µαθητής έχει ένα 

υποθετικό γνώρισµα – χαρακτηριστικό ή ιδιότητα (construct) το οποίο 

ανιχνεύεται από το τεστ. 

 Για παράδειγµα, θέλει να µάθει εάν ο µαθητής έχει σε υψηλό βαθµό 

κάποιο γνώρισµα µε αφηρηµένη εννοιολογική χροιά όπως «νοηµοσύνη» ή 

«δηµιουργικότητα», το οποίο δεν µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα. Αυτό γίνεται 

µε σκοπό να µάθουµε κάτι για το υποκείµενο , ή να µελετήσουµε το ίδιο το 

τεστ, ή τη σχέση του µε άλλα τεστ ή να αναπτύξουµε µια ψυχολογική θεωρία. 

 ∆ιαφορετικοί τύποι τεστ χρησιµοποιούνται για καθεµιά από τις 

παραπάνω περιπτώσεις στόχων χωρίς αυτό να είναι απόλυτο (N. E. Gronlund, 

1968, pp. 165-166). 

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η διάκριση τριών 

τύπων εγκυρότητας35 έχει αρθεί, καθότι η εγκυρότητα θεωρείται µονοδιάστατη 

έννοια, η οποία πιστοποιείται µε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδείξεων: 

απόδειξη σχετιζόµενη µε το περιεχόµενο, απόδειξη σχετιζόµενη µε την 

εννοιολογική κατασκευή, απόδειξη σχετιζόµενη µε το κριτήριο. Η πιστοποίηση 
                                                 
35 Αmerican Psychological Association, American Educational Research Association & National 
Council of Measurement Used in Education (1954) : Technical recommendations for psychological 
tests  and diagnostic techniques.  



της εγκυρότητας απορρέει από την πιστοποίηση  της συγκεκριµένης ερµηνείας 

των αποτελεσµάτων (σκορ) των τεστ: «Η εγκυρότητα αφορά την 

καταλληλότητα, σηµασία και χρησιµότητα των συµπερασµάτων που 

διατυπώνονται µε βάση τα αποτελέσµατα (σκορ) του τεστ. Η εκτίµηση της 

εγκυρότητας είναι µια διαδικασία συγκέντρωσης αποδείξεων για τη στήριξη 

αυτών των συµπερασµάτων36. Εν τέλει  έλεγχος της εγκυρότητας είναι η 

διαδικασία συλλογής αποδείξεων για µια συγκεκριµένη ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων (σκορ) του τεστ. 

 

Εγκυρότητα περιεχοµένου (Content validity) 

 Η εγκυρότητα περιεχοµένου είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν πρόκειται 

για µέτρηση της επίδοσης, αφορά επίσης της αξιολόγηση της ικανότητας 

προσαρµογής ή της βασιζόµενης σε παρατήρηση κοινωνικής συµπεριφοράς (L. 

J. Karmel – M. O. Karmel, 1978, p. 107). Ενδιαφέρει λοιπόν κυρίως τους 

εκπαιδευτικούς, αφού είναι πρωταρχικής σηµασίας για τα εκπαιδευτικά τεστ. 

Το περιεχόµενο ενός τέτοιου τεστ καθορίζεται από το τι διδάσκεται ή τι 

σκοπεύεται να διδαχθεί, οπότε το πρόγραµµα σπουδών συνιστά τη βασική 

πηγή, από την οποία αντλείται το υλικό του τεστ. Γίνεται εµφανές ότι υπάρχει 

στενή σχέση µεταξύ του περιεχοµένου ενός τεστ και της διδασκαλίας, οπότε το 

τεστ µπορεί να αξιολογηθεί από το πόσο πιστά ανταποκρίνεται στους στόχους 

της διδασκαλίας. 

 ∆εδοµένου ότι βασιζόµαστε στη λογική και σε υποκειµενικές κρίσεις, 

όχι σε αριθµητικές τιµές, προκειµένου να αποφανθούµε για την εγκυρότητα 

του περιεχοµένου, συντάσσουµε µια λίστα µε τους διδακτικούς στόχους και 

γενικά µε τα χαρακτηριστικά που θα αξιολογήσουµε, και µια δεύτερη λίστα µε 

τα επιµέρους περιεχόµενα του τεστ και τα συσχετίζουµε. Εάν η συσχέτιση 

είναι καλή θα µπορούµε να αποφανθούµε ότι το τεστ είναι έγκυρο. Γενικότερα 

θα πρέπει να είµαστε σε θέση να δώσουµε απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήµατα: 

                                                 
36 ΑERA / APA / NCME standards (1985), Παραποµπή στο J. Osterlind, 1998, p. 64. 



• Σε ποιες έννοιες, δεξιότητες, ικανότητες έχουµε δώσει έµφαση κατά 

τη διδασκαλία; 

• Ποιοι είναι οι διδακτικοί στόχοι, όπως καθορίζονται από το 

Πρόγραµµα Σπουδών; 

• Πως το περιεχόµενο του τεστ σχετίζεται µε αυτούς; 

• Το τεστ απαιτεί γνώσεις και κλίσεις πέρα από τα όρια των 

διδακτικών στόχων του µαθήµατος; 

• Οι διδακτικοί στόχοι που υπαγορεύουν το περιεχόµενο του τεστ 

είναι οι ίδιοι µε όσους ασχοληθήκαµε στην τάξη; 

 

Η βασισµένη σε κρίσεις πιστοποίηση εγκυρότητας σχετικά µε το περιεχοµενο 

θέτει έναν περιορισµό : σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει ο κριτής να είναι ένα 

µόνο άτοµο, ιδιαίτερα µάλιστα ο ίδιος ο συντάκτης του τεστ, καθόσον οι 

προσωπικές απόψεις, προκαταλήψεις κτλ. που ανιχνεύονται στο έργο του δεν 

είναι αναγνωρίσιµες από τον ίδιο. Ο έλεγχος της εγκυρότητας στοχεύει στη 

σύγκλιση των απόψεων σχετικά µε τη συµβατότητα της ερώτησης µε το 

περιεχόµενο του υπό αξιολόγηση µε αυτή την ερώτηση τοµέα. Οι απόψεις 

εκφέρονται από µια οµάδα ειδικών (4-5 ή περισσότεροι), στους οποίους είτε 

έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων η αντιστοίχηση ερωτήσεων-διδακτικών 

στόχων, όπως έχει πραγµατοποιηθεί από τον συντάκτη του τεστ, είτε δίνονται 

οι ερωτήσεις και οι διδακτικοί στόχοι ασυσχέτιστοι. Ως ιδεώδης37 θεωρείται η 

περίπτωση κατά την οποία οι κριτές δεν συνευρίσκονται ούτε γνωρίζει ο ένας 

την ταυτότητα του άλλου. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από ένα συντονιστή 

τηλεφωνικώς ή ταχυδροµικώς. Μετά τη συγκέντρωση των κρίσεων – γραπτώς- 

µπορούµε να προβούµε σε ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων µε χρήση του 

δείκτη συµβατότητας ερώτησης – στόχου (item – objective congruence index) : 
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37 Κατ’ αυτόν τον τρόπο η σύγκλιση απόψεων δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες των 
εταίρων λ.χ. το γόητρο, η θέση στην ιεραρχία, το χάρισµα.  



 

όπου : κ=  η  συγκεκριµένη ερώτηση  

           i  =  η συγκεκριµένη ικανότητα ή ο στόχος  

           Ν = το πλήθος των ικανοτήτων ή στόχων  

           n = το πλήθος των κριτών.  

    ijkX = η διαβάθµιση που δίνεται από τον κριτή.  

∆ιαβαθµίσεις συµβατότητας : 

           +1  = υψηλού βαθµού συµβατότητα  

0 =  µέτριου βαθµού συµβατότητα  

- 1 = χαµηλού βαθµού συµβατότητα  

 

 Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ένα κριτήριο το οποίο θα καθορίζει ένα όριο 

για την τιµή του δείκτη. Εάν η τιµή του δείκτη µιας ερώτησης είναι µικρότερη 

από το όριο τότε απαιτείται επανεξέταση του περιεχοµένου της ερώτησης.  

Μια άλλη τεχνική στο πλαίσιο της βασισµένης σε κρίσεις προσέγγισης του 

ελέγχου εγκυρότητας είναι η άτυπη συζήτηση πάνω στις ερωτήσεις µεταξύ 

του συντάκτη του τεστ και των δασκάλων.  

Στο ίδιο πλαίσιο µπορούµε να ζητήσουµε και τη γνώµη των µαθητών 

της αντίστοιχης τάξης (S.J. Osterlind, 1998, pp. 258-266).  

 

Εγκυρότητα σχετιζόµενη µε κριτήριο (Criterion related validity) 

 Αποδεικνύεται µε σύγκριση των αποτελεσµάτων του τεστ µε µια ή 

περισσότερες εξωτερικές µεταβλητές, οι οποίες  θεωρείται ότι µετρούν το υπό 

εξέταση χαρακτηριστικό ή συµπεριφορά. Η σύγκριση δίνεται µε τη µορφή ενός 

πίνακα ή συνηθέστερα µε µια συσχέτιση των αποτελεσµάτων του τεστ µε το 

µέτρο του κριτηρίου (Ν. Ε. Gronlund, 1968, p. 167). 

 Υπάρχουν δύο είδη σχετιζόµενης µε το κριτήριο εγκυρότητας : η 

συγχρονική και η προγνωστική. Στη συγχρονική εγκυρότητα το τεστ 

χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της παρούσας επίδοσης του υποκειµένου σε 

ένα κριτήριο. Το κριτήριο που επιλέγεται αντανακλά την παρούσα κατάσταση 

(present status) του ατόµου ως προς ένα άλλο µέτρο λ.χ. τους βαθµούς στα 



µαθήµατα του σχολείου ή την κατεύθυνση σπουδών που ακολουθεί. Η 

συσχέτιση των δύο µετρήσεων συνιστά την εκτίµηση της συγχρονικής 

εγκυρότητας (L. J. Karmel – M. O. Karmel, 1978, p. 100). Τα δεδοµένα 

συλλέγονται ταυτόχρονα µε την επίδοση του τεστ. 

 Η προγνωστική εγκυρότητα απαιτεί την παρέλευση χρονικού 

διαστήµατος. Έτσι σε περιπτώσεις όπου το τεστ έχει προγνωστικό χαρακτήρα 

– µακροπρόθεσµες προβλέψεις  για ακαδηµαϊκή επίδοση, πρόγνωση 

επαγγελµατικής επιτυχίας, πρόγνωση ανταπόκρισης σε µια θεραπεία – τα 

δεδοµένα που αφορούν το κριτήριο συλλέγονται αρκετά αργότερα από τη 

επίδοση του τεστ (N. E. Gronlund, 1968, p. 167). 

 

Εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (Construct validity) 

 Ο όρος «construct» - εννοιολογική κατασκευή χρησιµοποιείται στην 

ψυχολογία όταν αναφερόµαστε σε κάτι µη άµεσα παρατηρήσιµο, το οποίο 

κατασκευάζεται φραστικά για να περιγράψει ένα µοτίβο συµπεριφοράς που 

χαρακτηρίζεται από µια σταθερότητα µέσα σε ορισµένη χρονική περίοδο(π.χ. 

αναγνωστική ικανότητα). Τα περισσότερα σηµαίνοντα των χαρακτηριστικών 

της προσωπικότητας αποτελούν εννοιολογικές κατασκευές π.χ. η 

«κοινωνικότητα» (R. L. Thorndike – E.P. Hagen, 1969, p. 174). 

 Η πλειοψηφία των τεστ προσωπικότητας και ορισµένα εκπαιδευτικά 

τεστ στόχο  έχουν να µετρήσουν γενικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες του 

ατόµου (κοινωνικότητα, αντίληψη του χώρου...) 

 Ο έλεγχος της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής γίνεται µε τη 

διερεύνηση των χαρακτηριστικών που µετρά το τεστ, δηλαδή µε καθορισµό 

του βαθµού µέχρι τον οποίο ορισµένες εννοιολογικές κατασκευές καθορίζουν 

την επίδοση στο τεστ. Η εξέταση της εγκυρότητας αυτού του τύπου απαιτεί 

συνδυασµό λογικής και εµπειρικής προσέγγισης, ενώ ελέγχει την υπόθεση που 

σχετίζεται µε το τεστ. Η διαδικασία περιλαµβάνει τρία στάδια: 

α) ∆ιατύπωση υποθέσεων σχετικά µε τη συµπεριφορά των ατόµων µε 

υψηλή και χαµηλή επίδοση στο τεστ. 

β) Συλλογή δεδοµένων για τον έλεγχο των υποθέσεων. 



γ) ∆ιατύπωση για επαλήθευση ή µη της θεωρίας. Στη δεύτερη 

περίπτωση οδηγούµαστε σε αναθεώρηση της ερµηνείας του τεστ είτε σε 

αναδιάρθρωση της θεωρίας ή απόρριψη της (N. Gronlund, 1968, pp. 165-169). 

 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

 Η έννοιας της αξιοπιστίας συνδέεται µε το ερώτηµα κατά πόσο το 

αποτέλεσµα (σκορ) ενός τεστ εκφράζει την πραγµατική µέτρηση του υπό 

εξέταση χαρακτηριστικού του ατόµου και κατά πόσο οφείλεται σε σφάλµα και 

εξωτερικούς παράγοντες (L. J. Karmel – M. O. Karmel, 1978, p. 111). Ο 

έλεγχος της αξιοπιστίας απαιτεί επανάληψη της µέτρησης στο ίδιο άτοµο µε το 

ίδιο τεστ προκειµένου να διαπιστωθεί πόσο όµοια είναι τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων. 

 

 ∆ιάφοροι παράγοντες συντελούν σε ασυµβατότητα µεταξύ των 

µετρήσεων (N. E. Gronlund, 1968, p. 171). Για ένα τεστ λ.χ. νοητικών 

ικανοτήτων, αυτοί εντοπίζονται στην :  

• ∆ιαφοροποίηση της αντίδρασης του υποκειµένου (εξαιτίας λ.χ. 

ψυχολογικών παραγόντων όπως τα κίνητρα, η προσπάθεια, η ψυχική 

διάθεση). 

• ∆ιαφοροποίηση στη χορήγηση του τεστ (µεταβολή συνθηκών 

θερµοκρασίας, θορύβου κ.α.) 

• ∆ιαφοροποίηση στη διαδικασία επιτήρησης, συµπεριλαµβανοµένων 

των λαθών στην καταχώρηση, µεταφορά ή ανάγνωση της βαθµολογίας. 

• ∆ιαφοροποίηση του περιεχοµένου του τεστ. 

 

Έλεγχος της αξιοπιστίας 

 Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για την εκτίµηση της αξιοπιστίας των 

ψυχολογικών και εκπαιδευτικών τεστ, οι πιο συνηθισµένες µεταξύ των οποίων 

βασίζονται σε δύο µετρήσεις των ίδιων υποκειµένων. Τις δύο µετρήσεις τις 

κάνουµε µε τρεις διαφορετικές τεχνικές : 



1) Επαναχορήγηση του ίδιου του τεστ – Retest with the Same Test (αξιοπιστία 

των επαναληπτικών µετρήσεων ή αξιοπιστία της διπλής αξιολόγησης ή 

επιβεβαιωνόµενη αξιοπιστία). 

2) Επίδοση ενός δεύτερου, ισοδύναµου τεστ – Parallel Test Forms (αξιοπιστία 

εναλλακτικών τύπων ή αξιοπιστία ισοδύναµων τύπων ή αξιοπιστία 

παράλληλων τύπων). 

3) Χωρισµός του τεστ σε δυο ή περισσότερα ισοδύναµα µέρη – Subdivided 

Test (αξιοπιστία των δύο ηµίσεων ή αξιοπιστία των ηµικλάστων). 

 

 

3.8  ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕΣΤ  

Η κατασκευή ενός τεστ εξελίσσεται σε τέσσερις βασικές φάσεις : i) Το 

σχεδιασµό του τεστ ii) την παραγωγή του τεστ iii)  δοκιµασία του τεστ και iv) 

την αξιολόγησή του.  

Κάθε µια από τις παραπάνω φάσεις περιλαµβάνει επιµέρους στάδια.  

 
I. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  

 Ο προσεκτικός σχεδιασµός είναι προϋπόθεση ενός επιτυχηµένου τεστ και 

απαιτεί την θεώρηση των διδακτικών στόχων που θέλουµε να µετρήσουµε, της 

σκοπιµότητας της βαθµολογίας του τεστ και των συνθηκών επίδοσης.  

Περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια :  

■ Θεωρητική Θεµελίωση 

Καθορίζεται µε ακρίβεια και σαφήνεια το υπό µέτρηση χαρακτηριστικό, 

ενώ παράλληλα αποσαφηνίζονται εννοιολογικά οι σχετικοί όροι.  

Στην περίπτωση ενός παιδαγωγικού τεστ καθορίζονται µε σαφήνεια ο 

σκοπός και οι στόχοι της διδασκαλίας του σχετικού αντικειµένου σε δεδοµένο 

σχολικό επίπεδο/ τάξη (Μ. Βάµβουκας 1998, σ. 289).  

■ Σύνταξη του πίνακα προδιαγραφών 

Με αφετηρία τους διδακτικούς στόχους που συνδέονται µε τις υπό µέτρηση 

δεξιότητες αποφασίζουµε για την έµφαση που πρέπει να δώσουµε σε καθένα 

από αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό όπως έχουµε ήδη αναφέρει, κατασκευάζουµε 



ένα πίνακα προδιαγραφών38 (table of specifications), δηλαδή ένα πίνακα δύο 

διαστάσεων στη µία από τις οποίες γράφουµε τους στόχους (για συντοµία τον 

αντίστοιχο αύξοντα αριθµό), ενώ στην άλλη µια ταξινοµία όπως λ.χ. του 

Bloom. Σε κάθε φατνίο του πίνακα αναγράφουµε το ποσοστό επί τοις εκατό ή 

τον αριθµό των ερωτήσεων που κατασκευάζουµε αναφορικά µε τον αντίστοιχο 

στόχο και το αντίστοιχο επίπεδο της ταξινοµίας. Ο καθορισµός της έµφασης 

που δίνει το τεστ στους διδακτικούς στόχους είναι προϋπόθεση για την επαρκή 

κάλυψη του περιεχοµένου και περαιτέρω την εξασφάλιση της εγκυρότητας 

περιεχοµένου.  

 
Η  ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ  ΤΟΥ  BLOOM 

Η ταξινοµία του Bloom χρησιµοποιείται ευρέως για την ονοµασία και 

κατηγοριοποίηση των ψυχολογικών διαδικασιών κατά την κατασκευή του 

τεστ. Μια συνοπτική παρουσίαση της ιεράρχησης του Γνωστικού Τοµέα της 

ταξινοµίας των Bloom κ.α. είναι η παρακάτω (Γ. Τρούλης, 1992, σσ. 59-74) :  

 

Ι. Απόκτηση γνώσεων  

Η πρώτη αυτή κατηγορία περιλαµβάνει τις πνευµατικές δραστηριότητες διά µέσου 

των οποίων, αφενός αποκτούµε γνώσεις, αφετέρου ανακαλούµε στη συνείδησή µας 

τις αποκτηµένες γνώσεις. Η µνήµη διαδραµατίζει εδώ βασικό ρόλο. Η ταξινόµηση 

των γνωστικών στόχων γίνεται στη βάση της προϊούσας δυσκολίας. ∆ιακρίνονται 

τρεις υποκατηγορίες στόχων : γνώσεις ιδιαίτερων στοιχείων (εννοιών, 

λεπτοµερειών...),  γνώσεις µέσων για τη χρήση των ιδιαίτερων στοιχείων (γνώσεις 

συµβάσεων, συνεπειών, ταξινοµήσεων – κατηγοριών, κριτηρίων, µεθόδων) και 

γνώσεις αφηρηµένων αναπαραστάσεων (γνώσεις αρχών, νόµων, θεωριών).  

ΙΙ. Κατανόηση  

Αντιστοιχεί στην ικανότητα να αδράξουµε το νόηµα του µηνύµατος που µας 

µεταβιβάστηκε καθώς επίσης να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε το περιεχόµενό 

του. Περιλαµβάνει τρεις τύπους συµπεριφοράς : τη µεταφορά, την ερµηνεία και 

την επέκταση της γνώσης.  

                                                 
38 Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1993. σ. 89. 



ΙΙΙ. Εφαρµογή 

Έπεται της κατανόησης των γνώσεων. Ο µαθητής είναι ικανός να εφαρµόζει 

τις γνώσεις που κατέχει (µεθόδους, νόµους, αρχές, θεωρίες), εφόσον µπορεί να 

τις χρησιµοποιεί µε ένα δικό του πρωτότυπο τρόπο για την επίλυση 

προβλήµατος.  

IV. Ανάλυση  

Ο µαθητής προβαίνει σε αποσύνθεση της γνώσης στα στοιχεία που την 

συνθέτουν και διαπιστώνει τις µεταξύ τους σχέσεις και τον τρόπο οργάνωσής 

τους. Η ανάλυση περιλαµβάνει : ανεύρεση στοιχείων, ανεύρευση σχέσεων και 

ανεύρεση αρχών οργάνωσης των στοιχείων. 

V. Σύνθεση  

Πρόκειται για τη διανοητική ενέργεια µε την οποία συνενώνουµε σε ένα 

συναφές σύνολο τα στοιχεία της γνώσης που αφορούν ένα αντικείµενο 

σκέψης. Η σύνθεση διακρίνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα : Παραγωγή 

προσωπικού έργου, οργάνωση σχεδίου δράσης και παραγωγή ενός συνόλου 

αφηρηµένων σχέσεων.  

VI. Αξιολόγηση  

Η Αξιολόγηση εξετάζει την ικανότητα να διατυπώνει κανείς ποιοτικές ή 

ποσοτικές κρίσεις. Συµβάλλει αφενός στη θεµελίωση µιας κρίσης πάνω σε 

καθορισµένα κριτήρια : ακρίβεια, πυκνότητα, εσωτερική συνάφεια, απουσία 

αντιφάσεων κτλ., αφετέρου στην εξέταση της καταλληλότητας των µέσων για 

τους σκοπούς που έχουν τεθεί : αποτελεσµατικότητα, οικονοµία, χρησιµότητα. 

Έτσι διακρίνουµε δύο τύπους αξιολόγησης : την αξιολόγηση µε αφετηρία 

εσωτερικά κριτήρια και την αξιολόγηση µε αφετηρία εξωτερικά κριτήρια. 

Ουσιαστικά η θέση της αξιολόγησης δεν είναι στο τέλος της ταξινοµίας, 

καθόσον υπεισέρχεται στην Κατανόηση, στην Εφαρµογή, στην Ανάλυση και 

στη Σύνθεση.  

 

 
«ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ» - FΙΟ 



 Mια άλλη αξιόλογη ταξινοµία, γνωστή ως «Πλαίσιο ∆ιδακτικών 

Στόχων» (FΙΟ – Framework for Instructional Objectives), η οποία 

αναπτύχθηκε από τους Hannah & Michaelis (1977) µε σκοπό τη διευκόλυνση 

της ενσωµάτωσης της αξιολόγησης στη διδασκαλία, συνιστά ένα σηµαντικό 

βοήθηµα για το σχεδιασµό της βασισµένης σε διδακτικούς στόχους 

αξιολόγησης.  

Το FΙ0 περιλαµβάνει τέσσερις τοµείς, καθένας από τους οποίους 

υποδιαιρείται σε επίπεδα –τα οποία καλούνται «συµπεριφορές». Τα επίπεδα 

είναι τοποθετηµένα ιεραρχικά και προσδιορίζουν τους τοµείς. Ο πρώτος 

τοµέας Συγκέντρωση Στοιχείων περιλαµβάνει την Παρατήρηση και την 

Ανάκληση.  Τούτες συνιστούν προϋποθέσεις για συνθετότερες διαδικασίες. Ο 

πρώτος τοµέας αποτελεί τη βάση των άλλων τριών τοµέων, οι οποίοι είναι :  

i) Οι Νοητικές ∆ιαδικασίες για τη γνωστική συµπεριφορά, ii) Οι 

∆εξιότητες για την ψυχοκινητική συµπεριφορά και iii) οι Αξίες και Στάσεις  

για την συναισθηµατική συµπεριφορά [σχετικός πίνακας στο Παράρτηµα 3].  

Ο διαχωρισµός των τοµέων δεν είναι αυστηρός, καθόσον γίνονται 

επικαλύψεις – µερικές νοητικές διαδικασίες συνιστούν προαπαιτούµενα του 

τοµέα των ∆εξιοτήτων καθώς επίσης και του τοµέα των Αξιών. Ιδιαίτερης 

σηµασίας είναι ο τοµέας των  Νοητικών ∆ιαδικασιών, αφενός γιατί σχετίζεται 

άµεσα µε τα παραδοσιακά Α.Π. : της Γλώσσας, των Μαθηµατικών, των 

Φυσικών, κ.α. – αφετέρου γιατί συνεισφέρει σε µεγάλο βαθµό στην 

αξιολόγηση δια µέσου των τεστ κατασκευασµένης απάντησης.  

Συγκρινόµενο µε την ταξινοµία του Bloom το FΙΟ είναι περισσότερο ευέλικτο, 

διότι αντί να περιλαµβάνει ένα τυπικό ορισµό της Γνώσης, περιέχει ένα σύνολο 

από τους κατάλληλους όρους της επιθυµητής συµπεριφοράς, οι οποίοι 

εµπεριέχονται στην ταξινόµηση του γνωστικού τοµέα της πρώτης. Επιπλέον η 

κατασκευή ερωτήσεων µε βάση την ταξινοµία του Bloom παρουσιάζει 

δυσκολίες, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες πέραν των δύο πρώτων δηλαδή 

πέραν της Γνώσης και της Κατανόησης (S.J. Osterlind, 1998, pp. 86-88).  



■ Προσδιορισµός της φύσης του τεστ  

Η φύση του τεστ πρέπει να είναι συνάρτηση των σκοπών της επίδοσής 

του. 

Εάν σκοπός του είναι να προσφέρει µια βάση για τη βαθµολογία, θα 

κατατάξει τους µαθητές σύµφωνα µε τη γενική τους επίδοση. Εάν ο σκοπός 

του είναι διαγνωστικός, η αξία του πρέπει να έγκειται στην ικανότητά του να 

αποκαλύπτει ειδικές αδυναµίες, σε ατοµικό επίπεδο, της επίδοσης του παιδιού. 

Τα διαγνωστικά τεστ καλύπτουν µικρότερα σε έκταση αλλά µεγαλύτερα σε 

βάθος πεδία γνώσεων.  

Η φύση του τεστ πρέπει να αντανακλά επίσης τις συνθήκες επίδοσης. 

Κατά το σχεδιασµό πρέπει να δίδεται προσοχή όχι µόνο στην ηλικία και την 

εµπειρία των εξεταζοµένων, αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως ο 

διαθέσιµος χρόνος προς συµπλήρωση του τεστ, οι δυνατότητες αναπαραγωγής 

του, το κόστος κτλ. (Julian C. Stanley, 1964, pp. 183-184).  

 
II.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  

 

Μετάφραση των εννοιολογικών διαστάσεων του αντικειµένου ή των στόχων 

της διδασκαλίας του σε ερωτήµατα – προβλήµατα  

 

Κατασκευή ερωτήσεων  

 Αφού ιεραρχήσουµε από άποψη σπουδαιότητας τις διαστάσεις του 

αντικειµένου ή τους στόχους διδασκαλίας, αρχίζει η διατύπωση των 

ερωτηµάτων. ∆ηµιουργούµε δηλαδή µια τράπεζα ερωτήσεων µε σηµείο 

αναφοράς τους παραπάνω στόχους. Ο αριθµός των ερωτήσεων που θα 

διατυπωθούν θα είναι µεγαλύτερος από εκείνον που θεωρείται αναγκαίος για 

την εξάντληση του θέµατος –συνήθως διατυπώνεται διπλάσιος ή τριπλάσιος 

αριθµός ερωτήσεων- έτσι ώστε να υπάρχουν περιθώρια απόρριψης σε επόµενο 

στάδιο ενός µέρους αυτών. Παράλληλα καθορίζεται ο τρόπος βαθµολόγησης 

των απαντήσεων (Μ. Βάµβουκας, 1998, σ. 289).  

 



Τοποθέτηση ερωτήσεων  

Οι ερωτήσεις τοποθετούνται στο τεστ µε κάποιες αρχές.  

 

1. ∆ιάταξη ερωτήσεων  

Φροντίζουµε να µην προηγούνται οι δυσκολότερες και να έπονται οι 

ευκολότερες, διότι σε αντίθετη περίπτωση ο µαθητής αφιερώνει πολύ χρόνο 

στις πρώτες, ενώ δεν έχει χρόνο να απαντήσει στις υπόλοιπες (Κ. 

Παπαναστασίου, 1993, σ. 99).  Επιπλέον οι µαθητές µέσης ή χαµηλής επίδοσης 

απογοητεύονται. Η εκτίµηση δυσκολίας γίνεται στο σηµείο αυτό εµπειρικά, 

ενώ σε επόµενο στάδιο προσδιορίζεται ο βαθµός δυσκολίας µετά την επίδοση 

σε ένα µικρό αντιπροσωπευτικό δείγµα (J. C. Stanley, 1964, p. 187,  Μ. 

Bάµβουκας, 1998, σ. 289).  

 

2. Παρουσίαση των ερωτήσεων 

Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να είναι πυκνογραµµένες, ενώ απαιτείται να 

ξεχωρίζουν η µια από την άλλη.  

 

Συγγραφή οδηγιών  

 Στόχος µας είναι οι οδηγίες για τη συµπλήρωση του τεστ να είναι τόσο 

σαφείς, ώστε και ο λιγότερο ικανός µαθητής της οµάδας να γνωρίζει τι πρέπει 

να κάνει, ανεξάρτητα από το αν τελικά µπορεί να το κάνει. Η έκταση των 

οδηγιών είναι συνάρτηση της ηλικίας των µαθητών καθώς επίσης της 

εξοικείωσης τους µε τον συγκεκριµένο τύπο του τεστ (J. C. Stanley, 1964, p. 

188).  

 
ΙΙΙ.  ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  

 
 Αφού συνταχθεί η πρώτη µορφή του τεστ σύµφωνα µε το σχέδιο 

επιδίδεται µε σκοπό να δοκιµασθεί, αφού δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε εκ 

των προτέρων την ποιότητά του. Η δοκιµή πρέπει να διέπεται από τις επόµενες 

τέσσερις αρχές, µε πιθανή εξαίρεση τη δεύτερη.  



1. ∆ιασφάλιση άριστων συνθηκών επίδοσης  

Οι απαντήσεις που δίνονται σε ένα τεστ δεν καθορίζονται µόνο από το τεστ 

αυτό καθ’ αυτό αλλά και από τις συνθήκες επίδοσης.  

Είναι προτιµητέο να χορηγείται το τεστ στο οικείο περιβάλλον της σχολικής 

αίθουσας. Το πρόβληµα της αντιγραφής µπορεί να αντιµετωπισθεί είτε 

καθίζοντας θέση παρά θέση τους µαθητές είτε επιδίδοντας δυο τεστ που 

διαφέρουν µόνο ως προς τη σειρά των ερωτήσεων.  

 

2. Ανοχή στα χρονικά όρια συµπλήρωσης του τεστ 

∆εδοµένου ότι η διάταξη των ερωτήσεων στην πρώτη µορφή του τεστ έχει 

γίνει µε πρόχειρη εκτίµηση της δυσκολίας τους είναι προτιµότερο να 

αφήσουµε αρκετό χρόνο για τη συµπλήρωση. Ειδικότερα µάλιστα αν πρόκειται 

για διαγνωστικό τεστ ο διαθέσιµος χρόνος πρέπει να είναι περισσότερος από 

εκείνον για τεστ επίδοσης.  

 

3. Η διαδικασία της βαθµολόγησης πρέπει να είναι απλή 

Εάν πρόκειται για αντικειµενικά τεστ η καλύτερη διαδικασία είναι να πιστώνεται 

µε τον ίδιο βαθµό π.χ. µια µονάδα, κάθε σωστή απάντηση. Συνήθως δεν είναι 

απαραίτητο να βαθµολογούµε ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας ή τη σπουδαιότητα 

της ερώτησης.  

 

4. Πριν αρχίσει η βαθµολόγηση ετοιµάζουµε το φύλλο µε τις ορθές απαντήσεις 

καθώς και τους κανόνες βαθµολόγησης.  

Συµπληρώνουµε ένα αχρησιµοποίητο φύλλο απαντήσεων µε τις ορθές 

απαντήσεις και το χρησιµοποιούµε ως πρότυπο συγκρίνοντας κάθε φύλλο µε 

αυτό, ενώ δεν πιστώνουµε καµµία απάντηση ή µέρος αυτής µε κλασµατικές 

µονάδες. Εάν πρόκειται για τεστ Μαθηµατικών οι κανόνες βαθµολόγησης 

µπορούν να αφορούν λ.χ. την πίστωση µε  µονάδες για λύσεις που είναι 

ουσιαστικά ορθές ως προς τη διαδικασία, αλλά δίνεται λανθασµένη απάντηση 

λ.χ. λόγω εκτέλεσης πράξεων. Ορίζουµε λοιπόν τους κανόνες βαθµολόγησης 

κατά περίπτωση (Julian C. Stanley, 1964, pp. 193-199).  



■ ∆ιόρθωση της πρώτης µορφής του τεστ 

Το τεστ επιδίδεται σε ένα µικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγµα υποκειµένων, 

προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των ερωτήσεων από σηµασιολογική 

και συντακτική άποψη. Προσδιορίζεται ο βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων, ώστε να 

τοποθετηθούν στην πρώτη πειραµατική  µορφή του τεστ είτε σε απλή διάταξη είτε σε 

διάταξη κατά κυκλική δυσκολία. Ελέγχεται κατά πόσο είναι κατανοητές οι οδηγίες 

και οι ερωτήσεις, ενώ χρονοµετράται η συµπλήρωση του τεστ (Μ. Βάµβουκας, 1998, 

σ. 289).  

 

■ Πρώτη πειραµατική µορφή του τεστ 

 ∆ιατάσσουµε τις ερωτήσεις είτε από την πιο εύκολη προς την πιο 

δύσκολη (απλή διάταξη κατά προοδευτική δυσκολία) είτε κατά οµάδες 

ερωτήσεων, κάθε µια από τις οποίες εµπεριέχει ερωτήµατα διαρθρωµένα κατά 

απλή προοδευτική δυσκολία (κυκλική διάταξη). Στη συνέχεια χορηγούµε το 

τεστ σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα. Ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων, καθώς επίσης ο πρώτος έλεγχος της αξιοπιστίας και εγκυρότητας 

του τεστ.   

 

■ ∆εύτερη  πειραµατική µορφή του τεστ 

Το τεστ επιδίδεται σε ένα δεύτερο αντιπροσωπευτικό δείγµα 

υποκειµένων. Ακολουθεί στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων και 

προσδιορισµός του δείκτη διακριτικότητας των ερωτήσεων και των 

συντελεστών αξιοπιστίας και εγκυρότητας του τεστ. Επιπλέον γίνεται 

στάθµιση του τεστ (Μ. Βάµβουκας, 1998, σ. 290). 

 
 

ΙV. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ  

Ανάλυση ερωτήσεων  

Η ανάλυση ερωτήσεων είναι η διαδικασία κατά την οποία το τεστ εξετάζεται 

και κρίνεται. Σκοπός της είναι να προσδιορίσει και να περιορίσει τις πηγές του 

σφάλµατος µέτρησης. Αυτές µπορεί να είναι η χρήση της γλώσσας στις 

ερωτήσεις που προκαλεί σύγχυση στους εξεταζόµενους, η έλλειψη 



συµβατότητας µεταξύ της ερώτησης και του προς αξιολόγηση στόχου, η 

ανακρίβεια των πληροφοριών που περιέχουν οι ερωτήσεις κ.α.  

 

Το σφάλµα της µέτρησης39  

Το σφάλµα είναι σύµφυτο µε τη µέτρηση  της εκπαιδευτικής επίδοσης 

και των «ψυχολογικών κατασκευών». Μπορεί να περιγραφεί ως το µέγεθος της 

απόκλισης που θα παρουσίαζε το σκορ, εάν επιδιδόταν το ίδιο τεστ στον 

εξεταζόµενο πολλές φορές κάτω από πανοµοιότυπες συνθήκες. ∆εδοµένου 

όµως ότι τούτο είναι ανέφικτο, το σφάλµα της µέτρησης πρέπει να εκτιµηθεί 

στο πλαίσιο µιας µόνο επίδοσης του τεστ και µάλιστα µε ακρίβεια.  

Όταν επιδίδουµε ένα τεστ στο µαθητή οι τιµές της µέτρησης της υπό 

εξέταση ιδιότητας / χαρακτηριστικού που παίρνουµε είναι οι παρατηρηθείσες 

τιµές ή παρατηρούµενο σκορ δηλαδή το σκορ που πέτυχε ο µαθητής 

(observed / obtained scor). Εάν συµπληρώσει το τεστ κάποια άλλη στιγµή 

είναι πολύ πιθανό να µην πετύχει το ίδιο ακριβώς «σκορ»40.  

To σκορ που θα πετύχαινε ο µαθητής, κατά µέσο όρο, εάν συµπλήρωνε 

το τεστ πολλές φορές κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες καλείται 

πραγµατικό σκορ (true scor). Oυσιαστικά δεν είµαστε ποτέ σε θέση να 

γνωρίζουµε το πραγµατικό σκορ ενός µαθητή στο τεστ. Αυτό που µπορούµε να 

γνωρίζουµε είναι η διαφορά του πραγµατικού σκορ από το παρατηρούµενο 

σκορ δηλαδή από το σκορ που πέτυχε ο µαθητής. Τούτη η διαφορά 

προσδιορίζει το σφάλµα της µέτρησης.  

 

              Πραγµατικό σκορ = Παρατηρούµενο σκορ  - Σφάλµα µέτρησης 

 

                                                 
39 Βλέπε αναλυτικά J. C. Stanley, 1964, p. 158-159, E. Burns, 1979, pp. 131-137, S.J. Osterlind, 1998, 
pp. 254-256. 
40 Το ότι δεν πρέπει να συγχέουµε το σκορ στο τεστ µε το πραγµατικό σκορ που περιγράφει την 
πραγµατική ικανότητα του µαθητή φαίνεται στα επόµενα παραδείγµατα :  
Εάν ένα τεστ νοηµοσύνης (IQ) επιδοθεί το Σεπτέµβριο και στη συνέχεια τον Οκτώβριο, ένα µήνα 
αργότερα, τα αποτελέσµατα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικά.  
Εάν σ’ ένα τεστ λεξιλογίου η επιλογή των ερωτήσεων δεν έχει γίνει προσεκτικά και δεν περιέχει 
αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις, τότε αυτό το τεστ δεν µπορεί να είναι δείκτης του πραγµατικού 
λεξιλογίου του παιδιού.  



Η ακρίβεια µε την οποία γίνεται η εκτίµηση ενός σκορ εκφράζεται µε το 

τυπικό σφάλµα της µέτρησης (Standard Error of measurement). To τυπικό 

σφάλµα της µέτρησης παριστάνεται γραφικά µε την κατανοµή των σκορ 

εκατέρωθεν του πραγµατικού σκορ του εξεταζόµενου.  

Η ανάλυση ερωτήσεων εκπονείται µε  στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων που δίνουν οι εξεταζόµενοι στις ερωτήσεις ενός τεστ. Στόχος της  

είναι να βρεθούν οι µη ικανοποιητικές ερωτήσεις, από στατιστική άποψη στο 

προκαταρκτικό τεστ, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν ή να αντικατασταθούν ή να 

απαλειφθούν.  

Η ανάλυση ερωτήσεων µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί στη βάση 

κρίσεων υπό δυο βασικές προϋποθέσεις : οι κρίσεις – σχόλια να διατυπώνονται 

από ειδικούς41 για το περιεχόµενο των προς αξιολόγηση έργων και το όλο 

εγχείρηµα να συνιστά µια συστηµατική διαδικασία. Μια συστηµατική 

διαδικασία απαιτεί καθορισµό µεθοδολογίας και κριτηρίων. Τόσο η βασισµένη 

σε κρίσεις προσέγγιση, όσο και η στατιστική ανάλυση είναι µεγάλης σηµασίας 

για την ανάλυση των ερωτήσεων. (S.J. Osterlind, 1998, pp. 257-258). 

Τρείς είναι οι βασικές µέθοδοι ανάλυσης ερωτήσεων :  

i. H ανάλυση ερωτήσεων κατά την κλασική θεωρία  

ii. Η ανάλυση ερωτήσεων κατά τη θεωρία του υπολογισµού των 

ικανοτήτων  

iii. Η ανάλυση ερωτήσεων µε τη µέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης.  

 

Ειδικότερα :  

Η κλασική θεωρία της ανάλυσης των ερωτήσεων θεωρεί δεδοµένο ότι η 

βαθµολογία κάθε εξεταζοµένου σε ένα τεστ είναι «πραγµατική», υπό την 

έννοια ότι η βαθµολογία που πήρε σε ένα τεστ το άτοµο αντιπροσωπεύει 

την πραγµατική βαθµολογία, ενώ υπάρχει ποσοστό σφάλµατος στη 

µέτρηση. Η παραπάνω θεωρία δέχεται ότι τα σφάλµατα στις µετρήσεις 

είναι τα ίδια για όλους τους εξεταζόµενους, ενώ αυτό δεν ισχύει όσον 

αφορά τους τυπικούς βαθµούς ενός δύσκολου τεστ, όπου τα σφάλµατα 

                                                 
41 Ή και γενικότερα εµπλεκόµενους στη διαδικασία όπως π.χ. µαθητές.  



είναι µεγαλύτερα για τους εξεταζόµενους µε χαµηλή επίδοση παρά για 

τους εξεταζόµενους µε µέση ή υψηλή επίδοση (∆. Αλεξόπουλος, 1998, σ. 

77,101-102).  

Η ανάλυση ερωτήσεων συνίσταται από τρία είδη στατιστικής ανάλυσης:  

α) ανάλυση δεικτών δυσκολίας  

β) ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης / διάκρισης  

γ) ανάλυση  εσφαλµένων  εναλλακτικών  απαντήσεων  –  έλεγχος  

    αποτελεσµατικότητας παρεµβολών.  

 

 

3.9 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
 Τα πορίσµατα πολλών ερευνών στο πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας 

συγκλίνουν στη συνάφεια42 νόησης & γλώσσας. Σχηµατικά αυτή θα µπορούσε 

να αναπαρασταθεί µε την κοινή περιοχή δύο τεµνόµενων κύκλων («περιοχή 

γλωσσικά αρθρωµένης» νόησης) όπου οι δύο διαδικασίες συµπίπτουν. 

Περαιτέρω ο σχηµατισµός εννοιών είναι αδύνατος έξω από την γλωσσικά 

αρθρωµένη σκέψη, αφού η ειδική χρήση της λέξης συνιστά το µέσο για τη 

διαµόρφωση εννοιών. [L. Vygotsky, 1988, σ. 122-123, 149] 

 Έτσι λοιπόν γίνεται φανερό ότι τα µαθηµατικά αρθρώνονται πρώτα ως 

γλώσσα η οποία αποτελεί το όχηµα της µαθηµατικής έκφρασης και 

επικοινωνίας. Η µύηση του παιδιού – µαθητή στον κόσµο των µαθηµατικών 

προϋποθέτει την εξοικείωση του µε το περιεχόµενο των µαθηµατικών όρων 

και την συνειδητοποίηση των εννοιών & των σχέσεων τους, ώστε να 

προχωρήσει περαιτέρω στο µαθηµατικό συλλογισµό. [Μ. Βάµβουκας κ.α., 

1997, σ. 22] Από τα πρώτα τους βήµατα στο χώρο των µαθηµατικών εννοιών 

οι µαθητές αντιµετωπίζουν, παράλληλα µε τις αριθµητικές πράξεις, 

προβλήµατα µε λεκτική διατύπωση, των οποίων η πλήρης κατανόηση αποτελεί 

µια βασική προϋπόθεση για τη λύση. [Α. Χατζηγεωργίου, 1996 σ. 123-124] 

Επιπλέον ο ρόλος της γλωσσικής έκφρασης στην επίλυση προβληµάτων είναι 

                                                 
42 Όχι όµως στην εξοιµοίωσή τους (όπως πρέσβευαν οι Μπιχεβιοριστές, π.χ. ο Watson αναγνωρίζοντας 
όλες τις διαδικασίες του λόγου ως νοητικές επιδόσεις).  



κεντρικός εφόσον το παιδί δια µέσου της γλώσσας, ως σχεδιαστικού πλάνου, 

είναι σε θέση να ρυθµίζει τη δραστηριότητα του πάνω στο ζητούµενο έργο. 

[Μ. Τσιότσιου & Ε. Καρρά, 2000, σ. 148] 

 Περαιτέρω το ζήτηµα της γλώσσας υπεισέρχεται στην αξιολόγηση στη 

µαθηµατική εκπαίδευση, καθότι παραδοσιακά αξιολογείται η παραγωγή 

«ορθών» µαθηµατικών δηλώσεων. Η εκτίµηση µάλιστα του τι έχει κατανοήσει 

ο µαθητής δια µέσου των δηλώσεων του τελευταίου πάνω στο µαθηµατικό 

έργο απαιτεί ερµηνεία από την πλευρά του δασκάλου, ώστε ν’ αποφασισθεί, 

εάν οι δηλώσεις αυτές εκφράζουν πραγµατικά εκείνο που έχει κατανοηθεί από 

την πλευρά του µαθητή [Τ. Brown, 1997, p. 85]. 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση της γλώσσας φαίνεται να θέτει 

περιορισµούς στη διδακτική παρουσίαση διαφόρων περιοχών των 

µαθηµατικών43. Ως παράδειγµα αναφέρεται η γεωµετρική διαίσθηση 

(geometrical intuition), η οποία πρέπει να διδαχθεί αλλά δεν µπορεί εύκολα να 

περιγραφεί γλωσσικά. Από τη στιγµή που η γεωµετρική κατανόηση µπαίνει 

στο πλαίσιο της γλώσσας υποβιβάζεται σε µια µορφή αλγεβρικής σκέψης. 

Κάθε απόπειρα να µοιραστούµε τη γεωµετρική διαίσθηση µε άλλους απαιτεί 

«µετάφραση», η οποία τελικώς αποβαίνει εις βάρος της γεωµετρικής εµπειρίας 

που εµπεριέχεται (Cattegno, 1988, p.p. 118-119)44. 

Ωστόσο είναι αναγκαία η διάκριση µεταξύ της φυσικής - µητρικής 

γλώσσας και της γλώσσας των µαθηµατικών. Η δεύτερη η οποία συνιστά µια 

ξεχωριστή «διάλεκτο» χρησιµοποιούµενη κυρίως από ειδικές κοινωνικές 

οµάδες (µαθηµατικούς, φυσικούς, τεχνικούς...) µπορεί να θεωρηθεί ως µια 

τυπική γλώσσα / formal language δηλαδή ως ένας κώδικας σηµάτων που 

συνδυάζονται µεταξύ τους σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες. [Ε. ∆εληγιάννη 

κ.α., 1985, σσ. 31-32] 

 Η γλώσσα των µαθηµατικών αποτελεί έναν από τους εξωγενείς 

παράγοντες της αποτυχίας των µαθητών στα Μαθηµατικά. Ευρήµατα σχετικών 

ερευνών επισηµαίνουν ότι οι δυσκολίες µεταβίβασης των µαθηµατικών 
                                                 
43 Η παρουσία των εν λόγω περιοχών, στο αναλυτικό πρόγραµµα ενέχει δυσκολίες, 
δεδοµένου ότι η σχολική εκπαίδευση βασίζεται κυρίως στη χρήση της γλώσσας.  
44 Αναφορά από T. Brown, 1997, pp. 81-82. 



πληροφοριών οφείλονται στην ακαταληψία του νοήµατος των µαθηµατικών 

όρων, στην αδυναµία δηλαδή των µαθητών να συνδέσουν τη σηµαινόµενη 

έννοια µε το σηµαίνον σύµβολο ή λέξη [Γ. Μ. Τρούλης, 1991, σ 67]. 

 Τούτο σχετίζεται αφενός µε τα βασικά χαρακτηριστικά της 

µαθηµατικής γλώσσας ως επιστηµονικής γλώσσας – ορολογίας (λχ. 

µονοσήµαντη αντιστοίχηση ονοµάτων & συµβόλων των µαθηµατικών 

εννοιών, ακριβολογία, σαφήνεια, οικουµενικότητα...)45 αφετέρου στους 

περιορισµούς που θέτουν η χρονολογική ηλικία και τα στάδια ανάπτυξης του 

παιδιού. Στο δηµοτικό σχολείο, όπως αναφέρει ο Γ. Τρούλης, η διδασκαλία 

των µαθηµατικών παρουσιάζει από διδακτικής πλευράς ιδιαίτερα προβλήµατα: 

• Όταν αρχίζει η διδασκαλία των µαθηµατικών ο προφορικός λόγος του 

παιδιού δεν έχει επαρκώς αναπτυχθεί. Έτσι έννοιες που δεν έχουν 

κατανοηθεί στον προφορικό λόγο καλείται το παιδί να τις µάθει στο 

γραπτό (πχ. λιγότερο, περισσότερο, µεγαλύτερο κ.λ.π.) 

• Η εξελικτικότητα που χαρακτηρίζει τη γένεση των µαθηµατικών 

εννοιών προϋποθέτει την κατανόηση των στοιχειωδών εννοιών 

προκειµένου να κατανοηθούν έννοιες περισσότερο σύνθετες. 

• Πολλές φορές ένα µαθηµατικό σύµβολο αντιστοιχεί σε εντελώς 

διαφορετικές προφορικές εκφράσεις [π.χ. το σύµβολο (-): 3-2 2-2, -2 

κ.λ.π..] 

• Πολλές λέξεις έχουν στα µαθηµατικά διαφορετικό νόηµα απ΄αυτό που 

έχουν  στην κοινή γλώσσα (όπως: λόγος, ρίζα, βάση, εκθέτης, διαφορά 

κ.λ.π.) 

Συγκριτική έρευνα από τον J. Colomb46 που διερευνούσε τις επιδιώξεις 

δασκάλων της Ε΄ τάξης δηµοτικού σε σχέση µε τις αντίστοιχες των καθηγητών 

της Α΄ Γυµνασίου κατά τη διδασκαλία των µαθηµατικών έδειξε πως οι 

δάσκαλοι εστιάζουν στην παρώθηση, ενθάρρυνση, διαφορετική διατύπωση 

και δεν επιµένουν στην ακριβολογία, σαφήνεια και τη µονοσηµία της 

µαθηµατικής γλώσσας, ενώ οι καθηγητές ρίχνουν το βάρος τους στην ύλη, στη 
                                                 
45 Βλέπε απόσπασµα σχετικής εισήγησης του Ν. Κριτικού όπως αναφέρεται στο Ε. ∆εληγιάννη κ.α., 
1985, σ. 37. 
46 Αναφορά από τον Γ. Τρούλη, 1991, σ. 68. 



µεταβίβαση και στην ακριβολογία. Η διάσταση µεταξύ καθηµερινών & 

επιστηµονικών εννοιών έχει δηµιουργήσει ένα χάσµα ανάµεσα στην 

καθηµερινή γλώσσα και τις µαθηµατικές εµπειρίες των µαθητών από τη µια 

µεριά, και από την άλλη τη µαθηµατική γλώσσα και τα επιµέρους αντικείµενα 

της επιστήµης των Μαθηµατικών. Η γεφύρωση του «νοµιµοποιεί» τη χρήση 

της γλώσσας του µαθήµατος των Μαθηµατικών δηλ. της γλώσσας που 

χρησιµοποιείται από τους µαθητές και το δάσκαλο στο αντίστοιχο µάθηµα. [Κ. 

Βαινάς, 1989, σ. 47] Ωστόσο όµως η αξιολογική προτεραιότητα της 

κατανόησης έναντι της τυπικής λογικής διάρθρωσης της γνώσης πρέπει 

βαθµιαία να φθίνει. Ειδικότερα στις δύο τελευταίες τάξεις όπου σύµφωνα µε 

τον J. Piaget το παιδί αφήνει το στάδιο των συγκεκριµένων νοητικών πράξεων 

για να εισέλθει στο στάδιο της τυπικής σκέψης η παιδαγωγική νοµιµοποιείται 

να απαιτεί τόσο από το δάσκαλο, όσο και από το µαθητή να σέβονται τη 

µαθηµατική ορολογία. [ Γ. Τρούλης, 1991, σ. 81]   

 Στον ελληνικό χώρο, και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

γλωσσικοµαθηµατικών δεξιοτήτων των µαθητών ο Μ. Βάµβουκας και οι 

συνεργάτες του διεξήγαγαν έρευνα για να διαπιστώσουν εάν και σε ποιο βαθµό 

οι µαθητές της Β΄ τάξης ∆ηµοτικού κατέχουν τη δεξιότητα να κατανοούν 

προµαθηµατικές έννοιες ποσοτήτων και των σχέσεων τους. Από την ανάλυση 

των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι µόνο το 2,5% των µαθητών του δείγµατος 

κατέχουν πλήρως την παραπάνω ικανότητα, ενώ ένα ποσοστό µαθητών 29% 

του δείγµατος αδυνατεί να διαβάζει και να κατανοεί περισσότερο από το 75% 

των προµαθηµατικών εννοιών και σχέσεων47. 

Ειδικότερα: 

• Οι φράσεις – ερωτήσεις που περιέχουν τους όρους µεγάλος – µικρός και 

πολύς – λίγος απαντώνται σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας παρά οι 

φράσεις που περιέχουν τους όρους ψηλός, χαµηλός, βαρύς, ελαφρύς. 

• Η έννοια της ισότητας και οι φράσεις που χρησιµοποιούνται για τη 

δήλωσή της φαίνεται να κατανοούνται πιο δύσκολα από την έννοια της 

ανισότητας. 
                                                 
47 που περιέχονται στις φράσεις του χρησιµοποιούµενου για τη διεξαγωγή της έρευνας τεστ.  



Σε έρευνα που διεξήγαγε ο Γ. Τρούλης (1991) σε µαθητές της Στ΄ 

∆ηµοτικού επαληθεύτηκε η κεντρική υπόθεση ότι οι τελευταίοι υποφέρουν 

από ένα είδος «µαθηµατικού αναλφαβητισµού» που υποθηκεύει την επίδοση 

τους στα µαθηµατικά στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο πεδίο της 

Γεωµετρίας µεταξύ των εννοιών που ερευνήθηκαν παρουσίασαν ιδιαίτερη 

δυσκολία για τους µαθητές: 

• Η διάκριση του ύψους των τριγώνων 

• Η ονοµασία γεωµετρικών σχηµάτων  

• Η αντιστοίχηση τύπου εύρεσης εµβαδού και επιπέδου σχήµατος  

 

Σε µια άλλη έρευνα που έγινε σε 1590 µαθητές της Α΄ Γυµνασίου στη 

Γαλλία τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήµατα :  

 

Πρόβληµα – τρένο :  

Στο τρένο της γραµµής Trans – Patagonie υπάρχουν 936 θέσεις. Το τρένο 

αποτελείται από βαγόνια που το καθένα έχει 9 διαµερίσµατα. Μέσα σε κάθε 

διαµέρισµα υπάρχουν 8 θέσεις. Από πόσα βαγόνια αποτελείται το τρένο;  

 

Πρόβληµα – pied («πόδι» ως µονάδα µήκους) :  

Οι πρόγονοί µας χρησιµοποιούσαν για τη µέτρηση του µήκους τις εξής µονάδες : 

την toise,  το pied, το pouce, τη ligne.  

H toise ισοδυναµούσε µε 6 pied.  

To pied ισοδυναµούσε µε 12 pouces 

To pouce ισοδυναµούσε µε 8 lignes  

Η toice µε πόσες lignes ισοδυναµούσε;  

 

Οι περισσότεροι καθηγητές Μαθηµατικών που ρωτήθηκαν εκτιµούσαν ότι το 

πρόβληµα – pied θα έπρεπε να απαντηθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία απ’ ό,τι το 

πρόβληµα – τρένο. Στην πράξη όµως το πρόβληµα – τρένο απαντήθηκε µε επιτυχία 

από το 64% των µαθητών, ενώ το πρόβληµα – pied από το 26% των µαθητών. 

Στην περίπτωση αυτή είναι εµφανής η επίδραση που έχει στη µαθησιακή 

δραστηριότητα αφενός η λεκτική επένδυση του προβλήµατος, αφετέρου η 



δυνατότητα του παιδιού να αποδώσει κάποιο νόηµα στην κατάσταση που του 

προτάθηκε (Α. Βodin, 2000, pp. 65-66).  

 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα δεν µπορεί να αµφισβητηθεί η 

επίδραση της γλώσσας στην επίδοση των µαθητών στα µαθηµατικά και στην 

αξιολόγηση τους. Συνήθως θεωρούµε δεδοµένη την γλωσσική / λεκτική 

κατανόηση των εντολών που απευθύνουµε στους µαθητές στα πλαίσια των 

µαθηµατικών δραστηριοτήτων, ενώ τούτη δεν υφίσταται. Ο H. Freudenthal48 

µάλιστα πρεσβεύει την άποψη ότι τα πειράµατα του J. Piaget σχετίζονται µε τη 

γλωσσική παρά µε τη γνωστική ανάπτυξη, καθότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις αποδίδει την αδυναµία ορθής εκτέλεσης της υπαγορευόµενης 

πράξης στην αδυναµία των παιδιών να κατανοήσουν το λεκτικό περιεχόµενο 

των εντολών δηλαδή να καταλάβουν τι τους ζητείται να κάνουν. 

 

 

 

3.10 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ : ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  

           ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ 

 

Συµπεριφορισµός 

Εστιάζει στα προϊόντα της µάθησης (συµπεριφορές) παρά στη 

διαδικασία αυτής. Τα ψυχολογικά φαινόµενα εκλαµβάνονται ως συµπεριφορά 

αντίδραση σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος και όχι ως νοητικές διαδικασίες. 

Bασική θέση της θεωρίας αυτής είναι ότι το παιδί είναι σαν µία µηχανή που 

πρέπει να ανταποκρίνεται στο ερέθισµα µίας εξωτερικής δύναµης και βαθµιαία 

να προσαρµόζει τις αποκρίσεις του στις απαιτήσεις αυτής της δύναµης. Η 

µάθηση θεωρείται ως αλλαγή στη συµπεριφορά (ή την απόδοση) και η 

µεταβολή του σκορ στη µέτρηση της απόδοσης – µε την έννοια της αύξησης 

αριθµού των σωστών απαντήσεων σε συγκεκριµένες ερωτήσεις, 

xρησιµοποιείται ως απόδειξη για τη µάθηση. Η επίδραση που έχουν ασκήσει οι 

                                                 
48 1973, σ. 88. 



παραπάνω αρχές στη Μαθηµατική Εκπαίδευση είναι εµφανής στην έµφαση σε 

αλγοριθµικές διαδικασίες και σε διάφορες πρακτικές (λ.χ. την αποµνηµόνευση 

της "προπαίδειας", τη λύση γραµµικών εξισώσεων κ.α.) [T. Romberg, 1993, pp 

99-100]. 

 

Η πλάνη49 από τη σκοπιά της συµπεριφοριστικής αντίληψης για τη 

µάθηση. 

Η συµπεριφοριστική αντίληψη µάθησης εκφράζεται µε την 

παιδαγωγική των ταξινοµιών, δηλ. της κατάτµησης των γνώσεων σε 

διδακτικούς στόχους. Σε αυτό το πλαίσιο η πλάνη µπορεί να αναλυθεί σε τρία 

επίπεδα: 

- κατοχή γνώσεων, δηλωτικών (ορισµοί, θεωρήµατα, κανόνες …) είτε 

διαδικασίας (τεχνικές, αλγόριθµοι …) 

- ευχέρειας χρησιµοποίησης των γνώσεων: ικανότητα ανάκλησης των 

γνώσεων από τη βραχυπρόθεσµη ή και τη µακρoπρόθεσµη µνήµη και 

εφαρµογής τους. 

- λογικών ικανοτήτων και συλλογισµού: ικανότητα διαχείρισης των 

γνώσεων, συσχέτιση των δεδοµένων ενός προβλήµατος κτλ. 

 

Η αντιµετώπιση της πλάνης εξαρτάται από τις αντιλήψεις του 

δασκάλου για τη µάθηση. Έτσι προβαίνει σε: επαναλήψεις ορισµών, κανόνων, 

θεωρηµάτων (για την κατοχή δηλωτικών γνώσεων), άσκηση σε τεχνικές 

πράξεων ή κατασκευών (για την απόκτηση γνώσεων διαδικασίας), 

παραδείγµατα εφαρµογής της γνώσης (για την απόκτηση ευχέρειας), εξήγηση 

µίας διαδικασίας (για την άσκηση στο συλλογισµό). Στη συµπεριφοριστική 

αντίληψη µάθησης η πλάνη θεωρείται ως ένα "ατύχηµα" που µπορούσε να 

αποφευχθεί, αν ο µαθητής  ήταν πιο προσεκτικόs, πιο επιµελής, πιο εργατικός 

κτλ. ή αν ο δάσκαλος αναθεωρούσε τη µέθοδό του, βελτίωνε τις εξηγήσεις που 

έδωσε, επέλεγε καλύτερα παραδείγµατα κτλ. (Γ. Τρούλης 1996, σσ. 94-95]. 

                                                 
49 Αντί του "λάθους" χρησιµοποιείται ο όρος "πλάνη" για να δηλωθεί ότι η πλάνη, σε αντίθεση µε το 
λάθος, δεν έχει ηθική φόρτιση, γίνεται από άγνοια και δεν πρέπει να έχει κυρώσεις. 



 

∆ιαφορικός Συµπεριφορισµός – Differential Behaviorism 

Η αδυναµία να αποδειχθεί η υπόθεση ότι διαφορετικά άτοµα θα 

εκδήλωναν την ίδια αντίδραση υπό την επίδραση του ίδιου ερεθίσµατος 

οδήγησε στην ανάπτυξη µίας νέας εκδοχής του Μπιχεβιορισµού. Οι ερµηνείες 

για τις διαφοροποιήσεις των ατόµων σχετικά µε την µάθηση εστίασαν σε 

γενετικά καθορισµένους βιολογικούς ή νευρολογικούς παράγοντες. Σε 

αντίστοιχες µελέτες (λ.χ. Cronbah & Snow, 1977) οι µαθητές µε διαφορετικές 

ικανότητες, δεξιότητες υπόκεινται σε διαφορετική αγωγή – αντιµετώπιση. 

 

 Μορφικός Κονστρουκτιβισµός – Gestalt Constructivism 

Η Μπιχεβιοριστική αντίληψη για τη µάθηση αποδείχθηκε ανεπαρκής 

στο να ερµηνεύσει πώς ανακαλύπτουµε σχέσεις, αποδεικνύουµε ένα θεώρηµα 

ή λύνουµε σύνθετα προβλήµατα. Η µάθηση εξάλλου δεν συνίσταται απλώς σε 

αλλαγή της συµπεριφοράς. Εποµένως η αύξηση του αριθµού των ορθών 

απαντήσεων σε απλά έργα δεν είναι δείκτης των αλλαγών σε επίπεδο 

στρατηγικής ή τρόπων σκέψης για το πρόβληµα. 

Έτσι τη δεκαετία του 1930 η θεωρία "Gestalt" πρεσβεύει ότι η µάθηση 

δεν είναι παθητική απορρόφηση από το περιβάλλον αλλά ενέχει ενεργό 

κατασκευή. Η απόδειξη της µάθησης συνίσταται στην αλλαγή του τρόπου 

σκέψης των ατόµων πάνω στο πρόβληµα, η οποία πιστοποιείται στο πλαίσιο 

συνέντευξης (think – aloud interviews). 

Η επίδραση της θεωρίας αυτής είναι εµφανής στα έργα σχετικά µε την 

επίλυση µαθηµατικού προβλήµατος (problem solving) (λ.χ. Polya, 1945, 

Hadamard 1945). 

 

Αναπτυξιακός Κονστρουκτιβισµός – Developmental Constructivism 

Γεννήθηκε από την ανάγκη εξήγησης της κατασκευής διαφορετικών 

εννοιών στο ίδιο περιβάλλον από το ίδιο άτοµο σε διαφορετικές ηλικίες. Η 

ερµηνεία του φαινοµένου, κατά µεγάλο µέρος από τον J. Piaget έχει 



ψυχολογικές βάσεις – η µάθηση διαφοροποιείται από το ένα εξελικτικό στάδιο 

στο άλλο.  

Η µάθηση υπό αυτό το πρίσµα ενέχει την αναδόµηση της γνώσης, η 

οποία βασίζεται στην έννοια της διατήρησης ή της ισορροπίας. Η γνώση 

πιστοποιείται µε την κλινική µέθοδο. 

 

 

∆ιαλεκτικός Κονστρουκτιβισµός 

Σοβιετικοί ψυχολόγοι (κυρίως οι Luria 1979, Vygotsky 1962, Leonter 

1981) διατύπωσαν µία εναλλακτική θεωρία στη βάση της ανισορροπίας 

(imbalance) και όχι της ισορροπίας. Η µεταβολή – ιδιαίτερα στη γλωσσική 

ανάπτυξη του παιδιού – βασίζεται στη διαλεκτική σύνθεση, στο περιβάλλον 

και στις πράξεις και δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκεται το παιδί.  

Η αλλαγή πιστοποιείται δια µέσου ατοµικής συνέντευξης. Στο πλαίσιο 

της εν λόγω θεωρίας εντάσσονται τα παρακάτω έργα που αφορούν τη 

µαθηµατική εκπαίδευση: το δεκατετράτοµο έργο Σοβιετικές σπουδές στην 

ψυχολογία της µάθησης και της διδασκαλίας των µαθηµατικών (Kilpatrick & 

Wirszup, 1969-1975), η αγγλική έκδοση του έργου του Krutetskii Η ψυχολογία 

των µαθηµατικών ικανοτήτων στα παιδιά σχολικής ηλικίας (1976) και το έργο 

του Davydov Τύποι της γενίκευσης στη διδασκαλία (1990). [T. Romberg, 1993, 

pp. 100-101]. 

 

 Η πλάνη από τη σκοπιά της κονστρουκτιβιστικής αντίληψης για τη 

µάθηση. 

Στην κονστρουκτιβιστική αντίληψη µάθησης η πλάνη θεωρείται ως 

έκφραση µίας µορφής γνώσης. Σύµφωνα µε τον G. Brousseau "Η πλάνη δεν 

είναι µόνο το αποτέλεσµα της άγνοιας, της αβεβαιότητας, της τύχης, όπως 

συµβαίνει στις εµπειρικές και συµπεριφοριστικές θεωρίες µάθησης, αλλά το 

αποτέλεσµα µίας προηγούµενης γνώσης, που είχε τη σηµασία της, τις επιτυχίες 

της, µα που τώρα αποκαλύπτεται λαθεµένη, ή απλά ακατάλληλη. Οι πλάνες 

αυτού του τύπου δεν είναι τυχαίες και απρόβλεπτες αλλά συνιστούν εµπόδια. 



Τόσο για το δάσκαλο όσο και για το µαθητή η πλάνη είναι δοµικό στοιχείο της 

αποκτηµένης γνώσης". ∆ύο είναι οι υποθέσεις για την ερµηνεία της γένεσης 

της πλάνης. Η µία, από την πλευρά της Γνωστικής Ψυχολογίας, υπογραµµίζει 

τη σηµασία της διαδικασίας στη "διατάραξη – εξισορρόπηση – οργάνωση" των 

γνώσεων και στην οποία οι αντιλήψεις του µαθητή παίζουν καθοριστικό ρόλο. 

Η άλλη, από την πλευρά της κοινωνικής ψυχολογίας, τονίζει τη σηµασία των 

κοινωνικο-γνωστικών συγκρούσεων ανάµεσα στους µαθητές που εργάζονται 

ως οµάδα ή επικοινωνούν από απόσταση. [Γ. Τρούλης, 1996, σσ. 95-96]. 

 

Ψυχαναλυτικός Συµπεριφορισµός 

Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή, η µάθηση βασίζεται σε παράλογες 

επιθυµίες, φόβους και άλλα ανθρώπινα συναισθήµατα. Οι ρίζες της 

ανιχνεύονται στο έργο του Freud. Οι άνθρωποι διαµορφώνουν στάσεις 

βασιζόµενοι σε θεµελιώδη ένστικτα (πείνα, σεξουαλικότητα, αυτοαντίληψη). 

Η πιστοποίηση της θεωρίας προέρχεται από το πεδίο της κλινικής 

ψυχανάλυσης. Η επίδραση της θεωρίας αυτής στη µαθηµατική εκπαίδευση 

εντοπίζεται στη µελέτη της µαθηµατικής φοβίας και των συναφών 

φαινοµένων. 

 

Σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση 

Στα σύγχρονα ψυχολογικά µοντέλα για τη µάθηση εντοπίζονται οκτώ 

κοινά χαρακτηριστικά: 

1. Υπάρχουν βασικά στοιχεία της νοητικής λειτουργίας, τα οποία 

συσχετίζονται ως εξής: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  Νους   
Εκτελεστικός Μηχανισµός 
Ελέγχου 

 
  

 
 

 
 Μνήµη εργασίας  
   
 Βραχυπρόθεσµη µνήµη  
   

Εµπειρίες 
 

Αισθητηριακή 
πληροφόρηση 

 Μακροπρόθεσµη µνήµη  

Αποκρίσεις 

    

 

 

Η διαδικασία αρχίζει µε µία εµπειρία. Η πληροφορία φιλτράρεται από 

ένα εκτελεστικό µηχανισµό ελέγχου σε επίπεδο λήψης απόφασης για το τι θα 

γίνει µε την πληροφορία και στάσεων σχετικά µε την εν λόγω πληροφορία. 

Κατόπιν η προωθηµένη πληροφορία οργανώνεται και αποθηκεύεται στη 

µνήµη. Η γνωστική θεωρία διακρίνει τρεις τύπους µνήµης:  τη µνήµη εργασίας, 

τη βραχυπρόθεσµη µνήµη και τη µακροπρόθεσµη µνήµη. Η µνήµη εργασίας 

διαχειρίζεται περιορισµένη ποσότητα πληροφοριών, την οποία µπορεί να 

διεκπεραιώσει το άτοµο σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Τα στοιχεία 

(µονάδες) της πληροφορίας µπορεί να είναι αυτόνοµα "κοµµάτια" ή 

συσχετισµένα. Η πληροφορία αποθηκεύεται στη βραχυπρόθεσµη µνήµη, εάν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σχετικά σύντοµα. Αλλιώς "πετιέται" (ξεχνιέται) ή 

αποθηκεύεται στη µακροπρόθεσµη µνήµη. 

 

2. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να θυµάται αρκετά πράγµατα, 

ωστόσο η δυνατότητά του να σκέφτεται την ίδια στιγµή διαφορετικά πράγµατα 

είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Για τον λόγο αυτό, η πληροφορία που είναι 

αποθηκευµένη στη µακροπρόθεσµη µνήµη πρέπει να είναι καλά οργανωµένη. 

Ο νους οργανώνει στη µακροχρόνια µνήµη επαναλαµβανόµενες όµοιες 

εµπειρίες σε γνωστικό σχήµα (schema).  Πρόκειται για σύνθετα δίκτυα 

εννοιών, κανόνων, στρατηγικών και όχι για µεµονωµένες γνώσεις και 

διαδικασίες.    

σχήµα



Το σχήµα αναπτύσσεται σε µακρές χρονικές περιόδους και µε τη 

συνεχή µας "έκθεση" σε σχετικά γεγονότα. Στη µάθηση των µαθηµατικών τα 

προαναφερόµενα εκφράζονται από τα "εννοιολογικά πεδία" – conceptual fields 

(G. Vergnaud, 1982). 

 

3. Οι νέες εµπειρίες κάνουν χρήση του υπάρχοντος σχήµατος 

(assimilation) ή επιβάλλουν µία αλλαγή σε συγκεκριµένο σχήµα 

(accommodation). 

 

4. Τα σχήµατα έχουν "ιδιοσυγκρατικό" χαρακτήρα για το 

συγκεκριµένο άτοµο. Το σχήµα του κάθε ατόµου είναι διαφορετικό από το 

αντίστοιχο άλλου ατόµου. 

 

5. Στις περισσότερες περιπτώσεις η µάθηση λαµβάνει χώρα όπως 

προαναφέρθηκε. [βλ. 3]. Ωστόσο µπορεί να λάβει χώρα δια µέσου 

προκαθορισµένων – οργανωµένων εµπειριών όπου τα άτοµα συζητούν επ΄ 

αυτού. Η µάθηση στο σχολείο αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγµα. 

 

Οι διδακτικές δραστηριότητες θα πρέπει να συνιστούν τα µέσα 

διασύνδεσης των άτυπων, φυσικών εµπειριών (εξωσχολικών) µε τις τυπικές 

όψεις του κάθε µαθήµατος δια µέσου της επικοινωνίας. 

 

6. Οι διδακτικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται για την προαγωγή 

της εννοιολογικής οργάνωσης του γνωστικού σχήµατος του µαθητή πρέπει να 

αναπτύσσονται σε τρία στάδια: 

i. Έκθεση του γεγονότος: ενθαρρύνει του µαθητές να χρησιµοποιήσουν 

και να δοκιµάσουν τις δικές τους αντιλήψεις σε µία προσπάθεια να 

κατανοήσουν το γεγονός. 

ii. Ασύµβατο γεγονός: τούτο έπεται, χαρακτηρίζεται από µη 

οµαλότητα και προκαλεί γνωστική σύγκρουση. Αναµένουµε να οδηγήσει τους 

µαθητές σε µία κατάσταση δυσαρέσκειας σχετικά µε τις αντιλήψεις τους.  



iii. Τέλος, ακολουθεί µία περίοδος απόφασης, κατά την οποία οι 

εναλλακτικές αντιλήψεις είναι αληθοφανείς στους µαθητές, έτσι ώστε οι 

τελευταίοι να ενθαρρύνονται να προβούν στην επιθυµητή εννοιολογική 

µετατόπιση.  

Η προαναφερόµενη ακολουθία συνιστά µία διαδικασία 

διαπραγµατεύσεων µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος είναι να 

αναπτύξουν οι µαθητές καλά οργανωµένα σχήµατα τα οποία αντανακλούν τις 

σύγχρονες αντιλήψεις για το περιεχόµενο του εκάστοτε µαθήµατος. Η 

διαδικασία διευκολύνεται ιδιαιτέρως όταν η πληροφορία µπορεί να σχετιστεί 

µε το υπάρχον γνωστικό σχήµα του µαθητή. 

Ωστόσο δεν πρέπει να λησµονούµε ότι πολλές – εάν όχι οι περισσότερες – 

εµπειρίες των µαθητών σχετίζονται µε το εξωσχολικό περιβάλλον. Γι΄ αυτό 

πρέπει οι εµπειρίες του σχολείου να οικοδοµούνται πάνω στις αντιλήψεις που 

φέρνουν µαζί τους στην τάξη οι µαθητές, να προσφέρουν ένα πλούτο νέων 

εµπειριών,  έτσι ώστε όλοι οι µαθητές να έχουν κάποιες κοινές εµπειρίες και 

τέλος να προσφέρουν ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο κοινές σηµασίες, 

ερµηνείες και επαληθεύση εικασιών  σχετικά µε µαθηµατικά θέµατα µπορούν να 

διαπραγµατεύονται. 

 

7.  Τα γνωστικά σχήµατα δεν είναι ποτέ ολοκληρωµένα. Υπόκεινται σε 

συνεχείς µεταβολές µέσα στο χρόνο καθώς το άτοµο µεγαλώνει και αποκτά 

επιπρόσθετες εµπειρίες. 

 

8. Οι µαθητές που έχουν σχηµατίσει όχι καλά οργανωµένα γνωστικά 

σχήµατα, αναζητούν εµπειρίες οι οποίες θα τους παρέχουν δοµή. 

Γενικότερα οι άνθρωποι αντιστέκονται στην αλλαγή καλά 

οργανωµένων σχηµάτων. [Τ. Romberg, 1993, pp. 102-106]. 

 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη µάθηση, τούτη εµπλέκει 

σκέψη. Το µεγαλύτερο µέρος όµως της διδασκαλίας των µαθηµατικών εστιάζει 

συνήθως στη µάθηση ονοµάτων εννοιών και στην εκτέλεση συγκεκριµένων 



διαδικασιών. Στο πλαίσιο των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών η έµφαση 

µετατοπίζεται σε δεξιότητες επικοινωνίας και αιτιολόγησης. 

 

 

3.11   ΟΙ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 

∆ιακρίνουµε τις βασικές γεωµετρικές έννοιες (λ.χ. γωνιών, 

τετραπλεύρων, τριγώνων) και τις έννοιες ανώτερου επιπέδου (λ.χ. οµοιότητα 

και συµµετρία). 

Το µεγαλύτερο µέρος της δοµής των βασικών εννοιών µπορεί να 

θεωρηθεί ως σύζευξη. Έτσι ένα ισοσκελές τρίγωνο µπορεί να θεωρηθεί ως 

σύζευξη των ακόλουθων χαρακτηριστικών: 

i) τρίγωνο, ii) που έχει δύο πλευρές, iii) οι οποίες είναι ίσες. 

Η έννοια παράγεται από το µαθηµατικό της ορισµό και έτσι έχει 

βασικά (κρίσιµα) χαρακτηριστικά και µη κρίσιµα χαρακτηριστικά (εκείνα τα 

οποία ανήκουν και σε παραδείγµατα άλλων εννοιών). Ο λεκτικός ορισµός είναι 

συνήθως ένα ελάχιστο υποσύνολο βασικών χαρακτηριστικών ικανών για να 

ορίσουν την έννοια. Οι µαθητές µπορούν να οικοδοµήσουν µiα έννοια, αφού 

δουν ή έλθουν σε επαφή µε τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις της έννοιας. 

Συχνά όµως µε επαγωγικό τρόπο οδηγούνται σε γενικεύσεις, ταξινοµούν  νέα 

παραδείγµατα της έννοιας και τα εντάσσουν ή όχι στην αντίστοιχη εννοιακή 

εικόνα, ανάλογα µε τα οπτικά χαρακτηριστικά του σχήµατος. Ο τρόπος αυτός 

σχηµατισµού εννοιών ενέχει τον κίνδυνο παρανοήσεων, εκτός εάν 

χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα παραδείγµατα – αντιπαραδείγµατα. (R. 

Hershkowitz, 1996, σ. 109-110. Γ. Φιλίππου & Κ. Χρίστου, 2002, σ. 290]. 

 

 

 

 

 

 



3.12.I    ΤΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

 

Τα γεωµετρικά σχήµατα επινοήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν αρχικά ως 

σχέδια για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων, τα οποία αφορούσαν 

κυρίως τη µέτρηση απρόσιτων αποστάσεων. Σχετικά µε τη µέτρηση της 

απόστασης πλοίου – ακτής από τους Ίωνες, το παρακάτω σχήµα συνιστά το 

µέσον για την απεικόνιση της πραγµατικότητας : η απρόσιτη απόσταση ΑΒ 

(ακτής – πλοίου) αντικαθίστανται από την προσιτή απόσταση CΕ (στην ξηρά). 

 

 

 

 

 

 

 

Το ύψος µιας πυραµίδας µετρήθηκε από τον Θαλή εκείνη τη στιγµή της 

ηµέρας που το µήκος ενός στύλου ήταν ίσο µε τη σκιά του. Το γνωστό 

Θεώρηµα του Θαλή παραπέµπει στα όµοια τρίγωνα του παρακάτω σχεδίου: 

 

 

 

 

 

 

Πριν αποκτήσουν λοιπόν την υπόσταση της απεικόνισης ενός ιδεατού 

αντικειµένου, η λειτουργία των σχηµάτων ήταν να απεικονίζουν τα στοιχεία 

µιας πραγµατικότητας [E. Barbin, 2000, p. 210, H. Freudenthal, 1983, p. 356 – 

357].  

Η λέξη «γεωµετρικό σχήµα» (figure) είναι διφορούµενη, καθώς µπορεί 

να αναφέρεται στο γεωµετρικό αντικείµενο – έχει εννοιολογική χροιά – ή στη 

γραφική αναπαράσταση ενός τέτοιου αντικειµένου – έχει υλική χροιά. Στη 



δεύτερη περίπτωση τα «σχήµατα» (διαγράµµατα) λειτουργούν σαν εργαλεία 

για τη λύση προβλήµατος ή την κατασκευή µιας γεωµετρικής θεωρίας. Η 

διαδικασία σχηµατοποιείται ως εξής:  

∆ιάγραµµα → (Γεωµετρικό) σχήµα (figure) → Γεωµετρική Θεωρία50 

[R. Hershkowitz, B. Parzysz, J. V. Dormolen, p. 164]. Το γεωµετρικό σχήµα 

συχνά αναπαρίσταται51. Η αναπαράσταση µπορεί να είναι δισδιάστατη 

(σχέδιο) εάν το γεωµετρικό σχήµα ανήκει στην επιπεδοµετρία ή τρισδιάστατη 

(µοντέλο) εάν ανήκει στην στερεοµετρία. ∆ιακρίνονται δύο επίπεδα 

αναπαράστασης: 

− Επίπεδο 1 (πλησιέστερη αναπαράσταση): η αναπαράσταση «µοιάζει 

µε το γεωµετρικό σχήµα: ίδιες διαστάσεις, εκτός από τη µετατόπιση από το 

αφηρηµένο προς το συγκεκριµένο.  

− Επίπεδο 2 (µακρινή αναπαράσταση): οι διαστάσεις της 

αναπαράστασης είναι αυστηρά κατώτερες από εκείνες του γεωµετρικού 

σχήµατος. 

Πίνακας ΙΙ  (Σχέση µεταξύ γεωµετρικού σχήµατος και των διαφόρων 

αναπαραστάσεών του) 

 

   Γεωµετρία 
 

  2 D 3D 

 Επίπεδο 0  Γεωµετρικό Σχήµα 

Πλησιέστερη αναπαράσταση  Επίπεδο 1 Σχέδιο  Μοντέλο  

Μακρινή αναπαράσταση  Επίπεδο 2  Σχέδιο  

 

Η µετατόπιση προς ανώτερο επίπεδο συνεπάγεται απώλεια 

πληροφοριών (B. Parzysz, 1988, p. 80 – 81). 
                                                 
50 Σε άλλες περιπτώσεις η αφετηρία της γνωστικής διαδικασίας δεν είναι το σχήµα 
(διάγραµµα σχεδιασµένο σε ένα φύλο χαρτί) αλλά η γεωµετρική θεωρία: Γεωµετρική θεωρία 
→ (Γεωµετρικό) Σχήµα → ∆ιάγραµµα. 
51 Μερικά γεωµετρικά σχήµατα δεν είναι αναπαραστάσιµα, αφού έχουν το χαρακτήρα του 
απείρου (ευθεία γραµµή, επίπεδο). Η αδύνατη αναπαράστασή τους οδήγησε στη συµβατική 
αναπαράσταση ενός περιορισµένου τµήµατός τους (αντί της ευθείας ένα τµήµα της, αντί 
επιπέδου ένα παραλληλόγραµµο). 



Τα γεωµετρικά σχήµατα δεν συνιστούν υλικά αντικείµενα ή σχέδια. 

Πρόκειται για γεωµετρικές οντότητες, οι οποίες µάλιστα δεν έχουν γνήσιους 

υλικούς εκπροσώπους. Τα σηµεία, οι γραµµές, τα επίπεδα (αντικείµενα 

µηδενικής, µιας, δυο διαστάσεων αντίστοιχα) δεν υπάρχουν και ούτε µπορούν 

να υπάρξουν στην πραγµατικότητα. Τα πραγµατικά αντικείµενα είναι 

τρισδιάστατα52.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των γεωµετρικών σχηµάτων είναι η 

γενικότητά τους, καθόσον δεν συνιστούν νοητικά αντίγραφα συγκεκριµένων 

αντικειµένων. Όταν σχεδιάζουµε ένα συγκεκριµένο γεωµετρικό σχήµα δεν 

αναφερόµαστε στο συγκεκριµένο σχέδιο αλλά σε µια κλάση άπειρων 

σχηµάτων, τα οποία στην προκειµένη περίπτωση αντιπροσωπεύονται από το εν 

λόγω σχέδιο.  

Οι ιδιότητες των γεωµετρικών σχηµάτων επιβάλλονται ή απορρέουν 

από τον ορισµό στο πλαίσιο ενός αξιωµατικού συστήµατος. Ένα τετράγωνο 

σχεδιασµένο σε ένα φύλλο χαρτί είναι ένα σχήµα που καθορίζεται από τον 

ορισµό του: ένα τετράγωνο είναι ένα ορθογώνιο που έχει ίσες πλευρές. Με 

αφετηρία τον ορισµό µπορούµε να ανακαλύψουµε περαιτέρω άλλες ιδιότητες 

του τετραγώνου. Τα γεωµετρικά σχήµατα, όπως επισηµαίνει ο E. Fischbein, 

έχουν τα χαρακτηριστικά των εννοιών: Ιδεατότητα, αφαιρετικότητα, γενικότητα, 

απόλυτη τελειότητα. Ωστόσο όµως ένα γεωµετρικό σχήµα δεν είναι απλά µια 

έννοια, αφού παράλληλα συνιστά µια νοερή εικόνα. Έχει επιπλέον µια 

ιδιότητα, την οποία οι συνήθεις έννοιες δεν έχουν: εµπεριέχει τη νοητική 

αναπαράσταση της ιδιότητας του χώρου53.  

 

Ο όρος «σχηµατικές έννοιες» εισάγεται από τον E. Fischbein για να 

εκφράσει το διττό χαρακτήρα των γεωµετρικών σχηµάτων, τα οποία έχουν 

                                                 
52 Αν και είναι τριών διαστάσεων ο κύβος και η σφαίρα υπό τη θεώρηση της απόλυτης 
τελειότητας δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα. Η θεώρηση της απόλυτης τελειότητας των 
γεωµετρικών σχηµάτων είναι εφικτή µόνο σε εννοιολογική βάση. 
53 Όταν φανταζόµαστε ένα κύκλο, «βλέπουµε» νοερώς ένα σχεδιασµένο κύκλο 
(συµπεριλαµβανοµένου, για παράδειγµα, του χρώµατος του µελανιού) και όχι τον ιδεατό, 
τέλειο κύκλο. Ο µαθηµατικός κύκλος δεν έχει χρώµα, ύλη κτλ. Είναι υποθετικά τέλειος. Έχει 
όλες τις ιδιότητες µιας έννοιας, ενώ παράλληλα ενέχει την αναπαράσταση χωρικών 
ιδιοτήτων.  



αφενός εννοιακές ιδιότητες – ιδεατότητα, αφαιρετικότητα, γενικότητα, 

τελειότητα, αφετέρου «χωρικές» ιδιότητες -σχήµα, θέση, προσανατολισµός [E. 

Fischbein, 1993, pp. 139 – 145]. 

 

 

3.12.II  ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ : ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ & ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ  

              ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  

 

Έρευνες για την κατανόηση των γεωµετρικών εννοιών έχουν αναδείξει 

σηµαντικές δυσκολίες των παιδιών στην αναγνώριση και τον προσδιορισµό 

των γεωµετρικών σχηµάτων δια µέσου των ιδιοτήτων τους (Pyshkalo, 1968, 

Burger, 1982, APU, 1982, Hart, 1981). Ειδικότερα, ευρήµατα ερευνών στην 

Μ. Βρετανία αποκαλύπτουν ότι το 85% των εντεκάχρονων µαθητών 

µπορούσαν να αναγνωρίσουν ένα κανονικό εξάγωνο – χωρίς την παρουσία 

παραπλανητικών στοιχείων. Το ποσοστό όµως έπεσε δραµατικά όταν τους 

δόθηκαν προς αναγνώριση πεντάγωνα ή µη κανονικά εξάγωνα: ανάλογα µε τη 

δραστηριότητα κυµάνθηκε µεταξύ 25% και 43%. ∆ιάφορες έρευνες 

συγκλίνουν στο ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό (85 – 90%) των µαθητών της 

έκτης τάξης – 12 ετών – χρησιµοποιεί αποκλειστικά αισθητηριακά κριτήρια 

για την διάκριση των γεωµετρικών σχηµάτων. Σύµφωνα µε τα επίπεδα 

γεωµετρικής σκέψης Van Hiele οι µαθητές αυτοί τοποθετούνται στο επίπεδο 0 

[C. Kynigos, 1993, p. 178]. Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στις εµπειρικές 

επιστήµες, στα Μαθηµατικά είναι ο ορισµός εκείνος ο οποίος επιβάλλει τις 

ιδιότητες µιας κατηγορίας αντικειµένων, οπότε το «σχηµατικό» στοιχείο ενός 

γεωµετρικού σχήµτος υπόκειται στους περιορισµούς του ορισµού. Ωστόσο 

παρατηρείται στους µαθητές η τάση να αγνοούν τον ορισµό υπό την επίδραση 

των περιορισµών του σχήµατος. Για παράδειγµα, όταν τους ζητηθεί να 

σχεδιάσουν το ύψος από την κορυφή Β του τριγώνου στο παρακάτω σχήµα, 

πολλοί από αυτούς σχεδιάζουν το BD, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν τον 

ορισµό του ύψους ενός τριγώνου. 

 



 

 

 

 

 

 

 

[E. Fischbein, 1993, pp. 154 – 155] 

 

 

Στο ίδιο πλαίσιο η Wilson (1986) ερεύνησε «τις σχέσεις µεταξύ των 

ορισµών των παιδιών για τα ορθογώνια και της επιλογής των παραδειγµάτων 

τους» ρωτώντας τα υποκείµενα να ορίσουν την έννοια και να ενεργήσουν 

σύµφωνα µε κάποιες προτάσεις που αφορούν την έννοια. ∆ιαπίστωσε ότι οι 

µαθητές έγραψαν ορισµούς, τους οποίους όµως δεν εφάρµοσαν, όταν επέλεγαν 

παραδείγµατα ή όταν εργάστηκαν µε κάποιες προτάσεις. Η επιλογή των 

παραδειγµάτων από τους µαθητές βασίστηκε περισσότερο στα δικά τους 

πρότυπα και λιγότερο στους ορισµούς που έδωσαν. Τούτο ερµηνεύεται δια 

µέσου του φαινοµένου του προτύπου και της κρίσης της βασισµένης σε 

πρότυπα. Κάθε έννοια έχει ένα ή περισσότερα πρότυπα παραδείγµατα, τα 

οποία δηµιουργούνται πρώτα και συνεπώς υπάρχουν στην εννοιακή εικόνα των 

περισσοτέρων υποκειµένων. Τα πρότυπα παραδείγµατα εµπεριέχουν συνήθως 

όλα τα κρίσιµα χαρακτηριστικά της έννοιας, καθώς επίσης εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που έχουν ισχυρά οπτικά στοιχεία (λ.χ. το εσωτερικό ύψος 

ενός τριγώνου. Για κάθε έννοια, τα άτοµα χρησιµοποιούν το παράδειγµα του 

προτύπου, ως µοντέλο για να εκφέρουν την κρίση τους σε άλλες περιστάσεις. 

Τα άσχετα γνωρίσµατα του προτύπου συνήθως έχουν ισχυρά οπτικά 

χαρακτηριστικά, οπότε συνειδητοποιούνται πρώτα και λειτουργούν 

παραπλανητικά. [R. Hershkowitz, et al., 1996, σ. 111 – 112]. 



Σε µια έρευνά τους οι Vinner και Hershkowitz (1980)54, συγκρότησαν 

δείγµα 500 µαθητών ηλικίας 11, 12 και 13 ετών µε σκοπό να διαπιστώσουν την 

αντιστοίχηση σχεδίων – γεωµετρικών εννοιών που έκαναν οι τελευταίοι. Σε 

µια από τις δραστηριότητες τους ζητήθηκε να επιλέξουν όλα τα ορθογώνια 

τρίγωνα από ένα σύνολο σχηµάτων.  

Λιγότεροι από 70% περιέλαβαν τα παρακάτω τρίγωνα: 

 

 

 

 

 

Σχεδόν το 40% περιέλαβε το παρακάτω τρίγωνο: 

 

 

 

 

Σε άλλη έρευνα µελετήθηκε ο τρόπος κατά τον οποίο διαστρεβλώνουν οι 

µαθητές τις γεωµετρικές έννοιες υπό την επίδραση των εικόνων. 

Ειδικότερα η µελέτη στράφηκε στη σύνδεση των ουσιωδών 

χαρακτηριστικών µιας έννοιας µε ιδιαίτερες οπτικές µορφές και 

προσανατολισµούς. Εδώ εντάσσεται η περίπτωση σύνδεσης του 

κατακόρυφου – οριζόντιου προσανατολισµού µε την έννοια της 

καθετότητας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα οι µαθητές να µη θεωρούν 

ως κάθετες τις παρακάτω ευθείες: 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Αναφορά από Μ. ΤΟΥΜΑΣΗΣ,1994 , σ. 331 



 

Σε περίπτωση που δεν προνοούνται πιθανές παρερµηνείες µέσα στο 

πλαίσιο της αµοιβαιότητας των προσδοκιών πάνω σε συγκεκριµένες 

καταστάσεις γεννώνται οι πλάνες του διδακτικού συµβολαίου. Τέτοιου είδους 

πλάνες, έχουν εντοπιστεί στη διαµόρφωση λ.χ. των εννοιών της παραλληλίας 

και καθετότητας δυο ευθειών, της έννοιας του ορθογωνίου.  

Η παρουσίαση από τον δάσκαλο –αλλά και το σχολικό εγχειρίδιο δυο 

παραλλήλων ευθειών στο χώρο σε οριζόντια πάντα θέση εγκαθιστά στους 

µαθητές τη λανθασµένη αντίληψη ότι :  

Οι παράλληλες ευθείες έχουν πάντα οριζόντια θέση στο επίπεδο  

 

 

 

 

 

 

Ενώ αν παρουσιαστούν µε κατακόρυφη θέση τις θεωρούν κάθετες.  

 

 

 

 

 

Η µονόπλευρη παρουσίαση της καθετότητας δυο ευθειών µε δυο τεµνόµενες 

ευθείες, η µια εκ των οποίων σε οριζόντια θέση και η άλλη σε κατακόρυφη 

έχει ως συνέπεια οι µαθητές να θεωρούν ότι τα παρακάτω ζεύγη ευθειών δεν 

τέµνονται κάθετα  :  

 

 

 

 

 



 

Η παρουσίαση των ορθογωνίων αποκλειστικά σε οριζόντια θέση – µε την 

µεγαλύτερη σε µήκος πλευρά ως βάση του, έχει ως  αποτέλεσµα οι 

µαθητές να θεωρούν ότι το παράπλευρο σχήµα δεν είναι ορθογώνιο. (Γ.Μ. 

Τρούλης, 1996, σσ. 99-100). 

 

 

3.13 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ  

Η Γεωµετρία συνιστά πρωτίστως την περιοχή όπου «συναντώνται» τα 

Μαθηµατικά µε το χώρο, και η σηµασία της προσδιορίζεται από τη διδακτική 

αξιοποίηση της σχέσης της µε το βιούµενο χώρο55. Είναι η επιστήµη του 

ποιοτικού και ποσοτικού χώρου, η οποία δηµιουργήθηκε, αφενός για να 

υπηρετήσει την ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί µε το περιβάλλον του και 

να το κατανοήσει (ποιοτικός χώρος) και από την άλλη για να ικανοποιήσει την 

ανάγκη του να µετρήσει τα κτήµατα και τα κτίσµατά του (ποσοτικός χώρος ή 

µετρικός χώρος). Ο ποιοτικός χώρος περιλαµβάνει τον τοπολογικό, τον 

προβολικό και τον ευκλείδιο. Ο ποσοτικός χώρος περιλαµβάνει τις µετρήσεις 

γραµµών, γωνιών, επιφανειών και όγκων.  

Ο τοπολογικός χώρος είναι ο χώρος του βρέφους, του νηπίου και του 

µικρού παιδιού και βιώνεται µε τις σχέσεις του γειτονικού, του διαχωρισµού, 

της διάταξης, του περιτυλίγµατος και της συνέχειας των στοιχείων.  

Στον προβολικό χώρο εµπίπτουν οι έννοιες της προβολικής ευθείας, 

της προοπτικής, της προβολής σκιών, της συσχέτισης προοπτικών, της νοερής 

τοµής,  της περιστροφής και ανάπτυξης των επιφανειών.  

Ο Ευκλείδειος χώρος περιλαµβάνει τις έννοιες της παραλληλίας, της 

οµοιότητας των σχηµάτων, του κατακόρυφου και του οριζόντιου και των 

τοπογραφικών σχεδιαγραµµάτων.  

Ο ποσοτικός ή µετρικός χώρος περιλαµβάνει την αυθόρµητη µέτρηση, 

βάσει της αναπαράστασης των µεταθέσεων στο χώρο, την έννοια της 

διατήρησης των µεγεθών και της µέτρησης του µήκους, την έννοια των 

                                                 
55 Ν. LEHMANN & I. JULING, 2002, p. 31, H. FREUDENTHAL, 1973, p. 407. 



συντεταγµένων, των γωνιών και των καµπυλών, την έννοια της επιφάνειας και 

του όγκου (Γ. Τρούλης, 1992, σσ. 135-137) 

 

3.14   ΝΟΕΡΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η ικανότητα νοερής αναπαράστασης  του χώρου είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας Νοηµοσύνης56, ο οποίος καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβανόµαστε το περιβάλλον και αλληλεπιδρούµε µε αυτό.  

Η ικανότητα νοερής αναπαράστασης του χώρου δεν συνίσταται 

εννοιολογικώς από µια µόνο ικανότητα. Ο Thurstone (1943, 1950) διακρίνει 

τρεις ειδικότερους παράγοντες: την ικανότητα εποπτείας – visualization, τις 

σχέσεις στο χώρο – spatial relations, και τον προσανατολισµό στο χώρο – spatial 

orientation. Κατά µια άλλη διάκριση (McGee, 1979) οι παράγοντες  είναι δύο: 

η ικανότητα εποπτείας και ο προσανατολισµός. Οι Linn & Petersen (1985, 

1986) στην κατηγοριοποίησή τους έκαναν µια περαιτέρω διάκριση µεταξύ 

αντίληψης του χώρου και ικανότητας για νοερή περιστροφή. Έτσι λοιπόν 

διακρίνουµε πέντε συνολικά επιµέρους παράγοντες αναπαράστασης του 

χώρου: 

1. Αντίληψη του χώρου – spatial perception 

Περιλαµβάνει την ικανότητα προσδιορισµού του «οριζοντίου» και του 

«κατακόρυφου». Εδώ ο προσανατολισµός του σώµατος του παρατηρητή έχει 

ιδιαίτερη σηµασία. Ένα τυπικό τεστ πιστοποίησης της ικανότητας αυτής είναι 

το σχετικό µε το επίπεδο της επιφάνειας του νερού σε κεκλιµένο δοχείο. Εδώ ο 

εξεταζόµενος καλείται να υποδείξει, βάσει της γραµµής που παριστάνει την 

επιφάνεια του υγρού, σε ποιο από τα κεκλιµένα ποτήρια περιέχεται η µισή 

ποσότητα νερού από αυτή που αντιστοιχεί στη χωρητικότητά του.  

Εικόνα  1 [M. Linn & A. Petersen, 1985, p. 1482]* 

 

 

                                                 
56 Σε πολλές θεωρίες σχετικά µε την Νοηµοσύνη η δυνατότητα αναπαράστασης του χώρου 
συνιστά σηµαντικό δείκτη αυτής (λ.χ. Gardner, 1991, Thurstone, 1938). 
*LINN, M.C. & PETERSEN A.C., Emergence and Characterization of sex Differences in 
Spatial Ability : Α Meta-analysis, Child Development, 1985, 56, 1479 – 1498. 



2. Ικανότητα εποπτείας – visualization 

Η ικανότητα για εποπτεία περιλαµβάνει τη νοερή αναπαράσταση κινήσεων στο 

χώρο, όπως λ.χ. µεταθέσεις και πτυχώσεις αντικειµένων ή τµηµάτων 

αντικειµένων (P. H. Maier, 1996, p. 246). Σύµφωνα µε άλλη άποψη συνιστά 

µια ευρύτερη διαδικασία, κατά την οποία συσχετίζουµε και τροποποιούµε τις 

νοητικές εικόνες- λχ. τις στρέφουµε, τις µετακινούµε ή τις µετασχηµατίζουµε 

(I. Cruz et al. 2000, p. 30). Γενικότερα ο όρος visualization αναφέρεται στην 

ικανότητα αναπαράστασης, µετασχηµατισµού, γενίκευσης, επικοινωνίας, 

τεκµηρίωσης, έκφρασης και στοχασµού πάνω σε µια οπτική πληροφορία (R. 

Hershkowitz et al., 1996, σ. 101). Ένα τυπικό τεστ πιστοποίησης της 

ικανότητας είναι το παρακάτω, όπου ο εξεταζόµενος καλείται να χωρίσει το 

µεγάλο σχήµα µε κατάλληλα ευθύγραµµα τµήµατα ούτως ώστε να προκύψουν 

τα µικρότερα σχήµατα. 

Εικόνα  2 [I. Werdelin, 1961, p. 46]* 

 

 

 

 

3. Ικανότητα νοερής περιστροφής – mental rotation 

Περιλαµβάνει την ικανότητα να παριστάνουµε νοερώς, σύντοµα και µε 

ακρίβεια την περιστροφή δισδιάστατων ή τρισδιάστατων αντικειµένων. Ένα 

τυπικό τεστ γι’ αυτή την περίπτωση καλεί τον εξεταζόµενο να επιλέξει εκείνα 

τα δύο από τα τέσσερα σχέδια – στο δεξί µέρος – που παριστάνουν στραµµένο 

το δεδοµένο σχέδιο – στο αριστερό µέρος.  

Εικόνα  3 [M. Linn & A. Petersen, 1985, p. 1483]. 

 

 

 

 

                                                 
* WERDELIN, I., Geometrical ability and the spacefactors in boys and girls, Lund, 1961. 



 

4. Σχέσεις στο χώρο 

Αφορούν την ικανότητα εγκατάστασης σχέσεων µεταξύ αντικειµένων ή 

τµηµάτων αντικειµένων. Ο προσδιορισµός ενός αντικειµένου, το οποίο 

παρατηρείται από διαφορετικές οπτικές γωνίες αποτελεί ένα παράδειγµα της 

παραπάνω ικανότητας. Τυπικά τεστ πιστοποίησης είναι τα τεστ µε τους 

κύβους, όπου συγκρίνονται δύο ή περισσότεροι κύβοι (το δισδιάστατο 

σχεδίασµά τους) για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τον ίδιο ή διαφορετικούς 

κύβους, µε την προϋπόθεση ότι η κάθε πλευρά του κύβου περιλαµβάνει ένα 

διαφορετικό σχέδιο. 

Εικόνα  4 

 

 

 

 

 

 

Το παρακάτω ∆ιάγραµµα παρουσιάζει ένα κύβο του οποίου είναι ορατές µόνο 

οι τρεις πλευρές. ∆ίπλα δίνονται έξι κύβοι από τους οποίος µόνο ο ένας είναι 

ίδιος ακριβώς µε το δεδοµένο αρχικά, αλλά είναι στραµµένος. ∆ίνονται δύο 

επιπλέον εναλλακτικές απαντήσεις: «Κανένας κύβος σωστός» και «∆εν 

γνωρίζω τη λύση». 

Eικόνα  5 (Gittler, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

Η 



αναγνώριση του οµοίου κύβου µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους57: i) µε νοερή 

περιστροφή, ii)µε ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ των τριών πλευρών του 

αρχικού κύβου. 

 

5. Προσανατολισµός στο χώρο 

Οι σχετικές δραστηριότητες απαιτούν τη σωστή τοποθέτηση του ατόµου και 

εξετάζουν την ικανότητά του να προσανατολίζεται στο χώρο πραγµατικώς ή 

νοερώς. Ενδεικτικά παραθέτουµε δυο σχετικές καταστάσεις – παραδείγµατα.  

 

Εικόνα 6 [De Lange, 1984, p. 93] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εξεταζόµενος «εµπλέκεται» στην κατάσταση όπου µέσα σε µια βάρκα 

κινείται κατά µήκος της ακτής από τα δυτικά προς τα ανατολικά, τραβώντας 

φωτογραφίες του τοπίου. Καλείται να τοποθετήσει τις φωτογραφίες στη σωστή 

σειρά.  

 
                                                 
57 Ο Gittler αναφέρει τη στρατηγική του χώρου (µία ή περισσότερες περιστροφές) και τη 
στρατηγική των σχέσεων (αναλυτικές και λογικές διαδικασίες), ενώ επισηµαίνει ότι συχνά 
γίνεται χρήση συγχρόνως και των δύο στρατηγικών [Gittler G., Dreidimensionaler Würfeltest 
– Theoretische Grundlagen und Manual, Weinheim, Beltz, 1990]. 
  



 

Εικόνα 7  [Πρόγραµµα Agam]58 

                          
 

Στη µεγάλη φωτογραφία βλέπουµε µια τραγουδίστρια και τέσσερις 

τηλεοπτικές κάµερες. ∆ίπλα φαίνεται η εικόνα από τέσσερις οθόνες στην 

αίθουσα του σκηνοθέτη. Ο εξεταζόµενος καλείται να παίξει το ρόλο του 

σκηνοθέτη και να αποφανθεί σε ποιά κάµερα αντιστοιχεί η κάθε οθόνη. 

 

Η ανάπτυξη της ικανότητας νοερής παράστασης του χώρου είναι 

βασική προϋπόθεση για την επίλυση γεωµετρικών προβληµάτων, καθώς οι 

γεωµετρικές δραστηριότητες απαιτούν σε µεγάλο βαθµό εποπτική ικανότητα 

και γενικότερα σκέψη πάνω στο χώρο (W. Lehmann & I. Jüling, 2002, p. 31). 

Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα αντίληψης και τροποποίησης 

σχέσεων στο χώρο επιδρά στην εκτέλεση αλγεβρικών και αριθµητικών 

δραστηριοτήτων (Milz, 1995. Zimmermann, 1992). Μάλιστα η σχέση µεταξύ 

των διαδικασιών αντίληψης του χώρου και διαδικασιών αλγεβρικής και 

αριθµητικής σκέψης εντοπίζεται µεταξύ άλλων στην ανακάλυψη αναλογιών 

και στην διπλή παρουσίαση ενός προβλήµατος στο πλαίσιο της εναλλαγής των 

επιπέδων παρουσίασης µεταξύ εικονικού – εποπτικού και του εννοιολογικού – 

αφηρηµένου – η τελευταία µάλιστα φαίνεται να επιδρά στην προφάνεια της 

λύσης.  

«Οι διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης προσφέρουν τη βάση για 

διαφορετικούς τρόπους σκέψης και χειρισµού των µαθηµατικών αντικειµένων. 

Ένα αντικείµενο µπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό όταν το βλέπουµε δια 

µέσου διαφόρων φακών». [N C T M 2000. p. 360]. 
                                                 
58 Στο R. HERSHKOWITZ, B. PARZYSZ, J. V. DORMOLEN, 1996, p. 178. 



Σύµφωνα µε τον Krutetskii (1976) υπάρχουν τρεις τύποι µαθηµατικών 

διαδικασιών τις οποίες εφαρµόζουν τα άτοµα: ο αναλυτικός, ο γεωµετρικός και 

ο αρµονικός. Στον αναλυτικό τύπο υπερισχύει ένα έντονο λογικό – αναλυτικό 

στοιχείο έναντι του οπτικού – εποπτικού στοιχείου. Τα άτοµα αυτού του τύπου 

δεν χρησιµοποιούν την εποπτεία του χώρου κατά τις διαδικασίες µαθηµατικής 

σκέψης. Αντίθετα στον γεωµετρικό τύπο κυριαρχεί το οπτικό – εποπτικό 

στοιχείο έναντι των λογικών διαδικασιών. Τα άτοµα αυτής της κατηγορίας 

προσεγγίζουν τα λογικά µαθηµατικά προβλήµατα δια µέσου της εποπτείας. 

Τέλος ο αρµονικός τύπος – ο οποίος συναντάται συχνότερα στον πληθυσµό – 

χαρακτηρίζεται από ισοδύναµη ανάπτυξη του λογικού – αναλυτικού και του 

οπτικού – εποπτικού στοιχείου της µαθηµατικής σκέψης.  

Γενικότερα, λοιπόν οι ικανότητες νοερής αναπαράστασης  του χώρου είναι 

µεγάλης σηµασίας όχι µόνο για την προσέγγιση γεωµετρικών αλλά και 

αλγεβρικών – αριθµητικών προβληµάτων (L. Aspinwall & K. Shaw, 2002, p. 

715. W. Lehmann & I. Jüling, 2002, p. 32). 

 

Ικανότητα νοερής αναπαράστασης του χώρου και επίδοση στα Μαθηµατικά 

 

Στις γενικότερες µαθηµατικές ικανότητες σηµαντικός είναι ο ρόλος των 

λογικών – αφαιρετικών διαδικασιών. Οι τελευταίες υπεισέρχονται επίσης στις 

ικανότητες εποπτείας και νοερής στρέψης (P. H. Maier, 1996, p. 246 – 247). 

Ωστόσο όµως σχετικές έρευνες δεν µπόρεσαν να αποδείξουν σαφή σχέση 

µεταξύ µαθηµατικών ικανοτήτων και ικανοτήτων αναπαράστασης του χώρου. 

Οι Casey, Pezaris και Nuttall (1992) διαπίστωσαν µέτρια συσχέτιση 

ικανότητας αναπαράστασης του χώρου και µαθηµατικής επίδοσης, δια µέσου 

σχετική έρευνας σε µαθητές της Β΄ Γυµνασίου.  

Η αναπαράσταση του χώρου θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµη στην επίλυση 

πολύπλοκων και πρωτότυπων προβληµάτων (Kaufmann, 1990). Αντίθετα οι 

σχετικές ικανότητες υποστηρίζεται ότι δεν συµβάλλουν στη λύση στην 

περίπτωση που αυτή απαιτεί χρήση αλγορίθµων.  



Με βάση τα παραπάνω έχει διατυπωθεί η θέση ότι η συµβολή 

εποπτικών διαδικασιών είναι µεγαλύτερη καθώς αυξάνεται η δυσκολία των 

µαθηµατικών δραστηριοτήτων. Έρευνα όµως των Manger & Eikeland (1998) 

µε δείγµα που συγκροτήθηκε από µαθητές ∆ηµοτικού σχολείου δεν 

επιβεβαίωσε τη σταθερή αύξηση της συµβολής της ικανότητας νοερής 

αναπαράστασης του χώρου προϊούσης της δυσκολίας των ασκήσεων. Σε 

έρευνα των Pearson & Ferguson (1989) διαπιστώθηκε σηµαντική σχέση 

µεταξύ της σχολικής επίδοσης στα Μαθηµατικά και των επιδόσεων σε διάφορα 

τεστ νοερής αναπαράστασης του χώρου. 

Η µετααναλυτική έρευνα του Friedman (1995) για τη σχέση 

µαθηµατικών ικανοτήτων των µαθητών και ικανοτήτων αναπαράστασης του 

χώρου διαπίστωσε µεγάλες διαφοροποιήσεις στη συσχέτισή τους. Μεταξύ 

διαφόρων ερευνών κατάφερε να δείξει µια τάση, ότι η συσχέτιση είναι 

µεγαλύτερη στα κορίτσια απ’ ό,τι στα αγόρια και µάλιστα αυτό συµβαίνει στα 

δείγµατα εκείνα των οποίων τα υποκείµενα έχουν υψηλές επιδόσεις. 

Οι Wolfgang Lehmann & Inge Jüling πραγµατοποίησαν έρευνα µε 

δείγµα µαθητές και µαθήτριες 10 έως 11 ετών. Οι µαθητές – όλοι του πέµπτου 

έτους σχολικής φοίτησης – προέρχονταν από τρεις διαφορετικούς τύπους 

σχολείων: το Μαθηµατικό γυµνάσιο, το Γλωσσικό γυµνάσιο και το ∆ηµοτικό 

σχολείο59. Στους µαθητές επιδόθηκαν τριών ειδών τεστ: 

 Ικανοτήτων αναπαράστασης του χώρου (συγκεκριµένα ένα τεστ 

νοερής στρέψης και ένα άλλο τεστ εποπτικής ικανότητας). 

 Μαθηµατικών ικανοτήτων 

 Γενικής Νοηµοσύνης 

                                                 
59 Η φοίτηση στο ∆ηµοτικό σχολείο στη Γερµανία διαρκεί γενικώς 4 έτη. Το πέµπτο έτος 
σχολικής φοίτησης συµπίπτει µε το πρώτο έτος φοίτησης στο Γυµνάσιο, µε µερικές 
εξαιρέσεις- λ.χ. στην προκειµένη έρευνα οι µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου της Σαξωνίας, 
όπου η φοίτηση στα ∆ηµοτικά σχολεία διαρκεί έξι χρόνια, είναι συνοµήλικοι µε τους 
υπόλοιπους µαθητές του δείγµατος που προέρχονται από το Μαθηµατικό και το Γλωσσικό 
γυµνάσιο. Στο µαθηµατικό Γυµνάσιο (Mathematisches Gymnasium) φοιτούν µαθητές µε 
ιδιαίτερες ικανότητες στα Μαθηµατικά ενώ στο Γλωσσικό Γυµνάσιο (Sprachliches 
Gymnasium) µαθητές µε µεγάλη ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα. 



Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ των 

ικανοτήτων αναπαράστασης του χώρου και των µαθηµατικών ικανοτήτων 

µαθητών και µαθητριών της προαναφερόµενης ηλικίας. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι η σχέση µεταξύ µαθηµατικής επίδοσης 

και επίδοσης στην αναπαράσταση του χώρου, καθορίζεται από τρεις 

συνθήκες60: Από τις γενικότερες γνωστικές δεξιότητες των υποκειµένων, από 

το είδος των µαθηµατικών δραστηριοτήτων (αλγοριθµικές ή 

προσανατολισµένες στην επίλυση προβλήµατος) και τέλος από το είδος των 

παραγόντων αντίληψης του χώρου (νοερή περιστροφή ή εποπτεία). Η 

ικανότητα εποπτείας φαίνεται να είναι στενά συνδεδεµένη µε τη γενικότερη 

Νοηµοσύνη, ενώ η ικανότητα νοερής περιστροφής µε τις µαθηµατικές 

ικανότητες61. Στενότερη επίσης είναι η σχέση µεταξύ µαθηµατικής επίδοσης 

στην επίλυση προβλήµατος και επίδοσης στην αναπαράσταση του χώρου από 

ό,τι στην περίπτωση που η µαθηµατική επίδοση αφορά εφαρµογή 

αλγοριθµικών διαδικασιών – λ.χ. εκτέλεση αριθµητικών πράξεων. [W. 

Lehmann & I. Jüling, 2002, pp. 31 – 43] 

 

Η επίδραση του φύλου στην νοερή αναπαράσταση του χώρου 

Από τις 120, περίπου, σχετικές έρευνες διαπιστώνεται λίγο ή πολύ 

υπεροχή των αγοριών στις ικανότητες αναπαράστασης του χώρου. 

Ο Emmett (1949)62 διαπίστωσε σαφή υπεροχή των αγοριών σε 

αντίστοιχα τεστ. Ο Harris (1978)63 συµπεραίνει ότι: «οι άντρες έχουν πολύ 

ανεπτυγµένες ικανότητες αντίληψης του χώρου σε σχέση µε τις γυναίκες. Σε 

διάφορα τεστ µόνο το 20% έως 25% των γυναικών είχε υψηλότερη επίδοση 

από τη µέση επίδοση των ανδρών». Η Hyde (1990)64 στο πλαίσιο µιας 

                                                 
60 Η διαφοροποίηση των παραπάνω συνθηκών µεταξύ των σχετικών ερευνών προσφέρει τη 
βάση για την ερµηνεία της διαφοροποίησης των αποτελεσµάτων των ερευνών αυτών. 
61 Οι µαθητές και µαθήτριες του Μαθηµατικού Γυµνασίου υπερέχουν κατά πολύ στον τοµέα 
των ικανοτήτων νοερής στρέψης, καθώς µπορούν να χρησιµοποιούν δυο στρατηγικές στη 
λύση προβλήµατος, τη «χωρική» και τη λογική (αντιστοιχούν δηλ. στον αρµονικό τύπο 
µαθηµατικών ικανοτήτων του Kruteskii). 
62 Αναφορά από τον P. H. MAIER, 1996. p. 250. 
63 ό.π. 
64 ό.π. 



µετααναλυτικής έρευνας συµπεραίνει ότι η επίδραση του φύλου στον τοµέα 

της νοερής αναπαράστασης του χώρου είναι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε 

οποιοδήποτε άλλο γνωστικό τοµέα. 

Τα πορίσµατα των παραπάνω ερευνών έχουν όµως αµφισβητηθεί. Ο P. 

H. Maier επισηµαίνει την ανάγκη να λαµβάνονται παράλληλα υπόψη τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 Η ηλικία των εξεταζοµένων 

 Τα επιµέρους στοιχεία της αναπαράστασης του χώρου 

 Η διαφοροποίηση µεταξύ δισδιάστατων και τρισδιάστατων 

δραστηριοτήτων 

 Η πολυπλοκότητα των «χωρικών» δραστηριοτήτων 

 Οι συµπληρωµατικές λογικές διαδικασίες 

 Ο διαθέσιµος χρόνος για την εκτέλεση των έργων 

Σχετικά µε την επίδραση του φύλου και ηλικίας στην ικανότητα νοερής 

αναπαράστασης του χώρου 10 έρευνες δεν διαπίστωσαν καµία σηµαντική 

διαφορά λόγω φύλου µέχρι το 6ο έτος της ηλικίας (Harris, 1978. Rost, 1977), 

14 άλλες έρευνες δεν διέγνωσαν καµία διαφορά σε παιδιά ηλικίας µέχρι 10 

ετών (Fennema, 1975, Thiesemann, 1991) και σε 6 άλλες έρευνες δεν 

διαπιστώθηκαν διαφορές πριν την εφηβεία (McGee, 1979). Αντίθετα υπάρχουν 

λίγες έρευνες έντονου εποπτικού χαρακτήρα, οι οποίες εντοπίζουν διαφορές 

λόγω φύλου σε παιδιά κάτω από 10 ετών. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, διαφορές των φύλων στον τοµέα της Νοερής 

Αναπαράστασης του χώρου έως την αρχή της εφηβείας δεν υφίστανται ή 

παρατηρούνται σε µικρό βαθµό υπέρ των αγοριών. 

Όσον αφορά τον επιµέρους παράγοντα “Αντίληψη του χώρου” διάφορες 

έρευνες εντοπίζουν διαφορές υπέρ των αγοριών από το πρώτο έως το δέκατο 

έτος της ηλικίας (Harris 1978, Linn & Petersen 1985, 1986). 

Σχετικά µε τις ικανότητες εποπτείας, σχέσεων στο χώρο και νοερής 

περιστροφής παλαιότερες έρευνες κατέληξαν σε διαφορές µεταξύ των δύο 

φύλων ιδιαίτερα µάλιστα τονίστηκε η επίδραση στην ικανότητα εποπτείας 

(Fennema, 1975, 1978, Maccoby & Jacklin, 1974, McGee, 1979). Πρόσφατες 



έρευνες καταλήγουν επίσης στη διάγνωση διαφορών στην ικανότητα εποπτείας 

υπέρ των ανδρών, στους οποίους επιδόθηκαν τα τεστ (Battista, 1990, Gagnon, 

1985, Ethington & Wolfe, 1984). 

Αντίθετα µε τα πορίσµατα των παραπάνω ερευνών από τη µεταανάλυση 

των Linn & Petersen (1985 & 1986) προέκυψαν ελάχιστες διαφορές λόγω 

φύλου. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι οι ερευνητές είχαν εστιάσει στην 

ικανότητα νοερής περιστροφής.65 

Σε άλλη έρευνα των Wattanawaha & Clements µε δείγµα 2.300 

αυστραλών µαθητών διαπιστώθηκε ότι στον τοµέα της ικανότητας εποπτείας 

τα κορίτσια αντιµετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα στην νοερή κατασκευή και 

τον νοερό µετασχηµατισµό µιας εικόνας. Γενικότερα υφίσταται καµία έως 

µέτριες διαφορές υπέρ των αγοριών στον τοµέα της «εποπτείας» και των 

«σχέσεων στο χώρο».66 

Συνοψίζουµε ως εξής: 

 Οι µεγαλύτερες διαφορές φύλου – υπέρ των αγοριών, απαντώνται 

στους τοµείς της «Ικανότητας νοερής περιστροφής» και της «Ικανότητας 

προσανατολισµού στο χώρο». 

 Καµµία έως µέτριες διαφορές φύλου αναφορικά µε τους παράγοντες 

«εποπτεία» και «αντίληψη του χώρου».  

 Εάν τα έργα – οι δραστηριότητες, µπορούν να εκτελεστούν χωρίς να 

κατασκευαστεί και να µετασχηµατιστεί µια εικόνα, καθώς επίσης 

προέρχονται από τον τοµέα των δύο διαστάσεων, τότε δεν παρατηρούνται 

διαφορές φύλου. 

 Υψηλότερες επιδόσεις επιδεικνύουν τα αγόρια, όπου υπάρχει η 

δυνατότητα εφαρµογής αναλυτικών διαδικασιών. 

                                                 
65 Από µεµονωµένες έρευνες όµως προκύπτουν σηµαντικές διαφορές στο ίδιο τοµέα, έτσι 
ώστε η ικανότητα νοερής περιστροφής να φαίνεται ότι είναι «η περιοχή της ανδρικής 
κυριαρχίας στη Νοηµοσύνη». Ένας άλλος τοµέας «ανδρικής υπεροχής» φαίνεται να είναι η 
Ικανότητα προσανατολισµού στο χώρο. 
66 Ωστόσο όµως οι Ethington & Wolfe (1984) σε µια έρευνα µε δείγµα 13.200 µαθητών και 
µαθητριών διαπίστωσαν την τάση στις γυναίκες οι εποπτικές ικνανότητες να έχουν 
µεγαλύτερη επίδραση  στη µαθηµατική επίδοση απ’ ότι στους άνδρες. «Για παράδειγµα η 
αύξηση κατά “µία µονάδα” ινανοτήτων του χώρου προκαλεί µεγαλύτερη αύξηση στη 
µαθηµατική επίδοση των γυναικών απ’ ό,τι των ανδρών (Ethington & Wolfe, 1984, p. 375). 



 Όταν ο χρόνος εργασίας δεν είναι αυστηρά περιορισµένος, η 

υπεροχή των αγοριών περιορίζεται σηµαντικά.67 

 

Οι προσεγγίσεις στην ανίχνευση των αιτιών των παρατηρούµενων 

διαφορών φύλου στον τοµέα των ικανοτήτων σχετικά µε το χώρο 

διαφοροποιούνται καθώς λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση οι επιδράσεις 

των κοινωνικών συνθηκών, των ορµονολογικών, γενετικών και 

νευροψυχολογικών παραγόντων.68 [P. H. Maier, 1996, pp. 258 – 262] 

Με στόχο την άρση των διαφορών της επίδρασης του φύλου και 

γενικότερα την ανάπτυξη των ικανοτήτων Νοερής Αναπαράστασης του χώρου 

επισηµαίνεται η ανάγκη λήψης µέτρων διδακτικής µεθοδολογίας ούτως ώστε 

να αποτελέσουν όλοι οι παράγοντες του παραπάνω τοµέα τον πυρήνα της 

διδασκαλίας της Γεωµετρίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο και στο Γυµνάσιο. 

[Hoffmann, 1988]. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν σχεδιαστεί και εφαρµοστεί 

διάφορα προγράµµατα.69 

 

 

3.15   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

Η έµφαση στην εκτίµηση της απάντησης συνιστά µια σηµαντική 

καινοτοµία στη µαθηµατική εκπαίδευση των τελευταίων χρόνων σε διεθνές 

επίπεδο. Η ικανότητα εκτίµησης της απάντησης είναι απαραίτητη στη 

σύγχρονη κοινωνία, καθότι ο άνθρωπος σήµερα είναι συχνά υποχρεωµένος, 

αφενός να παίρνει αποφάσεις σε σύντοµο χρόνο, αφετέρου να εκφέρει κρίσεις 

                                                 
67 ∆ιαπίστωση έρευνας των Gullagher & Johnson (1992) σε δείγµα «δυνατών» µαθητών 
Λυκείου στα µαθηµατικά πάνω σε δραστηριότητες νοερής περιστροφής. 
68 Όσον αφορά τους κοινωνικούς παράγοντες έχει επισηµανθεί ότι:  
Η ενασχόληση των αγοριών µε τα τυπικά αγορίστικα παιχνίδια κατασκευών λ.χ. 
«χτισίµατος» και συναρµολόγησης – ενισχύει τη φαντασία τους. Παράλληλα από την πρώιµη 
παιδική ηλικία τα αγόρια εµπλέκονται σε δραστηριότητες τεχνικής φύσης – λ.χ. βοηθούν σε 
επισκευές. Επιπλέον καθώς διακρίνονται από µεγαλύτερη κινητικότητα αποµακρύνονται 
νωρίτερα από τη µητέρα τους και παίζουν συχνότερα έξω από το σπίτι – προσλαµβάνουν εν 
τέλει «περισσότερο χώρο» από ό,τι τα κορίτσια. 
69 λ.χ. “Math without Fear” (San Francisco University), “Mathephobia” (California State 
University)… 



για την ορθότητα των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας από τα µέσα 

τεχνολογίας. Έτσι απαιτείται να είναι σε θέση να κρίνει τις απαντήσεις που 

δίνει η υπολογιστική µηχανή ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, αφού είναι πολύ 

πιθανό να καταλήξουν σε παράλογες απαντήσεις εξαιτίας λάθους στην 

πληκτρολόγηση. 

Όσον αφορά τη Μαθηµατική εκπαίδευση στη χώρα µας η ανάπτυξη της 

ικανότητας του µαθητή για εκτίµηση της απάντησης δεν αποτελεί επιµέρους 

διδακτικό στόχο των Μαθηµατικών µιας συγκεκριµένης τάξης, αλλά συνιστά 

γενικότερη επιδίωξη της διδασκαλίας των Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού 

Σχολείου. Ειδικότερα στο πλαίσιο των Γενικών διδακτικών στόχων είναι 

διατυπωµένη70 η «ανάπτυξη της ικανότητας του µαθητή για µετρήσεις, 

υπολογισµούς και εκτιµήσεις». 

 

Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εκτίµησης της απάντησης: 

 Γίνεται νοερώς 

 Γίνεται γρήγορα 

 Οι απαντήσεις δίνονται µε την ακρίβεια που απαιτεί η λήψη της 

σχετικής απόφασης 

 

Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι: 

 Σε ορισµένα προβλήµατα είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες από 

µία σωστές απαντήσεις. 

 

Παράδειγµα 

Να βρείτε έναν ακέραιο αριθµό που βρίσκεται µεταξύ του 2 και του 7. 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι η ακριβής 

απάντηση. 

Παράδειγµα 1  [Γ. Φιλίππου & Κ. Χρίστου, σ. 279] 

Πόσος είναι ο πληθυσµός της χώρας µας; 

 

                                                 
70 Πρόγραµµα Σπουδών Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού, ΦΕΚ 1374, τεύχος 2ο, σ. 19067.  



 

Παράδειγµα 2  [Γ. Φιλίππου & Κ. Χρίστου, σ. 278] 

 

   Βάλε σε κύκλο την απάντηση που είναι η πιο σωστή. 

   Πόσα ψάρια είναι µέσα στο βάζο; 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσµατα ερευνών71 σχετικά µε την ανάπτυξη της ικανότητας για 

εκτίµηση της απάντησης έχουν δείξει ότι η τελευταία αφενός είναι µια µακρά 

διαδικασία, η οποία πρέπει να αρχίζει από τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού, 

αφετέρου αποτελεί µέσο για την κατανόηση βασικών γεωµετρικών εννοιών 

(Benton, 1986. Suydam, 1984). 

Η εκτίµηση της απάντησης δεν περιορίζεται στην εκτίµηση των 

αποτελεσµάτων των τεσσάρων πράξεων, αλλά επεκτείνεται και στις έννοιες 

του χώρου και της µέτρησης. 

Μεγάλη είναι η σηµασία της εκτίµησης στην κατανόηση της αξίας του 

ψηφίου λόγω θέσης, γενικότερα στην κατανόηση των δεκαδικών αριθµών και των 

τεσσάρων πράξεων [Γ. Φιλίππου – Κ. Χρίστου, σσ. 277 – 286, 317 – 318]. 

Παράδειγµα [Γ. Φιλίππου & Κ. Χρίστου, σ. 285] 

Ποιά είναι η πιο λογική απάντηση; 

Τρία παιδιά αγόρασαν ίδια παπούτσια. Όταν ρωτήθηκαν για την τιµή, 

έγραψαν τους αριθµούς: 

Α. 2,50 ευρώ   Β. 25 ευρώ  Γ. 250 ευρώ 

 

Μεγάλη επίσης είναι η σηµασία της εκτίµησης στην µέτρηση. 

Παράδειγµα [Γ. Φιλίππου & Κ. Χρίστου, σ. 318] 

Πόσο ύψος µπορεί να έχουν 6000 φύλλα χαρτιού πολυγράφου; 

                                                 
71 Αναφορά από Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ & Κ. ΧΡΙΣΤΟΥ, σ. 277 – 278. 



3.16    Η ΜΕΤΡΗΣΗ & ΟΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

 

Στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδακτικής η µέτρηση ξεκινά µε την 

εισαγωγή ενός «µέτρου», µιας µονάδας µέτρησης φυσικής ή – συνήθως – 

συµβατικής, ενώ παραµελείται ή αγνοείται ολοκληρωτικά ένα στάδιο, το οποίο 

προηγείται της χρήσης των µονάδων µέτρησης και στο οποίο µπορεί να 

καταδειχθεί η αναγκαιότητα των τελευταίων. 

Η διδασκαλία της µέτρησης – επιφανειών, µήκους, όγκου, γωνιών, χρόνου – 

πρέπει να περιλαµβάνει πέντε στάδια : 

▪ Αναγνώριση της ιδιότητας που θα µετρηθεί  

▪ Σύγκριση  

▪ Καθορισµός µονάδας µέτρησης και διαδικασίας µέτρησης  

▪ Συµβατικές µονάδες µέτρησης  

▪ Ανακάλυψη τύπων  [Γ. Φιλίππου – Κ. Χρήστου, 2002, σ. 308] 

 

 

Μέτρηση γωνιών 

Τα µέτρα των γωνιών προσφέρονται έτοιµα στα παιδιά χαραγµένα στο 

µοιρογνωµόνιο και δίνεται ο ορισµός της µονάδας µέτρησης: 1ο = (1/90) ορθής 

γωνίας72. 

 ∆εν αιτιολογείται η επιλογή της µοίρας ως µονάδας µέτρησης ούτε 

δίδεται απάντηση στο εύλογο ερώτηµα «πως χωρίζουµε δοθείσα γωνία σε 

δοθέντα αριθµό ίσων γωνιών», το οποίο µας παραπέµπει στο χωρισµό τόξου 

περιφέρειας σε δοθέντα αριθµό ίσων κοµµατιών µε κανόνα και διαβήτη. [Κ. 

Τζανάκης, 1993]. Επιπλέον παρακάµπτεται η απλούστερη διαδικασία της 

διαίρεσης γωνίας σε δυο ίσα µέρη µε τη δίπλωση – ή σε µέρη δυνάµεων του 2 

µε συνεχείς διπλώσεις – και παράλληλη χρήση κατάλληλου υλικού, η οποία 

αποτελεί την πλέον στοιχειώδη και συγκεκριµένη δραστηριότητα για να 

                                                 
72 Σχολικό εγχειρίδιο Ε΄τάξης, πρώτο µέρος, σελ. 142.   



εισαχθούν τα παιδιά στην υποδιαίρεση της γωνίας73 [H. Freudenthal, 1983, σ. 

364-365]. 

 Ωστόσο η διδασκαλία της µέτρησης γωνιών µε το µοιρογνωµόνιο και 

κατόπιν η εξέταση, βάσει αυτού, της ισότητας γωνιών δυσχεραίνει την 

κατανόηση από µέρους των µαθητών ότι το µέτρο της γωνίας δεν εξαρτάται από 

το µήκος των πλευρών αλλά από το άνοιγµα της74 Η εν λόγω προσέγγιση είναι 

από µαθηµατικής και διδακτικής πλευράς ανακόλουθη, καθότι λογικά 

προηγείται η έννοια της ισότητας δυο µεγεθών και έπεται η έννοια της 

µέτρησης τους, αφού ως µέτρο µεγέθους ορίζεται το απαιτούµενο 

πολλαπλάσιο δοθείσης µονάδας ώστε να έχουµε ισότητα µε το δοθέν [Κ. 

Τζανάκης, 1993]. 

 

Μέτρηση επιφανειών 

Η συνήθης διδακτική προσέγγιση στη µέτρηση επιφανειών αφενός 

αφορά κανονικά γεωµετρικά σχήµατα – λ.χ. τετράγωνο, ορθογώνιο, - 

αφετέρου έχει υπολογιστικό χαρακτήρα µε χρήση των αντίστοιχων τύπων. 

 Το φτωχό περιεχόµενο των διδακτικών ενοτήτων που αφορούν το 

εµβαδόν και τον όγκο σε αντιδιαστολή µε το πλούσιο σε πολυµορφία 

επιφανειών φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των µαθητών αποµακρύνει 

τη Γεωµετρία από την καθηµερινή ζωή – ακόµη και υπό το πρίσµα της 

χρηστικότητας της πρώτης75. 

 Η έµφαση που δίνεται στην αριθµητική παρουσίαση του Εµβαδού δια 

µέσου ενός τύπου έχει ως συνέπεια να δυσκολεύονται οι µαθητές στην 

κατανόηση της έννοιας του εµβαδού, καθότι η τελευταία εκφυλίζεται 

εννοιολογικά στο γνωστό «µήκος επί πλάτος». Η κατ΄αυτόν τον τρόπο 

παρουσίαση του εµβαδού, ιδιαίτερα στο ∆ηµοτικό Σχολείο όπου αποκτώνται 

και εδραιώνονται συµπεριφορές, ευθύνεται για την ασαφή ή λανθασµένη 
                                                 
73 ∆ιπλώνοντας ένα χαρτί σχήµατος κύκλου κατά µήκος µιας διαµέτρου του περνάµε από την πλήρη στην ευθεία γωνία, 
συνεχίζοντας περνάµε στην ορθή γωνία, οπότε έχουµε στη διάθεση µας µια φυσική µονάδα (πχ. την πλήρη γωνία, ή την ευθεία 
γωνία ή την ορθή γωνία). Μπορούµε να συνεχίσουµε µέχρι διαίρεσης της πλήρους γωνίας σε 32 ίσα µέρη («σηµεία» στην 
ορολογία της ναυσιπλοΐας: 1 σηµείο(point) = 1/32 πλήρους γωνίας). 
74 Σχολικό εγχειρίδιο ∆΄ τάξης, σελ. 46. 
75 Τα προβλήµατα εµβαδού που πραγµατεύεται το σχολικό εγχειρίδιο αφορούν συνήθως χωράφια, 
οικόπεδα, παρτέρια, κατόψεις σπιτιών, σχήµατος ορθογωνίου, τετραγώνου ή τριγώνου (βλέπε σχολικό 
εγχειρίδιο Ε΄ τάξης, 2ο µέρος, σσ. 94, 96-100). 



αντίληψη που έχουν οι µαθητές της επόµενης εκπαιδευτικής βαθµίδας. [Μ. 

Battista, 1982, p. 362 H . Freudenthal, 1983, p. 372].   

Ειδικότερα, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των µαθητών πριν οι 

τελευταίοι συµπληρώσουν τα 11-12 έτη, θέτουν περιορισµούς στη µαθηµατική 

µέτρηση των επιφανειών µε χρήση τύπων, καθόσον η προαναφερόµενη ηλικία 

αποτελεί το χρονικό όριο, πέρα από το οποίο εκλαµβάνονται οι µετρικές 

σχέσεις ως σχέσεις αναλογίας της µετρούµενης επιφάνειας µε τη µονάδα 

µέτρησης  [Γ. Τρούλης, 1992, σ. 143].  

 Η παραµέληση από διδακτικής πλευράς των εννοιολογικών 

χαρακτηριστικών της µέτρησης (διαδικασία µέτρησης & έννοια µονάδας 

µέτρησης) παράλληλα µε την πρώιµη εισαγωγή της τετραγωνικής µονάδας για 

τη µέτρηση επιφανειών (Γ΄ ∆ηµοτικού) καθιστά τους µαθητές αδύναµους στην 

ανάπτυξη ορθών στρατηγικών για τη µέτρηση επιφανειών είτε τη σύγκρισή 

τους76.     

 Σχετική έρευνα77 του Κ. Ζαχάρου για τον εντοπισµό των λανθασµένων 

στρατηγικών που χρησιµοποιούν οι µαθητές της Στ΄ ∆ηµοτικού και της Α΄ 

Γυµνασίου στον υπολογισµό του εµβαδού επιπέδων σχηµάτων και το 

συσχετισµό των στρατηγικών αυτών µε τις κυρίαρχες διδακτικές πρακτικές 

έδειξε ότι: 

• Η προσπάθεια γενίκευσης των τύπων Ε= β x υ ή Ε= µήκος x πλάτος ή 

(λανθασµένα) Ε= µήκος + πλάτος οδηγεί πολύ συχνά σε αποτυχία 

                                                 
76 Στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄ ∆ηµοτικού περιέχεται µια διδακτική ενότητα για το τετραγωνικό 
µέτρο, η οποία περιλαµβάνει έξι ασκήσεις µέτρησης ορθογώνιων επιφανειών µε κάλυψη. Η µέτρηση 
γίνεται µε καταµέτρηση των τετραγώνων, στα οποία είναι ήδη χωρισµένες ή δείχνεται πώς να 
χωριστούν (Β΄µέρος, έκδοση ΙΑ΄, 1993, σσ. 125-126)  
Στην ∆΄ ∆ηµοτικού στο κεφάλαιο «Μετρούµε επιφάνειες» υπάρχουν δύο ασκήσεις µέτρησης 
επιφάνειας ορθογωνίου µε καταµέτρηση των σχεδιασµένων τετραγωνικών εκατοστών. Ακολουθεί 
τρίτη άσκηση που αποσκοπεί στη γενίκευση και στον κανόνα – τυπική διαδικασία υπολογισµού του 
εµβαδού της επιφάνειας ενός ορθογωνίου. Στο τέλος της άσκησης δίνεται ο κανόνας : «Για να βρούµε 
το εµβαδόν της επιφάνειας ενός ορθογωνίου, πολλαπλσιάζουµε το µήκος µε το πλάτος του» (Α΄µέρος, 
έκδοση Ι΄, 1995, σσ. 32-36).  
Στην Ε΄∆ηµοτικού ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τη µέτρηση του εµβαδού των υπόλοιπων 
γεωµετρικών σχηµάτων δηλαδή από ένα ή δύο παραδείγµατα εξάγεται το γενικό συµπέρασµα, το 
οποίο είναι διατυπωµένο ρητά στη γενική του µορφή (Β΄µέρος, έκδοση ΙΒ΄, 1995, σσ. 92-100) [Βλέπε 
σχετικά στο Μ. ΚΑΛ∆ΡΥΜΙ∆ΟΥ & Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 2000]. 
77 Κ. ΖΑΧΑΡΟΣ, 2000, σ. 103-111. 



• Αναδεικνύεται η ανάγκη για διδακτικές παρεµβάσεις που θα βασίζονται 

περισσότερο στα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά των µετρούµενων 

µεγεθών και της διαδικασίας µέτρησης. 

 Για την κατανόηση της έννοιας της µέτρησης επιφάνειας ο M. Battista 

προτείνει µια διαδικασία,  η οποία προσιδιάζει την προσέγγιση στην έννοια 

µέτρησης του µήκους, συγκεκριµένα προκαλεί τους µαθητές να επιλύσουν 

πρόβληµα σύγκρισης εµβαδών µη κανονικών σχηµάτων. (Ποια από τις 

παρακάτω, σχεδιασµένες στον πίνακα της τάξης, επιφάνειες έχει το 

µεγαλύτερο εµβαδόν;). 

Σε µια πρώτη προσέγγιση οι µαθητές χωρίζουν την µια επιφάνεια σε 

µικρότερα κοµµάτια µε τα οποία επιχειρούν να καλύψουν την άλλη επιφάνεια 

χωρίς ένα κοµµάτι να επικαλύπτει µέρος ενός άλλου (χρησιµοποιώντας π.χ. 

ύφασµα). Εάν µε τα κοµµάτια καλύπτεται εξ ολοκλήρου η δεύτερη επιφάνεια 

τότε πρόκειται για ισοδύναµες επιφάνειες. Η δυσκολία της εκτέλεσης µιας 

τέτοιας ενέργειας στρέφει τους µαθητές σε αναζήτηση άλλης λύσης λ.χ. πόσοι 

σπόγγοι – που χρησιµοποιούµε για το σβήσιµο του πίνακα – απαιτούνται για 

την κάλυψη καθεµιάς επιφάνειας. Έτσι κατανοούν πλέον την έννοια της 

µέτρησης και της µοναδιαίας επιφάνειας [M. Battista, 1982, p. 362-368].   

 Συνοψίζοντας λοιπόν η παραδοσιακή διδασκαλία διαχειρίζεται τα 

προβλήµατα σύγκρισης επιφανειών κυρίως δια µέσου της χρήσης τύπων και 

συµβατικών µονάδων µέτρησης, ενώ δεν αξιοποιεί άλλες µεθόδους – λ.χ. της 

επί – θεσης, την ευκλείδεια µέθοδο για τη σύγκριση επιφανειών78…  

                                                 
78 Η µέθοδος της αρχής της επί – θεσης 

Οι επιφάνειες συγκρίνονται µε τοποθέτηση της µιας πάνω στην άλλη. Η χρήση της εν λόγω 

αποδεικτικής µεθόδου έχει περιορισµούς (λ.χ. σύγκριση εµβαδών µη κανονικών σχηµάτων) 

Η ευκλείδεια µέθοδος σύγκρισης επιφανειών 

Ο Ευκλείδης στα στοιχεία δεν µετρά επιφάνειες µε τη χρήση µοναδιαίας επιφάνειας και τύπων. 

Προκειµένου να δείξει ότι δυο σχήµατα έχουν ίσα εµβαδά αποδείκνυε ότι το ένα µπορεί να χωρισθεί 

σε τέτοια µέρη, τα οποία ανασυντιθέµενα δηµιουργούν το άλλο σχήµα. Υπέθετε ότι οι ταυτίσιµες 

επιφάνειες έχουν ίσα εµβαδά και διαπραγµατευόταν τα θέµατα περί επιφανειών µε βάση τα 

αξιώµατα περί ισότητας. Τα περισσότερα θεωρήµατα σχετικά µε την επιφάνεια αφορούν ισότητα 

εµβαδών επιφανειών ή εκφράζουν το εµβαδόν ενός σχήµατος σε σχέση µε ένα άλλο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο µιας προσπάθειας 

σκιαγράφησης της κατάστασης σχετικά µε τη µάθηση και τη διδασκαλία της 

Γεωµετρίας στην Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, δια µέσου της εξέτασης 

των γεωµετρικών γνώσεων – ικανοτήτων και της καταγραφής της επίδοσης 

τελειόφοιτων της προαναφερόµενης τάξης. 

Σκοπός µας είναι να διαπιστώσουµε, βάσει µιας αντικειµενικού τύπου 

αξιολόγησης, εάν οι µαθητές της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού, λήγοντος του σχολικού 

έτους, έχουν αναπτύξει τις ικανότητες που υπαγορεύει δια µέσου ∆ιδακτικών 

στόχων79 το Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµατικών στον τοµέα της 

Γεωµετρίας. 

Ειδικότερα το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται σε ικανότητες: 

• Νοερής αναπαράστασης του χώρου 

• ∆ιάκρισης Γεωµετρικών εννοιών 

• Εκτίµησης της απάντησης / Εκτίµησηs γεωµετρικών µεγεθών 

• Χρήσηs γεωµετρικών οργάνων 

• Εφαρµογής γνώσεων «συµβάσεων» και µεθόδων 

• Εφαρµογής των ιδιοτήτων γεωµετρικών σχηµάτων 

 

Συγχρόνως µας απασχόλησαν δυο βασικά ερωτήµατα: 

1. Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών της Ε΄ τάξης παρατηρούνται 

σηµαντικές διαφορές ως προς τις γεωµετρικές ικανότητες; 

2. Υπάρχει σχέση µεταξύ των γενικότερων µαθηµατικών 

ικανοτήτων και των γεωµετρικών ικανοτήτων των µαθητών και 

µαθητριών της Ε΄ τάξης; 

                                                 
79 Πρόκειται για ένα ευρύ φάσµα ∆ιδακτικών στόχων, όχι για το σύνολο των επιµέρους 
στόχων των γεωµετρικών ενοτήτων, διατυπωµένων – κατά το µεγαλύτερο µέρος τους – στο 
ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα, καθώς επίσης στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών Μαθηµατικών 
∆ηµοτικού.  



Υποθέσεις 

Kεντρική υπόθεση της έρευνάς µας είναι ότι οι µαθητές και µαθήτριες στο 

τέλος της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού δεν έχουν κατακτήσει τις γεωµετρικές γνώσεις 

& δεξιότητες, οι οποίες συνιστούν το περιεχόµενο διδακτικών στόχων του 

αναλυτικού προγράµµατος µαθηµατικών της αντίστοιχης τάξης.  

Αναφορικά µε το πρώτο ερώτηµα υποθέτουµε ότι: 

1. Μεταξύ τελειόφοιτων µαθητών και µαθητριών της Ε΄ τάξης (10 –

11 ετών) δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις γεωµετρικές 

ικανότητες80. Σχετικά µε τους επιµέρους τοµείς  υποθέτουµε ότι : 

α. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς την ικανότητα εποπτείας 

β.Υπάρχει σηµαντική διαφορά στον τοµέα εκτίµησης γεωµετρικών 

µεγεθών 

Αναφορικά µε το δεύτερο ερώτηµα υποθέτουµε ότι: 

2. ∆ιαφέρει σηµαντικά, ανάλογα µε την σχολική επίδοσή81 τους στα 

Μαθηµατικά, το επίπεδο ικανοτήτων (επάρκεια / ανεπάρκεια) των 

τελειόφοιτων µαθητών – µαθητριών της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού στην: 

α. Νοερή αναπαράσταση του χώρου 

β. ∆ιάκριση γεωµετρικών εννοιών 

γ. Εκτίµηση γεωµετρικών µεγεθών 

δ. Χρήση γεωµετρικών οργάνων 

ε. Εφαρµογή «συµβάσεων» και µεθόδων 

ζ. Εφαρµογή ιδιοτήτων γεωµετρικών σχηµάτων 

Οι λόγοι για την επιλογή του θέµατος της έρευνας σχετίζονται µε: 

i. Την µεγάλη παιδευτική αξία της Γεωµετρίας σε 

συνδυασµό µε τον περιορισµό αφενός της παρουσίας της στο Αναλυτικό 

                                                 
80 Πρόκειται για τις ικανότητες που εξετάζει το συγκεκριµένο δοκίµιο λ.χ. από τις ικανότητες 
που αφορούν γενικότερα την αναπαράσταση του χώρου (ικανότητες προσανατολισµού στο 
χώρο, αισθητηριακής αντίληψης του χώρου κ.α.) εστιάζουµε σε εποπτικές ικανότητες. 
81 Ελλείψει σταθµισµένου τεστ για τον έλεγχο των µαθηµατικών ικανοτήτων των µαθητών 
της Ε΄ τάξης, το οποίο θα πιστοποιούσε τις εν λόγω ικανότητες, περιοριζόµαστε στην 
σχολική επίδοση των µαθητών στα Μαθηµατικά και χρησιµοποιούµε τον Μέσο Όρο των 
τριµηνιαίων βαθµών ως δείκτη της µαθηµατικής επίδοσης του κάθε µαθητή. Ωστόσο έχουµε 
επίγνωση των ενεχοµένων περιορισµών που σχετίζονται αφενός µε την αριθµητική 
βαθµολογία, αφετέρου µε την υποκειµενικότητα των χρησιµοποιούµενων κριτηρίων. 



Πρόγραµµα Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού σχολείου, αφετέρου του χρόνου 

διδασκαλίας της. Μάλιστα το νέο Πρόγραµµα Σπουδών Μαθηµατικών 

∆ηµοτικού, του οποίου η εφαρµογή επίκειται, µας θέτει, ειδικότερα 

σχετικά µε την Ε΄ τάξη82, προ περαιτέρω περικοπών της διδακτέας ύλης 

της Γεωµετρίας. 

ii. Την επικείµενη συγγραφή νέων διδακτικών 

εγχειριδίων Μαθηµατικών στο πλαίσιο των παραπάνω αλλαγών. 

∆εδοµένου ότι τα διδακτικά εγχειρίδια συνιστούν τη βασική εκδοχή 

ανάπτυξης του προγράµµατος σπουδών, η συνάφειά83 τους µε αυτό είναι 

απολύτως απαραίτητη. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούµε ότι είναι 

µεγάλης σηµασίας οι ερευνητικές προσπάθειες προς τον εντοπισµό 

εκείνων των σηµείων του ΑΠ όπου προσκρούουν οι µαθητές. 

iii. Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των µαθητών της 

ηλικίας αυτής84, τα οποία διευρύνουν τις δυνατότητες χειρισµού των 

γεωµετρικών σχηµάτων και εννοιών. Η ηλικία των τελειόφοιτων της Ε΄ 

τάξης – διανύουν ή έχουν συµπληρώσει το 11ο έτος –  σηµατοδοτεί, 

σύµφωνα µε τη Θεωρία του J.Piaget, τη µετάβαση από την περίοδο των 

συγκεκριµένων νοητικών ενεργειών στην περίοδο της τυπικής σκέψης.  

      Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της τελευταίας που συνδέονται µε τη  

      µάθηση των Μαθηµατικών είναι: 

− Η σκέψη απαλλάσσεται από το βάρος του συγκεκριµένου και 

στηρίζεται στις πνευµατικές εικόνες, στις έννοιες, στα σύµβολα. Η γλώσσα 

µπορεί να είναι λεκτική, συµβολική, παραστατική.  

                                                 
82 Η µείωση της διδακτέας ύλης – και του διδακτικού χρόνου – των γεωµετρικών ενοτήτων 
είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Ε΄ τάξη, όπου ενώ στο ισχύον ΑΠ η Γεωµετρία κατέχει το 
µεγαλύτερο ποσοστό της διδακτέας ύλης (37,17%) σε σχέση µε τις υπόλοιπες τάξεις, στο νέο 
ΠΣ περιορίζεται σηµαντικά – ο διαθέσιµος διδακτικός χρόνος είναι µόλις 5 ώρες. 
83 Η συνάφεια του διδακτικού εγχειριδίου µε το Π.Σ. αφορά: 

• Τους σκοπούς και τους στόχους που έχει θέσει το Π.Σ. 
• Τις βασικές αρχές του 
• Το περιεχόµενο διδασκαλίας του µαθήµατος 
• Τη διδακτική µεθοδολογία και τις ενδεικνυόµενες δραστηριότητες 
• Τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών [Γ. ΠΑΓΑΝΟΣ, 1990, σς. 73 – 74] 

84 Συγκριτικά µε τα χαρακτηριστικά των µαθητών της Γ΄ & ∆΄ τάξης. 



− Η σκέψη γίνεται υποθετικο-απαγωγική. Ο µαθητής µπορεί να κάνει 

υποθέσεις και να τις επαληθεύει µε καθαρά λογική µέθοδο. 

− Ολοκληρώνεται η κατανόηση των τριών µορφών του χώρου 

(τοπολογικός, προβολικός, ευκλείδειος) 

− Η σκέψη είναι προβλεπτική του αποτελέσµατος και διορθωτική της 

συµπεριφοράς. Αναπαριστά νοερά µια λύση, ελέγχει την ορθότητά της, την 

απορρίπτει και επιστρέφει στην αφετηρία αναζητώντας νέα [Γ. Μ. 

Τρούλης, 1992, σσ. 83 – 84]. 

 

4.2 H ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Για να αξιολογήσουµε τις γεωµετρικές ικανότητες των µαθητών Ε΄ 

∆ηµοτικού, η επάρκεια των οποίων συνιστά δείκτη επίτευξης των αντίστοιχων 

∆ιδακτικών στόχων διαφόρων περιοχών του Αναλυτικού Προγράµµατος των 

Μαθηµατικών της συγκεκριµένης τάξης, κάναµε χρήση ενός δοκιµίου 

ερωτήσεων. Η δια µέσου αυτού συλλογή δεδοµένων µας επέτρεψε πέρα από 

την ποσοτική ανάλυση για τη διερεύνηση των υποθέσεών µας να προβούµε 

επίσης σε µια στοιχειώδη ποιοτική ανάλυση σχετικά µε τις αδυναµίες των 

µαθητών σε διάφορα σηµεία του Αναλυτικού Προγράµµατος.  

 

 

4.3 ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ως όργανο της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο 

γνώσεων. Πρόκειται για ένα δοκίµιο συγκροτούµενο από 34 ερωτήσεις, 

κατανεµηµένες σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει ερωτήσεις – από 

Ε1 έως Ε21 – το περιεχόµενo, των οποίων πλην της Ε18, εµπίπτει στον 

ποιοτικό χώρο. Το δεύτερο µέρος – από Ε22 έως Ε34 – αφορά τον ποσοτικό 

χώρο. Έτσι λοιπόν στο δοκίµιο εκπροσωπείται η µετρική και η µη µετρική 

γεωµετρία που διδάσκεται στο ∆ηµοτικό σχολείο.  



Χαρακτηριστικά του δοκιµίου 

Πρόκειται για ένα τεστ85: 

 αστάθµιστο 

 χαρτιού και µολυβιού. Ωστόσο οι Ερωτήσεις: Ε18, Ε19, Ε20,    

και Ε22 απαιτούν χρήση γεωµετρικών οργάνων. 

 οµαδικής επίδοσης 

 περιορισµένου χρόνου, καθότι έχουν τεθεί χρονικά όρια – για τη 

συµπλήρωσή του – για το Α΄ Μέρος 25 λεπτά της ώρας και για το Β΄ 

Μέρος 45 λεπτά. 

 γνώσεων µε διαγνωστικό και συγχρόνως προγνωστικό 

χαρακτήρα ∆ια µέσου αυτού επισηµαίνουµε ποιες είναι οι αδυναµίες των 

µαθητών και ποια σηµεία του αναλυτικού προγράµµατος αφορούν. 

Παράλληλα διαπιστώνουµε εάν οι µαθητές είναι έτοιµοι να 

παρακολουθήσουν την ύλη της Γεωµετρίας της Στ΄ τάξης, δεδοµένου ότι 

το τεστ επιδίδεται τις τελευταίες ηµέρες του σχολικού έτους της Ε΄ τάξης.  

 αντικειµενικού τύπου και µάλιστα κατασκευασµένης απάντησης. 

Συγκεκριµένα όλες οι ερωτήσεις του δοκιµίου είναι πολλαπλής επιλογής 

µε πέντε εναλλακτικές απαντήσεις. Από αυτές µόνο µία είναι η ορθή 

απάντηση. 

Το στέλεχος της ερώτησης είναι διατυπωµένο σε λεκτική και 

γραφηµατική µορφή – όλες οι ερωτήσεις πλην της Ε23, περιέχουν σχήµα. 

 

Το περιεχόµενο των ερωτήσεων του δοκιµίου 

Την «πρώτη ύλη» για την κατασκευή των ερωτήσεων απετέλεσε το 

περιεχόµενο των ∆ιδακτικών Στόχων, όπως αυτοί διατυπώνονται στο ισχύον 

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµατικών (ΑΠΜ) της Ε΄ τάξης του ∆ηµοτικού. Σε 

µερικές περιπτώσεις το περιεχόµενο των ερωτήσεων αντλήθηκε από το νέο 

Πρόγραµµα Σπουδών Μαθηµατικών ∆ηµοτικού (ΠΣΜ), ειδικότερα πρόκειται 

για τις ερωτήσεις: 
                                                 
85 Χρησιµοποιούµε τον όρο «τεστ» κατά παρέκκλιση, καθώς επισηµαίνεται ότι «µια 
δοκιµασία χωρίς στάθµιση δεν µπορεί να ονοµάζεται τεστ, µολονότι συχνά γίνεται λόγος για 
αστάθµιστα ή άτυπα τεστ [Μ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, 1998, σ. 283] 



 Ε3, Ε5, Ε6, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει ∆ιδακτικού Στόχου 

σχετικά µε την «Αναγνώριση σχήµατος µέσα σε ένα σύνθετο σχήµα» 

(ΠΣΜ της Ε΄ τάξης, σ. 19104) 

 Ε11, Ε12, των οποίων το περιεχόµενο αφορά την «Ικανότητα του 

µαθητή για εκτιµήσεις». Τούτη αναφέρεται ως επιµέρους στόχος στο 

πλαίσιο των Γενικών στόχων της διδασκαλίας των Μαθηµατικών του 

∆ηµοτικού [ΠΣΜ, σ. 19067] 

Επιπλέον συµπεριλάβαµε στο δοκίµιο τρεις ερωτήσεις – Ε1, Ε2, Ε7, 

σχετικά µε την «Ικανότητα νοερής µετάθεσης και πτύχωσης σχηµάτων ή 

τµηµάτων αυτών». Η εν λόγω ικανότητα δεν εµπεριέχεται σε ∆ιδακτικό στόχο 

του ΑΠΜ ούτε του ΠΣΜ. Κριτήριο για την επιλογή µας απετέλεσε η µεγάλη 

σηµασία της ικανότητας εποπτείας τόσο αφ’ εαυτής86 όσο και ως παράγοντας 

νοερής αναπαράστασης του χώρου87. 

Οι ∆ιδακτικοί στόχοι στους οποίους επικεντρώθηκε η αξιολόγηση των 

µαθητών είναι οι εξής: 

 

∆ιδακτικός στόχος 1 

Αναφέρεται στην ικανότητα εποπτείας – visualization και ειδικότερα στην 

«ικανότητα νοερής µετάθεσης και πτύχωσης σχηµάτων ή τµηµάτων αυτών».    

Ε1,  Ε2,  Ε7 

 

∆ιδακτικός στόχος 2 

Αναφέρεται στην ικανότητα αναγνώρισης σχήµατος µέσα σε ένα σύνθετο 

σχήµα. 

Ε3,  Ε5,  Ε6 

 

                                                 
86 Γενικότερα οι εποπτικές ικανότητες εικάζεται ότι διευκολύνουν τη µάθηση. Η υπόθεση 
αυτή ενισχύεται από τη θεωρία – A. Pavio, T.B. Rogers, P.C. Smythe (1968) – σχετικά µε την 
ύπαρξη δύο ανεξάρτητων συστηµάτων µνήµης, το ένα από τα οποία έχει την ικανότητα 
διεκπεραίωσης λεκτικών συµβόλων (verbal symbols) και το άλλο οπτικής πληροφορίας 
(visual information). [R. BAKER, F. M. FRANCIS, 2000, pp. 417 – 426] 
87 Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι στους γενικούς διδακτικούς στόχους του νέου ΠΣΜ του 
∆ηµοτικού εµπεριέχεται ένας άλλος παράγοντας νοερής αναπαράστασης του χώρου: Η 
κατανόηση του περιβάλλοντος  φυσικού χώρου.... [ΠΣΜ σ. 19067] 



∆ιδακτικός στόχος 3 

Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να διακρίνουν τυχαία τετράπλευρα, 

τραπέζια, παραλληλόγραµµα, ρόµβους, ορθογώνια, τετράγωνα. 

Ε4,  Ε8 

[Στο νέο ΠΣΜ της ∆΄ τάξης περιέχεται ∆ιδακτικός στόχος που 

αναφέρεται στην «ικανότητα να περιγράφουν και να κατασκευάζουν τα 

συνήθη επίπεδα γεωµετρικά σχήµατα» (τετράγωνο, ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο, ρόµβο και πολύγωνο), σ. 19096] 

 

∆ιδακτικός στόχος 4 

Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να προσεγγίζουν περαιτέρω την 

έννοια του ευθύγραµµου τµήµατος, της ευθείας, της ηµιευθείας88. 

Η ικανότητα διάκρισης του ευθύγραµµου τµήµατος, της ευθείας και ηµιευθείας 

εξετάζεται στην Ε9. 

[Περιέχεται επίσης, εν µέρει, στο νέο ΠΣΜ της ∆΄ τάξης στο πλαίσιο 

ενδεικτικών δραστηριοτήτων για το σχηµατισµό εννοιών όπως ευθεία, 

ευθύγραµµο τµήµα, σ. 19097] 

 

∆ιδακτικός στόχος 5 

Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να γνωρίσουν τα στοιχείου του 

κύκλου. 

Στην Ε10 οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν τις ακτίνες του 

σχεδιασµένου κύκλου. 

[Περιέχεται επίσης στο νέο ΠΣΜ της Ε΄ τάξης. Στα πλαίσια των 

ενδεικνυόµενων δραστηριοτήτων «οι µαθητές µαθαίνουν το λεξιλόγιο που 

αφορά τον κύκλο, το κέντρο, την ακτίνα, τη διάµετρο»]. 

 

∆ιδακτικός στόχος 6 

Αναφέρεται στην ικανότητα του µαθητή για εκτιµήσεις. 

                                                 
88 Οι µαθητές, υποτίθεται, είναι ήδη ικανοί να αναγνωρίζουν εµπειρικά ευθείες, ηµιευθείες 
και ευθύγραµµα τµήµατα – Βιβλίο ∆ασκάλου σ. 57. 



Ε11, Ε12 

[Περιέχεται στο νέο ΠΣΜ, στο πλαίσιο των Γενικών ∆ιδακτικών Στόχων της 

διδασκαλίας των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό, σ. 19067]. 

 

∆ιδακτικός στόχος 7 

Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να διακρίνουν τα είδη των γωνιών. 

Η παραπάνω ικανότητα σχετικά µε την ορθή και την οξεία γωνία εξετάζεται µε 

τις Ε13, Ε15. 

[Περιέχεται επίσης στο ΠΣΜ της Ε΄ τάξης, σ. 19104] 

 

∆ιδακτικός στόχος 8 

Αναφέρεται στην κατανόηση της έννοιας των κάθετων ευθειών  

Ε16 

[Περιέχεται επίσης στο ΠΣΜ της ∆΄ τάξης – ικανότητα «να σχεδιάζουν 

τεµνόµενες, παράλληλες και κάθετες ευθείες µε τη βοήθεια οργάνων, σς. 

19096 – 19097]. 

 

∆ιδακτικός στόχος  9 

Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να διακρίνουν στο ίδιο επίπεδο 

ευθείες που δεν έχουν κοινό σηµείο (παράλληλες ευθείες). 

Ε17 

 

∆ιδακτικός στόχος 10 

Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να συγκρίνουν γωνίες. 

Ε14, Ε18 

[Περιέχεται επίσης στο νέο ΠΣΜ της Ε΄ τάξης σ. 19104 και της Στ΄ τάξης σ. 

19113 όπου ενδείκνυνται δραστηριότητες σύγκρισης γωνιών µε διάφορους 

τρόπους (µε ολική αντίληψη, µε εναπόθεση, µε διαφανές χαρτί, µε δίπλωση, 

µε µοιρογνωµόνιο)]. 

 

∆ιδακτικός στόχος 11 



Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να σχεδιάζουν κάθετη σε ευθεία από 

σηµείο που ανήκει ή όχι σε αυτή µε χρήση γεωµετρικών οργάνων.  

 

 

Ειδικότερα: 

∆ιαµέσου της Ε19 εξετάζεται η ικανότητα σχεδίασης89 της απόστασης δύο  

 παράλληλων ευθειών. 

 ∆ιαµέσου των Ε20, Ε21 εξετάζεται η ικανότητα σχεδίασης90 / 

διάκρισης του ύψους του τριγώνου σε ορισµένη βάση. 

[Περιέχεται επίσης στο νέο ΠΣΜ της ∆΄ και Ε΄ τάξης.  

− «Να µπορούν να σχεδιάζουν την απόσταση σηµείου από ευθεία και 

την απόσταση δύο παράλληλων ευθειών» - ∆΄ τάξη, σ. 19097. 

− «Να εφαρµόζουν τις συνήθεις τεχνικές χάραξης των υψών ενός 

τριγώνου» - Ε΄ τάξη, σ. 19104] 

 

∆ιδακτικός στόχος 12 

Αναφέρεται στην ικανότητα µέτρησης δοσµένης γωνίας µε το µοιρογνωµόνιο. 

Ε22, Ε18 

[Περιέχεται επίσης στο νέο ΠΣΜ της Στ΄ τάξης, σ. 19113]. 

 

∆ιδακτικός στόχος 13 

Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να διαπιστώνουν µε µετρήσεις ότι 

το άθροισµα των γωνιών του κάθε τριγώνου είναι 180ο. 

Η ανάκληση και εφαρµογή της παραπάνω γνώσης εξετάζεται µε τις ερωτήσεις: 

Ε23, Ε25, Ε26, Ε30 

 

∆ιδακτικός στόχος 14 

                                                 
89 Εξετάζεται έµµεσα η ικανότητα σχεδίασης, καθόσον ο µαθητής κάνει χρήση γεωµετρικού 
οργάνου όχι για να χαράζει αλλά για να διαπιστώσει ποιο από τα δεδοµένα ευθ. τµήµατα 
παριστάνει την απόσταση των δύο ευθειών. 
90 ο.π. 



Αναφέρεται στην ικανότητα των µαθητών να διαπιστώσουν και να 

δικαιολογήσουν ότι το άθροισµα των γωνιών του κάθε τετραπλεύρου είναι 

360ο. Η ανάκληση και εφαρµογή της σχετικής γνώσης εξετάζεται µε την Ε24. 

 

 

∆ιδακτικός στόχος 15 

Αναφέρεται στην κατανόηση του τρόπου υπολογισµού της περιµέτρου σε 

ισοσκελές τρίγωνο και ισόπλευρα πολύγωνα. 

Η ικανότητα εφαρµογής  της διαδικασίας υπολογισµού της περιµέτρου των 

προαναφερόµενων σχηµάτων εξετάζεται µε τις ερωτήσεις: Ε27 και Ε32. 

[Περιέχεται επίσης στο νέο ΠΣΜ της ∆΄ τάξης – «υπολογισµός και σύγκριση 

περιµέτρων επίπεδων σχηµάτων», σ. 19096] 

 

∆ιδακτικός στόχος 16 

Αναφέρεται στην ικανότητα91 των µαθητών να επισηµαίνουν χαρακτηριστικές 

ιδιότητες των παραλληλογράµµων. 

Ειδικότερα εξετάζεται η ικανότητα ανάκλησης και εφαρµογής της γνώσης 

σχετικά µε: 

 την ισότητα των απέναντι πλευρών του παραλληλογράµµου 

Ε28, Ε29, Ε34 

 την ισότητα των απέναντι γωνιών Ε30 

 

∆ιδακτικός στόχος 17 

Αναφέρεται στην ικανότητα υπολογισµού του µήκους κύκλου. 

Η προαναφερόµενη ικανότητα εξετάζεται στην Ε33. 

[Περιέχεται επίσης στο νέο ΠΣΜ της Ε΄ τάξης, σ. 19104]. 

 

∆ιδακτικός στόχος 18 

                                                 
91 Εµπίπτει στους επιµέρους στόχους της ενότητας: «Τα παραλληλόγραµµα – Ιδιότητες των 
παραλληλογράµµων» (Βιβλίο ∆ασκάλου Μαθηµατικών Ε΄ τάξης, σσ. 171 – 173). 



Αναφέρεται στην κατανόηση του µηχανισµού υπολογισµού του εµβαδού στα 

παραλληλόγραµµα & τα τρίγωνα και στην ικανότητα λύσης σχετικών 

προβληµάτων. Η ικανότητα ανάκλησης και εφαρµογής της γνώσης της 

µεθόδου υπολογισµού του εµβαδού ορθογωνίου παραλληλογράµµου και 

ορθογωνίου τριγώνου εξετάζεται δια µέσου των ερωτήσεων: Ε31 και Ε34. 

[Περιέχεται επίσης στο νέο ΠΣΜ της Ε΄ τάξης – σ. 19104]. 

Οι γνώσεις και δεξιότητες , τις οποίες πραγµατεύονται οι προαναφερόµενοι  

∆ιδακτικοί στόχοι, εντάσσονται σε έξι ευρύτερες περιοχές, µε αντίστοιχη 

οµαδοποίηση των ερωτήσεων :  

 

Ι. Νοερή Αναπαράσταση του χώρου  

Ε1, Ε2, Ε3, Ε6, Ε7  

 

ΙΙ. ∆ιάκριση Γεωµετρικών εννοιών  

Ειδικότερα :  

Τετραπλεύρων       Ε8 

Τραπεζίων – Τριγώνων      Ε4, Ε5 

Ευθυγράµµου τµήµατος – ευθείας – ηµιευθείας   Ε9 

Ακτίνας κύκλου       Ε10 

Οξείας γωνίας       Ε13 

Ορθής γωνίας       Ε15 

Ύψους τριγώνου      Ε21 

Μονάδας µέτρησης επιφανειών     Ε31 

Κάθετων ευθειών       Ε16 

Παράλληλων ευθείων      Ε17 

 

ΙΙΙ. Εκτίµηση της απάντησης  

Ε11, Ε12, Ε14 

 

IV. Χρήση γεωµετρικών οργάνων  

Ειδικότερα :  



Μοιρογνωµονίου       Ε18, Ε22 

Γνώµονα        Ε19, Ε20 

 

V. Εφαρµογή γνώσεων «συµβάσεων» και µεθόδων  

Ειδικότερα σχετικά µε τον υπολογισµό :  

Της περιµέτρου τριγώνου & πολυγώνου   Ε27, Ε32 

Του µήκους κύκλου      Ε33 

Του εµβαδού ορθογωνίου παραλληλογράµµου  

& ορθογωνίου τριγώνου      Ε31, Ε34 

 

VI. Εφαρµογή των ιδιοτήτων γεωµετρικών σχηµάτων  

Ειδικότερα :  

Του παραλληλογράµµου     Ε28, Ε29, Ε30 

Των τετραπλεύρων        Ε24 

Των τριγώνων       Ε23, Ε25, Ε26, E30 

 

H έκταση των έργων αξιολόγησης  

Πρόκειται για σύντοµα έργα, καθότι απαιτούν λίγα µόνα λεπτά για να 

ολοκληρωθούν. Ειδικότερα οι χρονικές απαιτήσεις των ερωτήσεων του Α΄ 

Μέρους είναι κατά µέσο όρο 1,5 λεπτό, ενώ του Β΄ Μέρους είναι µεγαλύτερες 

–αφού τα έργα είναι πολυπλοκότερα, και κυµαίνονται µεταξύ 1 και 6 λεπτών.  

Το συγκείµενο των έργων  αξιολόγησης  

Το δοκίµιο περιλαµβάνει ψευδορεαλιστικές εφαρµογές – λ.χ. Ε28, Ε33, Ε34, 

και καθαρώς µαθηµατικά έργα, λ.χ. Ε4, Ε13, Ε17. 

 

Η καταλληλότητα του τύπου του οργάνου αξιολόγησης καθορίζεται αφενός 

από το περιεχόµενο των έργων αξιολογήσης –βασικές γνώσεις και δεξιότητες- 

αφετέρου από την έκτασή τους- σύντοµα έργα.  

 

4.4  ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ  



Για τη συγκρότηση του δείγµατος δεν εφαρµόσαµε µεθόδους δειγµατοληψίας, 

οι οποίες θα µας εξασφάλιζαν τη λήψη ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος. 

Κριτήρια για την επιλογή των υποκειµένων απετέλεσαν η εγγύτητα 

(λεκανοπέδιο Αττικής – Κορινθία), η προσφορά των ∆ιευθυντών των σχολείων 

και δασκάλων της αντίστοιχης τάξης, καθώς επίσης η ολοκλήρωση της 

διδασκαλίας των ενοτήτων της Γεωµετρίας.  

Παράλληλα µεριµνήσαµε ώστε στο δείγµα να εκπροσωπούνται δηµόσια 

σχολεία από όλες τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Αθήνας 

(Α΄, Β΄, Γ΄,∆΄), του Πειραιά και ένα επαρχιακό σχολείο του Νοµού Κορινθίας. 

Πρόκειται λοιπόν για ένα συµπτωµατικό δείγµα, του οποίου όµως τα 

χαρακτηριστικά µπορούν να θεωρηθούν όµοια µε του πληθυσµού των µαθητών 

της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού δεδοµένου ότι :  

i. Στη χώρα µας εφαρµόζεται σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία το ίδιο 

Αναλυτικό Πρόγραµµα για τη διδασκαλία των µαθηµατικών στο 

∆ηµοτικό Σχολείο.  

ii. Γίνεται αποκλειστική χρήση ενός και µόνο –του ιδίου για όλα τα 

σχολεία- διδακτικού εγχειριδίου Μαθηµατικών και αντίστοιχου βιβλίου 

για το δάσκαλο όπου µεταξύ άλλων δίνονται κατευθυντήριες γραµµές για 

τη µέθοδο διδασκαλίας.  

iii. Η οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων ∆ηµοτικών Σχολείων σε 

ολόκληρη τη χώρα δε διαφοροποιείται.  

Τα υποκείµενα της έρευνας ήταν 167 συνολικά µαθητές και µαθήτριες των 

παρακάτω δηµόσιων  ∆ηµοτικών Σχολείων92.  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2ο Νέας Σµύρνης ∆΄ Αθήνας 19 

29ο   Περιστερίου Γ΄Αθήνας 18 

20ο Νέας Ιωνίας Β΄ Αθήνας 24 

94ο Αθηνών Α΄ Αθήνας 16 

7ο Π. Φαλήρου ∆΄ Αθήνας 24 

                                                 
92 Το κάθε σχολείο εκπροσωπείται µε τους µαθητές /µαθήτριες ενός µόνο τµήµατος της Ε΄ τάξης.  



16ο Κερατσινίου Πειραιά 23 

5ο Νέας Σµύρνης ∆΄ Αθήνας 22 

Αλµυρής Κορινθίας Κορινθίας 21 

 

Στο στάδιο της δοκιµασίας του ερωτηµατολογίου, επιδόσαµε τούτο στην 

πρώτη  του  µορφή σε  ένα  δείγµα  67  συνολικά  µαθητών  και  µαθητριών 

της  

Ε΄τάξης των εξής δηµόσιων ∆ηµοτικών Σχολείων :  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

9ο  Νέας Σµύρνης ∆΄ Αθήνας 25 

Ράλλειο Πειραµατικό Α΄ Πειραιά 23 

103ο Αθηνών Α΄Αθήνας 19 

 

 

Κατά τη δοκιµαστική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου η συγκρότηση του 

δείγµατος έγινε επίσης µε βάση την αρχή της εγγύτητας και προσφοράς, και την 

προϋπόθεση οι µαθητές να είχαν διδαχθεί όλες τις ενότητες της Γεωµετρίας.  

 

4.5  Η  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

Η  έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την κατασκευή 

και δοκιµασία του οργάνου, ενώ το δεύτερο τη συλλογή δεδοµένων για τους 

σκοπούς της έρευνας.  

 

Ι. Κατασκευή & δοκιµασία του ερωτηµατολογίου 

Ελλείψει σταθµισµένου τεστ για την εξέταση των γεωµετρικών 

γνώσεων και ικανοτήτων των µαθητών ηλικίας 10-11 ετών στη χώρα µας, 

προβήκαµε, όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην κατασκευή ενός δοκιµίου 



ερωτήσεων για τους σκοπούς της έρευνας. Η σχετική διαδικασία περιέλαβε τα 

παρακάτω στάδια93.:  

1. Θεωρητική θεµελίωση  

Επιλέξαµε ένα πλήθος ∆ιδακτικών Στόχων κατά τέτοιο τρόπο ώστε ν’ 

αντιπροσωπεύεται το σύνολο των γενικών γεωµετρικών ενοτήτων της 

διδακτέας ύλης της Ε΄ τάξης –θέσεις ευθειών στο επίπεδο, γωνίες, πολύγωνα 

(τρίγωνα, τετράπλευρα, περίµετρος πολυγώνων,) εµβαδόν,  κύκλος.  

Πέρα από αυτούς συµπεριλάβαµε i) ένα γενικότερο στόχο της διδασκαλίας του 

µαθήµατος (εκτίµηση της απάντησης) του οποίου η µεγάλη σηµασία επέβαλε 

την εισαγωγή του ως καινοτοµία στα Προγράµµατα Σπουδών των 

Μαθηµατικών σε διάφορες χώρες.  

ii) έναν σηµαντικό παράγοντα νοερής αναπαράστασης του χώρου, 

συγκεκριµένα την ικανότητα εποπτείας - visualization για την οποία έχει 

εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο94.  

Σε µερικές περιπτώσεις απαιτήθηκε η λεκτική τροποποίηση του 

περιεχοµένου των ∆ιδακτικών στόχων ώστε αυτοί να καταστούν «εξετάσιµοι» 

µέσω ενός τεστ αντικειµενικού τύπου. Έτσι λ.χ. σε ό,τι αφορά :  

▪ Το ∆ιδακτικό στόχο 4 («Να προσεγγίσουν περαιτέρω την έννοια του 

ευθυγράµµου τµήµατος, της ευθείας, της ηµιευθείας») το περιεχόµενό του 

τροποποιείται ως «Να διακρίνουν το ευθύγραµµο τµήµα, την ευθεία, την 

ηµιευθεία».  

▪ Το ∆ιδακτικό στόχο 13 («Να διαπιστώνουν µε µετρήσεις ότι το 

άθροισµα των γωνιών του κάθε τριγώνου είναι 180ο»), το περιεχόµενό του 

τροποποιείται έτσι ώστε να εξετάζεται η ικανότητα ανάκλησης και 

εφαρµογής της σχετικής γνώσης.  

▪ Το ∆ιδακτικό στόχο 15 («Να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισµού της  

περιµέτρου σε ισοσκελή τρίγωνα .... και ισόπλευρα πολύγωνα») το 

περιεχόµενό του τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στην ικανότητα 

                                                 
93 Βλέπε αναλυτικά στο Μ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, 1998, σ. 289-291. 
94 Γίνεται λόγος µάλιστα για την “περίοδο Αναγέννησης της εποπτικής ικανότητας» - visualization 
renaissance.  



εφαρµογής της διαδικασίας υπολογισµού της περιµέτρου των 

προαναφερόµενων σχηµάτων κ.ο.κ.  

2. Μετάφραση των στόχων διδασκαλίας σε ερωτήµατα - προβλήµατα  

Προβήκαµε στη σύνταξη ενός πίνακα προδιαγραφών ώστε να 

οπτικοποιήσουµε την Αντιπροσωπευτικότητα των οµάδων ∆ιδακτικών στόχων 

στο δοκίµιο [Παράρτηµα 3, σ.1].  

Στη συνέχεια διατυπώσαµε έναν αριθµό ερωτήσεων µεγαλύτερο από 

εκείνον που συµπεριλήφθηκαν στην τελική µορφή του δοκιµίου  

3. Σύνταξη και διόρθωση της πρώτης µορφής του τεστ  

Όλες οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν µε τη µορφή πολλαπλής επιλογής. Το 

πρώτο κριτήριο για τη διάταξη των ερωτήσεων στο δοκίµιο αφορούσε το 

περιεχόµενό τους υπό την ευρεία έννοια : οι ερωτήσεις µετρικής Γεωµετρίας 

τοποθετήθηκαν στο Β΄ Μέρος, µε εξαίρεση την Ε18, την οποία λόγοι 

πρακτικής φύσης  επέβαλλαν να συµπεριληφθεί στο Α΄  Μέρος και ειδικότερα 

στην οµάδα των ερωτήσεων που απαιτούν χρήση γεωµετρικών οργάνων.  

Το δεύτερο κριτήριο αφορούσε το περιεχόµενο υπό στενότερη έννοια. 

Έτσι όπου αυτό ήταν δυνατό, οµαδοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που το 

περιεχόµενό τους εµπίπτει στην ίδια κατηγορία ικανοτήτων (λ.χ. νοερής 

αναπαράστασης του χώρου). Τέλος, στο εσωτερικό καθεµιάς κατηγορίας 

επιχειρήθηκε η διάταξη των ερωτήσεων µε υποκειµενικά κριτήρια, βάσει 

αυξανόµενης δυσκολίας.  

Στη συνέχεια το δοκίµιο επιδόθηκε σε ένα µικρό δείγµα µαθητών – 

µαθητριών της Ε΄ τάξης (67 υποκείµενα) προκειµένου να γίνει έλεγχος της 

αποτελεσµατικότητας των ερωτήσεων.  

Στόχος µας ήταν να διαπιστώσουµε την καταλληλότητα των ερωτήσεων 

από σηµασιολογική και συντακτική άποψη, να προσδιορίσουµε το βαθµό 

δυσκολίας τους, να ελέγξουµε κατά πόσο κατανοητές είναι οι οδηγίες και να 

χρονοµετρήσουµε τη συµπλήρωση του δοκιµίου.  

Μετά από την ανάλυση των ερωτήσεων προχωρήσαµε στην εξαίρεση 

των παρακάτω ερωτήσεων για λόγους µεγάλου βαθµού ευκολίας και 

προβληµατικών παρεµβολών αντίστοιχα.  



   
   Ερώτηση  
   Ποιό από τα επόµενα στερεά δεν έχουµε σχεδιάσει;  
   Α. Σφαίρα.  Β. Πυραµίδα.  Γ. Κύλινδρος.  ∆. Κύβος.  Ε. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.  

 

 

 

 

Ερώτηση  

Πόσα τρίγωνα υπάρχουν µέσα στο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο; 

Α.  4       Β. 2       Γ. 6      ∆.. 8        Ε. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Περαιτέρω προβήκαµε στη λεκτική τροποποίηση της Ερώτησης 18 

[Αρχική διατύπωση : «Ποιά από τα ξύλα του φράκτη τέµνονται κάθετα;»] λόγω 

παρερµηνείας της έννοιας της καθετότητας από τους µαθητές και τους 

δασκάλους τους, καθώς επίσης στην αντικατάσταση της παρακάτω ερώτησης 

µε άλλη (Ερώτηση 19) αντίστοιχου περιεχοµένου διότι διαπιστώθηκε ότι οι 

σηµειωµένες στο σχήµα αριθµητικές τιµές του µήκους των ευθύγραµµων 

τµηµάτων προκάλεσαν σύγχυση στους µαθητές.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε άλλες περιπτώσεις προβήκαµε σε τροποποίηση είτε επιµέρους 

επιλογών στο στέλεχος των απαντήσεων είτε σε αλλαγή της σειράς τους.  

Όσον αφορά τις οδηγίες συµπλήρωσης διαπιστώσαµε ότι τόσο η 

προφορική εντολή / υπενθύµιση όσο και το γραπτό µήνυµα στην αντίστοιχη 

ερώτηση για τη χρήση του κατάλληλου γεωµετρικού οργάνου δεν αρκούσαν 

για να περιορίσουν τη χρησιµοποίησή του εκεί όπου απαιτείτο, µε αποτέλεσµα 

ορισµένοι µαθητές να συνεχίζουν να χρησιµοποιούν λ.χ. το µοιρογνωµόνιο για 

να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Β΄  µέρους, οι οποίες απαιτούν 

υπολογιστικές διαδικασίες χωρίς τη χρήση γεωµετρικών οργάνων. Για να µην 

προκαλείται λοιπόν σύγχυση συµπεριλάβαµε στη δεύτερη µορφή του δοκιµίου 

δύο σελίδες µε οδηγίες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραπάνω σελίδα περιέχει οδηγίες για εκείνες τις ερωτήσεις του Α΄ 

Μέρους που εξετάζουν την ικανότητα χρήσης γεωµετρικών οργάνων, ενώ η 

επόµενη  σελίδα οδηγιών αφορά τις ερωτήσεις  του Β΄ µέρους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιµοποίησε το κατάλληλο γεωµετρικό

όργανο (µοιρογνωµόνιο ή γνώµονα) για να

απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις : 

 
Ερώτηση 18, Ερώτηση 19, Ερώτηση 20,

Μη χρησιµοποιήσεις από εδώ και πέρα γεωµετρικά 
όργανα.  
 
 
Στον ελεύθερο χώρο κάτω από κάθε ερώτηση µπορείς : 
  
→ Να κάνεις όσες πράξεις χρειάζονται για τη λύση του
προβλήµατος  

→ Να δικαιολογήσεις για ποιο λόγο επιλέγεις τη
συγκεκριµένη απάντηση.  

→ Να σηµειώσεις στο σχήµα, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 



Ο υπολογισµός του  βαθµού δυσκολίας95 των ερωτήσεων 

χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την επαναδιάταξη των ερωτήσεων στο επόµενο 

στάδιο, και όχι για την εξαίρεση πολύ δύσκολων ερωτήσεων, στις οποίες 

είχαµε αποδώσει µεγάλη σηµασία (λ.χ. Ε18) 

 

 

4. Πειραµατική µορφή του τεστ  

Το στάδιο αυτό συµπίπτει µε το στάδιο συλλογής των δεδοµένων για 

τους σκοπούς της έρευνας. Εδώ προβήκαµε σε –περιορισµένης κλίµακας- 

αναδιάταξη των ερωτήσεων στο εσωτερικό των οµάδων. Οι ερωτήσεις είναι –

όπως και στην προηγούµενη µορφή  του τεστ – διατεταγµένες κυκλικά. 

Επιδόσαµε το τεστ στους 167 µαθητές που συγκροτούν το δείγµα µας.  

Μετά τη συλλογή των δεδοµένων ακολούθησε η στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων. Τούτη έγινε προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την έρευνα 

και τον έλεγχο των υποθέσεών της. Η δεύτερη αφορά το όργανο αξιολόγησης 

και περιλαµβάνει ανάλυση των ερωτήσεων του δοκιµίου (∆είκτες 

διακριτικότητας, Αποτελεσµατικότητα παρεµβολών....)96.  

 

 

II. ∆ιεξαγωγή της έρευνας  

Η διεξαγωγή της έρευνας –στο στάδιο της συλλογής των δεδοµένων- 

συµπίπτει χρονικά µε την επίδοση της δεύτερης µορφής του δοκιµίου. Τούτο 

επιδόθηκε το διάστηµα µεταξύ 31ης Μαϊου και 11ης  Ιουνίου 2001. Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι µαθητές συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο το πρώτο δίωρο97  

του ωρολογίου προγράµµατος µε ανάπαυλα 10 λεπτών µεταξύ Α΄ και Β΄ 

                                                 
95 Εξάλλου ο βαθµός δυσκολίας της ερώτησης σχετίζεται µε το συγκεκριµένο δείγµα µαθητών, ενώ 
στην περίπτωση διαφορετικού δείγµατος είναι πιθανότητα διαφορετικός [S. J. OSTERLIND, 1998, p. 
267].  
96 Η διαδικασία κατασκευής των τεστ περιλαµβάνει ένα επιπλέον στάδιο που αφορά τη δεύτερη 
πειραµατική µορφή του τεστ, όπου τούτο επιδίδεται σε δεύτερο δείγµα υποκειµένων, ακολουθεί 
στατιστική ανάλυση και στάθµιση, ώστε να εκτυπωθεί το τεστ στην τελική του µορφή [Μ. 
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, 1998, σ. 290). 
97 Κατά την επίδοση της πρώτης µορφής του δοκιµίου διαπιστώσαµε ότι είναι προτιµότερο τα δύο 
µέρη του να επιδίδονται σε διαφορετική διδακτική ώρα και ηµέρα.  



µέρους, καθώς αφενός χρονικοί περιορισµοί98 καθιστούσαν αδύνατη δεύτερη 

επίσκεψη στο ίδιο σχολείο, αφετέρου εξασφαλίσαµε κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 

συµµετοχή χωρίς αποκλίσεις των ιδίων υποκειµένων στη συµπλήρωση των δύο 

µερών του δοκιµίου99.  

Οι µαθητές ήταν ήδη ενηµερωµένοι από το δάσκαλό τους για την 

επικείµενη συµµετοχή τους στην εξέταση και για τους σχετικούς λόγους. Λίγο 

πριν επιδόσουµε το τεστ επισηµάναµε στους µαθητές : i) ότι δεν  πρόκειται να 

βαθµολογηθούν, οπότε η επίδοσή τους στο «τεστ» δεν θα επηρεάσει τη 

βαθµολογία τους στα Μαθηµατικά, ii) ότι διά µέσου του «τεστ» θέλουµε µόνο 

να εντοπίσουµε τα σηµεία της διδαχθείσας ύλης που δεν έγιναν κατανοητά 

προκειµένου να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα100.  

Επιµείναµε ιδιαίτερα να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω προκειµένου 

να εµποδίσουµε την εκδήλωση άγχους στα παιδιά. ∆ιάφοροι ερευνητές έχουν 

επισηµάνει τις επιπτώσεις του άγχους στη µάθηση και επίδοση- κάποιοι 

µάλιστα έχουν εισάγει την έννοια του άγχους των εξετάσεων – καθόσον το 

άγχος καταλαµβάνει µεγάλος µέρος της περιοχής της µνήµης εργασίας 

οπότε το µέρος που µένει για παραγωγή και ανάκληση µαθησιακού υλικού 

µειώνεται. Σχετική έρευνα των Μ. Βάµβουκα & Ε. Βασιλάκη (1997) έδειξε 

ότι οι µαθητές /τριες της Ε΄ τάξης, λόγω µικρότερης ηλικίας και έλλειψης 

εµπειριών αξιολόγησης τείνουν να ανησυχούν περισσότερο.  

Η δοκιµασία έλαβε χώρα οµαδικά στο εκάστοτε τµήµα της Ε΄ τάξης και 

ικανοποιούσε τη συνθήκη της τυποποίησης των συνθηκών εφαρµογής101 

καθώς επίσης και της βαθµολόγησης. Τα υποκείµενα συµπλήρωσαν το «τεστ» 

κάτω από τις ίδιες συνθήκες χρόνου –το πρώτο δίωρο του ωρολογίου 

προγράµµατος µε διαθέσιµο χρόνο 75 λεπτά – και οδηγιών. Οι οδηγίες 
                                                 
98 Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι :i) τρεις µέρες µετά την τελευταία επίσκεψή µας σε σχολείο, έληγε το 
σχολικό έτος ii) η γεωµετρική ενότητα που αφορά τον κύκλο βρίσκεται στο τέλος του διδακτικού 
εγχειριδίου.  
99 Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφύγαµε σχετικά προβλήµατα στη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση 
των αποτελεσµάτων.  
100 Τους είπαµε λ.χ. ότι θα γραφούν καλύτερα βιβλία.  
101 Απαιτείται «οι συνθήκες εφαρµογής να είναι ταυτόσηµες για όλα τα υποκείµενα. Ίδιες µέρες και 
ώρες, ίδιος βαθµός κόπωσης, ίδιος φωτισµός και ίδια θερµοκρασία των αιθουσών, ίδια διάρκεια....ίδιος 
βαθµός οικειότητας όλων των υποκειµένων µε την τεχνική των τεστ και ειδικότερα µε τον τρόπο 
απάντησης. Ίδιες προφορικές εντολές προς όλα τα υποκείµενα. Αυστηρά και ακριβή κριτήρια κατά τη 
διόρθωση» [Μ. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ, 1998, σ. 283].  



δόθηκαν γραπτά µέσω του εισαγωγικού σηµειώµατος αλλά και προφορικά πριν 

τη συµπλήρωση του δοκιµίου. Πριν την έναρξη της δοκιµασίας οι µαθητές 

απάντησαν στην ερώτηση - παράδειγµα προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι είχαν 

όλοι κατανοήσει τον τρόπο συµπλήρωσης του δοκιµίου. Τούτο ήταν αναγκαίο, 

καθότι οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε τεστ πολλαπλής επιλογής.  

Ζητήσαµε από τους µαθητές να σηµειώσουν τις απαντήσεις τους –να 

βάλουν σε κύκλο το γράµµα της εναλλακτικής απάντησης, την οποία κρίνουν 

ως ορθή- πάνω στο δοκίµιο και όχι σε ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων, για να 

αποτρέψουµε το ενδεχόµενο λάθους στη «µεταφορά» της απάντησης102.  

Η επίδοση του µαθητή στο τεστ βαθµολογήθηκε µε τόσες µονάδες όσες 

είναι οι σωστές απαντήσεις του. Η επιλογή της ορθής απάντησης πιστώθηκε µε 

µονάδα, ενώ η επιλογή παρεµβολής ή η µη επιλογή εναλλακτικής απάντησης 

µε µηδέν.  

Για την εκτέλεση των έργων αξιολόγησης που απαιτούν χρήση 

γεωµετρικών οργάνων µοιράσαµε στους µαθητές ισάριθµα τέτοια όργανα, έτσι 

ώστε πριν την έναρξη συµπλήρωσης του Α΄ µέρους του τεστ καθένας µαθητής 

είχε πάνω στο θρανίο του ένα µοιρογνωµόνιο και ένα γνώµονα, τα οποία 

παρέδωσαν103 στην εξετάστρια µαζί µε το συµπληρωµένο Α΄ µέρος του τεστ.  

Όσον αφορά τις ερωτήσεις δια µέσου των οποίων εξετάζεται η ικανότητα 

χρήσης γεωµετρικών οργάνων εξ ανάγκης παρεκκλίναµε των κανόνων 

συµπλήρωσης των τεστ πολλαπλής επιλογής. Επειδή η επίδειξη –πιστοποίηση 

της παραπάνω ικανότητας απαιτεί άµεση παρατήρηση, προβήκαµε στις 

παρακάτω ενέργειες.  

1. ∆ιασφαλίσαµε την παρουσία και συνδροµή δύο επιπλέον 

εκπαιδευτικών104 κατά την εκάστοτε επίδοση του ερωτηµατολογίου.  

2. Τη στιγµή105 που οι µαθητές απαντούν  µία ερώτηση της 

προαναφεροµένης κατηγορίας, οι εξεταστές µετακινούµενοι στην 

                                                 
102 «Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι µαθητές ∆ηµοτικού επιτυγχάνουν χαµηλότερα, όταν τους 
ζητηθεί να γράψουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων» [Κ. ΠΑΝΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
1993, σ. 99]. 
103 Έτσι αποφύγαµε τυχόν παράτυπη χρήση τους στο Β΄ µέρος του τεστ.  
104 Πρόκειται για τους  καθηγητές Μαθηµατικών στη Β/θµια Εκπαίδευση Ελένη Τζουρά και Μανώλη 
Τσιροµπίνη, οι οποίοι παρευρέθηκαν σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία, όπου επιδόσαµε το δοκίµιο.  



αίθουσα παρατηρούν τα παιδιά και σηµειώνουν πολύ διακριτικά106 στην 

περιοχή εκτέλεσης του έργου µια «κουκίδα» µε µπλε στυλό107 στην 

περίπτωση που γίνεται ορθή χρήση του γεωµετρικού οργάνου, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση µια «παύλα».  

Κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας, ο δάσκαλος της αντίστοιχης τάξης, ο οποίος 

όπως είχε συµφωνηθεί εκ των προτέρων ήταν απών, συµπλήρωνε ειδικό 

ερωτηµατολόγιο108 σχετικά µε την εγκυρότητα του δοκιµίου. Τούτο έγινε στο 

πλαίσιο της προσπάθειας συλλογής υποκειµενικών κρίσεων για την 

εγκυρότητα του περιεχοµένου του. Επιπλέον µετά τη λήξη της δοκιµασίας 

κάθε φορά, ακολουθούσε σύντοµη συζήτηση µε το δάσκαλο και τους µαθητές, 

οι οποίοι εξέφραζαν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε το περιεχόµενο των 

Ερωτήσεων, τη διατύπωσή τους κτλ. Καταγράψαµε τις παρατηρήσεις, τις 

οποίες λάβαµε αργότερα υπόψη µας στο στάδιο της ανάλυσης των 

αποτελεσµάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
105 Επαληθεύτηκε κατά τη φάση της δοκιµαστικής εφαρµογής ό,τι αναµέναµε σχετικά µε το 
συγχρονισµό των µαθητών στην εκτέλεση των έργων : παρατηρείται χρονική διαφορά στη 
διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων, οπότε δεν απαντούν όλοι οι µαθητές συγχρόνως την ίδια ερώτηση.  
106 Χωρίς να υποπέσει στην αντίληψη των παιδιών, ώστε να διασπαστεί η προσοχή τους.  
107 Πάνω στο θρανίο υπάρχουν µόνο µολύβια και γεωµετρικά όργανα προς χρήση από τα παιδιά.  
108 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, σ. 6 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, το οποίο συνίσταται από τρία µέρη, παρουσιάζουµε 

τα αποτελέσµατα της έρευνας βάσει της στατιστικής επεξεργασίας των 

δεδοµένων αυτής. Στο πρώτο µέρος η κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών 

του δείγµατος ως προς τις απαντήσεις µας δίνει τη δυνατότητα πέρα από την 

ποσοτική ανάλυση να προβούµε σε µια στοιχειώδη ποιοτική ανάλυση109 των 

αποτελεσµάτων ανά ερώτηση, η οποία µας οδηγεί στη διατύπωση ορισµένων 

ερµηνευτικών υποθέσεων για τους πιθανούς αιτιώδεις παράγοντες της 

αδυναµίας των µαθητών να εκτελέσουν ορθά το εκάστοτε µαθηµατικό έργο. 

Για το σκοπό αυτό είχαµε ζητήσει110 από τους µαθητές να καταγράψουν στις 

ερωτήσεις του Β΄ µέρους του δοκιµίου τις συλλογιστικές διαδικασίες, να 

σηµειώνουν στο σχήµα και γενικότερα να αιτιολογούν την επιλογή της 

απάντησής τους.  

Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της στατιστικής 

επεξεργασίας των δεδοµένων, δια µέσου των οποίων προβαίνουµε στον έλεγχο 

των δύο ειδικότερων υποθέσεων της έρευνάς µας, σχετικά µε την επίδραση 

στις γεωµετρικές ικανότητες του φύλου και της σχολικής επίδοσης στα 

µαθηµατικά.   

Τέλος, το τρίτο µέρος περιλαµβάνει την ανάλυση των ερωτήσεων του 

δοκιµίου, από την πλευρά της Κλασικής Θεωρίας, στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης του τελευταίου. Προβαίνουµε στον προσδιορισµό της διακριτικής 

αξίας και της δυσκολίας των ερωτήσεων µε υπολογισµό της τιµής των 

αντίστοιχων δεικτών, καθώς επίσης στον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των 

παρεµβολών. Στη συνέχεια ελέγχουµε την εγκυρότητα και αξιοπιστία του 

δοκιµίου.  

 

 

                                                 
109 Στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που µας παρέχει η χρησιµοποιούµενη µέθοδος και το όργανο 
αξιολόγησης.  
110 Κατά παρέκλιση των ισχύοντων κανόνων συµπλήρωσης των δοκιµίων αντικειµενικού τύπου  



5.1.1 Ποσοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά τοµέα γεωµετρικών  

           ικανοτήτων  

Από την κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος ως προς 

τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου111 προκύπτει ότι οι 

µαθητές επιδεικνύουν επάρκεια ικανοτήτων νοερής αναπαράστασης του χώρου 

σε ποσοστά που κυµαίνονται από 23,4% έως 81,4%. Το υψηλότερο ποσοστό 

ορθής απάντησης συγκέντρωσαν οι ερωτήσεις Ε1 και Ε2 (81,4% και 65,3% 

αντίστοιχα), οι οποίες αφορούν εποπτικές ικανότητες, ειδικότερα πτύχωσης 

τµηµάτων του σχήµατος (αναπτύγµατος της πυραµίδας και του κυλίνδρου), 

ενώ στην Ε7, όπου απαιτείται µετάθεση και στρέψη σχηµάτων το ποσοστό 

είναι χαµηλότερο (56,3%). Ακόµη χαµηλότερο (43,7%) είναι το ποσοστό των 

µαθητών που επέλεξαν την ορθή απάντηση στην Ε3, η οποία απαιτεί νοερή 

τοµή του σχεδιασµένου στερεού µε κατάλληλο επίπεδο ώστε να προκύψουν 

δύο άλλα στερεά, ο κώνος και ο κύλινδρος. Το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό 

ορθών απαντήσεων στην Ε6 (23,4%) αναδεικνύει τη δυσκολία νοερής τοµής 

του σύνθετου δισδιάστατου σχήµατος µε κατάλληλη ευθεία και συγχρόνως τη 

δυσχέρεια στη διάκριση του ορθογωνίου παραλληλογράµµου που είναι 

σχεδιασµένο µε τη µικρότερη πλευρά ως βάση.  

Στην περιοχή ικανοτήτων ∆ιάκρισης Γεωµετρικών εννοιών τα 

υψηλότερα ποσοστά ορθών απαντήσεων παρουσιάζονται στη διάκριση της 

ορθής γωνίας Ε15 (70,7%) καθώς επίσης στη διάκριση της οξείας γωνίας Ε13 

(63,5%). Περαιτέρω την ικανότητα διάκρισης ύψους ορθογωνίου τριγώνου 

φάνηκε να έχει το 55,1% των υποκειµένων του δείγµατος. Οι µαθητές του 

δείγµατος διέκριναν τις παράλληλες ευθείες σε ποσοστό 61,1%, ενώ ιδιαίτερα 

χαµηλό ποσοστό –το χαµηλότερο µεταξύ όλων των ερωτήσεων του δοκιµίου- 

συγκέντρωσε η διάκριση των κάθετων ευθειών Ε16 (4,2%).  Μεταξύ των 

ερωτήσεων που εξετάζουν τη διάκριση τετραπλεύρων Ε4 (47,9%), Ε5 (45,5%) 

και Ε8 (48,5%) το χαµηλότερο ποσοστό συγκέντρωσε το έργο που απαιτεί 

διάκριση τραπεζίων και τριγώνων σε ένα σύνθετο σχήµα. Στις δύο άλλες 

δραστηριότητες παρουσιάζεται δυσκολία κυρίως στη διάκριση του τραπεζίου. 

                                                 
111 βλέπε Πίνακα Ι, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σ. 1. 



Η διάκριση ακτίνων του κύκλου (Ε10) ενείχε επίσης δυσκολίες για τους 

µαθητές του δείγµατός µας, καθότι µόνο το 43,1% από αυτούς φάνηκε να έχει 

τη σχετική ικανότητα.  Το αρκετά χαµηλό ποσοστό ορθών απαντήσεων στη 

διάκριση του ευθύγραµµου τµήµατος, της ηµιευθείας και της ευθείας Ε9 

(33,5%) -µας παραπέµπει στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στο 

σχηµατισµό των παραπάνω εννοιών. Τέλος η κατασκευή της έννοιας της 

τετραγωνικής µονάδας φαίνεται να ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες, αφού µόνο το 

22,2% των µαθητών του δείγµατος διέκριναν το τετραγωνικό µέτρο σε σχετική 

δραστηριότητα -Ε31.  

Στον τοµέα της ικανότητας εκτίµησης του µέτρου γωνιών το ποσοστό 

επιτυχίας κυµαίνεται µεταξύ 48,5% και 58,7%. Μεταξύ των ερωτήσεων Ε11, 

Ε12,  Ε14, το χαµηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται στην Ε12, όπου οι µαθητές 

καλούνται να εκτιµήσουν το µέτρο της ευθείας γωνίας.  

Στον τοµέα της χρήσης γεωµετρικών οργάνων οι µαθητές σε ποσοστό 

50,3% και 66,5% επέδειξαν επάρκεια της ικανότητας χρήσης του γνώµονα για 

να διαπιστώσουν ποιο από τα δεδοµένα ευθύγραµµα τµήµατα παριστάνει την 

απόσταση των δύο παράλληλων ευθειών (Ε19) και το ύψος του δοσµένου 

τριγώνου (Ε20) αντίστοιχα. Στην περίπτωση της ικανότητας χρήσης του 

µοιρογνωµονίου η διαφορά του ποσοστού ορθών απαντήσεων στις Ε18 

(43,7%) και Ε22 (27,5%)112 ήταν µεγάλη. 

Στην περιοχή ικανοτήτων εφαρµογής συµβάσεων και µεθόδων τα 

ποσοστά ορθών απαντήσεων κυµάνθηκαν από 12% έως 46,1%. Το 

χαµηλότερο ποσοστό αφορά το έργο που απαιτεί ανάκληση και εφαρµογή της 

σύµβασης για την εύρεση του µήκους κύκλου (Ε33). Πέρα από το πολύ 

χαµηλό προαναφερόµενο ποσοστό αξίζει να επισηµανθεί ότι ένας µεγάλος 

αριθµός µαθητών δεν επέλεξαν καµµία απάντηση, γεγονός που µας 

παραπέµπει αφενός στη διδακτική προσέγγιση του σχετικού αντικειµένου 

αφετέρου στην κατασκευή της ερώτησης. Το µικρό ποσοστό επιτυχίας στην 

Ε34 (21,6%) σε συνδυασµό µε το µεγάλο αριθµό υποκειµένων του δείγµατος 

                                                 
112 Το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό µπορεί να ερµηνευτεί από τον προσανατολισµό της γωνίας – 
καµµιά πλευρά της δεν συµπίπτει µε τον οριζόντιο άξονα.  



που δεν απάντησαν µπορεί να ερµηνευτεί από τη συνθετότητα του έργου, 

δεδοµένου ότι τούτο απαιτεί ανάκληση και εφαρµογή των τύπων εύρεσης του 

εµβαδού ορθογωνίου παραλληλογράµµου και τριγώνου, καθώς επίσης 

εφαρµογή ιδιότητας των παραλληλογράµµων. Στη διαµόρφωση του χαµηλού 

ποσοστού της Ε31 (22,2%) επέδρασε η αδυναµία ανάκλησης και εφαρµογής 

της «σύµβασης» για εύρεση του εµβαδού του δοσµένου σχήµατος (παρεµβολές 

Α & ∆) καθώς επίσης η ανεπάρκεια εννοιολογικής κατασκευής της 

τετραγωνικής µονάδας.  Το ποσοστό επιτυχίας της Ε32, η οποία εξετάζει την 

ικανότητα εφαρµογής της µεθόδου για την εύρεση  της περιµέτρου εξαγώνου 

και τριγώνου ήταν 41,3% . Τέλος στην Ε27 (46,1%), όπου αξιολογείται η 

ικανότητα εφαρµογής της διαδικασίας εύρεσης της περιµέτρου ισοσκελούς 

τριγώνου, παρατηρείται µεγάλος αριθµός µαθητών (30)113 οι οποίοι δεν 

επέλεξαν καµµία απάντηση.  

Στην περιοχή ικανοτήτων εφαρµογής ιδιοτήτων γεωµετρικών σχηµάτων 

οι Ε23 (68,3%), Ε25 (55,7%) και Ε26 (49,7%) εξετάζουν την ικανότητα 

εφαρµογής της γνώσης ότι το άθροισµα γωνιών τριγώνου είναι 180ο. Η 

κλιµάκωση των ποσοστών επιτυχίας ερµηνεύεται από αντίστοιχη κλιµάκωση 

της πολυπλοκότητας των έργων. Η Ε26 απαιτεί επιπλέον εφαρµογή της 

ιδιότητας περί ισότητας των γωνιών που πρόσκεινται στη βάση ισοσκελούς 

τριγώνου.  Στην Ε24, η οποία αξιολογεί την ικανότητα εφαρµογής της γνώσης 

σχετικά µε το άθροισµα γωνιών τετραπλεύρου το ποσοστό επιτυχίας είναι 

40,7%. Τέλος µεταξύ των ερωτήσεων Ε28 (51,5%), Ε29 (42,5%), Ε30 

(10,8%), οι οποίες εξετάζουν την ικανότητα εφαρµογής της ιδιότητας των 

παραλληλογράµµων περί ισότητας των απέναντι πλευρών και γωνιών, το 

ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό επιτυχίας της Ε30 µπορεί να ερµηνευτεί από τη 

συνθετότητα του έργου114.  

 

                                                 
113 Τούτο µπορεί να ερµηνευτεί από την παρουσία ενός άσχετου προς τη λύση δεδοµένου, 
συγκεκριµένα της σηµειωµένης στο σχήµα γωνίας Β.  
114 Η εκτέλεση του προαναφερόµενου  έργου απαιτεί επιπλέον ικανότητα εφαρµογής της γνώσης περί 
του αθροίσµατος γωνιών τριγώνου καθώς επίσης επάρκεια οπτικών δεξιοτήτων.  



Από τον πίνακα115 κατανοµής συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος ως 
προς τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του δοκιµίου, συνάγεται ότι οι µαθητές έχουν 
κατακτήσει τις γεωµετρικές γνώσεις και δεξιότητες που περιγράφονται από τους 
διδακτικούς στόχους σε ποσοστά που κυµαίνονται από 4,2% έως 81,4%. Τα ποσοστά 
επιτυχούς απάντησης είναι πάνω από 70% σε δύο µόνο ερωτήσεις του δοκιµίου, ενώ 
µεταξύ 50% και 70% σε 12 ερωτήσεις. Στις υπόλοιπες 20 ερωτήσεις τα ποσοστά 
επιτυχούς απάντησης είναι κάτω του 50%.  

Με βάση το κριτήριο που έχουµε θέσει σχετικά µε τη κατοχή µιας 

γεωµετρικής γνώσης ή δεξιότητας, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι µαθητές 

του δείγµατος δεν έχουν επάρκεια των ικανοτήτων, όπως αυτές ορίζονται 

στους διδακτικούς στόχους. Ως κριτήριο κατοχής της δεξιότητας θεωρούµε την 

ορθή απάντηση σε κάθε µια από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην 

αξιολογούµενη δεξιότητα, από το 90% των µαθητών του δείγµατος. 

Αποδεχόµαστε ως ποσοστό τυχαίων σφαλµάτων 10%.  

Περαιτέρω µάλιστα µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι διδακτικοί στόχοι, µε 
γνώµονα τους οποίους κατασκευάστηκε το χρησιµοποιούµενο όργανο αξιολόγησης 
δεν έχουν επιτευχθεί116. Συγκεκριµένα µόνο το 1,8% απάντησε σωστά στο 85% των 
ερωτήσεων του δοκιµίου, ενώ το 57% περίπου των υποκειµένων του δείγµατος δε 
φάνηκε ικανό να απαντήσει ορθά σε περισσότερες από τις µισές ερωτήσεις του 
ερωτηµατολογίου.  

Ακολούθως παραθέτουµε την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ανά ερώτηση117 
του δοκιµίου. 

 
 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  1 
Εξετάζει εάν ο µαθητής έχει ικανότητα Νοερής αναπαράστασης του 

χώρου (κατηγορία Ι) και συγκεκριµένα ικανότητα εποπτείας – visualization 

(∆ιδακτικός στόχος 1). Ειδικότερα αναφέρεται στην ικανότητα του µαθητή να 

«πτυχώνει» νοερώς τµήµατα του σχήµατος, δηλαδή του αναπτύγµατος της 

πυραµίδας, ώστε να προκύψει η τελευταία.  

Πέρα από τις οπτικές και λογικές απαιτούνται και γλωσσικές δεξιότητες 

ώστε να αντιστοιχηθεί στη συγκεκριµένη οπτική αναπαράσταση ο αντίστοιχος 

όρος.  

                                                 
115 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σ. 1. 
116 [βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σ. 2].  
117 Γραφηµατική παρουσίαση της κατανοµής συχνότητας των απαντήσεων των µαθητών ανά ερώτηση 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σσ. 3-19. 



Πίνακας 1 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε1 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 1 0.6 0.6 

1 136 81.4 82.0 

2    

3 21 12.6 94.6 

4 6 3.6 98.2 

5 3 1.8 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 

 

Ένα υψηλό ποσοστό των µαθητών επέλεξε την ορθή απάντηση (Α). Η 

παρεµβολή Β (σφαίρα) δεν επιλέχθηκε από κανένα υποκείµενο του δείγµατος, 

ενώ µεταξύ των υπόλοιπων παρεµβολών (κύβος – κώνος – ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο) υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσε η Γ΄(κύβος). Το 

τελευταίο µπορεί να ερµηνευτεί από την εστίαση των µαθητών σε ένα µέρος 

του σχήµατος, συγκεκριµένα στο τετράγωνο, παρά σε ελλιπή γνώση της 

ονοµατολογίας των στερεών. Η ερµηνεία αυτή παραπέµπει σε ανεπάρκεια 

εποπτικών παρά γλωσσικών ικανοτήτων, καθότι η αµέσως προηγούµενη 

ερώτηση – παράδειγµα αφορούσε τον κύβο και είχε απαντηθεί από τους 

µαθητές παράλληλα µε τα διευκρινιστικά σχόλια της επιδούσας το τεστ, 

σχετικά µε τον κύβο.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

 Η ερώτηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία : Νοερή 

αναπαράσταση του χώρου, και αφορά συγκεκριµένα εποπτικές ικανότητες – 

visualization (∆ιδακτικός στόχος 1). Παράλληλα µε τις ιδιαίτερες οπτικές 



δεξιότητες που απαιτεί ο νοερός µετασχηµατισµός του δισδιάστατου σε 

τρισδιάστατο σχήµα είναι απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες στο πλαίσιο της 

ορθής αντιστοίχησης του όρου µε το στερεό που προκύπτει.  

Πίνακας 2 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε2 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 3 1.8 1.8 

1 1 0.6 2.4 

2 10 6.0 8.4 

3 36 21.6 29.9 

4 109 65.3 95.2 

5 8 4.8 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

Επί του συνόλου των µαθητών, οι οποίοι επέλεξαν µια από τις 

εναλλακτικές απαντήσεις, το ποσοστό εκείνων που απάντησαν ορθά δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλό (65,3%) και υπολείπεται αρκετά του υψηλού ποσοστού 

(81,4%) που συγκέντρωσε η ορθή απάντηση της προηγούµενης ερώτησης της 

ίδιας κατηγορίας118. Μεταξύ των παρεµβολών ιδιαίτερα «παραπλανητικά» 

(21,6%) λειτούργησε η Γ (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο), γεγονός που µπορεί 

να ερµηνευτεί από την εστίαση σε ένα έντονο οπτικό χαρακτηριστικό του 

σύνθετου σχήµατος που στην προκειµένη περίπτωση είναι το καλώς διακριτό 

ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. 

                                                 
118 Η νοερή πτύχωση τµηµάτων ενός σχήµατος (Ε1) φαίνεται να ενέχει λιγότερη δυσκολία σε σχέση µε 
την περιέλιξη (Ε2).  



ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

  Εδώ εξετάζεται η ικανότητα των µαθητών να αναγνωρίζουν σχήµατα – 

στην προκειµένη περίπτωση τον κύλινδρο και τον κώνο – µέσα σε ένα σύνθετο 

σχήµα (∆ιδακτικός στόχος 2). Προϋπόθεση για την επιλογή της ορθής 

απάντησης είναι η νοερή τοµή του τρισδιάστατου σχήµατος µε κατάλληλο 

επίπεδο, ούτως ώστε να προκύψουν τα δυο επιµέρους τρισδιάστατα σχήµατα. 

Η ικανότητα αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία ικανοτήτων νοερής 

αναπαράστασης του χώρου119. 

Πίνακας 3 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε3 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0    

1 4 2.4 2.4 

2 21 12.6 15.0 

3 73 43.7 58.7 

4 12 7.2 65.9 

5 57 34.1 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές (56,3%) παρουσιάζονται να µην 

είναι ικανοί να αναγνωρίσουν τον κύλινδρο και τον κώνο στο σύνθετο 

τρισδιάστατο σχήµα. Το υψηλότερο ποσοστό 34,1% µεταξύ των παρεµβολών 

συγκέντρωσε, όπως αναµέναµε, η Ε΄ «τρίγωνο και κύλινδρος». Μια πιθανή 

ερµηνεία για την επιλογή αυτή είναι ότι στην εικόνα της έννοιας του τριγώνου 

για τους µαθητές αυτούς η κορυφή του και οι περιέχουσες αυτήν πλευρές 

                                                 
119 Βλέπε σχετικά E. LEHMANN & J. JULING, 2002, p. 32. 



συνιστούν ισχυρά οπτικά χαρακτηριστικά, τα οποία δρουν παραπλανητικά120. 

Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να εκλαµβάνουν το σχεδιασµένο στο επίπεδο κώνο 

(τρισδιάστατο σχήµα) ως τρίγωνο. Κατά ανάλογο τρόπο φαίνεται να επιλέγει 

ένα µικρό ποσοστό µαθητών (7,2%) την εναλλακτική απάντηση ∆ (σφαίρα κα 

τρίγωνο), όπου επιπλέον η καµπυλόγραµµη επιφάνεια της εννοιακής εικόνας 

της σφαίρας έχει αποσπάσει την προσοχή των συγκεκριµένων µαθητών.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

 Η ικανότητα που εξετάζει η ερώτηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη 

κατηγορία ΙΙ της ∆ιάκρισης γεωµετρικών εννοιών και αφορά τη διάκριση 

τετραπλεύρων (∆ιδακτικός στόχος 3).  

Πίνακας 4 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε4 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0    

1 15 9.0 9.0 

2 12 7.2 16.2 

3 4 2.4 18.6 

4 56 33.5 52.1 

5 80 47.9 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

  

Την ορθή απάντηση – επιλογή Ε – επέλεξε µόνο το 47,9% των 

υποκειµένων του δείγµατος. Τούτο µπορεί να ερµηνευτεί στο πλαισίο του 

«φαινοµένου του προτύπου»121, σύµφωνα µε το οποίο ο µαθητής έχει ένα 

                                                 
120 Βλέπε σχετικά R. HERSHKOWITZ et al., 1996, σ. 112. 
121 R. HERSHKOWITZ, 1996, σσ. 111-113. 



πρότυπο παράδειγµα που αντιστοιχεί στην έννοια του τραπεζίου  και το οποίο 

συνιστά την εννοιακή εικόνα στο µαθητή αυτό. Το πρότυπο παράδειγµα είναι 

αυτό που παρουσιάζει συνήθως το σχολικό εγχειρίδιο και ο διδάσκων, το οποίο 

στην περίπτωση του τραπεζίου είναι το ισοσκελές τραπέζιο. Έτσι οι 

περισσότεροι µαθητές χρησιµοποίησαν προφανώς το παράδειγµα του 

προτύπου (ισοσκελές τραπέζιο) ως µοντέλο για να εκφέρουν την κρίση ότι το 

σχήµα της Ερώτησης 4 δεν είναι τραπέζιο. 

Η εναλλακτική απάντηση ∆ (τυχαίο τετράπλευρο) συγκέντρωσε το 

υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των παρεµβολών, γεγονός το οποίο  µπορεί να 

ερµηνευτεί, πιθανότερα, από τον αποκλεισµό των υπόλειπων τεσσάρων 

επιλογών είτε από την εστίαση του µαθητή στις µη παράλληλες πλευρές.  

Στην περίπτωση της επιλογής Α (ορθογώνιο) είναι προφανές ότι οι δύο 

ορθές γωνίες του σχήµατος λειτούργησαν παραπλανητικά καθόσον οι ορθές 

γωνίες σε συνδυασµό µε τις µεγαλύτερες πλευρές σε οριζόντια θέση φαίνονται 

να είναι τα ισχυρά οπτικά χαρακτηριστικά της εννοιακής εικόνας του 

ορθογώνιου παραλληλογράµµου για τους µαθητές αυτούς.  

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Οι µαθητές εξετάζονται στην ικανότητα αναγνώρισης σχήµατος µέσα σε 

ένα σύνθετο σχήµα (∆ιδακτικός στόχος 2) και συγκεκριµένα της διάκρισης των 

τραπεζίων και τριγώνων (Κατηγορία ΙΙ). Για την εκτέλεση του έργου 

απαιτούνται πέρα από τις οπτικές και γλωσσικές δεξιότητες στο πλαίσιο της 

διάκρισης των όρων των εναλλακτικών απαντήσεων.  

 
 

Πίνακας 5 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε5 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 



0 2 1.2 1.2 

1 20 12.0 13.2 

2 35 21.0 34.1 

3 20 12.0 46.1 

4 14 8.4 54.5 

5 76 45.5 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 Οι  µαθητές  σε  ποσοστό 54,5%  φάνηκαν να µην έχουν την ικανότητα 

 

 

που εξετάζει η ερώτηση, αφού µόνο 76 υποκείµενα επέλεξαν την ορθή 

απάντηση (Εναλλακτική απάντηση Ε).  

Η εναλλακτική απάντηση Β, «τρίγωνα και παραλληλόγραµµα» 

συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των παρεµβολών 

καταδεικνύοντας ότι 35 µαθητές διέκριναν µεν τα τρίγωνα αλλά δεν µπόρεσαν 

να διακρίνουν τα ισοσκελή τραπέζια και έκριναν ότι τούτα είναι 

παραλληλόγραµµα εστιάζοντας προφανώς αποκλειστικά στο ζεύγος των 

παραλλήλων πλευρών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

 Εξετάζει την ικανότητα αναγνώρισης σχήµατος – ενός ορθογωνίου και 

ενός τριγώνου- µέσα σε ένα σύνθετο σχήµα (∆ιδακτικός στόχος 2). Απαιτούνται 

εποπτικές ικανότητες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στο µαθητή να 

προβεί στη νοερή τοµή του σύνθετου σχήµατος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

προκύψουν τα ζητούµενα σχήµατα (Κατηγορία Ι).  

Πίνακας 6 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε6 

 



Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0    

1 39 23.4 23.4 

2 14 8.4 31.7 

3 19 11.4 43.1 

4 13 7.8 50.9 

5 82 49.1 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

  

 Το µικρό ποσοστό των µαθητών του δείγµατος που απάντησαν ορθά 

(23,4%) επιδέχεται δύο ερµηνείες. Η µια, η πιθανότερη, αφορά την πλάνη των 

µαθητών σχετικά µε το ορθογώνιο122, η οποία οφείλεται στην παρουσίαση 

τόσο από το δάσκαλο όσο και από το σχολικό εγχειρίδιο των ορθογωνίων µε 

τέτοιο τρόπο ώστε το ζεύγος των µεγαλύτερων σε µήκος πλευρών να είναι 

πάντα σε οριζόντια θέση. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται 

εκείνο το ορθογώνιο, το οποίο παρουσιάζεται µε το ζεύγος των µεγαλύτερων 

πλευρών σε κατακόρυφη θέση. Η δεύτερη ερµηνεία αφορά γενικότερα την 

ανεπάρκεια της εποπτικής ικανότητας που απαιτεί η τοµή σχήµατος µε νοερή 

γραµµή έτσι ώστε να προκύψουν τα ζητούµενα σχήµατα123.  

 Η παρεµβολή Ε επιλέχθηκε από µεγάλο αριθµό υποκειµένων του 

δείγµατος (49,1%) πιθανότατα αφενός γιατί το οξυγώνιο τρίγωνο του 

σχήµατος συνάδει µε την συνήθη εννοιακή εικόνα των µαθητών για τα τρίγωνα 

(αντίθετα προς το αµβλυγώνιο ή το ορθογώνιο), αφετέρου γιατί οι ορθές 

γωνίες φαίνεται να συνιστούν το πλέον κρίσιµο χαρακτηριστικό της έννοιας 

του ορθογωνίου. Έτσι στην προκειµένη περίπτωση οι ορθές γωνίες του 

                                                 
122 Βλέπε σχετικά, Γ. ΤΡΟΥΛΗΣ, 1996, σσ. 98-99. 
123 Βλέπε σχετικά, P. H. MAIER, 1996, p. 246. 



τετραγώνου έδρασαν παραπλανητικά µε αποτέλεσµα οι µαθητές να το 

εκλάβουν ως ορθογώνιο.  

 Η επιλογή των υπόλοιπων εναλλακτικών απαντήσεων φαίνεται να 

σχετίζεται µε την ανεπάρκεια εποπτικών ικανοτήτων.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

 ∆ια µέσου της ερώτησης αυτής εξετάζεται η ικανότητα νοερής 

αναπαράστασης του χώρου (Κατηγορία Ι) και µάλιστα σε δυο ειδικότερες 

µορφές της : i) στην εποπτική ικανότητα- Visualization (∆ιδακτικός στόχος 1) 

ii) στη νοερή στρέψη – Mental Rotation.  

 Η εκτέλεση του έργου απαιτεί από τον µαθητή τις παρακάτω επιµέρους 

δράσεις :  

♦ Να στρέψει νοερώς το τραπέζιο κατά 180ο  

♦ Να µεταθέσει νοερώς το ένα από τα δυο µικρότερα σχήµατα έτσι ώστε 

να συνθέσουν µε το άλλο σχήµα ένα µεγάλο σχήµα κατά το πρότυπο του 

δοσµένου ή να µεταθέσει νοερώς συγχρόνως τα δύο µικρότερα σχήµατα 

και να τα επιθέσει στο µεγάλο, έτσι ώστε τούτο να επικαλυφθεί από τα 

µικρότερα  

Η µελέτη των σηµειώσεων των µαθητών – πάνω στο γραπτό τους, µας  

     έδωσε µια άλλη ενδιαφέρουσα εκδοχή124 στην επιλογή της ορθής 

απάντησης   η οποία συνίσταται στη :  

 

♦ Στρέψη του τριγώνου κατά 180ο  

♦ Μεταφορά αυτού έτσι ώστε να συνθέσουν από κοινού µε το τραπέζιο 

ένα µεγάλο σχήµα, το οποίο εν τέλει είναι το δοθέν ανεστραµµένο κατά 

180ο.  

Πίνακας 7 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε7 

 

                                                 
124 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 1.  



Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 4 2.4 2.4 

1 5 3.0 5.4 

2 27 16.2 21.6 

3 22 13.2 34.7 

4 15 9.0 43.7 

5 94 56.3 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα µόλις 94 από τους µαθητές 

του δείγµατος απάντησαν ορθά. Τούτο ήταν αναµενόµενο, καθότι η ανάπτυξη 

των εποπτικών δεξιοτήτων στο σχολείο είναι ιδιαίτερα παραµεληµένη125.  

 Η σχετικά µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης των παρεµβολών Β είτε Γ 

στις απαντήσεις των µαθητών µπορεί να ερµηνευτεί από το ότι τόσο η µια όσο 

και η άλλη περιέχουν τρίγωνο, το οποίο αφενός είναι όµοιο, αφετέρου έχει τον 

ίδιο προσανατολισµό µε το δοθέν στο στέλεχος των ερωτήσεων. Η επιλογή 

µιας από τις δυο αυτές παρεµβολές αντί της ορθής απάντησης, η οποία περιέχει 

επίσης όµοιο τρίγωνο, µπορεί να ερµηνευτεί από ανικανότητα των µαθητών 

για νοερή στρέψη του τραπεζίου, το οποίο µάλιστα έχοντας τη µικρότερη βάση 

στο κάτω µέρος δεν είναι καθόλου οικείο γεωµετρικό σχήµα στους µαθητές, 

αντίθετα µε το τετράγωνο της παρεµβολής Β΄ ή το ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο της εναλλακτικής απάντησης Γ.  

 .  

                                                 
125 H R. HERSHKOWITZ και οι συνεργάτες της τονίζουν ότι στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου 
δεν γίνεται καµµία συστηµατική προσπάθεια ανάπτυξης εποπτικών ικανοτήτων παρά τη σπουδαιότητά 
τους.  



ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

 Εξετάζει την ικανότητα του µαθητή να διακρίνει τετράπλευρα και 

συγκεκριµένα το τυχαίο τετράπλευρο, το τραπέζιο, το παραλληλόγραµµο, το 

ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, το τετράγωνο, το ρόµβο (κατηγορία ΙΙ : 

∆ιάκριση γεωµετρικών εννοιών – ∆ιδακτικός στόχος 3 : ∆ιάκριση 

τετραπλεύρων).  

Πίνακας 8 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε8 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 14 8.4 8.4 

1 10 6.0 14.4 

2 55 32.9 47.3 

3 5 3.0 50.3 

4 2 1.2 51.5 

5 81 48.5 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι λιγότεροι από τους 

µισούς µαθητές του δείγµατος είναι σε θέση να διακρίνουν όλα τα 

τετράπλευρα. Ιδιαίτερη αδυναµία παρουσιάστηκε στη διάκριση του τραπεζίου 

και του τυχαίου τετραπλεύρου (παρεµβολές Β, Γ και ∆ – 62 µαθητές), ενώ 10 

µαθητές δεν µπόρεσαν να διακρίνουν το παραλληλόγραµµο και το ρόµβο. 

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι 14 µαθητές δεν ήταν σε θέση να επιλέξουν καµµία 

απάντηση.  

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι οι 86 από τους 

τελειόφοιτους µαθητές της Ε΄ τάξης του δείγµατός µας δεν έχουν αναπτύξει 



επαρκώς τις δεξιότητες του 1ου επιπέδου van Hiele, καθόσον δε µπορούν να 

διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων που δίνονται στο στέλεχος της 

ερώτησης –λ.χ. το ζεύγος των παράλληλων πλευρών του τραπεζίου – ώστε να 

να ταξινοµήσουν τα σχήµατα στις αντίστοιχες κατηγορίες του στελέχους της 

απάντησης.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Η ικανότητα, η οποία εξετάζεται εδώ, εντάσσεται στην ευρύτερη 

κατηγορία της διάκρισης γεωµετρικών εννοιών (Κατηγορία ΙΙ) και ειδικότερα 

αναφέρεται στη διάκριση της ευθείας, της ηµιευθείας και του ευθυγράµµου 

τµήµατος (∆ιδακτικός στόχος 4). Στα αντίστοιχα σχεδιάσµατα συµπεριλάβαµε 

ένα κύκλο έτσι ώστε να παρουσιάσουµε το ευθύγραµµο τµήµα µε τη µορφή 

της διαµέτρου ΑΒ και την ηµιευθεία µε τη µορφή της εφαπτοµένης του κύκλου 

στο σηµείο Α.  

Πίνακας 9 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε9 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 12 7.2 7.2 

1 31 18.6 25.7 

2 19 11.4 37.1 

3 40 24.0 61.1 

4 56 33.5 94.6 

5 9 5.4 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 Ο παραπάνω πίνακας καταδεικνύει ποσοτικά τις δυσκολίες που ενέχει η 

εννοιολογική προσέγγιση των εν λόγω γεωµετρικών εννοιών : µόνο 56 από 



τους 167 µαθητές του δείγµατος µπορούν να διακρίνουν τα αντίστοιχα 

σχήµατα. Από τους υπόλοιπους µαθητές οι 40 διακρίνουν µεν το ευθύγραµµο 

τµήµα, όχι όµως την ευθεία και την ηµιευθεία, συγκεκριµένα µάλιστα 

συγχέουν τους δύο όρους.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

 Τούτη η ερώτηση εξετάζει, στο γενικότερο πλαίσιο της διάκρισης 

γεωµετρικών εννοιών (Κατηγορία ΙΙ), την ικανότητα των µαθητών να 

αναγνωρίσουν τις ακτίνες ενός κύκλου (∆ιδακτικός στόχος 5).  

 
Πίνακας 10 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε10 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 2 1.2 1.2 

1 73 43.7 44.9 

2 11 6.6 51.5 

3 5 3.0 54.5 

4 4 2.4 56.9 

5 72 43.1 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 Όπως διαπιστώθηκε µόνο 72 µαθητές κατάφεραν να διακρίνουν όλες τις 

ακτίνες που ήταν σηµειωµένες στο σχήµα. Από τους υπόλοιπους οι 73 µαθητές 

που επέλεξαν την παρεµβολή Α δεν αναγνωρίζουν τις δύο ακτίνες καθεµιά από 

τις οποίες συνιστά το ήµισυ της διαµέτρου ΑΒ που είναι σηµειωµένη στο 

σχήµα, γεγονός που µας παραπέµπει γενικότερα σε ανεπαρκή οικοδόµηση της 

έννοιας του κύκλου.  

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

∆ιαµέσου της ερώτησης αυτής εξετάζεται η ικανότητα του µαθητή για 

εκτίµηση της απάντησης (Κατηγορία ΙΙΙ – ∆ιδακτικός στόχος 6). Η εκτίµηση 

στην περίπτωση αυτή προέρχεται από την περιοχή της µέτρησης και αφορά 

συγκεκριµένα τη µέτρηση γωνιών. Αυτό λοιπόν που απαιτεί αυτό το έργο 

αξιολόγησης από το µαθητή είναι να εκτιµήσει το µέτρο δοσµένης γωνίας. 

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η ικανότητα για εκτίµηση της απάντησης δε 

συνιστά επιµέρους διδακτικό στόχο των Μαθηµατικών της Ε΄ τάξης αλλά 

αποτελεί έναν από τους Γενικούς ∆ιδακτικούς στόχους του µαθήµατος, οι 

οποίοι διατυπώνονται στο πρόσφατα δηµοσιευµένο Πρόγραµµα Σπουδών 

Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού126. . 

 

 

Πίνακας 11 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε11 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 2 1.2 1.2 

1 93 55.7 56.9 

2 16 9.6 66.5 

3 19 11.4 77.8 

4 21 12.6 90.4 

5 16 9.6 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 
 

                                                 
126 (ΦΕΚ 1374, τεύχος 2ο, σ. 19067) 



 Το χαµηλό ποσοστό των µαθητών που εκτίµησαν ορθά το µέτρο της 

γωνίας (15ο) ήταν αναµενόµενο, καθότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτίµησης έχει 

παραµεληθεί από το µέχρι σήµερα ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα. Ιδιαίτερη 

εντύπωση µάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι 21 µαθητές εκτίµησαν ότι το µέτρο 

της γωνίας είναι 165ο.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

 Στο ίδιο πλαίσιο µε την προηγούµενη ερώτηση (Κατηγορία ΙΙΙ-

∆ιδακτικός στόχος 6) εξετάζεται εδώ εάν ο µαθητής είναι ικανός να εκτιµήσει 

την ευθεία γωνία µεταξύ άλλων οξειών και αµβλειών γωνιών. Η ορθή 

απάντηση µπορεί εναλλακτικά να επιλεγεί µε ενεργοποίηση εποπτικών 

ικανοτήτων, οι οποίες θα επιτρέψουν τη θεώρηση της ευθείας γωνίας ως το 

άθροισµα δύο ορθών εφεξής γωνιών.  

 
Πίνακας 12 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε12 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0    

1 32 19.2 19.2 

2 26 15.6 34.7 

3 24 14.4 49.1 

4 4 2.4 51.5 

5 81 48.5 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

  

 



 Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι λιγότεροι από τους 

µισούς µαθητές, στους οποίους επιδόθηκε το τεστ, µπορούν να εκτιµήσουν το 

µέτρο της ευθείας γωνίας (µόλις το 48,5% των µαθητών), γεγονός το οποίο 

αναδεικνύει την ανάγκη εµπλουτισµού της διδασκαλίας µε δραστηριότητες 

εκτίµησης του µέτρου γωνιών.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

 Εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία ΙΙ (∆ιάκριση γεωµετρικών 

εννοιών) και εξετάζει την ικανότητα του µαθητή να διακρίνει τις οξείες από τις 

γωνίες (οξείες και αµβλείες) του δοσµένου σχήµατος. Επιπλέον έµµεσα 

εξετάζεται η ικανότητα αναγνώρισης σχήµατος µέσα σε ένα άλλο σχήµα.  

 

 

 

Πίνακας 13 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε12 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0    

1 32 19.2 19.2 

2 26 15.6 34.7 

3 24 14.4 49.1 

4 4 2.4 51.5 

5 81 48.5 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

  



 Όπως προκύπτει από τον πίνακα, 61 από τους µαθητές που συγκροτούν 

το δείγµα δε φαίνονται ικανοί να διακρίνουν τις οξείες από τις αµβλείες γωνίες. 

Ενδεχοµένως το αντίστοιχο ποσοστό να είναι λίγο υψηλότερο από εκείνο που 

θα παρατηρούσαµε εάν δεν επρόκειτο για γωνίες µη κυρτού πολυγώνου, 

καθόσον η αναγνώριση ενός σχήµατος ως µέρος µεγαλύτερου σχήµατος 

αποτελεί οπτική δεξιότητα του Επιπέδου 1 van Hiele (επίπεδο ανάλυσης), ενώ 

η απλή αναγνώριση µεµονωµένου σχήµατος του επιπέδου Ο (επίπεδο ολικής 

αντίληψης).  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 

Το προκείµενο έργο απαιτεί από τον µαθητή να σειροθετήσει τρεις 

γωνίες από τη µεγαλύτερη στη µικρότερη – χωρίς τη χρήση µοιρογνωµονίου ή 

τη δυνατότητα επί- θεσης. Ουσιαστικά αξιολογείται η ικανότητα σύγκρισης 

γωνιών βάσει της εκτίµησης µεγέθους, χωρίς όµως να µας ενδιαφέρει εδώ το 

ακριβές µέτρο των γωνιών (∆ιδακτικός στόχος 10 – Κατηγορία ΙΙΙ). Μια 

δεύτερη εκδοχή στην επιλογή της ορθής απάντησης αφορά τις εποπτικές 

ικανότητες και συγκεκριµένα τη νοερή µετάθεση και επίθεση της µιας γωνίας 

πάνω στην  άλλη  (λ.χ. των δύο µικρότερων στην µεγαλύτερη), αφού 

προηγηθεί νοερή στρέψη των δύο µικρότερων γωνιών. Παράλληλα µε τις 

οπτικές είναι ιδιαίτερα αναγκαίες εδώ οι γλωσσικές δεξιότητες εκείνες που θα 

δώσουν τη δυνατότητα στο µαθητή να κατανοήσει ό,τι αναφέρεται στο 

στέλεχος της ερώτησης, εν τέλει να κατανοήσει πλήρως τι πρέπει να κάνει.  

 

Πίνακας 14 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε14 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 3 1.8 1.8 

1 19 11.4 13.2 



2 9 5.4 18.6 

3 11 6.6 25.1 

4 98 58.7 83.8 

5 27 16.2 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι 98 από τους µαθητές του δείγµατος 

µπορούν να διατάξουν κατά φθίνουσα τάξη τις δοσµένες γωνίες, ενώ 27 από 

τους υπόλοιπους, προφανώς µην κατανοώντας τι τους ζητήθηκε, διέταξαν τις 

γωνίες κατά αύξουσα τάξη. Οι 39 µαθητές που επέλεξαν µια από τις υπόλοιπες 

τρεις παρεµβολές εµφανίζονται ως µη ικανοί να συγκρίνουν τις γωνίες µε τον 

προαναφερόµενο τρόπο.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15 

 Η ερώτηση τούτη αξιολογεί το µαθητή στην ικανότητα διάκρισης της 

ορθής γωνίας (Κατηγορία ΙΙ – ∆ιδακτικός στόχος 7). Έµµεσα αξιολογείται η 

ικανότητα αναγνώρισης ενός σχήµατος (της ορθής γωνίας) µέσα σε ένα 

σύνθετο σχήµα (∆ιδακτικός στόχος 2).  

 
 
 

Πίνακας 15 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε15 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0    

1 4 2.4 2.4 



2 118 70.7 73.1 

3 7 4.2 77.2 

4 25 15.0 92.2 

5 13 7.8 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 

 

 Το υψηλό ποσοστό (70,7%) των µαθητών που επέλεξαν την ορθή 

απάντηση επιβεβαιώνει ότι οι τελευταίοι είναι ικανοί να τη διακρίνουν ακόµη 

και µέσα σε ένα σύνθετο σχήµα, το οποίο όµως ενδέχεται να απέτελεσε 

εµπόδιο στη διάκρισή της από το υπόλοιπο 29,3% των µαθητών.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16 

Εδώ αξιολογείται η κατανόηση της έννοιας των κάθετων ευθειών 

(∆ιδακτικός στόχος 8) διά µέσου µιας δραστηριότητας διάκρισης ενός 

ζεύγους τέτοιων ευθειών ανάµεσα σε άλλα ζεύγη (κατηγορία ΙΙ). 

Απαιτούνται καταρχήν γλωσσικές δεξιότητες, ώστε ο µαθητής να 

κατανοήσει το περιεχόµενο της ερώτησης. Η διάκριση του ζεύγους των 

κάθετων ευθειών προϋποθέτει αυξηµένες οπτικές δεξιότητες, καθότι 

πρόκειται για ένα σύνθετο σχήµα έξι τεµνόµενων σε πέντε σηµεία 

ευθειών. Επιπλέον στο σχήµα υπάρχουν πέρα από το αναφερόµενο στο 

στέλεχος της απάντησης  ζεύγος κάθετων ευθειών, άλλα τρία ζεύγη 

καθέτων.  

 

Πίνακας 16 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε16 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0    



1 7 4.2 4.2 

2 3 1.8 6.0 

3 18 10.8 16.8 

4 14 8.4 25.1 

5 125 74.9 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

 
 Ο αριθµός των µαθητών, οι οποίοι επέλεξαν την ορθή απάντηση (Α) 

είναι εξαιρετικά µικρός, µόλις 7 άτοµα. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά 

πολύ µικρότερο από το αναµενόµενο γεγονός που απαιτεί να εστιάσουµε την 

προσοχή µας. Ένας εξαιρετικά µεγάλος αριθµός υποκειµένων του δείγµατος 

επέλεξε την εναλλακτική απάντηση Ε, η οποία περιλαµβάνει ένα ζεύγος 

παράλληλων ευθειών σε κατακόρυφη θέση. Πρόκειται για µια από τις συνήθεις 

πλάνες του διδακτικού συµβολαίου, η οποία οφείλεται στην παρουσίαση δύο 

παράλληλων ευθειών πάντα σε οριζόντια θέση, γεγονός που οδηγεί τους 

µαθητές να τις θεωρούν κάθετες εάν παρουσιαστούν σε κατακόρυφη θέση127. 

Παράλληλα οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας και την ενδεχόµενη επίδραση 

του γλωσσικού παράγοντα στο θέµα της παρερµηνείας της καθετότητας, 

καθόσον στη φυσική µας γλώσσα πολύ συχνά συγχέονται οι δύο όροι, µε 

αποτέλεσµα να γίνεται ευρεία χρήση της έννοιας της καθετότητας σε 

περιπτώσεις που αφορούν «το κατακόρυφο».  

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε µετά τη συµπλήρωση του 

τεστ διατυπώθηκαν τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους µαθητές των 

τάξεων, σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν ιδιαίτερα τη συγκεκριµένη 

ερώτηση. Από αυτά διακρίναµε την τάση της χρήσης στη διδασκαλία της 

πρότασης : δύο ευθείες είναι κάθετες µεταξύ τους. Η σχετική µε την 

καθετότητα ευθειών ορολογία του σχολικού εγχειριδίου είναι :  

- Οι ευθείες γ και δ είναι µεταξύ τους κάθετες (πρώτο µέρος, σ. 77)  

                                                 
127 Γ.Μ. ΤΡΟΥΛΗΣ, 1996, σ. 100. 



- Η ευθεία γ είναι κάθετη στην ευθεία δ.  

- ∆ύο τεµνόµενες ευθείες κάθετες µεταξύ τους. 

- ∆ύο τεµνόµενες ευθείες, που σχηµατίζουν τέσσερις γωνίες ίσες, είναι 

κάθετες.  

- Οι ευθείες ε και δ τέµνονται στο σηµείο Α και είναι κάθετες µεταξύ τους 

(πρώτο µέρος, σ. 80)  

- Ευθεία δ κάθετη πάνω στην ευθεία ε  

- Ζεύγος ευθειών που τέµνονται κάθετα (πρώτο µέρος, σ.81)... 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17 

Με την ερώτηση αυτή αξιολογείται η ικανότητα του µαθητή να 

διακρίνει ευθείες που είναι παράλληλες (Κατηγορία ΙΙ – ∆ιδακτικός στόχος 9)  

 
Πίνακας 17 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε17 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 5 3.0 3.0 

1 18 10.8 13.8 

2 19 11.4 25.1 

3 102 61.1 86.2 

4 7 4.2 90.4 

5 16 9.6 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

Ο αντίστοιχος ∆ιδακτικός στόχος έχει επιτευχθεί από 102 µαθητές του 

δείγµατος. Ωστόσο αξίζει να επισηµανθεί ότι 37 από τους υπόλοιπους µαθητές 

εξέλαβαν τις παράλληλες ευθείες του σχήµατος ως τεµνόµενες. Μια πιθανή 

ερµηνεία αφορά τον παραπλανητικό χαρακτήρα της ευθείας ε στο σχήµα 



(τέµνουσα των α και β) σε συνδυασµό µε ανεπάρκεια γλωσσικών- 

αναγνωστικών δεξιοτήτων για την κατανόηση των προτάσων που 

εµπεριέχονται στο στέλεχος της απάντησης.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18 

Η ερώτηση αυτή αξιολογεί την ικανότητα σύγκρισης γωνιών στο 

πλαίσιο της σύγκρισης του µέτρου τους (Κατηγορία ΙV – ∆ιδακτικός στόχος 

10). Έµµεσα εξετάζεται ο µαθητής στην ορθή προσέγγιση της έννοιας της 

γωνίας, καθότι το µέτρο της τελευταίας είναι ανεξάρτητο του µήκους των 

πλευρών αυτής.  

 
Πίνακας 18 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε18 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 5 3.0 3.0 

1 15 9.0 12.0 

2 21 12.6 24.6 

3 73 43.7 68.3 

4 9 5.4 73.7 

5 44 26.3 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 
 

Λιγότεροι από τους µισούς µαθητές φάνηκαν ικανοί να συγκρίνουν τις δύο 

γωνίες. Το υψηλό ποσοστό  που συγκέντρωσε η εναλλακτική απάντηση Ε 

µπορεί να ερµηνευτεί από το γεγονός  ότι στο σχεδίασµα της µιας γωνίας οι 

πλευρές της είναι µεγαλύτερου µήκους συγκρινόµενες µε τις πλευρές του 



σχήµατος της άλλης γωνίας. Από τους 44 µαθητές που επέλεξαν την 

προαναφερόµενη παρεµβολή, οι 37 δεν έκαναν χρήση µοιρογνωµονίου, ενώ οι 

υπόλοιποι το χρησιµόποίησαν για τη µέτρηση µόνο της µιας γωνίας, 

συγκεκριµένα εκείνης µε το µεγαλύτερο µήκος πλευρών.   

ΕΡΩΤΗΣΗ 19 

Αξιολογεί το µαθητή στη χρήση γεωµετρικών οργάνων – συγκεκριµένα του 

γνώµονα, ενώ εξετάζει έµµεσα την ικανότητα σχεδίασης της απόστασης δύο 

παραλλήλων ευθειών (Κατηγορία IV – ∆ιδακτικός στόχος 11). Ο µαθητής 

καλείται, χρησιµοποιώντας ορθά το γνώµονα, να διαπιστώσει ποιό από τα 

ευθύγραµµα τµήµατα που έχουν τα άκρα τους στις δύο παράλληλες ευθείες του 

σχήµατος παριστάνει την απόσταση των ευθειών αυτών.  

 
 

Πίνακας 19 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε19 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 5 3.0 3.0 

1 23 13.8 16.8 

2 84 50.3 67.1 

3 18 10.8 77.8 

4 16 9.6 87.4 

5 21 12.6 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

 

Μόλις 84 από τους µαθητές του δείγµατός µας παρουσιάζονται να έχουν τη 

σχετική ικανότητα γεγονός το οποίο µπορεί να ερµηνευτεί από αδυναµία 

χρήσης του γνώµονα που αφορά τη συγκεκριµένη κατασκευή. Οι σχεδιαστικές  



δεξιότητες γενικότερα είναι παραµεληµένες από το Αναλυτικό Πρόγραµµα, 

ενώ έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τάξεις, στις οποίες οι µαθητές δεν έχουν 

συνηθίσει να χρησιµοποιούν γεωµετρικά όργανα στο µάθηµα της 

γεωµετρίας128.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20 

Εδώ εξετάζεται εάν ο µαθητής είναι ικανός να χρησιµοποιήσει το γνώµονα 

προκειµένου να διαπιστώσει ποιό είναι το ύψος του ΑΒΓ από την κορυφή Α 

(Κατηγορία IV – ∆ιδακτικός στόχος  11).  

 
Πίνακας 20 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε20 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 3 1.8 1.8 

1 22 13.2 15.0 

2 11 6.6 21.6 

3 9 5.4 26.9 

4 111 66.5 93.4 

5 11 6.6 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

Σύµφωνα µε τον πίνακα, 111 µαθητές του δείγµατός µας είναι ικανοί 

στη χρήση του γνώµονα στα πλαίσια της εφαρµογής χάραξης των υψών ενός 

τριγώνου. Τούτο επιπλέον προκύπτει από την ενδεικτική άτυπη σηµείωσή µας 

στο γραπτό τους µετά από άµεση παρατήρηση της δραστηριότητας.  

Η µη επιλογή της ορθής απάντησης ενδέχεται να οφείλεται στην 

ανικανότητα χρήσης του γνώµονα είτε σε ανεπάρκεια της εννοιολογικής 
                                                 
128 M. ΤΟΥΜΑΣΗΣ, 1994, σσ. 327-328 



κατασκευής του ύψους129. Στην περίπτωση της επιλογής της παρεµβολής Β 

είναι ιδιαίτερα εµφανής η ανεπάρκεια γλωσσικών δεξιοτήτων των αντίστοιχων 

µαθητών, καθώς ενώ ζητείται το ύψος από την κορυφή Α, επιλέγεται ως ύψος 

το ΓΛ.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 21 

 Η ερώτηση αυτή αξιολογεί την ικανότητα του µαθητή να διακρίνει το 

ύψος που αντιστοιχεί στη µια από τις δύο κάθετες πλευρές ορθογωνίου 

τριγώνου (Κατηγορία ΙΙ). ∆εν απαιτείται η χρήση του γνώµονα δεδοµένου ότι 

το τρίγωνο είναι ορθογώνιο µε ορθή τη γωνία που είναι κατάλληλα 

σηµειωµένη στο σχήµα.  

 
Πίνακας 21 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                             

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε21 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 8 4.8 4.8 

1 8 4.8 9.6 

2 24 14.4 24.0 

3 14 8.4 32.3 

4 21 12.6 44.9 

5 92 55.1 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
  

                                                 
129 Η πρώτη εκδοχή είναι πιθανότερη, καθώς έχει διαπιστωθεί διαµέσου ερευνών (Wilson, 1986) ότι 
συχνά οι µαθητές αν και γνωρίζουν ορισµούς δεν τους εφαρµόζουν [R. HERSHKOWITZ, 1996, 
σ.112].  



 Πλην των 92 µαθητών που διέκριναν το ύψος, οι υπόλοιποι φαίνεται να 

έχουν ανεπαρκώς κατασκευάσει την έννοια του ύψους (άγνοια είτε µερική 

άγνοια του ορισµού).  

 Η επιλογή της παρεµβολής Α µας παραπέµπει επίσης σε ανεπαρκείς 

γλωσσικές δεξιότητες, αφού οι µαθητές που την επέλεξαν δεν έχουν 

κατανοήσει το περιέχοµενο της ερώτησης.  

  

 

 

 

 

 

 

Β΄  ΜΕΡΟΣ 

ΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

 Στο δεύτερο µέρος έχουµε ζητήσει από τους µαθητές να καταγράψουν τους 

συλλογισµούς τους, τις αιτιολογήσεις ή οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε τη 

διεκπεραίωση της εκάστοτε δραστηριότητας, γεγονός που θα µας επιτρέψει να 

προβούµε σε µια στοιχειώδη ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 22 

 Εξετάζει την ικανότητα χρήσης του µοιρογνωµονίου για την εύρεση του 

µέτρου δοσµένης γωνίας (∆ιδακτικός στόχος 12-Κατηγορία IV).  

Πίνακας 22 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε22 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 6 3.6 3.6 

1 23 13.8 17.4 



2 18 10.8 28.1 

3 13 7.8 35.9 

4 61 36.5 72.5 

5 46 27.5 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
  

 Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το εξαιρετικά µικρό ποσοστό που 

συγκέντρωσε η ορθή απάντηση. Μόλις 46 από τους 167 µαθητές του δείγµατός 

µας είναι ικανοί να µετρήσουν τη γωνία χρησιµοποιώντας το 

µοιρογνωµόνιο130. Οι παρεµβολές Γ και Ε ενέχουν µια επιπλέον δυσκολία, 

καθόσον το µέτρο δίνεται σε µέρη ορθής, οπότε απαιτείται η µετατροπή σε 

µοίρες ή αντιστρόφως. Το ενδεχόµενο λάθους στην µετατροπή δεν επηρεάζει 

τελικώς την επιλογή της ορθής απάντησης, δεδοµένου ότι έχει ζητηθεί από 

τους µαθητές να καταγράψουν το αποτέλεσµα της µέτρησης της γωνίας. Από 

τον πίνακα συχνοτήτων και από τη µελέτη των σηµειώσεων των µετρήσεων 

των µαθητών διαφαίνεται η αδυναµία των τελευταίων να χρησιµοποιήσουν το 

µοιρογνωµόνιο131. Τούτο ήταν αναµενόµενο δεδοµένων των αδυναµιών της 

διδακτικής προσέγγισης στη µέτρηση γωνιών, εν τέλει της εννοιολογικής 

κατανόησης της µέτρησης και της µονάδας µέτρησης γωνιών, στις οποίες 

έχουµε αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3. Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να έχει η 

παραµέληση από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα του σταδίου κατά το οποίο 

γίνεται χρήση µη συµβατικών µονάδων µέτρησης132.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23 

Αξιολογεί την ικανότητα των µαθητών να εφαρµόζουν τη γνώση ότι το 

άθροισµα των γωνιών οποιουδήποτε τριγώνου είναι 180ο (Kατηγορία VI – 

                                                 
130 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 2, Υ14. 
131 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, Υ53, σ. 2. 
132 Το πρόσφατα δηµοσιευµένο Πρόγραµµα Σπουδών της ∆ιδασκαλίας των Μαθηµατικών του 
∆ηµοτικού περιλαµβάνει σχετικό διδακτικό στόχο για την Ε΄ τάξη «Να διενεργούν µετρήσεις γωνιών 
µε µονάδα µέτρησης το ½ και το ¼ της ορθής γωνίας» (ΦΕΚ 1374, σ. 191). 



∆ιδακτικός στόχος 13). Πέρα από τις δεξιότητες εφαρµογής απαιτούνται 

γλωσσικές δεξιότητες για την κατανόηση του περιεχοµένου της ερώτησης. Η 

εκτέλεση του έργου δεν απαιτεί οπτικές δεξιότητες – η ερώτηση δεν 

συνοδεύεται από σχήµα.  

 
Πίνακας 23 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε23 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 7 4.2 4.2 

1 26 15.6 19.8 

2 9 5.4 25.1 

3 5 3.0 28.1 

4 6 3.6 31.7 

5 114 68.3 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση. 
∆εδοµένου ότι πρόκειται για ένα απλό έργο όπου απαιτείται η εφαρµογή 

αποκλειστικά της συγκεκριµένης γνώσης, συµπεραίνουµε ότι 114 µαθητές 

είναι τελικά ικανοί να την εφαρµόζουν133. Μεταξύ των παρεµβολών η Α 

επιλέχθηκε από περισσότερους µαθητές συχνά χωρίς καταγραφή αιτιολόγησης. 

Ενδεικτικά παραθέτουµε τις σηµειώσεις ενός υποκειµένου :  

Y62 [µαθήτρια µε πολύ καλή επίδοση στα Μαθηµατικά]  
180ο είναι η κάθε µιά.  

 

Οι µαθητές που επέλεξαν την παρεµβολή Β αιτιολόγησαν κατά τον ίδιο τρόπο 

µε το Υ 123 :  

 

 

                                                 
133 Ενδεικτικές αιτιολογήσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 3. 



 

 

 

Η επιλογή της εναλλακτικής απάντησης Γ αιτιολογήθηκε κατ’ ανάλογο τρόπο. 

Υ109 :  

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24 

Στη δραστηριότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα εφαρµογής της γνώσης 

σχετικά µε το άθροισµα των γωνιών του τετραπλεύρου (Κατηγορία VI – 

∆ιδακτικός στόχος 14).  

Η εκτέλεση του έργου απαιτεί δεξιότητες εφαρµογής, καθώς επίσης οπτικές 

και γλωσσικές δεξιότητες.  

 

 

 

Πίνακας 24 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε24 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 11 6.6 6.6 

1 22 13.2 19.8 

2 25 15.0 34.7 

3 10 6.0 40.7 

4 68 40.7 81.4 



5 31 18.6 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

Μόλις 68 µαθητές φαίνεται να έχουν την ικανότητα εφαρµογής της 

προαναφερόµενης γνώσης134.  Ωστόσο όµως ειδικότερα σε αυτό το έργο 

αξιολόγησης παρατηρήθηκε ότι σε αρκετές από τις παραπάνω περιπτώσεις η 

επιλογή της ορθής απάντησης ∆ έχει συµπτωµατικό χαρακτήρα, όπως λ.χ. στην 

περίπτωση του Υ111.  Η µαθήτρια, µε άριστη επίδοση στα Μαθηµατικά, 

αιτιολόγησε την επιλογή της ως εξής :        

 

 

 

 

 

 

 

 

Οµοίως το Υ11, Υ14 κ.α.  

Το Υ109 σηµείωσε την ακόλουθη πράξη προφανώς παραπλανώµενο από τις 

ορθές γωνίες  ∠A και  ∠∆ του σχήµατος :  90 + 90 = 180ο .  

Οµοίως το Υ30 :  Β= 90ο, Γ = 90ο, 90ο + 90ο = 180ο.  

Το Υ9 αιτιολόγησε την επιλογή της ορθής απάντησης ως εξής : «Κάθε 

τετράπλευρο έχει πάντα 360ο. Κάθε πλευρά είναι από 90ο. Γιατί 90ο + 90ο +90ο +90ο = 360ο». 

Οµοίως το Υ20 :           

 

 

 

 

 

                                                 
134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 4 



 

 

 

 

Εκτός από την ανεπάρκεια γλωσσικών δεξιοτήτων στην αιτιολόγηση 

παρατηρείται εδώ η τάση να αποδίδονται αυθαίρετα τιµές για το µέτρο των 

άγνωστων γωνιών.  

Η επιλογή των παρεµβολών Α και Γ µπορεί να ερµηνευτεί από µερική 

ανάκληση της σχετικά µε το άθροισµα γωνιών τετραπλεύρου γνώσης, όπως 

προκύπτει από την αιτιολόγηση των µαθητών.  

Ως παράδειγµα αναφέρεται το Υ29 που επέλεξε την απάντηση Γ και 

αιτιολόγησε µε την πράξη :   

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιλογή της παρεµβολής Α αιτιολογήθηκε µε την πράξη :  180 + 180 = 360. 

Τέλος αξίζει να επισηµάνουµε ότι 42 συνολικά µαθητές – 11 και 31 

αντίστοιχα- δεν επέλεξαν καµία απάντηση, είτε θεώρησαν ότι δεν έχουµε τις 

απαραίτητες πληροφορίες για να βρούµε το ζητούµενο.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25 

 ∆ια µέσου της ερώτησης αυτής εξετάζεται η ικανότητα εφαρµογής της 

γνώσης ότι το άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180ο (∆ιδακτικός 

στόχος 13 – Κατηγορία VI). Oι µαθητές καλούνται να εφαρµόσουν τη σχετική 

γνώση σε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο. Απαιτούνται οπτικές, λογικές και 

γλωσσικές δεξιότητες.  



 
Πίνακας 25 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε25 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 11 6.6 6.6 

1 36 21.6 28.1 

2 9 5.4 33.5 

3 7 4.2 37.7 

4 11 6.6 44.3 

5 93 55.7 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

 Το ποσοστό των ορθών απαντήσεων (55,7%) επί του συνόλου των 

απαντήσεων δεν είναι υψηλό, υπολείπεται µάλιστα του αντίστοιχου ποσοστού 

της Ερώτησης 23, η οποία εξετάζει την ίδια ακριβώς ικανότητα. Η εκτέλεση 

του έργου εδώ απαιτεί δύο αριθµητικές πράξεις (αφαίρεση και διαίρεση) έναντι 

µιας που απαιτεί η Ερώτηση 23 (διαίρεση).  

Οι συνολικά 54 µαθητές, οι οποίοι επέλεξαν µία από τις παρεµβολές Α, Γ, ∆ 

δεν είναι ικανοί να εφαρµόσουν τη σχετική ιδιότητα, αφού το άθροισµα των 

γωνιών του τριγώνου του σχήµατος είναι βάσει της επιλογής τους κατά 

περίπτωση ίσο µε 270ο, 150ο και 360ο. Από αυτές στην επιλογή ∆ υπεισέρχεται 

επιπλέον θέµα γλωσσικών δεξιοτήτων, αφού δεν έχει γίνει κατανοητό ότι οι 

γωνίες ∠Β και ∠Γ είναι ίσες». Οµοίως στην επιλογή της εναλλακτικής 

απάντησης Β.  

Ενδεικτικές αιτιολογήσεις για την επιλογή :  

Της εναλλακτικής απάντησης Α  

Υ27, Υ49 :                                              Υ109, Υ77 :  



 

 

 

 

 

 

 

Υ116 :        

 

 

 

 

 

 

 

Της εναλλακτικής απάντησης Γ  

Υ103 :  

 

 

 

 

 

 

 

Της εναλλακτικής απάντησης ∆  

Υ57 :  

 

 

 

 

 



 

 

Της εναλλακτικής απάντησης Β  

Υ47 : 180:3= 60ο   60ο + 30ο = 90ο  ∠Β  ∠Γ 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 26 

Στο ίδιο πλαίσιο µε την ερώτηση 23 και 25 η εν λόγω ερώτηση εξετάζει την 

ικανότητα εφαρµογής της γνώσης σχετικά µε το άθροισµα των γωνιών 

τριγώνου (Κατηγορία VI – ∆ιδακτικός στόχος 13). 

Προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου είναι επιπλέον η εφαρµογή της 

γνώσης σχετικά µε την ισότητα των γωνιών που πρόσκεινται στη βάση 

ισοσκελούς τριγώνου.  

Απαιτούνται αυξηµένες λογικές, οπτικές καθώς επίσης γλωσσικές ικανότητες. 

Πίνακας 26 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε26 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 11 6.6 6.6 

1 37 22.2 28.7 

2 20 12.0 40.7 

3 83 49.7 90.4 

4 8 4.8 95.2 

5 8 4.8 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
Σχεδόν τα µισά υποκείµενα του δείγµατος εκτέλεσαν µε επιτυχία το 

συγκεκριµένο έργο αξιολόγησης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι το χαµηλότερο 

ανάµεσα στις ερωτήσεις που αξιολογούν την ίδια ικανότητα. Τούτο ήταν 



αναµενόµενο δεδοµένης της προοδευτικά αυξανόµενης πολυπλοκότητας που 

χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες των Ερωτήσεων 23,25 και 26. 

Το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των παρεµβολών συγκέντρωσε η Α (∠Α = 

50ο). Όπως προκύπτει από τη µελέτη των αιτιολογήσεων που είναι 

σηµειωµένες στα γραπτά των µαθητών, οι τελευταίοι τείνουν να εφαρµόζουν 

τη γνώση περί ισότητας δύο γωνιών ισοσκελούς όχι για τις προσκείµενες στη 

βάση γωνίες (∠Β και ∠Γ) αλλά για τη γωνία της κορυφής (∠Α) και τη µία από 

τις γωνίες της βάσης (∠Β)135.  

Η επιλογή της παρεµβολής Β (∠Α=130ο) αιτιολογήθηκε ως εξής :  

Υ26 (ενδεικτικά) : 130ο + 50ο = 180ο είτε Υ11 : 180-50= 130ο.  

Είναι προφανές ότι οι συγκεκριµένοι µαθητές αγνόησαν την τρίτη γωνία του 

τριγώνου (∠Γ), οπότε δεν είναι ικανοί να εφαρµόζουν τη σχετική µε το 

άθροισµα των γωνιών τριγώνου γνώση. Η επιλογή της παρεµβολής ∆ 

αιτιολογείται όπως : Υ87 :                  

 

 

 

 

 

  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27 

Εξετάζει την ικανότητα του µαθητή να εφαρµόζει τη γνώση της µεθόδου για 

τον υπολογισµό της περιµέτρου ισοσκελούς τριγώνου (Κατηγορία V- 

∆ιδακτικός στόχος 15).  

                                                 
135 Βλέπε περίπτωσεις Υ9, Υ36,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 5.  

 



Παράλληλα εξετάζεται η γενικότερη ικανότητα του µαθητή να ξεχωρίζει τα 

δεδοµένα και τα ζητούµενα του προβλήµατος και να επιλέγει τα αναγκαία 

δεδοµένα για την επίλυσή του136.  Η εκτέλεση του έργου απαιτεί :  

i) Οπτικές και λογικές δεξιότητες οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα 

στο µαθητή  :   

Να διακρίνει το µη αναγκαίο δεδοµένο για τη λύση (∠Β = 40ο )  

Να συνάγει ότι ΑΒ =ΑΓ (λόγω του ισοσκελούς ΑΒΓ). Συνεπώς ΑΒ 

= 3µ137.  

ii) ∆εξιότητες εφαρµογής της γνώσης της µεθόδου για εύρεση της 

περιµέτρου ΑΒ+ ΑΓ+ΒΓ = 11µ.  

iii) Γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες θα του επιτρέψουν να κατανοήσει 

τα δεδοµένα και τα ζητούµενα του έργου προς αξιολόγηση.  

 

Πίνακας 27 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε27 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 30 18.0 18.0 

1 20 12.0 29.9 

2 16 9.6 39.5 

3 11 6.6 46.1 

4 13 7.8 53.9 

5 77 46.1 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
  

                                                 
136 Ο ∆ιδακτικός στόχος αυτός περιλαµβάνεται στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών Μαθηµατικών 
∆ηµοτικού για την Ε΄τάξη. (ΦΕΚ 1374, τεύχος 2ο, σ. 19099).  
137 Η θέση του ισοσκελούς τριγώνου έτσι ώστε η βάση του να είναι κατακόρυφη δυσχεραίνει τη 
διάκριση των ίσων πλευρών.  



Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα συχνοτήτων λιγότεροι από τους µισούς 

µαθητές του δείγµατος είναι ικανοί να υπολογίσουν την περίµετρο του 

ισοσκελούς τριγώνου. Φαίνεται ότι στη διαµόρφωση του σχετικά µικρού αυτού 

ποσοστού άσκησε επίδραση τόσο ο προσανατολισµός του τριγώνου όσο και το 

άσχετο προς τη λύση στοιχείο – δεδοµένο (∠Β=40ο). Το τελευταίο µάλιστα 

στοιχειοθετεί επιπλέον την πιθανότερη ερµηνεία του µεγάλου αριθµού των 

µαθητών (30), οι οποίοι δεν επέλεξαν καµµία απάντηση.  

Μεταξύ των υπολοίπων οι περισσότεροι επέλεξαν την παρεµβολή Α (6µ.) 

αιτιολογώντας την επιλογή τους µε την πρόσθεση 3+3=6µ. Εδώ 

αναδεικνύεται:  

- Η λανθασµένη εφαρµογή της γνώσης περί ισότητας των δύο πλευρών 

του ισοσκελούς τριγώνου, όπου η βάση θεωρείται ίση µε µια από τις 

άλλες δυο πλευρές. Οφείλεται σε ανικανότητα εφαρµογής της σχετικής 

γνώσης δεδοµένου µάλιστα του παραπλανητικού χαρακτήρα του 

προσανατολισµού του ισοσκελούς τριγώνου.  

- Η αδυναµία αξιοποίησης των απαραίτητων για τη λύση δεδοµένων 

(Περίµετρος = 11µ).  

- Εν τέλει η ανεπάρκεια της ικανότητας εφαρµογής της µεθόδου εύρεσης 

της περιµέτρου του τριγώνου.  

Η επιλογή της εναλλακτικής απάντησης Β αιτιολογήθηκε µε δυο τρόπους. Για 

τον πρώτο παραθέτουµε ενδεικτικά :  

Υ11, Υ108 κ.α.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Όσον αφορά το δεύτερο τρόπο οι µαθητές σηµειώνουν 3µ πάνω στο σχήµα ως 

µήκος της ΒΓ, αναφέροντας σε µερικές περιπτώσεις ότι πρόκειται για τις ίσες 

πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου. Θεωρούν δηλαδή τη βάση του ισοσκελούς 

ως µια από τις ίσες πλευρές του.  

 

Οι µαθητές που επέλεξαν την παρεµβολή Γ δεν αιτιολόγησαν – παρότι τους 

είχε ζητηθεί, πλην µεµονωµένων περιπτώσεων όπως Υ 94 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 28 

Στο έργο αυτό παρουσιάζεται µια ψευδορεαλιστική κατάσταση, όπου ο 

µαθητής καλείται να εφαρµόσει την ιδιότητα της ισότητας των απέναντι 

πλευρών του παραλληλογράµµου (Κατηγορία VI – ∆ιδακτικός στόχος 16).  

Πέρα από τις οπτικές απαιτούνται γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να κατανοήσει 

ο µαθητής πλήρως το περιεχόµενο του στελέχους της ερώτησης.  

Πίνακας 28 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε28 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 3 1.8 1.8 

1 45 26.9 28.7 

2    

3 4 2.4 31.1 



4 29 17.4 48.5 

5 86 51.5 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

Το σχετικά µικρό ποσοστό των µαθητών, οι οποίοι επέλεξαν την ορθή 

απάντηση (Ε) ήταν αναµενόµενο δεδοµένης της σύµφωνης µε το διδακτικό 

εγχειρίδιο και το βιβλίο του δασκάλου διδακτικής προσέγγισης του θέµατος, 

όπου οι µαθητές καλούνται να εφαρµόσουν την υπό συζήτηση ιδιότητα 

αποκλειστικά σε ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και σε προβλήµατα εύρεσης 

περιµέτρου138. Όσον αφορά την επιλογή της παρεµβολής Α΄από 45 µαθητές 

φαίνεται αφενός ότι οι τελευταίοι εστίασαν αποκλειστικά στις πλευρές των 

οποίων το µήκος αναγράφεται χωρίς παράλληλα να έχουν κατανοήσει το 

ζητούµενο της ερώτησης.  

Η επιλογή της εναλλακτικής απάντησης ∆ από τους 29 µαθητές, όπως 

προκύπτει από τις σχετικές σηµειώσεις, έγινε κατόπιν εφαρµογής της 

διαδικασίας εύρεσης της περιµέτρου139. Η επιλογή των παρεµβολών Α και ∆ 

από 74 µαθητές –δεδοµένου µάλιστα ότι η Β δεν επιλέχθηκε και η Γ 

επιλέχθηκε µόνο από 4 µαθητές- εκφράζει µια τάση υπολογισµού της 

ηµιπεριµέτρου ή περιµέτρου αντίστοιχα, γεγονός που µπορεί να ερµηνευτεί 

από τον τύπο των σχετικών δραστηριοτήτων του διδακτικού εγχειριδίου.  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 29 

Οµοίως µε την προηγούµενη ερώτηση αξιολογείται εδώ η ικανότητα 

εφαρµογής της ιδιότητας που αφορά τις απέναντι πλευρές του 

παραλληλογράµµου (Κατηγορία VI – ∆ιδακτικός στόχος 16).  

Η εκτέλεση του έργου απαιτεί αυξηµένες γλωσσικές ικανότητες – 

συγκεκριµένα αναγνωστικές ικανότητες, για την κατανόηση του περιεχοµένου 

                                                 
138 Σχολικό εγχειρίδιο Β΄ µέρος, σ. 68 (ασκήσεις 7και 8), σ.76 (ασκήσεις 5 και 6), σ. 80 (ασκήσεις 6,7). 
139 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 6, Υ52. 



του στελέχους της ερώτησης. Απαιτούνται επίσης οπτικές δεξιότητες, οι οποίες 

θα επιτρέψουν στο µαθητή να  διακρίνει τα δυο µικρότερα παραλληλόγραµµα 

που σχηµατίζονται µε το δίπλωµα στη µέση  (δηλαδή του ΑΕΖΒ και του 

Ε∆ΓΖ). Κατόπιν οι λογικές/αναλυτικές δεξιότητες θα τον οδηγήσουν στη 

διαπίστωση ότι : ΓΖ = ΓΒ / 2 = ΖΒ και Ε∆ = Α∆/2= ΕΑ.  

 

Τέλος η ικανότητα εφαρµογής της γνώσης της σχετικής ιδιότητας του 

παραλληλογράµµου θα οδηγήσει το µαθητή στην ορθή απάντηση.  

 
 

Πίνακας 29 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε29 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 6 3.6 3.6 

1 31 18.6 22.2 

2 71 42.5 64.7 

3 33 19.8 84.4 

4 21 12.6 97.0 

5 5 3.0 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
  

Λιγότεροι από τους µισούς µαθητές του δείγµατος παρουσιάζονται ικανοί να 

εφαρµόζουν τη γνώση σχετικά µε την ισότητα των απέναντι πλευρών του 

παραλληλογράµµου. Παράλληλα από τη µελέτη των σηµειώσεών τους 

διαπιστώνουµε ότι µερικοί από αυτούς δεν καταφέρνουν να αιτιολογήσουν 

επαρκώς την επιλογή τους. Από τις παρεµβολές ιδιαίτερα παραπλανητικά 

λειτούργησαν η Γ και η Α. Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται να έχει 



αποσπαστεί η προσοχή τους από µια οπτική πληροφορία - το αναγραφόµενο 

µήκος της µεγαλύτερης πλευράς- χωρίς να χρησιµοποιούν λογικές/αναλυτικές 

διαδικασίες. Στη δεύτερη περίπτωση έχουν εστιάσει σε ένα µέρος µιας 

λεκτικής πληροφορίας – δίπλωµα στη µέση του σχήµατος- ώστε να προβούν 

στη διαίρεση 3:2 = 1,5. Οι µαθητές της δεύτερης περίπτωσης φαίνεται να 

χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια εποπτικής ικανότητας, η οποία θα τους 

επέτρεπε να αντιληφθούν ότι µε το δίπλωµα του σχήµατος στη µέση κατά 

µήκος της ΕΖ δε διχοτοµείται το ευθύγραµµο τµήµα ΓΖ  αλλά η πλευρά ΓΒ 

(και η Α∆) του δοσµένου παραλληλόγραµµου ΑΒΓ∆.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 30 

Η ερώτηση αυτή εξετάζει συγχρόνως την ικανότητα εφαρµογής ιδιοτήτων του 

παραλληλογράµµου  και  του τριγώνου (Κατηγορία VI – ∆ιδακτικός στόχος 16  

και 13).  

Η εκτέλεση του έργου απαιτεί γλωσσικές δεξιότητες δια µέσου των οποίων ο 

µαθητής καθίσταται ικανός να κατανοήσει πλήρως το περιεχόµενο της 

ερώτησης. Η γνώση της σχετικής ορολογίας (γωνία ΗΓΒ) είναι βασική 

προϋπόθεση  για την επιλογή της ορθής απάντησης, καθώς του επιτρέπει να 

διακρίνει τη ζητούµενη γωνία µεταξύ των τριών γωνιών του τριγώνου ΗΓΒ. Η 

διάκριση της ∠ΗΓΒ απαιτεί συγχρόνως επαρκείς οπτικές δεξιότητες 

αναγνώρισης της προαναφερόµενης γωνίας µέσα σε ένα σύνθετο σχήµα, 

καθότι µάλιστα βρίσκεται στο εσωτερικό της γωνίας Γ του παραλληλογράµµου 

ΑΒΓ∆ έχοντας κοινή κορυφή και µια κοινή πλευρά µε την τελευταία.  

 
Πίνακας 30 

Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε30 

 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 6 3.6 3.6 



1 39 23.4 26.9 

2 56 33.5 60.5 

3 23 13.8 74.3 

4 18 10.8 85.0 

5 25 15.0 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

Η κατανοµή των συχνοτήτων για την ερώτηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Μόλις 18 µαθητές απάντησαν σωστά αιτιολογώντας συγχρόνως 

µε σαφήνεια την επιλογή της απάντησής τους (Εναλλακτική απάντηση ∆)140.  

Από τη µελέτη των σηµειωµένων σχολίων των µαθητών διαπιστώσαµε τα 

παρακάτω :  

 

Εναλλακτική απάντηση Α  
Από τους 39 µαθητές που την επέλεξαν, οι 26 δεν εφάρµοσαν καµία από τις 

προαναφερόµενες ιδιότητες. Οι περισσότεροι µάλιστα από αυτούς δεν 

αιτιολόγησαν την επιλογή τους, ενώ οι υπόλοιποι αρκέστηκαν στο να δείξουν 

απλώς τη γωνία ∠∆ είτε την∠ Γ ως ζητούµενη γωνία. Η πιθανότερη ερµηνεία 

σχετίζεται µε την εστίαση στη οπτική πληροφορία ∠∆ = 50ο141.  Στην 

κατάδειξη της ∠∆ τίθεται επιπλέον ζήτηµα γλωσσικών δεξιοτήτων. Μεταξύ 

των υπολοίπων, 9 µαθητές εφαρµόζοντας τη σχετική ιδιότητα του 

παραλληλογράµµου σηµείωσαν µεν στο σχήµα το µέτρο της γωνίας ∠Β (50ο) 

αλλά δεν προχώρησαν στην εύρεση του µέτρου της ∠ΗΓΒ σηµειώνοντας 

παράλληλα ότι η Β είναι η ζητούµενη γωνία142. Εδώ είναι επίσης εµφανής η 

επίδραση της ανεπάρκειας γλωσσικών δεξιοτήτων –ειδικότερα στην 

κατανόηση του ζητούµενου. Ενδεικτικά παραθέτουµε την αιτιολόγηση του 

Υ43 που έχει σηµειώσει τη ∠Β ως ζητούµενη γωνία :  

                                                 
140 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 7 (Υ55). 
141 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 8 (Υ102) 
142 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 2 σ. 8 (Υ128). 



«Γιατί στο παραλληλόγραµµο οι δύο απέναντι είναι ίσες µεταξύ τους. Αν λοιπόν η µια είναι 50ο 

το ίδιο θα είναι και το άλλο».  

 

Εναλλατική απάντηση Β  
Συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό καταδεικνύοντας την ανεπάρκεια 

γλωσσικών δεξιοτήτων σε επίπεδο ορολογίας – αναγνώρισης γεωµετρικών 

όρων. Συγκεκριµένα, αναφορικά µε το τρίγωνο ΗΓΒ, για όλους σχεδόν τους 

µαθητές που επέλεξαν την παρεµβολή Β, το σηµαινόµενο του όρου γωνία ΗΓΒ 

είναι η γωνία ∠Η του τριγώνου, όπως επιβεβαιώνουµε από τη µελέτη των 

σηµειώσεών τους143.  

 

Εναλλακτική απάντηση Γ  
Οι περισσότεροι από τους 23 µαθητές, οι οποίοι την επέλεξαν, εφάρµοσαν 
µεν την ιδιότητα του παραλληλογράµµου σηµειώνοντας το µέτρο της γωνίας 
∠Β στο σχήµα, δεν εφάρµοσαν όµως την ιδιότητα των γωνιών του τριγώνου 
–αν και φαίνεται να έχουν κάνει µερική ανάκληση αυτής.  
Ενδεικτικά παραθέτουµε τη γραπτή αιτιολόγηση του Υ61 (µαθητής µε άριστη 

επίδοση στα µαθηµατικά)  :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εναλλακτική απάντηση Ε  

Οι 25 µαθητές που επέλεξαν την παρεµβολή αυτή δεν εφάρµοσαν τις 

ιδιότητες σχετικά µε τις γωνίες του παραλληλογράµµου και του τριγώνου. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις αιτιολόγησαν την επιλογή τους όπως το Υ34 

:  

 

 

                                                 
143 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 9 (Υ30) 



 

 

 

 

 

 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι οι προσθετέοι είναι τα δεδόµενα στο σχήµα µέτρα των 

γωνιών ∠∆ και ∠Η. Οι µαθητές λοιπόν εδώ κάνουν χρήση των οπτικών 

πληροφοριών χωρίς όµως να επιδεικνύουν λογικές δεξιότητες στο πλαίσιο 

διατύπωσης των κατάλληλων συλλογισµών που θα τους οδηγούσαν στην 

εύρεση του µέτρου της ζητούµενης γωνίας.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 31 

 
Η ερώτηση αυτή αξιολογεί βασικά την ικανότητα του µαθητή να διακρίνει τη 

µονάδα µέτρησης επιφανειών τ.µ. (Κατηγορία ΙΙ), η οποία πιστοποιείται από 

την επιλογή αποκλειστικά της εναλλακτικής απάντησης Ε.  

Συγχρόνως εξετάζεται η ικανότητα εφαρµογής γνώσης «συµβάσεων» - E=βυ 

για την εύρεση του εµβαδού (Κατηγορία V – ∆ιδακτικός στόχος 18). 

 
 

Πίνακας 31 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε31 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 1 0.6 0.6 

1 24 14.4 15.0 

2 41 24.6 39.5 

3 31 18.6 58.1 



4 33 19.8 77.8 

5 37 22.2 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

 

Η ορθή απάντηση (Ε) επιλέχθηκε από 37 µαθητές του δείγµατος, 

γεγονός που ερµηνεύεται από ανεπάρκεια στην εννοιολογική κατασκευή της 

τετραγωνικής µονάδας για τους υπόλοιπους 130 µαθητές του δείγµατος, καθότι 

σε όλες τις παρεµβολές περιέχεται το µέτρο και όχι το τετραγωνικό µέτρο.  

Η προαναφερόµενη ανεπάρκεια, η οποία αφορά τους περισσότερους 

µαθητές, µας παραπέµπει γενικότερα στην οικοδόµηση της έννοιας του µέτρου 

των µεγεθών. Συµβαίνει συχνά οι µαθητές να εστιάζουν στην αριθµητική τιµή 

του αποτελέσµατος της µέτρησης και να αγνοούν τη µονάδα µέτρησης. 

Επιπλέον η εννοιολογική προσέγγιση της τετραγωνικής µονάδας απαιτεί να 

έχει γίνει αντιληπτό από το µαθητή ότι για τη µέτρηση της επιφάνειας 

χρειάζεται ως µονάδα µέτρησης ένα δισδιάστατο σχήµα, όπως λ.χ. το 

τετράγωνο.   

Η επιλογή  της εναλλακτικής απάντησης Α καθώς επίσης και της ∆, 

αντίστοιχα από 24 και 33 µαθητές καταδεικνύει ανικανότητα εφαρµογής –εν 

τέλει και ανάκλησης, της κατάλληλης για την εύρεση του εµβαδού του 

ορθογωνίου «σύµβασης». Αντί αυτής επιλέγεται κατά περίπτωση ο τύπος 

εύρεσης της ηµιπεριµέτρου και της περιµέτρου του σχήµατος, γεγονός που 

αναδεικνύει το πρόβληµα της κατανόησης της έννοιας του εµβαδού µέσα στο 

γενικότερο πλαίσιο της αριθµητικοποίησης των γεωµετρικών εννοιών. Εν τέλει 

σχεδόν το 34,5% των µαθητών του δείγµατος δεν είναι ικανοί να υπολογίσουν 

το εµβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράµµου.  

Οι 72 συνολικά µαθητές του δείγµατος που επέλεξαν τις παρεµβολές Β 

και Γ είναι ικανοί να εφαρµόσουν τον τύπο για τον υπολογισµό του εµβαδού 

ορθογωνίου παραλληλογράµµου (Ε=υβ = 6x10 ή Ε = βυ= 10x6 αντίστοιχα) 

αλλά θεωρούν το µέτρο ως µονάδα µέτρησης του εµβαδού.  



 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 32 

 
Αξιολογεί την ικανότητα του µαθητή να εφαρµόζει τη γνώση της 

µεθόδου εύρεσης της περιµέτρου στην περίπτωση του ισοπλεύρου τριγώνου 

και του κανονικού εξαγώνου (Κατηγορία V – ∆ιδακτικός στόχος 15). 

Η εκτέλεση του έργου απαιτεί, πέρα από τις ικανότητες εφαρµογής, 

γλωσσικές δεξιότητες για την κατανόηση των σχετικών όρων (κανονικό 

εξάγωνο, ισόπλευρο τρίγωνο, ίσες περίµετροι...) και γενικότερα του 

περιεχοµένου της ερώτησης. Επιπλέον είναι απαραίτητες λογικές δεξιότητες, οι 

οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στο µαθητή να αξιοποιήσει τα δεδοµένα –λ.χ. 

την ισότητα των περιµέτρων, ώστε να προβεί στη διατύπωση των κατάλληλων 

συλλογισµών.  

 
 
 
 

Πίνακας 32 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε32 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 7 4.2 4.2 

1 19 11.4 15.6 

2 29 17.4 32.9 

3 19 11.4 44.3 

4 69 41.3 85.6 

5 24 14.4 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 



 Λιγότεροι από τους µισούς µαθητές –µόλις 69 υποκείµενα, 

διεκπεραίωσαν  µε  επιτυχία το συγκεκριµένο έργο αξιολόγησης καταλήγοντας  

να επιλέξουν την ορθή απάντηση ∆144.  

Το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των εναλλακτικών απαντήσεων 

συγκέντρωσε η παρεµβολή Β. Οι µαθητές που την επέλεξαν φάνηκαν ικανοί 

στον υπολογισµό της περιµέτρου του κανονικού εξαγώνου, αφού σηµείωσαν 

την πράξη 4x6=24, όµως δεν µπόρεσαν περαιτέρω να διατυπώσουν το 

συλλογισµό  :  

Περίµ. Καν. Εξαγώνου  = Περίµ. Ισπλ. Τριγώνου.  

Άρα Περίµετρος ισοπλεύρου τριγώνου = 24µ.  

Άρα πλευρά ισοπλεύρου τριγώνου = 8µ. 

Η πιθανότερη ερµηνεία σχετίζεται µε την ανεπάρκεια γλωσσικών 

δεξιοτήτων στο επίπεδο της κατανόησης των δεδοµένων (ίσες περίµετροι) και 

κυρίως του ζητούµενου (µήκος πλευράς του τριγώνου).  

Η επιλογή της παρεµβολής Ε αναδεικνύει επίσης το πρόβληµα των 

αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπου ειδικότερα η «ισότητα των περιµέτρων» 

φαίνεται ότι νοείται ως ισότητα πλευρών, µία προς µία εξαγώνου και τριγώνου.  

 

Ενδεικτικά παραθέτουµε τις αιτιολογήσεις που έχουν σηµειώσει οι 

µαθητές :  

Υ94 : 4µ. (εξάγωνο) = 4µ. (τρίγωνο)  

Υ21 : «είναι 4 µέτρα γιατί είπαµε ότι έχουν ίσες περιµέτρους»  

Υ27 : «Αφού είναι ίσα. Το εξάγωνο είναι 4µ., άρα και το τρίγωνο είναι 4µ.»  

 

Η ίδια παρερµηνεία φαίνεται να έχει επιδράσει για την επιλογή της 

εναλλακτικής απάντησης Α, όπου οι µαθητές θεωρώντας επίσης το µήκος της 

πλευράς τριγώνου 4µ. προβαίνουν περαιτέρω στον υπολογισµό της περιµέτρου 

του145.  

                                                 
144 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 10 
145 Ενδεικτικά Υ29, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 11     



Οι µαθητές που επέλεξαν την παρεµβολή Γ φαίνεται ότι εστιάζουν στη 

σχέση του πλήθους των πλευρών εξαγώνου – τριγώνου. Ανάγουν µάλιστα την 

αναλογία του πλήθους πλευρών (6:3=2:1) σε αναλογία µήκους πλευρών. Έτσι 

σηµειώνουν στο σχήµα του τριγώνου την ένδειξη µήκους πλευράς 2µ. για 

καθεµιά πλευρά146.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 33 

 
Στο πλαίσιο της εφαρµογής της γνώσης «συµβάσεων» η ερώτηση αυτή 

εξετάζει την ικανότητα του µαθητή να ανακαλεί και να εφαρµόζει τον τύπο για 

τον υπολογισµό του µήκους του κύκλου (Κατηγορία V – ∆ιδακτικός στόχος 

17)147. Η παραπάνω ικανότητα εξετάζεται δια µέσου ενός ψευδορεαλιστικού 

προβλήµατος, το οποίο είναι διατυπωµένο µε λεκτική και γραφηµατική µορφή. 

Πέρα από τις δεξιότητες εφαρµογής η εκτέλεση του έργου απαιτεί επαρκείς 

οπτικές και ιδιαίτερα γλωσσικές δεξιότητες, ούτως ώστε ο µαθητής να 

κατανοήσει µεταξύ άλλων ότι το ζητούµενο είναι το µήκος του ηµικυκλίου.  

 
 

Πίνακας 33 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος    

  ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε33 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 34 20.4 20.4 

1 52 31.1 51.5 

2 29 17.4 68.9 

3 17 10.2 79.0 

4 15 9.0 88.0 

                                                 
146 Ενδεικτικά Υ36, Υ62,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, σ. 12 
147 Σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά µε τις ερωτήσεις του Β΄ Μέρους του τεστ, οι 
µαθητές προτού να προβούν στην επιλογή µιας απάντησης στη συγκεκριµένη ερώτηση, οφείλουν να 
καταγράψουν τον τύπο για τον υπολογισµό του µήκους του ηµικυκλίου και στη συνέχεια να 
αντικαταστήσουν τα δεδοµένα στον προαναφερόµενο τύπο.  



5 20 12.0 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
  

Ο εξαιρετικά µικρός αριθµός των µαθητών που απάντησαν σωστά (20) 

και ο εξαιρετικά µεγάλος αριθµός όσων δεν επέλεξαν καµµία απάντηση (34) 

µας παραπέµπει αφενός στην κατασκευή της συγκεκριµένης ερώτησης, 

αφετέρου στη διδακτική προσέγγιση του αντίστοιχου αντικειµένου. Μια 

ερµηνεία στο πλαίσιο των τεχνικών χαρακτηριστικών της ερώτησης αφορά τη 

µακροσκελή διατύπωση του προβλήµατος, η οποία δρα µάλλον απωθητικά για 

τους µαθητές εκείνους που δεν έχουν επαρκώς αναπτύξει γλωσσικές 

δεξιότητες148.  

Η δεύτερη ερµηνεία αφορά τη διδασκαλία του µήκους του κύκλου. Η 

θέση της συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας µεταξύ των δύο τελευταίων 

ενοτήτων του δεύτερου µέρους του σχολικού εγχειριδίου – µάλιστα πριν από 

την εγγραφή κανονικών πολυγώνων σε κύκλο, έχει ως συνέπεια την επί 

τροχάδην συνήθως παρουσίασή της, ενόψει της επικείµενης λήξης του 

σχολικού  έτους.  

Επιπλέον η ίδια η εννοιολογική προσέγγιση του µήκους του κύκλου 

ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες, οι οποίες συνδέονται µε την κατανόηση του 

άρρητου αριθµού π149.  

 

Μεταξύ των παρεµβολών το µεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η 

εναλλακτική απάντηση Α, στην οποία είναι σηµειωµένη η έκφραση της 

διαµέτρου ως διπλάσιας της ακτίνας ( 202 ⋅ ).  

Οι περισσότεροι από τους µαθητές που επέλεξαν την παραπάνω 

απάντηση δε την αιτιολόγησαν –αντίθετα µε ό,τι τους είχε ζητηθεί. Οι 

υπόλοιποι κατέγραψαν την αιτιολόγησή τους λεκτικά ή συµβολικά. Ενδεικτικά 

παραθέτουµε κάποιες αιτιολογήσεις :  

                                                 
148 Λ.χ. Υ62 – µαθήτρια ελληνικής καταγωγής µε πολύ καλή επίδοση στα Μαθηµατικά : «δεν την 
καταλαβαίνω».  
149 Βλέπε σχετικά Κ. ΤΖΑΝΑΚΗΣ, 1992, σς. 69-70. 



Υ43 : «γιατί 20µ. είναι το µισό οπότε το 20 θα το πολλαπλασιάσουµε  µε το 2» 

Υ153 : 40220 =⋅=⋅= δπκ  

Στην τελευταία περίπτωση είναι προφανής αφενός η ανάκληση του τύπου που 

εκφράζει το µήκος του κύκλου, αφετέρου η αδυναµία εφαρµογής του, η οποία 

σχετίζεται ιδιαίτερα µε τον π.  

Υ105 : 220 ⋅=⋅= υβκ  

Οµοίως Υ99, Υ100 κ.α.  

Υ90 : 402202 =⋅=⋅⋅⋅= ρπακ  

Γενικότερα παρατηρήθηκε αναντιστοιχία επιλεγόµενης απάντησης και 

αιτιολόγησης. Ενδεικτικά παραθέτουµε ορισµένες άλλες περιπτώσεις :  

Εναλλακτική Απάντηση Β ( 2:20⋅π ) 

Υ159 : Εµβαδό κύκλου = 2:.20 πµ ⋅  

Υ104 : κ=π=δ 

Υ96 : Εµβαδό κύκλου κ=δ 

Υ97 : κ+π 

Υ68 : υβ ⋅=Ε  

Σε αρκετές περιπτώσεις όπου επιλέχθηκε η παρεµβολή Β οι συγκεκριµένοι 

µαθητές ανακάλεσαν το σχετικό τύπο και τον εφάρµοσαν µερικώς. Το 

πρόβληµα που παρουσιάστηκε αφορά την σηµειωµένη στο σχήµα ακτίνα 

(20µ.) την οποία εξέλαβαν ως διάµετρο.  

Υ70 : (µαθήτρια µε άριστη επίδοση –10 στα Μαθηµατικά)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτική απάντηση Γ (π:20)  



Υ103 : .20:14,3: µδπκ ==  

ΕΡΩΤΗΣΗ 34 

Εδώ αξιολογείται η ικανότητα του µαθητή να υπολογίζει το εµβαδό του 

τραπεζίου εφαρµόζοντας τη γνώση «συµβάσεων»- κατάλληλων τύπων- για την 

εύρεση του εµβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράµµου και του ορθογωνίου 

τριγώνου (Κατηγορία V – ∆ιδακτικός στόχος 18). 

Περαιτέρω εξετάζεται η ικανότητα εφαρµογής της ιδιότητας του 

παραλληλογράµµου σχετικά µε την ισότητα των απέναντι πλευρών. Το 

στέλεχος της ερώτησης δίνεται σε λεκτική και γραφηµατική µορφή. Η 

εκτέλεση του έργου απαιτεί επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες για την κατανόηση 

του προβλήµατος καθώς επίσης οπτικές δεξιότητες, οι οποίες σε πρώτη φάση 

θα καταστήσουν δυνατή την αναγνώριση των δύο επιµέρους σχηµάτων στο 

σύνθετο σχήµα του ψευδορεαλιστικού τύπου προβλήµατος.  

Πίνακας 34 
Κατανοµή συχνότητας των 167 µαθητών του δείγµατος                              

ως προς τις απαντήσεις στην ερώτηση Ε34 

Απάντηση Συχνότητα Σχετική 

συχνότητα (%) 

Αθροιστική 

συχνότητα (%) 

0 20 12.0 12.0 

1 23 13.8 25.7 

2 37 22.2 47.9 

3 34 20.4 68.3 

4 36 21.6 89.8 

5 17 10.2 100.0 

Σύνολο 167 100.0  

                     Σηµείωση: Τα µπλε φατνία αντιστοιχούν στη σωστή απάντηση 
 

Μόνο 36 µαθητές φαίνεται να έχουν αναπτύξει την ικανότητα εφαρµογής της 

γνώσης για την εύρεση του εµβαδού ορθογωνίου τριγώνου και 

παραλληλογράµµου. Μερικοί µάλιστα αιτιολογούν µε µεγάλη σαφήνεια την 



επιλογή της ορθής απάντησης (∆). Ενδεικτικά παραθέτουµε την αιτιολόγηση 

του Υ76 [µαθητής µε άριστη επίδοση (10) στα Μαθηµατικά] :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη µελέτη των γραπτών διαπιστώθηκαν µεταξύ άλλων περιπτώσεις 

µαθητών, οι οποίοι έχουν την ικανότητα ανάκλησης της σχετικής γνώσης –των 

τύπων εύρεσης του εµβαδού κατά περίπτωση- αλλά δεν µπορούν να την 

εφαρµόσουν  ορθά στη δεδοµένη δραστηριότητα.  

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Υ77 [µαθητής µε άριστη επίδοση(9) στα 

Μαθηµατικά], ο οποίος επιλέγει την παρεµβολή Β :  
Ε. Ορ. ..1863 µτυβ =⋅=⋅=  

Ε. Τριγ. ..16
2

18
2
63

2
µτυβ

==
⋅

=
⋅

=  

Μια δεύτερη διαπίστωση αφορά διαδικασίες επίλυσης, οι οποίες καταλήγουν 

σε αριθµητικό αποτέλεσµα διαφορετικό των δεδοµένων στις εναλλακτικές 

απαντήσεις, γεγονός που οδηγεί τον µαθητή στη µη επιλογή κάποιας από τις 

τελευταίες150. Το τελευταίο παρατηρήθηκε επίσης σε περιπτώσεις λανθασµένης 

εκτέλεσης αριθµητικών πράξεων.  

Ενδεικτικά παραθέτουµε τη λύση που έδωσε το Υ66 [(µαθήτρια µε άριστη 

επίδοση στα Μαθηµατικά (10)]:  

                                                 
150 Αξίζει να επισηµάνουµε ότι εάν οι ερωτήσεις του τεστ ήταν διχοτοµικού χαρακτήρα (Σωστό  - 
Λάθος) τότε οι απάντήσεις των συγκεκριµένων µαθητών, στο πλαίσιο της ανάλυσης των 
αποτελεσµάτων, θα κατατάσσονταν στην κατηγορία 2 (Λάθος), ενω στην προκειµένη περίπτωση των 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής κατατάσσονται στην κατηγορία Ο (καµία απάντηση).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ η µαθήτρια αν και υπολογίζει ορθά το εµβαδό του ορθογωνίου 

παραλληλογράµµου δεν προβαίνει στον υπολογισµό του εµβαδού του 

τριγώνου ενδεχοµένως από αδυναµία εφαρµογής της ιδιότητας των 

παραλληλογράµµων διά µέσου της οποίας θα υπολόγιζε το µήκος της άλλης 

κάθετης πλευράς του ορθογωνίου τριγώνου (ύψος τριγώνου) προς την γνωστή 

πλευρά). Περαιτέρω η άθροιση 12 τµ. + 2= 14 τ.µ.  µας παραπέµπει σε 

γενικότερη ανεπάρκεια στο σχηµατισµό της έννοιας του εµβαδού επιφανειών, 

καθόσον ο πρώτος προσθετέος (12 τ.µ.) αφορά ένα δισδιάστατο µέγεθος –το 

εµβαδό του παραλληλογράµµου, ενώ ο δεύτερος (2) ένα µονοδιάστατο –το 

µήκος της βάσης του τριγώνου, και το άθροισµα (14τ.µ.) ένα δισδιάστατο –το 

εµβαδόν του σύνθετου σχήµατος.  

Στην παρακάτω περίπτωση εντοπίζεται η αδυναµία διάκρισης του ύψους του 

τριγώνου και εφαρµογής του τύπου εύρεσης του εµβαδού του ορθογωνίου.  

Υ87 : [µαθήτρια µε καλή επίδοση στα Μαθηµατικά (6)] :  

Εµβ. Ορθ. 4
2
8

2
42

2
==

⋅
=

⋅
=

υβ  

Η επιλογή της Εναλλακτικής απάντησης Α αιτιολογήθηκε στις 

περισσότερες των περιπτώσεων ως εξής : 

  Υ84 [µαθητής µε άριστη επίδοση στα Μαθηµατικά(10)]  32 ⋅=⋅=Ε υβ  

Εδώ φαίνεται ότι οι µαθητές έχουν την τάση να εφαρµόζουν 

γενικευµένα τον παραπάνω τύπο, χωρίς παράλληλα να διακρίνουν τα δύο 



σχήµατα ως µέρη του µεγαλύτερου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή µάλιστα 

το 2 είναι το δοθέν µήκος της βάσης του τριγώνου και όχι του ορθογωνίου.  

Η επιλογή της Παρεµβολής Β από το µεγαλύτερο, συγκριτικά µε τις 

υπόλοιπες, αριθµό µαθητών αιτιολογείται στο πλαίσιο της λύσης που 

καταγράφει το Υ63 :  

1243 =⋅   632 =⋅   12+6=18 

Εδώ εφαρµόζεται αδιακρίτως (και στις δύο περιπτώσεις : του 

ορθογωνίου και του τριγώνου) ο τύπος υβ ⋅=Ε για την εύρεση του εµβαδού 

κατά περίπτωση. Η πρόσθεση των αριθµητικών τιµών των εµβαδών πιστοποιεί 

ότι έχουν αναγνωριστεί τα δύο επιµέρους σχήµατα µέσα στο σύνθετο σχήµα. 

Επιπλέον έχει γίνει εφαρµογή της σχετικής ιδιότητας περί ισότητας των 

απέναντι πλευρών παραλληλογράµµου.  

Οι 34 µαθητές που επέλεξαν την εναλλακτική απάντηση Γ εφαρµόζουν 

ορθά τον τύπο για την εύρεση του εµβαδού του ορθογωνίου, χωρίς όµως να 

προχωρούν σε υπολογισµό του εµβαδού του τριγώνου, γεγονός που µας 

παραπέµπει κυρίως σε ανεπάρκεια οπτικών δεξιοτήτων. Οι τελευταίες  

απαιτούνται για την αναγνώριση των δύο µικρών σχηµάτων ως τµηµάτων του 

µεγαλύτερου σχήµατος.  

Τέλος οι 17 µαθητές που επέλεξαν την παρεµβολή Ε αιτιολόγησαν στις 

περισσότερες περιπτώσεις την επιλογή τους κατά τον ίδιο τρόπο µε το Υ116 

[µαθήτρια µε πολύ καλή επίδοση στα Μαθηµατικά(8)] :  
3+3 = 6 

4+4= 8 

6+8+2= 16τ.µ.  

Εδώ είναι εµφανής η χρήση της διαδικασίας εύρεσης της περιµέτρου σε 

περίπτωση όπου το ζητούµενο είναι ο υπολογισµός του εµβαδού151.  

Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί ότι :  

• Στην άθροιση των πλευρών του σύνθετου σχήµατος αφενός δεν έχει 

συµπεριληφθεί το µήκος της άγνωστης πλευράς, αφετέρου έχει 

                                                 
151 Τούτο έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες – βλέπε σχετικά Κ. ΖΑΧΑΡΟΣ, 2000, σσ. 104,108. 



συµπεριληφθεί το εσωτερικό ευθύγραµµο τµήµα – πλευρά του ορθογωνίου 

µε µήκος 3µ.  

• Το άθροισµα των πλευρών – η περίµετρος του µεγάλου σχήµατος- 

εκφράζεται σε τµ., γεγονός που αναδεικνύει την ανεπάρκεια στην 

εννοιολογική προσέγγιση της συµβατικής µονάδας µέτρησης επιφανειών.  

 

 Ο µεγάλος αριθµός των µαθητών που δεν επέλεξαν καµµία απάντηση µπορεί 

να ερµηνευτεί από αδυναµία στην κατανόηση της ερώτησης, καθόσον µάλιστα 

το ζητούµενο που είναι η εύρεση του εµβαδού του σχολικού κήπου είναι 

διατυπωµένο έµµεσα δια µέσου της µονάδας µέτρησης επιφανειών (πόσα 

τετραγωνικά µέτρα... αντί να υπολογίσετε το εµβαδόν). 

 

Η σχετικά µακροσκελής λεκτική διατύπωση του προβλήµατος ενδεχοµένως να 

αποθάρρυνε κάποιους µαθητές, ενώ η παρουσια του ρήµατος «έχει 

περιφραχθεί» η οποία παραπέµπει στην περίµετρο, σε συνδυασµό µε την 

παρουσία της φράσης «πόσα τετραγωνικά µέτρα»- η  οποία παραπέµπει στο 

Εµβαδό, µπορεί να έχει προκαλέσει περαιτέρω πρόβληµα κατανόησης.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Συσχετίσεις των ορθών απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις  

          µεταξύ  των τοµέων γεωµετρικών ικανοτήτων.  

 

Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας για την εύρεση της 

συσχέτισης των γεωµετρικών γνώσεων και ικανοτήτων µεταξύ των έξι 

ευρύτερων τοµέων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα  

 



 

Πίνακας ΙII 

Συντελεστές συσχέτισης (Pearson r) ανάµεσα στις σωστές απαντήσεις                              

στις έξι κατηγορίες διδακτικών στόχων 

 

Κατηγορία διδακτικών στόχων  

1 2 3 4 5 6 

1. Νοερή αναπαράσταση του χώρου 1.00 0.44 0.38 0.40 0.47 0.44 

2. ∆ιάκριση γεωµετρικών εννοιών  1.00 0.52 0.72 0.53 0.65 

3. Εκτιµήσεις   1.00 0.44 0.47 0.50 

4. Χρήση γεωµετρικών οργάνων    1.00 0.43 0.58 

5. Εφαρµογή συµβάσεων & διαδικασιών     1.00 0.58 

6. Εφαρµογή ιδιοτήτων γεωµετρικών 

σχηµάτων  

     1.00 

Σηµείωση: Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας συντελεστών p<0.001. 

 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, οι υψηλότερες συσχετίσεις σωστών 

απαντήσεων παρουσιάζονται ανάµεσα στις κατηγορίες της ∆ιάκρισης 

γεωµετρικών εννοιών & της χρήσης γεωµετρικών οργάνων (0.72) καθώς 

επίσης ανάµεσα στη ∆ιάκριση γεωµετρικών εννοιών & στην εφαρµογή των 

ιδιοτήτων γεωµετρικών σχηµάτων  (0.65).  

 Από τον έλεγχο152 της στατιστικής σηµαντικότητας του δείκτη 

συσχέτισης Pearson r προκύπτει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση των 

ικανοτήτων µεταξύ των κατηγοριών σε όλες τις περιπτώσεις153.  

                                                 
152 Με βάση τις ευρεθείσες τιµές του δείκτη και την κρίσιµη τιµή του –όπως αυτή αναγράφεται σε 
ειδικούς πίνακες.  
153 ∆εδοµένου ότι i) ο δείκτης συσχέτισης κάθε κατηγορίας µε τον εαυτό της είναι 1, ii) το κάθε ζεύγος 
προς συσχέτιση εµφανίζεται δυο φορές, εξετάσαµε 
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5.2  ∆ιερεύνηση της επίδρασης του φύλου και της σχολικής επίδοσης στην  
        επιλογή της ορθής απάντησης.  
 Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων154 προκύπτει στατιστικά 

σηµαντική σχέση µεταξύ φύλου και απαντήσεων για πέντε µόνο από τις 34  

ερωτήσεις του δοκιµίου155.  Για όλες τις άλλες ερωτήσεις, οι απαντήσεις των 

παιδιών φαίνεται να είναι ανεξάρτητες από το φύλο, καθώς οι ορθές 

απαντήσεις που έδωσαν τα αγόρια και τα κορίτσια στις 29 ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου δε διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Ειδικότερα, 

στατιστικά σηµαντική σχέση φύλου και απαντήσεων στο συµβατικό επίπεδο 

p=0.05 καταγράφεται για τις ερωτήσεις156.  

Ε11 (χ2   = 5.257,   df=1, p=0.022) 

Ε12 (χ2   = 6.722,   df=1, p=0.010) 

Ε20 (χ2   = 4.826,   df=1, p=0.028) 

Ε29 (χ2   = 7.101,   df=1, p=0.008) 

Ε34 (χ2   = 6.218,   df=2, p=0.045) 

 

 

Aκολούθως παραθέτουµε τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας – 

ανάλυση διακύµανσης διπλής κατεύθυνσης- στην οποία προβήκαµε 

προκειµένου να διερευνήσουµε την επίδραση του φύλου και της σχολικής 

επίδοσης στην επιλογή της ορθής απάντησης στις ερωτήσεις που αφορούν τη 

νοερή αναπαράσταση του χώρου, τη διάκριση γεωµετρικών εννοιών, την 

εκτίµηση µεγέθους, τη χρήση γεωµετρικών οργάνων, την εφαρµογή 

συµβάσεων και µεθόδων, την εφαρµογή ιδιοτήτων των γεωµετρικών 

σχηµάτων, καθώς επίσης γενικότερα στις ερωτήσεις ολόκληρου του δοκιµίου.  

 

 

  

 

                                                 
154 Εφαρµογή του κριτηρίου χ2 για κάθε µια από τις ερωτήσεις του δοκιµίου. 
155 Σχετικοί πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σσ. 20-28. 
156 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δύο από τις ερωτήσεις η Ε11 και Ε12, εξετάζουν την ικανότητα 
εκτίµησης του µέτρου γωνίας. Εδώ είναι εµφανής η υπεροχή των αγοριών.  



 

Πίνακας 35 

Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά µε την νοερή 

αναπαράσταση του χώρου ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

 

Επίδοση Φύλο 

Καλά Πολύ καλά Άριστα 

Σύνολο 

Αγόρια 1.45 (Ν=22) 2.82 (Ν=28) 3.53 (Ν=40) 2.80 (Ν=90) 

Κορίτσια 1.93 (Ν=14) 2.24 (Ν=21) 2.98 (Ν=42) 2.58 (Ν=77) 

Σύνολο 1.64 (Ν=36) 2.57 (Ν=49) 3.24 (Ν=82) 2.70 (Ν=167) 

 

 

Από τον πίνακα συνάγουµε  ότι ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των αγοριών µε 

άριστη επίδοση στις σχετικές µε την αναπαράσταση του χώρου ερωτήσεις ήταν 3.53. 

Οµοίως, ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των αγοριών στις σχετικές µε τη νοερή 

αναπαράσταση του χώρου ερωτήσεις, ανεξαρτήτως επίδοσης, ήταν 2.80,  ο µέσος όρος 

των σωστών απαντήσεων των µαθητών µε καλή επίδοση στις σχετικές µε τη νοερή 

αναπαράσταση του χώρου ερωτήσεις, ανεξαρτήτως φύλου ήταν 1.64 κτλ. 

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των µέσων όρων των σωστών 

απαντήσεων στις σχετικές µε τη νοερή αναπαράσταση του χώρου ερωτήσεις ως 

προς το φύλο και τη σχολική επίδοση έδειξαν ότι η κύρια επίδραση του φύλου 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντική [F(1,161)=1.580, p=0.211]. Έτσι, ο αριθµός των 

σωστών απαντήσεων στις σχετικές  ερωτήσεις της κατηγορίας αυτής φαίνεται να 

µην διαφέρει στα δύο φύλα. Αντίθετα, η κύρια επίδραση της σχολικής επίδοσης 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=27.704, p<0.001]. Συγκεκριµένα, όσο 

πιο καλή είναι η σχολική επίδοση, τόσο µεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο αριθµός 

των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε την νοερή αναπαράσταση του χώρου 

ερωτήσεις. Η αλληλεπίδραση του φύλου µε τη σχολική επίδοση ήταν επίσης 

στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=3.303, p=0.039]. Οι επιδράσεις αυτές είναι 



ορατές και στο Γράφηµα όπου απεικονίζονται γραφικά οι µέσοι όροι των 

σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τη νοερή αναπαράσταση του χώρου 

ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 35 

Γραφική απεικόνιση των µέσων όρων των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τη 

νοερή αναπαράσταση του χώρου ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 
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Από το παραπάνω γράφηµα διαπιστώνουµε ότι τα κορίτσια µε καλή επίδοση στα 

µαθηµατικά επιλέγουν συχνότερα την ορθή απάντηση στις ερωτήσεις νοερής 

αναπαράστασης του χώρου απ’ ότι τα αγόρια, ενώ αντίθετα µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών µε πολύ καλή επίδοση, τα αγόρια απαντούν ορθά σε περισσότερες 

ερωτήσεις απ’ ότι τα κορίτσια. Οµοίως µεταξύ αγοριών και κοριτσιών µε άριστη 

επίδοση, τα αγόρια επιλέγουν συχνότερα την ορθή απάντηση στις σχετικές µε τη 

νοερή αναπαράσταση του χώρου ερωτήσεις.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πίνακας 36 

Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά µε τη διάκριση 

γεωµετρικών εννοιών ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

 

Επίδοση Φύλο 

Καλά Πολύ καλά Άριστα 

Σύνολο 

Αγόρια 2.82 (Ν=22) 5.39 (Ν=28) 7.95 (Ν=40) 5.90 (Ν=90) 

Κορίτσια 5.00 (Ν=14) 5.33 (Ν=21) 7.36 (Ν=42) 6.38 (Ν=77) 

Σύνολο 3.67 (Ν=36) 5.37 (Ν=49) 7.65 (Ν=82) 6.12 (Ν=167) 

 

 

Από τον πίνακα συνάγεται ότι ο µέσος όρος των σωστών  απαντήσεων των αγοριών µε 

άριστη επίδοση στις σχετικές µε τη διάκριση γεωµετρικών εννοιών ερωτήσεις ήταν 

7.95. Οµοίως, ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των αγοριών στις σχετικές µε τη 

διάκριση γεωµετρικών εννοιών ερωτήσεις ανεξαρτήτως επίδοσης ήταν 5.90 και ο 

µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των µαθητών µε καλή επίδοση στις σχετικές µε τη 

διάκριση γεωµετρικών εννοιών ερωτήσεις ανεξαρτήτως φύλου ήταν 3.67 κοκ.  

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των µέσων όρων των σωστών 

απαντήσεων στις σχετικές µε τη διάκριση γεωµετρικών εννοιών ερωτήσεις ως 

προς το φύλο και τη σχολική επίδοση έδειξαν ότι η κύρια επίδραση του φύλου 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντική [F(1,161)=1.408, p=0.237]. Έτσι, ο αριθµός των 

σωστών απαντήσεων στις εν λόγω ερωτήσεις φαίνεται να µην διαφέρει στα δύο 

φύλα. Αντίθετα, η κύρια επίδραση της σχολικής επίδοσης βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική [F(2,161)=28.956, p<0.001]. Συγκεκριµένα, όσο πιο καλή είναι η 

σχολική επίδοση, τόσο µεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο αριθµός των σωστών 



απαντήσεων στις σχετικές µε τη διάκριση γεωµετρικών εννοιών ερωτήσεις. Η 

αλληλεπίδραση του φύλου µε τη σχολική επίδοση βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 

[F(2,161)=3.533, p=0.031]. Οι επιδράσεις αυτές είναι ορατές και στο Γράφηµα 

36 όπου απεικονίζονται γραφικά οι µέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις 

σχετικές µε τη διάκριση γεωµετρικών εννοιών ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη 

σχολική επίδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 36 

Γραφική απεικόνιση των µέσων όρων των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τη 

διάκριση γεωµετρικών εννοιών ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 
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Από το παραπάνω γράφηµα συνάγεται ότι τα αγόρια και κορίτσια µε σχολική 

επίδοση «Πολύ καλά» στα Μαθηµατικά, επιλέγουν µε την ίδια συχνότητα την 

ορθή απάντηση – οι αντίστοιχες τιµές του µέσου όρου συµπίπτουν, στις 

ερωτήσεις που αφορούν τη διάκριση γεωµετρικών εννοιών. Μεταξύ µαθητών και 

µαθητριών µε επίδοση «Καλά» τα κορίτσια επιλέγουν συχνότερα την ορθή 

απάντηση, ενώ αντίθετα τα αγόρια µε άριστη επίδοση έχουν την τάση να 

απαντούν περισσότερες φορές σωστά απ’ ό,τι τα κορίτσια.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Πίνακας 37 

Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά µε τις εκτιµήσεις                   

ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

 

Επίδοση Φύλο 

Καλά Πολύ καλά Άριστα 

Σύνολο 

Αγόρια 1.19 (Ν=22) 2.39 (Ν=28) 2.88 (Ν=40) 2.31 (Ν=90) 

Κορίτσια 1.07 (Ν=14) 1.57 (Ν=21) 2.12 (Ν=42) 1.78 (Ν=77) 

Σύνολο 1.14(Ν=36) 2.04 (Ν=49) 2.49 (Ν=82) 2.07 (Ν=167) 

 

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι ο µέσος όρος των σωστών  απαντήσεων των αγοριών µε 

άριστη επίδοση στις σχετικές µε τις εκτιµήσεις ερωτήσεις ήταν 2.88. Οµοίως, ο µέσος 

όρος των σωστών απαντήσεων των αγοριών στις σχετικές µε τις εκτιµήσεις ερωτήσεις 

ανεξαρτήτως επίδοσης ήταν 2.31 , ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των 

µαθητών µε καλή επίδοση στις σχετικές µε τις εκτιµήσεις ερωτήσεις ανεξαρτήτως φύλου 

ήταν 1.14 κοκ. 

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των µέσων όρων των σωστών 

απαντήσεων στις σχετικές µε τις εκτιµήσεις ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη 

σχολική επίδοση έδειξαν ότι η κύρια επίδραση του φύλου ήταν στατιστικά 

σηµαντική [F(1,161)=9.552, p=0.002] µε τα αγόρια να δίνουν µεγαλύτερο 

αριθµό σωστών απαντήσεων από ό,τι τα κορίτσια. Η κύρια επίδραση της 

σχολικής επίδοσης βρέθηκε επίσης στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=19.105, 

p<0.001]. Συγκεκριµένα, όσο πιο καλή είναι η σχολική επίδοση, τόσο 



µεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο αριθµός των σωστών απαντήσεων στις 

προαναφερθείσες ερωτήσεις. Η αλληλεπίδραση του φύλου µε τη σχολική επίδοση 

δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=1.282, p=0.280]. Οι επιδράσεις 

αυτές είναι ορατές και στο Γράφηµα 37, όπου απεικονίζονται γραφικά οι µέσοι 

όροι των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τις εκτιµήσεις ερωτήσεις ως προς 

το φύλο και τη σχολική επίδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 37 

Γραφική απεικόνιση των µέσων όρων των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τις 

εκτιµήσεις ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 
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Στις ερωτήσεις, οι οποίες εξετάζουν την ικανότητα εκτίµησης της απάντησης, 

είναι εµφανής η τάση των αγοριών µε καλή και πολύ καλή επίδοση να επιλέγουν 

συχνότερα από τα κορίτσια της αντίστοιχης κατηγορίας σχολικής επίδοσης την 

ορθή απάντηση στις σχετικές ερωτήσεις. Η διαφορά µάλιστα των µέσων όρων 

των σωστών απαντήσεων µεταξύ των δύο φύλων είναι µεγαλύτερη στις 

περιπτώσεις της πολύ καλής και άριστης επίδοσης.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πίνακας 38 

Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση γεωµετρικών 

οργάνων ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

 

Επίδοση Φύλο 

Καλά Πολύ καλά Άριστα 

Σύνολο 

Αγόρια 0.50 (Ν=22) 0.93 (Ν=28) 2.05 (Ν=40) 1.32 (Ν=90) 

Κορίτσια 1.07 (Ν=14) 1.43 (Ν=21) 1.83 (Ν=42) 1.58 (Ν=77) 

Σύνολο 0.72(Ν=36) 1.14(Ν=49) 1.94 (Ν=82) 1.44 (Ν=167) 

 

 

Από τον πίνακα συνάγεται ότι  ο µέσος όρος των σωστών  απαντήσεων των αγοριών µε 

άριστη επίδοση στις σχετικές µε τη χρήση γεωµετρικών οργάνων ερωτήσεις ήταν 2.05. 

Οµοίως ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των αγοριών στις σχετικές µε τη χρήση 

γεωµετρικών οργάνων ερωτήσεις ανεξαρτήτως επίδοσης ήταν 1.32, ο µέσος όρος των 

σωστών απαντήσεων των µαθητών µε καλή επίδοση στις σχετικές µε τη χρήση 

γεωµετρικών οργάνων ερωτήσεις ανεξαρτήτως φύλου ήταν 0.72 κοκ.  

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των µέσων όρων των σωστών 

απαντήσεων στις σχετικές µε τη χρήση γεωµετρικών οργάνων ερωτήσεις ως προς 

το φύλο και τη σχολική επίδοση έδειξαν ότι η κύρια επίδραση του φύλου ήταν 

στατιστικά σηµαντική [F(1,161)=4.327, p=0.039]. Έτσι, ο αριθµός των σωστών 

απαντήσεων στις εν λόγω ερωτήσεις φαίνεται να είναι µεγαλύτερος στα κορίτσια 

από ό,τι στα αγόρια. Η κύρια επίδραση της σχολικής επίδοσης βρέθηκε επίσης 

στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=28.261, p<0.001]. Συγκεκριµένα, όσο πιο καλή 

είναι η σχολική επίδοση, τόσο µεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο αριθµός των 



σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τη χρήση γεωµετρικών οργάνων 

ερωτήσεις. Η αλληλεπίδραση του φύλου µε τη σχολική επίδοση βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=4.234, p=0.016]. Οι επιδράσεις αυτές είναι 

ορατές και στο Γράφηµα 38, όπου απεικονίζονται γραφικά οι µέσοι όροι των 

σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τη χρήση γεωµετρικών οργάνων ερωτήσεις 

ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 38 

Γραφική απεικόνιση των µέσων όρων των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε τη 

χρήση γεωµετρικών οργάνων ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 
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Από το παραπάνω γράφηµα διαπιστώνεται η τάση των κοριτσιών µε καλή και πολύ 

καλή επίδοση στα µαθηµατικά να επιλέγουν συχνότερα από τα αγόρια της αντίστοιχης 

οµάδας την ορθή απάντηση. Ωστόσο όµως η τάση αυτή προοδευτικά φθίνει µε 

αποτέλεσµα ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση 

γεωµετρικών οργάνων των µαθητών µε άριστη επίδοση να είναι υψηλότερος από τον 

αντίστοιχο µέσο όρο των κοριτσιών.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Πίνακας 39 

Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά µε την εφαρµογή 

συµβάσεων και µεθόδων ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

 

Επίδοση Φύλο 

Καλά Πολύ καλά Άριστα 

Σύνολο 

Αγόρια 0.41 (Ν=22) 1.21 (Ν=28) 2.25 (Ν=40) 1.48 (Ν=90) 

Κορίτσια 0.79 (Ν=14) 0.86 (Ν=21) 1.83 (Ν=42) 1.38 (Ν=77) 

Σύνολο 0.56 (Ν=36) 1.06 (Ν=49) 2.04 (Ν=82) 1.43 (Ν=167) 

 

 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι ο µέσος όρος των σωστών  απαντήσεων των αγοριών µε 

άριστη σχολική επίδοση στις σχετικές µε την εφαρµογή συµβάσεων και µεθόδων 

ερωτήσεις ήταν 2.25. Οµοίως, ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των αγοριών 

στις προαναφερόµενες ερωτήσεις, ανεξαρτήτως σχολικής επίδοσης, ήταν 1.48,  ο µέσος 

όρος των σωστών απαντήσεων των µαθητών µε καλή  σχολική επίδοση στις  ερωτήσεις 

αυτές ανεξαρτήτως φύλου ήταν 0.56.  

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των µέσων όρων των σωστών 

απαντήσεων στις σχετικές µε την εφαρµογή συµβάσεων και διαδικασιών 

ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση έδειξαν ότι η κύρια επίδραση 

του φύλου δεν ήταν στατιστικά σηµαντική [F(1,161)=0.542, p=0.463]. Έτσι, ο 

αριθµός των σωστών απαντήσεων στις σχετικές  ερωτήσεις φαίνεται να µην 

διαφέρει σηµαντικά στα δύο φύλα. Η κύρια επίδραση της σχολικής επίδοσης 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=26.422, p<0.001]. Συγκεκριµένα, όσο 

πιο καλή είναι η σχολική επίδοση, τόσο µεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο αριθµός 



των σωστών απαντήσεων στις εν λόγω  ερωτήσεις. Η αλληλεπίδραση του φύλου 

µε τη σχολική επίδοση δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=1.734, 

p=0.180]. Οι επιδράσεις αυτές είναι ορατές και στο Γράφηµα 39, όπου 

απεικονίζονται γραφικά οι µέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε 

την εφαρµογή συµβάσεων και διαδικασιών ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη 

σχολική επίδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 39 

Γραφική απεικόνιση των µέσων όρων των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε την 

εφαρµογή συµβάσεων & µεθόδων  ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 
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Εδώ παρατηρείται η τάση των αγοριών µε καλή σχολική επίδοση στα µαθηµατικά να 

απαντούν λιγότερο συχνά ορθά στις ερωτήσεις σχετικά µε την εφαρµογή συµβάσεων και 

µεθόδων, σε σχέση µε  τα κορίτσια της ίδιας επίδοσης. Προοδευτικά όµως η τιµή του 

µέσου όρου των σωστών απαντήσεων των αγοριών στις προαναφερόµενες ερωτήσεις 

αυξάνει, αφού επιλέγουν συχνότερα από τα κορίτσια την ορθή απάντηση, στην 

περίπτωση που η σχολική επίδοση µαθητών – µαθητριών είναι πολύ καλή ή άριστη.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας 40 

Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά µε την εφαρµογή 

ιδιοτήτων  των γεωµετρικών σχηµάτων ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

 

Επίδοση Φύλο 

Καλά Πολύ καλά Άριστα 

Σύνολο 

Αγόρια 0.95 (Ν=22) 2.61 (Ν=28) 4.38 (Ν=40) 2.99 (Ν=90) 

Κορίτσια 2.79 (Ν=14) 2.43 (Ν=21) 4.14 (Ν=42) 3.43 (Ν=77) 

Σύνολο 1.67 (Ν=36) 2.53 (Ν=49) 4.26 (Ν=82) 3.19 (Ν=167) 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγουµε ότι ο µέσος όρος των σωστών  απαντήσεων των 

αγοριών µε άριστη επίδοση στις σχετικές µε την εφαρµογή ιδιοτήτων γεωµετρικών 

σχηµάτων ερωτήσεις ήταν 4.38. Οµοίως, ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των 

αγοριών στις σχετικές  ερωτήσεις ανεξαρτήτως επίδοσης ήταν 2.99,  ο µέσος όρος των 

σωστών απαντήσεων των µαθητών µε καλή επίδοση στις προαναφερόµενες  ερωτήσεις 

ανεξαρτήτως φύλου ήταν 1.67 κτλ. 

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των µέσων όρων των σωστών 

απαντήσεων στις σχετικές µε την εφαρµογή ιδιοτήτων γεωµετρικών σχηµάτων 

ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση έδειξαν ότι η κύρια επίδραση 

του φύλου προσέγγισε το συµβατικό όριο στατιστικής σηµαντικότητας  

[F(1,161)=3.065, p=0.082]. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των σωστών απαντήσεων 

στις σχετικές  ερωτήσεις τείνει να είναι µεγαλύτερος στα κορίτσια από ό,τι στα 

αγόρια. Η κύρια επίδραση της σχολικής επίδοσης βρέθηκε στατιστικά σηµαντική 

[F(2,161)=32.966, p<0.001]. Έτσι, όσο πιο καλή είναι η σχολική επίδοση, τόσο 

µεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο αριθµός των σωστών απαντήσεων στις 

προαναφερόµενες ερωτήσεις. Η αλληλεπίδραση του φύλου µε τη σχολική επίδοση 



βρέθηκε επίσης στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=5.353, p=0.006]. Οι 

επιδράσεις αυτές είναι ορατές και στο Γράφηµα 40 που απεικονίζονται γραφικά 

οι µέσοι όροι των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε την εφαρµογή ιδιοτήτων 

γεωµετρικών σχηµάτων ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 40 

Γραφική απεικόνιση των µέσων όρων των σωστών απαντήσεων στις σχετικές µε την 

εφαρµογή ιδιοτήτων γωµετρικών σχηµάτων ερωτήσεις ως προς το φύλο και τη σχολική 

επίδοση 
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Στις ερωτήσεις που εξετάζουν την ικανότητα εφαρµογής ιδιοτήτων γεωµετρικών 

σχηµάτων η αλληλεπίδραση του φύλου µε τη σχολική επίδοση, είναι εµφανής, καθότι οι 

τιµές του µέσου όρου των σωστών απαντήσεων των δύο φύλων, συµπίπτουν στην 

περιοχή της πολύ καλής επίδοσης, ενώ εκατέρωθεν αυτής διαφοροποιούνται µε µεγάλη 

υπεροχή των κοριτσιών στην περιοχή της καλής σχολικής επίδοσης και µικρή υπεροχή 

των αγοριών στην περιοχή της άριστης επίδοσης.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Πίνακας 

Μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων σε όλο το ερωτηµατολόγιο                              

ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

 

Επίδοση Φύλο 

Καλά Πολύ καλά Άριστα 

Σύνολο 

Αγόρια 6.77 (Ν=22) 14.43 (Ν=28) 21.13 (Ν=40) 15.53 (Ν=90) 

Κορίτσια 11.50 (Ν=14) 12.48 (Ν=21) 18.52 (Ν=42) 16.00 (Ν=77) 

Σύνολο 8.61(Ν=36) 13.59 (Ν=49) 19.79 (Ν=82) 15.56 (Ν=167) 

 

 

Από τον πίνακα συνάγουµε ότι ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των αγοριών µε 

πολύ καλή επίδοση ήταν 14.43. Οµοίως, ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων των 

αγοριών, ανεξαρτήτως επίδοσης, ήταν 15.53 και ο µέσος όρος των σωστών 

απαντήσεων των µαθητών µε πολύ καλή επίδοση, ανεξαρτήτως φύλου, ήταν 13. 59.  

 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης διακύµανσης των µέσων όρων των σωστών 

απαντήσεων σε όλο το ερωτηµατολόγιο ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 

έδειξαν ότι η κύρια επίδραση του φύλου δεν ήταν στατιστικά σηµαντική 

[F(1,161)=0.004, p=0.948]. Έτσι, ο αριθµός των σωστών απαντήσεων φαίνεται να 

µην διαφέρει στα δύο φύλα. Αντίθετα, η κύρια επίδραση της σχολικής επίδοσης βρέθηκε 

στατιστικά σηµαντική [F(2,161)=55.792, p<0.001]. Συγκεκριµένα, όσο πιο καλή είναι 

η σχολική επίδοση, τόσο µεγαλύτερος φαίνεται να είναι ο αριθµός των σωστών 

απαντήσεων. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση του 

φύλου µε τη σχολική επίδοση [F(2,161)=6.161, p=0.003]. Οι επιδράσεις αυτές είναι 

ορατές και στο Γράφηµα, όπου απεικονίζονται γραφικά οι µέσοι όροι των σωστών 

απαντήσεων σε όλο το ερωτηµατολόγιο ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα  

Γραφική απεικόνιση των µέσων όρων των σωστών απαντήσεων σε όλο το 

ερωτηµατολόγιο ως προς το φύλο και τη σχολική επίδοση 
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Από γράφηµα καθίσταται εµφανές ότι ο µέσος όρος των σωστών απαντήσεων 

συνολικά -στις ερωτήσεις ολόκληρου του δοκιµίου- των κοριτσιών µε καλή 

επίδοση είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο των αγοριών της ίδιας 

επίδοσης. Προοδευτικά όµως ενώ µεταβαίνουµε στην περιοχή της υψηλότερης 

επίδοσης η διαφορά των µέσων όρων µικραίνει και εν τέλει µηδενίζεται, ενώ 

στη συνέχεια οι τιµές των µέσων όρων διαφοροποιούνται εκ νέου µε 

αποτέλεσµα µεταξύ αγοριών και κοριτσιών µε πολύ καλή επίδοση να 

υπερέχουν τα αγόρια όσον αφορά το πλήθος των ορθών απαντήσεων. Η 

υπεροχή των αγοριών διατηρείται και στην περιοχή της άριστης επίδοσης.  

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΟΚΙΜΙΟΥ 
 



Στο πλαίσιο της ανάλυσης των ερωτήσεων του δοκιµίου157, προβαίνουµε στον 

προσδιορισµό της διακριτικής αξίας και της δυσκολίας τους, καθώς επίσης σε 

έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των παρεµβολών. Στη συνέχεια εξετάζουµε 

την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου.  

 

5.3.1  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

Η δυσκολία µιας ερώτησης προσδιορίζεται δια µέσου του δείκτη δυσκολίας 

(difficulty index), o οποίος εκφράζει το ποσοστό των µαθητών που απάντησαν 

σωστά στη συγκεκριµένη ερώτηση158. Στη συνέχεια παραθέτουµε – µέσα σε 

παρένθεση- την τιµή του ∆∆ ανά ερώτηση.  

Ε1 (0,79)  Ε2 (0,64) Ε3 (0,52) Ε4 (0,45) Ε5 (0,46) Ε6 (0,23) 

Ε7 (0,59) Ε8 (0,51) Ε9 (0,39) Ε10 (0,46) Ε11 (0,61) Ε12(0,46) 

Ε13 (0,64) Ε14 (0,54) Ε15 (0,72) Ε16 (0,06) Ε17 (0,59) Ε18(0,47) 

Ε19 (0,49) Ε20 (0,67) Ε21 (0,51) Ε22 (0,36) Ε23 (0,64) Ε24(0,51) 

Ε25 (0,53) Ε26 (0,51) Ε27 (0,51) Ε28 (0,53) Ε29 (0,39) Ε30(0,16) 

Ε31 (0,23) Ε32 (0,49) Ε33 (0,11) Ε34 (0,30) 

  

Οι τιµές του ∆είκτη ∆υσκολίας για το σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου είναι ικανοποιητικές, καθότι ανήκουν εντός του διαστήµατος 

[0,20-0,80], οπότε οι αντίστοιχες ερωτήσεις είναι αποδεκτές. Μόνο για τις 

ερωτήσεις Ε16, Ε30 και Ε33 οι αντίστοιχες τιµές του δείκτη δυσκολίας 

βρίσκονται εκτός του παραπάνω διαστήµατος, οπότε οι εν λόγω ερωτήσεις θα 

πρέπει να εξαιρεθούν ως πολύ δύσκολες159.  

                                                 
157 Σύµφωνα µε την Κλασική θεωρία.  

158 Ο ∆είκτης ∆υσκολίας δίνεται από τον τύπο 
N
R

=∆∆  όπου R = ο αριθµός των µαθητών που 

απάντησαν ορθά στην ερώτηση και Ν = ο συνολικός αριθµός των µαθητών.  
Στα σταθµισµένα δοκίµια βρίσκεται αφού, ληφθούν υπόψη µόνο οι µαθητές µε τις υψηλότερες και 

χαµηλότερες επιδόσεις δια µέσου του τύπου 
ΓΑ

Γ

Ν+
+

=∆∆
N

RRA   

Όπου RΑ = ο αριθµός των µαθητών της οµάδας Α που απάντησαν ορθά σε µια ερώτηση  
          RΓ = ο αριµός των µαθητών της οµάδας Γ που απάντησαν ορθά στην ίδια ερώτηση.  
          ΝΑ = ο αριθµός των µαθητών της οµάδας Α  
          ΝΓ = ο αριθµός των µαθητών της οµάδας Γ  
         (Σχετικά µε την οµαδοποίηση µαθητών βλέπε 5.3.2 σελίδα 204) 
159 Αφού ∆∆ <0,20 



 

5.3.2  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

Η διακριτική αξία των ερωτήσεων προσδιορίζεται δια µέσου του ∆είκτη 

∆ιάκρισης (Discrimination index), o oποίος µας πληροφορεί, εάν η 

συγκεκριµένη ερώτηση του δοκιµίου διακρίνει τους δυνατούς από τους 

αδύνατους µαθητές. Προκειµένου να υπολογίσουµε το δείκτη διάκρισης160 

χωρίσαµε τα γραπτά σε τρεις κατηγορίες µε βάση το πλήθος των ορθών 

απαντήσεων, οπότε οι µαθητές και µαθήτριες χωρίζονται ταυτόχρονα σε τρεις 

οµάδες : στην οµάδα Α ανήκουν τα παιδιά, τα οποία έδωσαν λιγότερες από 

δέκα ορθές απαντήσεις, στην οµάδα Β ανήκουν παιδιά µε ορθές απαντήσεις 

από δέκα µέχρι είκοσι  και τέλος στην οµάδα Γ ανήκουν παιδιά µε τουλάχιστον 

21 ορθές απαντήσεις.  

Ο παραπάνω διαχωρισµός προσεγγίζει τη συνιστώµενη161 οµαδοποίηση, 

σύµφωνα µε την οποία οι οµάδες Α και Γ των µαθητών µε τις χαµηλότερες και 

υψηλότερες επιδόσεις αντίστοιχα περιλαµβάνουν το 27% των µαθητών, ενώ οι 

υπόλοιποι (οµάδα Β΄) το 46% των µαθητών.  

Με βάση τον τύπο υπολογισµού του δείκτη διάκρισης και τα δεδοµένα 

σχετικών πινάκων162, ο δείκτης διάκρισης για κάθε µια από τις 34 ερωτήσεις  

είναι :  

 

Ε1 (0,52)  Ε2 (0,59) Ε3 (0,41) Ε4 (0,54) Ε5 (0,61) Ε6 (0,24) 

Ε7 (0,59) Ε8 (0,65) Ε9 (0,65) Ε10 (0,56) Ε11 (0,63) Ε12(0,61) 

Ε13 (0,76) Ε14 (0,76) Ε15 (0,48) Ε16 (0,11) Ε17 (0,67) Ε18(0,54) 

Ε19 (0,67) Ε20 (0,48) Ε21 (0,65) Ε22 (0,65) Ε23 (0,80) Ε24(0,56) 

Ε25 (0,78) Ε26 (0,83) Ε27 (0,78) Ε28 (0,70) Ε29 (0,61) Ε30(0,28) 

                                                 
160 Ο δείκτης διάκρισης υπολογίζεται µε εφαρµογή του τύπου 

Ν
−

= ΑΓ RRD   

όπου RΓ = το πλήθος των µαθητών της οµάδας Γ που απάντησαν ορθά µία συγκεκριµένη ερώτηση  
         RA = το πλήθος των µαθητών της οµάδας Α που απάντησαν ορθά στην ερώτηση της οποίας  
                  ζητείται ο δείκτης διάκρισης.  
         Ν = ο αριθµός των µαθητών της οµάδας Γ ή Α  
161 Ο εν λόγω τρόπος διαχωρισµού έχει διαπιστωθεί ότι δίνει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα, γι’ αυτό 
ενδείκνυται ανάµεσα στους πέντε δυνατούς τρόπους διαχωρισµού των υποκειµένων του δείγµατος [Κ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1993, σ. 111, S.J.  OSTERLIND, 1998, p. 271]. 
162 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σ. 29-47. 



Ε31 (0,41) Ε32 (0,72) Ε33 (0,11) Ε34 (0,33) 

 

Οι τιµές του δείκτη διάκρισης είναι ικανοποιητικές163 για το σύνολο σχεδόν 

των ερωτήσεων του δοκιµίου. Μόνο οι Ε6, Ε16, Ε33 και οριακά η Ε30 

κρίνονται ως µη ικανοποιητικές.  

 

5.3.3  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ  

Η επιλογή των παρεµβολών είναι µεγάλης σηµασίας, καθότι αυτές καθορίζουν 

την ποιότητα της αντίστοιχης ερώτησης και περαιτέρω την ποιότητα του 

δοκιµίου στο σύνολό του. Η κατασκευή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την επιλογή παρεµβολών παρόµοιας 

αληθοφάνειας, έτσι ώστε οι τελευταίες να λειτουργούν οµοιόµορφα και 

συνεπώς αποτελεσµατικά.. Αντίθετα εάν οι εναλλακτικές απαντήσεις δεν είναι 

ισότιµες ως προς την αληθοφάνεια, τότε αντιµετωπίζουµε προβλήµατα όπως 

λ.χ. εκείνο της «µείωσης» του εύρους της επιλογής όταν µία παρεµβολή έχει 

υψηλή αληθοφάνεια, ενώ οι υπόλοιπες  είναι χαµηλής αληθοφάνειας.  

Σκοπός του ελέγχου164 της αποτελεσµατικότητας των παρεµβολών είναι ο 

εντοπισµός εκείνων στις οποίες παρουσιάστηκαν προβλήµατα, ώστε να 

προβούµε σε τροποποίησή τους στο πλαίσιο της βελτίωσης του δοκιµίου. Η 

διαδικασία του ελέγχου προϋποθέτει τη χρήση ενός κριτηρίου 

αποτελεσµατικότητας των παρεµβολών δια µέσου του οποίου θα εντοπίζονται οι 

«προβληµατικές» παρεµβολές. Ειδικότερα : το κριτήριο καθορίζει τα όρια 

αληθοφάνειας των παρεµβολών οπότε µπορούµε να διαπιστώσουµε, εάν η 

κάθε µια από αυτές βρίσκεται εντός ή εκτός των καθορισµένων ορίων.  

 

Περιγραφή της διαδικασίας : βρίσκουµε το µέσο όρο των έγκυρων ποσοστών 

των παρεµβολών σε κάθε µια ερώτηση. Ορίζουµε τα όρια αληθοφάνειας µε το 

παρακάτω κριτήριο : Μία εναλλακτική απάντηση δεν είναι ισότιµη ως προς την 

                                                 
163 Οι τιµές που είναι µεγαλύτερες του 0,40 µας πληροφορούν ότι οι αντίστοιχες ερωτήσεις είναι καλές 
και διακρίνουν τους µαθητές. Οι ερωτήσεις που έχουν τιµές  D<30 θα πρέπει να εξαιρεθούν.  
164 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των παρεµβολών [σχετικά στο Κ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1993, σσ. 118-120, & Ν. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗ, αδηµοσίευτη εργασία].  



αληθοφάνεια µε τις υπόλοιπες εάν το ποσοστό της είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο 

κατά δέκα τουλάχιστον εκατοστιαίες µονάδες από το µέσο όρο. Το κάτω όριο 

είναι 
−

Π -10 και το άνω όριο είναι 
−

Π +10. Στη συνέχεια εξετάζουµε για κάθε 

παρεµβολή εάν το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται εκτός ή εντός του 

διαστήµατος αυτού. Στην πρώτη περίπτωση αποφαινόµαστε ότι η παρεµβολή 

δεν είναι προβληµατική ως προς την αληθοφάνεια. Στη δεύτερη περίπτωση 

µπορεί να έχουµε ενεργοποίηση προς τα πάνω –εάν το ποσοστό της 

παρεµβολής είναι µεγαλύτερο του ανώτερου ορίου- ή ενεργοποίηση προς τα 

κάτω εάν το ποσοστό της είναι µικρότερο του κατώτερου ορίου165 [Ν. 

Ανδρεαδάκης, αδηµοσίευτη εργασία].  

Από τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των παρεµβολών προέκυψε ότι σε 

είκοσι από τις ερωτήσεις του δοκιµίου, ικανοποιείται το κριτήριο 

αποτελεσµατικότητας. Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις κρίνονται ως 

προβληµατικές από άποψη παρεµβολών οι : Ε3, Ε4, Ε6, Ε10, Ε16, Ε28 και 

Ε33166. Συγκεκριµένα στην Ε16, εµφανίζονται όλες οι παρεµβολές 

προβληµατικές, στις Ε6 & Ε10 τρεις παρεµβολές και στις Ε3, Ε4, Ε28, Ε33 

δύο παρεµβολές προβληµατικές.  

 

5.3.4  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ  

Η αξιοπιστία του δοκιµίου ερωτήσεων ελέγχθηκε µε την ανάλυση αξιοπιστίας 

του στατιστικού πακέτου SPSS. Η τιµή του δείκτη αξιοπιστίας167 βρέθηκε 

πολύ ικανοποιητική : Cronbach a = 0,8768. 

 

5.3.5  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ  

                                                 
165 Στην περίπτωση που επί του συνόλου των παρεµβολών µιας ερώτησης έχει βρεθεί µία µόνο 
παρεµβολή απενεργοποιηµένη προς τα κάτω, θεωρούµε ότι δεν έχουµε προβληµατικές παρεµβολές 
στην εν λόγω ερώτηση.  
166 Βλέπε σχετικούς πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σσ. 48-55 
167 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σσ. 56. Ο δείκτης Cronbach a που επιλέξαµε για τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας είναι ισοδύναµος µε τον Kuder – Richardson 20 (KR 20) για την περίπτωση του τύπου των 
ερωτήσεων του δοκιµίου µας, όπου µία µόνο είναι η σωστή απάντηση, ενώ όλες οι υπόλοιπες 
παρεµβολές εµπίπτουν στην κατηγορία «λάθος».  



Συγχρονική Εγκυρότητα  

Η συγχρονική εγκυρότητα (concurrent validity), όπως γνωρίζουµε168, υπάγεται 

στην εγκυρότητα σε σχέση µε το κριτήριο, το οποίο στην περίπτωσή µας ήταν 

η σχολική επίδοση των µαθητών στα µαθηµατικά. Ο συντελεστής 

συσχέτισης169 µεταξύ της σχολικής επίδοσης και των σωστών απαντήσεων στο 

ερωτηµατολόγιο βρέθηκε ίσος µε r=0,674 ( p < 0,001) τεκµηριώνοντας έτσι τη 

συγχρονική εγκυρότητα του δοκιµίου.  

 

Εγκυρότητα περιεχοµένου   

Προκειµένου να ελέγξουµε την εγκυρότητα περιεχοµένου του δοκιµίου 

βασιστήκαµε στις υποκειµενικές κρίσεις των δασκάλων των τάξεων, στις 

οποίες επιδόσαµε το ερωτηµατολόγιο. Προς το σκοπό αυτό, πέρα από την 

άτυπη συζήτησή µας, είχαµε ζητήσει από τους οκτώ εκπαιδευτικούς να 

συµπληρώσουν σχετικό έντυπο170, το οποίο περιλαµβάνει τους ∆ιδακτικούς 

στόχους και τις Ερωτήσεις του δοκιµίου ασυσχέτιστους-οι ερωτήσεις  

αναγράφονται µε τον αύξοντα αριθµό τους. Γνώση για το περιεχόµενο των 

ερωτήσεων και των ∆ιδακτικών Στόχων ελάµβαναν από συνηµµένα αντίγραφα 

του δοκιµίου και σχετικού εντύπου µε τους στόχους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

θελήσαµε να διαπιστώσουµε εάν υπάρχει σύγκλιση απόψεων ως προς τη 

συµβατότητα περιεχοµένου ερώτησης και ∆ιδακτικού Στόχου. Από τις 

αντιστοιχίσεις που έκαναν οι δάσκαλοι αξίζει να αναφερθούν τα εξής:  

▪ Η Ε15 αντιστοιχήθηκε µε το ∆ιδακτικό στόχο 2 (συχνότητα 8). 

▪ Η Ε13 αντιστοιχήθηκε µε το ∆ιδακτικό στόχο 2 (συχνότητα 4)  

▪ Η Ε29 αντιστοιχήθηκε µε το ∆ιδακτικό Στόχο 1 (συχνότητα 3). 

Στις 5 υπόλοιπες περιπτώσεις επισηµάνθηκε ότι η εκτέλεση του έργου 

απαιτεί δεξιότητες πέρα από τις καθοριζόµενες στο ∆ιδακτικό Στόχο. 

Συγκεκριµένα «ικανότητα νοερής πτύχωσης τµήµατος του σχήµατος».  

▪ Η Ε34 αντιστοιχήθηκε µε το ∆ιδακτικό στόχο σχετικά µε την 

εφαρµογή ιδιοτήτων του παραλληλογράµµου.  
                                                 
168 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο, σ. 57-58. 
169 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4, σ. 57. 
170 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, σ. 6.    



Περαιτέρω στο πλαίσιο της συζήτησης µε τους δασκάλους 

εκφράστηκαν κρίσεις και διατυπώθηκαν σχόλια σχετικά µε :  

- Το περιεχόµενο του στελέχους της Ε16 (συχνότητα 8) όπου 

επισηµάνθηκε η ανάγκη διαφορετικής διατύπωσης και µάλιστα µε χρήση 

της φράσης «µεταξύ τους».  

- Το περιεχόµενο του στελέχους της Ε27, ειδικότερα σχετικά µε 

την παρουσία του άσχετου προς τη λύση δεδοµένου (Β=40ο) [συχνότητα 

7].  

- Την πολυπλοκότητα του έργου της Ε34 (συχνότητα 6)  

- Τη θέση των τριγώνων στις Ε26 και Ε27 (συχνότητα 8)  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν µάλιστα οι συστάσεις των εκπαιδευτικών για 

εκ νέου σχεδιασµό των ισοσκελών τριγώνων προς επόµενη χρήση του 

δοκιµίου, κατά τρόπο ώστε η βάση τους να έχει τη διεύθυνση του οριζόντιου 

άξονα. 

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις µεταξύ των αντιστοιχήσεων που έκαναν οι 

εκπαιδευτικοί και εκείνης της αντιστοίχησης, βάσει της οποίας συντάχθηκε το 

δοκίµιο ήταν αναµενόµενες, δεδοµένης αφενός της δυσκολίας κατασκευής 

ερωτήσεων που να αξιολογούν µία µόνο ικανότητα, αφετέρου της επικάλυψης 

του περιεχοµένου των διδακτικών στόχων.  

  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ 

 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η έρευνα αυτή, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της 

αξιολόγησης των µαθηµατικών γνώσεων και ικανοτήτων, εκπονήθηκε σε δύο 

επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη διερεύνηση των γεωµετρικών γνώσεων – 

δεξιοτήτων των τελειόφοιτων της Ε΄ τάξης ∆ηµοτικού, ενώ το δεύτερο την 

κατασκευή ενός, κατά το δυνατόν, έγκυρου και αξιόπιστου οργάνου για την 

αξιολόγηση των προαναφερόµενων ικανοτήτων.  

Σε ό,τι αφορά το πρώτο επίπεδο η επάρκεια171 των γεωµετρικών 

ικανοτήτων, οι οποίες εξετάστηκαν δια µέσου των ερωτήσεων του δοκιµίου, 

συνιστά δείκτη για την επίτευξη των αντίστοιχων διδακτικών στόχων από τους 

µαθητές. Η προσανατολισµένη σε διδακτικούς στόχους αξιολόγηση ενέχει 

ωστόσο σηµαντικούς περιορισµούς, οι οποίοι πρωτίστως συνδέονται µε την 

ασυµβατότητα της κατακερµατισµένης γνώσης µε τις σύγχρονες θεωρίες 

µάθησης. Παρά ταύτα οι διδακτικοί στόχοι εξακολουθούν να συνιστούν τη 

βάση για το σχεδιασµό των Αναλυτικών Προγραµµάτων,  περαιτέρω µάλιστα 

η επίτευξή τους αποτελεί επαρκή µαρτυρία  της προόδου των µαθητών και 

κατ’ επέκταση της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου .  

Σχετικά µε τη βασισµένη σε διδακτικούς στόχους αξιολόγηση οι 

γενικότερες διαπιστώσεις από την έρευνά µας  συνοψίζονται παρακάτω :  

1. Η εκτέλεση ενός έργου αξιολόγησης γεωµετρικής γνώσης – 

ικανότητας δεν είναι συνάρτηση µόνο της ανάπτυξης της σχετικής ικανότητας 

αλλά απαιτεί δεξιότητες πέραν των ορίων που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραµµα. 

                                                 
171 Έχουµε προσεγγίσει το ζήτηµα της επάρκειας / ανεπάρκειας ικανοτήτων υπό το εξής πρίσµα : 
υποθέτουµε ότι µία συγκεκριµένη ικανότητα κατέχεται από όλα τα φυσιολογικής νοηµοσύνης άτοµα, 
ανεξαρτήτως εάν µπορούν να επιδείξουν τη σχετική συµπεριφορά. Έτσι µερικά άτοµα έχουν µεγάλη 
ικανότητα σε ένα τοµέα (επάρκεια), οπότε µπορούν να επιδεικνύουν την ανάλογη συµπεριφορά, ενώ 
άλλα έχουν περιορισµένη ικανότητα (ανεπάρκεια) [αναλυτικά στο S. J. OSTERLIND, 1998, pp. 38-
39]. 
Περαιτέρω µε την εκτέλεση ενός έργου αξιολόγησης οι µαθητές δεν µας δείχνουν τι µπορούν να 
κάνουν αλλά µόνο τι κάνουν σε µια συγκεκριµένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν συνάγουµε τι µπορούν να 
κάνουν από αυτό που θα κάνουν [Μ. NISS, 1996, p. 349]. 



Μεταξύ αυτών σηµαντικός είναι ο ρόλος των γλωσσικών και οπτικών 

δεξιοτήτων.  

Οι γλωσσικές δεξιότητες συνιστούν βασικό προαπαιτούµενο για την 

επιτυχή διεκπεραίωση του εκάστοτε γεωµετρικού έργου. Αφορούν αφενός 

αναγνωστικές δεξιότητες αφετέρου δεξιότητες έκφρασης και επικοινωνίας. Οι 

πρώτες καλύπτουν την ανάγκη του µαθητή να κατανοήσει το περιεχόµενο του 

στελέχους της ερώτησης, να γνωρίσει τα δεδοµένα και τα ζητούµενα του 

έργου, ώστε να προβεί στην εκτέλεσή του. Στον τοµέα αυτό εµφανίστηκαν 

ιδιαίτερα προβλήµατα σχετικά µε τη γλώσσα των Μαθηµατικών αλλά και τη 

φυσική µας γλώσσα σε αρκετές από τις ερωτήσεις του δοκιµίου. Όσον αφορά 

τη µαθηµατική ορολογία, πολλοί µαθητές λχ. στην Ε30 ερµηνεύουν το 

γεωµετρικό όρο γωνία ΗΓΒ ως γωνία Η ή γωνία Β. Οµοίως στην Ε32 η 

πρόταση «....έχουν ίσες περιµέτρους» ερµηνεύεται ως «....έχουν ίσες πλευρές», 

στην Ε34 το ζητούµενο : «πόσα τετραγωνικά µέτρα είναι η επιφάνεια....» 

παρερµηνεύεται από µερικούς µαθητές, οι οποίοι προβαίνουν στον υπολογισµό 

της περιµέτρου. Στην Ε14 δεν γίνεται από αρκετούς µαθητές κατανοητή η 

εντολή στη φυσική µας γλώσσα : «να γράψεις τις γωνίες µε τη σειρά από τη 

µεγαλύτερη στη µικρότερη...» µε αποτέλεσµα να διατάσσουν τις γωνίες από τη 

µικρότερη στη µεγαλύτερη, κτλ.  

Σηµαντικά προβλήµατα172 φαίνεται να αντιµετωπίζουν οι µαθητές στη 

διατύπωση συλλογισµών, αιτιολογήσεων, γενικότερα στη διατύπωση της 

σκέψης τους, όπως προκύπτει από τις σηµειώσεις τους στο δεύτερο µέρος του 

ερωτηµατολογίου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αιτιολογούσαν µε 

σαφήνεια την επιλογή τους είτε απέφευγαν να καταγράψουν τη σκέψη τους.  

 

                                                 
172Σε αρκετές περιπτώσεις γράφουν : «...γιατί το τρίγωνο είναι πάντα 180ο» ή «γιατί όλο το τρίγωνο 
είναι 180ο» (αντί του ορθού  : το άθροισµα των γωνιών τριγώνου είναι 180ο) [Ε23].  
«Αφού είναι ίσα. Το εξάγωνο είναι 4µ., άρα και το τρίγωνο είναι 4µ» [Ε32].  
▪ Παρατηρήθηκε σύγχιση µεταξύ γωνιών – πλευρών : η πλευρά Γ, η γωνία ΓΒ είναι 

6µ., [Ε27]. Η γωνία ΓΖ = 3εκ [Ε29]. «Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. Αν η Β = 50ο και η Γ = 50ο 

» [Ε26].  
▪ Επίσης σύγχιση διαπιστώθηκε µεταξύ «ίσος»  - «ίσιος». λχ. « Οι απέναντι γωνίες 

είναι ίσιες» [Ε30],  «Στο ισοσκελές οι δύο απέναντι πλευρές είναι ίσιες»[Ε26], « Στο 
παραλληλόγραµµο οι απέναντι είναι ίσιες» [Ε29].  



Οι οπτικές δεξιότητες είναι µεγίστης σηµασίας για την ορθή εκτέλεση 

ενός γεωµετρικού έργου αξιολόγησης καθότι το τελευταίο είναι συνήθως 

διατυπωµένο, πέρα από τη γλωσσική σε γραφηµατική µορφή. Oι οπτικές 

δεξιότητες προσφέρουν το έδαφος για την ανάπτυξη των γεωµετρικών 

ικανοτήτων. Έτσι, λχ. η ικανότητα διάκρισης γεωµετρικών όρων (του ύψους 

τριγώνου [Ε21],  ακτίνας κύκλου [Ε10] κτλ.), η ικανότητα εκτίµησης του 

µέτρου ενός γεωµετρικού µεγέθους (λχ. της γωνίας [Ε11] ), προϋποθέτουν 

οπτικές δεξιότητες. 

Στις ερωτήσεις του Β΄ Μέρους του δοκιµίου, οι οποίες απαιτούσαν τη 

διατύπωση συλλογισµών ή ενεργειών πάνω στο γεωµετρικό σχήµα 

διαπιστώσαµε µια τάση από αρκετούς µαθητές να δίνουν αυθαίρετα τιµές173 

στις γωνίες ή στις πλευρές του σχήµατος χωρίς λογική αιτιολόγηση. Στο 

σύνολο σχεδόν των προαναφερόµενων περιπτώσεων οι τιµές αυτές συµπίπτουν 

µε την τιµή του µέτρου της δοσµένης γωνίας ή πλευράς κατά περίπτωση. Οι 

µαθητές αυτοί δεν χαρακτηρίζονται από ισοδύναµη ανάπτυξη λογικών και 

οπτικών δεξιοτήτων. Η υπερίσχυση του οπτικού στοιχείου τους στερεί τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν το γεωµετρικό σχήµα δια µέσου λογικών – 

αναλυτικών διαδικασιών.   

 

2. Μεταξύ των ∆ιδακτικών Στόχων παρατηρούνται συχνά επικαλύψεις. 

Τούτο ήταν ιδιαίτερα εµφανές στις περιπτώσεις :  

■ Των ∆ιδακτικών Στόχων 2 και 7  

Ο µαθητής, ο οποίος είναι ικανός να διακρίνει την ορθή γωνία –Ε15, 

διδακτικός στόχος 7, επιδεικνύει συγχρόνως ικανότητα αναγνώρισης ενός 

σχήµατος µέσα σε ένα σύνθετο σχήµα – ∆ιδακτικός στόχος 2. Οµοίως για 

την Ε13. 

 

                                                 
173 Στην Ε25 ορισµένοι σηµειώνουν ότι το µέτρο των ζητούµενων γωνιών είναι 90ο (ίσο δηλαδή µε το 
µέτρο της δοθείσας γωνίας)  
Στην Ε29 σηµειώνουν ως µήκος της ζητούµενης πλευράς 6 εκ. ή 3 εκ. χωρίς αιτιολόγηση, 
παρασυρόµενοι προφανώς από τα σηµειωµένα στο σχήµα µήκη των δοθέντων πλευρών.  
Στην Ε30 σηµειώνουν χωρίς αιτιολόγηση ότι το µέτρο της ζητούµενης γωνίας είναι 50ο (δηλαδή ίσο µε 
το µέτρο της δοθείσης γωνίας), το οποίο είναι σηµειωµένο στο σχήµα κ.ο.κ.  



 

■ Των ∆ιδακτικών Στόχων 2 και 3 

Επιπλέον ο µαθητής που επιλέγει την ορθή απάντηση στις Ε5 και Ε6 –

διδακτικός στόχος 2, πιστοποιώντας έτσι την ικανότητά του να αναγνωρίζει 

σχήµατα µέσα σε σύνθετα σχήµατα, ουσιαστικά επιδεικνύει ικανότητα 

διάκρισης τετραπλεύρων –διδακτικός στόχος 3, αφού αναγνωρίζει το τραπέζιο 

(Ε5) και το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο (Ε6).  

Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να ερµηνεύσουµε τις αποκλίσεις στις 

αντιστοιχίσεις Ερωτήσεων – ∆ιδακτικών Στόχων, οι οποίες έγιναν από τους 

δασκάλους των τάξεων, όπου επιδόθηκε το ερωτηµατολόγιο, στα πλαίσια του 

ελέγχου της εγκυρότητας του περιεχοµένου του δοκιµίου.   

 

3. Περαιτέρω επισηµάνθηκαν επικαλύψεις σε επίπεδο ευρύτερων τοµέων 

ικανοτήτων. Τούτο οφείλεται στη συνθετότητα του αξιολογούµενου έργου, η 

εκτέλεση του οποίου απαιτεί επίδειξη ικανοτήτων που εµπίπτουν σε 

περισσότερους του ενός τοµείς.  

Ενδεικτικά  αναφέρουµε την Ε34,  όπου η εκτέλεση του έργου απαιτεί 

ικανότητα εφαρµογής ιδιοτήτων γεωµετρικών σχηµάτων (ισότητα απέναντι 

πλευρών παραλληλογράµµου) –τοµέας VI, καθώς επίσης ικανότητα 

εφαρµογής συµβάσεων και µεθόδων (εύρεση του εµβαδού του σχήµατος)- 

τοµέας V. Oµοίως η επιτυχής απάντηση στην Ε31 απαιτεί ικανότητα διάκρισης 

γεωµετρικών εννοιών (της τµ.) –τοµέας ΙΙ, και ικανότητα εφαρµογής 

«συµβάσεων»(Ε=βxυ)-τοµέας V. 

  

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός µας για  τον εντοπισµό εκείνων των 

περιοχών του Αναλυτικού Προγράµµατος, όπου οι µαθητές επιδεικνύουν 

περιορισµένη ικανότητα, -µε σηµείο αναφοράς το περιεχόµενο των ∆ιδακτικών 

Στόχων, διαπιστώσαµε τα εξής :  

1. Οι µαθητές, σε µεγάλο ποσοστό, δεν γνωρίζουν ότι η αλλαγή της 

θέσης ή του προσανατολισµού ενός γεωµετρικού σχήµατος δεν 

συνεπάγεται την αλλαγή των διαστάσεών του ή εν τέλει του ίδιου του 



γεωµετρικού σχήµατος. Στην Ε26 και Ε27, όπου το ποσοστό επιτυχίας 

είναι κάτω του 50% η σχεδίαση του ισοσκελούς τριγώνου κατά τρόπο 

ώστε η βάση του να έχει τη διεύθυνση του κατακόρυφου άξονα προκαλεί 

δυσχέρεια στη διάκριση των ίσων γωνιών που πρόσκεινται στη βάση του 

[Ε26] καθώς επίσης των ίσων πλευρών του [Ε27]. Επιπλέον όταν η µια 

πλευρά γωνίας έχει τη διεύθυνση του οριζόντιου άξονα [Ε18], οι µαθητές 

επιδεικνύουν ικανότητα χρήσης του µοιρογνωµονίου σε υψηλότερο 

ποσοστό (43,7%) από εκείνο (27,5%) στην περίπτωση κατά την οποία, 

καµία από τις πλευρές της γωνίας δεν έχει τη διεύθυνση του οριζόντιου 

άξονα [Ε22]. Η παραπάνω διαπίστωση, η οποία συνάδει µε τα ευρήµατα 

άλλων ερευνών, προβάλλει την ανάγκη εισαγωγής κατάλληλων 

διδακτικών δραστηριοτήτων, ώστε τα παιδιά να µάθουν ότι ένα 

γεωµετρικό σχήµα δεν αλλάζει, όταν αλλάζουµε τη θέση ή τον 

προσανατολισµό του.  

 

2.   Μια άλλη γνωστικού χαρακτήρα διαπίστωση από την έρευνά µας 

αφορά τη µεγάλη δυσκολία στη διάκριση των κάθετων ευθειών. Μόνο 7 

από τους 167 µαθητές του δείγµατος επέδειξαν τη σχετική ικανότητα, ενώ 

125 µαθητές θεωρούν ως ζεύγος κάθετων ευθειών το ζεύγος των 

παραλλήλων σε κατακόρυφη θέση174.  

 

3. Ιδιαίτερη δυσκολία φάνηκαν να αντιµετωπίζουν οι µαθητές στη 

διάκριση των τραπεζίων, της ηµιευθείας και ευθείας, των ακτίνων του 

κύκλου, της ευθείας γωνίας, του κώνου και του κυλίνδρου –στη 

δισδιάστατη αναπαράστασή τους. 

 

4. Παρουσιάζοντας στα παιδιά ένα τραπέζιο, ως σύνθετο σχήµα 

αποτελούµενο από ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και ορθογώνιο 

τρίγωνο [Ε34], αποκτήσαµε ορισµένα ενδιαφέροντα ευρήµατα 

                                                 
174 Το παραπάνω εύρηµα συµπίπτει µε ευρήµατα άλλων ερευνών και συνιστά µια από τις συνήθεις 
πλάνες του διδακτικού συµβολαίου  



σχετικά µε τον τρόπο κατά τον οποίο οι µαθητές χειρίζονται 

προβλήµατα υπολογισµού εµβαδού σχηµάτων για τα οποία δεν έχουν 

διδαχθεί τον αντίστοιχο µαθηµατικό τύπο. Ένα υποσύνολο 

υποκειµένων του δείγµατός µας εφάρµοσε τη µέθοδο υπολογισµού της 

περιµέτρου σχήµατος αθροίζοντας τις πλευρές του τραπεζίου – εκείνες 

µάλιστα των οποίων το µήκος ήταν γνωστό ενώ αγνόησε, εξαιρώντας 

από την άθροιση, τη µια από τις πλάγιες πλευρές του τραπεζίου καθώς 

το µήκος της δεν ήταν δεδοµένο. Γενικότερα διαπιστώσαµε ότι τα δυο 

επιµέρους σχήµατα που συνέθεταν το τραπέζιο δεν έγιναν διακριτά 

από όλους τους µαθητές. Από εκείνους που αναγνώρισαν το 

ορθογώνιο και το ορθογώνιο τρίγωνο ορισµένοι εφάρµοσαν 

αδιακρίτως και για τις δυο περιπτώσεις τον τύπο Ε = β  υ, ενώ άλλοι 

ανακάλεσαν τους σχετικούς τύπους, αλλά δεν τους εφάρµοσαν ορθά 

εξαιτίας αδυναµίας στην εύρεση του µήκους του ύψους ή της βάσης 

του τριγώνου. Παράλληλα µε την ανεπάρκεια  στην κατασκευή της  

έννοιας του εµβαδού επιφανειών   συνάγεται, από την στρατηγική που 

χρησιµοποίησαν µερικοί µαθητές175, ακαταληψία της έννοιας της 

τετραγωνικής µονάδας . Η τελευταία  διαπιστώθηκε επίσης στην 

εκτέλεση του έργου αξιολόγησης της  Ε31, όπου το µεγαλύτερο µέρος 

των υποκειµένων του δείγµατός µας δεν αναγνωρίζει  την 

τετραγωνική µονάδα ως µονάδα µέτρησης επιφανειών. 

 

5.  Τα παιδιά συναντούν δυσκολίες στη χρήση γεωµετρικών οργάνων. 

Ιδιαίτερη δυσκολία φαίνεται να προκαλεί η χρήση του 

µοιρογνωµονίου, καθώς µάλιστα στις σχετικές ερωτήσεις το ποσοστό  

επιτυχίας των µαθητών και µαθητριών του δείγµατός µας ήταν κάτω 

του 50%. Ωστόσο η επιτυχής χρήση γεωµετρικών οργάνων φαίνεται 

να συνδέεται µε την ευρύτερη ικανότητα διάκρισης των σχετικών 

γεωµετρικών όρων. Για παράδειγµα η χρήση του γνώµονα για τη 

                                                 
175    Ορισµένοι µαθητές αθροίζουν ένα δισδιάστατο και ένα µονοδιάστατο µέγεθος ( το Εµβαδό του 
ορθογωνίου σε τµ. µε το µήκος της βάσης του ορθογωνίου τριγώνου σε µ. ) 



χάραξη ύψους τριγώνου ή για τη διαπίστωση ότι δεδοµένο 

ευθύγραµµο τµήµα αποτελεί ύψος τριγώνου απαιτεί από το µαθητή 

όχι µόνο να γνωρίζει απλώς τον ορισµό του ύψους τριγώνου αλλά να 

έχει κατασκευάσει επαρκώς την αντίστοιχη έννοια, έτσι ώστε 

πρωταρχικά να είναι ικανός να διακρίνει τα ύψη κάθε είδους τριγώνου 

ανεξαρτήτως θέσης και προσανατολισµού του τελευταίου. Θα 

παρουσίαζε µάλιστα ερευνητικό ενδιαφέρον η µελέτη της συσχέτισης 

των ικανοτήτων χρήσης γεωµετρικών οργάνων και διάκρισης των 

αντίστοιχων γεωµετρικών εννοιών.    

6. Στον τοµέα των εποπτικών ικανοτήτων ιδιαίτερη δυσχέρεια από την 

πλευρά των µαθητών διαπιστώθηκε στη νοερή τοµή της δισδιάστατης 

αναπαράστασης σύνθετου στερεού [Ε3] και σύνθετου επίπεδου 

σχήµατος [Ε6] µε επίπεδο και ευθεία  αντίστοιχα. 

 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις, τις οποίες διατυπώσαµε, µας οδήγησαν διαµέσου 

του ελέγχου των αντίστοιχων στατιστικών υποθέσεων στη διερεύνηση 

αφενός της επίδρασης του φύλου στις επιµέρους γεωµετρικές ικανότητες, 

αφετέρου της σχέσης µεταξύ γεωµετρικών και γενικότερων µαθηµατικών 

ικανοτήτων. Σχετικά µε τις υποθέσεις της έρευνάς µας προέκυψαν τα εξής : 

1 . Μεταξύ αγοριών και κοριτσιών διαπιστώθηκε διαφορά στη σχετική µε 

την εκτίµηση του µέτρου γωνίας ικανότητα. Η υπεροχή των αγοριών στον 

τοµέα αυτό θα µπορούσε ίσως να ερµηνευτεί υπό το πρίσµα κοινωνικών όρων, 

σύµφωνα µε τους οποίους  τα αγόρια ασχολούνται από µικρή ηλικία 

περισσότερο µε δραστηριότητες κατασκευών και επισκευών, όπου συχνά 

απαιτείται να «εκτιµούν» το µέτρο µεγεθών (λχ. µήκους , γωνίας...).Ωστόσο 

όµως είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος και η σύγκλιση 

των ευρηµάτων άλλων ερευνών προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε να 

έχουµε επαρκέστερη  µαρτυρία της προαναφερόµενης τάσης176.  

                                                 
176 Επιπλέον το παιχνίδι µε την µπάλα –ρίψεις, βολές, απαιτεί από το παιδί να προβλέπει τις ενέργειές 
του, να εκτιµά και να συγκρίνει αποστάσεις, γωνίες βολής κτλ.  



Επίσης διαπιστώθηκε υπεροχή των κοριτσιών στον τοµέα της χρήσης 

γεωµετρικών οργάνων, καθώς επίσης σε οριακό επίπεδο, στον τοµέα 

εφαρµογής ιδιοτήτων των γεωµετρικών σχηµάτων.  

 2. Στον τοµέα των εποπτικών ικανοτήτων δε διαπιστώθηκε διαφορά 

µεταξύ των δύο φύλων. Τούτο συνάδει µε νεότερα ερευνητικά ευρήµατα (W. 

Lehmann & I. Jüling, 2002, P. Maier, 1996), σύµφωνα µε τα οποία 

επιβεβαιώνεται η επίδραση του φύλου στην ικανότητα νοερής περιστροφής, 

όχι όµως στην ικανότητα εποπτείας.  

3. Η υπόθεσή µας για τη σχέση γεωµετρικών και γενικότερων 

µαθηµατικών ικανοτήτων επαληθεύτηκε. Η  διατύπωση της παραπάνω 

υπόθεσης  βασίστηκε στην κρίση ότι για την επιτυχή διεκπεραίωση ενός 

γεωµετρικού έργου συχνά απαιτείται η συνδροµή νοητικών διαδικασιών, 

οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση µαθηµατικών – µη 

γεωµετρικών- προβληµάτων γενικότερα. Ωστόσο όµως η λογική σκέψη 

δεν συνιστά προαπαιτούµενο για κάθε είδους γεωµετρικές 

δραστηριότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η περαιτέρω 

διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των ειδικότερων γεωµετρικών και 

µαθηµατικών ικανοτήτων (λ.χ. µεταξύ εκείνων που απαιτούν ευελιξία 

σκέψης και φαντασία, όπως η ικανότητα νοερής περιστροφής και η 

ικανότητα επίλυσης πρωτότυπων – µη αλγοριθµικών µαθηµατικών 

προβληµάτων). Στην περίπτωση της έρευνάς µας περιοριστήκαµε αφενός 

στις γεωµετρικές ικανότητες που εξετάζονται δια µέσου του 

ερωτηµατολογίου, αφετέρου θεωρήσαµε –µε όλους τους επακόλουθους 

περιορισµούς – ως δείκτη των µαθηµατικών ικανοτήτων τη σχολική 

επίδοση στα µαθηµατικά, χωρίς να προβούµε σε κατηγοριοποίηση των 

µαθηµατικών ικανοτήτων. 

  

Στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας του οργάνου αξιολόγησης,        

το οποίο κατασκευάστηκε για το σκοπό της έρευνας, η ανάλυση των 

ερωτήσεων του δοκιµίου µας έδωσε τη δυνατότητα της αξιολογικής 

αποτίµησής του, ούτως ώστε να προβούµε στη βελτίωση αυτού προ 



µελλοντικής επαναχορήγησής του. Με βάση τα αποτελέσµατα της 

προαναφερόµενης ανάλυσης θα πρέπει να εξαιρεθούν οι Ε16, Ε30 και Ε33, 

καθότι κρίθηκαν ακατάλληλες από άποψη συγχρόνως διακριτότητας 

ερωτήσεων, δυσκολίας ερωτήσεων και αποτελεσµατικότητας εσφαλµένων 

εναλλακτικών απαντήσεων. Επιπλέον διαπιστώθηκαν µερικότερα προβλήµατα 

στην Ε6 από άποψη διακριτότητας και αποτελεσµατικότητας παρεµβολών, στις 

Ε3, Ε4, Ε10, Ε28 από άποψη µόνο αποτελεσµατικότητας παρεµβολών. Στην 

τελευταία περίπτωση (Ε3, Ε4, Ε10, Ε28) προτείνεται η τροποποίηση των 

προβληµατικών παρεµβολών. Περαιτέρω ενδείκνυται η τροποποίηση της Ε6, 

ενώ παράλληλα οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας ότι δεν πρέπει να 

απορρίπτουµε αυτόµατα ερωτήσεις των οποίων η τιµή του δείκτη διάκρισης 

προσεγγίζει το 0, καθότι ορισµένες από αυτές µπορεί να αξιολογούν 

σηµαντικές για τους στόχους του τεστ ικανότητες, οπότε αναµένεται λχ. όλα τα 

υποκείµενα να απαντήσουν σωστά. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση των 

ερωτήσεων διαπιστώσαµε ότι µια ερώτηση, η οποία έχει χαρακτηρισθεί 

ακατάλληλη και συνεπώς  είναι εξαιρετέα, µπορεί να εγκλείει σηµαντικά 

ευρήµατα από την πλευρά της ∆ιδακτικής. Ως παράδειγµα  αναφέρουµε την 

Ε16 του δοκιµίου µας, της οποίας  αφενός η τιµή των δεικτών διάκρισης και 

δυσκολίας  είναι εκτός των επιτρεπόµενων ορίων, αφετέρου οι εσφαλµένες 

εναλλακτικές απαντήσεις είναι προβληµατικές, ωστόσο όµως µας οδήγησε σε 

ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις σχετικά µε το πώς έχουν προσεγγίσει τα παιδιά 

την έννοια της καθετότητας ως σχετική θέση δυο ευθειών.      

Γενικότερα προτού προβούµε σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή 

εξαιρέσεις ερωτήσεων είναι ανάγκη να µελετήσουµε την κάθε ερώτηση µε 

προσοχή. ∆εν πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση, κατά την οποία η ερώτηση 

δεν είναι ικανοποιητική εξαιτίας της διδασκαλίας και όχι εξαιτίας της 

κατασκευής της177.  

 

                                                 
177 Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 1993, σ. 120, S. J. OSTERLIND, 1998, p. 276.  
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