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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία μελετά τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στα σχολεία και τον 

τρόπο που παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού και του Γυμνασίου σε 

σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της εργασίας είναι ο 

τρόπος διδασκαλίας των πολυγώνων και πολυέδρων στις παραπάνω βαθμίδες και η 

ανάδειξη της σημασίας της συμμετρίας στα σχολικά εγχειρίδια. Μάλιστα, μέσα από την 

παρουσίαση ενός πειράματος με δύο μαθήτριες του Δημοτικού, σχετικά με τα κανονικά 

πολύγωνα, προτείνεται η μαιευτική μέθοδος ως κατάλληλος τρόπος διδασκαλίας, 

ιδιαίτερα μεταξύ λίγων συμμετεχόντων.  

     Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη 

Γεωμετρία των αρχαίων χρόνων και τον τρόπο που αναδύθηκε, ιδιαίτερα κατά τη 

γεωμετρική εποχή. Συμπεριλαμβάνεται μία σύντομη αναφορά στα πολύγωνα και στα 

πολύεδρα με ορισμούς και σχετικά θεωρήματα από την εποχή πριν τον Ευκλείδη έως 

και σήμερα.  

     Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η ιστορία της διδασκαλίας της Γεωμετρίας. 

Αναφέρονται τα αναλυτικά προγράμματα στην Ελλάδα τα οποία αφορούν στη 

διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ιδιαίτερα όσο αφορά τους 

γεωμετρικούς μετασχηματισμούς και τα πολύγωνα, και τα πολύγωνα, και συγκρίνονται 

με  τα αντίστοιχα προγράμματα της Αγγλίας και της Γαλλίας.  

     Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της συμμετρίας και η ύπαρξή της στη 

φύση. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα θέματα της συμμετρίας που διδάσκονται στις 

σχολικές τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου και τονίζεται η σημασία της εισαγωγής 

των γεωμετρικών μετασχηματισμών στις μικρές τάξεις.  

     Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία έρευνα μικρής κλίμακας στην 

Ε΄ Δημοτικού που αφορά στους μετασχηματισμούς βασικών σχημάτων, συγκεκριμένα 

στα στοιχεία συμμετρίας του ισοπλεύρου τριγώνου, του κανονικού εξαγώνου και του 

κανονικού δεκάγωνου. Ακολουθεί η ανάλυση των απαντήσεων και του ρόλου της 

«μαιευτικής μεθόδου» που ακολουθήθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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ABSTRACT 

 

This study examines the teaching of geometry in schools and the ways it is 

presented in textbooks of primary and secondary schools in comparison with the past 

years. More specifically, the object of study is the method of teaching polygons in the 

above mentioned classes and the importance of including symmetry in textbooks. 

Moreover, through the presentation of an experiment with two schoolgirls, about 

geometric transformations of regular polygons, the Socratic dialogue is proposed, which 

is relevant especially when it is applied with a few participants. 

The study is divided into four chapters. The first chapter deals with the origins of 

geometry in ancient times, mainly through art. It includes a brief reference with 

definitions and theorems about polygons and polyhedra, dated from Euclid’s era until 

today. 

The second chapter includes the history of education of Geometry. The 

Elementary School and High School curriculum concerning geometry in Greece is 

compared, in what concerns geometric transformations, with the curricula of England 

and France. 

In the third chapter the concept of symmetry and its existence in nature is 

discussed. Then, the issues of symmetry taught in classrooms of elementary and middle 

school are outlined, and the importance of the introduction of geometric transformations 

in small classes is emphasized. 

In the fourth and final chapter, a small scale experiment is presented, which 

concerns transformations of regular shapes (equilateral triangle, regular hexagon and 

regular decagon). The role of the “Socratic Method” in the educational process is 

discussed in the analysis of the dialogue. 
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Κεφάλαιο 1ο :   Η ιστορία της Γεωμετρίας 
 

1.1. Πρώτη εμφάνιση των στερεών και επιπέδων σχημάτων και της 
πρακτικής γεωμετρίας 

Η γεωμετρία ιστορικά ανήκει στους πρώτους κλάδους των Μαθηματικών εξ αιτίας 

της άμεσης πρακτικής της εφαρμογής και της διακόσμησης επιφανειών. Εδώ και 

χιλιάδες αιώνες, οι άνθρωποι ζωγράφιζαν γεωμετρικές παραστάσεις, έφτιαχναν αγγεία 

και μετρούσαν τη χωρητικότητά τους(ή τα διακοσμούσαν με γεωμετρικά σχήματα), 

υπολόγιζαν επιφάνειες αγρών και  χρησιμοποιούσαν εργαλεία και οικιακά σκεύη σε 

κατασκευές.  

 

1.1.1. Αιγύπτιοι και Βαβυλώνιοι 

Οι Βαβυλώνιοι και οι Αιγύπτιοι ειδικότερα, λόγω της ανάγκης προσδιορισμού των 

συνόρων των χωραφιών και της μέτρησής των εμβαδών τους, ανέπτυξαν τη γεωμετρία 

εμπειρικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι γνώριζαν πώς να βρίσκουν το εμβαδόν συγκεκριμένων 

πολυγώνων. 

Οι Αιγύπτιοι από το 3000 π.Χ., πέρασαν από την απλή καταγραφή της φύσης σε 

πιο περίπλοκα μοτίβα που χαρακτηρίζονταν από συμμετρία. Οι γραμμές και οι 

επιφάνειες προσέγγιζαν όλο και περισσότερο έναν γεωμετρικό τύπο, γεγονός που 

γινόταν εντονότερο λόγω της χρήσης εντονότερων χρωμάτων. Στο παρακάτω σχήμα 

βλέπουμε μία μορφή από οροφή, η οποία είναι διακοσμημένη με ποικίλα γεωμετρικά 

μοτίβα.  
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Η απεικόνιση ανθρώπινων μορφών ξεκίνησε μετά την κατασκευή γεωμετρικών 

μοτίβων. Το σίγουρο πάντως είναι πως οι Αιγύπτιοι έδειχναν μέσω της τέχνης τους, την 

αγάπη τους για την αρμονία, τον ρυθμό και την ισορροπία.   

Αντίστοιχα, οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν στην τέχνη τους ή στους τοίχους 

κτηρίων, γεωμετρικά σχήματα ποικίλων σχεδίων, όπως zigzags, ρόμβοι τρίγωνα. Στη 

τέχνη αυτή χαρακτηριστική είναι η χρήση τριών χρωμάτων, του κόκκινου, του μαύρου και 

του λευκού.  

To 2000 π.Χ., με την ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής, ενώ αρχικά φαίνεται να 

χρησιμοποιούνται μόνο γεωμετρικά στολίδια, π.χ. ρόμβους, στη διακόσμηση φαίνεται να 

έχουν προστεθεί τυποποιημένες μορφές από τη φύση: συμβατικά πουλιά, φυτά και 

σκυλιά. 

  

 

Την ίδια εποχή περίπου αναπτύσσονται αρχικά στην Ελλάδα δύο σημαντικοί 

πολιτισμοί, ο κυκλαδικός και ο μινωικός (Κρήτη).   

Οι Κυκλαδίτες στην τέχνη τους δε χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα γεωμετρικά μοτίβα. 

Προτιμούσαν στα αγγεία και στις τοιχογραφίες τους να παριστάνουν πουλιά, ζώα, 

λουλούδια κι ανθρώπους εκείνης της εποχής. Αυτά τα έργα τέχνης, μαρτυρούσαν τον 

τρόπο με τον οποίο ζούσαν.  
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Στη γλυπτική τους όμως χρησιμοποιούσαν πολλές γραμμές. Στο παραπάνω σχήμα το 

κεφάλι του αγάλματος έχει σχήμα σχεδόν τριγωνικό. 

Στην καθημερινότητά τους, οι Κυκλαδίτες χρησιμοποιούσαν 

επίσης μικρά κουτιά, τα οποία τα ονόμαζαν πυξίδες, και τα 

χρησιμοποιούσαν κυρίως για χώρους φύλαξης κοσμημάτων. 

Αυτή η ιδιαίτερη πυξίδα αποτελείται από διάφορα γεωμετρικά 

σχήματα.  

Στην Κρήτη, τα αγγεία της εποχής εκείνης 

αποτελούνταν κυρίως από γεωμετρικά σχήματα-μαιάνδρους και σπείρες. Οι μαίανδροι 

αποτελούσαν μοτίβα, τα οποία χαρακτηρίζονταν από ευθείες, που ενώνονταν μεταξύ 

τους σε ορθές γωνίες ή τέμνονταν διαγώνια και διακοσμούσαν εκτός από αγγεία, και τη 

ζωφόρο κτηρίων. Ακόμα και οι φιγούρες ανθρώπων και ζώων χαρακτηρίζονταν από 

ποικίλα γεωμετρικά σχήματα, σε μαύρο κυρίως χρώμα.   

  

 

Στην Κρήτη, παρατηρούμε αρκετά συμμετρικά σχήματα, κυρίως σε 

κοσμήματα.  Στην Κνωσό, περίπου το 1620 π.Χ. άρχισε η επικοινωνία 

και οι εμπορικές ανταλλαγές των Κρητών, των Μινωιτών με άλλους 
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πολιτισμούς του Αιγαίου, και αυτό γεγονός που επαληθεύεται από τα σχήματα που 

διακοσμούσαν την τέχνη τους. 

Λίγο αργότερα, περίπου το 1600 π.Χ., αναπτύσσεται και ο μυκηναϊκός 

πολιτισμός, κυρίως στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα, ο οποίος διακρίνεται για 

τη σχηματοποίηση και το αυστηρό ύφος. Μυκηναϊκά αγγεία σε διάφορα σχήματα, 

διακοσμημένα με φυτικά, ζωικά ή αφηρημένα μοτίβα ή ακόμα και μορφές ανθρώπων 

διακοσμούσαν τοίχους και αγγεία.  

 

  
 

Ταβάνι ανακτόρου Διακόσμηση δαπέδου στα Μέγαρα Βάζο από την Πύλο 

                                                                                                                          

Η γεωμετρική εποχή είναι μία περίοδος της ιστορίας 

της αρχαίας ελληνικής τέχνης που διαρκεί περίπου από το 

1100 π.Χ. έως το 800 π.Χ. Δε θα μπορούσαμε να μην 

αναφερθούμε στην γεωμετρική κεραμική - έτσι όπως  

ονομάστηκε η αρχαία ελληνική κεραμική(900-700π.Χ) εξ 

αιτίας των γεωμετρικών μοτίβων που τη διακοσμούσαν. Τα 

διακοσμητικά μοτίβα περιορίζονται στα γεωμετρικά σχήματα, όπως στους ομόκεντρους 

κύκλους, τα ημικύκλια και τις ευθείες. Ακόμα και οι ανθρώπινες φιγούρες είναι 

σχηματοποιημένες. Με την παρακμή των παραπάνω πολιτισμικών στοιχείων, αρχίζει η 

αρχαϊκή εποχή(800-479 π.Χ.), όπου οι κούροι και οι κόρες δείχνουν το πρώτο ελαφρύ 

σπάσιμο της συμμετρίας. 

1.2. Τα πολύγωνα και πολύεδρα στην κλασσική αρχαιότητα και τους 
ελληνιστικούς χρόνους 

1.2.1. Τα πολύγωνα και πολύεδρα πριν και μετά τον Ευκλείδη  

     

Η πρώτη αναφορά των πολυγώνων και πολυέδρων αποδίδεται στους 

Πυθαγόρειους(6ος αι. π.Χ.), οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα πολύγωνα και για την 



21 
 

αναπαράσταση των αριθμών. Ο πρώτος όμως που κάνει σαφή αναφορά στα κανονικά 

πολύεδρα ήταν ο Πλάτωνας(427-347π.Χ), γι αυτό και αποκαλούνται πλατωνικά στερεά. 

Όπως αναφέρεται στον Τίμαιο, ενώ τα κανονικά πολύγωνα είναι άπειρα σε αριθμό, τα 

κανονικά στερεά ή πολύεδρα που έχουν όλες τις ακμές, έδρες και τις επίπεδες και 

στερεές γωνίες ίσες, είναι μόνο πέντε: Το  κανονικό τετράεδρο με 4 κορυφές, 4 έδρες και 

6 ακμές, ο κύβος με 8 κορυφές, 6 έδρες και 12 ακμές, το  κανονικό οκτάεδρο επίσης με 6 

κορυφές, 8 έδρες και 12 ακμές, το  κανονικό δωδεκάεδρο με 20 κορυφές, 12 έδρες και 

30 ακμές και το κανονικό εικοσάεδρο, με 12 κορυφές, 20 έδρες και 30 ακμές.1 Ο 

Πλάτωνας, μάλιστα, σε καθένα από αυτά, αντιστοίχησε και κάποιο στοιχείο. Στο 

τετράεδρο τη φωτιά, στο οκτάεδρο τον αέρα, στο εικοσάεδρο το νερό και στο 

δωδεκάεδρο τον αιθέρα. 

Όσον αφορά τον Αρχιμήδη, βασική του εργασία ήταν να υπολογίσει τον αριθμό 

π, ως λόγο του μήκους της περιφέρειας και της διαμέτρου του κύκλου. Έτσι, σκέφτηκε 

να υπολογίσει την περίμετρο ενός εγγεγραμμένου και ενός περιγεγραμμένου κανονικού 

πολυγώνου σε κύκλο. Στην ουσία, βελτίωσε κατά πολύ τις απόπειρες προσέγγισης του 

κύκλου με πολύγωνα που εμφανίστηκαν νωρίτερα (5ος αιώνας π.Χ.) με τον Αντιφώντα 

και τον Βρύσωνα, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το πρόβλημα του τετραγωνισμού του 

κύκλου. Ο Αρχιμήδης, με αυτόν τον τρόπο, βρήκε ότι το π βρίσκεται μεταξύ 22/7 και 

223/71, δίνοντας περίπου την τιμή 3,1418(σταθερά Αρχιμήδη). Ήταν ο πρώτος που 

υπολόγισε το π επιστημονικά στο έργο του Κύκλου μέτρησις.  

1.2.2.  Τα πολύγωνα και πολύεδρα στα Στοιχεία του Ευκλείδη 

 

Φυσικά, δε θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στον μεγάλο μαθηματικό 

Ευκλείδη, ο οποίος στα Στοιχεία ασχολήθηκε με τα πολύγωνα και κατάφερε επιπλέον να 

αποδείξει ότι υπάρχουν ακριβώς πέντε τύποι κανονικών πολυέδρων. 

     

                                                
1
 Το 1640, ο  Γάλλος  φιλόσοφος  και  μαθηματικός  Rene Descartes παρατήρησε  τον  τύπο V –

Ε+F=2, και το 1752   ο  Ελβετός  Leonard Euler,  τον ανακάλυψε ξανά  και τον χρησιμοποίησε.   

V =αριθμός των κορυφών , E= αριθμός των ακμών, F= αριθμός των εδρών  

Ο τύπος ισχύει μόνο για τα κανονικά πολύεδρα δηλαδή αυτών που οι έδρες τους είναι κανονικά  

πολύγωνα. 
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Παρακάτω βλέπουμε κάποιους πολύ σημαντικούς ορισμούς και προτάσεις του 

Ευκλείδη, οι οποίοι σχετίζονταν με τα πολύγωνα :  

Ορισμός Ι.19(από 23): «Ευθύγραμμα σχήματα είναι αυτά που περικλείονται από 

ευθύγραμμα τμήματα, τρίπλευρα(τρίγωνα), αυτά που περικλείονται από τρεις γραμμές, 

τετράπλευρα από τέσσερις, πολύπλευρα (πολύγωνα) από περισσότερες των τεσσάρων 

γραμμές». 

Σε πολλές εκδόσεις των Στοιχείων, (π.χ. Dasypodius) ο ορισμός αυτός είναι 

χωρισμένος σε τέσσερις ορισμούς. Ο Heath αναφέρει πως το μέρος του ορισμού με τα 

τρίπλευρα, τα τετράπλευρα και πολύπλευρα είναι μάλλον του Ευκλείδη, αφού δεν 

προϋπήρχαν σε κείμενα του Πλάτωνα, ενώ στον Αριστοτέλη υπάρχουν μόνο στα 

Μηχανικά και στα Προβλήματα. Τώρα πια δε χρησιμοποιούμε τον όρο «τρίπλευρο» αλλά 

«τρίγωνο» και αντί του «πολυπλεύρου» χρησιμοποιούμε τον όρο «πολύγωνο». Δε 

συμβαίνει το ίδιο με τον όρο «τετράπλευρο». Ο όρος «τετράγωνο» χρησιμοποιήθηκε για 

το τετράπλευρο με ίσες πλευρές και ίσες γωνίες. 

Στη συνέχεια, στο τέταρτο τόμο των Στοιχείων του Ευκλείδη, περιγράφεται η 

εγγραφή και περιγραφή σε κύκλο κανονικών πολυγώνων: 

Πρόταση ΙV.6 « Να εγγραφεί τετράγωνο σε δοθέντα κύκλο».  

Πρόταση ΙV.7 «Περί δοθέντα κύκλο να περιγραφεί τετράγωνο». 

Πρόταση ΙV.8 «Σε δοθέν τετράγωνο να εγγραφεί κύκλος».  

Πρόταση ΙV .9 «Περί δοθέν τετράγωνο να περιγραφεί κύκλος». 

Πρόταση ΙV.11 «Σε δοθέντα κύκλο να εγγραφεί πεντάγωνο ισόπλευρο και ισογώνιο».  

Πρόταση ΙV.12 «Περί δοθέντα κύκλο να περιγραφεί πεντάγωνο ισόπλευρο και 

ισογώνιο».  

Πρόταση ΙV.13 «Σε δοθέν πεντάγωνο το οποίο είναι ισόπλευρο και ισογώνιο να εγγραφεί 

κύκλος».  

Πρόταση ΙV.14 «Σε δοθέν πεντάγωνο, το οποίο είναι ισόπλευρο και ισογώνιο, να 

περιγραφεί κύκλος». 
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Πρόταση ΙV.15 «Σε δοθέντα κύκλο να εγγραφεί εξάγωνο ισόπλευρο και ισογώνιο». 

Πρόταση ΙV.16 «Σε δοθέντα κύκλο νε εγγραφεί δεκαπεντάγωνο ισόπλευρο και 

ισογώνιο». 

Πρόταση VI.21(αναλογίες) «Δύο πολύγωνα που είναι όμοια προς το ίδιο πολύγωνο είναι 

και μεταξύ τους όμοια». 

Πρόταση VI.22 «Αν τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα είναι ανάλογα και τα όμοια πολύγωνα 

που έχουν μία πλευρά τους ένα από τα παραπάνω ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα, με την 

ίδια σειρά λαμβανόμενα, είναι ανάλογα και αντιστρόφως».    

Στην αρχή του βιβλίου ΧΙ των Στοιχείων γίνεται απλή αναφορά των πέντε 

στερεών σχημάτων (εκτός της σφαίρας, του κυλίνδρου και του κώνου) και δε δίνεται 

ουσιαστικά ορισμός του πολυέδρου. Στη συνέχεια, παραθέτουμε κάποιες σημαντικές 

σχετικές προτάσεις:  

Πρόταση ΧΙ.27: «Με δοσμένη ακμή να κατασκευαστεί παραλληλεπίπεδο όμοιο και 

ομοίως κείμενο προς δοσμένο παραλληλεπίπεδο».  

Προτάσεις ΧΙ.28-34 : (Γίνεται η συνθετική παρουσίαση της θεωρίας του όγκου για τα 

παραλληλεπίπεδα). 

Στο βιβλίο ΧΙΙΙ σε συγκεκριμένες προτάσεις  ο Ευκλείδης κατασκευάζει τα πέντε 

κανονικά στερεά, δηλαδή το τετράεδρο, τον κύβο, το οκτάεδρο, το εικοσάεδρο και το 

δωδεκάεδρο, όπου καθένα από αυτά εγγράφεται σε συγκεκριμένη σφαίρα. Οι Αρχαίοι 

ίσως γνώριζαν ότι το πλήθος των κορυφών και των εδρών ενός κανονικού κυρτού 

πολυέδρου ισούται με το πλήθος των ακμών του συν δύο, αν και υπάρχουν μόνο 

ενδείξεις. 

Ουσιαστικά, η κατασκευή κανονικών πολυγώνων αφορούσε τη διαίρεση του 

κύκλου σε τόσα ίσα τόξα, όσα και οι πλευρές του πολυγώνου. Στην αρχαιότητα είχαν 

κατασκευαστεί πολύγωνα με συγκεκριμένο πλήθος πλευρών:   

2ν, ν=2,3,4…,  

3∙2ν, ν=0,1,2,3,…          

5∙2ν, ν=0,1,2,3,…… 

3∙5∙2ν,  ν=0,1,2,3,….    

Οι κατασκευές αυτές δεν υπήρχαν μόνο στα Στοιχεία του Ευκλείδη, αλλά και σε άλλους 

γνωστούς Γεωμέτρες της εποχής (Κλαύδιος Πτολεμαίος). 

Οι επιρροές των Στοιχείων του Ευκλείδη στη νεότερη διδασκαλία της  Γεωμετρίας 

ήταν αρκετές. Για παράδειγμα, η επίπεδη γεωμετρία διδάσκεται περισσότερο από την 

γεωμετρία του χώρου, ακριβώς γιατί κυριαρχεί στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη.  
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Συμπέρασμα  

 Τα κανονικά πολύγωνα απασχόλησαν τους λαούς και ιδιαίτερα τους Έλληνες  

από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας, όπως παρατηρήσαμε. Η προσπάθεια 

δόμησης μιας επιστημονικής θεωρίας για κάποιο γεωμετρικό θέμα είναι φυσικό να 

καθυστερεί. Ιδιαίτερα το θέμα των πολυέδρων και του σχετικού τύπου του Euler 

χρειάστηκε περίπου 2500 χρόνια για να τύχει μίας πλήρους διαπραγμάτευσης  (βλέπε 

σχετ. I. Lakatos, Αποδείξεις και Ανασκευές εκδ. Τροχαλία).  
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Κεφάλαιο 2o: Τα πρόσφατα και τα παλαιότερα αναλυτικά 

προγράμματα και η γεωμετρία στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο 

2.1. Η «ανάγκη» για την εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων 
Μαθηματικών 

Το σχολικό έτος 2006-07 άλλαξαν τα αναλυτικά προγράμματα και έγινε η 

εισαγωγή νέων εγχειριδίων των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο, έπειτα από 

πολλά(πάνω από είκοσι) χρόνια. Ένα χρόνο μετά, και συγκεκριμένα το σχολικό έτος 

2007-2008, εισήχθησαν τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο. Τα 

νέα εγχειρίδια βασίζονται στις αρχές και τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) και στόχο έχουν επαναφέρουν στο προσκήνιο τις 

παρατηρήσεις των παιδιών από την πραγματική τους ζωή και το παιχνίδι, προκειμένου 

να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της γεωμετρίας στη ζωή τους.  

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό σχολείο βασίζεται πλέον στην 

εξερεύνηση, την ονομασία, την περιγραφή, την ομαδοποίηση, το σχεδιασμό και την 

μέτρηση φυσικών αντικειμένων στο επίπεδο ή στο χώρο2 και τη διερεύνηση κυρίως των 

σχημάτων του χώρου και των μετασχηματισμών τους, μέσα από την αληθινή ζωή. 

Ταυτόχρονα, δίνεται και η απάντηση στο ερώτημα «γιατί πρέπει να διδάσκεται η 

γεωμετρία», μέσα από τα νέα εγχειρίδια, αφού οτιδήποτε υπάρχει στη φύση, περιέχει 

γεωμετρικά στοιχεία3. Παράλληλα, οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη νοερή 

εξεικόνιση(visualization),τη χωροταξική λογική(spatial reasoning) και γεωμετρικά 

μοντέλα για να λύνουν προβλήματα (έως Ε΄ Δημοτικού). Γι’ αυτό, η γεωμετρία πρέπει να 

διδάσκεται από τις αρκετά μικρές τάξεις, αφού εστιάζει στις πρότερες εμπειρίες των 

παιδιών και αναπτύσσεται ως «λογική δομή»4.  

Στο Γυμνάσιο, πριν τα νέα αναλυτικά προγράμματα, θεωρείται ότι η Γεωμετρία 

διδασκόταν ξηρά, αποσπασματικά, αποκομμένη από τις ιστορικές της ρίζες και την 

ευρύτερη πνευματική της διάσταση. Στα νέα σχολικά εγχειρίδια, παρατηρούμε, όμως, 

                                                
2
 Κολέζα, Ε. (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών 

Εννοιών, Αθήνα: Leader Books.  

 
3
 Van de Walle, John A. (2001). Geometric Thinking and Geometric Concepts In Elementary and 

Middle School Mathematics: Teaching Developmentally (4
th
 ed.). (pp. 342-349). Boston: Allyn and 

Bacon 
 
4
 Άννα Χρονάκη . (2006). Η πρό(σ)κληση της γεωμετρίας και της τεχνολογίας στις μικρές ηλικίες: 

To  «μέσο»  και το  «μήνυμα» του συστήματος άτομα –τεχνολογία –δραστηριότητα. Θέματα στην 
Εκπαίδευση. 7 (1) σελ . 23-51.  
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πως γίνεται πλήρης διαχωρισμός άλγεβρας και γεωμετρίας, με οδηγία βέβαια, να 

διδάσκονται παράλληλα, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Η επιλογή αυτή (υποτίθεται 

ότι) αποσκοπεί στην αυτονόμηση της γεωμετρίας, ως γνωστικού αντικειμένου, που 

προηγούμενα υποβαθμίζονταν σε σχέση με την άλγεβρα. Φυσικά, σύμφωνα με ενδείξεις 

και παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, η τήρηση της παράλληλης διδασκαλίας δεν 

πραγματοποιείται, ειδικά σε ιδιωτικά σχολεία. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια έγινε 

μεγάλη προσπάθεια για να πεισθεί η εκπαιδευτική μαθηματική κοινότητα ότι τα 

Μαθηματικά (τουλάχιστον στην υποχρεωτική εκπαίδευση) αλληλοσυνδέονται και δεν 

υπάρχουν ξεχωριστά μαθήματα Άλγεβρας- Γεωμετρίας. Ωστόσο, είναι φανερό πως ο 

ρόλος της αυθεντικής Γεωμετρίας είναι αρκετά υποβαθμισμένος και αλλοιωμένος. Η 

διδασκαλία της Γεωμετρίας φαίνεται να έχει απορροφηθεί από τη διδασκαλία της 

Αριθμητικής και της Άλγεβρας.  

Ένας σημαντικός λόγος που οδήγησε στη συγγραφή νέων βιβλίων στα 

Μαθηματικά του Γυμνασίου ήταν η αλλαγή φιλοσοφίας στη μαθηματική εκπαίδευση. Οι 

νέες μαθηματικές έννοιες εισάγονται πλέον με δραστηριότητες και όχι με λυμένα 

προβλήματα, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(ΔΕΠΠΣ). Η «διαθεματικότητα», αποτελεί μια καινούργια έννοια. Σύμφωνα με 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι την υποστήριξαν, ο κατακερματισμός της γνώσης, θα επιφέρει 

αρκετές δυσκολίες στο μαθητή, ειδικά στον τρόπο που παρατηρεί τον κόσμο γύρω του, 

γι’ αυτό η γνώση πρέπει να θεωρείται μια ολότητα. Οι ιστορικές αναφορές που 

εισήχθησαν στα σχολικά εγχειρίδια, συνεισφέρουν στη «διεπιστημονικότητα», και στην 

πολυδιάστατη γνώση, ενώ παράλληλα, ο όρος «διαθεμετικότητα», δεν έχει τόσο 

ξεκάθαρο περιεχόμενο. Τονίζουμε πως η διεπιστημονικότητα προϋποθέτει τη βαθιά 

κατανόηση του περιεχομένου των επιμέρους επιστημών. Με βάση τους υποστηρικτές 

των νέων εγχειριδίων, το βιβλίο δε μπορεί να παραμείνει ίδιο μετά από είκοσι χρόνια, 

ενώ οι αλλαγές στην κοινωνία είναι ποικίλες, όπως η είσοδος των υπολογιστών στα 

σχολεία. Σύμφωνα με τον Hansen5 οι αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα οφείλονται 

επίσης σε μαθηματικές ανακαλύψεις, σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους που έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα σύμφωνα με έρευνες, και σε πολιτικές και κοινωνικές 

μεταβολές. 

Χαρακτηριστικό των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων αποτελεί 

επίσης ο περιορισμός της τυπικής θεωρίας. Έτσι, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
                                                
5
 Hansen, V. L. (1998). General considerations on curricula design in geometry. In  C. Mammana 

& V. Villani (edit.), Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21st Century (an ICMI 
Study), 235-243. Dordrecht- Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 



27 
 

αναπτύξουν περισσότερο τη διαίσθησή τους, πάντοτε με τη σωστή καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ακριβώς αυτό που αναφέρεται στον 

πρόλογο του νέου εγχειριδίου Μαθηματικών της  Α΄ τάξης Γυμνασίου: «η θεωρία είναι 

αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αναζήτησης και όχι αυτοσκοπός». Στον πίνακα που 

παραθέτουμε πιο κάτω6, διακρίνονται ορισμένες σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 

παλιότερα και τα νέα βιβλία(καθώς και τα αναλυτικά προγράμματα) Μαθηματικών, όσο 

αφορά το περιεχόμενο και τη δομή, τους στόχους και την εμφάνιση. 

Διαφορές ως προς: Νέα Α.Π. και εγχειρίδια Παλιότερα Α.Π. και εγχειρίδια 

Περιεχόμενο-Δομή Δημοτικό:  Περισσότερη Ύλη  

αλλά με χαλαρότερη σύνδεση 

και με λιγότερες λεπτομέρειες 

Γυμνάσιο:  Επιπλέον χωρισμός 

Άλγεβρας και Γεωμετρίας 

Μικρότερη ύλη με 

περισσότερες λεπτομέρειες  

- (Σύνδεση  με σύνολα) 

 

Στόχοι Επιμέρους στόχοι που 

εμφανίζονται σε κάθε κεφάλαιο  

και αφορούν γνώσεις και 

δεξιότητες  

 

Κυρίως γνωστικοί  στόχοι και 

γενικός σκοπός ότι τα 

Μαθηματικά χρειάζονται                                                                                                                               

στη ζωή μας 

 

Δραστηριότητες Οι νέες έννοιες εισάγονται σε 

κάθε κεφάλαιο μέσω 

δραστηριοτήτων 

 

Οι νέες έννοιες εισάγονται με 

ορισμούς και παραδείγματα  

 

Εμφάνιση Πιο ελκυστική για τα παιδιά 

(εικόνες-κόμικς) 

 

Τυπική- Αυστηρή  

 

 

Σε αντίθεση λοιπόν με εκείνους που στάθηκαν υπέρμαχοι των νέων σχολικών 

εγχειριδίων, πολλοί θεωρούν πως η παλιά αυστηρότητα έχει αντικατασταθεί με την 

«ελαφρότητα» και την έλλειψη στόχου. Κατ’ αυτούς, η σφαιρική άποψη και η οπτική 

διαίσθηση των γεωμετρικών εννοιών που πρέπει να επιτευχθούν με τα νέα σχολικά 

εγχειρίδια έχουν ως αποτέλεσμα να γίνει η μαθηματική γνώση επιφανειακή. Οι μαθητές 

κατέχουν την «αίσθηση», αλλά όχι την «ουσία», και με αυτόν τον τρόπο δεν αποκτούν 

                                                
6 Πατρώνης Τ. (ανέκδοτη, ακόμα, μελέτη), Σχολικά εγχειρίδια και λογισμικό Μαθηματικών στο Δημοτικό 
και το Γυμνάσιο: Μεταφορντισμός, Νεοτεϋλορισμός και πολιτισμικές αντιστάσεις.  
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μαθηματική παιδεία. Οι εικόνες του βιβλίου οι οποίες «βομβαρδίζουν» ιδιαίτερα τα 

σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού,  παρασέρνουν τους μαθητές σε μια μη οργανωμένη 

διαδικασία μάθησης, ιδιαίτερα απλουστευμένη. Φυσικά, η διαίσθηση και η 

παρατηρητικότητα είναι βασικές ιδιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές, αλλά 

δε φτάνουν. Αντίθετα, για πολλούς, τα μαθηματικά που διδάσκονται σήμερα στα σχολεία 

χαρακτηρίζουν «τα μαθηματικά του περίπου» τα οποία υπολείπονται σε αυστηρότητα 

και σε βέβαια συμπεράσματα. 

      

2.2. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα και η Γεωμετρία στο Δημοτικό  

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή και αποκτούν εμπειρίες με τις γεωμετρικές έννοιες, 

πριν ακόμη ξεκινήσουν το σχολείο. Στην καθημερινή τους ζωή, μέσα από το παιχνίδι, 

διακρίνουν διάφορα γεωμετρικά σχήματα ανάλογα με το σχήμα ή το 

μέγεθός τους και αναγνωρίζουν την ονομασία τους. Οι γνώσεις αυτές των παιδιών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση του αναλυτικού προγράμματος της Γεωμετρίας. 

Από το Νηπιαγωγείο ακόμα κατά κάποιο τρόπο διδάσκεται η Γεωμετρία. 

Οργανώνονται διαφόρων ειδών παιχνίδια που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και τη 

μετακίνηση ως προς ένα σημείο αναφοράς(π.χ. τους ίδιους τους μαθητές). 

Στα νέα βιβλία των Μαθηματικών «της Φύσης και της Ζωής» του Δημοτικού, τις 

περισσότερες φορές η διδασκαλία ξεκινάει με ευχάριστες δραστηριότητες που 

σχετίζονται  με το άμεσο περιβάλλον του παιδιού. Ο όρος «Μαθηματικά της Φύσης και 

της Ζωής» αναπτύχθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας 

και σκοπό είχε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως τα μαθηματικά του σχολείου δε 

διαφέρουν τελικά τόσο από τον πραγματικό κόσμο, τη φύση, τη ζωή και τον πολιτισμό. 

Με τις αναπαραστάσεις που περιέχονται στα κεφάλαια της Γεωμετρίας, τα παιδιά θα 

μπορέσουν να προσεγγίσουν τη γνώση. Σε όλες σχεδόν τις τάξεις, περιγράφονται 

γεωμετρικά σχήματα με βάση τις ιδιότητές τους, και οι μαθητές προσπαθούν να τα 

ταξινομήσουν. Κατασκευάζουν επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση άλλα δεδομένα 

σχήματα και έπειτα τα αναλύουν σε απλούστερα. Επίσης, παρατηρούν μετατοπίσεις ή 

στροφές και σχεδιάζουν τα συμμετρικά των απλών σχημάτων7. 

Όπου δίνεται η ευκαιρία γίνονται αναφορές στην ιστορία των μαθηματικών, στους 

Έλληνες μαθητικούς αλλά και σε μαθηματικούς από όλο τον κόσμο. Άλλωστε, σύμφωνα 

                                                
7 ΕΣΠΑ 2007-13, «Νέο Σχολείο(Σχολείο 21

ου
 αιώνα)- Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια 

Πράξη» 
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με τον  C. Boyer: «ο καλύτερος τρόπος για να εκτιμήσει κανείς την αξία των μαθηματικών 

είναι να μελετήσει την ιστορία τους». 

 
 

Αρχικά στην Α΄ Δημοτικού, τα βασικά σχήματα 

εισάγονται με τη μορφή καθημερινών 

αναπαραστάσεων, όπως ένα σπίτι ή ένα δέντρο. Έτσι, 

πρέπει να αναγνωρίσουν από ποια σχήματα 

αποτελούνται τα αντικείμενα γύρω τους, ώστε να 

κατανοήσουν και το νόημα της γεωμετρίας στην 

καθημερινή τους ζωή. Στο παλαιότερο πρόγραμμα 

σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια ακολουθούνταν η 

εξής σειρά παρουσίασης: γραμμές- επίπεδα σχήματα- 

γεωμετρικά στερεά. Στην εικόνα 1 είναι μία σελίδα του 

προηγούμενου σχολικού βιβλίου παρουσιάζονται πρώτα οι γραμμές. Αντίθετα, στο νέο 

εγχειρίδιο, οι μαθητές  αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους μέσα από σχήματα(εικόνα 

2). Οι γραμμές προσεγγίζονται στην τέταρτη ενότητα, μέσα από δραστηριότητες 

χάραξης, παραμερίζοντας τον τυπικό τρόπο παρουσίασης της γεωμετρίας. Ακόμα όμως 

και η παρουσίαση των γραμμών δεν είναι τυπική(εικόνα 3). Γενικότερα παρατηρούμε 

πως ο τρόπος παρουσίασης των επιπέδων σχημάτων και των στερεών από θέμα 

προτεραιότητας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Οι διαφωνίες για τον τρόπο 

παρουσίασης είναι αρκετές, όμως ο σκοπός των νέων βιβλίων είναι να 

συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως τα μαθηματικά που θα διδάσκονται είναι γύρω τους. 

Γι’ αυτό και πρέπει να καταλάβουν τη σημασία τους στη ζωή τους και να ασχοληθούν με 

το μάθημα των Μαθηματικών. 

   

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 
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Γενικότερα, οι στόχοι της Α΄ Δημοτικού είναι να μάθουν τα παιδιά να ταξινομούν 

βασικά γεωμετρικά σχήματα, να αναλύουν τις ιδιότητές τους και να τα σχεδιάσουν. Για 

να συμβεί αυτό, πρέπει να συνδέσουν με κάποιο τρόπο τα επίπεδα σχήματα με τα 

στερεά, προκειμένου αργότερα να κατασκευάσουν στερεά(8 ώρες).  Επιπλέον, 

εντοπίζουν, περιγράφουν και αναπαριστούν θέσεις, διευθύνσεις και διαδρομές σε 

τετραγωνισμένα περιβάλλοντα και στο χώρο, επικαλύπτουν το επίπεδο με διάφορα 

σχήματα, συνδέουν επίπεδα και στερεά σχήματα προσεγγίζοντας έδρες και ακμές.  

Όσον αφορά τους μετασχηματισμούς, οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν 

συμμετρικά δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα και 

σχήματα με άξονες συμμετρίας και να τους εντοπίζουν. 

Παράλληλα, κατασκευάζουν συμμετρικά σχήματα 

προσεγγίζοντας τις ιδιότητες της συμμετρίας.  

Στη Β΄ Δημοτικού αναγνωρίζουν και ταξινομούν 

επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση κριτήρια που 

παρατηρούν, και διερευνούν τα χαρακτηριστικά τους.  

Κατασκευάζουν κι αναπαριστούν αυτά τα σχήματα με 

βάση ιδιότητες, τα συνθέτουν και τα αναλύουν σε δύο ή 

περισσότερα μέρη. 

Επίσης, στους μετασχηματισμούς, αναγνωρίζουν και κατασκευάζουν συμμετρικά 

δισδιάστατα σχήματα και σχήματα με άξονες συμμετρίας και μαθαίνουν να τους 

σχεδιάζουν. Μαθαίνουν γενικότερα τις ιδιότητες της συμμετρίας. Επίσης, αναγνωρίζουν 

τρισδιάστατα σχήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και τα κατασκευάζουν από 

εικόνες, σχέδια ή άλλες αναπαραστάσεις.  

Παράλληλα, 

μαθαίνουν μέσα από την 

παρατήρηση τα γεωμετρικά 

μοτίβα, ξεχωρίζοντας τα 

επαναλαμβανόμενα 

γεωμετρικά σχήματα. Μέσα 

από διάφορες 

δραστηριότητες, φτιάχνουν 

κορνίζες, και με κατάλληλες 

εκπαιδευτικές εκδρομές (για 
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παράδειγμα μια επίσκεψη σε λαογραφικό μουσείο), μαθαίνουν να στολίζουν ρούχα με 

γεωμετρικά  συμμετρικά ή ασύμμετρα σχήματα. 

 

Στη Γ΄ Δημοτικού οι μαθητές αναγνωρίζουν, 

ονομάζουν και κατατάσσουν τα γεωμετρικά σχήματα και 

τα στερεά, με βάση τις πλευρές και τις γωνίες. Επιπλέον, 

αναλύουν άλλα χαρακτηριστικά επίπεδων γεωμετρικών 

σχημάτων και βασικών στερεών, όπως την κορυφή, την 

ακμή, την έδρα. 

Διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ τετραπλεύρων και 

τα συγκρίνουν, σχεδιάζοντάς τα πάνω σε διάφορους 

καμβάδες και σε λευκό χαρτί 

με χρήση χάρακα. 

Ταυτόχρονα, κατασκευάζουν στερεά από αναπτύγματα 

(14ώρες). Ο τρόπος αναγνώρισης σχημάτων από το 

περιβάλλον τους τούς βοηθά, όχι μόνο να αντιστοιχίσουν τα 

κατάλληλα σχήματα με τα σωστά αντικείμενα, αλλά και να 

αντιληφθούν ότι η Γεωμετρία βρίσκεται παντού γύρω τους.  

 

 
 

 

Όσον αφορά τους μετασχηματισμούς, αναγνωρίζουν την ισότητα επίπεδων 

σχημάτων μέσα από ακολουθία μετασχηματισμών (μεταφορά, περιστροφή και 

ανάκλαση). Εντοπίζουν άξονες συμμετρίας σε σχήματα δύο διαστάσεων ή σε 

αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, αναγνωρίζουν σχήματα με κέντρο 

συμμετρίας (απλές περιστροφές 180ο), δηλαδή εκτός από την αξονική συμμετρία, 

ασχολούνται και με την κεντρική συμμετρία, χωρίς όμως αυτή η διαδικασία να γίνεται 

αντιληπτή από τα παιδιά με το όνομά της. 
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Στην Δ΄ τάξη, οι μαθητές αναγνωρίζουν 

σημεία, ευθείες, ημιευθείες, ευθύγραμμα τμήματα, 

τεμνόμενες, παράλληλες και κάθετες ευθείες, όπως  

και τα χαρακτηριστικά των επιπέδων και στερεών 

σχημάτων για ακόμη μία φορά. Σχεδιάζουν οξείες, 

ορθές και αμβλείες γωνίες. Γενικεύουν τα επίπεδα 

γεωμετρικά σχήματα ως όψεις στερεών και 

κατασκευάζουν γεωμετρικά στερεά από ίσα σχήματα 

(Πλατωνικά στερεά). Ταυτόχρονα, αναλύουν επίπεδα 

γεωμετρικά σχήματα και στερεά σε 2 ή περισσότερα 

μέρη.  (12 ώρες).  

Επιπλέον, περιγράφουν ένα μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας σημεία 

αναφοράς ή διευθύνσεις. Συνδέουν τον μετασχηματισμό με τη δημιουργία απλών 

ψηφιδωτών. Εντοπίζουν ίσα επίπεδα σχήματα χρησιμοποιώντας μετασχηματισμούς 

(αξονική συμμετρία, μετατοπίσεις, στροφές και ανακλάσεις) σε φυσικό και ψηφιακό 

περιβάλλον. Αναγνωρίζουν σχήματα με κέντρο συμμετρίας(κεντρική συμμετρία). 

Εξασκούνται στο σχεδιασμό σχημάτων που έχουν άξονες συμμετρίας σε ποικιλία 

καμβάδων, δηλαδή ασχολούνται με τις επικαλύψεις επιφανειών και κανονικότητες. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα για τα πολύγωνα, στη Δ΄ Τάξη το 5ο κεφάλαιο 

ονομάζεται «Μαθαίνω για τα πολύγωνα». 
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Στο βιβλίο του μαθητή υπάρχει μία εισαγωγική δραστηριότητα όπου οι μαθητές 

καλούνται να χρωματίσουν αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα και να τα ονομάζουν 

ανάλογα με τον αριθμό των κορυφών και των πλευρών τους. 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές εντοπίζουν τα πολύγωνα. Σχεδιάζουν ένα πολύγωνο σε 

χαρτί με τελείες και καταγράφουν τον αριθμό των κορυφών και των πλευρών τους. Στο 

τέλος, συγκρίνουν περιμέτρους γεωμετρικών σχημάτων. Το συμπέρασμα του κεφαλαίου 

είναι πως κάθε πολύγωνο είναι μία κλειστή τεθλασμένη γραμμή. 

Για τα γεωμετρικά στερεά το βιβλίο αναφέρεται στο 56ο κεφάλαιο, όπου 

υπάρχουν κάποια αντικείμενα της καθημερινής ζωής και οι μαθητές πρέπει να 

αντιληφθούν το κατάλληλο στερεό που αντιπροσωπεύουν. 

 

Στη συνέχεια, τα παιδιά πρέπει να κατασκευάσουν στερεά από διάφορα υλικά και 

παρατηρούν πόσες έδρες, ακμές ή κορυφές αποτελείται το καθένα. 
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Το ανάπτυγμα και η κατασκευή βασικών γεωμετρικών στερεών φαίνεται πως 

είναι σημαντικό θέμα του εγχειριδίου αυτού. 

 

 

Στο τετράδιο εργασιών, η πρώτη δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό ενός 

επταγώνου, η δεύτερη στον έλεγχο ορθών γωνιών σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα, η 

τρίτη στον διαχωρισμό ενός γεωμετρικού σχήματος σε πολύγωνα, σχεδόν όμοια με την 

τέταρτη δραστηριότητα. Στην πέμπτη δραστηριότητα οι μαθητές πρέπει να χωρίσουν ένα 

γεωμετρικό σχήμα σε τρίγωνα και στην έκτη  να κάνουν την αντίστροφη διαδικασία, 

δηλαδή να συνθέσουν γεωμετρικά σχήματα που αποτελούν το ταγκράμ8. 

                                                
8 Το ταγκράμ είναι ένα είδος πάζλ που έχει ιστορία πάνω από 4000 χρόνια και προέρχεται από 

την Κίνα.  
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Στην Ε΄ Δημοτικού υπάρχει κυρίως αναφορά στην 

περίμετρο και στο εμβαδό βασικών γεωμετρικών σχημάτων. 

Σημαντικό όμως κεφάλαιο είναι το 45ο, «Διαχείριση 

Γεωμετρικών Σχημάτων –Συμμετρία», μία πολύ σημαντική 

έννοια της Γεωμετρίας την οποία τα παιδιά οφείλουν να την 

ανακαλύψουν νωρίς. Συγκεκριμένα, στην τάξη αυτή 

αναγνωρίζουν, ονομάζουν και ταξινομούν τα γεωμετρικά 

σχήματα και στερεά, και αναγνωρίζουν κανονικά πολύγωνα. 

Ταξινομούν τρίγωνα βάσει των πλευρών και των γωνιών του,  αντιλαμβάνονται ότι το 

άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180ο και κατασκευάζουν τρίγωνα με το 

μοιρογνωμόνιο. Αναγνωρίζουν την περιφέρεια, την ακτίνα και τη διάμετρο κύκλων. 

Χρησιμοποιούν την αξονική συμμετρία στη διερεύνηση τριγώνων και ορθογωνίων 

παραλληλογράμμων και αναγνωρίζουν στερεά από τα αναπτύγματά τους. (12 ώρες) 
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Για τους μετασχηματισμούς, σχεδιάζουν σε διάφορους καμβάδες ίσα σχήματα, 

περιγράφοντας τι ακριβώς τα συνδέει. Εντοπίζουν όλους τους άξονες συμμετρίας 

επίπεδων σχημάτων. Αναγνωρίζουν σχήματα με κέντρο συμμετρίας (σύνθετες 

περιστροφές). Επιπλέον, σχεδιάζουν σχήματα με κέντρο συμμετρίας σε διάφορους 

καμβάδες (απλές περιστροφές 90ο , 180ο ).  Επίσης, έρχονται σε επαφή με την 

ομοιότητα αναγνωρίζοντας και περιγράφοντας μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις 

δισδιάστατων σχημάτων και χρησιμοποιώντας κλίμακες, τις οποίες συνδέουν με την 

κατασκευή χαρτών (3 ώρες). 

 

Στην ΣΤ΄ Δημοτικού 

ασχολούνται πιο εμπεριστατωμένα 

με τα πολύγωνα. Τα ταξινομούν, 

βάσει του αριθμού και του μήκους 

των πλευρών τους, των γωνιών, 

των παράλληλων πλευρών τους, 

των αξόνων συμμετρίας (δεδομένης 

και της περιστροφικής συμμετρίας) 

και τα σχεδιάζουν. Παράλληλα, 

ταξινομούν στερεά βάσει του 

σχήματος της βάσης και της 

παράπλευρης επιφάνειας τους. 

Επιπλέον, αναγνωρίζουν την 

περιφέρεια, την ακτίνα και την 

διάμετρο κύκλων και ημικυκλίων, 

όπως και τις ομοιότητες μεταξύ διάφορων πρισμάτων και 

διάφορων πυραμίδων.  (10 ώρες). 

Παράλληλα, περιγράφουν ισοδύναμους   

μετασχηματισμούς που οδηγούν στην κατασκευή ίσων 

σχημάτων, σχεδιάζουν κατακόρυφους και οριζόντιους 

άξονες με τη χρήση του γνώμονα και σχήματα με κέντρο 
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συμμετρίας για διάφορες περιστροφές σε καμβάδες και σε ψηφιακό περιβάλλον.  (3 

ώρες) 

Στη ΣΤ΄ Τάξη η Γεωμετρία καταλαμβάνει μία ολόκληρη ενότητα, αν και είναι η 

τελευταία. Το 53ο κεφάλαιο αφορά τα γεωμετρικά μοτίβα και ο προτεινόμενος διδακτικός 

χρόνος είναι μία(1) ώρα. Οι μαθητές, σύμφωνα με τους στόχους που δίνονται από το 

αρμόδιο υπουργείο, πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν γεωμετρικά μοτίβα,  να 

κατανοούν οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει σε αυτά, να τα περιγράφουν και ως επέκταση 

να μπορούν αν δημιουργούν δικά τους. Φυσικά, σε δραστηριότητες που σχετίζονται με 

γεωμετρικά μοτίβα, όπου θα χρησιμοποιήσουν χαρτάκια, μαρκαδόρους, ξυλάκια και θα 

εξαγάγουν συμπεράσματα μαζί με τους συμμαθητές τους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες.  Το μοτίβο  αποτελεί μία διαδικασία με 

επαναληπτικό χαρακτήρα, που όντως μπορεί να παρακινήσει το μαθητή να ανακαλύψει 

μαθηματικές σχέσεις. Η εμμονή όμως στα μοτίβα θα δημιουργήσει στους μαθητές την 

αντίληψη ότι η κανονικότητα είναι μόνο αυτή που υπάρχει στη φύση. Για παράδειγμα, 

παρατηρείται πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται ένα τετράγωνο "ορθό", και όχι υπό κάποια 

γωνία.  

 

Το 59ο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεγέθυνση ή σμίκρυνση σχημάτων. Στη 

δραστηριότητα στη σελίδα 143 οι μαθητές σχεδιάζουν σε τετραγωνισμένο χαρτί ένα 

σύνθετο γεωμετρικό σχήμα μεγεθυσμένο και συγκρίνουν τις γωνίες του αρχικού με του 

τελικού σχήματος. Στη δραστηριότητα με προεκτάσεις, οι μαθητές σχεδιάζουν την 

κάτοψη του δωματίου τους με δεδομένη κλίμακα.     
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Στο Τετράδιο εργασιών οι μαθητές εξασκούνται περισσότερο στα αναπτύγματα 

γνωστών στερεών. 

 

 
Σχετικός πίνακας που περιέχει συνοπτικά τα θέματα της Γεωμετρίας των έξι 

τάξεων του Δημοτικού, παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι.  

 

 
 
 
 

2.2.1. Σύγκριση των νέων με τα  πολύ παλαιότερα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού 

 
Πριν  την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του 1964, στα σχολεία διδασκόταν η 

Πρακτική Γεωμετρία, έτσι όπως παρατηρούμε από ένα παλαιό σχολικό εγχειρίδιο  του 

1958 του Ν. Νικολάου για τις τάξεις του Γυμνασίου. 
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Η αλλαγή στα σχολικά εγχειρίδια των 

Μαθηματικών δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο 

που διδασκόταν εκείνη την εποχή η Γεωμετρία. 

Θεωρήσαμε σκόπιμο λοιπόν, να  περιγράψουμε τον 

τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η Γεωμετρία στο 

σχολικό εγχειρίδιο της ΣΤ΄ Δημοτικού που εισήχθη 

στα σχολεία το 1969, όπου η «Αριθμητική (όχι όμως 

και η Γεωμετρία!) είναι επηρεασμένη από τα 

«μοντέρνα μαθηματικά» (εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1964). 

 Ακόμα και ο τίτλος μάς προϊδεάζει γι αυτή τη 

διαφορετικότητα των βιβλίων. Το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στα σύνολα, το δεύτερο κεφάλαιο σε 

ποσά, ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα, το τρίτο 

σε διάφορες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων, όπως η μέθοδος των τριών, το τέταρτο 

κεφάλαιο σχετίζεται με προβλήματα τόκου, το πέμπτο σε διαχωρισμό ποσού  σε μέρη 

ανάλογα, εστιάζοντας σε θέματα μιας εταιρίας, και  το έκτο κεφάλαιο έχει να κάνει με τον 

συμβολισμό. Όλα τα παραπάνω αφορούν το πρώτο μέρος της Αριθμητικής. Πριν 

προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος της Γεωμετρίας που μας αφορά, θα ήταν αδύνατο να 

μη σχολιάσουμε τη δυσκολία των εννοιών που έπρεπε να συνειδητοποιήσουν μαθητές 

έντεκα χρονών. Βέβαια, αυτές οι έννοιες, (εκτός των συνόλων), διδάσκονται και σήμερα 

στο σχολικό βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού, με  λιγότερες λεπτομέρειες και με διαφορετικό 

τρόπο παρουσίασης. 

Το δεύτερο μέρος λοιπόν της Γεωμετρίας που μας αφορά, ξεκινά με μία 

επανάληψη της προηγούμενης τάξης. Η επανάληψη αυτή γίνεται μέσω ερωτήσεων και 

άλυτων προβλημάτων. 
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Η εισαγωγή του κεφαλαίου της Γεωμετρίας αρχικά περιέχει την έννοια της 

επιφάνειας, η οποία διακρίνεται σε καμπύλη, τεθλασμένη, μικτή και έπειτα ορίζονται τα 

γεωμετρικά στερεά. Δηλαδή, αφού στην προηγούμενη τάξη έχει διδαχθεί η μία διάσταση 

και οι δύο διαστάσεις, τώρα θα διδαχθούν τα γεωμετρικά στοιχεία τριών διαστάσεων. Στο 

πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο γεωμετρικό στοιχείο που παρουσιάζεται είναι ο κύβος, ώστε 

να φτάσουμε στη γενικότερη έννοια του πολυέδρου. Ως φυσικό επακόλουθο είναι η 

παρουσίαση της μονάδας όγκου των στερεών. Η κατασκευή του κύβου από χαρτόνι θα 

μπορούσε να θεωρηθεί μια δραστηριότητα. 

 

 

Ανάπτυγμα κύβου 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο της Γεωμετρίας στη ΣΤ΄ Δημοτικού του 1969 ασχολείται με 

τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, το τρίτο με την 

πυραμίδα, το τέταρτο με τον «κυκλικό κύλινδρο», το πέμπτο με τον «κυκλικό κώνο». 

Ομολογουμένως, τα γεωμετρικά στοιχεία με τα οποία θα ασχολούνται οι μαθητές είναι 

μεγάλης δυσκολίας, γι αυτό και τα σχολικά αυτά εγχειρίδια αποσύρθηκαν αμέσως.  
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Τα πολύγωνα λοιπόν παρουσιάζονταν στην Ε΄ Δημοτικού, ενώ τα πολύεδρα 

στην ΣΤ΄ Δημοτικού. 

Όπως παρατηρούμε από τις ερωτήσεις στην Εισαγωγή, οι στόχοι του εγχειριδίου 

της Ε΄ Δημοτικού του 1969 όσον αφορά τη Γεωμετρία, αφού πρώτα γνωρίσουν τα είδη 

της γραμμής και τη γωνία, είναι η εκμάθηση 

βασικών γεωμετρικών σχημάτων και ο 

υπολογισμός της περιμέτρου και του αντίστοιχου 

εμβαδού. Συγκεκριμένα για το θέμα που μας 

αφορά, στην Ε΄ Δημοτικού μάθαιναν παράλληλα 

τι είναι το πολύγωνο, από πού πήρε το όνομά 

του, ποιο είναι το κανονικό πολύγωνο και πώς 

βρίσκουμε το απόστημα και το εμβαδόν του, και 

πότε είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο.  

 Ένα χρόνο μετά από την εισαγωγή του 

βιβλίου της ΣΤ΄ Δημοτικού, εισάγεται το 1970 ένα 

νέο εγχειρίδιο της Ε΄ Δημοτικού, αν και έπρεπε 

αυτό να έχει συμβεί αντίστροφα. 

Τα πρώτα γεωμετρικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο είναι τα 

κυριότερα γεωμετρικά  στερεά σώματα, στη συνέχεια τα είδη των γραμμών, οι γωνίες και 

έπειτα τα επίπεδα σχήματα. 

 

  Η ύλη ακριβώς που περιέχει το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο της Ε΄ 

Δημοτικού παρουσιάζεται ακριβώς παρακάτω: 
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Εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία, παρουσιάζονται όπως βλέπουμε και τα 

πολύγωνα στο κεφάλαιο των επιπέδων σχημάτων. Οι εγγεγραμμένες γωνίες και η 

διαδικασία εγγραφής διαφόρων πολυγώνων σε κύκλο, που πραγματοποιούνταν τότε στο 

σχολικό εγχειρίδιο, τώρα μάλλον  επιχειρείται- και αυτό όχι πάντα- στο Γυμνάσιο. Η 

έννοια της «συμμετρίας» υπολείπεται, αν και παρατηρούμε στις παρακάτω 

δραστηριότητες ότι σε κανονικά πολύγωνα φέρονται οι άξονες συμμετρίας, χωρίς να 

υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτούς, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη σχολική τάξη.   
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Το εύρος των γνώσεων που παρείχαν στα παιδιά εκείνα τα χρόνια δε μπορεί σε 

καμία περίπτωση να συγκριθεί με τις γνώσεις που προσφέρονται τώρα. Βέβαια, δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν και τότε ο χρόνος ήταν περιορισμένος και ο δάσκαλος 

δεν προλάβαινε να τα διδάξει όλα, σίγουρα όμως το εκπαιδευτικό σύστημα είχε 

περισσότερες απαιτήσεις από τους μικρούς μαθητές. Όχι ως προς την ποσότητα της 

ύλης, αλλά ως προς τον βαθμό δυσκολίας. 

2.2.2. Σύγκριση ανάμεσα στην παρουσίαση της γεωμετρίας στα προγράμματα για το 

Δημοτικό του έτους 1982-83 με αυτά του έτους 2006 

 

Τα αναλυτικά προγράμματα άλλαξαν πολλές φορές. Παρατηρούμε πως σε όλες 

τις τάξεις του Δημοτικού, όπως θα δούμε παρακάτω,  οι διαφορές στην ύλη της 

γεωμετρίας είναι αμελητέες. Η κύρια διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που παρουσιάζονται 

οι γεωμετρικές έννοιες και στον βαθμό που φαίνονται συνδεδεμένες με την καθημερινή 

ζωή,  με πολλές εικόνες και χρώματα. 

Το έτος 1982-83 στην Α΄ Δημοτικού γινόταν διάκριση στερεών και επιπέδων 

γεωμετρικών σχημάτων, όπως και στα πρόσφατα αναλυτικά προγράμματα. Η μεγάλη 

διαφορά είναι ότι τότε οι μαθητές διδάσκονταν ανοιχτές και κλειστές καμπύλες, ευθείες 

και τεθλασμένες. Τώρα αυτά τα κεφάλαια δεν υπάρχουν, ειδικά οι καμπύλες. Οι μαθητές 

μαθαίνουν απλά να χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα, να προσανατολίζονται στον χώρο, 

να παρατηρούν διάφορα γεωμετρικά μοτίβα και να βρίσκουν τη «συμμετρία» τους (ως 

προς άξονα). Είναι η πρώτη φορά που έρχονται τυπικά σε επαφή με τον όρο 

«συμμετρία». Στα προγράμματα του 2006, οι μαθητές εξασκούνται στον 

προσανατολισμό στο χώρο, στη σχεδίαση, αναπαραγωγή, αναγνώριση, ονομασία και 

ταξινόμηση σχημάτων. Και διακρίνουν στερεά: σε κύβους, ορθογώνια 

παραλληλεπίπεδα, κυλίνδρους και σφαίρες. Επίσης, παρατηρούν εικόνες και σχήματα 

συμμετρικά ως προς άξονα. Χαράζουν όχι μόνο ευθύγραμμα τμήματα αλλά γενικότερα 

γραμμές ενώνοντας τελίτσες. Στις δραστηριότητες σχετικά με τη χάραξη σχημάτων έχουν 

ενταχθεί επίσης τα παζλ και τα πλακόστρωτα.   

Στη Β΄Δημοτικού στα αναλυτικά προγράμματα του 1982-83 γινόταν ξανά 

διάκριση των βασικών επιπέδων και στερεών σωμάτων. Αντίθετα, στα αναλυτικά 

προγράμματα του 2006 δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις παράλληλες και κάθετες 

ευθείες,στη χρήση χάρακα και γνώμονα στη χάραξη ευθειών και σχημάτων, στη χάραξη 

ευθειών και σχημάτων και στη χρήση ταγκράμ και πλακόστρωτου.  
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Στη Γ΄ Δημοτικού, στα αναλυτικά προγράμματα του 1982-83 παρατηρούμε μία 

προσκόλληση στα σχήματα. Γίνεται ανασκόπηση του τετραγώνου, του ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, του κύκλου και του κύβου, και δίνεται  μεγαλύτερη έμφαση στην 

περίμετρο των σχημάτων, στα πολύπλευρα και εντάσσεται το σχήμα του ρόμβου. 

Παράλληλα, παρουσιάζονται οι γωνίες και πιο συγκεκριμένα οι ορθές γωνίες. Το 2006 

δεν παρουσιάζονται ξανά τα σχήματα αλλά κάποιες βασικές έννοιες όπως οι γωνίες, οι 

έδρες, οι ακμές και οι κορυφές,  χαράσσονται συμμετρικά σχήματα και χρησιμοποιούνται 

ταγκράμ, μωσαϊκά, πλακόστρωτα, παζλ, όπως και αναπύγματα γεωμετρικών στερεών.  

Στο αναλυτικό πρόγραμμα του 1984 για την Δ΄ Δημοτικού αναλύονται οι έννοιες 

που είχαν διδαχθεί τα προηγούμενα χρόνια και παρουσιάζονται αναλυτικότερα, όλα τα 

είδη γωνιών, η κλίμακα και ο όγκος. Στα αναλυτικά προγράμματα του 2006 φαίνεται πως 

επιχειρείται επίσης μία αναλυτικότερη παρουσίαση βασικών γεωμετρικών εννοιών. 

Γίνεται μία εμπέδωση και επέκταση των επιπέδων σχημάτων, των στερεών και των 

μοτίβων, παρουσιάζεται το εμβαδόν και επιχειρείται μία εισαγωγή για την χωρητικότητα 

των στερεών. Παράλληλα, η παρουσίαση της συμμετρίας στα επίπεδα σχήματα γίνεται 

αναλυτικότερα.  

Τα βιβλία της Ε΄ Δημοτικού του 1984 δε διαφέρουν τόσο πολύ όσον αφορά την 

ύλη της γεωμετρίας από αυτά του 2006. Γωνίες, υπολογισμοί εμβαδών και μηκών κύκλο, 

στοιχεία και είδη τριγώνων είναι τα κοινά στοιχεία. Στα παλιά βιβλία όμως διδάσκονταν 

ξανά οι τεμνόμενες και οι παράλληλες ευθείες, τα είδη τετραπλεύρων και ο όγκος τους, 

ενώ στα νέα βιβλία χαρακτηριστικό καινούριο κεφάλαιο αποτελεί η σχεδίαση 

σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων κάποιων σχημάτων. Ξεχωριστό ρόλο, έχει η συμμετρία, 

και τα γεωμετρικά προβλήματα με θέματα της καθημερινότητας, όπως οι χαρταετοί.   

Στα αναλυτικά προγράμματα του 1985 για την ΣΤ΄ Δημοτικού οι μαθητές πρέπει 

να μάθουν να κατασκευάζουν στερεά και να μετρούν γωνίες με  μοιρογνωμόνιο, ενώ τα 

βασικά θέματα των βιβλίων του 2006 είναι τα προβλήματα εμβαδών και όγκου, όπως και 

χαράξεις, σμικρύνσεις και μεγεθύνσεις και βέβαια η συμμετρία. Να μετρούν γωνίες με 

μοιρογνωμόνιο, έχουν εξασκηθεί στην προηγούμενη τάξη.   

Παρατηρούμε λοιπόν πως αρκετά χρόνια πριν- με κάποιες εξαιρέσεις- και κυρίως 

από το 1982, δε διδάσκεται ξεχωριστά η Γεωμετρία και οι ενότητες της Αριθμητικής και 

της Γεωμετρίας διαδέχονται η μία την άλλη. Σε όλες τις τάξεις, φαίνεται πως η Γεωμετρία 

καταλαμβάνει πλέον λιγότερο χώρο από το 20%. 
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2.3. Παλαιότερα και νέα βιβλία και Αναλυτικά προγράμματα στο Γυμνάσιο 

Το 1958 κυκλοφορεί  το σχολικό εγχειρίδιο η «Πρακτική Γεωμετρία δια τας 

κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων» του Ν. Νικολάου. 

Το βιβλίο αυτό χωριζόταν σε δύο μέρη: 

την επιπεδομετρία  και την 

στερεομετρία. Η επιπεδομετρία 

περιέχει τις ευθείες γραμμές και τη 

χάραξή τους, τα διάφορα είδη γωνιών, 

τις παράλληλες ευθείες και τις 

μεταθέσεις τους, τον κύκλο και τα 

χαρακτηριστικά του, τα ευθύγραμμα 

σχήματα που εγγράφονται και 

περιγράφονται σε κύκλο. Στη 

στερεομετρία περιγράφονται οι θέσεις 

ευθείας προς το επίπεδο, τα διάφορα 

πολύεδρα και τα χαρακτηριστικά τους, 

η μεταφορά ευθυγράμμου σχήματος 

στο επίπεδο και τις κλίμακες.  

 
Από το 1962-64  κυκλοφόρησαν τρία βιβλία Μαθηματικών στις τρεις τάξεις του 

Γυμνασίου, άμεσα επηρεασμένα από τις μεταρρυθμίσεις των «μοντέρνων 

μαθηματικών».  

Στη συνέχεια, έπειτα από μεταρρυθμίσεις, έχουμε τη Γεωμετρία (δεύτερος τόμος-

ο πρώτος τόμος αφορούσε την Άλγεβρα) του Ι. Ιωαννίδη στη Γ΄ Γυμνασίου το 1968. Το 

1969 εισάγεται στην Α΄ Γυμνασίου το βιβλίο «Μαθηματικά» των Σ. Κατσαρλίνου και Μ. 

Μπαϊμπά. Την ίδια χρονιά εισάγεται στη Β΄ Γυμνασίου το σχολικό εγχειρίδιο Αριθμητική 

και Άλγεβρα- Γεωμετρία του Γραφάκου.  

Μετά την μεταπολίτευση, αναμενόμενη ήταν και η αλλαγή στη μαθηματική 

εκπαίδευση. Την περίοδο 1977-1980 δημιουργούνται νέα αναλυτικά προγράμματα, τα 

οποία όπως θα παρατηρήσουμε, εισάγουν τα «νέα μαθηματικά». Δημιουργούνται νέα 

σχολικά εγχειρίδια. Το 1977 εισάγεται το σχολικό εγχειρίδιο του Δ. Παπαμιχαήλ 

«Μαθηματικά», στη Γ΄ Γυμνασίου. Τον επόμενο χρόνο εισάγονται τα μαθηματικά του 

ίδιου συγγραφέα στη Β΄ Γυμνασίου. Το 1977 εισάγεται παράλληλα στη Γ΄ Γυμνασίου η 

«Θεωρητική Γεωμετρία» του Παπαμιχαήλ και Σκιαδά, η οποία όμως από το 1979 
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χρησιμοποιείται στην Α΄ Λυκείου, εξ αιτίας της δυσκολίας των εννοιών που περιείχε. Την 

ίδια χρονιά εισάγεται στην Α΄ Γυμνασίου το βιβλίο «Μαθηματικά» του Α. Πατεράκη.  

Το 1999 δημοσιεύεται το νέο αναλυτικό πρόγραμμα Μαθηματικών Γυμνασίου 

όπου αλλάζουν ξανά τα σχολικά εγχειρίδια, αυτή τη φορά όμως κυρίως του Λυκείου, 

πριν την τελική αλλαγή του 2006.  

Στα βιβλία του καθηγητή, για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου, στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του έτους 2006, διατυπώνεται η άποψη πως η αναλυτική παρουσίαση της 

θεωρίας δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Στόχος των σχολικών εγχειριδίων είναι να αναπτυχθεί 

η διαίσθηση των μαθητών, ώστε να πειραματιστούν και στο τέλος με την κατάλληλη 

σύνθεση σκέψεων και τον συντονισμό του εκπαιδευτικού, να φτάσουν στη λύση των 

προβλημάτων.  

2.3.1.  Τα νέα Αναλυτικά προγράμματα και η Γεωμετρία στο Γυμνάσιο 

 

Ενώ το περιεχόμενο της Γεωμετρίας που αναπτύσσεται στο Δημοτικό αποτελεί 

αυτό που θα ονομάζαμε «μη τυπική Γεωμετρία», στο Γυμνάσιο οι μαθητές αρχίζουν να 

προσεγγίζουν τις χωρικές και γεωμετρικές έννοιες σε πιο γενικευμένο επίπεδο για να 

αξιοποιήσουν τη διαδικασία αυτή και στην κατανόηση των πιο θεωρητικών 

Μαθηματικών. Η παρουσίαση του Χώρου και της Γεωμετρίας στα νέα σχολικά εγχειρίδια 

στηρίζεται σε τέσσερις άξονες, όπως στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
 
 

Κατά τα νέα αναλυτικά προγράμματα, ο μαθητής στην Α΄ Γυμνασίου μαθαίνει να 

αναγνωρίζει (ξανά), σε σχέση με το Δημοτικό, τα βασικά γεωμετρικά στοιχεία, όπως το 

σημείο, τη γραμμή, το επίπεδο, την ευθεία, την ημιευθεία το ευθύγραμμο τμήμα, την 

ημιευθεία και τα επίπεδα σχήματα. Μαθαίνει επίσης να χειρίζεται τα γεωμετρικά όργανα, 
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όπως τον γνώμονα και τον διαβήτη. Έτσι μπορεί να μετράει 

ευθύγραμμα τμήματα και γωνίες. Με αυτό τον τρόπο ορίζει 

τα είδη των γωνιών(οξεία, αμβλεία, ορθή, 

συμπληρωματικές, παραπληρωματικές,  κατακορυφήν) και 

κατασκευάζει γωνίες με ευχέρεια. Επιπλέον, μαθαίνει να 

κατασκευάζει κύκλο, κυκλικό δίσκο και να αναγνωρίζει τα 

χαρακτηριστικά του.  

    Εκτός των άλλων, αναφέρει και αναγνωρίζει τις θέσεις 

δύο ευθειών στο επίπεδο και κατασκευάζει παράλληλες. 

Σημαντικό κεφάλαιο είναι τα πολύγωνα, των οποίων 

αναγνωρίζει τα είδη και τα στοιχεία: πλευρές- γωνίες-διαγώνιες. Συγκεκριμένα, ορίζει-

αναγνωρίζει-κατασκευάζει τρίγωνα όλων των ειδών και τα στοιχεία τους, όπως και τα 

βασικά τετράπλευρα: τραπέζιο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο.  

 
Στη Β΄ Γυμνασίου ο μαθητής διατυπώνει και 

εφαρμόζει το Πυθαγόρειο θεώρημα και το αντίστροφό 

του και το χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό μηκών και 

τον προσδιορισμό ορθών γωνιών. Επίσης, ασχολείται 

με τον κύκλο και συγκεκριμένα με το εμβαδόν του 

κυκλικού τομέα, με τη χρήση κατάλληλων μονάδων 

μέτρησης. η Στερεομετρία(4ο κεφάλαιο), πρέπει να 

διδάσκεται 15 ώρες. Ο μαθητής πρέπει να είναι σε 

θέση να αναφέρει και να αναγνωρίζει τις μονάδες 

μέτρησης  επιφάνειας και όγκου, τις υποδιαιρέσεις και 

τα πολλαπλάσια τους. Να ορίζει τα πολύεδρα: 

Πρίσμα, Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, Κύβος, 

Πυραμίδα και να αναγνωρίζει τα στοιχεία τους (κορυφές, ακμές, έδρες, βάσεις, διαγώνιες 

πολυέδρου, παράπλευρη επιφάνεια, ύψος πολυέδρου, όγκος πολυέδρου). Οφείλει 

επίσης να ορίζει τα στερεά (Κύλινδρος, Κώνος, Σφαίρα) και να αναγνωρίζει τα στοιχεία 

τους (κορυφές, βάσεις, επιφάνεια, όγκος στερεού). 

Παράλληλα, ο μαθητής πρέπει να διερευνά και να αιτιολογεί τις ιδιότητες των 

γεωμετρικών σχημάτων με επαγωγικούς συλλογισμούς και (μη τυπικές) αποδείξεις. Να 

χρησιμοποιεί τον κανόνα, τον διαβήτη ή άλλα εργαλεία για να σχεδιάσει γεωμετρικά 

σχήματα.  



52 
 

Όσον αφορά τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, πρέπει  μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες να αναγνωρίζει τη σημασία της μεταφοράς και της στροφής στις 

γεωμετρικές κατασκευές και να κατασκευάζει τα σχήματα που προκύπτουν. Επιπλέον, 

πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει σχήματα με άξονα συμμετρίας ή κέντρο 

συμμετρίας και να κατασκευάζει τα συμμετρικά γεωμετρικά σχήματα ως προς διάφορους 

άξονες ή κέντρα συμμετρίας σε πραγματικό και ψηφιακό περιβάλλον (μεταφορά και 

στροφή -αξονική συμμετρία –ανάκλαση, κεντρική συμμετρία).  

 

Στη Γ΄ Γυμνασίου  ο μαθητής μαθαίνει να 

ορίζει ξανά και να αναγνωρίζει βασικά γεωμετρικά 

στοιχεία. Κυρίως, πρέπει να αναγνωρίζει το είδος 

ενός τριγώνου. Να ορίζει, αναγνωρίζει και 

κατασκευάζει τα ύψη, τις διχοτόμους και να διακρίνει 

την ισότητα τριγώνων με τα κριτήρια και να 

κατασκευάζει όμοια σχήματα. Να ορίζει, να 

αναγνωρίζει και να κατασκευάζει τετράπλευρα, 

επισημαίνοντας τα στοιχεία τους. Πρέπει να μπορεί 

να εφαρμόσει το θεώρημα του Θαλή και να βρίσκει 

λόγους εμβαδών όμοιων σχημάτων. Παρατηρούμε 

πως στην τάξη διδάσκεται και η τριγωνομετρία.  

 

2.4. Η διδασκαλία των γεωμετρικών μετασχηματισμών και της συμμετρίας στις 
αντίστοιχες τάξεις της Γαλλίας και της Αγγλίας 

Η Γεωμετρία αποτελεί ένα βασικό κεφάλαιο των Μαθηματικών στα σχολικά  

εγχειρίδια, όσο στην Ελλάδα, τόσο και στις άλλες χώρες. Η διδασκαλία της συνδέεται 

τόσο με τη χρησιμότητά της στα προβλήματα της καθημερινής ζωής  όσο και στα 

Μαθηματικά ή στις άλλες επιστήμες.  

2.4.1.Το αναλυτικό πρόγραμμα για τη Γεωμετρία στη Γαλλία 

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Στη Γαλλία, η διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο χωρίζεται σε 

τρεις κύκλους. Στους δύο πρώτους κύκλους γίνεται μια πρώτη προσέγγιση των 

επιπέδων και στερεών σχημάτων και μελετούνται  ορισμένες ιδιότητες με συγκεκριμένα 



53 
 

εργαλεία. Στον τρίτο κύκλο, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένες ιδιότητες 

όπως η καθετότητα, η παραλληλία, η συμμετρία και  μπορούν πλέον να χαρακτηρίζουν 

κάποια στερεά (κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο) και κάποια επίπεδα σχήματα 

(τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια, ρόμβος και κύκλος). 

Στις αντίστοιχες τάξεις με τις δικές μας  Γ’  και Δ΄ Δημοτικού, ο μαθητής έρχεται 

σε επαφή με την αξονική συμμετρία, κυρίως με τη μέθοδο της αναδίπλωσης.  

 

Γυμνάσιο 

Η έκτη τάξη του Ελληνικού σχολείου αντιστοιχεί στη  Sixième όπως βλέπουμε 

στον παρακάτω πίνακα, η οποία είναι μεταβατική και πρόδρομος για το Γυμνάσιο, η Α΄ 

Γυμνασίου στην Cinquième,  η Β΄ Γυμνασίου στην Quatrième και η Γ΄ Γυμνασίου στην 

Troisième. Σε αυτές λοιπόν τις τάξεις διδάσκεται η γεωμετρία ως ένα πολύ βασικό μέρος 

των μαθηματικών.   

 

Στόχος των αναλυτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται σήμερα στη Γαλλία 

είναι η ανακάλυψη της σημασίας της μαθηματικής δραστηριότητας, όπως και στην 

Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των 4 ετών γυμνασίου, από το 2005 σχεδιάστηκε ένα νέου 

είδους πρόγραμμα, το οποίο είχε αρκετές τροποποιήσεις όσον αφορά τη γεωμετρία: Η 

μελέτη των «απλών» σχημάτων που άρχισε στο δημοτικό, βαθαίνει σιγά σιγά9.  

Όσον αφορά στη συμμετρία και στους μετασχηματισμούς, στην ΣΤ Δημοτικού, 

την αντίστοιχη  Sixième(μεταβατική τάξη), ο μαθητής ασχολούνται με την αξονική 

συμμετρία ως προς μία ευθεία. Συγκεκριμένα, μαθαίνει να κατασκευάζει το συμμετρικό 

ενός σημείου, μίας ευθείας, ενός ευθυγράμμου τμήματος, ενός κύκλου, όπου ο άξονας 

συμμετρίας τέμνει ή όχι το σχήμα. Επίσης, μαθαίνει να συμπληρώνει  το συμμετρικό 

σχήμα ενός δεδομένου σχήματος που έχουν άξονα συμμετρίας, με τη βοήθεια του 

                                                
9 http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_6/52/5/Programme_math_33525.pdf 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_6/52/5/Programme_math_33525.pdf
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χάρακα ή του γνώμονα. Σε αυτό το επίπεδο αποδεικνύεται ο ρόλος της διαμέσου ως 

άξονας συμμετρίας. 

Στην Α΄ Γυμνασίου(Cinquième),  οι μαθητές αναγνωρίζουν απλά σχήματα που 

έχουν ένα κέντρο συμμετρίας ή άξονες συμμετρίας. Ασχολούνται με την αξονική 

συμμετρία, και με την κεντρική συμμετρία, κατασκευάζοντας ή συμπληρώνοντας 

συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα με τη χρήση οργάνων. Υπάρχουν αρκετές 

δραστηριότητες που αφορούν την κεντρική συμμετρία. Για παράδειγμα, μία τέτοια 

δραστηριότητα δικαιολογεί τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου. Σ’ αυτή την τάξη, 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συγκρίνουν τα δύο αυτά είδη συμμετρίας, την 

κεντρική και την αξονική.  

Στην αντίστοιχη της Β΄ Γυμνασίου (Quatrième), οι μαθητές μαθαίνουν να 

συλλογίζονται με επιχειρήματα για τον τρόπο που τα σχήματα  έχουν ιδιότητες και τις 

διατηρούν μέσω μετασχηματισμών, όπως η συμμετρία και η ομοιότητα. Στην τάξη αυτή 

παρουσιάζεται το θεώρημα του Θαλή με αναλογίες, και η σμίκρυνση και η μεγέθυνση. Οι 

μαθητές, λοιπόν, γνωρίζουν ένα είδος μετασχηματισμού ενός σχήματος, το οποίο 

διατηρεί τις γωνίες και την αναλογία των πλευρών, με τη βοήθεια της χρήσης λογισμικού. 

Αυτή η διαδικασία επεκτείνεται στην επόμενη τάξη (Troisième). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η έννοια της συμμετρίας (στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές 

διδάσκονται αξονική και κεντρική συμμετρία μαζί, βρίσκοντας τις διαφορές τους) είναι 

πολύ βασική και για τις τέσσερις τάξεις του Γυμνασίου στη Γαλλία. Ακόμα, οι 

«μεγεθύνσεις» και οι «σμικρύνσεις», δηλαδή η ομοιότητα σχημάτων και συγκεκριμένα η 

ομοιότητα των τριγώνων στις δύο τελευταίες τάξεις, αποτελούν επίσης βασικό θέμα. Τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών στο Γυμνάσιο μοιάζουν αρκετά με αυτά της Ελλάδας.  

 

2.4.2.  Η Γεωμετρία στα σχολεία της Αγγλίας 

Παλιότερα, η σχολική εκπαίδευση στην Αγγλία δεν στηριζόταν σε ένα ενιαίο 

πρόγραμμα σπουδών με προσδιορισμένη ύλη και στόχους. Η ύλη διαμορφωνόταν με 

διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά και έτσι όπως τα αντιλαμβάνονταν οι εκπαιδευτικοί του 

κάθε σχολείου(π.χ. κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες των μαθητών). Παρ’ όλα αυτά, 

κατά τη δεκαετία του 1980-90, συγκροτήθηκαν σκοποί και στόχοι σχετικά με την επίδοση 

των μαθητών σε όλα τα σχολεία της χώρας, και έτσι συστάθηκε ένα εθνικό πρόγραμμα 

σπουδών (National Curriculum) δέκα χρόνια πριν, όπου πλέον είναι αναλυτικά ορισμένοι 
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οι στόχοι της διδασκαλίας (γνωστικοί στόχοι και δεξιότητες), προσδιορίζοντας κάποια 

«Βασικά Στάδια» (Key Stages) εκπαίδευσης σε κάθε μάθημα κατά ηλικία. 

Βασικό Στάδιο 1(5-7 ετών) 

Το πρώτο βασικό στάδιο ουσιαστικά αποτελεί μία τάξη πριν το ελληνικό Δημοτικό 

και την Α΄ Δημοτικού. Όσον αφορά τη Γεωμετρία σε αυτό το επίπεδο, περιγράφονται τα 

σχήματα, επίπεδα με τις ιδιότητές τους, ή στερεά.  

Επίσης, οι μαθητές σχεδιάζουν εικόνες και σχήματα με βάση τη συμμετρία. 

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνδυασμούς σχημάτων χρησιμοποιώντας 

χρώματα, παρακολουθώντας έτσι πως ένα σχήμα μπορεί να συρθεί ή να περιστραφεί.  

 

Βασικό Στάδιο 2(7-11 ετών) 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές μαθαίνουν τα ονόματα των διάφορων πολυγώνων 

και σχεδιάζουν τις γραμμές συμμετρίας τους. Μαθαίνουν την αξονική συμμετρία και 

αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ οριζοντίων, καθέτων και διαγώνιων αξόνων. 

Επίσης, παρατηρούν την περιστροφική συμμετρία. Οι δραστηριότητες για την εξοικείωση 

τους με τα σχήματα και κυρίως τα πολύγωνα είναι ποικίλες(π.χ. drag and drop).  

 

Βασικό Στάδιο 3(11-14 ετών) 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές έρχονται κυρίως σε επαφή με τον κύκλο και τις 

ιδιότητές του. Φυσικά, η συμμετρία, ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Γεωμετρίας, δε 

θα μπορούσε να παραλειφθεί στο επίπεδο αυτό, κυρίως η συμμετρία των κανονικών 

πολυγώνων. Μάλιστα, σ’ αυτό το στάδιο, η συμμετρία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 

μέρος, σε σύγκριση με άλλα στάδια: 

 Συμμετρία μέσω της ανάκλασης 

 Προσδιορισμός ενός άξονα συμμετρίας ή περισσότερων σε διάφορα γεωμετρικά 

σχήματα 

 Περιστροφή ενός σχήματος σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων 

Βασικό Στάδιο 4(15-16 ετών) 

Τα μαθήματα στο στάδιο αυτό αφορούν κυρίως τη γεωμετρία των κύκλων, όμως 

συνοψίζονται οι ιδιότητες των μετασχηματισμών και σε αυτό το επίπεδο. 
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Οι μετασχηματισμοί, ειδικότερα στην Αγγλία, εμφανίζονται στα  αναλυτικά 

προγράμματα των «Μοντέρνων Μαθηματικών» από τη δεκαετία του 1960. Σήμερα, με τη 

βοήθεια των υπολογιστών, οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς, είτε στο σχολείο είτε από διάφορες ιστοσελίδες από το σπίτι.  

Ίδια σχήματα από διαφορετική οπτική γωνία 

 

 

Μετακίνηση σχήματος  

Μπορώ να μετακινήσω  ένα σχήμα χωρίς να αλλάξω την εμφάνισή του. Εάν ένα 

σχήμα μετατοπιστεί παράλληλα ή περιστραφεί, κάθε μία από τις πλευρές και γωνίες του 

πρέπει να μετακινηθούν με τον ίδιο τρόπο.  

 

 

Περιστροφή σχήματος 

Αν έχουμε για παράδειγμα ένα ορθογώνιο σε ένα τραπέζι και στερεώσουμε 

κάθετα ένα στυλό στο κέντρο του, μπορούμε να γυρνάμε το σχήμα κρατώντας το στυλό 

εκεί.  Η θέση του στυλό αποτελεί το κέντρο του ορθογωνίου(σημείο τομής των 

διαγωνίων του).  
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Ανάκλαση  

Αν κοιτάξει κανείς την εικόνα ενός αντικειμένου στον  καθρέφτη, θα δει το ίδιο 

αντικείμενο, το οποίο απέχει την ίδια απόσταση από τον καθρέφτη(αλλά έχει αντίθετο 

προσανατολισμό).  

10 

    Σε κάθε σχολική τάξη, ξεκινώντας από το Δημοτικό, υπάρχει το αντίστοιχο ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν την έννοια της 

συμμετρίας και άλλων γεωμετρικών μετασχηματισμών. Οι παρακάτω ερωτήσεις τίθενται 

στις αντίστοιχες σχολικές τάξεις της Αγγλίας: 

Δημοτικό: 

 Έχουν τα παρακάτω σχήματα συμμετρία; 

                                                
10 http://www.mathsisfun.com/geometry/transformations.html 
 

http://www.mathsisfun.com/geometry/transformations.html
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 Ποιο από τα παρακάτω σχήματα έχουν συμμετρία; 

 

 Τι συνέβη σε αυτό το γράμμα; Μεταφορά, Στροφή ή Ολίσθηση; 

 

 Τι είδους μετασχηματισμό έχει υποστεί το παρακάτω γράμμα στο επίπεδό του; 

Μεταφορά, Ανάκλαση ή Στροφή; 
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 Είναι οι δοσμένες γραμμές άξονες συμμετρίας των αντίστοιχων σχημάτων;  

 

 

 Έχουν τα παρακάτω σχήματα περιστροφική συμμετρία; 

 

Στις αντίστοιχες τάξεις του Γυμνασίου, εισάγονται όλοι οι επίπεδοι μετασχηματισμοί: 

1. Προσδιορίστε τις αντανακλάσεις, περιστροφές και μεταφορές  

2. Μεταφορές: διάγραμμα της εικόνας- βρείτε τις συντεταγμένες 

3. Αντανακλάσεις: διάγραμμα της εικόνας -βρείτε τις συντεταγμένες 

4. Περιστροφές: διάγραμμα της εικόνας - βρείτε τις συντεταγμένες 

5. Μεγεθύνσεις : διάγραμμα της εικόνας - βρείτε τις συντεταγμένες 

6. Μεγεθύνσεις-Σμικρύνσεις: κλίμακα 

7. Συμμετρία 

 

Οι μετασχηματισμοί σε αυτό το επίπεδο είναι πιο σύνθετοι, σε σχέση με τα προηγούμενα 

επίπεδα: 
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 Ποια σύνθεση μετασχηματισμών έχει γίνει στο παρακάτω σχήμα από την 

κατάσταση (1) στην κατάσταση (3); 

 

o Μεταφορά και ανάκλαση; 

o Μεταφορά και Στροφή; 

o Ανάκλαση και Μεταφορά; 

 Βρείτε το νέο σημείο Ν΄ με μεταφορά του σημείου Ν(-2,3) εφτά (7) τετράγωνα 

προς τα κάτω 
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 Σχεδίασε το τετράγωνο TSQR μετά από μεταφορά έξι τετραγώνων αριστερά 

 

 Σχεδίασε το ορθογώνιο STUV έπειτα από ανάκλαση ως προς τον άξονα y΄y 

 

 Σχεδίασε το ορθογώνιο SRQP μετά από στροφή 270ο ως προς την αρχή των 

αξόνων,  αντίθετα με τη φορά που περιστρέφονται οι δείκτες του ρολογιού 
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 Έχουμε το αρχικό σχήμα 

 

Ποιο από τα παρακάτω σχήματα δείχνει στροφή του παραπάνω; 

 

Φυσικά, το Θεώρημα του Θαλή και οι λόγοι ομοιότητας δε θα μπορούσαν να λείπουν 

από τα αναλυτικά Προγράμματα της Αγγλίας: 

 Αν τα παρακάτω σχήματα είναι όμοια, ποιος είναι ο αριθμός k; 
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 Το μεγάλο σχήμα είναι η «μεγέθυνση» του μικρού. Ποιος είναι ο λόγος 

αναλογίας; 

11 

   Η συμμετρία και γενικότερα οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί διδάσκονται σε όλες τις 

τάξεις της εκπαίδευσης στην Αγγλία, (αντίθετα με την Ελλάδα), τονίζοντας με αυτό τον 

τρόπο τη σημασία τους.  

  

                                                
11

 http://eu.ixl.com/math/  
 

http://eu.ixl.com/math/
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 Κεφάλαιο 3ο :  Η έννοια της συμμετρίας 

 

     Η συμμετρία κυριαρχεί παντού, όχι μόνο στη Γεωμετρία, ως μάθημα, αλλά στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στη φύση και στην τέχνη. Σύμφωνα με τον Weyl12, η 

ομορφιά, βρίσκεται στη συμμετρία. 

3.1. Η συμμετρία στη φύση 

 Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια βασικά παραδείγματα συμμετρίας από τη φύση: 

 
 

 

Τα φύλλα των δέντρων 
 

Τα  φτερά της πεταλούδας ως 
προς το σώμα της  πεταλούδας 

(άξονας συμμετρίας). 

Οι κρυσταλλικές δομές  
του πάγου. 

 

Στο  χιόνι σχεδόν όλες οι νιφάδες  έχουν εξάγωνο σχήμα  εξ αιτίας μιας αναγκαιότητας 

στη φύση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά και η συγκέντρωση του ατμού σε 

σχηματισμούς χιονιού να γίνει πιο ομαλά» Η συμμετρία που σχηματίζεται εδώ είναι 

περιστροφική. Παραδείγματα εξαγωνικών διατάξεων στη φύση φαίνονται στο παρακάτω 

σχήμα. 

 
  

Οι έδρες των ματιών 
μιας μύγας 

Το δέρμα του Κροταλία Οι κερήθρες των μελισσών 

 

                                                
12Η. Weyl, Symmetry, Princeton, 1989 
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Οι αστερίες  με σχήμα αστεροειδούς (μη 
κυρτού) κανονικού πενταγώνου 

 

Ο ιστός της αράχνης 

 

 

Οι δεξιές και αριστερές πατημασιές- ανάκλαση με ολίσθηση13 

Η συμμετρία αποτελεί, λοιπόν,  ένα κομβικό κεφάλαιο του μαθήματος των 

Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μία από τις 

πολλές δραστηριότητες που μπορεί ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να 

εμπλέξει τους μαθητές του, κατά τη φάση της εισαγωγής τους στη έννοια της 

συμμετρίας, είναι τους προτρέψει να παρατηρήσουν τη συμμετρία των διαφόρων 

αντικειμένων του περιβάλλοντός τους, κάτι το οποίο συμβαίνει είτε με τη βοήθεια των 

εικόνων των βιβλίων, είτε με χειροτεχνικές ή άλλες κατασκευές, είτε με τη χρήση 

κατάλληλου λογισμικού στην εκπαίδευση. 

3.2. Η συμμετρία στο Δημοτικό 

Η συμμετρία αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των σχημάτων γι’ αυτό και οι 

μαθητές πρέπει να έρχονται σε επαφή με την έννοιά της σε πολλή μικρή ηλικία. 

Η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή τα παιδιά με την έννοια της συμμετρίας 

είναι η Α΄Δημοτικού. Αποτελεί ένα βασικό κεφάλαιο για την τάξη αυτή, δείχνοντας με 

αυτό τον τρόπο τη σημασία της έννοιάς της. 

                                                
13 http://www.scienceinschool.org/print/702  

http://www.scienceinschool.org/print/702
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Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι ο καθρέφτης δημιουργεί ένα είδος αξονικής 

συμμετρίας, την αντανάκλαση.  

 

Στη Β΄ Δημοτικού η συμμετρία παρουσιάζεται πρώτη από κάθε άλλο γεωμετρικό 

όρο, ως εξής: 

 

Αυτή η περιγραφή του βιβλίου αποκλείει άλλες περιπτώσεις συμμετρίας εκτός 

από την αξονική ή κατοπτρική. 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη σημασία της κατοπτρικής γεωμετρίας με την 

κατασκευή ειδώλου και για πρώτη φορά, ως εργασία, φέρουν άξονες συμμετρίας.  

     Στην Γ΄ Δημοτικού οι  μαθητές εξασκούνται στο να διακρίνουν τα «συμμετρικά» 

σχήματα και να τα χαράσσουν, βρίσκοντας τον άξονα συμμετρίας.  
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Μία εργασία του βιβλίου κάνει το παιδί να υποπτευθεί ότι ένα αντικείμενο-σχήμα μπορεί 

να έχει περισσότερους από έναν άξονες συμμετρίας.  

      Είναι το χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται κυρίως στην Δ΄ Δημοτικού: 

 

Στην Ε΄ Δημοτικού, στη ενότητα 45, οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται 

καλύτερα συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα και να βρίσκουν τους άξονες συμμετρίας 

τους:  
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Στην ενότητα 50, έχουμε την κλίμακα και τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση σχημάτων, 

τα οποία αποτελούν όπως θα δούμε παρακάτω, ένα είδος γεωμετρικού 

μετασχηματισμού. 

Στην ΣΤ΄ Δημοτικού, όπου η Γεωμετρία αποτελεί πλέον μία ξεχωριστή ενότητα, 

τελευταία βέβαια, ο τρόπος που παρουσιάζεται η συμμετρία είναι ο εξής: 
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3.3. Η συμμετρία στο Γυμνάσιο 

Οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν ήδη συναντήσει την έννοια  της συμμετρίας στο 

Δημοτικό. Όπως έχει παρατηρηθεί, βρίσκουν πιο εύκολα τη συμμετρία σχημάτων κυρίως 

ως προς οριζόντιους και κατακόρυφους άξονες και ακόμη, όσο πιο πολύπλοκο είναι το 

σχήμα, τόσο δυσκολότερα βρίσκουν το συμμετρικό του. 

Η συμμετρία στην Α΄ Γυμνασίου αφορά το δεύτερο κεφάλαιο του δευτέρου 

μέρους(Γεωμετρία) του σχολικού εγχειριδίου. Παρουσιάζεται κυρίως η αξονική αλλά και 

η κεντρική συμμετρία. Δηλαδή οι μαθητές έρχονται σε επαφή ουσιαστικά για πρώτη 

φορά με τη συμμετρία ως προς ένα σημείο, η οποία περιλαμβάνει την έννοια της 

στροφής. 
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.  

Σε άσκηση που υπάρχει στο υποκεφάλαιο Β.2.2. «άξονες συμμετρίας», οι 

μαθητές πρέπει να βρουν τους άξονες σε κάποια κανονικά πολύγωνα, δραστηριότητα 

που ζητήθηκε διαισθητικά από μας σε μαθήτριες της Ε΄ Δημοτικού.  

 
Στη Β΄ Γυμνασίου δεν υπάρχει καθόλου η έννοια της συμμετρίας, αφού στόχος 

του βιβλίου είναι τα εμβαδά επιπέδων σχημάτων με τη χρήση του Πυθαγόρειου 

θεωρήματος και η απλή παρουσίαση των γεωμετρικών στερεών, βασισμένη σε 

καθημερινά αντικείμενα.  

Να σημειώσουμε πως στο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου, το οποίο υπήρχε 

στο σχολείο μέχρι το 1988, ένα ολόκληρο κεφάλαιο ασχολείται με «Τα συμμετρικά 

σχήματα», το 7ο . Περιελάμβανε πέντε ενότητες: Τα σχήματα με άξονα συμμετρίας, τα 

συμμετρικά σχήματα ως προς ευθεία, τις κατασκευές συμμετρικών σχημάτων ως προς 

ευθεία, σχήματα με κέντρο συμμετρίας και τις κατασκευές τους. Παρατηρούμε εδώ ότι η 

λέξη «συμμετρικά» χρησιμοποιείται με δύο τρόπους: ως σχέση (σχήματα συμμετρικά ως 
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προς άξονα) και ως ιδιότητα (σχήματα με άξονα ή με κέντρο συμμετρίας). Φαίνεται 

εξάλλου, πως είχε δοθεί οδηγία από του υπουργείο να μη διδαχθεί, λόγω έλλειψης 

χρόνου.  

Στο  ίδιο εγχειρίδιο, αφού οριζόταν η έννοια της απεικόνισης και της συνάρτησης, 

εισάγονταν οι μετασχηματισμοί. Οπότε, η αξονική και η κεντρική συμμετρία, όπως και η 

μεταφορά, χαρακτηρίζονταν ως γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Σημαντική ήταν και η 

εισαγωγή του όρου «ομοιοθεσία» στο ίδιο βιβλίο. Η ομοιοθεσία με κέντρο Κ και λόγο 

λ≠0, αποτελεί ένα μετασχηματισμό τέτοιο ώστε αν Α→Α΄, να είναι ΚΑ= λΚΑ΄. Όταν λ>1, 

έχουμε τη λεγόμενη «διαστολή», κι αν λ<1 η ομοιοθεσία γίνεται «συστολή» του 

σχήματος. Έπειτα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρουσιαζόταν η ομοιότητα όπως ήταν 

αναμενόμενο.   

Στη Γ΄ Γυμνασίου  των νέων σχολικών εγχειριδίων παρουσιάζεται η ομοιοθεσία 

και η ομοιότητα, η οποία αποτελεί, όπως θα δούμε παρακάτω, ένα  βασικό είδος 

γεωμετρικού μετασχηματισμού. Σημειώνουμε πως στη Γ΄ Γυμνασίου ή έννοια της 

ομοιοθεσίας  δεν παρουσιάζεται τόσο τυπικά σε σύγκριση με το σχολικό βιβλίο της Β΄ 

Γυμνασίου στη δεκαετία του 80:   

 

3.4. Οι Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στην Ευκλείδεια Γεωμετρία 

 

    Η συμμετρία που διδάσκεται στα σχολεία μπορεί να θεωρηθεί ένας μετασχηματισμός 

του επιπέδου:  
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Γενικότερα, Μετασχηματισμό στο χώρο ℝn (μας ενδιαφέρουν εδώ ιδιαίτερα οι 

περιπτώσεις n=1,2,3), ονομάζουμε κάθε μονοσήμαντη απεικόνιση  του ℝn στον εαυτό 

του. Οι κυριότεροι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στην Ευκλείδεια Γεωμετρία  χωρίζονται 

σε δύο γενικές κατηγορίες:  

1η κατηγορία: Οι μετασχηματισμοί που δεν αλλάζουν τη μορφή των σχημάτων. Τα 

σχήματα που έχουν αυτή την ιδιότητα είναι τα όμοια σχήματα. Επομένως, σε αυτή την 

κατηγορία κατατάσσονται οι ομοιότητες καθώς επίσης και  οι ισομετρίες, οι οποίες 

διατηρούν, επιπλέον, και τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων.  

Στις ισομετρίες ανήκουν: 

1. οι ανακλάσεις ή κατοπτρισμοί(reflections) στις οποίες αλλάζει ο προσανατολισμός 

και  έχουν μία ευθεία που αποτελεί τον άξονα συμμετρίας. Είναι ισομετρικοί 

μετασχηματισμοί του επιπέδου οι οποίοι δεν αποτελούν κινήσεις στο επίπεδο, 

αλλά στο χώρο, δηλαδή για να πραγματοποιηθούν ως κινήσεις, πρέπει να 

επεκταθούν στον ℝ3. 

2. Παράλληλες μεταφορές ή Μετατοπίσεις(translations). Οι μετατοπίσεις είναι 

συνθέσεις δύο κατοπτρισμών. 

3. Ολισθήσεις ή Ολισθαίνουσες ανακλάσεις (Σύνθεση Κατοπτρισμού και παράλληλης  

μεταφοράς)(glide reflections) 

4. Στροφές (rotations) 

  

Μια ισομετρία είναι πάντα μία ομοιότητα, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει.    

Όπως βλέπουμε, οι ισομετρίες απεικονίζουν ευθείες σε ευθείες, ευθύγραμμα τμήματα σε 

ίσα ευθύγραμμα τμήματα, γωνίες σε ίσες γωνίες. Στις ομοιότητες, αν Α→Α΄ και Β→Β΄,  

ισχύει ότι  ΙΑ΄Β΄Ι= λ ΙΑΒΙ, (αν  λ=1, έχουμε ισομετρία).  

2η κατηγορία: Οι μετασχηματισμοί που αλλάζουν τη μορφή (ή το είδος) του σχήματος, 

αλλά διατηρούν κάποια μετρικά χαρακτηριστικά του (όπως τις γωνίες του).   

Οι συνήθεις γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στην Ευκλείδεια Γεωμετρία (και ειδικά 

η συμμετρία) αποτελούν μια έκφραση 1-1 αντιστοιχίας ή απεικόνισης μεταξύ των 

σημείων του επιπέδου.  Οι  D. Hilbert  και S. Cohn- Vossen  στο βιβλίο τους Geometry 

and the Imagination14 αποδεικνύουν με τρόπο διαισθητικό και κατανοητό από έναν 

φοιτητή Μαθηματικών εκείνης της εποχής ότι 1) κάθε συνεχής κίνηση στο επίπεδο έχει 

το πολύ ένα σταθερό σημείο και 2) όλες οι συνεχείς κινήσεις στο επίπεδο ανάγονται σε 

μία παράλληλη μεταφορά ή σε μία στροφή. Φυσικά, οι μετασχηματισμοί σε αυτή τη 

                                                
14 D. Hilbert & S. Cohn- Vossen, εκδόσεις Chelsea, Ν.Υ.(μετάφραση στα Αγγλικά), 1952 
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γενικότητα δε μπορούν να διδαχθούν συνολοθεωρητικά στο Δημοτικό και ακόμα και η 

εισαγωγή τους στο Γυμνάσιο δυσκολεύει αρκετά τους μαθητές.  

  
 
Τρόποι προσέγγισης  για τους μαθητές  
 

Ένας πρώτος τρόπος να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τους γεωμετρικούς 

μετασχηματισμούς, είναι τα παραδείγματα: 

    Στην μεταφορά κύκλου, τα παιδιά μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε στοιχείο 

του, ξεκινώντας από το κέντρο, μεταφέρεται «πιο πέρα», και η απόσταση του νέου 

σημείου από το προηγούμενο είναι σταθερή.  

 
Για να καταλάβουν τα παιδιά πως αυτή η μεταφορά δε γίνεται απαραίτητα σε μία ευθεία 

οριζόντια, όπως βλέπουν το σχήμα, μπορεί να τους δοθεί το παρακάτω σχήμα με τη 

μεταφορά τριγώνου. Πάλι, η κάθε κορυφή έχει μετατοπιστεί παράλληλα με τις άλλες και 

σε ίση απόσταση από την προηγούμενη θέση της.   

15 

Τη στροφή μπορούν να την κατανοήσουν με μία ευθεία, όπως βλέπουμε παρακάτω, 

όπως και την ημιστροφή(στροφή κατά 180ο ) 

 

                                                
15 Βαρβεράκης Α. Διπλωματική Εργασία «Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί», σελ 5-10, Κρήτη 2006 
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Ένας προτεινόμενος τρόπος να εξηγήσουμε έναν γεωμετρικό μετασχηματισμό σε 

μαθητές  Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι δεν θα έχουν διδαχθεί την έννοια της συνάρτησης, είναι 

να χρησιμοποιήσουμε μία αλγεβρική πράξη, για παράδειγμα, την πράξη του 

πολλαπλασιασμού στο σύνολο ℝ, όλων των αριθμών επί ένα σταθερό αριθμό ≠0. 

Μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να φανταστούν τους αριθμούς ως σημεία του 

άξονα, τα οποία με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο( π.χ. με τον πολλαπλασιασμό επί 5), 

θα αντιστοιχιστούν ή θα «απεικονιστούν» με άλλα σημεία. Ο μετασχηματισμός αυτός 

αφορά την ομοιότητα σε μία διάσταση, δηλαδή τη σμίκρυνση ή τη μεγέθυνση 

ευθυγράμμων τμημάτων ή διανυσμάτων με αρχή το 0. Όταν πολλαπλασιάζουμε με 

αριθμό μεγαλύτερο του 1, θα έχουμε μεγέθυνση. Όταν πολλαπλασιάζουμε με αριθμό 

μικρότερο του 1, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η σμίκρυνση του ευθύγραμμου τμήματος.  

   Με μία διαφορετική πράξη, την πρόσθεση, μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την 

παράλληλη μεταφορά. Ένα σημείο του άξονα, που αντιστοιχεί στον αριθμό +3, αν του 

προσθέσουμε το 2, θα πάει στο +5. Αντίστοιχα, ένα ευθύγραμμο τμήμα, που «ξεκινά» 

από τον αριθμό -1, «και τελειώνει» στον αριθμό +3 (ΑΒ), αν του προσθέσουμε το +2 θα 

μετατοπιστεί όλο  δεξιά κατά δύο μονάδες μήκους(ΓΔ). Αντίστοιχα, αν προσθέσουμε 

έναν αρνητικό αριθμό, το ευθύγραμμο τμήμα θα μετατοπιστεί αριστερά.  
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Συμπέρασμα 

    Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί μπορούν όπως φαίνεται να ενταχθούν κατάλληλα σε 

μικρές σχολικές τάξεις ώστε να μη δυσκολέψουν τους μαθητές. Με τα τελευταία 

αναλυτικά προγράμματα του 2006, αναβαθμίστηκε αισθητά ο ρόλος της συμμετρίας στα 

σχολικά εγχειρίδια16, κυρίως του Δημοτικού, σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Ας 

ελπίσουμε να συμβεί κάτι παρόμοιο με τη γενικότερη έννοια των γεωμετρικών 

μετασχηματισμών στην επόμενη αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Επειδή 

ακριβώς οι μετασχηματισμοί βρίσκονται παντού γύρω μας, η σημασία τους είναι μεγάλη 

και κάθε προσπάθεια εισαγωγής τους σε σχολεία είναι θεμιτή.  

  

                                                
16 Στα προηγούμενα Α.Π. η συμμετρία διδασκόταν μόνο μία ώρα στην Δ΄ Δημοτικού.  
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Κεφάλαιο 4ο : Ένα πείραμα μικρής εμβέλειας ακολουθώντας τη 

Σωκρατική μέθοδο διδασκαλίας 
 

«Δε θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσουμε μια 

 σωκρατική μέθοδο, χωρίς να έχουμε προηγουμένως 

 κατακτήσει ορισμένες από τις αρετές του Σωκράτη, 

 αρχίζοντας από κάποιο σεβασμό 

 προς την υπό διαμόρφωση νόηση». 

Piaget 

4.1. Μαιευτική μέθοδος 

Οι τρόποι διδασκαλίας της Γεωμετρίας ποικίλουν, όπως θα δούμε παρακάτω, 

ανάλογα με τις αντίστοιχες καταστάσεις που επικρατούν στην κάθε περίπτωση. Μία 

μέθοδος που θεωρείται από τις πρωτοπόρους της καθοδηγούμενης μεθόδου είναι ο 

Σωκρατικός διάλογος (μαιευτική μέθοδος).  

Απαρχή αυτής της μεθόδου υπήρξε ο Πλατωνικός διάλογος Μένων. Ο 

Σωκράτης, καλεί τον Μένωνα να εξετάσουν την έννοια της αρετής. Έπειτα από μία 

διαδικασία ερωταπαντήσεων, συμπεραίνεται ότι κανένας από τους δύο δε μπορεί τελικά 

να ορίσει την έννοιά της. Κατά τη διαδικασία αυτού του διαλόγου, προκειμένου ο 

Σωκράτης να πείσει τον Μένωνα ότι η γνώση προϋπάρχει, ίσως από την προηγούμενη 

ζωή, καλεί έναν δούλο, ο οποίος δεν έχει πρότερες γνώσεις γεωμετρίας, να απαντήσει 

στο ερώτημά του. Ο δούλος ισχυρίζεται ότι μπορεί να λύσει το γεωμετρικό πρόβλημα 

του διπλασιασμού ενός τετραγώνου με πλευρά 2α. 

Ο Σωκράτης θεωρεί ότι δε διδάσκει τον δούλο, ακόμα κι αν υποδεικνύει 

συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο δούλος αρχικά νομίζει ότι γνωρίζει την απάντηση,  στη 

συνέχεια απαντά δύο φορές λανθασμένα και αποδέχεται πλέον ότι δε γνωρίζει την 

απάντηση. Το λάθος ωφελεί το δούλο να φτάσει στη σωστή απάντηση. Κάποια στιγμή 

αποκτά μία γνώμη, η οποία με την καθοδήγηση του Σωκράτη γίνεται αληθής. Σύμφωνα 

με τον Σωκράτη,  οι ερωτήσεις είναι απλώς το κλειδί που ξεκλείδωσε την μνήμη της 

ψυχής του δούλου και τον οδήγησε στη λύση του προβλήματος. 

Η ανάμνηση λειτουργεί κυρίως με την ανακάλυψη της γνώσης από το ίδιο το 

άτομο, έστω και σε διαφορετικό βαθμό. Οι διαδοχικές ανακαλύψεις μέσα από τον 

διάλογο μπορούν να οδηγήσουν στον τελικό σκοπό, δηλαδή στη γνώση. Για τον 

Σωκράτη, ο άνθρωπος είναι το ον που μέσα στο πεδίο του διαλόγου μπορεί να  

εξοικειωθεί με τον εαυτό του και να γνωρίσει τα ουσιώδη στοιχεία του «είναι» του.  
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Θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε τον διάλογο του Πλάτωνα με τον 

δούλο(Παράρτημα ΙΙ), για να αντιληφθούμε τον τρόπο που γίνονται οι ερωτήσεις αλλά 

και τις αντιδράσεις του δούλου. Στο παρακάτω πείραμα, χρησιμοποιήσαμε κι εμείς τη 

μαιευτική μέθοδο, με παρόμοιο τρόπο, για να αναδείξουμε τις γνώσεις των δύο 

μαθητριών.  

4.1.1. Παιδαγωγικά Χαρακτηριστικά της Σωκρατικής μεθόδου   

Η βασική αρχή της μεθόδου είναι η διατύπωση των ερωτήσεων μία προς μία σε 

σωστή σειρά. Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού είναι κατευθυνόμενες, με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να ενθαρρύνουν τον μαθητή να βγάλει μόνος του τα δικά του συμπεράσματα. 

Βέβαια, η Σωκρατική  μέθοδος είναι αρκετά αποτελεσματική όταν ο διάλογος γίνεται 

μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητή ή το πολύ δύο μαθητών και εκπαιδευτικού. Σε 

περιπτώσεις που η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στην τάξη, έτσι ώστε να διαχέεται η 

συζήτηση από τον έναν μαθητή στον άλλο, τα αποτελέσματα ίσως να μην είναι 

ενθαρρυντικά, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, και τα πρακτικά προβλήματα είναι 

ποικίλα, όπως να κρατηθεί η συζήτηση ζωντανή και παράλληλα η ησυχία στην τάξη.  

Το Ψυχολογικό και Παιδαγωγικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

εφάρμοσε παλιότερα τη μαιευτική μέθοδο, σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και του 

Γυμνασίου και  φαίνεται πως είχε θετικά αποτελέσματα17. Όμως, γενικότερα, πολλοί 

αντιδρούν σε αυτή μέθοδο, θεωρώντας πως είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην τάξη, και 

ίσως να μην έχουν απόλυτο άδικο. 

Ο Piaget, κωδικοποιεί κατά κάποιο τρόπο εναλλακτικές φάσεις και βήματα για 

την εφαρμογή της. Για να πετύχει μία τέτοια μέθοδος στην τάξη, πρέπει να 

ακολουθηθούν τα παρακάτω βασικά βήματα, όμως παραμένει το ρίσκο ως προς το 

αποτέλεσμα.  

1) Προσχεδιασμός ερωτημάτων ώστε να κατευθύνουν με κατάλληλο τρόπο τον 

διάλογο και να αφήνουν την απαραίτητη ελευθερία σκέψης στον μαθητή.  

2) Οι μαθητές πρέπει να έχουν το χρονικό περιθώριο να σκεφτούν και να απαντούν, 

τουλάχιστον είκοσι δευτερόλεπτα. 

3)  Ανάλογα με τις απαντήσεις των μαθητών πρέπει να γίνονται επιπλέον 

διερευνητικές απαντήσεις. 

                                                
17 Χρήστος Π. Φράγκος, «Ψυχοπαιδαγωγική», καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Gutenberg, 

Αθήνα, 1984 
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4) Τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν, πρέπει να συνοψίζονται, ώστε να μπορεί το 

παιδί να αφομοιώσει τα δεδομένα και να προχωρήσει στη λύση.  

5) Σε μία τάξη πρέπει να διαχέεται η συζήτηση σε όσους περισσότερους μαθητές 

γίνεται, και να μην παραμένει σε μία μικρή ομάδα μαθητών. 

6) Το ταξίδι είναι αυτό που μετράει και όχι ο προορισμός. Έτσι λοιπόν, ακόμα κι αν 

οι μαθητές δε φτάσουν γρήγορα στο τελικό αποτέλεσμα, σίγουρα θα έχουν 

εποικοδομήσει σημαντικές εμπειρίες από τον διάλογο. 

 Ο μαθητής, σύμφωνα με τις νεότερες παιδαγωγικές αντιλήψεις, πρέπει να 

ανακαλύπτει τη γνώση.  Με τη βοήθεια των εμπειριών που έχει, και δε εννοούμε βέβαια 

τις αναμνήσεις από μία προηγούμενη ζωή αλλά τις γνώσεις από τις προηγούμενες τάξεις 

και από το γενικότερο περιβάλλον, πρέπει να είναι ικανός να πετυχαίνει τον τελικό 

στόχο, δηλαδή να διαμορφώνει τη νέα γνώση. Η ανακάλυψη εξάλλου από το μαθητή 

πραγματοποιείται με βάση τους συλλογιστικούς μηχανισμούς, τους οποίους διαθέτει 

κατά το στάδιο της εξέλιξης του. 

Στον Σωκρατικό διάλογο, αποδίδεται μεγάλη σημασία στο λάθος, που θεωρείται 

προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της  σωστής λύσης. Ο εκπαιδευτικός στο διάλογο, 

ελέγχει με λογικά επιχειρηματα τις απόψεις του συνομιλητή του. Η πλάνη στην οποία 

φτάνει ο μαθητής είναι σκόπιμη, προκειμένου να συνειδητοποιήσει μόνος το λάθος του18. 

Οι λανθασμένες γνώσεις των παιδιών πρέπει να αναδυθούν, με σκοπό να διορθωθούν 

και να οικοδομηθούν νέες, πάνω σε στέρεες βάσεις. Ελπίζεται πως όταν ο μαθητής 

φτάσει στην άγνοια, τότε θα αντιληφθεί και την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής 

διδασκαλίας που ακολουθήθηκε.  

 Το σίγουρο είναι πως δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή αυτής της 

μεθόδου σε σχολεία, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό αφού σε ένα διάλογο δε μπορεί να 

προβλέψει κανείς με σιγουριά τις αντιδράσεις των μαθητών. Παρ’ όλα αυτά, οι ερωτήσεις 

που εμπλέκονται στην μαιευτική μέθοδο, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, έχουν 

ενδεχομένως την εξής μορφή: 

1) Τι εννοείς όταν λες πως… 

                                                
18  Σύμφωνα με την Ράπτη(1996), κάποιος κάνει κάποιος κάνει λάθος κατά την αναζήτηση μιας 
καινούριας θεωρίας, δηλαδή επιχειρεί κάτι καινούριο και προβληματίζεται πάνω σε αυτό. 
Αντίθετα, ο μαθητής που δεν κάνει λάθος αλλά σφάλμα, απλά εφαρμόζει τις υπάρχουσες θεωρίες 
και κανόνες με αποτέλεσμα το σφάλμα να συνδέεται τελικά με την κακή μνήμη. 
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2) Μπορείς να μου το εξηγήσεις με διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας άλλα 

λόγια; 

3) Μπορείς να  δώσεις ένα παράδειγμα; 

4) Γιατί το πιστεύεις αυτό; 

5) Πού πιστεύεις ότι θα οδηγήσει αυτή η ερώτηση, ποιος είναι ο στόχος; 

6) Γιατί πιστεύεις ότι το υποθέσαμε αυτό; 

7) Καταλαβαίνω σωστά αυτό που λες ή μήπως εννοείς…; 

8) Πώς το σκέφτηκες αυτό; 

9) Μπορείς να μου εξηγήσεις τον λόγο που…  

10)  Τι άλλο χρειάζεσαι ώστε..; 

11)  Τι σε  οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα; 

12)  Η γνώμη σου επηρεάστηκε από κάποιον, έχεις ξανακούσει κάτι τέτοιο; 

13)  Υπάρχει άλλος τρόπος; 

14)  Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό; 

 

 Ο Σωκράτης παρατηρούμε ότι εμπλέκεται αρκετά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί ο δούλος  υποτέθηκε ότι δεν είχε καθόλου γνώσεις ή έπρεπε 

να τις «θυμηθεί». Εμείς αναφερόμαστε σε παιδιά που έχουν διαμορφώσει πρότερες 

γνώσεις, και πρέπει πρώτα να τις διερευνήσουμε ώστε να τις λάβουμε υπόψη στις 

ερωτήαεις μας.   

4.2. Στόχοι του πειράματος    

 Πειραματιστήκαμε με δύο μαθήτριες της Ε΄ Δημοτικού, για τις οποίες πρέπει να 

σημειώσουμε ότι κατέχουν ένα καλό επίπεδο στα μαθηματικά, γνωρίζουν- θεωρητικά 

τουλάχιστον από την προηγούμενη τάξη-  ότι «κάθε πολύγωνο είναι μία κλειστή 

τεθλασμένη γραμμή». Έχουν μάθει (υποτίθεται) να χρησιμοποιούν το μοιρογνωμόνιο και 

στην ενότητα 34 του σχολικού τους βιβλίου έρχονται σε επαφή με τη συμμετρία 

διαφόρων σχημάτων. (Ο χώρος που καταλαμβάνει η συμμετρία στο νέο βιβλίο της Δ΄ 

Δημοτικού είναι ακριβώς μία σελίδα, οπότε ο δάσκαλος είναι αυτός που αποφασίζει 

τελικά πόσο θα σταθεί στο θέμα που αφορά τη συμμετρία). Στην Ε΄ Δημοτικού, δίνεται 

μεγαλύτερη σημασία στη συμμετρία. Κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται το 

πείραμα, λίγο πριν το τέλος του σχολικού έτους, οι μαθήτριες γνωρίζουν(οπτικά 

τουλάχιστον) τα κανονικά πολύγωνα, όπως και έχουν μία πρώτη ιδέα για τους άξονες 

συμμετρίας τους.  
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 Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να αντιληφθούμε πώς κατανοούν τα παιδιά δέκα- 

έντεκα χρονών τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, τη στροφή και τη συμμετρία, και 

να εστιάσουμε κυρίως στον τρόπο που εκφράζονται. Παράλληλα, σημαντικό ήταν για 

εμάς είναι να αντιληφθούμε αν ο συγκεκριμένος επιλεγμένος τρόπος εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η «μαιευτική μέθοδος», θα επιφέρει αποτελέσματα.  

4.2.1. Περιγραφή του Πειράματος 

 Στο συγκεκριμένο πείραμα στα παιδιά δε δόθηκε κανένα φύλλο εργασίας, αλλά 

κάποια συγκεκριμένα σχήματα σε χαρτόνι, καρφιτσωμένα σε ένα άλλο πιο παχύ χαρτόνι. 

Ακολουθούν λεπτομερώς τα σχήματα που τους δόθηκαν και ο διάλογος μεταξύ της 

διδάσκουσας(εγώ) και καθεμίας από τις δύο μαθήτριες. Το πείραμα έγινε ξεχωριστά στις 

δύο μαθήτριες, ως μέρος ιδιαίτερου μαθήματος, και διήρκησε σχεδόν μία ώρα.  

 Αρχικά δόθηκε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισόπλευρο, το οποίο ήταν πάνω σε χαρτόνι 

καρφιτσωμένο με μία πινέζα στο ορθόκεντρο. Το τρίγωνο αυτό μπορούσαν να το 

στριφογυρίσουν. Όσο το στριφογύριζαν, στο πίσω χαρτόνι παρέμεναν τα αντίστοιχα 

γράμματα τονισμένα.  

 

       Οι ερωτήσεις όσον αφορά το ισόπλευρο τρίγωνο ήταν οι εξής:  

1) Πόσο πρέπει να περιστρέψουμε το τρίγωνο ώστε η κορυφή Α να πέσει πάνω στη 

Β΄, η Β στην Γ΄ και η Γ στη Α΄; 

Σημειώνουμε πως ειπώθηκε στα παιδιά ότι τα γράμματα Α΄, Β΄, Γ΄ είναι στο 

χαρτόνι κάτω από το τρίγωνο που περιστρέφεται και επομένως παραμένουν στη 

θέση τους. 

2) Πώς μπορούμε να διπλώσουμε το τρίγωνο σε δύο ίσα μέρη;(αφού το 

ξεκαρφιτσώσουμε πρώτα από το χαρτόνι) 
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3) Θέλουμε επίσης, αφού παρατηρηθεί πόσους άξονες συμμετρίας έχει το 

ισόπλευρο τρίγωνο (3), να δοθεί ένα ισοσκελές τρίγωνο όπου τα παιδιά θα 

αντιληφθούν πως έχει έναν άξονα συμμετρίας.  

 

 Έπειτα από το τρίγωνο, δόθηκε στα παιδιά ένα κανονικό εξάγωνο, χρωματισμένο 

με τον τρόπο που βλέπουμε παρακάτω, καρφιτσωμένο και αυτό με μία πινέζα στη μέση. 

Φυσικά, τα δύο κορίτσια επισημάναμε τη διαφορά μεταξύ κανονικού και απλού 

εξαγώνου.  

 

 

Οι ερωτήσεις  που αφορούσαν το κανονικό εξάγωνο και δεκάγωνο ήταν οι εξής: 

1) Με ποιον τρόπο μπορεί να πέσει η Α κορυφή στη Γ και με ποιον τρόπο η Γ στη 

Z;(θα σκεφτούν μόνο την περιστροφή;)  

2) Με ποιον τρόπο το τρίγωνο με το πορτοκαλί χρώμα να πάρει τη θέση του 

τριγώνου  με το κίτρινο χρώμα;  

3) Δίνεται και ένα κανονικό δεκάγωνο. Από τι είδους σχήματα παρατηρείτε ότι 

αποτελούνται τα δύο κανονικά πολύγωνα που έχουμε μπροστά μας; Είναι τα 

ίδια;  
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Οι ερωτήσεις που αφορούσαν το εξάγραμμα  ήταν οι εξής:  

1) Με ποιο τρόπο μπορούμε, πιστεύετε, να φτιάξουμε αυτό το όμορφο αστέρι; 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κανονικό εξάγωνο ή το ισόπλευρο τρίγωνο; 

2) Ανάλογα με τις απαντήσεις, σε σχέση με το κανονικό εξάγωνο, θα τους 

ρωτήσουμε την εκτίμησή τους για τα σχήματα που υπολείπονται για να 

δημιουργηθεί από εξάγραμμα το κανονικό εξάγωνο.  
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4.2.2. Διάλογος με τις δύο μαθήτριες 

Διάλογος με Ελισσάβετ:  

 Σκηνή 1η  

- (Διδάσκουσα): Ελισσάβετ μου, σου δίνω αυτό το σχήμα. Τι είναι; 

- (Ε): Τρίγωνο φυσικά! 

- (Διδάσκουσα): Οποιοδήποτε τρίγωνο; 

- (Ε): Χμμ, μου φαίνεται ότι είναι ισόπλευρο. Για να δω, μισό λεπτό να φέρω τον 

χάρακα! (Μετράει κάθε πλευρά, και παρατηρεί ότι είναι ίσες, μια διαδικασία που 

ακολουθείται στην Ε΄ Δημοτικού και την οποία θυμόταν). 

- (Διδάσκουσα): Πολύ ωραία! Να σε ρωτήσω, πώς μπορούμε να φέρουμε την 

κορυφή αυτή, την Α, στη Β, τη Β στη Γ και την Γ στη θέση της Α;   

- (Ε):Μπορούμε να  το στριφογυρίσουμε, να έτσι!(Βάζει το δάχτυλό της στην πινέζα 

και γυρίζει το τρίγωνο) 

- (Διδάσκουσα): Πόσο θα το γυρίσεις; 

- (Ε):Να, όσο είναι αυτή η πλευρά!(Δείχνει την πλευρά του τριγώνου, σε κυκλική 

κίνηση του χεριού της) 

- (Διδάσκουσα): Αν το γυρίσεις περισσότερο δε θα ξαναπέσει η Α κορυφή στη Β, η 

Β στη Γ  και η Γ στην Α; 

-  (Ε): Μπορούμε να το γυρνάμε συνέχεια! Μετά από λίγο πάλι θα ξαναγυρνάει εκεί. 

- (Διδάσκουσα): Ελισσάβετ μου, μου μέτρησες τη στροφή με μία πλευρά. Πιστεύεις  

ότι είναι σωστό αυτό; 

- (Ε): Δεν έχουμε μάθει να μετράμε στροφές. 

- (Διδάσκουσα): Έχεις μάθει όμως να μετράς γωνίες, σωστά; Αν θεωρήσουμε ότι η 

κορυφή της γωνίας είναι η πινέζα, από  την Α μέχρι τη Β, δε δημιουργείται μία 

γωνία; (Της δείχνω στο σχήμα). 

- (Ε): Ααα σωστά, είναι μία γωνία εκεί. Άρα αυτό που μου  ζητάτε θα το μετρήσουμε 

σε μοίρες; 

- (Διδάσκουσα): Πολύ σωστά. Μήπως μπορείς να μου πεις πόσων μοιρών είναι η 

γωνία που σου ζητάω;  

- (Ε): Όχι, εεε, μισό λεπτό να σκεφτώ. Είναι γωνία τριγώνου. Το τρίγωνο είναι 

ισόπλευρο, σωστά; 

- (Διδάσκουσα): Σωστά, εν μέρει. Το τρίγωνο αυτό είναι ισόπλευρο, ναι. 

- (Ε): Άρα το γυρνάμε, χμμμμ 180/3=60 μοίρες 
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- (Διδάσκουσα): Γιατί έκανες αυτή την πράξη;  

- (Ε): Μα το τρίγωνο συνολικά έχει 180ο γωνίες, έτσι ξέρουμε. Άρα να πώς βγαίνει. 

Το τρίγωνο είναι ισόπλευρο, έχει τρεις γωνίες, άρα πρέπει να διαιρέσουμε το 180 

με το 3. 

- (Διδάσκουσα): Τη γωνία που δημιουργείται από την περιστροφή του τριγώνου 

ψάχνουμε. Σου φαίνεται ότι αυτή είναι 60ο ;   

- (Ε): Χμμ, όχι. Ε να τη μετρήσω τότε. (Τη μετράει με δυσκολία) Είναι 120ο ! 

 

 Σκηνή 2η  

- (Διδάσκουσα): Ωραία! Αν θέλαμε Ελισσάβετ μου να διπλώσουμε το τρίγωνο αυτό 

σε δύο ίσα μέρη, μπορείς να μου πεις ένα τρόπο που θα το κάναμε; Μπορείς να το 

ξεκαρφιτσώσεις, αν χρειάζεται.  

- (Ε): Να έτσι!(Το διπλώνει μία φορά, ως προς τον κατακόρυφο άξονα) 

- (Διδάσκουσα): Μόνο έτσι διπλώνεται το ισόπλευρο τρίγωνο σε δύο ίσα μέρη; 

- (Ε): Α κι έτσι μπορώ να  το διπλώσω! Και αλλιώς! (Δείχνει και τους άλλους δύο 

τρόπους) 

- (Διδάσκουσα): Πολύ ωραία! Παρατηρείς αυτή τη δίπλωση, όπου χώρισες το 

τρίγωνο αρχικά σε δύο ίσα μέρη; Αυτή τη νοητή γραμμή που δημιουργήθηκε εκεί 

που διπλώθηκε μπορείς να τη δεις; 

- (Ε): Τι σημαίνει νοητή γραμμή; 

- (Διδάσκουσα): Είναι η φανταστική γραμμή, δεν την έχουμε σχεδιάσει, αλλά 

φανταζόμαστε πως υπάρχει. 

- (Ε): Αααα τι ωραία! Μπορώ να τη σχεδιάσω;(Εκεί που διπλώνεται το χαρτί, φέρει 

με μολύβι μία ευθεία). 

- (Διδάσκουσα): Αυτή η γραμμή, που χωρίζει το σχήμα στα δύο, λέγεται άξονας 

συμμετρίας.  

- (Ε): Α ναι, έχω ακούσει για τη συμμετρία! 

- (Διδάσκουσα): Μήπως λοιπόν τώρα μπορείς να μου πεις πόσους άξονες 

συμμετρίας έχει το ισόπλευρο τρίγωνο; 

- (Ε):Τρεις; Τρεις φορές το διπλώσαμε.. 

- (Διδάσκουσα): Πολύ καλά, τρεις! 
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 Σκηνή 3η 

- (Διδάσκουσα): Αν σου δώσω αυτό το τρίγωνο, τι είδους τρίγωνο είναι;(Της δίνω 

ένα ισοσκελές τρίγωνο, το οποίο δεν είναι καρφιτσωμένο) 

- (Ε): Μου φαίνεται ισοσκελές. Να μετρήσω τις πλευρές. (Φέρνει τον χάρακα) Έχει 

μόνο δύο πλευρές ίσες! Είναι ισοσκελές! 

- (Διδάσκουσα): Ωραία! Μήπως μπορείς να μου βρεις πόσους άξονες συμμετρίας 

έχει το ισοσκελές τρίγωνο; 

- (Ε):Τρεις κι αυτό; Μπα, δύο, αφού έχει δύο ίσες πλευρές. 

- (Διδάσκουσα): Για δίπλωσέ το σε δύο ίσα μέρη! 

- (Ε):Να ένας άξονας! 

- (Διδάσκουσα): Πολύ ωραία! Για συνέχισε.. 

- (Ε): Να και ο άλλος! (προσπαθεί να το φτιάξει με τέτοιον τρόπο ώστε να μη 

φαίνεται πως δεν εφαρμόζει καλά, είναι πεπεισμένη για την ορθότητα της 

απάντησής της) 

- (Διδάσκουσα): Πρόσεξε λίγο! Θυμήσου τον τρόπο που διπλώσαμε πριν το 

ισόπλευρο! 

-  (Ε): Χμμ, μάλλον δεν έχει άλλους άξονες. Δεν πέφτει η μία μεριά πάνω στην άλλη 

ακριβώς. 

- (Διδάσκουσα): Μπράβο! Άρα, πόσους άξονες συμμετρίας έχει το ισοσκελές 

τρίγωνο; 

- (Ε): Έναν! 

- (Διδάσκουσα): Πολύ σωστά! 

 

 Σκηνή 4η   

-  (Διδάσκουσα): Τώρα σου δίνω αυτό το σχήμα! Το αναγνωρίζεις; 

- (Ε): Ναι, είναι ένα πολύγωνο, ένα εξάγωνο(Δεν αναφέρεται στην κανονικότητά 

του). Έξι πλευρές έχει. 

- (Διδάσκουσα): Πώς μπορούμε να «μεταφέρουμε»  την κορυφή Α στη Γ και τη Γ 

στη Ζ;(Δε βάζουμε άλλα γράμματα στο χαρτόνι που στερεώνεται με την πινέζα, 

έχει ήδη αντιληφθεί τη διαδικασία) 
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- (Ε): Θα κάνουμε το ίδιο με το τρίγωνο, θα το περιστρέψουμε. Χμμ, θέλουμε δύο 

τέτοιες γωνίτσες, η κάθε μία  είναι 60ο . Άρα θα  το γυρίσουμε κατά 120ο  

Το ίδιο και για να πάει το Γ στο Ζ.  

- (Διδάσκουσα): Πώς ξέρεις ότι η γωνία είναι 60ο; 

- (Ε): Ωχ ναι συγγνώμη, μπερδεύτηκα από το προηγούμενο σχήμα. Αυτά τα 

χρωματιστά τρίγωνα ίσα μου φαίνονται. Θέλω δύο γωνίες εκεί στην πινέζα. 

Μπορώ να μετρήσω πόσο είναι; 

- (Διδάσκουσα): Φυσικά! 

- (Ε): Είναι η μία 60ο και η άλλη 120ο . 

- (Διδάσκουσα): Μα εσύ δε μου είπες πριν ότι μοιάζουν ίσες;  Πώς τελικά είναι η μία 

διπλάσια από την άλλη; 

- (Ε): Ουπς ναι, μέτρησα λάθος! 60ο είναι και η δεύτερη. Άρα 120ο, σωστά το είπα 

στην αρχή! 

- (Διδάσκουσα): Ωραία, τα τρίγωνα που σχηματίζονται τι τρίγωνα πιστεύεις ότι είναι; 

- (Ε): Ίσα μου φαίνονται. 

- (Διδάσκουσα): Ναι, ίσως, αλλά σε ρωτάω τι είδος τρίγωνα είναι, όσον αφορά τις 

πλευρές τους. 

- (Ε): Ααα να τα μετρήσω. (Αφήνει το μοιρογνωμόνιο που κρατά στο χέρι της και 

παίρνει τον χάρακα). Είναι ισόπλευρα! 

- (Διδάσκουσα): Άρα τι έχεις να μου πεις γι’ αυτό το εξάγωνο; 

- (Ε):Ότι αποτελείται από ισόπλευρα τρίγωνα! 

- (Διδάσκουσα): Πόσα; 

- (Ε): (Μετράει) Έξι! 

- (Διδάσκουσα): Πολύ ωραία! Το εξάγωνο αυτό που έχει όλες τις πλευρές ίσες, δε το 

ονομάζουμε απλό εξάγωνο, αλλά κανονικό. 

- (Ε): Α, ωραία, θα το ξεχωρίζω από εδώ και πέρα.  

 

 Σκηνή 5η  

- (Διδάσκουσα): Ας ξαναπάμε στο κανονικό εξάγωνο. Βλέπεις ότι τα χρώματα είναι 

διαφορετικά; (Γνέφει καταφατικά). Πόσα χρώματα έχουμε και τι σχήματα 

σχηματίζονται από τα διαφορετικά χρώματα; 

- (Ε): Έχουμε έξι χρώματα, τρίγωνα είναι τα σχήματα. Ισόπλευρα τρίγωνα όπως 

είπαμε και πριν.  
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- (Διδάσκουσα): Πάρα πολύ ωραία! Αν θέλω λοιπόν τώρα να βρεις ένα τρόπο, ώστε 

το κίτρινο χρώμα να πέσει πάνω στο πορτοκαλί;  

- (Ε): Το τρίγωνο με το κίτρινο χρώμα να πέσει πάνω στο τρίγωνο με το πορτοκαλί 

χρώμα; 

- (Διδάσκουσα): Ναι! 

- (Ε): Μπορώ πάλι να το στρέψω; 

- (Διδάσκουσα): Εγώ δε σου ζητώ το κίτρινο τρίγωνο να πάρει τη θέση του 

πορτοκαλί τριγώνου, θέλω το ένα τρίγωνο να πέσει πάνω στο άλλο. 

- (Ε): Ε τότε.. Χμμ μπορώ να το ξεκαρφιτσώσω να δοκιμάσω κάτι; 

- (Διδάσκουσα): Φυσικά! Τι σκέφτεσαι να κάνεις; 

- (Ε): Μπορώ να το διπλώσω! Να, το κίτρινο πηγαίνει στο πορτοκαλί. 

- (Διδάσκουσα): Τα άλλα χρώματα τι κάνουν; 

- (Ε): Το μπλε πέφτει πάνω στο κόκκινο και το ροζ πάνω στο μαύρο 

- (Διδάσκουσα): Αν θέλουμε το κίτρινο να πέσει πάνω στο μπλε; 

- (Ε): Θα το διπλώσω πάλι και το κόκκινο θα πέσει πάνω στο ροζ. Τα άλλα χρώματα 

όμως.. 

- (Διδάσκουσα): Τι θα συμβεί με τα άλλα χρώματα; 

- (Ε):Ναι, τα τρίγωνα με το πορτοκαλί χρώμα και με το μαύρο θα διπλωθούν στη 

μέση. 

- (Διδάσκουσα): Ναι, αλλά και πάλι το εξάγωνο θα διπλωθεί σε δύο ίσα μέρη, 

σωστά; 

- (Ε):Ναι, δε θα εξέχει κάτι. 

- (Διδάσκουσα): Μήπως μπορείς, με τη βοήθεια που σου έδωσα, να μου πεις 

πόσους άξονες συμμετρίας έχει το συγκεκριμένο εξάγωνο; 

- (Ε): Ναι, το διπλώνω μία φορά, δύο φορές, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι   ή όχι, αυτή 

τη μέτρησα; Μισό λεπτό να το δω από την αρχή… Έξι άξονες συμμετρίας έχει! 

- (Διδάσκουσα): Ωραία! Το τετράγωνο; 

- (Ε): Ε, τέσσερις θα έχει. 

- (Διδάσκουσα): Είσαι σίγουρη; 

- (Ε): Α, όχι δύο έχει.(Φέρνει την κατακόρυφη που περνά από τη μέση και την 

αντίστοιχη οριζόντια)  

- (Διδάσκουσα): Αυτή η γραμμή δεν κόβει το τετράγωνο σε δύο ίσα μέρη; (Φέρνω τη 

μία διαγώνιο). 

- (Ε): Ωχ, ναι! Δεν πειράζει που πηγαίνει από τη μία κορυφή στην άλλη; 
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- (Διδάσκουσα): Όχι φυσικά! Άρα, μπορείς να μου βρεις τώρα πόσους άξονες 

συμμετρίας έχει το τετράγωνο; 

- (Ε): Ναι, (μου τους δείχνει), τέσσερις! 

- (Διδάσκουσα): Πολύ ωραία!  

 

 

 Σκηνή 6η  

- (Διδάσκουσα): Αν σου δώσω αυτό το 

σχήμα(δίνεται κανονικό δεκάγωνο), μπορείς να 

μου πεις ποιο είναι; 

- (Ε): Ναι, φυσικά. Είναι ένας κύκλος με γωνίες! 

- (Διδάσκουσα): Ο κύκλος έχει γωνίες; Για 

θυμήσου πώς είναι! Έχεις ξανακούσει κάτι 

παρόμοιο; Είναι ένα άλλο σχήμα ή όχι, πρόσεξε 

καλύτερα. 

- (Ε): Ναι, ωχ! Είναι ένα δεκάγωνο. Μάλιστα είναι 

κανονικό! Νομίζω έχει ίσες πλευρές! 

- (Διδάσκουσα): Πολύ σωστά! Είναι ένα κανονικό δεκάγωνο. Μπορείς να μου πεις 

πόσους άξονες συμμετρίας έχει; 

- (Ε): Δέκα;  

- (Διδάσκουσα): Πάρα πολύ σωστά! Μπορείς να μου πεις επίσης αυτά τα τρίγωνα 

που δημιουργούνται-το βλέπεις ότι είναι τρίγωνα- τι είδους τρίγωνα είναι; 

- (Ε): Ισόπλευρα και αυτά; 

- (Διδάσκουσα): Παρατήρησε λίγο καλύτερα.. 

- (Ε): Χμμ μάλλον ισοσκελή. Να μετρήσω μισό λεπτό.(Παίρνει τον χάρακα).. Λάθος 

έκανα πριν, ισοσκελή είναι! 

- (Διδάσκουσα): Αν θέλω το μπλε χρώμα να πάρει τη θέση του καφέ, πρόσεξε, όχι 

να πέσει το ένα χρώμα πάνω στο άλλο, τι πρέπει να κάνουμε; 

- (Ε): Και το καφέ πού θα πάει; 

- (Διδάσκουσα): Θα πάρει τη θέση του γαλάζιου. 

- (Ε): Α, να το περιστρέψουμε! 

- (Διδάσκουσα): Τι γωνία θα σχηματιστεί; 

- (Ε): 60ο και 60ο =120ο λογικά. Μετακινείται δύο θέσεις. 
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- (Διδάσκουσα): Ναι, αλλά πώς ξέρεις ότι η γωνία στην κορυφή κάθε τριγώνου είναι 

ίση με 60ο; 

- (Ε): Δεν το είπαμε πριν; 

- (Διδάσκουσα): Πριν το είπαμε για το εξάγωνο, όπου τα τρίγωνα που 

δημιουργούνταν ήταν ισόπλευρα. 

- (Ε): Ωχ ναι, αυτά είναι ισοσκελή. Τα ισοσκελή έχουν δύο ίσες γωνίες. Άρα 45ο και 

45ο . 90ο είναι.(Ίσως στην τάξη έχουν κάνει μία συγκεκριμένη περίπτωση και έχει 

γενικεύσει. Επίσης, δε γνωρίζει ότι οι γωνίες στη βάση ενός ισοσκελούς τριγώνου 

είναι ίσες). 

- (Διδάσκουσα): Ένα τρίγωνο που έχει μία γωνία 90ο πώς ονομάζεται; 

- (Ε): Ορθογώνιο. Είναι και ορθογώνια! 

- (Διδάσκουσα): Σου μοιάζει εκείνη η γωνία για 90ο ; 

- (Ε): Χμμ, η αλήθεια είναι πως όχι.  

- (Διδάσκουσα): Πρέπει να είναι αναγκαστικά 45ο οι δύο ίσες γωνίες; Δε θα 

μπορούσαν για παράδειγμα να είναι και οι δύο 50ο; 

- (Ε): Μάλλον.. 

- (Διδάσκουσα): Η τρίτη γωνία του τριγώνου τότε πόσο θα ήταν; 

- (Ε): 180-100=80ο. Σωστά. 

- (Διδάσκουσα): Άρα, εκείνη η γωνία δεν είναι ούτε και 90ο . Επίσης δεν είναι από τις 

ίσες γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου. Είναι η τρίτη γωνία του. (Της δείχνω τις ίσες 

πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου). 

- (Ε): Πώς μπορώ να τη βρω όμως, δεν ξέρω καθόλου! Κουράστηκα! 

- (Διδάσκουσα): Ξέρεις, λίγα πράγματα θα σε ρωτήσω ακόμα. Παρατηρείς ότι 

μπορώ να φέρω ένα κύκλο με κέντρο το Γ και 

ακτίνα όσο μία από τις ίσες πλευρές των 

τριγώνων, πχ την ΓΑ; 

- (Ε): Βέβαια. 

- (Διδάσκουσα): Κοίτα τώρα. Σχεδιάζω ένα κύκλο. 

Μπορείς να μου πεις από πόσες ορθές γωνίες 

αποτελείται; 

- (Ε): Από τέσσερις. 

- (Διδάσκουσα): Άρα, πόση γωνία δημιουργεί ο κύκλος; 

- (Ε): 4×90ο =360ο  
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- (Διδάσκουσα): Πολύ ωραία. Ας επιστρέψουμε τώρα στο κανονικό δεκάγωνο. Σε 

πόσα ίσα και ισοσκελή τρίγωνα το έχουμε χωρίσει; 

- (Ε): Σε δέκα. 

- (Διδάσκουσα): Και αυτά τα δέκα τρίγωνα, οι κορυφές τους- δημιουργούν μία γωνία 

πόσων μοιρών; 

- (Ε): Αα 360ο όλο, άρα το κάθε τρίγωνο έχει γωνία 360ο :10= 36ο στην κορυφή. Και 

θέλουμε 2 τέτοιες γωνίες, άρα 2×36ο = 72ο! Τόσο πρέπει να γυρίσει το μπλε χρώμα 

για να πάρει τη θέση του καφέ. 

- (Διδάσκουσα): Ναι, τόσο πρέπει να γυρίσουμε όλο το δεκάγωνο. Κάθε χρώμα θα 

πάρει τη θέση κάποιου άλλου, σωστά; 

- (Ε): Σωστά! 

 Σκηνή 7η  

- (Διδάσκουσα): Κοίτα αυτό το σχήμα!(Δείχνω το εξάγραμμα) 

- (Ε):Τι σχήμα είναι αυτό; 

- (Διδάσκουσα): Με τι σου μοιάζει; 

- (Ε): Με ένα αστέρι. 

- (Διδάσκουσα): Παρατηρείς από ποια σχήματα αποτελείται; 

- (Ε): Ωχ ναι, από δύο τρίγωνα! Το αστέρι είναι δύο τρίγωνα, το ένα προς τα πάνω 

και το άλλο ανάποδα! 

- (Διδάσκουσα): Ένωσε τις κορυφές και πες μου τι σχηματίζεται. 

- (Ε): Σχηματίζεται το εξάγωνο! Το κανονικό δηλαδή εξάγωνο που κάναμε πριν! 

- (Διδάσκουσα): Μπορείς να μου πεις αυτά τα αρχικά δύο τρίγωνα που είχαμε, τι 

είδους τρίγωνα είναι; 

- (Ε): Ισόπλευρα; (Τα μετράει να είναι σίγουρη). 

- (Διδάσκουσα): Πολύ σωστά! τα σχηματάκια (τα ροζ) 

που υπολείπονται από το αρχικό σχήμα, για να 

δημιουργήσουν το κανονικό εξάγωνο, μπορείς να 

μου πεις τι είδους σχήματα είναι και τη σχέση μεταξύ 

τους; 

- (Ε): Ναι, είναι τρίγωνα, για ισοσκελή μου μοιάζουν, 

και σίγουρα είναι ίσα μεταξύ τους.(έρχονται σε επαφή με ένα από τα τρία κριτήρια 

ισότητας τριγώνων) 

- (Διδάσκουσα): Γιατί πιστεύεις ότι είναι ίσα τα τρίγωνα; 
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- (Ε): Γιατί φαίνεται πως έχουν ίσες πλευρές, θα το δείξω(μετράει πάλι με χάρακα). 

Αν πάρουμε ξεχωριστά τα δύο μεγάλα αρχικά τρίγωνα, αυτών οι πλευρές 

χωρίζονται σε τρία ίσα μέρη η καθεμία, κοίτα! Έτσι όπως το ένα τρίγωνο 

ακουμπάει στο άλλο! (Με ροζ γραμμούλες βάζει τα ίσα μέρη τους ενός τριγώνου 

και με μοβ του άλλου). Είπαμε όμως ότι αυτά τα μεγάλα τρίγωνα είναι ίσα, 

επομένως δε χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε άλλο χρώμα, όλες οι γραμμούλες 

αντιστοιχούν σε ίσα μέρη(μήκη εννοούσε)γιατί αν τα προσθέσουμε μαζί κατά τρία 

θα μας κάνουν τις πλευρές των τριγώνων των μεγάλων. Άρα τα μοβ τριγωνάκια 

είναι σίγουρα ίσα και ισόπλευρα και τα ροζ είναι σίγουρα ισοσκελή, η  άλλη πλευρά 

η έξω δε μου μοιάζει καθόλου ίδια. (Αντιλαμβάνεται ότι χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη 

κάθε πλευρά των αρχικών τριγώνων, όμως δεν το «αποδεικνύει» 

 

Ο διάλογος με την Τίνα, τη δεύτερη μαθήτρια, ήταν κι αυτός αρκετά ενδιαφέρων: 

 Σκηνή 1η  

- (Διδάσκουσα): Τίνα, τι σχήμα έχεις μπροστά σου;  

- (Τ): Ένα τρίγωνο. Ισόπλευρο πρέπει να είναι. 

- (Διδάσκουσα): Πώς είσαι σίγουρη; 

- (Τ): Είμαι! Μπορώ να ελέγξω τις γωνίες του, μια που έχω τώρα το μοιρογνωμόνιο 

εδώ κοντά. Το μάθαμε χτες στο σχολείο! Αν είναι και οι τρεις 60ο , τότε είναι όντως 

ισόπλευρο. 

- (Διδάσκουσα): Για έλεγξέ το λοιπόν. 

- (Τ): Ναι ισόπλευρο είναι! Το είπα! 

- (Διδάσκουσα): Υπάρχει κάποιος τρόπος πιστεύεις να μετακινηθούν οι κορυφές, 

ώστε η  Α να πάει στη Β, η Β να πάει στη Γ και η Γ στην Α; 

- (Τ): Δεν καταλαβαίνω, πώς είναι δυνατόν να πάει η μία κορυφή στην άλλη; Αφού 

κάθε κορυφή έχει το δικό της γράμμα.  
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- (Διδάσκουσα): Αν βάλω γράμματα κάτω από το τρίγωνο, στο χαρτόνι, τα 

αντίστοιχα Α΄,Β΄, Γ΄, πώς θα πάει η Β στην Α΄, η Α στη Γ΄ και η Γ στη Β΄; 

- (Τ): Αν το διπλώσω, η Α πηγαίνει στη Β, αλλά η Γ παραμένει στη Γ. Πρέπει να 

γίνεται ταυτόχρονα; 

- (Διδάσκουσα): Ναι..Σου έχω βάλει μία πινέζα στο «κέντρο» του τριγώνου. 

Χρησιμοποίησέ το! 

- (Τ): Ε τότε μπορώ μόνο να το στριφογυρίσω! 

- (Διδάσκουσα):Πόσες φορές πρέπει να το στριφογυρίσεις για να έχουμε το 

ζητούμενο; 

- (Τ): Αρκεί μία φορά ολόκληρη! 

- (Διδάσκουσα): Δηλαδή; 

- (Τ): Να, τόσο! (Μία φορά εννοεί από μία κορυφή στη διπλανή της). 

- (Διδάσκουσα): Πώς μπορείς να το μετρήσεις αυτό που μου έδειξες; 

- (Τ): Δεν ξέρω, δεν έχουμε μάθει κάτι τέτοιο. Με γωνίες μήπως; 

- (Διδάσκουσα): Σωστά, πες μου λοιπόν! 

- (Τ): Γυρίζει μια φορά, θα μπορούσε να γυρίσει δύο ή τρεις και να ξανάρθει στο  

ίδιο, αφού είναι τρίγωνο ισόπλευρο, 180/3=60ο γυρνάει.  

- (Διδάσκουσα): Από την πινέζα, αν της βάλουμε το γράμμα Ο, και από την πλευρά 

ΟΑ, μέχρι να πάμε στην ΟΒ, πόση είναι η γωνία; Σου μοιάζει οξεία γωνία; 

- (Τ): Εεε οξεία είναι η μεγαλύτερη από 90ο ; Α όχι μικρότερη… 

- (Διδάσκουσα): Για μέτρησέ μου τη γωνία! (Δείχνω τη γωνία που δημιουργεί ο 

κύκλος) 

- (Τ): Για να δούμε.. Είναι 120ο !  Γιατί; 

- (Διδάσκουσα): Για βγάλε την πινέζα και βάλε στη θέση της τη μύτη ενός διαβήτη. 

Πάρε ακτίνα την ΟΒ για παράδειγμα και φέρε τον κύκλο. 

- (Τ): Ορίστε!  

- (Διδάσκουσα):  Ξέρεις πόση είναι αυτή η γωνία; (Δείχνω το ημικύκλιο) 

- (Τ): Δεν είναι γωνία, είναι ευθεία! 

- (Διδάσκουσα): Η ευθεία δεν είναι γωνία κάποιων μοιρών; 

- (Τ): Ναι;  Εγώ αλλιώς το είχα καταλάβει. 

- (Διδάσκουσα): Η ευθεία από πόσες ορθές γωνίες αποτελείται; 

- (Τ): Δεν είμαι σίγουρη. Από πάνω ή από κάτω; 

- (Διδάσκουσα): Σχεδίασε μία κάθετη πλευρά στην ευθεία αυτή. 
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- (Τ): Είναι δύο ορθές; 

- (Διδάσκουσα): Σωστά, πάρε το 

μοιρογνωμόνιο και δες, έχει την ένδειξη 

180ο ;  

- (Τ): Σωστά! 

- (Διδάσκουσα): Άρα, αν φέρουμε έναν κύκλο, 

όπως σου δείχνω στο σχήμα, από πόσες 

ορθές γωνίες αποτελείται; 

- (Τ): Από τέσσερις; 

- (Διδάσκουσα): Μπράβο! Επομένως, πόσων μοιρών γωνία δημιουργεί ο κύκλος; 

- (Τ): 4×90; Ε; 360ο ; 

- (Διδάσκουσα): Ωραία. Έχουμε τώρα το ισόπλευρο τρίγωνο, το οποίο γυρίζει ώστε 

το κάθε γράμμα να πάει στο διπλανό του. Πόσες μοίρες θα είναι η γωνία 

περιστροφής;    

- (Τ): Αχ καλέ τι λέω, αφού όλος ο κύκλος είναι 360ο , και το ισόπλευρο τρίγωνο απ’ 

ότι  βλέπουμε τον χωρίζει σε τρία ίσα μέρη, να πώς βγήκε το 120ο ! 360/3=120ο . 

 

 Σκηνή 2η : 

- (Διδάσκουσα): Για πες μου τώρα, το σχήμα αυτό το γνωρίζεις; Το έχεις ξαναδεί; 

(Δίνεται το κανονικό εξάγωνο). 

- (Τ): Αμέ! Είναι ένα πολύγωνο! 

- (Διδάσκουσα): Οποιοδήποτε πολύγωνο; 

- (Τ): Χμμ, ένα, δύο τρία, τέσσερα, πέντε, έξι πλευρές, εξάγωνο είναι! 

- (Διδάσκουσα): Το έχουμε χωρίσει σε κάποια σχήματα χρωματισμένα, το είδες; 

- (Τ): Ναι αμέ, σε τριγωνάκια!  Ίσα μου φαίνονται. 

- (Διδάσκουσα):  Έχεις δίκιο Τινούλα, είναι ίσα, και πόσα είναι; 

- (Τ):  Έξι! 

- (Διδάσκουσα): Τι είδους τρίγωνα πιστεύεις ότι είναι; 

- (Τ): Ισοσκελή μου μοιάζουν. Να μετρήσω τι γωνίες. Όχι καλύτερα τις πλευρές, είναι 

πιο εύκολο. 

- (Τ): Ναι, έχουν δύο πλευρές ίσες.  

- (Διδάσκουσα):Την τρίτη πλευρά δε θα τη μετρήσεις; 

- (Τ):  Για να δούμε.. Ωχ, ίση με τις άλλες δύο είναι. Τελικά είναι ισοπλευρές. 
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- (Διδάσκουσα): Ισόπλευρο θες να πεις..Τι συμπέρασμα λοιπόν μπορείς να βγάλεις 

για αυτό το εξάγωνο; 

- (Τ): Ότι ένα εξάγωνο μπορεί να χωριστεί σε έξι ίσα και ισόπλευρα τρίγωνα! 

- (Διδάσκουσα): Πάρα πολύ καλά! Αλλά πώς μπορείς να με πείσεις γι αυτό, αν δε σε 

καθοδηγούσα εγώ πριν; Πώς έφτασες σε αυτό το συμπέρασμα; 

- (Τ): Μα το βλέπουμε! Είναι έξι τρίγωνα που έχουν κορυφή το κέντρο και τα 

μετρήσαμε και είδαμε ότι είναι ίσα. 

- (Διδάσκουσα): Είπες το κέντρο. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς; Το κέντρο 

ποιανού; 

- (Τ): Του εξαγώνου.  

- (Διδάσκουσα): Πώς ορίζεις το κέντρο του εξαγώνου, γιατί απ’ ό,τι γνωρίζω, στο 

σχολείο δεν έχετε μιλήσει για κάτι τέτοιο.  

- (Τ): Ναι έχεις δίκιο, αλλά έχουμε μιλήσει για κέντρο κύκλου! Να όπως και σε αυτό 

που με ρώτησες πριν! Μπορούμε να φέρουμε κύκλο με κέντρο αυτό και ακτίνα την 

πλευρά των τριγώνων, έτσι κι αλλιώς όλες ίδιες είναι. Να, γίνεται κύκλος, τον οποίο 

μπορούμε να τον χωρίσουμε σε έξι ίσα μέρη. Γιατί και τα άλλα τα κομματάκια που 

είναι εκτός από τα ίσα τρίγωνα, ίσα μου φαίνονται και αυτά.  

- (Διδάσκουσα): Πολύ ωραία. Να σου σχεδιάσω κάτι (σχεδιάζω απλό εξάγωνο). Τι 

σχήμα είναι; 

- (Τ): Ένα πολύγωνο. 

- (Διδάσκουσα): Πόσες πλευρές έχει; 

- (Τ): Έξι…  Άρα είναι και αυτό εξάγωνο; 

- (Διδάσκουσα): Ναι, αλλά αυτό είναι ένα απλό εξάγωνο. Το προηγούμενο, που είχε 

ίσες πλευρές, το ονομάζουμε κανονικό. 

- (Τ): Αα, ωραία! 

- (Διδάσκουσα): Να σε ρωτήσω, στο κανονικό εξάγωνο, πώς μπορούμε να φέρουμε 

το κίτρινο τριγωνάκι στο ροζ τριγωνάκι και το αντίστροφο; 

- (Τ): Μπορούμε να το διπλώσουμε στη μέση. 

- (Διδάσκουσα):Το μαύρο στο πορτοκαλί; 

- (Τ): Πάλι το ίδιο, θα το διπλώσουμε αλλά διαφορετικά. 

- (Διδάσκουσα): Αν δε θέλουμε να πέσει το ένα πάνω στο άλλο, απλά το ένα χρώμα 

να πάρει τη θέση του άλλου χρώματος; 

- (Τ): Μπορούμε να βάλουμε πάλι την πινέζα στο κέντρο και να το στριφογυρίσουμε. 

- (Διδάσκουσα): Πόσο; 
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- (Τ):Το ροζ τρίγωνο να πάρει τη θέση του κίτρινου; Δύο τρίγωνα πιο πέρα.  

- (Διδάσκουσα): Νομίζω καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι γωνία δημιουργείται; 

- (Τ): 3×60=180ο (μετράει τις γωνίες του πολυγώνου) 

- (Διδάσκουσα):Δείξε μου ποιες γωνίες μέτρησες (δείχνει λάθος). Αυτές μετράμε που 

είναι οι γωνίες του εξαγώνου ή αυτές στο κέντρο; 

- (Τ): Ωχ ναι….. 

- (Διδάσκουσα): Πόσους άξονες συμμετρίας έχει το κανονικό εξάγωνο; 

- (Τ): Έναν, δύο (οριζόντιο και κάθετο έτσι όπως βλέπει το σχήμα), τρεις, τέσσερις!  

- (Διδάσκουσα): Μόνο με τέσσερις τρόπους διπλώνεται σε ίδια (δεν ανέφερα τη λέξη 

ίσα) σχήματα; 

- (Τ): Με έξι τρόπους! Έξι άξονες συμμετρίας έχει! (Έπειτα από αρκετή σκέψη). 

 

 Σκηνή 3η   

- (Διδάσκουσα): Αν σου δώσω αυτό το σχήμα, τι είναι;(δίνω το κανονικό δεκάγωνο). 

- (Τ): Δεκάγωνο! 

-  (Διδάσκουσα): Μπορείς να μου πεις πόσους άξονες συμμετρίας έχει; 

- (Τ): Δέκα; 

- (Διδάσκουσα): Δείξε μου..(Μου δείχνει) Σωστά! 

- (Διδάσκουσα): Οι άξονες σε τι σχήματα χωρίζουν το κανονικό δεκάγωνο; 

- (Τ): Σε τρίγωνα.  

- (Διδάσκουσα): Τι τρίγωνα;      

- (Τ): Ισοσκελή μου φαίνονται.(Μετράει) Ναι ισοσκελή τρίγωνα. 

- (Διδάσκουσα): Πώς το τρίγωνο με το καφέ χρώμα θα πάρει τη θέση του πορτοκαλί 

τριγώνου; 

- (Τ): Θα το στρίψουμε τρία τρίγωνα πιο πέρα. 

- (Διδάσκουσα): Δηλαδή πόση γωνία; 

- (Τ): 3×60=120ο  

- (Διδάσκουσα): Καταρχάς, πώς ξέρεις ότι είναι 60ο η κάθε γωνία; 

- (Τ): Μα.. ωχ, δεν έχουμε ισόπλευρα τρίγωνα. 

- (Διδάσκουσα): Πόση είναι λοιπόν η κάθε γωνία στην κορυφή; 

- (Τ): Αφού το δεκάγωνο χωρίζει τον κύκλο σε 10 ίσα τρίγωνα, το κάθε τρίγωνο είναι 

360ο /10ο =36ο . Άρα 3×36ο =108ο . 
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- (Διδάσκουσα): Είσαι σίγουρη ότι η γωνία που δημιουργείται από τη στροφή είναι 

τόση; Ξανακοίταξε το σχήμα σου.  

- (Τ): Αφού πηγαίνει τρία τρίγωνα πιο μετά.  

- (Διδάσκουσα): Πάρε τη μία πλευρά του τριγώνου με το καφέ χρώμα. Για να πάει 

στην αντίστοιχη πλευρά με το πορτοκαλί χρώμα, πόση είναι η γωνία που 

δημιουργείται; 

- (Τ): Αααα ναι, τέσσερις γωνίες τριγώνων. 4×36ο = 144ο . 

 

 Σκηνή 4η   

- (Διδάσκουσα): Τι σχήμα είναι αυτό; (Δίνεται το εξάγραμμα). 

- (Τ):Δεν το ξέρω. Αστέρι είναι. 

- (Διδάσκουσα): Ωραία. Αυτό το σχήμα που μοιάζει με αστέρι ονομάζεται 

«εξάγραμμα». Παρατηρείς από ποια σχήματα αποτελείται; 

- (Τ):Ναι αμέ, από δύο τρίγωνα. 

- (Διδάσκουσα): Τι είδους τρίγωνα; 

- (Τ): Ισόπλευρα μου μοιάζουν. Ναι, όντως ισόπλευρα είναι (μετράει τις πλευρές με 

τον χάρακα). 

- (Διδάσκουσα): Ένωσε τις κορυφές και πες μου τι σχήμα δημιουργείται. 

- (Τ): Ωχ, το κανονικό εξάγωνο! Κοίτα να δεις..!! 

- (Διδάσκουσα):Τα σχηματάκια που υπολείπονται για να δημιουργηθεί από το 

εξάγραμμα το κανονικό εξάγωνο, τι είναι; 

- (Τ): Α, τρίγωνα.  

- (Διδάσκουσα): Τι είδους τρίγωνα; 

- (Τ): Ισοσκελή; 

- (Διδάσκουσα): Σωστά.  

4.2.3. Ανάλυση απαντήσεων πειράματος 

 Από τη ανάλυση της διαδικασίας της σκέψης και των ενεργειών των μαθητριών, 

στη διάρκεια του πειράματος, το σίγουρο είναι πως μαθηματικές έννοιες που θα έπρεπε 

να έχουν διδαχθεί, ειδικά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία επιλέξαμε να 

πραγματοποιηθεί το πείραμα, δεν είχαν διδαχθεί ή δε τις είχαν κατακτήσει οι μαθήτριες, 

όπως αυτή της διαγωνίου, του άξονα συμμετρίας ή των κανονικών και μη πολυγώνων. 

Αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η πεποίθηση 

ορισμένων εκπαιδευτικών ότι η Γεωμετρία αποτελεί δευτερεύον μάθημα και δίνουν 
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περισσότερη έμφαση στην Αριθμητική. Δεύτερο λόγο αποτελεί η τεράστια ύλη και το 

λιγοστό χρονικό περιθώριο, εξ αιτίας του οποίου αρκετοί δάσκαλοι δεν προλαβαίνουν να 

διδάξουν τη διαφορά κανονικών και απλών πολυγώνων.  

 Παρακάτω θα σημειώσουμε στοιχεία των διαλόγων με τις δύο μαθήτριες και 

ορισμένες απαντήσεις, οι οποίες μας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.  

 

 

Ο Διάλογος με την Ελισάβετ: 

Σκηνή 1η  

 Στην αρχή δίνεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Παρατηρείται ότι η μαθήτρια μετράει 

τις πλευρές, όχι τις γωνίες, ενώ γνωρίζει ότι ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει τρεις γωνίες 

ίσες με 60ο. Στην ερώτηση πόσο θα το γυρίσει, για να «πέσει» η κάθε κορυφή στη 

διπλανή της, στο μυαλό της έχει τις πλευρές, κάνοντας κυκλική κίνηση στο χέρι της. Μία 

στροφή του σχήματος μεταβάλλει τη θέση των γωνιών  που η κορυφή της βρίσκονται 

στην πινέζα, ένα γεγονός δύσκολο για το μυαλό ενός εντεκάχρονου παιδιού. Το σίγουρο 

είναι πως γνωρίζει ότι το τρίγωνο έχει άθροισμα γωνιών 180ο και διαιρεί δια 3. Πόσες 

μοίρες έχει ο κύκλος δε  γνωρίζει, οπότε μετά που εξηγείται, απαντάει σωστά. 

 

Σκηνή 2η  

 Για τους άξονες συμμετρίας δεν ερωτήθηκε απευθείας γιατί δε θυμόταν πολλά 

δεδομένα. Αφού δίπλωσε το ισόπλευρο τρίγωνο σε τρία ίσα μέρη και βρήκε τους τρεις 

τρόπους όπου το τρίγωνο χωρίζεται σε ίσα μέρη, και εφόσον εξηγείται η έννοια των 

αξόνων συμμετρίας, απαντάει πως το ισόπλευρο τρίγωνο έχει τρεις άξονες συμμετρίας. 

Ο όρος «νοητός άξονας- νοητή γραμμή» είναι άγνωστος για εκείνη.  

 

Σκηνή 3η  

 Στην ερώτηση πόσους άξονες συμμετρίας έχει το ισοσκελές τρίγωνο, με το 

σκεπτικό ότι το ισόπλευρο τρίγωνο που έχει τρεις ίσες πλευρές έχει τρεις άξονες 

συμμετρίας, το ισοσκελές τρίγωνο που έχει δύο ίσες πλευρές, έχει δύο άξονες 

συμμετρίας. Για να αντιληφθεί τη λάθος απάντηση, της προτείνεται να πάρει στα χέρια 

της το χάρτινο ισοσκελές τρίγωνο, να το διπλώσει και να αντιληφθεί ότι το ισοσκελές 

τρίγωνο έχει τελικά έναν άξονα συμμετρίας.  
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Σκηνή 4η   

 

 Δίνεται το κανονικό πολύγωνο(εξάγωνο). Δεν αναφέρει ότι είναι κανονικό 

εξάγωνο, δε γνωρίζουν μάλλον τη διαφορά, όπως προείπαμε. Αργότερα επεξηγείται η 

διαφορά αυτή στη μαθήτρια. Γενικότερα, οι μαθητές τείνουν να φέρνουν στο μυαλό τους 

τα πιο «ωραία» σχήματα ως τον κανόνα, και τα υπόλοιπα ως εξαιρέσεις.  

 Στη συνέχεια, τα χρωματιστά τρίγωνα της φαίνονται ίσα και ισόπλευρα. Για να 

μεταφερθεί η κορυφή Α στη Γ και η Γ στη Ζ μετράει τις γωνίες, λάθος στην αρχή, αλλά 

τελικά τα καταφέρνει. Για να σιγουρευτεί τι είδους τρίγωνα είναι αυτά που αποτελούν το 

εξάγωνο, μετράει τις γωνίες αυτή τη φορά, αφού κρατάει στα χέρια της το 

μοιρογνωμόνιο. Γνωρίζει ότι ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει τρεις γωνίες των 60ο. 

Γενικότερα πάντως, δυσκολεύεται στη μέτρηση με το μοιρογνωμόνιο. 

 

Σκηνή 5η  

 Στην ερώτηση πώς ένα χρωματισμένο τρίγωνο του κανονικού εξαγώνου πέφτει 

πάνω σε ένα άλλο χρωματισμένο, παρασύρεται από την προηγούμενη άσκηση και 

προσπαθεί να το περιστρέψει. Μόνη της σκέφτεται να το ξεκαρφιτσώσει από το κέντρο 

και το διπλώνει. Με αυτό τον τρόπο βλέπει ότι το κανονικό εξάγωνο έχει έξι άξονες 

συμμετρίας.  

 Στην ερώτηση πόσους άξονες συμμετρίας έχει το τετράγωνο, σκέφτεται ίσως ότι 

είναι ένα κανονικό σχήμα και δίνει τη σωστή απάντηση. Ίσως να μην έχει αντιληφθεί την 

κανονικότητα του τετραγώνου, απλά να υποθέτει πως οποιοδήποτε σχήμα έχει τόσους 

άξονες όσες και πλευρές. Συγκεκριμένα στο τετράγωνο, ενώ στην αρχή δίνει την σωστή 

απάντηση (4), στην πράξη δυσκολεύεται και δε βλέπει τις διαγώνιες που χωρίζουν το 

σχήμα στη μέση, παρά μόνο την κατακόρυφη και την οριζόντια ευθεία. Τα παιδιά 

γενικότερα δε μπορούν να αντιληφθούν εύκολα ότι ένας άξονας συμμετρίας μπορεί να 

«κόβει» το σχήμα και σύμφωνα με έρευνες ανακαλύπτουν πιο εύκολα την κατακόρυφη ή 

οριζόντια συμμετρία. 

 Παρατηρούμε ότι η μαθήτρια αυτή, με τον τρόπο που της παρουσιάζεται η 

συμμετρία, κινδυνεύει να καταλήξει σε λάθος συμπέρασμα ότι μόνο τα κανονικά 

πολύγωνα έχουν άξονες συμμετρίας. Το ορθογώνιο, παρ' όλο που δεν είναι κανονικό 

πολύγωνο, θεωρείται από τα παιδιά ένα ιδιαίτερο σχήμα και «επιτρέπεται» να έχει 
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άξονες συμμετρίας. Θα μπορούσαν να ερωτηθούν και για τους άξονες συμμετρίας του 

εξαγράμματος, το οποίο δεν είναι τόσο οικείο σχήμα στα παιδιά, αλλά διαφέρει από τα 

μη κανονικά πολύγωνα, έχει μία ιδιαιτερότητα, αποτελείται από κανονικά σχήματα(τα 

ισόπλευρα τρίγωνα). 

 

 

Σκηνή 6η  

 Ιδιαίτερη εντύπωση μας κάνει η φράση που αφορά το κανονικό δεκάγωνο ότι 

«είναι ένας κύκλος με γωνίες!». Φανταζόμαστε πως αν δώσουμε στα παιδιά ένα 

κανονικό πολύγωνο με περισσότερες από δέκα πλευρές, αυτή η άποψη θα ενισχύεται. 

Για να παρατηρηθεί από τι είδους τρίγωνα αποτελείται το κανονικό δεκάγωνο, 

χρησιμοποιείται κατά κόρον ο αριθμημένος χάρακας και όχι το μοιρογνωμόνιο.  

 Αργότερα, η μαθήτρια καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ισοσκελή τρίγωνα έχουν 

πάντα δύο ίσες γωνίες, που ισούνται με 45ο . Ένα παράδειγμα που πιθανόν να έχει γίνει 

στην τάξη, μπορεί να χαραχτεί λανθασμένα στη μνήμη του παιδιού, ακόμα κι αν γνωρίζει 

άλλα πράγματα, όπως ότι η γωνία που είναι 90ο  είναι ορθή, και η συγκεκριμένη που έχει 

δοθεί δε μοιάζει με ορθή. Ίσως πάλι να μην έχουν αντιληφθεί πόσο είναι η ορθή γωνία, 

ότι ισούται με αυτή που δημιουργείται στον γνώμονα. Ενώ δε θα το περίμενε κανείς, 

πολλά παιδιά σε αυτή την ηλικία δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν οξείες και αμβλείες 

γωνίες.   

 Η συγκεκριμένη κοπέλα δε γνωρίζει επίσης τη γωνία που δημιουργεί ο κύκλος. 

Για να μπορέσει να πειστεί ότι η επίκεντρη γωνία του κανονικού δεκάγωνου είναι 36ο, 

πρέπει να γνωρίζει για τον κύκλο. Δε χρησιμοποιήθηκε ένας απλός ορισμός, αλλά έγινε 

προσπάθεια να αντιληφθεί η μαθήτρια ότι ένας κύκλος αποτελείται από τέσσερις ορθές 

γωνίες, ώστε να καταλήξει μόνη της στο συμπέρασμα ότι τελικά ο κύκλος δημιουργεί 

γωνία 360ο. Μια παρατήρηση ακόμα, η οποία αφορά την αριθμητική, είναι ότι χωλαίνει 

στην πράξη 45ο + 45ο η οποία κατά τα λεγόμενα της μαθήτριας βγάζει ως αποτέλεσμα 

80ο και όχι 90ο . Δυσκολία είναι φυσικό να υπάρχει και με την «ευθεία γωνία» καθώς και 

με τις μη κυρτές γωνίες. 

 

Σκηνή 7η  

 Για το εξάγραμμα, η αντίδραση είναι άμεση αφού ενώσει τις κορυφές του. Το 

κανονικό εξάγωνο που παρουσιάστηκε προηγουμένως ακόμα υπάρχει στη μνήμη της. 
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Επίσης, γίνεται προσπάθεια να αντιληφθεί πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα, με το πρώτο 

κριτήριο ισότητας τριγώνων: «ένα τρίγωνο είναι ίσο με ένα άλλο, όταν έχουν ίσες 

πλευρές». Παράλληλα, μαθαίνει να χωρίζει τα σχήματα σε ίσα κομμάτια και να τα 

σημειώνει, όπως και από ένα σχήμα να αφαιρεί ίσα κομμάτια και να της μένουν ίσα άλλα 

κομμάτια. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται πολύ στη γεωμετρία όταν ψάχνουμε εμβαδόν 

αγνώστων σχημάτων, τα οποία όμως εμπεριέχονται σε άλλα γνωστά ή δημιουργούν 

γνωστά σχήματα αν τα προσθέσουμε με άλλα γνωστά πολύγωνα.  

 

Ο Διάλογος με την Τίνα 

Σκηνή 1η 

 Με τη δεύτερη μαθήτρια παρατηρούμε μία περισσότερη οικειότητα με το 

μοιρογνωμόνιο. Γνωρίζει επίσης ότι το ισόπλευρο τρίγωνο έχει τρεις ίσες γωνίες των 60ο. 

Στην αρχή δεν κατανοεί την ερώτηση, οπότε βάζουμε γράμματα κάτω από το τρίγωνο, 

στο χαρτόνι, κοντά στις κορυφές, τα οποία δε μετακινούνται. 

 Όταν της ζητάμε να απαντήσει πόση στροφή χρειάζεται για να πάει κάθε κορυφή 

στη διπλανή της, η απάντηση είναι «μία φορά ολόκληρη». Μόνη της επινοεί και ορίζει τη 

«μία φορά» ως τη μεταφορά της μίας κορυφής στην ακριβώς διπλανή της. Κάνει το 

λάθος να σκεφτεί ότι η γωνία που δημιουργείται από την περιστροφή, είναι το 1/3 του 

τριγώνου, δηλαδή 60ο. Έπειτα, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι οξεία γωνία η ζητούμενη, και 

όταν τη μετράει με το μοιρογνωμόνιο σιγουρεύεται. 

 Σημαντική επίσης είναι η φράση «δεν είναι γωνία αλλά ευθεία». Τα παιδιά στο 

μυαλό τους την ευθεία δεν την έχουν ως γωνία, γιατί δεν φαίνεται η κορυφή, παρ’ όλο 

που στο μοιρογνωμόνιο υπάρχει αυτή η ένδειξη. Στη σκηνή αυτή θα μπορούσε επιπλέον 

να γίνει μία προσπάθεια, αφού ήδη παρουσιάζεται η γωνία που δημιουργεί ο κύκλος, ότι 

η περιστροφή δε σταματά μόνο όταν η γωνία της γίνει 120ο, αλλά κάθε φορά που η κάθε 

κορυφή θα πέφτει τη διπλανή της, θα συμπληρώνονται ολόκληροι κύκλοι και επιπλέον 

γωνία 120ο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται συνεχώς (επ’ άπειρον). 

 

Σκηνή 2η  

 Ακόμα, παρατηρούμε ότι και το δεύτερο κορίτσι δεν συνειδητοποιεί, τουλάχιστον 

θεωρητικά, ότι διαφορετικό είναι το κανονικό πολύγωνο από το απλό. Νομίζει ότι το 

κανονικό εξάγωνο αποτελείται από ισοσκελή τρίγωνα, γι αυτό και αρκείται να μετρήσει 

μόνο τις δύο πλευρές, έχοντας αυτή την πεποίθηση. Στη συνέχεια όμως, αντιλαμβάνεται 
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το λάθος της. Ονομάζει το ισόπλευρο τρίγωνο «ισοπλευρές», επηρεασμένη από το 

ισοσκελές τρίγωνο. Ονομάζει την πινέζα κέντρο του κανονικού πολυγώνου χωρίς να το 

έχει διδαχθεί. Ίσως και αυτή η μαθήτρια να έχει στο μυαλό της πως το πολύγωνο είναι  

ένας κύκλος με γωνίες, και ουσιαστικά αναφέρεται στο κέντρο του κύκλου.  

 Με τη δίπλωση του σχήματος για να πέσει το ένα χρώμα στο άλλο τα καταφέρνει 

καλά. Με την περιστροφή όμως, μετράει λάθος γωνίες και συγκεκριμένα αυτές του 

πολυγώνου, όχι τις επίκεντρες γωνίες που δημιουργούνται. Μπορεί η ηλικία των έντεκα 

ετών σε αυτό το σημείο να παίζει καθοριστικό ρόλο. 

 

Σκηνή 3η  

 Στη συνέχεια, με το κανονικό δεκάγωνο, η μικρή είναι προετοιμασμένη για τις 

ερωτήσεις, οι απαντήσεις δίνονται σχεδόν αβίαστα. Τόσο, που παρασύρεται και 

διατυπώνει την άποψη ότι το κανονικό δεκάγωνο αποτελείται από ισόπλευρα τρίγωνα. 

Όταν όμως μετράει τις πλευρές τους (του ενός τριγώνου γιατί αντιλαμβάνεται ότι όλα τα 

τρίγωνα είναι ίσα) παρατηρεί ότι είναι μόνο ισοσκελή.   

 

Σκηνή 4η  

 Το εξάγραμμα ονομάζεται αστέρι από τη δεύτερη μαθήτρια. Παρατηρεί αμέσως 

ότι αποτελείται από δύο ισόπλευρα τρίγωνα, και τα  μετράει με τον αριθμημένο χάρακα 

για να είναι σίγουρη. Της κάνει τρομερή εντύπωση που όταν ενώσει τις κορυφές του 

εξαγράμματος δημιουργείται το κανονικό εξάγωνο. Επίσης, παρατηρεί ότι τα σχήματα 

που υπολείπονται για να δημιουργηθεί από το εξάγραμμα το κανονικό εξάγωνο, είναι 

ισοσκελή τρίγωνα. 

 

Συμπεράσματα 

 Με το πείραμα αυτό θέλαμε οι μαθήτριες να παρατηρήσουν ότι ένα κανονικό 

πολύγωνο μπορεί να χωριστεί σε τρίγωνα ισοσκελή και ίσα μεταξύ τους. Ειδικότερα, το 

κανονικό εξάγωνο μπορεί να διαιρεθεί σε έξι ίσα και ισόπλευρα τρίγωνα. Το τρίγωνο, και 

κατ’ επέκταση το κανονικό πολύγωνο με τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, είναι 

απαραίτητο να τα διδάσκουμε, ακόμα και από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η 

συμμετρία αποτελεί ένα είδος μετασχηματισμού, και όντως αυτή είναι η πραγματική της 

έννοια.  
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 Ένας εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης της συμμετρίας στα παιδιά είναι η 

χρήση ΤΠΕ. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε19 φαίνεται πως οι μαθητές 

κατανόησαν καλύτερα τη συμμετρία σε ορθογώνιο, κανονικό πεντάγωνο, 

παραλληλόγραμμο, συγκεκριμένα με το σύστημα Geogebra, αφού όπως ισχυρίστηκαν, 

ήταν πιο εύκολο να μετακινούν τα σχήματα και να παρατηρούν τις συμμετρίες τους. 

Άλλωστε, η δυναμική προσέγγιση τέτοιων γεωμετρικών θεμάτων εξάπτει τη φαντασία 

ακόμα και των πιο αδύναμων μαθητών και συνεισφέρει στην κοινωνικοποίησή τους, 

αφού συνήθως μία τέτοια εργασία αναλαμβάνουν ομάδες μαθητών.  

 Γενικότερα η γεωμετρία και συγκεκριμένα οι γεωμετρικές αναπαραστάσεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων, όπως  στον 

υπολογισμό ενός αθροίσματος ν- όρων ή στον υπολογισμό των πλευρών ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου με δεδομένη σχέση μεταξύ τους και δεδομένο εμβαδό20.  

 

4.3.Γενικότερα συμπεράσματα 

  Κατά τη διαδικασία της εργασίας συνειδητοποιήσαμε ότι η βαθιά ενασχόληση με 

τη γεωμετρία δε συμβαίνει στις μικρές τάξεις, σε σύγκριση με το παρελθόν. Γεωμετρικές 

έννοιες που κάποτε διδάσκονταν στο Δημοτικό, τώρα διδάσκονται στο Γυμνάσιο. Οι 

όμορφες εικόνες που γεμίζουν τα φύλλα  φαίνεται τελικά πως δε κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Η αγάπη τους για τα μαθηματικά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από τον τρόπο που διδαχθούν από τους εκπαιδευτικούς.  

Η συμμετρία κατέχει βασικό ρόλο στα σχολεία, αλλά δεν παρουσιάζεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές ότι είναι ουσιαστικά ένας γεωμετρικός 

μετασχηματισμός. Υπάρχουν πολλοί τρόποι οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί να 

παρουσιασθούν, ακόμα και σε μικρές τάξεις, χωρίς τη χρήση του ορισμού της 

συνάρτησης, και να γίνουν κατανοητοί από τους μαθητές.  

    Τα αναλυτικά προγράμματα της Γεωμετρίας σίγουρα επηρεάζονται από πολλούς 

παράγοντες, αλλά πολλές φορές δε συμβαδίζουν με την πραγματικότητα της τάξης. 

Βασικός είναι ο ρόλος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη διαμόρφωση των 

Αναλυτικών προγραμμάτων. Η ενασχόληση με τη Γεωμετρία, είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε, καλλιεργώντας τον παραγωγικό 

συλλογισμό και την κριτική μαθηματική σκέψη. Οφείλουμε λοιπόν, ως Έλληνες και ως 

εκπαιδευτικοί, να διαφυλάξουμε την ιστορία της και να αναδείξουμε τη σημασία της μέσω 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

                                                
19

 Σκόδρας, Α., Τριανταφυλλίδης, Τ. και Μαρκόπουλος, Χ. (2011). Διδασκαλία της αξονικής 

συμμετρίας στο γυμνάσιο με χρήση χειραπτικών υλικών. Στο Μ. Καλδρυμίδου & Ξ. Βαμβακούση 
(επιμ.) Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών 
(σελ. 431 - 440). 
20 Πατρώνης Α., Στεργίου Β., «Γεωμετρικές Αναπαραστάσεις και Γεωμετρικά μοντέλα: Αντανάκλαση 
Επικοινωνίας στην τάξη μέσα από μία διαφορετική οπτική» 
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Παράρτημα Ι 
 

Αναλυτικά προγράμματα Γεωμετρίας  Δημοτικού Ελλάδας (2006) 

 

Α΄  Δημοτικού (8 ώρες) -Να διακρίνουν τα σχήματα του επιπέδου: το τρίγωνο, το 

τετράγωνο, το ορθογώνιο, τον κύκλο και τα στερεά: 

τριγωνική πυραμίδα, κύβος, ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο, κύλινδρος, σφαίρα.   

-Να χαράζουν ευθύγραμμα τμήματα με τον χάρακα, 

ενώνοντας τα άκρα τους (δύο σημεία.) 

-Να ανακατασκευάζουν απλά παζλ. Να τοποθετούν, να 

εντοπίζουν και να μετατοπίζουν αντικείμενα σε σχέση με 

τους ίδιους ή σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς.  

-Να παρατηρούν εικόνες και σχήματα συμμετρικά ως 

προς άξονα 

Β ΄ Δημοτικού (12 ώρες ) 

 

-Να αναγνωρίζουν και να ορίζουν σημεία, να σχεδιάζουν 

ευθύγραμμα τμήματα και ευθείες σε λευκό και 

τετραγωνισμένο χαρτί. 

-Να μετρούν και να συγκρίνουν ευθύγραμμα τμήματα με 

συμβατικές μονάδες μετρήσεων.  

-Να αναγνωρίζουν εμπειρικά τις παράλληλες και κάθετες 

ευθείες.  

-Να  αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα: τον κύκλο, το 

τετράγωνο, το ορθογώνιο, το τρίγωνο.  

-Να εξετάζουν τα χαρακτηριστικά των γεωμετρικών 

σχημάτων με τη χρήση των οργάνων.  
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-Να διακρίνουν τα γεωμετρικά στερεά: την πυραμίδα, τον 

κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τη σφαίρα τον 

κύλινδρο. 

-Να σχεδιάζουν σχήματα με το χάρακα σε λευκό και σε 

τετραγωνισμένο χαρτί και να αναπαράγουν σχήματα. 

-Να παρατηρούν αν ένα σχήμα έχει άξονα συμμετρίας 

Γ΄  Δημοτικού (9 ώρες) 

 

-Να σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια 

οργάνων. 

-Να αναπαράγουν, να περιγράφουν και να σχεδιάζουν 

ορισμένα συνήθη επίπεδα γεωμετρικά σχήματα 

(ορθογώνιο- τετράγωνο) 

-Να περιγράφουν και να αναπαριστούν ορισμένα συνήθη 

γεωμετρικά στερεά σφαίρα- κύβος 

-Να αναπαράγουν τα αναπτύγματα του κύβου, του 

ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, της τετραγωνικής 

πυραμίδας, να χαράζουν κάθετες με τη βοήθεια οργάνων, 

να αντιληφθούν την έννοια της ορθής γωνίας 

-Να κατασκευάζουν το συμμετρικό ενός επιπέδου 

σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας, χρησιμοποιώντας 

κυρίως τη δίπλωση και τους πλαστικούς καθρέφτες. 

Δ΄ Δημοτικού (10 ώρες) 

 

-Να μπορούν να σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα και 

στερεά με τη βοήθεια οργάνων 

-Να κατανοήσουν διαισθητικά την έννοια του εμβαδού 

-Να υπολογίζουν και να συγκρίνουν περιμέτρους 

-Να μπορούν να περιγράφουν και να αναπαριστούν 

συνήθη γεωμετρικά στερεά 
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 -Να μπορούν να περιγράφουν και να σχεδιάζουν τα 

συνήθη γεωμετρικά στερεά και να αναπαράγουν 

αναπτύγματα ορισμένων στερεών 

-Να περιγράφουν και να σχεδιάζουν συνήθη επίπεδα 

σχήματα 

-Να μπορούν να σχεδιάζουν τεμνόμενες, παράλληλες και 

κάθετες  ευθείες με τη βοήθεια οργάνων 

-Να μπορούν να σχεδιάζουν την απόσταση σημείου από 

ευθεία και τη απόσταση δύο παραλλήλων ευθειών 

-Να μπορούν να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός 

επιπέδου σχήματος ως προς άξονα συμμετρίας 

-Να μπορούν να διενεργούν μεταφορά ενός σχήματος σε 

τετραγωνισμένο χαρτί από δοθέν ευθύγραμμο τμήμα 

-Να κάνουν χρήση οργάνων όπως μοιρογνωμόνιο, 

βαθμολογημένο κανόνα, ορθογώνιο τρίγωνο, διαφανές ή 

τετραγωνισμένο χαρτί και ακριβούς γεωμετρικού 

λεξιλογίου 

Ε΄ Δημοτικού (8 ώρες) 

 

-Να χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια 

οργάνων, να αναγνωρίζουν σχήματα που είναι μέρη ενός 

σύνθετου οργάνου 

-Να υπολογίζουν εμβαδά του τετραγώνου, του 

ορθογωνίου τριγώνου και παραλληλογράμμου, και να 

συγκρίνουν εμβαδά.  

-Να κατανοήσουν τη διαφορετική έννοια της περιμέτρου 

από αυτή του εμβαδού, επιλύοντας προβλήματα, να 

υπολογίζουν μήκος κύκλου 

-Να διακρίνουν τα είδη γωνιών και να σχηματίζουν γωνίες 
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με μοιρογνωμόνιο 

-Να διακρίνουν τα είδη τριγώνων και τα χαρακτηριστικά 

τους και να φέρνουν τα ύψη τους.  

-Να διενεργούν μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις σε χαρτί 

μιλιμετρέ απλών ευθυγράμμων τμημάτων και να 

κατασκευάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς 

άξονα σε τετραγωνισμένο χαρτί.  

(Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα λογισμικά). 

ΣΤ΄ Δημοτικού (16 ώρες) 

 

-Να αναγνωρίζουν σχήματα σε ένα σύνθετο περιβάλλον 

και να χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια 

οργάνων 

-Να χρησιμοποιούν τους τύπους που επιτρέπουν τον 

υπολογισμό των εμβαδών του τριγώνου, του 

παραλληλογράμμου και του τραπεζίου 

-Να υπολογίζουν τα εμβαδά του τριγώνου, του 

παραλληλογράμμου, του τραπεζίου και του κύκλου και να 

επιλύουν σχετικά προβλήματα 

-Να υπολογίζουν τους όγκους και τα εμβαδά 

παράπλευρης και ολικής επιφάνειας του κύβου, του 

ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και του κυλίνδρου και να 

λύνουν συνδυαστικά προβλήματα εμβαδών και όγκων 

-Να αξιοποιούν δεδομένα από όγκους  και εμβαδά για να 

κατασκευάζουν τα αναπτύγματα του κύβου, του 

κυλίνδρου και του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου 

-Να αναπαράγουν, να σχεδιάζουν και να συγκρίνουν 

γωνίες 

-Να διενεργούν μεταφορές, μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις 
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σε μιλιμετρέ χαρτί απλών ευθυγράμμων τμημάτων  

-Να σχεδιάσουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς 

άξονα.  

-Χρησιμοποιούν γεωμετρικά λογισμικά SketchPad, Cabri, 

Logo,  για εξάσκηση σε διαφορετική αναπαράσταση των 

γεωμετρικών εννοιών 

. 
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Παράρτημα ΙΙ 
 

Διάλογος με τον δούλο 

Η απόδειξη της ανάμνησης 

- (Σωκράτης): Φώναξέ μου έναν από αυτούς εδώ τους ακολούθους  σου, όποιον 

θέλεις, για να σου το δείξω με τη βοήθειά του(ότι δεν υπάρχει διδασκαλία αλλά 

ανάμνηση) 

-  (Μένωνας): Πολύ ευχαρίστως. Εσύ εκεί, έλα κοντά μου. 

-  (Σωκράτης): Είναι Έλληνας και μιλά ελληνικά; 

- (Μένωνας): Πολύ καλά, μεγάλωσε άλλωστε στο σπίτι μας. 

- (Σωκράτης): Πρόσεξε τώρα τι από τα δύο συμβαίνει, αν από μόνος  του 

ξαναθυμάται ή μαθαίνει από μένα. 

- (Μένωνας): Είμαι όλος προσοχή. 

 

Το διπλάσιο τετράγωνο είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο 

- (Σωκράτης): Πες μου, παλικάρι, βλέπεις ότι αυτό είναι μία 

τετράγωνη επιφάνεια;  

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Είναι μία τετράγωνη επιφάνεια  που έχει όλες 

αυτές τις γραμμές και όλες είναι τέσσερις; 

- (Δούλος): Ακριβώς(παρατηρεί ότι και οι τέσσερις πλευρές 

του τετραγώνου είναι ίσες) 

- (Σωκράτης):Και αυτές εδώ οι γραμμές στο μέσο δεν είναι 

ίσες;  

- (Δούλος): Βέβαια. 

- (Σωκράτης): Μια τέτοια επιφάνεια δε θα μπορούσε να είναι 

μεγαλύτερη ή μικρότερη; 

- (Δούλος): Οπωσδήποτε. 

- (Σωκράτης):Εάν τώρα πάρουμε αυτή την πλευρά με μήκος 

δύο πόδια και την άλλη δύο πόδια, πόσα πόδια θα είναι όλη 

η επιφάνεια; Σκέψου, αν το μήκος αυτής της πλευράς ήταν δύο πόδια, και της 

άλλης  όμως μόνο ένα, ολόκληρη η επιφάνεια δε θα ήταν μία φορά τα δύο πόδια; 

(Στο σχήμα χρησιμοποιούμε εκατοστά) 
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- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Επειδή όμως αυτή εδώ είναι δύο πόδια, όλη 

δεν είναι δύο φορές τα δύο πόδια; 

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Είναι λοιπόν δύο επί δύο πόδια;  

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Και πόσο κάνουν δύο επί δύο πόδια; Σκέψου και απάντησε. 

- (Δούλος): Τέσσερα πόδια Σωκράτη. 

- (Σωκράτης):Μπορούμε τότε να σχηματίσουμε μία δεύτερη διπλάσια και όμοια 

επιφάνεια, που θα έχει όλες τις πλευρές ίσες, όπως η πρώτη; 

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Πόσα πόδια θα είναι αυτή; 

- (Δούλος): Οκτώ πόδια. 

- (Σωκράτης):Ωραία, προσπάθησε τώρα να μου πεις πόσα πόδια θα είναι η κάθε 

πλευρά ένας δεύτερης επιφάνειας. Αυτή εδώ, η πρώτη, έχει πλευρά δύο πόδια, τι 

συμβαίνει με την πλευρά της διπλάσιας επιφάνειας; 

- (Δούλος): Είναι φανερό Σωκράτη, είναι διπλάσια. 

- (Σωκράτης):Βλέπεις, Μένωνα, ότι εγώ τίποτα δε τον διδάσκω, αλλά υποβάλλω 

μόνο ερωτήσεις; Αυτός νομίζει ότι ξέρει το μέγεθος της πλευράς από την οποία θα 

προκύψει η επιφάνεια των οχτώ ποδών. Ή μήπως έχεις άλλη γνώμη; 

- (Μένωνας): Έχω την ίδια γνώμη.  

- (Σωκράτης):Λοιπόν μήπως ξέρει; 

- (Μένωνας): Ασφαλώς όχι. 

- (Σωκράτης):Νομίζει δηλαδή ότι προκύπτει από το μήκος μιας διπλάσιας πλευράς; 

- (Μένωνας): Ναι. 

- (Σωκράτης):Παρακολούθησέ τον τώρα να ξαναθυμάται σύμφωνα με τη σειρά που 

επιβάλλει η ανάμνηση.  

 

Μια ακόμα απόπειρα του δούλου. 

- (Σωκράτης):Εσύ πες μου τώρα, νομίζεις ότι η διπλάσια επιφάνεια θα γίνει από τη 

διπλάσια πλευρά; Το εξής εννοώ. Η επιφάνεια δεν πρέπει να έχει τη μία πλευρά 

μακριά και την άλλη κοντή, αλλά πρέπει να είναι όλες ίσες, όπωςς σε αυτό εδώ το 

σχήμα. Θα είναι όμως διπλάσια από αυτό, οκτώ πόδια. Κοίταξε τώρα αν θα 

νομίζεις πάντοτε το ίδιο, ότι η επιφάνεια σχηματίζεται από τη διπλάσια πλευρά 
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- (Δούλος): Εντάξει. 

- (Σωκράτης):Διπλάσια δε θα είναι αυτή η 

γραμμή, αν προσθέσουμε σε αυτό το σημείο 

μία δεύτερη με το ίδιο μήκος;  

- (Δούλος): Βέβαια. 

- (Σωκράτης): Από αυτή λοιπόν δε θα γίνει η 

επιφάνεια των οχτώ πόδων, όταν πάρουμε τέσσερις τέτοιες; 

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης): Αν σχεδιάσουμε τότε, με βάση αυτή τη διπλάσια, τέσσερις ίσες 

πλευρές. Αυτή είναι η επιφάνεια των οκτώ ποδών που μας λες ή όχι; 

- (Δούλος): Ακριβώς αυτή είναι. 

- (Σωκράτης): Σε αυτό το σχήμα δεν 

περιέχονται τέσσερις επιφάνειες σαν την 

πρώτη και καθεμιά δεν είναι ίση με εκείνη των 

τεσσάρων ποδών; 

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Πόσο μεγάλο είναι; Δεν είναι 

τέσσερις φορές πιο μεγάλο; 

- (Δούλος): Βέβαια και είναι. 

- (Σωκράτης):Μπορεί επομένως, αυτό που είναι τέσσερις φορές πιο μεγάλο να είναι 

διπλάσιο; 

- (Δούλος): Όχι, μα το Δία. 

- (Σωκράτης): Αλλά πόσες φορές είναι μεγαλύτερο; 

- (Δούλος): Τέσσερις φορές μεγαλύτερο. 

- (Σωκράτης):Επομένως παλικάρι μου, 

από τη διπλάσια πλευρά σχηματίζεται 

επιφάνεια όχι διπλάσια αλλά 

τετραπλάσια;  

- (Δούλος): Ναι, πράγματι. 

- (Σωκράτης): Τέσσερις φορές το 

τέσσερα κάνει ή δεν  κάνει δεκαέξι; 

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης): Ναι, αλλά από τι μήκους 
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πλευρά θα σχηματιστεί η επιφάνεια των οκτώ ποδών; Από αυτήν εδώ δε γίνεται 

τετραπλάσια; 

- (Δούλος): Τόση γίνεται. 

-  (Σωκράτης): Και τεσσάρων ποδών δε γίνεται με βάση αυτήν εδώ την πλευρά που 

είναι το μισό ένας προηγούμενης;  

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Ωραία. Η επιφάνεια λοιπόν των οκτώ ποδών δεν είναι διπλάσια από 

αυτή των τεσσάρων, όμως το μισό ένας μεγάλης;  

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Σχηματίζεται λοιπόν από πλευρά μεγαλύτερη από αυτήν αλλά 

μικρότερη από εκείνη τη μεγάλη ή όχι; 

- (Δούλος): Ναι αυτή είναι η γνώμη  μου.  

- (Σωκράτης): Ωραία, ό,τι είναι η γνώμη σου, αυτό μου απαντάς. Πες μου τώρα, 

αυτή η πλευρά δεν είναι μήκους δύο ποδών και η άλλη τεσσάρων; 

- (Δούλος): Ναι. 

-  (Σωκράτης):Πρέπει επομένως η πλευρά ένας επιφάνειας των οκτώ ποδών να 

είναι μεγαλύτερη από την πλευρά των δύο ποδών και μικρότερη από εκείνη των 

τεσσάρων.  

- (Δούλος): Ναι, αυτό πρέπει.  

- (Σωκράτης): Προσπάθησε τώρα να μου πεις  πόσο μεγάλη είναι αυτή.  

- (Δούλος): Τρία πόδια. 

- (Σωκράτης): Τότε εφόσον είναι τριών ποδών, 

δεν θα προσθέσουμε το μισό μήκος αυτής της 

πλευράς, ώστε να γίνει τριών ποδών; Δύο 

πόδια της πρώτης πλευράς και ένα από εδώ. 

Το ίδιο και με την άλλη πλευρά, δύο πόδια έως 

εδώ συν ένα. Σχηματίζεται έτσι η επιφάνεια 

που ένας λες;(Στην πλευρά ΒΓ προσθέσαμε 

τη ΓΟ, στην ΑΒ την ΞΑ).  

- (Δούλος): Πράγματι. 

- (Σωκράτης): Εφόσον όμως αυτή η πλευρά είναι τρία πόδια και η άλλη τρία πόδια, 

η όλη επιφάνεια δεν είναι τρία επί τρία πόδια; 

- (Δούλος): Είναι φανερό. 

- (Σωκράτης): Και πόσο κάνει τρία επί τρία πόδια; 
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- (Δούλος): Εννέα. 

- (Σωκράτης):Πόσων όμως ποδών έπρεπε να είναι η διπλάσια επιφάνεια; 

- (Δούλος): Οκτώ.   

- (Σωκράτης): Σχηματίζεται τότε η επιφάνεια των οκτώ ποδών από πλευρά μήκους 

τριών ποδών;    

- (Δούλος): Σε καμία περίπτωση. 

- (Σωκράτης):Από ποια τέλος πάντων; Προσπάθησε να μας πεις ακριβώς. Αν δε 

θες να μου πεις με αριθμούς, δείξε μου από ποια πλευρά. 

- (Δούλος): Μα το Δία, Σωκράτη, εγώ δεν ξέρω καθόλου! 

 

Η λήξη ένας άγνοιας 

- (Σωκράτης): Βλέπεις, Μένωνα, πώς αυτός εδώ έχει προοδεύσει κατά τη 

διαδικασία ένας ανάμνησης; Στην αρχή, δεν ήξερε τίποτα, ποια είναι η πλευρά 

ένας επιφάνειας με τα οκτώ πόδια, ακριβώς όπως δεν ξέρει και τώρα. Τότε όμως 

είχε τη γνώμη ότι την ήξερε, και με θάρρος απαντούσε, λες και ήξερε, χωρίς να 

του περνά από το μυαλό ότι βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Τώρα όμως 

αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση του το ίδιο, πραγματικά δεν ξέρει, ούτε νομίζει ότι 

ξέρει.  

- (Μένωνας):  Έχεις δίκιο. 

- (Σωκράτης): Δε βρίσκεται τώρα σε καλύτερη θέση σχετικά με το ζήτημα που δεν 

ήξερε; 

- (Μένωνας): Αυτή τη γνώμη έχω κι εγώ.  

- (Σωκράτης): Αφού λοιπόν τον κάναμε να απορήσει, και να μουδιάσει- ό,τι κάνει 

εκείνη η θαλασσινή μουδιάστρα –μήπως του προξενήσαμε κάποιο κακό; 

- (Μένωνας):  Δεν το νομίζω.  

 

Η απορία και η γνώση 

- (Σωκράτης): Εμείς λοιπόν τον έχουμε σπρώξει, καθώς φαίνεται, να ανακαλύψει 

πώς ακριβώς έχει το ζήτημα.  Γιατί αυτός τώρα με προθυμία, νομίζω, θα το 

διερευνήσει, επειδή δεν ξέρει. Τότε όμως χωρίς δισταγμό και μπροστά σε 

πολλούς και πολλές φορές είχε την ιδέα ότι απαντούσε ορθά για τη διπλάσια 

επιφάνεια, ότι η πλευρά ένας πρέπει να είναι διπλάσια. 

- (Μένωνας): Έτσι φαίνεται.  
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- (Σωκράτης): Και νομίζεις ότι αυτός εκ των προτέρων θα επιχειρούσε να ερευνήσει 

ή να μάθει αυτό που νόμιζε ότι ήξερε παρ’ όλο που δεν το ήξερε, προτού βρεθεί 

σε απορία και πριν αντιληφθεί ότι δεν ήξερε και έτσι να επιθυμήσει τη γνώση; 

- (Μένωνας): Δεν το νομίζω Σωκράτη.  

- (Σωκράτης): Επομένως το μούδιασμα τον ωφέλησε; 

- (Μένωνας): Ναι, αυτό νομίζω. 

 

 

Η ανάμνηση και η ορθή γνώμη 

- (Σωκράτης):Κοίταξε τώρα τι θα ανακαλύψει μέσα από την απορία του. Μαζί μου 

θα ερευνήσει, εγώ όμως μόνο θα ρωτώ και δε θα τον διδάσκω. Πρόσεξε μάλιστα 

μήπως με πιάσεις να τον διδάσκω και να τον καθοδηγώ και όχι να αναζητώ τις 

γνώμες του. Πες μου εσύ. Αυτή εδώ δεν είναι μία επιφάνεια τεσσάρων ποδών; Το 

καταλαβαίνεις;  

 

- (Δούλος): Ναι. 

-  (Σωκράτης): Μπορούμε να της προσθέσουμε μία δεύτερη ίση επιφάνεια; 

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης): Και αυτή εδώ, ίση με κάθε μία 

από ένας προηγούμενες;  

- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης): Να συμπληρώσουμε και αυτή 

την επιφάνεια εδώ στη γωνία; 

- (Δούλος): Βέβαια.  

- (Σωκράτης): Δεν σχηματίζονται αυτές οι 

τέσσερις ίσες επιφάνειες; 

-  (Δούλος): Ναι. 
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- (Σωκράτης): Λοιπόν; Ολόκληρη αυτή η 

επιφάνεια πόσες φορές είναι μεγαλύτερη από 

την πρώτη;  

- (Δούλος):  Είναι τετραπλάσια. 

- (Σωκράτης): Έπρεπε να έχουμε διπλάσια. Ή 

δεν το θυμάσαι; 

- (Δούλος):  Βέβαια το θυμάμαι. 

- (Σωκράτης): Είναι και αυτή μία γραμμή που 

τη φέρουμε από τη μία γωνία στην άλλη και 

τέμνει στα δύο καθεμία από αυτές ένας επιφάνειες; 

- (Δούλος):  Ναι. 

- (Σωκράτης): Αυτές δεν είναι τέσσερις ίσες γραμμές, οι οποίες περιέχουν αυτήν 

την επιφάνεια;  

-  (Δούλος): Ναι, πράγματι. 

- (Σωκράτης): Πρόσεξε τώρα. Πόσο μεγάλη 

είναι αυτή η επιφάνεια; 

- (Δούλος):  Δεν ξέρω. 

- (Σωκράτης): Είναι αυτά τέσσερα τετράγωνα 

και καθεμία εσωτερική γραμμή τέμνει το 

καθένα σε ίσα μισά σχήματα ή όχι; 

- (Δούλος):  Ναι. 

- (Σωκράτης): Πόσα τέτοια σχήματα περιέχει 

αυτό το τετράγωνο; 

- (Δούλος): Τέσσερα. 

- (Σωκράτης): Και πόσα αυτό; (Ίσως δείχνει ο τετράγωνο ΗΚΛΜ που η 

γραμμοσκιασμένη επιφάνεια είναι το μισό αυτού). (Δούλος): Δύο.  

- (Σωκράτης): Και ποια η αναλογία του τέσσερα ένας το δύο; 

- (Δούλος): Είναι διπλάσιο. 

- (Σωκράτης): Πόσων ποδών λοιπόν είναι αυτή η επιφάνεια;  

- (Δούλος): Οκτώ πόδια. 

- (Σωκράτης): Από ποια πλευρά; 

- (Δούλος): Απ’ αυτή. 

- (Σωκράτης): Από αυτή δηλαδή που στο τετράγωνο των τεσσάρων ποδών 

εκτείνεται από τη μία γωνία ένας την άλλη. 
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- (Δούλος): Ναι. 

- (Σωκράτης):Οι διδάσκαλοι ονομάζουν 

αυτή τη γραμμή διάμετρο.(Εννοεί τη 

διαγώνιο- Διάμετρο ονόμαζαν τότε, 

σύμφωνα με τον Τίμαιο την υποτείνουσα 

του τριγώνου). Εφόσον λοιπόν 

ονομάζεται διαγώνιος, φαίνεται από τη 

διαγώνιο – το λες εσύ, ακόλουθε του 

Μένωνα – κατασκευάζεται η διπλάσια 

επιφάνεια. 

- (Δούλος): Έτσι ακριβώς είναι Σωκράτη. 

- (Σωκράτης): Λοιπόν Μένωνα, τι πιστεύεις τώρα; Στις απαντήσεις του υπήρξε 

κάποια γνώμη που δεν ήταν δική του;   

-  (Μένωνας): Όχι, μόνο δικές του.  

- (Σωκράτης): Ούτε βέβαια και ήξερε τίποτα. Το είπαμε λίγο πριν.  

- (Μένωνας): Ναι, είναι αλήθεια.  

- (Σωκράτης): Είχε λοιπόν μέσα του αυτές τις γνώμες. Ή μήπως όχι; 

- (Μένωνας):  Βέβαια. 

- (Σωκράτης): Είναι λοιπόν δυνατόν ένας που δεν ξέρει, να έχει μέσα του αληθινές 

γνώμες για πράγματα που δεν ξέρει; 

- (Μένωνας): Αυτό φαίνεται.  

 

 

*Τα  σχήματα σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra. 

 

 

 

 

 


