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     Γεωμετρία το πιο ‘εφιαλτικό’ μάθημα για γονείς και μαθητές σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που μαρτυρούν την αντίληψη αυτή 

για το μάθημα της Γεωμετρίας γίνονται αρκετά αισθητά στην καθημερινότητα μας. 

Σε ένα παιδικό party γενεθλίων για παιδάκια Δημοτικού δυο μαμάδες αναρωτιούνται 

τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους θα μάθουν να ξεχωρίζουν τα γεωμετρικά 

σχήματα. Ένα παιδάκι της Β΄ Γυμνασίου λέει στη μαμά του: ‘μαμά σήμερα κάναμε το 

πρώτο μάθημα στη Γεωμετρία’ και η μαμά του αναφωνεί: ‘Ωχ..Γεωμετρία;’. Δύο 

μαθητές της Α΄ Λυκείου συζητούν στο διάλειμμα: ‘Τι θα κάνουμε στο αυριανό 

διαγώνισμα Γεωμετρίας; Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ πως θα λύσω τα 

προβλήματα στη Γεωμετρία’ και ο συμμαθητής του απαντά: ‘Και μένα με δυσκολεύει 

ο τρόπος σκέψης της επίλυσης των γεωμετρικών προβλημάτων. Πώς θα τα 

καταφέρουμε;’.  



      Είναι λοιπόν πραγματικότητα ότι το μάθημα της Γεωμετρίας φαντάζει δύσκολο 

στα μάτια των μικρών και μεγάλων μαθητών αλλά και των γονιών τους. Ποιος 

ευθύνεται όμως για αυτήν την κατάσταση; Είναι η φύση του μαθήματος της 

Γεωμετρίας που δυσκολεύει τους μαθητές; Φταίνε οι ίδιοι οι γονείς που συχνά πυκνά  

μεταφέρουν άθελα στα παιδιά τους την προκατάληψη που επικρατεί για τη δυσκολία 

του μαθήματος αυτού; Ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί που πολλές φορές δεν 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις απαιτήσεις των μαθητών;  

     Πράγματι, το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η Γεωμετρία είναι ένα πολύπλοκο 

αντικείμενο που εάν δε δοθεί η κατάλληλη προσοχή στη διδασκαλία της μπορεί να 

έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχολογία των μαθητών και κατ΄επέκταση των 

γονιών τους. Εμείς προτείνουμε κάποιους τρόπους διδασκαλίας σε κάθε βαθμίδα της 

εκπαίδευσης που πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσουν ως έναυσμα για περαιτέρω τέτοιες 

προσπάθειες με σκοπό την απλούστευση του μαθήματος της Γεωμετρίας.      

     Πιο συγκεκριμένα, στο Δημοτικό το παιδί έχει την πρώτη του επαφή με τα 

γεωμετρικά σχήματα. Στη φάση αυτή στόχος είναι το παιδί να μάθει να ξεχωρίζει τα 

είδη των σχημάτων και να είναι σε θέση να διακρίνει πως προκύπτουν μερικά από 

αυτά από το συνδυασμό κάποιων άλλων. Έπειτα από την παρουσίαση των 

γεωμετρικών σχημάτων από το δάσκαλο, ένας αποτελεσματικός τρόπος εμπέδωσης 

αυτών είναι μέσω ενός είδους παιχνιδιού που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στην 

τάξη χωρίζοντας ο δάσκαλος τα παιδιά σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Ο δάσκαλος 

προσφέρει στα παιδιά ένα είδος μαγνητικού πίνακα με πλήθος από τα παρακάτω 

σχήματα-μαγνήτες π.χ. ορθογώνιο, τετράγωνο, ρόμβο, κύκλο, τρίγωνο, ορθογώνιο 

τρίγωνο, ημικύκλιο διαφορετικού αλλά και ίδιου μεγέθους. Οι μικροί μαθητές 

καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους εικόνα με βάση τα σχήματα αυτά αλλά και 

να αναφέρουν ποια από αυτά  χρησιμοποίησαν. Έτσι, μπορούν να ενώσουν δυο 

ημικύκλια ίδιας διαμέτρου και να φτιάξουν έναν κύκλο π.χ. τον ήλιο και να 

προσθέσουν γύρω γύρω  μικρά ορθογώνια ως ηλιαχτίδες αυτού. Επίσης, να φτιάξουν 

ένα σπιτάκι που να αποτελείται από ένα τετράγωνο ή δυο ενωμένα ορθογώνια 

τρίγωνα ίδιου μεγέθους, ένα τρίγωνο ως σκεπή και ένα ορθογώνιο ως καμινάδα 

αυτού. Με αυτό τον τρόπο οι μικροί μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία 

κατανόησης των γεωμετρικών σχημάτων με τη μορφή ενός ευχάριστου παιχνιδιού 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την έμπνευση και  τη δημιουργικότητα τους. 

     Στο Γυμνάσιο-Λύκειο ο τρόπος που προτείνεται προκειμένου οι μαθητές να 

απλοποιήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματα της Γεωμετρίας είναι η 



πολυτροπική προσέγγιση τους, δηλ. η επίλυση τους με περισσότερους από έναν τρόπους. Η 

διαφορετικότητα των τρόπων αυτών μπορεί να έγκειται στα διαφορετικά θεωρήματα/ 

πορίσματα της Γεωμετρίας (Leikin & Levav-Waynberg, 2007). Για παράδειγμα ένα 

κλασσικό πρόβλημα Γεωμετρίας της Α΄ Λυκείου όπως το παρακάτω μπορεί να παρουσιαστεί 

στην τάξη από τον εκπαιδευτικό με τους εξής τρεις τρόπους επίλυσης. 

 

Έστω ένα ισοσκελές τρίγωνο με (ΑΒ=ΑΓ) του σχήματος 1. Ισχύουν ˆ̂   και 

ˆˆ .   Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΕΒ είναι ισοσκελές.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. 

 

α΄ τρόπος επίλυσης 

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΕΓ. Αυτά έχουν τα εξής στοιχεία: ΑΕ κοινή 

πλευρά, ˆˆ ,   ΑΒ=ΑΓ. Συνεπώς, από τα κριτήρια ισότητας τριγώνων τα 2 τρίγωνα 

έχουν 2 πλευρές ίσες μία προς μια και τις περιεχόμενες γωνίες στις πλευρές αυτές 

ίσες, άρα είναι ίσα και άρα ΒΕ=ΓΕ, άρα το ΒΕΓ είναι ισοσκελές. 

 

β΄ τρόπος επίλυσης 

Το ΒΑΓ είναι ισοσκελές τρίγωνο και η ΑΔ είναι διχοτόμος άρα και μεσοκάθετος (από 

γνωστό πόρισμα). Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΒΕΔ και ΔΕΓ. Αυτά έχουν τα εξής 

στοιχεία: ΒΔ=ΔΓ, ΔΕ κοινή και είναι και ορθογώνια. Από τα κριτήρια ισότητας 

ορθογωνίων τριγώνων τα παραπάνω τρίγωνα έχω δυο κάθετες πλευρές ίσες μια προς 

μια άρα είναι ίσα. Άρα ΒΕ=ΓΕ και συνεπώς το ΒΕΓ είναι ισοσκελές. 

 

γ΄ τρόπος επίλυσης 

Το ΒΑΓ είναι ισοσκελές τρίγωνο και η ΑΔ είναι διχοτόμος άρα και ύψος (από 

γνωστό πόρισμα). Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΒΕΔ και ΔΕΓ. Αυτά έχουν τα εξής 



στοιχεία: ˆˆ ,   ΔΕ κοινή και είναι και ορθογώνια. Από τα κριτήρια ισότητας 

ορθογωνίων τριγώνων τα παραπάνω τρίγωνα έχω μία κάθετη πλευρά και την 

προσκείμενη στην πλευρά αυτή οξεία γωνία ίσες μία προς μια άρα είναι ίσα. Άρα 

ΒΕ=ΓΕ και συνεπώς το ΒΕΓ είναι ισοσκελές. 

     Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο πλαίσιο διδασκαλίας όπου ο εκπαιδευτικός προσεγγίζει 

ένα γεωμετρικό πρόβλημα με διαφορετικούς τρόπους συμβάλλει στην ενίσχυση της 

αυτενέργειας των μαθητών προκειμένου να επιλέξουν οι ίδιοι ποιος τρόπος είναι πιο 

κατανοητός από τους υπόλοιπους (Newton, 2010), πιο αποτελεσματικός για αυτούς 

(Dhombres, 1993) ή πιο εύχρηστος ως προς την εφαρμογή του. Παράλληλα, 

καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών σε παρόμοια προβλήματα, προσφέρει 

στους μαθητές τη δυνατότητα της επιλογής του τρόπου επίλυσης του εκάστοτε 

γεωμετρικού προβλήματος και γενικότερα συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση 

αυτού, αφού το πρόβλημα τους παρουσιάζεται με διαφορετικούς τρόπους επίλυσης. 

     Συνοψίζοντας, παρουσιάσαμε τρεις τρόπους διδασκαλίας που μπορεί να 

ακολουθήσει ο κάθε εκπαιδευτικός στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης 

προκειμένου να απλουστεύσει έστω και στο ελάχιστο το μάθημα της Γεωμετρίας. 

Συνεπώς, στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προτείνεται ο τρόπος διδασκαλίας να έχει 

τη μορφή ευχάριστου παιχνιδιού ενώ στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση προωθείται η 

πολυτροπική προσέγγιση της διδασκαλίας, 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

       Dhombres, J. (1993). Is one proof enough? Travels with a mathematician of the Baroque 

period. Educational Studies in Mathematics 24: 401-419, 1993. 

 

       Leikin, R., &  Levav-Waynberg, A. (2007).  Exploring mathematics teacher knowledge 

to explain the gap between theory-based recommendations and school practice in the use of 

connecting tasks. Educational Studies in Mathematics, 66, 349–371. 

 

      Newton, K. J., Star, J. R. & Lynch, K. (2010). Understanding the development of 

flexibility in struggling algebra students. Mathematical Thinking and Learning, 12: 282-305. 

 


