ίςεσ πλευρζσ κα ζχει και τρεισ ίςεσ γωνίεσ. Στο επίπεδο αυτό λοιπόν, ο ςυμπεραςματικόσ
ςυλλογιςμόσ κάνει τθν εμφάνιςθ του, κι ζτςι μπορεί ζνασ μακθτισ να βγάλει, για
παράδειγμα, το ςυμπζραςμα ότι ζνα ιςόπλευρο τρίγωνο είναι και ιςοςκελζσ ι ότι ζνα
τετράγωνο είναι και ρόμβοσ.
Επίπεδο 3 – Επίπεδο Τυπικισ Επαγωγισ (Formal Deduction)
Στο επίπεδο αυτό, ο μακθτισ αντιλαμβάνεται πλζον το ρόλο των αξιωμάτων και των
κεωρθμάτων. Αντιλαμβάνεται τθν παραγωγικι διαδικαςία τθσ απόδειξθσ και είναι ςε κζςθ
χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα κεωριματα και αξιϊματα να κάνει αποδείξεισ. Είναι ςε
κζςθ να ςυνδυάηει λογικζσ ςχζςεισ και να εξάγει ςυμπεράςματα.
Το επίπεδο αυτό είναι ζνα επίπεδο γεωμετρικισ ςκζψθσ, ςτο οποίο είναι πικανό πολλοί (αν
όχι οι περιςςότεροι) ενιλικοι να μθ φτάςουν ποτζ. Ραρόλα αυτά είναι ςθμαντικό να ποφμε
ότι ςτο ςχολείο, βάςει του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςτο μάκθμα τθσ Ευκλείδειασ
Γεωμετρίασ, το επίπεδο αυτό είναι απαιτοφμενο ιδθ από τθν Α’ τάξθ του Ενιαίου Λυκείου.
Επίπεδο 4 – Επίπεδο Μακθματικισ Αυςτθρότθτασ (Mathematical Rigor)
Οι μακθτζσ ςτο επίπεδο αυτό κατανοοφν τθ ςχζςθ μεταξφ διαφόρων ςυςτθμάτων τθσ
γεωμετρίασ. Είναι ςε κζςθ να περιγράψουν τισ επιδράςεισ που κα ζχει θ προςκικθ ι θ
διαγραφι ενόσ αξιϊματοσ ςε ζνα δεδομζνο γεωμετρικό ςφςτθμα. Μποροφν ακόμα να
ςυγκρίνουν, να αναλφςουν, να δθμιουργιςει τισ αποδείξεισ ςτο πλαίςιο διαφόρων
γεωμετρικϊν ςυςτθμάτων, και να ανακαλφψουν διαςυνδζςεισ μεταξφ τομζων ςτα
μακθματικά, όπωσ θ Αναλυτικι Γεωμετρία.

Τα επίπεδα van Hiele χαρακτθρίηονται από πζντε ιδιότθτεσ :


Κακοριςμζνθ ςειρά (fixed sequence) : Τα επίπεδα γεωμετρικισ κατανόθςθσ
χαρακτθρίηονται από τον επαγωγικό τουσ χαρακτιρα. Αυτό ςθμαίνει ότι προκειμζνου
ζνασ μακθτισ να περάςει από ζνα επίπεδο ςυλλογιςμοφ ςτο επόμενο, κα πρζπει
πρϊτα να ζχει «κατακτιςει» το προθγοφμενο. Δεν είναι δθλαδι δυνατό κάποιοσ να
«πθδιξει» επίπεδο. Σφμφωνα με τουσ van Hieles, θ δυςκολία που αντιμετωπίηουν οι
μακθτζσ ςτο επίπεδο τθσ τυπικισ Επαγωγισ οφείλεται ςτο ότι δεν ζχουν κατακτιςει
προθγουμζνωσ το επίπεδο τθσ άτυπθσ Ραραγωγικότθτασ.
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