

Διαδοχικότθτα (Adjacency) : Οι ιδζεσ και ζννοιεσ που δεν είναι ξεκάκαρεσ για τουσ
μακθτζσ ςε κάποιο επίπεδο, κατανοοφνται πλιρωσ ςτο επόμενο επίπεδο.



Διάκριςθ (Distinction) : Κάκε επίπεδο ζχει τα δικά του γλωςςικά ςφμβολα και τα δικά
του δίκτυα ςχζςεων. Το νόθμα του κάκε γλωςςικοφ ςυμβόλου είναι κάτι περιςςότερο
από τον προφανι του οριςμό, ςυμπεριλαμβάνει τισ εμπειρίεσ με τισ οποίεσ κάκε
ομιλθτισ ςυνδζει το εκάςτοτε ςφμβολο. Κάτι που είναι ςωςτό ςε ζνα επίπεδο δεν είναι
απαραίτθτα ςωςτό και ςε ζνα άλλο. Για παράδειγμα, ςτο επίπεδο 0 το τετράγωνο είναι
το ςχιμα που μοιάηει με κουτί. Στο επίπεδο 2, είναι ζνασ πολφ ςυγκεκριμζνοσ τφποσ
ορκογωνίου παραλλθλογράμμου. Τίποτα όμωσ από τα παραπάνω δεν ζχει νόθμα για
τον οριςμό του τετραγϊνου για κάποιον που είναι ςτο επίπεδο 1. Αν ςτο μακθτι απλά
δίνεται ζνασ οριςμόσ και δεν τουσ δίνεται το περικϊριο να αναπτφξει ουςιαςτικζσ
εμπειρίεσ γφρω από τθν ζννοια, τότε αυτόσ δε κα είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει τθ
γνϊςθ αυτι πζρα από αυτά που κάνει μζςα ςτθν τάξθ.



Διαχωριςμόσ (Separation) : Άτομα που ανικουν ςε διαφορετικά επίπεδα δεν είναι
εφκολα να αλλθλοκατανοθκοφν. Ζνασ δάςκαλοσ που ανικει ςε κάποιο επίπεδο
γεωμετρικι ςκζψθσ μιλάει διαφορετικι «γλϊςςα» από κάποιον μακθτι του που ανικει
ςε κάποιο χαμθλότερο επίπεδο. Πταν, για παράδειγμα, ζνασ δάςκαλοσ μιλάει για ζνα
τετράγωνο, εννοεί ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ ορκογωνίου παραλλθλογράμμου. Ζνασ
μακθτισ όμωσ που ανικει ςε επίπεδο 0 ι 1 δε κα κατανοεί τον όρο αυτό με τον ίδιο
τρόπο. Το αποτζλεςμα είναι ο μακθτισ να μθν κατανοεί το δάςκαλο και ο δάςκαλοσ να
μθν καταλαβαίνει πϊσ ςκζπτεται ο μακθτισ, ςυχνά καταλιγοντασ ότι απλά ο μακθτισ
απαντάει λάκοσ ςε αυτό που τον ζχει ρωτιςει. Οι van Hiele πίςτευαν ότι θ ιδιότθτα
αυτι ιταν ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ που οι μακθτζσ αποτυγχάνουν ι
δυςκολεφονται ςτθ γεωμετρία. Οι δάςκαλοι πιςτεφουν ότι εκφράηονται ξεκάκαρα και
λογικά, όμωσ ο ςυλλογιςμόσ επιπζδου 3 ι 4 που ζχουν, δε γίνεται κατανοθτόσ από τουσ
μακθτζσ οι οποίοι ανικουν ςε χαμθλότερο επίπεδο. Στθν ιδανικι περίπτωςθ, ο
δάςκαλοσ και οι μακθτζσ χρειάηεται να ζχουν κοινζσ εμπειρίεσ πίςω από τθ «γλϊςςα»
τουσ, κάτι που φυςικά δεν είναι πάντα δυνατό.



Επίτευξθ (Attainment) : Οι van Hieles πρότειναν πζντε φάςεισ μζςω των οποίων ζνασ
μακθτισ μπορεί να περάςει από ζνα επίπεδο ςτο επόμενο. Θ επίτευξθ αναφζρεται ςτο
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