

Κρατϊντασ το ςχιμα (π.χ. τετράγωνο) από τισ δφο κορυφζσ του με τον αριςτερό
αντίχειρα και δείκτθ και τισ άλλεσ δφο κορυφζσ του με τον δεξιό αντίχειρα και
δείκτθ.



Εξετάηοντασ τισ πλευρζσ των ςχθμάτων με τισ άκρεσ των δακτφλων



Ρλθςιάηοντασ το γεωμετρικό ςχιμα κοντά ςτο πρόςωπο και ακουμπϊντασ το
ςτο μάγουλο τουσ



Κάνοντασ παλινδρομικζσ κινιςεισ ςτο ςχιμα ςτο διάςτθμα μεταξφ προςϊπου
και κρανίου



Κρατϊντασ το ςχιμα με το αριςτερό χζρι και με το δεξί δείχτθ να μετρά τον
αρικμό των κορυφϊν ι των πλευρϊν ι εξερευνϊντασ το ςχιμα γενικότερα

Υπάρχουν όμωσ και περιπτϊςεισ που οι μακθτζσ ζχουν τόςο καλά ανεπτυγμζνθ τθν
απτικι τουσ αντίλθψθ ϊςτε αναγνωρίηουν το ςχιμα με το που το πιάςουν, χωρίσ να
χρειαςτεί να το εξερευνιςουν, χωρίσ για παράδειγμα να μετριςουν τισ πλευρζσ του ι τισ
γωνίεσ του. Αυτό οφείλεται ςτθν εμπειρία τουσ, ςυνικωσ από κακθμερινά αντικείμενα με
γνωςτό γεωμετρικό ςχιμα, όπωσ π.χ. ζνα κουτί (κφβοσ ι ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο),
μία μπάλα κ.λπ.
Κατά τον Triantafillidis (1995),υπάρχει μία ςχζςθ μεταξφ των ςτρατθγικϊν που επιλζγει
ζνασ μακθτισ να χρθςιμοποιιςει και του επιπζδου γεωμετρικισ ςκζψθσ του (επίπεδα van
Hieles). Ριο ςυγκεκριμζνα, μία ολιςτικι εξερεφνθςθ του ςχιματοσ κα μαρτυροφςε ότι θ
γεωμετρικι ςκζψθ του μακθτι βρίςκεται ςτο πρϊτο ι ςτο δεφτερο επίπεδο van Hiele (level
0 ι 1). Αντίκετα, μία πιο λεπτομερισ και μεκοδευμζνθ εξερεφνθςθ, όπου ο μακθτισ κάνει
χριςθ ςτρατθγικϊν, κα μαρτυροφςε ότι και ο ίδιοσ αντιλαμβάνεται και ψάχνει τισ ςχζςεισ
που ζχουν τα χαρακτθριςτικά του ςχιματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ γεωμετρικι ςκζψθ του
μακθτι φαίνεται να ζχει αναπτυχκεί μζχρι το τρίτο επίπεδο (level 2). Πταν ο μακθτισ
φτάςει ςτο τζταρτο επίπεδο, αυτό τθσ επαγωγικισ ςκζψθσ (level 3), είναι πλζον ςε κζςθ
ακόμα και να δθμιουργιςει νζεσ βελτιωμζνεσ ςτρατθγικζσ.
Μιλϊντασ για τον Duval, είδαμε ότι δίνει προτεραιότθτα ςτθν Οπτικι αντίλθψθ. Ωςτόςο,
όπωσ αναφζραμε παραπάνω, θ όραςθ δεν είναι θ μόνθ πθγι νοθτικϊν εικόνων ςτα
μακθματικά. Το να «νιϊςουμε» με τα χζρια μασ κάποια φυςικά αντικείμενα, χωρίσ να τα
βλζπουμε με τα μάτια μασ, είναι επίςθσ μία πθγι πλοφςιασ παραγωγισ νοθτικϊν εικόνων.
Τζτοιεσ δυνατότθτεσ φαίνονται και από τθν ζρευνα του Triantafillidis (1995) που
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