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Διζαγωγή 
 

ηε παξνχζα κειέηε ζα δηεξεπλήζνπκε αξρηθά ην ξφιν ηεο δηδαθηηθήο θαη δε ηεο εμέιημεο  

δηδαθηηθά ησλ καζεκαηηθψλ, αθνχ θάλνπκε κηα ζχληνκε ρξνληθή θαηαγξαθή ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ Μαζεκαηηθψλ θαη  εξγαιείσλ αλά ηνπο αηψλεο, κέρξη λα θαηαιήμνπκε ζηα 

λέα καζεκαηηθά πεξί ηα κηζά ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο. 

 

ηελ ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνχκε ζηελ πξφζθαηε εθπαηδεπηηθή ηζηνξία θαη δε απηήο ηεο Δ.Δ. θαζψο 

θαη ζηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ απηή. Θα εμεηδηθεχζνπκε ζηα φζα αθνξνχλ 

ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ηα εξγαιεία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο απηήο, 

PISA&TIMSS. 

 

Έπεηηα, ζα αλαιχζνπκε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Γαιιία, 

Ιηαιία θαη Γεξκαλία θαη ζα  επηρεηξήζνπκε  κηα ρξνλνινγηθή θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε απηά θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο.  

 

ηε ζπλέρεηα, ζα κειεηήζνπκε ην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο ζην ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα γπκλάζηα θαη ιχθεηα. Καηφπηλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε ζπλνιηθά 

ζπγθξηηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηέζζεξηο ρψξεο κειέηεο καο.  

 

Σέινο, ζα θαηαδείμνπκε ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη δε ζηε καζεκαηηθή.   
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1.1. Η διδακηική άλλοηε και ηώπα 

 

Η Γηδαθηηθή δειψλεη αθξηβψο απηφ πνπ θαλεξψλεη θαη ε ίδηα ε ξίδα ηεο ιέμεο, δειαδή 

“Γηδάζθσ”. Η ηθαλφηεηα λα κεηαδνζεί ε γλψζε, παξφιν πνπ θαληάδεη κηα απιή θαζεκεξηλή 

αλαγθαηφηεηα ή απιά θπζηθή απνξξνή ηεο  θνηλσληθήο θαη εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη κηα 

δηαδηθαζία νπζηψδεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία ησλ 

αλζξψπσλ.  

Ο ζθνπφο ηεο δηδαθηηθήο ζα κπνξνχζε λα ζπκππθλσζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, 

ελδηαθεξφλησλ θαη πξνδηαζέζεσλ ηνπ καζεηή, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο 

ηνπ καζεηή  ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, ψζηε λα απνθηήζεη θνηλσληθή ζπλείδεζε.  Οη 

επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ αλά πεξηφδνπο θαη είραλ ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δνκέο θαη 

νη δηαδηθαζίεο, πνπ επεμεγνχλ ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο, έρνπλ θαηαιήμεη ζε πνιππνίθηια 

ζπκπεξάζκαηα, θαζψο θαη ζε πιήζνο πξνηάζεσλ γηα ηα πξνζθνξφηεξα κνληέια κάζεζεο.   

Θα είρε ελδηαθέξνλ λα δνχκε κεξηθά απφ ηα ζεκεία πνπ εζηηάδνπλ ζπνπδαίνη παηδαγσγνί αλά 

ηνπο αηψλεο:  

Ο  Herbart, έλαο απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο παηδαγσγνχο πνπ αζρνιήζεθε επηκειψο κε ηελ 

δηδαθηηθή επηζηήκε, ζεσξεί ηελ παηδαγσγηθή επζέσο εμαξηψκελε απφ ηε Φηινζνθηθή Ηζηθή θαη 

ηελ Φπρνινγία. Η πξψηε νξίδεη ηνλ ζθνπφ ηεο παηδαγσγηθήο, ελψ ε δεχηεξε ηνλ ηξφπν απηήο, 

δειαδή ηα κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο.      

Ο, επίζεο, γλσζηφο παηδαγσγφο Decroly ζεσξεί φηη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είλαη 

απνηειεζκαηηθά, φηαλ ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, 

εμειίζζεηαη ζηε θχζε θαη κε θπζηθέο κεζφδνπο θαη έηζη ην παηδί/καζεηήο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία 

λα επηιχεη κφλν ηνπ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη έξρεηαη αληηκέησπν κε ζέκαηα πνπ αξκφδνπλ 

κφλν ζηελ ειηθία ηνπ. Η ηειεπηαία παξαηήξεζε κπνξεί λα αλνίμεη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην ηη 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ο 
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αθξηβψο κπνξεί λα νξηζηεί σο “αξκφδνλ ζηελ ειηθία ηνπ καζεηή” 

Ο κεηαγελέζηεξνο Dewey, Ακεξηθαλφο παηδαγσγφο, μεθηλά ηε δηδαθηηθή ζεσξία ηνπ  

επηθεληξψλνληαο ζηε βαζηά πίζηε ηνπ ζην δεκνθξαηηθφ ηδεψδεο θαη ζπλδένληαο ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο κε απηή ηεο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε ε κηα λα είλαη πξνυπφζεζε ηεο άιιεο. Δηζήγαγε 

ηε κέζνδν ησλ βησκάησλ, πξνηξέπνληαο δειαδή ην παηδί ζθέθηεηαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο κέζσ ηεο δνθηκήο θαη ηεο πιάλεο.  

 Γεληθά, νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζεσξνχλ ηε δηδαζθαιία σο κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα παξάγεη θαη απηφο ηε γλψζε, κε ηηο θαηάιιειεο βέβαηα 

ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ παηδαγσγνχ. Η πνξεία ηεο γλψζεο ρηίδεηαη κέζα απφ κηα θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, ε νπνία δηακεζνιαβεί ηε γλψζε θαη ζπληειεί ζηελ εζσηεξίθεπζή ηεο απφ ην άηνκν 

(Μαηζαγγνχξαο, 2001).  

 

1.2 Η ιζηοπία ηων Μαθημαηικών 

 

Σα Μαζεκαηηθά εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αξραία Διιάδα σο κηα έλλνηα πνπ 

δειψλεη κηα θαηλνχξγηα επηζηήκε. Πξηλ ηνπο Έιιελεο, αξραίνη ιανί, φπσο νη Αηγχπηηνη, νη 

νπκέξηνη, νη Κηλέδνη θαη άιινη, ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο άηππεο καζεκαηηθέο 

πξάμεηο, κε θαζαξά φκσο ρξεζηηθφ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα. Σα Μαζεκαηηθά μεθηλνχλ κε ηελ 

αξίζκεζε. Γε ζα ήηαλ παξφια απηά επαξθέο λα νξίζνπκε κφλν ηελ αξίζκεζε σο Μαζεκαηηθά.  

 

Tν ππζαγφξεην ζεψξεκα (a2+b2 = c2) κειεηήζεθε ήδε απφ ην 1700 π.Υ.. Σελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν κειεηψληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζπζηήκαηα γξακκηθψλ εμηζψζεσλ θαη δεπηεξνβάζκηεο 

εμηζψζεηο. Απφ ηελ άιιε, ζρεκαηίδεηαη ε γεσκεηξία, αθνχ κειεηψληαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε 

φκνηα ζρήκαηα, εκβαδά θαη φγθνπο. 

ηελ αξραία Διιάδα ν Θαιήο, νπνίνο ζεσξείηαη ν παηέξαο ησλ καζεκαηηθψλ, εηζάγεη ηελ 

έλλνηα ηεο απφδεημεο θαη αλαπηχζζεη ηα “αθεξεκέλα Μαζεκαηηθά”, ηα νπνία αθνξνχλ ζεσξίεο πνπ 

δελ έρνπλ ππνινγηζηηθή αμία, αιιά βνεζνχλ ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

 

Δπίζεο, ζηελ αξραία Διιάδα εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά επαγγεικαηίεο καζεκαηηθνί πνπ 
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ηδξχνπλ Μαζεκαηηθέο ζρνιέο. Μάιηζηα ζεσξνχληαη σο κηα μερσξηζηή θάζηα δηαλννχκελσλ πνπ 

πξνάγνπλ ηε καζεκαηηθή επηζηήκε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε Ππζαγφξεηα ζρνιή.  

 

  Οη καζεκαηηθνί πνπ έδξαζαλ ζηελ αξραία Διιάδα εηζήγαγαλ ηελ έξεπλα ησλ γεληθψλ 

ζεσξεκάησλ πνπ έπξεπε λα απνδεηρζνχλ κε ηξφπν ψζηε λα είλαη αληηθεηκεληθά πεηζηηθά. Με άιια 

ιφγηα, αλ θαη νη Αηγχπηηνη πνιχ λσξίηεξα ήηαλ ηθαλνί λα ππνινγίδνπλ ηνλ φγθν ελφο θπιίλδξνπ, νη 

πξψηνη Έιιελεο καζεκαηηθνί βξήθαλ θαη απέδεημαλ ηνλ γεληθφ ηχπν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Οη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ε δεκφζηα δσή ζηελ Αζήλα εθείλεο ηεο επνρήο ζεσξνχληαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο δηαθνξάο. 

 

      Γηα ηνλ Πιάησλα, πάιη, ηα καζεκαηηθά είραλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γηαηί, αλ θαη 

πξαγκαηεχνληαλ αηζζεηά πξάγκαηα, ηαπηφρξνλα αλαθέξνληαλ ζην γεληθφ, ζην αθεξεκέλν θαη ζην 

ακεηάβιεην. Έβιεπε ηνλ καζεκαηηθφ θφζκν ελδηάκεζα ησλ αηζζεηψλ θαη ησλ κε αηζζεηψλ, 

ππέξηαησλ ηδεψλ. Γη‟ απηφ απέδηδε ζηελ καζεκαηηθή γλψζε ξφιν θαζνξηζηηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ λέσλ. 

 

     Ο Αξηζηνηέιεο, απφ ηελ άιιε, δε ζεσξνχζε ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα σο ηδέεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, αιιά σο “φινλ” αθεξεκέλεο ηδέεο. Αζρνιήζεθε κε ηε ινγηθή δνκή ησλ 

καζεκαηηθψλ ηα νπνία ραξαθηήξηδε: "έμηο απνδεηθηηθή" (απνδεηθηηθή ζπλήζεηα). Δπίζεο, ζεσξνχζε 

φηη αληηθείκελν κειέηεο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ην "θαζ' φινλ", δειαδή ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

είραλ θαζνιηθή ηζρχ θαη απνδεηθλπφηαλ φηη ηζρχνπλ πάληνηε θαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο. Γηα ηνλ 

Αξηζηνηέιε ηα ηπραία θαηλφκελα δελ απνηεινχζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο καζεκαηηθήο 

επηζηήκεο. Απηφ αθξηβψο εμεγεί γηα πνην ιφγν ηα πεδία ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ε ζεσξία πηζαλνηήησλ 

δελ ήηαλ αληηθείκελα κειέηεο ζηα αξραηνειιεληθά καζεκαηηθά. 

 

ηνπο παξαπάλσ ζηνραζηέο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηνλ καζεκαηηθφ Ππζαγφξεην Υίν 

Ιππνθξάηε, ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε κέζνδνο ηεο "απαγσγήο ζε άηνπν". Δπί πιένλ, ν Υίνο 

Ιππνθξάηεο ηεηξαγψληζε ηνλ κελίζθν, πνπ απνηειεί θαη ηνλ πξψην ηεηξαγσληζκφ θακππιφγξακκνπ 

ζρήκαηνο. Ο “ηεηξαγσληζκφο ηνπ θχθινπ” απφ ηφηε ζεσξείηαη σο ην κεγάιν άιπην πξφβιεκα πνπ 

ηαιαλίδεη ηνπο επηζηήκνλεο.  

 

Ο Γηφθαληνο ζεσξείηαη απφ πνιινχο ν δεκηνπξγφο ηεο Άιγεβξαο. ην έξγν ηνπ 
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"Αξηζκεηηθά", πνπ δελ έρεη ινγηθή ή ζπκπεξαζκαηηθή δνκή, αζρνιήζεθε κε ηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, πξνάγνληαο απηφ πνπ νλνκάδνπκε αλαινγηθή ζθέςε ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ην δηάζηεκα απφ 300 π.Υ. έσο ην 200 κ.Υ. ππήξμε κηα γφληκε πεξίνδνο 

γηα ηε Μαζεκαηηθή επηζηήκε, εζηηαζκέλε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  

 

ηνπο επφκελνπο αηψλεο ε πξφνδνο ζπλερίζηεθε,  αιιά γεσγξαθηθά κεηαηνπίζηεθε ζηηο 

ηζιακηθέο ρψξεο φπσο ην Ιξάλ, ηε πξία θαη ηελ Ιλδία. Σνλ 11ν αηψλα πεξίπνπ ν Adelard ηνπ Bath, 

αξγφηεξα ν γλσζηφο Fibonacci, έθεξε ηα “ηζιακηθά” καζεκαηηθά, θαζψο θαη εθείλα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηελ Αξραία Διιάδα, μαλά ζηελ Δπξσπατθή ήπεηξν. 

 

Mηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή εμέιημε ζηε καζεκαηηθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα κε ηνπο Pacioli, CardanTartaglia θαη Ferrari νη νπνίνη αλέπηπμαλ θαη ηηο 

αιγεβξηθέο ιχζεηο θπβηθψλ θαη ηεηαξηνβάζκησλ εμηζψζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Copernicus 

θαη ν Galileo ρξεζηκνπνίεζαλ απηέο ηηο εθαξκνγέο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηε κειέηε ηνπ ζχκπαληνο.  

 

Η πξφνδνο ζηελ Άιγεβξα άζθεζε ζεκαληηθή επίδξαζε, ςπρνινγηθήο θπξίσο θχζεσο, ζηε 

καζεκαηηθή έξεπλα θαη εηδηθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ηεο αιγεβξηθήο έξεπλαο ζηελ Ιηαιία ην Βέιγην 

θαη ηε Γαιιία. 

 

Καηά ηνλ 17
ν
  αηψλα νη  Napier θαη Briggs θαη άιινη κε ηελ αλαθάιπςε ησλ ινγαξίζκσλ 

επέθηεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε δχλακε ησλ καζεκαηηθψλ σο επηζηήκεο ππνινγηζηηθήο. Ο 

Cavalieri ζεκείσζε πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο κεζφδνπ ησλ 

απεηξνειάρηζησλ ζεκείσλ θαη ν Descartes πξνζέζεζε ηε δχλακε ησλ αιγεβξηθψλ κεζφδσλ ζηε 

Γεσκεηξία. 

 

Η πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ ζπλερίζηεθε κε ηνλ Fermat, ν 

νπνίνο, καδί κε ηνλ Pascal, μεθίλεζε ηε καζεκαηηθή κειέηε ησλ πηζαλνηήησλ. Βέβαηα, ν 

δηαθνξηθφο ινγηζκφο θαηά ηνλ 17ν αηψλα ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ελαζρφιεζεο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ επηζηεκψλ ηεο επνρήο. 
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     Ο Newton, πάιη, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνιιψλ παιηφηεξσλ καζεκαηηθψλ, φπσο ν θαζεγεηήο ηνπ 

Barrow, αλέπηπμε ηνλ δηαθνξηθφ ινγηζκφ σο εξγαιείν γηα λα πξνσζήζεη ηε κειέηε ηεο θχζεο. ην 

έξγν ηνπ πεξηέρεηαη κηα πιεζψξα λέσλ αλαθαιχςεσλ πνπ δείρλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

καζεκαηηθψλ, θπζηθήο θαη αζηξνλνκίαο.  

 

Με ηε ζεσξία ηεο βαξχηεηαο ηνπ Νεχησλα θαη ηε ζεσξία ηνπ θσηφο, νδεγνχκαζηε πιένλ 

ζηνλ 18ν αηψλα. 

 

Ο πην ζεκαληηθφο καζεκαηηθφο ηνπ 18νπ αηψλα ήηαλ ν Euler ν νπνίνο, εθηφο απφ ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζε έλα επξχ θάζκα ησλ καζεκαηηθψλ , “αλαθάιπςε” δχν λέα πεδία, δειαδή ηνλ 

απεηξνζηηθφ ινγηζκφ θαη ηε δηαθνξηθή γεσκεηξία. Η πξνζθνξά ηνπ Euler ήηαλ επίζεο ζεκαληηθή 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηελ ζεσξία ησλ αξηζκψλ, ζεσξία πνπ είρε αξρίζεη λα κειεηάηαη 

απφ ηνλ Fermat. 

 

     Πξνο ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα, ν Lagrange μεθίλεζε κία απζηεξή ζεσξία ησλ εμηζψζεσλ θαη 

ηεο κεραληθήο. O αηψλαο θιείλεη, κε ην ζπνπδαίν έξγν ηνπ Laplace γηα ηε κεραληθή ησλ νπξάλησλ 

ζσκάησλ, θαζψο θαη κε ηελ θαηαγξαθή ζεκαληηθήο πξνφδνπ ζηε ζπλζεηηθή γεσκεηξία απφ ηνπο 

Monge θαη Carnot. 

 

Σνλ 19
ν
  αηψλα παξαηεξήζεθε κηα ηαρεία πξφνδν. Η εξγαζία ηνπ Fourier γηα ηε ζεξκφηεηα 

ήηαλ ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, ελψ  ν Plücker ζηε αλαιπηηθή γεσκεηξία θαη ν Steiner ζηε ζπλζεηηθή 

γεσκεηξία παξήγαγαλ εμίζνπ ζεκειηψδεο έξγν. 

 

   Σαπηφρξνλα αλαπηχρζεθε ε κε Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, απφ ηνπο Lobachevsky θαη Bolyai. ηελ 

καζεκαηηθή εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο ηνλ 19
ν
 αηψλα ζπλαληάκε ηνλ Gauss, ηνλ  

ζεσξνχκελν απφ πνιινχο σο ηνλ κεγαιχηεξν καζεκαηηθφ φισλ ησλ επνρψλ. Σν έξγν ηνπ ζηε 

δηαθνξηθή γεσκεηξία έθεξε επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ζπλέβαιε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε 

κειέηε ηεο Αζηξνλνκίαο θαη ηνπ καγλεηηζκνχ. 

 

Ο 19νο αηψλαο μεπξφβαιε κε ην έξγν ηνπ Galois ζηηο εμηζψζεηο. Με ηε δηνξαηηθφηεηα ηνπ ζηνλ 

ηνκέα απηφλ έδεημε ην κνλνπάηη πνπ ηα καζεκαηηθά ζα αθνινπζνχζαλ ζηε κειέηε ησλ ζεκειησδψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Η εηζαγσγή ηνπ Galois ηεο έλλνηαο ηεο νκάδαο ζήκαλε κηα λέα θαηεχζπλζε γηα 
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ηελ καζεκαηηθή έξεπλα πνπ ζπλερίζηεθε θαη ηνλ 20ν αηψλα.(Cuomo, 2007) 

 

Η Αιγεβξηθή Γεσκεηξία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Cayley, ηνπ νπνίνπ ε εξγαζία ζηνπο πίλαθεο θαη ηε 

γξακκηθή άιγεβξα, ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο Υάκηιηνλ θαη Grassmann. Σν ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα 

βξήθε ηνλ Cantor λα εθεχξεη ηε ζεσξία ησλ ζπλφισλ, ζρεδφλ κφλνο ηνπ, ελψ ε αλάιπζή ηνπ ζηελ 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πξνζηίζεηαη ζην κεγάιν έξγν ησλ Dedekind θαη Weierstrass γηα ηνπο άξξεηνπο 

αξηζκνχο. 

 

     Η καζεκαηηθή αλάιπζε θαζνξίζηεθε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο Μαζεκαηηθήο Φπζηθήο θαη ηεο 

Αζηξνλνκίαο. Σν έξγν ηνπ Lie ζηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο νδήγεζε ζηε κειέηε ησλ ηνπνινγηθψλ 

νκάδσλ θαη ζηε δηαθνξηθή ηνπνινγία. Δπίζεο, ν Maxwell έκειε λα θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο ζηε Μαζεκαηηθή Φπζηθή. Σέινο, ε ηαηηζηηθή Μεραληθή αλαπηχρζεθε 

απφ ηνπο Maxwell, Boltzmann θαη Gibbs.  

 

Απφ ηφηε έσο ηα 1949 ηα Μαζεκαηηθά αξηζκνχλ 3400 δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, ελψ ζηηο κέξεο καο 

θπθινθνξνχλ 200.000 ζεσξήκαηα θάζε ρξφλν ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά παγθνζκίσο. Ιδαληθφο 

καζεκαηηθφο ζηηο κέξεο καο δελ είλαη απηφο πνπ ηα μέξεη φια, πξάγκα αδχλαην, αιιά φπνηνο έρεη 

ηελ επθπή ηδέα λα θαηλνηνκήζεη ζηα καζεκαηηθά αλνίγνληαο λένπο δξφκνπο ζηε καζεκαηηθή 

επηζηήκε. 

 

1.2.1 Ιζηοπική επιζκόπηζη ηηρ εξέλιξηρ ηων μαθημαηικών ζηην 
Δςπώπη καηά ηον 19ο και 20ο αιώνα και η ζςμβολή ηηρ 
ζηη διδαζκαλία ηοςρ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε καζεκαηηθή κεζνδνινγία θαη δηδαζθαιία δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαλφεζή ηεο σο θηινζνθηθήο ζεσξίαο γχξσ απφ ηηο κεζφδνπο ησλ γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ παηδαγσγηθή 

θαη ζηε θηινζνθία ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο είλαη ακθίδξνκε θαη, ζπλεπψο, θάζε θηινζνθία ησλ 

καζεκαηηθψλ έρεη θαη δηδαθηηθέο επηπηψζεηο (Αλαπνιηηάλνο, 1985). Χο εθ ηνχηνπ, ην πεξηερφκελν 

ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ππφ ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε, κε απνηέιεζκα νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ηεο λα δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ. Οη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο 
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πνπ αλαθχπηνπλ, θαηά ηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ, δελ αθνξνχλ κφλν ζηηο κεζφδνπο θαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, αιιά έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπο (Davis&Hersh, 1981) . 

ηηο αξρέο, ινηπφλ, ηνπ 19
νπ

  αηψλα θχξηα επηξξνή ζηε θηινζνθία ησλ καζεκαηηθψλ 

αζθνχζαλ νη απφςεηο ηνπ Kant, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεκαηηθέο πξνηάζεηο είλαη ζπλζεηηθέο, 

aprioriψλ, δελ αθνξνχλ κφλν ζηηο κεζφδνπο θαη ζην πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, 

αιιά έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ ίδηα ηε γλψζηκεο, κέζσ ηεο 

θαζαξήο δηαίζζεζεο – ελφξαζεο. Γειαδή, ηα καζεκαηηθά αθελφο είλαη γλψζηκα, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ αηζζεηεξηαθή εκπεηξία, δηα κέζνπ κηαο δηαίζζεζεο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο 

θαη αθεηέξνπ νη αιήζεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ  δε δχλαηαη λα θαζνξηζηνχλ αλαιχνληαο έλλνηεο 

(Kant, 1976: 105). Δπίζεο, ε Γεσκεηξία απνηεινχζε ηνλ πην αμηφπηζην θαη ζεκειηψδε θιάδν ηεο 

γλψζεο, αιιά θαη ην βαζηθφηεξν επηρείξεκα γηα ηε βεβαηφηεηα ηεο γλψζεο. 

Η ζεσξία ησλ ζπλφισλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο καζεκαηηθέο ζεσξίεο πνπ εμεηάδνπλ 

δνκέο, ζχλνια δειαδή εθνδηαζκέλα κε ζπλαξηήζεηο θαη ζρέζεηο, κειεηά ηα ζχλνια. Αλ θαη 

νπνηνζδήπνηε ηχπνο απφ αληηθείκελα κπνξεί λα νξίζεη ζχλνιν, ε ζεσξία ζπλφισλ εθαξκφδεηαη 

ζπλήζσο ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά. Η ζχγρξνλε κειέηε ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ 

μεθίλεζε απφ ηνλ GeorgCantor θαη ηνλ Dedekind ηε δεθαεηία ηνπ 1870. Μεηά ηελ αλαθάιπςε 

παξαδφμσλ ζηελ άηππε ζεσξία ζπλφισλ, πιεζψξα ζπζηεκάησλ αμησκάησλ πξνηάζεθαλ απφ ηελ 

αξρή ηνπ 20νπ αη., κε πην γλσζηφ ηε Zermelo–Fraenkelsettheory, κε ην «αμίσκα ηεο επηινγήο» 

(Μνζρνβάθεο, 1993).  

Η ζεσξία ζπλφισλ, πνπ ηππνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο ινγηθήο πξψηνπ βαζκνχ, είλαη ην πην 

δηαδεδνκέλν ζεκειηψδεο ζχζηεκα γηα ηα καζεκαηηθά. Η γιψζζα ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο νξηζκνχο ζρεδφλ φισλ ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο νη 

ζπλαξηήζεηο θαη νη έλλνηεο ηεο ζπλνινζεσξίαο πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα δηδαθηέα πξνγξάκκαηα 

καζεκαηηθψλ. ηνηρεηψδε δεδνκέλα γηα ηα ζχλνια θαη ηελ ηδηφηεηα κέινπο ζπλφινπ κπνξνχλ λα 

εηζαρζνχλ ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, καδί κε δηαγξάκκαηα Venn, γηα ηε κειέηε ζπιινγψλ απφ θνηλά 

θπζηθά αληηθείκελα. Βαζηθέο πξάμεηο, φπσο ε έλσζε θαη ε ηνκή ζπλφισλ, κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ 

ζ' απηφ ην πιαίζην. Πην πξνρσξεκέλεο έλλνηεο, φπσο ε πιεζηθφηεηα, είλαη βαζηθφ θνκκάηη ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο καζεκαηηθψλ.  

Η ζεσξία ζπλφισλ απνηειεί, επίζεο, έλα πνιιά ππνζρφκελν ζεκειηαθφ ζχζηεκα γηα ην 
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κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καζεκαηηθψλ. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ 

PrincipiaMathematica, πξνβιήζεθε ν ηζρπξηζκφο φηη ηα πεξηζζφηεξα ή αθφκα φια ηα καζεκαηηθά 

ζεσξήκαηα κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο εχζηνρα ζρεδηαζκέλνπ ζπλφινπ αμησκάησλ 

γηα ηε ζεσξία ζπλφισλ, επαπμεκέλνπ κε πνιινχο νξηζκνχο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή πξψηεο ή 

δεχηεξεο ηάμεο (Jech , 2006).  

Η ζεσξία ζπλφισλ σο ζεκέιην γηα ηε καζεκαηηθή αλάιπζε, ηελ ηνπνινγία, ηελ αθεξεκέλε 

άιγεβξα θαη ηα δηαθξηηά καζεκαηηθά είλαη επίζεο αλακθηζβήηεηε. Μαζεκαηηθνί απνδέρνληαη θαη ' 

αξρήλ φηη ζεσξήκαηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο θαη 

ηα αμηψκαηα ηεο ζεσξίαο ζπλφισλ. Λίγεο πιήξεηο παξαγσγέο ζχλζεησλ καζεκαηηθψλ ζεσξεκάησλ 

απφ ηε ζεσξία ζπλφισλ έρνπλ επηζήκσο επηβεβαησζεί, σζηφζν, επεηδή νη ηππηθέο παξαγσγέο είλαη 

ζπρλά πνιχ πεξηζζφηεξεο απ΄ φζνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο ε θπζηθή γιψζζα ππνδεηθλχεη σο 

ππαξθηνχο.  

Σν  γεγνλφο απηφ έθεξε ηε ιεγφκελε θξίζε ζηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ θαη έηζη δφζεθε 

ην έλαπζκα γηα κηα ελδνζθφπεζε θαη αλαδηαηχπσζε ησλ καζεκαηηθψλ θαηά ηνλ 20ν αηψλα κε 

θνξείο ηηο ηξεηο βαζηθέο δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο ζρνιέο : (α) ηνλ Λνγηθηζκφ κε πξσηεξγάηεο 

ηνπο Leibniz , Dedekind , PeanoFreege  θαη Russel , (β) ηνλ Φνξκαιηζκφ ησλ Hilbert , Godel , θαη 

Curry θαη (γ) ηνλ Κνλζηξνθηνπβηζκφ ή Ιληνπηζηνληζκφ , νπαδνί ηνπ νπνίνπ ππήξμαλ νη Brower,  

Heyting θαη Dumme.  

Οη Λνγηθηζηέο, αξρηθά, ζεσξνχζαλ πσο νη αιήζεηεο ζα κπνξνχζαλ λα θαηαλνεζνχλ apriori 

αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαηήξεζε. Οη Φνξκαιηζηέο, αληίζεηα, ζηήξημαλ ην πξφγξακκά ηνπο ζηελ  

αλάγθε απφδεημεο φηη ηα καζεκαηηθά αμησκαηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζπλεπή. Γηα ηνλ θνξκαιηζκφ  ηα 

καζεκαηηθά απνηεινχληαη απφ αμηψκαηα, νξηζκνχο θαη ζεσξήκαηα, δειαδή απφ ηχπνπο (Davis - 

Hersh, 1981, ζ.13). Η ζρνιή απηή θπξηάξρεζε ζηελ Δπξψπε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960 κε ην 

φλνκα «Νέα Μαζεκαηηθά» θαη έθηαζε λα δηδάζθεηαη αθφκα θαη ζηα λεπηαγσγεία. Σν ηξίην 

θηινζνθηθφ ξεχκα, απηφ ησλ θνλζηξνπθηηβηζηψλ, εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα κε θχξην 

εθθξαζηή ηνπ ηνλ Γαλφ ηνπνιφγνL. Brower (1908), ζεζκνζεηψληαο κηα ηδηαίηεξε έλλνηα 

θαηαζθεπαζηηθφηεηαο (Β. Κνπιατδεο, 2002: 66). Η καζεκαηηθή γλψζε, ζχκθσλα κε ηνπο 

θνλζηξνπθηηβηζηέο (VonGlasersfeld, Vygotsky θαη Ernest), απνηειεί θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη 

επνκέλσο δελ είλαη νχηε απφιπηε νχηε πξνθαζνξηζκέλε  (Δ. Κνιέδα, 2000: 73). Η καζεκαηηθή 

γλψζε, επνκέλσο, σο θνηλσληθφ πξντφλ ζεσξείηαη δηαςεχζηκε θαη αέλαα αλνηρηή ζε αλαζεσξήζεηο, 
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ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ ηεο, φζν θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζεκειηψδεηο ηεο 

έλλνηεο (Lakatos, 1996 ; Wilder , 1986). 

Σν θπξίαξρν ξεχκα ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο ήηαλ κηα 

«θνξκαιηζηηθή άπνςε γηα ηε δηδαζθαιία» (Φεξεληίλνο, 2001), αλαθεξφκελε σο «κπηρεβηνξηζηηθή 

ζπληζηψζα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ». Ο κπηρεβηνξηζκφο ή ζπκπεξηθνξηζκφο (Thorndike, Pavlov, 

Watson, Skinner) θπξηαξρνχζε ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο κέρξη ην 1960 (Σαζηφο, 2008). Καηά ηνπο 

ζπκπεξηθνξηζηέο, ην κπαιφ ηνπ καζεηή είλαη άγξαθν ραξηί, πάλσ ζην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα εγγξάςεη ηε γλψζε. Η κπηρεβηνξηζηηθή κάζεζε είλαη παζεηηθή, ιεπηηθή, ζηαηηθή θαη 

αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηήξημε κηα θνξκαιηζηηθή άπνςε γηα ηε δηδαζθαιία κε ηα «Νέα 

Μαζεκαηηθά».  

Σν δεχηεξν ξεχκα, ην νπνίν εκθαλίζηεθε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, ζηεξίρηεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ηνπ έρνπλ απνδνζεί δηάθνξνη ραξαθηεξηζκνί (Φεξεληίλνο, 2001): 

«ξεαιηζηηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο» ή «δηδαζθαιία δηαξζξσκέλε γχξσ απφ επξεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή», αιιά θαη «ζρεηηθηζηηθή άπνςε γηα ηε κάζεζε» 

(Hunting, 1987). ηε ζπλέρεηα, σο βαζηθφο ζθνπφο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηέζεθε ε 

απφθηεζε καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ καζεκαηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ (Σχπαο, 

2005), ηεο ηθαλφηεηαο δειαδή ηνπ καζεηή λα εθαξκφδεη καζεκαηηθέο γλψζεηο, κεζφδνπο θαη 

δηαδηθαζίεο ζε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (ΔΠΠ Μαζεκαηηθψλ, 1997, άξζξν2). 

Οη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαίλεηαη λα βξίζθνπλ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ζεσξίεο κηα 

ζεκαληηθή πξφηαζε γηα ηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

κνληέινπ δηδαζθαιίαο. Καζνξηζηηθή, πιένλ, είλαη ε ζεκαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο 

απηνξξχζκηζεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Η ζέζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αλαπηπμηαθή ζεσξία ηνπ 

J. Piaget, ζχκθσλα κε ηελ νπνία καζαίλνπκε κέζσ κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο ξήμεσλ θαη 

επαλατζνξξνπηψλ. Γηα ηνλ J. Piaget ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζεκαίλεη ηε κεηάβαζε ηνπ 

αηφκνπ ζε έλα αλψηεξν λνεηηθφ επίπεδν. 

Δλ θαηαθιείδη, ε απφθηεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο είλαη πξννδεπηηθή θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν. Έηζη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ – δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν (ΔΠΠ Μαζεκαηηθψλ, 

1997:2) ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Με άιια ιφγηα, ε γλψζε γεληθά θαη ηδηαίηεξα ε 

καζεκαηηθή γλψζε αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα, ε ηεθκεξίσζε 
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ησλ νπνίσλ γίλεηαη θαη‟ αξρήλ ζε έλα δηαηζζεηηθφ θαη εκπεηξηθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε 

βάζε κηαο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 

 

1.3 Η διδακηική ηων Μαθημαηικών 

 

I. Η ζπκβνιή ηνπ Καλη 

Μέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα θπξηαξρνχζε ε αξραηνειιεληθή αληίιεςε, φηαλ ήξζε ζην 

πξνζθήλην ε θηινζνθηθή ζεψξεζε ηνπ Καλη. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε aprioriγλψζε 

ζπλίζηαηαη ζε πξνηάζεηο πνπ εμάγνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη πάλσ ζηε βάζε ηνπ θαζαξνχ ιφγνπ, 

ρσξίο πξνζθπγή ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εκπεηξία, ελψ ε aposterioriγλψζε εμάγεηαη κε βάζε ηελ 

εκπεηξία.  

Κάζε καζεκαηηθή απφδεημε είλαη εληαγκέλε ζε έλα «αμησκαηηθφ ζχζηεκα» θαη εμαξηάηαη 

απνιχησο απφ απηφ. Με ηνλ φξν «αμησκαηηθφ ζχζηεκα» ελλννχκε έλα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 

καζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, ζην νπνίν θάπνηεο απφ απηέο ζεσξνχληαη φηη ηζρχνπλ ππνζεηηθά θαη 

θαηά θάπνην ηξφπν πξνεγνχληαη απφ ινγηθή άπνςε έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Απηή ε παξαγσγηθή 

κέζνδνο, σο ηξφπνο πξνζπέιαζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ, θπξηάξρεζε σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

νπφηε εκθαλίζηεθε πιήζνο αληηθάζεσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζνχλ νη καζεκαηηθέο ζεσξίεο απφ απηέο ηηο αληηθάζεηο 

εκθαλίζηεθαλ ζηε θηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηξεηο βαζηθέο ζρνιέο: ν Λνγηθηζκφο, ν 

Φνξκαιηζκφο θαη ν Κνλζηξνπθηηβηζκφο ή  Ιληνπηζηληζκφο ή Δλνξαηηζκφο (Σνπκάζεο, 1994). 

ii. Λνγηθηζκφο 

Ο Λνγηθηζκφο είλαη ε θηινζνθηθή ζρνιή, ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη ηα καζεκαηηθά είλαη θιάδνο 

ηεο ινγηθήο. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηε ζέζε ησλ ινγηθηζηψλ, ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα θαη νη 

έλλνηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απφ θάπνηα ινγηθή νξνινγία θαη ηα ζεσξήκαηα λα πξνθχςνπλ βάζεη 

απηψλ κέζα απφ θάπνηεο ινγηθέο αξρέο. Η ζρνιή απηή έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηνλ Leibniz (1666), ν 

νπνίνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ νξακαηίζηεθε έλα παλίζρπξν ηππνπνηεκέλν πξνηαζηαθφ ινγηζκφ κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα γηλφηαλ λα εμεηάδνπκε θαη λα βξίζθνπκε ηε ζσζηή απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε 
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καζεκαηηθή πξφηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφιπηα νξζνινγηθφ ζχζηεκα απνθάζεσλ .  

εκαληηθνί πξσηεξγάηεο ηνπ Λνγηθηζκνχ είλαη ν Dedekind  θαη ν  G. Peano, ν νπνίνο 

εηζήγαγε ηνλ ινγηθφ ζπκβνιηζκφ ζηε δηαηχπσζε καζεκαηηθψλ πξνηάζεσλ, αιιά θαη ζεκειίσζε 

έλα αμησκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αξηζκεηηθή, ην νπνίν ηζρχεη σο ζήκεξα. Δλ ζπλερεία, ν Frege 

πξνζπάζεζε λα νξίζεη ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα σο ινγηθέο έλλνηεο. Ο βαζηθφηεξνο  εθπξφζσπνο 

ηνπ Λνγηθηζκνχ ππήξμε ν  Russel, ν νπνίνο κε ην έξγν ηνπ PrincipiaMathematica πξνζπάζεζε λα 

θάλεη πιήξε αλαγσγή ησλ καζεκαηηθψλ ζηε Λνγηθή (Καζηάλε &Σνθκαθίδε, 1993) . 

Ο Λνγηθηζκφο, ηέινο, θαηά ηνπο P. Davisθαη R. Hersh (1989), είλαη κηα κνξθή πιαησληθνχ 

ξεαιηζκνχ. Οη Λνγηθηζηέο, ζεσξνχλπσο νη αιήζεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπιιεθζνχλ 

aprioriαλεμάξηεηα απφ ηελ παξαηήξεζε. Ο Λνγηθηζκφο πξνζπάζεζε λα απνδείμεη φηη φιεο νη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηελ ηδέα ηεο αθεξεκέλεο ηδηφηεηαο θαη φηη ηα 

καζεκαηηθά παξάγνληαη απφ βαζηθέο ινγηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ηδηφηεηεο. 

iii. Φνξκαιηζκφο 

Η Φηινζνθηθή απηή ζρνιή ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Hilbert  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμησκαηηθήο κειέηεο γηα ηελ Γεσκεηξία ζην έξγν ηνπ «Θεκέιηα ηεο Γεσκεηξίαο».  Βαζηθή ζέζε 

ηεο Φνξκαιηζηηθήο ρνιήο είλαη φηη ηα Μαζεκαηηθά αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ηππηθψλ 

ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη πεξηιακβάλνπλ κφλν ηδεαηά 

ζπκβνιηθά ζηνηρεία. Δμειίρζεθαλ δχν εηδψλ θνξκαιηζκνί ν «θνξκαιηζκφο ησλ φξσλ» θαη ν 

«θνξκαιηζκφο ησλ παηγλίσλ». 

Ο Φνξκαιηζκφο απέρεη απφ ην λα δεκηνπξγεί κηα πιαησληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη μερσξίδεη 

ηα Μαζεκαηηθά ηειείσο απφ ηνλ εκπεηξηθφ θφζκν. Οη νπαδνί ηνπ ζεσξνχζαλ φηη γηα ηε ζηνηρεηψδε 

αξηζκεηηθή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε «ζπγθεθξηκέλεο πιηθέο ηειηθέο κεζφδνπο» (Καξαληδίλεο, 

2003). 

Οη Φνξκαιηζηέο ζηήξημαλ ην πξφγξακκά ηνπο πάλσ ζηελ αλάγθε απφδεημεο φηη ηα 

καζεκαηηθά αμησκαηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζπλεπή. Γηα ηνλ Φνξκαιηζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο P. 

Davisθαη R. Hersh (1981: 13), δελ ππάξρνπλ καζεκαηηθά αληηθείκελα, αιιά απνηεινχληαη απφ 

αμηψκαηα, νξηζκνχο θαη ζεσξήκαηα, δειαδή απφ ηχπνπο. Γηα ηνπο Φνξκαιηζηέο, νη καζεκαηηθνί 

ηχπνη δελ έρνπλ θαλέλα λφεκα θαη θακηά ηηκή αιήζεηαο.  
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Η ζρνιή απηή θπξηάξρεζε ζηελ Δπξψπε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960, θαη κε ην φλνκα 

«Νέα ή Μνληέξλα Μαζεκαηηθά» έθηαζε λα δηδάζθεηαη αθφκα θαη ζηα λεπηαγσγεία. 

iv.Κνλζηξνπθηηβηζκφο ή Ιληνπηζηληζκφο ή Δλνξαηηζκφο 

Οη Δλνξαηηζηέοζεσξνχλ ηα Μαζεκαηηθά σο κηα θπζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πλεχκαηνο θαη σο κηα 

ειεχζεξε ηππηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ζθέςεο. Με άιια ιφγηα, ζεσξνχλ ηε δηαίζζεζε δειαδή ηελ 

ελφξαζε, σο κφλε πεγή γλήζηαο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Η ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ ή 

Δλνξαηηζκνχ ζεκειηψλεηαη πάλσ ζε κία βαζηθή αξρή: ηελ ελφξαζε ηεο πηζαλφηεηαο θαηαζθεπήο 

κηαο άπεηξεο ζεηξάο αξηζκψλ, ηνπο νπνίνπο καζαίλνπκε δηαηζζεηηθά. Η δεχηεξε βαζηθή αξρή 

ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαηαζθεπήο λέσλ καζεκαηηθψλ νληνηήησλ (Brouwer, 

1975). 

Σν ηξίην απηφ θηινζνθηθφ ξεχκα, είλαη έληνλα πξσηφηππν θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο ζρνιέο. Δκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα κε θχξην εθθξαζηή ηνπ ηνλ Γαλφ 

ηνπνιφγνL. Brower (1908), ζεζκνζεηψληαο κηα ηδηαίηεξε έλλνηα θαηαζθεπαζηηθφηεηαο. Οη απαξρέο 

ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ εληνπίδνληαη ζην έξγν ηνπ θηιφζνθνπ GiambattistaVico (Κνπιατδεο, 2002: 

66), ν νπνίνο ππνζηήξημε πσο ν άλζξσπνο γλσξίδεη κνλάρα φ,ηη ν ίδηνο δεκηνπξγεί, δειαδή ηελ 

ηζηνξία ηνπ. Καηά ηνλ Tobin, “ν θνλζηξνπθηηβηζκόο είλαη έλα ζύλνιν πίζηεσλ πεξί ηε γλώζε ε 

νπνία αξρίδεη κε ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο όηη ε πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη αιιά δελ κπνξεί λα γλσζζεί 

σο έλα ζύλνιν από αιήζεηεο” (Σobin, 2005), ελψ ν  Confrey  θάλεη ιφγν “γηα κηα ζεσξία γηα ηα 

όξηα ηεο αλζξώπηλεο γλώζεο”  θαη εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη “όιε ε γλώζε πνπ έρνπκε είλαη έλα 

πξντόλ ησλ δηθώλ καο ελεξγεηώλ”. Γελ κπνξνύκε λα έρνπκε άκεζε γλώζε νπνηαζδήπνηε εμσηεξηθήο ή 

αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο” (Κνιέδα, 2000 :73).  

Αθνχ ινηπφλ είλαη αδχλαην λα γλσξίζνπκε κηα «αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα», νη γλψζεηο 

καο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζηελ νπζία «ζεσξίεο γχξσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα» θαη ε 

θξνληίδα καο γηα ζπλέπεηα θαη ινγηθή ζηε δηαηχπσζή ηνπο νχηε ζπλεπάγεηαη ηελ αιήζεηα ηνπο 

νχηε απνθιείεη ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηε καζεκαηηθή γλψζε πνπ, θαηά ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ (VonGlasersfeld, Vygotsky, Ernest), απνηειεί θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη 

επνκέλσο δελ είλαη νχηε απφιπηε νχηε πξνθαζνξηζκέλε. Η καζεκαηηθή γλψζε, επνκέλσο, σο 

θνηλσληθφ πξντφλ, ζεσξείηαη δηαςεχζηκε θαη αέλαα αλνηρηή ζε αλαζεσξήζεηο , ηφζν ζε φ,ηη αθνξά 

ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ ηεο , φζν θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζεκειηψδεηο ηεο έλλνηεο (Lakatos, 

1996).  
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Αληίζηνηρε, θαηά ηνλ Σ. Kuhn, είλαη ε πνξεία θάζε επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κε ηελ 

απνδνρή ελφο «θνηλνχ παξαδείγκαηνο»: ελφο ζπλφινπ, δειαδή, πεπνηζήζεσλ, αλαγλσξηζκέλσλ 

αμηψλ θαη ηερληθψλ πνπ αζπάδνληαη ηα κέιε κηαο δεδνκέλεο νκάδαο επηζηεκφλσλ (Kuhn, 2004). 

Κάζε θνξά πνπ κηα λέα ζεσξία εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα εμέιημεο ή κηαο νκνινγεκέλεο 

απνηπρίαο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, δεκηνπξγείηαη θξίζε. Γηαδνρηθέο θξίζεηο νδεγνχλ ζε κηα 

επηζηεκνληθή επαλάζηαζε κέρξη ηελ απνδνρή ελφο λένπ παξαδείγκαηνο. 

Τπφ ηε γεληθή ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ δηαθξίλνληαη δχν επηκέξνπο δηαθνξεηηθέο 

ζεσξίεο - απφςεηο: (α) ν «ξηδνζπαζηηθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο» κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηνλ 

ςπρνιφγν JeanPiaget, πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε ζθέςε απηνξπζκίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία θαη (β) ν «θνηλσληθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο» κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ην LevVygotsky, 

πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη ηδέεο είλαη δεκηνχξγεκα ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ζπλείδεζεο. 

Ο Freudenthal (1973), ηέινο, ζηελ Οιιαλδία ζηεξηδφκελνο ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ ζεσξνχζε 

φηη: «ηα καζεκαηηθά είλαη κηα αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα, άξα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαη λα είλαη επίζεο εθαξκόζηκα ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. ηε ζπλέρεηα 

δηαηύπσζε κηα «δηδαθηηθή θαηλνκελνινγία»(Πηλάηζεο, 2007).  

 

1.3.1 Οι νέερ ηάζειρ ζηη διδακηική ηων Μαθημαηικών 

 

 

Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ε αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ φηη ε καζεκαηηθή γλψζε είλαη 

έλα αγαζφ πνπ έρεη παξαρζεί θαη θαινχληαη νη καζεηέο λα ην θαηαλαιψζνπλ απνζηεζίδνληαο ην. Ο 

δάζθαινο ησλ καζεκαηηθψλ, πηνζεηψληαο ηελ «ηξαπεδηθή αληίιεςε»ηεο παηδείαο, θαηαζέηεη ηηο 

έηνηκεο γλψζεηο ζηα «άδεηα κπαιά»ησλ καζεηψλ, φπσο θαηαζέηεη θαλείο ρξήκαηα ζε κηα ηξάπεδα 

(Freire , 1977). «Σαΐδεη»ηνπο καζεηέο κε ηελ χιε ησλ εηνηκνπαξάδνησλ παξαδφζεσλ θαη απαηηεί 

ηελ άθξηηε θαη παζεηηθή απνδνρή θαη ηελ απνζηήζηζε ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ,  απηνκαηνπνηείηαη 

ε δηδαζθαιία, ζηακαηά ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη εγθαζηδξχεηαη έλα καζνθνβηθφ, 

καζεζηνθηφλν θιίκα άραξεο επαλάιεςεο ησλ ίδησλ πξαγκάησλ (Papert&Harel, 1991). Οη 

ππάξρνπζεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζεσξνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα Μαζεκαηηθά σο έλα 

πξνθαηαζθεπαζκέλν ζχζηεκα απφ θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη νη καζεηέο λα 

απνζηεζίζνπλ, ζα πξέπεη λα δέρνληαη φηη φια απηά είλαη ζσζηά θαη αιεζηλά, επεηδή ην εγγπάηαη ε 
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απζεληία ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ πνπ δηδάζθεηαη. Η άπνςε απηή δελ γίλεηαη 

πιένλ απνδεθηή. 

χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα ζήκεξα άπνςε, ηα Μαζεκαηηθά δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, αιιά θαη ε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο νπνίαο ηα παξάγνπλ. Με ηελ 

έλλνηα απηή ηα Μαζεκαηηθά πέξα απφ έλα ζχζηεκα γλψζεσλ απνηεινχλ θαη κηα δηαδηθαζία (G. 

Tymoczko , 1986). Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θαηαζθεπάδνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

ζρεδηάδνληαη κε αθεηεξία ηα Μαζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη ηα Μαζεκαηηθά ησλ παηδηψλ 

(L.Steffe&Wiegel,1992). 

Δπίζεο, απφ έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ (NCTM, 1989.NationalCouncilofTeachers) 

(http://www.fayar.net/east/teacher.web/math/Standards/previous/CurrEvStds/index.htm) 

απνθαιχπηεηαη φηη νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ δε βνεζάλε ηνπο 

καζεηέο λα κάζνπλ φ,ηη ζα ηνπο ρξεηαζηεί γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο. Οχηε, φκσο, θαη ν αλζξσπηζηηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο είλαη ε αλάπηπμε 

αλεμάξηεηεο θαη θξηηηθήο ζθέςεο, δελ επλνείηαη, φηαλ νη καζεηέο καζαίλνπλ λα δέρνληαη ηηο 

καζεκαηηθέο γλψζεηο, έηζη φπσο ηηο  επηβάιιεη ε απζεληία ηνπ δαζθάινπ (Kammil, 1985). Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο νη καζεηέο δελ έρνπλ θαλέλα επηπιένλ θίλεηξν γηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα καζεκαηηθά 

παξά κφλν γηα λα πάξνπλ θαινχο βαζκνχο ζην ζρνιείν ή λα πεηχρνπλ ζε εμεηάζεηο. 

Ο ραξαθηήξαο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Οη 

αιιαγέο βέβαηα κπνξεί λα είλαη αξγέο αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξνη, πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζπκθσλνχλ φηη νη παξαπάλσ ιφγνη επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα 

ηελ θξίζε ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. Χζηφζν, απηφ δελ αξθεί γηα κηα ξηδηθή αιιαγή ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οη ξίδεο ηεο θξίζεο είλαη βαζηέο θαη 

ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα ηε κεηαβνιή ζηηο ζηάζεηο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο απηψλ πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Μαζεκαηηθήο Παηδείαο. πσο 

επηζεκαίλνπλ νη P. Cobb θαη  E. Yackel (1991), ε έξεπλα κέζα ζηε ηάμε, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν. 
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1.3.2 Έννοιερ και μέθοδοι ηηρ Γιδακηικήρ ηων Μαθημαηικών 

 

Ο ηνκέαο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζρεηίδεηαη κε πνιινχο επηζηεκνληθνχο 

θιάδνπο, φπσο νη Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ε Φπρνινγία, ε Γισζζνινγία, ε Κνηλσληνινγία θ.ά., κε 

απνηέιεζκα λα δαλείδεηαη πνιιέο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπο, φπσο 

νη θιηληθέο παξαηεξήζεηο, νη ζπλεληεχμεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Χο μερσξηζηφο θιάδνο, επίζεο, 

έρεη αλαπηχμεη θαη άιιεο ζεσξεηηθέο κεζφδνπο θαη έλλνηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ίδηα ηε θχζε 

θαη ηδηαηηεξφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ (A. Γαγάηζεο, 1992).   

Η «δηδαθηηθή κεηαθνξά», ηελ νπνία εξεχλεζε θπξίσο ν Y. Chevallard, είλαη κηα κέζνδνο 

ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηζηεκνληθήο 

γλψζεο ζε αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. Ο Chevallard (1991) αλαθέξεη φηη ην αληηθείκελν 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, γηα λα θαηαζηεί θαηάιιειν σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, πθίζηαηαη κηα 

ζεηξά απφ κεηαζρεκαηηζκνχο πξνζαξκνγήο, νη νπνίνη δελ πξνζδηνξίδνληαη κφλν απφ ηε 

καζεκαηηθή θνηλφηεηα, αιιά επεξεάδνληαη απφ έλα πιέγκα αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

δηδάζθνληεο, ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ηηο πνιηηηθέο επηινγέο θαη ηνπο γνλείο. 

Η δεκηνπξγία «θαηαζηάζεσλ ελεξγνπνίεζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ» απνηειεί κηα 

άιιε κέζνδν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αθξηβή αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληηιήςεψλ ηνπο. Πξνο επίηεπμε απηνχ νη 

καζεηέο εξγάδνληαη νκαδηθά ζηελ επίιπζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο , ψζηε λα ππάξρεη 

γξαπηή ή πξνθνξηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο , ε νπνία ζα απνηειέζεη θαη ην αληηθείκελν ηεο 

αλάιπζεο.  

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εξκελείαο ησλ ιαζψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, ε 

Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηνπ «δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ», ην νπνίν νξίδεηαη 

σο έλα ζησπεξφ θαη πεξηνξηζηηθφ είδνο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζην δηδάζθνληα, ην καζεηή θαη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, πξφβιεκα, άζθεζε ή καζεκαηηθή έλλνηα , θαη δηαθαλνλίδεη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο. Ο Brousseau (1984) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «…Μέζα από ηηο επαλαιακβαλόκελεο 

δηαπξαγκαηεύζεηο αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο θαζνξίδνληαη νη ξόινη ηνπ θαζελόο, νη 

ππνρξεώζεηο θαη νη ζρέζεηο δύλακεο. Ο θαζεγεηήο ζέβεηαη ην ζπκβόιαην θάλνληαο κάζεκα θαη 

δίλνληαο πξέπεη. Δίλαη απηόο πνπ ηα μέξεη όια θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο ζην λα παξάγνπλ ηελ 

απάληεζή ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γλώζεηο ηνπο. Ο καζεηήο ζέβεηαη ην ζπκβόιαην αλ θάλεη ηηο 
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αζθήζεηο, αλ θάλεη ην κάζεκά ηνπ. Πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη απηό πνπ ζέιεη ν θαζεγεηήο, λα δώζεη 

ηηο αλακελόκελεο απαληήζεηο» (A. Γαγάηζεο, 1992: 17). 

Η γέλεζε ηνπ Γηδαθηηθνχ πκβνιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1980 φηαλ 76 απφ ηνπο 97 

καζεηέο ζε έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Γαιιίαο, έδσζαλ απάληεζε ζην πξφβιεκα, «Πάλσ ζε έλα 

θαξάβη ππήξραλ 26 πξόβαηα θαη 10 θαηζίθηα. Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ θαπεηάληνπ;», (A. Γαγάηζεο , 

1992), ζπλδπάδνληαο ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Οη εξεπλεηέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ 

απνδέρηεθαλ φηη απηφο ν «παξαινγηζκφο» νθείιεηαη ζε έιιεηςε γλψζεσλ ή ζηνηρεηψδνπο 

νξζνινγηζκνχ, αιιά αθξηβψο ζε απηφ πνπ αξγφηεξα νλφκαζαλ «δηδαθηηθφ ζπκβφιαην». Καηά ηνλ  

Brousseau (1984) «…Η κάζεζε ζηεξίδεηαη όρη πάλσ ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνιαίνπ, αιιά 

ζηελ επηηπρή ξήμε ηνπ…». 

 

1.3.3 Μέζηεκπαίδεςζη 

 

Η επίδξαζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ, φρη κφλν δελ πεξηνξίδεηαη θαζψο νη καζεηέο 

αλεβαίλνπλ ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο , αληίζεηα εμαθνινπζεί λα είλαη θαηαιπηηθή. Οη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζε ζρεηηθέο έξεπλεο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην, ηφζν ζε πξνβιήκαηα ξνπηίλαο φζν θαη ζε κε 

ζπλεζηζκέλα.  

Οη Cassani, D‟ Amore, Deleonardi θαη Girotti (1996) εμέηαζαλ ηελ πηζαλφηεηα επίδξαζεο 

ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ ζηε Γεσκεηξία, κειεηψληαο ηε ζπκπεξηθνξά καζεηψλ θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ελφο κε ζπλεζηζκέλνπ πξνβιήκαηνο ζε αληίζεζε κε έλα αλάινγν πξφβιεκα ξνπηίλαο. 

Σν κε ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα αθνξνχζε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ κηαο πξαγκαηηθήο ππξακίδαο 

θαη αλαηέζεθε ζε καζεηέο ειηθίαο 13-14 εηψλ νη νπνίνη είραλ δηδαρζεί ζπζηεκαηηθά ηελ εχξεζε 

φγθνπ ηεο ππξακίδαο ζην ραξηί κε ρξήζε ηχπσλ θαη κπνξνχζαλ λα ιχζνπλ επηηπρψο παξφκνηα 

πξνβιήκαηα.  

ην γξαπηφ πξφβιεκα ξνπηίλαο ην 90,8% ησλ καζεηψλ ην έιπζαλ κε επηηπρία, 

εθαξκφδνληαο κηα γλσζηή δηαδηθαζία θαη θάλνληαο δχν θνξέο ρξήζε ηνπ ππζαγφξεηνπ 

ζεσξήκαηνο. ηαλ φκσο παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο κία αζπλήζηζηε ηεηξαγσληθή ππξακίδα κε 

βάζε νκνίσκά ηεο (ζπκπαγήο ππξακίδα ή/θαη ππξακίδα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ), κφιηο ην 40% 
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θαηφξζσζε λα επηιχζεη ην πξφβιεκα κε επηηπρία, παξφιν πνπ νη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 

ράξαθα θαη κνιχβη γηα λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα. Μεξηθνί καζεηέο απέξξηςαλ σο ιαλζαζκέλε ηε 

κέηξεζε ηνπ χςνπο ηεο ζπκπαγνχο ππξακίδαο κε ην ράξαθα, γηαηί δελ ήηαλ δπλαηφ λα δψζεη 

αθξηβή κέηξεζε, επεξεαζκέλνη απφ ην γεγνλφο φηη πάληα έβξηζθαλ κηα αθξηβή απάληεζε βάζεη ησλ 

γξαπηψλ δεδνκέλσλ. ηελ ίδηα έξεπλα δφζεθε ζε καζεηέο ην κε ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα ρσξίο 

ράξαθα θαη κνιχβη γηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ε επαθή ηνπο κε κηα πξαγκαηηθή ππξακίδα ζα 

ηνπο σζνχζε λα ζθεθηνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ ηνπ φγθνπ ηεο. Χζηφζν, θαλέλαο 

απφ ηνπο καζεηέο απηνχο  δελ πξφηεηλε ιχζεηο γηα ηελ εχξεζε ηνπ φγθνπ , ελψ κφλν 33% δήηεζε 

ράξαθα γηα λα εξγαζηεί. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν νη καζεηέο επέδεημαλ κεγάιν δηζηαγκφ ζηελ πξφθιεζε λα 

εξγαζηνχλ κε ηελ πξαγκαηηθή ππξακίδα θαη απηφ επεηδή απηή ε θαηάζηαζε δελ απνηεινχζε κέξνο 

ηεο δηδαθηηθήο ξνπηίλαο , ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε γξαπηά δεδνκέλα.  

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε επίδξαζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζπκβνιαίνπ ζηνπο καζεηέο είλαη 

αμηνζεκείσηε, αθνχ αξθεηνί εθάξκνδαλ πάληα αζπλείδεηα ηνπο ηππηθνχο θαλφλεο πνπ ηνπο έδσζε 

ν θαζεγεηήο ηνπο , ρσξίο λα αμηνινγνχλ θάζε θνξά ην έξγν πνπ ηνπο δίλεηαη.  

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξακε παξαπάλσ , γίλεηαη αληηιεπηφ πσο γεληθά ην δηδαθηηθφ 

ζπκβφιαην δεκηνπξγεί ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθψλ έξγσλ. Οη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρνπλ έξγα πνπ δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ θαη 

άξα ιαλζαζκέλα δεκηνπξγνχλ λένπο θαλνληζκνχο ή επεθηείλνπλ θαη γεληθεχνπλ ηνπο γλσζηνχο , 

γηα λα νδεγεζνχλ ζε ιχζε. Δπηθξαηεί δειαδή ε ηάζε κεραληθήο εθαξκνγήο θαλφλσλ θαη ηχπσλ 

πνπ δίλνληαη απφ ην δάζθαιν, αγλνψληαο ηε θχζε ηνπ έξγνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα δπζθνιία 

κεηαθνξάο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γλψζεσλ απφ κηα ζπλεζηζκέλε καζεκαηηθή θαηάζηαζε ζε κηα 

αζπλήζηζηε. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχλ φηη έλα πξφβιεκα ρσξίο γξαπηά δεδνκέλα δελ κπνξεί λα 

ιπζεί κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν γηαηί ηφηε ε απάληεζή ηνπ δελ ζα είλαη αθξηβήο.  

Μηα άιιε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο είλαη φηη κηα άζθεζε δελ κπνξεί λα είλαη «πνιχ 

απιή», γηαηί ηφηε δελ ππάξρεη λφεκα ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο , αιιά αληίζεηα πξέπεη λα είλαη 

ελδηαθέξνπζα θαη θάπσο δχζθνιε γηα λα ζεσξείηαη άζθεζε.  

Σέινο , ην δηδαθηηθφ ζπκβφιαην κπνξεί λα εμεγήζεη επίζεο ηε κίκεζε ηεο καζεκαηηθήο 

γιψζζαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνπο καζεηέο, θαηλφκελν ην νπνίν εκπνδίδεη ηελ εμσηεξίθεπζε 
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ησλ απζεληηθψλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

 

Η Δςπωπαϊκή ζηπαηηγική 

ζηη διδαζκαλία ηων Μαθημαηικών 

 

 

 

 

2.0. Η Δςπωπαϊκή εκπαιδεςηική πολιηική 

 

 

Κάζε ρψξα ηεο ΔΔ είλαη ππεχζπλε γηα ηα δηθά ηεο ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Η 

πνιηηηθή ηεο ΔΔ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζηεξίμεη ηελ εζληθή δξάζε θαη ηε δηεχζπλζε θνηλψλ 

πξνθιήζεσλ, φπσο ε γήξαλζε ησλ θνηλσληψλ, ησλ ειιεηκκάησλ ζην ηνκέα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαζψο θαη έλα πιαίζην απάληεζεο ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ δπλακηθνχ ηεο Δπξψπεο απέλαληη ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ. Σν ζηξαηεγηθφ 

πιαίζην 2020 γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε απνηειεί αθξηβψο ην πιαίζην εθείλν γηα ηε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Σν ζηξαηεγηθφ πιαίζην 2020 είλαη 

έλα θφξνπκ γηα ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ζεκάησλ ακνηβαίαο κάζεζεο θαζψο θαη γηα 

ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ απφ φ,ηη ιεηηνπξγεί, 

θαζψο θαη ζπκβνπιέο θαη ζηήξημε γηα πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην καζεζηαθφ πεδίν. 

 

πγθεθξηκέλα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζηξαηεγηθφ πιαίζην 2020(http://ec.europa.eu) έζεζε γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ηα αθφινπζα ζεκεία-ζηφρνπο: 
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 Σνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ παηδηψλ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

 Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, 

ειηθίαο 18-24 εηψλ ζα πξέπεη λα είλαη θάησ ηνπ 10% 

 Σνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη θάπνηα 

κνξθή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Σνπιάρηζηνλ ην 15% ησλ ελειίθσλ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηε δηά βίνπ κάζεζε 

 Σνπιάρηζηνλ ην 20% ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 6% ησλ 18-34 εηψλ 

κε κηα αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη θάπνην ρξφλν γηα ζπνπδέο 

ή θαηάξηηζε ζην εμσηεξηθφ 

 Σν κεξίδην ησλ απαζρνινχκελσλ απνθνίησλ (ειηθίαο 20-34) ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 82% 

 

 

2.1  Δςπωπαϊκέρ οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηων μαθημαηικών 

 

 

Φηαζκέλεο νη πξνιήςεηο ζε κηα θαζαξόηεηα καζεκαηηθή, καο νδεγνύλ ζηε βαζύηεξε γλώζε ηνπ θόζκνπ 

Οδπζζέαο Διύηεο  

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζέκα ηεο εθπαηδεπηηθήο επάξθεηαο ζηα καζεκαηηθά έρεη γίλεη φιν 

θαη πην ζεκαληηθφ ζέκα δηαιφγνπ κεηαμχ φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ ζηελ Δπξψπε. Η καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί σο κία απφ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνζσπηθή νινθιήξσζε, ηελ ελεξγφηεηα ηνπ πνιίηε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ζε κηα θνηλσλία ηεο γλψζεο.(OJL 394, 2006) Δπί πιένλ, ην 2008 ζηα 

“πκπεξάζκαηα” ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ αλζξψπσλ 

γηα ηνλ 21ν αηψλα αλαθέξεηαη αηδέληα πξφηαζε γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζην ζρνιηθφ ηνκέα. 

Η πξφηαζε απηή πξνήιζε απφ ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ αλέγλσζαλ ηα αξκφδηα φξγαλα, ηα νπνία 

θαηαιήγνπλ ζην φηη ε απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη αξηζκεηηθήο είλαη βαζηθή 
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πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Οη αξηζκεηηθέο, καζεκαηηθέο θαη ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο αξρηθά θαη ελ ζπλερεία ε θαηαλφεζε 

ηεο επηζηήκεο είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο 

θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ. Οη πξψηεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ είλαη 

επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο, αιιά δε ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε φηη νη καζεηέο πνιχ ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ κε θνβηθφηεηα ηα καζεκαηηθά. Απηφ ην πεξηβάιινλ θφβνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

ή θαη λα αιιάμεη θαζνιηθά εάλ εθαξκφζνπκε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ βαζηθά πξνβιήκαηα-basedlearning, πνπ αθνξνχλ ζηε κάζεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ελεξγεηηθή κάζεζε, ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηε 

ρξήζε ICT (CommunicationsTechnologies) θαη κεζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ δηεζλή 

έξεπλα.  

 

H δηαθξαηηθή έξεπλα, επίζεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα εμεγήζεη ηηο εκθαλείο δηαθνξέο 

κεηαμχ θαη εληφο ησλ ρσξψλ, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίζεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

ζην εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν, νη δείθηεο απφ ηηο δηεζλείο έξεπλεο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη  κε πξνζνρή, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί ζεκαληηθνί παξάγνληεο έμσ απφ ηε 

ζθαίξα ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ επεξεάδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα θαη απηά ζπρλά 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Οη δείθηεο ζε επίπεδν ρψξαο έρνπλ επηθξηζεί, θαζψο εθηηκάηαη φηη 

παξνπζηάδνπλ απινπνηεκέλα ηελ απφδνζε ελφο νιφθιεξνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Baker&LeTendre, 2005).  

 

Καηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ φηη νη 

ζπγθξηηηθέο κειέηεο κεγάιεο θιίκαθαο αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνθιήζεηο: νη 

κεηαθξάζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθέο έλλνηεο αληηιήςεηο θάπνησλ εξσηήζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα επεξεαζηεί απφ ηελ πνιηηηζηηθή πξνθαηάιεςε· ε θνηλσληθή ζθνπηκφηεηα θαη ηα 

θίλεηξα ησλ καζεηψλ κπνξεί λα πνηθίινπλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα· αθφκε θαη ε 

πνιηηηθή αηδέληα ησλ νξγαλψζεσλ πνπ δηεμάγνπλ δηεζλείο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο (Goldstein, 2008).  

 

Οη εθζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ 
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καζεκαηηθψλ εζηηάδνπλ ζηα εμήο ζεκεία: 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλάπηπμε δπλαηνηήησλ γηα 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπο, ζην ξφιν ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη νκάδσλ έξεπλαο. Σέινο, θαη ηα 

εζληθά ζρέδηα είλαη επίζεο έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηα επίπεδα ηφζν ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπο. 

(AustrianEducationalCompetenceCentres) 

 

 

2.2 Δςπωπαϊκάόπγανα 

 

 

ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, νη ελψζεηο καζεκαηηθψλ θαη εξεπλεηηθέο νκάδεο είλαη ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νξγαλψλνληαο εζληθά ζπλέδξηα θαη ιακβάλνληαο κέξνο ζε 

κεηαξξπζκίζεηο θαη εζληθά έξγα (π.ρ. Γαιιία, Πνξηνγαιία ). Μηα ζεηξά απφ Δζληθά Κέληξα έρνπλ 

ηδξπζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά θαη ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα. 

 

ηελ Απζηξία, έμη απζηξηαθά Κέληξα Δθπαίδεπζεο 

(AustrianEducationalCompetenceCentres) έρνπλ ζπζηαζεί θαη εκπιέθνληαη ζηηο ηξέρνπζεο 

εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο. ηε Φηλιαλδία θαη ζηε Γεξκαλία έρεη ζπζηαζεί έλα καζεκαηηθφ θέληξν 

φπνπ καδί κε ην θέληξν επηζηεκψλ νξγαλψλεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

εηθφλαο ησλ καζεκαηηθψλ ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο, φπσο εηδηθέο εκέξεο ζην ζρνιείν, 

ζε επηζηεκνληθνχο ζπιιφγνπο, αιιά θαη καζήκαηα θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ.  

 

ε παλεπξσπατθφ επίπεδν, ε Δπξσπατθή Μαζεκαηηθή Δηαηξία 

(TheEuropeanMathematicalSociety -EMS) φπσο θαη ε νκάδα εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηα θξάηε-κέιε.  
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2.3.  Δπγαλεία αξιολόγηζηρ Μαθημαηικών επιδόζεων 

 

 

ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρεη ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Η αθξηβήο κνξθή ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηθίιεη 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη κπνξεί λα εκπεξηέρεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

ζηελ ηάμε, ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή αμηνιφγεζε (εξγαζίεο, ηεζη, νξζνγξαθία) ή ηελ αμηνιφγεζε 

κε ηεζη. ε γεληθέο γξακκέο, πξφθεηηαη γηα ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, απφξξνηα 

κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αθφκε θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ 

καζεηή. ε αξθεηέο ρψξεο, ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ηππνπνηεκέλε 

κνξθή αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή (ΔΤΡΤΓΙΚΗ &CEDEFOP, 1995). 

 

ε νξηζκέλεο ρψξεο ε ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηαηί απφ απηήλ 

εμαξηάηαη ε πξναγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ επφκελε ηάμε ή ζηελ αλψηεξε γεληθή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε πξναγσγή ησλ καζεηψλ 

πξνζδηνξίδεηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 1, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ε πξναγσγή ησλ καζεηψλ βαζίδεηαη ζηελ ελδνζρνιηθή αμηνιφγεζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, Φηλιαλδία, Ιζιαλδία, Ννξβεγία θαη νπεδία) θαη νη αγγιφθσλεο 

ρψξεο (Ιξιαλδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην). 
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Πεγή Eπξπδίθε 2011 

Γηάξθεηα ζε έηε δηαθφξσλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε Γαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ιζιαλδία, ηελ Ιξιαλδία, ηε Ννξβεγία, ηε νπεδία θαη ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην κε ην πέξαο ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηελεξγνχληαη εμσηεξηθέο 

εμεηάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κειέηε εζηηάδεηαη θαη πάιη ζηηο εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζρνιεία 

ηεο γεληθήο (θαη φρη ηεο επαγγεικαηηθήο) εθπαίδεπζεο. ηηο ρψξεο πνπ ππάξρεη ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απφ ηελ αξρή ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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(π.ρ. ζηελ Απζηξία, Βέιγην, Γεξκαλία, Διιάδα, Ληρηελζηάηλ, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία), δελ 

ππάξρεη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηεο θαηψηεξεο/ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Παξφια απηά ζε κεξηθέο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ρψξεο [π.ρ. Οιιαλδία θαη ζε 

κεξηθά Γεξκαληθά θξαηίδηα (Länder)] δηελεξγνχληαη εμσηεξηθέο εμεηάζεηο ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

Η ειηθία ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηεο θαηψηεξεο/ 

ππνρξεσηηθήο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο, πνηθίιεη: ζηε Γαιιία δίλνληαη ζην ηέινο ηεο 

„classedetroisieme‟ (ηέηαξηε ηάμε ηνπ còllege - ε ειηθία ησλ καζεηψλ είλαη 15 εηψλ πεξίπνπ). ηηο 

άιιεο πέληε ρψξεο (Γαλία, Ιζιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην) νη εμεηάζεηο δίλνληαη 

ζην ηέινο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, δειαδή ζεσξεηηθά ζηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ. ηε Γαλία, 

νη εμεηάζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ εάλ ζα εμεηαζηνχλ ή 

φρη. ηελ πξάμε ην 90-95% ησλ καζεηψλ ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζην ηέινο 

ηεο έλαηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 

Η εμσηεξηθή αμηνιφγεζε νξγαλψλεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο ζε θάζε ρψξα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο νξγαλψλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Γαιιία, ε 

νπεδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. ηε Γαιιία, δελ ππάξρεη εληαίν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα πνπ λα 

εθαξκφδεηαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζε εζληθφ επίπεδν. Αλη‟ απηνχ, θαζεκία απφ ηηο 30 

πεξηθεξεηαθέο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο (academies) νξγαλψλεη ηηο δηθέο ηεο εμεηάζεηο, νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζην εληαίν αλαιπηηθφ πξφγξακκα. (Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Γαιιίαο, 1998).  

 

 

 

2.3.1.Δπγαλεία ελέγσος ηηρ μαθημαηικήρ εκπαίδεςζηρ : TIMSS 
και PISA 

 

 

Δπί ηνπ παξφληνο, ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά αμηνινγείηαη κέζσ δχν 

κεγάισλ δηεζλήο θιίκαθαο εξεπλψλ, δειαδή ησλ TIMSS θαη PISA.  
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Σν TIMSS (TrendsinInternationalMathematicsandScienceStudy - Σάζεηο ζηα Γηεζλή 

Μαζεκαηηθά θαη ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο) έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ επηζηήκε. πιιέγεη, 

εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα απφ ην ζην 4ν σο θαη ην 8ν επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ζηελ απφδνζε, θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, καδί κε εθηελή 

βαζηθά ζηνηρεία γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο επηζηήκεο. 

 

Απφ ηελ άιιε ην πξφγξακκα PISA (ProgrammeforInternationalStudentAssessment -

Πξφγξακκα Γηεζλνχο Αμηνιφγεζεο Μαζεηψλ) κεηξά ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

δεθαπεληάρξνλσλ καζεηψλ ζηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαη ηηο ππφινηπεο επηζηήκεο. Κάζε 

θχθινο αμηνιφγεζεο PISA δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε κηα ζεκαηηθή πεξηνρή. Σν 2003, ην θπξίσο 

βάξνο έξεπλαο ήηαλ ζηα καζεκαηηθά . Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα πεξηειάκβαλε  εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ.  

 

Απηέο νη δχν έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην TIMSS απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε, δειαδή ζε “φ,ηη γλσξίδνπλ νη 

καζεηέο”, ελψ ην PISA πξνζπαζεί λα βξεη “ηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηηο γλψζεηο ηνπο”.   

 

Σν TIMSS ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ σο θχξηα νξγαλσηηθή έλλνηα. Σα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέγνληαη έρνπλ ηξεηο πηπρέο, ηελ πξνβιεπφκελε δηδαθηέα χιε, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηηο 

ρψξεο ή ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δηδάζθεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ην επηηεπρζέλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ή φ, ηη νη καζεηέο έρνπλ κάζεη (Mullis θ.α. 2008).  

 

Σν PISA δελ εζηηάδεη άκεζα ζε ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αιιά έρεη 

σο ζηφρν λα αμηνινγήζεη πφζν θαιά νη δεθαπεληάρξνλνη καζεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο γηα ηα καζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Σν πξφγξακκα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

καζεκαηηθή παηδεία, ε νπνία νξίδεηαη σο ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην 

ξφιν ησλ καζεκαηηθψλ ζηα πιηθά ζηνηρεία, λα θάλεη βάζηκεο θξίζεηο, θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα 
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καζεκαηηθά κε ηξφπνπο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (EUOECD, 2003). 

 

ToTIMSS δηεμάγεηαη θάζε ηέζζεξα ρξφληα θαη κέρξη πξφζθαηα κφλν ιίγεο επξσπατθέο 

ρψξεο είραλ ζπκκεηάζρεη, κεηαμχ απηψλ ,ε Ιηαιία.  Σν PISA, απφ ηελ άιιε, θαιχπηεη ζρεδφλ φια 

ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Ο ηειεπηαίνο γχξνο ηνπ PISA (2009) αθνξνχζε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Σν TIMSS ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα πνηφηεηαο πνπ βαζίδνληαη 

ζηα ηξέρνληα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελψ ην PISA ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα κε βάζε ηελ ειηθία.  

 

Καζψο ην TIMSS επηθεληξψλεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζπγθεληξψλεη έλα επξχηεξν 

θάζκα βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πεξηβάιινληα κάζεζεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην 

PISA.  ε απηή ηε πεξίπησζε νη καζεηέο ξσηνχληαη γηα ηε ζηάζε ηνπο πξνο ηα καζεκαηηθά, ην 

ζρνιείν, ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Μπνξνχλ, επίζεο, λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εμσζρνιηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. 

 

πγθεθξηκελνπνηψληαο ηψξα ην πεδίν ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ ζα είρε ελδηαθέξνλ λα 

κειεηήζνπκε ην πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή ησλ εμσηεξηθψλ/εμσηεξηθά εγθεθξηκέλσλ εμεηάζεσλ 

ζηα Μαζεκαηηθά, φπνπ δηαπηζηψλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα.  

 

ηνλ Πίλαθα 2 παξέρνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαγσληζκάησλ θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. 
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ηνλ Πίλαθα 3 δίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηέρνπλ νη γξαπηέο εμεηάζεηο απφ θάζε 

ζεκαηηθή θαηεγνξία, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά TIMMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλειδιά:Ν: Αξηζκνί, Μ: Μεηξήζεηο, G: Γεσκεηξία, P: Αλαινγίεο, FRE: πλαξηήζεηο, αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη εμηζψζεηο, DPS: Απεηθνλίζεηο δεδνκέλσλ, πηζαλφηεηεο, ζηαηηζηηθή,EA: 
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ηνηρεηψδεο αλάιπζε, VS: Σεθκεξίσζε θαη δνκή 

Πεγή Eπξπδίθε 2011 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαγσληζκάησλ γηα ηηο εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα, φρη κφλν ζε φ,ηη αθνξά ζηηο 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηεο καζεκαηηθήο χιεο πνπ πεξηιακβάλεηαη, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ έκθαζε 

πνπ δίλεηαη ζε θάζε κηα απφ απηέο.



 

 

35 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο 

 

Η διδαζκαλία ηων Μαθημαηικών ζηην 
Δςπώπη (πεπιπηώζειρ μελέηηρ: 

Γαλλία, Γεπμανία &Ιηαλία) 

 

 

 

 

3.0.  Διζαγωγή 

 

 

  Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  έρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηάηαμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ζνλ αθνξά αθφκε θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχλ νη καζεηέο ζηελ γεληθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, απηφο επίζεο 

πνηθίιεη. Έηζη γηα παξάδεηγκα, ελψ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην  νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ηξία 

καζήκαηα, ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Διιάδα, ν αξηζκφο απηφο 

θπκαίλεηαη απφ πέληε έσο θαη  δέθα.  Οκνίσο, κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ππάξρνπλ θαη ζην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ.  

  Μεηαμχ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηεο Γεληθήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην 

θάζκα ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ είλαη θαη ηα Μαζεκαηηθά. Δπεηδή δελ ήηαλ δπλαηή ε απεπζείαο ζχγθξηζε 

ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζε απηά, θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 
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πξνζδηνξηζκνί ζηηο ππφ κειέηε ρψξεο, δεκηνπξγήζεθαλ δείθηεο γηα λα ζπγθξίλνπλ ην κέγηζην 

πνζνζηό ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα/δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζην ηειεπηαίν έηνο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο θχθινπο ζπνπδψλ. Γεληθά έρεη παξαηεξεζεί φηη ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ρξφλνπ 

δηαηίζεηαη γηα ηα καζεκαηηθά ζηηο ρψξεο Διιάδα θαη Γαιιία.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ ην πεξηερφκελν ησλ Μαζεκαηηθψλ έρεη 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηξεηο θπξίσο ζεκαηηθνχο ηνκείο: 

 Άιγεβξα θαη Τπνινγηζκνί 

 Γεσκεηξία 

 Απεηθφληζεδεδνκέλσλ, Πηζαλφηεηεο θαη ηαηηζηηθή 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο  παξέρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο θχξηνπο ηνκείο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ρσξψλ.  

 

Θεκαηηθνί ηνκείοησλ Μαζεκαηηθψλ 

ΣΟΜΔΊ  ΑΡΙΘΜΟ ΥΩΡΩΝ/ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΠΟΤ 

ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ 

(Ν=21) 

Άιγεβξα θαη ππνινγηζκνί 21 

Γεσκεηξία 21 

Απεηθφληζεδεδνκέλσλ, πηζαλφηεηεο , 

ηαηηζηηθή 
19 

Πηγή: Eyridice, 2011 & 2012 

Πιθανόηηηερ, Μεηαθέζειρ, ςνδςαζμοί. 

 

πσο θαίλεηαη, φιεο νη ρψξεο θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο Άιγεβξαο, ησλ Τπνινγηζκώλ θαη ηεο 
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Γεσκεηξίαο. ρεδφλ φιεο νη ρψξεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο ηεο Απεηθόληζεο δεδνκέλσλ, ησλ 

Πηζαλνηήησλ θαη ηεο ηαηηζηηθήο, κε εμαίξεζε ηε θσηία θαη ηελ Οιιαλδία. 

 

ε πνιιέο ρψξεο ν ηνκέαο ησλ Πηζαλνηήησλ θαη ηεο ηαηηζηηθήο παξέρεηαη σο κάζεκα επηινγήο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεπμανίαρ (Βφξεηα Ρελαλία- Βεζηθαιία). ε θάπνηεο άιιεο ρψξεο ν 

ηνκέαο απηφο δηδάζθεηαη ζηελ αξρή ηεο αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζπρλά 

ππάξρνπλ θνηλνί θχθινη καζεκάησλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εμεηδίθεπζεο,  φπσο ζπκβαίλεη ζηε  

Γαλλία. (Δπξπδίθε, 2011) 

Σν πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνηθίιεη φπνπ ππάξρνπλ θαηεπζχλζεηο. 

Γεληθά, νη καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηεχζπλζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ επηιέγνπλ ηα πην 

εμεηδηθεπκέλα θαη πξνρσξεκέλα Μαζεκαηηθά. Αληίζεηα, γεληθνχ πεξηερνκέλνπ Μαζεκαηηθά 

παξαθνινπζνχλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (φπσο 

θαη ησλ άιισλ θαηεπζχλζεσλ). πνπ ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ δηδάζθεηαη σο έλα εθ ησλ 

δηαθφξσλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηφηε ην πεξηερφκελφ ηνπ δε δηαθνξνπνηείηαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κηα κνξθή εμεηδίθεπζεο ζηα Μαζεκαηηθά ζην 

πιαίζην ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρεη ε επθαηξία γηα παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ζε 

έλα πην πξνρσξεκέλν επίπεδν (φπσο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ιξιαλδία), αιιά απηφ δε ζπκβαίλεη γηα 

φιεο ηηο ρψξεο (π.ρ. Ληρηελζηάηλ). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο  παξέρεη ζηνηρεία γηα ηηο ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ απηά ηα δηαθνξεηηθά 

κνληέια.(Δπξπδίθε, 2011) 

Μνληέια δηδαζθαιίαο Μαζεκαηηθψλ 

ΜΟΝΣΈΛΑ ΓΙΓΑΚΑΛΊΑ 

ΣΧΝ  ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΏΝ 

ΥΏΡΔ  

Δηδίθεπζεκέζα απφ 

θαηεπζχλζεηο 

Απζηξία, Βέιγην, Γαλία, Ιζπαλία, Φηλιαλδία, 

Γαλλία, Δλλάδα, Ιζιαλδία, Ιηαλία, Λνπμεκβνχξγν, 

Οιιαλδία (2), Ννξβεγία, νπεδία 

Υσξίο θαηεπζχλζεηο (Γεληθήο 

Παηδείαο) 

Γεπμανία, Ιξιαλδία, Ληρλελζηάηλ, Πνξηνγαιία, 

Ηλσκέλν Βαζίιεην 

Πηγή: Δςπςδίκη, 2011 
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3.1 Η διδαζκαλία ηων Μαθημαηικών ζηη Γαλλία 

 

 

Σα καζεκαηηθά είλαη ε ηέρλε λα δίλεηο ην ίδην όλνκα ζε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. 

AλξίΠνπαλθαξέ 

 

H ζπνπδαηφηεηα θαη ζπλάκα αλαγθαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ Γαιιία έρεη 

ξίδεο ηφζν βαζηέο φζν θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. 

 

´Δλα απφ ηα άκεζα έξγα ηεο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο ηνπ 1789 ήηαλ ε 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, θνκκάηη ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ε έληαμε ηεο 

καζεκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο παηδείαο ζην βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 

Αο έιζνπκε φκσο ζην κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ θπξηαξρεί ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο ρψξαο.  

 

Η Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε Γαιιία δηαθξίλεηαη απφ 2 θχθινπο ζπνπδψλ. Ο πξψηνο, θαη 

θνηλφο γηα φινπο θχθινο, δηαξθεί 4 ρξφληα, απφ ηελ ειηθία ησλ 11ρξφλσλ έσο ηελ ειηθία ησλ 15 

ρξφλσλ. Δλ ζπλερεία ππάξρεη ε επηινγή γηα ζπλέρηζε ησλ ιπθεηαθψλ ζπνπδψλ είηε ζε έλα 3εηή 

θχθιν ηερλνινγηθψλ ζπνπδψλ  (απφ ηα 15 έσο θαη ηα 18ρξνλψλ) είηε ελφο δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ 

ζηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα. Ο δεχηεξνο απηφο θχθινο θαιείηαη “baccalauréat” θαη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αλψηεξεο ζπνπδέο Δθπαίδεπζεο ή άκεζα λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

δσή θαζψο παξέρεη θάπνηα ειάρηζηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Οη καζεηέο πεγαίλνπλ ζην 

ζρνιείν κεηαμχ 24 έσο 28 ψξεο ηελ εβδνκάδα, θαηαλεκεκέλα ζε ηέζζεξηο, ηέζζεξηο θαη κηζή, ή 

πέληε εκέξεο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. Οη καζεηέο πνπ πξνεηνηκάδνληαη ζην baccalauréat κπνξεί λα 

έρνπλ σο θαη 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 
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Αθνινπζεί ζρεηηθή γξαθηθή απεηθφληζε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(πεγή: french-property.com) 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο ζηα γεληθά ιχθεηα: 

 Λνγνηερλία, Γιψζζα, Φηινζνθία θαη  Σέρλεο 

 Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

 Δπηζηήκε 

 

Η δηαθνξνπνίζε ησλ θαηεπζχλζεσλ μεθηλά ζην  "Terminale" κε ηελ επηινγή «Δηδηθφηεηαο» 

(Μαζεκαηηθά, Φπζηθή Δπηζηήκε ή Βηνινγίαο γηα ηνλ επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ). Γηα θάζε 

βαζκίδα απηήο ηεο θαηεχζπλζεο ππάξρεη έλα εζληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ελψ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα επηιέγνληαη απφ ηα ζρεηηθά ηκήκαηα ησλ ζρνιείσλ απηψλ.  

 

Η δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηε Γαιιηθή Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θπκαίλεηαη απφ 

3,5 έσο θαη 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζην ζχλνιν ησλ 23,5 εσο 40 - ζηελ ηειεπηαία ιπθεηαθή ηάμε- 

εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ έρνπλ λα θαιχςνπλ αλά ηάμε νη γάιινη καζεηέο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε δηδαθηηθή ψξα αληηζηνηρεί ζε 55 ιεπηά. Αθνινπζνχλ ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο πνπ 
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δειψλνπλ ηηο ψξεο θαη ηα καζήκαηα δηδαζθαιίαο αλά έηνο: (πεγή: french-property.com) 

 

 

 



 

 

41 

 

 

(πεγή: french-property.com) 

 

Η Μεηαξξχζκηζε ηνπ 2000 ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο 

κηθηήο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ καζεκαηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δπηζεσξεηψλ. Η πξφζθαηε απηή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε  

δελ αλέηξεςε κελ ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη έθεξε 

κεξηθέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε απηφ, φπσο:  δφζεθε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο   ζηνπο θιάδνπο φπσο 

έρνπλ ήδε δηακνξθσζεί. Δπηπιένλ αμηνινγήζεθε θαη θαηαρσξήζεθε σο απμεκέλεο ζεκαζίαο ν 

ξφινο ηεο ηερλνινγίαο, θπξίσο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ. 

 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ εμεγνχλ απηέο ηηο αιιαγέο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ελ πεξηιήςεη 

ιίγν πην πάλσ, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεκαηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαζψο θαη απηψλ κε ινηπνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Πξνζπαζψληαο 

λα μεπεξαζηεί ην φξακα ηεο επηζηεκνληθήο «αξηζηείαο», δίλεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ καζεκαηηθψλ αλαγθψλ, ζηελ  αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ 

καζεηψλ, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηιακβάλνληαη ην ξφιν πνπ ηα καζεκαηηθά παίδνπλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα θφζκν, θαη ηελ αλάγθε αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ζε θνηλέο καζεζηαθέο νκάδεο. ζνλ 

αθνξά ζηε καζεκαηηθή χιε ε ηαηηζηηθή θαη νη Πηζαλφηεηεο είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο θχξηνπο 

ηνκείο ζηελ εμεηαζηέα χιε γηα ην «Seconde» επίπεδν θαη θαιχπηνπλ ην 1/8 ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

 

Η ηαηηζηηθή: 

Η δηδαζθαιία ηεο ηαηηζηηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή, αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ επαγσγηθή κέζα απφ ηε κειέηε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Δπηπιένλ αθνξά ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζηαηηζηηθή Πξνζνκνίσζε κηαο έξεπλαο, κε δείγκαηα 

κεηαβιεηνχ κεγέζνπο, θαζψο θαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο πνπ ζπλδέεηαη κε κηα έξεπλα θαη 

ζπλαθείο ηχπνπο.   

 

Οη Πηζαλφηεηεο: 

Η δηδαζθαιία ησλ Πηζαλνηήησλ αξρίδεη ζην «Première», ζπλερίδεηαη ζην «Terminale» θαη 

πεξηιακβάλεη πξνζέγγηζε γηα δηαθξηηέο θαη ζπλερείο λφκνπο. Ο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα 

ζπκππθλσζεί ζηελ εμήο θξάζε: «λα δνχκε ζε απιέο πεξηπηψζεηο ηη είλαη έλα πηζαλνηηθφ κνληέιν 

θαη λα πξνζεγγίζνπκε πηζαλνινγηθνχο ππνινγηζκνχο». 
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Σέινο, έλα ζεκειηψδεο ζέκα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ην νπνίν έρεη επαλεμεηαζηεί θαη 

ζην νπνίν δνζεί βαξχηεηα αθνξά ζηε ζηνηρεηαθή αλάιπζε (ινγηζκφο) θαη ζηελ αλάπηπμε θπζηθψλ 

ζεσξεκάησλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγηθή πξφνδν.  

Δπηθαηξφηεηα: 

Σν 2015 ε Γαιιηθή Κπβέξλεζε πξνηείλεη ακθηιεγφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζην 

ζχζηεκα “College” (Γπκλάζην γηα ηηο ειηθίεο 11-15) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ιηγφηεξν ειηηίζηηθν 

θαη λα δψζεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ην ππφβαζξφ ηνπο, ηηο ίδηεο εθπαηδεπηηθέο 

επθαηξίεο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη ηεο 

Ιζηνξίαο, ελζαξξχλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα λα δηδάμνπλ ζέκαηα κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο, ζπάδνληαο έηζη ην παξαδνζηαθφ γαιιηθφ κνληέιν έλαο 

δάζθαινο-έλα ζέκα/κάζεκα. Δπίζεο, ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ θνζκηθψλ αμηψλ θαη 

επηηξέπνπλ ηα ζρνιεία λα νξίζνπλ κέξνο ησλ δηθψλ ηνπο  πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

 

 

Χπονολόγιο ηηρ εξέλιξηρ ηηρ διδαζκαλίαρ ηων Μαθημαηικών  Δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ ζηη Γαλλία. 

 

Παξφιν πνπ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 έσο απηά ηνπ „60 ε Γαιιία κεηξνύζε 

κεγάιεο καζεκαηηθέο επηηπρίεο (4 κεηάιιηα Field), o καζεκαηηθόο θόζκνο ηεο ρώξαο ήηαλ 

πεπεηζκέλνο γηα ηελ αλάγθε κηαο καζεκαηηθήο κεηαξξύζκηζεο. Η αλάγθε γηα λα 

αθνκνησζνύλ θαηλνύξγηεο ηδέεο, θαζώο θαη λα αλαδηακνξθσζνύλ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη 

ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ  έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηε κεηαξξύζκηζε απηή. (Revuz,1981) 

Πξσηνπόξνη ηεο κεηαξξύζκηζεο απηήο ζηε Γαιιία ππήξμαλ νη θαζεγεηέο 

Παλεπηζηεκίσλ αιιά θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Ωζηόζν, ηα “Νέα” ή “Μνληέξλα 

Μαζεκαηηθά” (Μ.Μ.) πνπ πξνηάζεθαλ σο πεδίν αλαλεσηηθήο ζεκαζίαο δελ εληάρζεθαλ 

νκαιά ζην ζρνιηθό πξόγξακκα. Οη ιόγνη ήηαλ πξαθηηθνί. Δελ ππήξραλ ηα απαξαίηεηα 

ζπγγξάκκαηα, αιιά νύηε θαη ε αλαγθαία κεηεθπαίδεπζε ησλ δηδαζθόλησλ ώζηε λα 

θαιύςνπλ ηα λέα πεδία ηεο ύιεο. (Revuz,1981) 

Σηε Γαιιία ππήξμε ζπκθσλία ηόζν θαηά ηε δεθαεηία 1960 όζν θαη θαηά ηελ 
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επόκελε, ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκόηεηα ελόο θνηλνύ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ηα 

“θιαζζηθά” ζρνιεία. Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ επίζεο εζηηάδεη ζηε 

δπλαηόηεηα επίηεπμεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ καζεηώλ θαη ίζεο δηαζπνξάο ηεο γλώζεο. 

Όζνλ αθνξά ζην εζληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ, ηα καζεκαηηθά έρνπλ γίλεη «ν ππξήλαο ηνπ 

ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο». Τν πξόγξακκα 

ζπνπδώλ αθνινπζείηαη ζε όια ηα ζρνιεία, αθόκε θαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία, επεηδή 

ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο από ην θξάηνο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο πξέπεη λα δηδάμνπλ ην εζληθό 

πξόγξακκα ζπνπδώλ, ελώ ππεξεζίεο ειέγρνπλ ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα θαη εξεπλνύλ εάλ 

ζπκβαίλεη απηό (Holsinger&Cowell, 2000). 

Τν καζεκαηηθό πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ησλ δεθαεηηώλ '60 &'70, 

ρσξίδεηαη ζηα αληίζηνηρα έηε θαη δηαηξείηαη ζε έμη ηνκείο: κεγέζε θαη κέηξεζε – Τνπνζεζία - 

ηελ απόζηαζε θαη ηηο γσλίεο - Σρήκα, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε κεηαηξνπή -ζεσξία Αξηζκώλ 

θαη Άιγεβξα -νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ - Αξηζκεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα θάζε έηνο ν 

δάζθαινο δίλεη κηα ιίζηα ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ θάιπςε ζηηο πεξηνρέο απηέο, καδί κε 

κηα πεξηγξαθή ηνπ ηη νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ. 

(Eyridice, 2011) 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ εθαξκόδνληαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί από ηελ ιεγόκελε "Επηηξνπή Lichnérowicz". Τν πξόγξακκα ηεο Επηηξνπήο ήηαλ 

ζαθέο θαη όξηδε σο πξώην ζηόρν ηε δόκεζε λέσλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε. 

Δεύηεξνο ζηόρνο ήηαλ ε θαζηέξσζε ελόο ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζεζκώλ γηα απηό - πνπ αξγόηεξα νλνκάζηεθαλ “IREM”. 

Είλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε, ζε απηό ην ζεκείν, δύν ζεκαληηθά δεηήκαηα 

ηαπηόηεηαο απηήο ηεο κεηαξξύζκηζεο. Τν έλα είλαη ε θαζνιηθή ηζρύο ηεο γηα όινπο ηνπο 

θνηηεηέο θαη ην δεύηεξν ε εθαξκνγή ηεο όιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο, από ην 

λεπηαγσγείν κέρξη ην παλεπηζηήκην. 

Η κεηαξξύζκηζε ηειείσζε άδνμα. Τνλ Ινύλην ηνπ 1973 ην έξγν ηεο Επηηξνπήο 

Lichnérowicz ζηακάηεζε, ρσξίο πνηέ λα νινθιεξσζεί ε δεύηεξε θάζε ηεο. Σηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 ε όιε κεηαξξύζκηζε εγθαηαιείθζεθε θαη ακθηζβεηήζεθε αθόκε θαη από ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο.(culturemath.ens.fr) 
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Τε δεθαεηία ηνπ 1980 παξαηεξείηαη κηα θίλεζε «backtotheBasics», επαλαθνξάο 

δειαδή παιαηόηεξσλ δεδνκέλσλ θαη πεξηνξηζκνύ ησλ “Μνληέξλσλ Μαζεκαηηθώλ”. Οη 

ιόγνη πνπ έζεζαλ ζε ηξνρηά απηή ηε λέα θίλεζε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πεπνίζεζε 

πνιιώλ δαζθάισλ όηη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ πηα δελ ζπγθξνηνύληαλ από έλα 

ζύλνιν θνηλώλ απνδεθηώλ θαλόλσλ, κηα θαη ε Άιγεβξα παξνπζηαδόηαλ ρσξίο δνκή θαη ε 

Γεσκεηξία ρσξίο απόδεημε.  

 

Σηε δεθαεηία ηνπ '90 ζπλερίδεηαη ην ίδην κνηίβν δηδαζθαιίαο όπσο θαη ηε δεθαεηία 

ηνπ '80. Μεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ ζρεκαηνπνηνύλ ην λέν πξόγξακκα καζεκαηηθώλ 

ζπνπδώλ ζηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα παξαθάησ: 

 

1. Σην επίθεληξν ησλ ζρνιηθώλ καζεκαηηθώλ βξίζθεηαη πιένλ ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

2. Οη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο δηεπξύλνληαη πέξα από ηηο ππνινγηζηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ 

καζεηώλ. 

3. Τα πξνγξάκκαηα ησλ καζεκαηηθώλ εληζρύνληαη κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ 

Γεληθά, ζπκπεξαίλνπκε όηη ε θαηλνύξηα κεηαξξύζκηζε εζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  

δηδαζθαιίαο. Η δεθαεηία πνπ αθνινπζεί (2000) δε ζπλερίδεη ζην κνηίβν απηό αιιά απηό 

πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεθε ζηελ αξρή ηεο ελόηεηαο.  (Eyridice, 2011 ;culturemath.ens.fr) 

 

3.2  Η διδαζκαλία ηων Μαθημαηικών ζηη Γεπμανία 

 

 

ηαλ νη λφκνη ησλ καζεκαηηθψλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη ζαθείο, θαη φηαλ είλαη ζαθείο, 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Αιβέξηνο Ατλζηάηλ 

 

Τν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηε Γεξκαλία δηαθέξεη από θξαηίδην ζε θξαηίδην. Εδώ ε 

εθπαίδεπζε ελαπόθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θαζελόο από ηα 16 γεξκαληθά θξαηίδηα 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=127
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(Bundesländer). Παξάιιεια, ε δηάζθεςε ησλ ππνπξγώλ Παηδείαο όισλ ησλ θξαηηδίσλ 

(Kultusministerkonferenz, KMK) ζπληνλίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζε εζληθό επίπεδν. 

 

Η Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ζηελ Οκνζπνλδηαθή Δεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο έρεη 

ζε κεγάιν βαζκό έλα γεληθό ηξηζηξσκαηηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Αθνινπζεί αλαιπηηθόο 

ζρεηηθόο πίλαθαο:  

 

 

 

πσο κπνξνχκε λα δνχκε, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηε Γεξκαλία είλαη νξηαθά δαηδαιψδεο. Ο 

αθφινπζνο πίλαθαο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα θαιχηεξε εηθφλα σο πξνο ηε δηάηαμε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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Πεγή: Δπξπδίθε 2012 

ζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ππάξρνπλ ιεπηνκεξείο θαλνληζκνί γηα φιν 

ην θάζκα ηεο δηδαθηέαο χιεο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη γηα ηα ζρνιηθά 

βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε απαηηείηαη άδεηα ηνπ θξάηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηέο ειεπζεξίεο φζνλ αθνξά ζην κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ζα επηιέμνπλ, 

ελψ ζηα πεξηζζφηεξα θξαηίδηα νξίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο αθφκε θαη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ ησλ 

ηειηθψλ εμεηάζεσλ.  
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πλνιηθά, νη ζηφρνη, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεκαηηθψλ ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν, 

κπνξνχλ ζπγθεληξσηηθά λα θαηαγξαθνχλ σο εμήο:  

 ηα καζεκαηηθά σο ζεσξία θαη σο εξγαιείν γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο θπζηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 

 ζεκειηψδεηο ηδέεο γηα ηα καζεκαηηθά, φπσο ε ηδέα ηεο γελίθεπζεο, ηελ αλάγθε γηα ηελ 

απφδεημε, δηαξζξσηηθέο πηπρέο, νη αιγφξηζκνη, ε ηδέα ηνπ απείξνπ, θαη ε αηηηνθξαηηθή 

ζρέζε 

 ε επαγσγηθή θαη απαγσγηθή ζπιινγηζηηθή, κέζνδνη γηα ηελ απφδεημε, axiomatics, ε 

ηππνπνίεζε, ε γελίθεπζε / πξνδηαγξαθέο 

 ε δηαθχκαλζε ησλ επηπέδσλ, ε επηρεηξεκαηνινγία, ηα επίπεδα εθπξνζψπεζεο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο θαη νη πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ 

πγθεθξηκέλα, ε καζεκαηηθή χιε πνπ δηδάζθεηαη ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο αθνξά ζηα παξαθάησ 

καζεκαηηθά πεδία: 

Βαζκίδα 5
ε
-6

ε
 

Γηδάζθνληαη, 

ε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ, απιέο εμηζψζεηο, κεηαηξνπή κεγεζψλ, ε πεξηνρή  νξζνγσλίσλ, 

ζεκειηψδεηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο (φπσο ην ζεκείν, γξακκή, παξάιιειε, γεσκεηξηθέο κνξθέο - 

ζηνηρεηψδε Θεσξία Αξηζκψλ (πξψηνη αξηζκνί, θ.α.) θαη θιάζκαηα θαη δεθαδηθά θιάζκαηα. 

Βαζκίδα 7ε-8
ε
 

Γηδάζθνληαη, 

νη ζρέζεηο θαη νη ιεηηνπξγίεο - πνζνζηψζεηο - ηξίγσλα, ηεηξάπιεπξα, κέηξεζεο γσλίαο θαη ησλ 

ζπλαθή ζεσξήκαηα - πεξηνρή ησλ πνιπγψλσλ, φγθνο πξίζκαηα -  γξακκηθέο εμηζψζεηο  θαη 

αθέξαηνη θαη ξεηνί αξηζκνί. 

Βαζκίδα 9ε-10
ε
 

Γηδάζθνληαη, 

Πξαγκαηηθνί αξηζκνί - ηεηξαγσληθή ιεηηνπξγίεο θαη εμηζψζεηο – νκνηφηεηα   -     - εθζεηηθέο 

ζπλαξηήζεηο - πεξηνρή ηνπ θχθινπ, ν φγθνο ηεο ππξακίδαο, θπιίλδξνπ, θψλνπ θαη ζθαίξαο θαη 

ηξηγσλνκεηξία. 
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Βαζκίδα 11ε-13
ε
 

Γηδάζθνληαη, 

Γηαλπζκαηηθφο Λνγηζκφο - δηαλπζκαηηθφο ρψξνο, αλαιπηηθή γεσκεηξία -  -γεσκεηξηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί - αιγεβξηθέο δνκέο  θαη πηζαλφηεηεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

(mathematik.uni-wuerzburg.de) 

 

Χπονολόγιο ηηρ εξέλιξηρ ηηρ διδαζκαλίαρ ηων Μαθημαηικών  Δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ ζηη Γεπμανία. 

 

 Η πξφνδνο ζηα καζεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη ε ρξήζε ηεο 

«ζχγρξνλεο καζεκαηηθήο ζθέςεο» ζε ηνκείο ζεκαληηθνχο γηα ηελ επηζηήκε, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ. ε απηφ ην πεξηβάιινλ, πξνζηίζεηαη λέα χιε ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ησλ 

καζεκαηηθψλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ησλ ζπλφισλ, ηηο αληηζηνηρίζεηο,  ηε ζεσξία αξηζκψλ, 

ηηο ζπλαξηήζεηο, ηηο  εμηζψζεηο θαη ηηο αληζφηεηεο.   

Η πην ζεκαληηθή αιιαγή ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηε Γεξκαλία έγηλε πεξί ην 

1968. Η “Μφληκε Γηάζθεςε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ” ησλ θξαηψλ ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο 

(StändigeKonferenzderKultusministerderLänderinderBundesrepublikDeutschland, KMK) πξφηεηλε 

θαη θαηφπηλ ςεθίζηεθε λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηηο "ζπζηάζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Γηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο". (Henning, 

N.D.) 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970,  δελ παξαηεξήζεθαλ αμηφινγεο κεηαβνιέο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Σν ζεκείν, φκσο, πνπ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ 

έγθεηηαη ζην φηη ζε θάζε έλα απφ ηα δέθα θξαηίδηα ηεο ρψξαο δφζεθαλ δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ,  γεγνλφο πνπ δελ επέηξεςε λα 

αλαπηπρζεί ζηε ρψξα κηα θνηλή γξακκή καζεκαηηθήο παηδείαο. Αληηζέησο, δεκηνπξγήζεθαλ 

αξθεηέο θαη θπζηθά δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. (Henning, N.D.) 
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Οη δηαθνξέο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ νδήγεζαλ ηελ  έλσζε θαζεγεηψλ λα εθπνλήζεη, 

λέεο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

“DeutscherVereinzurFörderungdesMathematischenundnaturwissenschaftlichenUnterrichts”. Απηέο 

νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '80 είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί λα εθαξκνζηνχλ 

ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ, αιιά νπζηαζηηθά ήηαλ ζρεδηαζκέλεο γηα ην Γπκλάζην. ζνλ 

αθνξά ζηελ χιε, δε θαίλεηαη λα ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Έλαο θαηλνχξγηνο ηνκέαο 

ζηνλ νπνίν δφζεθε έκθαζε απηή ηε πεξίνδν, ήηαλ ε Γεσκεηξία θαη ε ηδέα ηεο ζπκκεηξίαο . 

πσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ πξφζθαηε κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Wuerzburg, κεηά 

ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο ην 1991, ηα λέα θξάηε ρξεηάζηεθε λα νξγαλψζνπλ λέα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη λα δηακνξθψζνπλ λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Βέβαηα, ε αλάπηπμε ησλ λέσλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεκαηηθψλ, δε θαηλφηαλ φηη απνηεινχζε πξφβιεκα θαζφηη 

νη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα πεξηερφκελα δελ ήηαλ πνιχ κεγάιεο κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ παιαηψλ 

θξαηηδίσλ. Η κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ νθείινπκε λα θαηαδείμνπκε έρεη λα θάλεη κε ηηο 

Πιθανόηηηερ θαη ηε ηαηιζηική, πεδία ηα νπνία δελ είραλ δηδαρζεί ζηελ πξψελ Λαηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο (ΛΓΓ). 

ηε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

πεξηερφκελα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ΛΓΓ θαίλεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα είλαη απνδεθηά. 

Χο εθ ηνχηνπ, έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα λέα 

θξαηίδηα απφ ην 1991 θαη έπεηηα. Υαξαθηεξηζηηθά δε πεδία ηεο χιεο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ηα εμήο: νη θπζηθνί αξηζκνί, ηα θιάζκαηα, ζηνηρεηψδεηο 

γεσκεηξηθέο δνκέο φπσο ζεκεία, νη επζείεο γξακκέο, ηα ηξίγσλα, ηα ηεηξάπιεπξα ζρήκαηα, νη 

θχθινη θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, απιά ζηεξεά, ε έθηαζή ηνπο (επηθάλεηα), ν φγθνο ηνπο, 

γξακκηθή, ηεηξαγσληθή, εθζεηηθή θαη ηξηγσλνκεηξηθή ιεηηνπξγία, γξακκηθέο θαη ηεηξαγσληθέο 

εμηζψζεηο, γξακκηθέο αληζφηεηεο, γξακκηθά ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ, θαη  άιια. 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θχξηα αιιαγή πνπ ζπληειείηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη 

χζηεξα είλαη ε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ησλ καζεκαηηθψλ έλαληη άιισλ ζεκάησλ ζε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο. Απηφ ηζρχεη επίζεο θαη γηα άιιεο ζεηηθέο επηζηήκεο, φπσο ε θπζηθή, ε 

ρεκεία θαη ε βηνινγία. 
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3.3  Η διδαζκαλία ηων Μαθημαηικών ζηη Ιηαλία 

 

 

αθνινπζία Φηκπνλάηζη 

 

Μπνξεί ε Γαιιία λα έρεη “βαξηά” καζεκαηηθή παξάδνζε, ε Γεξκαλία λα ρηίδεη έλα 

πνιχπινθν εμειηθηηθφ ηέηνην ζχζηεκα, αιιά θαη ε Ιηαιία έρεη αλαδείμεη ζπνπδαία επηηεχγκαηα 

ηφζν ζε επίπεδν έξεπλαο φζν θαη εθπαίδεπζεο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ Ιηαιία είλαη νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ ζρνιείσλ. Σν θξάηνο έρεη απνθιεηζηηθή λνκνζεηηθή 

αξκνδηφηεηα γηα γεληθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη εηδηθά ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη γηα φια ηα ζρνιεία ηε ρψξα. Οη Πεξηθέξεηεο κνηξάδνληαη ηηο λνκνζεηηθέο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο κε ην θξάηνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, εθηφο απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ζηελ νπνία απηέο έρνπλ απνθιεηζηηθή λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα. Σα ζρνιεία είλαη 

απηφλνκα σο πξνο ηε δηδαθηηθή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

Η ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δηαξθεί 10 ρξφληα (6-16 εηψλ). Δθηείλεηαη ζε πέληε ρξφληα ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν, ζε ηξία ρξφληα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζε δχν ρξφληα ζηελ 

Αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα επηηεπρζεί, επίζεο, κε 

ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ εηψλ ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν αλψηεξν 

Γεπηεξνβάζκην επίπεδν έρεη δηάξθεηα 5 εηψλ (14-19 εηψλ) θαη δηαθιαδψλεηαη ζε δχν έηε γεληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

ην αλψηεξν Γεπηεξνβάζκην επίπεδν, γίλνληαη ηαθηηθά εμεηάζεηο, ελψ κφιηο πξφζθαηα 

έγηλαλ αιιαγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη αθνξνχλ ζηα Μαζεκαηηθά 

θαη ζηε Φπζηθή ζην LiceoClassico. Απηέο ζηνρεχνπλ λα εηζάγνπλ ηνπο λένπο ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 
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ηελ αλψηεξε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην ζρνιηθφ έηνο δηαξθεί πεξί ηηο 200 εκέξεο. Σα 

εβδνκαδηαία σξνιφγηα πξνγξάκκαηα πνηθίιινπλ, θαζψο είλαη εμαξηψκελα απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

ζρνιείνπ. Καηά πξνζέγγηζε έρνπλ σο εμήο, : 

• LiceoClassico, 27-29 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 60 ιεπηά δηδαζθαιία 

• LiceoScientifico, 25-30 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 60 ιεπηά δηδαζθαιία 

• LiceoArtisticoandIstitutid'arte, 31-38 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 60 ιεπηά δηδαζθαιία 

• IstitutoTecnico, 31-38 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 50-60 ιεπηά δηδαζθαιία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ 

• VocationalEducation, 37-43 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 50-60 ιεπηά δηδαζθαιία, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

Η δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ εβδνκαδηαίσο αλέξρεηαη 

ζπλνιηθά ζηηο 6 ψξεο. (istruzione.it) 

 

 

Χπονολόγιο ηηρ εξέλιξηρ ηηρ διδαζκαλίαρ ηων Μαθημαηικών  Δεςηεποβάθμιαρ 

εκπαίδεςζηρ ζηην Ιηαλία. 

 

Οη κεηαξξπζκηζηηθέο θηλήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ μεθίλεζαλ πεξί ηα κέζα ηνπ 

20νπ αηψλα ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ΗΠΑ θαη έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ ηηαιηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη θπξίσο ζε απηφ ηεο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη δε ζην 

Λχθεην. (Villa, 1965) 

ζνλ αθνξά ζηελ Ιηαιία ηνπ 1960, κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ εηζήρζεζαλ, ζε 

δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη ηχπνπο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, "πηινηηθά καζήκαηα» γηα ηνλ 

πεηξακαηηζκφ, κε βάζε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Οη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο εζηηάδεηαη ε χιε έρνπλ λα θάλνπλ κε απφθηεζε γεληθψλ γλψζεσλ ζηελ Άιγεβξα, 

ζηε ινγηθή δνκή ηεο Γεσκεηξίαο θαη ζηα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά (Villa, 1965). Απηφ ην 

δηάζηεκα ηα καζεκαηηθά δηδάζθνληαη καδί κε ηηο πεηξακαηηθέο επηζηήκεο, ζπλνιηθά 6 ψξεο 
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εβδνκαδηαίσο. 

 Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο δηαίζζεζεο, 

θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα επηθνηλσλνχλ νη καζεηέο κε ιεθηηθέο, γξαθηθέο θαη ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο. 

Σα πεξηερφκελα ηεο δηδαθηηθήο χιεο ρσξίδνληαη ζε επηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

i. ηε  Γεσκεηξία θαη  ηνλ Φπζηθφ θφζκν, 

ii. ηα ζχλνια αξηζκψλ,  

iii. ηα καζεκαηηθά νξίζκαηα θαη ηηο πηζαλφηεηεο,  

iv. ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εμηζψζεηο,   

v. ηεκέζνδνησλζπληεηαγκέλσλ, 

vi. ηνπο γεσκεηξηθνχοκεηαζρεκαηηζκνχο 

 

Σα πξνγξάκκαηα επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα πξψηα δχν έηε ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Η εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ είρε σο ζηφρν «λα ζπκβαδίζεη κε ηηο λέεο επηζηεκνληθέο 

θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο». (Morin 1965) 

Σε δεθαεηία ηνπ  „70 ζε νξηζκέλεο ηηαιηθέο πφιεηο, δεκηνπξγήζεθαλ κεηθηέο νκάδεο 

δηδαζθφλησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηε δνθηκή ησλ λέσλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζην Γπκλάζην. Απηέο νη νκάδεο ζρεκαηίδνληαη πεξί ην '75 -'76, κε  

ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ, αξρηθά  κεηαμχ UMI θαη CNR (ConsiglioNazionaledelleRicerche), 

κεηαμχ ηεο CNR θαη MATHESIS (OPI θαη RICME έξγα γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν), θαζψο θαη κε 

ην Παλεπηζηήκην ηεο Γέλνβαο γηα ην Γπκλάζην.  

Οη κεηθηέο απηέο νκάδεο πεηξακαηίζηεθαλ επί ηεο κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ θαηαιήγνληαο ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε δηδαζθαιία κέζσ 

“πξνβιεκάησλ” είλαη  ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθή. Δπηπιένλ θαηέζεζαλ πξνηάζεηο γηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα εληαία πξφηαζε γηα ηε  καζεκαηηθή 

δηδαθηηθή κεηαξξχζκηζε, θάηη πνπ είρε σο απνηέιεζκα κηθξφ πνζνζηφ ησλ πξνηάζεσλ ηνπο λα 

εγθνιπσζνχλ απφ ηνπο επξχηεξνπο δηδαζθαιηθνχο θχθινπο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Έηζη, παξφιε 

ηε κεγάιε “θηλεηηθφηεηα” ζηελ δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ „70, ελ ηέιεη 

δελ παξνπζηάδνληαη κεγάιεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. 

Μηα πεξηεθηηθή θαη εθηεηακέλε πξφηαζε έξρεηαη πεξίπνπ κηα δεθαεηία αξγφηεξα, ην 1985. 

Δθείλε ηε ρξνληά ν ππνπξγφο Falcucci πξνσζεί ηελ ΡΝΙ (PianoNazionaleperl'informatica), ε νπνία,  
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κε επίζεκν ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ ζην ζρνιείν, 

πξνηείλεη ηελ αλαλέσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή ψζηε λα 

ελζσκαησζεί ζε απηά ε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο (MinisteroPubblicaIstruzione, 1991 & 1992). 

Σν πξφγξακκά ηνπ PNI ήηαλ αξρηθά ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, ελψ ηαπηφρξνλα πνιινί δάζθαινη 

κεηεθπαηδεχνληαλ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Σν πξφγξακκα ΡΝΙ 

δηήξθεζε κέρξη  ηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 2010. (Linati, 2011)  

ηε δεθαεηία πνπ αθνινπζεί, ζπλερίδεηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζπνπδψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο ζεκαηηθέο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Frascati. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ θαξηεζηαλνχ ζπζηήκαηνο ε 

Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, ελψ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ εηζάγνληαη ζηνηρεία Πηζαλνηήησλ θαη 

ηαηηζηηθήο. Γεζπφδνπζα ζέζε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαηείρε ε ηδέα ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο 

ησλ πξαγκαηηθψλ/θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κέζσ πξνβιεκάησλ. Γεληθά, σο 

πξνο ηα καζεκαηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα ήηαλ ζρεδφλ 

παξφκνηα κε εθείλα ηεο PNI, κε  ηελ πξνζζήθε, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ζηε δηδαθηηθή χιε ζηνηρείσλ ηεο αξηζκεηηθήο. (Ciarrapico, 2002)
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 

 

Η διδαζκαλία ηων Μαθημαηικών ζηην 
Δλλάδα 

 
 

 

 

4.1. Σο ζημεπινό πλαίζιο διδαζκαλίαρ ηων μαθημαηικών ζηη 
Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη (2000- 2016) 

 

 

Σν ζρνιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο δηαθξίλεηαη ζην πξσηνβάζκην επίπεδν, πνπ 

αθνξά ζε κηα εμαεηή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζην δεπηεξνβάζκην, πνπ πξνβιέπεη ηξηεηή 

ππνρξεσηηθή θνίηεζε γηα φινπο ζην Γπκλάζην θαη 3εηή πξναηξεηηθή Λπθεηαθή εθπαίδεπζε. Η 

ηειεπηαία πξνζθέξεηαη απφ ην Ηκεξήζην Λχθεην θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, θαζψο θαη ην 

Δζπεξηλφ ζρνιείν 4εηνχο θνίηεζεο.  

 

ρεηηθά κε ηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα θιίκαθα, ζηηο Α ,́ Β ́ θαη Γ ́ ηάμεηο 

ησλ Ηκεξήζησλ Γπκλαζίσλ, εθαξκφδεηαη  ην σξνιφγην πξφγξακκα , πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Τ .Α. 

115475/Γ2/21 – 8 -2013, ε νπνία  δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2121/ηεχρνο Β ́/28 -8-2013. χκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ νξίδνληαη 4 ψξεο εβδνκαδηαίαο καζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζε θάζε κία απφ ηηο 3 

γπκλαζηαθέο ηάμεηο.  
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Η χιε ηνπ καζήκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ δηδάζθεηαη αλά ηάμε έρεη σο εμήο: 

- Α' Γπκλαζίνπ: Φπζηθνί Αξηζκνί – Κιάζκαηα – Γεθαδηθνί Αξηζκνί – Δμηζψζεηο -  Αλάινγα 

πνζά – Θεηηθνί/Αξλεηηθνί αξηζκνί – Βαζηθέο Αξρέο Γεσκεηξίαο – πκκεηξία – 

Παξαιιειφγξακκα, Σξίγσλα, Σξαπέδηα.  

 

- Β' Γπκλαζίνπ: Δμηζψζεηο – πλαξηήζεηο – ηαηηζηηθή – Σξηγσλνκεηξία – Γεσκεηξηθά 

ηεξεά θαη Μέηξεζε ηεξεψλ. 

- Γ' Γπκλαζίνπ: Αιγεβξηθέο Παξαζηάζεηο – πλαξηήζεηο – Πηζαλφηεηεο – Γεσκεηξία – 

Σξηγσλνκεηξία 

ην Γεληθφ Λχθεην (ΓΔΛ) ζηηο Α' θαη Β' ηάμεηο γίλνληαη εβδνκαδηαία 35 ψξεο καζήκαηα ελψ 

ζηελ ηειεπηαία, ζηε Γ' ηάμε, ην ζχλνιν ησλ σξψλ κεηψλεηαη ζηηο 32. 

Η ζρνιηθή χιε ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Α' Λπθείνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά ζέκαηα Άιγεβξαο 

(Πξαγκαηηθνί αξηζκνί, ζπλαξηήζεηο - ζπζηήκαηα γξακκηθψλ - εμηζψζεσλ, εμηζψζεηο-αληζψζεηο - 

2νπ βαζκνχ θαη ηξηγσλνκεηξία.) θαη Γεσκεηξίαο ( Δπίπεδν – επζεία - επζχγξακκν ηκήκα – είδε 

γσληψλ – ηξίγσλα -  παξάιιειεο επζείεο -  παξαιιειφγξακκα – ηξαπέδηα - εγγεγξακκέλα ζρήκαηα 

- αλαινγίεο – νκνηφηεηα) 

Η ζρνιηθή χιε ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Β' Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ζέκαηα Άιγεβξαο 

(Σξηγσλνκεηξία - Πνιπψλπκα-Πνιπσλπκηθέο εμηζψζεηο - Πξφνδνη, Δθζεηηθή θαη Λνγαξηζκηθή 

ζπλάξηεζε), Μαζεκαηηθά Καηεχζπλζεο (Γηαλχζκαηα Δμίζσζε επζείαο, Κσληθέο ηνκέο, Θεσξία 

αξηζκψλ) θαη Γεσκεηξίαο (Μεηξηθέο ζρέζεηο – Δκβαδά - Μέηξεζε θχθινπ - Δπζείεο θαη επίπεδα - 

ηεξεά ζρήκαηα). 

ηα Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ' Λπθείνπ εμεηάδνληαη ηα εμήο ζέκαηα: 

πλαξηήζεηο - έλλνηα ηεο παξαγψγνπ - εθαξκνγέο ησλ παξαγψγσλ - βαζηθά ζηνηρεία ηαηηζηηθήο - 

κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο - Γεηγκαηηθφο ρψξνο θαη Δλδερφκελα θαη ε έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο. 

Σα καζεκαηηθά ηεο Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ηεο Γ' Λπθείνπ εμεηάδνπλ ηα 

ζέκαηα:  

(Άιγεβξα) Μηγαδηθνί αξηζκνί, (Αλάιπζε) ξην-ζπλέρεηα ζπλάξηεζεο, Γηαθνξηθφο ινγηζκφο, θαη 

Οινθιεξσηηθφο ινγηζκφο. 

ηε πξψηε ηάμε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ) δηδάζθνληαη 5 ψξεο εβδνκαδηαία 
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Άιγεβξα θαη Γεσκεηξία, ζε  ζχλνιν  25 σξψλ καζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζηε Β' ηάμε ηνπ ΔΠΑΛ 

γίλνληαη απφ ηηο 35 ψξεο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαία, νη 2 είλαη αθηεξσκέλεο ζηελ Άιγεβξα, ε κηα 

ζηε Γεσκεηξία θαη αθφκε 2 ζηα Μαζεκαηηθά Σερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο. 

ηελ ηειεπηαία ηάμε, πάιη, ηνπ ΔΠΑΛ ην σξνιφγην πξφγξακκα Γεληθήο Παηδείαο 

πεξηιακβάλεη 5 ψξεο καζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ηνπ καζήκαηνο “εηδηθά θεθάιαηα ηαηηζηηθήο” πνπ δηδάζθεηαη 2 ψξεο αλά βδνκάδα. Σν ζχλνιν 

ησλ δηδαθηέσλ σξψλ είλαη θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε 35 αλά βδνκάδα.  

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 193 Α΄/17-9-13  “Πξνζαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο Α΄ 

Λπθείνπ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ ρνιείσλ”, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4186/13 “Αλαδηάξζξσζε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” ζηα Eθθιεζηαζηηθά  Λχθεηα ηζρχεη:  

 

ηελ Α' Λπθείνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη Άιγεβξα 3 ψξεο θαη Γεσκεηξία 2 ψξεο αλά 

βδνκάδα. Η δηδαθηέα χιε αληιείηαη απφ ην βηβιίν «Άιγεβξα θαη ηνηρεία Πηζαλνηήησλ Α ́ Γεληθνχ 

Λπθείνπ» (έθδνζε 2015) θαη πξαγκαηεχεηαη ηα εμήο αληηθείκελα: Πηζαλφηεηεο - Οη Πξαγκαηηθνί 

Αξηζκνί - Ρίδεο Πξαγκαηηθψλ Αξηζκψλ  - Δμηζψζεηο – Αληζψζεηο, Αθνινπζίεο  - Αξηζκεηηθή 

πξφνδνο  - Γεσκεηξηθή πξφνδνο   Βαζηθέο Έλλνηεο ησλ πλαξηήζεσλ. 

 

χκθσλα κε ην  ΦΔΚ 1437/2015Αξηζκ. 99767/Θ2 “Αλακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ ησλ Γεληθψλ Δθθιεζηαζηηθψλ Λπθείσλ”, ζηε Β' Λπθείνπ 

δηδάζθεηαη ε Άιγεβξα 3 ψξεο θαη ε Γεσκεηξία 2 ψξεο  εβδνκαδηαίσο. ηνπο καζεηέο Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ δίλεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη παξαθνινχζεζεο, ζε έλα δίσξν, καζήκαηνο  

κε ηίηιν “Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο” .  

 

ηελ Γ' Λπθείνπ, ηα Μαζεκαηηθά θαη ζηνηρεία ηαηηζηηθήο ζην γεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

δηδάζθνληαη 2 ψξεο, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο θαηεχζπλζεο “Σνκέαο ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ”, φπνπ νη καζεηέο δηδάζθνληαη ζε 5 ψξεο αλά εβδνκάδα ην κάζεκα “Μαζεκαηηθά 

Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο”. Η χιε είλαη αληίζηνηρε κε απηή ηνπ Γεληθνχ Ηκεξήζηνπ 

Λπθείνπ γηα ηε Β΄ θαη ηε Γ΄ Λπθείνπ. 

 

Απφ ην 2013-1016 έρνπκε αιιαγέο ζηηο νλνκαζίεο ησλ θαηεπζχλζεσλ. Η  ζεηηθή 

θαηεχζπλζε κεηνλνκάδεηαη ζε νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ ζεηηθψλ ζπνπδψλ θαη γίλνληαη θάπνηεο 

κηθξέο πξνζζαθαηξέζεηο ζηελ χιε ,θπξίσο ζηελ Άιγεβξα γεληθήο παηδείαο. ηελ Α‟ ιπθείνπ 
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κπαίλνπλ ε αξηζκεηηθή θαη γεσκεηξηθή πξφνδνο ελψ ζηε Β΄ ηα γξακκηθά ζπζηήκαηα.  (εγθχθιηνο 

κε αξ. πξση. 139606/Γ2/01−10−2013 ηεο Γ/λζεο πνπδψλ Γ/ζκηαοΔθπ/ζεο/Σκήκα Α΄ ΤΠΔΘ, 

εγθχθιηνη κε αξ.πξση,159253/Γ2/09/-10-2015 θαη κε αξ.πξση.159259/Γ2/09-10-2015 ηεο Γ/ζεο 

πνπδψλ  Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γ/κηαο Δθπ/ζεο ηκήκα Α΄) 

Κεληξηθή επηδίσμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάδεημε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο, δειαδή 

ε αθξίβεηα θαη ζπληνκία, ε  γελίθεπζε θαη αθαίξεζε κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο ζηνπο καζεηέο.  

Παξάιιεια, ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ επηδηψθεη θαη ηελ επζεία ζχλδεζε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ δεη ν καζεηήο, ζηνηρείν πνπ νδεγεί, φπσο 

πηζηεχεηαη, ζηελ εμέιημε ηνπ καζεκαηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Χο ηέηνηνο ινγίδεηαη ε  ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα εξκελεχεη, λα αλαιχεη θαη λα επεκβαίλεη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζηνλ θφζκν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα καζεκαηηθά σο εξγαιείν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Χπονολόγιο ηηρ εξέλιξηρ ηηρ διδαζκαλίαρ ηων Μαθημαηικών  Δεςηεποβάθμιαρ 
εκπαίδεςζηρ ζηην Ελλάδα. 

 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηία ηνπ  ́ 50 γίλεηαη ε κεγάιε κεηαξξχζκηζε ζηα ζρνιηθά Μαζεκαηηθά. 

Η κεηαξξχζκηζε απηή ζρεκαηνπνηήζεθε θάησ απφ ηνλ ηίηιν ''Μνληέξλα Μαζεκαηηθά '' (ΜΜ) θαη, 

κεηά  απφ αξθεηέο πξνζπάζεηεο, εθαξκφζηεθε ηειηθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ  ́ 80. Βέβαηα, δε 

ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο κεηαξξχζκηζεο 

απηήο είρε αξρίζεη ήδε λα ακθηζβεηείηαη ζηα ινηπά θξάηε θαηά ηελ πεξίνδν απηή. (Σνπκάζεο, 

1987) 

Οη αιιαγέο, πνπ επήιζαλ, επεξέαζαλ θαη ηα δηδαζθφκελα καζεκαηηθά αληηθείκελα ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αθαηξέζεθε, αθελφο, ε Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, δηφηη ζεσξήζεθε φηη 

δελ ήηαλ ζεκειησκέλε ζηα αθξηβνηππηθά` θαη απζηεξά θξηηήξηα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο επνρήο θαη , 

αθεηέξνπ, πξνζηέζεθαλ ζηνηρεία Θεσξίαο πλφισλ, ηνηρεία Λνγηθήο. Σέινο, δφζεθε βαξχηεηα 

ζηελ Αλαιπηηθή Γεσκεηξία θαη ζηνλ Μαζεκαηηθφ Λνγηζκφ.  

ηε ρψξα καο, νη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζαλ απηέο ηηο 

αιιαγέο κέρξη ην 1995, νπφηε θαη απνθαζίζηεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην λα 
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αλακνξθσζνχλ ξηδηθά ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, κεηαηξέπνληάο ηα ζηε κνξθή θαη πεξηερφκελν 

πνπ έρνπλ σο θαη ζήκεξα. (Σνπκάζεο, 1987 ; Θσκαΐδεο & Καζηάλεο, 2003)  

Πεγαίλνληαο πάιη πίζσ ζην ρξφλν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 1961, νπφηε θαη ζπγθξνηείηαη ε 

«Δπηηξνπή πεηξακαηηθήο κειέηεο θαη δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ εηο ηελ Μ. Δθπαίδεπζηλ», 

αξρίδεη ε εηζαγσγή ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ «Μνληέξλσλ Μαζεκαηηθψλ».  

Η Κπβέξλεζε ηεο Έλσζεο Κέληξνπ ςεθίδεη ηνλ Ν.4379/1964 “Πεξί νξγαλψζεσο θαη 

δηνηθήζεσο ηεο Γεληθήο Δθπαηδεχζεσο ηνηρεηψδνπο θαη Μέζεο”. Βάζεη απηνχ δηαηξείηαη ε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζε Γπκλάζην θαη Λχθεην θαη θαζηεξψλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Αθαδεκατθνχ Απνιπηεξίνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.  

Σα επφκελα ρξφληα εθδίδνληαη δηαηάγκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο  

γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο . Σν 1964 δεκνζηεχεηαη λέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Α ́ ηάμε ηνπ 

Γπκλαζίνπ, ην 1966 δεκνζηεχνληαη λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1964-65 επηηξέπεηαη ζηηο 

ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ε ειεχζεξε επηινγή θαη ρξήζε βηβιίσλ ηνπ εκπνξίνπ πνπ είραλ 

ζπγγξαθεί ζχκθσλα κε ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ εθείλεο.  

Αξγφηεξα, ηε δηεηία 1968-69 δεκνζηεχνληαη λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο ηξεηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο θαη ηηο 

ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Θεηηθήο Καηεχζπλζεο, κε έληνλε ηελ πξφζεζε ηνπ «ζπκςεθηζκνχ» 

αλάκεζα ζε παξαδνζηαθά θαη “κνληέξλα Μαζεκαηηθά”. 

Σελ επφκελε δεθαεηία, θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν 1977-1980, δεκνζηεχνληαη λέα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ 

Γεληθήο Καηεχζπλζεο, ηα νπνία επηρεηξνχλ κηα γεληθή εηζαγσγή ησλ «Μνληέξλσλ Μαζεκαηηθψλ». 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 ζρεδηάδνληαη λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ην 

Γπκλάζην θαη ην Λχθεην, κε ηα νπνία επηδηψθεηαη κηα απνδέζκεπζε απφ ην πλεχκα ησλ 

«Μνληέξλσλ Μαζεκαηηθψλ». Η θαηλνχξηα κεηαξξχζκηζε, απηή ηε θνξά εζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δηδαζθαιίαο, 

ινγηθή πάλσ ζηελ νπνία εδξάδεηαη θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ δηαξζξψζεθε απφ ην 2000 θαη 

έπεηηα.  

Παξά ηελ φπνηα κεηαξξπζκηζηηθή πλνή, κε βάζε ην Πξφγξακκα πνπδψλ πνπ αθνινπζήζεθε 

απφ ην 2000, νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ δελ απμήζεθαλ.  πγθεθξηκέλα ζην Γπκλάζην 



 

 

60 

νη ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαιχπηνπλ κφλν ην 11% ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ηε 

ζηηγκή πνπ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ είλαη 13%, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. ην Λχθεην 

ζηελ Διιάδα ζηελ Α' θαη Β' Λπθείνπ νη ψξεο Μαζεκαηηθψλ Γεληθήο παηδείαο είλαη θάησ απφ 15%  

ψξεο/έηνο, φηαλ ζε άιιεο ρψξεο μεπεξλά ην 20%. (Θσκαΐδεο & Καζηάλεο, 2003) 

 

4.2 ςγκπιηική Μελέηη 

 

ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε Γαιιία, Διιάδα, Γεξκαλία θαη Ιηαιία.  

 

 

“ΔΤΡΤΓΙΚΗ”2012 :πγθξηηηθόο πίλαθαο ζρνιηθήο δσήο ζηηο Γαιιία – Γεξκαλία- Διιάδα θαη Ιηαιία 

 

 

 

Υξφλνο πιήξνπο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε Γεξκαλία (δηάθξηζε 3 

πεξηπηψζεσλ αληίζηνηρσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ ηνπηθή δηακφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο), Γαιιία , Διιάδα θαη Ιηαιία.  



 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:ΔΤΡΤΓΙΚΗ 2012 
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Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη ζρεηηθνί ρξφλνη δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζε Γαιιία θαη Ιηαιία θαίλεηαη λα δηαηεξνχληαη ζε πνιχ θνληηλά επίπεδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ελψ ε Γεξκαλία (θαη ζηηο 3 πεξηνρέο ηεο πνπ εθαξκφδνληαη 

παξαπιήζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα) θαη ε Διιάδα ππνιείπνληαη ησλ δχν πξναλαθεξζεηζψλ 

ρσξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: PISA 2012 

 

Παξφια ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα, εάλ εζηηάζνπκε ζηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα πνπ καο 

παξέρεη ην δηεζλέο εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθπαίδεπζε ,PISA, παξαηεξνχκε ζηνπο παξαπάλσ 

δχν πίλαθεο φηη θαη νη 4 ρψξεο έρνπλ πςειά πνζνζηά δηάρπζεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο  ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα βαζκίδα, ηα νπνία πνζνζηά απηά (rating) κεηξνχληαη κε έλα πνιχπινθν δηεζλέο 

εξγαιείν (PISA) πνπ αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Πξσηνπφξνο θαίλεηαη λα είλαη ε Γεξκαλία, ελψ αθνινπζνχλ ζε ζεηξά ε Γαιιία θαη ε Ιηαιία.  

Παξάιιεια φκσο παξαηεξνχκε ηελ ειαθξά νπηζζνρψξεζε ηεο Διιάδαο κεηά ην 2009 ζηνηρείν πνπ 

Illustration 

1http://www.factfish.com/ 

http://www.factfish.com/
http://www.factfish.com/
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ζε έλα βαζκφ κπνξνχκε λα ην ζπλδέζνπκε κε ηελ πνιηηηθφ-νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρψξα θαη ηελ  πεξηθνπή πφξσλ γηα ηελ παηδεία.  

 

 

Πεγή PISA 2012 

Σν δηάγξακκα ηεο παξαπάλσ απεηθφληζεο απνδεηθλχεη  φηη ε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζηηο ρψξεο 

πνπ εμεηάδνπκε είλαη ζηαζεξά  ζε πςειφ επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

 

ΝέερΣεσνολογίερ 

 
 

 

 

 

 

 

5.0.  Νέερ ηεσνολογίερ και Μαθημαηική παιδεία 

 

 

Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ν πνιηηηζκφο 

θάζε επνρήο ππαγνξεχνπλ ην πεξηερφκελν, ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Καη πψο άιισζηε ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη δηαθνξεηηθά θαζψο νη θνηλσληθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί επεξεάδνληαη απφ ηελ ηερλνινγία θαη αληηζηξφθσο.  

 

χκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θηλνχληαη θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

θάζε επνρήο.  Έηζη, θηάλνπκε ζηελ επηβεβιεκέλε αλάγθε εηζφδνπ ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, 

εμέιημε πνπ έρεη ήδε επεξεάζεη ηα καζεκαηηθά, πνπ δηδάζθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη απηά 

πνπ “ρξεηάδεηαη” θαλείο λα δηδαρζεί. Γηα παξάδεηγκα, αξθεηνί καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ 

“δπζαξέζθεηά ηνπο” γηα ηελ εθηέιεζε κηαο δηαίξεζεο, λνεξήο θαη ρεηξφγξαθεο, αθνχ κπνξνχλ 

εχθνια θαη γξήγνξα λα ππνινγίζνπλ ην απνηέιεζκά ηεο κε ρξήζε  ειεθηξνληθήο αξηζκνκεραλήο.    

Άξα, ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ έρεη κεηαθέξεη ηελ εθπαηδεπηηθή δσή ζε 

κηα λέα επνρή. 

 

Δπηδηψθνληαο λα εμεγήζνπκε ηε ζχλδεζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ κε ηε δηδαζθαιία ζα πξέπεη 

λα θαηαδείμνπκε φιεο ηηο ακθίδξνκεο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη. πσο κπνξνχκε λα 
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κειεηήζνπκε απφ ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, ππάξρνπλ ηξεηο ακνηβαίεο ζρέζεηο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα: κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ, κεηαμχ 

ππνθεηκέλνπ θαη θνηλφηεηαο θαη κεηαμχ αληηθεηκέλνπ θαη θνηλφηεηαο: 

ΟEngeström (2001) ζεσξεί φηη ηα ζπζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο ζπιινγηθά, 

δηακεζνιαβνχκελα απφ ηερλνπξγήκαηα εηζάγνληαη ζηε δηδαζθαιία κε βάζε ηελ αξρή θηλήηξνπ θαη 

ζθνπνχ. Η κάζεζε μεθηλά, φηαλ ηα άηνκα αξρίδνπλ λα ακθηζβεηνχλ θαη λα απνθιίλνπλ απφ ηηο 

ζεζκνζεηεκέλεο λφξκεο ησλ ζπζηεκάησλ δξαζηεξηφηεηαο: “Σφηε, ην αληηθείκελν/ζθνπφο θαη ην 

θίλεηξν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελλνηνινγνχληαη εθ λένπ, ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ έλα ξηδηθά 

επξχηεξν νξίδνληα ελδερνκέλσλ απφ απηφλ πνπ πθίζηαην κέρξη ηφηε.” Ο Engeström νλνκάδεη 

απηήλ ηελ εμέιημε επεθηαηηθή κάζεζε (expansivelearning).  

“Καζψο νη αλαζηαηψζεηο θαη νη αληηθάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γίλνληαη πην απαηηεηηθέο, ε 

εζσηεξίθεπζε ιακβάλεη πξννδεπηηθά ηε κνξθή θξηηηθνχ απην-αλαζηνραζκνχ θαη ε εμσηεξίθεπζε,  

δειαδή κηα αλαδήηεζε ιχζεσλ, απμάλεη. Η εμσηεξίθεπζε θηάλεη ζην πην πςειφ ηεο ζεκείν, φηαλ 

ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη έλα λέν κνληέιν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα. Καζψο ην λέν κνληέιν 

ζηαζεξνπνηείηαη, ε εζσηεξίθεπζε ησλ εγγελψλ ηνπ ηξφπσλ θαη κέζσλ γίλεηαη ε θπξίαξρε κνξθή 

κάζεζεο θαη αλάπηπμεο” (Engeström, 1999).  
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ηε βάζε απηή ζθηαγξαθείηαη ην ζχγρξνλν ζρνιείν.  Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν καζεκαηηθφο 

κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ππνδεηθλχνληαο 

πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο θαη ζπλδένληαο ηε δηδαθηηθή πξάμε κε ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Ο 

καζεκαηηθφο έρεη πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπ ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, πνπ ηνπ παξέρνπλ 

αζχγθξηηα πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Με ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

θαη ησλ δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ν καζεκαηηθφο κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πνιχηηκν 

ρξφλν απφ ηελ εθηέιεζε απιψλ κεραληθψλ εξγαζηψλ, ηνλ νπνίν κπνξεί λα δηαζέζεη ζηελ πην 

επνηθνδνκεηηθή  αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηξφπσλ πξνζέγγηζεο δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ.  Έηζη, 

αλαδεηθλχεηαη ν πξαγκαηηθφο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηδάζθνληνο ζην λέν ειπηδνθφξν 

πιαίζην. (Ράπηεο, 1999) 

 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάθνξεο έξεπλεο, 

αιιά θαη  ε εκπεηξία έδεημαλ πσο νη 

ππνινγηζηέο κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, θαζψο παξέρνπλ έλα ζχλνιν 

δπλαηνηήησλ ζε έλα επξχ θάζκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Απηνί κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ  ζηνπο εμήο: 

 

 

1.Πξνζαξκφδνληαη ζηνπο πξνζσπηθνχο ξπζκνχο κάζεζεο ηνπ καζεηή, δίλνληάο ηνπ έηζη ηελ 

επθαηξία λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα έλλνηεο ή λα θαιχςεη ηπρφλ θελά. 

 

2.Πξνζθέξνπλ ακνηβαία επηθνηλσλία καζεηή-ππνινγηζηή (έμππλε κεραλή). Ο καζεηήο θαιείηαη λα 

ζθεθηεί θαη λα απαληήζεη, ελψ ν ππνινγηζηήο κπνξεί φρη κφλν λα δηνξζψζεη, αιιά θαη λα ππνδείμεη 

ηελ νξζή απάληεζε. 
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3.Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ειέγρνπλ ηελ 

καζεκαηηθή αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο, θαζψο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία γηα ηελ εχθνιε δεκηνπξγία ζρεδηαγξακκάησλ θαη πνιχπινθσλ 

ζρεκάησλ. 

 

4.Μεηαζρεκαηίδνπλ ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο δηάθνξεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο, απφ αθεξεκέλα θαη 

ςπρξά ζχκβνια, ζε εηθφλα, ήρν, θίλεζε, ζηνηρεία πνπ ειθχνπλ ηνλ καζεηή λα αζρνιεζεί 

πεξηζζφηεξν κε ηα καζεκαηηθά. 

 

5.Δίλαη θαηάιιεινη γηα καζεηέο, νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα “δξαζηήξηνη” κέζα ζηελ ηάμε, δελ 

παξαθνινπζνχλ ηνλ θαζεγεηή ή δπζθνιεχνληαη ζην δηάβαζκα θαη γεληθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζην 

ζχλεζεο κνληέιν δηδαζθαιίαο. 

 

6.Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο δνθηκήο, βνεζψληαο έηζη ηνλ καζεηή λα 

δηδαρζεί απφ ηα ιάζε ηνπ ζε έλα αζθαιέζηεξν γλσζηηθά θαη παηδαγσγηθά πεξηβάιινλ θαζψο δε ζα 

θνβεζεί ηνλ ζρνιηαζκφ ή θξηηηθή. 

 

7.Καηαξξίπηνπλ ηνλ κχζν ηεο απζεληίαο ηνπ θαζεγεηή θαη δίλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

ζηα παηδηά. Έηζη ν καζεηήο εζσηεξηθεχεη θαη νηθεηνπνηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ηδέα ησλ 

“Μαζεκαηηθψλ”. 

 

 

Δλ θαηαθιείδη, 

 

8.Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 

Η ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζα πξέπεη, φκσο, λα γίλεηαη κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα, ηα νπνία δελ 

ζα επηηξέπνπλ ηελ αιινίσζε ηνπ παηδαγσγηθνχ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Ίζσο, αμίδεη  λα 

ζεκεησζεί φηη ν Η/Τ δελ πξέπεη νχηε κπνξεί  κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

θαζεγεηή.  

 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα δηακνξθσζεί ην κειινληηθφ ζρνιείν, ην Τπνπξγείν 
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Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαβαζκίδεη ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ. Ο 

ζηφρνο έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) πνπ ζα είλαη πξαγκαηηζηηθφ, αιιά θαη θαηλνηφκν ζπλάκα. Η αλαβάζκηζε 

αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ζηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο ησλ ζρνιείσλ. Οη λέεο ππνδνκέο ζα 

ζηεξίδνληαη ζε αλνηρηέο ηερλνινγίεο θαη πξφηππα, ζα αθνξνχλ ππνινγηζηέο, ζπζηήκαηα 

ξνκπνηηθήο θαη αηζζεηήξσλ, ηξηζδηάζηαηνπο εθηππσηέο θαη ινηπφ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ. Η 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ΣΠΔ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αμηνπνίεζε παιαηνχ εμνπιηζκνχ ή/θαη 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο ρακεινχ θφζηνπο, αιιά θαη 

ζηαζκψλ εξγαζίαο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ήδε, 7127 ζρνιεία έρνπλ θαηαρσξεζεί γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ, ελψ έρνπλ ππνβιεζεί αθφκε 5435 ζρεηηθά 

αηηήκαηα.  (ΤΠΠΔΘ) 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζην ζρέδην έληαμεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζα είρε ελδηαθέξνλ λα ζπιινγηζηνχκε φηη ε εμέιημε ηεο κάζεζεο θαη θαη' επέθηαζηλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ζηφρεπζε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ σο ζήκεξα.  

 

Η ζπλάξηεζε, βέβαηα, επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο είρε δηαγλσζηεί θαη απφ ηνπο Αξραίνπο 

Έιιελεο. Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε ην εχξεκα ηνπ “πξψηνπ ππνινγηζηή” πνπ ππήξμε σο ζήκεξα, 

ηνλ “ππνινγηζηή ησλ Αληηθπζήξσλ”, έλα εμαηξεηηθφ εχξεκα ππνινγηζηηθήο κεραληθήο, 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Ο πξψηνο αλαινγηθφο ππνινγηζηήο ήηαλ απηφο ησλ Αληηθπζήξσλ, πνπ είρε βξεζεί ζε 

λαπάγην αλνηθηά ηεο λήζνπ Αληηθχζεξα κεηαμχ ησλ Κπζήξσλ θαη ηεο Κξήηεο.  Ο κεραληζκφο 

απηφο, γλσζηφο θαη σο αζηξνιάβνο ησλ Αληηθπζήξσλ ή ππνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ, είλαη έλαο 
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κεραληθφο ππνινγηζηήο θαη φξγαλν αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ, πνπ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε 

πνιχπινθν σξνινγηαθφ κεραληζκφ. Με βάζε ηε κνξθή ησλ ειιεληθψλ επηγξαθψλ πνπ θέξεη 

ρξνλνινγείηαη κεηαμχ ηνπ 150 π.Υ. θαη ηνπ 100 π.Υ.. Θα κπνξνχζε λα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν κέρξη 

θαη κηζφ αηψλα πξηλ ην λαπάγην. Σν λαπάγην, πνπ αλαθαιχθζεθε ην 1900 ζε βάζνο πεξίπνπ 40 κε 

64 κέηξσλ, φπσο θαη πνιινί ζεζαπξνί, αγάικαηα θαη άιια αληηθείκελα, αλαζχξζεθαλ απφ 

πκηαθνχο ζθνπγγαξάδεο θαη βξίζθνληαη ζήκεξα ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζηελ Αζήλα.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Καηαιεθηηθά, από ηε κειέηε πνπ πξνεγήζεθε κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε ηε 

ζπνπδαηόηεηα ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ ακθίδξνκε αλάγθε ζπλύπαξμεο 

απηήο κέζα ζην πνιηηηθό θαη επηζηεκνληθό ζπγθείκελν θάζε επνρήο. Τν ζρνιείν, σο 

πξσηαξρηθόο θνξέαο γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηόκνπ ζηελ θνηλσλία, δε κπνξεί λα κέλεη 

έμσ θαη πίζσ από ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ,ηερλνινγηθέο αθόκε θαη πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο 

πνπ δηακνξθώλνληαη γύξσ ηνπ. Παξαιιήισο, ν καζεηήο εκπλεόκελνο από ηα εξεζίζκαηα 

ησλ εμειίμεσλ απηώλ, δε ζα κπνξνύζε παξά λα έρεη ηελ αλάγθε εγθόιπσζεο ηνπο κέζα 

ζην ζρνιηθό πιαίζην. ΄Εηζη, παξαηεξνύκε νη δηδαθηηθέο κέζνδνη λα αιιάδνπλ αλά επνρή 

θαζώο θαη ε καζεκαηηθή ύιε επίζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζην Επξσπατθό πιαίζην απηώλ ησλ αιιαγώλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, απηό 

θαίλεηαη λα είλαη κνλαδηθό αλά ρώξα. Επηπιένλ, νη ζηνρεύζεηο ζηε καζεκαηηθή παηδεία 

πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν καζεηήο εμεξρόκελνο ηνπ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή 

γηα θαζεκία από ηηο ρώξεο πνπ εμεηάζακε. Η δηαθνξεηηθόηεηα απηή έγθεηηαη ζηελ ηζηνξηθή 

πνιηηηζηηθή θαη δηδαθηηθή θηινζνθία πνπ δηακνξθώζεθε ζε θάζε πεξίπησζε, θαζώο 

επίζεο θαη ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ζηόρεπζε ε θάζε ρώξα ή πνπ απιά 

βίσλε ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν.  

 

Σε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηηο ζπνπδαίεο “καζεκαηηθέο αιιαγέο” πνπ 

έιαβαλ ρώξα, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟50 θαη ηνπ „60 θαη ύζηεξα, ζηε Γαιιία, Γεξκαλία θαη 

Ιηαιία. Τηο αιιαγέο απηέο αθνινύζεζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε κηαο δεθαεηίαο πεξίπνπ θαη 

ε Ειιάδα.  

 

Παξά ηηο δηαθνξεηηθόηεηεο θαη ηα 4 πεδία κειέηεο καο, ζηε Γαιιία, Ιηαιία, Γεξκαλία 

θαη Ειιάδα, παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε καζεκαηηθή παηδεία. Τα κελ ηξία πξώηα ζε 

επίπεδν ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο (ηειεπηαίνη αηώλεο) ην δε ηειεπηαίν, ε πεξίπησζε ηεο 

Ειιάδαο ,έρεη ξίδεο από αξραηνηάησλ ρξόλσλ, ζεκεηώλνληαο βέβαηα έλα βαζύ θελό ζηελ 

πξόζθαηε ηζηνξία, πνπ όκσο θαίλεηαη λα ππεξπεδά θαηά ηνλ ηειεπηαίν αηώλα. 
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Όπσο θαίλεηαη, όιεο νη ρώξεο κειέηεο καο θαιύπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο Άιγεβξαο, ησλ 

Υπνινγηζκώλ θαη ηεο Γεσκεηξίαο. Παξάιιεια όκσο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην 

θάζκα ηεο ύιεο, έηζη γηα παξάδεηγκα ν ηνκέαο ησλ Πηζαλνηήησλ θαη ηεο Σηαηηζηηθήο 

παξέρεηαη σο κάζεκα επηινγήο ζηε Γεξκαλία, ελώ ζηε Γαιιία απηόο δηδάζθεηαη ζηελ αξρή 

ηεο αλώηεξεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Ταπηόρξνλα, βαξύηεηα δίλεηαη θαη ζηηο 

θαηεπζύλζεηο.  

 

Έηζη, όηαλ επηιέγεηαη καζεκαηηθή/ζεηηθή θαηεύζπλζε ν καζεηήο εμεηδηθεύεηαη 

πεξηζζόηεξν ζηα καζεκαηηθά. Η δηάξζξσζε ησλ θαηεπζύλζεσλ απηώλ αιιά θαη ηα 

εμαγόκελα ζπκπεξάζκαηα δηαθέξνπλ αλά ρώξα θαη απηό αθξηβώο ην ζηνηρείν είλαη θάηη 

πνπ κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηα δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σε γεληθέο γξακκέο 

ην παξάδεηγκα ηεο Γαιιίαο θαίλεηαη λα είλαη  πξσηνπόξν ζε επίπεδν αλάπηπμεο εμέιημεο 

θαη δηεηζδπηηθόηεηαο ζηνλ κέζν καζεηή ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 

Σε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηξηηνβάζκηαο . Σε όιεο ηηο ρώξεο κειέηεο καο 

αλεμαηξέησο, νη παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο θαη δε νη Μαζεκαηηθέο έρνπλ λα αλαδείμνπλ 

ζνβαξή ηζηνξία ζηνλ ηνκέα ηνπο θαη εμαηξεηηθνύο εξεπλεηέο. Ελώ αθόκε θαη ζήκεξα 

δίδεηαη βαξύηεηα ζε απηέο θαη ζηελ εμέιημε ηνπο.  

 

Γεληθεύνληαο,  ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ επηδηψθεη ηε ζχλδεζε θαη  κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δεη ν καζεηήο, ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη, ζηελ εμέιημε ηνπ καζεκαηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ. Η βαξχηεηα πνπ δίδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θάζε ρψξαο επηθπξψλνπλ ην 

παξαπάλσ. Απφ ηελ άιιε φκσο ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη ε πεξηθνπή πφξσλ γηα ηελ 

παηδεία κφλνλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Μηα ηέηνηα ηάζε θαίλεηαη λα 

ζεκεηψλεηαη θαη ζηε Γαιιία εζράησο. Απηφ ην ζηνηρείν δείρλεη λα επεξεάδεη θαη ηηο αληίζηνηρεο 

επηδφζεηο ζηνπο καζεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο PISA,νπνχ ε Γεξκαλία πξσηνζηαηεί έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ ρσξψλ πνπ εμεηάζακε. 
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Επηπιένλ, από ηελ παξνύζα κειέηε αλαδείμακε, θαζώο ζεσξείηαη κεηαίρκην ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ λέα επνρή, ηελ έληαμε θαη ρξήζε ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ησλ 

ππνινγηζηώλ, εξγαιείνπ πνπ αζθεί κε ηε ζεηξά ηνπ άκεζε θαη θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε 

ζρέζε πνπ αλαπηύζζεη ν καζεηήο κε ηνλ καζεκαηηθό θόζκν.  

 

Σην θνκκάηη ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο ρξήζεο απηώλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, απηό θαίλεηαη λα αθνινπζεί παξάιιειε πνξεία κε ηελ ινηπή ύιε. Τνπηέζηηλ, ζε 

Ιηαιία Γεξκαλία, θαη ηδηαίηεξα Γαιιία, νη ππνινγηζηέο όρη κόλν κπαίλνπλ σο εξγαιείν από 

λσξίο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πξνζαξκόδνληαη 

ζηελ λέα αλαγθαηόηεηα. Αξγόηεξα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία.  

 

Η ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε αδηακθηζβήηεηα απνηειεί έλα πξαθηηθό 

εξγαιείν πνπ κπνξεί λα θέξεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ πην θνληά  ζηνλ 

έθεβν καζεηή. Άιισζηε νη έθεβνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θόξνλ ζηηο κέξεο καο  

ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο γεληθόηεξα. Τν ζηνηρείν απηό δε κπνξνύκε παξά 

λα ην απνηηκήζνπκε ζεηηθά. 
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