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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το πλάνο ανάπτυξης του μαθήματος στη διάρκεια των διαλέξεων περιλαμβάνει τέσσερις 

βασικούς άξονες με τους εξής τίτλους:  

1) Ιστορία των Μαθηματικών & Μαθηματική Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις,  κρίσιμα 

ζητήματα και μια μελέτη περίπτωσης. (Ιστορική εξέλιξη και διδασκαλία της Άλγεβρας) 

2) Στιγμιότυπα και εικόνες από την αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στα 

αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά βιβλία της Ελληνικής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

3) Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή ιδεών και υλικού για διδακτικές επιλογές και 

δραστηριότητες: Η περίπτωση των αρνητικών αριθμών και της απόλυτης τιμής. 

4) Διεπιστημονικές και διαθεματικές αναζητήσεις στην Ιστορία των Μαθηματικών. 

Πρώτος Άξονας 

Ο πρώτος άξονας έχει ως αφετηρία μια ευρεία ανασκόπηση των πηγών και της βιβλιογραφίας 

που συνδέονται με το αντικείμενο του μαθήματος, από τις πρώτες συζητήσεις για την 

εφαρμογή του λεγόμενου “βιογενετικού νόμου” και της έννοιας του “ιστορικού 

παραλληλισμού” στη διδασκαλία των Μαθηματικών, μέχρι τις πολυάριθμες μελέτες και 

έρευνες των τελευταίων ετών που έχουν αναδείξει νέες διαστάσεις του θέματος. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το βασικό μέρος του πρώτου άξονα, στο οποίο γίνεται ανάλυση τριών βασικών 

τάσεων που αφορούν θεωρητικές και ερευνητικές διαστάσεις του θέματος και συνδέονται 

αντίστοιχα με τα ονόματα των Piaget, Freudenthal και Brousseau. (Θέμα Ερευνητικής 

Εργασίας Ι) Αυτή η ανάλυση ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των εξής δύο κεντρικών 

ερωτημάτων, που διαχέονται σε ολόκληρο το φάσμα του μαθήματος: 

α) Πόσο έγκυρη μπορεί να θεωρηθεί η γνώση που αντλεί σήμερα ένας ερευνητής της 

Διδακτικής των Μαθηματικών από ιστορικές αναλύσεις ή επισκοπήσεις γραμμένες πριν 

αρκετές δεκαετίες; 

β) Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει “παραλληλισμός” ανάμεσα σ’ ένα δημιουργικό (και 

συνήθως κορυφαίο) μαθηματικό του παρελθόντος, και ένα μαθητή που προσπαθεί σήμερα 

(συνήθως χωρίς επιτυχία) να μάθει Μαθηματικά; 

Ο πρώτος άξονας ολοκληρώνεται με μια μελέτη περίπτωσης που αποτελείται από δύο μέρη, 

ένα αμιγώς ιστορικό και ένα διδακτικό. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται αντικείμενο μελέτης το περιεχόμενο ενός μεγάλου αριθμού 

πρωτότυπων ιστορικών κειμένων που συνδέονται με την εξέλιξη της Άλγεβρας και με στόχο 

να δοθεί μια τεκμηριωμένη απάντηση στο εξής ερώτημα: 
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Μπορεί η ιστορική εξέλιξη των αλγεβρικών εννοιών να θεωρηθεί μια “ιεραρχία σταδίων”, 

που διακρίνεται σαφώς το ένα από το άλλο; 

Οι συγγραφείς των συγκεκριμένων ιστορικών κειμένων ασχολούνται με την επίλυση βασικών 

αλγεβρικών προβλημάτων τα οποία αναδεικνύουν ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

εξελισσόμενης αλγεβρικής σκέψης. (Θέμα Ερευνητικής Εργασίας ΙΙ) Επιγραμματικά, 

αναδεικνύονται τα εξής:    

Στις Βαβυλωνιακές πινακίδες (περίπου 1800 π.Χ.) τα προβλήματα διατυπώνονται με 

χρήση γεωμετρικής ορολογίας και συγκεκριμένων αριθμητικών δεδομένων, από τα οποία 

προσδιορίζεται με αντίστοιχες πράξεις μια ειδική λύση.  

Στα Αριθμητικά του Διόφαντου (περίπου 250 μ.Χ.) τα προβλήματα διατυπώνονται γενικά, 

αλλά επιλύονται με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, τη χρήση ενός μοναδικού 

αγνώστου, συντομογραφικών αναπαραστάσεων για τις δυνάμεις του και τη δημιουργία 

μιας εξίσωσης από την οποία προσδιορίζεται μια ειδική λύση. 

Στο Συνοπτικό βιβλίο υπολογισμού με al–Jabr και al–Mugabala του al-Khwārizmī 

(περίπου 820 μ.Χ.) γίνεται αμιγώς ρητορική διατύπωση και επίλυση των προβλημάτων 

πάνω σε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, αλλά με χρήση αγνώστου και δημιουργία 

μιας εξίσωσης. 

Στο De Numeris Datis του Jordanus de Nemore (περίπου 1250 μ.Χ.) γίνεται γενική 

διατύπωση των προβλημάτων και μια εξίσου γενική αλλά αμιγώς ρητορική επίλυση η 

οποία εξειδικεύεται με αριθμητικό παράδειγμα. 

Στο Zeteticorum Libri Quinque του François Viète (1540–1603) γίνεται γενική διατύπωση 

των προβλημάτων, επίλυση με χρήση εγγράμματου συμβολισμού, διάκριση αγνώστων και 

δεδομένων με φωνήεντα και σύμφωνα αντίστοιχα και δίνεται γενική λύση σε συμβολική 

και ρητορική μορφή. 

Στην Vollständige Anleitung zur Algebra του Leonhard Euler (1770) η διατύπωση και 

επίλυση των προβλημάτων είναι σχεδόν ταυτόσημη με εκείνη που γίνεται στα σύγχρονα 

διδακτικά βιβλία της σχολικής Άλγεβρας. 

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι η προηγούμενη ανάπτυξη του συμβολικού 

αλγεβρικού λογισμού πραγματοποιήθηκε χωρίς αντίστοιχη επέκταση της έννοιας του 

αριθμού (π.χ. την ενσωμάτωση στον αλγεβρικό λογισμό της έννοιας του αρνητικού 

αριθμού). 

Στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση ορισμένων ερευνών της Διδακτικής των 

Μαθηματικών οι οποίες χρησιμοποίησαν την ιστορική εξέλιξη της Άλγεβρας ως εργαλείο 

ανάλυσης, σε συνδυασμό με εμπειρικές μελέτες για την κατανόηση βασικών αλγεβρικών 
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εννοιών από τους μαθητές (π.χ. μεταβλητές, αρνητικοί αριθμοί). Χαρακτηριστικό στοιχείο 

αυτών των εννοιών είναι ότι είχαν περίπλοκη ιστορική εξέλιξη και η σύγχρονη μορφή τους 

απαίτησε την υπέρβαση σημαντικών εμποδίων. Στους μαθητές δόθηκαν ορισμένα 

προβλήματα, που η επίλυσή τους απαιτεί τη χρήση των συγκεκριμένων εννοιών και οι 

απαντήσεις τους συγκρίθηκαν με αντίστοιχες ιστορικές αντιλήψεις.   

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αναδεικνύουν δύο όψεις του λεγόμενου “ιστορικού 

παραλληλισμού” στη μάθηση των Μαθηματικών: 

Μια “θετική όψη”, η οποία αποτυπώνεται στις απαντήσεις εκείνων των μαθητών οι οποίοι, 

αν και αγνοούν λόγω σχολικού επιπέδου τη χρήση των σύγχρονων εννοιών και μέσων 

αναπαράστασης, κατορθώνουν να εκφραστούν με ορθό τρόπο που εμφανίζει αναλογίες με 

ορισμένες ιστορικές αντιλήψεις. 

Μια “αρνητική όψη”, η οποία αποτυπώνεται στις απαντήσεις εκείνων των μαθητών που αν 

και συμπίπτουν με ιστορικές αντιλήψεις, αντανακλούν την έλλειψη εννοιολογικής 

κατανόησης και απόλυτη εξάρτηση από αλγοριθμικές διαδικασίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, μπορούμε να συνοψίσουμε επιγραμματικά το 

θεωρητικό πλαίσιο των εφαρμογών της Ιστορίας των Μαθηματικών σε ζητήματα 

διδασκαλίας και μάθησης σε τρεις κυρίαρχες τάσεις: 

Την αντιστοιχία των σταδίων της ιστορικής εξέλιξης με τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης. 

(Piaget) 

Τη διδακτική αξιοποίηση των συνθηκών ανακάλυψης των μαθηματικών εννοιών για την 

εκ νέου επινόησή τους από τους μαθητές. (Freudenthal) 

Τον εντοπισμό γνώσεων – εμποδίων και ανάλυση των συνθηκών της υπέρβασής τους για 

τη δημιουργία ανάλογων διδακτικών καταστάσεων. (Brousseau)  

Σε πρακτικό επίπεδο εφαρμογής, οι βασικοί τρόποι αξιοποίησης της Ιστορίας των 

Μαθηματικών στη διδασκαλία τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

Ένταξη ιστορικών σημειωμάτων στα διδακτικά βιβλία και συζήτηση του περιεχομένου 

τους στην τάξη. 

Οργάνωση δραστηριοτήτων με εκπαιδευτικό υλικό που έχει αντληθεί από την Ιστορία των 

Μαθηματικών. 

Μελέτη πρωτότυπων ιστορικών κειμένων από τους μαθητές στο πλαίσιο ερευνητικών 

εργασιών. 

Οργάνωση των Προγραμμάτων Σπουδών και της διδασκαλίας σύμφωνα με τη γενετική 

μέθοδο. 

 



Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης του Μαθήματος & Θέματα Ερευνητικών Εργασιών 

 6 

Δεύτερος Άξονας 

Ο δεύτερος άξονας του μαθήματος περιλαμβάνει μια ευρεία ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού 

αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικών βιβλίων για να διαπιστωθούν οι τρόποι με τους 

οποίους έχει χρησιμοποιηθεί η Ιστορία των Μαθηματικών στην Ελληνική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται σε ορισμένα ζητήματα που παρουσιάζουν 

διαχρονικό χαρακτήρα και επανέρχονται με σταθερό τρόπο στα διδακτικά βιβλία 

Μαθηματικών επί πολλές δεκαετίες, όπως π.χ.: 

Εισαγωγικά ιστορικά σημειώματα στα βιβλία Ευκλείδειας Γεωμετρίας. (Θέμα 

Ερευνητικής Εργασίας ΙΙΙ) 

Ιστορικά σημειώματα για την ανάγκη εισαγωγής των μιγαδικών αριθμών στα βιβλία 

Άλγεβρας. (Θέμα Ερευνητικής Εργασίας ΙV) 

Ιστορικά σημειώματα για την έννοια του ολοκληρώματος στα βιβλία Ανάλυσης. (Θέμα 

Ερευνητικής Εργασίας V) 

Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει ορισμένα αρνητικά χαρακτηριστικά των ιστορικών 

σημειωμάτων που εμφανίζονται στη συντριπτική πλειοψηφία των διδακτικών βιβλίων, όπως : 

Ιστορική πληροφόρηση που εξαντλείται σε χρονολογικές αναφορές, βιογραφικά στοιχεία 

ή καταγραφή γεγονότων. 

Πολλές ιστορικές ανακρίβειες ή ανιστορικές ερμηνείες. 

Δημιουργία στερεοτύπων που επαναλαμβάνονται άκριτα. 

Ένας εμφανής στόχος παρωχημένης “εθνικής διαπαιδαγώγησης”. 

Πλήρης έλλειψη εμβάθυνσης σε ιστορικά προβλήματα ή ζητήματα που συνδέονται με τη 

δημιουργία των μαθηματικών εννοιών. 

Η μελέτη ειδικών περιπτώσεων δείχνει μάλιστα ότι ορισμένες ιστορικές ανακρίβειες ή 

ανιστορικές ερμηνείες των διδακτικών βιβλίων αποκτούν μεγάλη διάδοση και γίνονται 

αφορμή ευρύτατων παρανοήσεων για βασικές μαθηματικές έννοιες. 

Ένα άλλο αντικείμενο μελέτης στο δεύτερο άξονα ανάπτυξης του μαθήματος αποτελεί η 

σταθερή ένταξη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, συγκεκριμένων αναφορών για το 

διδακτικό ρόλο της Ιστορίας των Μαθηματικών στις ετήσιες οδηγίες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου προς τους εκπαιδευτικούς. Οι αναφορές αυτές, οι οποίες εντάχθηκαν με 

συστηματικό τρόπο στα νέα αναλυτικά προγράμματα Μαθηματικών για το Λύκειο (1999) και 

το Γυμνάσιο (2002), τέθηκαν επίσης για πρώτη φορά ως υποχρεωτικές προδιαγραφές στην 

προκήρυξη του διαγωνισμού συγγραφής των αντίστοιχων διδακτικών βιβλίων. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που υλοποιήθηκαν αυτές οι προδιαγραφές από τις 

συγγραφικές ομάδες των βιβλίων Ευκλείδειας Γεωμετρίας Α΄ και Β΄ Λυκείου. (Θέμα 
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Ερευνητικής Εργασίας VΙ) Η περίπτωση των βιβλίων Μαθηματικών των τριών τάξεων του 

Γυμνασίου (2007) γίνεται αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης, η οποία αποκαλύπτει σωρεία 

ιστορικών λαθών και κάνει φανερό ότι η ένταξη του ιστορικού υλικού στα συγκεκριμένα 

βιβλία από τους συγγραφείς έγινε για να ικανοποιηθούν πρωτίστως οι όροι της προκήρυξης 

του διαγωνισμού και δευτερευόντως για να αποτελέσει διδακτικό υλικό που μπορεί να 

συμβάλει αποτελεσματικά στη μάθηση των Μαθηματικών. 

Τρίτος Άξονας 

Ο τρίτος άξονας του μαθήματος εξετάζει την Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή ιδεών και 

υλικού για διδακτικές επιλογές και δραστηριότητες μέσα από τη μελέτη μιας ειδικής 

περίπτωσης, τη λεπτομερή διδακτική και ιστορική ανάλυση των εννοιών του αρνητικού 

αριθμού και της απόλυτης τιμής. Αρχικά παρουσιάζονται αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών 

μεγάλης κλίμακας οι οποίες έχουν αναδείξει βασικές παρανοήσεις και λάθη των μαθητών για 

τις συγκεκριμένες έννοιες αλλά και ορισμένες διδακτικές πρακτικές που φαίνεται ότι 

ευθύνονται για την εμφάνισή τους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι πράξεις των αρνητικών 

αριθμών αποσταθεροποιούν ακόμη περισσότερο τις καθιερωμένες αντιλήψεις που έχουν οι 

μαθητές για το νόημα των αριθμητικών πράξεων, αφού με αυτές: 

Η πρόσθεση μπορεί να προκαλεί ελάττωση. 

Η αφαίρεση μπορεί να προκαλεί αύξηση. 

Ο πολλαπλασιασμός μπορεί να προκαλεί ελάττωση. 

Η διαίρεση μπορεί να προκαλεί αύξηση. 

Άμεση συνέπεια της απώλειας του νοήματος για τους μαθητές είναι ότι η εκτέλεση των 

πράξεων με αρνητικούς αριθμούς εξαρτάται αποκλειστικά από την εφαρμογή κανόνων. Έτσι 

η αφαίρεση δύο αρνητικών παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτυχία από τον πολλαπλασιασμό, 

παρά το γεγονός ότι το νόημα του τελευταίου είναι πολύ πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Οι 

μαθητές δεν διαθέτουν κανένα μέσο – εκτός της απομνημόνευσης – για να ελέγξουν την 

εγκυρότητα των κανόνων που χρησιμοποιούν. 

Οι έρευνες της Διδακτικής έχουν αναδείξει επίσης βασικές όψεις του προβλήματος 

κατανόησης των αρνητικών αριθμών, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία – 

ερωτήματα: 

Τι σημαίνει αφαιρώ έναν αριθμό από ένα μικρότερό του; 

Τι σημαίνει αφαιρώ έναν αρνητικό αριθμό; 

Τι σημαίνει παίρνω κάτι “αρνητικές φορές”; 

Γιατί “μείον φορές το μείον” κάνει συν; 
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Όλα τα προηγούμενα καθώς και η μελέτη της καθιερωμένης διδασκαλίας των αρνητικών 

αριθμών στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά βιβλία, επαναφέρουν στο 

προσκήνιο ένα βασικό και διαχρονικό ερώτημα της Διδακτικής των Μαθηματικών: 

Είναι δυνατό (και αν ναι, με ποιο τρόπο) να συνδυαστούν η εξάσκηση στην εκτέλεση των 

πράξεων με αρνητικούς αριθμούς και η κατάκτηση του νοήματος αυτών των πράξεων;  

Η διαχρονικότητα του ερωτήματος αποκαλύπτεται από την παράθεση ορισμένων κειμένων 

στα οποία εξέχοντες διανοούμενοι και πνευματικοί ηγέτες, πολλά χρόνια μετά την 

αποφοίτησή τους από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και αριστούχοι μαθητές 

εκφράζουν την απορία τους για τον νόημα των πράξεων με αρνητικούς αριθμούς. (Θέμα 

Ερευνητικής Εργασίας VΙΙ)    

Στη συνέχεια ακολουθεί μια λεπτομερής ιστορική ανάλυση στη διάρκεια της οποίας 

παρουσιάζονται κείμενα από διαφορετικές περιόδους της πολυδαίδαλης και πολυκύμαντης 

εξέλιξης των αρνητικών αριθμών. Στην εξέλιξη αυτή, που πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή 

σπουδαίων μαθηματικών, παρατηρούνται αφενός περίοδοι δημιουργικότητας με την επίλυση 

σημαντικών προβλημάτων που έκαναν αναγκαία τη χρήση των αρνητικών αριθμών, αλλά 

παράλληλα και περίοδοι στασιμότητας ή φαινόμενα απόρριψης τα οποία δημιουργούσε η 

έλλειψη φυσικής ερμηνείας και λογικής θεμελίωσής τους. Ειδικά η λογική θεμελίωση των 

αρνητικών αριθμών εξελίχθηκε σε μείζον μαθηματικό πρόβλημα, για τη λύση του οποίου 

απαιτήθηκε μια σημαντική εννοιολογική αλλαγή που συνοψίζεται στην ακόλουθη αρχή: 

Η σημασία της έννοιας του αριθμού στα Μαθηματικά δεν καθορίζεται από τη σχέση της 

με τον πραγματικό κόσμο, αλλά από την ικανοποίηση ορισμένων βασικών κανόνων 

(αξιωμάτων) που είναι κοινοί για όλες τις βασικές κατηγορίες αριθμών. 

Η αρχή αυτή καθιερώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα με το όνομα “αρχή της διατήρησης” 

(principle of permanence). 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε τα βασικά στοιχεία της ιστορικής εξέλιξης 

των αρνητικών αριθμών ως εξής: 

Οι αρνητικοί εμφανίστηκαν ιστορικά ως διαφορές της μορφής α – β με α < β όταν 

γενικεύτηκαν και συστηματοποιήθηκαν ορισμένες βασικές διαδικασίες επίλυσης 

αριθμητικών προβλημάτων (πινακοποίηση αριθμητικών δεδομένων, χρήση συμβολικών 

αναπαραστάσεων και επίλυση εξισώσεων). 

Η χρήση τους γενικεύτηκε με την ανάπτυξη των υπολογιστικών μεθόδων (αρνητικοί 

λογάριθμοι) και του αλγεβρικού λογισμού (αρνητικές ρίζες εξισώσεων). 

Η διευκόλυνση που παρείχαν όμως στο λογισμό ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την 

αντίστασή τους στις απόπειρες να αποδοθεί κάποιο αναφορικό νόημα στις “αρνητικές 
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ποσότητες”, ιδιαίτερα όταν επιδιώκονταν η ένταξή τους στις καθιερωμένες κατηγορίες 

αριθμών. 

Η αντίσταση αυτή υπήρξε μακροχρόνια, οδήγησε σε φαινόμενα απόρριψης και η τελική 

λύση απαίτησε ριζική εννοιολογική αλλαγή στον τρόπο λογικής θεμελίωσης της έννοιας 

του αριθμού και των μαθηματικών εννοιών γενικά.        

Ιστορικά σημειώθηκε μια αργή μετάβαση, από τις μακροσκελείς και με συχνές αναφορές 

στην εποπτεία διατυπώσεις, προς τη συμβολική γλώσσα του λογισμού των ανισοτήτων, 

των απολύτων τιμών και των ποσοδεικτών. 

Η έννοια, ο συμβολισμός και ο λογισμός των απολύτων τιμών αποκρυσταλλώθηκαν στη 

διάρκεια της λεγόμενης “αριθμητικοποίησης των Μαθηματικών” τις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα. 

Αυτό δεν έγινε για να διατυπωθούν οι πράξεις των θετικών και αρνητικών αριθμών, αλλά 

για να δοθούν ακριβείς ορισμοί των εννοιών της Ανάλυσης (π.χ. του ορίου) και να γίνουν 

δυνατές οι αυστηρές αποδείξεις των σχετικών προτάσεων. 

Η ανάγκη του συμβόλου της απόλυτης τιμής δεν ακολούθησε αυτόματα την εισαγωγή της 

έννοιας, αλλά προέκυψε βαθμιαία για να εκφραστεί συμβολικά η γεωμετρική έννοια της 

απόστασης στην αριθμητική ευθεία και το μιγαδικό επίπεδο.  

Η διδακτική αξιοποίηση όλου αυτού του ιστορικού υλικού έχει πολλαπλές όψεις και αποτελεί 

ένα σημαντικό πεδίο έρευνας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αποτελεί η μελέτη 

πρωτότυπων ιστορικών κειμένων στην τάξη και ιδιαίτερα η ένταξη αυτής της 

δραστηριότητας στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών που εκπονούν οι μαθητές. (Θέμα 

Ερευνητικής Εργασίας VΙΙΙ) 

Ο τρίτος άξονας ανάπτυξης του μαθήματος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ορισμένων 

εναλλακτικών διδακτικών προτάσεων, που έχουν στόχο την εμβάθυνση στο νόημα των 

αρνητικών αριθμών και της απόλυτης τιμής. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται στην αρχή ότι η 

εμβάθυνση προϋποθέτει ένα στάδιο γνωστικής ανάπτυξης και ωρίμανσης που δεν είναι 

δυνατό να διαθέτει η πλειοψηφία των μαθητών κατά την πρώτη επαφή τους με μια νέα 

μαθηματική έννοια. Έτσι θα απαιτηθούν διδακτικές παρεμβάσεις σε επόμενα κεφάλαια της 

σχολικής ύλης, με στόχο την επαναφορά και κατάκτηση του νοήματος εννοιών τις οποίες οι 

μαθητές χειρίζονται με διαδικαστικό τρόπο. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών 

παρεμβάσεων αυτού του είδους μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο η γνώση της ιστορικής 

εξέλιξης των εννοιών. 
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Τέταρτος Άξονας 

Ο τέταρτος άξονας  του μαθήματος συνδέει τη διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των 

Μαθηματικών με μια σημαντική καινοτομία που χαρακτηρίζει πολλά σύγχρονα αναλυτικά 

προγράμματα διεθνώς. Πρόκειται για την εισαγωγή μιας διεπιστημονικής (ή διαθεματικής, 

όπως έχει επικρατήσει στην Ελληνική εκπαίδευση) συνιστώσας στη διδασκαλία των 

διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτής της καινοτομίας 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ζητημάτων που περιλαμβάνει: 

Τις απαιτήσεις της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας για τη βασικές γνώσεις και 

δεξιότητες των νεοεισερχομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Την ανάγκη κατάργησης των “στεγανών” μεταξύ των διαφόρων μαθημάτων. 

Την υπέρβαση της δυσκολίας που παρουσιάζει η ανανέωση των αναλυτικών 

προγραμμάτων με ποσοτικά κριτήρια 

Την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών. 

Η διαθεματική προσέγγιση που επιχειρήθηκε με τα αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά 

βιβλία του Γυμνασίου και άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη από το 2007, δεν συνάντησε 

ευμενή αποδοχή από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και γρήγορα πέρασε στο περιθώριο 

της διδακτικής πράξης. Οι λόγοι αυτής της αρνητικής εξέλιξης είναι πολλοί, και μεταξύ 

αυτών πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η έλλειψη υποστήριξης των εκπαιδευτικών με 

επιμορφωτικές δράσεις και η ανυπαρξία ελκυστικού και εφαρμόσιμου διδακτικού υλικού. Το 

ζήτημα βέβαια της διαθεματικότητας επανέρχεται στο προσκήνιο με τα νέα Προγράμματα 

Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2011) και την εισαγωγή του θεσμού των 

Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο και των Ερευνητικών Εργασιών (projects) στο Λύκειο. 

Η νέα αυτή προσέγγιση, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα Μαθηματικά, σχετίζεται στενά με 

ορισμένες βασικές αρχές της Διδακτικής των Μαθηματικών όπως αυτή που αφορά τις 

διεργασίες δημιουργίας συνδέσεων. Το επόμενο είναι ένα σχετικό χαρακτηριστικό 

απόσπασμα του νέου Προγράμματος Σπουδών: 

Σημαντικό στοιχείο του μαθηματικού συλλογισμού και, γενικά, του μαθηματικού τρόπου 

σκέψης αποτελεί η ικανότητα δημιουργίας συνδέσεων. Οι μαθητές κατανοούν σε βάθος τα 

μαθηματικά, όταν συνειδητοποιούν τις σχέσεις μεταξύ μαθηματικών εννοιών και 

διαδικασιών, όταν συνειδητοποιούν ότι τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που 

συγκροτείται στη βάση λογικών σχέσεων και δομών. Είναι σημαντικό το Π.Σ. να παρέχει 

ευκαιρίες στους μαθητές να δημιουργούν συνδέσεις μέσα στα μαθηματικά και μεταξύ των 

μαθηματικών και άλλων επιστημονικών περιοχών και του πραγματικού κόσμου. 
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Η Ιστορία των Μαθηματικών (ιδιαίτερα η μελέτη αυθεντικών ιστορικών κειμένων) μπορεί να 

εξελιχθεί σε ένα σημαντικό αρωγό αυτής της προσπάθειας καθώς αναδεικνύει τις 

διαφορετικές όψεις μιας μαθηματικής έννοιας: 

Την πρώτη εμβρυακή εμφάνιση, μέχρι τη σύγχρονη μορφή που γίνεται αντικείμενο 

διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο. 

Τα προβλήματα και τις εφαρμογές που έκαναν αναγκαία τη γέννηση και εξέλιξή της. 

Τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιστήμονες στην προσπάθεια να την 

εντάξουν μέσα στο σώμα της επιστημονικής γνώσης κάθε εποχής. 

Στο πλαίσιο αυτό η ιστορική ανάλυση βρίσκεται σε στενή συνάφεια με τη διδακτική έρευνα η 

οποία καταγράφει τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί μαθητές στην 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. 

Ο τέταρτος άξονας ολοκληρώνεται με τη διδακτική και ιστορική ανάλυση ορισμένων 

μαθηματικών εννοιών, με στόχο την παροχή ιδεών και υλικού για την οργάνωση 

διαθεματικών διδασκαλιών και δραστηριοτήτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έννοια 

της ισότητας (Θέμα Ερευνητικής Εργασίας ΙX), της εξίσωσης και της απόδειξης. Ιδιαίτερα 

για το θέμα της απόδειξης δίνεται έμφαση σε μια διαθεματική δραστηριότητα που έχει στόχο 

να αναδείξει βασικά στοιχεία της λογικής δομής της Ευκλείδειας Γεωμετρίας μέσω της 

μελέτης του αρχαίου κειμένου των Στοιχείων, αλλά και των σχολίων του Πρόκλου τα οποία 

έχουν διασώσει σημαντικό μέρος της κριτικής πολλών αρχαίων φιλοσόφων για το μοντέλο 

θεωρητικής συγκρότησης της επιστημονικής γνώσης που υιοθετεί ο Ευκλείδης. Ένα άλλο 

ζήτημα, το οποίο συνδέεται με το πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών που εκπονούν οι 

μαθητές, αφορά την πολυδιάστατη διδακτική αξιοποίηση ορισμένων κορυφαίων 

ανακαλύψεων στα Μαθηματικά, όπως είναι το ιστορικό της επίλυσης των τριτοβάθμιων 

εξισώσεων τον 16
ο
 αιώνα (Θέμα Ερευνητικής Εργασίας X), ή την εξέλιξη της διδασκαλίας 

βασικών αλγεβρικών εννοιών όπως είναι π.χ. η έννοια της τετραγωνικής ρίζας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης του Μαθήματος & Θέματα Ερευνητικών Εργασιών 

 12 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις ενός 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, βασική επιδίωξη του οποίου είναι η συστηματική 

εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στα πλαίσια του 

αντίστοιχου γνωστικού πεδίου. Αυτή η εξοικείωση προϋποθέτει την έγκαιρη και οριστική 

υπέρβαση παγιωμένων αντιλήψεων για τη διδασκαλία και μάθηση, που συνδέονται με έννοιες 

όπως «μετωπική διδασκαλία», «ένα και μοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο», «εξεταστέα ύλη» 

κ.λπ. Υπηρετώντας αυτό το στόχο, οι διαλέξεις του μαθήματος συνδυάζουν τις θεωρητικές 

αρχές του γνωστικού πεδίου με άμεσες εφαρμογές στη διδακτική πράξη επιδιώκοντας την 

ενεργό συμμετοχή των φοιτητών με ερωτήσεις, παρεμβάσεις και τοποθετήσεις. Σύμφωνα με 

τα παραπάνω το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει: 

 Τις ατομικές σημειώσεις των φοιτητών από τις διαλέξεις του μαθήματος. 

 Το ανά χείρας τεύχος με τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του μαθήματος, τη θεματολογία, 

τα ερωτήματα και την υποστηρικτική βιβλιογραφία 10 ερευνητικών εργασιών καθώς και έναν 

εκτενή βιβλιογραφικό οδηγό για μεγαλύτερη εμβάθυνση στα ζητήματα που συνδέονται με τη 

διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών. Το τεύχος διανέμεται σε όλους τους 

φοιτητές στο δεύτερο μάθημα. 

 Ένα τεύχος με τα τελικά κείμενα των ερευνητικών εργασιών που εκπόνησαν οι φοιτητές, το 

οποίο διανέμεται σε όλους πριν από τις τελικές εξετάσεις. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα αξιολογούνται με βάση τα εξής στοιχεία: 

 Την παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή στις διαλέξεις του μαθήματος, όπως αυτή 

περιγράφηκε παραπάνω. 

 Την υποχρεωτική επιλογή, εκπόνηση και παρουσίαση ενώπιον του τμήματος μιας από τις 

10 ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται παραπάνω και αναπτύσσονται λεπτομερώς στη 

συνέχεια. Η εργασία μπορεί να εκπονηθεί είτε ατομικά είτε από μία ομάδα δύο φοιτητών. 

 Την επίδοση στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις 

αρχές που εκτέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, τα θέματα των εξετάσεων δεν στοχεύουν 

στην αναπαραγωγή μιας προκαθορισμένης «εξεταστέας ύλης», αλλά στη διαπίστωση της 

αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας των φοιτητών να αναπτύξουν ορισμένες βασικές και 

απλές αρχές από τους τέσσερις άξονες του μαθήματος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Ιστορία των Μαθηματικών & Μαθηματική Εκπαίδευση: 

Σύγχρονες τάσεις,  κρίσιμα ζητήματα και μια μελέτη περίπτωσης 

(Ιστορική εξέλιξη και διδασκαλία της Άλγεβρας) 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 

Τα τρία κείμενα που ακολουθούν περιέχουν αποσπάσματα από έργα σημαντικών 

συγγραφέων, στα οποία εξετάζονται ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας που σχετίζονται 

ποικιλοτρόπως με την Ιστορία των Μαθηματικών. 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

J. Piaget & R. Garcia, Psychogenesis and the History of Science. New York, Columbia University 

Press 1983/1989. 

Εισαγωγή 

… οι πρόοδοι που έγιναν στην πορεία της ιστορίας της επιστημονικής σκέψης από τη μια περίοδο 

στην επόμενη δεν ακολουθούν, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, η μια την άλλη με τυχαίο τρόπο, αλλά 

μπορούν να διαταχθούν κατά σειρά, όπως στη ψυχογένεση, υπό τη μορφή διαδοχικών “σταδίων”. Θα 

επιχειρήσουμε να περιγράψουμε, για κάθε πεδίο, τα πιο σημαντικά από αυτά τα στάδια. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση εκείνης της θεμελιώδους περιόδου στην εξέλιξη της άλγεβρας που 

αρχίζει με τις “ομάδες” του Galois, παρατηρούμε μια σειρά κατασκευών που δεν είναι καθόλου 

τυχαίες· κάθε μια γίνεται δυνατή από τις προηγούμενες και κάθε μια με τη σειρά της προετοιμάζει 

εκείνες που ακολουθούν. 

Στη γεωμετρία, δεν είναι καθόλου σύμπτωση ότι οι μη Ευκλείδειες γεωμετρίες εμφανίστηκαν πολύ 

αργότερα από τις Ευκλείδειες και ότι τα συστήματα συντεταγμένων κατασκευάστηκαν πολύ αργότερα 

από την ανάλυση των γεωμετρικών μορφών. Μια από τις βασικές όψεις αυτής της έρευνάς μας είναι 

να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε τέτοιους νόμους προόδου. Πρέπει όμως να γίνει εξαρχής 

φανερό με ποιο τρόπο ορίζουμε το σκοπό που θέλουμε να πετύχουμε συγκρίνοντας τέτοιες προόδους 

με εκείνες που παρατηρήθηκαν στη ψυχογένεση: ο σκοπός αυτός δεν είναι να δημιουργήσουμε 

αντιστοιχίες ανάμεσα σε ιστορικές και ψυχογενετικές ακολουθίες ως προς το περιεχόμενο, αλλά 

μάλλον να δείξουμε ότι οι μηχανισμοί της μετάβασης από μια ιστορική περίοδο στην επόμενη είναι 

ανάλογοι προς εκείνους της μετάβασης από ένα ψυχογενετικό στάδιο στο επόμενο. (σ.27–28) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

H. Freudenthal, Mathematics as an Educational Task. Reidel, Dordrecht 1973. 

Η ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η προτροπή να διδάσκονται οι ιδέες γενετικά δεν σημαίνει ότι αυτές πρέπει να παρουσιάζονται με τη 

σειρά που εμφανίστηκαν, ακόμη και όταν αποκλειστούν όλα τα αδιέξοδα και παραλειφθούν όλες οι 

λοξοδρομήσεις. Αυτό που επινόησε και ανακάλυψε ένας τυφλός, μπορεί κάποιος που βλέπει να πει 

αργότερα με ποιο τρόπο θα έπρεπε να είχε ανακαλυφτεί αν υπήρχαν τότε δάσκαλοι που γνώριζαν 

αυτό που εμείς γνωρίζουμε τώρα. (σ.101) 

Ο Σωκράτης δεν πίστευε ότι η αληθινή γνώση πράγματι επινοείται. … Η ψυχή λόγω της προΰπαρξής 

της κατέχει όλη την αληθινή γνώση· ο μαθητής το μόνο που έχει να κάνει είναι να την ανακαλέσει, 

και το καθήκον του δασκάλου είναι να τον βοηθήσει. Η διδασκαλία συνίσταται στην καθοδήγηση του 

μαθητή να θυμηθεί αυτό που έχει ξεχάσει. Απόκτηση γνώσεων είναι η εκ νέου ανακάλυψη όχι 

εκείνων που γνώριζαν οι άλλοι πριν από μένα αλλά μάλλον εκείνα που γνώρισα ο ίδιος όταν η ψυχή 

μου κατοικούσε στο βασίλειο των ιδεών. Δεν είναι ανάγκη να αντιγράψουμε τα πάντα από τον 

Σωκράτη, ούτε να συμμεριστούμε την πίστη του στην προΰπαρξη. Αυτό που μένει τότε είναι η 

μάθηση με την εκ νέου ανακάλυψη, όπου τώρα το “εκ νέου” δεν σημαίνει την προϊστορία του 

ανθρώπου που μαθαίνει αλλά την ιστορία της ανθρωπότητας. (σ.102) 

Μερικοί διδακτικά προικισμένοι συγγραφείς εκτιμούν ένα άλλο είδος αναγνώρισης. Αποκαλύπτουν 

πώς θα είχαν επινοήσει τα αποτελέσματα αν ήταν τόσο έξυπνοι πριν τα επινοήσουν όσο έγιναν 

κατόπιν. Αυτοί οι συγγραφείς ασκούν εκείνο που ονόμασα νοητικό πείραμα. Φαντάζονται ένα κάπως 

εξυπνότερο Alter Ego και το βάζουν να επινοεί το αντικείμενο εκ νέου με μια πιο πειστική, πιο 

χρήσιμη, και πιο ευφυή μέθοδο από εκείνη που χρησιμοποίησε το πραγματικό Ego. Αυτό που πρέπει 

να ακολουθήσουμε δεν είναι τα ιστορικά ίχνη του εφευρέτη αλλά μια βελτιωμένη και καλύτερα 

καθοδηγούμενη πορεία της ιστορίας. (σ.103). 

 

H. Freudenthal, Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Reidel, Dordrecht 1983. 

Η Ιστορική Άποψη 

… η ιστορία μπορεί να είναι μια κατευθυντήρια γραμμή που δεν πρέπει να περιφρονεί κανείς, 

μολονότι περιέχει στριφογυρίσματα που δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε, αν και στο παρελθόν 

κάποιοι πίστευαν ότι το άτομο επαναλαμβάνει την ιστορία της ανθρωπότητας – στην πραγματικότητα 

η εκπαίδευση και η διδασκαλία πρέπει να έχουν υπόψη ότι αυτό ούτε συμβαίνει ούτε χρειάζεται να 

συμβεί. (σ.516). 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

G. Brousseau, Epistemological obstacles and problems in mathematics. In N. Balacheff et al 

[eds.], Theory of Didactical Situations in Mathematics, 79–98. Dordrecht, Kluwer 1983/1997. 

Η έννοια του εμποδίου 

Το εμπόδιο έχει την ίδια φύση με μια γνώση, με αντικείμενα, σχέσεις, μεθόδους κατανόησης, 

προβλέψεις, με αποδεικτική δυνατότητα, ξεχασμένα συμπεράσματα, απροσδόκητες διασυνδέσεις, 

κ.ο.κ. Θα αντισταθεί στην προσπάθεια απόρριψης και, όπως είναι φυσικό, θα επιχειρήσει να 

προσαρμοστεί τοπικά, να τροποποιηθεί με το ελάχιστο κόστος, να βελτιστοποιηθεί σ’ ένα 

συρρικνωμένο πεδίο, ακολουθώντας μια πολύ γνωστή διαδικασία συμμόρφωσης. Για τους λόγους 

αυτούς πρέπει να υπάρξει μια επαρκής ροή νέων καταστάσεων τις οποίες δεν μπορεί να αφομοιώσει, 

οι οποίες θα το αποσταθεροποιήσουν, θα το κάνουν αναποτελεσματικό, άχρηστο, λαθεμένο. οι οποίες 

καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση ή απόρριψή του, την περιθωριοποίησή του, την διάλυσή του, 

μέχρι την τελική του εκδήλωση. Επιπλέον, η υπέρβαση ενός εμποδίου απαιτεί εργασία του ίδιου 

είδους όπως η εφαρμογή της γνώσης, δηλαδή: επανειλημμένη αλληλεπίδραση, διαλεκτική ανάμεσα 

στο σπουδαστή και το αντικείμενο της γνώσης. Αυτή η παρατήρηση είναι θεμελιώδης για τον 

καθορισμό του τι είναι ένα γνήσιο πρόβλημα: είναι μια κατάσταση που επιτρέπει και παρακινεί αυτή 

τη διαλεκτική. (σ.85) 

Εμπόδια πράγματι επιστημολογικής προέλευσης
1
 είναι εκείνα από τα οποία ούτε μπορούμε ούτε 

πρέπει να ξεφύγουμε, εξ αιτίας του εποικοδομητικού ρόλου τους στην επιζητούμενη γνώση. Τα 

εμπόδια αυτά μπορούν να εντοπιστούν στην ιστορία των ίδιων των γνώσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να ενισχύσουμε την επίδρασή τους ή να αναπαράγουμε στο σχολικό περιβάλλον τις ιστορικές 

συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η υπέρβασή τους. (σ.87) 

 

G. Brousseau, Epistemological obstacles and didactique of mathematics. In N. Balacheff et al 

[eds.], Theory of Didactical Situations in Mathematics, 98–116. Dordrecht, Kluwer 1989/1997. 

Γιατί η διδακτική των Μαθηματικών ενδιαφέρεται για τα επιστημολογικά εμπόδια;  

Μια συγκεκριμένη γνώση είναι το αποτέλεσμα της προσαρμογής του μαθητή σε κάποια κατάσταση S, 

η οποία “αιτιολογεί” αυτή τη γνώση καθιστώντας την περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική, ενώ 

διαφορετικές γνώσεις οδηγούν στη μάθηση και την επίτευξη έργων ποικίλης πολυπλοκότητας. 

Ανάλογα με τις τιμές των μεταβλητών που συνδέονται με την S, μπορούμε να φανταστούμε τη 

συσχέτιση κάθε χρήσιμης γνώσης στην S με ένα πεδίο αποτελεσματικότητας (ή κόστους). … Για να 

μπορέσει λοιπόν ο μαθητής να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη γνώση, ο δάσκαλος “πρέπει” να 

επιλέξει τιμές που καθιστούν αυτή τη γνώση βέλτιστη σε σχέση με ανταγωνιστικές γνώσεις· η 

                                                 
1
 Ο Brousseau ταξινομεί τα γνωστικά εμπόδια ανάλογα με την προέλευσή τους σε οντογενετικά (που 

σχετίζονται με την προσωπική νοητική ανάπτυξη), διδακτικά (που σχετίζονται με επιλογές του εκπαιδευτικού 

συστήματος), επιστημολογικά (που σχετίζονται με την ίδια τη γνώση) και πολιτιστικά (που σχετίζονται με 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες).  
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πρόοδος γίνεται με άλματα και όχι με ομαλό τρόπο. Για παράδειγμα, αν κάποιος επιθυμεί να 

ενισχύσει την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος με τη μέθοδο των διαδοχικών απαλοιφών, είναι 

καλύτερο να επιλέξει συστήματα βαθμού 4 και όχι 2 ή 3 όταν οι μαθητές γνωρίζουν τη μέθοδο της 

αντικατάστασης. 

Αυτός ο συλλογισμός μπορεί να βρει εφαρμογή τόσο στην ανάλυση της ιστορικής γένεσης μιας 

συγκεκριμένης γνώσης όσο και στη διδασκαλία της ή στην αυθόρμητη ανέλιξη ενός μαθητή.      

Οι ερευνητές (της διδακτικής των Μαθηματικών) οφείλουν εξαρχής 

α) Να βρίσκουν επαναλαμβανόμενα λάθη, και να δείχνουν ότι αυτά ομαδοποιούνται γύρω από 

αντιλήψεις. 

β) Να βρίσκουν εμπόδια στην ιστορία των μαθηματικών. 

γ) Να συγκρίνουν τα ιστορικά εμπόδια με εμπόδια στη μάθηση και να αιτιολογούν τον 

επιστημολογικό χαρακτήρα τους.  

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να περιγράψετε σε γενικές γραμμές το ρόλο που αποδίδουν στην Ιστορία των Μαθηματικών οι 

Piaget & Garcia, Freudenthal και Brousseau σε σχέση με τα ζητήματα μάθησης και διδασκαλίας. 

2) Να εντοπίσετε ομοιότητες και/ή διαφορές στο διδακτικό ρόλο της Ιστορίας των Μαθηματικών που 

αναδύεται μέσα από τα προηγούμενα κείμενα.    

3) Να περιγράψετε πιθανές εφαρμογές των παραπάνω στην καθημερινή διδακτική πράξη. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ε. Κολέζα: Εναλλακτικές προσεγγίσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών. Στο Δ. Χασάπης [επιμ.], Ιστορία των Μαθηματικών & Μαθηματική Εκπαίδευση, 27–

46. Πρακτικά 5
ου

 Διήμερου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Θεσσαλονίκη, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 18 & 19 Μαρτίου 2006.  

Ε. Κολέζα, Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά. Επιστημολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση της 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2006. 

U. Jankvist: A categorization of the “whys” and “hows” of using history in mathematics education. 

Educational Studies in Mathematics 71(3), 235–261 (2009). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙI 

Τα ιστορικά κείμενα που ακολουθούν προέρχονται από έξι διαφορετικές χρονικές περιόδους 

και αναφέρονται στην επίλυση προβλημάτων με αριθμητικά και αλγεβρικά εργαλεία. 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόβλημα 1 της Βαβυλωνιακής πινακίδας ΑΟ 8862 (περίπου 1800 π.Χ.) 

Σε μια ορθογώνια επιφάνεια προσαρτώ τη διαφορά του μήκους από το πλάτος της. Το αποτέλεσμα 

είναι 183. Το μήκος και το πλάτος έχουν άθροισμα 27. Ποιο είναι το μήκος και ποιο το πλάτος; 

Μια συμβολική αναπαράσταση του προβλήματος:  
xy x y 183

x y 27

  


 
 

Με πρόσθεση κατά μέλη και πρόσθεση του 2 στην δεύτερη εξίσωση, το σύστημα γίνεται: 

x(y 2) 210 xz 210
      

x y 2 29 x z 29

   
 

     
 

Η λύση του συστήματος xz = 210, x + z = 29 στην πινακίδα ΑΟ8862 

    29 : 2 = 14,5 

    14,5 x 14,5 = 210,25 

    210,25 – 210 = 0,25 

    0,25 = 0,5 x 0,5 

    14,5 + 0,5 = 15  το μήκος 

    14,5 – 0,5 = 14  το “πλάτος” 

Το πρόβλημα 3 της Βαβυλωνιακής πινακίδας ΑΟ 8862 

Το μήκος και το πλάτος μιας ορθογώνιας επιφάνειας έχουν άθροισμα 100. Με τη διαφορά του μήκους 

από το πλάτος και το άθροισμά τους, δημιουργώ μια νέα ορθογώνια επιφάνεια. 

Οι δύο επιφάνειες μαζί είναι 4400. Ποιο είναι το μήκος και ποιο το πλάτος; 

Η λύση του προβλήματος στην πινακίδα ΑΟ8862 

    100 x 100 = 10000 

    10000 – 4400 = 5600 

    100 : 2 = 50 

    50 x 50 = 2500 

    5600 + 2500 = 8100 

    8100 = 90 x 90 

    100 – 90 = 10 

    50 + 10 = 60 το μήκος 

    50 – 10 = 40 το πλάτος  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόβλημα Ι – 1 από τα Αριθμητικά του Διόφαντου (Αλεξάνδρεια, περίπου 250 μ.Χ.) 

Να διασπαστεί ένας αριθμός σε δύο αριθμούς που έχουν δοθείσα διαφορά. 

Έστω ότι ο δοθείς αριθμός είναι το 100, η δε διαφορά το 40. Να βρεθούν οι αριθμοί. 

Ας τεθεί x ο μικρότερος. Τότε ο μεγαλύτερος είναι x + 40. Άρα οι δύο μαζί γίνονται 2x + 40. Δόθηκε 

όμως ότι είναι 100. Άρα 100 είναι ίσα με 2x + 40. Από ομοίων όμοια. Αφαιρώ από το 100 το 40 και 

από το 2x + 40 ομοίως το 40. Μένουν οι 2x ίσοι με 60. Άρα ο καθένας γίνεται 30. Έρχομαι στις 

υποστάσεις. Ο μικρότερος είναι το 30, ο μεγαλύτερος το 70 και η απόδειξη φανερή. 

Το πρόβλημα Ι – 27 των Αριθμητικών του Διόφαντου 

Να βρεθούν δύο αριθμοί τέτοιοι, ώστε το άθροισμα και το γινόμενό τους να είναι δοθέντες αριθμοί. 

Πρέπει το μισό του τετραγώνου του αθροίσματος των ευρισκομένων να ξεπερνά το γινόμενό τους 

κατά ένα τετράγωνο.   

Έστω ότι το άθροισμα είναι 20, το δε γινόμενο 96. Ας τεθεί 2x η διαφορά τους. Επειδή το άθροισμα 

είναι 20, αν το χωρίσω σε δύο ίσα μέρη, θα είναι το καθένα από 10. Και αν το μισό της διαφοράς, 

δηλαδή το x, το προσθέσω στο ένα και το αφαιρέσω από το άλλο, θα είναι πάλι το άθροισμα 20 και η 

διαφορά 2x. Ας τεθεί λοιπόν ο μεγαλύτερος 10 + x, οπότε ο μικρότερος θα είναι 10 – x. Έχουμε 

ακόμη ότι το γινόμενό τους είναι 96. Αλλά το γινόμενό τους είναι 100 – x
2
. Αυτά ίσα με 96. Και 

γίνεται ο x (ίσος με) 2. Άρα είναι ο μεγαλύτερος 12, ο μικρότερος 8, και επαληθεύουν την πρόταση. 

 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ένα πρόβλημα από το βιβλίο Al–kitāb al–muhtaşar fī hisāb al–jabr wa–l–mugābala (Συνοπτικό 

βιβλίο υπολογισμού με al–Jabr και al–Mugabala) του Abū Ja‘far Muhammad ibn Mūsā al-

Khwārizmī (Βαγδάτη 820 μ.Χ.) 

Αν κάποιος πει: “Χώρισε το δέκα σε δύο μέρη: πολλαπλασίασε το ένα με τον εαυτό του. Θα γίνει ίσο 

με ογδόντα-μία φορές το άλλο”. 

Υπολογισμός: Λέγεις, δέκα μείον το πράγμα, πολλαπλασιασμένο επί τον εαυτό του, γίνεται εκατό συν 

ένα τετράγωνο μείον είκοσι πράγματα, και αυτό ισούται με ογδόντα-ένα πράγματα. 

Ξεχώρισε τα είκοσι πράγματα από το εκατό και το τετράγωνο, και πρόσθεσέ τα στα ογδόντα-ένα. Θα 

γίνουν τότε εκατό συν ένα τετράγωνο, που θα είναι ίσα με εκατό και μία ρίζες. 

Χώρισε τις ρίζες σε δύο ίσα μέρη. Το μισό τους είναι πενήντα και ένα δεύτερο. Πολλαπλασίασε αυτό 

επί τον εαυτό του, γίνεται δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα και ένα τέταρτο. Αφαίρεσε από αυτό 

εκατό. Το υπόλοιπο είναι δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα και ένα τέταρτο. Βγάλε τη ρίζα του. Είναι 

σαράντα-εννέα και ένα δεύτερο. Αφαίρεσε αυτό από το μισό των ριζών, που είναι πενήντα και μισό. 

Παραμένει ένα, και αυτό είναι το ένα από τα δύο μέρη. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόβλημα Ι – 1 από το De Numeris Datis του Jordanus de Nemore 

(περίπου 1250 μ.Χ.) 

Αν ένας δεδομένος αριθμός χωρίζεται σε δύο μέρη των οποίων δίνεται η διαφορά, τότε καθένα από τα 

μέρη προσδιορίζεται. 

Επειδή το μικρότερο μέρος και η διαφορά δίνουν το μεγαλύτερο, έτσι το μικρότερο μέρος μαζί με τον 

εαυτό του και τη διαφορά δίνουν το σύνολο. Αφαιρούμε λοιπόν τη διαφορά από το σύνολο και μένει 

το διπλάσιο του μικρότερου μέρους. Από αυτό, όταν διαιρεθεί με το δύο, θα προσδιοριστεί το 

μικρότερο μέρος, επομένως και το μεγαλύτερο. 

Για παράδειγμα, έστω ότι το 10 διαιρείται σε δύο μέρη η διαφορά των οποίων είναι 2. Όταν αυτή 

αφαιρείται από το 10 μένει 8, το μισό του οποίου είναι 4 και είναι το μικρότερο μέρος. Το άλλο μέρος 

είναι 6. 

Το πρόβλημα Ι – 3 από το De Numeris Datis 

Αν ένας δεδομένος αριθμός χωρίζεται σε δύο μέρη και δίνεται το γινόμενο του ενός επί το άλλο, τότε 

καθένα από αυτά προσδιορίζεται. 

Έστω ότι ο δεδομένος αριθμός abc χωρίζεται στα μέρη ab και c. Έστω ότι το γινόμενο του ab με το c 

είναι d και το γινόμενο του abc με τον εαυτό του είναι e. Έστω f το τετραπλάσιο του d 

και g η διαφορά των e και f. Τότε το g είναι το τετράγωνο της διαφοράς μεταξύ των ab και c. Άρα η 

τετραγωνική ρίζα h του g είναι η διαφορά ανάμεσα στα ab και c. 

Επειδή λοιπόν δίνονται τόσο το άθροισμα όσο και η διαφορά των ab και c, αυτά μπορούν να 

προσδιοριστούν σύμφωνα με την πρώτη πρόταση. Π.χ. να χωριστεί ο 10 σε δύο μέρη με γινόμενο 21. 

Επειδή 10x10 = 100, 4x21 = 84, 100 – 84 = 16, η διαφορά τους είναι 4 κ.λπ. 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόβλημα Ι – 1 από το Zeteticorum Libri Quinque του François Viète (1540 – 1603) 

Αν δοθεί η διαφορά ανάμεσα σε δύο ρίζες και το άθροισμά τους, να βρεθούν οι ρίζες. 

Έστω B η διαφορά ανάμεσα στις ρίζες και D το άθροισμά τους. Πρόκειται να βρεθούν οι ρίζες. 

Έστω A η μικρότερη ρίζα. Τότε η μεγαλύτερη θα είναι A + B. 

Άρα το άθροισμα των ριζών είναι 2A + B. Αλλά αυτό δόθηκε ως D. Επομένως 2A + B = D και, με 

αντίθεση, 2A = D – B. Διαιρώντας με το 2, βρίσκουμε: A = ½D – ½B. 

Ή έστω E η μεγαλύτερη ρίζα. Τότε η μικρότερη θα είναι E – B. 

Άρα το άθροισμα των ριζών είναι 2E – B. Αλλά αυτό δόθηκε ως D. Επομένως 2E – B = D και, με 

αντίθεση, 2E = D + B. Διαιρώντας με το 2, βρίσκουμε: E = ½D + ½B. 

Άρα, δεδομένης της διαφοράς μεταξύ δύο ριζών και του αθροίσματός τους, οι ρίζες μπορούν να 

βρεθούν, επειδή: Το ημιάθροισμα των ριζών μείον η ημιδιαφορά τους είναι ίσο με την μικρότερη ρίζα, 
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και το ημιάθροισμα των ριζών συν η ημιδιαφορά τους είναι ίσο με  την μικρότερη. Αυτό είναι που κάνει 

φανερό η Ζητητική. 

Έστω ότι το B είναι 40 και το D 100. Τότε το A είναι 30 και το E είναι 70. 

 

ΕΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόβλημα “άθροισμα & διαφορά” στην Άλγεβρα του Leonhard Euler (1770) 

Ζητείται να διασπαστεί ο α σε δύο μέρη, ώστε το μεγαλύτερο να υπερβαίνει το μικρότερο κατά b. 

Έστω ότι ο μεγαλύτερος από τους δύο αριθμούς εκφράζεται με το x, και ο μικρότερος με το y. Θα 

έχουμε τότε x + y = α και x – y = b. H πρώτη εξίσωση δίνει x = α – y, και η δεύτερη x = b + y. 

Επομένως, α – y = b + y, α = b + 2y, 2y = α – b, τελικά 
α b

y
2


  και επομένως 

α b α b
x α y α

2 2

 
      

Έχουμε λοιπόν το επόμενο θεώρημα: Όταν το άθροισμα δύο οποιωνδήποτε αριθμών είναι α, και η 

διαφορά τους είναι b, τότε ο μεγαλύτερος των δύο αριθμών θα είναι το ημιάθροισμα συν η ημιδιαφορά, 

ενώ ο μικρότερος των δύο αριθμών θα είναι το ημιάθροισμα μείον η ημιδιαφορά. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να εκφράσετε τη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων που περιγράφεται στα προηγούμενα 

ιστορικά κείμενα χρησιμοποιώντας σύγχρονο αλγεβρικό συμβολισμό. 

2) Να σκιαγραφήσετε την ιστορική εξέλιξη των αλγεβρικών μεθόδων και μέσων αναπαράστασης που 

προκύπτει από τη μελέτη των παραπάνω κειμένων.     

3) Να διατυπώσετε προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της εργασίας σας. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Βλάχου: Ο Διόφαντος και η διδακτική της Άλγεβρας. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών 2014. 

Γ. Θωμαΐδης: Εξισώσεις και ανισώσεις 2
ου

 βαθμού στα Αριθμητικά του Διόφαντου. Μια μελέτη για την 

Ιστορία της Άλγεβρας. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη 2011. 

C. Boyer & U. Merzbach: Η Ιστορία των Μαθηματικών (μετάφραση Β. Κουσουλάκου). Αθήνα, 

Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικός 1997.  

B. L. van der Waerden: Η αφύπνιση της επιστήμης. Αιγυπτιακά, Βαβυλωνιακά και Ελληνικά 

Μαθηματικά (μετάφραση Γ. Χριστιανίδης). Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2003. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Στιγμιότυπα και εικόνες από την αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών 

σε αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά βιβλία 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙIΙ 

Τα τρία κείμενα που ακολουθούν περιέχουν αποσπάσματα από την εισαγωγή ισάριθμων 

επίσημων διδακτικών βιβλίων Ευκλείδειας Γεωμετρίας που εκδόθηκαν τις δεκαετίες του 

1950, 1960 και 1970 αντίστοιχα.  

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ν. Νικολάου, Θεωρητική Γεωμετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων. Εν Αθήναις, 

Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων 1953. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ποίαι ανάγκαι εγέννησαν την Γεωμετρίαν. Αφ’ ότου οι άνθρωποι ησθάνθησαν την ανάγκην 

οικοδομημάτων χάριν ανετωτέρας διαμονής, αφ’ ότου το αίσθημα της ιδιοκτησίας εδημιούργησε την 

ανάγκην οροθεσίας, μετρήσεως και διαιρέσεως, η δημιουργία Γεωμετρίας κατέστη αναγκαία και 

αναπόφευκτος, τουλάχιστον υπό την πρωτόγονον και εντελώς πρακτικήν μορφήν. 

Πληροφορίαι από την απωτάτην αρχαιότητα ενισχύουσι την άποψιν ταύτην. Ούτως ο Ηρόδοτος (5ος 

π.Χ. αιών) αναφέρει τα εξής. 

Οσάκις ο Νείλος εκάλυπτε μέρος των αγρών των Αιγυπτίων, ο Βασιλεύς απέστελλε τους μετρητάς, 

δια να κανονίζωσι τον πληρωτέον φόρον αναλόγως προς την υπολειφθείσαν έκτασιν του αγρού 

εκάστου. Κατ’ άλλας μαρτυρίας οι μετρηταί ησχολούντο να ορίζωσιν εκ νέου τα όρια των αγρών των 

Αιγυπτίων μετά την αποχώρησιν των υδάτων του Νείλου. 

Από την ανάγκην αυτήν, καθ’ οιανδήποτε εκδοχήν εξεπήδησαν αι πρώται πρακτικαί γνώσεις της 

Γεωμετρίας. 

Παρεμφερείς γνώσεις φαίνεται ότι είχον και οι Χαλδαίοι, ως αποδεικνύουσι τα σχέδια των 

ανασκαπτομένων οικοδομημάτων και πολλά κείμενα ομιλούντα περί πωλήσεως οικοπέδων. 

Αι πρακτικαί αύται γνώσεις άνευ εσωτερικής συνοχής απετέλουν τέχνην μάλλον ή επιστήμην. Πρώτοι 

δε οι αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι και Μαθηματικοί δια της φιλοσοφικής ιδιοφυΐας των ήρχισαν την 

εξέτασιν των σχημάτων καθ’ εαυτά και ούτω βαθμηδόν διεμόρφωσαν την Γεωμετρίαν εις Επιστήμην. 

(σ.9) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ι. Ιωαννίδη, Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου. Τόμος 2
ος

. Αθήναι, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών 

Βιβλίων 1968. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Πρέπει να δεχθώμεν ότι, μέχρι του Θαλού του Μιλησίου (639–548 π.Χ.) ο ανθρώπινος νους δεν είχεν 

απελευθερωθή από την εκ του αισθητού εποπτείαν. Η τοιαύτη εκ του αισθητού εποπτεία απετέλει, 

μέχρι της εποχής του την προϋπόθεσιν και την αιτίαν της δημιουργίας της Γεωμετρίας, την οποίαν 

ήσκουν οι Αιγύπτιοι και οι Ανατολικοί λαοί. 

Ο Θαλής δια της εισαγωγής του «Απαγωγικού συλλογισμού» και της «Υποθέσεως», μετέφερε την 

αναζήτησιν της αληθείας από την περιοχήν του «αισθητού» εις την περιοχήν του «νοητού». Η υπό του 

Θαλού θεμελιωθείσα αποδεικτική Επιστήμη, τίποτε το κοινόν δεν έχει με την προ αυτού Γεωμετρίαν 

των Ανατολικών λαών, διαφέρει αυτής και κατά το περιεχόμενον και κατά τον σκοπόν. 

Αι από του τέλους του παρελθόντος αιώνος επελθούσαι βελτιώσεις και τροποποιήσεις καθ’ όσον 

αφορά την «παρουσίασιν» της Ελληνικής Γεωμετρίας, ουδέν σχεδόν προσθέτουν εις την δημιουργίαν 

του Θαλού, η οποία υπήρξεν η απαλλαγή της ανθρωπίνης σκέψεως από της εκ του αισθητού 

δεσποτείας. 

Η εκ του αισθητού εποπτεία αντικαθίσταται δια του Θαλού υπό της Γεωμετρικής εποπτείας, και ο 

αισθητός Χώρος υπό του Γεωμετρικού Χώρου. Ούτω, η ευθεία του Γεωμετρικού Χώρου δεν είναι η 

«ευθεία γραμμή» της οποίας «λαμβάνομεν έννοιαν» θεωρούντες ένα νήμα τεταμένον. 

Εν πρώτοις δεν είναι υλικόν αλλά νοητόν αντικείμενον, έννοια αφηρημένη, κατασκεύασμα του νου. 

Ημπορεί ακόμη να μη έχη σχέσιν με την ευθύτητα την οποίαν της αποδίδομεν, όταν ζητούμεν να την 

ίδωμεν. Η έννοια της ευθείας του Γεωμετρικού Χώρου θα καθορισθή από τας ιδιότητας τας οποίας 

ημείς θα αποδώσωμεν εις αυτήν, θα δεχθώμεν ότι έχει. 

Ο Γεωμετρικός Χώρος αποτελεί νοητικόν κατασκεύασμα όλως διάφορον του αισθητού Χώρου. Η 

Γεωμετρική ένεκα τούτου εποπτεία προώρισται να μας οδηγήση εις αληθείας τας οποίας ουδέποτε θα 

ήτο δυνατόν να γνωρίσωμεν δια της εκ του αισθητού εποπτείας. (σ.5) 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Χ. Παπανικολάου, Ευκλείδειος Γεωμετρία Γ΄ Γυμνασίου και Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Γυμνασίου. Αθήναι, 

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1975. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ιστορικόν σημείωμα. Γεωμετρία κατά τους αρχαίους, είναι η τέχνη του μετράν την Γην (το έδαφος). 

Ο πατήρ της Ιστορίας Ηρόδοτος αναφέρει ότι η Γεωμετρία εδημιουργήθη εις την Αίγυπτον την 

εποχήν, κατά την οποίαν ο βασιλεύς Σέσωστρις διένειμεν εις κλήρους το έδαφος της Αιγύπτου και 

παρέστη ανάγκη να ανευρίσκη έκαστος Αιγύπτιος τον γεωργικόν κλήρον του, μετά εκάστην 

πλημμύραν του Νείλου. 

Παρά ταύτα η αληθής πατρίς της Γεωμετρίας είναι η αρχαία Ελλάδα, διότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας 

έδωσαν μεγάλην ώθησιν εις την σπουδήν της. Ως πρώτος θεμελιωτής της γεωμετρίας θεωρείται ο 

Θαλής ο Μιλήσιος (ΣΤ΄ αιών π.Χ.), ο οποίος δια του θεωρήματος των αναλόγων τμημάτων, των 

περιλαμβανομένων μεταξύ παραλλήλων ευθειών, υπελόγισε το ύψος αιγυπτιακής πυραμίδος, 

καταπλήξας τον βασιλέα της Αιγύπτου Άμασιν. Ο Θαλής ίδρυσε εις Μίλητον την Ιωνικήν Σχολήν και 

επλούτισεν τας γεωμετρικάς γνώσεις. 

Η σπουδή της γεωμετρίας εξακολουθεί εις την μεγάλην Ελλάδα (κάτω Ιταλίαν) όπου ο εκ Σάμου 

Πυθαγόρας (580–500 π.Χ.) ίδρυσεν εις τον Κρότωνα την περίφημον Σχολήν του. Κατόπιν ο 

Ιπποκράτης ο Χίος (450 π.Χ.) εδημοσίευσε Στοιχεία Γεωμετρίας, θεωρείται δε ως ο πρώτος γράψας 

βιβλίον γεωμετρίας. 

Μετά ο φιλόσοφος Πλάτων (430–347 π.Χ.) επεξέτεινε την σπουδήν της γεωμετρίας, τόσην δε 

σημασίαν έδωσεν εις αυτήν, ώστε εις το άνω μέρος της θύρας της ιδρυθείσης υπ’ αυτού εν Αθήναις 

Σχολής, της «Ακαδημίας», ανέγραψε το ρητόν: «μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω». Εις τον Πλάτωνα 

οφείλεται η εισαγωγή της αναλυτικής μεθόδου ερεύνης και η διδασκαλία των γεωμετρικών τόπων. 

Κατόπιν οι τρεις μεγάλοι αρχαίοι συγγραφείς μαθηματικών βιβλίων Ευκλείδης (330–270 π.Χ.), 

Αρχιμήδης (287–212 π.Χ.) και Απολλώνιος (260–200 π.Χ.) συνετέλεσαν κατά πολύ εις την περαιτέρω 

ανάπτυξιν της γεωμετρίας, ιδίως ο Ευκλείδης με τα «Στοιχεία», σύγγραμμα αποτελούμενον από 13 

βιβλία. Εις τον Ευκλείδην οφείλεται η εισαγωγή της μεθόδου της εις άτοπον επαγωγής, εις δε τον 

Αρχιμήδην οφείλονται αι πρώται έννοιαι των ορίων. 

Ώθησιν επίσης έδωσαν εις την ανάπτυξιν της γεωμετρίας και οι Αλεξανδρινοί Μενέλαος (80 π.Χ.), 

Πτολεμαίος (125 μ.Χ.) και Πάππος (Γ΄Αιών μ.Χ.) 

Μετά τους Αλεξανδρινούς, η ανάπτυξις των γεωμετρικών γνώσεων υπήρξε βραδυτάτη μέχρι της 

Αναγεννήσεως. Μετά την Αναγέννησιν ήρχισεν η αλματώδης πρόοδος της γεωμετρίας. Ο Καρτέσιος 

(Descartes 1596–1650) με τας ορθογωνίους συντεταγμένας ενός σημείου, δημιουργεί την αναλυτικήν 

γεωμετρίαν , ιδιαίτερον κλάδον των μαθηματικών και παρέσχε νέας μεθόδους ερεύνης. Αι νέαι αύται 

μέθοδοι και η κατά τον ΙΖ΄αιώνα διατύπωσις της απειροστικής αναλύσεως, συνετέλεσαν εις την 

ανάπτυξιν της γεωμετρίας και προς άλλας κατευθύνσεις. Ούτω εδημιουργήθησαν και άλλοι κλάδοι 
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της γεωμετρίας, όπως η διαφορική γεωμετρία, η παραστατική γεωμετρία, η προβολική γεωμετρία, η 

γεωμετρία της θέσεως κ.λ.π. (σ.11) 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να συγκρίνετε και να αξιολογήσετε από διδακτική άποψη τα εισαγωγικά ιστορικά σημειώματα στα 

βιβλία Γεωμετρίας των Ν. Νικολάου (1953), Ι. Ιωαννίδη (1968) και Χ. Παπανικολάου (1975), 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στους στόχους που εξυπηρετούσαν. 

2) Να εξετάσετε την ακρίβεια των ιστορικών στοιχείων που παραθέτουν, αντλώντας πληροφορίες από 

τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. 

3) Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα, να διατυπώσετε τους 

διδακτικούς στόχους μιας ιστορικής εισαγωγής στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ. Θωμαΐδης: Οι συντεταγμένες της σχολικής Γεωμετρίας στην Ελλάδα (1960-1990). Σύγχρονη 

Εκπαίδευση 61, 27–38 (1991). 

Ε. Σπανδάγος: Τα Σχόλια του Πρόκλου στο α΄ βιβλίο των “Στοιχείων” του Ευκλείδου. Τόμοι Ι & ΙΙ. 

Αθήνα, Εκδόσεις Αίθρα 2001 – 2002. 

C. Boyer & U. Merzbach: Η Ιστορία των Μαθηματικών (μετάφραση Β. Κουσουλάκου). Αθήνα, 

Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικός 1997. 

B. L. van der Waerden: Η αφύπνιση της επιστήμης. Αιγυπτιακά, Βαβυλωνιακά και Ελληνικά 

Μαθηματικά (μετάφραση Γ. Χριστιανίδης). Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2003. 

D. Panchenko: Θαλής. Οι απαρχές της θεωρητικής συλλογιστικής και η γένεση της επιστήμης 

(μετάφραση και επιμέλεια Δ. Μετζενιώτης). Αθήνα, Εκδόσεις Ευρασία 2005. 

Ch. Toumasis,: The epos of Euclidean geometry in Greek secondary education (1836–1985): Pressure 

for change and resistance. Educational Studies in Mathematics 21(6), 491–508 (1990).   
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙV 

Τα τρία κείμενα που ακολουθούν περιέχουν αποσπάσματα από ένα φροντιστηριακό και δύο 

επίσημα διδακτικά βιβλία Άλγεβρας που εκδόθηκαν τις δεκαετίες του 1940, 1960 και 1980 

αντίστοιχα. 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Α. Πάλλα, Μεγάλη Άλγεβρα. Τόμος ΙΙ . Αθήναι, Εκδοτικός Οίκος Ν. Αλικιώτη 1944. 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

Ανάγκη της εισαγωγής των φανταστικών αριθμών 

Ως είδομεν με μόνον το σύστημα των ακεραίων αριθμών δεν είναι δυνατή πάντοτε η διαίρεσις και δια 

τον λόγον αυτόν ευρέθημεν εις την ανάγκην να εισαγάγωμεν τους κλασματικούς αριθμούς, οι οποίοι 

καθιστούν πάντοτε δυνατήν την διαίρεσιν. 

Δια τα στοιχειώδη προβλήματα της αριθμητικής το σύστημα των κλασματικών αριθμών είναι εντελώς 

αρκετόν. Εις την γεωμετρίαν όμως τούτο αποδεικνύεται ανεπαρκές, διότι δεν δυνάμεθα πάντοτε με 

αυτό να εκφράσωμεν τον λόγον δύο ομοειδών ποσών, π.χ. της πλευράς τετραγώνου και της διαγωνίου 

αυτού. Δια τον λόγον αυτόν, ευρέθημεν εις την ανάγκην να εισαγάγωμεν νέους αριθμούς τους 

ασυμμέτρους. Θέλοντες περαιτέρω να καταστήσωμεν και την αφαίρεσιν πράξιν δυνατήν ευρέθημεν 

εις την ανάγκην να εισαγάγωμεν και νέους αριθμούς τους αρνητικούς. Ούτω με την εισαγωγήν και 

των αρνητικών αριθμών έχομεν το σύστημα των αλγεβρικών αριθμών, το οποίον είναι αρκετόν δια 

τας τέσσαρας πράξεις της αριθμητικής, εκτός της διαιρέσεως δια μηδενός. 

Αλλά εις την άλγεβραν παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία δεν λύονται με το σύστημα των 

αλγεβρικών αριθμών. Πράγματι, μας είναι γνωστόν, ότι πας αλγεβρικός αριθμός υψούμενος εις αρτίαν 

δύναμιν, δίδει πάντοτε εξαγόμενον θετικόν αριθμόν. Η μη ύπαρξις αριθμού εκ των μέχρει τούδε 

γνωστών, του οποίου η αρτία δύναμις να μας δίδη αρνητικόν εξαγόμενον, μας καθιστά αδύνατον την 

εξαγωγήν της αρτίας ρίζης αρνητικού αριθμού. 

Δια να παρακάμψωμεν και την δυσκολίαν αυτήν εισάγομεν εν νέον είδος αριθμών τους 

«φανταστικούς», δηλαδή δεχόμεθα ότι υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι τετραγωνικαί ρίζαι 

αρνητικών αριθμών. 

Τους μέχρι τούδε γνωστούς αριθμούς θα τους καλούμεν «πραγματικούς» [] 

Υποσημείωση του συγγραφέα: 

[] Οι φανταστικοί αριθμοί εισήχθησαν κατ’ αρχήν δια να παρακαμφθή η αναφερθείσα δυσκολία, 

πλην όμως η εξέλιξις αυτών υπήρξεν τοιαύτη, ώστε δυνάμεθα να είπωμεν, ότι τα μαθηματικά άνευ 

αυτών θα ήσαν ακόμη εις τα σπάργανα. (σ.5) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Θ. Βαβαλέτσκου & Γ. Μπούσγου, Μαθηματικά Δ΄ Γυμνασίου (Θετικής Κατευθύνσεως). Τόμος 

1
ος

. Αθήναι, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1968. 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Ανάγκη εισαγωγής νέου συστήματος αριθμών 

Εις το κεφάλαιον «ανάλυσις ακεραίων αλγ. παραστάσεων εις γινόμενον παραγόντων» (περίπτωσις 6η) 

είδομεν, ότι το τριώνυμον 

2

2

2

β Δ
φ(x) αx βx γ α x

2α 4α

  
       

   

 

δια Δ < 0 δεν δύναται να μετασχηματισθή εις διαφοράν δύο τετραγώνων, διότι ο όρος Δ/4α
2
 δεν είναι 

τετράγωνον πραγματικού αριθμού ως αρνητικός. 

Επίσης δι’ ωρισμένας εξισώσεις, ως αι x
2
 + 1 = 0, x

2
 + 4 = 0, η λύσις είναι αδύνατος εν R. 

Γενικώς δε η ισότης x
2ν

 = β, xR
–
  νΝ0, είναι αδύνατος, διότι ουδείς πραγματικός αριθμός 

υπάρχει x, του οποίου η αρτία δύναμις να είναι αρνητικός αριθμός. 

Ακόμη είδομεν ότι αR
–
  νΝ, το σύμβολον 2ν α  δεν έχει έννοιαν πραγματικού αριθμού. 

Τα ανωτέρω αλγεβρικά θέματα και άλλα συναφή αυτών έμενον άλυτα μέχρις ότου η επιθυμία των 

Μαθηματικών, όπως δώσουν λύσιν εις τοιαύτα θέματα, ωδήγησεν εις την επινόησιν ενός νέου 

συστήματος αριθμών, επιτρέποντος την επιθυμητήν λύσιν. 

Ούτως εισήχθη έν νέον σύστημα αριθμών, το οποίον ωνομάσθη σύστημα φανταστικών αριθμών. 

Εν τοιούτον σύστημα αριθμών δια να γίνη δεκτόν, πρέπει να υπακούη εις τους γνωστούς μέχρι τούδε 

νόμους, οι οποίοι ισχύουν δια τους πραγματικούς αριθμούς. 

Δεχόμεθα δια το νέον σύστημα των φανταστικών αριθμών, ότι υπακούει εις τους νόμους αυτούς.   

 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ν. Βαρουχάκη, Λ. Αδαμόπουλου, Χ. Γιαννίκου, Α. Μπέτση, Δ. Νοταρά & Σ. Φωτόπουλου, 

Μαθηματικά Ι Γ΄ Λυκείου – Άλγεβρα. Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1983. 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Όμως και στο σύνολο R υπάρχουν εξισώσεις που δεν έχουν λύση, π.χ. η 

x
2
 + 1 = 0 (1) 

και γενικά κάθε δευτεροβάθμια εξίσωση με διακρίνουσα αρνητική (που ανάγεται τελικά, όπως θα 

δούμε, στη x
2
 + 1 = 0). Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς μια νέα διεύρυνση του R, τέτοια ώστε στο νέο 

σύνολο εξισώσεις όπως οι προηγούμενες να έχουν λύση. Αλλά υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που να 

συνηγορούν για κάτι παρόμοιο; 

Προφανείς πρακτικοί λόγοι όπως αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω (ο μερισμός σε ίσα μέρη, η 

μέτρηση μεγεθών) δεν υπήρξαν. Όμως στην ιστορία των Μαθηματικών εμφανίστηκαν περιπτώσεις 

που για την εξυπηρέτηση του αλγεβρικού λογισμού θα ήταν χρήσιμο ένα σύνολο Κ ευρύτερο του R, 
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στο οποίο θα ίσχυαν οι κανόνες λογισμού του R και το οποίο θα περιείχε μια τουλάχιστον ρίζα της 

εξίσωσης (1), δηλαδή ένα στοιχείο i, τέτοιο ώστε i
2
 = –1. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να συγκρίνετε και να αξιολογήσετε από διδακτική άποψη τα ιστορικά σημειώματα για την ανάγκη 

εισαγωγής των μιγαδικών αριθμών στα βιβλία Άλγεβρας των Πάλλα (1944), Βαβαλέτσκου & 

Μπούσγου (1968) και Βαρουχάκη et al (1983), εστιάζοντας ιδιαίτερα στους στόχους που 

εξυπηρετούσαν. 

2) Να εξετάσετε την ακρίβεια των ιστορικών στοιχείων που παραθέτουν, αντλώντας πληροφορίες από 

τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. 

3) Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα, να διατυπώσετε τους 

διδακτικούς στόχους μιας ιστορικής εισαγωγής στην έννοια του μιγαδικού αριθμού και να 

σκιαγραφήσετε το περιεχόμενό της. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ. Θωμαΐδης: Ιστορική αναδρομή στους μιγαδικούς αριθμούς. Μαθηματική Επιθεώρηση 21, 95–109 

(1981). 

Γ. Θωμαΐδης: Εισαγωγή των μιγαδικών αριθμών στα Μαθηματικά. Ευκλείδης Β΄ ΚΑ΄(2), 67–71 

(Δεκέμβριος 1987). 

C. Boyer & U. Merzbach: Η Ιστορία των Μαθηματικών (μετάφραση Β. Κουσουλάκου). Αθήνα, 

Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικός 1997. 

P. Nahin: Φανταστικές ιστορίες. Οι περιπέτειες της 1 (μετάφραση Τ. Μιχαηλίδης). Αθήνα, 

Εκδόσεις Κάτοπτρο 2004. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ V 

Τα τρία κείμενα που ακολουθούν περιέχουν αποσπάσματα από την εισαγωγή στο Κεφάλαιο 

του Ολοκληρωτικού Λογισμού τριών επίσημων διδακτικών βιβλίων Ανάλυσης, που 

εκδόθηκαν τις δεκαετίες του 1960, 1980 και 1990 αντίστοιχα. 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

B. Στάϊκου, Μαθηματικά ΣΤ΄ Γυμνασίου (Θετικής Κατευθύνσεως). Τόμος 1
ος

, Αθήναι, 

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1969. 

Το ωρισμένον ολοκλήρωμα ως εμβαδόν 

Παρατήρησις. Η ανωτέρω μέθοδος στηρίζεται εις την ιδέα της προσεγγίσεως του εμβαδού, το οποίον 

περικλείει μία καμπύλη, υπό του εμβαδού, το οποίον περικλείει μία εγγεγραμμένη εις αυτήν 

πολυγωνική γραμμή. Η ιδέα αύτη οφείλεται εις τον Αρχιμήδην, ο οποίος εφήρμοσεν ταύτην εις τον 

υπολογισμόν του εμβαδού παραβολικού χωρίου. (σ.158) 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ν. Βαρουχάκη, Λ. Αδαμόπουλου, Χ. Γιαννίκου, Α. Μπέτση, Δ. Νοταρά & Σ. Φωτόπουλου, 

Μαθηματικά Ι Γ΄ Λυκείου – Ανάλυση. Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1983. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί εξ ολοκλήρου νέα γνώση για το μαθητή της Γ΄ Λυκείου. Γι’ αυτό η 

σύνδεση της έννοιας του ολοκληρώματος με την πραγματικότητα είναι διδακτικά επιβεβλημένη. Είναι 

όμως και ιστορικά βεβαιωμένη, όπως συμβαίνει με όλες τις βασικές μαθηματικές έννοιες. Πράγματι, 

είναι γνωστό ότι ο Αρχιμήδης, χρησιμοποιώντας την ιδιοφυή «μέθοδο της εξάντλησης» με τα 

εκπληκτικά για την εποχή, αποτελέσματα (υπολογισμός εμβαδού παραβολικού χωρίου κτλ.), άνοιξε 

το δρόμο που οδήγησε, πολύ αργότερα, στην έννοια του ολοκληρώματος. (σ.225) 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Β. Κατσαργύρη, Κ. Μεντή, Γ. Παντελίδη & Κ. Σουρλά, Ανάλυση Γ΄ Λυκείου. Αθήνα, 

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1992. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εισαγωγή 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που απασχόλησε τους μαθηματικούς και οδήγησε στην ανακάλυψη ενός 

ακόμη κλάδου των Μαθηματικών, του Ολοκληρωτικού Λογισμού, είναι το πρόβλημα του εμβαδού, 

δηλαδή: 

Τι ονομάζουμε εμβαδόν ενός επιπέδου σχήματος (χωρίου) και πώς υπολογίζεται αυτό; 

Το πρόβλημα του εμβαδού ενός χωρίου μελετήθηκε από τον Αρχιμήδη [] (287–212 π.Χ.), ο οποίος 

υπολόγισε τέτοια εμβαδά με μια μέθοδο, που αποδίδεται στον Εύδοξο (408–355 π.Χ.) και είναι 

γνωστή ως «Μέθοδος της εξάντλησης». 

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Αρχιμήδης έθεσε τις βάσεις του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Βέβαια 

για τον Αρχιμήδη ήταν δεδομένο ότι το εμβαδόν ενός επιπέδου σχήματος υπάρχει και η προσπάθεια 

του απέβλεπε μόνο στον υπολογισμό και όχι στον ορισμό του εμβαδού. 

Με τη μέθοδο αυτή προσεγγίζουμε το χωρίο με ένα εγγεγραμμένο πολύγωνο, του οποίου το εμβαδόν 

είναι ορισμένο. Επιλέγουμε ένα δεύτερο εγγεγραμμένο πολύγωνο, το οποίο περιβάλλει το πρώτο, 

οπότε παίρνουμε μια καλύτερη προσέγγιση του δοθέντος χωρίου. Εργαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε τελικά να «εξαντλήσουμε» όλο το χωρίο και να πάρουμε ως εμβαδόν του το όριο των 

εμβαδών κατάλληλα επιλεγμένων εγγεγραμμένων πολυγώνων με αυξανόμενο αριθμό πλευρών. 

Ο Αρχιμήδης εφάρμοσε με επιτυχία τη γενική αυτή μέθοδο για τον κυκλικό δίσκο και για παραβολικά 

χωρία. 

Με βάση τη μέθοδο της εξάντλησης, διατυπωμένη με σύγχρονη ορολογία, για το εμβαδόν του 

κυκλικού δίσκου εργαζόμαστε ως εξής: 

(Περιγράφεται η δημιουργία μιας αύξουσας και φραγμένης ακολουθίας εγγεγραμμένων κανονικών 

πολυγώνων και μιας φθίνουσας και φραγμένης ακολουθίας περιγεγραμμένων κανονικών πολυγώνων) 

Επομένως συγκλίνουν και μάλιστα, όπως αποδεικνύεται, έχουν το ίδιο όριο, το οποίο ονομάζουμε 

εμβαδόν Ε του κυκλικού δίσκου. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την Αρχαιότητα μέχρι και τις αρχές του 17ου αιώνα 

υπολογίστηκαν με επιτυχία τα εμβαδά και άλλων σχημάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που ανταποκρίνονταν στο επιμέρους πρόβλημα. Η μεγάλη επιτυχία του 

Ολοκληρωτικού Λογισμού ήταν ότι αντικατέστησε αυτές τις ειδικές διαδικασίες υπολογισμού του 

εμβαδού με μια γενική μέθοδο. (σ.227) 

Υποσημείωση των συγγραφέων: 

[] Ο Αρχιμήδης θεωρείται ως ο μεγαλύτερος Έλληνας Μαθηματικός και μαζί με τους Newton και 

Gauss ως ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του κόσμου. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να συγκρίνετε και να αξιολογήσετε από διδακτική άποψη τα ιστορικά σημειώματα για την έννοια 

του ολοκληρώματος στα βιβλία Ανάλυσης των Στάϊκου (1969), Βαρουχάκη et al (1983) και 

Κατσαργύρη et al (1992), εστιάζοντας ιδιαίτερα στους στόχους που εξυπηρετούσαν. 

2) Να εξετάσετε την ακρίβεια των ιστορικών στοιχείων που παραθέτουν (ιδιαίτερα για τη λεγόμενη 

«μέθοδο της εξάντλησης»), αντλώντας πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. 

3) Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις στα προηγούμενα ερωτήματα, να διατυπώσετε τους 

διδακτικούς στόχους μιας ιστορικής εισαγωγής στην έννοια του ολοκληρώματος και να 

σκιαγραφήσετε το περιεχόμενό της. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος & Ε. Γιαννακούλιας: Απειροστικός Λογισμός. Τόμος Ι. Αθήνα, 

Εκδόσεις Συμμετρία 1987. 

Γ. Θωμαΐδης: Εξερευνώντας την ιστορία του αριθμού π (από το 1
7

3  του Αρχιμήδη στα 200.000.000 

δεκαδικά ψηφία του Y. Kanada). Διάσταση 1 – 2, 17–38 (1990). 

Θ. Πάσχος: Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πλαίσιο σχεδιασμού μιας σειράς μαθημάτων για την 

εισαγωγή στο ορισμένο ολοκλήρωμα. Στο Μ. Κούρκουλος, Κ. Τζανάκης & Γ. Τρούλης [επιμ.], 

Πρακτικά 3
ης

 Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, 256–264. Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης – 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 2003.   

Β. Γεωργίου: Η μέθοδος της εξάντλησης των Ευδόξου-Αρχιμήδη. Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών 2007. 

Ε. Σπανδάγος: Αρχιμήδους βίος και έργον. Αθήνα , Εκδόσεις Αίθρα 2011.  

C. Boyer & U. Merzbach: Η Ιστορία των Μαθηματικών (μετάφραση Β. Κουσουλάκου). Αθήνα, 

Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικός 1997. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ VI 

Τα δύο κείμενα που ακολουθούν προέρχονται από το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών που εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης της περιόδου 1997 – 1999 και με το οποίο επιχειρήθηκε για πρώτη φορά μια 

ενιαία θεώρηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο. Στο 

πλαίσιο αυτό έγιναν επίσης για πρώτη φορά σε επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα επισημάνσεις 

σχετικά με το ρόλο της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία τους και διατυπώθηκαν 

συγκεκριμένες οδηγίες για την ενσωμάτωση ιστορικών στοιχείων στα αντίστοιχα διδακτικά 

βιβλία. Ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό δόθηκε στο πρόγραμμα σπουδών και τα διδακτικά 

βιβλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας η συγγραφή των οποίων έγινε (επίσης για πρώτη φορά) 

με διαγωνισμό αντί της συνήθους ανάθεσης.   

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Υπουργείο Παιδείας, Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 

Φ.Ε.Κ., Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 1342 (30 Ιουνίου 1999). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα θεωρητικά-ερευνητικά δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του Π.Σ. των 

Μαθηματικών του Γυμνασίου είναι: 

Ι. Η διδασκαλία των Μαθηματικών οργανώνεται στη βάση μιας αρμονικής συνύπαρξης ενός 

σχεδιασμού κατάλληλων και πλούσιων δραστηριοτήτων και ενός προγραμματισμού μιας επιθυμητής 

τελικής συμπεριφοράς. …  

ΙΙ. Η διάρθρωση του μαθήματος των Μαθηματικών γύρω από ερευνητικές δραστηριότητες καθ’ όλη 

τη διάρκεια του Γυμνασίου θα προετοιμάσει με τον καταλληλότερο τρόπο τους μαθητές στο να 

αντιληφθούν το νόημα της τυπικής μαθηματικής απόδειξης που θα συναντήσουν στο Λύκειο. …  

ΙΙΙ. Είναι σημαντικό να παρέχονται στους μαθητές δικλείδες ασφαλείας στην αναζήτηση της γνώσης. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πολλαπλής προσέγγισης μιας έννοιας 

όπως: 

– Μέσω διαφόρων τύπων αναπαραστάσεων (συμβολικά, με γραφικές παραστάσεις, με πίνακες, με 

γεωμετρικά σχήματα) 

– Διαθεματικά 

– Με αναφορά στην Ιστορία των Μαθηματικών (η Ιστορία των Μαθηματικών είναι ένα πεδίο πλούσιο 

σε ιδέες για τη διδακτική προσέγγιση μιας έννοιας) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Υπουργείο Παιδείας, Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 

Φ.Ε.Κ., Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 1342 (30 Ιουνίου 1999). 

Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου 

1. Η εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωμετρία θα είναι σύντομη και θα αναφέρεται: 

 Στο αντικείμενο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. 

 Στη διαφοροποίηση της από την πρακτική Γεωμετρία. 

 Σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη γέννηση και ανάπτυξή της. 

2. Θα επισημανθεί η αξία της κατασκευής με κανόνα και διαβήτη και θα αναφερθούν ιστορικά 

στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο αυτή. 

3. Θα γίνει σύντομη ιστορική αναφορά στο 5ο αίτημα των Στοιχείων του Ευκλείδη και θα 

τονιστεί η ισοδυναμία του με το αξίωμα παραλληλίας. 

4. Θα γίνει σύντομη ιστορική αναφορά στη μέτρηση και θα αναφερθεί το αξίωμα Αρχιμήδους – 

Ευδόξου που κατοχυρώνει την ύπαρξη του μέτρου ενός τμήματος. 

5. Θα γίνει σύντομη ιστορική αναφορά στο πυθαγόρειο θεώρημα και θα αποδειχτεί η πρόταση: 

«ο λόγος της διαγωνίου τετραγώνου προς την κάθετη πλευρά του δεν είναι ρητός αριθμός». 

6. Θα γίνει ιστορική αναφορά στο πρόβλημα της χρυσής τομής. 

7. Θα γίνει η κατασκευή του ισοδύναμου προς το δοθέν πολύγωνο, τετραγώνου, και σύντομη 

ιστορική αναφορά στην απόδειξη του πυθαγορείου θεωρήματος με τη βοήθεια των εμβαδών. 

8. Θα γίνει ιστορική αναφορά στη μέτρηση και στο τετραγωνισμό του κύκλου και σε άλλα 

άλυτα προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών της Αρχαιότητας. 

9. Θα γίνει ιστορική αναφορά στα κανονικά στερεά.  

 

ΤΡΙΤΟ & ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα βιβλία Ευκλείδειας Γεωμετρίας που γράφτηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προηγούμενου 

Αναλυτικού Προγράμματος και επιλέχθηκαν ύστερα από ανοικτούς διαγωνισμούς, ήταν τα εξής: 

Γ. Θωμαΐδη, Θ. Ξένου, Γ. Παντελίδη, Α. Πούλου & Γ. Στάμου, Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ & Β΄ 

Ενιαίου Λυκείου. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (βιβλίο του μαθητή και βιβλίο του 

καθηγητή). 

(Διδάχθηκε σε όλα τα Λύκεια τη διετία 1999 – 2000) 

Η. Αργυρόπουλου, Π. Βλάμου, Γ. Κατσούλη, Σ. Μαρκάτη & Π. Σίδερη, Ευκλείδεια Γεωμετρία 

Α΄ & Β΄ Ενιαίου Λυκείου.  Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (βιβλίο του μαθητή και 

βιβλίο του καθηγητή). 

(Διδάσκεται σε όλα τα Λύκεια από το 2001 μέχρι σήμερα) 

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος οι συγγραφικές ομάδες ενσωμάτωσαν στα 

βιβλία μεγάλο αριθμό ιστορικών κειμένων. Να επιλέξετε ορισμένα ιστορικά κείμενα που αναφέρονται 
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στην ίδια θεματική ενότητα και να κάνετε μια συγκριτική μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

διαπραγμάτευσή τους στα δύο βιβλία. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να μελετήσετε το ρόλο της Ιστορίας της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη διδασκαλία του μαθήματος, 

σύμφωνα με τις νεώτερες αντιλήψεις για τη σχέση Ιστορίας των Μαθηματικών και μαθηματικής 

εκπαίδευσης. 

2) Να εξετάσετε, ως μελέτη περίπτωσης, τη διδακτική συνάφεια των υποδείξεων για την ενσωμάτωση 

ιστορικών στοιχείων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ευκλείδειας Γεωμετρίας και τον τρόπο που οι 

υποδείξεις αυτές υλοποιήθηκαν στα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Ιγγλέζου: Επιστημολογική και διδακτική ανάλυση του μαθήματος της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην 

Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών 2014. 

Μ. Μπιζμπιάνος: Διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών. Η περίπτωση της Γεωμετρίας. 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών 2011. 

Γ. Θωμαΐδης: Ιστορικές παρεκβάσεις στο μάθημα της Γεωμετρίας. Ευκλείδης Γ΄ 25, 27–41 (1990). 

I. Gulikers & K. Blom: ‘A historical angle’, a survey of recent literature on the use and value of 

history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics 47 (2), 223–258 (2001). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή ιδεών και υλικού για διδακτικές 

επιλογές και δραστηριότητες: Η περίπτωση των αρνητικών αριθμών και της 

απόλυτης τιμής 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ VIΙ 

Τα κείμενα που ακολουθούν περιγράφουν τη μεγάλη και διαχρονική δυσκολία ορισμένων 

σημαντικών προσωπικοτήτων αλλά και μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες στα Μαθηματικά, 

να κατακτήσουν το νόημα των πράξεων με αρνητικούς αριθμούς. 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Stendhal (ψευδώνυμο του Marie-Henri Beyle), Vie de Henry Brulard 1835. Επανέκδοση: 

Gallimard, Paris 1973. 

 

Νόμιζα ότι τα Μαθηματικά είχαν αποκλείσει τελείως την υποκρισία και, μέσα στη νεανική μου 

αφέλεια, πίστευα ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει για όλες τις επιστήμες που τα χρησιμοποιούν. 

Φανταστείτε πως ένοιωσα όταν αντιλήφθηκα ότι κανείς δεν μπορούσε να μου εξηγήσει γιατί μείον επί 

μείον κάνει συν! (Αυτός είναι ένας από τους θεμελιώδεις νόμους της Άλγεβρας). Ήταν κακό που δεν 

μου εξήγησαν αυτή τη δυσκολία  (οδηγεί σε αλήθειες και άρα, αναμφίβολα, μπορεί να εξηγηθεί). 

Το χειρότερο όμως είναι ότι όσοι επιχείρησαν να μου το εξηγήσουν, χρησιμοποίησαν επιχειρήματα τα 

οποία προφανώς δεν καταλάβαιναν ούτε οι ίδιοι. 

Ο κ. Chabert, τον οποίο πίεσα έντονα, βρέθηκε σε αμηχανία. Επανέλαβε το ίδιο μάθημα που είχε 

προκαλέσει την ένστασή μου και στο πρόσωπό του διάβασα αυτό που σκεπτόταν: Μα είναι μια 

τυπικότητα, ο καθένας δέχεται αυτή την εξήγηση. Ο Euler και ο Lagrange, που γνώριζαν σίγουρα όσα 

και εσύ, το ανέχτηκαν. 

Χρειάστηκε πολύ χρόνο για να καταλάβω ότι η ένστασή μου στο θεώρημα: μείον επί μείον κάνει συν 

απλά δεν χωρούσε στο κεφάλι του κ. Chabert, ότι ο κ. Dupuy σταθερά θα απαντούσε με ένα 

υπεροπτικό χαμόγελο, και ότι τα μαθηματικά αστέρια της τάξης μου που πλησίασα για να τα ρωτήσω 

θα με κορόιδευαν. 

Τελικά είπα στον εαυτό μου αυτό που λέω και σήμερα: Πρέπει μείον επί μείον να κάνει συν. Σε 

τελευταία ανάλυση, αυτός ο κανόνας αφού χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς συνεχώς θα οδηγεί 

προφανώς σε αληθινά και απρόσβλητα εξαγόμενα. 

Το επόμενο σχήμα μου προκάλεσε πραγματικό πονοκέφαλο: 
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Ας υποθέσουμε ότι RP είναι η γραμμή που χωρίζει τις θετικές από τις αρνητικές τιμές. Οτιδήποτε 

βρίσκεται επάνω είναι θετικό και οτιδήποτε βρίσκεται κάτω είναι αρνητικό. Πώς είναι δυνατόν, 

παίρνοντας το τετράγωνο B τόσες φορές όσες μονάδες υπάρχουν στο τετράγωνο Α, να το μετατρέψω 

στο τετράγωνο C από την άλλη πλευρά; Ή για να χρησιμοποιήσω μια όχι και τόσο κομψή σύγκριση, 

την οποία έκανε ακόμη πιο άχαρη η μακρόσυρτη προφορά του κ. Chabert: 

Ας υποθέσουμε ότι οι αρνητικές ποσότητες αντιπροσωπεύουν τα χρέη κάποιου. Πώς είναι δυνατόν να 

κερδίσει αυτός 5.000.000, δηλαδή πέντε εκατομμύρια, πολλαπλασιάζοντας ένα χρέος 10.000 φράγκων 

με ένα χρέος 500 φράγκων; 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γ.-Σ. Σμυρλή, Οι συνέπειες από την κατάργηση της Ευκλειδείου Γεωμετρίας στη μέση 

εκπαίδευση της Κύπρου ή Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης; Μαθηματική Επιθεώρηση 55, 45–56 

(2001). 

 

Πρόσφατα σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, σε συνομιλία που είχα με τον Μητροπολίτη Πάφου 

Χρυσόστομο, ο Πανιερώτατος μου είπε ότι ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει γιατί: 

Πλην επί πλην ίσον συν, και συγκεκριμένα: Πώς αυτό μπορεί να εξηγηθεί μέσω χειροπιαστών 

παραδειγμάτων. 

Το ερώτημα βεβαίως αυτό είναι ουσιαστικό και για να δοθεί ικανοποιητική απάντηση απαιτήθηκε 

αρκετός χρόνος. 

Η κατανόηση του ανωτέρω ερωτήματος προϋποθέτει την κατανόηση των αρνητικών αριθμών. 

Παραδείγματα τέτοιων αποτελούν η κάτω του μηδενός θερμοκρασία, το δάνειο εις αντιδιαστολήν της 

καταθέσεως, η απώλεια ή μείωση χρημάτων ή άλλων αγαθών. Ο δε αρνητικός χρόνος αποτελεί τον 

παρελθόντα. 

Έτσι, αν για παράδειγμα, υποτεθεί ότι υπό κατάλληλες συνθήκες η θερμοκρασία σώματος μειούται με 

ρυθμό 5
ο
 C, τότε αυτό σημαίνει ότι δύο ώρες πριν η θερμοκρασία του σώματος αυτού ήταν κατά 10

ο
 

C ψηλότερη απ’ ότι τώρα. Δηλαδή 

A 
R P 

C 

B 
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(–2 ώρες)  (–5
ο
 C/ώρα) = +10

ο
 C. 

Έθεσα το ερώτημα αυτό σε φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Συγκεκριμένα τους ζήτησα να μου δώσουν χειροπιαστό παράδειγμα μέσω του οποίου γίνεται 

κατανοητό γιατί: Πλην επί πλην ίσον συν. Οι απαντήσεις που έλαβα ήταν κάτι περισσότερο από 

αποθαρρυντικές. Ένας απ’ αυτούς είπε: Μα έτσι δεν ορίζεται; 

Έμαθαν λοιπόν οι απόφοιτοι των λυκείων μας να δέχονται ό,τι τους λέγεται  κατά τρόπο δογματικό, 

έμαθαν να μην σκέφτονται, να μην διερωτώνται. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πανιερώτατος, απόφοιτος κλασικού λυκείου τη δεκαετία του 60, έμαθε αν 

μη τι άλλο να διερωτάται γιατί ισχύουν όλοι αυτοί οι αφηρημένοι μαθηματικοί νόμοι. Έμαθε να 

αμφισβητεί. 

Δυστυχώς οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές μας, που αποτελούν την ελίτ των κυπριακών λυκείων έχουν 

μάθει να δέχονται τα πάντα δογματικά και απλώς να εφαρμόζουν συνταγές. 

 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ν. Κισκύρα, Η διδασκαλία των περί αντιστρόφου θεωρήματος ή προβλήματος σαν έκφραση της 

διδακτικής των Μαθηματικών. Πρακτικά 10
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε. 391–410. Αθήνα 

1992.   

 

Αξίζει να αναφέρουμε και δύο “ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ” για τις οποίες ποτέ δεν 

πήραμε ΟΡΘΗ απάντηση από Σπουδαστές Φροντιστηρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

1. Ο αριθμός των διαγωνίων δ ενός κυρτού πολυγώνου με αριθμό πλευρών ν δίνεται από τον τύπο: 

ν(ν 3)
δ

2


  

Για αριθμό πλευρών ν = 20 έχουμε διαγωνίους 
20(20 3)

δ 170
2


  . 

Αντιστρόφως αν ένα κυρτό πολύγωνο έχει 170 διαγωνίους ποιος είναι ο αριθμός των πλευρών του; 

Με βάση τον τύπο 
ν(ν 3)

170
2


  εύρισκαν 

3 37
ν

2


  και ν = 20, γιατί η τιμή ν = –17 σαν 

αρνητική απορρίπτεται. 

Στο ερώτημα γιατί με το ν = 20 προκύπτει και το ν = –17 δεν λάβαμε ποτέ απάντηση. 

Κάθε φορά αναγκαζόμαστε να δώσουμε την εξήγηση. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να περιγράψετε το διδακτικό πρόβλημα που αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα των Stendhall, 

Σμυρλή και Κισκύρα και να δώσετε κάποια ερμηνεία του.   

2) Να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα στοιχεία 

από την ιστορική εξέλιξη των αρνητικών αριθμών. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Γαβριήλ: Το πρόβλημα της διδασκαλίας και μάθησης των αρνητικών αριθμών και ο ρόλος της 

Ιστορίας των Μαθηματικών στην αντιμετώπισή του. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών 2014. 

Σ. Ματθαίου: Διδασκαλία των θετικών και αρνητικών αριθμών βασισμένη στις αρχές της Ρεαλιστικής 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Μαθηματικών 2005. 

Γ. Θωμαΐδης: Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή ιδεών και υλικού για διδακτικές επιλογές και 

δραστηριότητες: Η περίπτωση των αρνητικών αριθμών. Στο Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική 

των Μαθηματικών [επιμ.] Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία των 

Μαθηματικών, 193–219. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βασικοί Άξονες Ανάπτυξης του Μαθήματος & Θέματα Ερευνητικών Εργασιών 

 38 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ VIΙΙ 

Στο πρώτο από τα κείμενα που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένες σύγχρονες απόψεις 

για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών η 

μελέτη ιστορικών κειμένων. Στο δεύτερο κείμενο παρουσιάζονται αποσπάσματα από ένα 

ιστορικό μαθηματικό έργο στο οποίο εκτίθεται για πρώτη φορά μια συστηματική θεωρία των 

πολυωνυμικών εξισώσεων. 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

E. Barbin, The reading of original texts: How and why to introduce a historical perspective. For 

the Learning of Mathematics, 11(2), 12–13 (1991). 

 

Τhe reading of original texts allows the teacher or student to study the nature of mathematical activity 

in its various facets: to analyze the role of problems, of proof, of conjecture, of evidence, of error in 

the construction of mathematical knowledge. 

The meaning of old text is also a way to gain access to epistemological & philosophical concepts 

which permeate mathematical texts. 

It is possible to study the scientific, philosophical, cultural and social context in which the 

mathematical knowledge was elaborated and to see the cultural aspects of mathematical knowledge by 

an interdisciplinary approach. 

 

A. Arcavi & M. Bruckheimer, Didactical uses of primary sources. Themes in Education, 1(1), 44–

64 (2000). 

 

Primary sources can help to trace the development of a topic, in a way in which most secondary 

sources cannot. 

Historical sources may provide alternative ways of representing mathematical ideas, and thus of doing 

mathematics. 

They can serve as genuine re-source for discussing (often neglected) meta-mathematical issues, such 

as doubts, points of view, seemingly contradictory arguments, acceptance and rejection of an idea, and 

the evolution of a concept. 

A primary source can even be surprisingly simpler than the much later (and thus supposedly more 

friendly) elaboration of the presentation of a topic. 

Sources can also be found to connect students to their own cultural & historical tradition baggage. 
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N. Jahnke, F. Furinghetti & J. van Maanen, Studying original sources in Mathematics education. 

Unpublished report on a mini-workshop at Mathematisches Forschunginstitut Oberwolfach, 

Germany (2006). 

 

Original sources in mathematics education may be used (a) in the classroom via excerpts and 

worksheets based on them; (b) by the teacher only, to deepen his/her understanding of a subject and 

enhance his/her awareness of mathematical results and activities. In this way, both the teacher and 

students may be helped  

(1) to see mathematics as an intellectual activity, rather than just a corpus of knowledge, or a set of 

techniques; 

(2) to place mathematics in the scientific, technological, philosophical and cultural context of a 

particular time in the history of ideas and societies; 

(3) to participate in activities oriented more to processes of understanding, than to final results; 

(4) to appreciate the role and importance of the different languages involved; those of the source, of 

modern mathematics and of everyday life; 

(5) to see what is supposed to be “familiar”, becoming “unfamiliar”. 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

René Descartes, La Géométrie. Livre Troisiesme, 1637. Αγγλική μετάφραση: D. E. Smith & M. 

L. Latham, The Geometry of René Descartes with a facsimile of the first edition. New York, Dover 

Publications 1954. 

 

H κατασκευή των πολυωνυμικών εξισώσεων από τον Descartes 

Κάθε εξίσωση μπορεί να έχει τόσες διακεκριμένες ρίζες (τιμές της άγνωστης ποσότητας) όσος είναι 

και ο αριθμός των διαστάσεων της άγνωστης ποσότητας στην εξίσωση. 

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι x = 2 ή x – 2 = 0 και x = 3 ή x – 3 = 0. Πολλαπλασιάζοντας τις 

δύο εξισώσεις μεταξύ τους έχουμε την x
2
 – 5x + 6 = 0   ή   x

2
 = 5χ – 6. 

Αυτή είναι μια εξίσωση στην οποία η ποσότητα x έχει την τιμή 2 και ταυτόχρονα την τιμή 3. 

Αν κατόπιν πάρουμε την x – 4 = 0 και την πολλαπλασιάσουμε με την x
2
 – 5x + 6 = 0 έχουμε την 

x
3
 – 9x

2
 + 26x – 24 = 0, 

μια άλλη εξίσωση στην οποία το x έχοντας τρεις διαστάσεις, έχει επίσης τρεις τιμές, τις 2, 3 και 4. 

Συμβαίνει όμως συχνά να είναι μερικές από τις ρίζες ψεύτικες ή μικρότερες από το τίποτα. Έτσι, αν 

υποθέσουμε ότι το x συμβολίζει την έλλειψη μιας ποσότητας όπως το 5, θα έχουμε x + 5 = 0 η οποία 

όταν πολλαπλασιάζεται με την x
3
 – 9x

2
 + 26x – 24 = 0 δίνει την 

x
4
 – 4x

3
 – 19x

2
 + 106x – 120 = 0, 

μια εξίσωση που έχει τέσσερις ρίζες, δηλαδή τρεις αληθινές ρίζες 2, 3, 4 και μια ψεύτικη το 5. 
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Ο “κανόνας των προσήμων” του Descartes για τον προσδιορισμό του πλήθους των θετικών και 

αρνητικών ριζών μιας πολυωνυμικής εξίσωσης 

Μπορούμε να προσδιορίσουμε το πλήθος των αληθινών και ψεύτικων ριζών που μπορεί να έχει μια 

εξίσωση με τον εξής τρόπο: 

Μια εξίσωση μπορεί να έχει τόσες αληθινές ρίζες όσες και οι αλλαγές προσήμου από + σε – ή από – 

σε + που περιέχει. Και τόσες ψεύτικες ρίζες όσες φορές βρίσκονται σε διαδοχή δύο πρόσημα + ή δύο 

πρόσημα – . 

Έτσι στην τελευταία εξίσωση x
4
 – 4x

3
 – 19x

2
 +106x – 120 = 0, επειδή το +x

4
 ακολουθείται από το      

–4x
3
, δίνοντας μια αλλαγή προσήμου από + σε – , και το –19x

2
 ακολουθείται από το +106x και το 

+106x από το –120, δίνοντας δύο ακόμη αλλαγές, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρεις αληθινές ρίζες. Και 

επειδή το –4x
3
 ακολουθείται από το –19x

2
 υπάρχει μια ψεύτικη ρίζα. 

 

Ο μετασχηματισμός των εξισώσεων από τον Descartes 

Είναι  επίσης εύκολο να μετασχηματίσουμε μια εξίσωση έτσι ώστε όλες οι ρίζες που ήταν ψεύτικες να 

γίνουν αληθινές, και όλες εκείνες που ήταν αληθινές να γίνουν ψεύτικες. Αυτό γίνεται αλλάζοντας τα 

πρόσημα του δεύτερου, τέταρτου, έκτου, και όλων των άρτιων όρων, αφήνοντας αμετάβλητα τα 

πρόσημα του πρώτου, τρίτου, πέμπτου, και όλων των περιττών όρων. Έτσι, αν αντί της 

   +x
4
 – 4x

3
 – 19x

2
 + 106x – 120 = 0 

 γράψουμε  +x
4
 + 4x

3
 – 19x

2
 – 106x – 120 = 0 

παίρνουμε μια εξίσωση που έχει μια αληθινή ρίζα, το 5, και τρεις ψεύτικες ρίζες τα 2, 3 και 4. 

Αν οι ρίζες μιας εξίσωσης είναι άγνωστες και θέλουμε να αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε κάθε μια από 

αυτές τις ρίζες κατά ένα γνωστό αριθμό, πρέπει να αντικαταστήσουμε παντού στην εξίσωση την 

άγνωστη ποσότητα, με μια άλλη ποσότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά το δεδομένο αριθμό. 

Έτσι, αν θέλουμε να αυξήσουμε κατά 3 την τιμή κάθε ρίζας της εξίσωσης 

x
4
 + 4x

3
 – 19x

2
 – 106x – 120 = 0 

θέτουμε y στη θέση του x, με το y να υπερβαίνει το x κατά 3, δηλαδή y – 3 = x. Στη συνέχεια για το x
2
 

θέτουμε το τετράγωνο του y – 3 ή y
2
 – 6y + 9. Για το x

3
 θέτουμε τον κύβο του, y

3
 – 9y

2
 + 27y – 27. 

Και για το x
4
 θέτουμε την τέταρτη δύναμή του, ή y

4
 – 12y

3
 + 54y

2
 – 108y + 81. 

Αντικαθιστώντας αυτές τις τιμές στην παραπάνω εξίσωση, έχουμε 
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y
4
 – 12y

3
 + 54y

2
 – 108y + 81 

 + 4y
3
 – 36y

2
 + 108y – 108 

  – 19y
2
 + 114y – 171 

   – 106y +318 

    – 120 

y
4
 – 8y

3
 – y

2
 + 8y 0 

 

ή   y
3
 – 8y

2
 – y + 8 =  0 

της οποίας η αληθινή ρίζα είναι τώρα 8 αντί για 5, επειδή έχει αυξηθεί κατά 3. 

Πρέπει να παρατηρηθεί ότι η αύξηση των αληθινών ριζών σε μια εξίσωση μειώνει τις ψεύτικες ρίζες 

κατά το ίδιο ποσό. Και αντίθετα, η μείωση των αληθινών ριζών αυξάνει τις ψεύτικες ρίζες. Ενώ 

μειώνοντας μια αληθινή είτε μια ψεύτικη ρίζα κατά μία ποσότητα ίση προς αυτήν κάνει τη ρίζα 

μηδέν. Και μειώνοντάς την κατά μία ποσότητα μεγαλύτερη από τη ρίζα μετατρέπει μια αληθινή ρίζα 

σε ψεύτικη ή μια ψεύτικη ρίζα σε αληθινή. 

Έτσι στην εξίσωση x
4
 + 4x

3
 – 19x

2

 – 106x – 120 = 0 που έχει μια αληθινή ρίζα το 5, και τρεις 

ψεύτικες ρίζες τα 2, 3 και 4, αυξάνοντας την αληθινή ρίζα 5 κατά 3, μειώσαμε κάθε μια από τις 

ψεύτικες ρίζες. Ώστε η ρίζα που πριν ήταν 4 τώρα είναι μόνο 1, η ρίζα που πριν ήταν 3 είναι μηδέν, 

και η ρίζα που πριν ήταν 2 τώρα είναι αληθινή ρίζα, ίση με 1, επειδή –2 + 3 = +1. 

Αυτό εξηγεί γιατί η εξίσωση y
3
 – 8y

2
 – y + 8 =  0 έχει τώρα μόνο τρεις ρίζες, με δύο από αυτές, το 1 

και το 8, αληθινές ρίζες, και την τρίτη, επίσης 1, ψεύτικη. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να χρησιμοποιήσετε τα επιχειρήματα των Barbin, Arcavi & Bruckheimer και Jahnke, Furinghetti 

& van Maanen για να συντάξετε ένα υπόμνημα σχετικά με την αξιοποίηση ιστορικών κειμένων στη 

διδασκαλία των Μαθηματικών, ενσωματώνοντας και ενδεχόμενες ενστάσεις ή προβληματισμούς. 

2) Να αντλήσετε πληροφορίες από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για το έργο του Descartes και να 

αξιολογήσετε τα αποσπάσματα που περιέχονται στο δεύτερο κείμενο, με βάση τις θέσεις που 

αναπτύξατε στο προηγούμενο θέμα. 

3) Να εκθέσετε τις βασικές ιδέες μιας διδακτικής δραστηριότητας που αξιοποιεί τα προηγούμενα 

αποσπάσματα της La Géométrie του Descartes στη διδασκαλία των πολυωνυμικών εξισώσεων ή των 

αρνητικών αριθμών.    

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ. Θωμαΐδης & Κ. Τζανάκης: Ανάγνωση ιστορικών κειμένων και συζητήσεις για την έννοια της 

απόδειξης σε μια διαθεματική προσέγγιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Στο Γ. Θωμαΐδης, Ν. 

Καστάνης & Κ. Τζανάκης [επιμ.] Ιστορία και Μαθηματική Εκπαίδευση, 253–270. Θεσσαλονίκη, 

Εκδόσεις Ζήτη 2006. 

Γ. Θωμαΐδης: Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή ιδεών και υλικού για διδακτικές επιλογές και 

δραστηριότητες: Η περίπτωση των αρνητικών αριθμών. Στο Επιστημονική Ένωση για τη Διδακτική 

των Μαθηματικών [επιμ.] Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία των 

Μαθηματικών, 193–219. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη 2009. 

A. Arcavi & M. Bruckheimer: Didactical Uses of Primary Sources from the History of Mathematics. 

Themes in Education 1(1), 55–74 (2000). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Διαθεματικές αναζητήσεις στην Ιστορία των Μαθηματικών 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙX 

Το πρώτο από τα τρία κείμενα που ακολουθούν περιέχει αποσπάσματα από ένα κλασικό έργο 

της Διδακτικής των Μαθηματικών τα οποία αναφέρονται στην έννοια της ισότητας. Το 

δεύτερο και το τρίτο κείμενο είναι ιστορικές πηγές που συνδέονται με δύο σημαντικές 

στιγμές στην εξέλιξη της έννοιας της ισότητας στα Μαθηματικά. 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

H. Freudenthal, Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Reidel, Dordrecht 1983. 

 

Το σύμβολο της ισότητας 

Το πρόβλημα  4 + 3 = 

διαβάζεται πρωταρχικά σαν μια ενέργεια ή ένα ερώτημα. Το σύμβολο της ισότητας εμφανίζεται 

ασυμμετρικό. Δίνεται η μια πλευρά και ζητείται να συμπληρωθεί η άλλη. 

Το πρόβλημα  4 + … = 7 

ταιριάζει λιγότερο σ’ αυτήν την εικόνα – ένας λόγος για να προκληθεί σύγχυση στους μαθητές. 

Στην   α + β =  

τι θα μπορούσε να σημαίνει το σύμβολο της ισότητας; 

Η έκφραση α + β δεν υποδηλώνει μια ενέργεια ή ένα ερώτημα, αλλά το όνομα ενός αριθμού που 

εξαρτάται από τους α και β. Φυσικά η έκφραση α + β μπορεί να εμφανιστεί με ένα σύμβολο ισότητας 

που την ακολουθεί, όπως στις 

α + β = γ 

α + β = β + α, 

στην πρώτη περίπτωση είτε για να εισάγει ένα νέο σύμβολο για το α + β είτε να εξηγήσει το γ με τη 

βοήθεια των α και β είτε να απαιτήσει για τα α, β, γ μόνο τιμές που οδηγούν σε μια ισότητα, και στη 

δεύτερη περίπτωση να δηλώσει κάτι που αληθεύει για όλα τα α και β. 

Από το σημείο αυτό ο χαρακτήρας του συμβόλου της ισότητας της αριθμητικής εκπαίδευσης έχει 

μεταβληθεί· έχει “συμμετροποιηθεί”. 

Οι μαθηματικοί συμφώνησαν να χρησιμοποιούν το σύμβολο της ισότητας έτσι ώστε τα αντικείμενα 

που βρίσκονται αριστερά και δεξιά από αυτό να είναι ίδια, ανεξάρτητα αν υποδεικνύονται με 

διαφορετικά ονόματα. Η 4 + 3 = 7 επιτρέπεται, επειδή μπορεί κάποιος περισσότερο ή λιγότερο εύκολα 

να επαληθεύσει ότι το 4 + 3 και το 7 είναι πράγματι τα ίδια . Η 
4 2

6 3
  επιτρέπεται, επειδή εξ ορισμού 
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τα δύο κλάσματα σημαίνουν τον ίδιο ρητό αριθμό. Στην πραγματικότητα, η ισότητα στα μαθηματικά 

είναι συχνά ένα ζήτημα ορισμού. Μπορεί κάποια ορισμένη στιγμή να συμβεί ώστε ένα σύνολο 

αντικειμένων που μέχρι τότε τα θεωρούσαμε διαφορετικά, θα ήταν καλύτερο να θεωρηθούν ίδια, και 

για να γίνει αυτό με καθαρή μαθηματική συνείδηση, εισάγουμε ένα νέο αντικείμενο, την κλάση των 

αντικειμένων που πρέπει να θεωρηθούν ως ίδια, και επωφελούμαστε από τα ονόματα αυτών των 

μεμονωμένων αντικειμένων 
2 4

, ,...
3 6

 ως διαφορετικά ονόματα για το ίδιο αντικείμενο, την κλάση – 

μια βολική και επομένως επιτρεπτή γλωσσική κατάχρηση. 

Αλλά ας ξεχάσουμε προσωρινά αυτά τα εξεζητημένα μαθηματικά. Στην πραγματικότητα ακόμη και οι 

ίδιοι οι μαθηματικοί παίζουν με τους κανόνες τους για τα σύμβολα της ισότητας, π = 3,14159 … – τι 

σημαίνει ο όρος στο δεξιό μέρος; Και τώρα π = 3,1415926 … Μήπως αυτό σημαίνει ότι 3,14159 … = 

3,1415926 …; Ή το g = 9,81 ± 0,003 msec
–2

. Τι έχουμε να πούμε γι’ αυτό; Βέβαια, θα μπορούσε να 

αντιτάξει κανείς ότι πρόκειται για εφαρμοσμένα μαθηματικά. Όμως η θεωρία αριθμών είναι καθαρά 

μαθηματικά και παρ’ όλα αυτά γράφουμε εν ψυχρώ 16  1 mod3. (Αν η θεωρία αριθμών είχε 

επινοηθεί αργότερα, θα γράφαμε 16 ~ 1 mod3.) Συμφωνώ ότι αυτό δεν είναι ένα σύμβολο ισότητας, 

είναι ένα είδος συμβόλου ισοδυναμίας. Αλλά ποια ισοδυναμία; Αυτό λέγεται μόνον εκ των υστέρων 

(όπως συμβαίνει με τις τελείες μετά το 3,14159 και με το ± 0,003 μετά το 9,81, όπου μας λένε εκ των 

υστέρων ποιο είδος συμβόλου ισότητας εννοούσαν). 

Αν κάποιος θεωρεί ότι με την παρέμβαση της άλγεβρας η ισότητα έχει καταργηθεί ως σημάδι 

εκτέλεσης μιας συγκεκριμένης ενέργειας, τότε κάνει λάθος. Στην παραδοσιακή σχολική άλγεβρα 

επιστρέφει ολάνθιστη σε προβλήματα όπως 

(α + β)(α – β) =   ή α
2
 – β

2
 = , 

όπου ο μαθητής αναμένεται να συμπληρώσει μετά το σύμβολο της ισότητας κάτι που εξαρτάται από 

ένα γενικό προσδιορισμό ο οποίος δηλώνεται ρητά ή όχι. Η άλγεβρα ως ένα σύστημα κανόνων 

γλωσσικού μετασχηματισμού οδηγεί αυτόματα σε μια ασυμμετρική ερμηνεία του συμβόλου της 

ισότητας που κατευθύνεται μονομερώς προς κάποια “αναγωγή”. 

Πράγματι η “αναγωγή” είναι ένας όρος που χαρακτηρίζει τη σχολική άλγεβρα και, γενικότερα, τα 

αυτοματοποιημένα μαθηματικά. Οι εκφράσεις “ανάγονται” κατά τη μια ή την άλλη έννοια σύμφωνα 

με ορισμένους κανόνες, δηλαδή μετασχηματίζονται σε άλλες, όπου όμως μπορεί εύκολα να μας 

διαφύγει ότι αυτές παραμένουν εν τω μεταξύ οι ίδιες. Αυτό το πρότυπο συμπεριφοράς ενισχύεται με 

την εφαρμογή “αναγωγών” όχι μόνο σε αλγεβρικές εκφράσεις αλλά ακόμη και σε εξισώσεις 

προκειμένου να τις λύσουμε. Στην ακολουθία βημάτων 

2

2

2

x 3x 2 0,

3 9 9
x 2 x 2 0,

2 4 4

3 1
x 0,

2 4
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3 1
x  

2 2
  ή 

1
,

2
  

4
x 2

2
   ή 1, 

αποδίδεται ο ίδιος χαρακτήρας όπως στο πρόβλημα παραγοντοποίησης του 

α
2
 – 3αβ + 2β

2
, 

όπου τα διάφορα βήματα αιτιολογούνται με σύμβολα ισότητας: 

2 2

2 2

2 2

2 2

α 3αβ 2β

3 3 3
α 2 αβ β 2β β

2 2 2

3 1
α β β

2 2

3 1 3 1
α β β α β β

2 2 2 2

(α β)(α 2β)

  

   
         

   

   
      
   

  
       
  

  

 

Στο πρώτο παράδειγμα παρασύρεται κανείς να κάνει σαφή τη σύνδεση μεταξύ των διαδοχικών 

γραμμών με ένα νοερό, φωνητικό ή γραπτό σύμβολο ισότητας. Εκεί, ωστόσο, το αντικείμενο που 

παραμένει ίσο στα διάφορα βήματα δεν είναι μια αριθμητική τιμή αλλά μια τιμή αλήθειας, γεγονός το 

οποίο καταγράφεται με το σύμβολο , ή στην ασυμμετρική περίπτωση, δηλαδή όταν η τιμή αλήθειας 

αυξάνεται, με το .  (σσ.477–482). 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ευκλείδου, Στοιχεία , Βιβλίο I (περίπου 300 π.Χ.) 

Κοιναί Έννοιαι 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Robert Record, The Whetstone of Witte (1557) 

...to auoide the tediouse repetition of these woordes : is equalle to : I will sette as I doe often in woorke 

use, a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: =, bicause noe .2. thynges, can be 

moare equalle. 

...to avoid the tedious repetition of these words: "is equal to", I will set (as I do often in work use) a 

pair of parallels (or Gemowe lines) of one length (thus =), because no two things can be more equal. 

 

Η πρώτη σύγχρονη εξίσωση 

(από το The Whetstone of Witte του R. Record) 

 

14x + 15 = 71 

Η πρώτη εξίσωση στην ιστορία των Μαθηματικών 

(από τα Αριθμητικά του Διόφαντου) 

 

100 = 2x + 40 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να καταγράψετε βασικές παρανοήσεις και λάθη των μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 

σχετικά με την έννοια της ισότητας. 

2) Να προτείνετε διδακτικές δραστηριότητες οι οποίες κατά τη γνώμη σας μπορούν να συμβάλουν 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος. 

3) Να εξετάσετε με ποιο τρόπο θα μπορούσαν τα ιστορικά κείμενα του Ευκλείδη και του Record να 

ενσωματωθούν σε μια διαθεματική δραστηριότητα για την έννοια της ισότητας και να διατυπώσετε 

σχετικές προτάσεις. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ. Θωμαΐδης & Κ. Τζανάκης: Ανάγνωση ιστορικών κειμένων και συζητήσεις για την έννοια της 

απόδειξης σε μια διαθεματική προσέγγιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Στο Γ. Θωμαΐδης, Ν. 

Καστάνης & Κ. Τζανάκης [επιμ.] Ιστορία και Μαθηματική Εκπαίδευση, 253–270. Θεσσαλονίκη, 

Εκδόσεις Ζήτη 2006. 

A. Arcavi & M. Bruckheimer: Didactical Uses of Primary Sources from the History of Mathematics. 

Themes in Education 1(1), 55–74 (2000). 

C. Kieran: Concepts associated with the equality symbol. Educational Studies in Mathematics 12(3), 

317–326 (1981). 

A. Saenz-Ludlow & C. Walgamuth: Third graders’ interpretations of equality and the equal symbol. 

Educational Studies in Mathematics 35(2), 153–187 (1998). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ X 

Στα κείμενα που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένα ιστορικά ντοκουμέντα για τους 

Ιταλούς μαθηματικούς Nicolo Tartaglia (1500–1557) και Girolamo Cardano (1501–1576) οι 

οποίοι πρωταγωνίστησαν στη διαμάχη σχετικά με την πατρότητα της ανακάλυψης του τύπου 

επίλυσης των εξισώσεων 3
ου

 βαθμού. 

 

 Hieronymi Cardani, medici Mediolanensis: De vita propria. 

Ο Girolamo Cardano σκιαγραφεί τον εαυτό του 

Επροικίσθην εκ φύσεως με πνεύμα φιλοσοφικόν και επιρρεπές προς τας επιστήμας. Είμαι έξυπνος, 

ευπροσήγορος, ευγενής, ηδυπαθής, ευτράπελος, ευσεβής, φίλος της αληθείας, φανατικός στοχαστής, 

τολμηρός, φλογερός εραστής της γνώσεως, προικισμένος με εφευρετικόν δαιμόνιον. Πλήρης παιδείας 

ο ίδιος, σωρεύω με απληστίαν ιατρικάς γνώσεις, και εκστασιάζομαι ενώπιον του μυστηρίου. 

Πανούργος, δόλιος, απατεών, σατυρικός, ησκημένος εις τας αποκρύφους τέχνας. Εγκρατής, 

εργατικός, επιμελής, αμέριμνος, φλύαρος. δυσφημιστής της θρησκείας, εκδικητικός, ζηλότυπος, 

θλιβερός, υποκριτής, άπιστος, μάγος, έρμαιον μυρίων αντιθέσεων, βάρος εις τους ιδικούς μου, 

ακόλαστος, φίλος της ερημίας, προικισμένος με το χάρισμα να μαντεύω, αγροίκος, συκοφάντης, 

φιλόφρων και ασταθής εξ αιτίας της αντιθέσεως, που υπάρχει μεταξύ της φύσεώς μου και των τρόπων 

μου. 

 

Nicolo Tartaglia: Delli Quesiti et Inventioni Diverse, 1546. 

Ο Tartaglia αφηγείται πώς έδωσε στον Cardano τον κανόνα επίλυσης τριτοβάθμιων εξισώσεων, 

στο σπίτι του τελευταίου στο Μιλάνο στις 25 Μαρτίου 1539 

CARDANO: Είναι πολύτιμη η άφιξή σου τη στιγμή αυτή, που η Εξοχότητά του ο Κύριος Μαρκήσιος 

αναχώρησε για το Vigevano, επειδή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις υποθέσεις μας μέχρι 

να επιστρέψει. Εσύ βέβαια υπήρξες σκληρός, όταν αρνήθηκες να μου δώσεις τον κανόνα που 

ανακάλυψες στην περίπτωση που ο άγνωστος και ο κύβος είναι ίσα με αριθμό, ακόμη και ύστερα από 

τις πιο έντονες παρακλήσεις μου.  

TARTAGLIA: Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είμαι τόσο απρόθυμος για τη λύση ή όσα ανακαλύφθηκαν 

μέσω αυτής, αλλά για εκείνα που είναι δυνατό να ανακαλυφθούν εξαιτίας της, επειδή αυτή είναι το 

κλειδί που ανοίγει το δρόμο να ερευνήσουμε άπειρες άλλες περιπτώσεις. Και αν δεν συνέβαινε να 

είμαι την περίοδο αυτή απασχολημένος με τη μετάφραση του Ευκλείδη στα Ιταλικά (έχω μεταφράσει 

μέχρι το δέκατο τρίτο βιβλίο του), θα είχα ήδη ανακαλύψει ένα γενικό κανόνα για πολλές άλλες 

περιπτώσεις. Αλλά μόλις τελειώσω αυτή την εργασία για τον Ευκλείδη σκοπεύω να γράψω ένα βιβλίο 

Αριθμητικής και μια Νέα Άλγεβρα, στην οποία θα δημοσιοποιήσω όλες τις μέχρι τώρα ανακαλύψεις 

μου, αλλά και πολλές άλλες που ελπίζω να κάνω. 
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Και επιπλέον, θέλω να αποδείξω τον κανόνα που επιτρέπει να ερευνήσουμε άπειρες άλλες 

περιπτώσεις, ο οποίος ελπίζω ότι θα είναι κάτι χρήσιμο και ωραίο. Αυτός είναι ο λόγος της άρνησής 

μου, επειδή προς το παρόν δεν εργάζομαι πάνω σ’ αυτά (όντας, όπως είπα, απασχολημένος με τον 

Ευκλείδη), και αν τα διδάξω σε κάποιο εφευρετικό άτομο (όπως είναι η Εξοχότητά σας), θα μπορούσε 

εύκολα με τέτοια πληροφόρηση να ανακαλύψει και άλλες λύσεις (καθώς θα είναι εύκολο να τη 

συνδυάσει με αυτά που έχουν ήδη βρεθεί) και να τις δημοσιοποιήσει, σαν εφευρέτης. Με τον τρόπο 

αυτό θα κατάστρεφε όλα τα σχέδια μου. 

Αυτός είναι λοιπόν ο κύριος λόγος για τον οποίο έχω φανεί τόσο σκληρός προς την Εξοχότητά σας, 

πόσο μάλλον που εσείς έχετε τώρα στο τυπογραφείο το βιβλίο σας με παρόμοια θέματα, ακόμη και 

όταν μου γράψατε ότι θα κάνετε γνωστές τις ανακαλύψεις αυτές με το δικό μου όνομα, 

αναγνωρίζοντας ότι εγώ είμαι ο εφευρέτης. Αυτό όμως στην ουσία δεν με ικανοποιεί καθόλου, επειδή 

θέλω να δημοσιεύσω τις ανακαλύψεις μου στα δικά μου βιβλία, και όχι στα βιβλία κάποιου άλλου. 

CARDANO: Σου έγραψα επίσης ότι αν δεν συμφωνείς να τις δημοσιεύσω εγώ, θα τις κρατήσω 

μυστικές. 

TARTAGLIA: Αυτό θα προτιμούσα να μην το πιστέψω. 

CARDANO: Ορκίζομαι στα Άγια Ευαγγέλια και σαν αληθινά έντιμος άνθρωπος, ότι αν διδάξεις σε 

μένα τις ανακαλύψεις σου όχι μόνο δεν θα τις δημοσιεύσω ποτέ, αλλά υπόσχομαι ακόμη στο όνομα 

της πίστης μου σαν αληθινός Χριστιανός, ότι θα τις καταγράψω σε κώδικα έτσι ώστε μετά το θάνατό 

μου να μην μπορεί κανείς να τις κατανοήσει. Αν θέλεις να με πιστέψεις τώρα πίστεψε με, αν όχι 

ξέχασε το. 

TARTAGLIA: Αν δεν αναγνώριζα όλους αυτούς τους όρκους σας ασφαλώς θα μου άξιζε η κατηγορία 

του άπιστου. Έχω όμως αποφασίσει να φύγω για το Vigevano προκειμένου να συναντήσω την 

Εξοχότητά του τον Κύριο Μαρκήσιο, επειδή είναι τώρα τρεις μέρες που βρίσκομαι εδώ και λυπάμαι 

που τον περίμενα τόσο πολύ. Υπόσχομαι να σας δείξω τα πάντα όταν θα έχω επιστρέψει. 

CARDANO: Αφού έχεις αποφασίσει να φύγεις οπωσδήποτε για το Vigevano ακολουθώντας τον 

Κύριο Μαρκήσιο, θέλω να σου δώσω μια επιστολή για την Εξοχότητά του, ώστε να γνωρίζει ποιος 

είσαι. Αλλά πριν φύγεις θέλω να μου δείξεις τον κανόνα για τις δικές σου λύσεις, όπως μου έχεις 

υποσχεθεί. 

TARTAGLIA: Με πείσατε. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι για να θυμάμαι τον κανόνα κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες τον έχω διασκευάσει σε στίχους με ομοιοκαταληξία. Αν δεν έπαιρνα αυτή την 

προφύλαξη, θα τον ξεχνούσα συχνά και παρά το γεγονός ότι η έμμετρη αφήγηση δεν είναι πολύ 

περιεκτική, αυτό δεν με ενοχλεί αφού μπορώ και ανακαλώ τον κανόνα στο μυαλό μου κάθε φορά που 

τον απαγγέλω. Θέλω να γράψω αυτούς τους στίχους για σας ιδιοχείρως, ώστε να είστε βέβαιος ότι σας 

δίνω την ανακάλυψή μου με ακρίβεια. 
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Όταν ο κύβος και οι άγνωστοι μαζί είναι ίσοι με 

κάποιον αριθμό. 
x

3
 + αx = β 

Να βρεις δυο άλλους αριθμούς που διαφέρουν 

όσο αυτός. 
u – v = β 

Μετά να θυμάσαι το γινόμενό τους πάντοτε να 

είναι ίσο ακριβώς με τον κύβο του ενός τρίτου 

των αγνώστων. 

3
α

uv
3

 
  
 

 

Κατόπιν, σαν γενικός κανόνας, όταν οι κυβικές 

τους ρίζες αφαιρεθούν, η διαφορά θα είναι ίση με 

τον αρχικό άγνωστό σου.  

3 3x u v   

Στη δεύτερη περίπτωση, όταν ο κύβος μένει 

μόνος, να κάνεις τα εξής: 
x

3 
= αx + β 

Να χωρίσεις αμέσως τον αριθμό σε δύο μέρη 

έτσι, ώστε το ένα επί το άλλο να δίνει ακριβώς 

τον κύβο του ενός τρίτου των αγνώστων. 

β = u + v,     

3
α

uv
3

 
  
 

 

Κατόπιν, σαν γενικό κανόνα, θα προσθέσεις των 

δύο μερών τις κυβικές ρίζες και αυτό το 

άθροισμα θα είναι ο άγνωστός σου.  

3 3x u v   

Η τρίτη περίπτωση λύνεται όπως και η δεύτερη 

καθώς από τη φύση τους σχεδόν ταυτίζονται 
x

3
 + β = αx 

 

Αυτά τα πράγματα βρήκα, και όχι με βήμα αργό, το έτος χίλια πεντακόσια τριάντα τέσσερα, με 

θεμέλια δυνατά και σταθερά, στην πόλη που είναι ζωσμένη από τη θάλασσα. 

Οι στίχοι αυτοί μιλούν τόσο καθαρά, ώστε χωρίς κανένα άλλο παράδειγμα η Εξοχότητά σας πιστεύω 

ότι θα κατανοήσει τα πάντα. 

CARDANO: Σχεδόν το κατάλαβα. Πήγαινε αφού επιθυμείς, και όταν επιστρέψεις θα σου δείξω αν το 

έχω κατανοήσει. 

TARTAGLIA: Να θυμάται η Εξοχότητά σας, και να μη ξεχάσει την υπόσχεση που έδωσε, επειδή αν 

από ατυχή σύμπτωση την αθετήσει, δηλαδή αν δημοσιεύσετε αυτές τις λύσεις, είτε στο βιβλίο που 

τώρα τυπώνετε, είτε τα δημοσιεύσετε σε κάποιο άλλο διαφορετικό από αυτό ακόμη και με το όνομά 

μου και αναγνωρίζοντας εμένα ως τον πραγματικό εφευρέτη, σας υπόσχομαι και ορκίζομαι να 

δημοσιεύσω αμέσως ένα άλλο βιβλίο το οποίο δεν θα είναι πολύ ευχάριστο για εσάς. 

CARDANO: Μην έχεις αμφιβολία ότι θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Πήγαινε και μην αμελήσεις να 

δώσεις αυτήν την επιστολή στον Κύριο Μαρκήσιο εκ μέρους μου. 

TARTAGLIA: Παρακαλώ, να μη ξεχάσετε. 
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 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1) Να γράψετε ένα σύντομο ιστορικό της επίλυσης των εξισώσεων 3
ου

 βαθμού από τους Ιταλούς 

αλγεβριστές στο πρώτο μισό του 16
ου

 αιώνα, με αναφορές στο μαθηματικό περιεχόμενο και στους 

κύριους πρωταγωνιστές. 

2) Χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα κείμενα ή άλλες πηγές, να σκιαγραφήσετε τις προσωπικότητες 

των δύο βασικών πρωταγωνιστών G. Cardano και N. Tartaglia.    

3) Να εξετάσετε τη δυνατότητα, τους διδακτικούς στόχους και το περιεχόμενο μιας διαθεματικής 

δραστηριότητας με αντικείμενο τη δραματοποίηση της ιστορίας της επίλυσης των εξισώσεων 3
ου

 

βαθμού.     

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α) Ιστορικά έργα 

G. Loria: Ιστορία των Μαθηματικών. Τόμος 2
ος

 (μετάφραση Μ. Κωβαίος). Αθήνα, Ελληνική 

Μαθηματική Εταιρεία & Εκδόσεις Παπαζήση, 1972. 

H. Eves: Μεγάλες στιγμές των Μαθηματικών έως το 1650 (μετάφραση Μ. Κωνσταντινίδης & Ν. 

Λιλής). Αθήνα, Τροχαλία, 1989. 

C. Boyer & U. Merzbach: Η Ιστορία των Μαθηματικών (μετάφραση Β. Κουσουλάκου). Αθήνα, 

Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικός 1997.  

Β) Διδασκαλία των Μαθηματικών, Δραματοποίηση και Θέατρο 

Β. Γαζίλα: Πως μια θεατρική παράσταση για τα Μαθηματικά καλύπτει κενά στη διδασκαλία τους στη 

Μέση Εκπαίδευση. Διάσταση 3 – 4, 25–27 (1993). 

Η. Κωνσταντόπουλος: Τα παιδιά του Ευκλείδη (Θεατρική παράσταση των Στοιχείων του Ευκλείδη). 

Αθήνα, Εκδόσεις Γκρίτζαλη 2001. 

Μ. Παπαδάκη: Ταυτότητες και τρίγωνο του Pascal ή Μαθηματικά και Θέατρο. Ευκλείδης Α΄ 42, 32–

35 (2001). 

Χ. Μηλιώνης: Τα Μαθηματικά στο Θέατρο: Δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης. Πρακτικά 19ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε., 328–337. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 2002. 

Π. Κοταρίνου: Η Λογοτεχνία και οι Δραματικές Τέχνες στη διδασκαλία της Γεωμετρίας στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο Δ. Χασάπης [επιμ.], Πρακτικά 6ου Διήμερου Διαλόγου για τη 

Διδασκαλία των Μαθηματικών, 197–216. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 

2006. 

Μ. Παπαδάκη: Θέατρο και Μαθηματικά. Η περίπτωση της «7ης Νύχτας» από το «Πειραχτήρι των 

Αριθμών» του Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ. Στο Δ. Χασάπης [επιμ.], Πρακτικά 6ου Διήμερου 

Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, 217–227. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 2006. 
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Α. Ιωάννου & Ι. Κατσαρού: Το μαθηματικό … θέατρο. Πρακτικά Μαθηματικής Εβδομάδας, 455–457. 

Θεσσαλονίκη, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 2007. 

Μ. Καραγιάννης: Αυτοβιογραφία. Στη συλλογή διηγημάτων Ο Καθρέπτης και το Πρίσμα. Αθήνα, 

Νεφέλη 2007. 

Π. Κοταρίνου & Χ. Σταθοπούλου: Αλλάζοντας την κουλτούρα της τάξης των μαθηματικών με τη 

χρήση “δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση” στη διδασκαλία της γεωμετρίας. Στο Μ. Καλδρυμίδου 

& Ξ. Βαμβακούση [επιμ.], Πρακτικά 4
ου

 Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των 

Μαθηματικών, 263–272. Ιωάννινα, ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. 2011. 

G. Hitchcock: The “Grand Entertainment”: Dramatising the Birth and Development of Mathematical 

Concepts. For the Learning of Mathematics 12(1), 21–27 (1992) 

G. Hitchcock: Dramatizing the Birth and Adventures of Mathematical Concepts: Two Dialogues. In R. 

Calinger [ed.] Vita Mathematica, 27–41. Mathematical Association of America 1996. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

“Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδακτική τους” 

 

Ο βιβλιογραφικός οδηγός αποτελείται από τρία μέρη που περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό 

παραπομπών σε εργασίες οι οποίες ασχολούνται με διάφορες όψεις των σχέσεων της Ιστορίας 

με τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών. 

Τα δύο πρώτα μέρη περιλαμβάνουν αντίστοιχα τα βιβλία και τις δημοσιευμένες εργασίες (σε 

ειδικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους) που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη διαμόρφωση και ανάπτυξη των διαλέξεων του μαθήματος. Κατ’ ανάγκη λοιπόν το 

μεγαλύτερο μέρος των βιβλιογραφικών αναφορών είναι προσανατολισμένο στα ειδικότερα 

θέματα που αναπτύσσονται στους τέσσερις άξονες του μαθήματος: 

1) Ιστορία των Μαθηματικών & Μαθηματική Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις, κρίσιμα ζητήματα 

και μια μελέτη περίπτωσης (Ιστορική εξέλιξη και διδασκαλία της Άλγεβρας). 

2) Στιγμιότυπα και εικόνες από την αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών σε αναλυτικά 

προγράμματα και διδακτικά βιβλία. 

3) Η Ιστορία των Μαθηματικών ως πηγή ιδεών και υλικού για διδακτικές επιλογές και 

δραστηριότητες: Η περίπτωση των αρνητικών αριθμών και της απόλυτης τιμής. 

4) Διαθεματικές αναζητήσεις στην Ιστορία των Μαθηματικών. 

Το τρίτο μέρος του οδηγού περιλαμβάνει μια επιλογή βιβλίων για την Ιστορία και 

Επιστημολογία των Μαθηματικών που έχουν γραφτεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Αρκετές παραπομπές (που δεν συμπεριλαμβάνονται στον οδηγό) έχουν γίνει επίσης στις 

προηγούμενες σελίδες, ως υποστηρικτική βιβλιογραφία που συνοδεύει τα προτεινόμενα 

θέματα ερευνητικών εργασιών. 

Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε ο οδηγός να είναι πλήρης και ενημερωμένος και το 

μεγαλύτερο μέρος των βιβλιογραφικών παραπομπών που περιλαμβάνει να είναι προσιτό 

στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, είτε μέσω της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, 

είτε μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι μηχανές αναζήτησης στο 

διαδίκτυο.       

Ο βιβλιογραφικός οδηγός ενημερώνεται σε κάθε επανέκδοση αυτού του τεύχους.   
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