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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει επιπλέον στοιχεία στον τομέα της κατανόησης της 

έννοιας του ορίου. Προς το σκοπό αυτό, αρχικά παρουσιάζονται στοιχεία της βιβλιογραφίας που 

σχετίζονται με την κατανόηση της έννοιας του ορίου στο πλαίσιο των πραγματικών συναρτήσεων 

και των ακολουθιών. Στη συνέχεια, το εμπειρικό μέρος της εργασίας επικεντρώνεται στη μελέτη 

των αντιλήψεων των φοιτητών αναφορικά με το όριο μίας ακολουθίας. Το δείγμα αποτελείται από 

φοιτητές που παρακολουθούσαν ένα πρώτο προπτυχιακό μάθημα Απειροστικού Λογισμού. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει ελλιπής εννοιολογική κατανόηση σχετικά με την 

έννοια του ορίου μίας ακολουθίας. Αν και η πλειοψηφία των φοιτητών αναγνώρισαν την ορθότητα 

του επίσημου ορισμού, συχνά θεώρησαν το όριο ως έναν απρόσιτο αριθμό. Παρατηρήθηκε επίσης 

ότι οι φοιτητές σκέφτονται για την έννοια του ορίου επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο όριο 

ως μία διαδικασία και όχι ως ένα γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

διαισθητικές αντιλήψεις για το όριο μίας ακολουθίας φαίνεται να σχετίζονται με κάποιες 

παρανοήσεις των φοιτητών γι’ αυτήν την έννοια. 
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Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινό τόπο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι οι μαθητές και φοιτητές αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες αναφορικά με την έννοια του ορίου, είτε στο πλαίσιο των συναρτήσεων 

(Williams, 1991; Williams, 2001; Cornu, 1991; Przenioslo, 2004; Bezuidenhout, 2001; Denbel, 

2014; Thabane, 1998; Amatangelo, 2013; Jordaan, 2009; Cottrill et.al, 1996; Tall & Vinner, 1981; 

Swinyard & Larsen, 2012) είτε στο πλαίσιο των ακολουθιών (Tall & Vinner, 1981; Sierpińska, 

1987; Tall & Schwarzenberger, 1978; Davis & Vinner, 1986; Roh, 2008; Robert, 1982; Mamona-

Downs, 2001; Vinner, 1991; Przenioslo, 2005). Οι δυσκολίες σχετικά με την έννοια του ορίου δεν 

αφορούν μονάχα τους μαθητές και φοιτητές, αλλά εντοπίζονται ακόμα και στους εκπαιδευτικούς 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Mastorides & Zachariades, 2004). Η δυσκολία στη διδασκαλία 

και την εκμάθηση της έννοιας δεν έγκειται μόνο στον πλούτο και την πολυπλοκότητά της, αλλά 

και στον βαθμό στον οποίο οι γνωστικές πτυχές της έννοιας δεν μπορούν να παραχθούν καθαρά 

από τον μαθηματικό ορισμό της (Cornu, 1991).  

Το παραπάνω πρόβλημα της κατανόησης της έννοιας του ορίου μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην 

μετέπειτα μαθησιακή πορεία ενός ατόμου καθώς ο ορισμός της έννοιας συχνά χρησιμεύει ως 

σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη περισσότερο τυπικών τεχνικών απόδειξης, την απόδοση 

νοήματος σε ποσοτικά προσδιορισμένες μαθηματικές προτάσεις καθώς και τη μετάβαση στην 

αφηρημένη σκέψη (Ervynck, 1981, Tall, 1992, όπ. αναφ. στο Swinyard & Larsen, 2012). 

Επιπλέον, η ελλιπής κατανόηση της έννοιας του ορίου προκαλεί δυσκολίες σε άλλες έννοιες του 

Απειροστικού Λογισμού όπως είναι η παράγωγος και το ολοκλήρωμα (Orton, 1983a; Orton 

1983b). Αυτό συμβαίνει διότι το όριο κατέχει μια κεντρική θέση που διαπερνά ολόκληρη τη 

μαθηματική ανάλυση και αποτελεί θεμέλιο του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού (Cornu, 

1991). Έτσι, η έννοια του ορίου αποτελεί σημαντικό αντικείμενο έρευνας στη μαθηματική 

εκπαίδευση.  

Η εικόνα μίας έννοιας (Tall & Vinner, 1981) περιέχει όλων των ειδών τις συνδέσεις και αντιλήψεις 

που σχετίζονται με την έννοια, συμπεριλαμβανομένων των παρανοήσεων, των διαισθητικών 

αντιλήψεων, των στοιχείων του τυπικού ορισμού και των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε 

διαφορετικές καταστάσεις (Przenioslo, 2004). Από το μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που 

ασχολείται με την εικόνα της έννοιας του ορίου, οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στο 

όριο μίας πραγματικής συνάρτησης (π.χ. Williams, 1991; Denbel, 2014) ενώ λιγότερες εστιάζουν 
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στην έννοια του ορίου μίας ακολουθίας. Ωστόσο, το όριο μίας ακολουθίας αποτελεί «έννοια 

κλειδί» για την κατανόηση της έννοιας του ορίου γενικότερα. Οι Lakoff & Núñez (2000), από τον 

τομέα της γνωστικής επιστήμης, ισχυρίζονται ότι τα όρια των πραγματικών συναρτήσεων (σε ένα 

σημείο) συλλαμβάνονται αναγκαστικά μέσω της αρχής της μεταφοράς (
0

lim ( )
x x

f x L


 , αν και μόνο 

αν, για κάθε ακολουθία nx  από το πεδίο ορισμού της  f, με 0nx x  n  και nx a , ισχύει 

( )nf x L ) παρόλο που σημειώνουν ότι τέτοια όρια συνήθως ορίζονται χωρίς τη χρήση 

ακολουθιών. 

Από τις έρευνες που αφορούν στο όριο μιας ακολουθίας, κάποιες μελετούν τις διαισθητικές 

αντιλήψεις (Robert, 1982), άλλες εστιάζουν στον τυπικό ε-Ν ορισμό, σημειώνοντας δυσκολίες με 

την βασική ανισότητα που συνδέεται με τη πολύπλοκη ποσοτικοποίηση (Mamona-Downs, 2001), 

ενώ άλλες επικεντρώνονται σε πτυχές της έννοιας του απείρου ως μέρος της εικόνας της έννοιας 

του ορίου (Lakoff & Núñez, 2000; Sierpińska, 1987). Παρόλο που η έννοια του απείρου δεν 

υπάρχει στον ορισμό του ορίου (χρησιμοποιούνται δείκτες ποσοτικοποίησης), αποτελεί μέρος της 

εικόνας τ7ης έννοιας των μαθητών για το όριο (Sierpińska, 1987). O Tall (1981) υποστηρίζει ότι 

το δυνητικό άπειρο συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο που αφορά στην έννοια του ορίου λόγω της 

γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτό. Για παράδειγμα, η πρόταση «η ακολουθία an τείνει στο L 

καθώς το n τείνει στο άπειρο» μπορεί να οδηγήσει στη πεποίθηση ότι το όριο προσεγγίζεται επ’ 

άπειρον αλλά ποτέ δεν επιτυγχάνεται. Από την άλλη πλευρά, οι  Lakoff & Núñez (2000), 

υποστηρίζουν ότι η έννοια του ορίου συλλαμβάνεται από τον νου ενός ατόμου σαν μία 

επαναλαμβανόμενη άπειρη διαδικασία η οποία έχει ένα τέλος. Το τέλος αυτό, θεωρείται ότι είναι 

το όριο. Κατά αυτό το τρόπο, το όριο μιας ακολουθίας συλλαμβάνεται ως το αποτέλεσμα μίας 

άπειρης διαδικασίας το οποίο εξομοιώνεται με το πραγματικό άπειρο.  

Δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των δυσκολιών που αφορούν μία μαθηματική έννοια προϋποθέτει 

την επίγνωση της εικόνας των μαθητευόμενων για αυτήν (Nasab et. al, 2014), σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να δώσει επιπλέον στοιχεία στον τομέα της κατανόησης της έννοιας του 

ορίου, εστιάζοντας στην εικόνα της έννοιας που σχηματίζουν οι φοιτητές. Αναλυτικότερα, οι 

βασικοί στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: 
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1. Να παρουσιάσουμε, μέσα από τη διεθνή υπάρχουσα βιβλιογραφία, στοιχεία που 

σχετίζονται α) με την κατανόηση της έννοιας του ορίου στο πλαίσιο των πραγματικών 

συναρτήσεων και των ακολουθιών και β) με την έννοια του απείρου. 

2. Να διερευνήσουμε, μέσα από το εμπειρικό μέρος της εργασίας, την εικόνα που 

σχηματίζουν οι φοιτητές για την έννοια του ορίου μίας ακολουθίας, μετά την τυπική 

διδασκαλία της. 

3. Να διατυπώσουμε διδακτικές προτάσεις σχετικά με την έννοια του ορίου. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό πλαίσιο 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η παρούσα 

εργασία. Αρχικά περιγράφεται η κονστρουκτιβιστική θεωρία σε συνδυασμό με το πλαίσιο των 

Tall και Vinner (1981) που αναφέρεται στην «εικόνα» και τον «ορισμό» μιας έννοιας. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζεται η θεωρία των τριών κόσμων της μαθηματικής σκέψης που αναπτύχθηκε 

από τον Tall (2004) και διευκρινίζεται η ορολογία που χρησιμοποιείται στη παρούσα εργασία. 

 

Κονστρουκτιβιστική Θεωρία: 

Η παρούσα εργασία διεξήχθη μέσω ενός κονστρουκτιβιστικού φακού. Ο κονστρουκτιβισμός 

ορίζει τη μάθηση με έναν τρόπο επικεντρωμένο στις εμπειρίες, τις πεποιθήσεις και τις υπάρχουσες 

γνώσεις του στοχαστή. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη θεωρία αυτή είναι δύο: 

α) Η γνώση οικοδομείται ενεργά από το σκεπτόμενο άτομο, δε λαμβάνεται παθητικά από το 

περιβάλλον. 

β) Το να έρθεις στη γνώση είναι μια διαδικασία προσαρμογής, η οποία οργανώνει τον κόσμο 

της εμπειρίας κάποιου. Δεν ανακαλύπτει έναν ανεξάρτητο, προϋπάρχοντα κόσμο έξω από 

το μυαλό του. 

Για τον κονστρουκτιβισμό, η μάθηση δεν είναι μία απλή διαδικασία όπου η γνώση εισέρχεται σε 

ένα κενό κουτί. Αντίθετα, αυτά που οι μαθητές βιώνουν (ακούν, παρατηρούν, εξερευνούν κ.λπ.) 

ερμηνεύονται από αυτά που έχουν ήδη βιώσει στο παρελθόν (Von Glasersfeld, 1983). Οι νοητικές 

κατασκευές της γνώσης που υπάρχουν ήδη για τον εκπαιδευόμενο προστίθενται ή μεταβάλλονται 

όταν μαθαίνουν κάτι νέο και έτσι η νέα γνώση χτίζεται ενεργά από τον μαθητή. Συνεπώς, η γνώση 

θεωρείται ως ένας συνδεδεμένος ιστός πληροφοριών. Ένας τέτοιος ιστός συχνά αναφέρεται και 

ως σχήμα (Piaget, 1928). Όταν οι μαθητές συναντούν μια νέα εμπειρία, η εμπειρία μπορεί να 

ερμηνευτεί ως προσαρμοσμένη στην προϋπάρχουσα κατανόηση και έτσι η εμπειρία μπορεί να 

προστεθεί στην υπάρχουσα δομή της γνώσης ως αποδεικτικό στοιχείο που υποστηρίζει την 

κατανόησή τους. Αυτό υποδηλώνει ότι ένας μαθητής βρίσκει μια νέα μαθηματική ιδέα ουσιαστική 

στο βαθμό που συμβαίνουν συνδέσεις μεταξύ της νέας ιδέας και της προϋπάρχουσας γνώσης 

(Bezuidenhout, 1998). Από την άλλη πλευρά, η εμπειρία μπορεί να ερμηνευθεί ως αντίθετη με την 

προηγούμενη γνώση, αφήνοντας στον μαθητή μια επιλογή για το πώς να χειριστεί τις νέες 
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πληροφορίες. Αυτή η σύγκρουση μεταξύ της προϋπάρχουσας γνώσης και της νέας εμπειρίας 

μπορεί να αποτελέσει ένα νέο κομμάτι της γνωσιακής δομής του μαθητή (διαχωρισμένο από την 

αντικρουόμενη γνώση) ή η δομή της γνώσης μπορεί να αλλάξει (Vinner & Dreyfus, 1989). Οι δύο 

παραπάνω περιπτώσεις αντικατοπτρίζουν τους όρους που ο Piaget ονόμασε αφομοίωση και 

συμμόρφωση (Olivier, 1989).  

Ανεξάρτητα από το πώς ένας μεμονωμένος μαθητής ενσωματώνει νέες πληροφορίες στην 

οργανωμένη δομή της γνώσης του, είναι σαφές ότι η μάθηση συμβαίνει καθώς οι νέες 

πληροφορίες αλληλεπιδρούν με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Επιπλέον, οι διαφορετικοί 

μαθητές μπορούν να ερμηνεύσουν τελείως διαφορετικά μία παρόμοια εμπειρία, δημιουργώντας 

έτσι διαφορετικές αντιλήψεις από εμπειρίες που φαίνονται οι ίδιες σε έναν εξωτερικό παρατηρητή. 

Έτσι, μια κονστρουκτιβιστική άποψη παρέχει μια πλατφόρμα για να εξηγήσει την ύπαρξη 

πολλαπλών αντιλήψεων για μια δεδομένη μαθηματική έννοια.  

Σύμφωνα με την Κολέζα (2006), οι διάφορες τάσεις του κονστρουκτιβισμού που διερευνούν τον 

τρόπο με τον οποίο τα άτομα μαθαίνουν ή «κατασκευάζουν» τη γνώση, διαφέρουν όσον αφορά 

τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από αυτή τη διαδικασία. Η έμφαση στον υποκειμενικό ή 

στο κοινωνικό παράγοντα συνιστά τα δύο άκρα ενός άξονα πάνω στον οποίο κινούνται και 

διαφοροποιούνται οι διάφορες μορφές του κονστρουκτιβισμού. Συγκεκριμένα, οι οπαδοί του 

ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού, επικαλούμενοι τον Piaget, υποστηρίζουν ότι η γνώση είναι 

υποκειμενική κατασκευή του ατόμου και προέρχεται από την εμπειρία του, ενώ οι οπαδοί του 

κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, επικαλούμενοι τον Vygotsky, θεωρούν τη γνώση προϊόν 

κοινωνικής διαπραγμάτευσης και αλληλεπίδρασης.  

Η παρούσα εργασία κλίνει προς την κοινωνικό-πολιτισμική διάσταση του κονστρουκτιβισμού και 

συνεπώς αντιμετωπίζει την γνώση ως προϊόν διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των κοινωνικών 

ομάδων και αντιλαμβάνεται την εννοιολογική αλλαγή ως την τροποποίηση της κοινωνικής 

ταυτότητας του ατόμου κατά τέτοιο τρόπο που να του επιτρέπει την ομαλή και ολοκληρωτική 

ένταξή του στην ομάδα. 
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Εικόνα και Ορισμός της έννοιας: 

«Σχετικά με τις κονστρουκτιβιστικές ιδέες για τη δημιουργία της μαθηματικής γνώσης, ο όρος 

εικόνα της έννοιας (Tall & Vinner, 1981) χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε ολόκληρη τη 

γνωστική δομή, η οποία σχετίζεται με μία έννοια» (Bezuidenhout, 1998, σελ. 390). Αυτή η 

γνωστική δομή περιλαμβάνει όλες τις νοητικές εικόνες, διαδικασίες και ιδιότητες που συνδέονται 

με την έννοια. Αυτό σημαίνει ότι η εκμάθηση μίας μαθηματικής έννοιας αποτελεί μία 

κατασκευαστική διαδικασία όπου οι μαθητές αναπτύσσουν και τροποποιούν τις υπάρχουσες 

«εικόνες» τους (Bezuidenhout, 1998). Οι «εικόνες της έννοιας» που ένα άτομο κατασκευάζει μέσα 

από τις δικές του δραστηριότητες μπορεί να διαφέρει από τις επίσημες μαθηματικές έννοιες. 

Η εικόνα μιας έννοιας που έχει διαμορφώσει ένα άτομο δομείται μέσα από τις εμπειρίες του και 

μεταβάλλεται καθώς το άτομο αυτό ωριμάζει μαθηματικά και συναντά νέα ερεθίσματα που 

συνδέονται με την έννοια. Η εικόνα μιας έννοιας περιλαμβάνει τον «ορισμό της έννοιας» (concept 

definition) που γνωρίζει το άτομο (αν γνωρίζει), αλλά είναι κάτι ευρύτερο. Η κατανόηση μίας 

έννοιας προϋποθέτει το σχηματισμό μιας εικόνας γι’ αυτήν. Η αποστήθιση του τυπικού ορισμού 

της δεν εγγυάται την κατανόησή της. Για να την κατανοήσουμε πρέπει να διαθέτουμε μία σωστή 

εικόνα της. 

Οι Tall και Vinner (1981) αναφέρουν ότι ο «ορισμός μιας έννοιας» (αν είναι γνωστός σε κάποιον) 

είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Θα θεωρήσουμε τον ορισμό μίας έννοιας ως μια σύνταξη 

λέξεων που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αυτή την έννοια. Ο ορισμός της έννοιας μπορεί 

να διδαχθεί σε ένα άτομο από ένα άλλο ή μπορεί επίσης να είναι μια προσωπική ανασυγκρότηση 

ενός ορισμού από τον μαθητή. Στη τελευταία περίπτωση, ο ορισμός της έννοιας είναι η σύνταξη 

των λέξεων που χρησιμοποιεί ο μαθητής για τη δική του εξήγηση της εικόνας της έννοιας. Είτε ο 

ορισμός της έννοιας του δίνεται είτε κατασκευάζεται από τον ίδιο, μπορεί να διαφέρει από καιρού 

εις καιρόν. Με τον τρόπο αυτό ένας «προσωπικός ορισμός της έννοιας» μπορεί να διαφέρει από 

έναν «τυπικό ορισμό της έννοιας». Ο τελευταίος είναι ένας ορισμός της έννοιας που είναι 

αποδεκτός από την ευρύτερη μαθηματική κοινότητα. 

Η διάκριση ανάμεσα στην εικόνα της έννοιας και στον ορισμό της έννοιας γίνεται διότι ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος δεν διέπεται πάντα από καθαρή λογική. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί 

είναι πολύπλοκος και συχνά είναι σε αντίθεση με τη λογική των μαθηματικών. Δεν είναι πάντοτε 

η καθαρή λογική που μας δίνει πληροφορίες ούτε είναι τυχαίο που μας οδηγεί στο να κάνουμε 
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λάθη. Για να κατανοήσουμε πώς συμβαίνουν οι διαδικασίες στο μυαλό, είτε με επιτυχία είτε 

εσφαλμένα, πρέπει να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των μαθηματικών εννοιών όπως ορίζονται 

τυπικά και των γνωστικών διαδικασιών με τις οποίες συλλαμβάνονται. Συνήθως η μαθηματική 

έννοια δίνεται με τη χρήση ενός συμβόλου ή ενός ονόματος που επιτρέπει την επικοινωνία και 

βοηθάει στον νοητικό χειρισμό της. Αλλά η συνολική γνωστική δομή που χρωματίζει το νόημα 

της έννοιας είναι πολύ μεγαλύτερη από την ανάκληση ενός μόνο συμβόλου. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι καθώς αναπτύσσεται η εικόνα της έννοιας δεν είναι απαραίτητα 

συναφής πάντοτε. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η αισθητηριακή είσοδος 

διεγείρει ορισμένες νευρικές οδούς και εμποδίζει άλλες. Με αυτό τον τρόπο τα διαφορετικά 

ερεθίσματα μπορούν να ενεργοποιήσουν διαφορετικά τμήματα της εικόνας της έννοιας, 

αναπτύσσοντάς τα με τρόπο που δεν αποτελεί απαραίτητα μία συναφή ολότητα. Ονομάζουμε το 

τμήμα της εικόνας της έννοιας που ενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

προκαλούμενη εικόνα της έννοιας (evoked concept image). Σε διαφορετικούς χρόνους, 

φαινομενικά αντικρουόμενες εικόνες μπορεί να προκληθούν. Μόνο όταν συγκρουόμενες πτυχές 

της εικόνας της έννοιας προκαλούνται ταυτόχρονα υπάρχει πραγματική αίσθηση σύγκρουσης ή 

σύγχυσης. Ονομάζουμε ένα μέρος της εικόνας ή του ορισμού της έννοιας που μπορεί να έρθει σε 

σύγκρουση με ένα άλλο μέρος της εικόνας ή του ορισμού της έννοιας, πιθανό ή δυνητικό 

παράγοντα σύγκρουσης (potential conflict factor). Αυτοί οι παράγοντες μπορεί και να μην 

προκληθούν ποτέ σε περιπτώσεις που προκαλούν πραγματική γνωστική σύγκρουση (actual 

cognitive conflict), αλλά αν προκληθούν, τότε οι σχετικοί παράγοντες καλούνται γνωστικοί 

παράγοντες σύγκρουσης. 

Για κάθε άτομο, ένας ορισμός της έννοιας δημιουργεί τη δική του εικόνα της έννοιας. Ο ορισμός 

της έννοιας, βέβαια, είναι μέρος της εικόνας της έννοιας. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να είναι κενός 

ή σχεδόν ανύπαρκτος. Σε άλλα μπορεί να είναι ή να μην είναι συνεπής με τα υπόλοιπα μέρη της 

εικόνας της έννοιας. Ένα τυπικό φαινόμενο που εμφανίζεται με μια ισχυρή εικόνα της έννοιας και 

μια αδύναμη εικόνα ορισμού της έννοιας διαπερνά ολόκληρες τις πανεπιστημιακές σπουδές της 

ανάλυσης, ειδικά όταν υπάρχουν δυνητικοί παράγοντες σύγκρουσης μεταξύ των δύο (Tall & 

Vinner, 1981). 
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Οι τρεις κόσμοι προσέγγισης των Μαθηματικών: 

Σύμφωνα με τον D. Tall (2004) μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κόσμους που αφορούν τον τρόπο 

προσέγγισης των μαθηματικών. Δηλαδή, τρεις κόσμους μαθηματικής σκέψης. Τον ενσώματο 

(embodied), τον διαδικασιοεννοιολογικό (proceptual) και τον αξιωματικό (axiomatic) κόσμο. 

Ο πρώτος εξελίσσεται από τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο και αποτελείται από τη σκέψη μας 

για πράγματα που αντιλαμβανόμαστε και αισθανόμαστε όχι μόνο στον φυσικό κόσμο αλλά στον 

δικό μας εσωτερικό νοητικό κόσμο. Με τον αναστοχασμό και τη χρήση ολοένα και πιο 

εξελιγμένων γλωσσών μπορούμε να επικεντρωθούμε σε πτυχές της αισθητικής μας εμπειρίας που 

μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε αντιλήψεις που δεν υπάρχουν πλέον στον έξω κόσμο, όπως μια 

«ευθεία» που είναι «απολύτως ίσια». Ο ενσώματος κόσμος περιλαμβάνει όχι μόνο τις διανοητικές 

μας αντιλήψεις αντικειμένων του πραγματικού κόσμου, αλλά και τις εσωτερικές μας αντιλήψεις 

που εμπεριέχουν οπτικοακουστική απεικόνιση. Μία έννοια (ίσως μαθηματική) λέμε ότι είναι 

ενσώματη, όταν αυτή ανήκει στον ενσώματο κόσμο ενός ατόμου. 

Ο διαδικασιοεννοιολογικός κόσμος είναι ο κόσμος των συμβόλων και των διαδικασιών. Στο 

πλαίσιο αυτού του κόσμου ο μαθητής κατανοεί τις έννοιες μέσα από τις διαδικασίες που εκτελεί 

με την χρήση των μαθηματικών συμβόλων και αυτό αποτελεί το δεύτερο στάδιο της εξέλιξης της 

μαθηματικής σκέψης του μαθητή. Ενέργειες (όπως είναι η αρίθμηση) ενθυλακώνονται ως έννοιες 

με τη χρήση συμβόλων που μας επιτρέπουν να μετακινούμαστε από διαδικασίες, σε μαθηματικές 

έννοιες πάνω στις οποίες μπορούμε να αναλογιστούμε. 

 Ο αξιωματικός κόσμος είναι το τρίτο στάδιο. Είναι ο κόσμος στον οποίο τα Μαθηματικά 

αποτελούν ένα πλήρες οικοδόμημα που έχει ως βάση ορισμένα αξιώματα. Με τη χρήση αυτών, 

ορίζονται νέες έννοιες και αποδεικνύονται οι πρώτες μαθηματικές προτάσεις. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας τα αξιώματα και τις αποδειχθείσες προτάσεις, αποδεικνύονται νέες προτάσεις 

κ.ο.κ. Έτσι οικοδομείται ο αξιωματικός κόσμος, που αποτελεί και το ανώτερο στάδιο της 

μαθηματικής σκέψης.  

Όπως αναφέρεται στο Tall (2004), οι τρεις κόσμοι σκέψης των μαθηματικών, αν και είναι 

διακριτοί, μεταξύ τους είναι αλληλένδετοι και άμεσα σχετιζόμενοι. Καθώς ένας μαθητής 

προχωράει από τον ενσώματο στον αξιωματικό κόσμο, τα μαθηματικά ξεκινούν και γίνονται 

περισσότερο αφηρημένα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς οι 
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εσωτερικές αντιλήψεις που υπάρχουν στον ενσώματο κόσμο του κάθε ατόμου έτσι ώστε να 

μπορέσει να αποδώσει σημασία σε αυτό που αποκαλούμε «αφηρημένο». Όπως αναφέρει ο Tall 

(2001): 

«Ποιος δεν χρησιμοποιεί πάντα μαζί με τη διπλή ανισότητα a > b > c την εικόνα των τριών 

σημείων που το ένα ακολουθεί το άλλο σε μια ευθεία;» (Hilbert 1902, σελ. 442) 

Σε αντίθεση με τα υλικά αντικείμενα, οι προηγμένες μαθηματικές κατασκευές είναι εντελώς 

απρόσιτες στις αισθήσεις μας - μπορούν να παρατηρηθούν μόνο με τα μάτια του νου (Sfard 1991, 

σελ. 3). Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάποια ευθεία πάνω στην οποία υπάρχουν αριθμοί. 

Κατασκευές όπως η αριθμογραμμή ανήκουν στον ενσώματο κόσμο ενός ατόμου και αποτελούν 

αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για να νοηματοδοτήσουν τις μαθηματικές έννοιες. Υπό αυτό 

το πρίσμα, οι ενσώματες έννοιες αποτελούν τη βάση των μαθηματικών (Tall, 2001). Ένα τυπικό 

σύστημα μαθηματικών ενδέχεται να έχει περισσότερες από μία ενσώματες ερμηνείες όσον αφορά 

μία έννοια. 

«Είναι το μηδέν ένα σημείο σε μια γραμμή; Ή μήπως είναι το κενό σύνολο; Ή και τα δύο; Ή 

μήπως είναι μόνο ένας αριθμός και τίποτα από τα παραπάνω; Δεν υπάρχει μία απάντηση» (Lakoff 

& Núñez, 2000). Κάθε απάντηση αποτελεί μία επιλογή ερμηνείας της μαθηματικής έννοιας 

«μηδέν» από τον ενσώματο κόσμο, παρέχει διαφορετικά συμπεράσματα και καθορίζει ένα 

διαφορετικό θέμα. 

 

Ορολογία: 

Στην ενότητα αυτή διευκρινίζεται η σημασία κάποιων βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα εργασία: 

Στο εξής με τον όρο «μαθητές» δεν θα αναφερόμαστε απαραίτητα σε αυτούς που ανήκουν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά γενικότερα σε μαθητές που ανήκουν είτε στη δευτεροβάθμια 

είτε στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Θα ορίσουμε τον όρο «κατανόηση», ο οποίος αναφέρεται ήδη από τον τίτλο της εργασίας, όπως 

αυτός περιγράφεται από τους Hiebert και Carpenter (1992, σελ. 67): 
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«Μια μαθηματική ιδέα ή διαδικασία ή γεγονός γίνεται κατανοητό αν είναι μέρος ενός εσωτερικού 

δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθηματικά γίνονται κατανοητά αν η νοητική τους αναπαράσταση 

είναι μέρος ενός δικτύου αναπαραστάσεων. Ο βαθμός κατανόησης καθορίζεται από τον αριθμό 

και τη δύναμη των συνδέσεων. Μια μαθηματική ιδέα, διαδικασία ή γεγονός κατανοείται διεξοδικά 

αν συνδέεται με τα υπάρχοντα δίκτυα με ισχυρότερες ή περισσότερες συνδέσεις». Ο όρος 

«εσωτερικό δίκτυο αναπαραστάσεων» αντιστοιχεί σε αυτό που παραπάνω αναφέραμε ως «σχήμα» 

στα πλαίσια της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας. 

Με τον όρο «αντίληψη» εννοούμε μια δομή γνώσης που περιγράφει πώς ένα άτομο σκέπτεται για 

ένα δεδομένο θέμα και με τον όρο «έννοια» εννοούμε ένα μαθηματικό θέμα, όπως αυτό 

κατανοείται και συμφωνείται στην ευρύτερη μαθηματική κοινότητα (Amatangelo, 2013). 

Ονομάζουμε αυτές τις αντιλήψεις μιας ιδέας που συμβαίνουν πριν από την επίσημη διδασκαλία 

ως αυθόρμητες αντιλήψεις (Cornu 1981, 1983, όπως αναφέρεται στο Cornu, 1991). 

Ο όρος «παρανόηση» (misconception) είναι αυτός που χρησιμοποιείται πιο συχνά στη 

βιβλιογραφία για να δηλώσει μία λανθασμένη αντίληψη μιας μαθηματικής έννοιας, ενώ μερικές 

έρευνες αναφέρονται σε αυτόν τον όρο ως «δυνητικά προβληματική αντίληψη» (Amatangelo, 

2013), ως «αφελής εννοιολόγιση» (Davis & Vinner, 1986), ως εναλλακτική αντίληψη (Mevarech 

& Kramarsky, 1997; Bezuidenhout, 1998) ή ως λανθασμένη αντίληψη (Przenioslo, 2005). Από 

μία κονστρουκτιβιστική σκοπιά, οι παρανοήσεις είναι πολύ σημαντικές για τη μάθηση και τη 

διδασκαλία διότι αποτελούν μέρος της εννοιολογικής δομής ενός μαθητή που αλληλοεπιδρά με 

τις νέες έννοιες και συνεπώς επηρεάζουν τη νέα μάθηση, κυρίως αρνητικά, επειδή οι παρανοήσεις 

δημιουργούν λάθη (Olivier, 1989). Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με τον όρο «παρανοήσεις» 

δεν θα αναφερθούμε απλώς σε σφάλματα που πραγματοποιούν οι μαθητές. Παρανοήσεις είναι 

αυτές οι υποκείμενες πεποιθήσεις και αρχές στη γνωστική δομή που είναι η αιτία συστηματικών 

σφαλμάτων (Olivier, 1989).  Για παράδειγμα, μπορούμε να σκεφτούμε έναν μαθητή δημοτικού 

που υποστηρίζει ότι ο αριθμός 0,275 είναι μεγαλύτερος από τον 0,5. Ο συγκεκριμένος μαθητής 

πραγματοποιεί ένα σφάλμα. Μία παρανόηση που οδηγεί σε αυτό το σφάλμα μπορεί να είναι η 

πεποίθηση ότι όσο περισσότερα ψηφία έχουμε, τόσο μεγαλύτερος είναι ένας αριθμός. Ο ορισμός 

αυτός, ευθυγραμμίζεται με την άποψη των Smith III et al. (1994) που υποστηρίζουν ότι οι 

παρανοήσεις είναι κάτι περισσότερο από απλά λάθη, είναι μια βαθύτερη δομή που 

χρησιμοποιείται στο «συλλογίζεσθαι» σχετικά με τα μαθηματικά. 
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Επιπλέον, με τον όρο «διαισθητικές αντιλήψεις» ή «διαισθήσεις» θα αναφερθούμε στο είδος 

γνώσης που γίνεται αποδεκτό άμεσα χωρίς την αίσθηση ότι απαιτείται κάποιου είδους 

εγκυροποίησης (Fischbein, 1994). Μια διαισθητική γνώση χαρακτηρίζεται, πρώτα από όλα, ως 

αυταπόδεικτη. Στη παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στις διαισθήσεις που ανήκουν στον 

ενσώματο κόσμο και οι οποίες χρησιμοποιούνται για να νοηματοδοτήσουν τις (αφηρημένες) 

μαθηματικές έννοιες όπου ανήκουν στον αξιωματικό κόσμο. Ο ορισμός αυτός, σχετίζεται με αυτό 

που οι Lakoff & Núñez (2000) ονομάζουν «μεταφορά». Η μεταφορά αναφέρεται στον μηχανισμό 

κατά τον οποίο οι αφηρημένες έννοιες που παράγονται, γίνονται αντιληπτές και 

νοηματοδοτούνται από την προβολή τους μέσω προκαταρκτικών δομών από τομείς της 

«ενσώματης εμπειρίας». Οι διαισθητικές αντιλήψεις για μία μαθηματική έννοια μπορούν να είναι 

συμβατές με τον ορισμό της, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επιπλέον μεταφορές (Lakoff & 

Núñez, 2000). Ο Fischbein (1973) υποστηρίζει ότι μέσω της κατάρτισης και εξοικείωσης τα άτομα 

μπορούν να αναπτύξουν νέες διαισθήσεις. Έτσι, η θεώρηση αυτή συνεπάγεται ότι οι διαισθήσεις 

μπορούν να διδαχθούν, να αποκτηθούν και να αναπτυχθούν. 

Τέλος, κάνουμε μία διάκριση του απείρου, χρησιμοποιώντας τους όρους «δυνητικό» και 

«πραγματικό» άπειρο. Το δυνητικό άπειρο αντανακλά την Αριστοτελική θεώρηση για το άπειρο 

και αναφέρεται σε συνεχιζόμενες διαδικασίες ή κινήσεις που δεν έχουν τέλος (Lakoff & Núñez, 

2000). Το δυνητικό άπειρο εμφανίζεται συνεχώς στα μαθηματικά, για παράδειγμα, όταν 

φανταζόμαστε να κτίζεται μια σειρά από κανονικά πολύγωνα με όλο και περισσότερες πλευρές ή 

όταν σκεφτόμαστε έναν δεκαδικό αριθμό, στο δεκαδικό ανάπτυγμα του οποίου προστίθενται 

συνεχώς δεκαδικά ψηφία. Αντίθετα, το πραγματικό άπειρο αντικατοπτρίζει την έννοια του 

απείρου ως «αντικείμενο», κάτι που σύμφωνα με τον Αριστοτέλη δεν είναι επιτρεπτό (Luis et al., 

1991). Τα άπειρα σύνολα (όπως το σύνολο των φυσικών αριθμών) και η έννοια του πληθάριθμου 

ενός συνόλου στη θεωρία του Cantor αποτελούν παραδείγματα που υπάγονται στην έννοια του 

πραγματικού απείρου. Έτσι, η διάκριση του απείρου ως διαδικασία και ως αντικείμενο είναι δύο 

ευρείες κατηγορίες, στις οποίες μπορούν εξεταστούν άλλες έννοιες που σχετίζονται με το άπειρο. 

 

 

 



16 

 

Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Εισαγωγή: 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε στοιχεία που σχετίζονται με την κατανόηση της έννοιας του 

ορίου μέσα από το σώμα της υπάρχουσας διεθνούς βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με τον Williams 

(2001) ένα μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την κατανόηση της έννοιας 

του ορίου έχει επικεντρωθεί σε τρεις σημαντικές περιοχές: 

Ένα σώμα έρευνας χρησιμοποιεί τη διάκριση μεταξύ της εικόνας και του ορισμού της έννοιας 

(Tall & Vinner, 1981). Η εστίαση σε αυτό το σώμα γίνεται i) στις σχέσεις μεταξύ της άτυπης 

έννοιας του ορίου που κατέχουν οι σπουδαστές και στην πιο επίσημη και μαθηματικά ακριβή ιδέα 

που αντιπροσωπεύει ο ε-δ ορισμός και ii) στις παρανοήσεις ή άτυπες αντιλήψεις των σπουδαστών. 

Το έργο των Schwartzenberger & Tall (1978) σχετικά με τις άτυπες νοηματοδοτήσεις της 

συμβολικής γλώσσας, το έργο της Robert (1982) για τα όρια ακολουθιών και το έργο του 

Monaghan (1991) για την επίδραση της καθημερινής γλώσσας στη κατανόηση του ορίου, 

αποτελούν έρευνες που ανήκουν σε αυτό το σώμα. Οι παραπάνω έρευνες χρησιμοποιούν κάποια 

ψυχικά μοντέλα ή παραστάσεις του ορίου που κατέχουν οι μαθητές και ταυτόχρονα επιδιώκουν 

να κατανοήσουν το τρόπο που αυτά τα μοντέλα σχετίζονται με τους τυπικά εκφρασμένους 

μαθηματικούς ορισμούς. 

Ένα δεύτερο σώμα έρευνας επικεντρώνεται στα εμπόδια κατά τη μάθηση, επιδιώκοντας να 

καταλάβει γιατί ο συντονισμός της εικόνας και του ορισμού της έννοιας μπορεί να είναι τόσο 

δύσκολος. Σε αυτό το σώμα χρησιμοποιείται συχνά η έννοια των γνωστικών εμποδίων (Brousseau, 

1983) για να εξηγήσει τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές στη μάθηση. Αυτά τα εμπόδια μπορεί 

να είναι αποτέλεσμα της ίδιας της ψυχολογικής ή κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών, της 

ακατάλληλης ή παραπλανητικής διδασκαλίας, ή της φύσης των ίδιων των μαθηματικών εννοιών 

(Cornu, 1991). Τα τελευταία εμπόδια ονομάστηκαν επιστημολογικά από τον Bachelard (1938) και 

συζητήθηκαν στο πλαίσιο της παιδαγωγικής θεωρίας από τον Brousseau (1983), ο οποίος τα 

περιγράφει ως καθιερωμένες γνώσεις που είναι χρήσιμες σε μία περιοχή δραστηριότητας αλλά όχι 

σε μία άλλη και που επομένως εμποδίζουν τη διαδικασία της μάθησης. Η Sierpińska (1987), η 

οποία ασχολήθηκε με τις άτυπες αντιλήψεις των μαθητών για τα όρια και το άπειρο και τις 

πεποιθήσεις των φοιτητών για τη φύση της μαθηματικής γνώσης, η έρευνα των Davis και Vinner 

(1986) για τα άτυπα μοντέλα κατανόησης του ορίου και την επιμονή των μαθητών σε αυτά και το 
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έργο του Szydlik (2000) σχετικά με τις πεποιθήσεις αναφορικά με τα μαθηματικά και την 

επίδρασή τους στην κατανόηση ορίων, αποτελούν παραδείγματα αυτού του σώματος της έρευνας. 

Ένα τρίτο σώμα έρευνας αναπτύσσεται μέσω της αναστοχαστικής αφαίρεσης από την 

κονστρουκτιβιστική παράδοση του Piaget και τυπώνεται για πρώτη φορά μέσα από το έργο του 

Dubinsky και των συνεργατών του (1991; Cottrill et al., 1996). Το σώμα αυτό της έρευνας, 

προϋποθέτει την ύπαρξη των σχημάτων. Ένα σχήμα είναι «μια περισσότερο ή λιγότερο συνεκτική 

συλλογή αντικειμένων και διαδικασιών» (Dubinsky, 1991), όπου τα αντικείμενα νοούνται ως 

πνευματικά ή φυσικά αντικείμενα και οι διαδικασίες είναι ενέργειες που εκτελούνται σε 

αντικείμενα. Κεντρικό στοιχείο θεωρείται η ιδέα ότι οι διαδικασίες μπορούν να ενθυλακωθούν σε 

αντικείμενα, μια ιδέα που προωθεί και η Sfard (1991). Ο Dubisnky χρησιμοποιεί τον όρο 

«γενετική αποσύνθεση» για να παρουσιάσει «μια περιγραφή των εμπλεκόμενων μαθηματικών και 

του τρόπου μέσω του οποίου ένα άτομο θα μπορούσε να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές που 

θα τον οδηγήσουν στη κατανόηση της έννοιας του ορίου» (Dubinsky, 1991). Η προσέγγιση αυτή 

αρχίζει με τα μαθηματικά, υποθέτοντας την ύπαρξη αντικειμένων, διαδικασιών και σχημάτων που 

οδηγούν στην ανάπτυξη της κατάλληλης έννοιας, ενώ στη συνέχεια εισέρχεται σε μια κυκλική 

διαδικασία βελτίωσης, βασιζόμενη στα εμπειρικά δεδομένα για να δοκιμάσει και να προσαρμόσει 

την αποσύνθεση. Ο Dubinsky (1991) επισημαίνει ότι η προσέγγισή του συμπληρώνει τις δύο 

προσεγγίσεις που συζητήθηκαν πιο πάνω (δηλαδή, την εικόνα της έννοιας και τα γνωστικά 

εμπόδια). Όπως αναφέρει ο ίδιος, «μπορούμε να σκεφτούμε την αναστοχαστική αφαίρεση ως μία 

έννοια που προσπαθεί να μας πει τι πρέπει να συμβεί, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες έννοιες που 

προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί κάτι δεν συμβαίνει». 

 

Ιστορική αναδρομή: 

Για πολλούς αιώνες, οι ιδέες που σχετίζονται με την έννοια του ορίου συγχέονται με ασαφείς και 

μερικές φορές φιλοσοφικές ιδέες του άπειρου, δηλαδή απείρως μεγάλους και μικρούς αριθμούς 

και άλλες μαθηματικές οντότητες (Denbel, 2014). Ο Cornu (1991) διατυπώνει την άποψη ότι η 

έννοια του ορίου εισήχθη για την επίλυση τριών κύριων τύπων δυσκολιών: 

• Γεωμετρικά προβλήματα (π.χ. υπολογισμοί εμβαδών). 
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• Το πρόβλημα του αθροίσματος και του ρυθμού σύγκλισης (rate of convergence) μιας 

σειράς. 

• Προβλήματα που σχετίζονται με την παραγώγιση (τα οποία προέρχονται από τη σχέση 

μεταξύ δυο ποσοτήτων που τείνουν ταυτόχρονα στο μηδέν). 

Σχετικά με τα γεωμετρικά προβλήματα, οι υπολογισμοί των εμβαδών στην αρχαία Ελλάδα 

προσεγγίζονταν μέσω της μεθόδου της «εξάντλησης» του Ευδόξου. H μέθοδος αυτή (Στοιχεία 

Ευκλείδη, Βιβλίο Χ, Πρόταση Ι) διατυπώνεται ως εξής: 

«Δύο μεγεθών άνισων εκκειμένων, εάν από του μείζονος αφαιρεθεί μείζον η το ήμισυ και του 

καταλειπομένου μείζον η το ήμισυ και τούτο αεί γίγνηται, ληφθείσεται τι μέγεθος, ο έσται 

ελάσσον του εκκειμένου ελάσσονος μεγέθους».  

Σε σύγχρονη μαθηματική γλώσσα η αρχή της εξάντλησης μπορεί να αποδοθεί ως εξής: Αν 

θεωρήσουμε α, ε δύο ομοειδή μεγέθη και το α είναι μεγαλύτερο από το ε, αφαιρούμε από το α 

μέγεθος α1 μεγαλύτερο από το μισό του και από το υπόλοιπο μέγεθος αφαιρούμε ένα μέγεθος α2 

μεγαλύτερο από το μισό του και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται. Ορίζεται μ’ αυτό τον τρόπο η 

ακολουθία sn με s1=α1, s2=α1+α2, sn= α1+α2+...+αn. Στο νιοστό βήμα το υπόλοιπο που θα έχει 

απομείνει είναι το μέγεθος α-sn.  Από την αρχή της εξάντλησης θα υπάρχει για το δοσμένο ε 

κάποιο n0 ώστε α-sn να γίνεται μικρότερο από το ε για κάθε 0n n . Αυτό ισοδυναμεί προφανώς με 

τον ισχυρισμό lim n
n

s 


 . 

Οι Έλληνες απέφυγαν επιμελώς «να πάρουν το όριο» ρητά •  αυτός «ο φόβος του άπειρου» είναι 

πιθανώς υπεύθυνος για τη λογική σαφήνεια της μεθόδου εξάντλησης (Edwards, 2012). Πρέπει να 

τονίσουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες Μαθηματικοί δεν θεωρούσαν ότι αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβανόταν για άπειρο αριθμό βημάτων, ώστε να εξαντληθεί το αρχικό μέγεθος, αλλά 

αντίθετα θεωρούσαν ότι πάντοτε υπήρχε μια υπολειπομένη ποσότητα, η οποία γίνεται όσο μικρή 

θέλουμε (Bοyer, 1949). Έτσι, κατά κάποιο τρόπο η έννοια του δυνητικού απείρου παραμένει 

συνδεδεμένη με την τότε μέθοδο της εξάντλησης. Ωστόσο, όσο η έννοια του απείρου εξακολουθεί 

να σχετίζεται με την έννοια του ορίου, συνεχίζουν να υπάρχουν ασάφειες που σχετίζονται με τη 

διάκριση ανάμεσα στο δυνητικό και το πραγματικό άπειρο και κατά συνέπεια με το ερώτημα του 

«αν το όριο τελικά επιτυγχάνεται». 



19 

 

Ιδιαίτερη προσοχή, στην ιστορία που σχετίζεται με την έννοια του ορίου, δόθηκε στους απείρως 

μικρούς αριθμούς που ονομάστηκαν απειροελάχιστα. Aν μία ποσότητα γίνεται επανειλημμένα 

μικρότερη και μικρότερη χωρίς ποτέ να είναι μηδέν, τότε το οριακό αντικείμενο συλλαμβάνεται 

ως μια εξαιρετικά μικρή ποσότητα που δεν είναι μηδέν (Cornu, 1991). Οι απειροελάχιστες έννοιες 

είναι φυσικά προϊόντα της ανθρώπινης φαντασίας που προέρχονται από το συνδυασμό της 

δυνητικά απεριόριστης επανάληψης και της αναγνώρισης των ιδιοτήτων της κάθε επανάληψης 

(Τall, 2009). Σχετικά με τα απειροελάχιστα υπάρχουν δύο απόψεις ιστορικά, η μία είναι δυνητική 

και η άλλη η πραγματική (Bagni, 2005). Μία δυνητικά απειροελάχιστη ποσότητα εκφράζεται με 

έναν δυναμικό τρόπο, δηλαδή ως μία θετική ποσότητα που η απόστασή της από το μηδέν γίνεται 

συνεχώς μικρότερη (απείρως μικρή), ενώ μία πραγματικά απειροελάχιστη ποσότητα είναι μία 

θετική ποσότητα, η οποία είναι μικρότερη από οποιονδήποτε πεπερασμένο θετικό αριθμό (Ely, 

2010). Η αρχαία αντίληψη, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, περιορίζεται στη δυνητική άποψη 

τέτοιων ποσοτήτων, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η πραγματική από τον Leibniz. Τη 

δεκαετία ανάμεσα στο 1970-1980, ο Leibniz ανέπτυξε τον απειροελάχιστο λογισμό ο οποίος 

βασίστηκε στις απειροελάχιστες ποσότητες. Όπως αναφέρεται στο Ely (2010), αυτή η μέθοδος 

του λογισμού χρησιμοποιήθηκε και επεκτάθηκε από την πλειοψηφία των μεγάλων μαθηματικών 

του 18ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων των Bernoulli, Euler, και Legendre. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, έγιναν έντονες επιθέσεις στην ιδέα των απειροελάχιστων ποσοτήτων 

(Grabiner, 1981), όπως το διάσημο χαρτί του Berkeley το 1734, το οποίο έθεσε θεμελιώδη 

προβλήματα που δεν επιλύθηκαν για περισσότερο από έναν αιώνα. «Τι ήταν ένα απειροελάχιστο; 

Θα μπορούσε μία τέτοια ποσότητα να παραχθεί και να εξεταστεί στον πραγματικό κόσμο»; Ο 

Leibniz μερικές φορές συζήτησε ένα απειροελάχιστο ως τον τελικό όρο σε μια ακολουθία αριθμών 

που προσεγγίζει το μηδέν, αλλά αυτό δεν διευκρίνισε ιδιαίτερα τα θέματα. Για παράδειγμα, ποιος 

είναι ο «τελικός όρος»; Τέτοιου είδους ασάφειες οδήγησαν στην απόρριψη της ιδέας των 

απειροελάχιστων και στην ανάγκη για εδραίωση της ανάλυσης με περισσότερη αυστηρότητα. 

Ωστόσο, μεταγενέστερα αποδείχθηκε από τον Abraham Robinson (1961, όπως αναφέρεται στο 

Robinson, 1996) ότι το σύστημα που χρησιμοποίησε ο Leibniz σιωπηρά μπορεί να είναι τόσο 

συνεπές και ισχυρό όσο η συμβατική έκδοση της ανάλυσης (standard - analysis). 

Τα παράδοξα, τα οποία εμφανίστηκαν λόγω των απειροελάχιστων, οδήγησαν τους μαθηματικούς, 

μεταξύ των οποίων ήταν ο Cauchy και ο Bolzano, να εργαστούν ανεξάρτητα για να αναπτύξουν 

ένα θεμελιώδες σύστημα ορίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να εδραιώσουν τη 
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συμπεριφορά των άπειρων σειρών, των ακολουθιών και των συναρτήσεων. Η αυστηροποίηση του 

λογισμού κατέληξε στον τυπικό ορισμό του ορίου, που τελικά επισημοποιήθηκε από τον 

Weierstrass τη δεκαετία του 1860, σηματοδοτώντας τη γενική εξαφάνιση των απειροελάχιστων 

από τα θεμέλια του προηγμένου λογισμού (Grattan Guinness, 1970). 

 

Ο ορισμός της έννοιας του ορίου: 

Ο σημερινός και επίσημος ορισμός της έννοιας του ορίου μιας πραγματικής συνάρτησης σε ένα 

σημείο μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

«Λέμε ότι η πραγματική συνάρτηση f με πεδίο ορισμού ένα σύνολο Α έχει όριο τον πραγματικό 

αριθμό l για x a , όπου α είναι πραγματικός αριθμός, και συμβολίζουμε lim ( )
x a

f x l


  αν και 

μόνον αν: Για κάθε 0  , υπάρχει ( )    τέτοιο ώστε αν x A  και 0 x a     τότε 

( )f x l   ». 

Ο παραπάνω ορισμός μπορεί να διατυπωθεί άτυπα χρησιμοποιώντας την καθημερινή μας γλώσσα, 

με έναν περισσότερο διαισθητικό τρόπο, ως εξής: 

«Το όριο μίας πραγματικής συνάρτησης είναι ένα σημείο ή ένας αριθμός l στον οποίο οι τιμές  y 

της συνάρτησης μπορούν να βρεθούν οσοδήποτε κοντά, περιορίζοντας καταλλήλως τις 

αντίστοιχες τιμές των x». (Williams, 1991). 

Ο ορισμός του ορίου μιας ακολουθίας πραγματικών αριθμών, ακολουθεί τη λογική του ορίου μιας 

συνάρτησης, και διατυπώνεται ως εξής: 

«Λέμε ότι η ακολουθία (an) συγκλίνει στον πραγματικό αριθμό α (ή ο αριθμός α είναι το όριο της 

ακολουθίας (an)) και συμβολίζουμε lim n
n

a a


  αν και μόνον αν: Για κάθε 0  , υπάρχει φυσικός 

αριθμός n0 τέτοιος ώστε n a   , για κάθε 0n n ». 

Χρησιμοποιώντας ομοίως την καθημερινή μας γλώσσα, ο παραπάνω ορισμός μπορεί να 

διατυπωθεί άτυπα ως εξής:  

«Ένα όριο είναι ένα σημείο ή ένας αριθμός από τον οποίο όλες οι τιμές της ακολουθίας, που 

βρίσκονται από ένα κατάλληλα μεγάλο n και μετά, απέχουν μία οσοδήποτε μικρή απόσταση». 
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Φυσικά, οι παραπάνω ορισμοί για το όριο μιας ακολουθίας και μιας συνάρτησης δεν είναι οι 

μοναδικοί καθώς υπάρχουν και άλλοι ισοδύναμοι με αυτούς. Σύμφωνα με τους Fernández-Plaza 

& Simpson (2016), στα μαθήματα πανεπιστημιακής ανάλυσης, η προσέγγιση που λαμβάνεται πιο 

συχνά είναι να παρουσιάζεται ο ορισμός του ορίου μιας ακολουθίας, μετά το όριο μιας 

συνάρτησης σε ένα σημείο και έπειτα το όριο μιας συνάρτησης στο άπειρο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι ορισμοί για τα όρια των συναρτήσεων δίνονται με όρους ορίων μιας ακολουθίας 

και σε άλλες περιπτώσεις δίνεται ένας ξεχωριστός ορισμός. 

Μία διαισθητική αντίληψη της έννοιας του ορίου ακολουθίας που βασίζεται στην έννοια του 

δυνητικού απείρου, ερμηνεύει το όριο σαν έναν αριθμό προς τον οποίο κινούνται οι όροι της 

ακολουθίας συνεχώς, πλησιάζοντάς τον οσοδήποτε κοντά. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, το 

όριο της ακολουθίας δεν επιτυγχάνεται, απλά προσεγγίζεται επ’ άπειρον. Αντίθετα, μία 

διαισθητική αντίληψη που βασίζεται στην έννοια του πραγματικού απείρου, ερμηνεύει το όριο 

της ακολουθίας ως τον αριθμό που πραγματοποιείται στο τέλος της άπειρης διαδικασίας που 

περιγράφεται από την δυνητική άποψη του απείρου. Στη περίπτωση αυτή, υπάρχει μία σύγχυση 

σχετικά με το αν το όριο επιτυγχάνεται ή όχι στο τέλος αυτής της άπειρης διαδικασίας. Μία 

συλλογιστική περισσότερο «θεωρητική», θεωρεί το όριο ως τον  οριακό αριθμό που «πραγματικά» 

επιτυγχάνεται στο τέλος της άπειρης σχετικής διαδικασίας, ενώ μία συλλογιστική περισσότερο 

«ρεαλιστική» θεωρεί το όριο ως τον οριακό αριθμό που επιτυγχάνεται στο τέλος της άπειρης 

διαδικασίας κατά έναν «μεταφορικό» τρόπο. Οι τρεις παραπάνω διαισθητικές αντιλήψεις 

αντιστοιχούν στις στάσεις των μαθητών που η Sierpińska (1987) ονόμασε potentialist, potential 

actualist και actual actualist. 

Όπως παρατηρούμε, ο τυπικός ορισμός του ορίου μιας ακολουθίας (ομοίως και για το όριο μιας 

συνάρτησης), ο οποίος αναφέρθηκε παραπάνω, έχει αποσυνδεθεί από την έννοια του δυνητικού ή 

πραγματικού απείρου και με αυτόν το τρόπο αποφεύγονται συγχύσεις και ασάφειες που 

οφείλονταν σε αυτήν. Από τον τυπικό ορισμό προκύπτει ότι το όριο μίας ακολουθίας μπορεί να 

επιτευχθεί από αυτήν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί αναγκαία συνθήκη. Στον επίσημο ορισμό, 

όπως και στα περισσότερα σύγχρονα μαθηματικά, δε χρησιμοποιείται η έννοια του πραγματικού 

άπειρου (Tirosh, 1991). 

Παρόλο που ο τυπικός ορισμός του ορίου είναι θεμελιώδης καθώς οι μαθητές προχωρούν σε πιο 

επίσημα και αυστηρά μαθηματικά (Swinyard & Larsen, 2012), η εννοιολογική κατανόηση και η 
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απόκτηση της έννοιας επιφέρει σημαντικές δυσκολίες στους μαθητές (Cornu, 1991; Cottrill et al., 

1996; Tall & Vinner, 1981; Vinner, 1991; Williams, 1991).  

Η έρευνα των Tall & Vinner (1981) προτείνει ότι οι τυπικοί ορισμοί μπορεί να μην είναι 

κατάλληλη αφετηρία για την κατανόηση μιας έννοιας από τους μαθητές. Aν και οι επίσημοι 

ορισμοί των εννοιών μπορεί να είναι ο τελικός στόχος της διδασκαλίας των μαθηματικών, χωρίς 

πλούσιες και ευέλικτες εικόνες της έννοιας, οι μαθητές δεν μπορούν να διατηρήσουν αυτούς τους 

ορισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα (Harel, 2004, όπως αναφέρεται στο Swinyard, 2011). 

Έτσι, φαίνεται ότι οι σπουδαστές είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν μια ισχυρή εικόνα της 

έννοιας του ορίου για να κατανοήσουν τον τυπικό ορισμό και όχι να αναπτύξουν την ιδέα τους 

για το όριο βασιζόμενοι στον τυπικό ορισμό. 

Μία εξήγηση για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με τυπικό ορισμό της έννοιας του ορίου 

είναι ότι η αλγεβρική τους προετοιμασία πριν από τον απειροστικό λογισμό συχνά αποτυγχάνει 

να τους προετοιμάσει επαρκώς για την τυπική μελέτη της έννοιας του ορίου (Cornu, 1991).  

Ακόμη, ο συμβολισμός του ορίου αναπαριστά τόσο τη διαδικασία της προσέγγισης του ορίου 

«καθώς n  , na a », όσο και την τιμή του ορίου lim n
n

a a


 . Αυτό προκαλεί πρόβλημα στους 

μαθητές διότι δεν υπάρχει σαφής διαδικασία για τον υπολογισμό του ορίου, αλλά πρέπει να 

υπολογίζεται με έμμεσο τρόπο χρησιμοποιώντας κάποια θεωρήματα (Cornu, 1981, οπ. ανάφ. στο 

Gray & Tall, 1994). Το γεγονός αυτό προκαλεί δυσκολίες στους φοιτητές επειδή φαίνεται να 

παραβιάζει τις διαισθήσεις τους, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την προηγούμενή τους 

εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της αριθμητικής όπου οι μαθηματικές έννοιες έχουν σαφείς 

διαδικασίες υπολογισμού (Gray & Tall, 1994). 

Μια άλλη εξήγηση είναι ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σύνθετη δομή του 

ορισμού σχετικά με την σημειογραφία και την ποσοτικοποίηση (Cottrill et al., 1996; Tall & 

Vinner, 1981; Mamona-Downs, 2001). Για παράδειγμα, ο Fernández (2004, οπ. αναφ. στο 

Swinyard & Larsen, 2012) αναφέρει ότι ορισμένα προβλήματα των μαθητών αναφορικά με τον 

ορισμό του ορίου μίας συνάρτησης ( lim ( )
x c

f x L


 ) σχετίζονταν με: (α) το τι αντιπροσωπεύουν οι 

αριθμοί ε και δ, (β) τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών (και των αριθμών ε και δ) στον ορισμό 

και (γ) γιατί η ποσότητα x c  πρέπει να είναι θετική, ενώ η ( )f x L  όχι. Η Mamona-Downs 
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(2001) επισημαίνει ότι το πρόβλημα είναι διπλό για τον μαθητή. Το ένα είναι το μινιμαλιστικό 

στυλ της έκφρασης, το οποίο προσφέρει γνωστικό εύρος αλλά ταυτόχρονα απαιτεί μια αρκετά 

ώριμη σκέψη για τη δομή. Το δεύτερο είναι το περιεχόμενο του ορισμού, το οποίο μπορεί να έχει 

μεταγνωστικό χαρακτήρα (όπως η λογική στενότητα και η συντομία) καθώς και γνωστικές πτυχές 

στο σχεδιασμό του. Και τα δύο στοιχεία αυτού του προβλήματος είναι πολύ εμφανή στον ορισμό 

του ορίου. 

Ακόμη μια εξήγηση για τις δυσκολίες των μαθητών σχετικά με τον τυπικό ορισμό του ορίου είναι 

ότι δε διαθέτουν την προοπτική που απαιτείται για να εκτιμήσουν το μαθηματικό ρόλο και την 

σημασία του τυπικού ορισμού. Ο Dorier (1995) υποστηρίζει ότι ιστορικά «χρησιμοποιήθηκαν 

λιγότερο τυποποιημένα εργαλεία για την επίλυση των περισσότερων προβλημάτων (που 

σχετίζονται με τα όρια), ενώ ο επίσημος ορισμός σχεδιάστηκε για την επίλυση πιο περίπλοκων 

προβλημάτων και για την ενοποίηση όλων αυτών». Έτσι οι μαθητές, οι οποίοι βασίζονται 

περισσότερο στην εικόνα παρά στον ορισμό της έννοιας, περιορίζονται στις άτυπες αντιλήψεις 

που κατέχουν σχετικά με το όριο διότι αυτές συχνά αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενός 

προπτυχιακού μαθήματος λογισμού (Williams, 1991). Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να οφείλεται 

κυρίως σε μια προσέγγιση μάθησης και διδασκαλίας που τονίζει σε μεγάλο βαθμό τις 

διαδικαστικές πτυχές του λογισμού και παραμελεί μια σταθερή βάση στην εννοιολογική 

κατανόηση των εννοιών του λογισμού (Bezuidenhout, 2001). 

Ο Williams (2001) τοποθετείται εύστοχα στη παραπάνω συζήτηση λέγοντας ότι: 

«Σχετικά με την έννοια του ορίου, οι ανεπίσημες αντιλήψεις των μαθητών που εξαρτώνται από 

την αντιμετώπιση του πραγματικού απείρου συναντούν το μαθηματικό φορμαλισμό. Δεδομένου 

ότι η αποφυγή του πραγματικού απείρου στα σύγχρονα μαθηματικά υποκινείται από την επιθυμία 

να αποφευχθούν μάλλον λεπτές και μαθηματικά πολύπλοκες παραδοξίες, δεν προκαλεί έκπληξη 

το γεγονός ότι λίγοι μαθητές βλέπουν την ανάγκη να απορρίψουν το άτυπο μοντέλο τους. Αυτό 

εξηγεί εν μέρει τις εννοιολογικές δυσκολίες γύρω από το όριο, την εύρωστη φύση αυτών των 

δυσκολιών και τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την εκμάθηση του ορισμού 

ε - δ. Επομένως, το πραγματικό άπειρο μπορεί να είναι το πιο σημαντικό γνωστικό εμπόδιο στην 

εκμάθηση του τυπικού ορισμού». 
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Γνωστικά εμπόδια στην έννοια του ορίου: 

Σύμφωνα με τον Cornu (1991) η έννοια του γνωστικού εμποδίου είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί 

προκειμένου να εντοπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη διαδικασία 

μάθησης και να προσδιοριστούν πιο κατάλληλες στρατηγικές για τη διδασκαλία. Είναι δυνατή η 

διάκριση πολλών διαφορετικών τύπων εμποδίων: τα γενετικά και ψυχολογικά εμπόδια που 

προκύπτουν από την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, τα διδακτικά εμπόδια που οφείλονται στη 

φύση της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού και τα επιστημολογικά εμπόδια που προκύπτουν 

εξαιτίας της φύσης των ίδιων των μαθηματικών εννοιών. Κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας μιας 

μαθηματικής έννοιας είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστούν τα πιθανά εμπόδια, ιδιαίτερα 

τα επιστημολογικά εμπόδια. 

Ο όρος επιστημολογικό εμπόδιο εισήχθη από τον Gaston Bachelard (1938), ο οποίος είπε ότι τα 

επιστημολογικά εμπόδια είναι αυτά που ευθύνονται για την καθυστέρηση της ταχύτητας της 

μάθησης και που προκαλούν γνωστικές δυσκολίες. Ο ίδιος αναφέρει ότι τα επιστημολογικά 

εμπόδια υπάρχουν τόσο στην ιστορική εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης όσο και στην 

εκπαιδευτική πράξη και έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: 

• Αποτελούν αναπόφευκτα και ουσιώδη συστατικά της γνώσης που πρέπει να αποκτηθεί. 

• Συναντώνται, εν μέρει, στην ιστορική ανάπτυξη της έννοιας. 

Ο Guy Brousseau ορίζει ένα επιστημολογικό εμπόδιο ως γνώση που λειτουργεί καλά σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας και ως εκ τούτου καθίσταται καλά εδραιωμένη, αλλά στη 

συνέχεια αυτή η γνώση αδυνατεί να δουλέψει ικανοποιητικά σε ένα άλλο πλαίσιο, όπου 

δυσλειτουργεί και οδηγεί σε αντιφάσεις. Έτσι, είναι απαραίτητο να καταστραφεί η αρχική 

ανεπαρκής και παραμορφωμένη γνώση και να την αντικαταστήσουμε με μια νέα αντίληψη που 

λειτουργεί ικανοποιητικά στον νέο τομέα. Η απόρριψη και η αποσαφήνιση ενός τέτοιου εμποδίου 

αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ίδιας της γνώσης. 

Τα γνωστικά εμπόδια αποτελούν βασικά μέρη της μαθησιακής διαδικασίας. Οι Davis & Vinner 

(1986), σε έρευνά τους σχετικά με την έννοια του ορίου, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν φαινομενικά 

αναπόφευκτα στάδια στα οποία θα υπάρξουν παρανοήσεις. Τα στάδια αυτά απαιτούν μια 

γνωστική ανακατασκευή, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια περίοδο σύγκρουσης και 

σύγχυσης. Τονίζουν επίσης τις παρανοήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της γλώσσας που 

προκαλεί ακατάλληλες εικόνες αυθόρμητων αντιλήψεων. Παρόλο που προσπάθησαν να διδάξουν 
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ένα μάθημα στο οποίο η λέξη «όριο» δεν χρησιμοποιήθηκε στα αρχικά στάδια, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η αποφυγή τέτοιων προμαθηματικών διανοητικών αναπαραστάσεων μπορεί να 

είναι μάταιη. Παρατήρησαν ότι ένα άλλο γνωστικό εμπόδιο προκύπτει από την πολυπλοκότητα 

των νέων ιδεών που δεν μπορούν να εμφανιστούν «στιγμιαία σε πλήρη και ώριμη μορφή». 

Συγκεκριμένα γράφουν ότι: 

«Ακόμη και αν οι λέξεις και οι ιδέες εκτός των μαθηματικών μπορούσαν να αποκλειστούν από 

την εικόνα της έννοιας του μαθητή και αν μπορούσε κάποιος να εργαστεί εξ’ ολοκλήρου μέσα 

στα μαθηματικά, θα ήταν ακόμα απαραίτητο για κάθε μαθητή να οικοδομήσει σταδιακά τις 

νοητικές του αναπαραστάσεις. Δεν μπορεί κανείς να βάλει τίποτα τόσο περίπλοκο όσο το όριο σε 

μια ενιαία ιδέα που μπορεί να εμφανιστεί στιγμιαία σε πλήρη και ώριμη μορφή. Ορισμένα μέρη 

της έννοιας θα πάρουν επαρκή αναπαράσταση πριν από κάποια άλλα μέρη. Είναι μάλλον 

αναπόφευκτο ότι αυτά τα (δεύτερα) μέρη δεν θα είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά της τυπικής 

έννοιας. Έτσι θα υπάρξουν στάδια στην ανάπτυξη των νοητικών αναπαραστάσεων του μαθητή, 

όπου τμήματα της εικόνας θα είναι επαρκή και ώριμα, ενώ άλλα μέρη δεν θα είναι». 

Οι παραπάνω ερευνητές αναφέρονται και στα διδακτικά εμπόδια της έννοιας του ορίου λέγοντας 

ότι στην εκμάθηση κυριαρχούν συγκεκριμένα παραδείγματα και γι’ αυτό το λόγο, όταν οι 

μονότονες ακολουθίες χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες εμπειρίες του 

μαθητή, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κυριαρχούν στις εικόνες της έννοιας των μαθητών. 

 

Επιστημολογικά εμπόδια στην έννοια του ορίου: 

Σύμφωνα με τον Cornu (1991) υπάρχουν τέσσερα σημαντικά επιστημολογικά εμπόδια στην 

ιστορία της έννοιας του ορίου: 

1) Η αποτυχία σύνδεσης γεωμετρίας και αριθμών 

Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί η έννοια του ορίου δεν αποσαφηνίστηκε την περίοδο 430-300 π.Χ., 

όταν οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν με θέματα τα οποία είχαν την προοπτική για την ανάπτυξη 

της μαθηματικής έννοιας του ορίου. Το πρόβλημα του υπολογισμού του εμβαδού ενός κύκλου, 

για παράδειγμα, παρείχε μια ευκαιρία για την ανάπτυξη εργαλείων που μοιάζουν εξαιρετικά με 

την έννοια του ορίου. Ο Ιπποκράτης ο Χίος (430 π.Χ.) θέλησε να αποδείξει ότι ο λόγος των 

εμβαδών δυο κύκλων είναι ίσος με τον λόγο των τετραγώνων των διαμέτρων τους. Ενέγραψε 
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κανονικά πολύγωνα στους δύο κύκλους και αυξάνοντας συνεχώς το πλήθος των πλευρών, 

προσέγγισε τα εμβαδά των δύο κύκλων. Σε κάθε βήμα ο λόγος των εμβαδών των εγγεγραμμένων 

πολυγώνων ισούται με το λόγο των τετραγώνων των διαμέτρων και από αυτό προκύπτει ότι 

«οριακά» αυτό θα ισχύει για τα εμβαδά των κύκλων. 

Αυτή η μετάβαση προς το όριο, που εξηγείται πολύ απλά, θα καθοριζόταν ένα έτος αργότερα, 

μέσω της μεθόδου της εξάντλησης, την οποία έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Όμως, παρά το 

γεγονός ότι η έννοια της εξάντλησης φαίνεται εξαιρετικά κοντά στην έννοια του ορίου, δεν 

μπορούμε να βεβαιώσουμε υπεύθυνα ότι οι Έλληνες κατείχαν τη σύγχρονη έννοια του ορίου. Η 

μέθοδος της εξάντλησης είναι ουσιαστικά μια γεωμετρική μέθοδος που επιτρέπει την απόδειξη 

αποτελεσμάτων χωρίς να πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του απείρου. Εφαρμόζεται σε 

γεωμετρικά μεγέθη, όχι σε αριθμούς. Δεν υπάρχει καμία μεταφορά από τα γεωμετρικά σχήματα 

σε μια καθαρά αριθμητική ερμηνεία, οπότε η έννοια του ορίου αριθμών απουσιάζει. Η γεωμετρική 

ερμηνεία και η επιτυχία της στην επίλυση των συναφών προβλημάτων φαίνεται ότι προκάλεσε 

ένα εμπόδιο που απέτρεψε τη μετάβαση στην έννοια του αριθμητικού ορίου. 

2) Η έννοια του απείρως μεγάλου και του απείρως μικρού 

Ιστορικά η έννοια του ορίου συναντά την υπόθεση για την ύπαρξη απείρως μικρών ποσοτήτων 

που είναι σχεδόν μηδέν χωρίς να έχουν ένα συγκεκριμένο «προσδιορίσιμο» μέγεθος. Είναι 

δυνατόν να υπάρχουν ποσότητες που είναι τόσο μικρές ώστε να είναι σχεδόν μηδενικές, και 

παρόλα αυτά να μην έχουν συγκεκριμένο «προσδιορίσιμο» μέγεθος; Τι συμβαίνει τη στιγμή που 

μια από τις ποσότητες αυτές μηδενίζεται; Τέτοια φιλοσοφικά προβλήματα απασχόλησαν 

πολυάριθμους μαθηματικούς. O Euler χρησιμοποίησε ελεύθερα την έννοια του απείρως μικρού 

ως μια ποσότητα που μπορεί, όταν απαιτείται, να θεωρηθεί ίση με το μηδέν. Αντίθετα, ο 

D’Albembert εναντιώθηκε στη χρήση των απείρως μικρών ποσοτήτων και επεδίωξε να τις 

απομακρύνει από τον Απειροστικό Λογισμό. Χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι μια ποσότητα ή 

είναι κάτι ή δεν είναι τίποτα. Αν είναι κάτι τότε δεν μπορεί να γίνει μηδέν και αν είναι τίποτε τότε 

είναι ήδη μηδέν. Έτσι, περιέγραψε την υπόθεση ότι υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των 

δύο σαν ένα κακό όνειρο. 

O Cauchy χρησιμοποίησε επίσης την έννοια του απείρως μικρού. Όπως αναφέρει ο Boyer (1939, 

p.277), o Cauchy, στο Cours d’analyse de l’ Ecole Polytechnique (1821), όρισε τη συνεχή 

συνάρτηση ως εξής: «μια συνάρτηση f(x) λέγεται συνεχής μεταξύ δύο σημείων αν ανάμεσα σε 
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αυτά μία απείρως μικρή αύξηση t στη μεταβλητή x, προκαλεί πάντοτε μία απείρως μικρή αύξηση 

f(x+t)-f(x) στην ίδια τη συνάρτηση». Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο Boyer (1939, p.273), o 

Cauchy εξήγησε την ιδέα του απειροελάχιστου ως εξής: «Λέμε ότι μια μεταβλητή ποσότητα 

γίνεται απείρως μικρή όταν η αριθμητική της τιμή μειώνεται διαρκώς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

συγκλίνει στο όριο μηδέν». Έτσι, για τον Cauchy το απειροστό είναι απλά μία μεταβλητή, η οποία 

τείνει στο μηδέν. Η ιδέα ότι το όριο είναι μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ της ύπαρξης και της 

ανυπαρξίας κάποιου πράγματος συναντάται συχνά στους σύγχρονους μαθητές. Το ε>0 θεωρείται 

ότι αναπαριστά ένα μη μηδενικό αριθμό μικρότερο από κάθε θετικό πραγματικό αριθμό. Με τον 

ίδιο τρόπο, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι το 0,999….. είναι ο τελευταίος αριθμός πριν από το 

1 αλλά που δεν είναι ίσος με 1. Υπάρχει μια αντίστοιχη πίστη στην ύπαρξη ενός ακέραιου 

μεγαλύτερου από όλους τους άλλους, που όμως δεν είναι άπειρος. 

3) Η μεταφυσική πλευρά της έννοιας του ορίου 

Η έννοια του ορίου είναι δύσκολο να εισαχθεί στα μαθηματικά επειδή φαίνεται να έχει μεγαλύτερη 

σχέση με τη μεταφυσική ή με τη φιλοσοφία. Οι μαθηματικοί συχνά επιφυλάσσονται να μιλήσουν 

για τέτοιες έννοιες από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων μέχρι τον D’Almbert, ο οποίος έγραψε 

«μπορεί κάποιος να τα καταφέρει εύκολα στον Απειροστικό Λογισμό χωρίς τα υπόλοιπα 

μεταφυσικά του απείρου». O Lagrange εξέφρασε παρόμοιο φόβο για τις μεταφυσικές πτυχές. Στις 

αρχές της σταδιοδρομίας του πίστευε ότι θα μπορούσε να καταστήσει αυστηρή τη χρήση των 

απειροελάχιστων και στη συνέχεια θεώρησε ότι τα απειροελάχιστα του Leibniz δεν έχουν καμία 

μεταφυσική βάση και προσπάθησε να θεμελιώσει τον Απειροστικό Λογισμό χρησιμοποιώντας 

άπειρες σειρές με γνήσια αλγεβρικούς όρους.  Απέτυχε όμως διότι η άλγεβρα της εποχής του, 

όπως του παραδόθηκε από τον L. Euler, βασίστηκε σε ψευδή άποψη του άπειρου. Δεν υπήρχε 

αυστηρή θεωρία για άπειρες σειρές (Cajori, 1980, p. 257). Έτσι, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν 

στράφηκαν οι μαθηματικοί στην ιστορική εξέλιξη του θέματος, ήρθαν αντιμέτωποι με βαθιές 

θεωρητικές δυσκολίες. Η μεταφυσική πτυχή της έννοιας του ορίου είναι ένα από τα κύρια εμπόδια 

για τους σημερινούς μαθητές, οι οποίοι μπορεί να έχουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση της έννοιας 

του άπειρου. Το εμπόδιο αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κατανόηση της έννοιας του ορίου, 

κυρίως επειδή το όριο δεν μπορεί να υπολογιστεί βάσει του ορισμού χρησιμοποιώντας οικίες (για 

τους μαθητές) μεθόδους άλγεβρας και αριθμητικής. 

4) Επιτυγχάνεται το όριο ή όχι; 
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Το αν επιτυγχάνεται το όριο ή όχι είναι μια αντιπαράθεση που διήρκεσε σε όλη την ιστορία της 

έννοιας. O Robins (1697-1751) εκτίμησε ότι το όριο δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί, ακριβώς όπως 

τα κανονικά πολύγωνα που εγγράφονται στο κύκλο δεν μπορούν ποτέ να είναι ίσα μ’ αυτόν. 

Υποστήριξε ότι : «Δίνουμε την ονομασία έσχατο μέγεθος στο όριο το οποίο μια μεταβλητή μπορεί 

να προσεγγίσει όσο πολύ εμείς θέλουμε, αλλά με το οποίο ποτέ δεν μπορεί να γίνει απολύτως 

ίση». Από την άλλη μεριά, ο Jurin (1685-1750) είπε ότι «ο έσχατος λόγος δύο ποσοτήτων είναι ο 

λόγος που επιτυγχάνεται τη στιγμή που αυτές εξουδετερώνονται», «το ζήτημα δεν είναι αν η 

αύξηση είναι μηδενική, αλλά το ότι εξαφανίζεται, ή ότι είναι το σημείο της εξαφάνισης», «υπάρχει 

ένας έσχατος λόγος των αυξήσεων που εξαφανίζονται», «μια αύξηση που γεννάται είναι μια 

αύξηση που αρχίζει να υπάρχει από το τίποτε, ή που αρχίζει να παράγεται, αλλά που πρέπει να 

φθάσει ένα μέγεθος το οποίο μπορεί να αποδοθεί σε τόσο μικρή ποσότητα». Ο D’Almbert επέμενε 

ότι μια ποσότητα δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει ίση με το όριο της : «Για να μιλήσουμε σωστά, το 

όριο δεν συμπίπτει ποτέ, ή δεν γίνεται ποτέ ίσο με την ποσότητα της οποίας είναι το όριο, αλλά 

πλησιάζει πάντα και μπορεί να διαφέρει από αυτήν οσοδήποτε λίγο κάποιος επιθυμεί». Αυτή η 

αντιπαράθεση παραμένει ζωντανή και στους σημερινούς μαθητές.  

Σύμφωνα με τον Cornu (1991), εκτός από τα τέσσερα παραπάνω επιστημολογικά εμπόδια, 

υπάρχουν βεβαίως και άλλα σχετικά με την έννοια του ορίου. Άλλωστε τα επιστημολογικά 

εμπόδια, σύμφωνα με τον Bachelard, συναντώνται εν μέρει στην ιστορία των μαθηματικών. Η 

Sierpińska (1987) ισχυρίζεται ότι οι κύριες πηγές επιστημολογικών εμποδίων, όσον αφορά τα 

όρια, σχετίζονται με τα παρακάτω: 

• Πεποιθήσεις των μαθητών για τα μαθηματικά π.χ. τα μαθηματικά είναι μία εμπειρική 

επιστήμη, τα μαθηματικά είναι ένα τυπικό παιχνίδι συμβόλων, τα μαθηματικά έχουν ως 

κύριο στόχο την απόδειξη θεωρημάτων. 

• Το άπειρο – π.χ. το άπειρο δεν υπάρχει, η μεταφυσική όψη του απείρου. 

• Οι συναρτήσεις – π.χ. ο χρόνος είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, μια συνάρτηση έχει πάντα 

αναλυτική έκφραση και περιορίζεται σε αυτή. 

• Οι πραγματικοί αριθμοί – π.χ. η ελλιπής κατανόηση της δομής των πραγματικών αριθμών. 

Στην ίδια έρευνα κατηγοριοποιούνται τα επιστημολογικά εμπόδια ως εξής: 

1. Εμπόδια ευρετικού χαρακτήρα: Τα εμπόδια αυτά χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

αυστηρότητας. Σύμφωνα με αυτό, η κίνηση προς το όριο δεν είναι μια μαθηματική 



29 

 

διαδικασία αλλά μία ευρετική μέθοδος, η οποία οδηγεί σε ανακαλύψεις χάρη σε μια 

συλλογιστική που βασίζεται σε ατελή επαγωγή. 

• Ευρετικό στατικό εμπόδιο: Αποτελείται από διαισθητικές αντιλήψεις 

απαλλαγμένες από την έννοια της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, η εύρεση του ορίου 

είναι εύρεση κάποιου αντικειμένου του οποίου μόνο προσεγγίσεις είναι δυνατόν 

να γνωρίζουμε. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι είτε γεωμετρικές είτε αριθμητικές. 

Συνεπώς, το ευρετικό στατικό εμπόδιο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 

➢ Ευρετικό στατικό γεωμετρικό εμπόδιο 

➢ Ευρετικό στατικό αριθμητικό εμπόδιο 

• Ευρετικό κινητικό εμπόδιο: Αποτελείται από διαισθητικές αντιλήψεις 

συνδεδεμένες με την έννοια της κίνησης. Σε αυτή τη κατηγορία εμποδίου, η εύρεση 

του ορίου συνδέεται με την εύρεση κάποιου αντικειμένου καθώς κινούμαστε 

συνεχώς και προσεγγίζουμε το άπειρο. Το εμπόδιο αυτό κατηγοριοποιείται 

επιπλέον ως εξής: 

➢ Ευρετικό κινητικό γεωμετρικό εμπόδιο 

➢ Ευρετικό κινητικό αριθμητικό εμπόδιο 

2. Σχετιζόμενο με την αυστηρότητα εμπόδιο: Το εμπόδιο αυτό χαρακτηρίζεται είτε από 

υπερβολική είτε από εσφαλμένη αυστηρότητα. Το εμπόδιο αυτό κατηγοριοποιείται στα 

παρακάτω: 

• Εμπόδιο τύπου Ευδόξου: Η κίνηση προς το όριο δεν είναι μία μαθηματική 

διαδικασία άλλα μια αυστηρή μέθοδος απόδειξης συγκεκριμένων σχέσεων μεταξύ 

ποσοτήτων. 

• Εμπόδιο τύπου Fermat: Η κίνηση προς το όριο είναι μια μαθηματική διαδικασία, η 

οποία αποτελείται από την συσχέτιση των αριθμών με τις μεταβλητές και την 

παράλειψη των αριθμητικών τιμών που θεωρούνται αμελητέες σε σχέση με άλλες. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η διάκριση των επιστημολογικών εμποδίων του Cornu (1991) 

έγινε με βάση την ιστορική εξέλιξη της έννοιας ενώ η αντίστοιχη διάκριση που γίνεται στην 

έρευνα της Sierpińska (1987) βασίζεται σε προηγούμενη έρευνα της ίδιας ερευνήτριας 

(Sierpińska, 1985), στην οποία γίνεται μία μελέτη των άτυπων αντιλήψεων των μαθητών για το 

όριο και το άπειρο.  
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Όπως αναφέραμε παραπάνω, η Sierpińska (1987) καταλήγει στο ότι οι πεποιθήσεις των μαθητών 

σχετικά με την επιστημονική γνώση αποτελεί μία πηγή επιστημολογικών εμποδίων. Σύμφωνα με 

την ερευνήτρια, η μαθηματική αλήθεια για τους μαθητές έγκειται στις πεποιθήσεις των μαθητών 

για τα μαθηματικά και σε αυτό που μπορούν «να φανταστούν», και όχι σε μία μαθηματική 

απόδειξη. Με άλλα λόγια, η μαθηματική αλήθεια προέρχεται κυρίως από εσωτερικές παρά από 

εξωτερικές πηγές εγκυροποίησης. Αυτό συμβαίνει καθώς η μαθηματική αλήθεια είναι σαν 

οποιαδήποτε άλλη αλήθεια και συνεπώς έχει τη βάση της στον ενσώματο κόσμο του κάθε ατόμου 

(Lakoff  & Núñez, 2000). Για τους μαθητές δεν αρκεί μία μαθηματική απόδειξη για να πειστούν 

σχετικά με την ισχύ μίας πρότασης. Οι εσωτερικές πηγές εγκυρότητας είναι αυτές που 

προσδιορίζουν μία δήλωση αληθή (Kidron & Tall, 2015; Sierpińska, 1987).  

Η έρευνα του Szydlik (2000) αποκάλυψε μια σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων των φοιτητών 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καθιερώνεται η μαθηματική αλήθεια και την κατανόηση των 

ορίων. Οι σπουδαστές που προτιμούσαν αρχές όπως είναι οι διδάσκοντες και τα εγχειρίδια για την 

καθιέρωση της μαθηματικής αλήθειας κατείχαν ανεπαρκείς ορισμούς και παρανοήσεις των ορίων 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τους σπουδαστές που βασίζονταν στη διαίσθηση, τη λογική και τα 

εμπειρικά στοιχεία. 

Τα ευρήματα από τη μελέτη του Szydlik (2000) δείχνουν εξαιρετικές διαφορές στις απόψεις των 

φοιτητών του πρώτου έτους. Στο ένα άκρο του φάσματος είναι οι σπουδαστές που θεωρούν τα 

μαθηματικά κατακερματισμένα, που δεν περιμένουν να έχουν νόημα τα μαθηματικά και δεν 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη θεωρία πίσω από τα μαθηματικά γεγονότα και τις διαδικασίες που 

μαθαίνουν. Για αυτούς τους μαθητές ο Szydlik (2000) πρότεινε την υιοθέτηση παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων που υποστηρίζουν την ανακάλυψη ιδεών έτσι ώστε τα μαθηματικά να γίνουν μια 

δραστηριότητα που έχει νόημα για τα παιδιά. Στο άλλο άκρο του φάσματος είναι οι σπουδαστές 

που θεωρούν ότι ο λογισμός είναι λογικός και συνεπής. Αυτή η προβολή τους επιτρέπει την 

πρόσβαση σε τυπικούς ορισμούς, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με όρια και σε εικόνες 

έννοιας χωρίς μεγάλες εσωτερικές ασυνέπειες. Επειδή η αντίληψη αυτών των μαθητών για το όριο 

είναι πιο πιθανό να είναι στατική, για τους φοιτητές αυτούς ο Szydlik (2000) πρότεινε 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις πιο επίσημες, με έμφαση στους ορισμούς και την αυστηρότητα. 

Τέλος, η καθημερινή γλώσσα που χρησιμοποιούμε φαίνεται να αποτελεί ένα επιστημολογικό 

εμπόδιο στη σύγχρονη εκπαίδευση (Davis & Vinner, 1986; Monaghan, 1991; Williams, 1991). Ο 
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Monaghan (1991) μελέτησε τις επιπτώσεις της γλώσσας που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία και 

τη μάθηση των ορίων. Λέξεις που λαμβάνονται από τη φυσική γλώσσα, έχοντας οικείες 

καθημερινές έννοιες, δίδονται με πολύ διαφορετικές έννοιες στα μαθηματικά. Οι μαθητές μπορεί 

να συγχέουν αυτά τα δύο.  

Ο Monaghan διέθεσε ένα ερωτηματολόγιο σε 54 Άγγλους μαθητές λυκείου, οι οποίοι ήταν στην 

ηλικία των 16 ετών και στο πρώτο έτος της προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις εισαγωγής στα 

πανεπιστήμια (A-level). Είκοσι επτά είχαν επιλέξει τα μαθηματικά και 27 όχι. Ένα μήνα μετά το 

ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις στους μαθητές του δείγματος. Την επόμενη 

χρονιά, μια αναθεωρημένη μορφή του ερωτηματολογίου χορηγήθηκε σε 190 σπουδαστές, 114 που 

είχαν επιλέξει μαθηματικά, από σχολεία που ακολουθούν το ίδιο επίπεδο με το πρώτο δείγμα. Στα 

άτομα του δεύτερου δείγματος δεν έγιναν συνεντεύξεις. 

Αρκετά ερωτήματα με απαντήσεις τύπου (ναι / νομίζω / δεν είμαι σίγουρός / νομίζω όχι / όχι) ήταν 

κοινά στα δύο ερωτηματολόγια. Κάθε αντικείμενο ρωτούσε την ίδια ερώτηση με τέσσερις 

διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις φράσεις «τείνουν προς» «προσεγγίζει», 

«συγκλίνει» και «όριο». Ένα ερώτημα ρωτούσε για την ακολουθία αριθμών 0,9, 0,99, 0,999 κ.ο.κ. 

με προτεινόμενα όρια 1 και 0.999 (τα 9 επαναλαμβανόμενα). Έξι άλλα ερωτήματα που 

σχετίζονταν με συνεχείς καμπύλες δίνονταν σε σκίτσα. Όλες οι ερωτήσεις τέθηκαν σχετικά με τη 

σύγκλιση στο 0, παρόλο που δύο από τις καμπύλες συνέκλιναν στην πραγματικότητα στο 1. Οι 

άλλες τέσσερις συνέκλιναν στο μηδέν. Εκτός από αυτά τα ερωτήματα, οι μαθητές στο πρώτο 

δείγμα κλήθηκαν να γράψουν τέσσερις προτάσεις, κάθε μία από τις οποίες θα απεικόνιζε τη χρήση 

μιας από τις τέσσερις φράσεις. Οι μαθητές στο δεύτερο δείγμα κλήθηκαν να γράψουν προτάσεις 

χρησιμοποιώντας τη λέξη «όριο», αλλά όχι τις άλλες τρεις φράσεις. 

Αν και ένας μαθηματικός μπορεί να πει ότι οι προτάσεις: «Η καμπύλη τείνει στο 0», «η καμπύλη 

προσεγγίζει το 0», «η καμπύλη συγκλίνει στο 0», και «η καμπύλη έχει το 0 ως όριο» είναι 

ισοδύναμες, οι μαθητές συχνά συμφώνησαν με μία από αυτές τις προτάσεις αλλά διαφώνησαν σε 

μία άλλη σε σχέση με την ίδια καμπύλη ή ακολουθία. Για παράδειγμα, το 66% του δεύτερου 

δείγματος σκέφτηκε ότι η δοσμένη ακολουθία αριθμών τείνει στο 1, αλλά μόνο το 22% πίστευε 

ότι συγκλίνει στο 1. 

Η ποσοτική ανάλυση των ερωτήσεων τύπου (ναι / νομίζω / δεν είμαι σίγουρός / νομίζω όχι / όχι) 

έδειξε ότι οι μαθητές κατάλαβαν ότι αυτές οι τέσσερις φράσεις είχαν πολύ διαφορετικές έννοιες. 
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Ο Monaghan εξέτασε τις απαντήσεις στις συνεντεύξεις και το έργο της «καταγραφής προτάσεων» 

για να προσδιορίσει τη φύση αυτών των διαφορετικών εννοιών. Το όριο θεωρήθηκε συχνά ως 

αξεπέραστο. Ορισμένα παραδείγματα περιλάμβαναν νομικά όρια, όπως τα όρια ταχύτητας. Είναι 

δυνατή η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αν και απαγορεύεται. Άλλες αντιλήψεις για το όριο 

περιλάμβαναν ένα όριο για σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, όπως ένα όριο στο ύψος που θα 

μπορούσε κανείς να πηδήσει ή ένα όριο στην υπομονή του. 

Η λέξη «προσεγγίζει» έγινε αντιληπτή από τους μαθητές με έναν περισσότερο δυναμικό τρόπο. 

Περιλάμβανε πράγματα που κινούνταν προς άλλα πράγματα, μερικές φορές με την ιδέα ότι το 

αντικείμενο που προσεγγίσθηκε τελικά επετεύχθη (το τρένο προσέγγισε τον σταθμό) και μερικές 

φορές με την ιδέα ότι το κινούμενο αντικείμενο δεν μπορεί ούτε να φτάσει στο αντικείμενο που 

προσεγγίζεται ούτε να φτάσει ιδιαίτερα κοντά. Στα ερωτήματα τύπου (ναι / νομίζω / δεν είμαι 

σίγουρός / νομίζω όχι / όχι), το γράφημα της συνάρτησης f(x) = 1 + 1/x θεωρήθηκε από περίπου 

το ένα τρίτο του πρώτου δείγματος και το μισό του δευτέρου ότι προσεγγίζει το 0, αφού η καμπύλη 

μειώνεται καθώς αυξάνεται το x, αν και πάντα παραμένει πάνω από την ασύμπτωτή του y =1. 

Στις απαντήσεις στην εργασία «καταγραφής προτάσεων», σχεδόν όλα τα παραδείγματα σχετικά 

με τη φράση «τείνει» εμπλέκουν μία προσωπική κλίση, όπως στο «τείνει να φορά τζιν» ή «τείνει 

να πίνει πολύ». Στις ερωτήσεις τύπου (ναι / νομίζω / δεν είμαι σίγουρός / νομίζω όχι / όχι), που 

παρέχουν μαθηματικά παραδείγματα, οι μαθητές γενικά αντιμετώπισαν τη φράση «τείνει» σαν να 

έχει το ίδιο νόημα με τη φράση «προσεγγίζει». Και οι δύο θεωρούνται δυναμικές, προκαλούν 

κίνηση και γενικά αναφέρονται στην κίνηση ενός αντικειμένου που δεν φτάνει στο σημείο που 

πλησιάζει. 

Το «συγκλίνει» θεωρήθηκε επίσης δυναμικό, αλλά συνήθως περιλαμβάνει δύο συνεχόμενα 

αντικείμενα, όπως τη «σύγκλιση των δρόμων» ή «τη σύγκλιση των ακτινών του φωτός». Άλλες 

αναφορές αφορούσαν διακριτά αντικείμενα που έρχονταν σε επαφή, όπως «οι ποδοσφαιριστές 

συγκλίνουν στην μπάλα». Ένας μαθητής είπε ότι δύο ακολουθίες θα μπορούσαν να συγκλίνουν 

μεταξύ τους, όπως δύο ακτίνες φωτός μπορεί να συγκλίνουν, αλλά ότι δεν είχε νόημα να μιλάμε 

για μια ακολουθία που συγκλίνει. Επίσης, η φράση «σύγκλιση» συχνότερα περιλάμβανε την 

επίτευξη ή την επαφή, απ’ ότι την προσέγγιση χωρίς την επίτευξη, όπως έγινε στη περίπτωση των 

φράσεων «τείνει» και «προσεγγίζει». 
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Ο Monaghan (1991) προτείνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να οδηγηθούν στην εξερεύνηση και τον 

σχολιασμό των προσωπικών τους αντιλήψεων και να αντιληφθούν πως οι σημασίες της 

καθημερινότητας για μαθηματικές φράσεις μπορούν να τους οδηγήσουν σε λανθασμένη ερμηνεία. 

Απόρροια των παραπάνω είναι ότι η καθημερινή μας γλώσσα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις 

αυθόρμητες αντιλήψεις, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν εν μέρει τις εικόνες που 

σχηματίζουν οι μαθητές αναφορικά με τις μαθηματικές έννοιες. Όπως φανερώνει ο τομέας της 

έρευνας, οι παρανοήσεις που προκύπτουν από τον παράγοντα της καθημερινής γλώσσας φαίνεται 

να είναι αναπόφευκτες (Davis & Vinner, 1986). 

Τα επιστημολογικά εμπόδια, είτε προέρχονται από την ιστορία των μαθηματικών είτε από την 

σύγχρονη εκπαίδευση, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό μίας 

προσεγμένης διδασκαλίας. Το ζήτημα δεν είναι να τα αποφύγουμε αλλά, αντίθετα, να οδηγήσουμε 

το μαθητή να τα συναντήσει και να τα υπερπηδήσει, αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια ως συστατικά 

των αναθεωρημένων μαθηματικών γνώσεων που πρόκειται να αποκτηθούν (Cornu, 1991). 

 

Δυναμικές και Στατικές αντιλήψεις: 

Οι αντιλήψεις για την έννοια του ορίου συχνά συγχέονται με ζητήματα που σχετίζονται με την 

υπόθεση ότι τα όρια είναι δυναμικές διαδικασίες ή στατικά αντικείμενα και ότι είναι εγγενώς 

συνδεδεμένα με έννοιες κίνησης (Williams, 1991).  Ο τύπος της οριακής αντίληψης, ο οποίος έχει 

προσδιοριστεί σε προηγούμενες έρευνες και περιγράφει τη θεωρητική κίνηση μιας συνάρτησης ή 

μίας ακολουθίας, είναι μία έννοια στην οποία αναφερόμαστε ως δυναμική αντίληψη του ορίου 

(Oehrtman, 2009; Przenioslo, 2004; Tall & Vinner, 1981; Williams, 1991, 2001; Roh, 2008). 

Χρησιμοποιείται μια δυναμική αντίληψη του ορίου όταν οι μαθητές μιλάνε για το όριο 

προσδίδοντας σε αυτό μία αίσθηση κίνησης. Τέτοια περίπτωση αποτελεί, για παράδειγμα, μία 

ακολουθία η οποία «πλησιάζει», «τείνει» ή «προσεγγίζει» συνεχώς έναν αριθμό, ο οποίος 

συλλαμβάνεται ως το όριό της. Σε αντίθεση με τις δυναμικές εικόνες, υπάρχουν διάφορες στατικές 

αντιλήψεις που κυμαίνονται από ανεπίσημες και διαισθητικές (π.χ., «Το όριο μιας συνάρτησης 

είναι L αν όταν το x είναι κοντά στην οριακή τιμή a, η συνάρτηση είναι κοντά στο L» (Szydlik, 

2000, σ. 268)) μέχρι τον τυπικό ε - δ ορισμό. 
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Ο Williams (1991) διαχώρισε τη δυναμική αντίληψη σε δύο υποκατηγορίες, τη δυναμική-

πρακτική και τη δυναμική-θεωρητική αντίληψη. Η δυναμική πρακτική αντίληψη οδηγεί τους 

μαθητές να υπολογίσουν τις τιμές της συνάρτησης σε σημεία που πλησιάζουν όλο και 

περισσότερο το οριακό σημείο και να δουν τι προσεγγίζουν αυτές οι τιμές. Η δυναμική θεωρητική 

αντίληψη περιγράφει πώς η συνάρτηση (ίσως μια εικόνα του γραφήματος) μετακινείται καθώς οι 

τιμές x κινούνται προς το οριακό σημείο. Στην ίδια έρευνα του Williams, όταν δόθηκε ένας 

κατάλογος με πιθανές οριακές αντιλήψεις, η πλειοψηφία των μαθητών επέλεξε ως σωστή τη 

δυναμική θεωρητική αντίληψη. 

Σύμφωνα με τον Williams (1991), από τις εικόνες που κατέχουν οι μαθητές για την έννοια του 

ορίου, οι δυναμικές είναι πολύ ανθεκτικές και δύσκολες στην αλλαγή.  Ο ίδιος δηλώνει ότι ο λόγος 

αυτής της αντίστασης μπορεί να είναι η πίστη των μαθητών στην εκ των προτέρων ύπαρξη 

γραφημάτων, οι προηγούμενες εμπειρίες τους με γραφήματα απλών συναρτήσεων, η αξία που 

δίνουν σε εννοιολογικά απλά και πρακτικά χρήσιμα μοντέλα και η τάση τους να βλέπουν ανώμαλα 

προβλήματα ως μικρές εξαιρέσεις από τους κανόνες.  

Οι δυναμικές αντιλήψεις, εκτός από την ιδιότητά τους να είναι ανθεκτικές, αποτελούν μέρος της 

εικόνας των περισσότερων μαθητών. Η θέση αυτή αναδεικνύεται από την έρευνα του Williams 

(1991) όπου το 80% των απαντήσεων που συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο αντανακλούσαν 

μία τέτοια αντίληψη. Επιπλέον, αυτό επιβεβαιώθηκε όταν στην έρευνα των Tall και Vinner (1981) 

70 υψηλόβαθμοι φοιτητές πανεπιστημιακών μαθηματικών πρώτου έτους κλήθηκαν να γράψουν, 

αν γνώριζαν, έναν ορισμό του lim ( )
x a

f x L


 . Τα αποτελέσματα όσων αποκρίθηκαν είχαν ως εξής: 

 

Η πλειοψηφία των φοιτητών ανακάλεσε τον ορισμό άτυπα, χρησιμοποιώντας δυναμικές εικόνες. 

Από αυτούς που ανακάλεσαν τον δυναμικό ορισμό, οι περισσότεροι μπόρεσαν να τον δηλώσουν 

σωστά, ενώ η πλειοψηφία όσων επέλεξαν να δώσουν τον τυπικό ορισμό δεν μπόρεσαν να τον 

ανακαλέσουν με ικανοποιητικό τρόπο, διατυπώνοντάς τον λάθος με διάφορους τρόπους. Η 

Przenioslo (2004) συμπληρώνει λέγοντας ότι τέτοιες δυναμικές εικόνες αποτελούν μέρος της 

εικόνας της έννοιας των σπουδαστών ακόμη και μετά την επίσημη διδασκαλία του ορίου. 
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Μία ερμηνεία για τα αίτια της πλειοψηφικής χρήσης των δυναμικών αντιλήψεων μπορεί να είναι 

ότι ο άτυπος ορισμός του ορίου συνεπάγεται αυτό το σιωπηρό νόημα ότι πλησιάζουμε το όριο 

συνεχώς και ποτέ δεν το φτάνουμε (Tall & Schwarzenberger, 1978). Μία άλλη άποψη είναι ότι η 

αρχική διδασκαλία τείνει να δίνει έμφαση περισσότερο στη διαδικασία της προσέγγισης του ορίου 

παρά στην ίδια την έννοια του ορίου ως ένα γνωστικό αντικείμενο (Cornu, 1991). Σύμφωνα με 

τους Fernández-Plaza & Simpson (2016), η κατανόηση των μαθητών, αντί να υποδηλώνει κάποια 

απαραίτητη γνωστική διαδικασία, μπορεί να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται, 

δηλαδή, η δυναμική απεικόνιση μπορεί να είναι ένα χρήσιμο πολιτιστικό κατασκεύασμα και όχι 

απαραίτητα ένα γνωστικό. Πράγματι, ο Güçler (2013) επικεντρώνεται στον διδακτικό και 

μαθητικό λόγο (ομιλία) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σχετικά με το όριο μιας συνάρτησης σε 

ένα σημείο και τη συνέχεια. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο δάσκαλος τείνει να επικεντρώνεται στο 

όριο ως αντικείμενο, μετατοπίζοντας όμως τη συζήτηση στη μεταφορά του ορίου ως διαδικασία 

όταν αναφέρεται σε αυτό άτυπα. Οι φοιτητές φαινόταν να απορροφούν αυτές τις μεταφορές, αλλά 

τις χρησιμοποίησαν λιγότερο συνεκτικά και αγωνίστηκαν για να αντιμετωπίσουν την υπερβολική 

εξάρτηση από τις δυναμικές αντιλήψεις ώστε να κατανοήσουν το όριο ως αντικείμενο. Την ίδια 

άποψη συμμερίζεται ο Roh (2008) στην έρευνά του σχετικά με τα όρια ακολουθιών, ο οποίος 

υποστήριξε ότι οι δυναμικές εικόνες που χρησιμοποιούνται από πολλούς φοιτητές μπορεί να 

προέρχονται από τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται στις έννοιες. 

Σε αντίθεση με τη βιβλιογραφία που επικεντρώνεται στις δυναμικές εικόνες υπάρχουν έρευνες, 

όπως αυτή της Sierpińska (1987), η οποία, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι ορισμένοι μαθητές έχουν 

στατικές αντιλήψεις για το όριο, και ο Ely (2010) αναλύει έναν μαθητή με μια συνεπή θεώρηση 

για το άπειρο και τους απειροελάχιστους αριθμούς που, αντίθετα με τις επικρατούσες θεμελιώσεις 

των ορίων, ταιριάζει με εξίσου αυστηρές έννοιες της μη συμβατικής ανάλυσης (non – standard 

analysis). Ο Oehrtman (2009) στην έρευνά του, διαπίστωσε ότι μεταξύ πέντε βασικών μεταφορών 

που παρατηρήθηκαν στη συλλογιστική των μαθητών, σχετικά με το όριο, οι εικόνες κίνησης ήταν 

σχετικά σπάνιες. Ο ίδιος αναγνώρισε την κοινή χρήση της δυναμικής γλώσσας στους 

συμμετέχοντες του, αλλά υπέθεσε ότι αυτή η δυναμική γλώσσα αντιπροσωπεύει περισσότερο τον 

τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μιλούν για τα όρια παρά το πώς σκέφτονται για αυτά. Ωστόσο, ο 

Amatangelo (2013) σχολιάζει αυτή τη θέση του Oehrtman (2009) λέγοντας ότι στην έρευνά του 

φάνηκε πως οι μαθητές και μιλούν και σκέφτονται με αυτόν το τρόπο. Από τα παραπάνω 
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διακρίνουμε ότι κάποιες μελέτες φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με την υπόθεση ότι η 

κατανόηση των ορίων προϋποθέτει τη χρήση δυναμικών εικόνων. 

Οι δυναμικές και στατικές πτυχές του ορίου επηρεάζουν την εικόνα ενός ατόμου, οδηγώντας σε 

διαφορετικές συλλήψεις της έννοιας (Güçler, 2013). Έτσι, οι εικόνες που διαθέτουν οι μαθητές 

για το όριο, είτε είναι περισσότερο δυναμικές είτε περισσότερο στατικές, είναι σημαντικό να 

αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διδασκαλία. «Το ζήτημα δεν είναι να 

χρησιμοποιηθούν δυναμικές [ή στατικές] εικόνες στην διδασκαλία, αλλά μάλλον πώς να 

προκληθούν δυναμικές [ή στατικές] εικόνες που είναι συμβατές με τον ορισμό του ορίου» (Roh, 

2008). Συνεπώς, η δυναμική ή στατική αντίληψη του ορίου δεν είναι αναγκαίο να αποβληθεί από 

την διδασκαλία της έννοιας του ορίου καθώς μπορεί να αποτελέσει το πιο σημαντικό εργαλείο για 

την αρχική σύλληψή της (Güçler, 2013). 

 

Θεωρητικές και πρακτικές αντιλήψεις 

Οι αντιλήψεις των μαθητών για το όριο και τη συνέχεια μπορούν διακριθούν σε πρακτικές και 

θεωρητικές αντιλήψεις. Μια καθαρά πρακτική αντίληψη σχετίζεται εξ’ ολοκλήρου με μία 

διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίλυση ενός προβλήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

για παράδειγμα, όταν ένας μαθητής καλείται απλά να καθορίσει την ύπαρξη και την τιμή ενός 

συγκεκριμένου ορίου. Μια θεωρητική αντίληψη είναι αυτή που σχετίζεται με την σημασία της 

έννοιας του ορίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, όταν σε ένα μαθητή τίθεται η 

ερώτηση «τι αναπαριστά ένα όριο» ή «γιατί ένα όριο χρησιμοποιήθηκε σε μια συγκεκριμένη 

κατάσταση». Ο Przenioslo (2004) πρότεινε ότι οι πρακτικές αντιλήψεις είναι εκείνες που είναι πιο 

σημαντικές για τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει διότι οι μαθητές στην έρευνά του συχνά επέστρεφαν 

στη χρήση αυτών των αντιλήψεων, ακόμα κι αν οι πρακτικές αντιλήψεις έρχονταν σε αντίθεση με 

άλλες αντιλήψεις της εικόνας της έννοιας που κατείχαν. Η διάκριση ανάμεσα στις θεωρητικές και 

τις πρακτικές αντιλήψεις που κατέχει κάποιος, είναι κάτι που ο Williams (2001) προσδιόρισε ως 

θεμελιώδες, προτείνοντας ότι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τον τρόπο με 

τον οποίο σκέφτονται για τα όρια από το πώς πραγματικά υπολογίζουν τα όρια. Ο τρόπος με τον 

οποίο οι φοιτητές σκέφτονται για τα όρια (θεωρητικές αντιλήψεις) και ο τρόπος με τον οποίο 

υπολογίζουν τα όρια (πρακτικές αντιλήψεις) είναι αναμφίβολα ευρείες κατηγορίες στις οποίες 

μπορούν επίσης να εξεταστούν και άλλες αντιλήψεις.  
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Εικόνες των μαθητών για τα όρια συναρτήσεων: 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εικόνες των μαθητών για μία έννοια περιλαμβάνουν τις παρανοήσεις, 

τις διαισθητικές αντιλήψεις, τις αυθόρμητες αντιλήψεις και γενικότερα όλες τις συνδέσεις και τις 

δομές που κατέχει κάποιο άτομο σχετικά με αυτήν την έννοια. Ένα μέρος της εικόνας μιας έννοιας 

που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή αποτελούν οι παρανοήσεις των μαθητών γι’ αυτήν την έννοια. 

Οι παρανοήσεις σχετικά με τις έννοιες που περιλαμβάνει ο Απειροστικός Λογισμός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για τους καθηγητές, οι οποίοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν την σπουδαιότητά τους και 

να έχουν την επίγνωσή τους. Ο Denbel (2014) υποστηρίζει ότι η διάγνωση της φύσης των 

εννοιολογικών προβλημάτων των μαθητών επιτρέπει στους διδάσκοντες να αναπτύξουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων και για την 

ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης. Σύμφωνα με τον Olivier (1989), από μία 

κονστρουκτιβιστική προοπτική, ο δάσκαλος δεν μπορεί να μεταφέρει έτοιμη και άθικτη γνώση 

στους μαθητές του. Τα λάθη και οι παρανοήσεις είναι το φυσικό αποτέλεσμα των ανθρωπίνων 

προσπαθειών για να κατασκευάσουν τη δική τους γνώση. Αυτές οι παρανοήσεις είναι κατασκευές 

που βασίζονται πάνω σε μία σωστή ή ημιτελή (αλλά όχι λάθος) προηγούμενη γνώση. Οι 

παρανοήσεις, επομένως, ως ένα βαθμό δεν μπορούν να αποφευχθούν (Davis & Vinner, 1986). 

Μπορούν, ωστόσο, να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων αντιλήψεων για θεμελιώδεις 

μαθηματικές έννοιες σε μεγάλο βαθμό. Παρόμοια θέση εκφράζει ο Smith (1992) ο οποίος 

υποστηρίζει ότι, παρά τα ελαττώματά τους, οι παρανοήσεις δείχνουν ένα μέτρο γνήσιας 

μαθηματικής διορατικότητας και είναι σκεπτόμενες προσπάθειες απόκτησης μαθηματικού 

νοήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταπολεμούνται οι παρανοήσεις που έχουν οι 

μαθητές, διότι αυτές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη νέα μάθηση (Olivier, 1989). Η 

διερεύνηση των παρανοήσεων, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ποιες προηγούμενες αντιλήψεις 

έχουν οι μαθητές και πώς αυτό θα επηρεάσει τη μελλοντική μάθηση. 

Ο Olivier (1989) αναφέρει ότι οι παρανοήσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τρομερά 

σφάλματα που πρέπει να ξεριζωθούν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον εκπαιδευόμενο 

και να ταρακουνήσει την εμπιστοσύνη/αυτοπεποίθηση του για τις προηγούμενες γνώσεις του. 

Αντί αυτού, είναι καλύτερο να θεωρούνται ως μέρος της διαδικασίας μάθησης. Πρέπει να 

δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα στην τάξη που είναι ανεκτική στα λάθη και τις παρανοήσεις. Οι 
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παρανοήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την ανάπτυξη στρατηγικών διδασκαλίας καθώς η 

ταυτοποίησή τους μπορεί να δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες για ενίσχυση της μάθησης. 

Ο Williams (1991) εξέτασε τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με το όριο μιας συνάρτησης και 

τις απαντήσεις τους κατά την παρουσίαση παραδειγμάτων τα οποία έρχονταν σε αντίφαση με τις 

αντιλήψεις τους. Η μελέτη αυτή ανέδειξε μερικές από τις παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με 

το όριο. Ο Williams λέει ότι: «Σε μια προσπάθεια (α) να διερευνήσουμε λεπτομερέστερα αυτό 

που ο Cornu ανέφερε ως αυθόρμητα οριακά μοντέλα των μαθητών και (β) να μελετήσουμε τα 

μέσα με τα οποία αυτά τα μοντέλα μπορούν να τροποποιηθούν και να γίνουν πιο αυστηρά, η 

μελέτη διερεύνησε τις απόψεις 10 φοιτητών δεύτερου εξαμήνου σε μάθημα ανάλυσης, ως προς το 

τι είναι ένα όριο και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στους φοιτητές περιγραφές και παραδείγματα 

ορίων που έρχονταν σε αντίθεση με τις απόψεις τους». Στόχοι της έρευνας ήταν (α) να 

τεκμηριώσει και να περιγράψει την ύπαρξη τέτοιων μοντέλων, (β) να προσπαθήσει να εκθέσει 

διακριτά γεγονότα για να ενθαρρύνει μια αλλαγή στην κατανόηση των ορίων από τους μαθητές 

έτσι ώστε να μοιάζει σχεδόν με τον τυπικό ορισμό και (γ) να τεκμηριώσει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αλλαγή αυτή. 

Ο Williams, αρχικά, έδωσε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τα όρια σε 341 σπουδαστές που 

εγγράφηκαν στο δεύτερο εξάμηνο λογισμού στο πανεπιστήμιο. Οι μαθητές κλήθηκαν να 

επισημάνουν έξι προτάσεις σχετικά με τα όρια, ως αληθείς ή ψευδείς, να επιλέξουν ποια από τις 

δηλώσεις θεωρούν ότι περιγράφει καλύτερα ένα όριο και να γράψουν μερικές προτάσεις στις 

οποίες να εξηγούν τι πιστεύουν ότι είναι ένα όριο. Ο Williams παρουσιάζει μια περίληψη των 

αποτελεσμάτων, δίνοντας το ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν καθεμία από τις προτεινόμενες 

απόψεις του ορίου ως σωστή. 

Από το ερωτηματολόγιο, καταγράφηκαν τα παρακάτω μοντέλα για το όριο, τα οποία αντιστοιχούν 

σε κάποιες παρανοήσεις των μαθητών: 

1. Ένα όριο περιγράφει το τρόπο με τον οποίο η συνάρτηση μετακινείται, καθώς οι τιμές του 

x κινούνται προς ένα συγκεκριμένο σημείο (δυναμικό θεωρητικό, 80%). 

2. Ένα όριο υπολογίζεται τοποθετώντας στη συνάρτηση αριθμούς που βρίσκονται όλο και 

πιο κοντά σε ένα δοσμένο αριθμό, μέχρι το όριο να επιτευχθεί (δυναμικό πρακτικό, 43%)  

3. Ένα όριο είναι ένας αριθμός ή ένα σημείο που η συνάρτηση πλησιάζει συνεχώς αλλά ποτέ 

δε φτάνει (απρόσιτο, 70%). 
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4. Ένα όριο είναι ένας αριθμός ή ένα σημείο πέρα από το οποίο η συνάρτηση δεν μπορεί να 

πάει (όριο ως αξεπέραστο, 33%) 

5.  Ένα όριο είναι μία προσέγγιση που μπορεί να γίνει οσοδήποτε ακριβής επιθυμούμε (όριο 

ως προσέγγιση, 49%). 

Όπως παρατηρούμε, το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) καταλαμβάνει το δυναμικό θεωρητικό 

μοντέλο, το οποίο σε άλλες έρευνες αναφέρεται απλά ως δυναμική αντίληψη (Amatangelo, 2013). 

Η λίστα αυτή των παρανοήσεων του Williams σχετικά με τα όρια μπορεί να γίνει κατανοητή ως 

σωστές περιγραφές πραγματικών μαθηματικών φαινομένων που συνδέονται με την έννοια του 

ορίου. Στη πραγματικότητα όμως, κανένα από αυτά τα φαινόμενα δεν καταγράφει πλήρως όσα 

περιγράφονται στον ορισμό του ορίου και γι’ αυτό οι αντιλήψεις αυτές αποτελούν παρανοήσεις 

για την έννοια του ορίου. Παραδείγματος χάριν, η αντίληψη του ορίου ως απρόσιτο υποστηρίζει 

ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα όριο, δηλαδή ότι η τιμή συνάρτησης δεν μπορεί ποτέ να είναι ίση 

με την οριακή τιμή. Αυτή η αντίληψη του ορίου είναι κατάλληλη για πολλές συναρτήσεις, αλλά 

υπάρχει ένας άπειρος αριθμός συναρτήσεων για τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί το όριο, όπως για 

παράδειγμα, οι συνεχείς συναρτήσεις. 

Στο ερωτηματολόγιο του Williams (1991) υπήρχε και μία έκτη πρόταση προς απάντηση η οποία 

ήταν επίσης τύπου Σωστό-Λάθος: «Το όριο μίας πραγματικής συνάρτησης είναι ένα σημείο ή ένας 

αριθμός στον οποίο οι τιμές  y της συνάρτησης μπορούν να βρεθούν οσοδήποτε κοντά, 

περιορίζοντας καταλλήλως τις αντίστοιχες τιμές των x». Η πρόταση αυτή αντιστοιχεί στο τυπικό 

οριακό μοντέλο και περιγράφει μέσω της καθημερινής γλώσσας τον τυπικό ορισμό του ορίου. Το 

ποσοστό των φοιτητών που δήλωσαν αυτή τη πρόταση σωστή ήταν το 66%. 

Σε μια μεταγενέστερη ανάλυση αυτών των δεδομένων, ο Williams (2001) διερεύνησε τις σχέσεις 

που έχουν τα παραπάνω μοντέλα μεταξύ τους. Στη ποιοτική αυτή έρευνα συμμετείχαν δύο 

προπτυχιακοί φοιτητές μιας τάξης λογισμού. Οι εικόνες αυτών των μαθητών βασίζονταν κατά 

κύριο λόγο στην επαναληπτική επιλογή σημείων που πλησιάζουν την οριακή τιμή (δυναμική-

πρακτική αντίληψη). Ο Williams (2001) επισημαίνει ότι αυτές οι εικόνες έρχονται κοντά στην 

άποψη των Lakoff και Núñez (2000), σύμφωνα με τους οποίους η βασική μας κατανόηση του 

ορίου επιτυγχάνεται μέσω μιας διαδικασίας επιλογής σημείων (ή αριθμών) που προσεγγίζουν ένα 

δεδομένο σημείο και βλέποντας τις αντίστοιχες τιμές της συνάρτησης να προσεγγίζουν μια οριακή 

τιμή. Οι πειραματικές συνεδρίες της έρευνας ήταν ειδικά σχεδιασμένες για να δημιουργήσουν 
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κάποια γνωστική σύγκρουση με αυτή την αντίληψη. Ωστόσο, οι δύο φοιτητές συνέχισαν να 

πιστεύουν ότι το μοντέλο αυτό αποτελούσε το θεμελιώδη τρόπο κατανόησής τους.  Οι δύο 

φοιτητές φάνηκε ότι έχουν ενσωματώσει το όριο μέσα στην υποκείμενη διαδικασία που ορίζει η 

δυναμική-πρακτική αντίληψη, θεωρώντας το όριο ως το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Το 

γεγονός αυτό προκάλεσε μία σύγχυση σχετικά με το αν το όριο επιτυγχάνεται ή όχι. Και οι δύο 

φοιτητές κατανόησαν ότι οι συνεχείς συναρτήσεις επιτυγχάνουν το όριό τους, δηλαδή ότι 

προσλαμβάνουν την οριακή τιμή για μία δεδομένη τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής. Ωστόσο, 

και οι δύο φοιτητές διέπονταν από μία έντονη αμφιβολία σχετικά με το αν κατά τη διαδικασία 

εύρεσης του ορίου, το όριο επιτυγχάνεται στη πραγματικότητα. Η σύγχυση αυτή απορρέει από 

την διάκριση μεταξύ του δυνητικού και του πραγματικού απείρου και παρατηρήθηκε έντονα στη 

μελέτη της Sierpińska (1987) για τα όρια των ακολουθιών. 

Σε μία πιο πρόσφατη μελέτη, ο Amatangelo (2013) μελέτησε την κατανόηση των φοιτητών 

σχετικά με το όριο και τη συνέχεια. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο σε 861 φοιτητές και συνεντεύξεις σε 9 πρωτοετείς. Από τους 861 φοιτητές οι 392 

παρακολουθούσαν ένα μάθημα λογισμού πρώτου εξαμήνου, οι 275 ένα μάθημα λογισμού 

δεύτερου εξαμήνου, οι 104 ένα μάθημα μαθηματικών για μηχανικούς πρώτου εξαμήνου, οι 32 ένα 

μάθημα μαθηματικών για μηχανικούς δεύτερου εξαμήνου, οι 37 ένα μάθημα λογισμού τρίτου 

εξαμήνου και οι 21 ένα μάθημα θεωρίας της ανάλυσης. Στο ερωτηματολόγιό του ο Amatangelo 

περιλάμβανε τη μελέτη των 5 παραπάνω παρανοήσεων που αναφέρθηκαν στην έρευνα του 

Williams (1991) συμπληρώνοντας σε αυτές ακόμη δύο. 

Η πρώτη από αυτές τις δύο αναφέρεται ως αλγοριθμική αντίληψη ενώ η δεύτερη ως αντίληψη 

εγγύτητας.  Η αλγοριθμική αντίληψη για το όριο είναι μια πρακτική αντίληψη που χρησιμοποιείται 

απλά για να υπολογίσει ένα όριο. Το ερωτηματολόγιο παρουσίασε αυτή την αντίληψη του ορίου 

ως μια πεποίθηση ότι ένα όριο είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα που απλά προορίζεται για να λυθεί. 

Η αντίληψη της εγγύτητας περιγράφει το όριο ως έναν αριθμό στον οποίο οι τιμές y μίας 

συνάρτησης μπορούν να έρθουν οσοδήποτε κοντά. Έτσι, η αντίληψη της εγγύτητας είναι πιο 

κοντά στην αντίληψη που ο Williams (1991) ονόμασε τυπική. 

Το ποσοστό των μαθητών στην έρευνα του Amatangelo (2013) που χαρακτήρισαν τις παραπάνω 

αντιλήψεις ως σωστές έχουν ως εξής:  

• Δυναμική θεωρητική αντίληψη (91.93%) 
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• Δυναμική πρακτική αντίληψη (64.96%) 

• Απρόσιτο όριο (67.33%) 

• Όριο ως αξεπέραστο (28.59%) 

• Όριο ως προσέγγιση (74.94%) 

• Αλγοριθμική αντίληψη (54.76%) 

• Όριο ως εγγύτητα (81.91%) 

Ο Przenioslo (2004), σε έρευνα που αποτελούνταν από ένα δείγμα φοιτητών 3ου, 4ου και 5ου 

έτους κατά τη διάρκεια των μαθηματικών σπουδών τους, προσδιόρισε τις αλγοριθμικές αντιλήψεις 

ως εκείνες που επικεντρώνονταν στην εφαρμογή απομνημονευτικών αλγορίθμων για 

συγκεκριμένους τύπους ερωτήσεων. Ο ερευνητής αναγνώρισε ότι το 13% των συμμετεχόντων 

είχαν μία εικόνα της έννοιας όπου η βασική αντίληψη ήταν αλγοριθμική. Αυτές οι αντιλήψεις 

είναι πρακτικές επειδή ο φοιτητής χρησιμοποιεί αυτό το είδος σύλληψης για να εκτελέσει μια 

διαδικασία και να καθορίσει μια λύση. Μια τέτοια σύλληψη μπορεί για παράδειγμα να οδηγήσει 

τους μαθητές να εκτιμήσουν το όριο μιας κλαδωτής συνάρτησης, καθώς το x προσεγγίζει το a, 

υπολογίζοντας τους δύο κλάδους της συνάρτησης γύρω από το a και βλέποντας αν οι δύο κλάδοι 

«ταιριάζουν». Αν ταιριάζουν, η τιμή της συνάρτησης είναι και το όριο της συνάρτησης, αν δεν 

ταιριάζουν, το όριο δεν υπάρχει. 

Στη μελέτη του Przenioslo (2004) εντοπίστηκαν και περιεγράφηκαν πολλές κατηγορίες εικόνων 

της έννοιας του ορίου οι οποίες, σύμφωνα με τις κύριες εστίες τους, κατηγοριοποιήθηκαν στις 

παρακάτω: 

• Γειτονικές (10%) 

• Προσέγγιση μέσω γραφήματος (34%)  

• Προσέγγιση μέσω τιμών (16%) 

• Το x0  ανήκει στο πεδίο ορισμού (18%) 

• Το όριο της  f στο x0 ισούται με το f (x0) (9%) 

• Αλγοριθμικές (13%) 

Η αντίληψη της εγγύτητας, όπως αναφέρεται στη μελέτη του Amatangelo (2013), σχετίζεται με 

την εγγύτητα των τιμών εισόδου και εξόδου στις αντίστοιχες τιμές που προσεγγίζουν. Ο 

Przenioslo (2004) ονομάζει αυτή την αντίληψη γειτονική διότι συχνά οδηγεί τους μαθητές να 



42 

 

μιλάνε για μια γειτονιά-περιοχή γύρω από ένα σημείο a. Μια συλλογιστική που βασίζεται στο 

μοντέλο της εγγύτητας μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι όταν χρησιμοποιούμε τιμές x 

κοντά σε ένα a, οι τιμές  f(x) θα είναι κοντά στο L, όταν το L είναι η οριακή τιμή. Αυτή η ιδέα 

μπορεί να ενταχθεί στις πρακτικές αντιλήψεις, παίρνοντας σημεία κοντά στο a και βλέποντας σε 

τι τιμή είναι κοντά οι τιμές εξόδου. Μπορεί να ενταχθεί και στις θεωρητικές αντιλήψεις όπως 

γίνεται στις ανισότητες που εμπλέκονται στον τυπικό ορισμό του ορίου. 

Όπως παρατηρούμε, το 34% των συμμετεχόντων είχαν μία εικόνα της έννοιας όπου η βασική 

αντίληψη ήταν «προσέγγιση μέσω γραφήματος», στην οποία τα σημεία ενός γραφήματος 

προσέγγιζαν μία δεδομένη τιμή. Το 16% χαρακτηρίστηκε ως έχον μια εικόνα της έννοιας όπου η 

βασική αντίληψη ήταν «προσέγγιση μέσω τιμών», η οποία είναι ίδια με τη δυναμική-πρακτική 

σύλληψη (Williams, 1991). 

Ο Przenioslo (2004) διαπίστωσε ότι το 18% των πανεπιστημιακών φοιτητών είχαν θεωρήσεις για 

μία συνάρτηση ότι πρέπει να ορίζεται στο σημείο που υπολογίζεται το όριο. Η εν λόγω αντίληψη 

σύμφωνα με τον Bezuidenhout (2001) προέρχεται από τη χρήση μιας μεθόδου αντικατάστασης 

κατά τον υπολογισμό ενός ορίου.  

Αυτή η αντίληψη του ορίου ως απλή αντικατάσταση αποτελεί το 9% της έρευνας του Przenioslo 

(2004). Η αντίληψη ότι το όριο της  f στο x0 ισούται με το f (x0) είναι μια πρακτική αντίληψη όπου 

ο φοιτητής υπολογίζει το όριο της συνάρτησης υπολογίζοντας την τιμή της συνάρτησης στο 

σημείο όπου τείνει η ανεξάρτητη μεταβλητή. Υποστηρίζοντας την ύπαρξη αυτής της αντίληψης, 

ο Bezuidenhout (2001) διαπίστωσε ότι ορισμένοι φοιτητές ισχυρίζονται ότι 
2

lim ( ) (2)
x

f x f


 . 

Αυτές οι αλγοριθμικές αντιλήψεις μπορούν να περιγράφουν ως αποκλειστικά πρακτικές επειδή οι 

μαθητές τις χρησιμοποιούν όταν ασχολούνται μόνο με την εκτέλεση κάποιας διαδικασίας. 

Στον τομέα της έρευνας που σχετίζεται με την έννοια του ορίου είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι 

πρακτικές αντιλήψεις συχνά εμποδίζουν την εννοιολογική κατανόηση. Συγκεκριμένα, ο Williams 

(1991) έκανε κάποιες γενικεύσεις από το ποιοτικό μέρος της έρευνάς του, υποστηρίζοντας ότι: 

«Οι σπουδαστές συχνά θεωρούσαν την ευκολία και την πρακτικότητα ενός οριακού μοντέλου 

σημαντικότερα από τη μαθηματική τυπικότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα υπό την έννοια ότι τα 

μοντέλα ορίων που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν τις πραγματικότητες των ορίων στην τάξη, 

τείνουν να θεωρούνται επαρκή για τους περισσότερους μαθητές. Σημειώθηκε από πολλούς 
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φοιτητές ότι ούτε τα τυπικά ούτε τα δυναμικά μοντέλα ορίων ευθύνονται ιδιαιτέρως για τις 

διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά την επίλυση ενός προβλήματος. Οι 

διαδικαστικές γνώσεις τους (π.χ., αντικατάσταση τιμών σε συνεχείς συναρτήσεις, παραγώγιση, 

χρήση του κανόνα DHL) είναι σε μεγάλο βαθμό ξεχωριστές και αυτόνομες από τις εννοιολογικές 

τους γνώσεις.» 

Υποστηρίζοντας την ίδια θέση, ο Bezuidenhout (2001) συμπεραίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός 

γνώσεων και κατανόησης των μαθητών του πρώτου έτους σχετικά με το όριο, τη συνέχεια και τη 

διαφόριση βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μεμονωμένα γεγονότα και διαδικασίες και ότι η 

εννοιολογική κατανόησή τους και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των εννοιών είναι ανεπαρκείς. Ο ίδιος 

αναφέρει ότι: «Οι στερεότυπες ασκήσεις που αποτελούν χαρακτηριστικό πολλών κειμένων 

Απειροστικού Λογισμού συχνά ενθαρρύνουν μία μεμονωμένη προσέγγιση και όχι μια σχεσιακή 

κατανόηση των εννοιών του Απειροστικού Λογισμού. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα κείμενα του 

Απειροστικού Λογισμού είναι οριοθετημένα σε έναν διαδικαστικό προσανατολισμό, δεν πρέπει 

να θεωρείται παράξενο αν ένας μαθητής συγχέει τις διαδικαστικές δεξιότητες με μια πραγματική 

κατανόηση του περιεχομένου του Απειροστικού Λογισμού». 

Συνοψίζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Amatangelo, 2013; Bezuidenhout, 2001; Cottrill et. 

al., 1996; Denbel, 2014; Jordaan, 2009; Oehrtman, 2009; Przenioslo, 2004; Szydlik, 2000; 

Thabane, 1998; Williams, 1991, 2001), οι εικόνες της έννοιας του ορίου μίας συνάρτησης που 

εντοπίστηκαν περιγράφονται παρακάτω: 

• Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται το όριο ως απρόσιτο. 

• Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται το όριο ως προσέγγιση. 

• Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται το όριο ως αξεπέραστο. 

• Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται το όριο ως μία δυναμική διαδικασία και όχι ως ένα στατικό 

αντικείμενο. 

• Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται το όριο χρησιμοποιώντας σιωπηρά την έννοια της εγγύτητας 

ή της περιοχής-γειτονιάς. 

• Μπορούμε να βρούμε το όριο μίας συνάρτησης τοποθετώντας σε αυτή αριθμούς που 

βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε ένα δοσμένο αριθμό. 

• Μπορούμε να βρούμε το όριο μίας συνάρτησης παρατηρώντας τη γραφική παράσταση 

αυτής. 
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• Μια συνάρτηση έχει πάντοτε όριο σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. 

• Για να έχει μία συνάρτηση όριο σε ένα σημείο, πρέπει να ορίζεται σε αυτό. 

• Το όριο μίας συνάρτησης ισούται με την τιμή της συνάρτησης σε αυτό το σημείο, δηλαδή 

το όριο μπορεί πάντοτε να βρεθεί με μία μέθοδο απλής αντικατάστασης. 

• Ενώ οι φοιτητές γνωρίζουν ότι δεν ορίζεται η πράξη της διαίρεσης με το μηδέν, έχουν τη 

πεποίθηση ότι όταν διαιρούμε το μηδέν διά του μηδενός, το αποτέλεσμα είναι μηδέν. 

• Οι φοιτητές σκέφτονται μόνο τις διαδικαστικές πτυχές και δεν επικεντρώνονται στην 

εννοιολογική κατανόηση της έννοιας του ορίου. 

Οι παραπάνω αντιλήψεις αποτελούν μέρη της εικόνας της έννοιας του ορίου. Κάποιες από αυτές 

είναι διαισθητικές, άλλες είναι παρανοήσεις, ενώ άλλες διαχωρίζονται σε θεωρητικές και 

πρακτικές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η έννοια του απείρου, αν και περιέχεται σε κάποιες από τις 

παραπάνω εικόνες των φοιτητών για τα όρια των συναρτήσεων, παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό 

σε σχέση με τις εικόνες των φοιτητών που αφορούν τα όρια των ακολουθιών. Το γεγονός αυτό 

αναλύεται παρακάτω. 

 

Εικόνες των μαθητών για τα όρια ακολουθιών:  

Ο τομέας της έρευνας που εστιάζει στην έννοια του ορίου φανερώνει ότι οι εικόνες των μαθητών 

για τα όρια των ακολουθιών συμφωνούν εν μέρει με τις εικόνες των μαθητών για τα όρια των 

συναρτήσεων (Davis & Vinner, 1986; Roh, 2008; Robert, 1982; Mamona-Downs, 2001; Vinner, 

1991). Ωστόσο, σε πρόσφατη έρευνα οι Fernández-Plaza & Simpson (2016) παρατήρησαν ότι η 

πλειοψηφία των προπτυχιακών φοιτητών των μαθηματικών δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν 

συνδέσεις ανάμεσα στις έννοιες του ορίου μίας συνάρτησης σε ένα σημείο και του ορίου μίας 

ακολουθίας. Αυτό αποτελεί μία ένδειξη, ότι οι εικόνες των μαθητών για τις δύο αυτές έννοιες 

διαφέρουν σε κάποια σημεία, παρόλο που υπάγονται στον κοινό μανδύα του «ορίου».  

Ένα σημαντικό εύρημα της σχετικής βιβλιογραφίας είναι ότι το όριο μίας ακολουθίας, αντί να 

κατανοείται όπως αυτό ορίζεται τυπικά, θεωρείται ότι είναι μία άπειρη διαδικασία ή το 

αποτέλεσμα (δηλαδή το τέλος) της άπειρης διαδικασίας που ορίζει «σιωπηρά» η ακολουθία (Davis 

& Vinner, 1986; Vinner, 1991; Orton, 1983b; Mamona-Downs, 2001).  
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Όπως επισημαίνει ο Tall (1980), στα μαθηματικά υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη οριακών 

διαδικασιών. Υπάρχουν συνεχείς οριακές διαδικασίες όπως είναι το 
0

lim ( )
x x

f x


, η έννοια της 

συνέχειας και το γεωμετρικό όριο μιας χορδής καθώς πλησιάζει μια εφαπτόμενη. Επίσης, 

υπάρχουν διακριτές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των ορίων των ακολουθιών, των 

απειροσειρών, και των άπειρων δεκαδικών αναπτυγμάτων. 

Στην δεύτερη περίπτωση, στην οποία ανήκουν τα όρια των ακολουθιών, παρατηρείται μία πιο 

ισχυρή εικόνα που περιλαμβάνει την έννοια των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών 

(Williams, 1991; Davis & Vinner, 1986; Sierpińska, 1987), δηλαδή διαδικασιών που 

επαναλαμβάνονται χωρίς τέλος, αλλά στις οποίες κάθε επανάληψη έχει ένα τελικό σημείο και ένα 

αποτέλεσμα (Lakoff & Núñez, 2000). Σχετικά με αυτό, ο Dubisnky et. al. (2005), αναφέρει ότι 

μερικοί καθηγητές Απειροστικού Λογισμού πιστεύουν ότι μεταξύ των ορισμών: 

για κάθε 0  , υπάρχει 0   τέτοιο ώστε αν 0 x a    , τότε ( )f x L    

και  

για κάθε n , υπάρχει 0   τέτοιο ώστε αν 0 x a    , τότε 
1

( )f x L
n

   

οι μαθητές τείνουν να βλέπουν τον δεύτερο ως πιο εύκολο από τον πρώτο. Αυτό συμβαίνει διότι, 

προκειμένου να αποδειχθεί ότι μια πρόταση ισχύει για όλα τα στοιχεία ενός ορισμένου συνόλου, 

κάποιος τυπικά επιλέγει ένα αυθαίρετο στοιχείο του συνόλου, παρέχει μια απόδειξη γι 'αυτό το 

στοιχείο και στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι η πρόταση ισχύει για κάθε στοιχείο. Στην περίπτωση 

ενός άπειρου αριθμήσιμου συνόλου, η δυνατότητα να μεταφερθεί η έννοια του «για κάθε» από 

ένα αυθαίρετο στοιχείο σε κάθε στοιχείο ή η ικανότητα να δομηθεί η έννοια του «για κάθε» σε 

ένα μυαλό μπορεί να είναι δυνατή επειδή υπάρχει μια υποκείμενη εποικοδομητική διαδικασία, 

δηλαδή η ενέργεια του επαναλαμβανόμενου. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει καμία προφανής διανοητική 

διαδικασία που να βασίζεται στη σύλληψη ενός συνόλου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση μη 

αριθμήσιμων συνόλων, η σημασία του «για κάθε» δεν είναι απολύτως σαφής (Dubisnky et. al., 

2005). Έτσι, η έννοια των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών συνδέεται ευκολότερα με 

το όριο μίας ακολουθίας παρά με το όριο μίας συνάρτησης. 
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Ωστόσο, η θεώρηση του ορίου μίας ακολουθίας ως το αποτέλεσμα που προκύπτει από την 

υποκείμενη διαδικασία, σκοντάφτει στο εμπόδιο του αν το όριο επιτυγχάνεται ή όχι (Mamona-

Downs, 2001; Sierpińska, 1987). Το εμπόδιο αυτό, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οφείλεται στη 

διάκριση μεταξύ του δυνητικού και του πραγματικού απείρου. Δεδομένης της εννοιολογικής 

δυσκολίας της έννοιας του άπειρου, είτε πρόκειται για πραγματικό είτε για δυνητικό (Tirosh, 

1991), δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μαθητές πέφτουν σε αυτήν την παγίδα που 

ελλοχεύει (Williams, 2001).  

Οι Davis & Vinner (1986) διεξήγαγαν ένα πείραμα διδασκαλίας διάρκειας δύο χρόνων στο οποίο 

επιδιώκουν να αναπτύξουν έγκαιρη κατανόηση των εννοιών του ορίου με 15 μαθητές 11ης τάξης 

(11-grade). Αυτοί ήταν ιδιαίτερα ικανοί μαθητές οι οποίοι διδάχτηκαν σε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με εννοιολογικό προσανατολισμό που αποσκοπούσε στο να τους αποτρέψει να κάνουν 

τα λάθη που είναι κοινά στους μέσους μαθητές στα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών. 

Ωστόσο, τα λάθη αυτά τελικά δεν αποφεύχθηκαν. 

Στα μαθήματα, παρουσιάστηκαν στους μαθητές διάφοροι τύποι ακολουθιών (π.χ. για να βρουν το 

ρίζα 2 ή τη περίμετρο ενός κύκλου), τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν τις δικές τους ακολουθίες 

με διάφορες ιδιότητες και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός 

ορισμού ενός ορίου που περιέχει όλα τα παραδείγματα. Διάφορες παρανοήσεις των ορίων 

αποκαλύφθηκαν και αντιμετωπίστηκαν σε αυτή τη διαδικασία. Για παράδειγμα, κάποιες 

περιλάμβαναν την αντίληψη ότι το όριο είναι «ο αριθμός στον οποίο πλησιάζουν οι όροι» (ένας 

τέτοιος αριθμός δεν είναι μοναδικός και αυτή η δήλωση ισχύει μόνο για μονοτονικές ακολουθίες) 

ή «ο αριθμός στον οποίο φτάνει κάποιος μετά από απείρως πολλές βελτιώσεις». Το τελικό 

αποτέλεσμα αυτή της διαδικασίας περιείχε τρεις εκδόσεις ενός ορισμού, τον τυπικό ορισμό ε-Ν 

και δύο ανεπίσημες αλλά ισοδύναμες εκδοχές βασισμένες στη γλώσσα της προσέγγισης και σε 

μια γραφική αναπαράσταση. 

Στο τέλος της 11ης τάξης, οι μαθητές κατάφεραν να αποδείξουν τυπικά θεωρήματα, να δηλώσουν 

ορθούς ορισμούς και να παράξουν παραδειγματικές ακολουθίες για να απορρίψουν λανθασμένους 

ορισμούς. Στις αρχές της 12ης τάξης, μετά από καλοκαιρινές διακοπές, οι μαθητές έδωσαν ένα 

τεστ «έκπληξη» που τους ζητούσε τόσο έναν ακριβή επίσημο ορισμό όσο και μια περιγραφή ενός 

ορίου μιας ακολουθίας με διαισθητικούς ή άτυπους όρους. Ο Davis και ο Vinner ανέλυσαν τις 

απαντήσεις για να προσδιορίσουν αν οι τυπικές ερμηνείες (που έμαθαν οι μαθητές του 
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προηγούμενου έτους) διέφεραν από τις αφελείς αντιλήψεις τους και στη συνέχεια ταξινόμησαν τις 

εικόνες των μαθητών σε εννέα κατηγορίες: 

1. Μία ακολουθία δεν πρέπει να επιτυγχάνει το όριό της. 

2. Εικόνες που υπονοούσαν σιωπηρά την μονοτονία της an – σχετίζοντας τη φράση «τείνει 

προς το όριο» με την καθημερινή της σημασία. 

3. Σύγχυση της έννοιας του ορίου ως αξεπέραστο. 

4. Εικόνες που θεωρούν ότι υπάρχει ένας «τελευταίος» όρος της ακολουθίας a∞. 

5. Εικόνες που θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο μπορούμε να «περάσουμε μέσα από άπειρους» 

όρους της ακολουθίας. 

6. Σύγχυση του 0( )f x  με το 
0

lim ( )
x x

f x


. 

7. Εικόνες που θεωρούν ότι οι ακολουθίες πρέπει να έχουν κάποια προφανή και συνεπή 

πρότυπα (ή απλά έναν αλγεβρικό τύπο). 

8. Παραμέληση του σημαντικού ρόλου της σειράς στην οποία εμφανίζονται τα ε και Ν καθώς 

διαβάζουμε τον ορισμό από τα αριστερά. 

9. Σύγχυση ανάμεσα στο γεγονός ότι το «n δεν φτάνει το άπειρο» και την ερώτηση του πότε 

η ακολουθία an μπορεί ενδεχομένως να «φτάσει τον αριθμό L». 

Στα πλαίσια της έρευνας, η χρήση της γλώσσας εμφανίστηκε ως μια ιδιαίτερα σημαντική επιρροή 

με λέξεις όπως το «όριο» που υποδηλώνουν ένα πραγματικό όριο, όπως το «όριο ταχύτητας» (ένας 

μαθητής έβγαλε ακόμα μια εικόνα ενός φράκτη γύρω από μια ομάδα προβάτων). Κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων έγινε διακριτή η κυρίαρχη χρήση μονότονων ακολουθιών και ακολουθιών που 

αντιπροσωπεύονται από συγκεκριμένους τύπους. 

Η Robert (1982) ερεύνησε τα διαφορετικά μοντέλα που μπορούν να έχουν οι σπουδαστές για την 

έννοια του ορίου ακολουθίας επικεντρωνόμενη στη συζήτηση περί δυναμικών και στατικών 

αντιλήψεων. Στην έρευνα συμμετείχαν 1380 σπουδαστές που είχαν διδαχθεί τον τυπικό ορισμό 

του ορίου ακολουθίας σε διάφορα επίπεδα στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Η ερευνήτρια 

ρώτησε τους σπουδαστές πως θα εξηγούσαν την έννοια της συγκλίνουσας ακολουθίας σε έναν 

μαθητή 14 ή 15 ετών, μία ερώτηση που προκαλεί περισσότερο την εικόνα παρά τον ορισμό της 

έννοιας. Παρατηρήθηκαν εκδηλώσεις αυθόρμητων πρωτογενών αντιλήψεων που εκφράστηκαν 

ως: 
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• στατική αντιμετώπιση : «οι τελικοί όροι έχουν πάντα την ίδια τιμή» 

• περιοριστική αντιμετώπιση: «οι τιμές δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ℓ» 

Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν μοντέλα που προέκυψαν από την τυπική διδασκαλία, τα οποία η 

ερευνήτρια ταξινόμησε στις παρακάτω κατηγορίες : 

• Μονοτονικά και δυναμικά μονοτονικά μοντέλα (12%) 

«μια συγκλίνουσα ακολουθία είναι μια αύξουσα ακολουθία φραγμένη άνω» (αντίστοιχα 

φθίνουσα και κάτω φραγμένη) 

«μια συγκλίνουσα είναι μια αύξουσα (ή φθίνουσα) ακολουθία που πλησιάζει ένα όριο» 

• Δυναμικά μοντέλα (35%) 

«η un τείνει στο ℓ» 

«η un πλησιάζει το ℓ» 

«η απόσταση της un από το ℓ γίνεται μικρή» 

«οι τιμές πλησιάζουν ένα αριθμό όλο και περισσότερο» 

• Στατικά μοντέλα (13%) 

«τα un βρίσκονται σ’ ένα διάστημα κοντά στο ℓ» 

«τα un είναι συγκεντρωμένα γύρω από το ℓ» 

• Μικτά μοντέλα (14%) 

«ένα μίγμα των ανωτέρω». 

Από τους σπουδαστές που συμμετείχαν στην έρευνα, το 4% έδωσε τον τυπικό ορισμό, το 5% δεν 

απάντησε ενώ οι υπόλοιποι έδωσαν ελλιπείς απαντήσεις. Από την παραπάνω έρευνα έρχονται στη 

επιφάνεια μοντέλα για το όριο όπως : «Το όριο είναι ένα φράγμα», «Η σύγκλιση συνδέεται με τη 

μονοτονία». 

Η ερευνήτρια παρατηρεί ότι τα παραπάνω μοντέλα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές 

λύνουν προβλήματα. Είναι σαφές ότι οι σπουδαστές δεν διαθέτουν μόνο μια εικόνα για το όριο 

αλλά περισσότερες, οι οποίες εμφανίζονται ανάλογα με τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται. 

Επίσης είναι φανερή η τάση των σπουδαστών να προτιμούν τις δυναμικές ερμηνείες. Οι εικόνες 
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έννοιας, που σχετίζονται με τις δυναμικές εικόνες, περιέχουν πολλούς παράγοντες που 

συγκρούονται με τον τυπικό ορισμό («πλησιάζει αλλά δεν μπορεί να φθάσει», «δεν μπορεί να το 

περάσει», κ.λπ.). Συνεπώς, οι σπουδαστές αναπτύσσουν εικόνες για το όριο και το άπειρο που 

σχετίζονται με παρανοήσεις που αφορούν τη διαδικασία της «προσέγγισης» ή «της αύξησης» ή 

«της επ’ άπειρον προσέγγισης». 

Ο Roh (2008) διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι εικόνες των φοιτητών του Απειροστικού 

Λογισμού για το όριο μιας ακολουθίας επηρεάζουν την κατανόηση του ορισμού του ορίου μιας 

ακολουθίας. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 33 φοιτητές πανεπιστημίου που δεν είχαν 

διδαχθεί τον τυπικό ορισμό του ορίου μιας ακολουθίας. Σε μια σειρά συνεντεύξεων βασισμένων 

σε εργασίες, οι μαθητές αξιολόγησαν την καταλληλότητα κάποιων προτάσεων που περιγράφουν 

τη σύγκλιση των ακολουθιών μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης πρακτικής δραστηριότητας που 

ονομάζεται δραστηριότητα ε-strip. Η κατανόηση των μαθητών όσον αφορά στον ορισμό του ορίου 

μιας ακολουθίας επηρεάστηκε από τις εικόνες των ορίων ως «ασύμπτωτες», «σημεία 

συσσώρευσης» ή «πραγματικά όρια». Ο ερευνητής λέει ότι: 

«Παρατηρήθηκε ότι κάποιοι φοιτητές τείνουν να θεωρούν μια ακολουθία συγκλίνουσα εάν οι όροι 

της ακολουθίας πλησίαζαν μία ορισμένη τιμή, αλλά κανένας από τους όρους της ακολουθίας δεν 

ήταν ίσος με την τιμή. Ως συνέπεια αυτής της αντίληψης της σύγκλισης, αυτοί οι φοιτητές τείνουν 

να φαντάζονται τα όρια μιας ακολουθίας ως ασύμπτωτες δηλαδή γραμμές στις οποίες το γράφημα 

της ακολουθίας είναι αυθαίρετα κοντά αλλά δεν τις υπερβαίνει ούτε τις διασχίζει». Η περιγραφή 

αυτή συμβαδίζει με την περιγραφή του ορίου από τους Davis & Vinner (1986) ως αξεπέραστο ή 

με αυτό που η Robert (1982) ονομάζει περιοριστική αντιμετώπιση. 

Κάποιοι άλλοι φοιτητές εξέτασαν αν άπειροι στο πλήθος όροι μιας δεδομένης ακολουθίας 

βρίσκονταν κοντά σε έναν ορισμένο αριθμό ή βρίσκονταν μέσα σε μια αυθαιρέτως μικρή γειτονιά 

ενός αριθμού, ο οποίος θεωρούσαν ότι ήταν το όριο. Ένας τέτοιος αριθμός στα μαθηματικά 

ονομάζεται σημείο συσσώρευσης και ορίζεται ως εξής: 

«Ένα σημείο x ονομάζεται σημείο συσσώρευσης της ακολουθίας xn αν για κάθε 0  , υπάρχουν 

άπειρα το πλήθος  n  ώστε nx x   ».  

Τέλος, στην τρίτη κατηγορία των φοιτητών ταξινομήθηκαν αυτοί που φαντάζονται τα όρια ως 

πραγματικά όρια και συνεπώς είχαν μία θεώρηση για αυτά που ήταν συμβατή με τον τυπικό 
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ορισμό του ορίου. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές της τρίτης ομάδας έλεγξαν αν μια δεδομένη 

ακολουθία πλησιάζει ή ισούται με μια μοναδική τιμή, δηλαδή, αναζήτησαν μια μοναδική τιμή L 

τέτοια ώστε η διαφορά μεταξύ αυτής και κάθε όρου της ακολουθίας να μειώνεται συνεχώς προς 

το 0 ή να γίνεται ίση με 0. Αυτή η αντίληψη είναι συμβατή με τη μαθηματική έννοια του ορίου 

μιας ακολουθίας. Οι φοιτητές στην κατηγορία των πραγματικών ορίων διαφέρουν από αυτούς των 

δύο άλλων κατηγοριών. Πρώτον, η εικόνα τους για το όριο περιλαμβάνει τη δυνατότητα της 

ισότητας των όρων της ακολουθίας με το όριο, γεγονός που οι μαθητές στην κατηγορία 

ασύμπτωτων δεν το αντιλαμβάνονται, και δεύτερον, δέχονται τη μοναδικότητα του ορίου, κάτι 

που οι φοιτητές των άλλων κατηγοριών δεν το θεωρούν απαραίτητο. O Roh, επισημαίνει ότι στην 

τρίτη κατηγορία οι φοιτητές εξακολούθησαν να έχουν εικόνες που βασίζονται σε δυναμικές 

αντιλήψεις, οι οποίες όμως ήταν συμβατές με τον ορισμό της έννοιας. Το εύρημα αυτό είναι 

σύμφωνo με την άποψη των Cottrill et al. (1996) που υποστηρίζουν ότι η δυσκολία στη μετάβαση 

σε μια πιο τυπική αντίληψη του ορίου είναι τουλάχιστον, εν μέρει, αποτέλεσμα της ανεπαρκούς 

ανάπτυξης μιας ισχυρής δυναμικής αντίληψης. 

Σε μία λιγότερο πρόσφατη έρευνα οι Tall & Schwarzenberger (1978) έκαναν σε κάποιους 

πρωτοετείς φοιτητές την εξής ερώτηση: «Είναι το 0,999... (άπειρα 9) ίσο ή μικρότερο από το 1»; 

Μερικές απαντήσεις περιείχαν αντιλήψεις απειροελάχιστων: 

«Είναι ίσα επειδή η διαφορά μεταξύ αυτών είναι ένας απειροελάχιστος αριθμός». 

«Είναι ίσα επειδή στο άπειρο έρχεται τόσο κοντά στο 1 που μπορούν να θεωρηθούν ίσα». 

«Είναι μόλις πιο μικρό από το 1, αλλά είναι το κοντινότερο που μπορείς να φτάσεις χωρίς 

να είναι πραγματικά 1» 

«Είναι μόλις πιο μικρό από το 1, αλλά η διαφορά μεταξύ αυτού και του 1 είναι απείρως 

μικρή» 

Η πλειοψηφία όμως των μαθητών απάντησε ότι ο αριθμός 0,999... είναι μικρότερος από το 1. Το 

γεγονός αυτό αντανακλά την ιδέα ότι το όριο ως αντικείμενο έχει τις ίδιες ιδιότητες με τα 

αντικείμενα που τείνουν σε αυτό. Ο Tall (1986) ονομάζει ένα τέτοιο όριο ως «γενικευμένο όριο» 

(generic limit) το οποίο θεωρείται ότι έχει τις ίδιες ιδιότητες που είναι κοινές σε όλους τους όρους 

της ακολουθίας. Σύμφωνα με τον Tall (2002), το γενικευμένο όριο δεν χρειάζεται να είναι ένα 

όριο από την μαθηματική έννοια, αλλά είναι η έννοια του ορίου που το άτομο κρατά στο μυαλό 
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του ως αποτέλεσμα της γενίκευσης των κοινών ιδιοτήτων των όρων της ακολουθίας. Αυτό το 

φαινόμενο συμβαίνει όχι μόνο με ακολουθίες αριθμών αλλά και με ακολουθίες συναρτήσεων και 

άλλα μαθηματικά αντικείμενα που έχουν μία κοινή ιδιότητα. Ιστορικά, αυτό κατοχυρώνεται από 

την «αρχή της συνέχειας» (principle of continuity) του Leibniz (Tall, 2002): 

«Σε οποιαδήποτε υποθετική μετάβαση, που έχει έναν τερματικό σταθμό, επιτρέπεται να θεσπιστεί 

μία γενικευμένη συλλογιστική, στην οποία ο τερματικός σταθμός μπορεί να συμπεριληφθεί». 

(Leibniz σε επιστολή προς τον Bayle, Ιανουάριος 1687) 

Ο Monaghan (1986) εξέτασε στους Άγγλους μαθητές Α-level (μαθητές ηλικίας 16-18 ετών, 

μερικοί έχουν επιλέξει ως μάθημα τα μαθηματικά ενώ κάποιοι άλλοι όχι) τις αντιλήψεις τους για 

τα όρια και το άπειρο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εικόνες που περιέχουν το γενικευμένο 

όριο κυριαρχούν στις αντιλήψεις των μαθητών, ενώ φαίνεται να υπάρχει μία μικρή μετατόπιση 

από την γενικευμένη ιδέα του ορίου προς την τυπική ανάμεσα σε ορισμένους μαθηματικούς του 

Α επιπέδου. 

Η Mamona-Downs (2001) συνδέει την έννοια του γενικευμένου ορίου με την αντίληψη του ορίου 

μίας ακολουθίας ως το αποτέλεσμα της υποκείμενης άπειρης διαδικασίας. Συγκεκριμένα λέει ότι: 

«Όπως έχουμε δει, μια ακολουθία συχνά θεωρείται ως μια άπειρη διαδικασία, με το όριο να 

λειτουργεί ως ένα είδος τελικής τιμής για τη διαδικασία. Όμως, ως τιμή, το όριο μπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχει μια ειδική ‘τελική’ θέση μέσα στην ακολουθία. Η πεποίθηση ότι το όριο 

καθορίζει τόσο τη θέση όσο και την τιμή μπορεί να εξηγήσει την κοινή παρατήρηση που κάνουν 

οι μαθητές ότι μια ακολουθία δεν μπορεί να φθάσει το όριό της». 

Συνοψίζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Sierpińska, 1987; Tall & Schwarzenberger, 1978; 

Davis & Vinner, 1986; Roh, 2008; Robert, 1982; Mamona-Downs, 2001; Monaghan, 1986; 

Vinner, 1991; Orton, 1983b), κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τις εικόνες των μαθητών για τα 

όρια των ακολουθιών περιγράφονται παρακάτω: 

• Σύγχυση σχετικά με το αν το όριο επιτυγχάνεται. 

• Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το όριο ως αξεπέραστο. 

• Για να συγκλίνει μία ακολουθία πρέπει να είναι μονότονη. 

• Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το όριο ως μία δυναμική διαδικασία και όχι ως ένα 

στατικό αντικείμενο. 
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• Σύγχυση σχετικά με τις δυναμικές και τις στατικές αντιλήψεις. 

• Το όριο είναι το αποτέλεσμα ή ο τελευταίος όρος της άπειρης υποκείμενης 

διαδικασίας. 

• Οι μαθητές τείνουν να προσδίδουν στο όριο τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους 

όρους της ακολουθίας (γενικευμένο όριο). 

Όπως παρατηρούμε η φύση των εικόνων των μαθητών για τα όρια των ακολουθιών σχετίζεται 

περισσότερο με τις θεωρητικές παρά με τις πρακτικές αντιλήψεις, οι οποίες παρατηρήθηκαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις εικόνες των μαθητών για τα όρια των συναρτήσεων. Η κατανόηση της 

έννοιας του ορίου αποτελεί μια κατασκευαστική διαδικασία, στην οποία οι μαθητές βασίζονται 

και τροποποιούν τις υπάρχουσες εικόνες τους (Denbel, 2014). Έτσι, είναι λάθος να ισχυριστούμε 

ότι κάποια από τις παραπάνω εικόνες του ορίου είναι βλαβερή για τον μαθητή. Αντίθετα, είναι η 

αναγνώρισή τους που συντελεί στη δημιουργία εικόνων της έννοιας συμβατές με τον ορισμό της. 

 

Η θεωρία APOS: 

Η θεωρία APOS είναι μία θεωρία μάθησης η οποία έχει κερδίσει τη προσοχή αρκετών ερευνών 

στο κλάδο της μαθηματικής εκπαίδευσης (Cottrill et. al., 1996; Dubinsky et. al., 2005; Dubisnky 

et. al., 2008; Brown et. al., 2010; Radu & Weber, 2011).  Η θεωρία αυτή υπάγεται στην ευρύτερη 

έννοια του κονστρουκτιβισμού και αποτελεί μία επέκταση της θεωρίας του Piaget για την 

αναστοχαστική αφαίρεση που εφαρμόζεται στη μελέτη της γνώσης των μαθηματικών εννοιών σε 

προπτυχιακό επίπεδο. Ο Piaget (1970, οπ. αναφ. στο Dubinsky et. al., 2008) σημείωσε μια στενή 

σχέση μεταξύ της φύσης μιας μαθηματικής έννοιας και της ανάπτυξής της στο μυαλό ενός ατόμου. 

Ως εκ τούτου, η ανάλυση που βασίζεται στην θεωρία APOS είναι τόσο επιστημολογική όσο και 

ψυχολογική. 

Η συντομογραφία APOS, που υποδηλώνει τις λέξεις ενέργεια (Action), διαδικασία (Process), 

αντικείμενο (Object), σχήμα (Schema), αναφέρεται στους τύπους των νοητικών δομών που 

αναπτύσσει ένα άτομο ανταποκρινόμενο σε συγκεκριμένες καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. 

Ένα άτομο χρησιμοποιεί ορισμένους πνευματικούς μηχανισμούς, όπως την «εσωτερικοποίηση» 

(interiorization), το «συντονισμό» (coordination) και την «ενθυλάκωση» (encapsulation) για την 

κατασκευή αυτών των δομών. 
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Μια ενέργεια είναι οποιαδήποτε φυσική ή διανοητική μετατροπή αντικειμένων για την απόκτηση 

άλλων αντικειμένων. Εμφανίζεται ως αντίδραση στα ερεθίσματα που το άτομο αντιλαμβάνεται 

ως εξωτερικά. Μπορεί να είναι απλά ένα βήμα (με το πόδι), ένα φυσικό αντανακλαστικό, ή η 

πράξη ανάκλησης (recalling) κάποιου γεγονότος από τη μνήμη. Μπορεί επίσης να είναι μια 

πολλαπλή αντίδραση, που όμως στη συνέχεια έχει το χαρακτηριστικό ότι σε κάθε βήμα το επόμενο 

βήμα ενεργοποιείται από αυτό που έχει προηγηθεί και όχι από τον συνειδητό έλεγχο του 

μετασχηματισμού του ατόμου. Σε αυτή την περίπτωση, τα αποτελέσματα των διαφόρων σταδίων 

της αντίδρασης ελέγχουν τουλάχιστον μερικώς το άτομο (π.χ., ενεργοποιώντας τη μνήμη), το 

οποίο, με αυτή την έννοια, αποτελεί μέρος του μετασχηματισμού. Όταν το άτομο αναστοχάζεται 

σε κάποιες ενέργειες μπορεί να αρχίσει να συνειδητοποιεί τον έλεγχό του πάνω σε αυτές. Στη 

περίπτωση αυτή λέμε ότι η ενέργεια έχει «εσωτερικοποιηθεί» ως μία διαδικασία. 

Μια διαδικασία είναι ένας μετασχηματισμός ενός αντικειμένου (ή αντικειμένων) που έχει το 

σημαντικό χαρακτηριστικό ότι το άτομο έχει τον έλεγχο του μετασχηματισμού, με την έννοια ότι 

είναι σε θέση να περιγράψει, ή να αναστοχαστεί πάνω σε όλα τα βήματα του μετασχηματισμού 

χωρίς απαραίτητα να τον εκτελεί. Μόλις ένα άτομο έχει κατασκευάσει μια διαδικασία, αυτή 

μπορεί να μετασχηματιστεί με διάφορους τρόπους. Μια διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί ή 

μπορεί να «συντονιστεί» με άλλες διαδικασίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός ο συντονισμός 

οδηγεί σε μια νέα διαδικασία (όπως στη σύνθεση συναρτήσεων). Σε άλλες περιπτώσεις, οι 

διαδικασίες συνδέονται (ίσως με άλλες κατασκευές) για να σχηματίσουν ένα σχήμα. Καθώς το 

άτομο αναστοχάζεται πάνω στην πράξη του μετασχηματισμού των διαδικασιών, αυτές αρχίζουν 

να γίνονται αντικείμενα. 

Αυτό απαιτεί μια μετατόπιση της σκέψης από το να βλέπει κανείς τον αρχικό μετασχηματισμό ως 

κάτι που κάνει κανείς εστιάζοντας στα βήματα που τον συνθέτουν σε μια αντίληψη του 

μετασχηματισμού ως μια στατική οντότητα, κάτι στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν ενέργειες. 

Για να δημιουργηθεί αυτή τη μετατόπιση, το άτομο χρειάζεται να «ενθυλακώσει» τη διαδικασία 

σε ένα νοητικό αντικείμενο. Προκειμένου να λάβει χώρα η ενθυλάκωση, το άτομο πρέπει πρώτα 

να δει τη διαδικασία ως ολοκληρωμένη, δηλαδή πρέπει να είναι σε θέση να φανταστεί ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί όλα τα βήματα και να γνωρίζει τις κυριότερες ιδιότητες κάθε βήματος. Η 

ικανότητα να θεωρείται μια διαδικασία ολοκληρωμένη είναι ωστόσο ανεπαρκής για ενθυλάκωση, 

ειδικά στην περίπτωση των άπειρων διαδικασιών. Για να μπορέσει ένα άτομο να πραγματοποιήσει 
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την ενθυλάκωση μίας διαδικασίας, είναι αναγκαίο να απαλλαχθεί από την παράμετρο του χρόνου 

και να σκεφτεί ότι τα βήματα της διαδικασίας υλοποιούνται όλα «σε μία στιγμή». Αυτό σημαίνει, 

να αντιληφθεί τη διαδικασία ως ολότητα. Όταν ένα άτομο βλέπει μια διαδικασία τόσο 

ολοκληρωμένη όσο και ως μία ολότητα, λέμε ότι η διαδικασία γίνεται αντιληπτή ως μία 

ολοκληρωμένη ολότητα ή ολοκληρωμένο σύνολο. Η σύλληψη μίας διαδικασίας ως 

ολοκληρωμένη ολότητα έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των άπειρων διαδικασιών.  

Όταν μία διαδικασία ενθυλακωθεί σε ένα αντικείμενο τότε μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μία 

ενέργεια πάνω σε αυτό (π.χ. πρόσθεση μίας συνάρτησης σε μία άλλη). Τα αντικείμενα μπορούν 

να από-ενθυλακωθούν (de-encapsulated) για να αποκτήσουν τις διαδικασίες από τις οποίες ήρθαν 

και είναι συχνά σημαντικό στα μαθηματικά να μπορεί κάποιος να μετακινείται μεταξύ ενός 

αντικειμένου και μιας διαδικασίας αντίληψης μιας μαθηματικής ιδέας. 

Ένα σχήμα είναι μια συνεπής συλλογή ενεργειών, διαδικασιών, αντικειμένων και άλλων 

σχημάτων, που είναι συνδεδεμένα με κάποιον τρόπο και εφαρμοσμένα επάνω σε μια κατάσταση 

προβλήματος. Όπως και με τις διαδικασίες, ένα άτομο μπορεί να αναστοχαστεί σε ένα σχήμα και 

να το μετασχηματίσει. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σχήμα να γίνει ένα νέο αντικείμενο. 

Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι κατασκευής αντικειμένων - από 

διαδικασίες και από σχήματα. 

Τα αντικείμενα μπορούν να μετασχηματιστούν από ενέργειες υψηλότερου επιπέδου, οδηγώντας 

σε νέες διαδικασίες, αντικείμενα και σχήματα. Ως εκ τούτου, έχουμε ένα μηχανισμό που μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα σπειροειδές της ενέργειας, της διαδικασίας και του αντικειμένου μέσα στα 

διευρυνόμενα σχήματα. 

Ο Cornu (1981, οπ. αναφ. στο Cottrill et al., 1996) επισήμανε ότι η ιδέα του ορίου είναι, για τους 

περισσότερους μαθητές, το πρώτο θέμα στο οποίο τα μαθηματικά δεν περιορίζονται σε έναν 

πεπερασμένο υπολογισμό που δίνει μια πεπερασμένη απάντηση. Σύμφωνα με τους Cottrill et al. 

(1996), αυτή είναι ακριβώς η διάκριση μεταξύ μιας ενέργειας και μιας διαδικασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι όταν ο υπολογισμός συνεπάγεται έναν άπειρο αριθμό βημάτων, 

μπορεί να γίνει κατανοητός μόνο μέσω μιας διαδικασίας η οποία στη συνέχεια ίσως ενθυλακωθεί 

σε αντικείμενο.  Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ένας φοιτητής που δεν μπορεί να υπερβεί τον 

υπολογισμό ενός πεπερασμένου αριθμού τιμών της συνάρτησης σε σημεία κοντά στο a έχει μια 
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αντίληψη «ενέργειας» για μια μεταβλητή που προσεγγίζει μια σταθερή ποσότητα, η οποία δεν έχει 

εσωτερικοποιηθεί σε μια διαδικασία. 

Αναφέρουμε ένα παράδειγμα υπό το πρίσμα της θεωρίας APOS για την καλύτερη κατανόησή της: 

Η τοποθέτηση τιμών σε μία μεταβλητή x αποτελεί μία ενέργεια. Η ενέργεια αυτή μπορεί να 

συντονιστεί με τον αλγεβρικό τύπο μίας συνάρτησης. Με αυτό το τρόπο εκτελούμε μία ενέργεια 

υπολογισμού της συνάρτησης σε διάφορα σημεία του πεδίου ορισμού της. Καθώς ένα άτομο 

αναστοχάζεται πάνω σε αυτές τις ενέργειες αρχίζει να αποκτάει τον έλεγχο πάνω σε αυτές έχοντας 

την ικανότητα να τις περιγράψει και να τις φανταστεί με σαφήνεια. Έτσι, αυτές οι ενέργειες λέμε 

ότι εσωτερικεύονται σε μία διαδικασία. Καθώς ένα άτομο αναστοχάζεται στην διαδικασία εισροής 

και εκροής τιμών στο «μηχανισμό» της συνάρτησης αρχίζει και αποκτάει μία αντίληψη της 

συνάρτησης ως ένα αντικείμενο. Η αλλαγή της διαδικαστικής οπτικής σε μία αντικειμενική γίνεται 

μέσω της ενθυλάκωσης. Στη συνέχεια η συνάρτηση, ως αντικείμενο πλέον, μπορεί να προστεθεί, 

να πολλαπλασιαστεί με κάποια άλλη ή να εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πάνω σε αυτή. 

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι για να ενθυλακώσουμε μία συνάρτηση, πρέπει να έχουμε 

μία θεώρηση της υποκείμενης διαδικασίας ως ολοκληρωμένη ολότητα. 

 

Σχηματισμός της έννοιας του ορίου: 

Ο τομέας της έρευνας δείχνει ότι οι μαθητές γενικά δεν είναι σε θέση να έχουν μία συνεπή 

κατανόηση του τυπικού ορισμού του ορίου για διάφορους λόγους (Swinyard & Larsen, 2012). Οι 

Cottrill et al. (1996) συνεισφέρουν σημαντικά σε αυτό το θέμα, βασιζόμενοι στη θεωρία APOS, 

στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. Οι παραπάνω ερευνητές, αντί να εντοπίζουν τα είδη των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, παρέχουν ένα γνωστικό μοντέλο που ονομάζεται 

«γενετική αποσύνθεση», το οποίο περιγράφει τι μπορεί να σημαίνει να κατανοηθεί ο ορισμός της 

έννοιας του ορίου. Αυτή η γενετική αποσύνθεση που αφορά τον σχηματισμό της έννοιας, 

αποτελείται από επτά βήματα, περιγράφοντας σταδιακά πιο περίπλοκες πνευματικές κατασκευές 

που σχετίζονται με την έννοια του ορίου. Τα πρώτα τέσσερα βήματα ασχολούνται με την άτυπη 

έννοια του ορίου και επικεντρώνονται στις γνωστικές διαδικασίες που αφορούν στις δυναμικές 

εικόνες του ορίου μιας συνάρτησης σε ένα σημείο. Τα τελευταία τρία βήματα, τα οποία 

επικεντρώνονται στον επίσημο ορισμό, αφορούν την επισημοποίηση των άτυπων διαδικασιών που 

αναφέρονται στα πρώτα τέσσερα βήματα.  
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Τα 7 βήματα στη γενετική αποσύνθεση σχετικά με το όριο lim ( )
x a

f x L


  είναι τα εξής: 

1. Η ενέργεια της εκτίμησης της  f σε ένα μόνο σημείο x που θεωρείται ότι είναι κοντά ή 

ίσο με a. 

2. Η ενέργεια της εκτίμησης της συνάρτησης  f σε λίγα σημεία, από τα οποία κάθε 

διαδοχικό σημείο βρίσκεται πιο κοντά στο a από ό, τι ήταν το προηγούμενο σημείο. 

3. Κατασκευή ενός συντονισμένου σχήματος που έχει ως εξής: 

α. Εσωτερίκευση της ενέργειας του Βήματος 2 για την κατασκευή από τον μαθητή 

μιας διαδικασίας στην οποία το x πλησιάζει το a. 

β. Κατασκευή μιας ευρείας διαδικασίας στην οποία τα y προσεγγίζουν το L. 

γ. Συντονισμός των (α), (β) μέσω της f. Δηλαδή, η συνάρτηση f εφαρμόζεται στη 

διαδικασία του x που προσεγγίζει το a για να ληφθεί η διαδικασία της f(x) που 

προσεγγίζει το L. 

4. Εκτέλεση ενεργειών πάνω στην έννοια του ορίου συζητώντας, για παράδειγμα, τα όρια 

σύνθετων συναρτήσεων (πρόσθεση, πηλίκο κ.τ.λ. συναρτήσεων). Με αυτό τον τρόπο, το 

σχήμα του Βήματος 3 ενθυλακώνεται για να γίνει αντικείμενο. 

5. Ανακατασκευή των διαδικασιών του Βήματος 3(γ), χρησιμοποιώντας διαστήματα και  

ανισότητες. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή αριθμητικών υπολογισμών της εγγύτητας της 

προσέγγισης, με τα σύμβολα 0 x a     και ( )f x L   . 

6. Εφαρμογή ενός σχήματος ποσοτικοποίησης για τη σύνδεση της ανακατασκευασμένης 

διαδικασίας του προηγούμενου βήματος έτσι ώστε να αποκτηθεί ο τυπικός ορισμός του 

ορίου. 

7. Εφαρμογή του ε-δ ορισμού σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. 

 

Με αυτόν το τρόπο ο Cottrill et al. (1996) υποθέτει ότι η συνεκτική συλλογιστική σχετικά με τον 

τυπικό ορισμό του ορίου συνεπάγεται την τυποποίηση των άτυπων αντιλήψεων του ορίου. 

Συγκεκριμένα, στη γενετική αποσύνθεση, γίνεται ανακατασκευή των συντονισμένων δυναμικών 

διαδικασιών (όταν το x προσεγγίζει το a, η f(x) προσεγγίζει το L) που περιγράφεται στο στάδιο 3γ 

σε μια λογικά διαμορφωμένη δομή (αν 0 x a    , τότε ( )f x L   ). 
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Ενώ όμως τα πρώτα 4 βήματα της γενετικής αποσύνθεσης αποδείχθηκαν εμπειρικά στην έρευνα 

του Cottrill και των συναδέλφων του, τα τελευταία 3 βήματα (5-7) έμειναν αναπόδεικτα, όπως 

επισημαίνουν και οι Swinyard & Larsen (2012). Στόχος της έρευνας των Swinyard & Larsen 

(2012) είναι η επεξεργασία των τελευταίων βημάτων της γενετικής αποσύνθεσης (τα οποία 

βήματα διέπονταν από έλλειψη εμπειρικής υποστήριξης) των Cottrill et al. (1996) για να παράσχει 

ένα πληρέστερο πλαίσιο για αυτό που θα σήμαινε να κατανοήσει κάποιος την έννοια του ορίου. 

Προκειμένου να επεκτείνουν το εννοιολογικό πλαίσιο της γενετικής αποσύνθεσης, οι Swinyard & 

Larsen (2012) βασίστηκαν πάνω στην έρευνα του Swinyard (2011).  

Η έρευνα του Swinyard (2011), σε δείγμα δύο προπτυχιακών φοιτητών που δεν είχαν συναντήσει 

ξανά τον τυπικό ορισμού το ορίου, παρείχε μια απόδειξη ότι οι μαθητές μπορούν να επανα-

ανακαλύψουν τον ορισμό της έννοιας μέσω μιας διαδικασίας τυποποίησης των εικόνων της 

έννοιας του ορίου. Κατά δεύτερον, η ίδια έρευνα παρέχει μία λεπτομερή περιγραφή ενός 

πειράματος διδασκαλίας που σχεδιάστηκε για να παράγει εμπειρικά δεδομένα σχετικά με το πώς 

οι μαθητές θα μπορούσαν να επανα-ανακαλύψουν τον τυπικό ε-δ ορισμό του ορίου. 

Οι Swinyard & Larsen (2012), παρόλο που συμφωνούν με την άποψη των Cottrill et al. (1996) ότι 

ο τυπικός ορισμός του ορίου μπορεί να θεωρηθεί ως η τυποποίηση κάποιων άτυπων διαδικασιών, 

υποστηρίζουν ότι η διαδικασία στην οποία βασίζεται ο τυπικός ορισμός του ορίου είναι μια 

διαφορετική διαδικασία από εκείνη που περιγράφεται στα πρώτα τρία βήματα της γενετικής 

αποσύνθεσης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι οι συντονισμένες διαδικασίες που περιγράφονται 

στο βήμα 3γ (όταν το x προσεγγίζει το a, η f(x) προσεγγίζει το L) της γενετικής αποσύνθεσης 

χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να βρει έναν αριθμό «υποψήφιο» για το 

όριο. Αυτό σημαίνει ότι, τοποθετώντας τιμές στο x όλο και πιο κοντά σε ένα a και παρατηρώντας 

τις αντίστοιχες y τιμές, δεν μπορούμε στη πραγματικότητα να βρούμε το όριο της συνάρτησης f(x) 

αλλά μονάχα έναν αριθμό L που ίσως να είναι το πραγματικό όριο. Ωστόσο, η έρευνα (Swinyard, 

2011) παρέχει αποδείξεις ότι οι μαθητές στη προσπάθειά τους να βρουν ένα υποψήφιο όριο, το 

κάνουν επικεντρώνοντας τη προσοχή τους στη μεταβλητή εισόδου, δηλαδή έχουν μία x-πρώτη 

οπτική (x-first perspective). Σε αντίθεση με αυτό, η διαδικασία που υπάρχει πίσω από τον τυπικό 

ορισμό του ορίου χαρακτηρίζεται από μία y-πρώτη οπτική (y-first perspective) διαδικασία που 

υποδηλώνει την επαλήθευση ενός υποψήφιου ορίου και όχι την εύρεση. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Swinyard & Larsen (2012) διατυπώνουν ότι: 
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«...περιγράφουμε τη διάκριση μεταξύ εύρεσης και επαλήθευσης οριακών υποψηφίων, 

υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία x-πρώτης οπτικής, η οποία περιγράφεται στο βήμα 3γ της 

γενετικής αποσύνθεσης του Cottrill et al (1996), χαρακτηρίζει πώς κάποιος μπορεί να βρει ένα 

υποψήφιο όριο, ενώ η διαδικασία κατά την y-πρώτη οπτική είναι αυτή που αντανακλάται από τον 

τυπικό ορισμό και που χαρακτηρίζει πώς κάποιος θα μπορούσε να επαληθεύσει ότι ο υποψήφιος 

αριθμός είναι το όριο της συνάρτησης σε ένα σημείο». 

Η ανάλυση του πειράματος διδασκαλίας από τους Swinyard & Larsen (2012) έδειξε ότι η επιτυχία 

για τη δημιουργία ενός ακριβούς ορισμού φαίνεται να έχει στηριχθεί σημαντικά από δύο 

παράγοντες: 

α) Την ικανότητα των φοιτητών να μετατρέψουν το συλλογισμό τους από μία x-πρώτη οπτική 

σε μία y-πρώτη οπτική. 

β) Τη χρήση αυτού που αναφερόμαστε ως «αυθαίρετα κοντά» για να εξηγήσουν αυτό που 

σημαίνει η έκφραση «απείρως κοντά σε ένα σημείο». 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, οι Swinyard & Larsen (2012) προτείνουν μια γενετική 

αποσύνθεση του ορίου, η οποία περιλαμβάνει τα πρώτα τρία βήματα του Cottrill et al. (1996), 

μαζί με τα ακόλουθα τρία βήματα που αφορούν τη διαδικασία της κατανόησης του τυπικού 

ορισμού: 

4. Δημιουργία μιας νοητικής διαδικασίας, στην οποία κάποιος ελέγχει αν ένας συγκεκριμένος 

υποψήφιος αριθμός είναι ένα όριο ως εξής: 

I. Επιλέγοντας ένα μέτρο εγγύτητας (measure of closeness) της οριακής τιμής L 

κατά μήκος του άξονα y. 

II. Προσδιορίζοντας εάν υπάρχει ένα διάστημα γύρω από το σημείο που παίρνουμε 

το όριο (π.χ. στο a), για το οποίο κάθε τιμή συνάρτησης εκτός από εκείνη στο 

σημείο αυτό είναι αρκετά κοντά στο L, και 

III. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία αυτή για όλο και μικρότερα μέτρα εγγύτητας. 

5. Σύνδεση της ύπαρξης ενός ορίου με τη δυνατότητα να συνεχιστεί (θεωρητικά) αυτή η 

διαδικασία επ’ άπειρον χωρίς να αποτύχουμε να παραχθεί το επιθυμητό διάστημα γύρω 

από το a ή ισοδύναμα με την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει βήμα στο οποίο θα είναι αδύνατο 

να βρεθεί ένα τέτοιο διάστημα. 
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6. Ενθυλάκωση αυτής της διαδικασίας μέσω της ιδέας της αυθαίρετης εγγύτητας. Αυτό 

συνεπάγεται ότι μπορεί κανείς να αποδείξει ότι η διαδικασία στο βήμα 4 θα λειτουργήσει 

για κάθε πιθανό μέτρο εγγύτητας αποδεικνύοντας ότι θα λειτουργήσει για ένα αυθαίρετο 

μέτρο εγγύτητας. 

Με αυτό το τρόπο, οι Swinyard & Larsen (2012) τυποποιούν τις άτυπες δυναμικές διαδικασίες 

που περιγράφονται στα πρώτα τρία βήματα της γενετικής αποσύνθεσης, πραγματοποιώντας μία 

τροποποίηση που έγκειται στην μετατροπή μίας x-πρώτης οπτικής σε μία αντίστοιχη y-πρώτη (για 

κάθε 0  , υπάρχει 0  ώστε αν 0 x a    , τότε ( )f x l   ). Αντίθετα, το πλαίσιο  των 

Cottrill et al. (1996) τυποποιεί στο βήμα 5 τις άτυπες δυναμικές διαδικασίες, διατηρώντας μία x-

πρώτη οπτική (αν 0 x a    , τότε ( )f x L   ).  

Οι Swinyard & Larsen (2012) αναφέρουν ότι κάποιος θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό να 

συμπεράνει από τα ευρήματα ότι η πρόκληση μιας γνωστικής μετατόπισης στους μαθητές από την 

x-πρώτη δυναμική οπτική σε μια y-πρώτη οπτική αυθαίρετης εγγύτητας προσδίδει στη συνέχεια 

μεγαλύτερη αξία στην τελευταία και υποβαθμίζει την πρώτη. Ωστόσο, οι παραπάνω ερευνητές 

απορρίπτουν μία τέτοια άποψη, λέγοντας ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι η ικανότητα της ευελιξίας 

των μαθητών ανάμεσα στις δύο οπτικές είναι αυτή που τους επέτρεψε να αναπτύξουν μία ισχυρή 

και πλούσια κατανόηση του επίσημου ορισμού του ορίου. Τέλος, επισημαίνουν ότι η αναγνώριση 

της διάκρισης μεταξύ της εύρεσης και της επαλήθευσης υποψηφίων ορίων φαίνεται να βοηθά τους 

μαθητές να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός αυστηρού ορισμού. 

 

Η έννοια του απείρου: 

Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι αν κάποια έννοια δεν μπορεί να είναι ενσώματη αυτή είναι η έννοια 

του απείρου (Lakoff & Núñez, 2000). Το ανθρώπινο μυαλό είναι πεπερασμένο (Tall, 2001) και οι 

εμπειρίες που βιώνουμε στον καθημερινό μας κόσμο μέσω των αισθήσεων είναι όλες 

πεπερασμένες.  Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό κομμάτι της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης 

που κατευθύνει τον ανθρώπινο εγκέφαλο να στοχάζεται σχετικά με το άπειρο, όπως είναι το 

απεριόριστο σύμπαν ή μία απείρως μικρή ποσότητα (Mamona-Downs, 2001).  Oι έννοιες του 

απείρου προκύπτουν συνήθως από τον αναστοχασμό μας πάνω σε πεπερασμένες εμπειρίες και 

φανταζόμενοι ότι επεκτείνονται συνεχώς (Tall, 2001). 
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Το άπειρο είναι μία έννοια, η φύση της οποίας αποτέλεσε αντικείμενο διαρκούς αμφισβήτησης 

και σημαντικών δυσκολιών κατά την ιστορία των μαθηματικών (Ely, 2010; Monaghan, 1986; 

Rucker, 2013; Tirosh, 1991). Σύμφωνα με τον Luis et al. (1991), το άπειρο εμφανίστηκε ως 

φιλοσοφική κατηγορία στο έργο του Αριστοτέλη που όμως την τότε εποχή δεν είχε χαρακτηριστεί 

ως «μαθηματικό αντικείμενο». Ο δυνητικός χαρακτήρας του απείρου είναι αυτός που βρέθηκε 

στην αριστοτελική αντίληψη. Το άπειρο ως πραγματικό είναι μια έννοια που δεν είχε ληφθεί υπ' 

όψιν ακόμα. Πριν γίνει κάτι τέτοιο, η έννοια του συνόλου έπρεπε να ενσωματωθεί στα 

μαθηματικά. 

Σε διαφορετικά πλαίσια ο όρος άπειρο σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι δυνητικό 

άπειρο, το οποίο αντιπροσωπεύει μια διαδικασία που μπορεί να συνεχιστεί για όσο χρονικό 

διάστημα είναι επιθυμητό, ή πραγματικό άπειρο υπό την έννοια του πληθάριθμου ενός συνόλου 

σύμφωνα με τη θεωρία του Cantor, ή μη συμβατικό άπειρο που προκύπτει από τη μελέτη της μη 

συμβατικής ανάλυσης και, αντίθετα με τα άλλα, δέχεται όλες τις πράξεις της αριθμητικής, 

συμπεριλαμβανομένης της διαίρεσης με απειροελάχιστους αριθμούς (Tirosh, 1991).  

Οι μαθηματικοί εναντιώθηκαν τόσο πολύ στο πραγματικό άπειρο διότι προκάλεσε πολυάριθμα 

παράδοξα και δυσκολίες στα μαθηματικά.  Ο Galileo, για παράδειγμα, επεσήμανε ότι αν ο αριθμός 

των φυσικών αριθμών δεν είναι μόνο δυνητικά αλλά και πραγματικά άπειρος, τότε υπάρχουν τόσα 

τέλεια τετράγωνα όσοι είναι και οι φυσικοί αριθμοί, αφού για κάθε φυσικό αριθμό υπάρχει ένα 

τέλειο τετράγωνο και κάθε τέλειο τετράγωνο έχει μια τετραγωνική ρίζα (Tirosh, 1991). Το γεγονός 

αυτό βρίσκονταν ενάντια στην τότε αντίληψη του απείρου, η οποία βασίζονταν στην αρχή του 

«μέρους-όλου». Η τεχνική σύγκρισης άπειρων συνόλων από την πλευρά του Bolzano βασίζονταν 

σε αυτή την αρχή σύμφωνα με την οποία αν ένα σύνολο Α είναι γνήσιο υποσύνολο ενός συνόλου 

Β, τότε το Α είναι μικρότερο από το Β (Parker, 2013). Η τεχνική αυτή βρίσκεται πιο κοντά στην 

κατανόηση των μαθητών καθώς αυτή είναι που παρατηρούν στο φυσικό τους περιβάλλον, το 

οποίο είναι πεπερασμένο. Αντίθετα, σύμφωνα με τη θεωρία του Cantor, δύο απειροσύνολα έχουν 

το ίδιο πλήθος στοιχείων αν και μόνο αν υπάρχει μία «ένα προς ένα» και «επί» αντιστοιχία μεταξύ 

αυτών. Οι δύο παραπάνω τεχνικές έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. 

Έννοιες του απείρου μπορούν επίσης να παραχθούν στο τομέα της μη συμβατικής ανάλυσης, 

γενικεύοντας τις μετρικές ιδιότητες ενός αριθμού παρά αυτές της αρίθμησης. Ο Tall (1980b), 

βασιζόμενος σε αυτό, παρουσιάζει την έννοια του «μετρικού απείρου» στο οποίο γίνεται χρήση 
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των απειροελάχιστων αριθμών μέσα σε ένα υπερ-πραγματικό σύστημα F (υπερσύνολο του 

πραγματικού συστήματος ) που περιέχει άπειρους αριθμούς, δηλαδή αριθμούς a F που 

ικανοποιούν τη σχέση a x  για κάθε x . Για παράδειγμα, αν φανταστούμε ότι ένα σημείο έχει 

απειροελάχιστο μέγεθος d, τότε ο (μετρικός) αριθμός τέτοιων σημείων σε μια γραμμή 

πεπερασμένου μήκους l είναι ο άπειρος αριθμός l/d. Ο αριθμός τέτοιων σημείων σε μήκος 

γραμμής 2l είναι 2l/d, ο οποίος είναι ένας άπειρος αριθμός δύο φορές μεγαλύτερος από το l/d (Tall, 

1980a). Ο Tall (1981) ισχυρίζεται ότι οι εμπειρίες που συναντούν τα παιδιά σχετίζονται 

περισσότερο με την έννοια του μετρικού απείρου και είναι πιο κοντά στη μοντέρνα θεωρία της μη 

συμβατικής ανάλυσης παρά στην θεωρία του Cantor. Για παράδειγμα, ο Tall (1980a), ζήτησε από 

μαθητές να υπολογίσουν διάφορα όρια μεταξύ των οποίων ήταν τα όρια των ακολουθιών 
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. Ωστόσο, η απάντηση που έδωσε ήταν ότι: «όχι, δεν 

ισχύει αυτό γιατί στην περίπτωση αυτή ο παρονομαστής είναι ένα μεγαλύτερο άπειρο και το 

αποτέλεσμα θα είναι μηδέν». 

Έτσι, σύμφωνα με τον Tall (2001), δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη για το άπειρο, αλλά αρκετές 

ξεχωριστές και συνεπώς δεν είναι σκόπιμο να ανατεθεί σε καμία από αυτές τις έννοιες ο τίτλος 

της «έννοιας του άπειρου». Συγκεκριμένα, δεν είναι σωστό να θεωρούμε τη θεωρία του Cantor 

για τους πληθάριθμους ως το μοναδικό μαθηματικό άπειρο. Υπάρχουν και άλλες άπειρες έννοιες, 

συμπεριλαμβανομένων των απειροελάχιστων, που μπορούν να δώσουν επίσημες θεωρίες 

εσωτερικά συνεπείς και ισχυρές και εντούτοις διαφορετικές από την έννοια του πληθάριθμου. 

Είναι σαφές ότι με αυτή τη μεγάλη ποικιλία σημασιών οι οποίες συχνά έχουν εντελώς 

διαφορετικές, ακόμα και συγκρουόμενες, ιδιότητες, οι πιθανές διαισθήσεις των μαθητών που 

προκύπτουν σε διάφορα πλαίσια είναι ενδεχομένως ποικίλες και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ 

τους (Tirosh, 1991; Tsamir & Tirosh, 1999). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τον τομέα της 

έρευνας, ο οποίος έχει δείξει ότι οι αντιλήψεις για το άπειρο είναι ασταθείς και αντιφατικές 

(Fischbein et al., 1979; Tirosh, 1991; Tsamir & Tirosh, 1999). 
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Απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες: 

Οι απείρως επαναλαμβανόμενες ή επαναληπτικές διαδικασίες ανήκουν στη κατηγορία του 

δυνητικού απείρου καθώς αναφέρονται στο άπειρο σαν μία διαδικασία και όχι σαν ένα 

αντικείμενο. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, με τον όρο «απείρως επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες» εννοούμε διαδικασίες που επαναλαμβάνονται χωρίς τέλος αλλά στις οποίες κάθε 

επανάληψη έχει ένα τελικό σημείο και ένα αποτέλεσμα (Lakoff & Núñez, 2000). Οι διαδικασίες 

αυτές ανήκουν στην γενικότερη έννοια των άπειρων διαδικασιών με την ιδιαιτερότητα ότι 

αποτελούν μία αριθμήσιμα άπειρη ακολουθία ενεργειών που μπορεί να εφαρμοστεί 

επανειλημμένα σε ένα μαθηματικό αντικείμενο, όπως είναι ένας αριθμός, ένα σύνολο ή ένα 

γεωμετρικό σχήμα (Radu & Weber, 2011). 

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι επειδή οι απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του απείρου στα μαθηματικά, η αδυναμία των 

μαθητών να συλλογιστούν κανονιστικά για αυτές ίσως εμποδίζει την κατάκτηση μαθηματικών 

εννοιών που σχετίζονται με το άπειρο (Dubinsky et al., 2005; Lakoff & Núñez, 2000). Μάλιστα, 

οι Lakoff & Núñez (2000) υποστηρίζουν ότι οι απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες 

αποτελούν τη βάση για την κατανόηση των άπειρων διαδικασιών, ανεξαρτήτως από το αν αυτές 

είναι αριθμήσιμες ή μη. Ο Monaghan (2001) γράφει ότι, όταν τα παιδιά μιλάνε για το άπειρο, η 

γλώσσα που χρησιμοποιούν υποδηλώνει ότι αντιλαμβάνονται το άπειρο ως διαδικασία: «Αυτό δε 

σταματάει ποτέ, είναι άπειρο», βλέποντας το άπειρο όχι ως αντικείμενο, αλλά ως μία ατέρμονη 

ενέργεια. 

Ένας αριθμός ερευνών έχουν εξετάσει το θέμα του πώς κάποιος αντιλαμβάνεται τη «κατάσταση 

στο άπειρο» μιας απείρως επαναλαμβανόμενης διαδικασίας (Brown et al., 2008; Dubinsky et al., 

2008; Monaghan, 2001; Radu & Weber, 2011). Αυτές οι έρευνες τυπικά ρωτούν τους μαθητές να 

εφαρμόσουν μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια πάνω σε ένα αντικείμενο και να περιγράψουν το 

«προκύπτον αντικείμενο» ή την «κατάσταση μετά από άπειρες επαναλήψεις». Ένα τέτοιο 

παράδειγμα μπορεί να είναι ο προσδιορισμός της «τελικής κατάστασης» της διαδικασίας κατά την 

οποία σχεδιάζουμε τα εγγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα ενός κύκλου, εκ των οποίων κάθε 

επόμενο πολύγωνο έχει μία παραπάνω πλευρά από το προηγούμενο. Σύμφωνα με τον Dubinsky 

et al. (2005), το ζήτημα του καθορισμού της τελικής κατάστασης στο άπειρο προκαλείται από την 

ανάγκη ή την επιθυμία ενός ατόμου να εκτελέσει μια ενέργεια, η οποία μπορεί να ισοδυναμεί με 
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τον καθορισμό του «Τι θα ακολουθήσει;» ή «Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;». Η Mamona-

Downs (2001) γράφει ότι παρόλο που ένα άτομο αναγνωρίζει ότι μία απείρως επαναλαμβανόμενη 

διαδικασία δεν έχει τέλος, είναι φυσικό να αισθάνεται ότι η διαδικασία αυτή μας φέρνει πιο κοντά 

σε ένα «έσχατο σημείο» το οποίο συσχετίζεται κάπως με το άπειρο. Εφόσον μία άπειρη διαδικασία 

δεν έχει τέλος, και κατά συνέπεια καμία προφανή ένδειξη ολοκλήρωσης, η ικανότητα σύλληψης 

της ολοκλήρωσης μίας άπειρης διαδικασίας είναι ένα κρίσιμο βήμα που απαιτεί μια σκοπιά που 

ξεπερνάει το δυνητικό άπειρο (Brown et al., 2008). Ο Tall (1980a) επισημαίνει ότι οι 

πανεπιστημιακοί φοιτητές περνούν από ένα στάδιο όπου δέχονται το πραγματικό άπειρο ενός 

συνόλου αλλά μόνο το δυνητικό άπειρο μιας διαδικασίας. 

Σχετικά με το θέμα του προσδιορισμού των «τελικών αποτελεσμάτων» άπειρων διαδικασιών η 

βιβλιογραφία έχει συσσωρευτεί κάτω από δύο βασικές απόψεις. Η πρώτη υιοθετεί τη θεωρία 

μάθησης του APOS για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και της συλλογιστικής των μαθητών 

ενώ η δεύτερη πλαισιώνεται από αυτό που οι Lakoff & Núñez (2000) ονομάζουν «Βασική 

Μεταφορά του Απείρου - ΒΜΑ» (Basic Metaphor of Infinity – BMI) και προέρχεται από τον 

τομέα της γνωστικής επιστήμης.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Lakoff & Núñez υποστηρίζουν ότι η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών 

του άπειρου, όπως τα σημεία στο άπειρο, τα άπειρα σύνολα, η μαθηματική επαγωγή, τα άπειρα 

δεκαδικά ψηφία, τα όρια και οι απειροελάχιστοι, βασίζονται στη δημιουργία μιας εννοιολογικής 

μεταφοράς που ονομάζεται Βασική Μεταφορά Άπειρου (ΒΜΑ). Σύμφωνα με αυτή, μια απείρως 

επαναληπτική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ότι ολοκληρώνεται αν προστεθεί μια μεταφορική 

τελική κατάσταση. Αυτή η προσθήκη μπορεί να γίνει με το σχεδιασμό ενός παραλληλισμού 

μεταξύ των πεπερασμένων διαδικασιών (που έχουν μια καλά καθορισμένη τελική κατάσταση) και 

των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. Δεδομένου ότι και οι δύο τύποι διαδικασιών 

έχουν μια αρχική κατάσταση και μια σαφή διαδικασία για την απόκτηση της επόμενης 

κατάστασης από μια υπάρχουσα κατάσταση, μπορεί κανείς να επεκτείνει τον παραλληλισμό 

φαντάζοντας ότι, όπως στις πεπερασμένες διαδικασίες, έτσι και οι άπειρες επαναλαμβανόμενες 

διαδικασίες έχουν επίσης μια τελική, μοναδική κατάσταση που ακολουθεί όλες τις ενδιάμεσες 

καταστάσεις. Οι Lakoff και Núñez υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός της «εννοιολογικής 

μεταφοράς» είναι αυτός που επιτρέπει στο άτομο να αντιληφθεί το «αποτέλεσμα» μιας άπειρης 

διαδικασίας, δηλαδή την κατάσταση στο άπειρο σαν μια διαδικασία που έχει τέλος. Το 
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μεταφορικό αυτό τελικό αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια περίπτωση του πραγματικού 

άπειρου. 

Από την σκοπιά της θεωρίας του APOS, η κατάσταση στο άπειρο προϋποθέτει τον αναστοχασμό 

πάνω σε μία άπειρη διαδικασία. Καθώς ένα άτομο αναστοχάζεται πάνω σε μία άπειρη διαδικασία, 

ίσως μπορέσει να την δει ως μία ολότητα, μια ενιαία πράξη που ελευθερώνεται από χρονικούς 

περιορισμούς (Brown et al., 2008). Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο έχει ενθυλακώσει την 

διαδικασία σε ένα αντικείμενο. Η περίπτωση αυτή είναι μία περίπτωση του πραγματικού απείρου. 

H ενθυλάκωση μπορεί να συμβεί για να προσεγγιστεί η κατάσταση στο άπειρο μιας άπειρης 

διαδικασίας ή για να εφαρμοστεί μία άλλη οποιαδήποτε ενέργεια στο ολοκληρωμένο σύνολο που 

προέκυψε από την ενθυλάκωση της διαδικασίας.  

Οι ερευνητές που υιοθετούν τη θεωρία μάθησης APOS (Brown et al., 2008) προτείνουν ότι για να 

κατασκευαστεί μια απείρως επαναληπτική διαδικασία πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί μια 

διαδικασία άπειρης επανάληψης μέσω των φυσικών αριθμών, οι οποίοι μπορούν να 

ενθυλακωθούν σε ένα αντικείμενο (το άπειρο) καθώς κάποιος επιχειρεί να εφαρμόσει μια ενέργεια 

υπολογισμού κατά τη προσπάθειά του να προσδιορίσει «τι θα ακολουθήσει». Δηλαδή, οι φυσικοί 

αριθμοί πρέπει να θεωρηθούν πρώτα ως μία ολοκληρωμένη ολότητα (όπως είναι το σύνολο ). 

Στη συνέχεια, προκειμένου να προσδιοριστεί «τι υπάρχει μετά» από το ολοκληρωμένο σύνολο των 

φυσικών αριθμών, λαμβάνουμε ένα αντικείμενο που συμβατικά το συμβολίζουμε ως ∞. Η 

επίτευξη μιας διαδικασιακής σκοπιάς μιας απείρως επαναληπτικής διαδικασίας συνεπάγεται 

συνεπώς τον συντονισμό αυτής της ολοκληρωμένης επανάληψης μέσω των φυσικών αριθμών με 

ένα μετασχηματισμό που αντιστοιχεί ένα αντικείμενο σε κάθε φυσικό αριθμό. Όταν η διαδικασία 

θεωρηθεί ως ολότητα, τότε μπορεί να ενθυλακωθεί σε ένα αντικείμενο. Εφαρμόζοντας μία 

ενέργεια προσδιορισμού του «τι υπάρχει μετά», λαμβάνουμε ένα νέο αντικείμενο το οποίο είναι 

η «κατάσταση στο ∞» και κατανοείται ως κάτι πέρα από τους αριθμούς (ένα υπερβατικό 

αντικείμενο).  

Η άποψη των Lakoff και Núñez έχει ομοιότητες με αυτή που προσφέρει η θεωρία APOS. Σε μία 

απείρως επαναλαμβανόμενη διαδικασία, σύμφωνα με την θεωρία APOS, η μετάβαση σε κάθε 

επανάληψη πραγματοποιείται με την εφαρμογή των νοητικών μηχανισμών της εσωτερίκευσης και 

συντονισμού. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες εκτέλεσης των πρώτων μερικών βημάτων 

εσωτερικεύονται σε μια διανοητική διαδικασία και στη συνέχεια οι πολλαπλές παραλλαγές αυτής 
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της διαδικασίας (με διαφορετική αρχή ή τέλος) συντονίζονται για να σχηματίσουν μια απείρως 

επαναληπτική διαδικασία. Σύμφωνα με τους Lakoff και Núñez, ο διανοητικός μηχανισμός της 

BMΑ διευκολύνει τη μετάβαση αυτή. Μετά την κατασκευή της αρχικής κατάστασης και το πρώτο 

βήμα που προκύπτει από την αρχική αυτή κατάσταση, κατασκευάζεται μια άπειρη διαδικασία που 

παράγει οποιαδήποτε ενδιάμεση κατάσταση. Σε αυτό το σημείο οι ομοιότητες τελειώνουν. Αλλά 

η διάκριση είναι λεπτή. Στην περίπτωση της BMΑ, η τελική προκύπτουσα κατάσταση προκύπτει 

μέσω της μεταφορικής συλλογιστικής της άπειρης διαδικασίας σαν μία πεπερασμένη διαδικασία, 

δηλαδή μιας άπειρης διαδικασίας με μεταφορικό τελευταίο όρο. Στην περίπτωση της θεωρίας 

APOS, η προκύπτουσα κατάσταση επιτυγχάνεται μέσω της ενθυλάκωσης, η οποία συμβαίνει 

καθώς εφαρμόζεται μια ενέργεια στο ολοκληρωμένο σύνολο. Η κατάκτηση της κατάστασης στο 

άπειρο εξαρτάται από το ποια ενέργεια εφαρμόζεται. Διαφορετικά αντικείμενα μπορούν να 

προκύψουν από την εφαρμογή διαφορετικών ενεργειών στο ολοκληρωμένο σύνολο. 

Στη BMΑ δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το πώς από τη μία κατάσταση προχωράμε στην άλλη, 

μονάχα ότι υπάρχει μια διαδικασία που από τη μία κατάσταση πηγαίνουμε στην επόμενη. Επίσης, 

στη BMΑ δεν διασαφηνίζεται ότι μία διαδικασία πρέπει να θεωρηθεί ως ολότητα και ότι μπορούμε 

να ασκήσουμε διαφορετικές ενέργειες στο ολοκληρωμένο σύνολο του αντικειμένου που προήρθε 

από την διαδικασία για να αποκτήσουμε διαφορετικά αντικείμενα (Dubinsky et al, 2008). Το μόνο 

που διασαφηνίζεται είναι ότι η τελική κατάσταση στο άπειρο είναι μοναδική και ακολουθεί κάθε 

προηγούμενη ενδιάμεση κατάσταση. 

Για παράδειγμα, έστω ότι θεωρούμε την ακολουθία των βημάτων 0.9, 0.99, 0.999, ... , 0,9...999, 

... και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την κατάσταση στο άπειρο της παραπάνω διαδικασίας. 

Σύμφωνα με την θεωρία APOS, κάθε βήμα παραλληλίζεται με έναν φυσικό αριθμό. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, κάθε επόμενο βήμα προκύπτει από το προηγούμενο με την εφαρμογή 

της ενέργειας της πρόσθεσης ενός ακόμα δεκαδικού ψηφίου. Τα παραπάνω βήματα 

εσωτερικεύονται σε μία διαδικασία, η οποία με τη σειρά της ενθυλακώνεται σε ένα αντικείμενο 

(συμβατικά το συμβολίζουμε ως  0.9,0.99,0,999,... ) που προκύπτει από τον αναστοχασμό πάνω 

στη διαδικασία και από την απελευθέρωσή της από χρονικούς παράγοντες. Στη συνέχεια, μπορεί 

να εφαρμοστεί οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στο αντικείμενο, όπως μία ενέργεια που αποσκοπεί 

στον προσδιορισμό του «τι υπάρχει μετά» και καθορίζει την κατάσταση στο άπειρο. Η κατάσταση 

στο άπειρο αντιστοιχεί σε εκείνο το άπειρο που προέρχεται από τον παραλληλισμό με τους 
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φυσικούς αριθμούς. Ωστόσο, μπορούμε να εφαρμόσουμε και κάποια άλλη ενέργεια στο 

προκύπτον αντικείμενο, όπως να προσθέσουμε στο  0.9,0.99,0,999,...  ένα άλλο αντικείμενο που 

προκύπτει από την ενθυλάκωση μίας άλλης ακολουθίας αριθμών. Η δυνατότητα αυτή δεν 

διευκρινίζεται στο πλαίσιο της ΒΜΑ. 

Οι Dubinsky et al. (2005) είναι σκεπτικοί για την ωφελιμότητα της BMΑ καθώς σε κάποιες 

περιπτώσεις η σκέψη των μαθητών που βασίστηκε σε αυτή τους οδήγησε σε συμπεράσματα που 

ήταν μη κανονιστικά. Αναφέρουν ότι η σκέψη για τις άπειρες διαδικασίες από την άποψη 

διαδικασιών που έχουν τελική κατάσταση, ακόμα και μεταφορικά, μπορεί να οδηγήσει σε 

προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να σκεφτεί ότι ένα τελικό αντικείμενο παράγεται 

πραγματικά από τη διαδικασία (Davis & Vinner, 1986; Monaghan, 2001; Mamona-Downs, 2001). 

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι ένα άτομο μπορεί να προσπαθήσει να κατασκευάσει την 

κατάσταση στο άπειρο μιμούμενος αυτό που συμβαίνει στις σχετικές πεπερασμένες διαδικασίες. 

Για παράδειγμα, στη μελέτη των Brown et al. (2008), κάποιοι μαθητές υπολόγισαν την ένωση των 

πρώτων k δυναμοσυνόλων ( )kP X , όπου Xk={1,2 ,...,κ}. Στη συνέχεια σκέφτηκαν εσφαλμένα ότι 

1

( ) ( )k

k

P X P




 ακολουθώντας τη συλλογιστική ότι 
1

( ) ( ) ( )k

k

P X P X P






  . Από την άλλη 

πλευρά, η Ely (2007 οπ. αναφ. στο Radu & Weber, 2011) υποστηρίζει ότι η BMΑ προσφέρει 

καλύτερη εξήγηση για την συμπεριφορά και την ανάλυση του σκεπτικού των μαθητών σε σχέση 

με την θεωρία APOS.  

 

Απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και όρια ακολουθιών: 

Προκειμένου να εξελιχθεί η έννοια του απείρου προς τη σημερινή της κατάσταση στα μαθηματικά 

του 20ου αιώνα, έπρεπε πρώτα να απομακρυνθούμε από τις ελληνικές αντιλήψεις, δίνοντας 

έμφαση στο άπειρο ως αντικείμενο, δηλαδή στο πραγματικό άπειρο. Για να συμβεί αυτό, 

χρειάστηκε να δημιουργηθούν νέα εννοιολογικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να ονομαστούν 

άπειρα. Αυτά τα νέα αντικείμενα ήταν τα σύνολα (Luis et al., 1991). 

Το γεγονός ότι το πραγματικό άπειρο είναι κάτι που έχει αποδεχτεί στη συνολοθεωρία, όμως 

απορρίφθηκε ολοκληρωτικά στην έννοια του ορίου, αποκαλύπτει κατά κάποιον τρόπο την 

δυσκολία εκτίμησης της κατάστασης στο άπειρο μίας δυνητικής διαδικασίας. Παρόλα αυτά, η 
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φύση των μαθηματικών απαιτεί από τους μαθητές να κατανοήσουν τις πτυχές του πραγματικού 

απείρου καθώς η διαίσθηση είναι αυτή που συχνά οδηγεί στην επίλυση ενός προβλήματος. 

Άλλωστε ποιος μαθητής θα σκεφτεί ένα πρόβλημα που αφορά τα όρια με βάση τον ορισμό του 

ορίου; Ο πρώτος τρόπος (συνήθως) που σκεφτόμαστε ένα πρόβλημα βασίζεται κυρίως στις 

διαισθήσεις (Brown et al., 2008) και στην ικανότητα μας να κάνουμε εικασίες, τις οποίες 

μεταγενέστερα τις επικυρώνουμε (ή όχι) με βάση τον μαθηματικό φορμαλισμό. Με άλλα λόγια, η 

διαίσθηση μπορεί να ενισχύσει την μαθηματική αντίληψη. Η ιδέα αυτή γίνεται διακριτά αντιληπτή 

και εμπειρικά, καθώς οι μαθητές στις έρευνες των Brown et al. (2008) και Dubisnky et al. (2008) 

που απάντησαν σωστά στηρίχθηκαν στην διαίσθησή τους αναφορικά με το πραγματικό άπειρο 

και όχι στην τυπική θεωρία. Έτσι, ένας μαθητής δεν είναι αναγκαίο να σκεφτεί μία απείρως 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία ως μία ακολουθία για να απαντήσει σε ένα πρόβλημα αλλά μπορεί 

να βασιστεί στην διαίσθησή του για το πραγματικό άπειρο. 

Κάνοντας μία ενδοσκόπηση των διαφορών μεταξύ της θεωρίας APOS και της ΒΜΑ, φαίνεται ότι 

στο πλαίσιο των ορίων μιας ακολουθίας οι διαφορές τους δεν είναι τόσο σημαντικές. Πιο 

συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται το όριο μίας ακολουθίας από τους Lakoff & 

Núñez (2000) σύμφωνα με την ΒΜΑ έχει ως εξής: 

Η ΒΜΑ στις άπειρες ακολουθίες 

Άπειρες επαναλαμβανόμενες 

Διαδικασίες στη ΒΜΑ 

  

Άπειρες ακολουθίες με όριο L 

Η αρχική κατάσταση (0) Η ακολουθία στο πλαίσιο του ορίου 

Η κατάσταση (1) προκύπτει από το αρχικό  

στάδιο της διαδικασίας 

S1 = Το σύνολο που περιέχει τον πρώτο όρο 

της ακολουθίας 

Από μία προηγούμενη ενδιάμεση κατάσταση 

(n-1), παράγουμε την επόμενη κατάσταση (n) 

Από το Sn-1 που περιέχει του πρώτους n-1 

όρους της ακολουθίας, παράγουμε το Sn που 

περιέχει τους πρώτους n όρους της 

ακολουθίας. 

Η ενδιάμεση κατάσταση μετά από τη 

παραπάνω επανάληψη της διαδικασίας. 

Το σύνολο Sn. 

Το σύνολο Rn περιέχει όλους τους θετικούς 

αριθμούς r για τους οποίους 0 nr x L   . 

1n nR R  . 
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«Τελική προκύπτουσα κατάσταση» 

(πραγματικό άπειρο ∞) 

Η ακολουθία S∞ περιέχει όλους τους όρους της 

ακολουθίας. 

Δεν υπάρχει θετικός πραγματικός αριθμός r 

τέτοιος ώστε 0 ir x L    για όλα τα xi στο 

S∞. Έτσι, R Ǿ. 

To L είναι το όριο της ακολουθίας. 

Η τελική κατάσταση είναι μοναδική και 

ακολουθεί κάθε ενδιάμεση κατάσταση. 

Το L είναι το μοναδικό όριο της ακολουθίας. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι Lakoff & Núñez (2000) αναφέρονται στην έννοια του ορίου μίας 

ακολουθίας είναι συμβατός με τον τυπικό του ορίου με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός L είναι ο 

μοναδικός που ικανοποιεί την παραπάνω διαδικασία. Οι παραπάνω ερευνητές τονίζουν ότι η 

σημασία της ΒΜΑ δεν έγκειται στο να εξαλείψουμε τον τυπικό ορισμό του ορίου από τα 

μαθηματικά αλλά μάλλον να καταλάβουμε πώς αυτός γίνεται κατανοητός από τους μαθητές. 

Συμπληρώνουν λέγοντας ότι είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι ο τυπικός ορισμός δεν μπορεί να 

γίνει κατανοητός μέσω διαισθητικών αντιλήψεων εφόσον αυτές μπορούν να διαμορφωθούν 

συνεκτικά και συμβατά με αυτόν.  

Παρατηρώντας τη ΒΜΑ στην περίπτωση του ορίου μιας ακολουθίας βλέπουμε ότι η κατάσταση 

στο άπειρο προκύπτει από την παρατήρηση ότι δεν υπάρχει κανένας αριθμός ανάμεσα στο 

υποψήφιο όριο L και σε όλους τους όρους της ακολουθίας xn, οι οποίοι περιέχονται στο σύνολο 

S∞. Η παρατήρηση αυτή εμπεριέχει τη σύλληψη της ακολουθίας xn ως μία ολότητα. Έτσι, η 

επισήμανση από τον Dubinsky et al. (2008) ότι η ΒΜΑ δεν προϋποθέτει την σύλληψη μιας 

διαδικασίας ως ολότητα αναιρείται στο πλαίσιο του ορίου ακολουθιών. Κατ’ επέκτασιν, οι 

διαφορές της θεωρίας APOS και της ΒΜΑ στο πλαίσιο του ορίου μιας ακολουθίας εντοπίζονται 

στο γεγονός ότι η πρώτη θεωρεί το όριο ως τον υπερβατικό αριθμό που βρίσκεται μετά το 

ολοκληρωμένο σύνολο μιας ακολουθίας ενώ η δεύτερη θεωρεί το όριο ως τον μοναδικό αριθμό 

ανάμεσα στον οποίο και σε όλους τους όρους της ακολουθίας δεν υπάρχει κανένας πραγματικός 

αριθμός. 

Παρόλο που μία συλλογιστική που βασίζεται στη ΒΜΑ φαίνεται ότι εμπειρικά οδηγεί κάποιες 

φορές σε εσφαλμένα αποτελέσματα, υπάρχουν στοιχεία της έρευνας (Davis & Vinner, 1986; 

Mamona-Downs, 2001; Williams, 2001) όπου η συλλογιστική των μαθητών, σχετικά με τις 

ακολουθίες και τα όρια, βασίζεται στην ιδέα των Lakoff & Núñez (2000). Η Mamona-Downs 
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(2001) εξέτασε την έννοια των τελικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο μιας μπάλας πινγκ-πονγκ που 

πέφτει πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, υποθέτοντας έναν άπειρο αριθμό αναπηδήσεων, 

τουλάχιστον θεωρητικά, με κάθε αναπήδηση να φτάνει το ήμισυ του ύψους της προηγούμενης 

αναπήδησης. Η ερευνήτρια, θεώρησε ότι οι μαθητές βλέπουν το άπειρο ως τον «αριθμό που 

παίρνει κάποιος αν μετράει για πάντα ... τον μεγαλύτερο φυσικό αριθμό». Αυτό οδηγεί στην έννοια 

μιας άπειρης ακολουθίας με τελικό όρο a∞, όπου το όριο τείνει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος 

της ακολουθίας. Η Mamona-Downs αναφέρει ότι η συλλογιστική αυτή έρχεται σύμφωνη με την 

θεωρία των ενσώματων μαθηματικών των Lakoff & Núñez. Από την άλλη, ο Williams (2001) 

γράφει ότι: «Εξετάζοντας τις προσεγγίσεις τόσο του Gerry όσο και του Jacob (δύο προπτυχιακοί 

φοιτητές) σχετικά με τα όρια, κάποιος ξαφνιάζεται από την ομοιότητα μεταξύ των περιγραφών 

τους για τα όρια και της βασικής μεταφοράς για το όριο που συζητήθηκε από τους Lakoff και 

Núñez (2000)», ενώ οι Davis & Vinner (1986) συμπεραίνουν ότι το όριο μιας ακολουθίας συχνά 

θεωρείται ως ο τελευταίος όρος a∞ ή ως το αποτέλεσμα της άπειρης διαδικασίας που ορίζει άτυπα 

η ακολουθία. 

Έτσι, φαίνεται ότι παρόλο που σε διαφορετικά πλαίσια η ΒΜΑ οδηγεί σε εσφαλμένα 

αποτελέσματα, στην περίπτωση των ακολουθιών έρχεται πιο κοντά στη σκέψη των μαθητών 

αναφορικά με την κατάσταση στο άπειρο, δηλαδή μας βοηθάει να καταλάβουμε περισσότερο το 

πώς σκέφτονται οι μαθητές. Τα εμπειρικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την θεωρία APOS 

αφορούν απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που έχουν ως ενδιάμεσες καταστάσεις 

μαθηματικά σύνολα και δεν υπάρχουν ενδείξεις για την χρήση της στο πλαίσιο των άπειρων 

ακολουθιών πραγματικών αριθμών (Brown et al., 2008; Dubinsky et al., 2005; Dubinsky et al., 

2008). Η έρευνα των Cottrill et al. (1996) αν και βασίζεται στη θεωρία APOS, επικεντρώνεται 

στον τυπικό σχηματισμό της έννοιας του ορίου μιας συνάρτησης, απομακρύνοντας το φακό της 

από το πλαίσιο των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. 

 

 

 

 

 



70 

 

Κεφάλαιο 3: Ερευνητικά ερωτήματα 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι εικόνες 

των μαθητών σχετικά με την έννοια του ορίου ποικίλλουν τόσο στο πλαίσιο των συναρτήσεων 

όσο και των ακολουθιών. Οι εικόνες αυτές συχνά διέπονται από δυνητικούς παράγοντες 

σύγκρουσης (Tall & Vinner, 1981). Οι Davis και Vinner (1986) υποστηρίζουν ότι η παρουσίαση 

από τους μαθητές μιας παλιάς (και λανθασμένης) ιδέας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη ότι 

ο μαθητής δεν γνωρίζει τη σωστή ιδέα και ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές γνωρίζουν και 

τις δύο αλλά έχουν ανακτήσει την παλιά ιδέα. Αυτό δείχνει σαφώς ότι η προκαλούμενη εικόνα 

της έννοιας ενός μαθητή τείνει να αγνοεί τον ορισμό της, ακόμα και μετά την επίσημη διδασκαλία 

της έννοιας. 

Επιπρόσθετα, το μέρος της εικόνας του ορίου που αναφέρεται στις διαισθητικές αντιλήψεις 

φαίνεται κάποιες φορές να ενισχύει και κάποιες άλλες να αποδιοργανώνει τον ορισμό της έννοιας 

(Roh, 2008). Ο Fischbein (1994) γράφει ότι ως αποτέλεσμα της συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ 

του τυπικού ορισμού και των διαισθήσεων του ορίου μπορεί να εμφανιστούν διάφορες 

παρανοήσεις. Ο Robert (1982) παρατηρεί ότι οι άτυπες διαισθήσεις των μαθητών για το όριο, είτε 

είναι περισσότερο δυναμικές είτε περισσότερο στατικές, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

λύνουν προβλήματα ενώ ο Güçler (2013) υποστηρίζει ότι οι δυναμικές ή στατικές πτυχές του 

ορίου επηρεάζουν την εικόνα ενός ατόμου, οδηγώντας σε διαφορετικές συλλήψεις της έννοιας. 

Παραδείγματος χάριν, οι δυναμικές εικόνες οδηγούν σε αντιλήψεις του ορίου που σχετίζονται με 

τις απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

παρανοήσεων που συνδέονται με την ιδέα της επ’ άπειρον προσέγγισης και της επίτευξης του 

ορίου (Davis & Vinner, 1986; Mamona-Downs, 2001; Vinner, 1991). Έτσι, οι διαισθήσεις των 

μαθητών για τα όρια φαίνεται να επηρεάζουν τόσο τις πρακτικές όσο και τις θεωρητικές τους 

αντιλήψεις.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα: 

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, τα ερευνητικά ερωτήματα που θα πλαισιώσουν το εμπειρικό 

μέρος της παρούσας εργασίας, εστιάζουν στην έννοια του ορίου μίας ακολουθίας και είναι τα 

εξής: 
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1. Ποιες διαισθητικές αντιλήψεις σχηματίζουν οι φοιτητές σχετικά με την έννοια του ορίου 

ακολουθίας μετά την διδασκαλία της στο πανεπιστήμιο και ποιες παρανοήσεις 

δημιουργούνται; 

2. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις διαισθητικές αντιλήψεις και στις παρανοήσεις των 

φοιτητών για τα όρια των ακολουθιών; 

 

Σημασία της έρευνας: 

Όπως έχουμε αναφέρει, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι δυναμικές εικόνες προκαλούν 

δυσκολίες στην εκμάθηση της τυπικής έννοιας του ορίου. Για παράδειγμα, οι Tall και Vinner 

(1981) και Williams (1991) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές καθώς απορροφούν τις δυναμικές 

εικόνες, αυτές διαφέρουν από τον τυπικό ορισμό. Από την άλλη πλευρά, ο Cottrill et al. (1996) 

και o Roh (2008) προτείνουν ότι η κατάκτηση του τυπικού ορισμού προωθείται από την 

αυστηροποίηση των άτυπων δυναμικών αντιλήψεων. Έτσι, η έρευνα αναφορικά με τη σχέση των 

διαισθητικών αντιλήψεων και τον τυπικό ορισμό του ορίου, φαίνεται να εστιάζει στις δυναμικές 

πτυχές ενώ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις ανεπίσημες στατικές αντιλήψεις των μαθητών. Στη 

μελέτη της Robert (1982), αν και περιλαμβάνονται οι στατικές πτυχές του ορίου μιας ακολουθίας, 

δεν γίνεται κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών και των τυπικών παρανοήσεων των μαθητών. Το ίδιο 

συμβαίνει και στην έρευνα του Szydlik (2000) σχετικά με τα όρια των συναρτήσεων.  

Στη παρούσα μελέτη θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε την σχέση τόσο των δυναμικών όσο και 

των στατικών εικόνων με τις τυπικές παρανοήσεις των μαθητών. Αναφορικά με τις διαισθητικές 

αντιλήψεις των μαθητών, εκτός από τις δυναμικές και στατικές πτυχές, θα συμπεριλάβουμε την 

διαίσθηση που βασίζεται στη BMA των Lakoff και Núñez (2000). Σύμφωνα με αυτή την 

αντίληψη, το όριο συλλαμβάνεται ως το «τελικό» μεταφορικό αποτέλεσμα της υποκείμενης 

διαδικασίας που ορίζουν οι δυναμικές εικόνες μίας ακολουθίας. Η διαισθητική αυτή αντίληψη έχει 

μελετηθεί εν μέρει, υπό τον φακό όμως του ορίου μίας συνάρτησης (Williams, 2001). Στο πλαίσιο 

του ορίου ακολουθιών, αν και έχει εντοπιστεί ως παρανόηση των μαθητών (π.χ. το όριο είναι ο 

τελευταίος όρος a∞), δεν έχει εξεταστεί συστηματικά η συλλογιστική των μαθητών που βασίζεται 

σε αυτή και η σχέση της με τυχόν παρανοήσεις (Davis & Vinner, 1986; Mamona-Downs, 2001). 

Έτσι, με την διατύπωση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων, προσδοκούμε να ενισχύσουμε 
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τη σχετική προϋπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς και να τη συμπληρώσουμε στα σημεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επιπρόσθετα, παρόλο που οι εικόνες των μαθητών σχετικά με το όριο μιας ακολουθίας έχουν 

προσδιοριστεί σε προηγούμενες έρευνες, η παρούσα μελέτη εστιάζει σε διαφορετικό δείγμα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας ανήκουν στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο ανήκει στη μειονότητα των συστημάτων που υιοθετούν περισσότερο επίσημες 

προσεγγίσεις στο τομέα της ανάλυσης από την αρχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Tall, 

1993). Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποιες διαφοροποιήσεις των 

αποτελεσμάτων συγκριτικά με την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, η Mamona-

Downs (1990) εξέτασε την έννοια του ορίου σε 20 Έλληνες και 20 Άγγλους μαθητές που μόλις 

τελείωσαν το σχολείο (τυπικά 17 χρονών) και δεν έχουν εισέλθει ακόμα στο πανεπιστήμιο. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συλλογιστική των Άγγλων μαθητών για την επίλυση 

προβλημάτων σχετικά με τα όρια βασίζονταν συχνά στην έννοια των απειροελάχιστων, σε 

αντίθεση με τους Έλληνες μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τεχνικές της συμβατικής ανάλυσης. 

Η ίδια έρευνα ρωτούσε του μαθητές και των δύο κατηγοριών αν ο αριθμός 0,999... είναι ίσος με 

το 1. Οι περισσότεροι Άγγλοι υποστήριξαν ότι το 0,999... δεν είναι ίσο με 1 βασίζοντας την λογική 

τους στα απειροελάχιστα ενώ οι μισοί Έλληνες μαθητές υποστήριξαν ότι είναι ίσα λέγοντας ότι 

το 1 είναι το όριο του 0,999... ενώ οι άλλοι μισοί είπαν ότι δεν είναι ίσα εξαιτίας των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών τους. Έτσι, είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τις εικόνες των Ελλήνων μαθητών 

σχετικά με το όριο μίας ακολουθίας και να σημειώσουμε τις πιθανές διαφορές που εντοπίζονται 

σε σχέση με την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία. 

Το δείγμα της παρούσας εργασίας, το οποίο αποτελείται από φοιτητές που παρακολουθούσαν ένα 

προπτυχιακό μάθημα Λογισμού πρώτου εξαμήνου, παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία. Η μετάβαση 

από τα σχολικά φυσικά μαθηματικά στα επίσημα μαθηματικά στο πανεπιστήμιο εξακολουθεί να 

παρουσιάζει τρομερά εμπόδια για τον εκπαιδευόμενο, η εμπειρία του οποίου βασίζεται σε 

συμβολικούς υπολογισμούς στην αριθμητική και στην άλγεβρα και στην οπτική αντίληψη στη 

γεωμετρία, που συνδυάζονται όλα μαζί σε μια φυσική προσέγγιση του λογισμού (Kidron & Tall, 

2015). Ο Bezuidenhout (2001) συμπεραίνει ότι οι μαθηματικές γνώσεις, με τις οποίες οι φοιτητές 

του πρώτου έτους αρχίζουν τα μαθήματα λογισμού, μπορεί να είναι ελλιπείς σε πολλές πτυχές και 

έτσι οι φοιτητές μπορεί να έχουν πολύ περιορισμένες αντιλήψεις για τα όρια. Ο ίδιος τονίζει ότι 
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μόνο μετά τη διάγνωση της φύσης των εννοιολογικών προβλημάτων των μαθητών οι λέκτορες 

μπορούν να αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές διδασκαλίας για την αντιμετώπιση τέτοιων 

προβλημάτων και για την ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης. Ο Przenioslo (2004) 

συμπληρώνει προτείνοντας ότι κάποιες δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών προέρχονται 

από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο αυτές οι παρανοήσεις δεν αντιμετωπίζονται στην 

τριτοβάθμια αλλά προστίθενται επιπλέον λανθασμένες συνδέσεις. 

Η έννοια του ορίου αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις έννοιες για την κατανόηση ενός μαθήματος 

πρώτου έτους στον λογισμό (Sofronas et al., 2011). Βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι η διαδικασία 

της μάθησης αποτελεί μία κατασκευαστική διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την 

προϋπάρχουσα γνώση, η επίγνωση των εικόνων που σχηματίζουν οι μαθητές για μία έννοια, όπως 

είναι το όριο, αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος μιας προσεγμένης διδασκαλίας. 

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των δυσκολιών και παρανοήσεων των μαθητών έχει αξία με τους 

ακόλουθους τρόπους (Denbel, 2014; Jordaan, 2009): 

1. Μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών σκέψης των μαθητών και 

της ποιότητας της μάθησης που λαμβάνει χώρα. 

2. Η γνώση των παρανοήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό 

αποτελεσματικότερων διδακτικών στρατηγικών και μεθόδων. 

3. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση πλουσιότερων μαθησιακών 

εμπειριών στους μαθητές. 

4. Ο ερευνητής μπορεί να βοηθήσει άλλους καθηγητές σε μία διδασκαλία των ορίων με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. 

5. Ο εντοπισμός των παρανοήσεων μπορεί να δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες για τη 

βελτίωση της μάθησης. 

6. Εξάλειψη παρανοήσεων και καλύτερη κατανόηση της έννοιας του ορίου. 

 

Έτσι, η επίγνωση των πιθανών παρανοήσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διδακτική πράξη 

συμβάλλει σε μία καλύτερη διδασκαλία και μάθηση από τη πλευρά των μαθητών. 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία 

Το Δείγμα: 

Η μέθοδος της παρούσας εργασία είναι η περιγραφική με στοιχεία ποιοτικής προσέγγισης 

(συνεντεύξεις με 2 συμμετέχοντες στην έρευνα). Τα υποκείμενα που συμμετείχαν στο ποσοτικό 

μέρος της έρευνας αποτέλεσαν 125 προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούσαν ένα 

μάθημα Λογισμού του πρώτου εξαμήνου (Λογισμός Ι). Οι προπτυχιακοί φοιτητές του δείγματος 

φοιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Το μάθημα Λογισμός Ι τυπικά ανήκει στο πρώτο 

έτος σπουδών και συνεπώς η πλειοψηφία των φοιτητών που παρακολουθεί αυτό το μάθημα ανήκει 

στο πρώτο έτος των σπουδών τους. Ωστόσο, ένα μέρος του δείγματος ενδέχεται να ανήκει σε 

μεγαλύτερα έτη σπουδών, που παρακολουθεί το συγκεκριμένο μάθημα και δεν έχει επιτύχει σε 

αυτό μέσω των τυπικών εξετάσεων. Στα πλαίσια του παραπάνω μαθήματος συμπεριλαμβάνεται η 

τυπική διδασκαλία του ορίου μίας ακολουθίας.  

Η μέθοδος επιλογής του δείγματος είναι η μη πιθανοτική δειγματοληψία ευχέρειας (Creswell, 

2015) καθώς επιλέχθηκε με βάση τη δυνατότητα πρόσβασης και τη θέληση των υποψηφίων να 

συμμετάσχουν στη παρούσα έρευνα. Το δείγμα επιλογής, το οποίο διαφέρει από άλλα τμήματα 

μαθηματικών της χώρας λόγω της υψηλής κατάταξής του στις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, είναι 

μη αντιπροσωπευτικό και συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν γενικεύσεις που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Ωστόσο, το παρόν δείγμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

καθώς μπορεί να μας προσδώσει μία εικόνα για το υποσύνολο του πληθυσμού που οι επιδόσεις 

τους για την εισαγωγή τους στο τμήμα των μαθηματικών είναι υψηλότερες σε σχέση με τα 

περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα.  

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν διδάσκεται τυπικά η έννοια του ορίου μίας ακολουθίας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι φοιτητές (του δείγματος) έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τον 

ορισμό της έννοιας στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται η άτυπη διδασκαλία της έννοιας του ορίου στο πλαίσιο των 

πραγματικών συναρτήσεων. 
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Ερευνητικά εργαλεία: 

Ερωτηματολόγιο. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε αρχικά ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν στην έννοια του ορίου μίας 

ακολουθίας. Οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις είναι επιλογής καθώς δίνονται κάποιες προτεινόμενες 

απαντήσεις τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι συμμετέχοντες. Από τις πρώτες τέσσερις 

ερωτήσεις όλες, εκτός από την ερώτηση 3, δίνουν την επιλογή στους φοιτητές να εκφράσουν την 

προσωπική τους άποψη αν αυτή δεν καλύπτεται από τις προτεινόμενες απαντήσεις που δίνονται 

στο ερωτηματολόγιο. Η ερώτηση 5 αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο από αυτά δομείται 

από εννέα προτάσεις Σωστού-Λάθους. Οι οκτώ από τις εννέα προτάσεις αντιπροσωπεύουν 

κάποιες κοινές παρανοήσεις για τα όρια των ακολουθιών, οι οποίες εντοπίστηκαν στη σχετική 

βιβλιογραφία, ενώ η μία από τις εννέα προτάσεις (συγκεκριμένα η τρίτη) αντανακλά τον τυπικό 

ορισμό της έννοιας. Στο δεύτερο τμήμα της ερώτησης 5, οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν 

μία μόνο πρόταση από αυτές του πρώτου τμήματος, η οποία περιγράφει καλύτερα την αντίληψή 

τους για το όριο μιας ακολουθίας. Οι ερωτήσεις 1 και 3 υιοθετήθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τις 

έρευνες του Szydlik (2000) και του Monaghan (1986) αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν 

προσωπική κατασκευή. 

Ο βασικός στόχος της ερώτησης 1 (Τι υπάρχει ανάμεσα στο 0,999... και στο 1) είναι να εξετάσει 

τις αντιλήψεις των φοιτητών για τη σχέση που έχουν οι αριθμοί 0,999… και 1, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε στη συνέχεια να ερμηνεύσουμε τις απαντήσεις τους στην ερώτηση 2 που αφορά στο 

όριο της αριθμητικής ακολουθίας 0.9, 0.99, 0.999, κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, θα συνδυάσουμε τις 

ερωτήσεις 1 και 2 του ερωτηματολογίου ώστε να εξετάσουμε ποιοι μαθητές είχαν τη παρανόηση 

του γενικευμένου ορίου στο πλαίσιο μίας αριθμητικής ακολουθίας. Θα θεωρήσουμε ότι ένας 

φοιτητής είχε την παρανόηση του γενικευμένου ορίου αν έχει επιλέξει την απάντηση (α) στη 

δεύτερη ερώτηση, εκτός από τη περίπτωση που κάποιος φοιτητής επέλεξε και την (γ) ενώ 

ταυτόχρονα στη πρώτη ερώτηση είχε επιλέξει ότι 0.999…=1. Επιπρόσθετα, στη 2η ερώτηση 

δίνεται σαν επιλογή (από το ερωτηματολόγιο) ότι το 0,999… είναι η ακολουθία an. Η επιλογή 

αυτή δόθηκε για να εξετάσουμε ποιοι φοιτητές αντιλαμβάνονται την ακολουθία ως ένα 

μεταβαλλόμενο αριθμό. 
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Ταυτόχρονα, από την ερώτηση 1 μπορούμε να μελετήσουμε τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά 

με το πραγματικό και το δυνητικό άπειρο. Πιο συγκεκριμένα, μία δυνητική άποψη του απείρου 

βλέπει τον αριθμό 0,999... ως μία ατέρμονη διαδικασία ή ως έναν μεταβαλλόμενο αριθμό. 

Αντίθετα, μία άποψη που βασίζεται στο πραγματικό άπειρο αντιμετωπίζει το 0,999... ως ένα 

στατικό αντικείμενο, δηλαδή έναν αριθμό. Στην ερώτηση 1 του ερωτηματολογίου δεν 

διασαφηνίζεται αν το 0,999... είναι αριθμός ή διαδικασία. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την 

απάντηση (γ) (Δεν μπορούμε να απαντήσουμε επειδή ο αριθμός 0,999... συνεχίζει για πάντα και 

ποτέ δεν σταματάει) υιοθετούν μία δυνητική άποψη αναφορικά με μια άπειρη διαδικασία. Οι 

φοιτητές που θα κυκλώσουν την (α) (Τίποτα επειδή 0,999... = 1) ή τη (β) (Μία απείρως μικρή 

απόσταση επειδή 0,999... < 1) είναι φανερό ότι αντιμετωπίζουν το 0,999... ως αντικείμενο αφού 

το συγκρίνουν με τον αριθμό 1. Έτσι, θα λέγαμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζουν 

το άπειρο ως πραγματικό.  

Η απάντηση (α) (0,999...=1), σύμφωνα με την συμβατική ανάλυση (standard analysis), είναι η 

σωστή. Μία απόδειξη, μεταξύ άλλων, προκύπτει από την σκέψη ότι ανάμεσα στο 0,999... και το 

1 δεν υπάρχει κάποιος άλλος αριθμός. Άρα οι δύο αριθμοί ταυτίζονται (αφού η απόλυτη τιμή της 

διαφοράς τους είναι μηδέν). Για τους φοιτητές που θα επιλέξουν την απάντηση (β) (0,999...<1) 

μπορούμε να κάνουμε τις εξής εικασίες (Dubisnky et al., 2005; Mamona-Downs, 1990; Tall & 

Schwarzenberger, 1978):  

• Οι αντιλήψεις των μαθητών συμπίπτουν περισσότερο με την μη συμβατική ανάλυση και 

την ύπαρξη απειροελάχιστων αριθμών. Έτσι, η διαφορά 1-0,999... είναι ένας 

απειροελάχιστος αριθμός.  

• Οι μαθητές αντιμετωπίζουν το 0,999... ως αντικείμενο, όμως δεν απάντησαν ότι είναι ίσο 

με το 1 λόγω της πεποίθησής τους ότι υπάρχει «ένα προς ένα» αντιστοιχία μεταξύ 

δεκαδικών και πραγματικών αριθμών, δηλαδή λόγω εξωτερικών χαρακτηριστικών. 

 Η 3η ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά στο όριο μίας γεωμετρικής ακολουθίας. Βασικός της 

στόχος είναι η μελέτη της παρανόησης του γενικευμένου ορίου (Tall, 1986) στο πλαίσιο μίας 

γεωμετρικής ακολουθίας. Θα θεωρήσουμε ότι ένας φοιτητής είχε την παρανόηση του 

γενικευμένου ορίου αν έχει επιλέξει την απάντηση (α) που σημαίνει ότι το όριο της δοσμένης 

γεωμετρικής ακολουθίας είναι ένα τρίγωνο.  
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Στη συνέχεια, ο βασικός στόχος της ερώτησης 5 είναι η αποκάλυψη κάποιων κοινών 

παρανοήσεων που εντοπίστηκαν στη σχετική βιβλιογραφία. Στο ερωτηματολόγιο του Williams 

(1991) υπάρχει μία όμοια ερώτηση, η οποία όμως αφορά στα όρια των πραγματικών 

συναρτήσεων. Κάθε μία από τις εννέα προτάσεις της ερώτησης 5 αντιστοιχεί στις παρακάτω 

αντιλήψεις: 

1. Απρόσιτο όριο 

2. Δυναμική θεωρητική αντίληψη 

3. Τυπικός ορισμός 

4. Αξεπέραστο όριο 

5. Δυναμική πρακτική αντίληψη 

6. Όριο ως προσέγγιση 

7. Όριο ως σημείο συσσώρευσης 

8. Όριο ως σημείο συνεχούς προσέγγισης 

9. Όριο ως τελευταίος όρος 

Στο δεύτερο τμήμα της ερώτησης 5 οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία μόνο από τις 

παραπάνω αντιλήψεις ως αυτή που συνάδει περισσότερο στην προσωπική τους αντίληψη.  

Συνοψίζοντας, ο συνδυασμός των ερωτήσεων 1-2, η ερώτηση 3 και η ερώτηση 5 αποσκοπούν στη 

μελέτη των παρανοήσεων των φοιτητών σχετικά με το όριο μίας ακολουθίας (1ο ερευνητικό 

ερώτημα).  

Η ερώτηση 4 έχει ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των διαισθητικών αντιλήψεων των φοιτητών 

(1ο ερευνητικό ερώτημα). Στην ερώτηση αυτή δίνονται τρεις προτεινόμενες απαντήσεις από το 

ερωτηματολόγιο. Η πρώτη από αυτές αντανακλά τη ΒΜΑ των Lakoff και Núñez (2000). Οι Lakoff 

και Núñez πρότειναν, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, έναν ακριβή τρόπο με τον οποίο η βασική ιδέα 

της ΒΜΑ προσαρμόζεται στην έννοια του ορίου μιας ακολουθίας κατά τρόπο συμβατό με τον 

τυπικό ορισμό της. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι φοιτητές κατανοούν το όριο 

της ακολουθίας σύμφωνα με αυτόν τον ακριβή τρόπο περιγραφής. Έτσι, η πρόταση που δίνεται 

από το ερωτηματολόγιο βασίζεται στη γενικότερη ιδέα της ΒΜΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές 

που θα επιλέξουν την πρώτη απάντηση κατανοούν το όριο μιας ακολουθίας ως την τελική 

κατάσταση της απείρως επαναλαμβανόμενης διαδικασίας που καθορίζει η ακολουθία. Αυτή η 

τελική κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ως μία περίπτωση του πραγματικού απείρου. 
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Η δεύτερη προτεινόμενη πρόταση που δίνεται στην ερώτηση 4 περιγράφει την αντίληψη που στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως δυναμική. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την πρόταση αυτή  

αντιλαμβάνονται το όριο ως ένα σημείο προς το οποίο οι όροι της ακολουθίας πλησιάζουν 

συνεχώς. Αυτή η επ’ άπειρον προσέγγιση θεωρείται ως μία περίπτωση του δυνητικού απείρου, η 

οποία είναι διαισθητικά αποδεκτή από τους μαθητές (Fischbein, 1994).  

Οι δύο πρώτες απαντήσεις της ερώτησης 4 περιγράφουν το όριο ως μία απείρως 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία κατά την οποία κάθε επόμενος όρος της ακολουθίας είναι το 

αποτέλεσμα που προκύπτει από την επανάληψη μίας ενέργειας στον προηγούμενο όρο. Στην 

πρώτη απάντηση, το όριο της ακολουθίας θεωρείται, έστω και μεταφορικά, ως μέρος της 

διαδικασίας που ορίζει η ακολουθία, ενώ στη δεύτερη, το όριο θεωρείται ως ένα αντικείμενο που 

βρίσκεται «έξω» από τη διαδικασία. 

Σε αντίθεση με τις πρώτες δύο προτεινόμενες απαντήσεις της ερώτησης 4, στη τρίτη προτεινόμενη 

απάντηση δεν υπονοείται κάποια απείρως επαναλαμβανόμενη διαδικασία ούτε προσδίδεται 

κάποια αίσθηση κίνησης. Η απάντηση αυτή αντιπροσωπεύει την διαισθητική αντίληψη που στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως στατική. Η στατική διαίσθηση δεν περιλαμβάνεται στην περίπτωση 

των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, καθώς δεν καθορίζει κάποια άπειρη διαδικασία 

κατά την οποία κάθε επανάληψη έχει ένα τελικό σημείο και ένα αποτέλεσμα. Η ακολουθία 

συλλαμβάνεται ολιστικά και στατικά και όχι ως μία δυναμική διαδικασία.  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι προτάσεις που διατυπώνονται στην ερώτηση 4 δεν 

αποτελούν παρανοήσεις. Αυτό συμβαίνει διότι ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένες δεν 

περιέχει κάποια πληροφορία που να έρχεται σε σύγκρουση με τον τυπικό ορισμό. Οι προτάσεις 

αυτές διέπονται από έλλειψη αυστηρότητας άλλα από μόνες τους δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 

παρανοήσεις. Αποτελούν διαισθητικές αντιλήψεις που προέρχονται συνήθως από τον ενσώματο 

κόσμο των μαθητών και χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν νόημα στην αφηρημένη υπόσταση 

του τυπικού ορισμού. Οι διαισθήσεις αυτές μπορούν να διαμορφωθούν με κατάλληλο τρόπο ώστε 

να μην περιέχουν δυνητικούς παράγοντες σύγκρουσης και να είναι συμβατές με τον τυπικό ορισμό 

(Tall, 1991). 

Η συσχέτιση της ερώτησης 4 (διαισθητικές αντιλήψεις) με τις παρανοήσεις που θα προκύψουν 

από τα ερωτήματα 1-2, 3 και 5 αποσκοπεί στην απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος. 
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Συνεντεύξεις. Από τους 125 φοιτητές του αρχικού δείγματος, 2 φοιτητές προθυμοποιήθηκαν να 

συμμετάσχουν σε ημιδομημένες συνεντεύξεις οι οποίες είχαν διάρκεια 30 λεπτά περίπου. Στόχος 

των συνεντεύξεων ήταν να ενισχύσουμε το ποσοτικό μέρος της εργασίας, δηλαδή να συλλέξουμε 

περισσότερα δεδομένα αναφορικά με την εικόνα που σχηματίζουν οι φοιτητές για την έννοια του 

ορίου μίας ακολουθίας. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές κλήθηκαν να περιγράψουν τον τρόπο με 

τον οποίο σκέφτηκαν για να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο και να αναλύσουν περισσότερο τις 

απαντήσεις που είχαν δώσει κατά τη φάση των ερωτηματολογίων, ξεκινώντας πρώτα από την 

τέταρτη ερώτηση και συνεχίζοντας με την πρώτη, τη δεύτερη, τη τρίτη και την πέμπτη. Οι 

φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους ένα στυλό και μία κόλλα χαρτί. Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν 

και απομαγνητοφωνήθηκαν έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλυθούν. 

 

Ερευνητική διαδικασία: 

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε αφότου είχε προηγηθεί και 

ολοκληρωθεί η τυπική διδασκαλία της έννοιας του ορίου μίας ακολουθίας. Την περίοδο που 

συλλέχθηκαν τα δεδομένα, το αντικείμενο εκμάθησης των φοιτητών αφορούσε στην τυπική 

διδασκαλία της έννοιας του ορίου μίας συνάρτησης. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στους 

φοιτητές μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή. Ο χρόνος που δόθηκε για τη 

συμπλήρωσή τους ήταν 20 λεπτά. Οι μαθητές τα συμπλήρωσαν, αφού πρώτα όμως τους δόθηκαν 

κάποιες διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, ο διδάσκων καθηγητής, αφού ανέφερε ότι διεξάγεται μία 

έρευνα στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας και ότι θα μοιραστούν κάποια 

ερωτηματολόγια, αποχώρησε από την αίθουσα διδασκαλίας. Στη συνέχεια, διευκρινίστηκε ότι τα 

ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και ότι τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών δε θα χρειαστεί να 

δημοσιευτούν. Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά 

με το ερωτηματολόγιο. Τέλος, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τη δεύτερη φάση της έρευνας που 

αποτελούνταν από τις συνεντεύξεις. Για όποιον φοιτητή ήθελε να συμμετάσχει σε αυτή, δόθηκε η 

οδηγία να σημειωθεί ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στην τελευταία σελίδα του ερωτηματολογίου. 

Για την στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS. 
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα 

Το πλήθος των φοιτητών που αρχικά απάντησαν στα ερωτηματολόγια ήταν 131 φοιτητές. 

Ωστόσο, από τα 131 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, τα 6 ήταν συμπληρωμένα ελλιπώς. 

Έτσι, η στατιστική ανάλυση έγινε με βάση τα 125 ερωτηματολόγια τα οποία ήταν πλήρως 

συμπληρωμένα καθώς και με τις 2 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στη δεύτερη φάση. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, για την στατιστική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που 

προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές του δείγματος, 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό επεξεργασίας SPSS. Τα βασικά αποτελέσματα της ποσοτικής 

ανάλυσης θα παρουσιαστούν αρχικά μέσω της περιγραφικής στατιστικής. Στη συνέχεια, θα 

πραγματοποιηθεί μία ανάλυση συσχέτισης μέσω της επαγωγικής στατιστικής. 

 

Ποσοτική ανάλυση - Περιγραφική στατιστική: 

Πίνακας 1 

Πίνακας συχνοτήτων - Τι υπάρχει ανάμεσα στο 0,999… και στο 1 (ερ. 1). 

 

Στη πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου (βλ. Πίνακα 1), η πλειοψηφία των φοιτητών (69.6%) 

απάντησε ότι ανάμεσα στο 0,999… και στο 1 δεν υπάρχει τίποτα επειδή οι δύο αριθμοί είναι ίσοι. 

Ακολουθεί η άποψη ότι ανάμεσα στους δύο αριθμούς υπάρχει μία απείρως μικρή απόσταση και η 

άποψη ότι δε μπορούμε να απαντήσουμε, με ποσοστά 20% και 10.4% αντίστοιχα.  

 

 

 Συχνότητες Σχετικές συχνότητες (%) 

Τίποτα 87 69.6 

Μία απείρως μικρή 

απόσταση 
25 20.0 

Δεν μπορούμε να 

απαντήσουμε 
13 10.4 

Σύνολο 125 100.0 
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Πίνακας 2 

Πίνακας συχνοτήτων για το όριο της ακολουθίας αριθμητικών όρων (ερ. 2). 

 

Από την ανάλυση της δεύτερης ερώτησης του ερωτηματολογίου γίνεται διακριτή η πλειοψηφική 

άποψη των φοιτητών (94.4%) ότι το όριο της ακολουθίας με αριθμητικούς όρους (a1=0.9, a2=0.99, 

κ.ο.κ.) είναι ο αριθμός 1. Το 6.4% των φοιτητών σημείωσε ότι το όριο της εν λόγω ακολουθίας 

είναι το 0,999… ενώ το 5.6% ότι το 0,999… είναι η ακολουθία. 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε τον αριθμό των φοιτητών που κατέχουν την ιδέα του 

γενικευμένου ορίου στο πλαίσιο μίας αριθμητικής ακολουθίας πρέπει να αναλύσουμε τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 2 σε σχέση με τις αντίστοιχες που έδωσαν στην ερώτηση 1. Μία 

τέτοια εικόνα μας δίνει παρακάτω ο πίνακας 3 ο οποίος συσχετίζει τις ερωτήσεις 1 και 2. 

Πίνακας 3 

Πίνακας συνάφειας ερωτήσεων 1 και 2. 

 

 Συχνότητες Σχετικές συχνότητες (%) 

Το όριο της ακολουθίας 

είναι 0,999… 
8 6.4 (8/125) 

Το 0,999… είναι η 

ακολουθία 
7 5.6 

Το όριο της ακολουθίας 

είναι 1 
118 94.4 

Σύνολο 133 100.0 

 
Το όριο είναι το 

0,999… 

Το 0,999… είναι η 

ακολουθία  
Το όριο είναι το 1 

Τίποτα  4 0 86 

Μία απείρως μικρή 

απόσταση 
3 3 22 

Δεν μπορούμε να 

απαντήσουμε 
1 4 10 
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Παρατηρούμε ότι οι 86 από τους 87 φοιτητές που απάντησαν (α)-(0,999…=1) στη πρώτη ερώτηση 

επέλεξαν ως όριο της αριθμητικής ακολουθίας να είναι το 1 ενώ μόλις οι 4 από τους 87 επέλεξαν 

το όριο της ίδιας ακολουθίας να είναι το 0,999... Αυτό σημαίνει ότι από τους 87 φοιτητές μόνο οι 

3 επέλεξαν ως όριο της ακολουθίας να είναι και το 0,999... και το 1, ενώ μόνο ένας φοιτητής 

επέλεξε ως όριο μόνο το 0,999...  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων οι 

μόνοι φοιτητές που ζητήσαν κάποια διευκρίνιση ήταν μερικοί από αυτούς που είχαν επιλέξει στη 

πρώτη ερώτηση ότι 0,999…=1. Οι φοιτητές αυτοί θα έπρεπε να διαλέξουν στην ερώτηση 2 

(σχετικά με το όριο της ακολουθίας a1=0.9, a2=0.99, κ.ο.κ.) ότι το όριο της ακολουθίας είναι και 

το 0,999… (επιλογή α) και το 1 (επιλογή γ). Ωστόσο, οι ίδιοι θεώρησαν ως πλεονασμό ότι στην 

ερώτηση 2 υπάρχουν οι επιλογές (α) και (γ) και στη συνέχεια ζήτησαν κάποια εξήγηση, η οποία 

ωστόσο δεν δόθηκε. Έτσι, αν και το σωστό θα ήταν να επιλέξουν και το (α) και το (γ) στη δεύτερη 

ερώτηση, αυτό έγινε μόνο από 3 άτομα. 

Από τους 25 φοιτητές που απάντησαν (β) στη πρώτη ερώτηση, οι 21 επέλεξαν σωστά ότι το όριο 

της αριθμητικής ακολουθίας είναι μόνο το 1, ένας φοιτητής απάντησε ότι το όριο τη ακολουθίας 

είναι το 0,999..., δύο φοιτητές απάντησαν ότι το όριο της ακολουθίας είναι το 0,999... και ότι το 

0,999... είναι η ακολουθία και ένας φοιτητής απάντησε ότι το 0,999... είναι η ακολουθία και ότι 

το όριο της ακολουθίας είναι το 1. Από τους 3 τελευταίους φοιτητές, οι πρώτοι δύο έχουν μία 

αντίληψη ότι η ακολουθία και το όριο της ακολουθίας είναι ταυτόσημες έννοιες. 

Από τους 13 φοιτητές που απάντησαν (γ) στη πρώτη ερώτηση, οι 8 επέλεξαν ότι το όριο της 

ακολουθίας είναι μόνο το 1, οι δύο φοιτητές απάντησαν ότι το 0,999... είναι η ακολουθία an και 

ότι το όριο είναι 1, ο ένας απάντησε ότι το όριο είναι 0,999... και άλλοι δύο απάντησαν μόνο ότι 

το 0,999... είναι η ακολουθία an χωρίς να επιλέξουν κάποιο όριο.  

Εκτός από τους δύο φοιτητές που δεν επέλεξαν κάποιο όριο ως απάντηση, θα θεωρήσουμε ότι 

ένας φοιτητής είχε την αντίληψη του γενικευμένου ορίου αν έχει επιλέξει την απάντηση (α) στη 

δεύτερη ερώτηση, εκτός από τη περίπτωση που κάποιος φοιτητής επέλεξε και την (γ) ενώ 

ταυτόχρονα στη πρώτη ερώτηση είχε επιλέξει ότι 0.999…=1.  Το παραπάνω κριτήριο βασίζεται 

στα λόγια του Tall (1986): «Κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι το όριο υιοθετεί τις ιδιότητες που 

έχουν οι όροι της ακολουθίας, οι οποίοι τείνουν σε αυτό. Έτσι, η 0.9, 0.99, 0.999, είναι μία 

αύξουσα ακολουθία της οποίας οι όροι δεν φτάνουν ποτέ το 1, άρα τείνουν στο 0,999… (άπειρα 
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9) και αυτό το οριακό αντικείμενο (limiting object) είναι διαφορετικό από το 1». Συνεπώς, οι 5 

από τους 125 (4%) φοιτητές της παρούσας εργασίας κατείχαν μία εικόνα που εμπεριέχει την 

έννοια του γενικευμένου ορίου στο πλαίσιο της αριθμητικής ακολουθίας.  

Σχετικά με την έννοια της ακολουθίας, 7 φοιτητές (5.6%) επέλεξαν ότι το 0,999… είναι η 

ακολουθία an.  

Σε σύγκριση με το όριο της αριθμητικής ακολουθίας, φαίνεται ότι στο πλαίσιο των γεωμετρικών 

ακολουθιών οι φοιτητές διέπονται από μία εικόνα της έννοιας που περιέχει σε υψηλότερο βαθμό 

την έννοια του γενικευμένου ορίου (βλ. Πίνακα 4). 

Πίνακας 4 

Πίνακας συχνοτήτων της γεωμετρικής ακολουθίας (ερ. 3) 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 19.2% των φοιτητών επέλεξαν ότι το όριο της γεωμετρικής ακολουθίας 

στην ερώτηση 3 είναι ένα τρίγωνο, υποδηλώνοντας ότι το όριο μίας ακολουθίας υιοθετεί τις 

ιδιότητες των όρων που την περιγράφουν. 

Παρακάτω, στον Πίνακα 5, φαίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των φοιτητών που επέλεξαν μία 

από τις τρεις προτεινόμενες διαισθητικές αντιλήψεις που δίνονταν στην ερώτηση 4 του 

ερωτηματολογίου. 

 

 

 

 

 Συχνότητες Σχετικές συχνότητες (%) 

Τρίγωνο 24 19.2 

Σημείο 89 71.2 

Δε γνωρίζω 12 9.6 

Σύνολο 125 100.0 
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Πίνακας 5 

Πίνακας συχνοτήτων – Διαισθητικές αντιλήψεις (ερ. 4). 

 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των φοιτητών, με ποσοστό 67.2%, προτίμησαν τις 

δυναμικές εικόνες, ενώ ακολουθούν οι διαισθήσεις που βασίζονται σε στατικές εικόνες και στη 

ΒΜΑ με ποσοστά 21.6% και 11.2% αντίστοιχα. Όπως έχουμε αναφέρει, οι δύο πρώτες 

διαισθήσεις περιγράφουν το όριο ως μία απείρως επαναλαμβανόμενη διαδικασία, όπου στη πρώτη 

από αυτές το όριο λαμβάνεται ως το αποτέλεσμα της άπειρης διαδικασίας ενώ στη δεύτερη ως ο 

αριθμός που προσεγγίζεται από την ακολουθία κατά ένα δυνητικά άπειρο τρόπο. Έτσι, 

αθροίζοντας τα ποσοστά των πρώτων δύο διαισθήσεων, συμπεραίνουμε ότι το 78.4% των 

φοιτητών διαθέτει μία πρωτεύουσα διαισθητική εικόνα της έννοιας του ορίου μιας ακολουθίας 

που βασίζεται στην έννοια των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. Το υπόλοιπο 21.6% 

των φοιτητών είχαν ως βασική διαίσθηση μία στατική αντίληψη για το όριο, η οποία δεν συμπίπτει 

με την έννοια των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. 

Πίνακας 6 

Ποσοστά (%) του δείγματος που σημείωσαν κάθε πρόταση ως σωστή ή προτιμότερη (ερ. 5). 

 Συχνότητες Σχετικές συχνότητες (%) 

ΒΜΑ 14 11.2 

Δυναμική αντίληψη 84 67.2 

Στατική αντίληψη 27 21.6 

Σύνολο 125 100.0 

 Σύνολο του δείγματος (N=125) 
Φοιτητές που σημείωσαν τη 

πρόταση 3 ως σωστή (N=81) 

 Σωστή Προτιμότερη Σωστή Προτιμότερη 

Απρόσιτο 64.8 (81/125) 28.0 56.8 (46/81) 22.2 

Δυναμική 

θεωρητική 
56.0 17.6 54.3 12.3 
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Τέλος, από τις εννέα προτάσεις που αναφέρθηκαν στην ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου, τρεις 

επιλέχτηκαν από τους περισσότερους φοιτητές του δείγματος ως αληθείς (βλ. Πίνακα 6). 

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές είναι οι πρώτες τρεις, οι οποίες περιγράφουν μία αντίληψη για 

το όριο ως απρόσιτο, μία δυναμική θεωρητική αντίληψη και μία αντίληψη που εκφράζει τον 

τυπικό ορισμό. Οι προτάσεις αυτές επιλέχτηκαν επίσης από τους περισσότερους φοιτητές ως οι 

προτιμότερες σύμφωνα με την αντίληψή τους. Πολύ κοντά στα παραπάνω ποσοστά έρχεται η 

δυναμική πρακτική αντίληψη και το όριο ως σημείο συνεχούς προσέγγισης. 

Ανάμεσα στο δείγμα των φοιτητών που αναγνώρισαν τον τυπικό ορισμό ως σωστό (πρόταση 3), 

τις δημοφιλέστερες απαντήσεις κατείχε το όριο ως απρόσιτο, η δυναμική θεωρητική και η 

δυναμική πρακτική αντίληψη, ενώ ακολουθεί η αντίληψη του ορίου ως ένα σημείο συνεχούς 

προσέγγισης. Όπως και στη περίπτωση του συνολικού δείγματος, έτσι και σε αυτό το υποσύνολο 

των φοιτητών, οι προτάσεις που επιλέχθηκαν ως προτιμότερες είναι οι πρώτες τρεις. Ακόμα και 

ανάμεσα στους φοιτητές που δήλωσαν τον τυπικό ορισμό ως προτιμότερη αντίληψη, οι μισοί 

περίπου επέλεξαν ως σωστή την αντίληψη του ορίου ως απρόσιτο, τη δυναμική θεωρητική και 

πρακτική αντίληψη, το όριο ως προσέγγιση και ως σημείο συνεχούς προσέγγισης.  

 

Τυπικός ορισμός 64.8 28.8 100.0 44.4 

Αξεπέραστο 36.8 4.8 33.3 3.7 

Δυναμική 

πρακτική 
50.4 5.6 55.6 4.9 

Προσέγγιση 46.4 1.6 49.4 1.2 

Σημείο 

συσσώρευσης 
47.2 7.2 45.7 4.9 

Σημείο συνεχούς 

προσέγγισης 
52.0 4.0 53.1 3.7 

Τελευταίος όρος 19.2 2.4 17.3 2.5 
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Ποσοτική ανάλυση - Επαγωγική στατιστική: 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το μέρος της επαγωγικής στατιστικής. Συγκεκριμένα, θα 

πραγματοποιήσουμε μία ανάλυση συσχέτισης ώστε να μελετήσουμε τη συσχέτιση ανάμεσα στις 

διαισθητικές αντιλήψεις και τις παρανοήσεις των φοιτητών του δείγματος. Για να εξάγουμε τα 

αποτελέσματά μας επιλέξαμε τη μέθοδο του Χ2-ελέγχου ανεξαρτησίας για τις ποιοτικές 

μεταβλητές. Ο Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι δύο 

ποιοτικές μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Στη συνέχεια, αν υπήρχε εξάρτηση, 

χρησιμοποιήσαμε το Cramer’s V chi square derived test για να διαπιστώσουμε την ένταση της 

συσχέτισης.  

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Η0: Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Η1: Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Οι προϋποθέσεις για να είναι αξιόπιστο το Χ2 test είναι οι εξής:    

i) Καμία αναμενόμενη συχνότητα δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1 και 

ii) Το ποσοστό των αναμενόμενων συχνοτήτων που είναι μικρότερες από το 5, δε θα πρέπει 

να υπερβαίνει το 20%. 

Αν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις, τότε δεν εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματα του Χ2 ελέγχου, παρά 

μόνο του Fisher για την περίπτωση δισδιάστατων πινάκων και του Monte Carlo για την περίπτωση 

πινάκων με περισσότερες από δύο γραμμές ή/και στήλες (Mehta & Patel, 1989; Τσάντας, 

Μωυσιάδης, Μπαγιάτης και Χατζηπαντελής, 1999; Δαφέρμος, 2011; Πραμαγγιούλης, 2008) 

Στη παρούσα εργασία θα απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση εάν η σημαντικότητα είναι 

μικρότερη από 0.05. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προήρθαν από το Cramer’s V test 

θα βασιστούμε στην ερμηνεία που προτείνουν οι Rea & Parker (2014) για τον συγκεκριμένο 

συντελεστή συσχέτισης (βλ. Πίνακα 7) 
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Πίνακας 7 

Ερμηνεία των τιμών του συντελεστή συσχέτισης Cramer’s V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των ερωτημάτων 4 και 1-2: 

Από τον συνδυασμό των ερωτήσεων 1-2 και μέσω της περιγραφικής στατιστικής εξετάσαμε τους 

φοιτητές που κατείχαν μία εικόνα η οποία εμπεριέχει την έννοια του γενικευμένου ορίου στο 

πλαίσιο μίας αριθμητικής ακολουθίας. Έτσι, συσχετίζοντας τις ερωτήσεις 4 και 1-2 

πραγματοποιούμε μία συσχέτιση μεταξύ των διαισθητικών αντιλήψεων των φοιτητών και της 

παρανόησης της έννοιας του ορίου ως γενικευμένο στο πλαίσιο των αριθμητικών ακολουθιών. 

Πίνακας 8 

Συσχέτιση των ερωτήσεων 4 και 1-2 

 

Τιμή  Ερμηνεία  

Από 0.00 ως 0.10 Αδιάφορη συσχέτιση 

Από 0.10 ως 0.20 Αδύναμη συσχέτιση 

Από 0.20 ως 0.40 Μέτρια συσχέτιση 

Από 0.40 ως 0.60 Σχετικά ισχυρή συσχέτιση 

Από 0.60 ως 0.80 Ισχυρή συσχέτιση 

Από 0.80 ως 1.00 Πολύ ισχυρή συσχέτιση 

 Γενικευμένο όριο  Μη γενικευμένο όριο Δε γνωρίζω 

BMA 
0 

0.0% 

14 

100.0% 

0 

0.0% 

Δυναμική αντίληψη 
4 

4.8% 

78 

92.9% 

2 

2.4% 

Στατική αντίληψη 
1 

3.7% 

26 

96.3% 
0 
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Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή «γενικευμένο 

αριθμητικό όριο» έχει ως εξής: 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significance 

99% Confidence 

Interval 

Significance 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
1,742a 4 ,783 ,889b ,881 ,897    

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Παρατηρήθηκε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,889>0,05=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και το «γενικευμένο αριθμητικό 

όριο» δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. 

Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των ερωτημάτων 4 και 3: 

Συσχετίζοντας τις ερωτήσεις 4 και 3 πραγματοποιούμε μία συσχέτιση μεταξύ των διαισθητικών 

αντιλήψεων των φοιτητών και της παρανόησης της έννοιας του ορίου ως γενικευμένο στο πλαίσιο 

μίας γεωμετρικής ακολουθίας. 

Πίνακας 9 

Συσχέτιση των ερωτήσεων 4-3. 

 

 Τρίγωνο  Σημείο  Δε γνωρίζω 

BMA 
3 

21.4% 

11 

78.6% 

0 

0.0% 

Δυναμική αντίληψη 
18 

21.4% 

56 

66.7% 

10 

11.9% 

Στατική αντίληψη 
3 

11.1% 

22 

81.5% 

2 

7.4% 
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Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή «γενικευμένο 

γεωμετρικό όριο» έχει ως εξής: 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significance 

99% Confidence 

Interval 

Significance 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
3,868a 4 ,424 ,443b ,430 ,455    

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,34. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

 

Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,443>0,05=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και το «γενικευμένο γεωμετρικό 

όριο» δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. 

 

Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των ερωτημάτων 4 και 5Ι: 

Πίνακας 10 

Συσχέτιση των ερωτήσεων 4-5Ι. 

 

Για τη συσχέτιση των ερωτήσεων 4-5Ι θα χρησιμοποιήσουμε τον Χ2-έλεγχο ανεξαρτησίας εννέα 

φορές, κατά τις οποίες η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι κάθε φορά η «διαισθητική αντίληψη» των 

 Απρόσιτο 
Δυναμική 
θεωρητική 

Τυπικός 
ορισμός 

Αξεπέραστο 
Δυναμική 
πρακτική 

Προσέγγιση 
Σημείο 

συσσώρευσης  

Σημείο 

συνεχούς 

προσέγγισης 

Τελευταίος 
όρος 

Σύνολο 

ΒΜΑ 
7 

50.0% 
9 

71.4% 
10 

71.4% 
7 

50.0% 
9 

64.3% 
4 

28.6% 
7 

50.0% 
7 

50.0% 
5 

35.7% 
14 

Δυναμική 

αντίληψη 

67 

79.8% 

45 

53.6% 

51 

60.7% 

35 

41.7% 

41 

48.8% 

41 

48.8% 

34 

40.5% 

51 

60.7% 

15 

17.9% 
84 

Στατική 

αντίληψη 

7 

25.9% 

16 

59.3% 

20 

74.1% 

4 

14.8% 

13 

48.1% 

13 

48.1% 

18 

66.7% 

7 

25.9% 

4 

14.8% 
27 

Σύνολο 81 70 81 48 63 58 59 65 24 125 
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φοιτητών και η εξαρτημένη μεταβλητή είναι μία από τις εννέα παρανοήσεις των φοιτητών που 

περιγράφονται από την ερώτηση 5Ι. 

Ξεκινάμε με τον έλεγχο ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με τη μεταβλητή 

«απρόσιτο», η οποία αντιπροσωπεύει την παρανόηση των μαθητών του ορίου ως απρόσιτο: 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 27,477a 2 ,000 

Likelihood Ratio 27,239 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 7,784 1 ,005 

N of Valid Cases 125   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4,93. 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,469 ,000 

Cramer's V ,469 ,000 

N of Valid Cases 125  

 

Παρατηρούμε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,000<0,05=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και το «απρόσιτο» έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα.  

Από τον έλεγχο Cramer’s V παρατηρείται ότι η σχέση μεταξύ της «διαισθητικής αντίληψης» και 

του «απρόσιτου» είναι 0,469, η οποία είναι στατιστικά σημαντική (sig=0,000<0,05). Η συνάφεια 

μεταξύ των μεταβλητών είναι θετική, δηλαδή ανάλογη, και σύμφωνα με τους Rea και Parker 

(2014) αξιολογείται σε σχετικά ισχυρή συνάφεια.  
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Παρατηρώντας τον πίνακα 10, βλέπουμε ότι οι φοιτητές που είχαν μία στατική αντίληψη είχαν 

λιγότερο τη παρανόηση του ορίου ως απρόσιτο, ενώ αυτοί που είχαν μία δυναμική αντίληψη είχαν 

σε μεγαλύτερο ποσοστό την παρανόηση αυτή, αναλογικά με τις υπόλοιπες δύο διαισθητικές 

αντιλήψεις. Σχετικά με τους φοιτητές που η βασική τους διαίσθηση ήταν σύμφωνη με τη ΒΜΑ 

παρατηρείται μία διχογνωμία καθώς οι μισοί ακριβώς από αυτούς είχαν μία εικόνα του ορίου ως 

απρόσιτο. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή «δυναμική 

θεωρητική αντίληψη» έχει ως εξής:  

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,708a 2 ,702 

Likelihood Ratio ,715 2 ,699 

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,929 

N of Valid Cases 125   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,16. 

 

Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,702>0,05=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και η «δυναμική θεωρητική 

αντίληψη» δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή «τυπικός 

ορισμός» έχει ως εξής: 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,903a 2 ,386 

Likelihood Ratio 1,953 2 ,377 

Linear-by-Linear Association ,272 1 ,602 

N of Valid Cases 125   
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a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4,93. 

 

Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,386>0,05=a). Συνεπώς, οι μεταβλητές «διαισθητική αντίληψη» και ο «τυπικός ορισμός» 

δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει τη παρανόηση του ορίου ως «αξεπέραστο» έχει ως εξής: 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,516a 2 ,023 

Likelihood Ratio 8,306 2 ,016 

Linear-by-Linear Association 6,518 1 ,011 

N of Valid Cases 125   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

5,15. 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,245 ,023 

Cramer's V ,245 ,023 

N of Valid Cases 125  

 

Παρατηρούμε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,023<0,05=a). Συνεπώς, οι μεταβλητές «διαισθητική αντίληψη» και το «αξεπέραστο 

όριο» έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα.  

Από τον έλεγχο Cramer’s V παρατηρείται ότι η σχέση μεταξύ της «διαισθητικής αντίληψης» και 

του «αξεπέραστου ορίου» είναι 0,245, η οποία είναι στατιστικά σημαντική (sig=0,023<0,05). Η 
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συνάφεια μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι θετική, δηλαδή ανάλογη, και σύμφωνα με τους Rea 

και Parker (2014) αξιολογείται σε μέτρια συνάφεια.  

Παρατηρώντας το πίνακα 10 βλέπουμε ότι οι φοιτητές που είχαν ως επί το πλείστον μία στατική 

αντίληψη είχαν λιγότερο την παρανόηση του ορίου ως αξεπέραστο σε σημαντικό βαθμό. Οι 

φοιτητές που είχαν μία δυναμική αντίληψη είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό την παρανόηση αυτή με 

το ποσοστό να φτάνει το 41.7%, ενώ οι μισοί ακριβώς από τους φοιτητές που κατείχαν μία 

διαίσθηση που βασίζεται στη ΒΜΑ είχαν την παρανόηση του ορίου ως αξεπέραστο. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή «δυναμική 

πρακτική αντίληψη» έχει ως εξής: 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,220a 2 ,543 

Likelihood Ratio 1,236 2 ,539 

Linear-by-Linear Association ,652 1 ,419 

N of Valid Cases 125   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,94. 

 

Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,543>0,06=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και η «δυναμική πρακτική 

αντίληψη» δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει την παρανόηση του ορίου ως «προσέγγιση» έχει ως εξής: 
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Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,019a 2 ,364 

Likelihood Ratio 2,093 2 ,351 

Linear-by-Linear Association ,886 1 ,347 

N of Valid Cases 125   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,50. 

 

Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,364>0,05=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και το «όριο ως προσέγγιση» δεν 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει την παρανόηση του ορίου ως «σημείο συσσώρευσης» έχει ως εξής: 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,673a 2 ,059 

Likelihood Ratio 5,732 2 ,057 

Linear-by-Linear Association 2,375 1 ,123 

N of Valid Cases 125   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,61. 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi .213 .059 

Cramer's V .213 .059 

N of Valid Cases 125  
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Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,059>0,05=a). Συνεπώς, οι μεταβλητές «διαισθητική αντίληψη» και «σημείο 

συσσώρευσης» δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητες.  

Παρατηρώντας το πίνακα 10, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι φοιτητές που η βασική τους 

διαισθητική αντίληψη για το όριο ήταν στατική είχαν μία ισχυρότερη εικόνα της έννοιας ως 

σημείο συσσώρευσης με το ποσοστό αυτών να φτάνει το 66.7%. Αντίθετα, αυτοί που είχαν μία 

δυναμική αντίληψη είχαν σε μικρότερο ποσοστό (40.5%) την παρανόηση αυτή. Τέλος, οι μισοί 

από τους φοιτητές που είχαν μία διαισθητική αντίληψη βασιζόμενη στη ΒΜΑ επέλεξαν ως σωστή 

την πρόταση που περιγράφει το όριο ως σημείο συσσώρευσης. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει την παρανόηση του ορίου ως ένα «σημείο συνεχούς προσέγγισης» έχει ως εξής: 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,932a 2 ,007 

Likelihood Ratio 10,214 2 ,006 

Linear-by-Linear Association 4,581 1 ,032 

N of Valid Cases 125   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

6,72. 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi .282 .007 

Cramer's V .282 .007 

N of Valid Cases 125  

 

Παρατηρούμε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,007<0,05=a). Συνεπώς, οι μεταβλητές «διαισθητική αντίληψη» και «σημείο συνεχούς 

προσέγγισης» έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένες.  
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Από τον έλεγχο Cramer’s V παρατηρείται ότι η σχέση μεταξύ της «διαισθητικής αντίληψης» και 

του «σημείου συνεχούς προσέγγισης» είναι 0,282, η οποία είναι στατιστικά σημαντική 

(sig=0,007<0,05). Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι θετική, δηλαδή ανάλογη, και σύμφωνα 

με τους Rea και Parker (2014) αξιολογείται σε μέτρια συσχέτιση.  

Παρατηρώντας το πίνακα 10 βλέπουμε ότι μόνο το 25.9% των φοιτητών που είχαν ως επί το 

πλείστον μία στατική αντίληψη κατείχαν μία εικόνα του ορίου ως ένα σημείο συνεχούς 

προσέγγισης. Οι φοιτητές που είχαν μία δυναμική αντίληψη είχαν στον μεγαλύτερο βαθμό την 

παρανόηση αυτή, με το ποσοστό να φτάνει το 60.7%, ενώ οι μισοί ακριβώς από τους φοιτητές που 

κατείχαν μία διαίσθηση που βασίζεται στη ΒΜΑ είχαν τη συγκεκριμένη παρανόηση. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει την παρανόηση του ορίου ως ο «τελευταίος όρος» της ακολουθίας έχει ως εξής: 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,893a 2 ,235 

Likelihood Ratio 2,547 2 ,280 

Linear-by-Linear Association 1,971 1 ,160 

N of Valid Cases 125   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2,69. 

 

Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,235>0,05=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και το όριο ως «τελευταίος όρος» δεν 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητα. 

 

 

Έλεγχος ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ των ερωτημάτων 4 και 5ΙΙ: 

Συσχετίζοντας τις ερωτήσεις 4 και 5ΙΙ πραγματοποιούμε μία συσχέτιση μεταξύ των διαισθητικών 

αντιλήψεων των φοιτητών και της προτιμότερης αντίληψής τους αναφορικά με την έννοια του 

ορίου μίας ακολουθίας. 
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Πίνακας 11 

Συσχέτιση των ερωτήσεων 4-5ΙΙ. 

 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας της μεταβλητής «διαισθητική αντίληψη» με την μεταβλητή 

«προτιμότερη αντίληψη» έχει ως εξής: 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significance 

99% Confidence Interval 

Significance 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound Upper Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson 

Chi-

Square 

36,248a 16 ,003 ,005b ,003 ,006    

a. 21 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22. 

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1335104164. 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Monte Carlo Significance 

Significance 

99% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,539 ,003 ,005c ,003 ,006 

Cramer's 

V 
,381 ,003 ,005c ,003 ,006 

 Απρόσιτο 
Δυναμική 

θεωρητική 

Τυπικός 

ορισμός 
Αξεπέραστο 

Δυναμική 

πρακτική 
Προσέγγιση 

Σημείο 

συσσώρευσης  

Σημείο 

συνεχούς 
προσέγγισης 

Τελευταίος 

όρος 
Σύνολο 

ΒΜΑ 
2 

14.3% 

4 

28.6% 

4 

28.6% 

1 

7.1% 

2 

14.3% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

7.1% 
14 

Δυναμική 

αντίληψη 

32 

38.1% 

14 

16.7% 

19 

22.6% 

5 

6.0% 

3 

3.6% 

1 

1.2% 

3 

3.6% 

5 

6.0% 

2 

2.4% 
84 

Στατική 
αντίληψη 

1 
3.7% 

4 
14.8% 

13 
41.8% 

0 
0.0% 

2 
7.4% 

1 
3.7% 

6 
22.2% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

27 

Σύνολο 35 22 36 6 7 2 9 5 3 125 
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N of Valid Cases 125     

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1335104164. 

 

Παρατηρούμε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,005<0,05=a). Συνεπώς, η «διαισθητική αντίληψη» και η «προτιμότερη αντίληψη» 

έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένες.  

Από τον έλεγχο Cramer’s V παρατηρείται ότι η σχέση μεταξύ της «διαισθητικής αντίληψης» και 

της «προτιμότερης αντίληψης» είναι 0,539, η οποία είναι στατιστικά σημαντική (sig=0,005<0,05). 

Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι θετική, δηλαδή ανάλογη, και σύμφωνα με τους Rea και 

Parker (2014) αξιολογείται σε σχετικά ισχυρή συσχέτιση.  

Παρατηρώντας το πίνακα 11 βλέπουμε ότι η δυναμική θεωρητική αντίληψη και ο τυπικός 

ορισμός, ως προτιμότερες αντιλήψεις, καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό και στις τρεις 

διαισθητικές αντιλήψεις που δόθηκαν από το ερωτηματολόγιο. Το όριο ως απρόσιτο, αν και 

συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσοστό στην περίπτωση των δυναμικών αντιλήψεων και ένα 

λιγότερο αλλά σημαντικό ποσοστό στη περίπτωση της ΒΜΑ, δεν είχε απήχηση στη περίπτωση 

των στατικών αντιλήψεων. Αντίθετα, οι φοιτητές, οι οποίοι είχαν μία ως επί το πλείστον στατική 

αντίληψη, φαίνεται να προτίμησαν την λανθασμένη αντίληψη του ορίου ως ένα σημείο 

συσσώρευσης. 

 

Ποιοτική ανάλυση: 

Στις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, οι δύο φοιτητές κλήθηκαν να αναλύσουν περισσότερο 

τις απαντήσεις που είχαν δώσει στο ερωτηματολόγιο κατά την πρώτη φάση της έρευνας. Στο 

σημείο αυτό της εργασίας θα περιγράψουμε τα επιχειρήματα που έδωσαν και τη συλλογιστική 

στην οποία βασίστηκαν, παραθέτοντας παράλληλα κάποια αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από 

τις απομαγνητοφωνήσεις. Στον φοιτητή της πρώτης συνέντευξης θα αναφερόμαστε ως «μαθητής 

1» και αντίστοιχα στον δεύτερο ως «μαθητής 2». Η σειρά των ερωτήσεων που έγιναν στους 

συνεντευξιαζόμενους ήταν η ίδια. 

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε σε αυτούς ήταν να αιτιολογήσουν τον λόγο που επέλεξαν την 

εκάστοτε διαισθητική αντίληψη στην ερώτηση 4 του ερωτηματολογίου. Ο μαθητής 1 (δυναμική 
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αντίληψη) σχεδίασε ένα σύστημα συντεταγμένων και σημείωσε τυχαίες τιμές που αντιστοιχούσαν 

σε κάθε ένα φυσικό αριθμό. Οι τιμές αυτές σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να πλησιάζουν 

ασυμπτωτικά μία ευθεία γραμμή, η οποία αντιπροσώπευε το όριο της ακολουθίας. Ο ίδιος 

ισχυρίστηκε ότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο συλλογίστηκε για να απαντήσει. 

Από την άλλη, ο μαθητής 2, ο οποίος επέλεξε την διαίσθηση που βασίζεται στη ΒΜΑ, υποστήριξε 

την άποψή του ως εξής: 

Ερ: Μπορείς να μου αναλύσεις περισσότερο αυτή σου τη σκέψη; 

Μαθ 2: Στη πραγματικότητα αν έχουμε μία ακολουθία, όπως για παράδειγμα στην ερώτηση 3 αυτή με τα 

τρίγωνα, τότε αυτή η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ, δηλαδή συνέχεια υπάρχουν τρίγωνα το ένα 

μέσα στο άλλο. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε άπειρα τρίγωνα.... Γι’ αυτό, αυτή 

η διαδικασία δεν έχει ποτέ τέλος.... Αν σκεφτούμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει άπειρες φορές 

τότε μετά από τις άπειρες φορές, αν θεωρητικά υπάρχει ένα τέλος, τότε αυτό είναι το όριο της 

ακολουθίας. 

Από τα λόγια του μαθητή 2 γίνεται αντιληπτή μία σύλληψη της έννοιας του ορίου που συνάδει με 

αυτό που οι Lakoff και Núñez (2000) ονομάζουν βασική μεταφορά του απείρου. Ο συγκεκριμένος 

φοιτητής αντιλαμβάνεται το όριο μίας ακολουθίας κάνοντας μία εξομοίωση της έννοιας με την 

«κατάσταση στο άπειρο». Μάλιστα, η αντίληψη του απείρου ως πραγματικό γίνεται ιδιαίτερα 

αισθητή στα λόγια του «Αν σκεφτούμε ότι αυτή η διαδικασία…τότε αυτό είναι το όριο της 

ακολουθίας». Στην πρόταση αυτή, το άπειρο θεωρείται ως ολότητα-αντικείμενο μετά από το οποίο 

υπάρχει το όριο της ακολουθίας. Είναι φανερό ότι μαθητής 1 δεν προσκολλάται σε μία δυνητική 

άποψη μίας απείρως επαναλαμβανόμενης διαδικασίας. 

Προχωρώντας, στην ερώτηση 1 του ερωτηματολογίου, ο μαθητής 1 κλήθηκε να εξηγήσει γιατί 

ανάμεσα στο 0,999… και το 1 υπάρχει μία απείρως μικρή απόσταση. Η αντίληψη του 

συγκεκριμένου φοιτητή φάνηκε ότι δεν είναι συμβατή με τα δεδομένα της συμβατικής ανάλυσης: 

Ερ: Γράφεις ότι ανάμεσα στο 0,999... και το 1 υπάρχει μία απείρως μικρή απόσταση επειδή 0,999...<1. 

Τι εννοείς μία απείρως μικρή απόσταση; 

Μαθ 1: Υπάρχει μία απείρως μικρή απόσταση η οποία θα είναι της μορφής αυτής (0,000....1). Θα έχει 

άπειρα μηδενικά μπροστά και 1 πίσω στο τέλος. 
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Η απάντηση του συγκεκριμένου φοιτητή συνάδει περισσότερο με αντιλήψεις που πηγάζουν από 

την μη συμβατική ανάλυση στην οποία είναι αποδεκτή η χρήση των απειροελάχιστων. Από την 

παραπάνω απάντηση του φοιτητή φαίνεται ακόμη ότι αντιμετωπίζει το άπειρο ως πραγματικό και 

όχι ως δυνητικό. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται και από την παρακάτω συζήτηση: 

Ερ: Τον αριθμό 0,999... τον βλέπεις σαν έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο αριθμό ή ως έναν συγκεκριμένο 

που δε μεταβάλετε χρονικά; 

Μαθ 1: Είναι ανάλογα...αν βάλουμε τη παράμετρο του χρόνου τότε ναι μεταβάλλετε συνεχώς...αν όμως το 

δούμε θεωρητικά τότε όχι δε μεταβάλλετε, είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. 

Από την άλλη πλευρά, ο μαθητής 2 απάντησε ότι το 0,999… είναι ίσο με το 1. Η εξήγηση που 

έδωσε αποτελούνταν από εννοιολογικά επιχειρήματα και όχι από κάποια τυπική απόδειξη. Έτσι, 

φαίνεται να κατανοεί ότι 0,999…=1: 

Ερ: Έχεις κυκλώσει την απάντηση (α) ότι δηλαδή ανάμεσα στο 0,999... και στο 1 δεν υπάρχει τίποτα 

επειδή 0,999...=1. Μπορείς να μου πεις πώς το σκέφτηκες αυτό; 

Μαθ 2: Ναι, λοιπόν, αφού έχουμε άπειρα 9 προσπάθησα να σκεφτώ κάτι που υπάρχει ανάμεσά τους, όπως 

ρωτάει η ερώτηση. Εε, ναι, όμως δεν μπορούμε να βρούμε κάτι που υπάρχει ανάμεσά τους γιατί 

δεν μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο 9 παραπάνω ώστε να πάρουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό από 

το 0,999... που να είναι μικρότερος από το 1. 

Συνεχίζοντας, στην ερώτηση 2 του ερωτηματολογίου ο μαθητής 1 είχε επιλέξει ότι το όριο της 

αριθμητικής ακολουθίας ήταν ο αριθμός 1. Υποστήριξε την πεποίθησή του επαναλαμβάνοντας 

την ίδια συλλογιστική που υιοθέτησε και στην ερώτηση 4 του ερωτηματολογίου, η οποία 

βασίζονταν σε μία γραφική αναπαράσταση σημείων που προσεγγίζουν έναν αριθμό.  

Ωστόσο, στην ερώτηση 3 του ερωτηματολογίου, η οποία αφορούσε ένα όριο μίας γεωμετρικής 

ακολουθίας, η συλλογιστική του μαθητή 1 φαίνεται να μη βασίζεται στη δυναμική διαισθητική 

αντίληψη την οποία είχε επιλέξει στην ερώτηση 4. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της 

γεωμετρικής ακολουθίας, το όριο συλλήφθηκε ως ενσωματωμένο στην ακολουθία. Το γεγονός 

αυτό είχε ως συνέπεια το όριο να γίνει αντιληπτό ως γενικευμένο: 

Ερ: Πάμε πίσω στην ερώτηση 3 (είχε απαντήσει ΄΄δεν γνωρίζω΄΄). Μπορείς να σκεφτείς τώρα ποια θα 

είναι η απάντησή σου στην ερώτηση 3; 

Μαθ 1:  Τρίγωνο θα πω. 
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Ερ:  Γιατί; 

Μαθ 1: Κοίτα, από κάποια φάση και μετά θα το βλέπουμε σαν σημείο αλλά αν φανταστούμε ότι 

ζουμάρουμε προς τα μέσα θα βλέπουμε πάντα την ίδια εικόνα...δηλαδή θα βλέπουμε πάντα το ίδιο 

σχήμα...θα βλέπουμε συνεχώς ένα τρίγωνο. Γι’ αυτό το λόγο το όριο θα είναι τρίγωνο. 

Έτσι, η συνέντευξη που έγινε με τον μαθητή 1 δείχνει ότι η επιλογή μίας διαίσθησης δεν 

συνεπάγεται την απόκλιση κάποιας άλλης, παρά μόνο την προτίμησή της. Το ίδιο φαίνεται να 

ισχύει και για τον μαθητή 2, ο οποίος όταν ρωτήθηκε να αιτιολογήσει γιατί επέλεξε ότι το όριο 

της ακολουθίας είναι το 1 στην ερώτηση 2, αποκρίθηκε ως εξής: 

Ερ:  Εδώ μου λες ότι το όριο της ακολουθίας είναι 1. Πώς το σκέφτηκες; 

Μαθ 2: Εε, το όριο είναι 1, ναι, αφού η ακολουθία αn τείνει προς αυτόν τον αριθμό. 

Ερ: Τι εννοείς τείνει; 

Μαθ 2: Τον πλησιάζει όλο και περισσότερο. 

Ερ: Άρα σε αυτή τη περίπτωση η σκέψη σου ταιριάζει πιο πολύ με την απάντηση (β) στην ερώτηση 4 

(γυρνάω σελίδα, περιμένω να την διαβάσει η φοιτήτρια). 

Μαθ 2: Ναι κάποιες φορές το σκέφτομαι και σύμφωνα με αυτό. 

Ερ: Θα μπορούσες να μου απαντήσεις στην ερώτηση 2 με βάση την αντίληψή σου την αρχική; Δηλαδή 

ότι το όριο είναι το θεωρητικό τέλος που αποδίδουμε σε μία άπειρη διαδικασία; 

Μαθ 2:  Εε μισό λεπτό να το σκεφτώ... 

Ερ: Περιμένω. 

Μαθ 2: Αν σκεφτούμε όλους τους όρους της ακολουθίας τότε ανάμεσα σε αυτούς...και το 1, δεν υπάρχει  

τίποτα. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η συλλογιστική του μαθητή 2 («Αν 

σκεφτούμε…δεν υπάρχει τίποτα») όχι απλά ευθυγραμμίζεται με την γενικότερη άποψη της ΒΜΑ 

αλλά αντανακλά ακριβώς το τρόπο με τον οποίο οι Lakoff και Núñez (2000) περιγράφουν την 

νοητική διαδικασία σύμφωνα με την οποία συλλαμβάνεται η έννοια του ορίου μίας ακολουθίας. 
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Βέβαια, η απάντηση του μαθητή 2 ότι το όριο της αριθμητικής ακολουθίας είναι μόνο το 1 και όχι 

το 0,999… προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι προηγουμένως είχε απαντήσει ότι 0,999…=1. Από 

τα λόγια του, φαίνεται ότι τα αίτια για το γεγονός αυτό δεν είναι ξεκάθαρα: 

Ερ: Στην ερώτηση 2 γιατί δεν μου έβαλες ως σωστό και το (α) αφού στην ερώτηση 1 μου απάντησες 

ότι 0,999...=1 

Μαθ 2:  Εε, δε ξέρω...μισό λεπτό να το ξαναδώ...δε ξέρω. 

Ερ:  Δηλαδή τι εννοείς; 

Μαθ 2:  Αρχικά σκέφτηκα ότι είναι ίσα όμως μετά σκέφτηκα να μη το βάλω. 

Ερ:  Γιατί; 

Μαθ 2: Εεε, μου φαίνεται λίγο περίεργο μία ακολουθία να έχει δύο όρια, αν και ναι, το ξέρω ότι είναι ίδια.     

Δε ξέρω απλά δε το έβαλα. 

Στη συνέχεια, στις δύο συνεντεύξεις η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ερώτηση 5 του 

ερωτηματολογίου που αφορούσε κάποιες παρανοήσεις των φοιτητών. Η πρώτη πρόταση της 

ερώτησης 5, όπως έχουμε αναφέρει, περιγράφει το όριο ως απρόσιτο. Ο μαθητής 1 είχε την 

αντίληψη ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι αληθής. Ακολούθησε η παρακάτω συζήτηση: 

Ερ:  Και τι εννοείς ότι ποτέ δε το φτάνει; 

Μαθ 1:  Δε θα πάρει η ακολουθία ποτέ τη τιμή αυτή, όμως θα τη πλησιάζει συνέχεια. 

Ερ:  Ωραία, δηλαδή αν σου δώσω την σταθερή ακολουθία an=1, έχει όριο; 

Μαθ 1:  Μάλλον έχει άπειρα όρια, αν σκεφτούμε ότι όλους τους αριθμούς (πέρα από το 1) δε θα τους 

προσεγγίσει ποτέ. 

Ερ:  Τι εννοείς; 

Μαθ 1: Για παράδειγμα, έχει όριο και το 2 αφού δε θα το προσεγγίσει ποτέ, δε θα το ξεπεράσει ποτέ. 

Ερ: Ωραία. 

Μαθ 1: Βέβαια, η ακολουθία an=1, δε θα πλησιάσει ποτέ το 2, μένει σταθερά μακριά από αυτό. Οπότε όχι, 

τελικά δεν έχει όριο. Εκτός αν έχει το 1, λες να έχει το 1; Αλλά όχι αφού το πιάνει, την παίρνει την 

τιμή. Οπότε όχι, θα πω ότι δεν έχει όριο. 
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Από την παραπάνω συζήτηση φαίνεται ότι ο φοιτητής κατέχει τη παρανόηση του ορίου ως 

απρόσιτο σε τέτοιο βαθμό που αγνοεί προς στιγμήν το δεδομένο ότι η ακολουθία θα πρέπει να 

πλησιάζει το όριό της (και μάλιστα η εγγύτητα να είναι οσοδήποτε μικρή). Η αντίληψη του ορίου 

ως απρόσιτο σημειώθηκε ως προτιμότερη από τον μαθητή 1. Αντίθετα, ο μαθητής 2 αιτιολόγησε 

με ορθό τρόπο την ανεπάρκεια της εν λόγω πρότασης λέγοντας ότι κάποιοι όροι της ακολουθίας 

μπορεί και να ισούνται με το όριο. 

Η δεύτερη πρόταση της ερώτησης 5, η οποία περιγράφει τη δυναμική θεωρητική αντίληψη του 

ορίου, σημειώθηκε ως λανθασμένη από τον μαθητή 1. Ωστόσο η συλλογιστική του επικεντρώθηκε 

στην έννοια του ορίου ως διαδικασία και όχι ως αντικείμενο: 

Ερ: Πώς σκέφτηκες ότι είναι λάθος αυτή η πρόταση; 

Μαθ 1: Γραφικά πάλι. Μερικές βουλίτσες (εννοεί τους όρους της ακολουθίας που αναπαράστησε γραφικά 

χρησιμοποιώντας τελείες) θα είναι κοντά στο όριο όμως κάποιες άλλες μπορεί να ξεφεύγουν 

δηλαδή να βρίσκονται πιο κάτω. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι περιγράφει την κίνηση της 

ακολουθίας. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τον μαθητή 2, ο οποίος επικεντρώνεται στην έννοια του ορίου ως 

διαδικασία: 

Ερ:  Για την 2 (πρόταση) τι έχεις να πεις; Γιατί έβαλες Σ; 

Μαθ: Εε, σωστή μου φαίνεται. Ναι, γιατί να μην είναι σωστή. Μπορούμε να πούμε ότι περιγράφει τον 

τρόπο που κινούνται τα σημεία της ακολουθίας. 

Ερ: Ναι όμως το όριο μιας ακολουθίας είναι ένα σημείο ή ένας αριθμός, έτσι δεν είναι; 

Μαθ: Ναι. 

Ερ: Πως ένας αριθμός το περιγράφει αυτό; 

Μαθ: Ο αριθμός δεν το περιγράφει αυτό αλλά.....όλοι οι όροι της ακολουθίας...αν σκεφτείς το τι γίνεται 

για να βρούμε το όριο, τότε ναι. Αυτό εννοώ. 

Η τρίτη πρόταση της ερώτησης 5 (τυπικός ορισμός) σημειώθηκε ως σωστή από τον μαθητή 1, 

υποστηρίζοντας ότι η εγκυρότητά της πηγάζει από τον ορισμό, ο οποίος κατά την άποψη του 

υποδεικνύει ότι από ένα σημείο και μετά, όσο αυξάνεται το n, οι τιμές της ακολουθίας 

προσεγγίζουν το όριο. Η άποψη αυτή, αν και δεν είναι απόλυτα σαφής, σχετίζεται με τον τυπικό 
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ορισμό της έννοιας. Από την άλλη πλευρά, ο μαθητής 2 εξήγησε ότι τη συγκεκριμένη πρόταση 

την είχε σημειώσει ως λανθασμένη διότι δεν μπορούσε να την κατανοήσει επαρκώς. 

Σχετικά με την τέταρτη πρόταση της ερώτησης 5 (όριο ως αξεπέραστο), ο μαθητής 2 δικαιολόγησε 

με ορθό τρόπο ότι είναι λανθασμένη δίνοντας ένα αντιπαράδειγμα. Ο μαθητής 1 θεώρησε ότι από 

κάποιο n και μετά η ακολουθία δε μπορεί να ξεπεράσει το όριό της. Ωστόσο, στη συνέχεια, έπειτα 

από την προσωπική μου παρέμβαση ο φοιτητής αναθεώρησε την άποψή του: 

Ερ:  Ωραία πάμε στη πρόταση 4.  

Μαθ 1:  Ναι, σωστό. Βασικά από κάποιο n και μετά. 

Ερ:   Δεν μπορεί να προσεγγίζει το όριο και από πάνω και από κάτω; 

Μαθ 1:  Ναι, οπότε το ξεπερνάει σε αυτή τη περίπτωση...άρα είναι λάθος. Απλά δε το σκέφτηκα. 

Η πρόταση 5 αφορούσε τη δυναμική πρακτική αντίληψη. Στη περίπτωση αυτή, ο μαθητής 1 είπε 

ότι δεν γνωρίζουμε αν η ακολουθία συγκλίνει και συνεπώς η πρόταση 5 είναι λανθασμένη. Έπειτα 

τον ρώτησα τι θα απαντούσε αν ήξερε ότι η ακολουθία είναι συγκλίνουσα. Η απάντησή του ήταν 

και σε αυτή τη περίπτωση αρνητική, υποστηρίζοντας ότι υπολογίζοντας την ακολουθία για μεγάλα 

n δεν βρίσκουμε το όριο, απλά παίρνουμε κάποιες τιμές της. Αντίθετα, η άποψη του μαθητή 2 

φαίνεται να στηρίζεται σε μία συλλογιστική περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική: 

Μαθ 2: Η 5...ναι...την έβαλα σωστή....αν υπολογίσουμε το α1 μετά το α2 μετά το α3 κ.τ.λ. τότε αν  το 

κάνουμε αυτό συνεχώς θα βρούμε το όριο. 

Ερ:  Δηλαδή αν σου δώσω μία ακολουθία π.χ. την 1/n έτσι θα βρεις το όριό της; 

Μαθ 2: Εε, όχι δε θα το βρω έτσι, όμως αυτό που σας λέω είναι κάτι θεωρητικό, δηλαδή, θεωρητικά αν 

υπολογίσουμε την ακολουθία σε άπειρα σημεία τότε βρίσκουμε το όριο. 

Η παραπάνω συλλογιστική ταιριάζει απόλυτα με την διαισθητική αντίληψη που επέλεξε ο ίδιος 

φοιτητής στην ερώτηση 4: «Αν σκεφτούμε ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει άπειρες φορές τότε μετά 

από τις άπειρες φορές, αν θεωρητικά υπάρχει ένα τέλος, τότε αυτό είναι το όριο της ακολουθίας». 

Μάλιστα, η δυναμική πρακτική αντίληψη επιλέχθηκε από αυτόν τον φοιτητή ως προτιμότερη στην 

ερώτηση 5ΙΙ. 
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Ο μαθητής 1, όπως και στην πρόταση 2 (δυναμική θεωρητική αντίληψη), έτσι και στη πρόταση 6 

(όριο ως προσέγγιση), για να απαντήσει βασίστηκε σε μία συλλογιστική η οποία βασίζεται στην 

έννοια του ορίου ως διαδικασία: 

Ερ: Πάμε στη πρόταση 6. 

Μαθ 1: Σωστό θα πω. 

Ερ: Δηλαδή το όριο είναι μία προσέγγιση που μπορεί να γίνει οσοδήποτε ακριβής; 

Μαθ 1: … Όχι...το όριο δεν είναι μία προσέγγιση. Ένα όριο είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Όμως, για 

να το βρούμε παίρνουμε συνεχώς καλύτερες προσεγγίσεις. 

Ο μαθητής 2, ωστόσο, επικεντρώθηκε στην έννοια του ορίου ως ένα αντικείμενο και απάντησε 

ορθολογικά στην πρόταση 6, υποστηρίζοντας ότι το όριο δεν είναι μία προσέγγιση, αλλά ένας 

συγκεκριμένος αριθμός ο οποίος δεν μεταβάλλεται. 

Η παρανόηση του ορίου ως σημείο συσσώρευσης (πρόταση 7) θεωρήθηκε ως σωστή αντίληψη 

από τον μαθητή 2, ο οποίος δεν υπολόγισε το ενδεχόμενο να υπάρχει κι άλλος αριθμός με τις ίδιες 

ιδιότητες που περιγράφονται στην πρόταση 7. Το ενδεχόμενο αυτό ωστόσο έγινε αντιληπτό από 

τον μαθητή 1: 

Ερ: Πάμε στην πρόταση 7. 

Μαθ 1: Όχι, που ξέρουμε τι γίνεται με τους υπόλοιπους όρους; Θα πω λάθος...οι υπόλοιποι όροι δε ξέρουμε 

αν συγκλίνουν στο όριο. Μπορεί να έχουμε κάποιους άλλους όρους σε μία άλλη περιοχή που να 

συγκλίνουν αλλού. 

Ερ: Άρα, δεν υπάρχει όριο επειδή αυτό πρέπει να είναι μοναδικό; 

Μαθ 1: Ναι, έτσι νομίζω. 

Τέλος, οι αντιλήψεις του ορίου μιας ακολουθίας ως σημείο συνεχούς προσέγγισης (πρόταση 8) 

και ως τελευταίος όρος (πρόταση 9) θεωρήθηκαν ως λανθασμένες και από τους δύο φοιτητές. 

Στην πρόταση 9 υποστήριξαν ότι πάντοτε υπάρχει κάποιος επόμενος όρος. Σχετικά με την 

πρόταση 8, ο συλλογισμός του μαθητή 2 ήταν ορθός. Συγκεκριμένα είπε ότι «δε χρειάζεται 

συνεχώς να πλησιάζει το όριο η ακολουθία...μπορεί και κάποιες στιγμές να απομακρύνονται από 

αυτό». Αντίθετα, ο μαθητής 1 διατύπωσε την παρακάτω άποψη: 
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Ερ: Πάμε στην πρόταση 8. 

Μαθ 1: Τώρα που το ξαναβλέπω νομίζω είναι σωστό. Μισό λεπτό. Από τον ορισμό του ορίου ξέρουμε ότι 

από ένα συγκεκριμένο n και μετά, κάθε επόμενος όρος της ακολουθίας βρίσκεται πιο κοντά στο 

όριό της. Όμως, δε ξέρουμε τι γίνεται με τους υπόλοιπους όρους πριν από αυτό το n. Οπότε θα πω 

λάθος τελικά. Είναι λάθος. 

Είναι φανερό ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής δεν έχει κατανοήσει πλήρως το ορισμό του ορίου 

(«Από τον ορισμό…κοντά στο όριό της»). Ο παραπάνω συλλογισμός μπορεί να παραλληλιστεί 

με την άποψη του ίδιου φοιτητή που έδωσε στην πρόταση 4 του ερωτηματολογίου (όριο ως 

αξεπέραστο), στην οποία υποστήριξε ότι από κάποιο n και μετά, η ακολουθία δεν μπορεί να 

ξεπεράσει το όριό της.  
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Κεφάλαιο 6: Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Η παρουσίαση των συμπερασμάτων που αφορούν το εμπειρικό μέρος της παρούσας εργασίας θα 

πραγματοποιηθεί με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που παρατίθενται στο 3ο κεφάλαιο και την 

ανάλυση που προέκυψε από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Προτού όμως 

ξεκινήσουμε να διατυπώνουμε τα συμπεράσματα που αφορούν τα ερευνητικά ερωτήματα, θα 

σχολιάσουμε τα ευρήματα της πρώτης ερώτησης του ερωτηματολογίου η οποία, αν και δε 

σχετίζεται άμεσα με κάποιο από τα ερευνητικά ερωτήματα, χρησιμοποιήθηκε για να 

ερμηνεύσουμε τις απαντήσεις των φοιτητών στη δεύτερη ερώτηση η οποία αποσκοπεί στην 

μελέτη της παρανόησης του ορίου ως γενικευμένο, στα πλαίσια μίας αριθμητικής ακολουθίας. 

Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ρωτούσε τους φοιτητές, τι υπάρχει ανάμεσα στο 0,999… 

(άπειρα 9) και στο 1. Προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει σε μαθητές λυκείου και σε 

πρωτοετείς φοιτητές που μόλις είχαν ξεκινήσει την φοίτησή τους στο πανεπιστήμιο (Tall & 

Schwarzenberger, 1978; Sierpińska, 1987), έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των μαθητών έχουν την 

πεποίθηση ότι το 0,999… είναι ένας αριθμός μικρότερος του 1. Ωστόσο, σε έρευνα που έγινε σε 

πρωτοετείς φοιτητές δεύτερου εξαμήνου που είχαν διδαχτεί τυπικά την έννοια του ορίου μίας 

συνάρτησης και μίας ακολουθίας (Szydlik, 2000), το 51.8% απάντησε ότι το 0,999… είναι ίσο με 

το 1. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας φαίνεται να έρχονται πιο κοντά στη τελευταία έρευνα 

καθώς το 69.6% των φοιτητών του δείγματός μας απάντησαν ότι το 0,999… είναι ένας αριθμός 

ίσος με το 1. Το υπόλοιπο 30.4% των φοιτητών ισχυρίστηκε, είτε ότι το 0,999… είναι μικρότερο 

του 1 διότι ανάμεσά τους υπάρχει μία απείρως μικρή απόσταση, είτε ότι δεν μπορούμε να 

συγκρίνουμε το 0,999… με το 1 διότι το πρώτο συνεχίζει για πάντα και ποτέ δε σταματάει. Στη 

τελευταία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το 0,999... σαν ένα στατικό 

αντικείμενο μένοντας σε μία δυνητική οπτική του απείρου. 

Ευρήματα που έρχονται σε μεγαλύτερη συμφωνία με αυτά της παρούσας εργασίας, 

παρατηρήθηκαν επίσης στην έρευνα της Mamona-Downs (1990) και της Ζουλινάκη (2006). Η 

πρώτη από αυτές, εξέτασε την έννοια του ορίου σε 20 Έλληνες και 20 Άγγλους μαθητές που μόλις 

είχαν τελειώσει το σχολείο και δεν είχαν εισέλθει ακόμα στο πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση των 

Άγγλων μαθητών, η πλειοψηφία υποστήριξε ότι το 0,999... δεν είναι ίσο με 1 βασίζοντας την 

λογική τους στα απειροελάχιστα. Αντίθετα, το 50% των Ελλήνων μαθητών υποστήριξε ότι το 

0,999… είναι ίσο με το 1, ενώ το άλλο 50% ότι δεν είναι ίσα εξαιτίας των εξωτερικών 



108 

 

χαρακτηριστικών τους. Η έννοια των απειροελάχιστων απείχε από την εικόνα των Ελλήνων 

μαθητών. Η Ζουλινάκη (2006) εξέτασε στα πλαίσια ενός γεωμετρικού προβλήματος το «οριακό» 

ύψος ενός δέντρου το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει ύψος 1.9 m, 1.99 m, κ.ο.κ. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 222 Έλληνες μαθητές της τρίτης λυκείου που είχαν διδαχθεί άτυπα την έννοια 

του ορίου μιας συνάρτησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 65.8% απάντησε σωστά ότι το ύψος 

που θα έχει τελικά το δέντρο θα είναι 2 μέτρα. Το ποσοστό αυτό έρχεται πολύ κοντά στο 

αντίστοιχο της παρούσας έρευνας. 

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές του δείγματός μας, απάντησαν ότι το 0,999… είναι ίσο 

με το 1, από τη μία μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα υιοθετούνται περισσότερο επίσημες προσεγγίσεις στο τομέα της ανάλυσης και δεν 

χρησιμοποιείται η άτυπη διδασκαλία των απειροελάχιστων (Mamona-Downs, 1990; Tall, 1993). 

Από την άλλη, το Ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προβλέπει την εμπλοκή των μαθητών 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους περιοδικούς δεκαδικούς αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα, 

στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών της α΄ γυμνασίου αναφέρεται ως στόχος η ικανότητα των 

μαθητών να μπορούν να μετατρέπουν έναν περιοδικό δεκαδικό σε κλάσμα. Επίσης, στο 

πρόγραμμα σπουδών της α΄ λυκείου αναφέρεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να 

διακρίνουν τους ρητούς από τους άρρητους αριθμούς μέσα από τις διάφορες αναπαραστάσεις 

τους. Ακόμη ένας στόχος που αναφέρεται στο Α.Π.Σ της α΄ λυκείου είναι η διερεύνηση της 

πυκνότητας και της διαδοχικότητας ανάμεσα στα βασικά υποσύνολα των πραγματικών αριθμών. 

Ενδεικτική δραστηριότητα για τον στόχο αυτό αποτελεί η δραστηριότητα 9 στην οποία 

αναφέρεται ως υπο-ερώτημα ο εξής προβληματισμός: «Μπορείτε να βρείτε έναν αριθμό ανάμεσα 

στον 0,999… και στον 1; Ανάμεσα στον 0,899… και στον 0,9; Τι παρατηρείται;» Έτσι, κάποιοι 

φοιτητές από το δείγμα ίσως είχαν εμπλακεί στο παρελθόν με παρόμοια ζητήματα που αφορούν 

πραγματικούς αριθμούς με άπειρο δεκαδικό ανάπτυγμα. 

Φυσικά, οι φοιτητές που απάντησαν ότι το 0,999… είναι ίσο με το 1 δεν συνεπάγεται ότι οι ίδιοι 

κατανοούν την ισότητα αυτή. Αυτό συμβαίνει διότι κάποιοι φοιτητές, όπως αναφέραμε, ίσως 

έχουν διδαχθεί ότι 0,999…=1, κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να δικαιολογήσουν την απάντηση τους με συνέπεια. 

Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις μαθητών (Sierpińska, 1987) όπου αποδέχονται την ισχύ της 

μαθηματικής απόδειξης ότι 0,999…=1 και παρόλα αυτά οι εσωτερικές πηγές εγκυρότητάς τους 
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δεν τους επιτρέπει να ενστερνιστούν την ισότητα αυτή. Από την δεύτερη συνέντευξη της 

παρούσας εργασίας, φαίνεται ότι ο μαθητής 2 έχει κατανοήσει εννοιολογικά την ισότητα των δύο 

αριθμών. Ωστόσο, το εύρημα αυτό από μόνο του δε φτάνει για να οδηγηθούμε σε κάποια γενικά 

συμπεράσματα. 

Ένα εύρημα που προκαλεί περιέργεια είναι ότι οι 83 από τους 87 φοιτητές που υποστήριξαν ότι 

0,999…=1, επέλεξαν ότι το όριο της αριθμητικής ακολουθίας (a1=0.9, a2=0.99, κ.ο.κ.) στην 

ερώτηση 2 να είναι μόνο το 1 χωρίς να επιλέξουν και το 0,999… ως σωστή απάντηση. Το εύρημα 

αυτό, αν υποθέσουμε ότι πηγάζει από την αμφιβολία των φοιτητών για την ισότητα των δύο 

αριθμών, υποδηλώνει ότι οι φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την απεικόνιση ενός πραγματικού 

αριθμού από δύο διαφορετικές αναπαραστάσεις εκ των οποίων η μία είναι δεκαδική. Η ερμηνεία 

αυτή, μοιάζει να συνάδει περισσότερο με την περίπτωση του μαθητή 2, στο ποιοτικό μέρος της 

παρούσας έρευνας. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σύμφωνη με την προκατάληψη των μαθητών ότι 

η δεκαδική αναπαράσταση για έναν αριθμό είναι μοναδική (Mamona-Downs, 1990). Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να γενικεύσουμε την παραπάνω υπόθεση. Κάποιοι φοιτητές ενδεχομένως να θεώρησαν 

ότι είναι πλεονασμός να κυκλώσουν και τις δύο απαντήσεις ενώ κάποιοι άλλοι ίσως να μην 

διάβασαν προσεχτικά την εκφώνηση της ερώτησης θεωρώντας ότι μπορούν να κυκλώσουν μόνο 

μία απάντηση. Παρόμοιο εύρημα παρατηρήθηκε στην έρευνα του Monaghan (1986). 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές που απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση «είναι το 0,999...<1;» και 

θετικά στις ερωτήσεις «είναι το όριο της ακολουθίας ίσο με 0,999…;» και «είναι το όριο της 

ακολουθίας ίσο με 1, ήταν το 5% στο δείγμα που δεν έκαναν μαθηματικά στο Α - level, ενώ το 

8.7% στη περίπτωση του δείγματος που έκαναν μαθηματικά στο A- level. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η συλλογιστική των φοιτητών του δείγματος που 

υποστήριξαν ότι το 0,999… είναι μικρότερο του 1, ενδεχομένως να βασίζεται σε αντιλήψεις της 

μη συμβατικής ανάλυσης. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί ο μαθητής 1, ο οποίος στη συνέντευξη 

θεώρησε ότι ανάμεσα στο 0,999… και στο 1 υπάρχει μία απείρως μικρή απόσταση της μορφής 

0,000…1. Το εύρημα αυτό συμφωνεί απόλυτα με τα αποτελέσματα του Ely (2010) η οποία είχε 

ως δείγμα μία προπτυχιακή φοιτήτρια δεύτερου εξαμήνου η οποία συμμετείχε σε κάποιες 

συνεντεύξεις. Η περίπτωση αυτής της φοιτήτριας δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τον αριθμό 

0,999… ως μία διαδικασία αλλά ως έναν αριθμό που βρίσκεται απείρως κοντά στο 1. Αντί να 

αντιμετωπίσει το "..." ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία, το καταλαβαίνει ως ένα ολοκληρωμένο 
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αντικείμενο, στο οποίο μπορούμε να ενεργήσουμε με την τοποθέτηση άλλων ψηφίων πέρα από 

αυτό, για να δημιουργήσουμε αντικείμενα της μορφής 0,000 ...01. Η περίπτωση αυτής της 

φοιτήτριας καθώς και η περίπτωση του μαθητή 1 της παρούσας μελέτης, υποδηλώνει ότι οι 

σπουδαστές που μιλάνε για απείρως μικρές αποστάσεις και αριθμούς μπορεί να μην είναι απλώς 

«αγωνιζόμενοι» με ιδέες του άπειρου και των πραγματικών αριθμών, αλλά μπορεί να διέπονται 

από διαισθητικές αντιλήψεις που συνδέονται με τη μη συμβατική ανάλυση. 

Οι αντιλήψεις αυτές δεν είναι αδόκιμες εφόσον διέπονται από εσωτερική συνέπεια. Είναι αθέμιτο 

να χαρακτηρίσουμε λανθασμένη την αντίληψη ότι το 0,999… είναι μικρότερο του 1 διότι 

υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών (Ely, 2010) με συνεπή θεώρηση για τους απειροελάχιστους 

αριθμούς που, αντίθετα με τις επικρατούσες θεμελιώσεις της συμβατικής ανάλυσης, ταιριάζει με 

εξίσου αυστηρές έννοιες της μη συμβατικής. Έτσι, προχωρώντας στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της ερώτησης 2 του ερωτηματολογίου, θα αποφύγουμε να εξάγουμε 

συμπεράσματα που βασίζονται στη παραπάνω λογική. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι ερωτήσεις 1-2 και 3 του ερωτηματολογίου αποσκοπούσαν στην 

εξέταση της παρανόησης του γενικευμένου ορίου στο πλαίσιο μίας αριθμητικής και μίας 

γεωμετρικής ακολουθίας αντίστοιχα. Το γενικευμένο όριο της ακολουθίας 0,9, 0,99, 0.999 κ.ο.κ. 

είναι το 0,999… και όχι το 1. Ομοίως, το σκεπτικό ότι ό,τι ισχύει για τα πεπερασμένα ισχύει και 

για το άπειρο, έχει ευρεία εφαρμογή. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι το 4% 

των μαθητών κατέχει την εικόνα του γενικευμένου ορίου στη περίπτωση μίας ακολουθίας 

πραγματικών αριθμών και το 19.2% στη περίπτωση μίας γεωμετρικής ακολουθίας. Στην έρευνά 

του, ο Monaghan (1986) αναφέρει ότι οι εικόνες που περιέχουν τα γενικευμένα όρια κυριαρχούν 

στις αντιλήψεις των μαθητών, ενώ φαίνεται να υπάρχει μία μικρή μετατόπιση από την γενικευμένη 

ιδέα του ορίου προς την τυπική, ανάμεσα σε ορισμένους μαθηματικούς του Α επιπέδου. Ο ίδιος 

παρατήρησε μάλιστα ότι η παρανόηση του ορίου ως γενικευμένο υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό 

στο πλαίσιο των ακολουθιών με αριθμητικούς όρους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα 

παρόντα αποτελέσματα. Η διαφορά αυτή, ωστόσο, είναι εν μέρει φαινομενική καθώς το δείγμα 

του παραπάνω ερευνητή ήταν Άγγλοι μαθητές λυκείου (16-18 ετών, από τους οποίους μερικοί 

κάνουν μαθηματικά στο Α-επίπεδο) οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει μία εισαγωγή σε όλες τις 

βασικές έννοιες του λογισμού. Επιπλέον, ο Monaghan στην έρευνά του θεώρησε ότι ένα άτομο 

βρίσκεται ολοκληρωτικά έξω από την έννοια του γενικευμένου ορίου, στα πλαίσια μίας 
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αριθμητικής ακολουθίας, αν έχει απαντήσει αρνητικά στην ερώτηση «είναι το 0,999...<1;» και 

καταφατικά στις ερωτήσεις «είναι το όριο της ακολουθίας ίσο με 0,999…;» και «είναι το όριο της 

ακολουθίας ίσο με 1;». Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο, το 5% από το δείγμα που δεν έκαναν 

μαθηματικά, είχε μία ορθή εικόνα της έννοιας, ενώ το 8.7% στη περίπτωση του δείγματος που 

έκαναν μαθηματικά στο Α-level. Με το ίδιο κριτήριο, στη παρούσα έρευνα μόνο οι 3 από τους 

125 φοιτητές, δηλαδή το 2.4% είχε μία εικόνα της έννοιας που να βρίσκεται ολοκληρωτικά έξω 

από την έννοια του γενικευμένου ορίου. 

Βασικός στόχος της ερώτησης 4 του ερωτηματολογίου ήταν η μελέτη των διαισθητικών 

αντιλήψεων των φοιτητών σχετικά με την έννοια του ορίου μίας ακολουθίας (1ο ερευνητικό 

ερώτημα). Η επιλογή ωστόσο μίας διαισθητικής αντίληψης δεν υποδεικνύει την απόρριψη μίας 

άλλης παρά μόνο την προτίμησή της σε σχέση με τις άλλες. Το γεγονός αυτό φάνηκε και από τις 

συνεντεύξεις των δύο φοιτητών. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναφορικά με αυτή 

την ερώτηση επιβεβαιώνουν την άποψη της σχετικής βιβλιογραφίας ότι η βασική σύλληψη της 

έννοιας του ορίου γίνεται μέσω δυναμικών εικόνων (Przenioslo, 2004; Tall & Vinner, 1981; 

Williams, 1991, 2001; Robert 1982; Roh, 2008). Μάλιστα, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, το 

67.2% των φοιτητών είχαν ως βασική διαίσθηση μία δυναμική αντίληψη για το όριο μίας 

ακολουθίας.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν επίσης την άποψη ορισμένων ερευνητών ότι 

οι απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες αποτελούν τη βάση για τη κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών που σχετίζονται με το άπειρο (Dubinsky et al., 2005; Lakoff & Núñez, 

2000). Στη παρούσα εργασία το 78.4% των φοιτητών διέθετε μία διαισθητική αντίληψη της 

έννοιας του ορίου μιας ακολουθίας που βασίζεται στις απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. 

Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που είχαν μία κατ’ εξοχήν δυναμική 

διαισθητική αντίληψη ή μία αντίληψη που να βασίζεται στη ΒΜΑ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

οι διαισθήσεις που βασίζονται στη ΒΜΑ παρατηρήθηκαν σε μικρότερο βαθμό από τις 

διαισθητικές δυναμικές αντιλήψεις. Έτσι, η δυνητική πλευρά των απείρως επαναλαμβανόμενων 

διαδικασιών είναι αυτή που εντοπίστηκε περισσότερο στο πλαίσιο του ορίου των ακολουθιών. Το 

γεγονός αυτό συνάδει με την άποψη της βιβλιογραφίας ότι το δυνητικό άπειρο είναι το είδος του 

απείρου που υπάρχει στις πρωταρχικές διαισθήσεις των μαθητών (Fischbein, 1994). 
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι Lakoff & Núñez (2000) υποστηρίζουν ότι η κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών του άπειρου βασίζεται στη δημιουργία μιας εννοιολογικής μεταφοράς που 

ονομάζεται Βασική Μεταφορά του Άπειρου (ΒΜΑ). Μέσω αυτής, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

οι απείρως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ολοκληρώνονται, προσθέτοντας σε αυτές μια 

μεταφορική τελική κατάσταση και παραλληλίζοντάς τες, με αυτό το τρόπο, με τις πεπερασμένες 

διαδικασίες. Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, η βασική σύλληψη της έννοιας του ορίου 

μίας ακολουθίας επιτυγχάνεται μέσω της ΒΜΑ, κατανοώντας το όριο ως τον «μεταφορικά» 

τελευταίο όρο της ακολουθίας, δηλαδή, την κατάσταση στο άπειρο.  

Ωστόσο, αν και εντοπίστηκαν εικόνες των φοιτητών που βασίζονται στην παραπάνω 

συλλογιστική, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αποτελεί τον βασικό τρόπο σύλληψης της 

έννοιας του ορίου μίας ακολουθίας, καθώς επιλέχθηκε από το 11.2% των φοιτητών του δείγματος. 

Το ποσοστό αυτό του δείγματος κατείχε μία διαίσθηση που βασιζόταν στη γενικότερη ιδέα της 

ΒΜΑ. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται ακόμη ο μαθητής 2, ο οποίος μέσω της συνέντευξης 

φάνηκε να έχει μία εικόνα για το όριο η οποία συνάδει απόλυτα με την λεπτομερή περιγραφή που 

έχουν δώσει οι Lakoff & Núñez (2000) αναφορικά με την σύλληψη του ορίου μίας ακολουθίας 

(βλ. Κεφάλαιο 2). Αξίζει να σημειώσουμε ότι κανείς από τους φοιτητές που επέλεξε μία 

διαισθητική αντίληψη βασισμένη στη ΒΜΑ, δεν επέλεξε ταυτόχρονα ότι «το 0,999… δεν μπορεί 

να συγκριθεί με το 1», στη πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως 

να υποδηλώνει ότι η ικανότητα σύλληψης του απείρου ως πραγματικό αποτελεί μία προϋπόθεση 

για την υιοθέτηση μίας συλλογιστικής για το όριο που να βασίζεται στη ΒΜΑ (Lakoff & Núñez, 

2000). 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου, έγινε σαφές ότι 

οι αντιλήψεις που έγιναν περισσότερο αποδεκτές από τους φοιτητές, τόσο ως σωστές όσο και ως 

προτιμότερες, είναι η δυναμική θεωρητική αντίληψη, ο τυπικός ορισμός και το όριο ως απρόσιτο. 

Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την έρευνα του Williams (1991), η οποία όμως εξετάζει την έννοια 

του ορίου στο πλαίσιο των συναρτήσεων και όχι των ακολουθιών. Έτσι, οι δύο αυτές έννοιες, αν 

και είναι διαφορετικές, συνδέονται σε σημαντικό βαθμό στην γενικότερη εικόνα που έχουν οι 

φοιτητές για την έννοια του ορίου.  

Η πλειοψηφική αποδοχή της δυναμικής θεωρητικής αντίληψης επιβεβαιώνει ξανά το γεγονός ότι 

η αίσθηση της κίνησης υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στις εικόνες των μαθητών για την έννοια του 
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ορίου. Φανερώνει επίσης ότι το όριο ως μαθηματική έννοια ταυτίζεται με τη διαδικασία που το 

χαρακτηρίζει. Το εύρημα αυτό φάνηκε και στις συνεντεύξεις, στις οποίες η παρανόηση του ορίου 

ως προσέγγιση και η δυναμική θεωρητική αντίληψη θεωρήθηκαν από τους φοιτητές ως έγκυρες, 

βασίζοντας το συλλογισμό τους στο όριο ως διαδικασία. Η δυναμική πρακτική αντίληψη, αν και 

αναγνωρίστηκε ως ορθή από τους περισσότερους φοιτητές, δεν επιλέχθηκε ως προτιμότερη σε 

σημαντικό βαθμό. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι κάποιοι μαθητές ίσως χαρακτήρισαν την αντίληψη 

αυτή ως έγκυρη βασίζοντας τη λογική τους σε έναν συλλογισμό περισσότερο θεωρητικό. Από την 

άλλη πλευρά, η ερμηνεία του ορίου ως απρόσιτο ή ως αξεπέραστο είναι παρόμοια με τις 

αυθόρμητες αντιλήψεις του ορίου που αναφέρονται από τον Cornu (1991). Αυτό δείχνει ότι η 

καθημερινή έννοια των λέξεων μπορεί να αποτελεί ένα επιστημολογικό εμπόδιο τόσο για την 

έννοια του ορίου των συναρτήσεων όσο και των ακολουθιών. Το εύρημα αυτό σχετίζεται με την 

έρευνα του Monaghan (1991) η οποία εξέτασε την επίδραση της καθημερινής γλώσσας στις 

αντιλήψεις των μαθητών για το όριο.  

Στη συνέχεια, ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών αναγνώρισε τον τυπικό ορισμό του ορίου μίας 

ακολουθίας ως ορθό. Ανάμεσα σε αυτούς τους φοιτητές, ωστόσο, ενδεχομένως κάποιοι να μην 

έχουν κατανοήσει πλήρως τον ορισμό, όπως γίνεται στη περίπτωση των συνεντεύξεων. Από το 

παραπάνω ποσοστό των φοιτητών, όλοι αναγνώρισαν και άλλες αντιλήψεις ως έγκυρες. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι οι φοιτητές ενός πρώτου πανεπιστημιακού μαθήματος στον 

Απειροστικό Λογισμό διακατέχονται σε μεγάλο βαθμό από δυνητικούς παράγοντες σύγκρουσης 

ανεξαρτήτως του ότι κάποιοι αναγνωρίζουν την εγκυρότητα του τυπικού ορισμού (Williams, 

1991). Παρόμοια συμπεράσματα διατυπώθηκαν και στην έρευνα των Davis και Vinner (1986), οι 

οποίοι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υποστηρίζουν ότι η παρουσίαση από τους μαθητές μιας παλιάς 

(και λανθασμένης) ιδέας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη ότι ο μαθητής δεν γνωρίζει τη 

σωστή ιδέα και ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές γνωρίζουν και τις δύο αλλά έχουν ανακτήσει 

την παλιά ιδέα.  

Επειδή το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στο δείγμα αφορούσε κυρίως τις θεωρητικές και όχι 

τις πρακτικές αντιλήψεις των μαθητών, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ότι οι παράγοντες 

σύγκρουσης που υπάρχουν στην εικόνα των πρωτοετών φοιτητών σχετίζονται περισσότερο με την 

εννοιολογική κατανόηση της έννοιας του ορίου. Τα παραπάνω ευρήματα ίσως οφείλονται και στο 

γεγονός ότι η προϋπάρχουσα γνώση των φοιτητών για τα όρια, η οποία προέρχεται από τη 



114 

 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί μία αλγεβροποιημένη έκδοση της ανάλυσης, στην οποία η 

διδασκαλία τείνει να εστιάζει περισσότερο στις διαδικαστικές πτυχές της έννοιας του ορίου παρά 

στην εννοιολογική κατανόηση. Όμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και από την έρευνα του 

Bezuidenhout (2001) η οποία έγινε σε πρωτοετείς φοιτητές και αφορούσε στα όρια πραγματικών 

συναρτήσεων. 

Οι παρανοήσεις που αναφέραμε ως τώρα μπορούν να εντοπιστούν στο πλαίσιο τόσο του ορίου 

των ακολουθιών όσο και των συναρτήσεων. Ωστόσο, κάποιες άλλες παρανοήσεις που 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο, έχει νόημα να μελετηθούν μόνο στο πλαίσιο του ορίου 

των ακολουθιών. Αυτές, είναι η αντίληψη του ορίου ως σημείο συνεχούς προσέγγισης, ως σημείο 

συσσώρευσης και ως τελευταίος όρος της ακολουθίας. Η παρανόηση του ορίου ως σημείο 

συνεχούς προσέγγισης παρόλο που δεν εντοπίστηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

παρούσας εργασίας, παρατηρήθηκε σε ένα σημαντικό ποσοστό των φοιτητών. Η ταύτιση του 

ορίου ως ένα σημείο συσσώρευσης της ακολουθίας είναι κάτι που εντοπίστηκε από τον Roh 

(2008). Ωστόσο, στην παραπάνω έρευνα το δείγμα αποτελούνταν από μαθητές που δεν είχαν 

εμπλακεί ακόμη με τον τυπικό ορισμό και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ποιοτικά. 

Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές ενεπλάκησαν στην έννοια του ορίου ήταν διαφορετικός 

από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία.  

Τέλος, η αντίληψη του ορίου ως ο τελευταίος όρος της ακολουθίας είναι μία παρανόηση που οι 

Davis & Vinner (1986) εντόπισαν και την ενέταξαν στις εννέα κατηγορίες που περιγράφουν την 

εικόνα των μαθητών για το όριο της ακολουθίας. Στα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, η 

παρανόηση αυτή είχε την λιγότερη απήχηση σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ακόμη και οι φοιτητές 

που είχαν ως πρωτεύουσα τη διαίσθηση που βασίζεται στη ΒΜΑ, είχαν σε μικρό ποσοστό (35.7%) 

την παρανόηση αυτή. Οι φοιτητές που πήραν μέρος στις συνεντεύξεις αντιλήφθηκαν ότι στη 

πραγματικότητα δεν υπάρχει τελευταίος όρος της ακολουθίας καθώς πάντοτε υπάρχει κάποιος 

επόμενος. 

Σχετικά με το κομμάτι της επαγωγικής στατιστικής, οι συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν 

αποσκοπούσαν στη διερεύνηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις διαισθητικές αντιλήψεις 

των φοιτητών και στις παρανοήσεις τους σχετικά με το όριο μία ακολουθίας (2ο ερευνητικό 

ερώτημα). Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σαφώς δεν υποστηρίζουν μία σχέση αιτίου και 

αποτελέσματος ανάμεσα στις διαισθητικές αντιλήψεις και τις παρανοήσεις των μαθητών. Ωστόσο, 
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αποτελούν μία ένδειξη για το ότι υπάρχει μία συσχέτιση ανάμεσα στις διαισθήσεις των φοιτητών 

και στις παρανοήσεις που έχουν για την έννοια του ορίου μίας ακολουθίας. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανεξαρτήτως της προτιμότερης διαίσθησης των 

φοιτητών, η παρανόηση του γενικευμένου ορίου στο πλαίσιο των αριθμητικών ακολουθιών 

υπάρχει σε πολύ χαμηλό βαθμό στις εικόνες τους. Από την άλλη, στο πλαίσιο των γεωμετρικών 

ακολουθιών, αν και η παρανόηση του γενικευμένου ορίου εντοπίστηκε περισσότερο στις 

διαισθήσεις που βασίζονται στη ΒΜΑ και στις δυναμικές εικόνες (βλ. Πίνακα 9), τα δεδομένα δεν 

ήταν επαρκή για να δεχτούμε την εξάρτηση των δύο μεταβλητών. Έτσι, τα ευρήματα της 

παρούσας εργασίας δεν ανέδειξαν κάποια σχέση μεταξύ των διαισθητικών αντιλήψεων των 

φοιτητών και της παρανόησής τους για το όριο ως γενικευμένο.  

Το ίδιο ισχύει για τις αντιλήψεις που ονομάσαμε ως δυναμική θεωρητική αντίληψη, δυναμική 

πρακτική αντίληψη καθώς και για τις αντιλήψεις του ορίου ως προσέγγιση, ως σημείο 

συσσώρευσης και ως τελευταίος όρος. Σχετικά με την αντίληψη του ορίου ως τελευταίος όρος, 

κάποιες έρευνες στηρίζουν ότι σχετίζεται με την διαισθητική αντίληψη που βασίζεται στη BMA 

(Mamona-Downs, 2001). Στη παρούσα έρευνα, παρόλο που η συγκεκριμένη αντίληψη 

αναγνωρίστηκε ως σωστή σε μεγαλύτερο βαθμό από τους φοιτητές που είχαν μία διαίσθηση 

βασιζόμενη στη ΒΜΑ (βλ. Πίνακα 10), τα δεδομένα δεν ανέδειξαν κάποια συσχέτιση.  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η αντίληψη του ορίου ως απρόσιτο και η σχέση αυτής με τις 

δυναμικές εικόνες των μαθητών είναι ένα αντικείμενο που έχει συζητηθεί στη βιβλιογραφία που 

σχετίζεται με την έννοια του ορίου (Cottrill et al., 1996; Tall & Vinner, 1981; Roh, 2008; Williams, 

1991). Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η παρανόηση του ορίου μίας ακολουθίας ως απρόσιτο 

θεωρείται ότι ελλοχεύει στην καθημερινή γλώσσα η οποία χρησιμοποιεί δυναμικές εικόνες για να 

αποτυπώσει την έννοια του ορίου (Robert, 1982; Tall & Schwarzenberger, 1978). Τα ευρήματα 

της παρούσας έρευνας συνάδουν με την παραπάνω άποψη. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μία 

«σχετικά ισχυρή συσχέτιση» μεταξύ των διαισθητικών αντιλήψεων και της αντίληψης του ορίου 

ως απρόσιτο. Μεταξύ των φοιτητών, εκείνοι που είχαν μία δυναμική αντίληψη ως βασική 

διαίσθηση, είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό (79.8%) στις εικόνες τους την αντίληψη του ορίου ως 

απρόσιτο. Μάλιστα, από τις εννέα προτεινόμενες αντιλήψεις του ερωτηματολογίου, η 

συγκεκριμένη, κατέλαβε το μεγαλύτερο ποσοστό ως προτιμότερη αντίληψη από τους ίδιους. 

Αντίθετα, οι φοιτητές που είχαν μία κατ’ εξοχήν στατική διαίσθηση κατείχαν σε πολύ μικρότερο 
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βαθμό (25.9%) την αντίληψη αυτή. Τέλος, αξίζει να σχολιάσουμε ότι από τους φοιτητές που 

επέλεξαν ότι έχουν μία διαίσθηση που βασίζεται στη ΒΜΑ, οι μισοί ακριβώς επέλεξαν ως έγκυρη 

τη πρόταση που αντιστοιχούσε στην αντίληψη του ορίου ως απρόσιτο. Το εύρημα αυτό ίσως να 

υποδηλώνει την αμφιβολία που πηγάζει από την διάκριση ανάμεσα στο δυνητικό και το 

πραγματικό άπειρο (Sierpińska, 1987; Williams, 2001) και που υπάρχει σε μία διαίσθηση η οποία 

υπάγεται στη κατηγορία των απείρως επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. 

Τα παραπάνω στοιχεία ενισχύουν την άποψη ότι οι διαισθήσεις που σχετίζονται με τις απείρως 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, σε αντίθεση με αυτές που δεν υπονοούν κάποια διαδικασία 

(στατικές αντιλήψεις), συσχετίζονται θετικά με την αντίληψη του ορίου ως απρόσιτο. Τα 

ευρήματα υποστηρίζουν την παραπάνω άποψη και στη περίπτωση των αντιλήψεων του ορίου ως 

αξεπέραστο και ως σημείο συνεχούς προσέγγισης. Μάλιστα τα δεδομένα της παρούσας εργασίας 

ανέδειξαν μία «μέτρια συσχέτιση» μεταξύ των διαισθήσεων του ορίου και των δύο παραπάνω 

παρανοήσεων. Οι αντιλήψεις αυτές, όπως και στη περίπτωση του ορίου ως απρόσιτο, 

παρατηρήθηκαν σχετικά σε πολύ μικρότερο βαθμό στους φοιτητές που προτίμησαν τις στατικές 

αντιλήψεις. 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα ευρήματα έδειξαν οι φοιτητές που η βασική τους διαισθητική 

αντίληψη για το όριο ήταν στατική, είχαν μία ισχυρότερη εικόνα για το όριο ως σημείο 

συσσώρευσης, με το ποσοστό αυτών να φτάνει το 66.7% (βλ. Πίνακα 10). Ωστόσο, τα στοιχεία 

των δεδομένων δεν ήταν επαρκή για να δεχτούμε την εξάρτηση της εν λόγω διαίσθησης και 

παρανόησης (sig=0,059). Η αντίληψη του ορίου ως σημείο συσσώρευσης είναι η μόνη παρανόηση 

που έγινε περισσότερο αποδεκτή (συγκριτικά με τις δυναμικές διαισθήσεις και αυτές που 

βασίζονται στη ΒΜΑ) από τους φοιτητές που είχαν μία στατική διαισθητική αντίληψη. Η τάση 

προς την αντίληψη αυτή, των εν λόγω  φοιτητών, επιβεβαιώνεται καθώς το ποσοστό  που την 

επέλεξε ως προτιμότερη ήταν το μεγαλύτερο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά που κατείχαν οι 

υπόλοιπες παρανοήσεις του ερωτηματολογίου (βλ. Πίνακα 11). 

 

Περιορισμοί και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα: 

Ο βασικός στόχος του εμπειρικού μέρους της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την εικόνα της 

έννοιας των φοιτητών για το όριο μίας ακολουθίας. Ένας περιορισμός στη διαδικασία αυτή ήταν 
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ο παράγοντας του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ο χρόνος που δόθηκε στους φοιτητές για να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ήταν περιορισμένος. Το γεγονός αυτό επηρέασε τον 

σχεδιασμό του ερωτηματολογίου το οποίο ήταν συνοπτικό ώστε να ανταπεξέρχεται στον δοσμένο 

χρόνο συμπλήρωσης. Ο διαθέσιμος χρόνος ήταν επίσης ανεπαρκής στο ποιοτικό κομμάτι της 

παρούσας έρευνας με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν να είναι περιορισμένες. 

Επιπλέον, τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, αν και προέρχονται από ένα δείγμα 

ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο του 

πληθυσμού των φοιτητών Μαθηματικού Τμήματος. Αυτό συμβαίνει διότι η δειγματοληψία δεν 

ήταν τυχαία και συνεπώς το δείγμα ήταν μη αντιπροσωπευτικό. Έτσι, τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας, αν και είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να γενικευτούν.  

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι η μορφή των ερωτήσεων και των αναπαραστάσεων που 

χρησιμοποιήσαμε στο ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ό,τι γνώση των 

ορίων αποδίδουμε στους μαθητές (Blaisdell, 2012).  Έτσι, το ζήτημα των παρανοήσεων, των 

διαισθήσεων και της σχέσης μεταξύ τους χρήζει περισσότερης σε βάθος μελέτης. 

Τέλος, στη παρούσα εργασία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αν και παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση 

μεταξύ των διαισθήσεων και κάποιων παρανοήσεων, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτή η 

σχέση είναι αιτίου και αποτελέσματος (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Συνεπώς, περαιτέρω έρευνα 

χρειάζεται επίσης ώστε να εξιχνιάσουμε το ζήτημα αν οι διαισθητικές αντιλήψεις των φοιτητών 

για τα όρια των ακολουθιών αποτελούν αιτία για τη δημιουργία κάποιων παρανοήσεων. 
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Κεφάλαιο 7: Διδακτικές προτάσεις 

Από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, κάποιος θα μπορούσε να συμπεράνει ότι η χρήση 

δυναμικών διαισθητικών εικόνων από τους μαθητές είναι επιβλαβής διότι συσχετίζονται με 

περισσότερες παρανοήσεις σε σχέση με τις στατικές διαισθήσεις. Ωστόσο, κατά τη προσωπική 

μου άποψη, είναι μάταιη η προσπάθεια απαλλαγής από τις δυναμικές εικόνες καθώς είναι δύσκολο 

να χειραγωγήσουμε και να κατευθύνουμε τις αυθόρμητες αντιλήψεις των μαθητών οι οποίες 

πηγάζουν από την προϋπάρχουσα γνώση. Αντίθετα, η αναγνώριση των διαισθητικών αντιλήψεων 

από τον εκπαιδευτικό και η επίγνωση των παρανοήσεων με τις οποίες συσχετίζονται είναι αυτή 

που συντελεί στο σχεδιασμό μίας αποτελεσματικότερης διδασκαλίας. Η ιδέα αυτή 

ευθυγραμμίζεται με την άποψη του Roh (2008) και των Cottrill et al. (1996). Συγκεκριμένα, ο Roh 

(2008) γράφει ότι το ζήτημα δεν είναι αν θα χρησιμοποιηθούν δυναμικές εικόνες στην διδασκαλία, 

αλλά μάλλον πώς να προκληθούν δυναμικές εικόνες που είναι συμβατές με τον ορισμό του ορίου. 

Έτσι, όπως επισημαίνει και ο Güçler (2013), οι δυναμικές εικόνες δε είναι απαραίτητο να 

αποβληθούν από την διδασκαλία της έννοιας του ορίου καθώς μπορούν να αποτελέσουν το πιο 

σημαντικό εργαλείο για την αρχική σύλληψή της. 

Aν και οι επίσημος ορισμός του ορίου μπορεί να είναι ο τελικός στόχος της διδασκαλίας των 

μαθηματικών, η χρήση διαισθητικών αντιλήψεων οδηγεί σε πλούσιες και ευέλικτες εικόνες τις 

έννοιας οι οποίες συντελούν στη διατήρηση του ορισμού της έννοιας για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Οι διαισθήσεις είναι αυτές που συμβάλλουν στην κατανόηση ενός (αφηρημένου) 

ορισμού, ο οποίος νοηματοδοτείται μέσω των αισθήσεων που πηγάζουν από τον ενσώματο κόσμο 

του κάθε ατόμου. Ωστόσο, οι διαισθητικές αντιλήψεις θα πρέπει να διαμορφώνονται με προσοχή 

από τον εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοηθήσουν τους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στις διαισθητικές αντιλήψεις και τον τυπικό ορισμό της 

έννοιας. Ο τυπικός ορισμός δεν θα πρέπει να εξομοιώνεται από τους μαθητές με τις διαισθήσεις 

που έχουν διότι ο τυπικός ορισμός του ορίου μίας ακολουθίας μπορεί να γίνει αντιληπτός με 

παραπάνω από μία διαισθήσεις και συνεπώς δεν είναι θεμιτή η ταύτισή του με καμία από αυτές. 

Οι Lakoff & Núñez (2000) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

εκμάθηση του τυπικού ορισμού του ορίου και αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η 

προϋπάρχουσα γνώση εδραιώνεται σε διαισθήσεις που βασίζονται στην έννοια της κίνησης, οι 

οποίες, στη συνέχεια, εξομοιώνονται από τους εκπαιδευτικούς με τον τυπικό ορισμό. 
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Η Mamona-Downs (2001) αναφέρει ότι είναι σημαντικό να γίνεται μία σαφής διάκριση της 

έννοιας του ορίου από την έννοια της ακολουθίας. Σύμφωνα με την ερευνήτρια η ενσωμάτωση 

της έννοιας του ορίου μέσα στη διαδικασία που ορίζει η ακολουθία μπορεί να οδηγήσει σε 

παρανοήσεις. Μία τέτοια σύγχυση γίνεται στη περίπτωση της διαίσθησης που βασίζεται στη 

ΒΜΑ. Στη παρούσα εργασία, οι παραπάνω διαισθήσεις εντοπίστηκαν σχετικά σε μικρό βαθμό. 

Από την μία πλευρά, το γεγονός αυτό μπορεί να υποδηλώνει τη δυσκολία υιοθέτησης μίας 

συλλογιστικής που να συνάδει με τη ΒΜΑ. Από την άλλη, το εύρημα αυτό μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα των διδακτικών προσεγγίσεων που ενεπλάκησαν οι φοιτητές. Αναμφισβήτητα όμως, 

η εν λόγω διαισθητική αντίληψη ενσωματώνει πτυχές του πραγματικού απείρου, οι οποίες 

δημιουργούν σοβαρές εννοιολογικές δυσκολίες στους μαθητές (Tirosh, 1991). Μάλιστα, η 

απαλλαγή του ορίου από την έννοια του απείρου ήταν αυτή που ιστορικά οδήγησε στην 

αποσαφήνιση της έννοιας του ορίου και στην αντιμετώπιση των παραδόξων που επέφερε το 

άπειρο. Δεδομένου ότι οι πανεπιστημιακοί φοιτητές περνούν από ένα στάδιο όπου δέχονται το 

πραγματικό άπειρο ενός συνόλου αλλά μόνο το δυνητικό άπειρο μιας διαδικασίας (Tall, 1980a), 

είναι προτιμότερο να αποφευχθεί μία διαίσθηση που βασίζεται στη ΒΜΑ. Οι συνεντεύξεις έδειξαν 

ότι μία τέτοια συλλογιστική μπορεί να οδηγήσει στη παρανόηση του ορίου ως γενικευμένο. Αυτό, 

σαφώς δεν συνεπάγεται την επίπληξη των μαθητών που κλίνουν προς αυτές τις διαισθήσεις. Η 

εναρμόνιση των διαισθητικών αντιλήψεων με τον τυπικό ορισμό θα πρέπει να αποτελεί τον 

επιθυμητό στόχο (Tall, 1985). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ενισχύουν την άποψη του Bezuidenhout (2001) ότι ένας 

μεγάλος αριθμός γνώσεων και κατανόησης των φοιτητών του πρώτου έτους σχετικά με το όριο 

βασίζονται σε μεμονωμένα γεγονότα και ότι η εννοιολογική κατανόηση είναι ελλιπής. Αυτό 

ενδεχομένως να οφείλεται σε μία προσέγγιση διδασκαλίας προσανατολισμένης στη διαδικαστική 

γνώση. Οι μαθητές ωστόσο πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο χειρισμός των συμβόλων, αν και 

πολύ σημαντικός, δεν συνεπάγεται την κατανόηση των σημασιών που εκφράζουν. Η ανάπτυξη 

της εννοιολογικής κατανόησης θα πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των διαδικαστικών 

δεξιοτήτων, ειδάλλως ενισχύεται η πεποίθηση ότι τα μαθηματικά είναι ένα «παιχνίδι» διαχείρισης 

συμβόλων των οποίων το νόημα δεν έχει σημασία. Έτσι, τα μαθηματικά καθήκοντα οφείλουν να 

είναι τέτοιας φύσης ώστε να αναδεικνύουν την ερμηνεία των μαθηματικών συμβόλων.  
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Τέλος, το όριο είναι μία μαθηματική έννοια της οποίας η φύση αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο 

σημαντικές σημασίες. Πιο συγκεκριμένα, το όριο ως διαδικασία και ως αντικείμενο αποτελούν 

δύο σημαντικές πτυχές της έννοιας του ορίου οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες. Η διάκριση 

αυτή τονίζεται ιδιαίτερα στις έρευνες που πλαισιώνονται από τη θεωρία APOS (Cottrill et. al., 

1996; Dubinsky et. al., 2005; Dubisnky et. al., 2008; Brown et. al., 2010; Radu & Weber, 2011). 

Η σύλληψη μίας διαδικασίας ως αντικείμενο απαιτεί μία μετατόπιση της σκέψης, η οποία έγκειται 

σε μία αντίληψη της διαδικασίας ως μία στατική οντότητα. Ωστόσο, αν και είναι σημαντικό στα 

μαθηματικά να μπορεί κάποιος να μετακινείται μεταξύ του αντικειμένου και της διαδικασίας μιας 

μαθηματικής ιδέας (Cottrill et. al., 1996; Gray & Tall, 1994; Sfard, 1991), οι φοιτητές συχνά 

συγχέουν τις δύο αυτές πτυχές (Williams, 1991), γεγονός που παρατηρήθηκε τόσο στο ποσοτικό 

όσο και στο ποιοτικό μέρος της παρούσας έρευνας. Η έμφαση στη διαδικασία δημιουργεί την 

έννοια του γενικευμένου ορίου σε πολλούς μαθητές (Monaghan, 1986; Oehrtman, 2009). 

Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται μία σαφής διάκριση ανάμεσα στο μέρος της εικόνας της έννοιας 

του ορίου που περιλαμβάνει το όριο ως διαδικασία και στο αντίστοιχο μέρος που χαρακτηρίζει το 

όριο ως αντικείμενο. Η διάκριση αυτή συντελεί, γενικότερα, στην κατανόηση των μαθηματικών 

εννοιών, όπως είναι η συνάρτηση, των οποίων η φύση ενισχύει τις δύο αυτές πτυχές (διαδικασία-

αντικείμενο) που αφορούν τη σύλληψή τους (Sfard, 1991). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο: 

Ερώτηση 1 

Τι υπάρχει ανάμεσα στο 0,999... (άπειρα 9) και στο 1; 

α. Τίποτα επειδή 0,999... = 1 

β. Μία απείρως μικρή απόσταση επειδή 0,999... < 1 

γ. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε διότι το 0,999... συνεχίζει για πάντα και ποτέ δεν σταματάει. 

δ. Αν δε συμφωνείτε με κανένα από τα παραπάνω, κυκλώστε (δ) και δώστε την δική σας απάντηση 

παρακάτω: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Ερώτηση 2 

Αν an είναι η ακολουθία που ορίζεται ως εξής:  

Βήμα 1: a1=0.9 

Βήμα 2: a2=0.99 

Βήμα 3: a3=0.999  

...................................... 

Βήμα n:           αn=0.999...9 (n φορές το 9) 

........................................ 

τότε κυκλώστε ποια ή ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή σωστές: 

α. Το όριο της ακολουθίας an  είναι το 0,999... 

β. Το 0,999... είναι η ακολουθία an. 

γ. Το όριο της ακολουθίας an  είναι ο αριθμός 1. 

δ. Αν δε συμφωνείτε με κανένα από τα παραπάνω, κυκλώστε το (δ) και δώστε την δική σας 

απάντηση παρακάτω: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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Ερώτηση 3 

Δίνεται το παρακάτω σχήμα: 

 

Στο σχήμα αυτό έχουμε τρία τρίγωνα ώστε το κάθε τρίγωνο έχει κορυφές τα μέσα των πλευρών 

του προηγουμένου. Φανταστείτε ότι συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία χωρίς να σταματάμε ποτέ, 

δημιουργώντας συνέχεια εσωτερικά τρίγωνα.  

Το όριο αυτής της διαδικασίας είναι: 

α. Ένα τρίγωνο 

β. Ένα σημείο. 

γ. Δεν γνωρίζω. 

 

Ερώτηση 4 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο  

εσείς αντιλαμβάνεστε την έννοια του ορίου μίας ακολουθίας (κυκλώστε μόνο μία). 

α. Το όριο μιας ακολουθίας είναι το «θεωρητικό» τέλος που αποδίδουμε σε μία άπειρη 

διαδικασία η οποία «στην πραγματικότητα» δεν έχει τέλος. 

β. Ένα όριο είναι ένα σημείο ή ένας αριθμός, προς τον οποίο κινούνται οι όροι της ακολουθίας 

προσεγγίζοντάς τον συνεχώς. 

γ. Ένα όριο είναι ένα σημείο ή ένας αριθμός κοντά στον οποίο υπάρχουν άπειροι όροι της 

ακολουθίας. 

δ. Αν καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν σας καλύπτει, τότε κυκλώστε την απάντηση (δ) 

και περιγράψτε παρακάτω τον τρόπο με τον οποίο εσείς αντιλαμβάνεστε την έννοια του 

ορίου μιας ακολουθίας με λίγα λόγια: 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 
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Ερώτηση 5 

I. Για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν την έννοια του ορίου μιας ακολουθίας, 

επιλέξτε Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι λάθος. 

1. Ένα όριο είναι ένα σημείο ή ένας αριθμός που η ακολουθία πλησιάζει συνεχώς αλλά ποτέ δε 

φτάνει. 

Σ      Λ 

2. Ένα όριο περιγράφει το τρόπο με τον οποίο κινούνται τα σημεία μίας ακολουθίας an καθώς 

το n αυξάνεται συνεχώς. 

Σ      Λ 

3. Ένα όριο είναι ένα σημείο ή ένας αριθμός από τον οποίο όλες οι τιμές της ακολουθίας, που 

βρίσκονται από ένα κατάλληλα μεγάλο n και μετά, απέχουν μία οσοδήποτε μικρή απόσταση. 

Σ      Λ 

4. Ένα όριο είναι ένας αριθμός ή ένα σημείο πέρα από το οποίο η ακολουθία δεν μπορεί να 

πάει. 

Σ      Λ 

5. Μπορούμε να βρούμε το όριο μιας ακολουθίας an υπολογίζοντάς την σε διαδοχικά σημεία n 

που είναι όλο και μεγαλύτερα. 

Σ     Λ 

6. Ένα όριο είναι μία προσέγγιση ενός αριθμού η οποία μπορεί να γίνει οσοδήποτε ακριβής 

θέλουμε. 

Σ     Λ 

7. Aν σε μία οσοδήποτε μικρή περιοχή κοντά σε ένα L υπάρχουν άπειροι όροι της ακολουθίας, 

τότε το L είναι το όριο της ακολουθίας. 

Σ     Λ 

8. Αν μία ακολουθία έχει όριο, τότε κάθε επόμενος όρος της ακολουθίας an βρίσκεται πιο 

κοντά στο όριο της, καθώς το n μεγαλώνει. 

Σ     Λ 

9. Το όριο μιας ακολουθίας αn είναι ο τελευταίος της όρος α∞. 

Σ     Λ 

II. Ποια από τις παραπάνω 9 προτάσεις περιγράφει καλύτερα την έννοια του ορίου, με βάση την 

δική σας αντίληψη; Κυκλώστε μόνο μία. 

1                2                3                4                5                6                7                8                9  


