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Δπραξηζηίεο 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ γηα 

ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή, θχξην Κσλζηαληίλν Νηθνιαλησλάθε γηα ην πνιχ ελδηαθέξνλ 

ζέκα ην νπνίν κνπ εκπηζηεχζεθε, αιιά θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηνλ αξηζκεηηθφ 

ζην αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο, δηεξγαζία ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ σο 

θξίζηκε γηα ην άηνκν, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία θαζψο αξθεηέο είλαη νη 

δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο κάζεζεο φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηδαζθαιίαο. Αλαδεηνχληαη ινηπφλ νη ηξφπνη πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην 

πέξαζκα απηφ, θαζηζηψληαο ηελ κεηάβαζε απφ ηηο απιέο έλλνηεο ηεο αξηζκεηηθήο 

ζηηο πην πεξίπινθεο θαη αθεξεκέλεο ηεο άιγεβξαο νκαιφηεξε. Ζ επίηεπμε ηνπ 

παξαπάλσ ζηφρνπ πξνζπαζεί λα επηηεπρζεί, κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο έλλνηαο ησλ πνιπγσληθψλ αξηζκψλ, πνπ ζαλ 

έλλνηα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηελ αξραηφηεηα. 

Παξάιιεια αλαδεηνχληαη θαη εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο θνηηεηέο, 

ηκήκαηνο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πεξλνχλ απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ αιγεβξηθή 

ζθέςε, ζπιιέγνληαο θαη αλαιχνληαο δεδνκέλα, κέζα απφ δηδαθηηθή παξέκβαζε πάλσ 

ζηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο, κε βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο 

Hitt θ.ά. (2016), ζχκθσλα κε ηελ νπνία έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ 

αξηζκεηηθνχ θαη αιγεβξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ, Σρεκαηηθνί αξηζκνί, Μαζεκαηηθφο ρψξνο 

εξγαζίαο, Aξηζκεηηθφ-αιγεβξηθφο ρψξνο εξγαζίαο 
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Abstract 

The research topic of the present study is the issue of articulation between 

arithmetic and algebraic thinking and the way that fosters the passage from one to the 

other. This process is claimed as troublesome, by many different reasons, as the 

international research literature indicates and many difficulties emerged during the 

learning and teaching of this precise mathematics area. In order to overcome these 

barriers to the learning process, we are looking for the ways that cultivates the 

articulation between the different types of thinking, making smoother the transition 

from the simple notions which arithmetic includes, to the most complex and abstract 

that algebra is consisted of. This target is claimed to be achieved through the use of 

mathematics history with polygonal numbers being in the spotlight, a notion that was 

firstly created and studied by Pythagoras and his students in the ancient years. At the 

same time we investigate the manner in which students of the Department of Primary 

education, future primary school teachers make the passage from arithmetic to 

algebraic thinking, by collecting and analyzing data by means of a didactic 

intervention focused on triangular numbers. The collected data was analyzed with the 

use of the mathematical working space, after the transformation that Hitt et.al (2016) 

proposed, in which emphasis was posed in the interconnection between arithmetic and 

algebraic thinking. 

Keywords: Mathematics history, Polygonal numbers, Mathematical working space, 

Arithmetic-algebraic working space 
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Εισαγωγή 

Τα καζεκαηηθά έρνπλ θαηαθηήζεη ηε ζεκεξηλή επνρή θπξίαξρν ξφιν ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παγθνζκίσο, θαζψο ε απφθηεζε ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο 

ζεσξείηαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο πξνζφλ, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα θαηαζηεί ηθαλφ 

λα ζπκκεηέρεη ζε θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, λα δηεθδηθήζεη ηελ είζνδν ηνπ ζηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο κεραληθήο (Warrier & Baron-Cohen, 2016). 

Μέζα απφ ηε ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο ην άηνκν θαζίζηαηαη ηθαλφ, λα 

εθθξάζεη ζρέζεηο θαη γεληθεχζεηο θαη λα ηηο κεηαδψζεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ κε 

θαηαλνεηφ ηξφπν (Demosthenous, 2016), αθνχ πεξηιακβάλεη κνξθέο αλαπαξάζηαζεο 

πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Kaput (2000), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Demosthenous, 2016), 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ηζρπξφηεξα δεκηνπξγήκαηα ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο. Ζ 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ μεθηλάεη κε ηελ είζνδν ηνπ αηφκνπ ζηελ βαζηθή 

εθπαίδεπζε θαη δηαξθεί ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο δηαδξνκήο ηνπ, αθνινπζψληαο κηα 

εμειηθηηθή πνξεία σο πξνο ηηο έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη, αιιά θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπο. Ζ αθεξεκέλε θχζε σζηφζν ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζηζηνχλ ην 

αληηθείκελν ηδηαίηεξα δχζθνιν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ απφ ηνπο καζεηέο (Kızıltoprak, 

2017), νη νπνίνη θαινχληαη λα δνκήζνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε ζηαδηαθά θαη 

ζπζσξεπηηθά κέζσ ηεο βαζεηάο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ, νη νπνίεο πεξηπιέθνληαη 

θαη ζπλδπάδνληαη κέρξη ηε δεκηνπξγία κηαο πεξίπινθεο δνκήο πνπ δηαξθψο 

εμειίζζεηαη, κε βάζε ηελ πεπνίζεζε πσο ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γεληθφηεξα είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ δελ ζηακαηά (Roselizawati Hj Sarwadi & Shahrill, 2014). 

Ζ κάζεζε, θαη θαη' επέθηαζε ε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, είλαη κηα πεξίπινθε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ αηνκηθή ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ, ελψ θαηαζθεπάδεηαη 

κέζα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ην άηνκν, φηαλ απηέο ζπλδπάδνληαη 

κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο (Roselizawati Hj Sarwadi & Shahrill, 2014). Ζ 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απαηηεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί, ηε πξνζσπηθή 

ελεξγνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, ελψ αλάινγα κε ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην κπνξεί λα ζεσξεζεί αηνκηθή ή ζπιινγηθή (θνηλσληθή) δηεξγαζία. Σεκαληηθφ 

ζηνηρείν σζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηεο κάζεζεο, απνηειεί ζηε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ν εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θαζνδεγήζεη ην 

καζεηή ζηε γλψζε θαη λα δεκηνπξγήζεη πεξηβάιινλ απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ζηε 

ηάμε. Παξάιιεια ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ζην ξεπεξηφξην 
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ηνπ ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ λνεηηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ (Roselizawati Hj Sarwadi & Shahrill, 2014).  Γηα λα γίλνπλ σζηφζν 

εθηθηά ηα παξαπάλσ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο, λα ζπλδπάδεη ηξείο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο γλψζεο· ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ-πεδίνπ (καζεκαηηθά), 

ηε γλψζε ησλ καζεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

πνπ κπνξεί λα δηαζέηνπλ θαη ηέινο λα δηαζέηεη παηδαγσγηθή γλψζε πεδίνπ (Adding It 

Up, 2001; Furinghetti, 2007). 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εζηηάζνπκε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα δηεξεπλήζνπκε ηε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο, απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε δελ είλαη 

ηπραία θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη σο πξνβιεκαηηθή απφ ηνπο 

κειεηεηέο, νη νπνίνη απνδίδνπλ ζηε κεηάβαζε απηή ραξαθηεξηζηηθά γλσζηηθνχ 

εκπνδίνπ (Hitt, Saboya, & Cortés Zavala, 2016). Ζ δπζθνιία πξνθχπηεη θαζψο ζε 

αληίζεζε κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο νη καζεηέο, νη νπνίνη 

θαηαπηάλνληαη ζην πιαίζην ηεο αξηζκεηηθήο κε ηνλ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

αξηζκεηηθψλ πνζνηήησλ, εηζάγνληαη ζηελ άιγεβξα ησλ αθεξεκέλσλ ζρέζεσλ 

(Kızıltoprak, 2017). Τν δεηνχκελν πιένλ γηα ηνπο καζεηέο, κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε 

κε ηελ άιγεβξα, φπσο απηή δηδάζθεηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε δεκηνπξγία 

γεληθεχζεσλ γχξσ απφ αθαζφξηζηεο αξηζκεηηθέο πνζφηεηεο, θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο 

ηνπο, ππνβνεζνχκελνη απφ ηελ εηζαγσγή ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Kızıltoprak, 

2017).  

Ζ έξεπλα απηή ζθνπεχεη λα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ηεο ηζηνξίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ ζρεκαηηθψλ αξηζκψλ. Οη ιφγνη πνπ 

επηιέρζεθε λα δηεξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, κεηαθέξνληαο ηελ πξνζνρή απφ 

ηνπο καζεηέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο πξνηείλεη θαη ε Furinghetti (2007) ζηελ 

έξεπλα ηεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δπν θπξίσο άμνλεο. Δηδηθφηεξα ε εηζαγσγή ηεο 

ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνρεχεη, 

απφ ηε κία ζην λα ηνπο θαηαζηήζεη ελήκεξνπο, ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

νθέιε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δηδαζθαιία φπσο αλαθέξεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο 

(Furinghetti, 2007;  Burns, 2010;  Charalambous, Panaoura, & Philippou, 2009; 

Smestad, Jankvist, & Clark, 2014). Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπαζνχκε λα εθνδηάζνπκε 
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ηνπο ππνςήθηνπο δαζθάινπο  κε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, θάηη ην 

νπνίν ζα εληζρχζεη ηε παηδαγσγηθή γλψζε πεδίνπ (Burns, 2010), ελψ απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο θαη ησλ 

αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ (Adding It Up, 2001). Αθεηέξνπ κέζα 

απφ ηε ζρεδηαδφκελε παξέκβαζε, ζα κπνξεί λα κειεηεζεί ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο 

απφ ηνλ αξηζκεηηθφ ζηνλ αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο. Αθφκα ζα κπνξέζνπκε λα 

εθηηκήζνπκε ην ζηάδην κεηάβαζεο, ζην νπνίν νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί 

βξίζθνληαη θαη ηέινο ζα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη 

κηα παξέκβαζε βαζηζκέλε ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ. 

Τα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ  πξφθεηηαη λα εθηηκεζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ, κε 

ηε βνήζεηα ελφο αξηζκεηηθνχ-αιγεβξηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο κε βάζε ηξνπνπνηήζεηο, 

πνπ ζα γίλνπλ ζε αληίζηνηρν ρψξν εξγαζίαο πνπ απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Hitt 

θ.ά., 2016 ; Demosthenous, 2016). Ζ ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο ζαλ 

έλλνηα εηζήρζε απφ ηνπο Kuzniak θαη Houdement (2006) ζε έξεπλα ηνπο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα ηεο γεσκεηξίαο (Kuzniak & Richard, 2014). Σθνπφο απηήο ηεο θαηαζθεπήο 

είλαη λα βνεζήζεη ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο, πνπ έρεη πξνεγεζεί 

ζε θάπνην καζεκαηηθφ αληηθείκελν (Montoya Delgadillo & Vivier, 2016). Μέζα απφ 

ηελ παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα εξγάδνληαη κέζα ζην ζχζηεκα, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβνιηζκφ εδξαησκέλν ή απζφξκεην παξαηεξνχκε ζηάδηα εμέιημεο 

γλσζηηθνχ θαη επηζηεκνινγηθνχ επηπέδνπ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ην πιαίζην 

εξγαζίαο (Hitt θ.ά., 2016; Montoya Delgadillo & Vivier, 2016; Kuzniak & Richard, 

2014). Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξήζε σζηφζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε ηδενινγηθή δνκή ε νπνία θαη ζα ιεθζεί 

ππφςε ζηελ αλάιπζε πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη (Montoya Delgadillo & Vivier, 

2016). 

Κεφάλαιο 1ο 

Θεσξεηηθό Πιαίζην 

 Σην ζεσξεηηθφ πιαίζην ε εζηίαζε ζα γίλεη ζηα δεηήκαηα θαη ηηο αηηίεο, πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ πξνθαινχλ δπζθνιίεο θαη 

ζέηνπλ πξνβιήκαηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Δπηπξφζζεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ πξνζεγγίζεηο θαη πξνηάζεηο, πνπ πξνζπαζνχλ κέζα 
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απφ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο λα δψζνπλ απάληεζε ζηα δεηήκαηα πνπ πξνεγνπκέλσο 

αλαθέξζεθαλ. Τέινο έκθαζε πξφθεηηαη λα δνζεί ζηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο, φπσο 

απηή αλαθέξεηαη ζηηο έξεπλεο πνπ αθνινπζνχλ απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα, 

έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φπσο ζα δνχκε ζηάδην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε αλαθεξφκελε κεηάβαζε έρεη λα θάλεη κε ην 

ζηάδην εθείλν ζην νπνίν νη καζεηέο νη καζεηέο, νη νπνίνη θαηαπηάλνληαη ζην πιαίζην 

ηεο αξηζκεηηθήο κε ηνλ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκεηηθψλ πνζνηήησλ, εηζάγνληαη 

ζηελ άιγεβξα ησλ αθεξεκέλσλ ζρέζεσλ (Kızıltoprak, 2017). Τν δεηνχκελν πιένλ 

γηα ηνπο καζεηέο, κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε κε ηελ άιγεβξα, φπσο απηή δηδάζθεηαη 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ε δεκηνπξγία γεληθεχζεσλ γχξσ απφ αθαζφξηζηεο 

αξηζκεηηθέο πνζφηεηεο, θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο, ππνβνεζνχκελνη απφ ηελ 

εηζαγσγή ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Kızıltoprak, 2017).  

Σην ζεκείν απηφ βέβαηα δελ ζα πξέπεη λα παξαζπξζνχκε ζεσξψληαο πσο ε 

εηζαγσγή θαη κφλν κεηαβιεηψλ απνηειεί ρξήζε άιγεβξαο, θαζψο φπσο αλαθέξεη ν 

Radford (2014) ε ρξήζε ζπκβνιηζκνχ δελ είλαη νχηε απαξαίηεηε αιιά νχηε θαη 

αξθεηή πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε αιγεβξηθή ζθέςε, γηα παξάδεηγκα ν Δπθιείδεο ζηα 

ηνηρεία θάλεη ρξήζε αγλψζησλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί αιγεβξηθέο ηδηφηεηεο (Unguru 

1975), ελψ αληίζεηα αξραίνη Κηλέδνη θαη Βαβπιψληνη ζθέθηνληαλ αιγεβξηθά ρσξίο ηε 

ρξήζε κεηαβιεηψλ (Høyrup 2002). Ο αθεξεκέλνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηεί ε 

άιγεβξα ινηπφλ, δπζθνιεχεη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ θαη κεηαθνξψλ 

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηνπο καζεηέο (Kızıltoprak, 2017). Ζ παξαπάλσ 

δηαθνξνπνίεζε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαηέζηεζε αλαγθαίν ην δηαρσξηζκφ πνπ 

γίλεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο αλάκεζα ζε αξηζκεηηθφ (Verschaffel & De Corte,1996) 

θαη αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο (Kieran,2007), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Hitt θ.ά., 2016), 

κε ην πέξαζκα απφ ηνλ έλα ηχπν ζηνλ άιιν λα ρξήδεη δηεξεχλεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαπάλσ κεηάβαζε, φπσο αλαθέξνπλ πνιινί εξεπλεηέο (Filloy 

& Rojano 1989; Herscovics & Linchevski 1994; Vergnaud 1988), έλα δηδαθηηθφ θελφ 

πξέπεη λα μεπεξαζηεί (Hitt θ.ά., 2016). Ζ έξεπλα ησλ Filloy θαη Rojano’s (1989) 

αζρνιείηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, φπνπ ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ θελφ 

παξαηεξείηαη ζε θιηληθέο κειέηεο, ζηηο νπνίεο καζεηέο θιίζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

εμηζψζεηο ηεο κνξθήο Ax+B=Cx+D (Radford, 2014). Πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εμίζσζε νη ζπκκεηέρνληεο  ζα έπξεπε λα μεθχγνπλ απφ ηελ αξηζκεηηθή 

ινγηθή, πνπ βιέπεη ηε ιχζε, είηε σο απνηέιεζκα ηεο αληίζηξνθεο δηεξγαζίαο είηε σο 
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απνηέιεζκα δνθηκψλ θαη λα θαηαπηαζηεί κε αλαιπηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ άγλσζησλ πνζνηήησλ (Radford, 2014). Απηφο ν αλαιπηηθφο ηξφπνο ζθέςεο 

φπνπ άγλσζηεο πνζφηεηεο ρεηξίδνληαη σο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηεί, θαηά κηα 

γεληθή ζεψξεζε, αξηζκεηηθφ θαη αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο (Radford, 2014). 

Δηδηθφηεξα ν αιγεβξηθφο ηξφπνο ζθέςεο ζχκθσλα κε ηνλ Kaput (1995,1998,2000), 

φπσο αλαθέξεηαη απφ (Hitt θ.ά., 2016), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε γελίθεπζε θαη 

ηππνπνίεζε ησλ δνκψλ πνπ παξαηεξνχληαη, ηε ρξήζε θνξκαιηζηηθνχ ζπκβνιηζκνχ, 

ελψ γεληθφηεξα ε άιγεβξα παξνπζηάδεηαη σο ε επηζηήκε ησλ δνκψλ, ησλ ζρέζεσλ 

θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ. Βαζηδφκελνο ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (e.g., Filloy and 

Rojano 1989; Filloy, Rojano, and Puig 2007; Kieran 1989) ν Radford (2014) 

εηζαγάγεη ηξείο πξνυπνζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο. 

Σχκθσλα κε απηέο αιγεβξηθή ραξαθηεξίδεηαη ε καζεκαηηθή εξγαζία, ε νπνία 

πεξηέρεη κε θαζνξηζκέλεο πνζφηεηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαπαξαζηαζνχλ κε 

θάπνηνλ ζπκβνιηζκφ, δελ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ν ηξφπνο πνπ ζα γίλεη, ελψ ν 

ρεηξηζκφο ηνπο ζα γίλεη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ζθέςεο, φπσο απηφο νξίζηεθε 

πξνεγνπκέλσο (Radford, 2014). Τέινο ε απφθηεζε αιγεβξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ην άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη πνιππινθφηεξεο 

καζεκαηηθέο δνκέο (Kızıltoprak, 2017). 

Αλάπηπμε Αιγεβξηθήο θέςεο 

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο αιγεβξηθήο ζθέςεο απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα θαηά 

ηνπο Boulton θ.ά. (2000), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Kızıltoprak, 2017), ην αξηζκεηηθφ, 

ην πξψηκν αιγεβξηθφ θαη ην αιγεβξηθφ. Τν ίδην κνληέιν ππνζηεξίδεη ηε δηαδνρηθή 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο αλάκεζα ζηα παξαπάλσ ζηάδηα, κε αλαγθαία ζπλζήθε 

πξναγσγήο λα απνηειεί ε νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ (Kızıltoprak, 2017). Τα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αιγεβξνπνίεζεο, γηα καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηαθξίλεη θαη θαηαγξάθεη 

ε έξεπλα (Lindmeier & Heinze, 2013). Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή ηέζζεξα είλαη 

ηα ζηάδηα αιγεβξνπνίεζεο, απφ ην κεδέλ κέρξη ην ηέζζεξα, κε ηα δχν πξψηα λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο πξν-αιγεβξηθά. Σηα πξν-αιγεβξηθά ζηάδηα ραξαθηεξηζηηθή είλαη 

ε έιιεηςε δεκηνπξγίαο γεληθεχζεσλ θαη ε κε ιεηηνπξγία επί άγλσζησλ πνζνηήησλ, 

αθφκα θαη φηαλ απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ άγλσζηεο πνζφηεηεο 

(Lindmeier & Heinze, 2013). Σην ηξίην ζηάδην είλαη θαλεξή ε ηθαλφηεηα 
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ζρεκαηηζκνχ γεληθεχζεσλ, ην άηνκν φκσο βαζίδεηαη ζε δηαηζζεηηθή εηθφλα πνπ έρεη 

σο πξνο ηε δνκή ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ δελ εθηειεί δηεξγαζίεο πάλσ ζε 

άγλσζηεο πνζφηεηεο (Lindmeier & Heinze, 2013). Σην ηειεπηαίν επίπεδν ην άηνκν 

είλαη ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, λα εθηειεί δηεξγαζίεο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνχο εθθξάζεσλ θαη λα θαηαιήγεη ζε γεληθεχζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

(Lindmeier & Heinze, 2013). Κάλνληαο κηα κηθξή απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ ε 

αλάπηπμε ηεο αιγεβξηθήο ζθέςεο είλαη ζηαδηαθή δηαδηθαζία, ελψ δηαπίζησζε 

πνιιψλ εξεπλεηψλ είλαη πσο ε αξηζκεηηθή (Herscovics & Linchevski, 1994; Kieran, 

1981; Knuth, Alibali, McNeil, Weinmberg & Stephens, 2005; Knuth, Stephens, 

McNeil & Alibali, 2006), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Kızıltoprak, 2017), απνηειεί ηε 

βάζε ηεο άιγεβξαο, παξά ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο θχζεο 

ησλ αληηθεηκέλσλ. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ πσο ηα δχν παξαπάλσ αληηθείκελα 

ζπλδένληαη κέζσ έκθπησλ ζρέζεσλ πνπ εδξάδνληαη ζε απηά, αθνχ φπσο αλαθέξεη ν 

Radford (2014) ππάξρεη θάηη έκθπηα αξηζκεηηθφ ζηελ άιγεβξα θαη θάηη έκθπηα 

αιγεβξηθφ ζηελ αξηζκεηηθή. Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ζην ζηάδην ηεο 

αξηζκεηηθήο θξίλεηαη απαξαίηεην, ην άηνκν λα είλαη εμνηθεησκέλν κε βαζηθέο 

ηδηφηεηεο φπσο ε αληηκεηαζεηηθφηεηα, ε πξνζεηαηξηζηηθφηεηα θαη ε επηκεξηζηηθφηεηα  

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί δηαδηθαζίεο κε επρέξεηα πξαγκαηνπνηψληαο 

κεηαζρεκαηηζκνχο (Kızıltoprak, 2017). Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη πσο 

δηαθνξνπνηεί ηνπο ηθαλφηεξνπο ρξήζηεο ηεο αξηζκεηηθήο, είλαη ε ηθαλφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο επέιηθηεο ,ή δηηηήο θχζεο φπσο αλαθέξεηαη, ηνπ αξηζκεηηθνχ 

ζπκβνιηζκνχ (θάζε αξηζκεηηθφ ζχκβνιν νδεγεί ζηελ επίθιεζε κηαο δηαδηθαζίαο ή 

κηαο έλλνηαο), κε ηελ θαζαξά δηαδηθαζηηθή ιεηηνπξγία λα ηίζεηαη δεπηεξεχνληα ξφιν 

(Tall, 1992). Τέινο βαζηθή θξίλεηαη θαη ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ θαηαζηάζεσλ, ζηηο 

νπνίεο πξέπεη πέξα απφ ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ, ην άηνκν λα είλαη ηθαλφ 

εξγάδεηαη κε αληίζηξνθε πνξεία (Kızıltoprak, 2017). Δπηπξφζζεηα εξεπλεηέο (Knuth, 

Stephens, Blanton & Gardiner, 2016) ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα επίγλσζεο ησλ 

θαλφλσλ, πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, αθνχ ηνλίδεηαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκηνπξγία ζρεζηαθήο ζθέςεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ (Kızıltoprak, 

2017). Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαπάλσ ηξφπνπ ζθέςεο είλαη ε εζηίαζε ζηνλ ηξφπν 

πνπ δχν πνζφηεηεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, παξά ζην παξαγφκελν απνηέιεζκα 

ηεο ζπζρέηηζεο (Kızıltoprak, 2017). Τα παξαπάλσ εθφδηα αιιά θαη νη εκπεηξίεο πνπ 
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δηαζέηεη ν καζεηήο, απφ ηελ αξηζκεηηθή, ηνλ βνεζνχλ ζην λα πξαγκαηνπνηήζεη ην 

άικα ζηελ άιγεβξα ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Kızıltoprak (2017). 

Πξνηάζεηο Αληηκεηώπηζεο ησλ Γπζθνιηώλ Καηά ηελ Δηζαγσγή ησλ 

Μαζεηώλ ζηελ Άιγεβξα 

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηελ άιγεβξα, κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ έρνπλ 

πξνηαζεί. Οη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο απφ απηέο αλαθέξνληαη απφ ηε κηα κεξηά ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο "γεληθεπκέλεο αξηζκεηηθήο", ελψ απφ ηελ άιιε ππάξρεη ε ζεσξία ηεο 

"πξώηκεο άιγεβξαο" (Hitt θ.ά., 2016). Ζ πξνζέγγηζε ηεο πξψηκεο άιγεβξαο 

αλαθέξεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ καζεκαηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία πξνηείλεηαη, φπνπ απηφ θξίλεηαη εθηθηφ, λα ιάβνπλ ηε κνξθή 

αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ (Hitt θ.ά., 2016). Σχκθσλα κε ηελ κειέηε ησλ (Carraher 

and Schliemann 2007), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Radford, 2014), ε ζηαδηαθή εηζαγσγή 

ησλ καζεηψλ ζε αιγεβξηθέο έλλνηεο απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ελδερνκέλσο 

λα δηεπθνιχλεη αξγφηεξα ηε κεηάβαζε ζε ζπλζεηφηεξεο θαη πην πνιχπινθεο 

αιγεβξηθέο δνκέο, ελψ ε ίδηα έξεπλα αλαθέξεη ηελ άπνςε πσο ε πξψηκε εηζαγσγή 

ζηνλ αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςε ίζσο λα δηεπθνιχλεη ζηελ εμνηθείσζε κε ηνλ αιγεβξηθφ 

ζπκβνιηζκφ (Cai and Knuth 2011; Warren and Cooper 2009). Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

παξαπάλσ πξνζέγγηζεο βαζίδνληαη ζηελ έκθπηε αιγεβξηθή θχζε ηεο αξηζκεηηθήο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη εκθαλήο απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Kaput, 2000; 

Schoenfeld, 2008), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Demosthenous, 2016). Οη παξαπάλσ ζέζεηο 

εληζρχνληαη απφ ελδείμεηο εξεπλψλ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ θαη ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ καζεηψλ λα ρεηξηζηνχλ επηηπρψο δεηήκαηα πνπ πεξηθιείνπλ 

αιγεβξηθή ζθέςε, απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηεο εθπαίδεπζεο (Demosthenous, 2016). 

Ωζηφζν ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο αιιά θαη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο παξακέλεη έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα, θαζψο είλαη γεληθά απνδεθηφ, πσο ε 

δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά, αθνχ νη καζεηέο δηδαρζνχλ ηα 

βαζηθά ζεκεία ηεο αξηζκεηηθήο, πξνθεηκέλνπ κε βάζε απηέο ηηο γλψζεηο λα θάλνπλ 

ην άικα γηα αλσηέξνπ επηπέδνπ δεηήκαηα (Radford, 2014). Έλα αθφκα θξίζηκν 

δήηεκα θαη ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ είλαη ε έιιεηςε μεθάζαξνπ δηαρσξηζκνχ, κεηαμχ 

αξηζκεηηθήο θαη άιγεβξαο πάληνηε ζε ζρέζε κε ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά, ην νπνίν 



15 

 

δεκηνπξγεί δπζθνιία ζηελ θαηαζθεπή δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζα 

θηλεηνπνηείηαη ε δφκεζε θαζαξά αιγεβξηθψλ ελλνηψλ (Radford, 2014). 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο γεληθεπκέλεο αξηζκεηηθήο απφ ηελ άιιε πξνηάζεθε ζαλ 

ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο, απφ ηνπο Lee θαη Wheeler (1989) φπσο 

αλαθέξεηαη απφ (Hitt θ.ά., 2016), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ άιγεβξα. Ζ πξφηαζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε 

χπαξμεο ελφο κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ, ζαλ πξννίκην ηεο άιγεβξαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε πην αθεξεκέλεο έλλνηεο, πξνηνχ λα 

εηζαρζνχλ ζηνλ θφζκν ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο πνπ πξνσζεί ε δηδαζθαιία ηεο. Έηζη 

ινηπφλ φπσο ηίζεηαη απφ ηνλ Tall (1992), έλαο απφ ηνπο ζηφρνο ηνπ εηζαγσγηθνχ 

ζηαδίνπ είλαη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε γεληθεπκέλνπο ηξφπνπο ζθέςεο, κέζα απφ ηελ 

κειέηε γεληθεπκέλσλ κνηίβσλ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ζε πην αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο ν 

ρεηξηζκφο άγλσζησλ πνζνηήησλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο γεληθεπκέλεο αξηζκεηηθήο 

επηπξφζζεηα επηρεηξεκαηνινγνχλ, ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ 

εμειηθηηθνχ απηνχ ζηαδίνπ αλάκεζα απφ αξηζκεηηθή θαη άιγεβξα, αθνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ νη καζεηέο ζα κεηαζρεκαηίζνπλ ηεο αξηζκεηηθέο έλλνηεο ηηο νπνίεο 

έρνπλ δηδαρζεί ζε αιγεβξηθή γιψζζα (Filloy & Rojano, 1989; Kieran, 2004), φπσο 

αλαθέξεηαη απφ (Demosthenous, 2016). Πην αλαιπηηθά θαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

ηνπ Radford (1996) ε δηαδηθαζία γελίθεπζεο πνπ πξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ζηεξίδεηαη ζηνπο έκθπηνπο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα 

ζε έλλνηεο φπσο ν άγλσζηνο θαη ε εμίζσζε κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, θαζψο 

επίζεο ηεο κεηαβιεηήο θαη ηνπ ηχπνπ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη δεκηνπξγία ζρεζηαθνχ 

πξνηχπνπ φπσο αλαθέξεηαη απφ (Hitt θ.ά., 2016). Μέζα απφ ηελ γεληθεπκέλε 

αξηζκεηηθή νη Hitt θ.α. (2016) ζεσξνχλ πσο  εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ζπκβνιηζκνχ, ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο καζεκαηηθήο δηεξγαζίαο πνπ ζπληειείηαη, θάηη 

πνπ φπσο ζεκεηψλεηαη ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία αιγεβξηθήο ζθέςεο. Αλαιχνληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζπκβνιηζκνχ ν Tall (1992) αλαθέξεη ζαλ παξάδεηγκα, ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπκβφινπ ηεο πξφζζεζεο δπν αξηζκψλ, ην νπνίν αλαπαξηζηά αλάινγα 

κε ηελ εξκελεία είηε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξφζζεζεο αξηζκψλ είηε ηελ έλλνηα πνπ 

παξάγεηαη κέζα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εηζάγνληαο ηελ έλλνηα "procept" φπσο 

ηελ νλνκάδεη. Οινθιεξψλνληαο ζηελ πεξηνρή ηεο γεληθεπκέλεο αξηζκεηηθήο 

ηνπνζεηνχληαη επίζεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αξηζκεηηθέο 

ηδηφηεηεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ θαη ν ιφγνο πνπ απηέο 
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ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Demosthenous, 2016). Τέινο φζνλ αθνξά ηε 

δηαδηθαζία κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα, δελ κπνξνχκε λα 

παξαιείςνπκε πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζηεξηδφκελεο ζηε 

ζεψξεζε ηνπ "Ελλνηνινγηθνύ πεδίνπ" ηνπ Vergnaud, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κηα 

έλλνηα αλαπηχζζεηαη ζην άηνκν κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζπλφινπ 

πξνβιεκάησλ, ζπκβφισλ θαη ρεηξηζηηθψλ θαλφλσλ (Hitt, Saboya, & Cortés, 2017). Ζ 

έλλνηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία είλαη έλαο ηνκέαο πνπ 

ζπλερψο εμειίζζεηαη, ελψ ζπλδέεηαη κε ηε ζεσξία ηνπ "Δπηζηεκνινγηθνχ εκπνδίνπ" 

θαη ησλ "Γηδαθηηθψλ Καηαζηάζεσλ" ηνπ Brousseau (1983, 1997) (Hitt θ.ά., 2017). 

Αλεμάξηεηα σζηφζν απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

νκαιφηεξε κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα, βαζηθφ ζηνηρείν παξακέλεη 

ην λα δηεπθξηληζηεί επαξθψο ην εξψηεκα πσο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο 

αξηζκεηηθά θαη αιγεβξηθά δήηεκα; πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ δπζθνιίεο πνπ 

αθφκα θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη πσο 

αληηκεησπίδνπλ, φπσο αξθεηέο έξεπλεο αλαθέξνπλ, κε ελδεηθηηθέο ηεο αζάθεηαο πνπ 

επηθξαηεί λα είλαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

έξεπλα ηεο Demosthenous (2016). Οη παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ ζε γεληθέο 

γξακκέο αλαθέξζεθαλ, ζηελ αδπλακία πνπ αηζζάλνληαη ζην λα μερσξίζνπλ ηα φξηα 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη αιγεβξηθά ή κε. Σην εξψηεκα πνπ ηέζεθε 

ε απάληεζε δίλεηαη κέζα απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε δεηεκάησλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία ραξαθηεξίδνληαη σο αιγεβξηθά πάληα ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκαηηθψλ ηηο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο απηά 

θαηαγξάθνληαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Demosthenous (2016). Σηελ έξεπλα απηή 

θαηαγξάθνληαη ηξείο θαηεγνξίεο αιγεβξηθψλ δεηεκάησλ, κε θξηηήξην 

δηαθνξνπνίεζεο ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ αξηζκψλ θαη πνζνηήησλ. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία ππαθνχεη ζε αξηζκεηηθέο ζρέζεηο, ε δεχηεξε ζε ζρέζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ θάπνην θαλφλα ή πξφηππν θαη ε ηξίηε ζρέζεηο κεηαμχ γλσζηψλ θαη 

άγλσζησλ πνζνηήησλ (Demosthenous, 2016). 
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Κεφάλαιο 2ο  

Δπηρεηξήκαηα Τπέξ ηεο Υξήζεο Ιζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ 

Δθπαίδεπζε Μειινληηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Ζ ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνςήθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζαλ αληηθείκελν έξεπλαο ζπγθεληξψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην 

ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κνινλφηη δελ απνηειεί λέν ζηνηρείν κε ηε ινγηθή 

πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ δαζθάισλ, ζε θαηά ηφπνπο 

πξνγξάκκαηα αξθεηφ θαηξφ (Charalambous θ.ά., 2009; Smestad, Jankvist, & Clark, 

2014b; Furinghetti, 2007). Απφδεημε γη' απηφ απνηειεί ν κεγάινο φγθνο εξεπλψλ 

(Jankvist, Mosvold, Fauskanger, & Jakobsen, 2015), ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πξνγξακκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε. 

Αξθεηέο επίζεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηεο 

ηζηνξίαο, φπσο είλαη ε έξεπλα ησλ Mosvold, Jakobsen& Jankvist (2014) φπσο 

αλαθέξεηαη απφ (Smestad θ.ά., 2014b), θαζψο επίζεο δηαηππψλεηαη 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ ζηεξίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εληαρζεί, 

ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ φζν θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Jankvist, 2009). Σχκθσλα κε ηνλ ίδην εξεπλεηή ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο 

ηζηνξίαο εληάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε θαηεγνξία 

απνηειείηαη απφ επηρεηξήκαηα ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο, σο επηθνπξηθφ εξγαιείν ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Σηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη επηρεηξήκαηα 

ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ σο απηνζθνπφο. 

Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ θαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ πξνεηνηκαζία ηνπο, ψζηε κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη λένη εθπαηδεπηηθνί λα δηαζέηνπλ επάξθεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ θαζήθνλ ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκα δπζθνιφηεξε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο μερσξηζηή θαηεγνξία κε ην δηθφ ηεο 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεσξίεο κάζεζεο (Burns, 2010). Παξά ηελ 

πξφνδν σζηφζν θαη ηελ εηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο, γηα ηηο νπνίεο 

νη λένη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεσξεηηθά ελήκεξνη, παξαηεξείηαη ν επεξεαζκφο ηνπο απφ 

πξνζσπηθέο ζρνιηθέο εκπεηξίεο (Furinghetti, 2007). Βέβαηα ππάξρνπλ αλαθνξέο απφ 

εξεπλεηέο, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαζέηνπλ 
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δηεπξπκέλν ξεπεξηφξην εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, σζηφζν λα ζεκεηψλνπλ έιιεηςε ζηε 

γλψζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ εληάζζεηαη ε καζεκαηηθή έλλνηα πνπ δηδάζθνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα ζπκβάινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ θαηλφκελν ηεο ρσξίο λφεκα 

απνζηήζηζεο (Burns, 2010). Ζ εηζαγσγή ηεο ηζηνξίαο ζε πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη ελδηαθέξνπζεο θαηαζηάζεηο δηδαζθαιίαο θαη λα 

παξέρεη γλψζε ηνπ πιαηζίνπ έληαμεο ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζην ζπλνιηθφ 

νηθνδφκεκα ηεο επηζηήκεο (Furinghetti, 2007; Burns, 2010).  Σαλ απνηέιεζκα απηφ 

πνπ αλακέλεηαη είλαη λα ζρεκαηηζηνχλ λέεο ζηάζεηο θαη λα κεηαιιαρζνχλ ήδε 

ππάξρνπζεο ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά θαη ηε δηδαζθαιία ηνπο (Furinghetti, 2007). 

Σηελ παξαπάλσ άπνςε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη ε δηαηχπσζε ηνπ Thompson 

(1992), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Burns, 2010), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία επεξεάδεηαη ε απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε 

ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά. 

Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηε Γηδαζθαιία: Δξγαιείν ή ηόρνο;  

Απφ ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ καζεκαηηθψλ δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ε 

εμειηθηηθή αξρή ηνπ Ernst Haeckel. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Γεξκαλνχ βηνιφγνπ, 

ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ηελ πνξεία κάζεζεο ηνπ αηφκνπ αθνινπζεί ηελ πνξεία 

εμέιημεο ηνπ είδνπο ή δηαθνξεηηθά ε νληνγέλεζε αθνινπζεί ηελ θπινγέλεζε 

(Furinghetti, 2007) φπσο αλαθέξεηαη απφ (Jankvist, 2009). Δηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ 

ην άηνκν λα θαηαλνήζεη ηα καζεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αξρή, απαηηείηαη 

λα αθνινπζήζεη ηελ ίδηα πνξεία πνπ αθνινχζεζε θαη ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο αλά 

ηνπο αηψλεο (Jankvist, 2009). Ζ εηζαγσγή ινηπφλ ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εμππεξεηνχλ ηε παξαπάλσ αξρή, 

θαζψο γίλνληαη γλψζηεο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ αληηθεηκέλνπ (Jankvist, 2009). 

Μηα άιιε πξννπηηθή αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηζηνξηθνχ πιηθνχ, πνπ 

κε ηελ αλάινγε ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην λα γίλνπλ πεξίπινθεο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο πην πξνζηηέο θαη θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο (Furinghetti, 

2007), κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρεηξαπηηθνχ πιηθνχ θαη 

ηηο θηινζνθίαο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηφ . Παξάιιεια νη καζεκαηηθέο γλψζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνθηνχλ ηζηνξηθφ θφλην Freudenthal (1981), φπσο αλαθέξεηαη 

απφ (Furinghetti, 2007), θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εγθπξνπνίεζε γηα 

ηνπο καζεηέο, ηνπ δαζθάινπ αιιά θαη ηεο γλψζεο πνπ απηφο πξεζβεχεη. Δπηπξφζζεηα 
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ε επαθή κε ηελ ηζηνξία ζπκβάιεη ζην λα θαηαλνήζεη ν καζεηεπφκελνο ηε ζεκαζία 

ελφο καζεκαηηθνχ αληηθείκελνπ, αληηκεησπίδνληαο ηζηνξηθά γεγνλφηα ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ (Furinghetti, 2007). Γελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίζνπκε ην γεγνλφο πσο ε 

επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ, εμειίρζεθε κέζα ζην ρξφλν (Smestad θ.ά., 2014b) ζε κηα 

καθξά πνξεία γεκάηε δπζθνιίεο, εκπφδηα θαη πεξηφδνπο ζηαζηκφηεηαο 

(Charalambous θ.ά., 2009). Σπκβνιή ζηελ εμέιημε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν 

ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη, είραλ ηζηνξηθά πνιινί δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ην νπνίν 

κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο (Burns, 2010). 

Οη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ 

εμνηθείσζε κε απηή αληηιακβάλνληαη, φηη ε εμέιημε ηνπ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αθφκα θαη ζαλ εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

γηα ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ (Charalambous θ.ά., 2009; Burns, 2010). Οη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζα απφ 

ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο θαη ηξφπνπο παξνπζίαζεο ζπκβάιινληαο ζηε πξνψζεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο κάζεζεο (Jankvist, 2009). Δπηπιένλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πνξείαο εμέιημεο ησλ καζεκαηηθψλ, νη καζεηέο απνθηνχλ θίλεηξν, πξνθεηκέλνπ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ (Burns, 2010; Jankvist, 2009). Αλαηξέπνληαο ζηε ζπλείδεζε 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ηελ ινγηθή ηεο απζχπαξθηεο χπαξμεο ησλ καζεκαηηθψλ, 

πνπ ζχκθσλα κε εξεπλεηέο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα 

ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν (Burns, 2010). Τα καζεκαηηθά δελ απνηεινχληαη απφ 

αδηάςεπζηεο θαη αηψληεο αιήζεηεο (Barbin, Bagni, Grugnetli, & Kronfellner 2000) 

φπσο αλαθέξεηαη απφ (Charalambous θ.ά., 2009), νχηε βξίζθνληαη απνκνλσκέλα απφ 

ηηο ππφινηπεο επηζηήκεο Tzanakis & Arcavi (2000) φπσο αλαθέξεηαη απφ (Jankvist, 

2009). Αληίζεηα απνηεινχλ θαη πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη σο πξνζβάζηκα θαη 

πξνζηηά πξνο φινπο (Jankvist, 2009), ζαλ θνκκάηη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ην 

νπνίν επηδέρεηαη βειηηψζεηο (Burns, 2010). Αθφκα ε δηαζχλδεζε ησλ καζεκαηηθψλ 

κε άιινπο ηνκείο, κε πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

λα ζπλεηδεηνπνηνχλ, φηη κέζα απφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ, 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζηα ππφινηπα δηαζπλδεδεκέλα 

αληηθείκελα (Jankvist, 2009). 

Με αληίζηνηρν ζθεπηηθφ, θαη βαζηδφκελνη ζηελ εμέιημε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηζηνξηθά, 

νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί θξίλεηαη ζθφπηκν ζχκθσλα κε εξεπλεηέο, λα είλαη 

ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε καζεκαηηθή επηζηήκε αλά 
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ηνπο αηψλεο (Charalambous θ.ά., 2009; Burns, 2010), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

ην νηθνδφκεκα πνπ ζεσξνχκε σο ζηέξεν ηε ζεκεξηλή επνρή. Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο 

πνπ δηδάζθνληαη ζήκεξα θαη πξνθαινχλ δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο, απαζρφιεζαλ γηα 

αηψλεο κεγάινπο καζεκαηηθνχο ηεο ηζηνξίαο κέρξη λα ιάβνπλ ηελ ησξηλή ηνπο κνξθή 

(Jankvist, 2009). Γλσξίδνληαο ηα ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνινγηθά εκπφδηα, φπσο απηά 

αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηνλ Bachelard, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνςηαζκέλνη ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πξνθαιέζνπλ δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο, ζρεδηάδνληαο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην λα μεπεξαζηνχλ (Jankvist, 2009). 

Απηή ε επίγλσζε ελδερνκέλσο λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο βιέπνπλ ηα καζεκαηηθά, κεηψλνληαο ην θφβν πνπ απηά πξνθαινχλ (Jankvist, 

2009). 

Τέινο ε ηζηνξία θαλεξψλεη κεγάιεο εληάζεηο πνπ ππήξμαλ θαηά ην παξειζφλ, 

κέρξη λα γίλνπλ απνδεθηέο ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο, ζην πεξηερφκελν θαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαλ ην αληηθείκελν, αθφκα θαη απφ κέιε ηεο καζεκαηηθήο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Ζ επαθή κε ηελ ηζηνξία ζπκβάιεη ζην λα γλσξίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηε ησξηλή θαη ηελ πξφηεξε κνξθή ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηεο επθνιίαο πνπ επέθεξαλ νη παξαπάλσ αιιαγέο (Jankvist, 2009). 

Ζ γλψζε ησλ παξαπάλσ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε γλψζε πεδίνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηεπξχλεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα πάλσ ζην αληηθείκελν θαη ηνπο 

πξηκνδνηεί κε κηα ζπιινγή εξγαιείσλ, ηα νπνία γλσξίδνπλ θαη εμνηθεηψλνληαη, 

απνθηψληαο επρέξεηα ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ 

λα πξνζαξκφζνπλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο (Charalambous θ.ά., 

2009; Burns, 2010; Jankvist, 2009). 

Σξόπνη Δηζαγσγήο ηεο Ιζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Δθπαίδεπζε  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο εηζαγσγήο ηεο 

ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ δαζθάισλ, ήξζε ε 

ζηηγκή λα παξαθνινπζήζνπκε ηνπο ηξφπνπο εηζαγσγήο ηεο ηζηνξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία. Τν 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δελ απνηειεί αλεμεξεχλεην κνλνπάηη γηα ηε καζεκαηηθή 

έξεπλα, θαζψο φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Furinghetti (2012), νη πξψηεο αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο 

φθεινο ηεο δηδαζθαιίαο ηελ ηζηνξία, εκθαλίδνληαη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κε ην 
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θείκελν ηνπ G.Heppel (1893) πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Βξεηαληθή Έλσζε 

Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο (British Mathematical Association). Σην ζπγθεθξηκέλν 

θείκελν παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο πνπ ν ίδηνο ν Heppel, αιιά θαη ζπλάδειθνη ηνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ ηζηνξία ζηελ δηδαζθαιία ηνπο, ελψ εθθξάδεη θαη θάπνηνπο 

θαλφλεο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε εηζαγσγή ηεο ηζηνξίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε (Furinghetti, 2012). Γπξλψληαο ζηε ζχγρξνλε επνρή ν ηξφπνο 

ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξίαο ζηα καζεκαηηθά, απαζρφιεζε θαη ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή 

Μαζεκαηηθήο Γηδαζθαιίαο (International Commission on Mathematical Instruction, 

ICMI), ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έληαμεο ηεο ηζηνξίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε (Furinghetti, 2012; Jankvist, 2009). Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία ζε δχν απφ ηα ηξία ζεκεία κε αληίζηνηρε θαηάηαμε, απφ ηνλ 

Jankvist (2009), φπσο απηή αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. Σε αληίζεζε κε ην γεληθφ 

πιαίζην εηζαγσγήο πνπ παξνπζηάδνπλ νη παξαπάλσ κειέηεο, αλαθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηάηαμε ησλ ηξφπσλ ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξίαο 

ζηελ δηδαζθαιία, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο, ζπλαληάκε θαη 

ζηελ έξεπλα ηνπ Fauvel(1991), φπσο θαηαγξάθνληαη επηγξακκαηηθά απφ ηελ 

Furinghetti (2012). 

Ξεθηλψληαο ινηπφλ ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

παξαηεξνχκε πσο ην πξψην ζεκαληηθφ δήηεκα δηαθνξνπνίεζεο δεκηνπξγείηαη 

κεηαμχ ηεο ρξήζεο απζεληηθψλ θαη δεπηεξεπνπζψλ πεγψλ (Jankvist, 2009). Με ηνλ 

φξν απζεληηθέο πεγέο αλαθεξφκαζηε ζε ηζηνξηθά θείκελα ηα νπνία παξαζέηνληαη 

απηνχζηα, ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα εξκελεπηηθή παξέκβαζε ζε απηά. Τα πξσηφηππα 

θείκελα ραξαθηεξίδνληαη δπζθνιφηεξα γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε κεγαιχηεξν 

θφξην εξγαζίαο γη' απηνχο (Jahnke θ.ά., 2002; Jankvist, 2009), θαζψο ν αλαγλψζηεο 

θαιείηαη κέζα απφ δηθή ηνπ έξεπλα (Jankvist, 2009), λα ζρεκαηίζεη εηθφλα 

ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Τα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη κέζα απφ 

ηελ πξνζσπηθή εξκελεία ησλ γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

θείκελα (Jankvist, 2009; Demattè and Furinghetti, 2011 φπσο αλαθέξεηαη απφ 

Furinghetti (2012)), ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεδνκέλεο ζεσξίεο 

ζρεκαηίζηεθαλ, ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ελψ 

ηέινο ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε απνδνρή ή κε ησλ φζσλ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

πεγέο (Jankvist, 2009). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία σζηφζν θαίλεηαη πσο είλαη ε πην 

θεξδνθφξα, πξνζέγγηζε εηζαγσγήο ηεο ηζηνξίαο, γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζχκθσλα 
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κε ηνλ Jahnke (2000), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Jankvist, 2009). Βέβαηα ε επηινγή ησλ 

απζεληηθψλ θεηκέλσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα, κε 

βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Jankvist (2009).Απφ ηελ άιιε κεξηά βξίζθεηαη ε εηζαγσγή ηεο 

ηζηνξίαο κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ δεπηεξεπνπζψλ πεγψλ. Μέζα απφ απηέο νη 

εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία σζηφζν δελ 

παξαζέηνληαη απηνχζηα, αιιά παξνπζηάδεηαη θάπνηα αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

επηιεγκέλσλ απηψλ γεγνλφησλ. Έηζη ινηπφλ ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα παξαηίζεληαη 

ζρεδφλ έηνηκα ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε εξγαζία απφ ηνπο αλαγλψζηεο ζχκθσλα 

κε ηελ Furinghetti (2007), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Jankvist, 2009). 

Πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ απζεληηθψλ θαη δεπηεξεπνπζψλ πεγψλ ζηε 

βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη ηξείο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη εηζαγσγήο ηεο ηζηνξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, αιιά βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ (Jankvist, 2009). Ζ πξψηε, νη 

δηαθσηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο νλνκάδνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, αλαθέξεηαη 

ζηελ δηδαζθαιία κε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ζαλ ζπκπιήξσκα, κε ην βαζκφ ρξήζεο λα 

δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο δηδαζθαιίεο. Σην κηθξφηεξν βαζκφ ε παξαπάλσ ινγηθή θάλεη 

ρξήζε ηζηνξηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, εκεξνκεληψλ, γεγνλφησλ, γλσζηψλ 

πξνβιεκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, ελψ κπνξνχλ λα παξαηεζνχλ θαη ηζηνξηθά 

γεγνλφηα Swetz (1995, 2000), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Jankvist, 2009). Σηε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο εληάζζνληαη νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη 

πξνεγνχληαη ή θιείλνπλ θάπνηα καζεκαηηθή ελφηεηα (ηζηνξηθνί πξφινγνη ή επίινγνη) 

(Jankvist, 2009). Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο απνηειεί 

ζχγγξακκα καζεκαηηθνχ ινγηζκνχ ηνπ Lindstrøm (1995), φπνπ ζην ηέινο θάζε 

θεθαιαίνπ ππάξρεη ηζηνξηθφο επίινγνο ζρεηηθφο κε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. Ζ αλαθνξά πεξηειάκβαλε κεηαμχ άιισλ ελδηαθέξνληα ηζηνξηθά 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αλαθνξέο ζε πξαγκαηηθέο εξγαζίεο θαη δηαιφγνπο 

ζρεηηθνχο κε δεηήκαηα εμέιημεο θαη πξνφδνπ ησλ καζεκαηηθψλ (Jankvist, 2009). 

Σηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, ηηο Γηδαθηηθέο εηξέο (Modules), ε ηζηνξία εηζάγεηαη 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζσ ζρεδηαζκέλσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, 

αθηεξσκέλσλ ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ θαη νη νπνίεο ζπλήζσο ζηξέθνληαη 

γχξσ απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο, κε βάζε ηελ έλλνηα πνπ ζθνπεχεηε λα 

παξνπζηαζηεί (Jankvist, 2009). Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο ην κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα 



23 

 

ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα δηαθέξεη. Μηθξήο θιίκαθαο παξέκβαζε κπνξεί λα 

απνηειείηαη απφ δηδαθηηθφ πιηθφ, εζηηαζκέλν ζε κηα κηθξή ελφηεηα ην νπνίν 

θαιχπηεη ζε δηάξθεηα δχν ή ηξείο δηδαθηηθέο ψξεο. Μεζαίαο θιίκαθαο παξεκβάζεηο 

κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ζε δηάξθεηα δέθα κε είθνζη δηδαθηηθέο ψξεο, ζηηο νπνίεο ιφγσ 

ηεο ζρεηηθήο άλεζεο ρξφλνπ, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ θαη δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο δηδαζθφκελεο έλλνηεο, ρσξίο σζηφζν λα απνηεινχλ κέξνο ηεο εμεηαδφκελεο 

χιεο. Τν πιηθφ ζην νπνίν ηέηνηεο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ είλαη κεηαμχ 

άιισλ καζεκαηηθά εγρεηξίδηα, απζεληηθέο πεγέο θαη εξγαζίεο καζεηψλ (Jankvist, 

2009). Τέινο ζηελ θαηεγνξία απηή κπνξνχλ λα αλήθνπλ θαη παξεκβάζεηο κεγάιεο 

θιίκαθαο, ζηηο νπνίεο εμ' νινθιήξνπ ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ απζεληηθέο θαη δεπηεξεχνπζεο πεγέο (Jankvist, 2009). 

Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε Μάζεζε καζεκαηηθώλ ζεκάησλ κέζσ 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο βαζηδόκελεο ζηελ ηζηνξία θαη παίξλεη ζηνηρεία απφ ηελ 

εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο (Jankvist, 2009). 

Σε αληίζεζε κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη 

άκεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πνξεία αλάπηπμεο ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηζηνξηθή ζεηξά, κε βάζε ηελ νπνία νη έλλνηεο αλαπηχρζεθαλ, σζηφζν δελ 

ππάξρεη θάπνηα άιιε ζπλεηζθνξά ηεο ηζηνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(Jankvist, 2009). Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο απνηειεί ε πξφηαζε σο 

πξνο ηελ ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλφισλ απφ ησλ Jankvist (2009). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο αλάκεζα ζηε παξαπάλσ 

αλάιπζε θαη ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ICMI, βξίζθεηαη ζηελ παξνπζία 

ελφο επηπιένλ ζεκείνπ ζηελ δεχηεξε κειέηε θαη ην νπνίν αθνξά ηελ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ, κέζα απφ ηελ Αλάπηπμε βαζύηεξεο γλώζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

καζεκαηηθνύ θιάδνπ θαζώο θαη ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ πιαηζίσλ 

κέζα ζηα νπνία απηόο αλαπηύρζεθε, ζε ζρέζε κε ηε θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

πιεπξά ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο (Jankvist, 2009). Ζ επίγλσζε απηή δηαρσξίδεηαη 

ζηε κειέηε ηεο "ελδνγελήο θύζεο"  θαη ηεο "εμσγελήο θύζεο" ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ " 

ελδνγελήο θύζε" πεξηιακβάλεη πηπρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη κεηαμχ άιισλ, ηνπ ηξφπνπ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ελλνηνινγηθήο 

θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ θηλήηξσλ  ελαζρφιεζεο 

(Jankvist, 2009). Απφ ηελ άιιε κεξηά ε "εμσγελήο θύζε" ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε 

απνζχλδεζεο ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 
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ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, θάηη πνπ κπνξεί λα αιιάμεη κέζα απφ ηελ ζηνρεπκέλε 

ρξήζε ηεο ηζηνξίαο, γχξσ απφ ηελ αλάδεημε πηπρψλ δηαζχλδεζεο (Jankvist, 2009). 

Σπγθεληξψλνληαο ηα παξαπάλσ ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε αθνξά ηελ ρξήζε ηεο 

ηζηνξίαο κε ηξφπν θαηάιιειν, ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ  

αλακελφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, κε ηελ βαζχηεξε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, θαζψο επίζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Βέβαηα παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εηζαγσγήο ηεο ηζηνξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία, φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα, απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα θξαηήζνπκε είλαη πσο ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην, κε βάζε ην νπνίν ζα 

θαζνξηζηεί ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο έληαμεο θαζψο επίζεο θαη ε θχζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ  είλαη ν ζθνπφο ηεο θάζε δηδαζθαιίαο (Jankvist, 2009). Οη 

ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην δηδαθηηθφ πιαίζην, κε απνηέιεζκα δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο λα πηνζεηνχληαη θαη λα ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 

Κεφάλαιο 3ο 

ρεκαηηθνί Αξηζκνί 

Σηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί ε έλλνηα ησλ ζρεκαηηθψλ αξηζκψλ, νη νπνίνη 

ζα είλαη θαη ην εξγαιείν κε βάζε ην νπνίν νξγαλψλεηαη ε έξεπλα, ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηνλ αξηζκεηηθφ ζηνλ αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο. Ζ 

δεκηνπξγία ησλ ζρεκαηηθψλ ή αιιηψο πνιπγσληθψλ αξηζκψλ απνδίδεηαη ρσξίο θακία 

ακθηβνιία, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Eves (1989), ζηνλ Ππζαγφξα θαη ηνπο καζεηέο 

ηνπ. Δθηφο βέβαηα απφ ηνπο Ππζαγφξεηνπο κε ηνπο ζρεκαηηθνχο αξηζκνχο 

αζρνιήζεθε αξγφηεξα θαη ν Γηφθαληνο, σζηφζν απφ ηελ νκψλπκε εξγαζία ηνπ έρεη 

ζσζεί παξά κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο (Eves, 1989). Αλαθνξά ζηνπο ζρεκαηηθνχο 

αξηζκνχο ππάξρεη απφ ηνλ Γηφθαλην θαη ζην έξγν ηνπ "Αξηζκεηηθά", φπνπ 

δηαηππψλνληαη αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα κε πνιπγσληθνχο αξηζκνχο θαη ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη γνεηεπηηθά αιιά θαη πξνθιεηηθά, θάηη ην νπνίν θαηαδεηθλχεηαη θαη 

απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ θνξπθαίνη καζεκαηηθνί ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπο (Eves, 1989). Σην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζε ππζαγφξεηνπο θαη 



25 

 

Γηφθαλην ρξνλνινγείηαη ν Νηθφκαρνο ν Γεξαζελφο, κε ην έξγν ηνπ "Αξηζκεηηθή 

Εηζαγσγή ", ζην δεχηεξν βηβιίν ηνπ νπνίνπ ν χζηεξνο ηνπ Ππζαγφξα θηιφζνθνο θαη 

ζπνπδαίνο καζεκαηηθφο, θαηαπηάλεηαη κε αζξνίζκαηα ζεκείσλ ηνπνζεηεκέλα κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην επίπεδν (Lodder, 2017). Τν παξαπάλσ έξγν ζεσξείηαη 

κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο θαη κεηαθξάζηεθε ζε ιαηηληθά θαη αξαβηθά, ελψ 

ρξεζίκεπζε ζαλ εγρεηξίδην αξηζκεηηθήο κέρξη θαη ηνλ δέθαην έθην αηψλα (Lodder, 

2017). 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε δεκηνπξγία ησλ πνιπγσληθψλ αξηζκψλ 

απνδίδεηαη ζηνλ Ππζαγφξα. Πξηλ μεθηλήζεη σζηφζν ε παξάζεζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζηε δηάζεζε καο ππάξρνπλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλεο πεγέο, απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο επνρήο πνπ λα αλαθέξνληαη ζηα 

καζεκαηηθά επηηεχγκαηα ηνπ Ππζαγφξα (Heath, 1921). Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νχηε ν 

ίδηνο αιιά νχηε θαη θάπνηνο απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, δελ κεηέθεξε ζε γξαπηή κνξθή 

ην έξγν ηνπ (Heath, 1921). Δπηπξφζζεηα δελ ππάξρνπλ θαηαγξαθέο, απφ κέιε ηεο 

ππζαγφξεηαο ζρνιήο, ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ πξαγκαηεχνληαλ, θάηη πνπ 

απνδίδεηαη απφ κειεηεηέο ζηελ κπζηηθφηεηα πνπ επηθξαηνχζε γχξσ απφ ηα 

δηδάγκαηα ηεο (Heath, 1921). Απφ ηελ άιιε κεξηά σζηφζν ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο 

πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ ζεσξία ηεο κπζηηθφηεηαο, πνπ αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηε 

ππζαγφξεηα ζρνιή, σο θαηαζθεχαζκα πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε έιιεηςε θεηκέλσλ 

(Heath, 1921). Τν επηθξαηέζηεξν σζηφζν ζελάξην πνπ εμεγεί ην παξαπάλσ έιιεηκκα, 

ζηεξίδεηαη ζηελ επηθξάηεζε ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο σο ζπλεζέζηεξεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ, ελψ δελ δεκηνπξγνχληαλ ε αλάγθε κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ζε 

εμσηεξηθνχο ηεο ζρνιήο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαηαλφεζεο ησλ αθεξεκέλσλ 

λνεκάησλ θαη ηδεψλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο (Heath, 1921). Σπλ ηνηο άιινηο θαη ηα 

ειιηπή θείκελα πνπ δηαζψδνληαη δελ καο βνεζάλε ζε απφιπην βαζκφ, ζην λα 

δηαθξίλνπκε κεηαμχ κχζνπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο (Πέηξνπ, 2001). Απνηέιεζκα φισλ 

ησλ παξαπάλσ είλαη λα δεκηνπξγείηαη δπζθνιία, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ππζαγφξεηαο 

θηινζνθίαο ζε φιν ηεο ην κεγαιείν (Heath, 1921). Τν ζίγνπξν βέβαηα είλαη πσο ν 

αξραίνο Έιιελαο καζεκαηηθφο ήηαλ ακθηιεγφκελε πξνζσπηθφηεηα, κε θάπνηνο απφ 

ηηο αλαθνξέο λα είλαη είηε απνζεσηηθέο είηε δπζθεκηζηηθέο (Heath, 1921). Σε θακία 

σζηφζν πεξίπησζε δελ ζέηνληαη ππφ ακθηζβήηεζε νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο ηνπ 

Ππζαγφξα, κε ραξαθηεξηζηηθέο λα είλαη νη πνιιαπιέο αλαθνξέο ηνπ Ζξφδνηνπ ζ' 

απηφλ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, φπνπ ν Ππζαγφξαο ραξαθηεξίδνληαλ σο ν ηθαλφηεξνο 
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έιιελαο θηιφζνθνο (Heath, 1921). Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη θαη απηφο ζηνλ 

Ππζαγφξα θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, αλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζψδνληαλ αθφκα θαη 

ζηελ επνρή ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο (Heath, 1921). Σηα "Μεηαθπζηθά" ν κεγάινο 

θηιφζνθνο αλαθέξεη, πσο νη "πεξίθεκνη ππζαγφξεηνη" επηδφζεθαλ ζηελ κειέηε ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ήηαλ νη πξψηνη πνπ εμέιημαλ ηελ επηζηήκε (Heath, 1921). Τέινο ν 

Αξηζηφμελνο αλαθέξεη πσο ν Ππζαγφξαο έδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηε κειέηε ηεο 

αξηζκεηηθήο, δίλνληαο ηεο λφεκα θαη πέξα απφ ηελ εκπνξηθή ηεο ρξήζε (Heath, 

1921). Ξεθηλψληαο κε ηνλ βίν ηνπ, ν Ππζαγφξαο ήηαλ γηφο ηνπ Μλήζαξρνπ θαη ηεο 

Παξζελίδαο, γελλήζεθε αλάκεζα ζην 580 θαη 570 π.Φ. θαη πέζαλε γχξσ ζην 490 π.Φ. 

(Πέηξνπ, 2001). Τν φλνκα Ππζαγφξαο ην έιαβε, φπσο αλαθέξεη ν Ηάκβιηρνο, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ε γέλλεζε ηνπ είρε πξνθεηεπηεί απφ ηελ ηέξεηα ηνπ 

καληείνπ ησλ Γειθψλ, φηαλ νη γνλείο ηνπ ην επηζθέθηεθαλ (Πέηξνπ, 2001). Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ν Ππζαγφξαο ηαμίδεςε θαη έδεζε κεηαμχ άιισλ ζε Κξήηε, 

Γήιν, Σπάξηε, Φνηλίθε, Αίγππην θαη Βαβπισλία θαη ήξζε ζε επαθή κε ηα πεξζηθά 

κπζηήξηα, ηνλ Εσξναζηξηζκφ θαη ηνλ Οξθηζκφ, ζχκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ 

Ζξφδνηνπ (Πέηξνπ, 2001). Μεηά ηηο πεξηεγήζεηο ηνπ ν Ππζαγφξαο επέζηξεςε γηα έλα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ παηξίδα ηνπ ηε Σάκν, φπνπ νξγάλσζε ζρνιή, 

σζηφζν αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη μαλά ιφγν ηνπ απνιπηαξρηθνχ θαζεζηψηνο πνπ 

ππήξρε ηελ επνρή εθείλε ζην λεζί, αιιά θαη ηεο αδηαθνξίαο ησλ ληφπησλ γηα ηα 

δηδάγκαηα ηνπ (Πέηξνπ, 2001). Πξννξηζκφο ηνπ απηή ηε θνξά ήηαλ νη δσξηθέο 

απνηθίεο ηεο λφηηαο Ηηαιίαο, φπνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ πφιε ηεο Κξφησλνο· 

πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο επνρήο, φπνπ θαη νξγάλσζε ζρνιή (Πέηξνπ, 2001). 

Ζ ζρνιή πνπ δεκηνχξγεζε ν Ππζαγφξαο νλνκάδνληαλ "Οκαθνείνλ" δειαδή ν 

ρψξνο ησλ θνηλψλ αθξνάζεσλ (Πέηξνπ, 2001). Ζ δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγφξα κε βάζε 

ηηο ζχγρξνλεο αιιά θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο αλαθνξέο, ζπλδένληαλ κε ηνλ κπζηηθηζκφ 

θαη ηνλ απνθξπθηζκφ, ελψ κεγάιν κέξνο ηεο απνηέιεζε αξγφηεξα ηε βάζε 

αλαδεηήζεσλ, ζρεηηθά κε θξπκκέλεο γλψζεηο θαη αιήζεηεο πίζσ απφ 

επαλαιακβαλφκελα αξηζκεηηθά πξφηππα (Eves, 1989). Γελ είλαη κπζηηθφ άιισζηε 

ζχκθσλα κε αλαθνξέο, πσο ε δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγφξα νξγαλψλνληαλ κε βάζε ην 

ζθεπηηθφ, ηεο χπαξμεο ρξνληθψλ αξηζκεηηθψλ πξφηππσλ (Wertheim, 1998). Τα 

πξφηππα απηά γίλνληαη θαλεξά ζχκθσλα κε ηνπο ππζαγφξεηνπο, αθφκα θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλνο ν θφζκνο καο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

επαλαιακβαλφκελε ζεηξά αξηζκεηηθψλ θχθισλ · ελψ αθφκα θαη ε αλζξψπηλε ςπρή 
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ζχκθσλα κε ηνλ Ππζαγφξα, αθνινπζεί κηα πνξεία ζπλερψλ κεηελζαξθψζεσλ 

κεηαβαίλνληαο απφ πιηθή ζε άπιε κνξθή (Wertheim, 1998). Ο κπζηηθηζηηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ δηδαγκάησλ θαη γεληθφηεξα νξγάλσζεο ηεο ζρνιήο ηνπ Ππζαγφξα 

εληζρχεηαη αλ πξνζέμνπκε ηηο αλαθνξέο ηνπ Ηάκβιηρνπ, ν νπνίνο καο πιεξνθνξεί πσο 

ε δηαδηθαζία κχεζεο λέσλ κειψλ δηαξθνχζε ηξία έηε, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο 

ππνβάιινληαλ ζε δηάθνξεο δνθηκαζίεο αιιά θαη έιεγρν σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο (Πέηξνπ, 2001). Μεηά ηελ επηηπρή κχεζε νη ππνςήθηνη γίλνληαλ δεθηνί κφλν σο 

αθξναηέο γηα δηάζηεκα πέληε εηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ είραλ δηθαίσκα 

λα βιέπνπλ θαη λα κηινχλ ζηνλ θηιφζνθν (Πέηξνπ, 2001). Με ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

ζηαδίνπ φζνη νινθιήξσλαλ κε επηηπρία ηε δνθηκαζία, ζεσξνχληαλ κέιε ηεο ζρνιήο 

θαη αλάινγα κε ηα ρξφληα θνίηεζεο ηνπο, αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία 

καζεηεπφκελσλ (Πέηξνπ, 2001). Τέινο αλεμάξηεηα βαζκίδαο φια ηα κέιε ηεο ζρνιήο 

φθεηιαλ ππαθνή, ελψ ήηαλ ππνρξεσκέλα λα ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο, ν 

νπνίνο ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ πηνζέηεζε θαζνξηζκέλσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, 

έλδπζεο, θαη ηξφπνπ άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ (Πέηξνπ, 2001). 

Γεληθφηεξα απηφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη πσο νη ππζαγφξεηνη 

ζηφρεπαλ, ζην λα θαηαζηήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ειεχζεξνπο απφ ηα ζσκαηηθά ηνπο 

δεζκά (Πέηξνπ, 2001), πξνθεηκέλνπ ε ςπρή λα αλέιζεη ζην νπξάλην βαζίιεην ησλ 

ζεψλ αξηζκψλ, φπνπ ζα κπνξνχζε λα απνιακβάλεη αηψληα ηελ αξκνλία ηεο 

"καζεκαηηθήο κνπζηθήο ηνπ ζύκπαληνο" ζχκθσλα κε ηελ Wertheim (1998). 

Πεξλψληαο ινηπφλ ζηε θχζε ηνπ αξηζκνχ, ν Ππζαγφξαο αλ θξίλνπκε κε βάζε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ, είρε ηελ άπνςε πσο νη αξηζκνί ήηαλ ζείεο νληφηεηεο, κε ηδηαίηεξε 

ηεξφηεηα λα απνδίδεη ζηελ δεθάδα απφ ην έλα κέρξη ην δέθα, κε βάζε ηελ νπνία 

δεκηνπξγνχληαλ φινη νη αξηζκνί (Wertheim, 1998). Δπηπιένλ νη ππζαγφξεηνη 

απέδηδαλ ζηνπο αξηζκνχο εζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεκηνχξγεζαλ κε απηνχο 

θαληαζηηθέο αλαινγίεο γηα έλλνηεο φπσο ε δηάλνηα, ε γλψκε, ε δηθαηνζχλε θαη ε 

ηειεηφηεηα, αιιά θαη κεγαιχηεξεο αλαινγίεο φπσο ηνπ ζχκπαληνο θαη ησλ πιαλεηψλ 

(Πέηξνπ, 2001). Τν ηέζζεξα γηα παξάδεηγκα ζεσξνχληαλ σο ν αξηζκφο ηεο 

δηθαηνζχλεο, αθνχ σο ηεηξάγσλνο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηάζε ηεο λα επηβάιεη, αξγά ε 

γξήγνξα, κε αθεξαηφηεηα ηελ ηζφηεηα ησλ πξαγκάησλ (Wertheim, 1998). Πέξα απφ 

ηα παξαπάλσ ε κειέηε ησλ αξηζκψλ θαηά ηνπο ππζαγφξεηνπο, ζα κπνξνχζε λα θαλεί 

ρξήζηκε ζηε δηεξεχλεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, θαζψο κε βάζε ηελ 

αληίιεςε πσο αθνχ νη αξηζκνί δηαζέηνπλ κε πνζνηηθέο ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα 
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εθιεθζνχλ σο εζηθά αξρέηππα (Wertheim, 1998). Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ινηπφλ 

νη αξηζκνί ρσξίζηεθαλ απφ ηνπο ππζαγφξεηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο, κε ηελ πξψηε λα 

απνηειείηαη απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην θαιφ θαη ήηαλ φινη νη κνλνί 

αξηζκνί, ελψ νη δπγνί ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπ θαθνχ (Wertheim, 1998). Έηζη 

ινηπφλ θαη κε βάζε ηελ αληίιεςε πσο νη κνλνί αξηζκνί είλαη αξζεληθνί θαη νη δπγνί 

γπλαηθείνη, βιέπνπκε λα ζρεκαηίδεηαη ην εζηθφ αξρέηππν πσο ε επζχηεηα θαη ε 

αξξελσπφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνλψλ αξηζκψλ, ελψ ησλ δπγψλ ήηαλ ε 

δνιηφηεηα θαη ν θζφλνο (Wertheim, 1998). 

Σηνπο ππζαγφξεηνπο επίζεο απνδίδεηαη ε αλαθάιπςε ηνπ αξηζκνχ σο ζπκβφινπ, 

"ηνλ απόιπην δειαδή αξηζκό πνύ έρεη κέζα ηνπ λόεκα πνύ μεπεξλά ην ξόιν ηνπ ζαλ 

όξην κηαο απιήο αξίζκεζεο θαη ππνινγηζκνύ" (Βέηθνο, 1995), ελψ ζχκθσλα κε ηελ 

ίδηα αλαθνξά ε αλαθάιπςε απηή επέηξεςε ηελ ζεκειίσζε ησλ καζεκαηηθψλ σο 

επηζηήκε. Ο αξηζκφο κε άιια ιφγηα, ζχκθσλα κε ηνπο ππζαγφξεηνπο, είλαη θάηη ην 

ππαξθηφ, αιιά ε χπαξμε απηή δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη ζαλ λφεκα κε ηελ θπζηθή 

χπαξμε, θαζψο ζα δεκηνπξγνχληαλ ζχγρπζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

πξαγκαηηθφηεηαο (Βέηθνο, 1995). Ο Ππζαγφξαο πίζηεπε πσο θάζε πιηθή ππφζηαζε 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ αξηζκνχο θαη επηπιένλ ηφληδε, πσο ηα πάληα είλαη αξηζκνί 

(Heath, 1921). Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε απηή ιέγνληαο, πσο 

ζχκθσλα κε ηνλ Ππζαγφξα νη αξηζκνί φρη κφλν είλαη ραξαθηεξηζηηθνί ησλ 

πξαγκάησλ, αιιά ηαπηφρξνλα είλαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ πάλησλ (Heath, 1921). 

Όπσο θάζε αζηεξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ αξηζκνχο, έηζη θαη φια ηα αληηθείκελα 

ραξαθηεξίδνληαη κε αληίζηνηρν ηξφπν απφ αξηζκνχο (Heath, 1921). Έηζη ινηπφλ 

θαζήθνλ ηνπ ππζαγφξεηνπ καζεκαηηθνχ ζεσξνχληαλ πσο ήηαλ, λα αλαθαιχπηεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξηζκψλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ηνπο, αξηζκεηηθέο αιιά θαη 

εζηθέο (Wertheim, 1998). Δίλαη γεληθά απνδεθηφ ζχκθσλα κε ηνλ Eves (1989), πσο 

ηα πξψηα βήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ αξηζκψλ έγηλαλ απφ ηνπο 

ππζαγφξεηνπο, αληίιεςε σο πξνο ηελ νπνία ν Heath (1921) εκθαλίδεηαη βέβαηνο, ελψ 

παξάιιεια ηνπο ρξεψλεηαη θαη ε αλαθάιπςε θαη κειέηε αξηζκψλ κε ζεκαληηθέο 

ηδηφηεηεο φπσο είλαη νη θίινη, νη πιήξεηο, νη ειιηπείο θαη νη ηέιεηνη αξηζκνί νη νπνίνη 

έγηλαλ αληηθείκελν κπζηηθηζηηθψλ απαζρνιήζεσλ (Eves, 1989). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηνπ κπζηηθηζκνχ πνπ ζπλφδεπε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, ε 

πξνθαηάιεςε πσο δπν θπιαθηά κε ραξαγκέλνπο θίινπο αξηζκνχο επηζθξάγηδε ηελ 

ηέιεηα θηιία κεηαμχ ησλ θαηφρσλ (Eves, 1989). Οη παξαπάλσ έλλνηεο απαζρνινχλ 
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θαη εκπλένπλ αθφκα ηνπο ζχγρξνλνπο καζεκαηηθνχο, νη νπνίνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

γεληθεχζεηο φπσο είλαη πνιιαπιά ηέιεηνη, νη ζρεδφλ ηέιεηνη θαη νη ππεξπιήξεηο 

αξηζκνί, νη θπθιηθέο αθνινπζίεο θ.α. (Eves, 1989). 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζηνπο ππζαγφξεηνπο κεηαμχ άιισλ απνδίδεηαη ε 

ρξήζε ηνπ αξηζκνχ σο ζχκβνιν. Με ηελ ρξήζε ηεο ζηηγκήο (ηειείαο), ηελ επνρή 

εθείλε απνηεινχληαλ απφ κηα πέηξα ή ςεθίδα, νη αξηζκνί έπαηξλαλ νπηηθή κνξθή 

δίλνληαο πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο (Βέηθνο, 1995). Με ηνλ 

ηξφπν ινηπφλ απηφ θαη ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ζηηγκψλ ζην επίπεδν, 

δεκηνπξγνχληαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα φπσο ηξίγσλα, ηεηξάγσλα, θαλνληθά πνιχγσλα 

θ.ν.θ. (Βέηθνο, 1995), ελψ κε ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ζηνλ ρψξν δεκηνπξγνχληαη 

ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο, νη ιεγφκελνη πνιχεδξνη αξηζκνί (Forhan, 2007). Με ηελ 

κεηάβαζε ηνλ απεηθνλίζεσλ απφ ην επίπεδν ζην ρψξν λα απνδίδεηαη ζηνλ Νηθφκαρν 

ηνλ Γεξαζελφ θαη ζηνλ Θέσλ ηνλ Σκπξλαίν (Beery, 2009). Απηή ε θαηλνκεληθά απιή 

αιιεινπρία αξηζκψλ σζηφζν, ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ (Garge & Shirali, 

2012) ελδηαθεξφλησλ ηδηνηήησλ (Eves, 1989). Αλαπαξηζηψληαο ηνπο αξηζκνχο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ νη ππζαγφξεηνη νδεγνχληαλ ζε πςειφ επίπεδν ζθέςεο, αθνχ πιένλ 

ζηακαηνχζε λα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ν ίδηνο ν αξηζκφο ζαλ έλλνηα, αιιά 

έκπαηλαλ ζην επίθεληξν νη ηδηφηεηεο ηνπ ζρήκαηνο πνπ δεκηνπξγνχληαλ (Βέηθνο, 

1995). Με ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο πάλσ ζε νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν 

Ππζαγφξαο θαη νη καζεηέο ηνπ θαηάθεξλαλ λα θηάζνπλ ζηελ αθαίξεζε, θάηη πνπ 

θαηέζηεζε δπλαηή ηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ σο επηζηήκε, ελψ ε δηαξθψο 

εμειηθηηθή πνξεία ηεο αθαίξεζεο νδήγεζε απφ ηελ εξγαιεηαθή ρξήζε ηνπ αξηζκνχ, 

ζηελ νηθνδφκεζε ηεο αθεξεκέλεο έλλνηαο ηνπ απείξνπ ζχκθσλα κε ηνλ Βέηθν 

(1995). 

Δπηπιένλ κε ηνπο ζρεκαηηθνχο αξηζκνχο δεκηνπξγείηαη ζχλδεζε κεηαμχ 

γεσκεηξίαο θαη αξηζκεηηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ Eves (1989), ν νπνίνο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά, "Απηνί νη αξηζκνί, αλ ιεθζνύλ σο ην πιήζνο ησλ ζηηγκάησλ ζε 

νξηζκέλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηόηε απνθαζηζηνύλ κηα ζύλδεζε κεηαμύ γεσκεηξίαο θαη 

αξηζκεηηθήο". Δλψ ε παξαπάλσ δηαηχπσζε θαίλεηαη λα εληζρχεηαη αλ ιάβνπκε ππφςε 

πσο ην ζρήκα, ζπκβάιεη ζηελ νπηηθή επηβεβαίσζε νξηζκέλσλ ηδηνηήησλ ησλ 

ζρεκαηηθψλ αξηζκψλ, αιιά θαη ζην λα δεκηνπξγήζεη δηαηζζεηηθή αληίιεςε ζρεηηθά 

κε ηελ λνεηηθή δηαδξνκή, πνπ ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζεί πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε 

ζηελ αιγεβξηθή απφδεημε (Eves, 1989). Παξάδεηγκα ηεο δχλακεο πνπ θέξεη ε 
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γεσκεηξηθή απεηθφληζε απνηειεί ε ρξήζε ηεο ζηελ απφδεημε ζρέζεσλ κεηαμχ 

αξηζκψλ, φπσο είλαη ην ηεηξάγσλν αζξνίζκαηνο (Βέηθνο, 1995), θαζψο κε ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ γεσκεηξία, ε αιήζεηα ηεο παξαπάλσ ηαπηφηεηαο 

θαληάδεη σο απηνλφεηε. Ζ ζεκαζία βέβαηα ηεο παξαπάλσ κεηάβαζεο κε κηα πξψηε 

επηθαλεηαθή καηηά κπνξεί λα θξηζεί, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ θαζελφο, είηε σο 

ηεηξηκκέλε είηε σο άζθνπε, σζηφζν κε δεδνκέλε ηελ αδπλακία ηεο άιγεβξαο λα 

εθθξάζεη θαη λα δψζεη πξαγκαηηθφ λφεκα ζε θαηαζηάζεηο αξθεηά αθεξεκέλεο θαη 

ζχλζεηεο, θαζίζηαηαη αξθεηά ρξήζηκε ε γεσκεηξηθή εξκελεία (Βέηθνο, 1995). 

Σε απηφ ην ζεκείν θαη επηρεηξψληαο κηα ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ γεσκεηξηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ θχζε ηνπο, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηνλ 

ηειεηφηαην αξηζκφ (Garge & Shirali, 2012) ή αιιηψο ηελ ηεηξαθηχο ηεο δεθάδαο 

ζχκθσλα κε ηνπο ππζαγφξεηνπο (Βέηθνο, 1995). Πην ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο δέθα 

αλαπαξίζηαηαη κε κνξθή ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ, απνηεινχκελν απφ ηνπο ηέζζεξεηο 

πξψηνπο αξηζκνχο, ελψ ζεσξείηαη θάηη ην ηεξφ θαη ε πεγή ηεο αηψληαο δσήο (Βέηθνο, 

1995). Σπλερίδνληαο ζηελ ίδηα ινγηθή βιέπνπκε αξηζκνχο λα δεκηνπξγνχλ κε βάζε ην 

πιήζνο ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζηηγκψλ πνπ ζπκβνιίδνπλ ηξίγσλα, ηεηξάγσλα, 

νξζνγψληα, ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ κπνξνχλ, ηνπνζεηνχκελνη κε θαηάιιειν 

ηξφπν ζην επίπεδν, λα ζρεκαηίζνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζρήκαηα (Wertheim, 1998). 

Γηα παξάδεηγκα ην έμη κπνξεί λα παξαζηαζεί είηε σο ηζνζθειέο ηξίγσλν, είηε σο 

ηεηξάγσλν (Wertheim, 1998). 

Καηαγξαθή ηεο ππζαγφξεηαο ζεσξίαο ησλ αξηζκψλ, κέξνο ηηο νπνίαο 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ζε ζπζρέηηζε κε ηελ πιαησληθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ 

ζπλαληάκε ζην έξγν ηνπ χζηεξνπ ππζαγφξεηνπ καζεκαηηθνχ θαη θηινζφθνπ 

Νηθφκαρνπ ηνπ Γεξαζελνχ, κε ηίηιν "Αξηζκεηηθή Εηζαγσγή" (Σπαλδάγνο, 2001). Ο 

Νηθφκαρνο ζεσξείηαη απφ ηνπο πξψηνπο Αιεμαλδξηλνχο καζεκαηηθνχο ηεο ξσκατθήο 

πεξηφδνπ, ελψ απφ ηηο ιίγεο πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίζνπκε ζε ζρέζε κε ηε δσή ηνπ 

είλαη πσο ζπνχδαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα, επηινγή πνπ ζεσξείηαη πσο νθείιεηαη ζηελ 

θήκε ηεο σο θέληξν ππζαγφξεηαο θηινζνθίαο (Σπαλδάγνο, 2001). Τν έξγν ηνπ έηπρε 

κεγάιεο αλαγλψξηζεο, ηφζν ζηελ επνρή ηνπ φζν θαη αξγφηεξα, ελψ ε κεηάθξαζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο ιαηηληθήο Δπξψπεο κέρξη θαη ηνλ 

κεζαίσλα (Σπαλδάγνο, 2001). Τν φλνκα ηνπ ζπλδέζεθε κε ηελ αξηζκεηηθή κε 

αλάινγν ηξφπν φπσο ηνπ Δπθιείδε κε ηελ γεσκεηξία, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ην 

επηζηεκνινγηθφ θχξνο ηνπ Νηθφκαρνπ (Σπαλδάγνο, 2001). Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ 
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ππζαγφξεηα ζθέςε ν Νηθφκαρνο, απνδίδεη θαη απηφο ζηνπο αξηζκνχο κε καζεκαηηθέο 

ηδηφηεηεο θαη ζεσξεί πσο κεηαβηβάδνπλ ζηα παξάγσγα ηνπο ηηο ηδηφηεηεο απηέο 

(Σπαλδάγνο, 2001). Με ηνπο πνιπγσληθνχο αξηζκνχο ν Νηθφκαρνο θαηαπηάλεηαη ζην 

δεχηεξν βηβιίν ηεο Αξηζκεηηθήο εηζαγσγήο, μεθηλψληαο απφ ηνπο ηξηγσληθνχο ή 

ηξίγσλνπο αξηζκνχο. Ο νξηζκφο πνπ δίλεη είλαη ν εμήο "Σξίγσλνο είλαη ν αξηζκόο πνπ 

δηαιύεηαη ζε κνλάδεο, νη νπνίεο αλ ηνπνζεηεζνύλ ζε επίπεδε ζέζε ζρεκαηίδνπλ 

ηζόπιεπξν ηξίγσλν", ελψ ραξαθηεξίδεη ηε κνλάδα "δπλάκεη" ζρεκαηηθφ αξηζκφ 

(Σπαλδάγνο, 2001). Σε επφκελα θεθάιαηα ηνπ έξγνπ ηνπ ν Νηθφκαρνο αζρνιείηαη κε 

ζρεκαηηθνχο αξηζκνχο αλψηεξεο ηάμεο δίλνληαο ηνπο νξηζκνχο ηνπο (Σπαλδάγνο, 

2001). 

Όπσο ηνλίζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε αλαθάιπςε ησλ ζρεκαηηθψλ αξηζκψλ αλήθεη 

ζηνλ Ππζαγφξα, ελψ ζηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθαλ κε ην ίδην αληηθείκελν ν Γηφθαληνο 

αιιά θαη κεηαγελέζηεξνη καζεκαηηθνί φπσο ν Viete, o Fermat, o Euler θαη ν 

Lagrange (Eves, 1989). Αλαθνξέο ηνπνζεηνχλ ηνλ Γηφθαλην θάπνπ ζηνλ ηξίην αηψλα 

κ.Φ, ελψ θάπνηεο άιιεο ελδείμεηο ηνλ ρξνλνινγνχλ ζηνλ πξψην αηψλα κ.Φ, κε 

πηζαλφηεξε ηελ πξψηε εθδνρή, σζηφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε ζε ζρέζε κε 

ηνλ Αιεμαλδξηλφ καζεκαηηθφ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο (Eves, 1989). Τα έξγα 

πνπ άθεζε πίζσ ηνπ φκσο ν Γηφθαληνο, εηδηθά ηα "Αξηζκεηηθά", άζθεζαλ ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηε κεηαγελέζηεξε καζεκαηηθή λφεζε θαη ε κεηάθξαζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιινχο αηψλεο (Eves, 1989). Με ηνπο ζρεκαηηθνχο αξηζκνχο ν 

Γηφθαληνο θαηαπηάλεηαη ζε εξγαζία ηνπ ε νπνία δελ έρεη δηαζσζεί νιφθιεξε ζηηο 

κέξεο καο, αιιά θαη ζηελ εξγαζία "Αξηζκεηηθά" (Eves, 1989). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία απνηειεί ζπιινγή αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ιχζε απφ ηνλ ζπγγξαθέα, ε νπνία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ζεηξά 

αζθήζεσλ κε επίθεληξν ηνπο πνιπγσληθνχο αξηζκνχο (Eves, 1989). Δίλαη γεγνλφο 

πσο ην πην θεκηζκέλν απφ ηα δηνθαληηθά πξνβιήκαηα πεξηιακβάλεη ηεηξάγσλνπο 

αξηζκνχο, ε ιχζε ηνπ νπνίνπ απαζρφιεζε κεγάινπο καζεκαηηθνχο ηεο ηζηνξίαο, 

γχξσ απφ ηελ νπνία έρεη ζρεκαηηζηεί θαη ραξαθηεξηζηηθή ηζηνξία ζρεηηθά κε ην αλ 

πξαγκαηηθά ππάξρεη ή φρη ιχζε (Eves, 1989). Σήκεξα νη ζρεκαηηθνί αξηζκνί 

ζπλερίδνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ελψ νη εθαξκνγέο ηνπο δελ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή κφλν ζηνλ αξηζκεηηθήο, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ άιγεβξα, ηελ 

γεσκεηξία, ηηο πηζαλφηεηεο, ηελ αλάιπζε αιιά θαη ζε άιιεο επηζηήκεο φπσο ε 

πιεξνθνξηθή (Lodder, 2017). 
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  Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο πνιπγσληθνχ αξηζκνχ είλαη αξθεηά απιή 

δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα έλαο ηξηγσληθφο αξηζκφο, ν πην απιφο θαηά ηεθκήξην ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζρεκαηηθφο αξηζκφο, δεκηνπξγείηαη απφ κηα αθνινπζία θπζηθψλ 

αξηζκψλ πνπ αζξνίδνληαη ζηαδηαθά, έλαο ζε θάζε βήκα, μεθηλψληαο απφ ηε κνλάδα 

(Lodder, 2017). Ο πξψηνο ηξηγσληθφο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη ην έλα, ν 

επφκελνο πξνθχπηεη απφ πξφζζεζε ηνπ πξψηνπ κε ηνλ δεχηεξν θπζηθφ, άξα ζα είλαη 

ην ηξία ελψ ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ζπλερίδεηαη επ' άπεηξνλ. Ο ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο 

ζεηξάο ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη εχινγν ην ζπκπέξαζκα πσο ν 

λ-νζηφο ηξηγσληθφο αξηζκφο, ζα δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν λ(λ + 1) / 2 (Garge & Shirali, 

2012). Με αληίζηνηρν ηξφπν δνκνχληαη θαη νη ζρεκαηηθνί αξηζκνί αλψηεξεο ηάμεο, κε 

ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε πσο ν θάζε πνιπγσληθφο αξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν, επεθηεηλφκελνο θαηά κία κνλάδα ζε θάζε έδξα ηνπ (Lodder, 2017). Ζ 

ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη κε έλαλ δεχηεξν ηξφπν· έηζη ινηπφλ θάζε 

πνιπγσληθφο αξηζκφο ζρεκαηίδεηαη κε ηελ επηζχλαςε ελφο γλψκνλα, ζηνλ ακέζσο 

πξνεγνχκελφ ηνπ ζρεκαηηθφ αξηζκφ (Forhan, 2007), κία δηαδηθαζία πνπ ήηαλ γλσζηή 

ζηνπο ππζαγφξεηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Heath (1921). Ο φξνο γλψκνλαο πεξηγξάθεη ηελ 

θαηαζθεπή πνπ επεθηείλεη ηνλ ζρεκαηηθφ αξηζκφ ρσξίο λα αιινηψλεη ην ζρήκα ηνπ, 

ελψ ε κνξθή ηνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν (ζρήκα) ηνπ αξηζκνχ  (Forhan, 

2007). 

Μαζεκαηηθόο Υώξνο Δξγαζίαο 

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ηα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα ζπιιερζνχλ 

απφ ηελ ζρεδηαδφκελε παξέκβαζε ζηνπο ππνςήθηνπο δαζθάινπο, ζα αμηνινγεζνχλ 

κε βάζε ηνλ αξηζκεηηθφ-αιγεβξηθφ ρψξν εξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή 

απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο Kuzniak 

θαη Houdement (2006), κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηνλ ηνκέα ηεο γεσκεηξίαο (Delgadillo, 

Viola, & Vivier, ρ.ρ.). Τν κνληέιν θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ κειέηε θαη ηε θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνθιήζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε καζεκαηηθή 

εξγαζία ζε ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Kuzniak & Richard, 2014), ελψ νη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο καζεκαηηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο ζηηο έξεπλεο ηνπο, γηα πάλσ απφ 

κηα δεθαεηία (Kuzniak, Tanguay, & Elia, 2016). Μέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ 
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ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ νη εξεπλεηέο ζθνπεχνπλ, ζηελ αλάιπζε θαη ηε πεξηγξαθή 

ηνπ ηξφπνπ πνπ εξγάδεηαη ην άηνκν φηαλ εκπιέθεηαη κε καζεκαηηθά αληηθείκελα 

(Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015), ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο λνήκαηνο κε βαζκηαίν ηξφπν (Kuzniak θ.ά., 2016), ελψ δήηεκα απνηειεί 

θαη ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο σο δίθηπν 

δηαζπλδεδεκέλσλ ζηνηρείσλ, επηζηεκνινγηθψλ θαη γλσζηηθψλ (Montoya Delgadillo 

& Vivier, 2016). 

Έλαο καζεκαηηθφο ρψξνο εξγαζίαο απνηειεί ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκνπ θαη 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο (Delgadillo θ.ά., ρ.ρ.). Δπηπιένλ φπσο αλαθέξεηαη απφ 

(Kuzniak θ.ά., 2016) ην κνληέιν ηνπ καζεκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο, εμππεξεηεί ηελ 

αλάγθε λα δηεπξπλζεί ε ζεψξεζε πνπ εθιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο 

εξγαζίαο, κέζα απφ ηελ επηκνλή ζηελ επηζηεκνινγηθή ζπλέπεηα. Σχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ έξεπλα ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε, ζε ζπζρέηηζε βέβαηα κε ην επηζηεκνινγηθφ πεξηερφκελν. 

Σαλ ηδενινγηθή θαηαζθεπή ν καζεκαηηθφο ρψξνο εξγαζίαο δνκείηαη κε βάζε δχν 

επίπεδα, ην γλσζηηθφ θαη ην επηζηεκνινγηθφ, κε ηελ νξγάλσζε απηή λα ζπκβάιεη ζην 

λα γίλεηαη αληηιεπηφο ν θχθινο πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο αλάκεζα 

ηνπο (Kuzniak & Richard, 2014). Τν επηζηεκνινγηθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ κειεηάηαη (Kuzniak 

& Richard, 2014), ελψ δεκηνπξγείηαη απφ ηξείο πφινπο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηα 

ηερλνπξγήκαηα θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν (Montoya Delgadillo & Vivier, 2016). 

Δπηπιένλ παξέρεη ηηο βάζεηο γηα εμεξεχλεζε, αλαγλψξηζε θαη αλαθάιπςε ησλ 

καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο σζηφζν ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ κε βάζε ηνλ 

απνδεθηφ καζεκαηηθφ ιφγν (Santos-Trigo, Moreno-Armella, & Camacho-Machín, 

2016). Τα ζηνηρεία απηά νξγαλψλνληαη θαη δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, κε βάζε ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα θαη εμαξηψληαη απφ ηελ ηδενινγηθή δνκή (Gómez-Chacón 

& Kuzniak, 2015). Απφ ηελ άιιε κεξηά ην γλσζηηθφ επίπεδν ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ αηφκνπ, πνπ εθηειεί ηε καζεκαηηθή εξγαζία (Kuzniak & Richard, 2014) 

θαη πεξηιακβάλεη ηξείο δηαδηθαζίεο· απηέο είλαη ε νπηηθνπνίεζε, ε θαηαζθεπή θαη ε 

ηεθκεξίσζε (Montoya Delgadillo & Vivier, 2016). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ καζεκαηηθνχ 

ρψξνπ εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ηα 

νπνία δξνπλ αλεμάξηεηα ζε θαζέλα απφ ηα επίπεδα (Delgadillo θ.ά., ρ.ρ.). Αληίζεηα 
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ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί ε απαξαίηεηε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο , θαζψο ηα δχν 

επίπεδα ζπλδένληαη κέζα απφ ηξείο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηε ζεκεησηηθή, ηελ 

εξγαιεηαθή  θαη ηελ ζπιινγηζηηθή (Montoya Delgadillo & Vivier, 2016). Δλψ ε 

δηαζχλδεζε ησλ δπν επηπέδσλ ζχκθσλα κε ηνπο (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015), 

θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε 

καζεκαηηθή εξγαζία. 

Σηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δπν επηπέδσλ απνδίδεη ε έξεπλα ησλ (Gagatsis & 

Deliyianni, 2014) ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηα νπνία 

επηηπγράλνληαη κέζα απφ κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, πνπ δεκηνπξγεί 

εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ζηα δχν επίπεδα θαζψο επίζεο ηα ζπλδέεη θαη κεηαμχ ηνπο. 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ (Kuzniak & Richard, 2014), ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο, ε καζεκαηηθή εξγαζία πξνέξρεηαη απφ κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ 

νπνία επηζηεκνινγηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν απνθηνχλ λφεκα θαη ζρεκαηίδνληαη, 

κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. Μέζα ζην πιαίζην απηφ 

νινθιεξσκέλε ζεσξείηαη ε καζεκαηηθή εξγαζία, φηαλ ν ρξήζηεο είλαη ηθαλφο λα 

ρεηξηζηεί ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηη ηξείο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, κε 

επέιηθην θαη πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015). 

 

Δηθόλα 1 Ο Μαζεκαηηθόο ρώξνο εξγαζίαο (Kuzniak & Richard, 2014) 
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Αθνχ παξνπζηάζηεθε ην γεληθφ πιαίζην νξγάλσζεο ελφο καζεκαηηθνχ ρψξνπ 

εξγαζίαο, ήξζε ε ζηηγκή λα εζηηάζνπκε ζην εζσηεξηθφ ησλ δπν πεδίσλ πνπ ηνλ 

απνηεινχλ θαη λα πεξηγξάςνπκε ηα ζηνηρεία πνπ ηα δνκνχλ. Ξεθηλψληαο απφ ην 

επηζηεκνινγηθφ επίπεδν ζα δνχκε ηηο αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ θάζε επηπέδνπ αλεμάξηεηα απφ ην καζεκαηηθφ πεδίν πνπ κειεηάηαη 

(Gagatsis & Deliyianni, 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα αλαπαξάζηαζε απνηειεί θάζε 

ρξεζηκνπνηνχκελν ζχκβνιν, θάζε νπηηθνπνίεζε θαη θάζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

πνπ ζπκβνιίδεη θαη αληηπξνζσπεχεη θάπνην λφεκα (Gagatsis & Deliyianni, 2014). 

Δπεμήγεζε σο πξνο ηνλ φξν ζχκβνιν παξέρεηαη ζηελ έξεπλα (Kuzniak & Richard, 

2014), φπνπ αλαθέξεηαη πσο ζε αληίζεζε κε ηα ζχκβνια κε δπαδηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ζεκαίλνληνο θαη αλαπαξηζηψκελνπ αληηθεηκέλνπ, ε έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ 

ππφθεηηαη ζε εξκελείεο αλάινγα κε ηελ ζεκεησηηθή δηεξγαζία πνπ βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε. Έηζη ινηπφλ ν φξνο αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα απνδνζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

(Kuzniak & Richard, 2014; Kuzniak θ.ά., 2016), ζε νπνηαδήπνηε γεσκεηξηθή 

θαηαζθεπή, ζε θάζε αιγεβξηθφ ζχκβνιν, γξάθεκα ή αθφκα θαη ζεκάδη κε ηελ 

πξνυπφζεζε πσο πεξηθιείεη θάπνην λφεκα θαη ζπκβνιίδεη θάηη, ελψ ζηε πεξίπησζε 

πξνβιεκάησλ κνληεινπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ κνληέια θαη εηθφλεο. 

Τν δεχηεξν ζηνηρείν ηνπ επηζηεκνινγηθνχ επηπέδνπ είλαη ηα ηερλνπξγήκαηα, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ είηε ζπκβνιηθή είηε πιηθή κνξθή (Delgadillo θ.ά., ρ.ρ.) θαη 

ζπκβάινπλ ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο (Kuzniak & Richard, 2014). 

Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Rabardel (1995), ηερλνχξγεκα απνηειεί νηηδήπνηε έρεη 

ππνζηεί κεηαζρεκαηηζκφ, αλεμαξηήηνπ βαζκνχ, απφ ηνλ άλζξσπν (Kuzniak θ.ά., 

2016), ρσξίο λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο αλάκεζα ζε πιηθά αληηθείκελα θαη ζπκβνιηθά 

ζπζηήκαηα. Πην μεθάζαξε εηθφλα ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπκβνιηθφ 

ζχζηεκα, κπνξεί λα καο εθνδηάζεη ε έξεπλα ησλ (Kuzniak θ.ά., 2016) ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη δπν μερσξηζηέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζε αιγφξηζκνπο 

ζπλδεδεκέλνπο κε παξαδνζηαθά ηερλνπξγήκαηα φπσο ν άβαθαο, ελψ ε δεχηεξε 

ζπλδέεηαη κε ηερληθέο ππνινγηζκνχ θαη θαηαζθεπήο φπσο ν αιγφξηζκνο ηεο 

Δπθιείδεηαο δηαίξεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ κε θαλφλα θαη 

δηαβήηε. Σε απηφ ην ζεκείν δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, κε ρξήζε ηεο νπνίαο βειηηψλνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη νη 

καζεκαηηθνί ρψξνη εξγαζίαο, αθνχ εξγαιεία κε νινέλα θαη απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο 

γίλνληαη πξνζβάζηκα (Santos-Trigo θ.ά., 2016). Σηελ ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο έρεη 
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αλαθεξζεί θαη ην ακεξηθαληθφ εζληθφ ζπκβνχιην εθπαηδεπηψλ καζεκαηηθψλ (NCTM, 

2009), ζχκθσλα κε ην νπνίν κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο αλαδχεηαη ε 

επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο λα απνθηήζεη λφεκα ε καζεκαηηθή εξγαζία (Santos-Trigo 

θ.ά., 2016). 

Ο ηξίηνο πφινο ηνπ επηζηεκνινγηθνχ πεδίνπ είλαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ην 

νπνίν απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ ρψξνπ, θαζψο απνηειείηαη απφ 

ζεσξήκαηα, νξηζκνχο θαη ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καζεκαηηθφ αληηθείκελν 

πνπ κειεηάηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ (Delgadillo θ.ά., ρ.ρ.; Kuzniak θ.ά., 2016). Τα 

παξαπάλσ ζηνηρεία βέβαηα ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ, αλάινγα κε ηελ καζεκαηηθή 

πεξηνρή, αιιά θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ν ρξήζηεο 

(Kuzniak θ.ά., 2016). Δλψ επηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή ζπκβάινπλ ζην 

ζρεκαηηζκφ ζπκπεξαζκαηηθνχ θαη απνδεηθηηθνχ ιφγνπ. 

Πεξλψληαο πιένλ ζην γλσζηηθφ επίπεδν ζπλαληάκε ηηο ηξείο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο 

ζα αλαιχζνπκε ζην ζεκείν απηφ. Πξψηα απφ φια ζα αλαιχζνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

νπηηθνπνίεζεο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο αλαπαξαζηάζεηο αιιά 

θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ (Kuzniak & Richard, 2014). Σεκαληηθή παξάκεηξνο φκσο 

γηα ηελ θαηαλφεζε, ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ πξέπεη λα ηεζεί αλάκεζα 

ζηνλ φξν νπηηθνπνίεζε θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ζπκβφισλ θαη καζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ (Kuzniak & Richard, 2014). Ζ νπηηθνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεη 

αληηιεπηή, σο ε δηαδηθαζία πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαίζζεζεο γχξσ απφ 

ηελ θχζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ελφο αληηθεηκέλνπ, ελψ πξνσζεί θαη ηελ γλσζηηθή 

εγθπξφηεηα απηψλ ησλ ηδηνηήησλ (Kuzniak & Richard, 2014). Μηα αθφκα εξκελεία 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνζθέξεηαη απφ ηνπο (Kuzniak θ.ά., 2016), θαζψο ηελ 

παξνπζηάδνπλ σο απνθξππηνγξάθεζε θαη κεηάθξαζε ησλ ζπκβφισλ θαζψο θαη ηελ 

εζσηεξηθεπκέλε θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ θαη ζρέζεσλ. 

Ζ επφκελε δηαδηθαζία πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη ε θαηαζθεπή, κε βάζε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηερλνπξγεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Kuzniak & Richard, 2014) θαη βξίζθεηαη ζε εμάξηεζε κε 

απηά (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015). Καηά παξφκνην ηξφπν νη Kuzniak 

θ.ά.,(2016) αλαθέξνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θαηαζθεπήο θαη 

ηερλνπξγεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε θαηαζθεπή ζρεηίδεηαη κε ελέξγεηεο πνπ 

ππξνδνηνχληαη κέζα απφ ηελ ρξήζε θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαιείσλ. Ζ παξαπάλσ 
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δηαδηθαζία δελ έρεη απνθιεηζηηθή ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία απηψλ απνηειεζκάησλ 

απνηππσκέλσλ ζε θάπνην θπζηθφ κέζν, αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα 

δεκηνπξγία ζπκπεξαζκάησλ, παξαηεξήζεσλ θαη απνηειεζκάησλ (Kuzniak θ.ά., 

2016). Ζ δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψλεη ην γλσζηηθφ επίπεδν είλαη ε ηεθκεξίσζε ή κε 

άιια ιφγηα ε δεκηνπξγία επηζηεκνληθψλ επηρεηξεκάησλ θαη απνδείμεσλ (Kuzniak & 

Richard, 2014). Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ηεθκεξίσζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηελ ζπιινγηζηηθή δεκηνπξγία, ν ρξήζηεο παξάγεη ζπιινγηζκφ βαζηζκέλν ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Kuzniak θ.ά., 2016). Τν ζεκείν 

ζην νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή είλαη, φηη 

δελ πεξηθιείεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε, αθνχ δελ γίλεηαη 

απνδεθηή σο ηξφπνο ηεθκεξίσζεο, αλ θαη ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία γεληθεχζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειεπηαία (Kuzniak θ.ά., 2016). 

Σε πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο εξγαζίαο είρε γίλεη αλαθνξά ζηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαη ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, αιιά θαη ηελ ζεκαζία πνπ ηεο 

απνδίδνπλ νη εξεπλεηέο. Έηζη ινηπφλ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ δπν 

πεδίσλ θαη κε άμνλα ιεηηνπξγίαο ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα πνπ έρνπκε σο πξνο ηα 

ζπζηαηηθά ηνπο, κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε ησλ δηαζπλδέζεσλ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπο. Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Kuzniak & Richard (2014) ε 

καζεκαηηθή εξγαζία ηνπ αηφκνπ εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κε ζηαδηαθφ ηξφπν, 

ελψ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζεκεησηηθήο δεκηνπξγίαο, ηεο 

εξγαιεηαθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζπιινγηζηηθήο δεκηνπξγίαο. Οη παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο θαη αθνξνχλ φια ηα ζηνηρεία επηζηεκνινγηθνχ 

θαη γλσζηηθνχ επηπέδνπ (Kuzniak & Richard, 2014). 

Ζ ζεκεησηηθή δεκηνπξγία βαζίδεηαη θπξίσο, ζηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δίλνπλ 

λφεκα ζην καζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη θαη ην εθνδηάδνπλ κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο (Kuzniak & Richard, 2014). Με άιια ιφγηα ε 

ζεκεησηηθή δεκηνπξγία δηαζθαιίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ καζεκαηηθήο ζχληαμεο, 

ζεκαζηνινγίαο, ιεηηνπξγίαο, δνκήο θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ (Kuzniak & 

Richard, 2014). Τα ζχκβνια απηά ζπλδένληαη κε ην ζεκαηλφκελν αληηθείκελν  θαη ζε 

απηά ζηεξίδεηαη ε δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε ζεκαζηνινγηθή θαη ζπληαθηηθή 

έλλνηα· ε νξγάλσζε ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζε ζεκεησηηθνχο θαλφλεο αλαπαξάζηαζεο 

(Kuzniak θ.ά., 2016). Δπηπιένλ ε ζρέζε πνπ θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηε ζεκεησηηθή 

δεκηνπξγία, αλάκεζα ζε ιεηηνπξγία θαη δνκή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ, 
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δηαηξείηαη ζχκθσλα κε εξεπλεηέο ζε δπν επίπεδα ην εηθνληθό θαη ην ζρεκαηηθό 

(Kuzniak θ.ά., 2016). Τν εηθνληθφ αθνξά ηελ αληηιεπηηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ζρεκάησλ, ελψ ην ζρεκαηηθφ έρεη πην αθεξεκέλε έλλνηα θαη αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηξφπν εξκελείαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ (Kuzniak θ.ά., 2016). Τέινο ε 

ζεκεησηηθή δεκηνπξγία αλαθέξεηαη, απφ ηνπο (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015), 

πσο βξίζθεηαη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ νπηηθή ζθέςε θαη ηελ κεηάβαζε απφ ηελ νπηηθή 

ζηε ζεκαζηνινγηθή νπηηθή ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

Ζ εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία αθνξά ηελ ελζσκάησζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηερλνπξγεκάησλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθά 

(Kuzniak θ.ά., 2016) θαη ρξήζηκα εμππεξεηψληαο ηνλ ζθνπφ ηεο χπαξμεο ηνπο, πνπ 

δελ είλαη άιινο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο καζεκαηηθήο εξγαζίαο (Kuzniak & Richard, 

2014). Ζ έλλνηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηερλνπξγήκαηνο νξίδεηαη απφ ηνπο (Kuzniak θ.ά., 

2016), σο ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο έρεη δηαζέζηκν ζρέδην ελζσκάησζεο 

ζηελ εξγαζία πνπ εθηειεί. Τα κεηαζρεκαηηζκέλα ηερλνπξγήκαηα κέζα απφ ηελ 

εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία, θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζην γλσζηηθφ επίπεδν θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία, θάηη πνπ θάλεη θαη πην θαλεξή ηελ 

δηαζχλδεζε ησλ δπν επηπέδσλ (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015). Φαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηερλνπξγήκαηνο πνπ εκπίπηεη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία, είλαη ν 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ κε ηελ ρξήζε δπλακηθψλ εθαξκνγψλ, κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηε δηαδηθαζία γελίθεπζεο (Santos-Trigo θ.ά., 2016) θαη  νπηηθήο 

επηβεβαίσζεο (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015), κέζα απφ ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ 

κειεηψκελσλ θαηαζηάζεσλ. 

Τειεπηαία δηαδηθαζία δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δπν επηπέδσλ είλαη ε ζπιινγηζηηθή 

δεκηνπξγία, κέζα απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ε αηηηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

παξαρζέλησλ καζεκαηηθψλ απνηειεζκάησλ (Kuzniak & Richard, 2014), ελψ φπσο 

παξαηεξείηαη απφ (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015) ζπληειεί ζηε κεηαθνξά ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ελψλεη επηζηεκνινγηθφ 

θαη γλσζηηθφ επίπεδν, κέζα απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ ηεθκεξίσζε, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηε παξνπζίαζε ησλ Kuzniak & Richard (2014) νη παξαγφκελνη 

ζπιινγηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη καδί κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ζεσξήκαηα, πνπ αθνξνχλ 

ην κειεηψκελν αληηθείκελν ζηελ δηαδηθαζία ηεο ηεθκεξίσζεο. 

Με βάζε ην καζεκαηηθφ πεδίν ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν, γεσκεηξία, 

άιγεβξα, αξηζκεηηθή, αλάιπζε θ.α. ρξεζηκνπνηείηαη θαη δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ 
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πιαίζην αλαθνξάο (Kuzniak, Tanguay, & Elia, 2016; Montoya Delgadillo & Vivier, 

2016) κε βάζε ην νπνίν εξκελεχνληαη νη ελέξγεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη. Απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο είλαη έθδειε ε αλάγθε πνπ επηβάιιεηαη, απφ ηε κηα κεξηά, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηάθνξνη θιάδνη ησλ καζεκαηηθψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ απηνί πεξηθιείνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ μεθάζαξα ηα φξηα κεηαμχ απηψλ, ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ πνπ ε καζεκαηηθή έλλνηα απνθηά αλάινγα κε ην πιαίζην 

εθθνξάο Chevallard (1985), φπσο αλαθέξεηαη απφ (Kuzniak θ.ά., 2016). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά σζηφζν πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηελ δηαζχλδεζε πνπ παξνπζηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ, είλαη 

δχζθνιν λα παξακείλνπκε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε κηα πεξηνρή. Όπσο άιισζηε 

ηνλίδεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ (Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015), νη άλζξσπνη 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ ζε άιινπο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, απαηηείηαη λα κνηξάδνληαη θνηλνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. Λχζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απνηειεί ε ρξήζε ηεο ηδενινγηθήο δνκήο (paradigm), ε νπνία 

απνηειεί ζπλδπαζκφ κεζφδσλ, ηερληθψλ, ζηάζεσλ θαη απφςεσλ πνπ δηαθαηέρνπλ 

άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνινγηθή νκάδα (Kuzniak θ.ά., 

2016). 

Με ηελ ηδενινγηθή δνκή ε επηζηεκνινγηθή πξννπηηθή κπνξεί λα παξνπζηαζηεί, 

ζαλ έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο γλψζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο κέζα απφ 

θσδηθνπνηεκέλν ηξφπν, ελψ ε παξαπάλσ γλψζε ζπληειεί ζην ζρεκαηηζκφ 

αληηθεηκέλσλ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο 

(Gómez-Chacón & Kuzniak, 2015).  Μέζα απφ ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλε ηδενινγηθήο 

δνκήο, γίλεηαη μεθάζαξε ε πνξεία κε βάζε ηελ νπνία ην άηνκν, αλάινγα κε ην 

πιαίζην, ζα θηλεζεί πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζε επηδησθφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο 

επίζεο θαη ε δηαδηθαζία κε βάζε ηελ νπνία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί. Δπηπξφζζεηα ε 

δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ν δηακνηξαζκφο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί, αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκβνιηζκνχ θαη επηθνηλσλίαο 

(Kuzniak θ.ά., 2016). Οη θαλφλεο απηνί εθνδηάδνπλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληηθείκελα 

κε θαιά θαζνξηζκέλν λφεκα, απνηξέπνληαο παξεξκελείεο απφ ηξίηνπο (Kuzniak θ.ά., 

2016). 

Ζ νξγάλσζε θαη ζχζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ ρψξσλ εξγαζίαο βαζίδεηαη, ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ζπλδπάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ, πξνθεηκέλνπ 
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λα νινθιεξψζνπλ κηα καζεκαηηθή εξγαζία, αιιά θαη ζην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ πνπ απηνί θαηέρνπλ (Kuzniak θ.ά., 2016). Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο νξγαλψλνληαη νη ρψξνη εξγαζίαο αθνξνχλ 

ζπλήζσο ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ρξήζηε (Kuzniak 

θ.ά., 2016). Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγνχληαη ν καζεκαηηθφο ρψξνο αλαθνξάο, ν 

καζεκαηηθφο ρψξνο θαηαιιειφηεηαο θαη ν πξνζσπηθφο καζεκαηηθφο ρψξνο εξγαζίαο. 

Ζ ηδενινγηθή δνκή κε βάζε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

απνδερφκελε απφ ην άηνκν είλαη απφξξνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, ελψ ζε 

θάζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα είλαη δεδνκέλν πσο δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο δνκέο 

ζπλππάξρνπλ θαη ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο (Montoya Delgadillo & Vivier, 2016). Ζ 

δηαζχλδεζε πξνζσπηθνχ ρψξνπ θαη ρψξνπ αλαθνξάο ζεσξείηαη αλαγθαία, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε καζεκαηηθή εξγαζία, ελψ ε 

ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ εξγαζίαο βξίζθεηαη ζε εμάξηεζε κε ην δηδαθηηθφ 

πιαίζην, δηαζθαιίδνληαο πσο ν θάζε ρξήζηεο εξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ αλαθνξάο (Kuzniak θ.ά., 2016). 

Σηελ παξνχζα κειέηε ν καζεκαηηθφο ρψξνο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη παξαιιαγή , πνπ βαζίδεηαη ζε αληίζηνηρν ρψξν εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ κειέηε ησλ Hitt θ.ά. (2016) άιια θαη ηεο Demosthenous, 

(2016). Σθνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο είλαη λα κπνξέζεη λα δηεξεπλεζεί ε 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ αξηζκεηηθέο ζε αιγεβξηθέο έλλνηεο. Με βάζε ηελ 

παξαπάλσ ζηφρεπζε γίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε  δεκηνπξγία ελφο γλσζηηθνχ επηπέδνπ 

ην νπνίν ζα απνηειεί ζχλζεζε δπν γλσζηηθψλ εκηεπηπέδσλ, έλα πνπ ζα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αξηζκεηηθή ζθέςε θαη έλα ηελ αιγεβξηθή, κε ην δεκηνπξγνχκελν 

επίπεδν λα νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαγθαία δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, ηελ αξηζκφ-

αιγεβξηθή πεξηνρή (Hitt θ.ά., 2016). Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή έρνπκε θαηαζθεπάζεη 

έλαλ αξηζκεηηθφ-αιγεβξηθφ ρψξν εξγαζίαο, κε βάζε ηνλ νπνίν ζα αλαιχζνπκε ην 

παξαγφκελν καζεκαηηθφ έξγν ησλ ζπκκεηερφλησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο 

επίζεο λα παξαηεξήζνπκε ηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηνπο, απφ ηνλ αξηζκεηηθφ ζην 

αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο (Hitt θ.ά., 2016). 



41 

 

 

Δηθόλα 2 Ο αξηζκεηηθό-αιγεβξηθόο ρώξνο εξγαζίαο κεηά από ηξνπνπνίεζε ηνπ ΜΥΔ ηνπ Kuzniak (Hitt 

θ.α., 2016) 

Κεφάλαιο 4ο 

Πξνεγνύκελεο Έξεπλεο- Σξόπνο Οξγάλσζεο, Απνηειέζκαηα θαη 

πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηηο έξεπλεο ησλ Hitt θ.ά. (2016) θαη 

Demosthenous (2016), πνπ κειεηνχλ ην πέξαζκα απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα, 

αλαδεηψληαο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο. Οη δπν παξαπάλσ 

έξεπλεο βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ ζρεκαηηθψλ αξηζκψλ σο εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιερζνχλ ηα επηζπκεηά ζηνηρεία απφ ηνπο καζεηέο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχνληαη. Με ην ίδην εξγαιείν ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα ζπιιερζνχλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία, κε ηελ δηαθνξνπνίεζε σζηφζν ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο λα βξίζθεηαη ζην γεγνλφο, πσο ζπκκεηέρνληεο είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 

ηκήκαηνο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Γηαθνξέο σζηφζν ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη νη δπν έξεπλεο αλαθνξάο, αθνχ ζηελ έξεπλα ησλ Hitt 

θ.ά. (2016) νη δξαζηεξηφηεηεο δνκνχληαη κε βάζε ηελ κέζνδν ACODESA, κε 

δηαδνρηθά ζηάδηα δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρξήζε ηερλνινγίαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

ζηελ έξεπλα ηεο Demosthenous (2016) ηα δεδνκέλα απνζπψληαη κέζα απφ 



42 

 

παξαθνινπζήζεηο δηδαθηηθψλ επεηζνδίσλ, απνζπάζκαηα ησλ νπνίσλ έρνπλ 

απνκνλσζεί θαη κειεηψληαη. Σηα απνζπάζκαηα απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζπδεηνχληαη ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο λα αληαιιάζνπλ απφςεηο, ζε κηα ζπδήηεζε πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο παξαθηλνχλ 

γηα πξνβιεκαηηζκφ κέζα απφ πξνθιεηηθέο εξσηήζεηο θαη δειψζεηο. 

Πεξλψληαο πιένλ ζηα απνηειέζκαηα ησλ δπν εξεπλψλ, βιέπνπκε θαη ζηηο δπν 

έξεπλεο λα παξνπζηάδνληαη θαη λα ζρνιηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ή νπζηαζηηθφηεξα 

ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλα ησλ Hitt θ.ά. 

(2016) θαηαγξάθνληαη δείγκαηα έιιεηςεο γλσζηηθνχ ειέγρνπ, θαηά ηε κεηάβαζε απφ 

ηηο ηδξπκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ νπηηθή δεκηνπξγία. Με ηνλ φξν ηδξπκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ν Hitt (2013) (φπσο αλαθέξεηαη απφ Hitt θ.ά., 2016) πεξηγξάθεη ηνλ 

ζπκβνιηζκφ εθείλν, πνπ ζπλαληάηαη ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα, βηβιία ή έρεη δηδαρζεί ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θαηαγξαθή αηφκνπ, ην νπνίν ελψ ήηαλ 

ζε ζέζε λα πεξηγξάςεη ζε θπζηθή γιψζζα ηνλ γεληθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ 

ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, ραξαθηεξηζηηθφ πξψηκεο αιγεβξηθήο ζθέςεο (Hitt θ.ά., 2016), 

απέηπρε ζηελ δεκηνπξγία νπηηθνπνίεζεο. Δλδηαθέξνλ επίζεο ζηνηρείν, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα έξεπλα, απνηειεί ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

απζφξκεηεο αλαπαξαζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο, αθνχ θαηαγξάθεηαη απφ νκάδα καζεηψλ ε δεκηνπξγία αθαηξεηηθνχ 

ζρήκαηνο-αλαπαξάζηαζεο νπνηνπδήπνηε ηξηγσληθνχ αξηζκνχ θαη εληάζζεηαη ζηελ 

ζεκεησηηθή δεκηνπξγία (Hitt θ.ά., 2016). Αθφκα ζηε ζεκεησηηθή δεκηνπξγία 

θαηαγξάθεηαη ε νπηηθνπνίεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ καζεηή, ζηελ νπνία κε 

πξαθηηθφ ηξφπν θαηαγξάθνληαη αξηζκεηηθά νη ζρεκαηηθνί αξηζκνί, κε ηε δηαθνξά 

ηνπο λα ζεκεηψλεηαη ζην άικα αλάκεζα ηνπο. 

Σηελ έξεπλα απηή επηπξφζζεηα επηβεβαηψλεηαη απηφ πνπ ηνλίδεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρεηξηζηνχλ 

αθεξεκέλεο πνζφηεηεο, αθφκα θαη αλ δελ ην έρνπλ δηδαρζεί. Σην ζεκείν απηφ φπσο 

ζα ήηαλ θαη αλακελφκελν θπξίαξρν ξφιν έρνπλ κε ηδξπκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, γηα 

παξάδεηγκα ην ζχκβνιν ηνπ εξσηεκαηηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή 

άγλσζηεο πνζφηεηαο ζηελ έξεπλα ησλ Hitt θ.ά. (2016), ελψ αλαθνξά γίλεηαη ζην 

ρεηξηζκφ ηεο πνζφηεηαο απηήο πξαγκαηνπνηψληαο πξάμεηο. Σεκαληηθφ ξφιν αθφκα 

ζηε δηαδηθαζία γεληθεχζεσλ, θαίλεηαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πσο 
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δηαδξακαηίδεη ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο, αθνχ ζηελ παξαπάλσ έξεπλα ζπκκεηέρσλ 

καζεηήο αλαθέξεηαη ζε παξαηήξεζε πνπ νδεγήζεθε, κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο 

δηαζέζηκεο εθαξκνγήο θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία γεληθνχ ηχπνπ δεκηνπξγίαο 

νπνηνπδήπνηε ηξηγσληθνχ αξηζκνχ. Σηνλ καζεηή απηφ νη εξεπλεηέο (Hitt θ.ά., 2016) 

απνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ζεκεησηηθήο, εξγαιεηαθήο θαη ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο, 

θαζψο θηλήζεθε κε επειημία απφ ην ζηάδην ησλ απζφξκεησλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζηε 

δεκηνπξγία γελίθεπζεο, ελψ ε δηαδηθαζία απηή δελ είρε ηε κνξθή εηθαζίαο θαη 

ειέγρνπ, άιια βαζίζηεθε ζηελ παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθψλ 

αξηζκψλ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαθεξφκελνπ καζεηή απνηέιεζε ζπλδπαζκφ 

αξηζκεηηθνχ θαη πξψηκα αιγεβξηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο, ζε ζπκθσλία κε ην κνληέιν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία (Hitt θ.ά., 2016).   

Σηε δεχηεξε εξγαζία (Demosthenous, 2016) ν ζρνιηαζκφο πνπ αθνινπζείηαη 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη, βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή γξακκή 

ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε, θαζψο ζην επίθεληξν θαίλεηαη πσο κπαίλεη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνχξγεζε ην ζχζηεκα εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ. Πέξα απφ ηνλ 

ζρνιηαζκφ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ, ηνλίδνληαη νη ρακέλεο επθαηξίεο γηα 

δεκηνπξγία γλψζεο, πνπ πξνήιζαλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί 

θαζνδήγεζαλ ηνπο καζεηέο. Σην πξψην δείγκα βιέπνπκε θαηαξρήλ ηνπο καζεηέο λα 

ελζαξξχλνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ επαλαιεπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηνπο επηζπκεηνχο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο θαη θαηαγξάθεηαη ε ρακέλε επθαηξία πνπ 

παξνπζηάδεηαη, γηα λα ζπλδέζνπλ ηελ ζέζε ηνπ θάζε αξηζκνχ κε ην άζξνηζκα ησλ 

ηειεηψλ πνπ ηνλ δεκηνπξγνχλ, άιια θαη ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

δηαδνρηθψλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ (Demosthenous, 2016). Δπηπξφζζεηα φηαλ δεηήζεθε 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο, λα δεκηνπξγεζνχλ ζρεηηθά κεγάινη 

ηξηγσληθνί αξηζκνί, πξνθεηκέλνπ λα κελ είλαη δπλαηφο ν επαλαιεπηηθφο ηξφπνο 

δεκηνπξγίαο, πξνηάζεθε απφ ηνπο καζεηέο κηα αλαινγηθή ιχζε θαη έλαο 

κεηαβαιιφκελνο ηχπνο (Demosthenous, 2016). Σηε ζπλέρεηα φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο 

απνθάιπςε φηη ην δεηνχκελν απνηέιεζκα ζα πεξηείρε έλα πνιιαπιαζηαζκφ θαη κία 

δηαίξεζε πξνηάζεθε, κάιινλ κε ηε κέζνδν ηνπ καληέκαηνο, έλαο γεληθφο ηχπνο 

(Demosthenous, 2016). Τν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη πσο απφ 

φηη θαίλεηαη νη καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο, αξθνχληαη ζηε δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ 

ηχπνπ, ν νπνίνο γίλεηαη απνδεθηφο ρσξίο λα εμεηάδεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη 

θαη ιεηηνπξγεί, ελψ νχηε ζπιινγηζηηθή δεκηνπξγία παξάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα 
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ζηεξηρζεί ε ινγηθή ηνπ (Demosthenous, 2016). Ο ιφγνο ζχκθσλα κε ηελ εξεπλήηξηα 

πνπ ζπλέβε απηφ ήηαλ ε έιιεηςε δηαζχλδεζεο κεηαμχ επηζηεκνινγηθνχ θαη 

γλσζηηθνχ επηπέδνπ.  

Σην δεχηεξν δείγκα ε έξεπλα θαηαγξάθεη ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνχξγεζε ην ζχζηεκα εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ, κε αλαθνξέο λα θάλνπλ ιφγν γηα 

ελδείμεηο πξνζπάζεηαο γηα δεκηνπξγία ζεκεησηηθήο θαη ζπιινγηζηηθήο δεκηνπξγίαο 

(Demosthenous, 2016). Οη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα απνδψζνπλ λφεκα ζηνλ θαλφλα 

πνπ δεκηνχξγεζαλ, κέζα απφ ηελ αηηηνιφγεζε θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ 

δεκηνπξγνχκελσλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ταπηφρξνλα πξνζπάζεηα ππήξμε ζην λα 

παξαζηαζνχλ νη κεηαβνιέο ζην άζξνηζκα ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, κε βάζε ηε ζέζε 

ηνπ αξηζκνχ έλδεημε ζεκεησηηθήο δεκηνπξγίαο (Demosthenous, 2016). Με βάζε ηελ 

πξνζπάζεηα απηή ηνλίδεηαη ε ρακέλε επθαηξία πνπ ππήξμε γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκεηαβνιήο κεηαμχ δπν κεηαβαιιφκελσλ πνζνηήησλ 

(Demosthenous, 2016). Τέινο ηνλίδεηαη απφ ηελ Demosthenous (2016) ηνλίδεηαη ε 

ρακέλε επθαηξία πνπ πξνέθπςε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ ηχπνπ, κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε παξαηήξεζεο πνπ έγηλε απφ καζεηή, αθνχ ε εθπαηδεπηηθφο έδσζε 

πξνηεξαηφηεηα ζηνλ επαλαιεπηηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ.          

Υξεζηκόηεηα ηεο Έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξγαζία νξγαλψζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλαθνξέο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, ζε ζρέζε κε ηνλ καζεκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Hitt θ.ά. (2016) θαη ηελ 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αιγεβξηθήο ζθέςεο αθνινπζνχκελε απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ 

αιγεβξηθή ζθέςε θαζίζηαηαη επθνιφηεξε. Παξαθίλεζε ππήξμε θαηά πξψην ιφγν ε 

ζεψξεζε πνπ εθθξάδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Hitt θ.ά. (2016), ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνηείλεηαη λα αγλνεζεί ν δηαρσξηζκφο πνπ γίλεηαη κέρξη ηψξα, αλάκεζα ζε 

αξηζκεηηθή θαη άιγεβξα θαη ε ζηφρεπζε λα ηνπνζεηεζεί ζηε δφκεζε ηεο γλσζηηθήο 

δνκήο, πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ αξηζκεηηθήο θαη αιγεβξηθήο 

ζθέςεο. Δπηπξφζζεηα νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαθνξά ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηελ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Hitt θ.ά., 2016), πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηελ δεκηνπξγία αιγεβξηθήο ζθέςεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ιεηηνχξγεζαλ σο έκπλεπζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Τν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλψλ δηεζλψο εζηηάδνπλ ζηελ επίδνζε θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ καζεηψλ, λα δηαρεηξηζηνχλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο αιγεβξηθήο θχζεσο. 

Αλαινγηδφκελνη ινηπφλ ηελ δπζθνιία εχξεζεο αλαθνξψλ ζηε βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε 

κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο, νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

δνκνχλ ην πέξαζκα απφ αξηζκεηηθνχο ζε αιγεβξηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο, αιιά θαη 

αλαθνξέο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Demosthenous, 2016), ζε ζρέζε κε 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ πξνθαινχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε αιγεβξηθψλ 

δεηεκάησλ, θξίζεθε ρξήζηκν λα δηαθσηηζηνχλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Έηζη ινηπφλ 

νξγαλψζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

θνηηεηέο ηκήκαηνο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ έρνπλ 

ζαλ ζηφρν λα θαηαδείμνπλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη δάζθαινη 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Hitt θ.ά., 

2016; Demosthenous, 2016) πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.               

θνπόο ηεο Έξεπλαο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ηνπ καζεκαηηθνχ ρψξνπ εξγαζίαο, ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα ηεο 

καζεκαηηθήο εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ, ηνπ παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πάλσ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ κειεηψληαη νη ηδηφηεηεο 

εμειηζζφκελσλ γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ. Σηε ζπλέρεηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη 

ηηο θαηαγξαθέο ηεο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο, λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο θαη 

παξαιιειηζκνί ζε ζρέζε κε θαηλφκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη ή φρη, λα 

ζρεκαηηζηνχλ ζπκπεξάζκαηα θαη ηέινο ζα επηρεηξεζεί λα δνζεί απάληεζε ζηα εμήο 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηά ε ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπφκελσλ δαζθάισλ λα ρεηξηζηνχλ 

καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε αιγεβξηθνχ 

ηξφπνπ ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο; 

2. Έρνπλ νη κειινληηθνί δάζθαινη ηελ ηθαλφηεηα λα θηλεζνχλ κε επειημία 

αλάκεζα ζε αξηζκεηηθφ θαη αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο; 

3. Πνηέο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο 

ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη πνηά ηα επηηεχγκαηα ηνπο;     
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ρεδηαζκόο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνζπαζεί λα 

ζπλδπάζεη ην θνηλσληθφπνιηηηζηηθφ πιαίζην αλαθνξάο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε 

ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ 

κνληέινπ ηνπ Engeström (Hitt θ.ά., 2017), κε ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο. Σηελ 

θνηλσληθφπνιηηηζηηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο, φπνπ ν καζεηήο είλαη 

ελεξγφο ζπκκεηέρσλ, δελ λνείηαη ε παζεηηθή κεηαθνξά λνεκάησλ (Hitt θ.ά., 2017). 

Έηζη ινηπφλ ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία δξαζηεξηφηεηαο πνπ λα πξνσζεί ηελ αηνκηθή 

κάζεζε κέζα ζε ζπιινγηθφ πιαίζην, αθνινπζνχκελε απφ ηελ εδξαίσζε ηεο γλψζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ( Hitt & González-Martín, 2015; Hitt θ.ά., 2016; 

Demosthenous, 2016; Hitt θ.ά., 2017). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο 

πξφθεηηαη λα παξαηεξεζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ νη ελέξγεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

νξγαλψλνληαη κε ηε βνήζεηα ηερλνπξγεκάησλ, κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια 

άηνκα, κε ζθνπφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζεκαηηθνχ έξγνπ πνπ ηνπο 

αλαηέζεθε (Hitt & González-Martín, 2015). Τν κνληέιν πνπ πηνζεηείηαη απνηειείηαη 

απφ δηαδνρηθά ζηάδηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνκηθή ελαζρφιεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηελ εξγαζία ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή θαη πξνψζεζε ηεο 

γλψζεο θαη θιείλεη κε ην ζηάδην ηνπ αλαζηνραζκνχ (Hitt & González-Martín, 2015). 

Ζ κέζνδνο απηή δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ, ελψ ζε 

αληίζεζε κε ηελ ζπλήζε ηαθηηθή ιακβάλεη ππφςε, ηελ δηαπίζησζε πνιιψλ εξεπλψλ 

πσο ε γλψζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο καζεηέο είλαη εθήκεξε (Thompson 2002; Hitt 

and Gonzalez-Martin 2015; Hitt, Cortes, and Saboya 2015), φπσο αλαθέξεηαη απφ 

(Hitt θ.ά., 2017). Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ινηπφλ ζηαζεξή γλψζε ν δεκηνπξγφο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα νξγαλψζεη έλα επηπξφζζεην ζηάδην, ζην νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξέζνπλ αηνκηθά πιένλ λα επαλαιάβνπλ ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνεγήζεθε, αιιά κε βάζε ηψξα κηα λέα πξνθιεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Hitt & 

González-Martín, 2015; Hitt θ.ά., 2017).   

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θιηζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, ζα εξγαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο κνιχβη θαη ραξηί, ελψ φπνπ ζα ηνπο 

ππνδεηρζεί ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα δηαηεζεί. Ζ λνεηηθή 

δηεξγαζία κε ηε κεζνιάβεζε ραξηηνχ θαη κνιπβηνχ, ζπλδέεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
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θαηαλφεζεο θαη ηεο εχξεζεο ηνπ ζηφρνπ ηεο θαηάζηαζεο πξνο επίιπζε, κέζα απφ ηελ 

δεκηνπξγία απζφξκεησλ αλαπαξαζηάζεσλ (Hitt θ.ά., 2017). Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

απφ ηελ άιιε κεξηά, έρεη ζαλ ζηφρν λα εμππεξεηήζεη δεηήκαηα γξεγνξφηεξεο 

δεκηνπξγίαο γεληθεχζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ (Hitt θ.ά., 2016). Έηζη ινηπφλ θαη 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζην πξψην ζηάδην ηεο παξέκβαζεο, ε αηνκηθή ελαζρφιεζε 

έρεη ζαλ ζηφρν λα θηλεηνπνηήζεη ηελ απζφξκεηε δεκηνπξγία ζθέςεσλ θαη λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ (Hitt & González-Martín, 2015). Ζ 

ρξεζηκφηεηα θαηαγξαθήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηππηθψλ ή κε, 

αθνξά ζηε δεκηνπξγία ζχλδεζεο κε ηελ ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο νη Leontiev 

(1978) θαη Engeström (1999) έρνπλ νξίζεη (Hitt θ.ά., 2017). Σηε ζπλέρεηα νη αξρηθέο 

ηδέεο, πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ ζην επφκελν ζηάδην ην επίθεληξν νκαδηθήο 

εξγαζίαο, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα επηθνηλσλήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζρεηηθά 

κε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηέζεθε (Hitt θ.ά., 2017). Μέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ηα άηνκα κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, ζα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο, ελψ ζην ζεκείν απηφ θάλνπλ ηελ εκθάληζε 

δεηήκαηα πνιηηηζηηθψλ λνξκψλ (Hitt θ.ά., 2017). Σεκαληηθφ ζέκα απνηειεί θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ θαζψο θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ηηο απνηειεί, κε ηελ έξεπλα Sela and Zaslavsky 

(2007) λα αλαθέξεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκάδσλ, αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κειψλ (Hitt θ.ά., 2017). Τέινο ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη εκθαλήο ε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ δξαζηεξηφηεηαο, θηλήηξνπ, ελεξγεηψλ, ζηφρνπ θαη δηεξγαζηψλ ζην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ν Leontiev έρεη νξίζεη σο πξνο ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Hitt θ.ά., 2017). 

Τν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ επηιέρζεθε σο βάζε γηα ηε δεκηνπξγία δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο πεξηιακβάλεη ηε θαηαζθεπή ηεθκεξίσζεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο απφ 

ηηο νκάδεο ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ παξήγαγαλ. Ζ δηαδηθαζία απηή φπσο καο 

πιεξνθνξνχλ νη Hitt θ.ά. (2016) απνζθνπεί, ζην λα εθηηκεζνχλ θαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε νκάδαο (Hitt θ.ά., 2016) θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα έξζνπλ ζε επαθή, κε ηξφπνπο εξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ 

ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη δηαίζζεζε ζρεηηθά ηελ νξζφηεηα 

ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο βέβαηα λα έρνπλ ηελ έκθπηε 

ηάζε λα ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθά ηνπο επξήκαηα (Hitt θ.ά., 2016). Τν ζηάδην απηφ 

φπσο αλαθέξεηαη ζα πξνεηνηκάζεη ηαπηφρξνλα ην έδαθνο, πξνθεηκέλνπ λα 
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αθνινπζήζεη ην ζηάδην ηεο επηθχξσζεο ηεο γλψζεο, απφ ηνλ νξγαλσηή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο (Hitt θ.ά., 2016). 

πκκεηέρνληεο θαη πιινγή Γεδνκέλσλ 

Σηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ ζρεδηάζηεθε ζπκκεηείραλ εηθνζηνθηψ θνηηεηέο, 

ηνπ ηκήκαηνο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη 

παξαπάλσ επηιέρζεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ 

πξνπηπρηαθφ κάζεκα, κε ζέκα ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηελ ρξήζε ηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή έγηλε θαζψο νη θνηηεηέο ζα ήηαλ εμνηθεησκέλνη 

κε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαιεηαθή ρξήζε ηεο ηζηνξίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

ιάκβαλαλ ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε αληίζηνηρε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Οη θνηηεηέο 

πνπ εληέιεη πήξαλ κέξνο δήισζαλ ζπκκεηνρή εζεινληηθά, δεζκεπφκελνη πσο ζα ήηαλ 

δηαζέζηκνη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία αλάινγα κε ηελ 

εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα κπνξνχζε λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ κηα 

δηδαθηηθή εκέξα. Δηθνζηδχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θνηηήηξηεο θαη νη 

ππφινηπνη έμη θνηηεηέο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα θχιισλ 

εξγαζίαο πνπ δηακνηξάζηεθαλ ζηνπο θνηηεηέο ζε ηέζζεξα ζηάδηα, κε έλα θχιιν 

εξγαζίαο λα αληηζηνηρεί ζε θάζε ζηάδην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 

ηέηαξηνπ ζηαδίνπ θάζε θνηηεηήο εξγάζηεθε κφλνο ηνπ θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

απαληήζεηο ηνπ ζε μερσξηζηφ θχιιν απαληήζεσλ. Σηηο νδεγίεο δεηήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα δψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ επεμήγεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζαλ. Σην δεχηεξν θαη ηξίην ζηάδην, νη ρσξηζκέλνη 

ζε νκάδεο θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ ηηο νκαδηθέο απαληήζεηο πνπ ζπλέζεζαλ, ζε έλα 

θνηλφ θχιιν απαληήζεσλ γηα θάζε νκάδα. Σην ζηάδην απηφ νη δηάινγνη κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο θάζε νκάδαο ερνγξαθήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθσηηζηεί ε εμέιημε ηεο 

εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη ε πξφνδνο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

ζρεκαηίδνληαλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ θάζε νκάδα ιεηηνχξγεζε 

θαη νξγάλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο. Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

28 Ννεκβξίνπ εκέξα Τξίηε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο ζηε Φιψξηλα, ελψ ε δηάξθεηα ηεο ήηαλ ηξείο δηδαθηηθέο ψξεο. 

Τα θχιια εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηιάκβαλαλ δξαζηεξηφηεηεο 

βαζηζκέλεο θαηά κεγάιν κέξνο, θπξίσο γηα ην πξψην θαη ην δεχηεξν θπιιάδην (βι. 

παξάξηεκα), ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο έξεπλεο ησλ Hitt θ.ά. 
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(2016) θαη Demosthenous (2016). Μέζα απφ ηηο αζθήζεηο απηέο επηρεηξείηαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ μεθηλψληαο απφ απιά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε 

θαηαζθεπή θάπνησλ κηθξψλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. Διέγρεηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

ηθαλφηεηα ηνπο λα επεμεξγαζηνχλ ηελ εμέιημε γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ απιή ζρέζε κεηαβνιήο πνπ εκθαλίδεηαη. Δπηπιένλ νη θνηηεηέο 

θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ αλαπαξαζηάζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα δνκεζεί ε 

ζεκεησηηθή δεκηνπξγία, πξνηνχ λα παξνπζηαζηνχλ πην ζχλζεηα δεηήκαηα 

γελίθεπζεο. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πην ζχλζεηεο, πνπ έρνπλ 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε ζρέζε κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ, κε 

βάζε ζηνηρεία θαη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία. Σηφρνο είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα εμειίμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ πεξλψληαο ζην 

επφκελν ζηάδην ζθέςεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πςειφηεξα επίπεδα γελίθεπζεο. 

Τν ηξίην θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηα (έιεγρνο ηεο δνζείζαο ζρέζεο 

3Σn +Tn-1=T2n (Ξεληηίδεο, 2011)) ειέγρνπ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

ιεηηνπξγνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκαηηθψλ αξηζκψλ 

θαη κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ νπηηθψλ ηδηνηήησλ θαη δηαζέζηκνπ ηερλνπξγήκαηνο, λα 

πξνρσξήζνπλ ζε γεληθεχζεηο γχξσ απφ ηελ γεληθφηεηα κηαο καζεκαηηθήο έθθξαζεο. 

Τέινο ην ηέηαξην θπιιάδην πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηα εκπλεπζκέλε, απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπ Γηφθαληνπ θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

δεκηνπξγία κεζφδνπ θαηαζθεπήο αξηζκνχ, ηαπηφρξνλα ηξηγσληθνχ θαη ηεηξαγσληθνχ. 

Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα επαλαιάβνπλ ηελ 

εξγαζία πνπ έθαλαλ ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ε δηδαθηηθή παξέκβαζε επεξέαζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα ειέγρεηε ε ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ αθαζφξηζησλ πνζνηήησλ, αιιά θαη ε 

επειημία κε ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο θηλνχληαη απφ ηνλ αξηζκεηηθφ ζηνλ 

αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ην αληίζεην.            

Παξνπζίαζε Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο 

Ζ ζρεδηαδφκελε δηδαθηηθή παξέκβαζε μεθίλεζε κε κηα παξνπζίαζε ζε κνξθή 

PowerPoint, δηάξθεηαο πεξίπνπ πέληε ιεπηψλ, ζην νπνίν πεξηέρνληαη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Ππζαγφξα, ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, θαζψο επίζεο θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Ππζαγφξεην ζρνιή. Δηζαγσγή έγηλε ζηε θχζε ησλ 
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αξηζκψλ θαηά ηνπο ππζαγφξεηνπο, ελψ επηπιένλ αλαθνξά ππήξμε ζε έλλνηεο φπσο 

είλαη νη θίινη αξηζκνί θ.α., ησλ νπνίσλ ε αλαθάιπςε θαη ε κειέηε πηζηψλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ζηνπο ππζαγφξεηνπο. Παξάιιεια παξνπζηάζηεθε ε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηεο θχζεο ησλ αξηζκψλ, φπσο ήηαλ αληηιεπηή απφ ηνλ Ππζαγφξα 

θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, κε ηελ κνπζηθή θαη ην θπζηθφ ζχκπαλ. Τέινο αλαιπηηθφηεξε 

εζηίαζε ππήξμε ζηελ έλλνηα ησλ πνιπγσληθψλ αξηζκψλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

ζρεκαηηζκνχ ηνπο, ελψ δελ παξαιείθζεθε ε δηαζχλδεζε πνπ πξνζθέξεη απηφο ν 

ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο κεηαμχ άιγεβξαο θαη γεσκεηξίαο. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία  

παξνπζηάζηεθαλ πην αλαιπηηθά ζε θείκελν, πνπ δηακνηξάζηεθε ζε δεχηεξε θάζε 

ζηνπο εηθνζηνθηψ ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο θαη ην νπνίν ζα είραλ ην ρξφλν λα 

κειεηήζνπλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ θεηκέλνπ, γηα ην νπνίν δηαηέζεθε ν ρξφλνο 

ησλ δέθα ιεπηψλ, κνηξάζηεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πξψην θχιν εξγαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί αηνκηθά ε πξψηε δξαζηεξηφηεηα, ελψ ν ρξφλνο πνπ 

δφζεθε ήηαλ δεθαπέληε ιεπηά. Έπεηηα πεξάζακε ζηε θάζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, 

απηφ έγηλε αθνχ αξρηθά ρσξίζακε ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Σην ζηάδην απηφ δηαηέζεθε απφ έλαο ππνινγηζηήο ζε θάζε νκάδα εθνδηαζκέλν κε ηελ 

εθαξκνγή Excel, ελψ ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνυπέζεηε ηελ εμνηθείσζε ηνπο 

κε ην πξφγξακκα. Σην ζηάδην απηφ ζηφρνο ήηαλ νη νκάδεο λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ 

ζην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη λα θηάζνπλ πην γξήγνξα ζε γεληθεχζεηο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία ελεπιάθεζαλ νη νκάδεο δηακνηξάζηεθε ζηε ζπλέρεηα θαη 

ν ρξφλνο δηαηέζεθε ζην ζηάδην απηφ ήηαλ δεθαπέληε ιεπηά. 

Τα ζπκπεξάζκαηα θαη νη γεληθεχζεηο πνπ δνκήζεθαλ ζην ζηάδην απηφ, ζα έπξεπε 

λα ζηεξηρζνχλ κε βάζε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηηο νκάδεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε, καδί κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεζε ε θάζε κία ζηελ 

νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο. Γηα ηελ θάζε ηεο νξγάλσζεο δφζεθε ρξφλνο πέληε ιεπηψλ, 

ελψ νη παξνπζηάζεηο ζα θαηέιαβαλ ρξφλν πεξίπνπ ζαξάληα ιεπηψλ, κε θάζε νκάδα 

λα πηζηψλεηαη ρξφλν πέληε ιεπηψλ θαη δέθα ιεπηά πνπ απνκέλνπλ, λα δηαηίζεληαη ζην 

πιαίζην ησλ απαξαίηεησλ ελδηάκεζσλ παξαηεξήζεσλ. Αθνχ νινθιεξψζεθαλ 

παξνπζηάζεηο θαη παξαηεξήζεηο νη ζπκκεηέρνληεο επέζηξεςαλ ζηηο νκάδεο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ ζην δεχηεξν θνκκάηη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Απηή ηε 

θνξά ε εξγαζία ζηεξίρηεθε ζηε ρξήζε ηνπ applet 
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http://www.mathgoodies.com/calculators/trian gular-numbers, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηαζνχλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηεο δεχηεξεο νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σην δηάζηεκα ησλ δεθαπέληε ιεπηψλ πνπ αθηεξψζεθαλ γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ν νξγαλσηήο παξαθνινχζεζε ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο θαη  παξείρε 

ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε πξνθεηκέλνπ νη νκάδεο λα θηλεζνχλ ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. Σηφρνο ήηαλ κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη εθφζνλ 

ππήξραλ νκάδεο πνπ επέιπζαλ ζσζηά ην πξφβιεκα, απηέο λα παξνπζηάζνπλ ηνλ 

ηξφπν εξγαζίαο ηνπο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε 

ρξφλν δέθα ιεπηψλ πνπ δηαηέζεθε ζηε ζπλέρεηα. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο 

νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, επξφθεηην λα 

παξνπζηαζηεί απφ ηνλ νξγαλσηή ε ιχζε ζην ίδην δηάζηεκα ελψ νη ζπκκεηέρνληεο ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ παξαηεξήζεηο. Ζ παξέκβαζε νινθιεξψζεθε, κε ην 

πέξαζκα θαη πάιη ζην αηνκηθφ επίπεδν θαη ηελ ελαζρφιεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

ηε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα. Ο ρξφλνο πνπ δφζεθε ήηαλ ηα είθνζη ιεπηά, ελψ ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ δπφκηζε ψξεο θαηά πξνζέγγηζε. 

Τα ζηάδηα παξνπζηάζεσλ απφ ηηο νκάδεο θαηαγξάθεθαλ ερεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζνχλ ηα ζηνηρεία θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. 

Κεφάλαιο 5ο 

Απνηειέζκαηα 

Σην ζεκείν απηφ μεθηλάεη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. Γηαθνξνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζε ζρέζε 

κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, απνηειεί ην γεγνλφο πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηκήκαηνο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη φρη 

καζεηέο, κε απνηέιεζκα ζπγθξίζεηο θαη αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, λα είλαη απιά ελδεηθηηθέο. Με κηα γεληθή απνηίκεζε, νη 

ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαίλεηαη πσο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ πξνο εξγαζία. Τν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη θαζψο δελ 

ππήξμε κεκνλσκέλν άηνκν, άιια νχηε θαη νκάδα πνπ λα επίιπζε ζην ζχλνιν ηνπο ηα 

εξσηήκαηα. Πέξα φκσο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ, έληνλε ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα θαη ε επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα δεκηνπξγήζνπλ, θαηαζθεπάδνληαο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ζχκβνια, λα θηάζνπλ ζε γεληθεχζεηο θαη λα εθθξάζνπλ 

http://www.mathgoodies.com/calculators/triangular-numbers
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απνηειέζκαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά σζηφζν ζηελ φιε δηαδηθαζία, απνπζηάδεη ε 

ζπγθξνηεκέλε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ 

πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηα παξαγφκελα επξήκαηα. 

Απφ πνζνηηθήο πιεπξάο ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ έδεημαλ πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο, εξγαδφκελνη αηνκηθά, ζεκείσζαλ πςειφηεξε επίδνζε ζηελ 

πξψηε δξαζηεξηφηεηα (Δξψηεζε: Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο. 

Πνηφο ζα είλαη ν 6νο ηξηγσληθφο αξηζκφο; Φηηάμε κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ θαη εμήγεζε 

ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζνπ), θαζψο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ 

92,86% (26 ζηνπο 28 θνηηεηέο), ελψ αληίζεηα ε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπο δπζθφιεςε 

πεξηζζφηεξν ήηαλ ε δεχηεξε (Δξψηεζε: Καηά ηε γλψκε ζνπ πσο θαηαζθεπάδνληαη νη 

ηξηγσληθνί αξηζκνί;) , αθνχ ην πνζνζηφ επηηπρίαο θπκάλζεθε ζην 39,29% (11 ζηνπο 

28 θνηηεηέο). Ίδην πξνβιεκαηηζκφ πξνθάιεζε θαη ε ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα 

(Δξψηεζε: Υπάξρεη θάπνηνο ηξφπνο γηα λα θαηαζθεπάζεηο νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθφ 

αξηζκφ;), ζηελ νπνία αλ θαη δελ ζεκεηψζεθε απάληεζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη 

γεληθφο ηχπνο, ην 42,86% (12 ζηνπο 28 θνηηεηέο) ησλ απαληήζεσλ πξνρψξεζαλ σο 

έλα βαζκφ ζε γελίθεπζε. Λίγν θαιχηεξα ηέινο ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηηο ηξίηεο 

αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Δξψηεζε: Πνηφο ζα είλαη ν 11νο ηξηγσληθφο αξηζκφο; 

Δμήγεζε πσο ηνλ βξήθεο) ζηελ νπνία ην 60,71% (17 ζηνπο 28 θνηηεηέο) ησλ 

θνηηεηψλ θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ κε επηηπρία ηνλ ελδέθαην 

ηξηγσληθφ αξηζκφ. Ζ απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

πεξηέρεη κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζε ζρέζε κε ηελ αηνκηθή εξγαζία, φπνπ ήηαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξηζκέλν ην ηη απνηειεί επηηπρή απάληεζε θαη ηη φρη. Σηελ 

πξψηε (Δξψηεζε: Πνηφο είλαη ν 6νο, ν7νο θαη ν 8νο ηξηγσληθφο αξηζκφο;) θαη ηε 

δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα (Δξψηεζε: Πνηφο είλαη ν 30νο, ν 83νο θαη ν 120νο 

ηξηγσληθφο αξηζκφο) ηνπ δεχηεξνπ θχιινπ εξγαζίαο γηα παξάδεηγκα, ην 85,71% (6 

ζηηο 7 νκάδεο) θαη αληίζηνηρα 71,43% (5 ζηηο 7 νκάδεο) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απάληεζε κε επηηπρία ζηα εξσηήκαηα, σζηφζν θαηά πνιχ κηθξφηεξν ήηαλ πνζνζηφ 

ησλ νκάδσλ πνπ ιεηηνχξγεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο πξνο ηε 

θαηεχζπλζε ηεο γελίθεπζεο. Αληίζηνηρα ζηε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα (Δξψηεζε: 

Διέγμηε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ 3-4 ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο θαη θάληε ηηο 

απαξαίηεηεο βειηηψζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεην) ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ δηαπίζησζε 

ηελ νξζφηεηα ηεο δνζείζαο πξνο επηβεβαίσζε πξφηαζεο, σζηφζν θακία νκάδα δελ 

δηαπίζησζε είηε κε γξαθηθφ ηξφπν, είηε κε αιγεβξηθφ ηελ νξζφηεηα ηεο θαηά γεληθφ 
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ηξφπν. Δίλαη ινηπφλ ρξήζηκν ζην ζεκείν απηφ πέξα απφ ηελ πνζνηηθή αλάιπζε λα 

ππάξμεη κηα πην εζηηαζκέλε παξνπζίαζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πην θαζαξή εηθφλα ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο.           

Αλάιπζε Πξώηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα (Δξψηεζε: 

Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο. Πνηφο ζα είλαη ν 6νο ηξηγσληθφο 

αξηζκφο; Φηηάμε κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ θαη εμήγεζε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζνπ) 

βιέπνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ δεκηνπξγήζεη απζφξκεηεο αλαπαξαζηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηνπο ίδηνπο ζαλ εξγαιεία. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο κνηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε αληίζηνηρεο αλαπαξαζηάζεηο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ έξεπλα ησλ Hitt θ.ά. (2016). Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξνπλ πσο νη ηξηγσληθνί αξηζκνί αλαπαξηζηψληαη κε ηε βνήζεηα ηζνζθειψλ 

ηξηγψλσλ (εηθφλεο 3 θαη 12 παξάξηεκα), είλαη θαη ε θπξίαξρε νπηηθνπνίεζε πνπ 

εκθαλίδεηαη, άιινη ζρεδηάδνπλ γεληθνχ ηχπνπ ηξίγσλα, ελψ ηέινο ε εμέιημε ησλ 

ηξηγσληθψλ αξηζκψλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδεηαη κε αξηζκεηηθφ 

ζπκβνιηζκφ κέζα απφ δηαδνρηθέο πξνζζέζεηο (εηθφλεο 14 θαη 17 παξάξηεκα), νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζαλ άικαηα κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ αξηζκψλ. Δπηπιένλ θαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

έιιεηςε γλσζηηθνχ ειέγρνπ, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα (Hitt 

θ.ά., 2016), θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηηο ηδξπκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ νπηηθή 

δεκηνπξγία. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ απάληεζε καζεηή πνπ ελψ θαίλεηαη απφ 

πξνεγνχκελεο απαληήζεηο λα αληηιακβάλεηαη ηελ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ 

ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, φηαλ έξζεη ε ψξα πεξηγξάθεη ιεθηηθά ηε δηαδηθαζία 

ζρεκαηηζκνχ θάλεη αλαθνξά θαη δεκηνπξγεί ζρεκαηηζκφ ππξακίδαο, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ δψδεθα, ν νπνίνο φκσο δελ είλαη 

ηξηγσληθφο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε φκσο αθνξά θαη ηελ απάληεζε ησλ θνηηεηξηψλ 

3 θαη 4, πνπ αλαθέξνπλ πσο "Δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 11νο ηξηγσληθόο αξηζκόο 

θαζώο δελ κπνξεί λα θηηαρηεί ην ζρήκα ηνπ ηξηγώλνπ". Σηηο θνηηήηξηεο απηέο αθφκα 

θαίλεηαη, θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο εξγαζίαο ηνπο πάλσ ζηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο, 

λα έρεη ζρεκαηηζηεί κε ζνιφ ηξφπν ε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ αξηζκψλ απηψλ, 

αθνχ ε θνηηήηξηα 4 αλαθέξεη "Κάζε ηειεία απνηειεί έλαλ αξηζκό θαη ζπλδένληαη 
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κεηαμύ ηνπο κε γξακκέο ζρεκαηίδνληαο ηξίγσλα", ελψ θαη ε θνηηήηξηα 3 θάλεη 

παξφκνηα αλαθνξά. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά βιέπνπκε θαη απαληήζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ε 

αδπλακία ησλ θνηηεηψλ, ζην λα θηλεζνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαηά ηε 

ζεκεησηηθή δεκηνπξγία, αλάκεζα ζε ηδξπκαηηθέο ή κε αλαπαξαζηάζεηο θαη ηε 

δεκηνπξγία γξαπηνχ ιφγνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ ζηα εξσηήκαηα θαηαζθεπήο ηξηγσληθψλ (Δξψηεζε: Καηά ηε γλψκε ζνπ πσο 

θαηαζθεπάδνληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί;), θηλήζεθαλ δηαδηθαζηηθά κε επαξθή ηξφπν. 

Όηαλ φκσο ην ελδηαθέξνλ κεηαηνπίζηεθε ζην ελλνηνινγηθφ πεδίν κε ζθνπφ λα 

απνδψζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο δεκηνπξγνχληαη νη ηξηγσληθνί 

αξηζκνί, δεκηνπξγήζεθε ζε θάπνηνπο θνηηεηέο δπζθνιία. Τν ζπκπέξαζκα απηφ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ απαληήζεηο ηεο κνξθήο "(Οη ηξηγσληθνί αξηζκνί 

ζρεκαηίδνληαη) Αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε παξαπάλσ από 1 ηξηγσληθό αξηζκό θαη είηε ηνλ 

πξνζζέζνπκε είηε ηνλ αθαηξέζνπκε κε έλαλ άιιν" απφ ηελ θνηηήηξηα 7 θαη 

"Πξνζζέηνληαο κπάιεο/αξηζκνύο ζηαδηαθά από αξηζκό ζε αξηζκό" απφ ηελ θνηηήηξηα 

10. Πέξα φκσο απφ ηηο θαηαγξακκέλεο δπζθνιίεο ππάξρνπλ θαη πξνζπάζεηεο, πνπ 

καξηπξνχλ ηελ χπαξμε πξψηκεο αιγεβξηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαίλεηαη πσο αξθεηνί 

ήηαλ νη θνηηεηέο πσο αληηιήθζεθαλ ηνλ γεληθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθψλ 

αξηζκψλ, αθφκα θαη αλ δελ έθηαζαλ ζηελ δεκηνπξγία ηχπνπ ηεο κνξθήο λ*(λ+1)/2. 

Κάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ απιά πσο "Γηα λα βξεζεί ν 

νπνηνζδήπνηε ηξηγσληθόο αξηζκόο, ζα γίλεηαη πξόζζεζε ηνπ αξηζκνύ πνπ δεηείηαη κε 

όια ηα πξνεγνύκελα ςεθία, θαηαιήγνληαο ζην 1. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα βξεζεί ν 68νο 

ηξηγσληθόο αξηζκόο ζα αθνινπζεζεί ε ζπγθεθξηκέλε πνξεία: 

68+67+66+…+4+3+2+1", απάληεζε πνπ αλήθεη ζηνλ θνηηεηή 1. Άιινη 

πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ πην ηππνπνηεκέλεο καζεκαηηθέο εθθξάζεηο "Γηα λα 

θαηαζθεπάζνπκε νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθό αξηζκό εξγαδόκαζηε σο εμήο: αλ ζέινπκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε ηνλ θ ηξηγσληθό αξηζκό όπνπ θ αλήθεη Ζ ηόηε 1+…+θ" απφ ηελ 

θνηηήηξηα 9, "'Έζησ ρ ν νπνηνζδήπνηε ηξηγσληθόο αξηζκόο ρ= ρ+(ρ-1)+(ρ-2)+(ρ-

3)+(ρ-4)…" απφ ηελ θνηηήηξηα 14 (εηθφλα 8 παξάξηεκα).     

Πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο εκθαλίδεηαη θαη ζε άιιν ζεκείν ηεο έξεπλαο, φηαλ ε 

εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία θαίλεηαη λα έρεη δεηήκαηα αλ θαη ε ζεκεησηηθή δηαδηθαζία 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί κε ζσζηφ ηξφπν. Ζ θνηηήηξηα 5 ζηελ νπνία γίλεηαη ε αλαθνξά 

ήηαλ ζε ζέζε λα αληηιεθζεί, παξαηεξψληαο ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηξηγσληθψλ 



55 

 

αξηζκψλ πνπ δφζεθαλ, ην επαλαιακβαλφκελν κνηίβν θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δηαδνρηθψλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. Σηελ απάληεζε ηεο ε θνηηήηξηα απηή αλαθέξεη γηα 

ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ έθηνπ ηξηγσληθνχ αξηζκνχ, "Αθνύ ζηα ζρήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ απμάλεηαη θαηά 2,3,4,5 ζην 6ν ζρήκα πξέπεη λα πξνζζέζσ 6 επηπιένλ 

ζθαίξεο. Ο επόκελνο ηξηγσληθόο αξηζκόο ζα είλαη ην 21" (εηθφλα 6 παξάξηεκα). Σε 

επφκελν εξψηεκα φκσο φηαλ ε ίδηα θαιείηαη λα παξνπζηάζεη ηνλ γεληθφ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δεκηνπξγνχληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί (Δξψηεζε: Υπάξρεη θάπνηνο ηξφπνο γηα 

λα θαηαζθεπάζεηο νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθφ αξηζκφ;) δίλεη ηελ απάληεζε "Οη 

ηξηγσληθνί αξηζκνί έρνπλ βάζε ην 3 πνπ είλαη ν πξώηνο ηξηγσληθόο αξηζκόο. Έηζη ζηνλ 

επόκελν αξηζκό ην 6 ζα εκπεξηέρνληαη 2 ηξίγσλα ζην 10 ηξία ηξίγσλα θαη νύησ 

θαζεμήο". Αλ θαη ζηελ παξαπάλσ απάληεζε δελ είλαη μεθάζαξν ηη ζέιεη λα 

πεξηγξάςεη ε παξαπάλσ θνηηήηξηα, είλαη μεθάζαξν πσο απνπζηάδεη ε αλαθνξά ηεο ζε 

θάπνην γεληθφ ηξφπν άιια θαη θαλφλα δεκηνπξγίαο. 

Αληίζεηα απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα θαη δείρλνπλ φηη ην 

άηνκν πνπ ηηο θαηέγξαςε πξνρψξεζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηε ζεκεησηηθή 

ιεηηνπξγία, ελψ ηαπηφρξνλα αληηιήθζεθε ηελ ζρέζε κεηαβνιήο αλάκεζα ησλ 

δηαδνρηθψλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, ζηνηρείν πξψηκεο αιγεβξηθήο ιεηηνπξγίαο, είλαη νη 

αθφινπζεο. "Απμάλνληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί πξνζζέηνληαο +1 παξαπάλσ θάζε θνξά 

+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9" θαη " Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε 1 ηξηγσληθό αξηζκό π.ρ. 

ηνλ 18 αξθεί λα πξνζζέζνπκε ηνλ πξνεγνύκελν ηξηγσληθό αξηζκό κε απηόλ πνπ 

ζέινπκε λα βξνύκε" (εηθφλα 4 παξάξηεκα) απαληήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε θνηηήηξηα 6. 

Έλδεημε ζσζηήο ζεκεησηηθήο δεκηνπξγίαο, ζε ζρέζε κε ην αλακελφκελν θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο εξψηεζεο "Πνηόο ζα είλαη ν 6νο ηξηγσληθόο αξηζκόο; Φηηάμε κηα 

αλαπαξάζηαζε θαη εμήγεζε ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ζνπ", ην νπνίν ζηφρεπε ζηελ 

παξαηήξεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ κνηίβνπ, ήηαλ ε εμήο: 

"Αθνύ ε ζεηξά κε ηελ νπνία απμάλνληαη είλαη 3-4-5, ινγηθά ην επόκελν ζα είλαη ην 6. 

Επνκέλσο ν 6νο ηξηγσληθόο αξηζκόο ζα είλαη ην 21" απφ ηελ θνηηήηξηα 8. 

Τέινο ζηνηρεία πνπ ζπλαληάκε ζηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη ζηηο έξεπλεο ησλ 

Hitt θ.ά. (2016) θαη Demosthenous (2016), είλαη ε ηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

ζεσξνχλ πσο νη δεηνχκελνη αξηζκνί ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε θάπνηα πξάμε 

κεηαμχ ηνπο, κε ηνλ δηπιαζηαζκφ λα έρεη θπξίαξρν ξφιν. Ζ θνηηήηξηα 16 αλαθέξεη 

γηα ηνλ 11ν ηξηγσληθφ αξηζκφ "ν 11νο ηξηγσληθόο αξηζκόο ζα είλαη ν δηπιάζηνο ηνπ 

6νπ ηξηγσληθνύ αξηζκνύ". Αθφκα θάπνηνη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη 
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λα μεθχγνπλ απφ ηνλ επαλαιεπηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη κέλνπλ εγθισβηζκέλνη 

ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηξηγψλνπ, αθνχ αλαθέξνπλ πσο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθφ αξηζκφ, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ηξίγσλν θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαγξαθνχλ νη ζηηγκέο ή ηειείεο πνπ ην απνηεινχλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη 

απαληήζεηο "Γηα λα θαηαζθεπάζεηο θάπνηνλ ηξηγσληθό αξηζκό ζηεξίδεζαη ζηα ζεκεία" 

ηεο θνηηήηξηαο 16, "Πξνζζέησ ηηο ζέζεηο πνπ ζέισ γηα λα ζρεκαηηζηεί ην ηξίγσλν" ηεο 

θνηηήηξηαο 21, "Με ζρήκα ζα βάδνπκε σο βάζε ηνπ ηξηγώλνπ ηόζνπο θύθινπο όζνπο ν 

αξηζκόο πνπ καο δίλεηαη θαη ζα αλεβαίλνπκε κεηώλνληαο θαηά έλα θύθιν. ην ηέινο, 

κεηξάκε ηνπο θύθινπο" ηεο θνηηήηξηαο 20. Όια ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

κέρξη ζηηγκήο, απνηεινχλ απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξψην 

ζηάδην ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Γεληθή παξαηήξεζε είλαη ε χπαξμε πςεινχ 

βαζκνχ ζπζρέηηζεο, αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο θνηηεηψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζηηο ίδηεο 

νκάδεο, παξφιν πνπ ε ελαζρφιεζε ήηαλ αηνκηθή. Σην δεχηεξν ζηάδην ηα δεηνχκελν 

ήηαλ ε δεκηνπξγία γεληθεχζεσλ, ην νπνίν κε έκκεζν ηξφπν δεηείηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη ε εμέιημε ηνπο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο φπσο ήηαλ θαη ην αλακελφκελν κπαίλνληαο ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο 

εξγαζίαο, γηα λα κελ αλαθεξζνχκε γεληθφηεξα ζηε δηδαθηηθή παξέκβαζε, μεθίλεζαλ 

απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο. Γελ απνηειεί άιισζηε κπζηηθφ πσο ηφζν ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο, φζν θαη ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα ππφθεηληαη ζε αληηθεηκεληθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Αθνινπζεί ινηπφλ ε 

αλάιπζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ. 

Αλάιπζε Γεύηεξνπ θαη Σξίηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο 

Ξεθηλψληαο απφ κηα γεληθή απνηίκεζε ησλ πεπξαγκέλσλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ηχπνπ, κέζα 

απφ ηελ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, αλ θαη αξθεηνί απφ απηνχο μεθίλεζαλ 

απφ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Γεληθφ θαηλφκελν αλάκεζα ζηηο νκάδεο ήηαλ ε 

επηθέληξσζε κέζα απφ ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ, ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεηνχκελσλ 

ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. Ο παξαπάλσ ζηφρνο επηηεχρζεθε ζην ζχλνιν ησλ νκάδσλ, ζε 

θάπνηεο επθνιφηεξα θαη ζε θάπνηεο κε κεγαιχηεξν θφπν. Οη πξνζεγγίζεηο ήηαλ 

θπξίσο δπν, νη νπνίεο δηέθεξαλ θπξίσο ζηελ αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη νη ηξηγσληθνί, απφξξνηα ηεο πξνεγνχκελεο 
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ελαζρφιεζεο ηνπο. Έηζη ινηπφλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ είραλ δηαζέζηκε, ηέζζεξεηο 

απφ ηηο εθηά νκάδεο έθαλαλ ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα δεκηνπξγία 

απηνκαηνπνηεκέλσλ αζξνηζκάησλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο νκάδαο 4, ε 

νπνία αθνχ ζπκπιεξψλεη ζε θειηά φινπο ηνπο θπζηθνχο απφ ην έλα κέρξη ησλ αξηζκφ 

πνπ δεηείηαη, θάλεη ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο απηφκαηεο άζξνηζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

νη ππφινηπεο νκάδεο θηλήζεθαλ κε βάζε ην ζθεπηηθφ πνπ θαηαγξάθεηαη απφ ηελ 

νκάδα 5, ε νπνία αληηιακβαλφκελε ηε ζρέζε κεηαβνιήο ησλ δηαδνρηθψλ ηξηγσληθψλ 

αξηζκψλ, επηθεληξψλεηαη ζε απηή δεκηνπξγψληαο ηνλ αλαδξνκηθφ ηχπν f(x)=f(x-

1)+x. Ζ πξνζέγγηζε απηή αληηιακβάλεηαη ηελ δεκηνπξγία θάζε ηξηγσληθνχ αξηζκνχ, 

σο ην άζξνηζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ κε ηνλ θπζηθφ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ αξηζκνχ. Σην δεχηεξν κέξνο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

(Δξψηεζε: Διέγμηε αλ ηζρχεη ε παξαθάησ ζρέζε θαη εμεγήζηε ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγαζηήθαηε: 3Σn +Tn-1=T2n (Ξεληηίδεο, 2011)) νη νκάδεο ιεηηνχξγεζαλ ζην ζχλνιν 

ηνπο κε παξφκνην ηξφπν, εθαξκφδνληαο ηελ ζρέζε πνπ ηνπο δφζεθε λα 

επεμεξγαζηνχλ ζε ηξηγσληθνχο αξηζκνχο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ζε πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα ε νκάδα 1 αλαθέξεη "Η ζρέζε 3Σn +Tn-1=T2n Θζρύεη 

π.ρ. 3Σn=3*2 Tn-1=2-1=1 T2n=2*2=4 Ο ηξηγσληθόο αξηζκόο ηνπ 2 είλαη ηα 3 θαη άξα 

ην 3Σn=9 ν πξνεγνύκελνο αξηζκόο ηνπ2 είλαη ην 1 θαη ν ηξηγσληθόο αξηζκόο ηνπ 1 είλαη 

ην 1 θαη ην 2Σn=4 θαη ν ηξηγσληθόο αξηζκόο ηνπ 4 είλαη ην 10 9+1=10", κε ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο λα πξνρσξάλε ζε αλάινγε θαηαγξαθή.  

Δλδερνκέλσο ε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ λα έρεη μερσξηζηφ 

ελδηαθέξνλ, απφ ηελ πξννπηηθή ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο πνπ αθνινχζεζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. Δπίζεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ αλάιπζε ησλ πεπξαγκέλσλ, κέζα απφ ηηο δηαζέζηκεο ερνγξαθήζεηο 

ελδερνκέλσο λέα αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ λα δεκηνπξγεζεί. Άιισζηε απηφ πνπ 

ελδερνκέλσο λα έρεη θαη ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ, είλαη πέξα απφ ηελ αθξίβεηα 

ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ, ην θαηά πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζπλέβαιαλ ζηελ βειηίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Αλάιπζε Σέηαξηνπ Φύιινπ Δξγαζίαο  

Τν ηέηαξην ζηάδην ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πξνέβιεπε ηελ επηζηξνθή ησλ 

θνηηεηψλ ζηνλ νκαδηθφ ηξφπν εξγαζίαο. Εεηνχκελν πιένλ είλαη ε δεκηνπξγία 

δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηξηγσληθψλ θαη ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ (Δξψηεζε: Υπάξρνπλ 
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αξηζκνί πνπ λα είλαη ηαπηφρξνλα ηξηγσληθνί θαη ηεηξαγσληθνί; Αλ λαη ππάξρεη 

θάπνηνο ηξφπνο λα ππνινγηζηνχλ απηνί νη αξηζκνί; Υπνιφγηζε θάπνηνλ αξηζκφ πνπ λα 

είλαη θαη ηξηγσληθφο θαη ηεηξαγσληθφο). Τν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη αξθεηά 

πεξίπινθν γηα ππνινγηζκνχο, ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο, φζνλ 

αθνξά ζηελ δεκηνπξγία πιήζνπο αξηζκψλ πνπ λα αλήθνπλ ηαπηφρξνλα ζηηο δπν 

θαηεγνξίεο. Δκείο σζηφζν ζα εζηηάζνπκε θαζαξά ζηνλ ηξφπν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

ρεηξίζηεθαλ ην παξαπάλσ δήηεκα, σο πξνο ην θξηηήξην πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

αξηζκνί, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηαπηφρξνλα ηξηγσληθνί θαη ηεηξαγσληθνί. Οη θνηηεηέο 

θαινχληαη ζην ζηάδην απηφ λα θηλεζνχλ απφ αξηζκεηηθφ ζε αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηχπν πνπ λα θαηαζθεπάδεη ηνπο δεηνχκελνπο 

αξηζκνχο. Σηε ζπλέρεηα φκσο εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα εθηειέζνπλ ηελ 

αληίζηξνθε δηαδξνκή, θηλνχκελνη απφ ηνλ αιγεβξηθφ πίζσ ζηνλ αξηζκεηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο. Έηζη ινηπφλ θαη κε δνθηκέο πάλσ ζηελ ζρεκαηηζζείζα ζρέζε αλακέλεηαη λα 

θζάζνπλ ζην δεηνχκελν απνηέιεζκα. 

  Με ζθνπφ ηελ δηνρέηεπζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε, ππήξμε ε ππφδεημε γηα αξρηθή εξγαζία πάλσ ζηνπο ηεηξαγσληθνχο 

αξηζκνχο. Απηφ έγηλε θαζψο ην εξψηεκα δελ πεξηιάκβαλε έκκεζα ηελ αλάγθε, γηα 

κειέηε ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ησλ ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ θαη πξνζπαζψληαο λα 

πξνβιεθζεί ελδερφκελε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε ιάζνο θαηεχζπλζε 

δφζεθε απηή ε νδεγία. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο αξθεηνί απφ ηνπο θνηηεηέο 

αμηνπνίεζαλ ηελ παξαπάλσ ζπκβνπιή επηηπρψο θαη θαηέιεμαλ ζε ηχπν πνπ 

δεκηνπξγεί ηεηξαγσληθνχο αξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ε θνηηήηξηα 14 αλαθέξεη "Ο 

ηύπνο πνπ ππνινγίδεη νπνηνλδήπνηε ηεηξάγσλν είλαη ρ
2
=y". Άιινη ζπκκεηέρνληεο 

θαηάθεξαλ λα εθθξάζνπλ ηνλ γεληθφ θαλφλα δεκηνπξγίαο ηεηξάγσλσλ αξηζκψλ, κε 

αζξνίζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζε ζέζε αξηζκψλ κε ηνλ επφκελν θάζε θνξά πεξηηηφ 

αξηζκφ, ραξαθηεξηζηηθά ε  θνηηήηξηα 12 αλαθέξεη "1νο ηεηξάγσλνο 1 2νο 4 3νο 9 4νο 

16 5νο 25 Κάζε θνξά πξνζζέηνπκε ζηνλ αξηζκό ηνλ επόκελν κνλό πρ 

1+3=4+5=9+7=16 θιπ". Υπήξμαλ σζηφζν θαη απαληήζεηο πνπ έδεημαλ πσο νη 

θνηηεηέο επεξεάζηεθαλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ππνινγηζηηθψλ θχισλ(Excel), αθνχ ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαηέγξαςαλ αλαδξνκηθνχο 

ηχπνπο ηεο κνξθήο F(x)=f(x-1)+(2x-1) θαη Τn
2
=Tn+Tn-1+2. Πέξα απφ ηελ δεκηνπξγία 

ηχπνπ γηα δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, ππήξμαλ πξνζπάζεηεο πνπ αλ θαη 

βαζίζηεθαλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. Μηα ηέηνηα 
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πεξίπησζε απνηειεί ε απάληεζε πνπ έδσζε ε θνηηήηξηα 17 "Άξα ν ηύπνο γηα ηνπο 

ηεηξάγσλνπο αξηζκνύο είλαη ν f(x)=f(x-1)+(2x-1) Ο ηξηγσληθόο ηύπνο είλαη f(x)=f(x-

1)+x (εμηζώλεη ηνπο δπν ηύπνπο θαη θάλνληαο πξάμεηο θαηαιήγεη ρ=1) Ο αξηζκόο 1 

είλαη θαη ηξηγσληθόο θαη ηεηξάγσλνο". Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνχξγεζε ε παξαπάλσ 

θνηηήηξηα απνηειεί έλδεημε πξψηκεο αιγεβξηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ δχν πνζνηήησλ, ελψ βιέπνπκε πσο 

εθηειεί πξάμεηο κε βάζε απηέο ηηο αθαζφξηζηεο πνζφηεηεο. Δμίζνπ ελδηαθέξνπζα 

παξαηήξεζε θαηαγξάθεηαη απφ ηελ θνηηήηξηα 10 ε νπνία αλαθέξεη "Κάζε ηεηξάγσλνο 

αξηζκόο είλαη άζξνηζκα δπν ηξηγσληθώλ αξηζκώλ π.ρ. 16=10+6", ζηελ απάληεζε ηεο 

σζηφζν δελ δηθαηνινγεί πνπ βαζίδεη ηελ παξαπάλσ δήισζε ελψ ζπλερίδεη "Τπάξρνπλ 

όκσο θαη θάπνηνη ίδηνη ηεηξαγσληθνί θαη ηξηγσληθνί όπσο ην 36 σο 6νο ηεηξάγσλνο θαη 

8νο ηξηγσληθόο". Ζ ηειεπηαία πξφηαζε αλ θαη ζσζηή δελ καο παξέρεη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε φζα έρεη θαηαγξάςεη ε ζπγθεθξηκέλε θνηηήηξηα θαη 

κάιινλ ζηεξίδεηαη ζε παξαηήξεζε ησλ ηξηγσληθψλ θαη ηεηξάγσλσλ αξηζκψλ. Τέινο 

ε θνηηήηξηα 22 αλαθέξεηαη ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ, 

πεξηγξάθνληαο κέζνδν αλάινγε κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο 

ππζαγφξεηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε ηξηγσληθφο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν κε ηελ πξνζζήθε ελφο γλψκνλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θνηηήηξηα 22 

αλαθέξεη "Πξνζζέηνπκε ζε θάζε πιεπξά (ελλνεί ηνπ ηεηξαγώλνπ) κηα θνπθίδα". Ζ 

δηαπίζησζε απηή θαλεξψλεη ηελ χπαξμε ζεκεησηηθήο δεκηνπξγίαο, θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ζπκβνιηζκνχ. Τα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ δεκηνπξγνχλ 

εηθφλα, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάρζεθαλ θαηά δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. Υπήξμαλ ζηνηρεία ηα νπνία βιέπνπκε πσο έξρνληαη ζε αληηζηνηρία κε 

επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, σζηφζν ελδερνκέλσο λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ 

λα εζηηάζνπκε θαη ζηελ εμέιημε, πνπ είραλ νη ζπκκεηέρνληεο σο κνλάδεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Ζ δηαπίζησζε απηή βαζίδεηαη, ζην ξφιν πνπ νπνηαδήπνηε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε έρεη θαη είλαη λα κεηαδψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηελ 

επηζπκεηή πιεξνθνξία ή λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ. 

Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ ησλ Δπηιεγκέλσλ Φνηηεηώλ 

Οη θνηηεηέο ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, δελ 

επηιέρζεθαλ κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, αιιά ε επηινγή έγηλε κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηνχλ νη πνξείεο 

ησλ αηφκσλ εθείλσλ, ησλ νπνίσλ ε εμέιημε ζα ήηαλ φζν ην δπλαηφλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ. Ζ αλάιπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηηεηψλ δεκηνπξγεί εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ, αθνχ ζηηο απαληήζεηο ηνπο κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ε 

ζπλνιηθή εξγαζία. Υπήξμαλ πεξηπηψζεηο ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη παξνπζίαζαλ 

ηθαλνπνηεηηθά δείγκαηα, απφ ηελ αξρή θαη ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο φπσο νη θνηηήηξηεο 13 θαη 14 θαη νη θνηηεηέο 1 θαη 2, θάπνηνη θαηάθεξαλ λα 

μερσξίζνπλ ζε νξηζκέλα ζηάδηα κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηε θνηηήηξηα 17 

άιια θαη ηνλ θνηηεηή 3, ελψ άιινη μεθίλεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα έρνπλ 

μεθάζαξε εηθφλα, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχνληαλ ηα εξσηήκαηα 

(θνηηήηξηεο 15 θαη 16), αιιά ζε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο βειηίσζαλ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπο θαη παξήγαγαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αμηφινγα απνηειέζκαηα. 

Τέινο ζηφρνο ήηαλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα δηαθσηηζηνχλ δεηήκαηα, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο ζπλζήθεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πην αμηφινγα απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο δφκεζαλ ηελ ζθέςε ηνπο θαη 

θηλήζεθαλ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ ζηνλ αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο.   

Φνηηεηήο 3 

Παξαηεξψληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ηνλ θνηηεηή 3 ην 

ζπκπέξαζκα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη, πσο νη αλαπαξαζηάζεηο ηδξπκαηηθέο ή κε 

είραλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ εξγαζία ηνπ. Με βάζε ινηπφλ απηέο ν παξαπάλσ θνηηεηήο 

πξνρσξά ζε ζεκεησηηθή θπξίσο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ζε εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία, 

ελψ απνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο. Δπηπιένλ 

θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γελίθεπζεο, σζηφζν αγλνεί ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα πνπ θαζηζηνχλ έλα ηχπν γεληθφ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα βιέπνπκε ηνλ θνηηεηή λα αλαγλσξίδεη 

ηελ ζρέζε, πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ζέζε ηνπ ηξηγσληθνχ αξηζκνχ θαη ηνλ αξηζκψλ 

ησλ ζεκείσλ ηεο βάζεο, έλδεημε φηη ν θνηηεηήο έρεη εκπιαθεί κε ηε ζεκεησηηθή 

δεκηνπξγία. Ωζηφζν ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζε ζην πξψην θαη ην 

δεχηεξν εξψηεκα, θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα δπζθνιία ηνπ αηφκνπ θαηά ηε κεηάβαζε 

απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ζηε ιεθηηθή απνηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ 
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αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα "Σξηγσληθόο αξηζκόο. ηε βάζε θάζε ζρήκαηνο ππάξρνπλ 

ηόζα ζεκεία όζα θαη ν αξηζκόο πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε" θαη "Οη ηξηγσληθνί αξηζκνί 

είλαη ε αλαπαξάζηαζε ή κε ζεκεία ή κε κηθξνύο θύθινπο ελόο ζπλόινπ αξηζκώλ ώζηε 

λα δίλνπλ ηξηγσληθό ζρήκα". Παξαηεξψληαο φκσο ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηηο απαληήζεηο, θαίλεηαη πσο ν ζπκκεηέρσλ έρεη αληηιεθζεί ζσζηά ην 

πσο δνκνχληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί, παξφηη δελ πεξηγξάθεη κε αξθεηή ζαθήλεηα 

ιεθηηθά ηε δηαδηθαζία. Σπλερίδνληαο ζηελ νκαδηθή εξγαζία βιέπνπκε πσο θαη ζηε 

θάζε δεκηνπξγίαο γεληθεχζεσλ, ν θνηηεηήο αλαθαιεί ζην κπαιφ ηνπ ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξηγσληθνχ αξηζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεη πσο απφ ηελ 

βάζε πξνο ηελ θνξπθή, ηα ζεκεία κεηψλνληαη ζε θάζε βήκα θαηά έλα "Ναη όλησο κηα 

ζέζε ράλεηαη". Δπίζεο ζην ίδην ζηάδην βιέπνπκε λα θάλεη πξνζπάζεηα έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη γεληθφ ηχπν, δείρλνληαο ηελ επίγλσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο ελφο 

ηέηνηνπ ηχπνπ "ν 7νο είλαη ην 28 κήπσο αλ παίξλακε ηνλ ηύπν, γηα παξάδεηγκα πνηόλ 

αξηζκό ζέινπκε; ην 7... λα ην νλνκάζνπκε ρ, επί 3 ζπλ πάιη ηνλ ίδην αξηζκό καο βγάδεη 

ην 28", ελψ ζε άιιν ζεκείν αλαθέξεη "Πξέπεη λα βξνύκε έλα γεληθό ηύπν". Έλα 

ζεκείν πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη, πσο παξά ηελ δηαηππσκέλε αίζζεζε 

ρξεζηκφηεηαο απνδεηθηηθνχ ιφγνπ "Μαο δεηάεη κόλν ηνπο αξηζκνύο άιια πξέπεη λα 

βάινπκε πσο ηα βξήθακε", δελ θαηαγξάθεη θάπνηα πξνζπάζεηα λα αηηηνινγήζεη ή λα 

ηεθκεξηψζεη θάηη ζηελ εξγαζία ηνπ. Ο παξαπάλσ ηξφπνο ιεηηνπξγίαο αθνινπζείηαη 

απφ ηνλ θνηηεηή θαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εξγαζίαο ηνπ. Τνλ βιέπνπκε ινηπφλ λα 

βαζίδεηαη θαη πάιη θαηά κεγάιν βαζκφ ζηηο αλαπαξαζηάζεηο, πξνρσξάεη ζε 

ζεκεησηηθή δεκηνπξγία θαζψο δεκηνπξγεί ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζε ηξηγσληθνχο θαη ηεηξαγσληθνχο αξηζκνχο. Δπίζεο φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο θαηά ηελ εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. Απηφ είλαη 

έθδειν θαζψο ελψ αλαθέξεη "Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ ηεηξαγσληθό αξηζκό, 

πνιιαπιαζηάδνπκε ηα ζεκεία ηεο κηαο πιεπξά κε ηα ζεκεία ηεο άιιεο", δελ 

αληηιακβάλεηαη πσο ζηελ πξφηαζε ηνπ απηή πεξηέρεηαη ν γεληθφο ηχπνο ζρεκαηηζκνχ 

ησλ ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ. Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγεί θαη πάιη κηα αλαδξνκηθή ζρέζε 

"Ο 2νο ηξηγσληθόο γηα λα καο δώζεη ηνλ 2ν ηεηξάγσλν πξνζζέηνπκε έλα αθόκα ζεκείν 

f(x)=f(x-1)+f(x)" πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ηξηγσληθνχο 

θαη ηεηξάγσλνπο αξηζκνχο, ε νπνία είλαη απφ ηε κηα κεξηά ιαλζαζκέλε ελψ νχηε θαη 

ζην εξψηεκα απνηειεί απάληεζε, θαζψο επηζπκεηφ ήηαλ λα βξεζνχλ αξηζκνί πνπ λα 

αλήθνπλ θαη ζηηο δπν θαηεγνξίεο θαη φρη ε κεηάβαζε απφ ηνλ ηξηγσληθφ ζηνλ 
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αληίζηνηρν ηεηξαγσληθφ. Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηηεηή, είλαη θαλεξφ πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο δελ άιιαμε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί φηαλ αληηκεησπίδεη κηα 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Έηζη ινηπφλ ηνλ βιέπνπκε λα θηάλεη κέρξη ηελ 

εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία, κε ζθνπφ ηελ γελίθεπζε, ρσξίο σζηφζν λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Φνηηήηξηα 15 

Ζ θνηηήηξηα μεθηλάεη ηελ εξγαζία ηεο πάλσ ζηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο 

δεκηνπξγψληαο κηα απζφξκεηε αλαπαξάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη νπηηθά 

ηνπο δπν πξψηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο. Σηε ζπλέρεηα κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλε 

αλαπαξάζηαζε πξνρσξάεη ζε ζεκεησηηθή δεκηνπξγία. Απηφ πνπ γίλεηαη φκσο θαλεξφ 

είλαη πσο ε θνηηήηξηα δελ έρεη ζρεκαηίζεη κε μεθάζαξν ηξφπν εηθφλα, ζρεηηθά κε ην 

ηη είλαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί θαη πσο θαηαζθεπάδνληαη. Ζ απάληεζε πνπ δίλεη, είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο δπζθνιίαο πνπ εκθαλίδεηαη "Έλα κηθξό ηζνζθειέο ηξίγσλν 

ζρεκαηίδεηαη άκα ελώζνπκε ηνπο 3 ηξηγσληθνύο αξηζκνύο, εάλ ην δηπιαζηάζνπκε 

έρνπκε 6 ηξηγσληθνύο αξηζκνύο". Σπγρέεη ινηπφλ ηελ έλλνηα ηνπ έθηνπ θπζηθνχ 

αξηζκνχ κε ηνλ δεχηεξν ηξηγσληθφ αξηζκφ, θαζψο απνηειείηαη θαη απηφο απφ έμη 

ζεκεία. Έηζη γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ζπγθεθξηκέλε θνηηήηξηα, μεθηλάεη απφ 

δηαθνξεηηθή βάζε ηελ πξνζπάζεηα ηεο. Απφ ηελ ίδηα απάληεζε δηαθξίλεηαη ε ρακέλε 

επθαηξία πνπ εκθαλίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί ε ζρέζε κεηαβνιήο κεηαμχ 

ησλ δηαδνρηθψλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, θαζψο ε θνηηήηξηα εζηηάδεη ζηνλ δηπιαζηαζκφ 

ηεο πνζφηεηαο. 

Σηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ε θνηηήηξηα πξνρσξάεη ζε ζεκεησηηθή δεκηνπξγία, 

βαζηδφκελε ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην πξψην εξψηεκα θαη κε 

βάζε ηα νπνία δνκηθφ ζηνηρείν ζρεκαηηζκνχ ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, είλαη ν 

δεχηεξνο ηξηγσληθφο αξηζκφο (). Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ε αλαθνξά "Ο παξαπάλσ ζπλεηξκόο ζπκπίπηεη κε ηνλ ηξόπν πνπ 

ζεσξώ όηη θαηαζθεπάδνληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί. Εθόζνλ 1νο=1 2νο=3.Πάληα 

ιεηηνπξγεί κε ην  ,δειαδή 3*2 γηα ην 6 ή 3+3=6. Γηα ην 10 επεηδή δελ βγαίλεη 

δηπιαζηάδνληαο ην 3 ζα πνύκε 3+3+3+1 δειαδή 2 ηξίγσλα θαη γηα λα ζρεκαηηζηεί ην 

ηξίην ηξίγσλν πξνζζέηνπκε έλαλ ηξηγσληθό αξηζκό". Δίλαη θαλεξφ φηη κέζα απφ ηελ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιπθζεί, ρσξίο 
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σζηφζν επηηπρία, ην κνηίβν πίζσ απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. 

Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ ε αζπλέπεηα κε βάζε ηελ νπνία γίλεηαη ε 

αλάιπζε ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, αιιά θαη ε αδπλακία δεκηνπξγίαο γελίθεπζεο 

φπσο απηή θαλεξψλεηαη απφ ηελ απάληεζε ζην ηξίην θαη ηέηαξην εξψηεκα "Δελ 

ζεσξώ όηη κε ηελ παξαπάλσ ξνή ηεο ζθέςεο κνπ γηα ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο 

ηξηγσληθώλ αξηζκώλ, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί 11νο ηξηγσληθόο αξηζκόο", "Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηξηγσληθνύ αξηζκνύ, ηνλ ηξόπν βαζηθά θαηαζθεπήο, θαη κε βάζε απηά πνπ 

καο έρνπλ δνζεί ζα θαηαζθεύαδα αξηζκνύο ηξηγσληθνύο, θπξίσο πεξηηηνύο(κνλνύο) 

αξηζκνύο". 

Παξαθνινπζψληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ θνηηήηξηα 15 θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη πσο θαιχπηεη ην ρακέλν αξρηθφ έδαθνο, ελψ 

ζπκκεηέρεη θαη αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηεο ζηε δεκηνπξγία 

ζπκπεξαζκάησλ. Αθφκα γίλεηαη θαλεξή κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηεο 

θνηηήηξηεο 16 θαη 17, ε αληίιεςε σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηχπνπ πνπ 

ζα παξάγεη ηνπο επηζπκεηνχο θάζε θνξά ηξηγσληθνχο αξηζκνχο: 

Φνηηήηξηα 16: Απηφο μέξεηο πνπ ζέιεη λα ζηεξηρζεί;... αλ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο... 

θάπνηνο πνπ λα ιεηηνπξγεί ζε... 

Φνηηήηξηα 15: Ναη γηαηί λα θάηζνπκε λα ην ιχζνπκε είλαη αξθεηά ρξνλνβφξν 

Φνηηήηξηα 17: Ναη γηαηί κεηά έρνπκε ηνλ 30ν,83ν,120ν πσο ζα ην θάλνπκε; 

Φνηηήηξηα 15: Ναη είλαη ν ηξφπνο, είλαη απηφ πνπ ιέεη...λα αλαθαιχςνπκε ηνλ 

ηξφπν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ε εξγαζία ηεο θνηηήηξηαο 15 κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε δπν ζηάδηα. Σην πξψην ε θνηηήηξηα 15 δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

ζεκεησηηθή θπξίσο δεκηνπξγία θαη ζην δηάζηεκα απηφ βαζηδφκελνη ζηα ιεγφκελα 

ηεο, δείρλεη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. 

Γλσξίδεη πιένλ πσο λα δεκηνπξγήζεη έλαλ, ελψ παξάιιεια αλαγλσξίδεη θαη ηε ζρέζε 

ππάξρεη κεηαμχ δηαδνρηθψλ, αθνχ θηάλεη ζην ζπκπέξαζκα πσο απηνί πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ πξνεγνχκελν, πξνζζέηνληαο θάζε θνξά κηα επηπιένλ κνλάδα "Πξνζζέηεη ην 

30 θαη ζέινπκε λα βξνύκε ην 29, γηαηί πάληα πξνζζέηεηο ζην πξνεγνύκελν... δειαδή 

21+7= 28 ηνλ θαηλνύξην, επνκέλσο γηα λα βξνύκε ην 30 ζέινπκε ην απνηέιεζκα ηνπ 

29". Έηζη ινηπφλ αθνχ έρεη εκπιαθεί ζηελ ζεκεησηηθή δεκηνπξγία, βιέπνπκε ηε 

θνηηήηξηα ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία γελίθεπζεο. Ζ πξψηε 
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πξνζπάζεηα πνπ θαηαγξάθεηαη, αθνξά ηε κεηάβαζε απφ ηνλ ηξίην ηξηγσληθφ αξηζκφ 

πνπ είλαη γλσζηφο απφ πξνεγνχκελν ζηάδην ζηνλ ηξηαθνζηφ ηξηγσληθφ "όρη 

απιά...δελ κπνξνύκε λα;... ζα ηνλ βξνύκε από ηνλ 3ν ηξηγσληθό επί 10(ελλνεί ηνλ 30 

κάιινλ) άκα θάλνπκε...όρη;". Ζ ηδέα απηή δελ ραίξεη απνδνρήο απφ ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο θαη ε θνηηήηξηα 15 επαλέξρεηαη, πξνηείλνληαο πσο ε ιχζε ζα πεξηέρεη 

θάπνηαο κνξθήο πνιιαπιαζηαζκφ "Δελ κπνξνύκε... είλαη πνιύ απιό γηα λα ην βξνύκε 

γίλεηαη θάηη κε πνι/ζκό". Σηε ζπλέρεηα θαη κεηά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα 

ππφινηπα κέιε, δεκηνπξγείηαη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπλάξηεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Ζ παξαηήξεζε 

σζηφζν φπσο θαη πξνεγνπκέλσο ηνλίζηεθε ζηνλ θνηηεηή 3, είλαη πσο ε αλαδξνκηθή 

ζρέζε πνπ πξνηάζεθε δελ απνηειεί γεληθφ ηχπν. 

Τέινο θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εξγαζίαο πηζηνπνηείηαη ε εμειηθηηθή πνξεία 

ηεο θνηηήηξηαο, ε νπνία πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη γεληθφ ηχπν αλαθέξεη 

"Παίξλνληαο ηνπο πξώηνπο ηεηξαγσληθνύο αξηζκνύο ηνπο ππνινγίδνπκε σο 

ζπλαξηήζεηο θαη έπεηηα από δνθηκέο, ν ηύπνο γηα ηνπο ηεηξάγσλνπο είλαη F(x)=f(x-

1)+(2x-1)". Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα απηφ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη ε 

έθθξαζε F(x)=f(x-1)+(2x-1), πνπ θαλεξψλεη ηελ θαηαλφεζε, κεηά απφ παξαηήξεζε, 

ηνπ κνηίβνπ πίζσ απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ. Ο ηχπνο απηφο αλ 

θαη αλαδξνκηθφο ελζσκαηψλεη κέζα ηνπ ηελ ηδηφηεηα ησλ ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ θαη 

απνηειεί ηνλ ηξφπν πνπ ζρεκαηίδνληαη, ν θαζέλαο δειαδή απνηειείηαη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ηνπ πξνζζέηνληαο θάζε θνξά ηνλ επφκελν πεξηηηφ αξηζκφ. Τν 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ηεο θνηηήηξηαο απνηειεί έλδεημε πξψηκεο αιγεβξηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 

Φνηηήηξηα 16 

Ζ θνηηήηξηα 16 φπσο αλαθέξεη ε ίδηα μεθηλάεη λα εξγάδεηαη παξαηεξψληαο ηνπο 

ηξηγσληθνχο αξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί θαη εθθξάδεη ηελ άπνςε, ρσξίο λα γίλεηαη 

μεθάζαξα αληηιεπηφ ην ζθεπηηθφ ηεο, φηη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί εμειίζζνληαη 

πξνζζέηνληαο έλα ζεκείν ζηνλ πξνεγνχκελν ηξηγσληθφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά 

φκσο δελ θαίλεηαη πσο αληηπξνζσπεχεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθά, 

αθνχ αλ εζηηάζνπκε ζηελ αλαπαξάζηαζε πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη κάιινλ ελλνεί 

πξνζζήθε βάζεο κε έλα επηπιένλ ζεκείν. Δίλαη μεθάζαξε ινηπφλ ε αλαληηζηνηρία 

κεηαμχ γξαπηήο πεξηγξαθήο θαη αλαπαξάζηαζεο. Ζ αζαθήο αλαθνξά ζηελ 
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θαηαζθεπή ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ ζπλερίδεηαη θαη ζην δεχηεξν εξψηεκα, αθνχ ε 

θνηηήηξηα αλαθέξεη "Οη ηξηγσληθνί αξηζκνί θαηαζθεπάδνληαη πξνζζέηνληαο ζεκεία  

ηόζα όζα ρξεηάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπκε ηνλ αξηζκό πνπ ζέινπκε". Σην ηξίην 

εξψηεκα ε θνηηήηξηα εξγάδεηαη, πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςεη ηε ζρέζε κεηαβνιήο 

κεηαμχ ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, σζηφζν παξαζέξλεηαη απφ ηελ δηαηχπσζε ησλ 

εξσηεκάησλ, φπσο αλαθέξεη ε ίδηα θαηά ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη ινηπφλ 

αληί λα παξαηεξήζεη ηελ κεηαβνιή κεηαμχ δηαδνρηθψλ φξσλ, εζηηάδεη ζηνλ έθην θαη 

ηνλ ελδέθαην αλαθέξνληαο "ν 11νο ηξηγσληθόο αξηζκόο ζα είλαη ν δηπιάζηνο ηνπ 6νπ 

ηξηγσληθνύ αξηζκνύ". Απηή ε παξαηήξεζε ζαθψο θαη δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνην 

ζηνηρείν άιια δεκηνπξγήζεθε απιά καληεχνληαο, έλδεημε φηη ε θνηηήηξηα 

ιεηηνχξγεζε κε μεθάζαξα αξηζκεηηθφ ηξφπν. Τν πξψην ζηάδην ηεο εξγαζίαο θιείλεη 

κε ηελ θνηηήηξηα λα αλαθέξεη πσο "Γηα λα θαηαζθεπάζεηο θάπνηνλ ηξηγσληθό αξηζκό 

ζηεξίδεζαη ζηα ζεκεία", θαηαγξαθή πνπ θαίλεηαη πνιχ γεληθφινγε. Γεληθή 

παξαηήξεζε απφ ην πξψην ζηάδην είλαη, πσο ε ζπγθεθξηκέλε θνηηήηξηα δελ 

ζηεξίδεηαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο, ε νπνίεο θαίλεηαη λα έρνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν θαη 

ηηο δεκηνχξγεζε κφλν φηαλ θάηη ηέηνην δεηνχληαλ. 

Πεξλψληαο ζηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα κε ην μεθίλεκα ε θνηηήηξηα εζηηάδεη ζηε 

δεκηνπξγία γελίθεπζεο πξνζπαζψληαο λα κεηαδψζεη ζηελ νκάδα ηεο ηελ 

αλαγθαηφηεηα απηή, αθνχ ηνπο ιέεη "Απηόο μέξεηο πνπ ζέιεη λα ζηεξηρζεί;... αλ 

ππάξρεη θάπνηνο ηξόπνο... θάπνηνο πνπ λα ιεηηνπξγεί ζε...". Ζ πξνζπάζεηα φκσο γηα 

γελίθεπζε μεθηλάεη κε ιαλζαζκέλε ινγηθή, αθνχ ζεσξεί πσο ε παξαηήξεζε ηνπ 

ελδέθαηνπ ηξηγσληθνχ αξηζκνχ ζα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ηξφπνπ θαηαζθεπήο 

νπνηνπδήπνηε ηξηγσληθνχ "Λνγηθά όηαλ βξήθακε ηνλ 11ν ηξηγσληθό αξηζκό ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ ηξόπν πνπ κπνξείο λα θαηαζθεπάζεηο νπνηνλδήπνηε". Δπηπιένλ επεμεγψληαο 

ηελ ινγηθή ηεο δίλεη απάληεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ απάληεζε ζην ηξίην 

εξψηεκα ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο "Ο 11νο ινγηθά ζα έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηνλ 6ν 

γηαηί ζην πξνεγνύκελν δεηήζεθε λα βξνύκε ηνλ 6ν ηξηγσληθό αξηζκό θαη κεηά καο ιέεη 

κπνξείηε λα βξείηε ηνλ 11ν; ινγηθά δελ ζα ήζειε λα θάλνπκε πάιη ηειίηζεο, ηειίηζεο... 

κήπσο δηπιαζηάδεηαη ν 6νο γηα λα βξνύκε ηνλ 11ν;". Σε κεηαγελέζηεξν ζεκείν θαη ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο θνηηήηξηεο 15 θαη 17, εκθαλίδεηαη μαλά ε ιαλζαζκέλε κέρξη 

εθείλν ην ζεκείν αληίιεςε, γηα ηελ ζρέζε κεηαβνιήο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ 

ηξηγσληθψλ αξηζκψλ: 
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Φνηηήηξηα 16: Γειαδή αθνχ καο ιέεη φηη ν 6νο... βξήθακε θαη πξηλ φηη ήηαλ ην 21 

άξα ν 7νο ζα είλαη ε; 

Φνηηήηξηα 17: 21 θαη... 21+1  

Φνηηήηξηα 16: 21 ζπλ 1 ινγηθά  

Φνηηήηξηα 17: Μφλν κηα θνπθίδα βάδεηο παξαπάλσ;  

Φνηηήηξηα 16: Όρη;  

Φνηηήηξηα 17: Γελ λνκίδσ  

Φνηηήηξηα 15: Δίλαη αθξηβψο 7νο θαη 8νο ζα πάλε πάιη +1;  

Φνηηήηξηα 16: Όρη ζπάεη παξαπάλσ, κηζφ ιεπηφ  

Φνηηήηξηα 17: ε βάζε... 

Φνηηήηξηα 16: Με ηε βάζε... ε βάζε πάεη ζπλ 1 

Απφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα ε θνηηήηξηα 16 εμειίζζεη ην επίπεδν θαηαλφεζεο ζε 

ζράζε κε ηελ έλλνηα ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, θάηη πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο 

παξεκβάζεηο "Με ηε βάζε... ε βάζε πάεη ζπλ 1", γηα λα πεξηγξάςεη πσο κεηαβάιιεηαη 

ν θάζε ηξηγσληθφο αξηζκφο θαη "-1 λνκίδσ, γηαηί βάδεηο αλάκεζα ζηε θάζε θνπθίδα, 

νπόηε κηα θεύγεη" γηα λα πεξηγξάςεη πσο δνκείηαη κεηά ηε βάζε. Δπηπιένλ ηελ 

βιέπνπκε λα αιιάδεη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκεί ηελ ζθέςε ηεο, θαζψο 

πξνρσξάεη ζηαδηαθά δεκηνπξγψληαο απνηειέζκαηα "θέςνπ όηη ην 6ν έρεη 21", "Αο 

ην πάξνπκε από ην 6ν κε ηηο 21 θνπθίδεο θαη λα ζπλερίζνπκε κεηά γηα ην 7ν", "28 

θνπθίδεο έρεη ν 7νο". Ζ γεληθή αίζζεζε είλαη πσο κε ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ ε θνηηήηξηα 16, βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ θαη ηελ ζρέζε κεηαβνιήο κεηαμχ ηνπο. 

Σε αληηζηνηρία φκσο θαη κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηεο έρεη ην ίδην δήηεκα, 

ζρεηηθά κε ηελ γεληθφηεηα ηνπ ηχπνπ πνπ πξνηάζεθε. 

Κιείλνληαο κε ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε θνηηήηξηα 16 θαηαιήγεη 

ζε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα κε ηελ θνηηήηξηα 15, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. Εήηεκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη ε ρακέλε επθαηξία 

πνπ παξνπζηάδεηαη, θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο εμέιημεο ησλ πέληε πξψησλ 

ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγίαο ηνπο. Δλψ δειαδή ζα κπνξνχζε κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ε θνηηήηξηα 

λα θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα, πσο πςψλνληαο ηελ ζέζε ηνπ ηεηξαγσληθνχ ζην 
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ηεηξάγσλν ζα πξνθχςεη ν δεηνχκελνο, εζηίαζε ζηελ ζρέζε κεηαβνιήο. Παξφια απηά 

θαη ε ζρέζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε, κπνξεί λα κελ ρξεζηκεχεη ζηνπο ζθνπνχο ηεο 

εξγαζίαο, απνηππψλεη ηελ εμέιημε ησλ ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ θαη απνηειεί έλδεημε 

αιγεβξηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Φνηηήηξηα 17 

Ζ θνηηήηξηα 17 μεθίλεζε κε ηε δεκηνπξγία κηαο ηδξπκαηηθήο θαη κηαο απζφξκεηεο 

αλαπαξάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ βαζηζκέλε ζε απηέο λα εξγαζηεί θαη λα δεκηνπξγήζεη 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο. Σηελ απζφξκεηε 

αλαπαξάζηαζε θαηέγξαςε ζηαδηαθά ηνπο 6 πξψηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο, 

ζεκεηψλνληαο ηελ δηαθνξά ηνπο. Με απηφ ην ηξφπν φπσο θαίλεηαη ζρεκάηηζε κηα 

γεληθή εηθφλα γηα ην πσο δνκνχληαη νη ηξηγσληθνί θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεχαζε ηνλ 

έθην δεηνχκελν ηξηγσληθφ, ελψ επεμεγεί γξάθνληαο "Σνπνζεηνύκε 6 θύθινπο ζηε 

βάζε. 1νο ηξηγσληθόο αξηζκόο 1+2=3 2νο ηξηγσληθόο αξηζκόο 3+3=6 3νο ηξηγσληθόο 

αξηζκόο 6+4=10 4νο ηξηγσληθόο αξηζκόο 10+5=15 5νο 15+6=21 6νο Καη ζρεκαηηθά 

θαη κε πξάμεηο παξαηεξνύκε όηη ν 6νο ηξηγσληθόο αξηζκόο είλαη ην 21". Σηε ζπλέρεηα 

φκσο γηα αδηεπθξίληζηνπο ιφγνπο δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε, νχηε θαηέγξαςε 

θάπνηα παξαηήξεζε, ζηα ππφινηπα εξσηήκαηα ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο. Τν 

γεγνλφο απηφ πξνθαιεί έθπιεμε, θαζψο φπσο δηαπηζηψλεηαη παξαθάησ ε 

ζπγθεθξηκέλε θνηηήηξηα απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηα θαη δεκηνπξγηθή. 

Σπλερίδνληαο κε ηα παξαγφκελα ηεο θνηηήηξηαο 17 βιέπνπκε κεηαμχ άιισλ λα 

πξνζπαζεί λα κεηαδψζεη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηεο ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα 

νπνία θαηέιεμε ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη "Η βάζε ηνλ 

ίδην αξηζκό δελ έρεη;...11 θνπθίδεο...αο πνύκε ν 7νο είρε 7 θνπθίδεο, ν 1νο είρε κηα 

θνπθίδα, ν 2νο είρε 2 θνπθίδεο". Ζ παξέκβαζε απηή αλ θαη θαίλεηαη ηεηξηκκέλε 

βνήζεζε θαηά πνιχ ηα ππφινηπα κέιε ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ 

ηξηγσληθψλ αξηζκψλ θαη ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Γελ ζα 

πξέπεη λα παξαβιεθζεί φηη θαη ε ίδηα βειηηψζεθε κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπκθνηηεηψλ 

ηεο. Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηηήηξηα 16, ράξε ζηελ νπνία 

θαηαλφεζε ην πσο νη ηξηγσληθνί ζρεδηάδνληαη απφ ηελ θνξπθή σο ηελ βάζε: 

Φνηηήηξηα 17: Καη κεηά πάεη -2 θάζε θνξά 

Φνηηήηξηα 16: -1 λνκίδσ, γηαηί βάδεηο αλάκεζα ζηε θάζε θνπθίδα, νπφηε κηα 

θεχγεη 
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Με βάζε ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα νξγαλψλεηαη ε πξψηε απφπεηξα ηεο θνηηήηξηαο 

17, γηα δεκηνπξγία κεγάισλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ κέζα απφ δηαδνρηθά αζξνίζκαηα 

"Άξα είλαη(ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη ηνλ ελδέθαην) +11 +(11-1) κέζα ζε παξέλζεζε... λα 

ην θάλνπκε κε ηνπο κηθξνύο αξηζκνύο, αο πνύκε έλα ηξίγσλν κε 3 θνπθίδεο έρεη 2 +(2-

1) =2+1=3", "ν 5νο πόζν είρε; 1-2-3-4-5 15+6=21,21+7=28 , πάιη έηζη πάεη 

δειαδή", "Άξα είλαη εδώ ζπλ 6 ,15+6=21 θαη εδώ ζπλ 7 ν 8νο είλαη 28+8=36", "ν 9νο 

είλαη 36+9=45, +9 δειαδή; εκείο πνηόλ ζέινπκε λα βξνύκε;". Αξγφηεξα θαη κε ζθνπφ 

ηελ γελίθεπζε ε θνηηήηξηα πξνηείλεη ηελ δεκηνπξγία ζπλάξηεζεο, πνπ ζα δεκηνπξγεί 

νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθφ αξηζκφ "Πξέπεη λα θάλνπκε ζπλάξηεζε άξα εθεί πέξα, κε 

πξόζζεζε θαη πνι/ζκό ". Θεσξεί αθφκα πσο ε δεηνχκελε ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηηο πξάμεηο ηνπ αζξνίζκαηνο θαη ηνπ γηλνκέλνπ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ 

φκσο παξαηεξψληαο ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ε ηδέα φκσο 

πνπ επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεζε ε νκάδα, ήηαλ ε πξφηαζε γηα 

αλαδξνκηθφ ηχπν ηεο κνξθήο f(x)=f(x-1)+x, πνπ πξνηάζεθε απφ ηελ θνηηήηξηα 17 

"Ναη, άξα απηή είλαη ε ζπλάξηεζε f(x-1)+f(x) όρη +x". 

Κιείλνληαο κε ηα πεπξαγκέλα ηηο θνηηήηξηαο 17, θαηά ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα 

εξγάδεηαη ζηελ εχξεζε ηχπνπ δεκηνπξγίαο ησλ ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ. Ο ηχπνο πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη είλαη, αληίζηνηρνο κε απηφλ πνπ πξνηείλνπλ θαη ηα ππφινηπα κέιε 

ηεο ίδηαο νκάδαο, ν αλαδξνκηθφο δειαδή ηχπνο f(x)=f(x-1)+(2x-1). Σηε ζπλέρεηα 

φκσο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα κέιε θαη είλαη αμηνπξφζεθηε ε πξνζέγγηζε 

πνπ πηνζεηεί, αθνχ εμηζψλεη ηνπο δχν ηχπνπο γηα ηξηγσληθνχο θαη ηεηξαγσληθνχο 

αξηζκνχο. Κξίλνληαο κε βάζε ην απνηέιεζκα ε θνηηήηξηα δελ δηθαηψλεηαη, θαζψο 

αθελφο θάλεη θάπνηνπο ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο ζηηο πνζφηεηεο θαη αθεηέξνπ νη 

ηχπνη ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη είλαη αλαδξνκηθνί θαη φρη γεληθνί. Ωζηφζν είλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν φηη εμηζψλεη ηνπο δχν ηχπνπο, δείρλνληαο πσο γλσξίδεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα δνκνχληαλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ιεηηνπξγψληαο κε αιγεβξηθφ 

ηξφπν. Τν παξαπάλσ ζεκείν απνηειεί θαη ην θνξπθαίν δεκηνχξγεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηηήηξηαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

παξέκβαζεο. 

Φνηηήηξηα 13 

Ζ θνηηήηξηα 13 παξαηεξψληαο ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ πνπ 

είραλ δνζεί θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, πσο ν δεηνχκελνο ηξηγσληθφο αξηζκφο ηνπ 
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πξψηνπ εξσηήκαηνο ζρεκαηίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ήδε ππάξρνληνο ηξηγσληθνχ, 

πξνζζέηνληαο ηνπ κηα βάζε κεγαιχηεξε θαηά έλα ζεκείν απφ ηελ ππάξρνπζα. Σηε 

ζπλέρεηα δεκηνπξγεί θαη κηα απζφξκεηε αλαπαξάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη κε αλαιπηηθφ 

ηξφπν, ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ 6 πξψησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, φπσο απηή ηνλ έρεη 

θαηαλνήζεη (εηθφλα 17 παξάξηεκα). Πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεη ζην 

εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πσο ζρεκαηίδνληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί, αλαθέξεηαη ζην 

άζξνηζκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, μεθηλψληαο απφ ην 

ηξηγσληθφ πνπ ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε κέρξη ηε κνλάδα. Ζ ηδέα ηεο απηή 

ζπκππθλψλεηαη ζηελ απάληεζε "Αλ ζέινπκε λα βξνύκε έλαλ ηξηγσληθό αξηζκό 

(1ν,2ν,3ν…) πξνζζέηνπκε ηνλ ίδην αξηζκό + ηνλ ίδην -1 + ηνλ ίδην -2(κέρξη λα 

θηάζνπκε ζην 1)". Ζ παξαπάλσ ηερληθή εθαξκφδεηαη απφ ηε θνηηήηξηα ζην ηξίην 

εξψηεκα, πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηνλ 11 ηξηγσληθφ "Με βάζε ην εξώηεκα 1 ζπλερίδνπκε 

κε βάζε ηελ ίδηα ινγηθή 11νο 11+1=+9+8+7+6+5+4+3+2+1=66". Σην ηέηαξην 

εξψηεκα θαη κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε ηξηγσληθνχ αξηζκνχ, επηρεηξεί 

λα γεληθεχζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο θαη αλαθέξεη "Έζησ ρ ν 

νπνηνζδήπνηε ηξηγσληθόο αξηζκόο ρ=ρ+(ρ-1)+(ρ-2)+(ρ-3)+(ρ-4)…". Ζ πξνζπάζεηα 

απηή θαηαδεηθλχεη ηνλ αξηζκεηηθφ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε θνηηήηξηα 

ιεηηνχξγεζε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, αθνχ ε επηζπκεηή γελίθεπζε δελ ζπκππθλψλεηαη 

ζηε ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο. Κάλνληαο κηα απνηίκεζε ε θνηηήηξηα 13 δείρλεη πσο 

κπνξεί λα θηλεζεί κε πνιχ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ζηε ζεκεησηηθή δεκηνπξγία θαζψο 

δεκηνχξγεζε πνιχ μεθάζαξεο θαη ζαθείο αλαπαξαζηάζεηο, πνπ ππνβνεζνχλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο πνπ αθνξά ε δξαζηεξηφηεηα. Όζνλ αθνξά φκσο ηε γελίθεπζε 

δελ ηα θαηάθεξε επαξθψο αλ θαη έδεημε ζηνηρεία πξψηκεο αιγεβξηθήο ιεηηνπξγίαο, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ δνκή ηεο ζρέζεο κεηαβνιήο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. 

Σηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ε θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη, είλαη θνηλή γηα 

ηελ νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο θνηηήηξηεο 13, 14 θαη ηνπο θνηηεηέο 1 θαη 2, νπφηε 

ν ζρνιηαζκφο πνπ ζα γίλεη αθνξά ηελ νκάδα σο ζχλνιν, θαζψο ν δηαρσξηζκφο ηνλ 

επηκέξνπο αηφκσλ δελ ζα βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Τα παξαπάλσ άηνκα ινηπφλ εξγάζηεθαλ ζηελ δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν πνπ δφζεθε κε θαζαξά ππνινγηζηηθφ 

ηξφπν, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ησλ δεηνχκελσλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ ρσξίο λα 

ππάξρεη γελίθεπζε ησλ παξαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ. Οη παξαπάλσ θνηηεηέο 

αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο θαη εμειίζζνληαο κε βειηηψζεηο κηθξέο ηδέεο πνπ 
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πξνηάζεθαλ, ρσξίο λα ππάξρεη παξέκβαζε πνπ λα κπνξεί λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ 

θαη λα ζεσξείηαη ρξήζηκε ε αλάιπζε ηεο, πξνζπάζεζαλ λα επαιεζεχζνπλ ηα 

παξαγφκελα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ. Σηε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο δνζείζαο ζρέζεο πξνρψξεζαλ ζε 

δνθηκέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο πνπ είραλ ππνινγίζεη ζε 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Με ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ινηπφλ έθηαζαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε ζρέζε πνπ εμεηάδνληαλ πξάγκαηη ήηαλ αιεζήο, σζηφζν θαη πάιη 

ε πξνζπάζεηα ζηακάηεζε εθεί ρσξίο λα εμεηαζηεί νπνηαδήπνηε γελίθεπζε. 

Δκθαλίδεηαη θαη ζε απηφ ην ζεκείν ην ίδην δήηεκα ζρεηηθά κε ηε γελίθεπζε θαη θαη' 

επέθηαζε ηελ εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία, ζηελ νπνία νη παξαπάλσ θνηηεηέο θαίλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δνζείζεο απαληήζεηο, λα δπζθνιεχνληαη. Δθηφο απηνχ φκσο 

παξαηεξείηαη θαη έιιεηςε ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί 

ππνζηεξηθηηθφο ή απνδεηθηηθφο ιφγνο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζνχλ ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα. Τν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ζηεξίδεηαη ζηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε 

αλαθνξάο θαη ππεξάζπηζεο, γχξσ απφ ηελ νξζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

απνηειεζκάησλ. 

Δπηζηξέθνληαο μαλά ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηεο θνηηήηξηαο 13, ζα 

πεξάζνπκε ζηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα, φπνπ έρεη ζρεδηάζεη ηνπο 6 πξψηνπο 

ηξηγσληθνχο αξηζκνχο. Παξαηεξψληαο ηηο παξαπάλσ αλαπαξαζηάζεηο ε θνηηήηξηα 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ηεηξαγσληθνί αξηζκνί δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

ηχπν ρ
2
, θηάλνληαο έηζη ζηελ επηζπκεηή γελίθεπζε. Σηε ζπλέρεηα φκσο πξνηείλεη ηνλ 

θπζηθφ αξηζκφ έλα σο ηξηγσληθφ θαη ηεηξαγσληθφ ηαπηφρξνλα, ρσξίο λα θαηαγξάθεη 

γηαηί θαη πσο έθηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Σπλνςίδνληαο ε παξαπάλσ 

θνηηήηξηα έδεημε λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηε δεκηνπξγία απζφξκεησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, θαηαλφεζε ηε ζρέζε κεηαβνιήο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ θαη 

δεκηνχξγεζε ηχπν γηα ηνπο ηεηξαγσληθνχο αξηζκνχο, σζηφζν έδεημε αδπλακία ζηελ 

ζπιινγηζηηθή δηεξγαζία, θαη ηελ εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία ζηνπο ηξηγσληθνχο 

αξηζκνχο. 

Φνηηήηξηα 14  

Ζ θνηηήηξηα μεθηλά δίλνληαο απάληεζε ζρεηηθά κε ηνλ έθην ηξηγσληθφ αξηζκφ θαη 

θαηαζθεπάδεη κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ. Ζ αηηηνιφγεζε θαη επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν εξγάδεηαη, δίλεηαη ζην δεχηεξν εξψηεκα αλαθέξνληαο "ηελ βάζε ηνπ θάζε 
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ηξηγσληθνύ αξηζκνύ θαληαδόκαζηε ηόζεο θνπθίδεο όζεο θαη ε ζεηξά πνπ βξίζθεηαη 

απηόο ν αξηζκόο π.ρ. ην 21 είλαη ν 6νο ηξηγσληθόο αξηζκόο ζηελ βάζε ηνπ ππάξρνπλ 6 

θνπθίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίζζεηαη δηαδνρηθά". Με βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ ε 

θνηηήηξηα πξνρσξάεη θαη ζηε θαηαζθεπή ηνπ ελδέθαηνπ ηξηγσληθνχ αξηζκνχ "ν 11νο 

ηξηγσληθόο αξηζκόο είλαη ην 66 Εμήγεζε 11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=66 

Σνπνζεηνύκε ζηε βάζε 11 θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίζζεηαη". Βιέπνπκε ινηπφλ πσο κέρξη 

ην ζεκείν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε θνηηήηξηα, θαηαπηάλεηαη κε ηε ζεκεησηηθή 

δεκηνπξγία. Σην ηέηαξην εξψηεκα πξνζπαζεί λα γεληθεχζεη ην πξνεγνχκελν 

ζπκπέξαζκα πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηε δεκηνπξγία ηχπνπ, σζηφζν ε πξνζπάζεηα 

απηή θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε πξναιγεβξηθφ ζηάδην, ρσξίο λα ηα θαηαθέξλεη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. 

Σηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα ε θνηηήηξηα 14 μεθηλάεη κε ηε δεκηνπξγία 

αλαπαξαζηάζεσλ, ελψ παξαηεξψληαο ηηο αληηιακβάλεηαη ην κνηίβν δεκηνπξγίαο ησλ 

ηεηξαγσληθψλ αξηζκψλ. Αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ απνηέιεζκα γξάθνληαο "Ο ηύπνο 

πνπ ππνινγίδεη νπνηνλδήπνηε ηεηξάγσλν είλαη ρ
2
=y", δείρλνληαο πσο έρεη πξνρσξήζεη 

κε επηηπρία ζε γελίθεπζε. Απφ εθεί θαη πέξα φκσο δελ απαληάεη κε επηηπρία ζην 

εξψηεκα γηα ην αλ ππάξρνπλ αξηζκνί ηαπηφρξνλα ηξηγσληθνί θαη ηεηξαγσληθνί, θάηη 

πνπ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε γεληθνχ ηχπνπ γηα ηνπο ηξηγσληθνχο 

αξηζκνχο. Κιείλνληαο ην γεληθφ ζπκπέξαζκα παξαηεξψληαο ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα ηηο θνηηήηξηαο, είλαη πσο μεθίλεζε δξαζηεξηνπνηνχκελε θπξίσο ζηε 

ζεκεησηηθή δεκηνπξγία, ζηα πξψηα ζηάδηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζηε ηέηαξηε 

δξαζηεξηφηεηα πξνρψξεζε ζε εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία, αληίζηνηρα ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ραξαθηεξίδεηαη σο αξηζκεηηθφο θαηά ην μεθίλεκα θαη αιγεβξηθφο ζην 

ηέινο. 

Φνηηεηήο 1 

Ο θνηηεηήο παξαηεξψληαο ηηο εηθφλεο πνπ είραλ δνζεί, φπσο αλαθέξεη, 

αληηιήθζεθε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ θαη αλαθέξεη κε 

αξθεηή ιεπηνκέξεηα ζηελ απάληεζε ηνπ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ "ν 6νο ηξηγσληθόο 

είλαη ην 21. Οη πξώηνη 5 ηξηγσληθνί αξηζκνί απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα. Κάζε θνξά, 

γηα λα ζρεκαηηζηεί ν επόκελνο ηξηγσληθόο αξηζκόο(θύθινη πνπ ζρεκαηίδνπλ ηζόπιεπξα 

ηξίγσλα),πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κηα λέα βάζε ζην ήδε ππάξρνλ ηξίγσλν(πξνεγνύκελνο 

ηξηγσληθόο αξηζκόο)κε έλα παξαπάλσ θύθιν. Εθόζνλ ην 15(πξνεγνύκελνο ηξηγσληθόο 
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αξηζκόο) έρεη 5 θύθινπο ζηε βάζε ν 6νο ηξηγσληθόο αξηζκόο ζα έηλαη απηόο κε 6 κπάιεο 

ζηε βάζε επνκέλσο 15+6=21". Έηζη ινηπφλ δεκηνπξγείηαη ην ζπκπέξαζκα πσο 

θηλήζεθε απνηειεζκαηηθά θαηά ηε ζεκεησηηθή δεκηνπξγία. Σηε ζπλέρεηα 

πξνζπαζψληαο λα γεληθεχζεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ, νξγαλψλνληαο παξάιιεια θαη 

ζηξαηεγηθή δεκηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε ηξηγσληθνχ αξηζκνχ αλαθέξεη "Γηα λα βξεζεί 

ν νπνηνζδήπνηε ηξηγσληθόο αξηζκόο, ζα γίλεηαη πξόζζεζε ηνπ αξηζκνύ πνπ δεηείηαη κε 

όια ηα πξνεγνύκελα ςεθία, θαηαιήγνληαο ζην 1. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα βξεζεί ν 68νο 

ηξηγσληθόο αξηζκόο ζα αθνινπζεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

πνξεία:68+67+66+…+4+3+2+1". Τέινο ν ίδηνο θνηηεηήο εξγαδφκελνο ζηελ 

ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη γεληθφ ηχπν γηα ηνπο 

ηεηξαγσληθνχο αξηζκνχο, φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη θνηηεηέο, σζηφζν δελ 

δεκηνχξγεζε αξηζκφ ηξηγσληθφ θαη ηαπηφρξνλα ηεηξαγσληθφ. 

Φνηηεηήο 2 

Ο θνηηεηήο 2 παξαηήξεζε ηα ζρήκαηα πνπ δφζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο, εληχπσζε σζηφζν πξνθαιεί ε 

έιιεηςε ζπκβνιηζκνχ ή αλαπαξάζηαζεο πνπ ζα πξνσζνχζε ην έξγν ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο αλαθνξέο, ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν πνπ εμειίζζνληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί θαη αλαθέξεη "ηελ άθξε ηνπ 

ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ πνπ ππάξρεη, πξνζηίζεηαη ζηε δεμηά άθξε ηνπ, από ηε βάζε κέρξη 

ηε θνξπθή, νη θνπθίδεο πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί  ν λένο 

αξηζκόο". Δπίζεο αλαθεξφκελνο ζε γεληθφ ηχπν δεκηνπξγίαο ηξηγσληθψλ αξηζκψλ 

θάλεη ιφγν γηα ηε κεηαβνιή κεηαμχ δηαδνρηθψλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, βάδνληαο ζαλ 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία θάπνηνπ ηξηγσληθνχ, ηε γλψζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζηε ζεηξά αξηζκνχ "Να πξνζζέησ θάζε θνξά ζηνλ ππάξρσλ αξηζκό, 

έλα παξαπάλσ από απηόλ πνπ πξόζζεζα ηελ πξνεγνύκελε θνξά, θαη λα δεκηνπξγήζσ 

ηνλ λέν αξηζκό". Κιείλνληαο κε ηε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ν θνηηεηήο 2 μεθηλάεη λα 

εξγάδεηαη κε ηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ, ππνζέηνληαο πσο ην θάλεη επεηδή ζε 

αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ δίλνληαη. Σρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία γεληθνχ ηχπνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεηξαγψλσλ, ρσξίο σζηφζν λα ην 

αλαθέξεη μεθάζαξα. 
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πδήηεζε 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε ζαλ ζηφρν ηε ζπιινγή θαη κεηέπεηηα αλάιπζε 

δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξήγαγαλ θνηηεηέο ηκήκαηνο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, άηνκα πνπ πξνεηνηκάδνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα λα 

εξγαζηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ. Μέζα απφ ηα 

δεδνκέλα απηά γίλεηαη πξνζπάζεηα, λα θαηαλνεζνχλ νη ηξφπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πεξλνχλ απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ 

αιγεβξηθή ζθέςε. Ζ αλάιπζε ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ βαζίζηεθε ζην 

καζεκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνζαξκφζηεθε ζηα 

πξφηππα ησλ εξγαζηψλ ησλ (Hitt θ.ά., 2016) θαη (Demosthenous, 2016). Τν 

επηζηεκνινγηθφ πεδίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηηο 

παξαπάλσ θαη αθνξά ηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο κειεηψληαη νη ηδηφηεηεο εμειηζζφκελσλ γεσκεηξηθψλ κνηίβσλ. Τν γλσζηηθφ 

σζηφζν πεδίν ησλ εξεπλψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά, θαζψο απφ ηε κηα κεξηά 

ζπκκεηέρνπλ καζεηέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απφ ηελ άιιε κειινληηθνί 

εθπαηδεπηηθνί, ελψ κε βάζε ηα επξήκαηα ελδερνκέλσο λα δηαθέξεη αθφκα θαη γηα ηηο 

νκάδεο ηεο ίδηαο έξεπλαο, θξίλνληαο κε βάζε ζηνηρεία ησλ παξαγφκελσλ 

απνηειεζκάησλ. 

Με κηα γεληθή καηηά ζηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, κε βάζε ην παξαπάλσ 

θείκελν, ππάξρνπλ θαηλφκελα ηα νπνία θαηαγξάθνληαη ζηηο έξεπλεο ησλ (Hitt θ.ά., 

2016) θαη (Demosthenous, 2016) θαη δηαπηζηψλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Ξεθηλψληαο απφ απηφ πνπ νη Hitt θ.ά. (2016) αλαθέξνπλ σο δεκηνπξγία 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκεησηηθή θαη εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία, νη 

θνηηεηέο νξγάλσζαλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, εζηηάδνληαο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

εμειηθηηθνχ κνηίβνπ πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε. Ζ ζεκεησηηθή δεκηνπξγία ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ιεηηνχξγεζε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, αθνχ 

ηνπο βνήζεζε κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ζπκβνιηζκνχ θαη αλαπαξαζηάζεσλ, λα 

πξνρσξήζνπλ έλα βήκα παξαθάησ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ 

εμέιημε ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. Οη αλαπαξαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο, εκθαλίδνπλ κεγάιε νκνηφηεηα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ 

ηνπο (Hitt θ.ά., 2016). Πέξα απφ ηελ κνξθή ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ, νη θνηηεηέο 

πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ κέζα 
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απφ δηαδνρηθά άικαηα θαη ζηηο νπνίεο πέξα απφ ηνπο ηξηγσληθνχο πεξηθιείεηαη ε 

ζρέζε κεηαβνιήο ηνπο. Ταπηφρξνλα απνηππψλεηαη θαη ε δηαίζζεζε πνπ θαίλεηαη λα 

δεκηνπξγήζεθε ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε κεηαβνιήο, ε νπνία φπσο θαη ζηηο έξεπλεο (Hitt 

θ.ά., 2016) θαη (Demosthenous, 2016) έγηλε ζε θάπνηνπο αληηιεπηή αξηζκεηηθά, 

πξνζζέηνληαο θάζε θνξά έλαλ θπζηθφ αξηζκφ θαηά έλα κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ηξηγσληθφ. Άιιεο θαηαγξαθέο δίλνληαο βάζε ζηελ εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε, έθαλαλ ιφγν γηα πξνζζήθε λέαο βάζεο ζην ηξίγσλν πνπ 

δεκηνπξγνχληαλ, απνηεινχκελε απφ κηα ζθαίξα παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα βάζε. 

Ζ επηηπρήο ζεκεησηηθή δεκηνπξγία σζηφζν δελ ήηαλ θαζνιηθή, θαζψο ππήξμαλ 

θαη θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη πσο θαηαγξάθνληαη 

αδπλακίεο, πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην γλσζηηθφ ηνπο επίπεδν. Οη 

αδπλακίεο απηέο ελδερνκέλσο λα απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, πξψηα γηα 

ηελ δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε ζεκεησηηθή δεκηνπξγία θαη 

ηελ δεκηνπξγία γεληθεχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ε θνηηήηξηα 3 αλαθέξεη "Οη ηξηγσληθνί 

αξηζκνί θαηαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο  θαη κε γξακκέο πνπ ζα ελώλνπλ 

ηα ζρήκαηα". Ζ αλαθνξά απηή βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηεο θνηηήηξηαο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηξηγψλνπ, ελψ βιέπνπκε πσο ηελ πεξηνξίδεη ζηελ 

δεκηνπξγία αλαπαξάζηαζεο, ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεη ηνλ δεχηεξν ηξηγσληθφ αξηζκφ 

αληί γηα ηνλ δεηνχκελν έθην. Απνηέιεζκα ησλ αζαθψλ ζθέςεσλ θαη 

αλαπαξαζηάζεσλ ηεο θνηηήηξηαο απηήο, είλαη δεκηνπξγία ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο κνξθήο "Δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 11νο ηξηγσληθόο αξηζκόο 

θαζώο δελ κπνξεί λα θηηαρηεί ην ζρήκα ηνπ ηξηγώλνπ", αλαθνξά ζηελ νπνία 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη πάιη ν πεξηνξηζκφο, ηεο ζε ζρέζε κε ην πσο δεκηνπξγείηαη 

αλαπαξάζηαζε ηξηγψλνπ. Αληίζηνηρα δήηεκα ζεκεησηηθήο δεκηνπξγίαο ηίζεηαη θαη 

απφ ηελ αλαθνξά ηεο θνηηήηξηαο 15, θαζψο αλαθέξεη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ έθηνπ 

ηξηγσληθνχ αξηζκνχ "Έλα κηθξό ηζνζθειέο ηξίγσλν ζρεκαηίδεηαη άκα ελώζνπκε ηνπο 3 

ηξηγσληθνύο αξηζκνύο, εάλ ην δηπιαζηάζνπκε έρνπκε 6 ηξηγσληθνύο αξηζκνύο. 

ρεκαηίδνληαο έηζη έλα κεγαιύηεξν ηζνζθειέο ηξίγσλν. ηελ νπζία όκσο βιέπνπκε 2 

ηξίγσλα. Έλα κηθξόηεξν θαη έλα κεγαιύηεξν, σο γεσκεηξηθή απεηθόληζε". Τν δήηεκα 

απηφ επεξεάδεη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηηήηξηαο, 

ηελ εηθφλα πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, αθνχ 

θαηαιήγεη ζε ιαλζαζκέλεο γεληθεχζεηο ηεο κνξθήο "Γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηγσληθνύ 
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αξηζκνύ, ηνλ ηξόπν βαζηθά θαηαζθεπήο, θαη κε βάζε απηά πνπ καο έρνπλ δνζεί ζα 

θαηαζθεύαδα αξηζκνύο ηξηγσληθνύο, θπξίσο πεξηηηνύο(κνλνύο) αξηζκνύο". 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε ζεκεησηηθή δεκηνπξγία,  

πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί ε δπζθνιία φπσο θαηαγξάθεηαη απφ νξηζκέλνπο θνηηεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα κεηάβαζεο, απφ ηε ζεκεησηηθή ζηε ζπιινγηζηηθή δηεξγαζία. Έηζη 

ινηπφλ ελψ φια δείρλνπλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη πσο ε 

θαηαλφεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή θαη ηελ εμέιημε ησλ ηξηγσληθψλ 

αξηζκψλ είλαη ζε ζσζηή θαηεχζπλζε, φηαλ επηρεηξνχλ λα απνηππψζνπλ ζε γξαπηφ 

ιφγν ηελ εμέιημε απηή, παξνπζηάδνπλ κε ιαλζαζκέλν ή αζαθή ηξφπν ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπο. Καηαγξαθέο ηεο κνξθήο "Ο 6νο ζα είλαη ην 21, γηαηί θάζε θνξά 

πξνζζέηνπκε έλαλ παξαπάλσ αξηζκό π.ρ. 6 10 = +4, 1015 = +5 άξα 15+6=21" 

(Απάληεζε ζηελ εξψηεζε: Πνηφο ζα είλαη ν έθηνο ηξηγσληθφο αξηζκφο) θαη 

"Πξνζζέηνληαο κπάιεο/αξηζκνύο ζηαδηαθά από αξηζκό ζε αξηζκό" (Απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε: Καηά ηε γλψκε ζνπ πσο θαηαζθεπάδνληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί;), ελψ 

πξνέξρνληαη θαη νη δπν απφ ηελ θνηηήηξηα 10, δελ θηλνχληαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο. 

Ζ πξψηε απάληεζε πεξηέρεη κε ζαθή θαη πεξηεθηηθφ ηξφπν ηελ ιεηηνπξγία ηεο, θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έθηνπ ηξηγσληθνχ αξηζκνχ, σζηφζν ε γελίθεπζε πνπ θάλεη ζηε 

ζπλέρεηα είλαη αζαθήο αθνχ δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο πνπ ζα εθηειεζηεί ε 

αλαθεξφκελε ιεηηνπξγία. 

Εεηήκαηα θαη ζηελ κεηάβαζε απφ ηελ ζεκεησηηθή ζηε εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία 

θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ, θξίλνληαο απφ ηηο απαληήζεηο ηηο θνηηήηξηαο 19 ζηα ίδηα 

εξσηήκαηα πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Οη απαληήζεηο ηεο παξαπάλσ θνηηήηξηαο 

ήηαλ νη εμήο "Θεσξώ πσο ν 6νο ηξηγσληθόο αξηζκόο είλαη ην 21 Ο ηξόπνο εξγαζίαο 

κνπ βαζίζηεθε ζηελ παξαηήξεζε ηεο παξαπάλσ εηθόλαο. Γη απηό ην ιόγν αθνύ ςάρλσ 

ηνλ 6ν ηξηγσληθό αξηζκό ηνπνζεηώ 6 κπάιεο ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο θαη ζπλερίδσ 

ώζηε ζηελ θνξπθή κνπ λα έρσ κόλν κηα κπάια. Αξγόηεξα κεηξάσ πόζεο κπάιεο 

ρξεζηκνπνίεζα ζπλνιηθά γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξηγώλνπ (21) θαη έηζη βξήθα όηη ν 

6νο ηξηγσληθόο αξηζκόο είλαη ην 21", "Φαληάδνκαη πσο αλ έρεηο ζην κπαιό ζνπ ηελ 

παξαπάλσ κεζνδνινγία ζα κπνξέζεηο λα ζρεκαηίζεηο όπνηνλ ηξηγσληθό αξηζκό 

επηζπκείο(απηή πνπ αλαθέξσ ζηε 1ε εξώηεζε)" γηα πξψην θαη δεχηεξν εξψηεκα 

αληίζηνηρα. Ζ απάληεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ έθηνπ ηξηγσληθνχ αξηζκνχ δείρλεη, 

πσο ε θνηηήηξηα βαζηδφκελε ζηελ παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ πνπ δφζεθαλ, 

αληηιήθζεθε ζσζηά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Ωζηφζν ε αλαθνξά ηεο γηα γελίθεπζε κε 
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ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δελ είλαη αξθεηφο, γηα λα απνηειέζεη έλα γεληθφ 

θαλφλα ιεηηνπξγίαο, αθνχ ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα πεξηγξαθή ηεο εηθνληθήο 

αλαπαξάζηαζεο ελφο ηξηγσληθνχ αξηζκνχ. 

 Δπηζηξέθνληαο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ έξεπλα ησλ Hitt θ.ά. (2016) ζπλαληάκε, 

απηφ πνπ νη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ σο δηπιή αθαηξεηηθή δηεξγαζία, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θαηαζθεπή ηξηγψλνπ πνπ απνηειεί ελ δπλάκεη απεηθφληζε 

νπνηνπδήπνηε ηξηγσληθνχ αξηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή απηή νπηηθά κπνξεί λα κελ 

εκθαλίζηεθε ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα, σζηφζν ε πεξηγξαθή ηεο ηαηξηάδεη κε ηελ εηθφλα πνπ θάπνηνη απφ 

απηνχο πεξηέγξαςαλ, πξνζπαζψληαο λα εθθξάζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε ηξηγσληθνχ αξηζκνχ, φπσο ε αλαθνξά "Έζησ ρ ν 

νπνηνζδήπνηε ηξηγσληθόο αξηζκόο ρ=ρ+(ρ-1)+(ρ-2)+(ρ-3)+(ρ-4)…." απφ ηελ 

θνηηήηξηα 13. Σπλερίδνληαο πέξα απφ ηηο νπηηθνπνηήζεηο θαη ν ηξφπνο απεηθφληζεο 

ηεο άγλσζηεο πνζφηεηαο απφ θνηηεηέο θαη καζεηέο ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο, 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηα εηδηθά φζνλ αθνξά ησλ ρεηξηζκφ ηεο. Μπνξεί νη καζεηέο κε 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε κεηαβιεηήο λα ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζχκβνιν ηνπ 

εξσηεκαηηθνχ, θάηη πνπ νη θνηηεηέο κεηέηξεςαλ ζε άγλσζην "ρ" θαη ε ζρέζε πνπ 

αλαθέξεηαη σο "εξσηεκαηηθφ κείνλ έλα" απφ ηνπο Hitt θ.ά. (2016) ζηα επξήκαηα ηηο 

παξνχζαο έξεπλαο παίξλεη ηελ κνξθή "ρ-1". 

Πξνηνχ πεξάζνπκε ζηε δηαδηθαζία ηεο γελίθεπζεο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

άπνςε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα Hitt θ.ά. (2016), ζρεηηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηα 

πνπ παξνπζηάδεη ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

καζεκαηηθήο ηάμεο, ε νπνία θαη πξνσζεί ηε καζεκαηηθή εξγαζία. Τφζν ζηελ έξεπλα 

ηεο Demosthenous (2016), φπνπ ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ησλ δπν ηκεκάησλ ζε 

νκαδηθή ζπδήηεζε, φζν θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ε νκαδηθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ, 

ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ ηέζεθαλ. Σπλερίδνληαο ζηε δηαδηθαζία γελίθεπζεο, φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο έηζη θαη εδψ παξνπζηάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα θαη ζηηο έξεπλεο ησλ (Hitt θ.ά., 2016) θαη (Demosthenous, 2016). Απαληήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δηπιαζηαζκφ ήδε γλσζηψλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ ή γεληθφηεξα 

ησλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο κε θαηάιιειν αξηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

θάπνηνο ηξηγσληθφο κεγάιεο ηάμεο είλαη θνηλφ εχξεκα. Άμηα αλαθνξάο ζην ζεκείν 

απηφ είλαη ε δηαπίζησζε πσο αθφκα θαη ιαλζαζκέλεο πξνζεγγίζεηο γελίθεπζεο, ζηηο 
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νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηεξίδνληαη ζε κε ζπλεπή πξφηππα θαη ζρέζεηο 

επαλαιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη ζηελ αληίζηνηρε ηεο 

Demosthenous (2016). Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

δεχηεξεο έξεπλαο λα δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα ηνπ απνδεθηνχ θαη λα επηδέρεηαη 

επηφηεξεο θξηηηθήο, σζηφζν ην αλακελφκελν απφ θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

πξψηε έξεπλα, κε βάζε ηελ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή εκπεηξία ηνπο, είλαη λα έρνπλ 

θαιιηεξγήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ην αζηαζέο ηέηνησλ πξνηάζεσλ. Πέξα 

απφ απηφ θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα γελίθεπζε ε δεχηεξε νκάδα ζηελ έξεπλα ηεο 

Demosthenous (2016), εζηηάδεη ζηελ εμέιημε θαη ηε ζρέζε κεηαβνιήο κεηαμχ ησλ 

ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, θάηη ην νπνίν παξαηεξείηαη έληνλα θαη απφ νκάδεο απηήο ηεο 

εξγαζίαο. Παξαθνινπζψληαο ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο ηδέεο πνπ απηνί 

αληαιιάζνπλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαπηζηψλεηαη πσο ε 

κέζνδνο κε ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ βαζίδεηαη ζηελ δηαδνρηθή πξφζζεζε ηεο 

απαξαίηεηεο πνζφηεηαο. Παξάιιεια θαη νη αλαδξνκηθνί ηχπνη πνπ πξνηάζεθαλ απφ 

νξηζκέλεο νκάδεο, ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία αθνχ βαζίζηεθαλ ζηελ ηδέα, 

πσο αλ έρσ έλαλ ηξηγσληθφ αξηζκφ κπνξψ λα θαηαζθεπάζσ ηνλ επφκελν. 

Δπηπξφζζεηα ζπκπεξάζκαηα ηηο κνξθήο κφλν ζε πεξηηηνχο αξηζκνχο κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ηξηγσληθφο αξηζκφο θαηαγξάθνληαη, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο ζηα 

απνηειέζκαηα, ηφζν ζηε παξνχζα έξεπλα φζν θαη ζηελ έξεπλα ησλ (Hitt θ.ά., 2016). 

Ζ αδπλακία ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ζηε δεκηνπξγία γελίθεπζεο θαη θαη' 

επέθηαζε ζηελ εξγαιεηαθή  δεκηνπξγία, πηζηνπνηείηαη θαη απφ απαληήζεηο ηεο 

κνξθήο "Δελ κπνξώ λα ζθεθηώ θάπνηνλ άιιν ηξόπν πέξα από απηόλ ηεο πξόζζεζεο" 

απφ ηελ θνηηήηξηα 8 θαη "Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθό αξηζκό 

εξγαδόκαζηε σο εμήο: αλ ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ θ ηξηγσληθό αξηζκό όπνπ θ 

αλήθεη Ζ ηόηε 1+…+θ" απφ ηελ θνηηήηξηα 9, απαληψληαο ζην εξψηεκα "Υπάξρεη 

θάπνηνο ηξφπνο γηα λα θαηαζθεπάζεηο νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθφ αξηζκφ;". Οη 

ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, ρσξίο λα είλαη νη κφλεο απηήο ηεο κνξθήο, δείρλνπλ ηελ 

αδπλακία ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα ζθεθηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ιεηηνπξγψληαο κε 

αθαηξεηηθφ ηξφπν. Τν γεγνλφο απηφ απνηειεί έθπιεμε αλ αλαινγηζηνχκε ηελ επηηπρία 

πνπ ζεκείσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζηηο έξεπλεο ησλ (Hitt θ.ά., 2016) θαη 

(Demosthenous, 2016), νη νπνίνη δελ είραλ νχηε ηηο πξνγελέζηεξεο γλψζεηο νχηε θαη 

ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ. Δπηπξφζζεηα ην αλακελφκελν ζα ήηαλ νη 

θνηηεηέο λα είλαη ππνςηαζκέλνη, ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηππνπνίεζεο 
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αζξνηζκάησλ ζηε κνξθή n*(n+1)/2, αθνχ ε εμνηθείσζε κε ηχπνπο απηήο ηεο κνξθήο 

ζεσξείηαη σο θάηη ην δεδνκέλν, ζε άηνκα πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Αθφκα φκσο θαη αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ αζξνίζκαηνο, 

αλακελφκελν ζα ήηαλ, κε βάζε ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηέηνηαο κνξθήο γεληθεχζεσλ, 

άιια θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θηάζεη ζηε δεκηνπξγία ηνπο. Κακία σζηφζν 

αλαθνξά είηε αηνκηθή είηε νκαδηθή δελ θαηέδεημε απηή ηε δπλαηφηεηα, αιιά νχηε θαη 

ηελ επίγλσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ. 

Έηζη ινηπφλ φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηα απνηειέζκαηα 

εληνπίδεηαη ζηελ απνηπρία ησλ θνηηεηψλ, φπσο θαη ηεο δεχηεξεο νκάδαο ζηελ έξεπλα 

(Demosthenous, 2016) ζην λα δεκηνπξγήζνπλ γελίθεπζε. Ο καζεηήο πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Hitt θ.ά. (2016) ιεηηνχξγεζε ηδαληθά θηλνχκελνο αλάκεζα ζε 

αξηζκεηηθφ θαη αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο, παξαηεξψληαο πσο ν δεηνχκελνο αξηζκφο 

πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκφ πνπ ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε, κε ηνλ 

επφκελν ηνπ δηαηξψληαο ην πειίθν ζηε ζπλέρεηα κε ην δπν. Δλδερνκέλσο νη θνηηεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, λα κελ θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζηελ 

επηζπκεηή γελίθεπζε εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε ηελ εθαξκνγή πνπ ηνπο 

δφζεθε. Σε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ (Hitt θ.ά., 2016) δελ ππήξμε 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην πνπ λα ηνπο πξνεηνηκάζεη. Δπίζεο θάλεθε πσο νη 

θνηηεηέο δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζην λα ζθέθηνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ βαζηδφκελνη 

ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο δειαδή πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

πξνσζήζνπλ νη ππζαγφξεηνη, κέζα απφ ηελ κειέηε ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. Δλψ 

ινηπφλ κέζα απφ ηα εξσηήκαηα νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα αλαθαιχςνπλ 

ηδηφηεηεο κε ρξήζε νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, απηνί δελ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ 

δνζκέλε εθαξκνγή νπηηθνπνίεζεο ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. Φεηξίζηεθαλ ηελ ζρέζε πνπ 

ηνπο δεηήζεθε λα ειέγμνπλ κε θαζαξά ππνινγηζηηθφ ηξφπν, θάλνληαο δνθηκέο κε 

βνιηθνχο αξηζκνχο, ρσξίο λα εμεηάζνπλ ηελ κνξθή ησλ παξαγφκελσλ 

νπηηθνπνηήζεσλ, αιιά θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε ζρέζε ηζρχεη. Δθηφο ησλ άιισλ 

δελ πξνρψξεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ ιφγνπ, πνπ λα ηεθκεξηψλεη ηα 

επξήκαηα ηνπο ελψ ε ηζρχο ησλ ηδηνηήησλ δηαπηζηψζεθε κφλν κε ηελ δνθηκή, κε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκψλ. Σε παξαιιειηζκφ κε ηελ έξεπλα ηεο Demosthenous 

(2016), ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ ρακέλεο επθαηξίεο, φπσο 

απηέο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, γηα δεκηνπξγία 
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γλψζεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αθφκα ηα επξήκαηα απηά ελδερνκέλσο λα 

ζρεηίδνληαη, κε ηελ ελδερφκελε αδπλακία παξαγσγήο ζπιινγηζηηθήο δηεξγαζίαο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αδπλακία απηή θαηλνκεληθά έρεη λα θάλεη κε ηελ 

έιιεηςε θξηηεξίνπ ειέγρνπ σο πξνο ην πφηε κηα θαηάζηαζε ηζρχεη ή φρη θαη θαηά 

πφζν ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα, ζπκβάινπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο ππφ 

δηεξεχλεζε πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη γεληθή δηαπίζησζε 

κε βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη θνηηεηέο, πσο ν έιεγρνο γχξσ απφ ηελ 

θαζνιηθή ηζρχ κηαο καζεκαηηθήο έθθξαζεο κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε κηα θαη κφλν 

δνθηκή. Δπηπξφζζεηα ζην πξψην κέξνο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ελψ ην δεηνχκελν 

ήηαλ ε δεκηνπξγία θάπνηνπ γεληθνχ θαλφλα ή ηχπνπ, ην νπνίν δεηήζεθε κε αξθεηά 

ζαθή ηξφπν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαίλεηαη πσο ε εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηελ 

δεκηνπξγία θαη κφλν ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ. Αγλνήζεθε νπφηε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

ζπλέδεε ηνπο ηξηγσληθνχο αξηζκνχο, ηφζν κε ηε ζέζε ηνπο φζν θαη αλάκεζα ηνπο. 

Απηφ δελ είλαη ακειεηέν αλ αλαινγηζηνχκε πσο ζηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο ησλ Hitt 

θ.ά. (2016) θαη Demosthenous (2016), νη ζπκκεηέρνληεο βαζίζηεθαλ ζε 

παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ 

γεληθεχζεηο. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο αθνξνχλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εθηά 

νκάδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο λα είλαη 

επνπζηψδεο σο πξνο ηελ ινγηθή αληηκεηψπηζεο, άιια θαη ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα. 

Τν γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη πσο νη θνηηεηέο έδεημαλ αδπλακία ζην λα ρεηξηζηνχλ 

απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ, είηε απηέο 

αθνξνχζαλ αηνκηθή είηε νκαδηθή ελαζρφιεζε. Γελ θαηάθεξαλ λα θηλεζνχλ ζρεδφλ 

ζην ζχλνιν ηνπο, κε επειημία θαη επρέξεηα αλάκεζα ζην αξηζκεηηθφ θαη αιγεβξηθφ 

ηξφπν ζθέςεο, θάηη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα. Δλψ νη 

πεξηζζφηεξνη αληηιήθζεθαλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθψλ αξηζκψλ, ιίγεο 

ήηαλ νη αμηφινγεο πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο αιγεβξηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο. Αθφκα 

φκσο θαη απηέο ππήξμαλ εκηηειείο, επεξεαδφκελεο απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαηά 

πεξίπησζε. Οη αδπλακίεο πνπ έγηλαλ αληηιεπηέο δηέθεξαλ ζηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο 

κε ηηο θπξηφηεξεο λα εληνπίδνληαη, ζηηο δπζθνιίεο παξαγσγήο ζπιινγηζηηθήο 

δηεξγαζίαο, ηεο κεηαθνξά καζεκαηηθψλ λνεκάησλ ζην γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν θαη ηεο γελίθεπζεο ησλ εμαγφκελσλ ζπκπεξαζκάησλ.  
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Παράρτημα 

1
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο Σηνπο Σρεκαηηθνχο Αξηζκνχο 

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα  

νδεγίεο: ΑΠΑΝΣΗΣΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΚΑΘ 

ΕΞΗΓΩΝΣΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΜΕ ΣΟΝ ΟΠΟΘΟ ΕΡΓΑΣΗΚΑΣΕ, 

ΗΜΑΝΣΘΚΟΣΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΘΑ ΕΘΝΑΘ Ο ΣΡΟΠΟ ΕΡΓΑΘΑ ΠΑΡΑ ΣΟ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ.  

 

1. Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά ηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο. Πνηφο ζα είλαη ν 6νο 

ηξηγσληθφο αξηζκφο; Φηηάμε κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ θαη εμήγεζε ηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ζνπ. 

2. Καηά ηε γλψκε ζνπ πσο θαηαζθεπάδνληαη νη ηξηγσληθνί αξηζκνί; 

3. Πνηφο ζα είλαη ν 11νο ηξηγσληθφο αξηζκφο; Δμήγεζε πσο ηνλ βξήθεο. 

4. Υπάξρεη θάπνηνο ηξφπνο γηα λα θαηαζθεπάζεηο νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθφ 

αξηζκφ;  

Απαληήζεηο: 

2
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο Σηνπο Σρεκαηηθνχο Αξηζκνχο 

Οκαδηθή δξαζηεξηφηεηα 

νδεγίεο: Καηαγξάςηε ηα ζπκπεξάζκαηα ζαο καδί κε ηηο απαληήζεηο 

Απαληήζηε ζηα επφκελα εξσηήκαηα θάλνληαο ρξήζε ηνπ Excel θαη δίλνληαο 

εμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο   

1. Πνηφο είλαη ν 6νο, ν 7νο θαη ν 8νο ηξηγσληθφο αξηζκφο; 

2. Πνηφο είλαη ν 30νο, ν 83νο θαη ν 120νο ηξηγσληθφο αξηζκφο; 
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3. Διέγμηε ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ 3-4 ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο θαη 

θάλε ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεην. 

(Υπελζχκηζε εξσηήζεσλ 3 θαη 4 ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο)  

3. Πνηφο ζα είλαη ν 11νο ηξηγσληθφο αξηζκφο; Δμήγεζε πσο ηνλ βξήθεο. 

4. Υπάξρεη θάπνηνο ηξφπνο γηα λα θαηαζθεπάζεηο νπνηνλδήπνηε ηξηγσληθφ 

αξηζκφ;  

Απαληήζεηο: 

3
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο Σηνπο Σρεκαηηθνχο Αξηζκνχο 

Οκαδηθή δξαζηεξηφηεηα 

Με ρξήζε ηνπ applet http://www.mathgoodies.com/calculators/triangular-numbers 

απαληήζηε ζην παξαθάησ εξψηεκα 

4. Διέγμηε αλ ηζρχεη ε παξαθάησ ζρέζε θαη εμεγήζηε ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγαζηήθαηε: 

a. 3Tn + Tn-1= T2n  

 (Επεμήγεζε: ην ζύκβνιν Tn ζπκβνιίδεη ηνλ ληνζηό ηξηγσληθό αξηζκό, αληίζηνηρα Σ1 

είλαη ν πξώηνο ηξηγσληθόο, Σ2 ν δεύηεξνο θ.ν.θ. Σν applet πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

δεκηνπξγεί απεηθόληζε ηνπ ηξηγσληθνύ αξηζκνύ πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ αληίζηνηρε θόξκα εηζαγσγήο)  

Απαληήζεηο: 

4
ν
 Φχιιν Δξγαζίαο Σηνπο Σρεκαηηθνχο Αξηζκνχο 

Αηνκηθή δξαζηεξηφηεηα  

νδεγίεο: Απαληήζηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα γξάθνληαο θαη εμεγώληαο ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν εξγαζηήθαηε, ζεκαληηθόηεξν παξάγνληαο ζα είλαη ν ηξόπνο εξγαζίαο παξά 

ην απνηέιεζκα.  

Ο Γηφθαληνο ζηα έξγα ηνπ παξαζέηεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πάλσ ζηνπο 

πνιπγσληθνχο αξηζκνχο, ηα νπνία απαζρφιεζαλ έληνλα θαη απνηέιεζαλ αληηθείκελν 

έξεπλαο ησλ καζεκαηηθψλ γηα πνιινχο αηψλεο. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πξφβιεκα 

αλάιπζεο ελφο ηεηξάγσλνπ αξηζκνχ ζε δπν ηεηξάγσλνπο. Έλα πξφβιεκα ζηελ ίδηα 

ινγηθή κε ην νπνίν κπνξνχκε λα θαηαπηαζηνχκε δνθηκάδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο καο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ην εμήο: 

http://www.mathgoodies.com/calculators/triangular-numbers
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" Υπάξρνπλ αξηζκνί πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηξηγσληθνί θαη ηεηξάγσλνη; Αλ λαη 

ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο λα ππνινγηζηνχλ απηνί νη αξηζκνί; Υπνιφγηζε θάπνηνλ 

αξηζκφ πνπ λα είλαη θαη ηξηγσληθφο θαη ηεηξάγσλνο." 

"Τπόδεημε: Ξεθίλα από ηνπο ηεηξάγσλνπο αξηζκνύο ππνινγίδνληαο ηνπο 5 πξώηνπο 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζε λα θηάζεηο ζε έλαλ ηύπν πνπ λα ππνινγίδεη νπνηνλδήπνηε 

ηεηξάγσλν αξηζκό"  

Απαληήζεηο: 
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Παράρτημα Εικόνων 

 

Δηθόλα 3 Καηαζθεπή ησλ 6 πξώησλ ηξηγσληθώλ αξηζκώλ από ηε θνηηήηξηα 1 

 

Δηθόλα 4 Καηαζθεπή κε ζηαδηαθό ηξόπν ηνπ έθηνπ ηξηγσληθνύ αξηζκνύ από ηε θνηηήηξηα 17 

 

Δηθόλα 5 Καηαζθεπή ηνπ έθηνπ ηξηγσληθνύ αξηζκνύ από ηε θνηηήηξηα 13 
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Δηθόλα 6 Σνπνζεηώληαο έμη θύθινπο ζηε βάζε θαηαζθεπάδεη ηνλ έθην ηξηγσληθό ε θνηηήηξηα 17 

 

Δηθόλα 7 ηαδηαθή θαηαζθεπή ηνπ ελδέθαηνπ ηξηγσληθνύ από ηε θνηηήηξηα 13 

 

Δηθόλα 8 Γελίθεπζε γηα ηελ θαηαζθεπή νπνηνδήπνηε ηξηγσληθνύ από ηε θνηηήηξηα 13 

 

Δηθόλα 9 Καηαζθεπή ησλ 6 πξώησλ ηξηγσληθώλ από ηελ θνηηήηξηα 2 
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Δηθόλα 10 Καηαζθεπή ηξηγσληθώλ κε άικαηα από ηε θνηηήηξηα 2 

 

Δηθόλα 11 Καηαζθεπή ηξηγσληθώλ αξηζκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πξνεγνύκελν ηξηγσληθό από ηε 

θνηηήηξηα 8  

 

Δηθόλα 12 Ο έθηνο ηξηγσληθόο θαη ε δηαθνξά ηνπ από ηνλ πξνεγνύκελν από ηε θνηηήηξηα 11 



91 

 

 

Δηθόλα 13 Καηαζθεπή ηξηγσληθώλ αξηζκώλ κε πξόζζεζε ηεο ζέζεο ηνπ αξηζκνύ από ηελ θνηηήηξηα 11 

 

Δηθόλα 14 Καηαζθεπή ηνπ έθηνπ ηξηγσληθνύ θαη γεληθό ζπκπέξαζκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηγσληθώλ 

αξηζκώλ από ηε θνηηήηξηα 10 

 

Δηθόλα 15 Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηξηγσληθώλ από ηελ θνηηήηξηα 10 
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Δηθόλα 16 Πξνζπάζεηα γελίθεπζεο από ηε θνηηήηξηα 10 

 

Δηθόλα 17 Παξαηήξεζε ηνπ ηξόπνπ δεκηνπξγίαο ησλ ηξηγσληθώλ αξηζκώλ θαη θαηαζθεπή κε άικαηα 

ησλ έμη πξώησλ από ηε θνηηήηξηα 10 

 

Δηθόλα 18 Αλαιπηηθόο ηξόπνο θαηαζθεπήο θαη απεηθόληζεο ησλ έμη πξώησλ ηξηγσληθώλ από ηε 

θνηηήηξηα 13 

 

 


