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Περίληψη 
 
«Πεποιθήσεις των δασκάλων για τη διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των 
Μαθηματικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών του Δημοτικού»  
 
Τα τελευταία χρόνια η χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους, 
έχει γίνει ένα δημοφιλές αντικείμενο έρευνας. Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα 
που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση αυτή, αλλά και διάφορες ενστάσεις εναντίον 
της. Επιπλέον, έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι υλοποίησης της. Στην παρούσα 
έρευνα, επιχειρείται αρχικά, ο εντοπισμός των παραπάνω στα νέα βιβλία των 
μαθηματικών του δημοτικού, καθώς και στο Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ., και έπειτα γίνεται μία 
προσπάθεια μελέτης των πεποιθήσεων των δασκάλων για τη διδακτική αξιοποίηση 
της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών του δημοτικού, με 
τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι δεν υπάρχει η 
κατάλληλη επιμόρφωση στους δασκάλους για αν και πώς θα πρέπει να γίνει η 
ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία. Επίσης, δεν υπάρχει 
διαθέσιμο το απαραίτητο υλικό στα διδακτικά βιβλία, καθώς και η έμφαση της 
σημασίας της ενσωμάτωσης αυτής στα Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ.. Ελπιδοφόρα φαίνεται να 
είναι η κατανόηση της ανάγκης από τη μεριά των δασκάλων για επιπλέον 
επιμόρφωση στο αντικείμενο, καθώς και η ύπαρξη θετικής στάσης απέναντι στην 
ενσωμάτωση της ιστορίας στο μάθημα, εάν τους παρέχονταν έτοιμο το κατάλληλο 
υλικό. 
 
Λέξεις κλειδιά: ιστορία των μαθηματικών, διδασκαλία των μαθηματικών, ιστορικά 
σημειώματα, διαθεματικότητα 
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Abstract 
 
“Teacher’s beliefs about the integration of history of mathematics in the teaching of 
primary school mathematics” 
 
During the last years, the use of history of mathematics in mathematics education, 
has become a popular research area. There are various arguments that support this 
integration, but there are also various objections against it. Furthermore, there has 
been a number of suggested ways for its implementation. The objective of the 
present study was the examination of the new elementary mathematics school 
books, and the suggested curriculums about where and how the above are applied in 
practice, and the study of the teachers’ beliefs about the integration of the history of 
mathematics in the teaching of primary school mathematics, using a questionnaire. 
The results showed that teachers don’t have a solid educational background about 
whether or how the history of mathematics should be integrated in the classroom. 
Also, there is not enough material available in the teaching books, and there isn’t 
enough emphasis given about its importance in the curriculum. Teachers’ seem to 
exhibit a promising understanding of the need for further studying in the subject, as 
well as a positive attitude towards the integration of the history in the classroom, 
provided the appropriate material is prepared for them. 
 
Key words: history of mathematics, mathematics education, historical material, 
cross-curricular 
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Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρούμε να εκτιμήσουμε τις πεποιθήσεις 
των δασκάλων σχετικά με την ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη 
διδασκαλία τους, και κατά πόσο τα νέα σχολικά εγχειρίδια, βοηθούν στην 
πραγματοποίηση της ενσωμάτωσης αυτής. 
 
Στο 1ο Κεφάλαιο, γίνεται μία ιστορική αναδρομή σε διάφορα σημαντικά για την 
εξέλιξη του ερευνητικού πεδίου σημεία, και διάφορες δράσεις που έχουν 
δημιουργηθεί. Γίνεται έπειτα αναφορά στα διάφορα επιχειρήματα υπέρ και κατά 
της ενσωμάτωσης των μαθηματικών στη διδασκαλία τους που έχουν διατυπωθεί 
από τους ερευνητές, καθώς και οι προσεγγίσεις και οι τρόποι με τους οποίους θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση αυτή και πρακτικά. 
 
Στο 2ο Κεφάλαιο, καταγράφονται τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία προσπαθεί 
να δώσει απάντηση η παρούσα εργασία, καθώς και η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε για τον σκοπό αυτό. 
 
Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται μία καταγραφή και ανάλυση του σχετικού με την ιστορία  
των μαθηματικών υλικού που υπάρχει στα νέα βιβλία μαθηματικών δημοτικού στην 
Ελλάδα, των οδηγιών που δίνονται στα βιβλία του δασκάλου, και εξετάζεται το κατά 
πόσο γίνεται σαφής η σημασία της χρήσης της ιστορίας των μαθηματικών στο 
μάθημα στα καινούρια Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ.. 
 
Στο 4ο και 5ο Κεφάλαιο, εξετάζονται οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που 
χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα και αναλύονται τα αποτελέσματα και οι συσχετίσεις 
που βρέθηκαν.  
 
Στο 6ο Κεφάλαιο, γίνεται περαιτέρω συζήτηση των αποτελεσμάτων, δίνονται οι 
απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή, και δίνονται 
κάποιες προτάσεις για την μελλοντική διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της ιστορίας 
των μαθηματικών στη διδασκαλία τους. 
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Κεφάλαιο 1ο – Η Ιστορία των Μαθηματικών στη Διδασκαλία 
τους 
 

Αν και τα μαθηματικά συχνά θεωρούνται ως μία συλλογή αξιωμάτων, θεωρημάτων 

και αποδείξεων, σχετικά πρόσφατα έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται η σημασία του 

«κάνω μαθηματικά», ιδιαίτερα στη διδασκαλία τους (δηλαδή της διαδικασίας που 

οδήγησε αρχικά σε κάποια μαθηματική γνώση, και η οποία είναι αναγκαία για την 

πλήρη κατανόηση της). Η ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη 

διδασκαλία τους είναι ένα θέμα που απασχολεί τόσο εκπαιδευτικούς και 

μαθηματικούς, όσο και ιστορικούς και φιλοσόφους πάνω από εκατό χρόνια, αλλά 

άρχισε να γίνεται δημοφιλής με πρακτικές προσπάθειες σε μεγάλη κλίμακα τα 

τελευταία σαράντα χρόνια. 

Έχουν γίνει διάφορες μελέτες, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να 

αξιολογηθούν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που εξετάζουν:  

(i) συζητήσεις και/ή υπεράσπιση γενικά των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων 

της χρήσης της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία και στην εκμάθηση 

μαθηματικών, 

(ii) παραδείγματα, διδακτικές οδηγίες, και συμβουλές για εκπαιδευτικούς σχετικά 

με το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ιστορικό υλικό στις τάξεις τους, 

(iii) τη φροντίδα για σχετικά έτοιμες για χρήση στην τάξη ιστορικές πηγές,  

(iv) εμπειρικές περιγραφές της χρήσης ιστορικού υλικού στην τάξη,  

(v) έρευνες που εστιάζουν στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της χρήσης 

ιστορικού υλικού, τόσο συναισθηματικών όσο και γνωστικών (Fauvel, 2000). 

 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

Για το ιστορικό πλαίσιο του ζητήματος της χρήσης της ιστορίας των μαθηματικών 

στη διδασκαλία τους, θα αντλήσουμε στοιχεία κατά βάση από την εργασία των 

Θωμαΐδη και Καστάνη (1987). 

Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, η ιστορία των μαθηματικών εμφανιζόταν στο 

μάθημα των μαθηματικών ως μία ιστορική εισαγωγή στο μάθημα της γεωμετρίας 

(οι ρίζες φαίνεται να προέρχονται στο σχολιασμό του Πρόκλου στο πρώτο βιβλίο 

των Στοιχείων του Ευκλείδη), και ένας από τους στόχους της ήταν να αιτιολογήσει 

το υπό μελέτη θέμα ως ένα προϊόν της δραστηριότητας σοφών ανθρώπων, και έτσι 

να ελαχιστοποιήσει μία αρχική αντίσταση των σπουδαστών σε ένα «δύσπεπτο» 

μάθημα λόγω της λογικής του «οστεοποίησης». Από μεθοδολογική άποψη γίνεται 

φανερή η διχοτόμηση ανάμεσα στην επαγωγική πορεία της γνώσης και στην 
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αξιωματική διαπραγμάτευσή της, έτσι ώστε η πρώτη να λειτουργεί ως 

προπαιδευτικό στάδιο για τη δεύτερη. Το στοιχείο αυτό αντανακλάται και στο 

γνωσιολογικό επίπεδο με τη διάκριση από τη μία της εξήγησης του θέματος, 

δηλαδή της από έξω θέασης του αντικειμένου μελέτης, και από την άλλη της 

ερμηνείας του, δηλαδή της εσωτερικής τους αιτιολόγησης. 

Η πρώτη απόπειρα αξιοποίησης της ιστορίας των μαθηματικών σε διδακτικό 

επίπεδο, φαίνεται να είναι μία δημοσίευση το 1853 στη Λειψία, του βιβλίου “Die 

Elemente der Mathematik” του Richard Baltzer (1818-1887) το οποίο απευθύνονταν 

στους εκπαιδευτικούς και ήταν εφοδιασμένο με ιστορικές σημειώσεις. 

Μία πολύ σημαντική προσπάθεια ήταν και το βιβλίο “The Philosophy of Arithmetic: 

exhibiting a progressive view of the Theory and Practice of Calculation” του John 

Leslie (1766-1832) που εκδόθηκε το 1817 κι αποτελεί ένα από τα πρώτα, αν όχι το 

πρώτο, βιβλίο που η ιστορία διαποτίζει όλο το περιεχόμενο του. Ο ρόλος της δεν 

ήταν εισαγωγικός ούτε συμπληρωματικός, αλλά μεθοδολογικός, που σημαίνει ότι η 

ιστορία χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει και για να αναγλυφοποιήσει την πορεία 

ανάδυσης και μορφοποίησης της αριθμητικής γνώσης όπως και για να συγκρίνει 

διάφορους τρόπους χειρισμού των αριθμητικών ζητημάτων.  

Στη Γερμανία (σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, λόγω του νέο-ουμανισμού που 

αποτέλεσε την κύρια διανοητική τάση εκείνη την εποχή και εξέφραζε την αναβίωση 

των κλασσικών αξιών μέσα στις νέες συνθήκες και σε μία αναπτυξιακή προοπτική), 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ιστορικές αναδρομές σε σχολικά μαθήματα ή για 

κλάδους μαθηματικών που περιλαμβάνονταν σε βιβλία διδακτικής των 

μαθηματικών, και αυτή η μορφή αξιοποίησης της ιστορίας των μαθηματικών 

αφομοιώθηκε στην κοινή λογική όλων εκείνων που ασχολιόντουσαν με τη διδακτική 

των μαθηματικών στη Γερμανία κι έτσι συνέλαβε αποφασιστικά στη δημιουργία 

ενός ευνοϊκού κλίματος για χρήση της στη διδακτική πράξη (Jahnke, 1986). 

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα έγιναν κάποια κρίσιμα 

βήματα που σημάδεψαν την ιστορική προσέγγιση στη διδασκαλία των 

μαθηματικών. 

Η πρώτη αναφορά για τη συσχέτιση του μαθήματος των μαθηματικών με την 

ιστορία τους φαίνεται να είναι η πρόταση ότι οι φοιτητές για να ξεκινήσουν τα 

μαθηματικά θα πρέπει να έχουν μελετήσει την ιστορία της μαθηματικής επιστήμης, 

που υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής των Μαθηματικών, 

του Πανεπιστημίου της Coimbra της Πορτογαλίας και συντάχθηκε από τον José 

Monteiro Da Rocha το 1772. Επίσης, τη δεκαετία του 1790, ο Γάλλος μαθηματικός 

Joseph Louis Lagrange, στις διαλέξεις του σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς των 

μαθηματικών, πρότεινε να χρησιμοποιήσουν την ιστορία των μαθηματικών, σχετικά 

με το πώς οι μαθηματικοί του παρελθόντος κατάφερναν με την προσπάθεια τους, 

και συχνά μέσα από λάθη και αδιέξοδα να επιτύχουν τους στόχους τους, ως 

καθοδήγηση για προβλήματα που πιθανώς να αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι 

(Fasanelli, 2000). 
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Το 1865, o πρώτος πρόεδρος της μαθηματικής εταιρίας του Λονδίνου, Augustus de 

Morgan, σε ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της ιστορίας των 

μαθηματικών τόσο για την κατανόηση τους, όσο και για την επίγνωση των 

δυσκολιών τους (Speech of professor de Morgan, 1865-6). Το 1877, ο καθηγητής 

μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Ghent του Βελγίου, Paul Mansion, 

δημοσίευσε ένα άρθρο όπου έθιγε το ζήτημα της διδακτικής αξιοποίησης της 

ιστορίας των μαθηματικών (Mansion, 1877). Το 1883, ένα δάσκαλος της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο Siegmund Günther (1883), παρουσίασε την πρώτη 

εμπεριστατωμένη εργασία για το ρόλο της ιστορίας στο μάθημα των μαθηματικών. 

Εδώ θεωρείται ότι βρίσκεται το σημείο καμπής, αφού το θέμα περνάει από την 

περιστασιακή εξέταση του σε μία αυτονομημένη και δομημένη θεώρησή του. 

Στη συνέχεια, ο προβληματισμός και οι σχετικές μελέτες εξαπλώθηκαν σε όλο τον 

κόσμο. Ενδεικτικά, μερικά από τα πρώτα άρθρα σε διάφορες χώρες περιλαμβάνουν: 

στη Ρωσία το 1885 μία ανώνυμη και εκτεταμένη διαπραγμάτευση του θέματος 

(Bobynin*, 1885), στην Αγγλία το 1893 ο George Happel εισηγήθηκε στα πλαίσια 

του Συνδέσμου για τη βελτίωση της διδασκαλίας της γεωμετρίας το θέμα «η χρήση 

της ιστορίας στη διδασκαλία των μαθηματικών» (Happel, 1893), στις Η.Π.Α. το 1890 

ο Florian Cajori παρουσίασε το βιβλίο «Η διδασκαλία και η ιστορία των 

μαθηματικών στις Ηνωμένες Πολιτείες» (Cajori, 1890), το 1899 ο Gino Loria στην 

Ιταλία δημοσίευσε ένα σχετικό άρθρο (Loria, 1899), και στην Γερμανία ο Max Simon, 

προώθησε την ιδέα του Günther. 

Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, υπήρξε μία συσπείρωση των 

μαθηματικών δασκάλων με σκοπό την αναβάθμιση της μαθηματικής παιδείας, και ο 

Felix Klein ήταν εκείνος που έδωσε στην ιστορική μέθοδο διδασκαλίας των 

μαθηματικών μία παραπέρα ώθηση και την περίβαλε με το κύρος του, 

χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το 1907 την ιστορία των μαθηματικών στις 

διαλέξεις του (κεντρική ιδέα ήταν η «γενετική αρχή», η οποία εκφράζει το 

θεμελιώδη βιογενετικό νόμο που λέει ότι «η οντογενετική εξέλιξη είναι μία 

συντομευμένη επανάληψη της φυλογενετικής εξέλιξης») (Klein, 1939). Αν και η 

θέση του Klein είχε θετική απήχηση, δέχτηκε και έντονη κριτική. Ο Alfred 

Pringsheim, αναπληρωτής καθηγητής των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του 

Μονάχου της Γερμανίας, ο οποίος ήταν υπέρ της λογικής αυστηρότητας, θεωρούσε 

ότι ο θεμελιώδης βιογενετικός νόμος τους Haeckel δεν είχε θέση στην παιδαγωγική 

κι ότι η ιστορία θα έπρεπε να ήταν η τελευταία παιδαγωγική διέξοδος (Pyenson, 

1983). 

Σημαντικό ενδιαφέρον για τη σχέση ιστορίας και διδακτικής των μαθηματικών 

υπήρχε και στις Η.Π.Α., με τον David E. Smith να παίζει κεντρικό ρόλο, δίνοντας 

μέσα από το έργο του στην ιστορία τη θέση της συγκυρίας στη διδακτική 

διαπραγμάτευση των σχολικών θεμάτων. 

Από το 1920 μέχρι το 1950, αν και το ενδιαφέρον για την ιστορική μέθοδο 

διδασκαλίας δεν χάθηκε, έχασε παρόλα αυτά τον ενθουσιασμό της πρώτης 
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δεκαετίας του αιώνα, καθώς η προσοχή στράφηκε σε δύο άλλα ρεύματα, το πρώτο 

που επικεντρώνονταν στην ψυχολογία, και ειδικά στη μαθησιακή συμπεριφορά των 

μαθητών, και το δεύτερο που πρόβαλε τη φιλοσοφία της επιστήμης. Ένα σημαντικό 

έργο που αξίζει να σημειωθεί αυτήν την περίοδο ήταν το βιβλίο “Die Entwicklung 

der Infinitesimalrechnung" του Otto Toeplitz, που εκδόθηκε το 1949 αν και είχε 

ετοιμαστεί πριν την έκρηξη του πολέμου. 

Το σκηνικό αλλάζει στη δεκαετία του 1950, με το ενδιαφέρον για τη διδακτική 

χρήση της ιστορίας των μαθηματικών να αναζωπυρώνεται, και να εμφανίζεται 

αξιόλογη δραστηριότητα πάνω στο θέμα. Στην αρχή της δεκαετίας του 1960 όμως, 

με την έκρηξη της μεταρρύθμισης των νέων μαθηματικών, η δυναμική του 

προβληματισμού για τη διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας των μαθηματικών 

ανακόπτεται. Παρόλα αυτά, τόσο οι Bourbaki (συλλογικό ψευδώνυμο ομάδας 

Γάλλων κυρίως μαθηματικών), οι οποίοι χρησιμοποίησαν συστηματικά την ιστορία 

στις έρευνές τους (Bourbaki, 1960), όσο κι ο Piaget με την γενετική επιστημολογία 

του (Piaget, et al., 1966), άφηναν περιθώρια για τη διείσδυση της ιστορίας στη 

διδακτική μεθοδολογία, όπως και έγινε αργότερα. 

Ανατρέχοντας στην Ελληνική πραγματικότητα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ενεργό 

ενδιαφέρον για την Ιστορία των Μαθηματικών σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με 

αρκετούς Έλληνες ακαδημαϊκούς να έχουν σημαντική συμβολή στις διεθνείς 

δράσεις, και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν θετικές τάσεις για την ουσιαστική 

μεταφορά της χρήσης της ιστορίας στη διδασκαλία των μαθηματικών, και σε 

μικρότερες βαθμίδες τις εκπαίδευσης. 

 

1.2 Διεθνείς Δράσεις 
 

Η Διεθνής Ομάδα Μελέτης των Σχέσεων μεταξύ Ιστορίας των Μαθηματικών και 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης, “The International Study Group on the Relations 

between the History and Pedagogy of Mathematics (HPM)” ξεκίνησε ως ομάδα 

εργασίας (working group) στο δεύτερο “International Congress on Mathematical 

Education (ICME)” το 1972. Στο τρίτο ICME το 1978, η HPM καθιερώθηκε ως ομάδα 

μελέτης (affiliated study group) υπό την αιγίδα της “International Commission on 

Mathematical Instruction (ICMI)”. Η HPM συνδέοντας την ιστορία των μαθηματικών 

με τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, συνδέει  το παρελθόν με το μέλλον 

τους (Τζανάκης, 2006). 

Κάθε τέσσερα χρόνια η HPM διοργανώνει ένα (satellite) συνέδριο στο ICME, και 

τρεις φορές τον χρόνο η HPM εκδίδει ένα newsletter. Στα ίδια τα ICME, υπάρχουν 

ομάδες μελέτης, “Topic Study Groups (TSG)”, αφιερωμένες σε θέματα για τον ρόλο 

της ιστορίας των μαθηματικών στην μαθηματική εκπαίδευση.  

Ένα άλλο, πιο πρόσφατο, συνέδριο αφιερωμένο στην ιστορία των μαθηματικών 

στην μαθηματική εκπαίδευση είναι το Ευρωπαϊκό Θερινό Πανεπιστήμιο, “European 
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Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education 

(ESU)”, το οποία διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια. 

Επίσης, το “International Colloquium on the Didactics of Mathematics (ICDM), το 

οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια στην Κρήτη, έχει συνήθως την ιστορία στην 

μαθηματική εκπαίδευση ως μία από τις θεματικές ενότητες του.  

Τέλος, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά σχετικά με την ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στην 

διδασκαλία τους, και έχουν γραφτεί και ολόκληρα βιβλία ειδικά για αυτό το θέμα, 

με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το “History in Mathematics Education, The ICMI 

Study” των Fauvel και van Maanen (2000) (10th ICMI Study), το οποίο 

παρουσιάστηκε στο ICME-9, και αποτελείται από 437 σελίδες με τη συμβολή 

περίπου 62 συγγραφέων που συνεργάστηκαν χωρισμένοι σε 11 ομάδες.  

 

1.3 «Γιατί» θα πρέπει να ενσωματωθεί η Ιστορία των Μαθηματικών στη 

Μαθηματική Εκπαίδευση 
 

1.3.1 Η ιστορία «ως στόχος» και η ιστορία «ως εργαλείο» 

 

Γενικά, τα επιχειρήματα για τη χρήση της ιστορίας στη διδασκαλία τους είναι δύο 

διαφορετικών ειδών: αυτά που αναφέρονται στη χρήση της ιστορίας «ως εργαλείο» 

(history-as-a-tool), όταν αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει την εκμάθηση και τη 

διδασκαλία μαθηματικών, και αυτά που αναφέρονται στη χρήση της ίδιας της 

ιστορίας «ως στόχο» (history-as-a-goal) (Jankvist, 2007; 2009). 

1. Η ιστορία «ως εργαλείο» 

Η κατηγορία της χρήσης της ιστορίας «ως εργαλείο» περιλαμβάνει τα επιχειρήματα 

που έχουν σχέση με το πώς οι μαθητές μαθαίνουν μαθηματικά (Jankvist, 2009; 

Τζανάκης, 2009). 

Η ιστορία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας παράγοντας κινητοποίησης για την 

εκμάθηση και μελέτη των μαθηματικών, βοηθώντας, για παράδειγμα, να 

διατηρηθεί το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των μαθητών για το αντικείμενο 

(Farmaki, et al., 2007). Μία ιστορική προσέγγιση θα μπορούσε να δώσει στα 

μαθηματικά ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, και έτσι να τα κάνει λιγότερο τρομακτικά  

(frightening) (Russ, et al., 1991). Συχνά κομμάτια της μαθηματικής εξέλιξης, τα 

οποία έχουν ταλαιπωρήσει (have stumble upon) μαθηματικούς κατά το παρελθόν, 

τείνουν να ταλαιπωρούν (be troublesome) και τους σημερινούς μαθητές, έτσι οι 

μαθητές θα μπορούσαν να πάρουν κουράγιο εάν γνωρίζουν ότι μία μαθηματική 

ιδέα που τους δυσκολεύει στην κατανόηση, είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα 

δουλειάς εκατοντάδων χρόνων μέχρι να φτάσει στην τελική της μορφή (Bakker, et 

al., 2006). 
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Επίσης, η ιστορία θα μπορούσε να έχει το ρόλο ενός γνωστικού εργαλείου  

υποστήριξης της εκμάθησης των μαθηματικών. Η ιστορία θα μπορούσε να 

βελτιώσει τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών, υποδεικνύοντας 

διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης τους (Jahnke, 2001). Οι ιστορικές εμπειρικές 

μελέτες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη μίας υποθετικής τροχιάς 

μάθησης, και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να δουν μέσα από 

τα μάτια των μαθητών (Bakker, 2004). Μία ειδική χρήση της ιστορίας ως ένα 

γνωστικό εργαλείο, εμφανίζεται στην αναγνώριση επιστημολογικών εμποδίων, 

δηλαδή εμποδίων που κάποιος δεν μπορεί, ούτε θα πρέπει να αποφύγει, εξαιτίας 

του διαμορφωτικού τους ρόλου στην αναζήτηση γνώσης, και στον τρόπο που θα 

μπορούσαν αυτά να ξεπεραστούν (Bachelard, 1938; Brousseau, 1997). Εδώ, είναι 

σημαντικό να γίνει σαφές, ότι η ιστορία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς 

τροποποιήσεις από τους δασκάλους, αλλά η γένεση μίας έννοιας να γίνεται με 

κατάλληλο για χρήση σε σχολείο τρόπο (Brousseau, 1997). 

Τέλος, πολύ σημαντικά επιχειρήματα της κατηγορίας αυτής, είναι τα εξελικτικά 

επιχειρήματα, τα οποία υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται να υπάρξει διδασκαλία 

μαθηματικών χωρίς τη χρήση ιστορίας, με πιο ξεκάθαρο το επιχείρημα της 

ανακεφαλαίωσης (recapitulation), το οποίο αναφέρει ότι «η οντογένεση 

ανακεφαλαιώνει τη φυλογένεση» (η οντογένεση αφορά την εξέλιξη ενός ατόμου, 

ενώ η φυλογένεση την εξέλιξη ενός είδους), δηλαδή για να μάθει κάποιος καλά 

μαθηματικά, πρέπει να ακολουθήσει τα ίδια βήματα που έχουν ακολουθήσει τα 

μαθηματικά κατά την εξέλιξή τους (Furinghetti, 2004; Haeckel, 1906). Αυτό συχνά 

σχετίζεται και με ένα άλλο εξελικτικό επιχείρημα, αυτό του ιστορικού 

παραλληλισμού, το οποίο αφορά την παρατήρηση δυσκολιών και εμποδίων που 

εμφανίζονται στην ιστορία και επανεμφανίζονται στην τάξη (Thomaidis, et al., 2007; 

Farmaki, et al., 2007; Vasco, 1995). 

Με όλα τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η χρήση της ιστορίας «ως εργαλείο» 

σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό των μαθηματικών (in-issues) 

(Davis, et al., 1981; Niss, 2001; Jankvist, 2009; Τζανάκης, 2009). 

2. Η ιστορία «ως στόχος» 

Η κατηγορία της χρήσης της ιστορίας «ως στόχο» περιλαμβάνει τα επιχειρήματα 

που υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση πτυχών της ιστορίας των μαθηματικών αποτελεί 

από μόνη της έναν σκοπό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η εκμάθηση της 

ιστορίας των μαθηματικών αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητο μάθημα, αλλά θα 

πρέπει να εστιάζει στις αναπτυξιακές και εξελικτικές πτυχές των μαθηματικών ως 

αντικείμενο (Jankvist, 2009; Τζανάκης, 2009). 

Υπό αυτήν την έννοια, κάποιοι από τους στόχους της ιστορίας, είναι να δείξει στους 

μαθητές, ότι τα μαθηματικά υπάρχουν και εξελίσσονται στο χρόνο και στο χώρο 

(Tzanakis, et al., 2000), ότι είναι ένα επιστημονικό πεδίο που έχει εξελιχθεί και όχι 

κάτι που ήρθε από το πουθενά (Philippou, et al., 1998), ότι οι άνθρωποι έχουν πάρει 

μέρος σε αυτήν την εξέλιξη (Thomaidis, et al., 2007), ότι η εξέλιξη των μαθηματικών 
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οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας, ότι και η διαμόρφωση των μαθηματικών έχει επηρεαστεί από αυτούς τους 

πολιτισμούς, αλλά και οι πολιτισμοί έχουν επηρεαστεί από την εξέλιξη των 

μαθηματικών (Tzanakis, et al., 2000), καθώς και ότι η εξέλιξη οδηγείται τόσο από 

εσωτερικές όσο και από εξωτερικές δυνάμεις (Fried, 2001). 

Με όλα τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η χρήση της ιστορίας «ως στόχο» 

σχετίζεται με θέματα των μαθηματικών, όπως με την φύση, τον ρόλο και την 

σημασία τους, που θα μπορούσαν να ονομαστούν επιγραμματικά μετα-ζητήματα 

(meta-issues) (Davis, et al., 1981; Niss, 2001; Jankvist, 2009; Τζανάκης, 2009). 

 

1.3.2 Επιχειρήματα υπέρ της ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στην 

διδασκαλία τους 

 

Η κεντρική ιδέα στην οποία βασίζονται όλα τα επιχειρήματα υπέρ της ενσωμάτωσης 

της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους, είναι η επιστημολογική θέση 

ότι η εκμάθηση μαθηματικών δεν αφορά μόνο την γνωριμία και την εξοικείωση στο 

χειρισμό των συμβόλων και των θεωριών, ή και την συσσωρευμένη γνώση τελικών 

μαθηματικών προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει επίσης την κατανόηση των κινήτρων 

για την λύση κάποιων προβλημάτων και ερωτημάτων, τους λόγους που έγιναν 

κάποιες κινήσεις, και την διαδικασία διαλογισμού για την κατασκευή νοήματος, με 

την σύνδεση παλιών και νέων προβλημάτων, και με την επέκταση υφιστάμενων 

εννοιολογικών πλαισίων (Hiebert, et al., 1992; Schoenfeld, et al., 1993; Tzanakis, et 

al., 2000; Τζανάκης, 2009). Έτσι η διδασκαλία των μαθηματικών γίνεται ένα πολύ 

πιο πολύπλοκο εγχείρημα, το οποίο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην απλή 

παρουσίαση και εκμάθηση επαγωγικά οργανωμένων τελικών προϊόντων της 

μαθηματικής κοινότητας, αλλά θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους μαθητές 

να αποκτήσουν εμπειρίες μαθηματικής δημιουργίας, «κάνοντας» μαθηματικά οι 

ίδιοι, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και νοητικής ανάπτυξης που βρίσκονται. Από 

την άποψη αυτή, η ιστορία των μαθηματικών μοιάζει με ένα φυσικό μέσο για να 

ειδωθούν τα μαθηματικά εν τω γεννάσθαι, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη 

διδασκαλία τους (Tzanakis, et al., 2000; Τζανάκης, 2009). 

Στη βιβλιογραφία έχουν υπάρξει διάφορες προσπάθειες κατηγοριοποίησης των 

επιχειρημάτων υπέρ της ενσωμάτωσης της ιστορίας των μαθηματικών στη 

διδασκαλία τους (Fauvel, 1991; Furinghetti, 1997; 2004; Tzanakis, et al., 2000; Tang, 

2007; Jankvist, 2009). Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχει προταθεί στην 

ICMI Study (Tzanakis, et al., 2000), η ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να υποστηρίξει, να εμπλουτίσει και να 

βελτιώσει την διδασκαλία των μαθηματικών, σε πέντε κύριες περιοχές: 

a) στην εκμάθηση των μαθηματικών, 

b) στη φύση των μαθηματικών και της μαθηματικής δραστηριότητας, 
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c) στο διδακτικό ρεπερτόριο και στο παιδαγωγικό υπόβαθρο των δασκάλων, 

d) στη συναισθηματική προδιάθεση προς τα μαθηματικά, και 

e) στην αναγνώριση των μαθηματικών ως μία πολιτισμική – ανθρώπινη 

προσπάθεια. 

Συνολικά έχουν διατυπωθεί 17 επιχειρήματα υπέρ της ενσωμάτωσης της ιστορίας 

των μαθηματικών στη διδασκαλία τους, τα οποία χωρίζονται στις πέντε αυτές 

κατηγορίες και εξετάζονται πιο αναλυτικά παρακάτω (Tzanakis, et al., 2000). Στο 

τέλος κάθε κατηγορίας γίνεται αναφορά στο αν τα επιχειρήματα αυτά αναφέρονται 

στη χρήση της ιστορίας «ως εργαλείο» για την βοήθεια στη διδασκαλία και στην 

εκμάθηση των μαθηματικών, ή στη χρήση της ιστορίας «ως στόχο», καθώς αυτά τα 

δύο είδη χρήσης της ιστορίας προτείνουν έναν ακόμα τρόπο κατηγοριοποίησης, 

αποτελώντας μία κατηγορία το καθένα (Jankvist, 2007;  2009). 

(a) Η εκμάθηση των μαθηματικών 

a1. Η ιστορική ανάπτυξη των μαθηματικών σε αντιπαραβολή με τα τελικά, 

«στιλβωμένα» μαθηματικά. 

Καμία μαθηματική ιδέα δεν έχει ποτέ δημοσιευθεί με τον τρόπο που 

ανακαλύφθηκε (Freudenthal, 1983). Υπάρχει σημαντική διαφορά στα μαθηματικά 

ως ένα τελικό προϊόν (mathematics-as-an-end-product) από τα μαθηματικά στο 

στάδιο της κατασκευή τους (mathematics-in-the-making) (Siu, et al., 1979). Τα 

μαθηματικά συνήθως αναδιοργανώνονται αναδρομικά ώστε να αποφευχθούν 

στρεβλώσεις και μακροχρόνιες διενέξεις, και διδάσκονται οργανωμένα με έναν 

επαγωγικό προσανατολισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα ερωτήματα και τα 

προβλήματα που αποτέλεσαν βασικά κίνητρα για την ανάπτυξη μίας μαθηματικής 

ιδέας, καθώς και όποιες αμφιβολίες δημιουργήθηκαν στην πορεία της επίλυσής 

της, να παραμένουν κρυμμένες πίσω από το γραμμικά οργανωμένο, επαγωγικό 

τρόπο παρουσίασης της μαθηματικής γνώσης. 

Η κατάλληλη ενσωμάτωση της ιστορίας στη μαθηματική εκπαίδευση μπορεί να  

παίξει σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην αποκάλυψη του πως οι μαθηματικές 

έννοιες, δομές, ιδέες, εφευρέθηκαν ως εργαλεία για την οργάνωση φυσικών, 

κοινωνικών και πνευματικών φαινομένων του πραγματικού κόσμου (Freudenthal, 

1983). 

Το παραπάνω επιχείρημα, αγνοείται συστηματικά σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μην δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

αντιληφθούν την ανθρώπινη διάσταση των μαθηματικών ανακαλύψεων και να 

αναπτύξουν μέσα από αυτό μετα-γνωστικές δεξιότητες (Τζανάκης, 2009). 

Παρόλα αυτά, τα παραπάνω δεν υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος 

παρουσίασης ενός μαθηματικού θέματος, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθεί 

επακριβώς τη συνήθως περίπλοκη ιστορικά ανάπτυξή του, αλλά ότι η ιστορία θα 

μπορούσε να προτείνει πιθανούς τρόπους παρουσίασης κάποιου θέματος, πιο 
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φυσικούς, ελαχιστοποιώντας τα λογικά κενά με μία ειδική για αυτό το σκοπό (ad 

hoc) παρουσίαση των μαθηματικών εννοιών, μεθόδων ή αποδείξεων, αποτελώντας 

έτσι έμπνευση για τους καθηγητές και βοηθώντας τους  αποτελεσματικά στη 

διδασκαλία. 

a2. Η ιστορία ως πηγή 

Η ιστορία των μαθηματικών αποτελεί μία τεράστια πηγή σχετικών ερωτημάτων, 

προβλημάτων, παραδειγμάτων και καταστάσεων, τα οποία μπορεί να είναι 

πολύτιμα τόσο ως προς το περιεχόμενό τους, όσο και ως προς τη δυνατότητά τους 

να κινητοποιήσουν τους μαθητές και να τους κάνουν να ασχοληθούν.  

Έτσι, ασκήσεις εμπνευσμένες από την ιστορία, μπορεί να παρακινήσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και να συνεισφέρουν στην βελτίωση του προγράμματος 

σπουδών, μαζί με τις ασκήσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη και μπορεί να 

φαίνονται πιο τεχνητά. Με τέτοιες ασκήσεις, διάφορες πτυχές της ιστορικής 

ανάπτυξης και της ιστορίας των μαθηματικών γίνονται πιο οικείες στους μαθητές.  

a3. Η ιστορία ως γέφυρα μεταξύ των μαθηματικών και άλλων επιστημονικών 

πεδίων 

Η ιστορία κάνει φανερές τις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών μαθηματικών 

πεδίων, ή, μεταξύ των μαθηματικών και άλλων επιστημονικών πεδίων (π.χ. 

φυσικής, χημείας, βιολογίας, οικονομικών, πληροφορικής, κλπ.). Έτσι η 

ενσωμάτωση της ιστορίας στη διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει να αναδειχθούν οι 

σχέσεις μεταξύ επιστημονικών πεδίων που με μία πρώτη ματιά φαίνονται 

ανεξάρτητα, καθώς και ότι οι καρποί της έρευνας ενός επιστημονικού πεδίου έχουν 

επίδραση σε άλλα, φαινομενικά ανεξάρτητα με αυτό πεδία, τα οποία όμως μπορεί 

να έχουν παρόμοιες δραστηριότητες. 

Παρόλα αυτά, η διδασκαλία των μαθηματικών, σε μεγάλο βαθμό και σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται χωρίς καμία αναφορά στην 

παραπάνω συσχέτισή τους με άλλες επιστήμες, ακόμα και σήμερα που τα όρια 

μεταξύ των επιστημονικών πεδίων είναι ασαφή. 

a4. Η γενικότερη εκπαιδευτική αξία της ιστορίας 

Η ενασχόληση των μαθητών με εργασίες ιστορικού προσανατολισμού μπορεί να 

τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες δεν σχετίζονται απαραίτητα 

μόνο με τα μαθηματικά, όπως είναι η ανάγνωση και η γραφή κειμένων, η 

αναζήτηση και η διερεύνηση πηγών, η καταγραφή αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη 

επιχειρηματολογίας, η απόδοση στη σημερινή γλώσσα κειμένου γραμμένου σε 

γλώσσα παλαιότερης περιόδου ή σε άλλη γλώσσα, η μετατροπή κειμένων σε 

μαθηματική γλώσσα, η ανάλυση και η ικανότητα να μιλούν σχετικά με τα 

μαθηματικά (το οποίο είναι διακριτό από το να «κάνουν μαθηματικά») (Ransom, et 

al., 1991). 
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Τα επιχειρήματα της κατηγορίας (a), η οποία αφορά την εκμάθηση των 

μαθηματικών, αναφέρονται κυρίως στα εσωτερικά θέματα των μαθηματικών, και 

ανήκουν στην κατηγορία της χρήσης της «ιστορίας ως εργαλείο». 

Το επιχείρημα a3 (η ιστορία ως γέφυρα μεταξύ των μαθηματικών και άλλων 

επιστημονικών πεδίων) φαίνεται να επιδέχεται διπλή ερμηνεία, και μπορεί να 

ανήκει είτε στην κατηγορία της χρήσης της «ιστορίας ως εργαλείο», αν ο σκοπός 

του είναι να κινητοποιήσει τους μαθητές να μάθουν τα απαραίτητα μαθηματικά 

που θα χρειαστούν για κάποια πιο δημοφιλή και αγαπητά θέματα, είτε στην 

κατηγορία της χρήσης της «ιστορίας ως στόχο», αν σκοπός του είναι να αναδείξει 

ότι πολλές μαθηματικές δημιουργίες είναι αποτέλεσμα των προβλημάτων που 

τέθηκαν στο παρελθόν από άλλα επιστημονικά πεδία. Πάντως, από την ανάλυση 

που δίνεται παραπάνω, φαίνεται ότι ανήκει στη χρήση της «ιστορίας ως στόχο». 

(Jankvist, 2009) 

 

(b) Η φύση των μαθηματικών και της μαθηματικής δραστηριότητας 

b1. Το περιεχόμενο 

Σημαντικά ερωτήματα, προβλήματα, και απαντήσεις, που προέρχονται από την 

ιστορία, μπορούν να δώσουν μία πιο ακριβή ματιά για τα μαθηματικά και την 

μαθηματική δραστηριότητα (είτε προέρχονται απευθείας από πρωτότυπες πηγές, 

είτε από την ανακατασκευή τους σε μία σύγχρονη γλώσσα). Οι μαθητές μπορούν να 

μάθουν ότι λάθη, ευρετικές διαδικασίες, αβεβαιότητες, αμφιβολίες, διαισθητικά 

επιχειρήματα, αδιέξοδα, αντιπαραθέσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις στα 

διάφορα προβλήματα, όχι μόνο είναι θεμιτά, αλλά αποτελούν ένα αναπόσπαστο 

μέρος της δημιουργίας των μαθηματικών. Έμμεσα, οι μαθητές μπορεί να 

ενθαρρυνθούν να διατυπώσουν τα δικά τους ερωτήματα, να κάνουν εικασίες, να 

δουν τα λάθη τους, και να αναπτύξουν πρακτικές και ικανότητες αυτοδιόρθωσης. 

b2. Η μορφή 

Τα μαθηματικά δεν εξελίσσονται μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στη μορφή, στο 

συμβολισμό, στην ορολογία, στις υπολογιστικές μεθόδους, στους τρόπους 

έκφρασης και στις αναπαραστάσεις τους. Η ιστορία βοηθάει τους μαθητές να 

καταλάβουν αυτή την εξέλιξη, και την μαθηματική γλώσσα κάθε εποχής. Με την 

βοήθεια πρωτότυπου υλικού (ή και με απλά αποσπάσματα από αυτό), τόσο οι 

εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές, μπορούν να συγκρίνουν τις διάφορες μορφές 

που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν με τις σημερινές, και να αναγνωρίσουν 

τα πλεονεκτήματα και/ή τα μειονεκτήματα της σύγχρονης μορφής των 

μαθηματικών. 

 

Τα επιχειρήματα της κατηγορίας (b), η οποία αφορά τη φύση των μαθηματικών και 

της μαθηματικής δραστηριότητας, ανάλογα με την ερμηνεία τους μπορεί να 
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ανήκουν είτε στην κατηγορία της χρήσης της «ιστορίας ως στόχο», είτε στην 

κατηγορία της χρήσης της «ιστορίας ως εργαλείο». Για παράδειγμα, το επιχείρημα 

b2 (η μορφή των μαθηματικών), αφορά τις πτυχές των μαθηματικών στην 

κατασκευή τους (για παράδειγμα την εξέλιξη των μαθηματικών τεχνικών και του 

μαθηματικού συμβολισμού), τότε ανήκει στην κατηγορία της «ιστορίας ως στόχο». 

Αν όμως σκοπός του είναι η σύγκριση μεταξύ αρχαίων και σύγχρονων μαθηματικών 

ώστε να αναδειχθεί πόσο μακροσκελείς και πολύπλοκες ήταν οι τεχνικές και οι 

συμβολισμοί του παρελθόντος, σε σχέση με το πόσο σύντομα και κομψά μπορούμε 

να κάνουμε τα ίδια σήμερα, τότε το επιχείρημα μπορεί να ερμηνευτεί ως «η ιστορία 

ως εργαλείο», αφού στόχος του είναι να κινητοποιήσει τους μαθητές, οδηγώντας σε 

μεγαλύτερη εκτίμηση των σημερινών μαθηματικών, και μεγαλύτερη επιθυμία να 

μάθουν τα μαθηματικά των σημερινών βιβλίων. (Jankvist, 2009) 

 

(c) Το διδακτικό ρεπερτόριο και το παιδαγωγικό υπόβαθρο των δασκάλων 

Μελετώντας ιστορία και προσπαθώντας να ανακατασκευάσουν πτυχές της 

ιστορικές εξέλιξης συγκεκριμένων μαθηματικών θεμάτων σε έναν κατάλληλο για 

διδασκαλία τρόπο, οι δάσκαλοι μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω.  

c1. Προσδιορισμός κινήτρων 

Με τη μελέτη παραδειγμάτων-πρωτοτύπων της ιστορικής εξέλιξης, οι δάσκαλοι 

μπορούν να οδηγηθούν στην αναγνώριση των κινήτρων πίσω από την εισαγωγή 

(νέων) μαθηματικών γνώσεων, και έτσι να βοηθήσουν τους μαθητές στην 

κατανόηση των νέων αυτών γνώσεων. 

c2. Δυσκολίες και εμπόδια 

Οι δάσκαλοι μπορούν να αντιληφθούν: 

c2-i) τις δυσκολίες και τα εμπόδια που εμφανίστηκαν στην ιστορία και μπορεί να 

ξαναεμφανιστούν μέσα στην τάξη, 

c2-ii) πόσο προχωρημένο μπορεί να είναι ένα θέμα, δηλαδή ένα θέμα μπορεί να 

φαίνεται απλό εξ’ αρχής στη σύγχρονη μορφή του, αλλά να είναι το αποτέλεσμα 

σταδιακής εξέλιξης, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα ερωτήματα και 

προβλήματα που δεν είναι ορατά στη σύγχρονη μορφή. 

Βέβαια το παραπάνω ερωτήματα και προβλήματα μπορεί να προϋποθέτουν μία 

μαθηματική ωριμότητα από την μεριά των μαθητών, την οποία να μην έχουν 

αποκτήσει ακόμη, επομένως η ιστορία των μαθηματικών μπορεί να βοηθήσει τους 

δάσκαλους να αντιληφθούν τα υπέρ και τα κατά, του να παρουσιάσουν ένα θέμα σε 

μία συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης. 

c3. Εμπλοκή και συνειδητοποίηση της δημιουργικής διαδικασίας «κάνω 

μαθηματικά» 
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Οι δάσκαλοι, και κατ’ επέκταση οι μαθητές, μπορούν να εμπλουτίσουν την 

μαθηματική τους παιδεία, με την επαφή τους με πρωτότυπες πηγές και την 

ενασχόληση τους με εργασίες που έχουν προσανατολισμό προς την ιστορία, καθώς 

και να εκτιμήσουν καλύτερα τη φύση της μαθηματικής δραστηριότητας 

προσομοιώνοντας τη διαδικασία της δημιουργίας, με προσπάθειες ανακατασκευής 

μίας μεθόδου ή της λύσης ενός προβλήματος βάσει πρωτότυπων ή και 

δευτερογενών πηγών. 

c4. Εμπλουτισμός διδακτικού ρεπερτορίου 

Μέσω της ιστορίας των μαθηματικών, οι δάσκαλοι μπορούν να έχουν μία ευρεία 

δεξαμενή εξηγήσεων, παραδειγμάτων, και εναλλακτικών προσεγγίσεων στην 

παρουσίαση ενός θέματος ή στην επίλυση ενός προβλήματος, εμπλουτίζοντας έτσι 

τη διδασκαλία τους και κινητοποιώντας τους μαθητές τους.  

c5. Αποκωδικοποίηση και κατανόηση μη συμβατικά διατυπωμένων, αλλά εν τέλει 

«σωστών» μαθηματικών 

Οι δάσκαλοι αποκωδικοποιώντας μία πρωτότυπη πηγή, και κατανοώντας ένα 

γνωστό κομμάτι σωστών εν τέλει μαθηματικών, το οποίο όμως δεν είναι 

εκφρασμένο σε σύγχρονη γλώσσα, μπορούν να εξασκήσουν την ευαισθησία, την 

ανοχή και τον σεβασμό προς μη συμβατικούς ή ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους 

έκφρασης ιδεών και επίλυσης προβλημάτων, φαινόμενο που είναι πολύ συχνό και 

στους μαθητές. 

 

Τα επιχειρήματα της κατηγορίας (c), αφορούν το διδακτικό ρεπερτόριο των 

δασκάλων. Το επιχείρημα c3 (εμπλοκή και συνειδητοποίηση της δημιουργικής 

διαδικασίας «κάνω μαθηματικά») στο κομμάτι που αφορά την παιδεία και την 

επιμόρφωση των δασκάλων ανήκει στην κατηγορία επιχειρημάτων που 

χρησιμοποιούν την «ιστορία ως εργαλείο», ενώ στο κομμάτι που αφορά την 

καλύτερη εκτίμηση της φύσης της μαθηματικής δραστηριότητας ανήκει στην 

κατηγορία επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν την «ιστορία ως στόχο». Το 

επιχείρημα c4 (εμπλουτισμός διδακτικού ρεπερτορίου) μπορεί ανάλογα με την 

ερμηνεία και τα βαθύτερα κίνητρα να ανήκει είτε στην κατηγορία επιχειρημάτων 

που χρησιμοποιούν την «ιστορία ως εργαλείο», όταν αφορά το κατά πόσο οι 

δάσκαλοι το χρειάζονται για να βελτιώσουν την διαδικασία της μάθησης των 

μαθητών τους σε εσωτερικά θέματα των μαθηματικών, είτε στην κατηγορία 

επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν την «ιστορία ως στόχο», όταν αφορά το κατά 

πόσο οι δάσκαλοι το χρειάζονται για να συζητήσουν ορισμένα μετα- θέματα της 

εξέλιξης των μαθηματικών στην τάξη. (Jankvist, 2009) 

 

(d) Η συναισθηματική προδιάθεση προς τα μαθηματικά 
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Η ιστορία μπορεί να προσφέρει πρότυπα για την ανθρώπινη δραστηριότητα, από τα 

οποία μπορούν να αντληθούν διάφορες γνώσεις, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες. 

d1. Η θεώρηση των μαθηματικών ως ανθρώπινης προσπάθειας 

Η ιστορική διάσταση στην εκμάθηση των μαθηματικών είναι ένας κατ’ εξοχήν 

τρόπος να δει κανείς ότι τα μαθηματικά είναι μία εξελισσόμενη και ανθρώπινη 

προσπάθεια, παρά ένα σύστημα άκαμπτων κανόνων. Είναι ένα ανθρώπινο 

εγχείρημα που απαιτεί διανοητική προσπάθεια και καθορίζεται από αρκετούς 

παράγοντες, τόσο εγγενείς στα ίδια τα μαθηματικά, όσο και εξωτερικούς σε αυτά. 

Πιο συγκεκριμένα, «δεν είναι ένα θεόσταλτο τελικό προϊόν σχεδιασμένο για 

παπαγαλία». 

d2. Επιμονή σε ιδέες, διατύπωση ερωτημάτων, προώθηση ερευνητικής 

δραστηριότητας 

Η ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών, όπως και κάθε επιστημονικού πεδίου, είναι 

γεμάτη από παραδείγματα ιδεών και ερωτημάτων, τα οποία ούτε οδήγησαν 

απαραιτήτως κάπου, ούτε συνιστούν οργανικό κομμάτι των μαθηματικών όπως τα 

αντιλαμβανόμαστε σήμερα, όμως αποτέλεσαν απαραίτητα βήματα της ιστορικής 

εξέλιξης που οδήγησε στο σήμερα. Συνειδητοποιώντας το παραπάνω, οι μαθητές 

ενθαρρύνονται στο να τολμήσουν να διατυπώσουν τις δικιές τους ιδέες και τα δικά 

τους ερωτήματα, με το δικό τους δημιουργικό και ίσως ιδιόρρυθμο τρόπο.  

d3. Η αποφυγή της απογοήτευσης λόγω αποτυχιών, λαθών, αβεβαιότητας ή 

παρανοήσεων 

Η ιστορία των μαθηματικών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν 

τον δημιουργικό ρόλο που μπορεί να υπάρχει στο λάθος ή σε κάποια αποτυχημένη 

προσπάθεια, βοηθώντας τους να αποδεχτούν τον κίνδυνο μίας δικιάς τους πιθανής 

αποτυχίας, και να οδηγηθούν έτσι ευκολότερα στη μαθηματική τους ωρίμανση. 

 

Τα επιχειρήματα της κατηγορίας (d), αφορούν τη συναισθηματική προδιάθεση στα 

μαθηματικά, και περιέχει επιχειρήματα και από τις δύο κατηγορίες (η «ιστορία ως 

εργαλείο» και η «ιστορία ως στόχος»). Το επιχείρημα d3 (η αποφυγή της 

απογοήτευσης λόγω αποτυχιών, λαθών, αβεβαιότητας ή παρανοήσεων) ανήκει 

στην κατηγορία επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν την «ιστορία ως εργαλείο». Το 

επιχείρημα d1 (η θεώρηση των μαθηματικών ως ανθρώπινης προσπάθειας) ανήκει 

στην κατηγορία επιχειρημάτων που χρησιμοποιούν την «ιστορία ως στόχο». 

(Jankvist, 2009) 

 

(e) Η αναγνώριση των μαθηματικών ως μίας πολιτισμικής – ανθρώπινης 

προσπάθειας 
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Όπως είπαμε παραπάνω, τα μαθηματικά δεν είναι ένα αυστηρά δομημένο σύστημα 

αποτελεσμάτων, αλλά μία συνεχώς εξελισσόμενη ανθρώπινη διανοητική 

διαδικασία, στενά συνδεδεμένη με άλλες επιστήμες, πολιτισμούς και κοινωνίες.  

e1. Τα μαθηματικά εξελισσόμενα για εσωτερικούς λόγους 

Μέσω της λεπτομερούς μελέτης ιστορικών παραδειγμάτων, δίνεται στους μαθητές 

η ευκαιρία να εκτιμήσουν ότι τα μαθηματικά δεν καθοδηγούνται μόνο από 

πρακτικούς και ωφελιμιστικούς, εξωτερικούς λόγους, όπως είναι η επικρατούσα 

αντίληψη, αλλά αναπτύσσονται και για δικούς τους, εσωτερικούς λόγους, 

αισθητικών αναζητήσεων (ενοποίησης, συμμετρίας, ταξινόμησης, λογικής 

πληρότητας, συμπαγούς, σαφούς και κομψής έκφρασης), διανοητικής περιέργειας 

και πρόκλησης, καθώς και καθαρής ευχαρίστησης. 

e2. Τα μαθηματικά εξελισσόμενα υπό την επίδραση κοινωνικών και πολιτιστικών 

παραγόντων 

Η ιστορία μπορεί να παρέχει παραδείγματα για το πώς η εσωτερική εξέλιξη των 

μαθηματικών, ανεξάρτητα από το αν καθοδηγήθηκε από ωφελιμιστικούς ή 

«αγνούς» λόγους, έχει επηρεαστεί, ή και καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό, από 

συγκεκριμένες πρακτικές ανάγκες της κοινωνίας, ή και από επιταγές και 

περιορισμούς που έθετε το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο. 

e3. Τα μαθηματικά αποτελούν μέρος της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης  

Τα μαθηματικά στη σύγχρονη μορφή τους, θεωρούνται κυρίως προϊόν του δυτικού 

πολιτισμού. Μέσω της μελέτης της ιστορίας των μαθηματικών, οι δάσκαλοι και οι 

μαθητές, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και άλλες, λιγότερο γνωστές, 

προσεγγίσεις στα μαθηματικά, που εμφανίζονται σε άλλους πολιτισμούς, και το 

ρόλο που έπαιξαν σε αυτούς. Η ιστορία των μαθηματικών παρέχει στους μαθητές 

πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες ρίζες των μαθηματικών. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αυτές οι πολιτισμικές πτυχές μπορεί να βοηθήσουν τους δασκάλους 

στην καθημερινή τους εργασία σε πολυπολιτισμικές τάξεις, οι οποίες είναι και πιο 

συχνές σήμερα, να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά ως μέσο ανάπτυξης ανοχής και 

σεβασμού μεταξύ των συμμαθητών, καθώς και να αναδείξουν την τοπική 

πολιτισμική κληρονομιά (FitzSimons, 1996). 

 

Τα επιχειρήματα της κατηγορίας (e), αφορούν την αναγνώριση των μαθηματικών 

ως μίας πολιτισμικής – ανθρώπινης προσπάθειας, και ανήκουν σχεδόν όλα στη 

χρήση της «ιστορίας ως στόχο»). Το επιχείρημα e3 (τα μαθηματικά αποτελούν 

μέρος της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης) μπορεί να έχει διπλή ερμηνεία, αν 

αφορά την ανάδειξη της εξέλιξης των μαθηματικών μέσα σε διαφορετικά 

πολιτισμικά πλαίσια, εντάσσεται στην κατηγορία η «ιστορία ως στόχος», ενώ αν 

σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν κάποια μαθηματική ιδέα, 
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προσφέροντας τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης ενός προβλήματος, 

εντάσσεται στην κατηγορία η «ιστορία ως εργαλείο». (Jankvist, 2009) 

 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η ιστορία των μαθηματικών μπορεί να 

προσφέρει με πολλούς τρόπους τη διδασκαλία τους, βοηθώντας τόσο τους 

μαθητές, όσο και τους δασκάλους. Φανερή γίνεται επίσης και η ανάγκη για εύκολα 

προσβάσιμες, κατανοητές πηγές, διαθέσιμες σε δασκάλους και μαθητές, καθώς και 

η ανάγκη για συστηματική προετοιμασία μελλοντικών δασκάλων τόσο κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, όσο και ως μέρος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους 

(Tzanakis, et al., 2000). 

 

1.3.3 Επιχειρήματα κατά της ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στην 

διδασκαλία τους 

 

Όπως αναφέρθηκε, η ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία 

τους έχει υποστηριχθεί για πολύ καιρό. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ήρθαν στο 

προσκήνιο διάφορες δυσκολίες, που αφορούν τόσο το πόσο πιθανή όσο και το 

πόσο επιθυμητή είναι η ενσωμάτωση αυτή. 

Τα επιχειρήματα κατά της ενσωμάτωσης της ιστορίας των μαθηματικών στην 

διδασκαλία τους, χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες δυσκολίας: φιλοσοφικές – 

επιστημολογικές ενστάσεις και πρακτικές – διδακτικές ενστάσεις (Siu, 1998; 2006; 

Tzanakis, et al., 2000; Τζανάκης, 2009). 

 

1. Ενστάσεις επιστημολογικού – φιλοσοφικού χαρακτήρα 

(1a) Σχετικά με τη φύση των μαθηματικών  

1a-i. Η Ιστορία δεν είναι Μαθηματικά. Αν πρέπει να διδαχθεί η ιστορία, τότε θα 

πρέπει πρώτα να διδαχθούν τα ίδια τα μαθηματικά: δηλαδή πρώτα πρέπει να 

διδάσκεται το αντικείμενο, και μετά η ιστορία του.  

Η ένσταση αυτή παραπέμπει ρητά στην επιστημολογική θέση ότι τα μαθηματικά 

ταυτίζονται με τα αποτελέσματα στα οποία οδηγείται η επιστημονική κοινότητα, μη 

συμπεριλαμβάνοντας τις διαδικασίες που οδηγούν σε αυτά. 

1a-ii. Η ιστορία μπορεί να είναι περίπλοκη και να προκαλεί σύγχυση στους 

μαθητές, παρά να τους βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση.  

Η ένσταση αυτή θεωρεί έμμεσα ότι η ιστορική διάσταση στη μαθηματική 

εκπαίδευση, συνιστά κατ’ ουσία την ενσωμάτωση της ιστορίας σε όλη της την 

περιπλοκότητα. 
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1a-iii. Πρόοδος στα μαθηματικά είναι να γίνεται ρουτίνα η αντιμετώπιση 

δύσκολων προβλημάτων, οπότε γιατί να ασχοληθούμε με το τι έγινε στο 

παρελθόν. 

Η ένσταση αυτή θεωρεί έμμεσα ότι η ιστορική διάσταση στη μαθηματική 

εκπαίδευση, συνιστά κατ’ ουσία την ενσωμάτωση της ιστορίας σε όλες της τις 

λεπτομέρειες. 

 

Στην κατηγορία 1a (σχετικά με τη φύση των μαθηματικών) ανήκουν τα επιχειρήματα 

που απορρίπτουν τελείως το ρόλο της ιστορίας ως κάτι σημαντικό (Jankvist, 2009). 

 

(1b) Σχετικά με τις ενδογενείς δυσκολίες του εγχειρήματος 

1b-i. Η ανάγνωση πρωτότυπων κειμένων είναι δύσκολος στόχος και δεν βοηθά. 

Η διδακτική αξιοποίηση των πρωτότυπων πηγών είναι μία πολύ δύσκολη υπόθεση 

που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και λεπτομερή έλεγχο. Έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, και έχουν εφαρμοστεί σε διαφορετικές 

περιοχές των μαθηματικών και σε διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

1b-ii. Οι μαθητές, τουλάχιστον μέχρι το γυμνάσιο, μπορεί να έχουν μία 

ακανόνιστη και αποσπασματική αίσθηση του παρελθόντος, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η ιστορική πλαισιοποίηση των μαθηματικών να είναι αδύνατη λόγω 

της έλλειψης μίας ευρύτερης εκπαίδευσης στην ιστορία γενικά. 

Σαφώς, η χρήση της ιστορίας που γίνεται πρέπει να είναι συμβατή με το επίπεδο 

της γνωστικής ωριμότητας των μαθητών, καθώς και με το υπόβαθρό τους στην 

ιστορία γενικότερα. 

1b-iii. Η ιστορία μπορεί να είναι υπεύθυνη για την αναπαραγωγή πολιτιστικού  

σωβινισμού και στενόμυαλου εθνικισμού. 

Δεν είναι λογικό να απορρίπτεται η διδακτική αξία της ιστορίας από φόβο ότι αυτή 

μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιηθεί με ανεπίτρεπτο τρόπο. 

 

2. Ενστάσεις πρακτικού – διδακτικού χαρακτήρα 

(2a) Το υπόβαθρο και η στάση των διδασκόντων 

2a-i. Η έλλειψη χρόνου: ο χρόνος που διατίθεται για την εκμάθηση μαθηματικών 

στην τάξη είναι ήδη περιορισμένος, και μειώνεται ακόμα περισσότερο αν 

προστεθεί η διδασκαλία της ιστορίας τους. 

Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω ένσταση, σημαντικός είναι ο σχεδιασμός 

ενοτήτων που ενδείκνυνται να διδαχθούν βάσει μίας ιστορικής προσέγγισης, και 
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ανάλογη προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων. Προφανώς, μία διδακτική 

προσέγγιση βασισμένη στην ιστορία για όλη τη διδακτέα ύλη είναι ανέφικτη και 

περιττή, και αρκεί η εφαρμογή της σε ένα μικρό μέρος της ύλης για να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσει (Θωμαΐδης, et al., 2006). 

2a-ii. Η έλλειψη πόρων: δεν υπάρχει αρκετό υλικό κατάλληλο για να βοηθήσει 

ακόμα και τους δασκάλους που θα ήθελαν να ενσωματώσουν ιστορικές 

πληροφορίες. 

Η ένσταση αυτή υποδηλώνει την ανάγκη ύπαρξης κατάλληλου βοηθητικού υλικού, 

όπως συλλογικών τόμων με λεπτομερή περιγραφή συγκεκριμένων παραδειγμάτων 

εφαρμογής της ιστορίας των μαθηματικών στη μαθηματική εκπαίδευση, σχετικού 

υλικού για συγκεκριμένα μαθηματικά θέματα που μπορεί να μεταπλασθεί 

διδακτικά στη τάξη, βιβλίων με πρωτότυπες πηγές, και παροχή εκτενούς 

βιβλιογραφίας. 

2a-iii. Δεν είμαι ιστορικός, άρα δεν μπορώ να ξέρω ότι παρουσιάζω το θέμα 

σωστά. 

2a-iv. Η έλλειψη εξειδίκευσης: η έλλειψη εξειδίκευσης πάνω στην ιστορία στους 

δασκάλους πηγάζει από την έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης στην επιμόρφωσή 

τους στην ιστορία των μαθηματικών. Πράγματι, όχι μόνο η ιστορική, αλλά και η 

διεπιστημονική γνώση είναι απαραίτητη, και οι καθηγητές μαθηματικών δεν είναι 

κατάλληλα εξοπλισμένοι με αυτή. Η έλλειψη εξειδίκευσης οδηγεί σε μία ακόμα 

πιο εξουθενωτική έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

Εξίσου σημαντική, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι και η ανάγκη για την 

ύπαρξη σχετικής επιμόρφωσης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, τόσο στη 

φάση της βασικής εκπαίδευσης, όσο και στην μεταγενέστερη επιμόρφωσή τους 

εντός της υπηρεσίας. Η έλλειψη επιμόρφωσης στο πεδίο, οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς και στην έλλειψη της απαραίτητης αυτοπεποίθησης στην εφαρμογή 

του. 

Επίσης, όσον αφορά τη διδασκαλία της ιστορίας των μαθητικών, αυτή εξαρτάται 

πολύ περισσότερο, από ότι τα ίδια τα μαθηματικά, στην παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού. Αν ο δάσκαλος κάνει κάποιο λάθος στα μαθηματικά, αυτό μπορεί να 

βρεθεί και να διορθωθεί με έναν ακριβή συλλογισμό. Από την άλλη, ένα λάθος στην 

παρουσίαση της ιστορίας (το πιο συχνό είναι αυτό του αναχρονισμού), δεν μπορεί 

να γίνει εύκολα αντιληπτό, αφήνοντας τους μαθητές στο έλεος των γνώσεων του 

δασκάλου. (Jankvist, 2009) 

 

(2b) Διαδικασίες αξιολόγησης 

2b-i. Η έλλειψη αξιολόγησης: δεν υπάρχει σαφής ή συνεπής τρόπος για την 

αξιολόγηση των μαθητών σε οποιαδήποτε ιστορική συνιστώσα, και αν δεν 
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αξιολογείται τότε οι μαθητές δεν θα την εκτιμήσουν και δεν θα δώσουν προσοχή 

σε αυτήν. 

Η εισαγωγή μιας ιστορικής προσέγγισης στη διδασκαλία έχει εκ φύσεως ποιοτικό 

χαρακτήρα, και είναι δύσκολο να ενσωματωθεί σε τεστ ή εξετάσεις.  

2b-ii. Υπάρχει πράγματι εμπειρική τεκμηρίωση ότι η ιστορική διάσταση στη 

μαθηματική εκπαίδευση βελτιώνει την εκμάθηση των μαθηματικών; 

Οι διδακτικές συνέπειες της ενσωμάτωσης της ιστορίας στη διδασκαλία είναι 

δύσκολο να απομονωθούν από την επίδραση άλλων παραγόντων και να 

αξιολογηθούν, καθώς οι προσεγγίσεις ποικίλουν πολύ ανάλογα με το θέμα και την 

βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές σχετικές 

εμπειρικές έρευνες (κυρίως εστιασμένες στη χρήση της «ιστορίας ως εργαλείο»), 

αλλά υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα για να τεκμηριωθεί επαρκώς και εκτεταμένα η 

αποτελεσματικότητα της εισαγωγής μιας ιστορικής διάστασης στη μαθηματικής 

εκπαίδευσης. 

(2c) Το υπόβαθρο και η στάση των διδασκομένων 

2c-i. Δεν αρέσει στους διδασκόμενους. 

2c-ii. Οι διδασκόμενοι το θεωρούν μάθημα ιστορίας και δεν αγαπούν την ιστορία!  

2c-iii. Οι διδασκόμενοι το βρίσκουν εξίσου βαρετό με τα μαθηματικά τα ίδια! 

Πολλοί μαθητές αντιπαθούν την ιστορία και κατ’ επέκταση θα αντιπαθήσουν και 

την ιστορία των μαθηματικών, ή δεν θα την βρουν λιγότερο βαρετή από τα 

μαθηματικά. 

2c-iv. Οι διδασκόμενοι δεν έχουν ικανοποιητική ευρύτερη παιδεία για να το 

εκτιμήσουν! 

Το παραπάνω υποδεικνύει ευρύτερες δυσλειτουργίες και προβλήματα της 

εκπαίδευσης και δεν περιορίζονται στη μαθηματική εκπαίδευση. Επομένως είναι 

αναγκαία η παρέμβαση στη διδασκαλία και της ιστορίας και άρα έμμεσα 

προτρέπουν σε μία διαθεματική προσέγγιση, τουλάχιστον μέρους της διδακτέας 

ύλης. Πολλοί μαθητές αντιπαθούν την ιστορία και κατ’ επέκταση θα αντιπαθήσουν 

και την ιστορία των μαθηματικών, ή δεν θα την βρουν λιγότερο βαρετή από τα 

μαθηματικά (Θωμαΐδης, et al., 2006). 

 

Στις κατηγορίες 1b (σχετικά με τις ενδογενείς δυσκολίες του εγχειρήματος), 2a (το 

υπόβαθρο και η στάση των διδασκόντων), 2b (διαδικασίες αξιολόγησης), 2c (το 

υπόβαθρο και η στάση των διδασκομένων), ανήκουν τα επιχειρήματα που 

αναγνωρίζουν την περίπτωση της χρήσης της ιστορίας, αλλά την απορρίπτουν για 

άλλους λόγους. (Jankvist, 2009) 
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1.4 «Πώς» μπορεί η Ιστορία των Μαθηματικών να ενσωματωθεί στη 

Μαθηματική Εκπαίδευση 
 

1.4.1 Τρόποι ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία τους  

 

Η παρουσίαση του «γιατί» θα πρέπει να ενσωματωθεί η ιστορία των μαθηματικών 

στη διδασκαλία τους, αφήνει ανοιχτό το «πώς» θα ήταν δυνατό να 

πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τρεις 

διαφορετικοί, αλλά συμπληρωματικοί, τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να 

επιτευχθεί η ενσωμάτωση αυτή: 

1. η εκμάθηση της ιστορίας, με την άμεση παροχή ιστορικών πληροφοριών, 

2. η εκμάθηση μαθηματικών θεμάτων, ακολουθώντας μία προσέγγιση διδασκαλίας 

και μάθησης εμπνευσμένη από την ιστορία, και 

3. η ανάπτυξη βαθύτερης συνείδησης/επίγνωσης, τόσο για τα ίδια τα μαθηματικά, 

όσο και για το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν (Tzanakis, et 

al., 2000; Τζανάκης, 2009). 

1. Εκμάθηση της ιστορίας με την παροχή και άμεση ενσωμάτωση ιστορικών 

πληροφοριών 

Η φράση «άμεση ενσωμάτωση ιστορικών  πληροφοριών» αναφέρεται τόσο 

1a. στη χρήση ξεχωριστών πραγματικών ιστορικών πληροφοριών για διάφορα 

θέματα (όπως ονόματα, ημερομηνίες, διάσημα έργα και γεγονότα, 

χρονοδιαγράμματα, βιογραφίες, διάσημα προβλήματα και ερωτήματα, 

αντίγραφα/αναπαραγωγές παλιών βιβλίων, κλπ.), με τη μορφή ιστορικών 

σημειωμάτων στα εγχειρίδια, ιστορικών εισαγωγών ή επιλόγων σε βιβλία ή 

κεφάλαια βιβλίων, 

όσο και 

1b. σε αυτοτελή μαθήματα ή βιβλία πάνω στην ιστορία των μαθηματικών  (όπως 

απλές αναφορές σε ιστορικά δεδομένα, ή στην ιστορική εξέλιξη των εννοιών, ή σε 

κάτι ενδιάμεσο). 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην άντληση 

πληροφοριών από την ιστορία και στην κατανόηση της φύσης των μαθηματικών, 

παρά στην εκμάθηση των ίδιων των μαθηματικών (σε αντίθεση με τους δύο 

παρακάτω τρόπους). Λόγω αυτής της έμφασης, αυτός είναι ένας βοηθητικός τρόπος 

ενσωμάτωσης της ιστορίας, αφού μόνος του δεν αλλάζει άμεσα τον φυσικό τρόπο 

διδασκαλίας μίας συγκεκριμένης μαθηματικής ενότητας, αν και σίγουρα επηρεάζει 

τη μαθησιακή εμπειρία. 
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Ο τρόπος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορες μορφές (οι οποίες θα 

περιγράφουν αναλυτικότερα παρακάτω), όπως ιστορικά σημειώματα, πακέτα 

έτοιμα προς χρήση στην τάξη, γνωριμία με διάσημα προβλήματα, ορισμένα είδη 

θεατρικών παραστάσεων, ορισμένα οπτικά μέσα, επισκέψεις σε μουσεία, και 

βάσεις δεδομένων στον παγκόσμιο ιστό (WWW). 

Τα περισσότερα από τα επιχειρήματα υπέρ της ενσωμάτωσης της ιστορίας των 

μαθηματικών στη διδασκαλία τους μπορούν να υποστηριχθούν μερικώς από αυτόν 

τον τρόπο ενσωμάτωσης, ανάλογα με την μορφή, την έκταση και την επιθυμητή 

εμβάθυνση. 

Η ιστορία εμφανίζεται εδώ κυρίως «ως στόχος», και δευτερευόντως «ως εργαλείο». 

 

2. Εκμάθηση των μαθηματικών βάσει προσέγγισης εμπνεόμενης από την ιστορία  

Αυτό είναι ουσιαστικά που ονομάζεται γενετική προσέγγιση της διδασκαλίας και 

της μάθησης. Δεν είναι ούτε αυστηρά επαγωγική, ούτε αυστηρά ιστορική 

προσέγγιση, αλλά η θεμελιώδης θέση της είναι ότι ένα θέμα μπορεί να μελετηθεί 

μόνο όταν κάποιος έχει κινητοποιηθεί αρκετά να το κάνει, και κάποιος μπορεί να 

μάθει μόνο στην κατάλληλη στιγμή της νοητικής του ανάπτυξης, αυτό σημαίνει ότι 

τα ερωτήματα και τα προβλήματα στα οποία απευθύνεται ένα θέμα, έχουν 

αποσαφηνιστεί και εκτιμηθεί επαρκώς. Πρέπει δηλαδή, να γίνεται φανερό στους 

μαθητές ότι το θέμα (π.χ. μία νέα έννοια ή θεωρία) είναι απαραίτητο για την λύση 

προβλημάτων, έτσι ώστε οι ιδιότητες και οι μέθοδοι που συνδέονται με αυτό να 

τους φαίνονται απαραίτητες, και να μπορούν έπειτα να είναι ικανοί να λύσουν 

τέτοια προβλήματα. Αυτός ο χαρακτήρας της «αναγκαιότητας του θέματος» 

(necessity of the subject) αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του μαθηματικού νοήματος 

που αποδίδεται σε αυτό από τον μαθητή. Υπό αυτή την έννοια, σε μία γενετική 

προσέγγιση, η έμφαση δίνεται λιγότερο στο πως χρησιμοποιούνται οι θεωρίες, οι  

μέθοδοι και οι έννοιες, και περισσότερο στο γιατί παρέχουν απάντηση σε 

συγκεκριμένα μαθηματικά προβλήματα και ερωτήματα, χωρίς όμως να 

παραβλέπεται ο «τεχνικός» ρόλος της μαθηματικής γνώσης (Sierpinska, 1991). 

Από αυτή την άποψη, η ιστορική οπτική προσφέρει ενδιαφέρουσες δυνατότητες για 

μία σε βάθος, σφαιρική κατανόηση του θέματος, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:  

(1) Ακόμα και ο δάσκαλος, που δεν είναι μαθηματικός, θα πρέπει να έχει μία βασική 

γνώση της ιστορικής εξέλιξης του θέματος. 

(2) Ως κρίσιμα βήματα της ιστορικής εξέλιξης αναγνωρίζονται, οι ιδέες κλειδιά, τα 

ερωτήματα και τα προβλήματα που άνοιξαν νέες ερευνητικές προοπτικές.  

(3) Αυτά τα κρίσιμα βήματα ανακατασκευάζονται, ώστε να γίνουν κατάλληλα για 

διδασκαλία σε τάξη. 
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(4) Αυτά τα ανακατασκευασμένα κρίσιμα βήματα, δίνονται ως μία ακολουθία 

ιστορικών προβλημάτων αυξανόμενης δυσκολίας, με το καθένα να κτίζει πάνω σε 

προηγούμενα. Η μορφή αυτών των προβλημάτων μπορεί να ποικίλει από απλές 

ασκήσεις, σχετικά τεχνικού χαρακτήρα, μέχρι ανοικτά ερωτήματα, που μπορεί να 

αποτελούν μέρος μίας εργασίας που θα πραγματοποιηθεί από μία ομάδα μαθητών. 

Σχετικά με αυτό το σχήμα, παρατηρούνται τα εξής:  

(i) Τόσο οι δάσκαλοι, όσο και οι μαθητές μπορεί να κάνουν χρήση πρωτότυπων και 

δευτερευουσών πηγών. 

(ii) Κυρίως στο στάδιο (2), και εν μέρει στο στάδιο (3), ο δάσκαλος θα πρέπει να 

προσπαθήσει να εντοπίσει τις εγγενείς δυσκολίες του θέματος, και να εκτιμήσει τα 

πιθανά εμπόδια στην κατανόησή του. Έπειτα, μπορεί να γίνεται επιλογή 

ερωτημάτων και προβλημάτων, εμπνευσμένων από την ιστορία, ώστε να 

ενεργοποιήσουν την περιέργεια του μαθητή, και να κάνουν πιο ομαλό το δρόμο της 

μάθησης, δημιουργώντας ή/και εξηγώντας τα απαραίτητα κίνητρα για τη μελέτη 

νέων θεωριών, μεθόδων και εννοιών. Αυτό είναι και το κομμάτι, η επιλογή 

κατάλληλων προβλημάτων, είναι και το σημείο που εμφανίζει την μεγαλύτερη 

δυσκολία και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή (Brousseau, 1983). Σε αυτό το 

σημείο, κυριαρχούν η επαγωγική λογική και οι αναλογίες, δημιουργώντας και 

ανακαλύπτοντας πρότυπα, και δίνοντας έμφαση στην ίδια τη μαθηματική 

δραστηριότητα, παρά στην καλά οργανωμένη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων 

(Polya, 1954). 

(iii) Στις ανακατασκευές του βήματος (3), η ιστορία μπορεί να εισέλθει είτε άμεσα, 

είτε έμμεσα. Στην ανακατασκευή που η ιστορία ενσωματώνεται άμεσα, οι 

μαθηματικές ανακαλύψεις παρουσιάζονται με όλες τους τις λεπτομέρειες και 

διαφορετικές διδακτικές ακολουθίες οργανώνονται σύμφωνα με τα κύρια ιστορικά 

γεγονότα, σε μία προσπάθεια να αναδειχθούν η εξέλιξη και τα στάδια της προόδου 

των μαθηματικών, περιγράφοντας μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Στην 

ανακατασκευή στην οποία η ιστορία εισέρχεται έμμεσα, προτείνεται μία διδακτική 

ακολουθία, στην οποία μπορεί να γίνει χρήση εννοιών, μεθόδων, και συμβολισμού, 

που εμφανίστηκαν πιο μετά από το θέμα το οποίο εξετάζεται, μη ξεχνώντας ότι ο 

διδακτικός στόχος είναι η κατανόηση των μαθηματικών στη σύγχρονη τους μορφή. 

Σε μία τέτοια προσέγγιση, η διδακτική ακολουθία δεν ακολουθεί απαραίτητα την 

σειρά με την οποία συνέβησαν τα ιστορικά γεγονότα. Στο σημείο αυτό, είναι 

σημαντικό να γίνει σαφές, ότι οι δύο παραπάνω τρόποι ανακατασκευής της 

ιστορικής ανάπτυξης, δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενοι, και μπορούν και οι δύο 

να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία ενός θέματος συμπληρωματικά (Vasco, 1995). 

(iv) Μία δικαιολογημένη ανησυχία για αυτή τη προσέγγιση είναι ότι απαιτεί πολύ 

χρόνο, ή οδηγεί σε μεγάλα σε όγκο εγχειρίδια. Ένας τέτοιος φόβος, δεν έχει βάσεις, 

αφού η ακολουθία των προβλημάτων μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στο 

μαθητή να φτάσει σε χρήσιμα αποτελέσματα, ξεκινώντας από εύκολα πορίσματα 

του κεντρικού θέματος, και συχνά ακολουθώντας τα βασικά βήματα της ιστορικής 
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διαδρομής του. Έτσι, η επίλυση ασκήσεων γίνεται ένα βασικό συστατικό της 

μάθησης, οδηγώντας στην κατασκευή απαραίτητων τεχνικών γνώσεων, 

χρησιμοποιώντας ενδιαφέροντα προβλήματα, και όχι τεχνητές ασκήσεις, οι οποίες 

δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Βέβαια θα πρέπει να αποφευχθεί η κατάχρηση 

αυτής της στρατηγικής, ώστε να μην παρουσιάζονται θεμελιώδεις πτυχές τους 

θέματος, όπως βασικές έννοιες, ή δύσκολα θεωρήματα, με τη μορφή ασκήσεων και 

προβλημάτων. 

Επίσης, η προσέγγιση αυτή, έχει κάποια διακριτά πλεονεκτήματα (σε παρένθεση 

δίνονται και τα επιχειρήματα υπέρ της ενσωμάτωσης της ιστορίας των 

μαθηματικών στη διδασκαλία τους στα οποία αντιστοιχούν). Οι ανακατασκευές των 

παραδειγμάτων [στο (3) και στο (iii)] δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 

καταλάβουν τα κίνητρα που οδήγησαν στην εισαγωγή μίας νέας έννοιας, θεωρίας, 

μεθόδου, ή αποδείξεως, και να κατανοήσουν το περιεχόμενό τους σε βάθος 

(επιχειρήματα a2, c1). Ο μαθητής και ο δάσκαλος ενθαρρύνονται να σκεφτούν τους 

εαυτούς τους ως ερευνητές (επιχειρήματα b1, c3, d2). Στο στάδιο (2) που αφορά την 

αναγνώριση των κρίσιμων βημάτων, συχνά εμφανίζονται οι σχέσεις μεταξύ 

διαφορετικών μαθηματικών πεδίων, καθώς και μη μαθηματικών πεδίων, που έχουν 

μεγάλο διδακτικό ενδιαφέρον (επιχείρημα a3). Στο στάδιο (4) και στην παρατήρηση 

(iv), δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι λύσεις προβλημάτων και 

ασκήσεων ως ένα βασικό συστατικό της παρουσίασης ενός θέματος, το οποίο είναι 

πολύ χρήσιμο για την πλήρη κατανόηση του, αφού έχει βρεθεί ότι ιστορικά 

σημαντικά ερωτήματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών, χωρίς να αγνοείται 

παράλληλα ο ρόλος τους ως μέσο εκμάθησης μαθηματικών τεχνικών (επιχείρημα 

a2). Η προσέγγιση αυτή προτείνει αρκετές δυνατότητες για τη διδασκαλία ενός 

θέματος, σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες της τάξης και της διδακτέας ύλης, όπως 

να δοθεί έμφαση στις ιστορικές πτυχές του θέματος, ή σε συγκεκριμένες 

μαθηματικές ιδέες, ή στις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών μαθηματικών ή  μη 

μαθηματικών πεδίων (επιχείρημα a1). Στα στάδια (1) και (2) ο δάσκαλος έχει τη 

δυνατότητα να συγκρίνει τα σύγχρονα μαθηματικά με τη μορφή που είχαν στο 

παρελθόν (συμβολισμό, ορολογία, μέθοδοι αποδείξεων και υπολογισμών, κλπ.), 

καθώς η παρουσίαση πτυχών αυτής της σύγκρισης μπορεί να είναι ωφέλιμη στους 

μαθητές (επιχείρημα b2). Επίσης, στα ίδια στάδια (1) και (2), είναι δυνατό ο 

δάσκαλος να αναζητήσει και να αναγνωρίζει δυσκολίες και εμπόδια στην 

κατανόηση των μαθητών (επιχείρημα c2). 

Η ιστορία εμφανίζεται εδώ κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) «ως εργαλείο», είτε 

άμεσα, είτε έμμεσα. 

 

3. Καλλιέργεια βαθύτερης συνείδησης για τα μαθηματικά καθ’ αυτά και το 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο τους 

Ο όρος «μαθηματική συνείδηση» περιλαμβάνει πτυχές της μαθηματικής 

δραστηριότητας που σχετίζονται: 
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(a) με την ενδογενή της φύση, και 

(b) με την εξωγενή της φύση. 

(3a) Συνειδητοποίηση της ενδογενούς φύσης της μαθηματικής δραστηριότητας 

Η ιστορία των μαθηματικών δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, να αναλυθούν 

και να δοθεί έμφαση σε σημαντικές πτυχές του «κάνω» μαθηματικά, όπως οι 

παρακάτω. 

(i) Το ρόλο των γενικών εννοιολογικών πλαισίων, και των συσχετιζόμενων κινήτρων, 

ερωτημάτων και προβλημάτων, τα οποία οδήγησαν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 

μαθηματικών πεδίων (επιχειρήματα d1, e1, e2). 

(ii) Την εξελικτική φύση των μαθηματικών, τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μορφή 

(συμβολισμός, ορολογία, υπολογιστικές μέθοδοι έκφρασης και αναπαράστασης, 

καθώς και μετα-μαθηματικές έννοιες, όπως απόδειξη, αυστηρότητα και 

τεκμηρίωση) σε σύγκριση με τα σύγχρονα μαθηματικά (επιχειρήματα b). 

(iii) Το ρόλο αμφιβολιών, παραδόξων, αντιφάσεων, διαισθήσεων, ευρετικών 

μεθόδων και δυσκολιών, στην εκμάθηση και στη δημιουργία νέων μαθηματικών, 

στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερωτημάτων και προβλημάτων, και τα κίνητρα για 

γενίκευση, αφαιρετική διαδικασία και τυποποίηση στο πλαίσιο αυτό (επιχειρήματα 

d3, c2, a1). 

(3b) Συνειδητοποίηση της εξωγενούς φύσης της μαθηματικής δραστηριότητας 

Tα μαθηματικά συχνά θεωρούνται ως ένας επιστημονικός κλάδος, 

αποσυνδεδεμένος από κοινωνικές και πολιτιστικές ανησυχίες και επιρροές, αλλά η 

ιστορία τους μπορεί να δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μερικά παραδείγματα 

δίνονται: 

(i) πτυχές των μαθηματικών συσχετίζονται στενά με φιλοσοφικά ερωτήματα και 

προβλήματα, με τις τέχνες (μουσική, αρχιτεκτονική, κλπ.), με άλλες θετικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες (επιχειρήματα a3, e3), 

(ii) το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον έχει βοηθήσει ή έχει καθυστερήσει την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων μαθηματικών πεδίων (επιχείρημα e2), 

(iii) τα μαθηματικά έχουν αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και των πρακτικών, διάφορων πολιτισμών, εθνών, ή εθνικών ομάδων 

(επιχείρημα e3), 

(iv) τα ρεύματα της μαθηματικής εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, 

αντικατοπτρίζουν τάσεις και ανησυχίες στον πολιτισμό και στην κοινωνία 

(επιχειρήματα e). 

Η ιστορία εμφανίζεται εδώ κυρίως «ως στόχος». 
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Όλα τα παραπάνω μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα σχεδιάγραμμα για το πώς θα 

μπορούσε να ξεκινήσει η μετάφραση κάποιων επιχειρημάτων που υποστηρίζουν 

την ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους (Tzanakis, et 

al., 2000). 

 

1.4.2 Υλοποίηση της ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Μαθηματική 

Εκπαίδευση 

 

Στους τρόπους ενσωμάτωσης της ιστορίας στη μαθηματική εκπαίδευση, σαφώς 

παίζει σημαντικό ρόλο η χρήση υλικού πηγών αναφοράς. Αυτό το υλικό μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί κατά προσέγγιση σε τρεις τύπους: 

a) υλικό πρωτότυπων πηγών (αποσπάσματα από πρωτότυπα μαθηματικά κείμενα), 

b) υλικό δευτερευουσών πηγών (εγχειρίδια με ιστορικές εξιστορήσεις, ερμηνείες, 

ανακατασκευές, κλπ.), και 

c) υλικό διδακτικών πηγών (βιβλιογραφία η οποία έχει απομονωθεί από 

πρωτότυπες και δευτερεύουσες πηγές, με στόχο μία προσέγγιση εμπνεόμενη από 

την ιστορία) (Tzanakis, et al., 2000). 

Οι ιστορικοί των μαθηματικών, διεξάγουν έρευνα σχετικά με τις απαρχές μίας 

ανακάλυψης ή τη γέννηση ενός θεωρήματος των μαθηματικών, και ερευνούν τις 

μαθηματικές μεθόδους και τη σημειογραφία του παρελθόντος. Ως εκ τούτου, το 

κύριο αντικείμενο της έρευνάς τους είναι οι πρωτογενείς πηγές αναφοράς. Είναι 

εύκολα αντιληπτό, πως ιδιαίτερα στο παρελθόν, αυτές ήταν συχνά και οι μοναδικές 

πηγές γνώσης γύρω από κάποια συγκεκριμένη ιδέα, καθώς δεν υπήρχε η σύγχρονη 

διάχυση γνώσης. Ο ιστορικός των μαθηματικών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όμως 

να έχει και το κατάλληλο μαθηματικό υπόβαθρο ώστε να κατανοεί τις έννοιες τις 

οποίες πραγματεύεται. Το πρωτότυπο υλικό, όπως βρίσκεται σε χειρόγραφα, 

μελέτες, κλπ., μετά από κατάλληλη επεξεργασία και συνδυαστική μελέτη, δίνει τη 

θέση του σε δευτερογενές υλικό, καταλληλότερο για τους σύγχρονους μελετητές 

των μαθηματικών, στο οποίο φανερώνονται περισσότερες πλευρές των ιδεών και 

των προβλημάτων που καλούνται να λύσουν. 

Οι δάσκαλοι των μαθηματικών (σε όλα τα επίπεδα) μπορεί να επωφεληθούν και 

από το πρωτογενές υλικό, ως πηγή αναφοράς ή σχολιασμού, αλλά και από το 

δευτερογενές υλικό που έχει προκύψει από κάποια μελέτη. Μάλιστα, αυτές οι 

δευτερεύουσες πηγές είναι συχνά πιο χρήσιμες, ιδιαίτερα αν έχουν διδακτικό 

χαρακτήρα. Επίσης, οι δάσκαλοι των μαθηματικών και οι εκπαιδευτικοί των 

μαθηματικών, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν, μόνοι τους ή σε 

συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, το δικό τους υλικό και να το κάνουν 

διαθέσιμο στην ευρύτερη κοινότητα. 
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Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τρόπων με τους οποίους θα ήταν δυνατή η υλοποίηση της 

χρήσης της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους στην τάξη. Παρακάτω 

δίνονται 13 προτεινόμενοι τρόποι, χωρισμένοι σε 5 κατηγορίες (Tzanakis, et al., 

2000; Τζανάκης, 2009). 

(a) Εφαρμογές βάσει άμεσης επαφής με ιστορικό υλικό και γεγονότα 

a1. Ιστορικά «σημειώματα» και ιστορικές εισαγωγές σε επιμέρους μαθηματικά 

θέματα 

Σε πολλά βιβλία των μαθηματικών, όλων των βαθμίδων, έχουν ενσωματωθεί και 

παρατίθενται ιστορικές πληροφορίες, με τη μορφή αποσπασμάτων, τα οποία 

ονομάζονται «ιστορικά σημειώματα». Αυτά έχουν περιγραφεί και κατηγοριοποιηθεί 

ανάλογα με τη μορφή και το περιεχόμενό τους. 

(i) Με βάση τη μορφή τους: 

a. Ανάλογα με το που βρίσκονται μέσα στο κείμενο, σε σχέση με το μαθηματικό 

θέμα στο οποίο αναφέρονται: πριν, μέσα (διάσπαρτα μέσα στο κείμενο ή ως 

υποσημείωση), παράλληλα (χωριστά στο περιθώριο), ή μετά το μαθηματικό 

κείμενο. 

b. Ανάλογα με τη διδακτική προσέγγιση: παραθέτουν απλά ένα θέμα, ή απαιτούν 

ενεργητική συμμέτοχη (ένα πρόβλημα προς επίλυση, την αποκρυπτογράφηση 

κάποιου συμβολισμού, κάποια προτεινόμενη δραστηριότητα ή εργασία). 

c. Ανάλογα με το πόσο ουσιαστικά είναι: πόσο στρέφουν την προσοχή τους στην 

ιστορική πλευρά, σε σύγκριση με το μαθηματικό θέμα, δίνονται μόνο οι 

χρονολογίες ενός μαθηματικού ή παρέχονται επιπλέον και πιο χρήσιμες 

λεπτομέρειες για τη ζωή του. 

d. Ανάλογα με το στυλ και το σχεδιασμό τους: αν είναι σε ανεπίσημο, αφηγηματικό, 

φιλικό τόνο, αν είναι ξεχωριστά και διακριτά από το κύριο κείμενο (με διαφορετικά 

χρώματα, διαφορετικό φόντο, και διαφορετική γραμματοσειρά), αν είναι οπτικά 

ελκυστικά. 

(ii) Με βάση το περιεχόμενό τους (από τι αποτελούνται και σε ποιες πτυχές της 

ιστορίας δίνουν έμφαση): 

e. Πραγματικά δεδομένα: όταν αποτελείται για παράδειγμα από φωτογραφίες, 

πιστά αντίγραφα εξώφυλλων ή άλλων σελίδων βιβλίων, βιογραφίες, απόδοση 

συγγραφής και προτεραιότητας, ανέκδοτα, ημερομηνίες και χρονολογίες, μηχανικά 

εργαλεία, και αρχιτεκτονικά, παραδοσιακά σχέδια ή έργα τέχνης.  

f. Εννοιολογικά θέματα: όταν υπάρχουν αφηγήσεις για τα κίνητρα, την προέλευση 

και την εξέλιξη μίας ιδέας, τρόπους συμβολισμού και αναπαράστασης ιδεών σε 

αντιπαράθεση με τους σύγχρονους, επιχειρήματα (λάθη, εναλλακτικούς τρόπους 

σύλληψης της ίδια ιδέας), προβλήματα ιστορικής προέλευσης, αρχαίες μεθόδους 

υπολογισμού, κλπ. 
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a2. Εμπειρία σε εξωτερικούς χώρους, επιτόπια εμπειρία βάσει επισκέψεων σε 

μουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους 

Τα μαθηματικά της εμπειρίας σε εξωτερικούς χώρους αναφέρονται, μεταξύ άλλων, 

στην αναγνώριση των μορφών και των σχημάτων, των μοτίβων στη φύση, στην 

αρχιτεκτονική (παλαιότερη και σύγχρονη) και στην τέχνη (επιχείρημα a3). Στην 

εξερεύνηση ιστορικών οργάνων εξωτερικών χώρων, όπως τα όργανα πλοήγησης και 

ο εξοπλισμός τοπογραφίας για την εκμάθηση τριγωνομετρίας (Keily, 1947). Ο όρος 

αναφέρεται επίσης σε επισκέψεις σε μουσεία επιστημών με μαθηματικά εκθέματα 

διάφορων ειδών, κάποια από τα οποία περιλαμβάνουν κάποιο ιστορικό υπόβαθρο. 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα δίνεται από την Ιαπωνία, στις αρχές του 17ου αιώνα, 

όταν απλοί άνθρωποι αναρτούσαν διάφορα προβλήματα σε πίνακες 

ανακοινώσεων, μαζί με τη λύση, αλλά χωρίς το πώς έφτασαν σε αυτή, και 

προσπαθούσαν να τα λύσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Μερικά από αυτά σώζονται 

και σήμερα, και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού θα πρέπει να γίνει 

αποκωδικοποίηση του προβλήματος και της λύσης από την γλώσσα των μη δυτικών 

μαθηματικών (Wa-San) σε σύγχρονη γλώσσα (επιχείρημα c5), να κατανοήσουν και 

να λύσουν το πρόβλημα, καθώς και να συγκρίνουν την απάντηση τους με αυτήν που 

δίνεται (επιχείρημα a1), και τέλος, λόγω του ότι τα προβλήματα δημιουργήθηκαν 

από απλούς ανθρώπους εκείνης της εποχής, έχουν και πολιτιστική σημασία 

(επιχείρημα e3) (Smith, et al., 1914). 

a3. Films, videos και άλλα οπτικά μέσα, όπου παρουσιάζονται θέματα από την 

ιστορία των μαθηματικών 

Οι ταινίες που σχετίζονται με την ιστορία των μαθηματικών μπορούν να δώσουν 

έμφαση στο ανθρώπινο, πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο έζησαν 

διάσημοι μαθηματικοί, και στο οποίο εξελίχθηκαν οι μαθηματικές ιδέες 

(επιχειρήματα e). Επίσης, υπάρχουν ταινίες με καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, που 

δημιουργήθηκαν με σκοπό τη χρήση τους σε τάξη, και δίνουν έμφαση στην ιστορία 

(π.χ. “The Tunnel of Samos”). 

Άλλα οπτικά μέσα, θα μπορούσαν να είναι αφίσες με πορτρέτα μαθηματικών, πιστά 

αντίγραφα διάσημων έργων, χρονοδιαγράμματα με την ιστορική εξέλιξη κάποιου ή 

κάποιων μαθηματικών θεμάτων. 

(b) Εφαρμογές που οδηγούν σε λεπτομερώς δομημένες δραστηριότητες  

b1. Ερευνητικά projects για τους διδασκόμενους βασισμένα σε ιστορικά κείμενα 

Με κατάλληλες τροποποιήσεις, ερευνητικά projects μπορούν να 

πραγματοποιηθούν από μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Οι μαθητές 

μπορούν να διαλέξουν ένα θέμα, να διατυπώσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα, 

και να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε αυτά, κάνοντας χρήση κατάλληλα 

διαμορφωμένων δευτερευουσών ή και πρωτότυπων πηγών. Στόχος είναι να 

αποσαφηνίσουν τα φιλοσοφικά θέματα, τις ιστορικές εξελίξεις, ή τον κοινωνικό 
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ρόλο των μαθηματικών, έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι τα μαθηματικά είναι ένα 

επιστημονικό πεδίο που έχει θέση μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και στον 

πολιτισμό, (επιχείρημα e2), έχει ιστορία και σχετίζεται με άλλα επιστημονικά πεδία 

(επιχειρήματα a3), καθώς και να μπούνε στη θέση του ερευνητή, αφού αυτά τα 

projects μοιάζουν πολύ με πρωτότυπες έρευνες (επιχειρήματα c3, b1, a4). 

b2. Η διδακτική χρήση πρωτότυπων πηγών  

Η μελέτη πρωτότυπων πηγών είναι ο πιο φιλόδοξος τρόπος ενσωμάτωσης της 

ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους, καθώς είναι πολύ απαιτητική και 

χρονοβόρα, αλλά ανταμείβει τόσο τους μαθητές όσο και τους δασκάλους για την 

προσπάθειά τους. Σε πολλές περιπτώσεις, μία πηγή απαιτεί λεπτομερή και σε 

βάθος κατανόηση της εποχής στην οποία γράφτηκε και του γενικού πλαισίου ιδεών 

της. Η γλώσσα, τόσο η φυσική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η πηγή, όσο και η 

μαθηματική, παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο, από ότι αυτόν που έχει συνήθως στα 

μαθηματικά (Jahnke, 2000). 

Αν και γενικά ο στόχος και οι επιπτώσεις της χρήσης πρωτότυπων πηγών είναι ίδια 

με τους υπόλοιπους τρόπους, υπάρχουν τρεις γενικές ιδέες, κατάλληλες να 

περιγράψουν τις ειδικές επιπτώσεις της μελέτης τους:  

(i) η αντικατάσταση: η ενσωμάτωση της ιστορίας στα μαθηματικά, αντικαθιστά το 

συνηθισμένο με κάτι διαφορετικό, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να γίνει 

κατανοητό ότι τα μαθηματικά είναι μία διανοητική δραστηριότητα, και όχι απλά ένα 

σύνολο γνώσεων και τεχνικών, 

(ii) ο αναπροσανατολισμός: η ενσωμάτωση της ιστορίας στα μαθηματικά προκαλεί 

τις αντιλήψεις κάποιου, κάνοντας το οικείο ξένο, η μελέτη δηλαδή, ενός ιστορικού 

κειμένου μπορεί να προκαλέσει αποπροσανατολισμό των γνώσεων του, αφού 

συνήθως στη διδασκαλία, οι έννοιες εμφανίζονται σαν να υπήρχαν πάντα, και 

χειρίζονται χωρίς σκέψη για το πώς κατασκευάστηκαν, ενώ η ιστορία έρχεται να 

υπενθυμίσει ότι οι έννοιες ανακαλύφθηκαν από ανθρώπους,  

(iii) η πολιτισμική κατανόηση: η ενσωμάτωση της ιστορίας στα μαθηματικά 

προσκαλεί τον αναγνώστη στον τόπο ανάπτυξης των μαθηματικών στο 

επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο της συγκεκριμένης εποχής, και στο να 

σκεφτεί την ιστορία της διδασκαλίας των μαθηματικών από οπτικές γωνίες, 

διαφορετικές από αυτές που έχουν καθιερωθεί στη σημερινή εποχή. 

Ο ρόλος της ενσωμάτωσης των πρωτότυπων πηγών στην ενσωμάτωση της ιστορία 

των μαθηματικών στη μαθηματική εκπαίδευση θα πρέπει να εξεταστούν υπό το 

φως διαφορετικών σκοπών. Αρχικά, θα πρέπει να εκτιμηθεί η ειδική αξία και η 

ποιότητα των πρωτότυπων πηγών. Σε αντίθεση με τη χρήση δευτερευουσών πηγών, 

η ανάγνωση πρωτότυπων μπορεί να βοηθήσει στο: 

a) να διευκρινισθεί και να επεκταθεί το υλικό το οποίο δίνεται στις δευτερεύουσες 

πηγές, 
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b) να αποκαλυφθεί ό,τι δεν βρίσκεται συνήθως στις δευτερεύουσες πηγές, 

c) να διακριθούν γενικές τάσεις στην ιστορία ενός θέματος (οι δευτερεύουσες πηγές 

συνήθως χρονολογικές αναφορές σε όλα τα θέματα, με μερικά να αναφέρονται εν 

συντομία ή και να παραλείπονται τελείως), και 

d) να θέσουν προοπτική σε κάποιες ερμηνείες, κριτικές αξίες ή ακόμα και 

διαστρεβλώσεις που βρίσκονται στη βιβλιογραφία. 

Η ανάγνωση των πρωτότυπων πηγών, προϋποθέτει και απαιτεί επαρκή 

προετοιμασία, και θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της εποχής στην οποία 

γράφτηκε, και όχι τελεολογικά, δηλαδή αναλύοντας τες με βάση τις σύγχρονες 

γνώσεις και αντιλήψεις, ώστε να αποφευχθούν λανθασμένες ερμηνείες.  

Σημαντική είναι η συνεισφορά των πρωτότυπων πηγών στην κατανόηση της 

εξέλιξης των ιδεών. Υπάρχει μία κοινή αντίληψη από πολλούς δάσκαλους και 

μαθητές, ότι οι μαθηματικές έννοιες είναι κάτι στατικό, και ότι από τη στιγμή που 

οριστεί μία έννοια, παραμένει αναλλοίωτη. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν όμως 

αυτήν την αντίληψη, δεν έχουν ευκαιρίες να βιώσουν την εξελικτική φύση των 

μαθηματικών ιδεών. Με τη χρήση πρωτότυπων πηγών, οι μαθητές μπορούν να 

δουν πως εξελίχθηκε μία ιδέα, ή ακόμη πιο απλά, για τη περίπτωση μαθητών του 

δημοτικού, το σύστημα αναπαράστασης αριθμών, δίνοντας τους την ευκαιρία να 

δουν παλαιότερα συστήματα αναπαράστασης [π.χ. το αιγυπτιακό με το σημερινό 

(Arcavi, 1987)], να τα συγκρίνουν και να δουν τα πλεονεκτήματα που έχει η 

σύγχρονη μορφή και τα οποία θεωρούνται δεδομένα. Το να βάλουν οι μαθητές τον 

εαυτό τους στη θέση ανθρώπων άλλης εποχής, είναι η βασική εκπαιδευτική 

φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την ανάγνωση πρωτότυπων πηγών. Το παραπάνω 

είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί προσοχή, αφού συνήθως τα 

μαθηματικά στην καθαρή μορφή τους είναι ένα μάθημα ανεξάρτητο του πλαισίου 

στο οποίο αναπτύχθηκαν, και οι μαθητές έχουν μάθει να μην το λαμβάνουν υπόψιν 

τους. 

Στενά συνδεδεμένη με το παραπάνω, είναι η δυνατότητα που προσφέρει η ιστορία 

των μαθηματικών στο να γίνει αντιληπτή η σχετικότητα της αλήθειας και της 

ανθρώπινης διάστασης της μαθηματικής δραστηριότητας. Το γεγονός ότι η αλήθεια 

στα μαθηματικά είναι κάτι σχετικό, μπορεί να γίνει φανερό, αν αναλογιστεί κανείς 

το πώς άλλαξε η σημασία της απόδειξης στη διάρκεια της ιστορίας (Barbin, 1994). Η 

μαθηματική δραστηριότητα δεν είναι η παραγωγή καθαρών και σωστών 

απαντήσεων σε προβλήματα, αλλά περιλαμβάνει αμφιβολίες, λάθη, αδιέξοδα και 

φαινομενικά άλυτες αντιθέσεις. Έτσι, η χρήση των πηγών μπορεί να δείξει την 

ανθρώπινη πλευρά των μαθηματικών, να αναδείξει τις διαισθητικές διεργασίες, τις 

εικασίες, την ανάπτυξη ευρετικών μεθόδων, καθώς και όλα τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν οι μεγάλοι μαθηματικοί «κάνοντας» μαθηματικά, ώστε να 

ενθαρρύνει τους σημερινούς μαθητές να σκεφτούν και να «μιλήσουν»  μαθηματικά. 
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Η ιστορία των μαθηματικών μπορεί να αναδείξει τις σχέσεις μεταξύ μαθηματικών 

και φιλοσοφίας, αφού πέρα από το ότι πολλοί μαθηματικοί του παρελθόντος ήταν 

επίσης φιλόσοφοι, για την καλύτερη μελέτη των πηγών θα πρέπει πρώτα να 

μελετηθεί το πολιτισμικό πλαίσιο και η επικρατούσα φιλοσοφία της εποχής (Barbin, 

et al., 1996; Fuinghetti, et al., 1998). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πρωτότυπες πηγές, κυρίως πολύ παλαιότερων 

εποχών, μπορεί να είναι πιο απλές και φιλικές στον αναγνώστη, από ότι 

μεταγενέστερες επεξεργασμένες μορφές τους, αφού οι συγγραφείς εξηγούν με 

απλά βήματα την πορεία της σκέψης τους, μέχρι να φτάσουν στην επίσημη 

διατύπωση ενός μαθηματικού νόμου. Έτσι, η απλότητα, τα κίνητρα και η διδακτική  

που μπορεί να προσφέρουν οι πηγές, μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να βρουν έναν πιο απλό τρόπο να εξηγήσουν μία μέθοδο, όσο 

και τους μαθητές στο να την κατανοήσουν. 

Οι πρωτότυπες πηγές μπορούν να αναδείξουν διαστάσεις της μαθηματικής 

εκπαίδευσης του παρελθόντος, σχετικά και με την ύλη και με τον τρόπο 

διδασκαλίας. Οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης έχουν αλλάξει κατά πολύ τα 

τελευταία 100-150 χρόνια, στο παρελθόν σκοπός της μαθηματικής εκπαίδευσης 

ήταν να παράγει καλούς υπαλλήλους που θα μπορούν να κάνουν αριθμητικές 

πράξεις με ακρίβεια, ενώ σήμερα, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των 

υπολογιστών, δίνεται πλέον έμφαση στην εκτίμηση και αιτιολόγηση των 

απαντήσεων αριθμητικών προβλημάτων και σε άλλα σημεία της μαθηματικής 

μόρφωσης. 

Οι πρωτότυπες πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακαλύψουν οι 

μαθητές τα τοπικά μαθηματικά, και να δοθεί έμφαση στην πολιτισμική κληρονομιά 

τους (οι περισσότεροι πολιτισμοί έχουν γραπτά μαθηματικά έγγραφα). 

Δεν υπάρχει κάποια γενικά αποδεκτή προσέγγιση για το πώς θα πρέπει να γίνει η 

ανάγνωση πηγών στην τάξη, αλλά έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι που 

εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες: 

(i) εισαγωγή μίας πηγής: η εισαγωγή μπορεί να είναι άμεση, όπου ο δάσκαλος 

παρουσιάζει ένα κείμενο χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, και στόχος είναι 

συνήθως να προκαλέσει σοκ στους μαθητές, από την παρατήρηση διαφορών 

μεταξύ της σύγχρονης οπτικής τους θέματος σε σχέση με αυτήν που παρουσιάζεται, 

είτε να είναι έμμεση, όπου ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές κάποια 

προβλήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών ή τους ζητάει να 

συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με κάποιον γνωστό μαθηματικό, και έπειτα τους 

παρουσιάζει το ιστορικό κείμενο, επίσης ως αφετηρία εισαγωγής μίας πηγής μπορεί 

να είναι η παρουσίαση εγχειριδίων του παρελθόντος και σύγκριση των 

προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν με τις σύγχρονες, 

(ii) ανάλυση μίας πηγής και γνωστικές αντιπαραθέσεις: συχνά, στην ανάλυση ενός 

κειμένου εμφανίζονται γνωστικές αντιπαραθέσεις, στις οποίες οι μαθητές μπορούν 
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να κληθούν να δώσουν τη δική τους γνώμη σχετικά με την εγκυρότητα και τη 

συνάφεια μίας έννοιας ή μίας μεθόδου, και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους, 

επιχειρηματολογώντας είτε σε ομάδες είτε ο καθένας μόνος του, 

(iii) κατασκευή οργάνων μέτρησης: οι ιστορικές πηγές μπορούν να αποκαλύψουν 

πολλές διαφορετικές μορφές μέτρησης, και οι μαθητές να κληθούν να τις 

αιτιολογήσουν και να κατασκευάσουν όργανα με βάση αυτές,  

(iv) προφορική διατύπωση: η επαφή των μαθητών με την επιχειρηματολογία που 

χρησιμοποιούν οι μαθηματικοί στα ιστορικά κείμενα, μπορεί να τους βοηθήσει να 

αναπτύξουν την ικανότητα να επιχειρηματολογούν προφορικά για ένα μαθηματικό 

θέμα χωρίς τη χρήση ενός επίσημου μαθηματικού συστήματος, καθώς και να 

μάθουν να ξεχωρίζουν αυτά που είναι ξεκάθαρα γραμμένα στην πηγή από τις 

πιθανές ερμηνείες τους, ώστε να μην αποδίδουν στο συγγραφέα πράγματα που δεν 

είπε, 

(v) μετάφραση: οι μεταφράσεις κειμένων έχουν ως σκοπό την εξοικείωση των 

μαθητών με τη σκέψη και τις ιδέες των μαθηματικών ως προς την μαθηματική 

αιτιολόγηση και ανάπτυξη εννοιών, και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στην 

μετάφραση σε σύγχρονη μαθηματική γλώσσα (ανακατασκευή μαθηματικών 

επιχειρημάτων), και τη μετάφραση από μία γλώσσα σε άλλη,  

(vi) τεκμηρίωση των αιτιολογήσεων: οι μαθητές μερικές φορές υποτιμούν τη 

μαθηματική αξία των αιτιολογήσεων που βρίσκονται στα ιστορικά κείμενα, για αυτό 

θα πρέπει να δοθεί έμφαση από τους δασκάλους στο να αναδείξουν πόσο καλά 

θεμελιωμένες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην ιστορία, οι οποίες 

πολλές φορές έχουν και το πλεονέκτημα ότι είναι πιο κοντά στις δυνατότητες 

κατανόησης των μαθητών και προσφέρουν ενδιαφέρουσες συμβουλές για τη 

διδασκαλία, 

(vii) σύγκριση: η σύγκριση διαφορετικών κειμένων ή αποσπασμάτων ίδιων ή 

διαφορετικών αντικειμένων και περιόδων, επιτρέπει στους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη των μαθηματικών συμβολισμών και να εστιάσουν 

στα σημαντικά σημεία των ιστορικών πηγών, 

(viii) σύνθεση: δραστηριότητες σύνθεσης μπορούν να πραγματοποιηθούν για όλες 

τις παραπάνω στρατηγικές, είτε στο τέλος μίας ενότητας, είτε για την προετοιμασία 

μίας καινούργιας (Arcavi, et al., 1987). 

b3. «Φύλλα εργασίας» ενδεχομένως συνοδευόμενα από αποσπάσματα 

πρωτότυπων πηγών, ή εμπνευσμένα από αυτές 

Η χρήση φύλλων εργασίας για το μάθημα των μαθηματικών στην τάξη είναι 

διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο, και οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν μόνοι τους 

ή σε ομάδες. Μπορούν να θεωρηθούν δύο κατηγορίες φύλλων εργασίας: (a) αυτά 

που έχουν μία συλλογή ασκήσεων, ερωτημάτων ή θεμάτων, ώστε να κάνει 

εξάσκηση ο μαθητής σε κάποιο θέμα, και (b) αυτά που είναι σχεδιασμένα ως ένα 



 

 

43 

δομημένο και καθοδηγούμενο σύνολο ερωτημάτων αυξανόμενης δυσκολίας για την 

εισαγωγή σε κάποιο νέο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες γνώσεις, και 

οδηγώντας στην ανάπτυξη των βασικών σημείων του προηγουμένως άγνωστου 

αυτού θέματος (στάδιο 4, σχόλιο iv), με τον δάσκαλο στο ρόλο συμβούλου και 

καθοδηγητή. Σε αυτόν τον δεύτερο τύπο φύλλων εργασίας βρίσκει εφαρμογή και η 

ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους. 

Τα φύλλα εργασίας είναι συνήθως δομημένα γύρω από σύντομα ιστορικά 

αποσπάσματα, και συνοδεύονται από πληροφορίες που περιγράφουν το ιστορικό 

πλαίσιο, ακολουθούμενες από ερωτήσεις που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην 

κατανόηση του περιερχομένου (επιχείρημα a1), από συζήτηση σχετική με το 

μαθηματικό θέμα που διαπραγματεύονται, συγκρίσεις μεταξύ του τρόπου που 

αντιμετωπίζονταν το θέμα τότε και τώρα (επιχειρήματα b), και από τη λύση των 

προβλημάτων του αποσπάσματος, ή άλλων προβλημάτων εμπνευσμένων από αυτό 

(επιχείρημα a2). Αν το απόσπασμα περιέχει πληροφορίες με αρχαίο ή άγνωστο 

στους μαθητές συμβολισμό, τότε οι ερωτήσεις που γίνονται, βοηθούν στη 

μετάφραση τους σε σύγχρονο συμβολισμό. Όταν το απόσπασμα περιέχει πολλές 

πληροφορίες, τότε οι ερωτήσεις βοηθούν στην ανάλυση του κειμένου ώστε να 

μπορέσουν οι μαθητές να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητά του (επιχείρημα c5). 

Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν κριτική ανάγνωση των 

αποσπασμάτων, όπως να ελέγξουν κάποιον υπολογισμό, να συζητήσουν ένα 

επιχείρημα (υποστηρίζοντας ή αντικρούοντας το) (επιχείρημα b1), ή απλά να 

συμπληρώσουν μία μαθηματική πρόταση από την οποία έχουν παραληφθεί 

επίτηδες μικρά κομμάτια (επιχείρημα a4). Τα φύλλα εργασίας που απευθύνονται 

στην εκπαίδευση των δασκάλων, μπορούν να αναδεικνύουν θέματα σχετικά με τη 

διδασκαλία των μαθηματικών, και συγκρίσεις των σημερινών μεθόδων, με τις 

μεθόδους του παρελθόντος (επιχειρήματα c). Τα φύλλα εργασίας, μπορεί να 

συνοδεύονται από φύλλα απαντήσεων όπου θα υπάρχει και υλικό για περαιτέρω 

μελέτη. 

b4. Πλήρη «Πακέτα Ιστορίας των Μαθηματικών», δηλαδή, ένα σύνολο από 

διδακτικά υλικά, εστιασμένο σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, για την εφαρμογή 

στην τάξη σε περιορισμένη χρονική διάρκεια 

Ως ιστορικά πακέτα (ή «ιστορικές εκδηλώσεις»), ορίζονται οι συλλογές υλικού που 

εστιάζουν σε ένα μικρό, στενά συνδεδεμένο με την ύλη θέμα, κατάλληλο για δύο με 

τρεις διδακτικές ώρες, και έτοιμο για χρήση στην τάξη από τους δασκάλους  

(Bruckheimer, et al., 2000). Όπου είναι δυνατό, δομούνται γύρω από μικρά 

αποσπάσματα πρωτότυπων πηγών (3-4 σειρών), και παρόλο που έχουν σχεδιαστεί 

για να χρειάζονται την καθοδήγηση του δασκάλου, βασίζονται κυρίως στην 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών (επιχειρήματα d2, b1). Τα πακέτα αυτά 

παρέχουν έναν φάκελο για το δάσκαλο με όλο το απαιτούμενο υλικό για τη 

δραστηριότητα, το κείμενο της, πληροφορίες για το ιστορικό και διδακτικό 

υπόβαθρο της, οδηγίες για την υλοποίηση στην τάξη, ποιες είναι οι ενδεχόμενες 

αντιδράσεις των μαθητών (με βάσει προηγούμενες δοκιμές σε τάξεις), καθώς και 
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όλο το οπτικό υλικό που χρειάζεται για την παρουσίαση του θέματος. Με τη χρήση 

αυτών των πακέτων, οι μαθητές καλούνται να δοκιμάσουν, να συζητήσουν, και να 

επιχειρηματολογήσουν για κάποιο θέμα, «κάνοντας» μαθηματικά (επιχειρήματα a4, 

b1), να δουν τη μορφή με την οποία υπήρχαν τα μαθηματικά σε παλαιότερους 

πολιτισμούς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, και πως αυτά εξελίχθηκαν στη 

σημερινή μορφή (επιχειρήματα a2, c4, e3) 

(c) Ευέλικτες εφαρμογές πιο «τοπικού» χαρακτήρα, εφαρμοζόμενες ανάλογα με 

το πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται 

c1. Η διδακτική αξιοποίηση: λαθών, εναλλακτικών αντιλήψεων, αλλαγής της 

οπτικής από την οποία μελετάται ένα θέμα, αναθεώρησης υποθέσεων, 

διαισθητικών ή/και (ημι)εμπειρικών επιχειρημάτων, κλπ. 

Ένα πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης της ιστορίας στην παρουσίαση και στη μάθηση 

των μαθηματικών, είναι η δυνατότητα που δίνεται για να εκτιμηθεί και να 

χρησιμοποιηθεί εποικοδομητικά, ο ρόλος: (i) των λαθών, (ii) των εναλλακτικών 

αντιλήψεων, (iii) της αλλαγής της οπτικής από την οποία μελετάται ένα θέμα, (iv) 

των παραδόξων, των αντιπαραθέσεων, και της αναθεώρησης υποθέσεων και 

εννοιών, και (v) των διαισθητικών επιχειρημάτων, που εμφανίζονται στην ιστορία, 

και μπορεί να έχουν ωφέλιμο ρόλο αν χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και στη 

μάθηση των μαθηματικών, είτε άμεσα, ή ανακατασκευασμένα για διδακτικούς 

λόγους. Μερικά από αυτά έχουν σχέση με ένα ευρύτερο θέμα, και συνήθως 

εκτείνονται σε μεγάλες χρονικές περιόδους, με διαφορετικές ίσως μορφές, και αυτό 

βοηθάει να δοθεί μία προοπτική στο θέμα που εξετάζεται (επιχείρημα b1). 

Για παράδειγμα, το 2ο αιώνα π.Χ. στην Αίγυπτο, το εμβαδό τετράπλευρου 

υπολογίζονταν ως το γινόμενο των ζευγών των αριθμητικών μέσων των απέναντι 

πλευρών. Από αυτό, επαγωγικά υπολόγιζαν ότι το εμβαδό του τριγώνου θα ισούται 

με το γινόμενο του αριθμητικού μέσου δύο πλευρών και του μισού της τρίτης 

πλευράς. Οι μαθητές θα πρέπει να ερευνήσουν πόσο σωστός είναι αυτός ο τρόπος, 

πότε δίνει σωστή απάντηση και ποιες είναι κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Επίσης, 

μπορούν να συζητήσουν το υποθετικό ιστορικο-μαθηματικό θέμα του κατά πόσο οι 

αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν ενήμεροι του λάθους. Ένα επιχείρημα εδώ είναι ότι το αν το 

ήξεραν ή όχι δεν έχει σημασία, αν οι επιφάνειες που υπολόγιζαν ήταν κατά 

προσέγγιση τετραγωνικές (και άρα τα λάθη ήταν μικρότερα, και αυτή η μέθοδος 

ήταν βολική) (Eves, 1990). 

c2. Διδακτικό υλικό ή και σχεδιασμός διδασκαλίας βασισμένων σε ιστορικά 

προβλήματα που είτε έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των μαθηματικών, ή 

απλώς είχαν (ή έχουν) ψυχαγωγικό χαρακτήρα 

Η ιστορία των μαθηματικών παρέχει μία τεράστια δεξαμενή προβλημάτων που 

μπορούν να διεγείρουν το ενδιαφέρον και να είναι παραγωγικά τόσο για τους 

μαθητές όσο και για τους δασκάλους. Από διδακτική άποψη, τα προβλήματα αυτά 

χωρίζονται σε διάφορα είδη: (i) προβλήματα που δεν έχουν λύση [όπως τα τρία 
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διάσημα προβλήματα τις αρχαιότητας: ο διπλασιασμός του κύβου, η τριχοτόμηση 

της γωνίας, και ο τετραγωνισμός του κύκλου (Bunt, et al., 1976)], (ii) προβλήματα 

που παραμένουν άλυτα, ή λύθηκαν με μεγάλη δυσκολία (όπως η εικασία του 

Goldbach: κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να γραφεί ως άθροισμα δύο πρώτων 

αριθμών), (iii) προβλήματα που έχουν έξυπνες, εναλλακτικές, ή υποδειγματικές 

λύσεις, (iv) προβλήματα που αποτέλεσαν κίνητρα ή/και προσδοκίες για την 

ανάπτυξη ενός (μαθηματικού) πεδίου, ή απλά (v) προβλήματα που παρουσιάζονται 

για ψυχαγωγικούς λόγους, διακριτά από τις προηγούμενες περιπτώσεις, που 

σχετίζονται στενά με την ύλη [όπως το πρόβλημα του Lagrange, ότι κάθε φυσικός 

αριθμός μπορεί να γραφτεί ως το άθροισμα των τετραγώνων τεσσάρων φυσικών 

αριθμών (Rademacher, et al., 1990)]. 

(d) Εφαρμογές πιο «πειραματικού» και εμπειρικού χαρακτήρα 

d1. Η επαφή με ενδεχόμενη χρήση μηχανικών και άλλων εργαλείων που τα ίδια ή 

παραλλαγές τους διαδραμάτισαν ρόλο στην ιστορική πορεία των μαθηματικών 

Η παρουσίαση μηχανικών εργαλείων στην τάξη σχετίζεται με δύο διασυνδεδεμένα 

προβλήματα της μαθηματικής εκπαίδευσης: της κοινωνικό-πολιτιστικής ανάπτυξης 

της μαθηματικής γνώσης (επιχειρήματα e), και της ανάπτυξης μίας εμπειρικής 

βάσης για τις μαθηματικές αποδείξεις (επιχείρημα a3). Είναι δυνατό να 

επεξηγηθούν πολλές μαθηματικές έννοιες και αποδείξεις, χρησιμοποιώντας 

εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για αυτές. Για παράδειγμα, μία συσκευή που 

περιγράφει ο D’ Alembert (1751/1987)  για την εύρεση ριζών εξισώσεων. 

Οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με αντίγραφα αρχαίων οργάνων που 

βλέπουν σε μουσεία, ή με όργανα που έχουν ανακατασκευαστεί με βάση ιστορικές 

πηγές. Οι μαθητές θα μπορούσαν να δοκιμάσουν να τα κατασκευάσουν και οι ίδιοι 

με τη βοήθεια του δασκάλου, και να τα χρησιμοποιήσουν, αν και αρκετές φορές η 

κατασκευή τέτοιων οργάνων είναι μία πολύ δύσκολη εργασία. Το να έρθουν σε 

επαφή ακόμα και με πρόχειρα μοντέλα αρχαίων εργαλείων, τα οποία μπορούν 

όμως να χρησιμοποιηθούν, ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουν προσομοιώσεις 

εργαλείων στον υπολογιστή, είναι σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας, και μπορεί να 

προσελκύσει και το ενδιαφέρον μαθητών που δεν τους αρέσουν τα μαθηματικά. 

Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται στην αριθμητική είναι ο άβακας, μία μηχανή 

που χρησιμοποιείται για να καταγράφεται η διαδικασία του μετρήματος (Bartolini 

Bussi, 2000). 

d2. Μαθηματικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπως ιστορικά 

εμπνεόμενες συζητήσεις ή «διαμάχες» στην τάξη πάνω σε ένα μαθηματικό ή μετα-

μαθηματικό ζήτημα, η αντιμετώπιση και επίλυση ήδη γνωστών προβλημάτων με τη 

βοήθεια παλαιότερου και ενδεχομένως παρωχημένου συμβολισμού ή μεθόδου 

Μία βιωματική μαθηματική δραστηριότητα θα μπορούσε να αποτελείται από την 

επαναδιατύπωση επιχειρημάτων, συμβολισμών, μεθόδων, παιχνιδιών, και άλλων 

μαθηματικών τρόπων, όπως γινόντουσαν στο παρελθόν. Παρακάτω αναφέρονται 
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τέσσερις από τους πολλούς τύπους δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν. 

(i) Επιχειρήματα: ο δάσκαλος θέτει ένα συγκεκριμένο ερώτημα ή πρόβλημα, από 

την ιστορία των μαθηματικών, και εξηγεί τη σημασία του για την επιστημονική 

κοινότητα του παρελθόντος. Έπειτα, ενθαρρύνει τους μαθητές να το σκεφτούν, να 

το συζητήσουν στην τάξη κάτω από την επίβλεψή του, να το δουλέψουν μόνοι τους 

σπίτι, ή σε ομάδες, και να ξανασυζητήσουν τα ευρήματα και τις απόψεις τους 

(επιχειρήματα d2, a4). 

(ii) Συμβολισμοί: οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με αρχαία συστήματα 

αρίθμησης, και να τους δοθεί η ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουν για να γράψουν 

διάφορους αριθμούς και να δοκιμάσουν να κάνουν πράξεις χρησιμοποιώντας τους 

συμβολισμούς αυτούς. Συγκρίνοντας το σημερινό δεκαδικό σύστημα αρίθμησης με 

τα παλαιότερα, μπορούν να αναλύσουν και να αναγνωρίσουν καλύτερα την 

αποτελεσματικότητα του, και να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά του, τα οποία 

συνήθως θεωρούν δεδομένα (επιχείρημα a2). 

(iii) Μέθοδοι: μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν μεθόδους 

που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, οι μαθητές 

μπορούν να δοκιμάσουν μία απλή μέθοδο πολλαπλασιασμού για τους αριθμούς 

μεταξύ του 6 και του 10, η οποία κάνει περιττή την εκμάθηση της προπαίδειας για 

αριθμούς μεγαλύτερους του 5 (π.χ. για να πολλαπλασιάσουν το 7 με το 8, 

σηκώνουν δύο δάχτυλα στο ένα χέρι και τρία στο άλλο, αφού 5+2=7 και 5+3=8, 

έπειτα προσθέτουν τους αριθμούς που συμβολίζονται στα σηκωμένα δάχτυλα, 

2+3=5, και μετά πολλαπλασιάζουν τους αριθμούς που συμβολίζονται από τα 

υπόλοιπα δάχτυλα που δεν είναι σηκωμένα, 3x2=6, και το πρώτο αποτέλεσμα είναι 

οι δεκάδες και το δεύτερο οι μονάδες, άρα το γινόμενο είναι 56) (Smith, 1958). 

(iv) Παιχνίδια: οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν να παίξουν μαθηματικά 

παιχνίδια από την αρχαιότητα, και να αναλύσουν τις στρατηγικές τους, τις πιθανές 

έμμεσες μαθηματικές ιδέες και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο 

εμφανίστηκαν τα παιχνίδια αυτά (Bell, et al., 1988). 

d3. Θεατροποίηση εμπνευσμένη από γεγονότα της ιστορικής διαδρομής των 

μαθηματικών 

Τα θεατρικά έργα ενσωματώνονται στην εκπαίδευση γενικά, ως ένα μέσο 

αναπαράστασης ανθρώπινων καταστάσεων, ίσως για να αναδείξουν ηθικά ή 

κοινωνικά προβλήματα, για αυτό και συνήθως δεν συσχετίζονται με το μάθημα των 

μαθηματικών. Παρόλα αυτά, η ιστορία των μαθηματικών, παρέχει τη δυνατότητα 

για την ενσωμάτωση θεατρικών έργων με δύο τουλάχιστον τρόπους. 

(i) Θεατρικά έργα σχεδιασμένα με σκοπό την παρουσίαση της ζωής κάποιου 

μαθηματικού του παρελθόντος, ως ένα τρόπο να εκτιμηθεί η ανθρώπινη πλευρά της 

μαθηματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, στην Αργεντινή (σε μία εποχή που 

δεν υπήρχαν οι πόροι για αγορά υπολογιστών και πληρωμής παροχής υπηρεσιών 
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διαδικτύου), μαθητές λυκείου, ανέβασαν μία θεατρική παράσταση με θέμα την 

πολυτάραχη και σύντομη ζωή του Galois (για το πώς κατάφερε, χρόνια μετά το 

θάνατό του να αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς, παρά 

την αδιαφορία και την ζήλεια τόσο των δασκάλων του στο σχολείο, όσο και των 

καθηγητών του στις μετέπειτα σπουδές του στην École Polytechnique) (Ponza, 

2000). Οι αντιδράσεις ήταν μεικτές, με τους μαθητές να δείχνουν ενδιαφέρον, και 

κάποιους καθηγητές να ισχυρίζονται ότι «αυτό δεν είναι μαθηματικά» (Ponza, 

1998). 

(ii) Θεατρικά έργα σχεδιασμένα με σκοπό την αναπαράσταση γνωστών διαφωνιών 

του παρελθόντος, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν όχι μόνο την 

ανθρώπινη πλευρά των μαθηματικών, αλλά και τα μαθηματικά θέματα, σαν να ήταν 

δικά τους (επιχειρήματα b1, d2). Τέτοια έργα μπορούν να σχεδιαστούν από την 

τάξη, ή από τους δασκάλους, και αναλύσεις έχουν δείξει ότι οι μαθητές, 

αναπαράγοντας ιστορικές φωνές, μπορεί να αναγνωρίσουν σε κάποια από αυτές τη 

δική τους. 

(e) Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας 

Το διαδίκτυο (Internet / World Wide Web) μπορεί να βοηθήσει στην ενσωμάτωση 

της ιστορίας στη μαθηματική εκπαίδευση, με δύο τουλάχιστον τρόπους: ως μέσο 

επικοινωνίας, και ως πηγή πληροφοριών. 

(i) Ως μέσο επικοινωνίας: 

Το διαδίκτυο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, δημιουργώντας σελίδες με υλικό σχετικό με την ιστορία κάποιου 

μαθηματικού θέματος. Στις σελίδες αυτές θα υπάρχουν σύνδεσμοι ώστε οι χρήστες 

να διαλέγουν τι θα μελετήσουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, και θα γίνεται 

συνεχής ενημέρωσή τους με νέο υλικό. Επίσης, θα υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα 

οποία θα καλούνται να απαντήσουν ύστερα από μελέτη του υλικού, και για τα 

οποία θα δίνεται λύση, ενώ παράλληλα θα μπορούν να κάνουν σχόλια και να 

συζητήσουν τις λύσεις τους με άλλους χρήστες (Zehavi, 1999). 

(ii) Ως πηγή πληροφοριών: 

Το διαδίκτυο, έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, λειτουργεί ως κεντρική 

αποθήκη των ανθρώπινων γνώσεων, και έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή 

και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Εμφανίζει κάποια πλεονεκτήματα έναντι 

των βιβλίων, αφού εκτός από το ότι μεγάλος όγκος πληροφοριών είναι εύκολα 

διαθέσιμος σε όλους, δωρεάν, το υλικό που υπάρχει δεν είναι στατικό, αφού 

υπάρχει η δυνατότητα να ανανεώνεται με όλα τα νέα δεδομένα, μπορεί να 

συνοδεύεται από πλήθος γραφικών, καθώς και βίντεο και ήχο, και με τη χρήση 

συνδέσμων, ο αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τη σειριακή 

ροή του συγγραφέα, αλλά μπορεί να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα. 

Βέβαια, η ελευθερία του διαδικτύου μπορεί να ενέχει και κάποιους κινδύνους, 

αφού ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι πληροφορία θέλει, για αυτό και η 
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αξιοπιστία και η εγκυρότητα των πηγών θα πρέπει να ελέγχεται με προσοχή, ενώ  

αντίθετα στα βιβλία γίνεται συνήθως κάποιος έλεγχος και υπάρχει κάποια εγγύηση 

από τους εκδοτικούς οίκους. Μέσω του διαδικτύου μπορούν να γίνουν επίσης 

εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία ιστορίας των επιστημών, ή και ολόκληρα 

μαθήματα για μαθητές όλων των επιπέδων (υπάρχουν κάποιες σελίδες μαζικών on-

line μαθημάτων όπως Coursera, edX, που προσφέρουν μαθήματα διαφόρων 

επιστημονικών πεδίων δωρεάν, για όλα τα επίπεδα, και τελευταία έχουν υπάρξει 

και κάποιες προσπάθειες από ελληνικά πανεπιστήμια μέσω της πλατφόρμας του e-

class κυρίως) (van Brummelen, 2000). 

Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα διαδικτυακών τόπων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πηγή για την ιστορία των μαθηματικών, τα οποία για ευκολία 

χωρίζονται στις παρακάτω 12 κατηγορίες: 

B1. σελίδες γενικής ιστορίας των μαθηματικών (ολόκληροι ιστότοποι στο θέμα), 

B2. πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο (σελίδες σε ιστότοπους που περιέχουν 

συνδέσμους σε άλλους σχετικούς ιστότοπους), 

B3. βιογραφικές (ιστότοποι αφιερωμένοι στη ζωή μαθηματικών), 

B4. τοπικά μαθηματικά (ιστότοποι κυρίως για μαθηματικά αρχαίων πολιτισμών), 

B5. διαδικτυακά εκθέματα (ιστότοποι με μεγάλο πλήθος οπτικών μέσων), 

B6. ηλεκτρονικά βιβλία (είτε ακριβή αντίγραφα πρωτότυπων βιβλίων, τα οποία 

είναι συνήθως και σπάνια, είτε βιβλία που περιέχουν και σχολιασμό ή έχουν 

μεταφραστεί ώστε να είναι πιο προσβάσιμα στον αναγνώστη), 

B7. παρουσιάσεις και εργασίες μαθητών, 

B8. βιβλιογραφία (ιστότοποι που περιέχουν λίστες βιβλίων και/ή άρθρων σχετικά 

με τη χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στην εκπαίδευση), 

Β9. επιστημονικές Εταιρείες (οι περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι έχουν εταιρείες, 

οι οποίες βοηθούν στη διάδοση του θέματος που διαπραγματεύονται, σε διάφορα 

επίπεδα), 

Β10. ιστορία των υπολογισμών, 

B11. εκπαίδευση (κάποιοι ιστότοποι δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς που 

έχουν ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία, όσο και για τη χρήση υπολογιστών), και 

Β12. διάφοροι άλλοι ιστότοποι που εμφανίζουν κάποιο ενδιαφέρον και 

χρηστικότητα, αλλά δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες (Barrow-

Green, 2000). 
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1.4.3 Προσεγγίσεις ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία 

τους 

 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η ιστορία των μαθηματικών να χρησιμοποιηθεί 

στη διδασκαλία και στην εκμάθηση των μαθηματικών, μπορούν να ταξινομηθούν σε 

τρεις κύριες κατηγορίες προσεγγίσεων, μέσα στις οποίες η ιστορία μπορεί να 

εμπεριέχεται σε διαφορετικό βαθμό, και με διαφορετικές υλοποιήσεις (Jankvist, 

2009). 

1. Οι διαφωτιστικές προσεγγίσεις 

Στις διαφωτιστικές προσεγγίσεις, η διδασκαλία και η εκμάθηση των μαθητικών, είτε 

πρόκειται για πραγματική διδασκαλία στην τάξη, είτε αφορά τη χρήση βιβλίων, 

συμπληρώνεται από ιστορικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ως 

προς το μέγεθος και το σκοπό. Οι μικρότερες σε έκταση από αυτές, που 

ονομάζονται ιστορικά σημειώματα, ενώ οι μεγαλύτερες σε έκταση μπορεί να 

περιλαμβάνουν ιστορικούς πρόλογους και επιλόγους, σχετικούς με το κεφάλαιο 

που συνοδεύουν. 

2. Οι προσεγγίσεις με χρήση ενοτήτων  

Οι προσεγγίσεις με χρήση ενοτήτων, χρησιμοποιούν διδακτικές ενότητες 

αφιερωμένες στην ιστορία των μαθηματικών, και ποικίλουν επίσης ως προς το 

μέγεθος και το σκοπό. Οι μικρότερες σε μέγεθος, αναφέρονται στη χρήση ιστορικών 

πακέτων, οι μεσαίες εκτός από τα ιστορικά πακέτα, μπορεί να περιλαμβάνουν 

θεατρικά έργα, τη χρήση του διαδικτύου, φύλλα εργασίας, ιστορικά προβλήματα, 

μηχανικά όργανα, κλπ., ενώ οι μεγαλύτερες σε μέγεθος μπορεί να περιλαμβάνουν 

ολόκληρα μαθήματα (τα οποία θα βασίζονται σε πρωτότυπες ή δευτερεύουσες 

πηγές) ή βιβλία, αφιερωμένα στην ιστορία των μαθηματικών, ή και μαθητικά 

projects. 

 

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες προσεγγίσεων ταυτίζονται με τον πρώτο τρόπο 

ενσωμάτωσης της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους (1. Εκμάθηση 

της ιστορίας με την παροχή και άμεση ενσωμάτωση ιστορικών πληροφοριών). 

3. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην ιστορία 

Η τελευταία κατηγορία καλύπτει τις προσεγγίσεις που εμπνέονται άμεσα από την 

ιστορία, ή βασίζονται στην εξέλιξη και στην ιστορία των μαθηματικών. Σε αντίθεση 

με τις παραπάνω προσεγγίσεις, αυτή η κατηγορία σχετίζεται έμμεσα και όχι άμεσα 

με την ιστορία των μαθηματικών, και δεν γίνεται απαραίτητα άμεση αναφορά στην 

ιστορική εξέλιξη, αλλά ορίζει τη διάταξη για τη σειρά με την οποία θα γίνει η 

παρουσίαση των μαθηματικών θεμάτων, έτσι η ιστορία ενσωματώνεται πλήρως 

στις ίδιες τις προσεγγίσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανήκει σε αυτήν 

την κατηγορία είναι η λεγόμενη γενετική προσέγγιση (αρχή). 
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Οι προσεγγίσεις αυτές ταυτίζονται με τον δεύτερο τρόπο ενσωμάτωσης της ιστορίας 

των μαθηματικών στη διδασκαλία τους (2. Εκμάθηση των μαθηματικών βάσει 

προσέγγισης εμπνεόμενης από την ιστορία). 

 

Ο τρίτος τρόπος ενσωμάτωσης της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους 

(3. Καλλιέργεια βαθύτερης συνείδησης για τα μαθηματικά καθ’ αυτά και το 

κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο τους), δεν προτείνει μία σαφή προσέγγιση, και 

φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με το «γιατί» παρά με το «πως». 

 

1.4.4 Διαδικασία ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία τους  

 

Ανεξαρτήτως του τρόπου που θα επιλεγεί για την ενσωμάτωση της ιστορίας, θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή σε κάποια σημεία, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η 

ορθότητα του εγχειρήματος. Ένα μοντέλο που έχει προταθεί για τη διαδικασία της 

ενσωμάτωσης, περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

1. γνώση των πηγών, 

2. επιλογή θεμάτων κατάλληλων για την τάξη, 

3. ανάλυση των αναγκών της τάξης, 

4. σχεδιασμός της δραστηριότητας, ανάλογα με τα διαθέσιμα μέσα, τους στόχους 

και το πλαίσιο, 

5. πραγματοποίηση της δραστηριότητας, και  

6. αξιολόγησή της (Furinghetti, 2000). 
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Κεφάλαιο 2ο – Σκοπός της Εργασίας και Μεθοδολογία 
 

2.1 Σκοπός της Εργασίας – Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Στην παρούσα διπλωματική επιχειρούμε να εξετάσουμε το ρόλο της Ιστορίας των 

Μαθηματικών στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών /  

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.Σ./Α.Π.Σ.) που δημοσιεύθηκε από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2002/2003 (ΦΕΚ 303, 2003), και στα αντίστοιχα σχολικά 

εγχειρίδια, τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων, που εκδόθηκαν το 2006 για 

το Δημοτικό, με έμφαση στο πως προσλαμβάνεται και αξιοποιείται η Ιστορία των 

Μαθηματικών από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

πράξη. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουμε να 

απαντήσουμε, με εξέταση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, σε συνδυασμό 

με το υλικό που υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και με τις απαντήσεις 

δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχετικό ερωτηματολόγιο, είναι τα 

εξής: 

 

1. Χρησιμοποιείται/Αξιοποιείται το ιστορικό υλικό των σχολικών εγχειριδίων 

από τους δασκάλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών; 

 

2. Πιστεύουν οι δάσκαλοι ότι η Ιστορία των Μαθηματικών μπορεί να 

συνεισφέρει σημαντικά στη διδασκαλία τους;  

 

3. Έχουν οι δάσκαλοι το κατάλληλο υπόβαθρο και τις κατάλληλες γνώσεις για 

να κάνουν χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στο μάθημα των 

Μαθηματικών; 

 

4. Υπάρχει διαθέσιμο στους δασκάλους το κατάλληλο υλικό ώστε να τους 

βοηθήσει να ενσωματώσουν την Ιστορία των Μαθηματικών στη διδασκαλία;  

 

2.2 Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

2.2.1 Ανάλυση Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. – Διδακτικά Βιβλία – Οδηγίες Διδασκαλίας 

 

Αρχικά, έγινε μία καταγραφή όλου του ιστορικού υλικού που υπάρχει στα βιβλία 
του δημοτικού, καθώς και τα αντίστοιχα κομμάτια οδηγιών στα βιβλία του 
δασκάλου. Επίσης, ανάλυση των Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ., για να βρεθούν τα σημεία στα 
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οποία προτείνεται η χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στην τάξη.  
 

2.2.2 Σύνταξη ερωτηματολογίου 
 

Το περιεχόμενο των ερωτήσεων σχεδιάστηκε με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που 

αναλύθηκε στο 1ο Κεφάλαιο, ώστε να καλυφθούν οι διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις και κατηγοριοποιήσεις που έχουν προταθεί από την επιστημονική 

κοινότητα, προσαρμοσμένο στα δεδομένα και στις απαιτήσεις της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, είτε με απαντήσεις Ναι/Όχι (Ερωτήσεις 8, 11, 

17, 18), είτε με διαβαθμισμένες απαντήσεις, οι οποίες έπρεπε να δοθούν με βάση 

την πενταβάθμια κλίμακα του Likert (Ερωτήσεις 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16). Η επιλογή 

αυτή έγινε για να είναι πιο εύκολη η συμπλήρωση από τους εκπαιδευτικούς, καθώς 

και να διευκολυνθεί η περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Μία ερώτηση (Ερώτηση 13) 

έδινε την δυνατότητα για περαιτέρω διευκρινήσεις πάνω στην απάντηση με τη 

μορφή ελεύθερου κειμένου, με στόχο την ποιοτική διερεύνηση του ερωτήματος.  

Πριν δοθεί το ερωτηματολόγιο στο σύνολο του δείγματος, έγινε μία δοκιμαστική 

φάση σε 6 άτομα, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν διάφορα προβλήματα, όπως 

τυχόν ασάφειες και δυσνόητα ερωτήματα. Μετά τις απαραίτητες μικροδιορθώσεις, 

το ερωτηματολόγιο δόθηκε στο σύνολο του δείγματος. 

Το τελικό ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε παρατίθεται ακριβώς όπως 

δόθηκε στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα στο Παράρτημα Α της 

παρούσας εργασίας. 

 

2.2.3 Κλίμακα του Likert 

 

Η κλίμακα Likert, η οποία πήρε το όνομα της από τον Αμερικάνο ψυχολόγο Rensis 

Likert που την εφηύρε (Likert, 1932), είναι μία ψυχομετρική κλίμακα εκτίμησης 

απόψεων ή συμπεριφοράς, και χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες που βασίζονται 

σε ερωτηματολόγια. Η κλίμακα αυτή αφορά διατάξιμες (ordinal) μεταβλητές, στις 

οποίες οι μεγαλύτερες αριθμητικές τιμές αντιπροσωπεύουν την παρουσία ενός 

χαρακτηριστικού σε μεγαλύτερο βαθμό, και οι μικρότερες την παρουσία του ίδιου 

χαρακτηριστικού σε μικρότερο βαθμό. 

Η κλίμακα Likert χρησιμοποιήθηκε στην πενταβάθμια μορφή της στην παρούσα 

έρευνα, και πιο συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες απαντήσεις ήταν: 

1 = Καθόλου, 

2 = Λίγο, 

3 = Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 



 

 

53 

4 = Πολύ, 

5 = Πάρα πολύ. 

 

2.2.4 Η διαδικασία της συλλογής δεδομένων 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και 

συμμετείχε τυχαίο δείγμα δασκάλων γενικής αγωγής από διάφορα δημοτικά 

σχολεία της Ελλάδας. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ανώνυμη και ο ερευνητής ήταν 

διαθέσιμος για διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

 

2.2.5 Το δείγμα που συμμετείχε 
 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι δείγμα ευκολίας 

(convenient sample), αφού το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς στους 

οποίους υπήρχε πρόσβαση, και ένα μέρος από αυτούς απάντησε. Αυτή είναι μία, μη 

πιθανοτική δειγματοληψία, δηλαδή κάθε στοιχείο του πληθυσμού δεν έχει την ίδια 

πιθανότητα να ενταχθεί στο δείγμα. Ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι είναι ένας εύκολος 

τρόπος δειγματοληψίας, τα μειονεκτήματα του είναι ότι υπάρχει περιορισμένη 

δυνατότητα ελέγχου μεροληπτικών απαντήσεων και χαμηλή 

αντιπροσωπευτικότητα. 

Η επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των Ελλήνων δασκάλων θα 

απαιτούσε συστηματική οργάνωση, τεχνικά μέσα και χρόνο που δεν ήταν διαθέσιμα 

στη συγκεκριμένη έρευνα. Επίσης, επειδή είναι η πρώτη φορά που γίνεται 

εμπειρική έρευνα με αυτό το θέμα στην Ελλάδα, είχε απόλυτη προτεραιότητα η 

συλλογή δεδομένων από ένα έστω και μικρό δείγμα, ώστε να υπάρξει μία πρώτη 

καταγραφή στοιχείων. Τέλος, ενώ στάλθηκε μεγαλύτερος αριθμός 

ερωτηματολογίων, η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη (ο αριθμός των 

ερωτηματολογίων που δόθηκε ήταν περίπου 200, και αυτά που συμπληρώθηκαν 

ήταν 76). 

 

2.2.6 Επεξεργασία δεδομένων 

 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ψηφιοποιήθηκαν για να γίνει δυνατή η περαιτέρω 

στατιστική ανάλυσή τους, και έγινε έλεγχος της ακρίβειας τους. Σε κάποια 

ερωτηματολόγια υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν (μη διαθέσιμα 
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δεδομένα), και έτσι δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν στη στατιστική ανάλυση 

για τη συγκεκριμένη ερώτηση. 

Για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο SPSS (version 23). 

Για να ελεγχθεί η ύπαρξη ή όχι εξάρτησης μεταξύ δύο μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 (Παράρτημα Γ), το οποίο είναι ένα μη 

παραμετρικό κριτήριο που δεν απαιτεί καμία υπόθεση για την ακριβή μορφή της 

κατανομής του πληθυσμού. 
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Κεφάλαιο 3ο – Η Ιστορία των Μαθηματικών σε Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ., 
Διδακτικά Βιβλία και Οδηγίες Διδασκαλίας 
 

Η διαθεματικότητα στο μάθημα των μαθηματικών, κομμάτι της οποίας είναι και η 

Ιστορία των Μαθηματικών, φαίνεται να έχει κυρίαρχο ρόλο στα Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών/Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών) (ΦΕΚ 303) που δημοσιεύτηκαν το 2003, αλλά κατά πόσο προτείνεται η 

χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στην τάξη, και κατά πόσο παρέχεται το 

απαραίτητο υλικό στα βιβλία του δασκάλου και του μαθητή; 

Στα νέα βιβλία των μαθηματικών του δημοτικού, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά το 2006 και η συγγραφή των οποίων έγινε με βάση τα νέα Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ., 

έχουν εισαχθεί αρκετές διαθεματικές δραστηριότητες, για τις οποίες προβλέπεται 

να αφιερωθεί ένα μέρος του διδακτικού χρόνου. Οι δραστηριότητες αυτές, στόχο 

έχουν να προωθήσουν τη μάθηση μέσω της έρευνας και της συνεργασίας, 

καλλιεργώντας την ανάπτυξη σκέψης και αντίληψης από τους μαθητές, και όχι την 

απλή αποστήθιση της ύλης, καθώς και να κάνουν τους μαθητές να δουν τα 

μαθηματικά με έναν πιο σφαιρικό τρόπο, ως μέρος πολλών άλλων επιστημονικών 

πεδίων ή θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, και όχι μεμονωμένα. 

Πιο συγκεκριμένα, η διαθεματικότητα στα μαθηματικά, έχει ως στόχο την καλύτερη 

κατανόηση των ίδιων των μαθηματικών, την αλλαγή της στάσης των μαθητών προς 

το μάθημα των μαθηματικών, και την διευκόλυνση της χρήσης των μαθηματικών 

στην καθημερινή ζωή. Βέβαια, για να επιτευχθεί με επιτυχία ο σκοπός των 

διαθεματικών δραστηριοτήτων, απαιτείται από τον δάσκαλο να προσαρμόσει τις 

εκάστοτε δραστηριότητες στις ανάγκες της τάξης του, και στα διαθέσιμα μέσα που 

έχει. 

 

3.1 Οι ιστορικές αναφορές στα σχολικά βιβλία 

 

3.1.1 Α’ Δημοτικού 

 

Στα βιβλία της Α’ Δημοτικού, χρησιμοποιούνται ως ήρωες, δύο σημαντικοί 

μαθηματικοί, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος και η Υπατία η Αλεξανδρινή, η οποία ήταν και η 

πρώτη γυναίκα μαθηματικός στην ιστορία, και δίνονται σύντομα βιογραφικά 

σημειώματά τους (Εικόνα 3-1). Με αυτό τον τρόπο γίνεται σαφές στους μαθητές 

από τα πρώτα βήματα τους στο μάθημα των μαθηματικών, ότι τα μαθηματικά είναι 

αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας και σκέψης, και όχι ένα ουρανοκατέβατο 

σύστημα κανόνων. Επίσης, με τη χρήση ηρώων και από τα δύο φύλα, υποδεικνύεται 

έμμεσα η ισότητα μεταξύ τους και ενθαρρύνεται η ενασχόληση όλων των μαθητών 

με το αντικείμενο, και με την επιλογή Ελλήνων, αναδεικνύεται η πολιτιστική 

κληρονομιά της χώρας. 
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Εικόνα 3-1: Πυθαγόρας ο Σάμιος και Υπατία η Αλεξανδρινή (Α' Δημοτικού) 

Η ιδιαιτερότητα της τάξης της Α’ Δημοτικού ίσως δεν επιτρέπει ευρεία χρήση 

ιστορικών αναφορών και δραστηριοτήτων, παρόλα αυτά, υπάρχει μία ιστορική 

αναφορά στους Άβακες (Κεφάλαιο 34) σε μορφή εικόνας (Εικόνα 3-2), η οποία 

συνοδεύεται με μία προτεινόμενη δραστηριότητα στο βιβλίο του καθηγητή (Εικόνα 

3-3), στην οποία δίνονται οδηγίες για την διεξαγωγή της δραστηριότητας, 

παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καθηγητές για να βοηθήσουν 

τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την χρησιμότητα που μπορεί να είχαν οι 

άβακες (και το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης), καθώς και κάποια ιστορικά στοιχεία. 

Αυτό αποτελεί ένα πλήρες πακέτο έτοιμων πληροφοριών για τον δάσκαλο (και 

αποτελεί ένα πολύ καλό πρότυπο παράδειγμα), ο οποίος μπορεί να 

πραγματοποιήσει την δραστηριότητα στην τάξη, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψει 

προσωπικό χρόνο για την αναζήτηση πληροφοριών και για τον σχεδιασμό της, και 

έχει ως στόχο να αναδείξουν το πώς τα μαθηματικά εξελίσσονται για να καλύψουν 

κοινωνικές ανάγκες (χρήση στην αρχαία Ελλάδα, αλλά ακόμα και σήμερα στην 

Κίνα), πως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα (παράδειγμα με 

τον βοσκό και την καταμέτρηση των προβάτων), καθώς και να εξοικειωθούν με την 

χρήση τέτοιων οργάνων (δραστηριότητα πειραματισμού με τον άβακα). 
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Εικόνα 3-2: Οι άβακες (Ά Δημοτικού - Βιβλίο του Μαθητή - Κεφάλαιο 34) 

 

 

Εικόνα 3-3: Δραστηριότητα σχετική με τους άβακες (Α' Δημοτικού - Βιβλίο Δασκάλου - Κεφάλαιο 34) 
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3.1.2 Β’ Δημοτικού 

 

Στο βιβλίο της Β’ Δημοτικού δεν συναντώνται καθόλου ιστορικές αναφορές, το 

οποίο ίσως οφείλεται στο ότι οι συγγραφείς θεωρούν ότι οι μαθητές δεν είναι 

ακόμη έτοιμοι να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την σημασία που θα είχαν τυχόν 

βιογραφικές αναφορές ή δραστηριότητες που κάνουν χρήση της ιστορίας των 

μαθηματικών. 

 

3.1.3 Γ’ Δημοτικού 

 

Στο βιβλίο της Γ’ Δημοτικού, γίνεται χρήση τόσο της ίδιας της ιστορίας των 

μαθηματικών, όσο και διάφορων άλλων αναφορών σχετικών με ιστορικά γεγονότα, 

ή διάφορους πολιτισμούς. 

Γίνεται χρήση βιογραφικών σημειωμάτων, όπως αυτών του Πυθαγόρα του Σάμιου 

και της Υπατίας της Αλεξανδρινής, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πάλι ως ήρωες, αλλά 

και με αφορμή την μελέτη των αριθμών από τους Πυθαγόρειους και τον 

Πυθαγόρειο Πίνακα (Κεφάλαιο 6). Αναφορά γίνεται και σε ξένους μαθηματικούς, 

αναδεικνύοντας την πολύ-πολιτισμικότητα των μαθηματικών και αποδυναμώνοντας 

τον πολιτισμικό σωβινισμό, όπως στον Φλαμανδό μαθηματικό Simon Stevin για την 

εισαγωγή της γραφής των δεκαδικών αριθμών (Κεφάλαιο 35), και στον Γάλλο 

μαθηματικό Blaise Pascal για το τρίγωνο του Πασκάλ, με αφορμή τα μοτίβα 

(Κεφάλαιο 48). Γίνεται αναφορά στις Πυραμίδες της Αιγύπτου με αφορμή τα στερεά 

σώματα και τα αναπτύγματα (Κεφάλαιο 9), στο Μινωικό και Μυκηναϊκό Πολιτισμό 

με αφορμή τη συμμετρία (Κεφάλαιο 43), στο εμπόριο στη Μινωική Κρήτη με 

αφορμή τις διαιρέσεις (Κεφάλαιο 55) κινητοποιώντας τους να αρχίσουν να 

παρατηρούν και να αναγνωρίζουν έτσι στοιχεία και εφαρμογές των μαθηματικών 

στην πραγματική ζωή και στην καθημερινότητα τους. 

Σημαντική είναι η αναφορά σε ιστορικές μορφές μαθηματικού συμβολισμού, τόσο 

με την παρουσίαση του ρωμαϊκού συστήματος αρίθμησης (Κεφάλαιο 14), όσο και 

με το αρχαίο ελληνικό σύστημα γραφής (Κεφάλαιο 40). Και στις δύο περιπτώσεις 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές, να έρθουν σε επαφή με τους διαφορετικούς 

συμβολισμούς προτρέποντας τους να τους χρησιμοποιήσουν και να δουν έτσι τι 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εμφανίζουν σε σχέση με την σημερινή μορφή 

της αριθμητικής γραφής που χρησιμοποιεί τα αραβικά ψηφία (Εικόνα 3-4), και 

επίσης τους ζητείται να τα συγκρίνουν μεταξύ τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 

στους μαθητές να κατανοήσουν ότι ενώ σήμερα τα μαθηματικά έχουν έναν 

παγκόσμιο χαρακτήρα, η εξέλιξή τους ήταν αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών 

τάσεων που αναπτύχθηκαν από διαφορετικούς πολιτισμούς.  
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Εικόνα 3-4: Ρωμαϊκό και Ελληνικό σύστημα αριθμητικής γραφής (Γ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή – Κεφάλαιο 14 
και 40) 
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Μία ακόμη σημαντική αναφορά στην ιστορία των μαθηματικών (η οποία 

χρησιμοποιείται και στο Ερωτηματολόγιο παρακάτω), είναι η αναφορά στον 

Ευτόκιο και στην παρουσίαση της μεθόδου του ελληνικού πολλαπλασιασμού 

(Κεφάλαιο 29), προσαρμοσμένου όμως στα σημερινά δεδομένα με τη χρήση 

αραβικών αριθμών, και όχι του αρχαίου ελληνικού συστήματος γραφής. (Εικόνα 

3-5) Εδώ, όπως αναφέρεται και στο σχετικό άρθρο των Νικολαντωνάκη και 

Λεμονίδη (2008), ο ελληνικός πολλαπλασιασμός χρησιμοποιείται ως ένα 

εισαγωγικό στάδιο για την εισαγωγή του τυπικού αλγορίθμου που χρησιμοποιούμε 

σήμερα, καθώς και για την κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων των 

παραγόντων του πολλαπλασιασμού. 

 

Εικόνα 3-5: Ευτόκιος και Ελληνικός Πολλαπλασιασμός (Γ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή - Κεφάλαιο 39) 

 

Τέλος, υπάρχουν αρκετές καθαρά ιστορικές ή ιστορικές/πολιτισμικές αναφορές, 

όπως στον Pablo Picasso με αφορμή τα γεωμετρικά σχήματα (Κεφάλαιο 3), στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες (Κεφάλαια 16 και 32), στο ανάκτορο της Πύλου (Κεφάλαιο 16 

Εργασιών), στο παλάτι της Κνωσσού (Κεφάλαιο 18 Εργασιών) και στους 

δεινοσαύρους (Κεφάλαιο 44 Εργασιών). 
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3.1.4 Δ’ Δημοτικού 

 

Στο βιβλίο της Δ’ Δημοτικού δεν χρησιμοποιείται πουθενά η ιστορία των 

μαθηματικών στο βιβλίο του μαθητή. Παρόλα αυτά υπάρχει μία αναφορά στο 

βιβλίο του δασκάλου, όπου υπάρχει μία προτεινόμενη δραστηριότητα για την 

μέθοδο πολλαπλασιασμού φυσικών αριθμών που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι (Εικόνα 3-6). Να σημειωθεί εδώ, ότι αυτή η δραστηριότητα δεν 

αντιστοιχεί σε κάποιο σημείο του κεφαλαίου που υπάρχει στο βιβλίο του μαθητή, 

και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα με μία απλή σύγκριση των τίτλων του κεφαλαίου 

(Κεφάλαιο 10) στα δύο βιβλία: «Επιλύω προβλήματα» στο βιβλίο του μαθητή vs 

«Πολλαπλασιασμός φυσικών» στο βιβλίο του δασκάλου. Το παραπάνω οφείλεται 

ίσως σε κάποια αλλαγή της ύλης που έγινε σε σχέση με τα προηγούμενα βιβλία των 

μαθηματικών (πριν το 2006), αφού δεν έγινε συγγραφή καινούριων βιβλίων του 

δασκάλου, αλλά μόνο του μαθητή. Ενδιαφέρον θα είχε εδώ να παραμείνει ο 

πολλαπλασιασμός της αρχαίας Αιγύπτου στην ύλη, και να γίνεται σύγκριση με την 

μέθοδο του ελληνικού πολλαπλασιασμού που παρουσιάστηκε στην Γ’ Δημοτικού 

μεταξύ δύο διψήφιων αριθμών, από τους μαθητές. 

 

 

Εικόνα 3-6: Πολλαπλασιασμός φυσικών στην αρχαία Αίγυπτο (Δ' Δημοτικού - Βιβλίο Δασκάλου - Κεφάλαιο 10) 

 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές καθαρά ιστορικές ή ιστορικές/πολιτισμικές 

αναφορές, όπως σχετικές με τη συμμετρία στους πολιτισμούς (Κεφάλαιο 34), με τα 

στοιχεία επισκεψιμότητας σε τοπικά μνημεία (Κεφάλαιο 43), με διάφορα 

προϊστορικά ευρήματα στον ελλαδικό χώρο, τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου (και 

πιο συγκεκριμένα τον Φάρο της Αλεξάνδρειας και το Χρυσελεφάντινο Άγαλμα του 

Δία στην Ολυμπία), τον Ναό του Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών), τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, και διάφορες σύγχρονες εφευρέσεις, με αφορμή την 

απεικόνιση με χρήση ιστορικής γραμμής (Κεφάλαιο 47 και 51 Εργασιών), καθώς και 

με τα νομίσματα της Ελλάδας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Κεφάλαιο 16). 
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3.1.5 Ε’ Δημοτικού 

 

Στο βιβλίο της Ε’ Δημοτικού, χρησιμοποιείται αρκετά η ιστορία των μαθητικών με 

την χρήση σύντομων ιστορικών παραθέσεων που έχουν σκοπό να κινητοποιήσουν 

το ενδιαφέρον των μαθητών (Εικόνα 3-7). Πιο συγκεκριμένα, οι παραθέσεις αυτές 

δίνουν κάποια βασικά στοιχεία για τα ινδοαραβικά σύμβολα (Κεφάλαιο 4), για τον 

Simon Stevin και την επινόηση των δεκαδικών αριθμών (Κεφάλαιο 8), για τους 

Πυθαγόρειους και τη μουσική, συνδέοντας τη μουσική και τα μαθηματικά 

(Κεφάλαιο 36), για τον Αρχιμήδη και τον αριθμό π (Κεφάλαιο 53), και για τον 

Ερατοσθένη και τη περίμετρο της γης (Κεφάλαιο 53 Εργασιών). Επίσης, στα πλαίσια 

της ιστορίας των μαθηματικών, προτείνεται σχέδιο εργασίας σχετικά με τις 

μετρήσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα (Κεφάλαιο 51).  

 

 

 

 

 



 

 

63 

 

Εικόνα 3-7: Σύντομες ιστορικές παραθέσεις (Ε' Δημοτικού) 

 

Τέλος, με αφορμή διάφορες ασκήσεις και παραδείγματα, υπάρχουν αρκετές 

καθαρά ιστορικές ή ιστορικές/πολιτισμικές αναφορές, όπως για την ιστορία της 

νεότερης Ελλάδας και τους μετανάστες, καθώς και για την ελληνική γλώσσα από 

την αρχαιότητα έως σήμερα (Κεφάλαιο 3), για τον ρόλο των ρωμαϊκών οδών στα 

Βαλκάνια στην ανάπτυξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του εμπορίου (Κεφάλαιο 

38), για τη συμμετρία στην τέχνη (Κεφάλαιο 45), για τον Πλάτωνα και την Ακαδημία 

του Πλάτωνα στην Αθήνα (Κεφάλαιο 51), και για την ιστορία των χαρτονομισμάτων 

(Κεφάλαιο 33 Εργασιών). 

 

3.1.6 ΣΤ’ Δημοτικού 

 

Στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού, υπάρχει μεγάλος αριθμός ιστορικών αναφορών, που 

εξυπηρετεί πλήθος σκοπών. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι οι μαθητές θεωρούνται 

πλέον πιο ώριμοι να ασχοληθούν πέρα από τα καθαρά μαθηματικά, με την ιστορία 

και τις προεκτάσεις τους, έχουν καλύτερη αίσθηση του παρελθόντος, και είναι σε 

θέση να εκτιμήσουν την αξία και τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχουν οι διάφορες 

διαθεματικές δραστηριότητες. 

Αρχικά, παρατηρείται για πρώτη φορά η χρήση εισαγωγικών σημειωμάτων, 

σχετικών με το κεφάλαιο που ακολουθεί, που σκοπό έχουν να προϊδεάσουν τους 

μαθητές για το τι θα επακολουθήσει. Τα εισαγωγικά αυτό σημειώματα, μιλούν για 

τους αριθμούς και τις πράξεις, παρουσιάζοντας την εξέλιξη της μορφής των 

μαθηματικών με το παράδειγμα της εξέλιξης των συμβόλων (Εικόνα 3-8), τις 

εξισώσεις, όπου γίνεται αναφορά στις «μάρκες» της Μεσοποταμίας, 

χρησιμοποιώντας την ιστορία ως πηγή προβλημάτων, τους λόγους, τις αναλογίες 

και τη συμμετρία στις προϊστορικές ζωγραφιές, τις μετρήσεις και τα μοτίβα, όπου 

αναφέρονται οι πίνακες του Esher, και τέλος στην ιστορία της γεωμετρίας. 
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Εικόνα 3-8: Εξέλιξη μαθηματικών συμβόλων (ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή) 

 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι στο εισαγωγικό ιστορικό σημείωμα, το οποίο αφορά 

τις εξισώσεις (Εικόνα 3-9), απουσιάζει ένα κρίσιμο δεδομένο, η έλλειψη του οποίου 

θα οδηγήσει τους μαθητές σε αδιέξοδο αν προσπαθήσουν να το επιλύσουν: το 

σημείωμα δεν αναφέρει πουθενά ποιο ήταν το βάρος της πέτρας, όταν αυτή 

ζυγίστηκε μετά από διαδοχικές προσθαφαιρέσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι το 

πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται σε μία πινακίδα που χρονολογείται την περίοδο 
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1800-1600 π.Χ. (και όχι την προϊστορική 8η χιλιετία π.Χ. όπως αφήνει να εννοηθεί το 

ιστορικό σημείωμα του σχολικού βιβλίου), δεν είχε κάποιο πρακτικό περιεχόμενο, 

αλλά αποτελούσε κάποια άσκηση των σχολών εκπαίδευσης των Βαβυλώνιων 

γραφέων. Η ένταξη ενός ιστορικού προβλήματος όπως αυτό, όπως αναφέρει και ο 

Θωμαΐδης σε σχετική δημοσίευση (2015), θα έπρεπε να δίνει κίνητρα στους 

μαθητές να συγκρίνουν τους πιθανούς τρόπους επίλυσης του προβλήματος (με 

χρήση αγνώστου και εξίσωσης, με αριθμητική λύση που χρησιμοποιεί το λογισμό 

των κοινών κλασμάτων, ή με αναδρομική πορεία επίλυσης με χρήση βοηθητικών 

μονάδων), και να δουν την ευελιξία που παρέχουν στη μαθηματική σκέψη τα 

σύγχρονα συμβολικά μέσα αναπαράστασης, ώστε να αναδεικνύεται η αξία της 

μαθηματικής γνώσης που καλούνται να κατακτήσουν οι μαθητές.  

 

 

Εικόνα 3-9: Εξισώσεις (ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή) 

 

Στην τάξη αυτή, αναφέρεται πάλι ο Πυθαγόρας και ο πυθαγόρειος πίνακας 

(Κεφάλαιο 6), όπως έχει γίνει και σε προηγούμενες τάξεις, αλλά αυτή τη φορά οι 

συγγραφείς δεν περιορίζονται σε απλή αναφορά, αλλά ζητούν από τους μαθητές να 
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συμπληρώσουν μόνοι τους τον πίνακα (Εικόνα 3-10), με σκοπό να κατανοήσουν πως 

υπολογίζονται τα γινόμενα του πολλαπλασιασμού των φυσικών αριθμών από το 0 

ως το 10, καθώς και τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού (αντιμεταθετική, 

πολλαπλασιασμός με το 0, πολλαπλασιασμός με το 1). 

 

 

Εικόνα 3-10: Πυθαγόρειος Πίνακας (ΣΤ' Δημοτικού - Κεφάλαιο 6 - Βιβλίο Μαθητή και Βιβλίο Δασκάλου) 

 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου γίνεται χρήση της ιστορίας των 

μαθηματικών για να βοηθηθούν οι μαθητές στην καλύτερη κατανόηση του 

κεφαλαίου, είναι το κόσκινο του Ερατοσθένη (Κεφάλαιο 14), όπου οι μαθητές 

καλούνται να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν εξάσκηση στα κριτήρια 

διαιρετότητας, αλλά και για να κατανοήσουν την έννοια των πρώτων αριθμών 

(Εικόνα 3-11). Εδώ προτείνεται να γίνει αναφορά και στο ότι πολλοί άλλοι 

μαθηματικοί (όπως ο Ευκλείδης), από την αρχαιότητα ακόμη, έχουν ασχοληθεί με 

την μελέτη των αριθμών, και να τονιστεί ότι τα μαθηματικά εξελίσσονται τόσο για 

πρακτικούς και ωφελιμιστικούς λόγους, υπό την επίδραση κοινωνικών και 

πολιτιστικών παραγόντων, όσο και για εσωτερικούς λόγους, αφού διάφοροι 

μαθηματικοί έχουν μελετήσει τους αριθμούς για προσωπική ευχαρίστηση και για 

λόγους διανοητικής περιέργειας και πρόκλησης. 
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Εικόνα 3-11: Το κόσκινο του Ερατοσθένη (ΣΤ' Δημοτικού - Κεφάλαιο 14 - Βιβλίο Μαθητή και Βιβλίο Δασκάλου) 

 

Τόσο ο πυθαγόρειος πίνακας, όσο και το κόσκινο του Ερατοσθένη, είναι δύο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη 

δημιουργική διαδικασία του «κάνω μαθηματικά», αφού καλούνται είτε να 

αναγνωρίσουν μόνοι τους κάποιες από τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού, είτε να 

αναγνωρίσουν τους πρώτους αριθμούς και τη σημασία τους, προσομοιώνοντας 

απλές διαδικασίες από την ιστορία των μαθηματικών. Με τη χρήση των παραπάνω 

δραστηριοτήτων, εμπλουτίζεται και το διδακτικό ρεπερτόριο των δασκάλων, αφού 

τους δίνεται ένας απλός, παρμένος από την ιστορία τρόπος, να παρουσιάσουν τις 

συγκεκριμένες έννοιες. 

Ο εμπλουτισμός του διδακτικού ρεπερτορίου γίνεται όμως και με τη χρήση 

προβλημάτων παρμένων από ιστορικές πηγές. Μία τέτοια υλοποίηση της 

ενσωμάτωσης της ιστορίας των μαθηματικών γίνεται εδώ με την αναφορά  στον 

Πάπυρο του Αχμές (Εικόνα 3-12), που χρησιμοποιείται για να γίνει εισαγωγή στην 

έννοια των δυνάμεων (Κεφάλαιο 17). Μία άλλη τέτοια περίπτωση είναι η αναφορά 
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στο δήλιο πρόβλημα, ένα από τα περίφημα άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας 

(Κεφάλαιο 17 Εργασιών). 

 

Εικόνα 3-12: Ο Πάπυρος του Αχμές (ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή - Κεφάλαιο 17) 

 

Υπάρχουν διάφορες άλλες δραστηριότητες που προτείνονται, όπως οι μονάδες 

μέτρησης μήκους στην αρχαία Ελλάδα (πους) (Κεφάλαιο 49), το αρχαίο κινέζικο 

παιχνίδι TAN GRAM, με αφορμή την έννοια του εμβαδού (Κεφάλαιο 62), τους 

μυστικούς κώδικες και την κρυπτογραφία (Κεφάλαιο 14 Εργασιών), και τα μαγικά 

τετράγωνα των Κινέζων (Κεφάλαιο 26 Εργασιών). 

Μια δραστηριότητα, όπου γίνεται χρήση της ιστορίας για να αναδειχθεί η στενή 

σχέση των μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες, με αφορμή τα αριθμητικά μοτίβα, 

είναι η δραστηριότητα που βασίζεται στον Κομήτη του Halley (Κεφάλαιο 54), όπου 

αναφέρεται πως ο αστρονόμος Edmond Halley, έκανε πρόβλεψη της επόμενης 

εμφάνισης του κομήτη. 

Τέλος, όπως και στις προηγούμενες τάξεις, με αφορμή διάφορες ασκήσεις και 

παραδείγματα, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε ιστορικά γεγονότα, ιστορικά 

μνημεία και κτήρια, σε συνήθειες τις αρχαιότητας, στην τέχνη και σε διάσημους 

επιστήμονες. 

 

3.2 Αναφορά στην Ιστορία των Μαθηματικών στo Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 

 

Η πρώτη αναφορά στην Ιστορία των Μαθηματικών, γίνεται στο κομμάτι των 

«Ειδικών σκοπών» του Α.Π.Σ. Μαθηματικών για το Δημοτικό (Εικόνα 3-13), όπου 
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χαρακτηριστικά αναφέρεται «Η ανάδειξη της δυναμικής διάστασης της μαθηματικής 

επιστήμης (ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών εργαλείων, συμβόλων και εννοιών).» 

Η εξέλιξη των μαθηματικών κατά την διάρκεια της ιστορίας, είναι ένας σκοπός που 

ικανοποιείται σε πολλά σημεία των σχολικών βιβλίων, τόσο με την εξέλιξη των 

μαθηματικών συμβόλων (αρχαίο ελληνικό σύστημα γραφής, ρωμαϊκό σύστημα 

γραφής, εξέλιξη αραβικών αριθμών), μαθηματικών εργαλείων (άβακες), καθώς και 

μεθόδων (ελληνικός πολλαπλασιασμός, σημερινός αλγόριθμος). 

 

Εικόνα 3-13: Ειδικοί σκοποί Α.Π.Σ. Μαθηματικών Δημοτικού (ΦΕΚ 303, σελ. 3987) 

 

Στην Δ’ Δημοτικού, στις ενδεικτικές δραστηριότητες για τη θεματική ενότητα 

«Αριθμοί και πράξεις», δίνεται η μέθοδος του πολλαπλασιασμού των αρχαίων 

Αιγυπτίων (Εικόνα 3-14Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 

βρέθηκε.), η οποία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν υπάρχει πλέον ούτε στο 

βιβλίο του μαθητή ούτε στο βιβλίο του δασκάλου. 
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Εικόνα 3-14: Αριθμοί και πράξεις - Πολλαπλασιασμός αρχαίων Αιγυπτίων (ΦΕΚ 303, σελ. 3988) 

 

Στην Ε’ Δημοτικού, στις ενδεικτικές δραστηριότητες για τη θεματική ενότητα 

«Μετρήσεις», που αντιστοιχεί στα Κεφάλαια 30, 31, 32 και 51 του σχολικού βιβλίου, 

προτείνεται η «Ιστορική προσέγγιση της καθιέρωσης του μέτρου (Ιστορία, 

Γλώσσα).» με αναφορά στις «Μετρήσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Μονάδες μέτρησης στην αρχαιότητα – πρακτικές μονάδες μέτρησης.» (Εικόνα 3-15). 

Στο βιβλίο του μαθητή και στα τετράδια εργασιών, δεν βρέθηκε καμία ιστορική 

αναφορά που να συνδέεται με το θέμα, παρά μόνο οι σημερινές μονάδες μέτρησης, 

ενώ στο βιβλίο του δασκάλου προτείνεται απλά ως δραστηριότητα στο Κεφάλαιο 30 

(Εικόνα 3-16) και στο Κεφάλαιο 51 (Εικόνα 3-17), και ο δάσκαλος καλείται να 

δημιουργήσει ο ίδιος, ίσως μαζί με τους μαθητές, κάποια σχετική εργασία. Δε 

δίνονται παραδείγματα, ούτε περισσότερες ιστορικές πληροφορίες στους 

δασκάλους, αλλά καλούνται οι ίδιοι να τις αναζητήσουν σε βιβλία ή στο διαδίκτυο, 

πράγμα που πιθανόν να τους αποθαρρύνει, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε λόγω 

έλλειψης αυτοπεποίθησης ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας 

τέτοιας εργασίας. Αυτό αποτελεί προς το παρόν μία προσωπική εκτίμηση, η οποία 

θα οριστικοποιηθεί μετά την ανάλυση των απαντήσεων των δασκάλων στο 

ερωτηματολόγιο. 
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Εικόνα 3-15: Οι μετρήσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 303, σελ. 4003) 

 

Εικόνα 3-16: Οι μετρήσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Ε' Δημοτικού - Βιβλίο Δασκάλου - Κεφάλαιο 30) 

 

Εικόνα 3-17: Οι μετρήσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (Ε' Δημοτικού - Βιβλίο Δασκάλου - Κεφάλαιο 51) 

 

Αναφορά για το παραπάνω θέμα, ξαναγίνεται στα «Προτεινόμενα διαθεματικά 

σχέδια εργασίας» της ΣΤ’ Δημοτικού (Εικόνα 3-18). 

 

Εικόνα 3-18: Το μέτρο στη ζωή μας (ΦΕΚ 303, σελ. 4008) 
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Στην ΣΤ’ Δημοτικού, στα «Προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας», προτείνεται 

επίσης το θέμα «Κατασκευή πυραμίδας» (Εικόνα 3-19), όπου οι μαθητές καλούνται 

να συνεργαστούν και να κάνουν έρευνα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τις 

πυραμίδες τις Αιγύπτου, τον τρόπο κατασκευής τους, και τις προσπάθειες που 

έγιναν για τον υπολογισμό του ύψους τους, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες 

αναζήτησης και διερεύνησης πηγών. Έπειτα καλούνται να παρουσιάσουν τα 

ευρήματά τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες προφορικής λεκτικής ανάπτυξης ενός 

θέματος, καθώς και να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν ομοιώματα των 

πυραμίδων ή και δικές τους παρόμοιες κατασκευές. 

 

Εικόνα 3-19: Κατασκευή πυραμίδας (ΦΕΚ 303, σελ. 4008) 

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι στο κομμάτι του Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. που αναφέρεται 

στα βιβλία του γυμνασίου, στη «Διδακτική μεθοδολογία», η ιστορία των 

μαθηματικών αναφέρεται ως «ένα πεδίο πλούσιο σε ιδέες για τη διδακτική 

προσέγγιση μιας έννοιας» (ΦΕΚ 303, σελ. 4036). Στο «Απαιτούμενο διδακτικό υλικό» 

για το «Βιβλίο για τον μαθητή», τονίζεται η ανάγκη να συμπεριληφθεί «η 

καταγραφή των μεγάλων ιστορικών στιγμών που καθόρισαν διαδοχικά την πορεία 

των Μαθηματικών ώστε ο μαθητής να αποκτά γνώση της γένεσης των ιδεών τους, 

προϋπόθεση απαραίτητη για την κατάκτηση κάθε γνωστικού αντικειμένου» και 

«παράλληλα πρέπει να δίνεται έμφαση στις σύγχρονες επιστημονικές κατακτήσεις, 

όπως επίσης, και στις συνέπειες τους σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο» (ΦΕΚ 303, 

σελ. 4037). Και τέλος, στις «Προδιαγραφές διδακτικών βιβλίων Μαθηματικών 

Γυμνασίου» για το «Βιβλίο του μαθητή», αναφέρεται ότι «τα ιστορικά σημειώματα 

δεν είναι απαραίτητο να εντάσσονται ξεχωριστά και στο τέλος κάθε ενότητας», 

αλλά «μπορεί (όπου αυτό κρίνεται) να παρουσιάζονται (με σύντομο τρόπο) και σε 

ενδιάμεσα σημεία του κειμένου» (ΦΕΚ 303, σελ. 4038). 
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Κεφάλαιο 4ο – Το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας 
 

4.1 Ανάλυση του δείγματος 
 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν τελικά 76 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, 39.47% εκ των οποίων ήταν άντρες και 60.53% γυναίκες (Εικόνα 4-1). 

 

 Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Άντρας 30 39.5% 

Γυναίκα 46 60.5% 

Σύνολο 76 100.0% 

 

 
Εικόνα 4-1: Κατανομή του δείγματος με βάση το φύλο 

 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, 57.89%, είχε 11-25 έτη υπηρεσίας, ενώ 

υπήρχαν τόσο νεότεροι, 22.37% με 1-10 έτη υπηρεσίας, όσοι και παλαιότεροι 

εκπαιδευτικοί, 19,74% με περισσότερα από 25 έτη (Εικόνα 4-2). 
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 Έτη Υπηρεσίας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

1-5 5 6.6% 

6-10 12 15.8% 

11-25 44 57.9% 

>25 15 19.7% 

Σύνολο 76 100.0% 

 

 
Εικόνα 4-2: Κατανομή του δείγματος με βάση τα έτη υπηρεσίας 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

της Ημαθίας, 68.42% και Δράμας, 22.37%, με το υπόλοιπο να προέρχεται από 

διάφορες άλλες περιοχές (Εικόνα 4-3). 
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 Πρωτοβάθμια 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ανατολική Αττικής 2 2.6% 

Δράμας 17 22.4% 

Εύβοιας 1 1.3% 

Ημαθίας 52 68.4% 

Καβάλας 1 1.3% 

Σέρρες 1 1.3% 

Τρικάλων 1 1.3% 

Μη διαθέσιμο 1 1.3% 

Σύνολο 76 100.0% 

 

 
Εικόνα 4-3: Κατανομή του δείγματος με βάση την πρωτοβάθμια στην οποία υπηρετεί 

 

Σχεδόν το μισό δείγμα προέρχεται από θεωρητική κατεύθυνση και το υπόλοιπο 

μισό από θετική/τεχνολογική (Εικόνα 4-4). 
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 Κατεύθυνση 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Θεωρητική 36 49.3% 

Θετική/Τεχνολογική 37 50.7% 

Μη διαθέσιμο 3 3.9% 

Σύνολο 76 100.0% 

 

 
Εικόνα 4-4: Κατανομή του δείγματος με βάση την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται 

 

Σχετικά με την Ερώτηση 7, δεν υπήρχε κάποιος στο δείγμα που να έχει κάνει 

μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή να έχει δεύτερο πτυχίο σε αντικείμενο συναφές με την 

Ιστορία των Μαθηματικών ή την Ιστορία γενικότερα ώστε να μπορεί να εξαχθεί 

κάποιο συμπέρασμα από αυτήν την ερώτηση. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δασκάλων, 73.33%, δεν είχαν κάποιο μάθημα σχετικό 

με την ιστορία των μαθηματικών στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής τους, ενώ 

μόνο το 26, 67% είχε (Εικόνα 4-5). 
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 Ιστορία των Μαθηματικών στη Σχολή 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 20 26.3% 

Όχι 55 72.4% 

Μη διαθέσιμο 1 1.3% 

Σύνολο 76 100.0% 

 

 
Εικόνα 4-5: Κατανομή του δείγματος με βάση το αν υπήρχε μάθημα σχετικό με την ιστορία των μαθηματικών στο 

πρόγραμμα σπουδών της σχολής του 
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Κεφάλαιο 5ο – Αποτελέσματα 
 

5.1 Περιγραφική παρουσίαση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 
 

Προκειμένου να γίνει μία πρώτη παρουσίαση και περιγραφή των απαντήσεων των 

δασκάλων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας, παρουσιάζονται 

αρχικά τα ιστογράμματα των κατανομών, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

για κάθε ερώτηση τύπου Likert, και τα ραβδογράμματα για κάθε ερώτηση Ναι/Όχι, 

με έναν σύντομο σχολιασμό ώστε να βγουν κάποια αρχικά συμπεράσματα, πριν την 

σε βάθος στατιστική τους ανάλυση. (Σε όλες τις παρακάτω αναλύσεις, σε περίπτωση 

που κάποια ερώτηση δεν είχε απαντηθεί σε κάποιο από τα ερωτηματολόγια, απλά 

παραλείπονταν στην αντίστοιχη παρουσίαση αποτελεσμάτων.)  

 

5.1.1 Προσωπικές προτιμήσεις 

 

Στην Ερώτηση 9, «Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρουν τα μαθηματικά ως γνωστικό 

αντικείμενο», παρατηρώντας το γράφημα στην Εικόνα 5-1, φαίνεται πως τα 

μαθηματικά είναι ένα μάθημα που ενδιαφέρει αρκετά τους δάσκαλους ως γνωστικό 

αντικείμενο, με το 85.6% των ερωτηθέντων να έχουν απαντήσει «Πολύ» έως «Πάρα 

πολύ». 

 

 Ερώτηση 9 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 1 1.3% 

Λίγο 1 1.3% 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ 9 11.8% 

Πολύ 35 46.1% 

Πάρα πολύ 30 39.5% 

Σύνολο 76 100.0% 
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Εικόνα 5-1: Ερώτηση 9 – «Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρουν τα μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο» 

[1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ] 

 

Παρόμοιο θετικό ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει και για την ιστορία ως γνωστικό 

αντικείμενο, όπως φαίνεται στο γράφημα στην Εικόνα 5-2, που αφορά την Ερώτηση 

10, «Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει η ιστορία ως γνωστικό αντικείμενο», το 

73.7% των ερωτηθέντων απάντησαν «Πολύ» έως «Πάρα πολύ».  

 

 Ερώτηση 10 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0.0% 

Λίγο 6 7.9% 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ 14 18.4% 

Πολύ 29 38.2% 

Πάρα πολύ 27 35.5% 

Σύνολο 76 100.0% 
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Εικόνα 5-2: Ερώτηση 10 – «Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει η ιστορία ως γνωστικό αντικείμενο» (1=Καθόλου, 

2=Λίγο, 3=Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ) 

 

5.1.2 Ερωτηματολόγιο 

 

Στην Ερώτηση 11, «Έχετε εντοπίσει ότι στο βιβλίο των Μαθηματικών υπάρχει 

ιστορικό υλικό (Ιστορικά Σημειώματα);», όπως φαίνεται στην Εικόνα 5-3 το 

μεγαλύτερο μέρος (75%) των ερωτηθέντων έχει απαντήσει θετικά, αν και ένα 

σημαντικό ποσοστό (25%), έχει δώσει αρνητική απάντηση.  

 

 Ερώτηση 11 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 57 75.0% 

Όχι 19 25.0% 

Σύνολο 76 100.0% 
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Εικόνα 5-3: Ερώτηση 11 – “Έχετε εντοπίσει ότι στο βιβλίο των Μαθηματικών υπάρχει ιστορικό υλικό (Ιστορικά 

Σημειώματα);” 

 

Στην Ερώτηση 12, «Σε ποιο βαθμό έχετε επίγνωση των ειδικών σκοπών των 

Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ.;», παρατηρώντας την Εικόνα 5-4 βλέπουμε πως υπάρχει ένα 

μέτριο (30.7%) προς θετικό ενδιαφέρον (54.7% «Πολύ» έως «Πάρα πολύ») των 

δασκάλων να ενημερωθούν σχετικά με τους ειδικούς σκοπούς των Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ..  

 

 Ερώτηση 12 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 0 0.0% 

Λίγο 11 14.7% 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ 23 30.7% 

Πολύ 38 50.7% 

Πάρα πολύ 3 4.0% 

Σύνολο 75 100.0% 
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Εικόνα 5-4: Ερώτηση 12 – «Σε ποιο βαθμό έχετε επίγνωση των ειδικών σκοπών των Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ.;» 

(1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ) 

 

Στην Ερώτηση 13, «Πόσο έχετε αξιοποιήσει ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο των 

Μαθηματικών ή από άλλες πηγές στη διδασκαλία των Μαθηματικών;», όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5-5, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δεν 

χρησιμοποιεί ιδιαίτερα την ιστορία στη διδασκαλία των μαθηματικών (50% από 

«Καθόλου» έως «Λίγο» και 32.9% «Ούτε λίγο, ούτε πολύ»), με μόνο το 17.1% να 

κάνει ικανοποιητική χρήση. 

 

 Ερώτηση 13 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 14 18.4% 

Λίγο 24 31.6% 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ 25 32.9% 

Πολύ 11 14.5% 

Πάρα πολύ 2 2.6% 

Σύνολο 76 100.0% 
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Εικόνα 5-5: Ερώτηση 13 – «Πόσο έχετε αξιοποιήσει ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο των Μαθηματικών ή από 

άλλες πηγές στη διδασκαλία των Μαθηματικών;» (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4=Πολύ, 
5=Πάρα πολύ) 

 

Στην ίδια ερώτηση (Ερώτηση 13), ζητήθηκε από τους δασκάλους να εξηγήσουν τους 

λόγους για τους οποίους αξιοποιούν ή όχι τις ιστορικές πηγές του βιβλίου των 

μαθηματικών, και στις απαντήσεις που δόθηκαν κυριάρχησε με μεγάλη διαφορά η 

απάντηση ότι δεν γίνεται αξιοποίηση των πηγών λόγω του περιορισμένου 

διδακτικού χρόνου (11/35 απαντήσεις), με κάποιους να αναφέρουν ότι για αυτό το 

λόγο μεταφέρουν την ιστορία των μαθηματικών στην ευέλικτη ζώνη. Παρόλα αυτά 

υπήρχαν αρκετοί που τόνισαν ότι κατανοούν τη χρησιμότητα της ιστορίας των 

μαθηματικών στη διδασκαλία τους, και κάνουν χρήση όσο μπορούν, καθώς 

πιστεύουν ότι αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και βοηθάει τόσο στην 

κατανόηση του ίδιου του αντικειμένου, όσο και στις εφαρμογές που αυτό μπορεί να 

έχει στη καθημερινή ζωή (10/35). Κάποιοι άλλοι ανέφεραν ότι το κάνουν μόνο για 

εγκυκλοπαιδικούς λόγους, με απλή ανάγνωση ή παρουσίαση των πηγών του 

βιβλίου (9/35), οι οποίες όμως όπως αναφέρθηκε σε πολλές απαντήσεις είναι 

ελάχιστες, και θα ήθελαν να τους δίνεται επιπλέον υλικό. Επίσης, υπήρχαν κάποιοι 

που υποστήριξαν ότι δεν ενδιαφέρει τους μαθητές (2/35), ή ότι οι μαθητές δεν είναι 

σε θέση ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις να κατανοήσουν την ιστορική διάσταση 

του θέματος (2/35). Και τέλος υπήρχαν κάποιοι που απάντησαν πως εστιάζουν στο 

γνωστικό αντικείμενο, καθώς δεν κρίνουν την ενσωμάτωση της ιστορίας των 

μαθηματικών απαραίτητη στη διδασκαλία τους (3/35).  
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Στην Ερώτηση 14, «Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η ενσωμάτωση της Ιστορίας των 

Μαθηματικών να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους και στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης;», βλέπουμε μία πρακτικά κανονική 

κατανομή στην Εικόνα 5-6, που σημαίνει ότι υπάρχει μία αξιοσημείωτα ουδέτερη 

στάση του δείγματος σχετικά με το αν η ενσωμάτωση της Ιστορίας των 

Μαθηματικών θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους 

(45.3% έχει απαντήσει «Ούτε λίγο, ούτε πολύ», ενώ από «Λίγο» έως «Πολύ» το 

ποσοστό είναι 94.6%). 

 

 Ερώτηση 14 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 3 4.0% 

Λίγο 16 21.3% 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ 34 45.3% 

Πολύ 21 28.0% 

Πάρα πολύ 1 1.3% 

Σύνολο 75 100.0% 

 

 
Εικόνα 5-6: Ερώτηση 14 – «Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η ενσωμάτωση της Ιστορίας των Μαθηματικών να 

συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους και στην αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης;» (1=Καθόλου, 
2=Λίγο, 3=Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4=Πολύ, 5=Πάρα πολύ) 

 

Στην Ερώτηση 15, «Σας κάνουν οι μαθητές ερωτήματα για τα μαθηματικά που να 

απαιτούν γνώσεις Ιστορίας των Μαθηματικών για να απαντηθούν;», παρατηρώντας 
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την Εικόνα 5-7, βλέπουμε πως οι μαθητές δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

θέτουν ερωτήσεις για την ιστορική διάσταση των μαθηματικών, με το 72.4% να έχει 

απαντήσει από «Καθόλου» έως «Λίγο», ενώ μόνο το 6.6% απάντησε «Πολύ» και 

κανένας «Πάρα πολύ». 

 

 Ερώτηση 15 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 23 30.3% 

Λίγο 32 42.1% 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ 16 21.1% 

Πολύ 5 6.6% 

Πάρα πολύ 0 0.0% 

Σύνολο 76 100.0% 

 

 
Εικόνα 5-7: Ερώτηση 15 – «Σας κάνουν οι μαθητές ερωτήματα για τα μαθηματικά που να απαιτούν γνώσεις 

Ιστορίας των Μαθηματικών για να απαντηθούν;» (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4=Πολύ, 5=Πάρα 
πολύ) 

 

Στην Ερώτηση 16, «Πιστεύετε ότι χρειάζεται επιπλέον επιμόρφωση των δασκάλων 

για την αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που υπάρχει στα σχολικά βιβλία;», όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5-8, υπάρχει ανάγκη επιπλέον επιμόρφωσης, με το 43.4% να 

έχει απαντήσει «Πολύ» έως «Πάρα πολύ» (ενώ η γενικότερη ανάγκη φαίνεται από 

το ότι το 94.7% έχει απαντήσει από «Λίγο» έως «Πάρα πολύ»). Αυτό ίσως είναι 

ενδεικτικό του γιατί δεν γίνεται χρήση της ιστορίας στη διδασκαλία των 
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μαθηματικών, εφόσον οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι χρειάζονται περισσότερη 

επιμόρφωση, η έλλειψη της οποίας προκαλεί και έλλειψη αυτοπεποίθησης 

(επιχειρήματα κατά της ενσωμάτωσης 2a-iv). 

Το μεγάλο αυτό ποσοστό, υποδεικνύει ότι αυτή η έλλειψη αυτοπεποίθησης, λόγω 

έλλειψης ουσιαστικής επιμόρφωσης στο θέμα, είναι ίσως ο πραγματικός λόγος, που 

οι δάσκαλοι δεν κάνουν ευρεία χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στην 

διδασκαλία τους, και όχι τόσο ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος (που ενώ ήταν η πιο 

επικρατής απάντηση στην ερώτηση 13, δεν είναι αντιπροσωπευτικό το ποσοστό, 

καθώς μόνο στα μισά ερωτηματολόγια δόθηκαν ανοιχτού τύπου αιτιολογήσεις), 

όπως συζητήθηκε στην ενότητα 2.2.2. 

 

 Ερώτηση 16 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 4 5.3% 

Λίγο 12 15.8% 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ 27 35.5% 

Πολύ 28 36.8% 

Πάρα πολύ 5 6.6% 

Σύνολο 76 100.0% 

 

 
Εικόνα 5-8: Ερώτηση 16 – «Πιστεύετε ότι χρειάζεται επιπλέον επιμόρφωση των δασκάλων για την αξιοποίηση 

του ιστορικού υλικού που υπάρχει στα σχολικά βιβλία;» (1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 4=Πολύ, 
5=Πάρα πολύ) 
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Στην Ερώτηση 17, «Αν σας παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του 

εκπαιδευτικού σχετικά με την ιστορία και με το πώς θα πρέπει να αναδείξετε την 

ιστορική διάσταση ενός θέματος, θα ήσασταν πιο δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο 

σε αυτό;», όπως φαίνεται στην Εικόνα 5-9, και σε συνδυασμό με την Ερώτηση 16 

και την Εικόνα 5-8, γίνεται ξεκάθαρη η θετική προδιάθεση των δασκάλων να κάνουν 

χρήση της ιστορίας, με το 89.3% να έχει απαντήσει «Ναι» αν είχε στη διάθεση του 

το κατάλληλο υλικό. Επίσης, γίνεται φανερό ότι η έλλειψη τόλμης για το εγχείρημα 

οφείλεται στην έλλειψη αυτοπεποίθησης σχετικά με το πόσο καλά κατέχουν το 

αντικείμενο, και το κατά πόσο μπορούν ή/και είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν 

αρκετό προσωπικό χρόνο, ο οποίος απαιτείται για να προετοιμάσουν το κατάλληλο 

υλικό μόνοι τους. 

 

 Ερώτηση 17 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 67 89.3% 

Όχι 8 10.7% 

Σύνολο 75 100.0% 

 

 
Εικόνα 5-9: Ερώτηση 17 – «Αν σας παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά 

με την ιστορία και με το πώς θα πρέπει να αναδείξετε την ιστορική διάσταση ενός θέματος, θα ήσασταν πιο 
δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό;» 

 

Στην Ερώτηση 18, «Γνωρίζετε τη μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού; Αν ναι, 

δοκιμάστε να κάνετε τον πολλαπλασιασμό 23 x 17 από κάτω», οι απαντήσεις ήταν 
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σχεδόν μοιρασμένες (Εικόνα 5-10), με μόνο όμως λίγο παραπάνω από τους μισούς 

(64.1%) που απάντησαν «Ναι», να έγραψαν την σωστή λύση, με τους υπόλοιπους 

είτε να κάνουν τον πολλαπλασιασμό χρησιμοποιώντας τον κλασσικό αλγόριθμο και 

θεωρώντας ότι αυτός αντιστοιχεί στον «Ελληνικό Πολλαπλασιασμό», είτε να 

αφήνουν την λύση κενή. 

 

 Ερώτηση 18 

 Συχνότητα Ποσοστό  

Ναι/Σωστό 25 33.3% 

39 (52.0%) Ναι/Λάθος 8 10.7% 

Ναι/Κενό 6 8.0% 

Όχι 36 48.0% 36 (48%) 

Σύνολο 75 100.0%  
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Εικόνα 5-10: Ερώτηση 18 – «Γνωρίζετε τη μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού; Αν ναι, δοκιμάστε να κάνετε 

τον πολλαπλασιασμό 23 x 17 από κάτω» 

 

5.2 Στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 
 

Για να βγουν πιο χρήσιμα συμπεράσματα και να εντοπιστούν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις και διαφορές, απαιτείται να μελετηθούν τα παραπάνω αποτελέσματα με τη 

χρήση στατιστικών μεθόδων. 

 

5.2.1 Ερώτηση 5 (Κατεύθυνση από την οποία προήλθατε) vs Ερώτηση 13 (Πόσο έχετε 

αξιοποιήσει ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο των Μαθηματικών ή από άλλες πηγές 

στη διδασκαλία των Μαθηματικών) 

 

Αρχικά εξετάστηκε το κατά πόσο η κλίση των δασκάλων στα θεωρητικά μαθήματα 

όπως η ιστορία ή στα θετικά μαθήματα όπως τα μαθηματικά επηρέαζαν την χρήση 

των ιστορικών πηγών στη διδασκαλία των μαθηματικών. Για να εξεταστεί αυτό, 

θεωρήθηκε ότι εάν ως μαθητές επέλεξαν την θεωρητική κατεύθυνση είχαν 

μεγαλύτερη κλίση στα θεωρητικά μαθήματα και εάν επέλεξαν θετική ή τεχνολογική 

κατεύθυνση στα θετικά. 

Η παραπάνω συσχέτιση βασίστηκε στην ιδέα πως δάσκαλοι οι οποίοι είχαν 

περισσότερη άνεση με το μάθημα των μαθηματικών ως μαθητές, έχουν και 

μεγαλύτερη άνεση να το διδάξουν, το θεωρούν ίσως πιο εύκολο, και δεν βρίσκουν 

λόγο να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία όπως η ιστορία των μαθηματικών, 

δεδομένου και ότι η ιστορία γενικά θεωρείται και ένα βαρετό μάθημα από τους 
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μαθητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Αντίθετα, δάσκαλοι οι οποίοι 

προέρχονταν από θεωρητική κατεύθυνση, ίσως ήταν πιο διατεθειμένοι να 

ενσωματώσουν την ιστορία των μαθηματικών στη διδασκαλία τους, ώστε να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών που θεωρούν τα μαθηματικά ως ένα 

δύσκολο μάθημα, προσφέροντας έτσι μία πιο ανθρώπινη διάσταση στο μάθημα 

των μαθηματικών, και βρίσκοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας κάποιων 

θεμάτων που θα βοηθήσουν το σύνολο των μαθητών να κατανοήσει και τις πιο 

δυσνόητες έννοιες. 

 

  Ερώτηση 5 (Κατεύθυνση)  

  Θεωρητική Θετική/Τεχνολογική Σύνολο 

Ερώτηση 13 

Καθόλου 7 (9.6%) 7 (9.6%) 14 (19.2%) 
Λίγο 15 (20.5%) 8 (11.0%) 23 (31.5%) 

Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ 

10 (13.7%) 14 (19.2%) 24 (32.9%) 

Πολύ 3 (4.1%) 7 (9.6%) 10 (13.7%) 
Πάρα πολύ 1 (1.4%) 1 (1.4%) 2 (2.7%) 

 Σύνολο 36 (49.3%) 37 (50.7%) 73 (100.0%) 

 

 
Εικόνα 5-11: Ερώτηση 5 (Κατεύθυνση από την οποία προήλθατε) vs Ερώτηση 13 (Πόσο έχετε αξιοποιήσει 

ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο των Μαθηματικών ή από άλλες πηγές στη διδασκαλία των Μαθηματικών)  

 

Στο ραβδόγραμμα της Εικόνα 5-11, και αφού το δείγμα είναι σχεδόν μοιρασμένο 

στις δύο κατηγορίες, 36/73 (49.3%) δάσκαλοι προέρχονται από θεωρητική, ενώ 
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37/73 (50.7%) από θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, φαίνεται ότι σε αντίθεση με την 

αρχική υπόθεση, οι δάσκαλοι του δείγματος που χρησιμοποιούν περισσότερο τις 

ιστορικές πηγές στη διδασκαλία των μαθηματικών προέρχονται από 

θετική/τεχνολογική κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα μάλλον παράδοξο εύρημα, αλλά η 

σύνθεση του δείγματος δεν μας επιτρέπει να διακινδυνεύουμε γενικεύσεις. «Πολύ» 

απάντησε το 18.9% των δασκάλων που προέρχονται από θετική/τεχνολογική 

κατεύθυνση, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους δασκάλους που προέρχονται από 

θεωρητική να είναι 8.3%, ενώ «Λίγο» απάντησε το 21.6% των δασκάλων που 

προέρχονται από θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, με το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους δασκάλους που προέρχονται από θεωρητική να είναι 41.7%.  

Από τη στατιστική ανάλυση του κριτηρίου χ2 όμως, δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο αν ένας δάσκαλος προέρχεται από θεωρητική ή 

από θετική/τεχνολογική κατεύθυνση (Ερώτηση 5), ως προς το πόσο έχει 

αξιοποιήσει τις ιστορικές πηγές στη διδασκαλία των μαθηματικών (Ερώτηση 13) 

[χ2(4, Ν=73) = 4.384, p = 0.356 > a = 0.05]. 

 

5.2.2 Ερώτηση 6 (Σπουδές) vs Ερώτηση 17 (Αν σας παρέχονταν περισσότερες 

πληροφορίες στο βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά με την ιστορία και με το πώς θα 

πρέπει να αναδείξετε την ιστορική διάσταση ενός θέματος που αφορά το μάθημα 

των Μαθηματικών, θα ήσασταν πιο δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό)  

 

Παλαιότερα, δινόταν περισσότερη έμφαση στην διδασκαλία μαθηματικών γνώσεων 

και τεχνικών, χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στο ποια μπορεί να είναι η χρησιμότητα τους 

και στο που μπορεί να έχουν εφαρμογή, ενώ σίγα σιγά άρχισε να δίνεται μία πιο 

ανθρώπινη διάσταση σε αυτή, και να διδάσκεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, εικόνα 

που αντικατοπτρίζεται και στην εξέλιξη του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων τα 

τελευταία χρόνια. Για να εξεταστεί αν κάτι τέτοιο ισχύει, έγινε έλεγχος για το αν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους δασκάλους που έχουν προέλθει από 

τις παλαιότερες Παιδαγωγικές Ακαδημίες, και ίσως έχουν υιοθετήσει την 

παλαιότερη μορφή διδασκαλίας, και τους δασκάλους που έχουν προέλθει από 

Παιδαγωγικές Σχολές των σημερινών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Ερώτηση 6), ως προς αν θα ήταν πιο δεκτικοί στο να αφιερώσουν χρόνο στην 

ανάδειξη της ιστορικής διάστασης ενός θέματος στο μάθημα των μαθηματικών εάν 

τους παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά 

με την ιστορία και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει αυτή (Ερώτηση 17). 
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  Ερώτηση 6 (Σπουδές)  

  Ακαδημίες ΑΕΙ Σύνολο 

Ερώτηση 17 
Ναι 36 (48.65%) 30 (40.54%) 66 (89.2%) 
Όχι 4 (5.41%) 4 (5.41%) 8 (10.8%) 

 Σύνολο 40 (54.1%) 34 (45.9%) 74 (100%) 

 

 
Εικόνα 5-12: Ερώτηση 6 (Σπουδές) vs Ερώτηση 17 (Αν σας παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του 

εκπαιδευτικού σχετικά με την ιστορία και με το πώς θα πρέπει να αναδείξετε την ιστορική διάσταση ενός 
θέματος που αφορά το μάθημα των Μαθηματικών, θα ήσασταν πιο δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό) 

 

Παρατηρώντας την Εικόνα 5-12, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική 

διαφορά στις απαντήσεις των δύο ομάδων, όπως δεν βρέθηκε και κάποια 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο αν ένας δάσκαλος προέρχεται από 

ακαδημίες ή από ΑΕΙ (Ερώτηση 6) ως προς το εάν προτίθεται να δοκιμάσει να 

διδάξει μαθηματικά, αξιοποιώντας την ιστορία των μαθηματικών στην περίπτωση 

που τους δινόταν έτοιμο όλο το απαραίτητο υλικό (Ερώτηση 17) από τη στατιστική 

ανάλυση του κριτηρίου χ2 [χ2(1, Ν=74) = 0.059, p = 0.808 > a = 0.05]. 

 

5.2.3 Ερώτηση 8 (Υπήρχε μάθημα που να αφορά την Ιστορία των Μαθηματικών στο 

πρόγραμμα σπουδών σας) vs Ερώτηση 13 (Πόσο έχετε αξιοποιήσει ιστορικές γνώσεις 

από το βιβλίο των Μαθηματικών ή από άλλες πηγές στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών) 
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Οι δάσκαλοι οι οποίοι έχουν διδαχθεί την ιστορία των μαθηματικών ως φοιτητές και 

έχουν κατανοήσει τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει η ενσωμάτωση της στη 

διδασκαλία, είναι ίσως και αυτοί που μελλοντικά ως δάσκαλοι θα είναι πιο 

πρόθυμοι και θα έχουν περισσότερη άνεση να την χρησιμοποιήσουν. Αυτό το 

ερώτημα εξετάστηκε συγκρίνοντας το εάν οι δάσκαλοι που διδάχθηκαν ιστορία των 

μαθηματικών ως φοιτητές (Ερώτηση 8), την αξιοποιούν ως δάσκαλοι στη 

διδασκαλία των μαθηματικών (Ερώτηση 13) σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτούς που 

δεν διδάχθηκαν. 

 

  
Ερώτηση 8 (Μάθημα στη 

Σχολή) 
 

  Ναι Όχι Σύνολο 

Ερώτηση 13 

Καθόλου 2 (2.7%) 12 (16.0%) 14 (18.7%) 
Λίγο 6 (8.0%) 17 (22.7%) 23 (30.7%) 

Ούτε λίγο, ούτε 
πολύ 

5 (6.7%) 20 (26.7%) 25 (33.3%) 

Πολύ 7 (9.3%) 4 (5.3%) 11 (14.7%) 
Πάρα πολύ 0 (0.0%) 2 (2.7%) 2 (2.7%) 

 Σύνολο 20 (26.7%) 55 (73.3%) 75 (100.0%) 

 

 
Εικόνα 5-13: Ερώτηση 8 (Υπήρχε μάθημα που να αφορά την Ιστορία των Μαθηματικών στο πρόγραμμα 

σπουδών σας) vs Ερώτηση 13 (Πόσο έχετε αξιοποιήσει ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο των Μαθηματικών ή από 
άλλες πηγές στη διδασκαλία των Μαθηματικών)  
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Από τη στατιστική ανάλυση του κριτηρίου χ2, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο αν έχει διδαχθεί την Ιστορία των Μαθηματικών 

ως μάθημα ως φοιτητής (Ερώτηση 8), και στο κατά πόσο την αξιοποιεί ως 

εκπαιδευτικός (Ερώτηση 13) [χ2(4, Ν=75) = 10.085, p = 0.039 < a = 0.05]. 

 

5.2.4 Ερώτηση 14 (Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η ενσωμάτωση της Ιστορίας των 

Μαθηματικών να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους και στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης) vs Ερώτηση 17 (Αν σας παρέχονταν 

περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά με την ιστορία και 

με το πώς θα πρέπει να αναδείξετε την ιστορική διάσταση ενός θέματος που αφορά 

το μάθημα των Μαθηματικών, θα ήσασταν πιο δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε 

αυτό) 

 

Οι δάσκαλοι που πιστεύουν στα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της ιστορίας των 

μαθηματικών (Ερώτηση 14), είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο στη χρήση της 

εάν τους παρέχονταν έτοιμο το απαραίτητο υλικό (Ερώτηση 17). Κάτι τέτοιο θα 

ήταν ενδεικτικό του ότι οι δάσκαλοι από μόνοι τους, ενώ έχουν τη θέληση να 

ενσωματώσουν την ιστορία των μαθηματικών στη διδασκαλία, δεν έχουν τον χρόνο, 

και ίσως τις απαραίτητες γνώσεις, που απαιτούνται ώστε να ετοιμάσουν το 

κατάλληλο υλικό μόνοι τους, καθώς είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί 

καλή γνώση του αντικειμένου. 

 

  Ερώτηση 17  

  Ναι Όχι Σύνολο 

Ερώτηση 14 

Καθόλου 2 (2.7%) 1 (1.4%) 3 (4.1%) 

Λίγο 11 (14.9%) 5 (6.8%) 16 (21.6%) 

Ούτε λίγο, ούτε 
πολύ 

32 (43.2%) 1 (1.4%) 33 (44.6%) 

Πολύ 20 (27.0%) 1 (1.4%) 21 (28.4%) 
Πάρα πολύ 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (1.4%) 

 Σύνολο 66 (89.2%) 8 (10.8%) 74 (100.0%) 
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Εικόνα 5-14: Ερώτηση 14 (Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η ενσωμάτωση της Ιστορίας των Μαθηματικών να 

συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους και στην αντιμετώπιση προβλημάτων μάθησης) vs Ερώτηση 17 (Αν 
σας παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά με την ιστορία και με το πώς 

θα πρέπει να αναδείξετε την ιστορική διάσταση ενός θέματος που αφορά το μάθημα των Μαθηματικών, θα 
ήσασταν πιο δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό) 

 

Από τη στατιστική ανάλυση του κριτηρίου χ2, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο αν οι δάσκαλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η 

ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών θα μπορούσε να έχει θετικές 

επιπτώσεις στην διδασκαλία τους (Ερώτηση 14), θα ήταν πρόθυμοι να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο αν τους παρέχονταν το απαραίτητο υλικό (Ερώτηση 17) [χ2(4, 

Ν=74) = 11.501, p = 0.021 < a = 0.05]. 

 

 

5.2.5 Ερώτηση 16 (Πιστεύετε ότι χρειάζεται επιπλέον επιμόρφωση των δασκάλων για 

την αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που υπάρχει στα σχολικά βιβλία των 

Μαθηματικών) vs Ερώτηση 17 (Αν σας παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες στο 

βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά με την ιστορία και με το πώς θα πρέπει να 

αναδείξετε την ιστορική διάσταση ενός θέματος που αφορά το μάθημα των 

Μαθηματικών, θα ήσασταν πιο δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό)  

 

Οι δάσκαλοι που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η επιπλέον επιμόρφωση για την 

αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που υπάρχει στα βιβλία των μαθηματικών 

(Ερώτηση 16), είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο στη χρήση της εάν τους 
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παρέχονταν έτοιμο το απαραίτητο υλικό (Ερώτηση 17). Παρόμοια με το 

προηγούμενο ερώτημα, κάτι τέτοιο θα ήταν ενδεικτικό του ότι οι δάσκαλοι από 

μόνοι τους, ενώ έχουν τη θέληση να ενσωματώσουν την ιστορία των μαθηματικών 

στη διδασκαλία, δεν έχουν την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση και συνεπώς την 

απαραίτητη αυτοπεποίθηση, και για αυτό δεν νιώθουν  άνετα να προετοιμάσουν 

δικό τους υλικό για χρήση στην τάξη και να το παρουσιάσουν, από φόβο μην 

κάνουν κάποιο λάθος. 

 

  Ερώτηση 17  

  Ναι Όχι Σύνολο 

Ερώτηση 16 

Καθόλου 1 (1.3%) 2 (2.7%) 3 (4.0%) 

Λίγο 9 (12.0%) 3 (4.0%) 12 (16.0%) 
Ούτε λίγο, ούτε 

πολύ 
24 (32.0%) 3 (4.0%) 27 (36.0%) 

Πολύ 28 (37.3%) 0 (0.0%) 28 (37.3%) 

Πάρα πολύ 5 (6.7%) 0 (0.0%) 5 (6.7%) 

 Σύνολο 67 (89.3%) 8 (10.8%) 75 (100.0%) 

 

 

Εικόνα 5-15: Ερώτηση 16 (Πιστεύετε ότι χρειάζεται επιπλέον επιμόρφωση των δασκάλων για την αξιοποίηση του 
ιστορικού υλικού που υπάρχει στα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών) vs Ερώτηση 17 (Αν σας παρέχονταν 

περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του εκπαιδευτικού σχετικά με την ιστορία και με το πώς θα πρέπει να 
αναδείξετε την ιστορική διάσταση ενός θέματος που αφορά το μάθημα των Μαθηματικών, θα ήσασταν πιο 

δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό) 
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Από τη στατιστική ανάλυση του κριτηρίου χ2, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο αν οι δάσκαλοι που πιστεύουν ότι χρειάζεται 

περισσότερη επιμόρφωση (Ερώτηση 16), θα ήταν πρόθυμοι να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο αν τους παρέχονταν το απαραίτητο υλικό (Ερώτηση 17) [χ2(4, 

Ν=75) = 16.406, p = 0.003 < a = 0.05]. 

 

5.2.6 Ερώτηση 4 (Εάν έχουν διδάξει στη Γ’ Δημοτικού με τα νέα σχολικά βιβλία των 

Μαθηματικών) vs Ερώτηση 18 (Γνωρίζετε τη μέθοδο του Ελληνικού 

Πολλαπλασιασμού; Αν ναι, δοκιμάστε να κάνετε τον πολλαπλασιασμό 23 x 17 από 

κάτω.) 

 

Στα νέα σχολικά βιβλία των μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού, υπάρχει ένα κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 29), το οποίο είναι μέρος της διδακτέας ύλης, και αναφέρεται στη 

μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού. Ύστερα από πρόταση του καθηγητή Χ. 

Λεμονίδη, σε προσωπική συνέντευξη που δόθηκε (Παράρτημα Β), ζητήθηκε να 

εξετάσουμε κατά πόσο οι δάσκαλοι που έχουν διδάξει το συγκεκριμένο βιβλίο, 

έχουν δώσει σημασία στην ιστορική διάσταση της μεθόδου.  

 

  Ερώτηση 4 (Γ’)  

  Ναι Όχι Σύνολο 

Ερώτηση 18 

Ναι/Σωστό 17 (22.7%) 8 (10.7%) 25 (33.3%) 
Ναι/Λάθος 7 (9.3%) 1 (1.3%) 8 (10.7%) 
Ναι/Κενό 6 (8.0%) 0 (0.0%) 6 (8.0%) 

Όχι 16 (21.3%) 20 (26.7%) 36 (48.0%) 

 Σύνολο 46 (61.3%) 29 (38.7%) 75 (100.0%) 
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Εικόνα 5-16: Ερώτηση 4 (Εάν έχουν διδάξει στη Γ’ Δημοτικού με τα νέα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών) vs 

Ερώτηση 18 (Γνωρίζετε τη μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού; Αν ναι, δοκιμάστε να κάνετε τον 
πολλαπλασιασμό 23 x 17 από κάτω.) 

 

Από το ραβδόγραμμα στην Εικόνα 5-16, φαίνεται ότι γενικά υπάρχει μία τάση να 

έχουν απαντήσει ότι γνωρίζουν την μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού 

δάσκαλοι οι οποίοι έχουν διδάξει στην Γ’ Δημοτικού, με ένα 10.67% να μην έχει 

διδάξει και παρόλα αυτό να έχει απαντήσει ότι τη γνωρίζει και να έχει λύσει το 

πρόβλημα σωστά. 

Για να εξετάσουμε καλύτερα το εάν υπάρχει συσχέτιση θα κρατήσουμε δύο μόνο 

κατηγορίες, αυτούς που γνωρίζουν τι είναι ο Ελληνικός Πολλαπλασιασμός και 

απάντησαν σωστά, και αυτούς που δεν γνωρίζουν τι είναι, στους οποίους θα 

συμπεριλάβουμε και αυτούς που απάντησαν ότι γνωρίζουν τι είναι αλλά έκαναν 

λάθος στο πρόβλημα, αγνοώντας αυτούς που απάντησαν ότι γνωρίζουν τι είναι και 

άφησαν το πρόβλημα κενό, καθώς για αυτούς δεν γίνεται εμφανές το εάν όντως 

ισχύει η απάντηση τους ή όχι. 

 

  Ερώτηση 4 (Γ’)  

  Ναι Όχι Σύνολο 

Ερώτηση 18 
Ναι/Σωστό 17 (24.6%) 8 (11.6%) 25 (36.2%) 

Ναι/Λάθος + 
Όχι 

23 (33.3%) 21 (30.4%) 44 (63.8%) 

 Σύνολο 40 (58.0%) 29 (42.0%) 69 (100.0%) 
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Εικόνα 5-17: Ερώτηση 4 (Εάν έχουν διδάξει στη Γ’ Δημοτικού με τα νέα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών) vs 

Ερώτηση 18 (Γνωρίζετε τη μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού; Αν ναι, δοκιμάστε να κάνετε τον 
πολλαπλασιασμό 23 x 17 από κάτω.) [Τροποποιημένες κατηγορίες]  

 

 

Από τη στατιστική ανάλυση του κριτηρίου χ2, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση, δηλαδή το εάν οι δάσκαλοι έχουν διδάξει στη Γ’ Δημοτικού με 

τα νέα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών (Ερώτηση 4), είναι ανεξάρτητο με το εάν 

γνωρίζουν τη μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού (Ερώτηση 18) [χ2(1, Ν=69) = 

1.618, p = 0.203 > a = 0.05]. 
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Κεφάλαιο 6ο – Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση στο 1ο Κεφάλαιο, η ιδέα της ενσωμάτωσης της 

Ιστορίας των Μαθηματικών στην Μαθηματική Εκπαίδευση είναι ένα θέμα που 

απασχολεί μαθηματικούς, ιστορικούς των μαθηματικών και εκπαιδευτικούς, ήδη 

από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Από την δεκαετία του 1960 και μετά, η χρήση 

της ιστορίας των μαθηματικών στην διδασκαλία τους, έχει γίνει ένα δημοφιλές 

αντικείμενο έρευνας, με πολλές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά 

συνεδρίων, καθώς και πτυχιακές εργασίες και διδακτορικά, να ερευνούν τους 

τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιτευχθεί μία τέτοια ενσωμάτωση, τα 

πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να προσφέρει στον τρόπο διδασκαλίας, καθώς 

και τις ενστάσεις που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της. Η ίδρυση της 

Διεθνούς Ομάδας Μελέτης των Σχέσεων μεταξύ Ιστορίας των Μαθηματικών και 

Μαθηματικής Εκπαίδευσης (International Study Group on the Relations between 

History and Pedagogy of Mathematics), της γνωστής ως ομάδας HPM, το 1972, ήταν 

ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση του ερευνητικού κλάδου που μελετά τη 

σύνδεση της ιστορίας των μαθηματικών με τη διδασκαλία και μάθηση των 

μαθηματικών (ενότητα 1.2). 

Η εκμάθηση των μαθηματικών, δεν περιορίζεται μόνο στην γνώση των διάφορων 

συμβόλων και θεωριών, και στην συσσώρευση τελικών γνώσεων, αλλά 

περιλαμβάνει την κατανόηση των κινήτρων, των λόγων και των διαδικασιών μέσα 

από τις οποίες γεννήθηκε μία μαθηματική ιδέα, ως προϊόν ανθρώπινης 

δραστηριότητας, δίνοντας μία πιο ανθρώπινη διάσταση στα μαθηματικά μέσω της 

ιστορικής εξέλιξης τους. Η ιστορία των μαθηματικών αποτελεί μία τεράστια πηγή 

προβλημάτων και παραδειγμάτων, και κάνει φανερές τις συσχετίσεις μεταξύ των 

μαθηματικών και των άλλων επιστημονικών πεδίων, βοηθώντας παράλληλα στην 

ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων. Μέσω της ιστορίας των μαθηματικών, οι 

μαθητές μπορούν να αντιληφθούν ότι τα λάθη, οι αμφιβολίες και οι εικασίες είναι 

κομμάτι της μαθηματικής δημιουργίας και να μην απογοητεύονται από αυτά, αλλά 

και να αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σύγχρονης 

μορφής των μαθηματικών σε σχέση με παλαιότερες μορφές τους. Η ιστορία των 

μαθηματικών μπορεί να έχει αρκετά οφέλη και για τους εκπαιδευτικούς, αφού 

εμπλουτίζει το διδακτικό τους ρεπερτόριο με εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης 

και διδασκαλίας ενός θέματος, μπορεί να τους βοηθήσει στο να κινητοποιήσουν 

τους μαθητές, να τους υποδείξει τυχόν δυσκολίες και εμπόδια που μπορεί να 

εμφανιστούν στην τάξη και πως μπορούν αυτά να ξεπεραστούν, καθώς και να τους 

ευαισθητοποιήσει σε εναλλακτικούς/ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους έκφρασης, εν 

τέλει σωστών, μαθηματικών. Τέλος, η ιστορία των μαθηματικών βοηθάει στο να 

γίνει κατανοητό, ότι τα μαθηματικά εξελίσσονται τόσο για εσωτερικούς λόγους, 

διανοητικής περιέργειας και καθαρής ευχαρίστησης, όσο και για πρακτικούς λόγος, 

υπό την επίδραση κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων, για να εξυπηρετήσουν 
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συγκεκριμένες ανάγκες, και ότι παρά τον σημερινό διεθνιστικό τους χαρακτήρα, 

αποτελούν μέρος της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης. (ενότητα 1.3.2) 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η ενσωμάτωση της ιστορίας των 

μαθηματικών στη διδασκαλία τους παρουσιάζει και ορισμένες δυσκολίες. Οι 

ενστάσεις αυτές μπορεί να είναι φιλοσοφικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως η 

ιστορία δεν είναι μαθηματικά, πως δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με τα 

περίπλοκα πράγματα που μπορεί να συνέβησαν στο παρελθόν καθώς αυτό μπορεί 

να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν, κυρίως στο δημοτικό, 

καλή αίσθηση του παρελθόντος, και αν δεν γίνει σωστά η χρήση της μπορεί να έχει 

ως συνέπεια μέχρι και τη καλλιέργεια πολιτισμικού σωβινισμού. Επίσης υπάρχουν 

και ενστάσεις που έχουν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα, αφού συνήθως ο χρόνος στα 

προγράμματα σπουδών είναι ήδη περιορισμένος, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την 

κατάλληλη επιμόρφωση για να παρουσιάσουν με αυτοπεποίθηση το θέμα, το 

διαθέσιμο υλικό είναι ελάχιστο, και δεν υπάρχει εμπειρική τεκμηρίωση ότι η 

ιστορική διάσταση στο μάθημα των μαθηματικών μπορεί να βελτιώσει την 

διδασκαλία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ξεκάθαρα κίνητρα για τους 

εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν παραπάνω. Από την άλλη οι ίδιοι οι μαθητές μπορεί 

να θεωρούν την ιστορία των μαθηματικών το ίδιο βαρετή με τα μαθηματικά και το 

μάθημα της ιστορίας, δεν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης με αποτέλεσμα να 

μην έχουν κίνητρο να ασχοληθούν, και τέλος δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για 

την εκτιμήσουν. (ενότητα 1.3.3) 

Η ιστορία των μαθηματικών μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως εργαλείο, παρέχοντας 

βοηθητικά μέσα στη διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών, είτε ως στόχος, 

εστιάζοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθηματικών ως αντικείμενο.  (ενότητα 

1.3.1) Η ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους, μπορεί 

να γίνει με την παροχή και άμεση ενσωμάτωση ιστορικών πληροφοριών, είτε ως 

συνοδευτικά σημειώματα, είτε ως αυτοτελή μαθήματα, μπορεί επίσης να γίνει 

χρησιμοποιώντας κάποια προσέγγιση διδασκαλίας εμπνεόμενης από την ιστορία, 

και τέλος, για την καλλιέργεια βαθύτερης συνείδησης για τα μαθηματικά καθ’ αυτά 

και το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο τους. (ενότητα 1.4.1) 

Η εφαρμογή μπορεί να γίνει με άμεση επαφή με ιστορικό υλικό, κάνοντας χρήση 

ιστορικών σημειωμάτων, με επισκέψεις σε μουσεία, ή προβολή ταινιών, με 

λεπτομερώς δομημένες ερευνητικές δραστηριότητες, με τη χρήση του διαδικτύου 

ως πηγή πληροφόρησης, καθώς και με πιο εμπειρικές δραστηριότητες, όπως με 

χρήση κάποιων εργαλείων, ή με θεατρικές αναπαραστάσεις ιστορικών συζητήσεων 

και διαμαχών. (ενότητα 1.4.2) 

Βασικό αντικείμενο έρευνας στην παρούσα διπλωματική εργασία ήταν η 

διερεύνηση των πεποιθήσεων των δασκάλων για τη διδακτική αξιοποίηση της 

Ιστορίας των Μαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών του δημοτικού. Είναι 

σαφές ότι οι πεποιθήσεις των δασκάλων δεν μπορούν να εκτιμηθούν με μεγάλη 

αξιοπιστία και εγκυρότητα, καθώς η εκτίμηση πεποιθήσεων είναι γενικότερα ένα  
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προβληματικό ερευνητικό πεδίο. Για να ξεπεραστούν οι πιθανές αδυναμίες, έγινε 

ένας συνδυασμό μεθόδων, με χρήση ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (κεφάλαιο 3 και κεφάλαιο 4), ανάλυση των σχολικών 

βιβλίων και του Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. (κεφάλαιο 2), συνέντευξη με συγγραφείς σχολικών 

βιβλίων (Παράρτημα Β), και συνδυασμός των παραπάνω με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία που βασίζεται σε μεγάλο αριθμό άλλων μελετών στο θέμα.  

Στα βιβλία Μαθηματικών του δημοτικού που χρησιμοποιούνται από το 2006 δεν 

υπάρχει κάποια ομοιογένεια στην σημασία που δίνεται στην ιστορική διάσταση των 

μαθηματικών. Σε κάποιες τάξεις δεν παρέχεται καθόλου ιστορικό υλικό (Β’ 

Δημοτικού), σε κάποιες ελάχιστο (Δ’ Δημοτικού και Ε’ Δημοτικού), και σε κάποιες 

ικανοποιητικό (Γ’ Δημοτικού και ΣΤ’ Δημοτικού). Στην Α’ Δημοτικού υπάρχουν 

κάποια λίγα ιστορικά σημειώματα, όμως κάτι τέτοιο ίσως ενδείκνυται λόγω της 

ιδιαιτερότητας της τάξης. Ο ρόλος των ιστορικών σημειωμάτων είναι περισσότερο 

πληροφοριακός, έως απλά διακοσμητικός (εισαγωγικό ιστορικό σημείωμα για τις 

«εξισώσεις» της ΣΤ’ Δημοτικού), και σπάνια έχει ως στόχο το να βοηθήσει στην 

κατανόηση του κεφαλαίου («ελληνικός πολλαπλασιασμός» της Γ’ Δημοτικού). 

Παράλληλα, στο βιβλίο του δασκάλου γίνονται λίγες αναφορές για το πώς πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν τα εκάστοτε ιστορικά σημειώματα, και στο πώς θα πρέπει να 

σχεδιαστούν οι κατάλληλες διαθεματικές δραστηριότητες, ενώ στο Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. 

γίνονται ακόμα λιγότερες αναφορές στο πού υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα. 

(κεφάλαιο 3) 

Μία πρώτη συνέπεια, που φαίνεται ξεκάθαρα στο δείγμα της παρούσας έρευνας, 

είναι ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών (25% στο δείγμα) που δεν 

έχουν εντοπίσει την ύπαρξη ιστορικού υλικού στα βιβλία των μαθηματικών 

(ερώτηση 11), ενώ γενικά υπάρχει ικανοποιητική επίγνωση (κανείς δεν απάντησε 

«Καθόλου») των ειδικών σκοπών των Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. (ερώτηση 12). Αυτό 

οφείλεται ίσως στο ότι δεν τονίζεται ξεκάθαρα ο πρακτικός λόγος και η χρηστική 

αξία που έχει το ιστορικό υλικό που υπάρχει στα βιβλία του μαθητή, και δεν δίνεται 

έτσι η σωστή κατεύθυνση προς τους εκπαιδευτικούς για τη χρήση της ιστορικής 

γνώσης στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Μία άλλη συνέπεια της έλλειψης ιστορικού υλικού και οδηγιών για τον τρόπο της 

χρήσης του, είναι ότι αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών το αν 

θα διαθέσουν προσωπικό χρόνο για την αναζήτηση πληροφοριών και για τον 

σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να καταλήγουν πολλές 

φορές οι δάσκαλοι να αγνοούν ή να περιορίζονται σε απλές αναφορές των 

ιστορικών στοιχείων (αιτιολογήσεις ερώτησης 13). Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, 

ή ακόμα και η παρουσίαση κάποιων ιστορικών στοιχείων ώστε να γίνουν κατανοητά 

από μαθητές δημοτικού και να μην τους προκαλέσουν σύγχυση ή να τους φανούν 

βαρετά, είναι μία διαδικασία που απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο, ειδικά όταν 

γίνεται από κάποιον δάσκαλο μεμονωμένα. 



 

 

103 

Από το δείγμα, φαίνεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των δασκάλων (26.67%) είχαν 

μάθημα σχετικό με την ιστορία των μαθηματικών στη σχολή τους (Ερώτηση 8). 

Αυτό, σε συνδυασμό με το ελλιπές υλικό που παρέχεται – όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, έχει ως αποτέλεσμα, αφενός οι δάσκαλοι να μην είναι πρόθυμοι να 

κάνουν αναφορά σε ιστορικά στοιχεία, καθώς θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα 

διδάξουν σωστά, και δεν έχουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να το κάνουν, και 

αφετέρου, οι δάσκαλοι να μην είναι σίγουροι για το αν η ενσωμάτωση της ιστορίας 

των μαθηματικών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας  (ερώτηση 14 

και αιτιολογήσεις ερώτησης 13), και επομένως, να μην έχουν κίνητρα για να το 

δοκιμάσουν. 

Μόνο ένα μικρό ποσοστό του δείγματος (17.1%) φαίνεται να έχει αξιοποιήσει τα 

ιστορικά σημειώματα των βιβλίων σε ικανοποιητικό βαθμό, με τους υπόλοιπους να 

τα έχουν αξιοποιήσει ελάχιστα έως καθόλου, με έναν από τους κυρίαρχους λόγους 

να είναι η έλλειψη διδακτικού χρόνου (ερώτηση 13). 

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που εξετάστηκε στο Ερωτηματολόγιο, ύστερα από 

πρόταση του καθηγητή Χ. Λεμονίδη, ήταν κατά πόσο δάσκαλοι που έχουν διδάξει 

με τα νέα βιβλία των μαθηματικών στην Γ’ Δημοτικού (ερώτηση 4), γνωρίζουν την 

μέθοδο του ελληνικού πολλαπλασιασμού (ερώτηση 18), η οποία αποτελεί μέρος 

της διδακτέας ύλης. Μόνο ένα 36.96% του δείγματος που έχει διδάξει στην Γ’ 

Δημοτικού, φαίνεται να γνωρίζει ποια είναι η μέθοδος του ελληνικού 

πολλαπλασιασμού, ένα στοιχείο που δηλώνει, ότι ακόμα και αν οι υπόλοιποι 

διδάσκουν την μέθοδο ως μέθοδο, εφόσον αποτελεί κομμάτι της ύλης, δεν δίνουν 

καμία σημασία στην ιστορική της διάσταση. 

Παρατηρούμε ότι οι ενστάσεις που μπορεί να υπάρχουν από τους  εκπαιδευτικούς 

σχετικά με την ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία τους, 

είναι άμεσα συνδεδεμένες, και μπορούν να αντιμετωπιστούν σε αρκετά επίπεδα.  

Σημαντικότερο σημείο, στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, είναι η 

κατάρτιση των δασκάλων πάνω στην ιστορία των μαθηματικών, τόσο στη φάση της 

βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όσο και με μεταγενέστερη επιμόρφωση 

τους, με σκοπό να κατανοήσουν τη σημασία της χρήσης της ιστορίας των 

μαθηματικών στην μαθηματική εκπαίδευση, και να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις ώστε να νιώθουν πιο σίγουροι όταν κάνουν αναφορές σε θέματα 

μαθηματικής ιστορίας. Οι δάσκαλοι του δείγματος φαίνεται να δείχνουν 

ενδιαφέρον σε μεγάλο ποσοστό, τόσο για τα μαθηματικά (ερώτηση 9), όσο και για 

την ιστορία (ερώτηση 10), και το σύνολο σχεδόν φαίνεται να αναγνωρίζει την 

ανάγκη για επιπλέον επιμόρφωση των δασκάλων για την αξιοποίηση του ιστορικού 

υλικού που υπάρχει στα σχολικά βιβλία (94.7% του δείγματος απάντησε από «Λίγο» 

έως «Πάρα πολύ) (ερώτηση 16), υποδεικνύοντας την ύπαρξη ενδιαφέροντος και 

διάθεσης από την μεριά των εκπαιδευτικών. Το παραπάνω ποσοστό υποδεικνύει 

επίσης, ότι ο κυρίαρχος λόγος που οι δάσκαλοι δεν κάνουν χρήση της ιστορίας των 

μαθηματικών στη διδασκαλία τους, φαίνεται να είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, 
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λόγω έλλειψης ουσιαστικής επιμόρφωσης, και όχι τόσο η έλλειψη διδακτικού 

χρόνου. Ένα σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας που υποστηρίζει την 

παραπάνω ανάγκη, είναι η θετική συσχέτιση που βρέθηκε ανάμεσα στο ότι οι 

δάσκαλοι που είχαν μάθημα σχετικό με την ιστορία των μαθηματικών στο 

πρόγραμμα σπουδών τους ως φοιτητές (ερώτηση 8), την αξιοποιούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό στη διδασκαλία των μαθηματικών (ερώτηση 13), καθώς πιθανότατα 

κατανοούν περισσότερο τα οφέλη της αξιοποίησης της, και νιώθουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στο να την χρησιμοποιήσουν. 

Πολύ σημαντικός είναι ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων των μαθηματικών με 

ιστορικό υλικό, και ο σχεδιασμός καλύτερων βοηθητικών εγχειριδίων, με κατάλληλο 

βοηθητικό διδακτικό υλικό, το οποίο θα δίνεται έτοιμο στους δασκάλους, με την 

μορφή επιπλέον ιστορικών πληροφοριών, παραδειγμάτων για το πώς θα μπορούσε 

να παρουσιαστεί ένα ιστορικό θέμα στην τάξη, ή και τον σχεδιασμό έτοιμων 

δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές, με 

παροχή όλου του απαραίτητου βοηθητικού υλικού που θα χρειαστεί για αυτές. Ένα 

συντριπτικό ποσοστό του δείγματος (88.3%) απάντησε θετικά στο αν θα ήταν πιο 

δεκτικό στο να αφιερώσει χρόνο στην ανάδειξη της ιστορικής διάστασης ενός 

θέματος, αν του παρέχονταν έτοιμο όλο το απαραίτητο υλικό ή/και οδηγίες για το 

πώς θα πρέπει να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο (ερώτηση 17). Ακόμη πιο ενδεικτική της 

σημασίας που έχει η διαθεσιμότητα του κατάλληλου υλικού στους δασκάλους, είναι 

η θετική συσχέτιση που βρέθηκε ανάμεσα στο αν οι δάσκαλοι που πιστεύουν ότι η 

ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 

διδασκαλίας τους (ερώτηση 14), είναι και πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο στη 

χρήση της, εάν τους παρέχονταν έτοιμο το απαραίτητο υλικό (ερώτηση 17). Η 

θετική αυτή συσχέτιση υποδεικνύει, ότι ενώ οι δάσκαλοι έχουν τη διάθεση και τη 

θέληση να αφιερώσουν χρόνο στην ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών, 

δεν έχουν είτε το χρόνο, είτε τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται ώστε να 

προετοιμάσουν το κατάλληλο υλικό. 

Μία ακόμη συσχέτιση που βρέθηκε και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, είναι ότι οι 

δάσκαλοι που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η επιπλέον επιμόρφωση για την 

αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που υπάρχει στα βιβλία των μαθηματικών 

(ερώτηση 16), είναι και πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο στη χρήση της εάν τους 

παρέχονταν έτοιμο το απαραίτητο υλικό (ερώτηση 17), που πάλι υποδεικνύει ότι 

ενώ υπάρχει η θέληση από μεριάς των εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει η απαραίτητη 

θεωρητική κατάρτιση και αυτοπεποίθηση, να γίνει η προετοιμασία του υλικού, από 

φόβο μήπως κάνουν κάποιο λάθος. 

Όπως αναφέρθηκε, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα αποτελεί ο διαθέσιμος 

διδακτικός χρόνος (αιτιολογήσεις ερώτησης 13), ο οποίος είναι σχεδόν πάντα 

περιορισμένος, και πολλές φορές δεν επαρκεί ούτε για να καλυφθεί η προτεινόμενη 

διδακτική ύλη. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να αντιμετωπίζεται ήδη από κάποιους 

εκπαιδευτικούς, με την μεταφορά των σχετικών με την ιστορία των μαθηματικών 

δραστηριοτήτων στην ευέλικτη ζώνη (αιτιολογήσεις ερώτησης 13). 



 

 

105 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, και ειδικά οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

έχουν να αντιμετωπίσουν μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη πολύ καλή αίσθηση 

του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να είναι ακόμη πιο δύσκολο να ενσωματώσουν 

κάποια ιστορική διάσταση στο μάθημα (αιτιολογήσεις ερώτησης 13), ενώ και οι 

ίδιοι οι μαθητές δεν φαίνεται να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον στην ιστορική 

διάσταση των μαθηματικών, αφού με βάση το δείγμα, η πλειοψηφία των μαθητών 

δεν κάνει ερωτήσεις σχετικές με την ιστορία των μαθηματικών (ερώτηση 15). Αυτό 

μπορεί αφενός να οφείλεται στην αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν πώς 

μπορεί η ιστορία να συσχετίζεται με το μάθημα των μαθηματικών. Τα παραπάνω 

υποδεικνύουν ότι ειδικά για τους μαθητές του δημοτικού, ίσως είναι πιο αναγκαία 

μία συλλογική και προσεκτική προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλου εκπαιδευτικού 

υλικού. Το υλικό αυτό, στόχο θα έχει να τους βοηθήσει να δουν την ανθρώπινη 

διάσταση των μαθηματικών από νωρίς, να κατανοήσουν τη σημασία τους στην 

καθημερινότητα, να καταλάβουν ότι το να γίνονται λάθη είναι κομμάτι της 

μαθηματικής δημιουργίας και να μην φοβούνται να κάνουν δικιές τους εικασίες, και 

να αναπτύξουν γενικότερες δεξιότητες, όπως να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με το 

πώς πρέπει να γίνεται η ερευνητική δραστηριότητα. Αφετέρου, η έλλειψη 

ενδιαφέροντος από τους μαθητές για την ιστορική διάσταση των μαθηματικών 

πιθανά να είναι αποτέλεσμα  μίας πιο γενικευμένης αδυναμίας κατανόησης του 

περιεχομένου των μαθηματικών, με συνέπεια την αποφυγή ερωτήσεων. Το εύρημα 

αυτό της έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για μελλοντική έρευνα. 

 

Συμπερασματικά, απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν στην 

εισαγωγή: 

1. Το ιστορικό υλικό χρησιμοποιείται κυρίως κάνοντας απλή αναφορά σε αυτό, 

όταν υπάρχει χρόνος. Αξίζει να σημειωθεί εδώ όμως, ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό του δείγματος (25%) απάντησε ότι δεν έχει εντοπίσει την ύπαρξη 

ιστορικού υλικού στα βιβλία, που υποδεικνύει ότι δεν δίνεται η κατάλληλη 

έμφαση στο Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ. και στο βιβλίο του δασκάλου. 

2. Οι δάσκαλοι, με βάση το δείγμα, δεν φαίνεται να είναι σίγουροι για τα 

οφέλη που μπορεί να έχει η χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη 

διδασκαλία τους. 

3. Ένα μεγάλο ποσοστό των δασκάλων του δείγματος (73.33%) δεν είχαν 

μάθημα σχετικό με την ιστορία των μαθηματικών στη σχολή τους, έτσι η 

δάσκαλοι δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο και τις κατάλληλες γνώσεις για 

να κάνουν χρήση της Ιστορίας των Μαθηματικών στο μάθημα των 

Μαθηματικών. 

Ενδεικτικό, τόσο για το 2, όσο και για το 3, είναι ότι με βάση τις απαντήσεις 

του δείγματος, φαίνεται ότι οι δάσκαλοι που είχαν μάθημα σχετικό με την 

ιστορία των μαθηματικών στο πρόγραμμα σπουδών τους ως φοιτητές, την 

αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό στη διδασκαλία των μαθηματικών, καθώς 
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νιώθουν περισσότερη άνεση στο να το πραγματοποιήσουν, και έχουν 

κατανοήσει τα οφέλη που μπορεί να έχει αυτό. 

4. Δεν υπάρχει το κατάλληλο υλικό διαθέσιμο στους δασκάλους ώστε να τους 

βοηθήσει να ενσωματώσουν την Ιστορία των Μαθηματικών στη διδασκαλία. 

Με αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετός προσωπικός χρόνος και προσπάθεια 

από τους δασκάλους, εάν επιθυμούν τον σχεδιασμό κάποιας 

δραστηριότητας ή την εκτενέστερη αναφορά σε κάποιο θέμα. Και τα 

ιστορικό υλικό που υπάρχει στα βιβλία, φαίνεται να έχει τις περισσότερες 

φορές διακοσμητικό, παρά ουσιαστικό, ρόλο. 

Επίσης, σε συνδυασμό του 3 με το 4, ακόμη και αν οι δάσκαλοι είναι 

πρόθυμοι να προετοιμάσουν το σχετικό υλικό μόνοι τους, δεν νιώθουν ότι 

έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να το κάνουν σωστά. 

 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθούν συνοπτικά οι τρεις, σχεδόν αναμενόμενες 

θετικές συσχετίσεις που βρέθηκαν: 

1. η ύπαρξη μαθήματος σχετικού με την ιστορία των μαθηματικών στις βασικές 

σπουδές του, με την χρήση της ιστορίας των μαθηματικών στο μάθημα το 

μαθηματικών, 

2. η θετική στάση των δασκάλων απέναντι στην χρήση της ιστορίας των 

μαθηματικών, με την διάθεσή τους να την αξιοποιήσουν, και 

3. η κατανόηση της ανάγκης για επιπλέον επιμόρφωση στο αντικείμενο από 

τους δασκάλους, με την πρόθεσή τους να ενσωματώσουν την ιστορία των 

μαθηματικών στη διδασκαλία τους. 

 

Τέλος, κάποιες απαραίτητες ενέργειες που προτείνεται να γίνουν, συνοπτικά είναι: 

1. η επιμόρφωση των δασκάλων πάνω στην ιστορία των μαθηματικών, τόσο 

στη φάση της βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όσο και με 

μεταγενέστερη επιμόρφωση τους, ώστε να εξοικειωθούν με αυτήν, και να 

κατανοήσουν την σημασία και το ρόλο που μπορεί να έχει η χρήση της στην 

εκπαίδευση, 

2. τα βιβλία του δασκάλου θα πρέπει να ανανεωθούν, δίνοντας επιπλέον 

πληροφορίες, παραδείγματα, καθώς και κατάλληλα σχεδιασμένες 

δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία και τις γνώσεις των μαθηματικών, 

βοηθώντας και κινητοποιώντας έτσι τους δασκάλους να ενσωματώσουν την 

ιστορία των μαθηματικών στο μάθημα, 

3. το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τα βιβλία των μαθητών, τα οποία θα 

μπορούσαν να εμπλουτιστούν με ιστορικό υλικό, κατάλληλα τροποποιημένο 

για κάθε τάξη. 
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Παράρτημα Α 
 

ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 
 

1. Φύλο 

Άντρας    Γυναίκα   
 

2. Έτη Υπηρεσίας 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Πρωτοβάθμια στην όποια υπηρετείτε τώρα  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Τάξεις στις οποίες έχετε διδάξει με τα νέα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών 
 

Α’   Β’  Γ’  Δ’  Ε’  ΣΤ’   
 

5. Κατεύθυνση από την οποία προήλθατε (Επιλέξτε την κοντινότερη στην περιγραφή) 

 

Θεωρητική   Θετική/Τεχνολογική   
 

6. Σπουδές (Αναγραφή πόλης δίπλα) 

 

Ακαδημίες   ΑΕΙ  ------------------------------------------------------ 
 

 

7. Επιπλέον Σπουδές (Αναγραφή γνωστικού αντικειμένου δίπλα) 

 

Μεταπτυχιακό    ------------------------------------------------------ 

Διδακτορικό     ------------------------------------------------------ 

Δεύτερο Πτυχίο    ------------------------------------------------------ 
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8. Υπήρχε μάθημα που να αφορά την Ιστορία των Μαθηματικών στο πρόγραμμα 

σπουδών σας; 
 

Ναι    Όχι   
 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
 

9. Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρουν τα μαθηματικά ως γνωστικό αντικείμενο;  
 

1  2  3  4  5  

(Καθόλου) (Λίγο)  (Ούτε λίγο, (Πολύ)  (Πάρα πολύ) 
ούτε πολύ) 

 

10. Πόσο θα λέγατε ότι σας ενδιαφέρει η ιστορία ως γνωστικό αντικείμενο; 
 

1  2  3  4  5  

(Καθόλου) (Λίγο)  (Ούτε λίγο, (Πολύ)  (Πάρα πολύ) 
ούτε πολύ) 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

11. Έχετε εντοπίσει ότι στο βιβλίο των Μαθηματικών υπάρχει ιστορικό υλικό 

(Ιστορικά Σημειώματα); 
 

Ναι    Όχι   
 

12. Σε ποιο βαθμό έχετε επίγνωση των ειδικών σκοπών των Δ.Ε.Π.Π.Σ./Α.Π.Σ.; 
 

1  2  3  4  5  

(Καθόλου) (Λίγο)  (Ούτε λίγο, (Πολύ)  (Πάρα πολύ) 
ούτε πολύ) 

  

13. Πόσο έχετε αξιοποιήσει ιστορικές γνώσεις από το βιβλίο των Μαθηματικών ή 

από άλλες πηγές στη διδασκαλία των Μαθηματικών; (Να εξηγήσετε για ποιους 

λόγους.) 
 

1  2  3  4  5  

(Καθόλου) (Λίγο)  (Ούτε λίγο, (Πολύ)  (Πάρα πολύ) 
ούτε πολύ) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

14. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η ενσωμάτωση της Ιστορίας των Μαθηματικών να 

συμβάλει στη βελτίωση της διδασκαλίας τους και στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων μάθησης; 
 

1  2  3  4  5  

(Καθόλου) (Λίγο)  (Ούτε λίγο, (Πολύ)  (Πάρα πολύ) 
ούτε πολύ) 

 

15. Σας κάνουν οι μαθητές ερωτήματα για τα μαθηματικά που να απαιτούν 

γνώσεις Ιστορίας των Μαθηματικών για να απαντηθούν; 
 

1  2  3  4  5  

(Καθόλου) (Λίγο)  (Ούτε λίγο, (Πολύ)  (Πάρα πολύ) 
ούτε πολύ) 

 

16. Πιστεύετε ότι χρειάζεται επιπλέον επιμόρφωση των δασκάλων για την 

αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που υπάρχει στα σχολικά βιβλία των 

Μαθηματικών; 
 

 

1  2  3  4  5  

(Καθόλου) (Λίγο)  (Ούτε λίγο, (Πολύ)  (Πάρα πολύ) 
ούτε πολύ) 

 

17. Αν σας παρέχονταν περισσότερες πληροφορίες στο βιβλίο του εκπαιδευτικού 

σχετικά με την ιστορία και με το πώς θα πρέπει να αναδείξετε την ιστορική 

διάσταση ενός θέματος που αφορά το μάθημα των Μαθηματικών, θα ήσασταν 

πιο δεκτικοί στο να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό; 
 

Ναι    Όχι   
 

18. Γνωρίζετε τη μέθοδο του Ελληνικού Πολλαπλασιασμού; Αν ναι, δοκιμάστε να 

κάνετε τον πολλαπλασιασμό 23 x 17 από κάτω.  
 

Ναι    Όχι   
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Παράρτημα Β 
 

Συνέντευξη με τον καθηγητή Χ. Λεμονίδη 
 

Τα ιστορικά σημειώματα στα βιβλία της Α’ και Γ’ Δημοτικού διαφέρουν στον τρόπο 

με τον οποίο εισήχθησαν σε αυτά. Σε αντίθεση με τα ιστορικά σημειώματα που 

υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια των υπόλοιπων τάξεων του δημοτικού, σε αυτά 

της Α’ και Γ’ Δημοτικού έχουν εισαχθεί με τη μορφή δραστηριοτήτων, με σκοπό να 

βοηθήσουν στο να εξεταστούν «διαφορετικές όψεις των μαθηματικών και της 

εξέλιξής τους μέσω της προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων και της εκμάθησης 

μεθόδων υπολογισμών. Αυτή η προσέγγιση προσθέτει την πολυπολιτισμική 

διάσταση στη διδασκαλία του αντικειμένου». Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε 

συνέντευξη με τον καθηγητή Χ. Λεμονίδη, ενός εκ των συγγραφέων των σχολικών 

εγχειριδίων της Α’ και Γ’ Δημοτικού. 

Λόγω αστοχίας των τεχνικών μέσων, η καταγραφή της συνέντευξης απέτυχε, και για 

αυτό τον λόγο κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή Χ. Λεμονίδη δίνονται 

παρακάτω τα πιο κύρια σημεία της συζήτησης. 

Ο καθηγητής Χ. Λεμονίδης ανέφερε ότι στα βιβλία της Α’ δημοτικού υπάρχουν 

ιστορικά σημειώματα από την ελληνική ιστορία και από την ξένη (π.χ. ρωμαϊκό 

σύστημα αρίθμησης).  

Επιπλέον, στα ιστορικά σημειώματα των σχολικών εγχειριδίων της Α’ και Γ’ 

Δημοτικού έχει επιλεγεί ο Πυθαγόρας ο Σάμιος να κατέχει κεντρική θέση γιατί 

συμβολίζει τους αριθμούς, μιας και οι μαθητές της Α’ Δημοτικού διδάσκονται τους 

αριθμούς και η Υπατία, η Αλεξανδρινή, γιατί είναι η πρώτη γυναίκα μαθηματικός.  

Σε ερώτηση για το τι πιστεύει ότι ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με των επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών απάντησε ότι είναι γνωστό το γεγονός ότι απουσιάζει η 

επιμόρφωση στη χώρα μας, γεγονός που ίσως αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς να 

κάνουν χρήση των ιστορικών σημειωμάτων, μη γνωρίζοντας τον τρόπο και πιθανά 

μη έχοντας επαρκείς μαθηματικές γνώσεις για τη διδασκαλία τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος πρότεινε να γίνει εισαγωγή της ερώτησης του 

ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς και αφορούσε στον 

ελληνικό πολλαπλασιασμό, θεωρώντας ότι οι εκπαιδευτικοί πιθανά θα 

αδυνατούσαν να βρουν γινόμενο δύο διψήφιων αριθμών με τη μέθοδο αυτή. 
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Παράρτημα Γ 
 

Το κριτήριο χ2 

 

Θεωρούμε ότι ένα χαρακτηριστικό A διακρίνεται σε r-κατηγορίες A1, A2, …, Ar, και το 

χαρακτηριστικό B σε c-κατηγορίες B1, B2, …, Bc, και έτσι έχουν rc κελιά (i,j) με ι = 1, 2, 

…, r και j = 1, 2, …, c. Τα χαρακτηριστικά A και B μπορούν να είναι κατηγορικά ή 

τουλάχιστον διατάξιμα. Επομένως, το χαρακτηριστικό Α για παράδειγμα, μπορεί να 

είναι το φύλο, οπότε οι κατηγορίες είναι Α1 = Άντρας, Α2 = Γυναίκα (r = 2)και το 

χαρακτηριστικό B μπορεί να είναι η απάντηση σε κάποια ερώτηση κλίμακας Likert, 

με κατηγορίες B1 = Καθόλου, B2 = Λίγο, B3 = Ούτε λίγο, ούτε πολύ, B4 = Πολύ, B5 = 

Πάρα πολύ. 

Έστω Y1, Y2, …, Yν ένα τυχαίο δείγμα από πληθυσμό τα άτομα του οποίου μπορούν 

να ταξινομηθούν σε r κατηγορίες A1, A2, …, Ar ως προς ένα χαρακτηριστικό A και σε 

c κατηγορίες B1, B2, …, Bc ως προς ένα χαρακτηριστικό B. Κάθε άτομο θα ανήκει 

συγχρόνως σε ένα μόνο κελί (i,j) αν ανήκει στην κατηγορία Ai του χαρακτηριστικού A 

και την κατηγορία Bj του χαρακτηριστικού B, i = 1, 2, …, r και j = 1, 2, …, c. Έστω ν ij ο 

αριθμός των ατόμων του δείγματος που ανήκουν στο κελί (i,j), ανήκουν δηλαδή 

συγχρόνως στην κατηγορία Αi του A και Bj του B. Τότε τα νij αποτελούν τα στοιχεία 

ενός r x c πίνακας που ονομάζεται πίνακας συνάφειας, όπως στον παρακάτω 

πίνακα. 

 
Χαρακτηριστικό B 

Σύνολο 
B1 B2 … Bj … Bc 

Χ
α

ρα
κτ

η
ρι

σ
τι

κό
 

Α
 

Α1 ν11 ν12 … ν1j … ν1c ν1. 

Α2 ν21 ν22 … ν2j … ν2c ν2j. 

… … … … … … … … 
Αi νi1 νi2 … νij … νic νi. 

… … … … … … … … 

Ar νr1 νr2 … νrj … νrc νr 
Σύνολο ν.1 ν.2 … ν.j … ν.c ν 

 

Όπου, 

νi. = , ν.j = , i = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, c, 

και 

ν = . 

Αν καλέσουμε με 

Ai : το ενδεχόμενο ένα άτομο να ανήκει στην κατηγορία Ai του χαρακτηριστικού A, 

Bj : το ενδεχόμενο ένα άτομο να ανήκει στην κατηγορία Bj του χαρακτηριστικού B, 



 

 

118 

τότε 

Ai ∩ Bj : είναι το ενδεχόμενο (τομή των Ai και Bj) ένα άτομο να ανήκει ταυτόχρονα 

στις κατηγορίες Αi και Bj. 

Τα χαρακτηριστικά A και B είναι ανεξάρτητα όταν ισχύουν όλες οι σχέσεις: 

P(Ai ∩ Bj) = P(Ai) . P(Bj) για κάθε κελί (i,j), i = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, c. 

Αν καλέσουμε pij = P(Ai ∩ Bj), pi. = P(Ai) και p.j = P(Bj), τότε η παραπάνω σχέση γίνεται 

pij = pi.p.j, και οι υποθέσεις που θέλουμε να ελέγξουμε 

H0: τα χαρακτηριστικά Α και Β είναι ανεξάρτητα 

έναντι της 

H1: τα χαρακτηριστικά A και B είναι εξαρτημένα, 

γίνονται 

H0: pij = pi.p.j για κάθε ζεύγος (i,j), i = 1, 2, …, r, j = 1, 2, …, c 

έναντι της 

H1: pij ≠ pi.p.j για τουλάχιστον ένα ζεύγος (i,j). 

Όταν οι πιθανότητες pi. του ενδεχομένου Ai και p.j του ενδεχομένου Bj είναι 

άγνωστες (όπως εδώ), τότε χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες εκτιμήτριες μέγιστης 

πιθανοφάνειας, δηλαδή 

 =  και  = . 

Επομένως οι αναμενόμενες παρατηρήσεις Eij στο κελί (i,j) εκτιμώνται (κάτω από την 

H0) από τις 

 = ν  = . 

Τότε το κριτήριο γίνεται 

X2 =  

και ακολουθεί τώρα (κατά προσέγγιση) τη χ2-κατανομή* με (r – 1)(c – 1) βαθμούς 

ελευθερίας, γιατί έχουν εκτιμηθεί (r – 1) pi. και (c – 1) p.j, επομένως έχουμε 

rc – 1 – (r – 1) – (c – 1) = (r – 1)(c – 1) βαθμούς ελευθερίας. 

Η κρίσιμη περιοχή του ελέγχου με pi., p.j άγνωστα, σε επίπεδο σημαντικότητας α 

είναι 

Κ : X2 ≥ (α). 

Για τα στατιστικά τεστ που χρησιμοποιήσαμε ορίσαμε ως επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας το α = 0.05. 



 

 

119 

*Για να ισχύει η προσέγγιση του κριτηρίου X2 στη χ2-κατανομή, πρέπει να ισχύουν 

οι παρακάτω υποθέσεις: 

i. ≥ 5 για κάθε (i,j) 

ή, η πιο «ασθενέστερη» συνθήκη 

ii. όλα τα ≥ 1 και τουλάχιστον 80% να είναι ≥ 5. 

 


