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Δπραξηζηίεο 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θ. Νηθνιαλησλάθε Κσλζηαληίλν γηα ηελ ηηκή πνπ 

κνπ έθαλε σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο. 

 Σνλ θ. Εαραξηάδε Θενδφζε θαη ηνλ θ. Θσκαῒδε Ησάλλε   γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ 

έθαλαλ  λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή εμεηαζηψλ. 

Ηδηαίηεξα ηνλ θ. Θσκαῒδε Ησάλλε   γηα ηηο ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημε 

ζηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σνπο θαζεγεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο παξερφκελεο γλψζεηο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο-ζπκθνηηεηέο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. 

Σελ κεηέξα κνπ πνπ έθπγε ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ηδηαίηεξα ηε γπλαίθα κνπ θαη ηα παηδηά κνπ πνπ αλέρηεθαλ ηελ απνπζία κνπ θαη 

παξείραλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. 
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Περύληψη 
Οη βαζηθέο  έλλνηεο ηεο Αλάιπζεο φπσο ην φξην, ε παξάγσγνο θαη ην νξηζκέλν 

νινθιήξσκα δηδάζθνληαη ζην Λχθεην θαη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζή ηνπο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλάηαη ν 

ξφινο ηεο ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο πνπ νηθνδνκήζεθαλ κέζα απφ ηζηνξηθά πξνβιήκαηα. 

Παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζηελ ειιεληθή καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε   θαζψο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπο. Αλαπηχζζεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημή ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

Αλάιπζεο φπσο ε ζπλάξηεζε κέζα απφ ηνπο ινγαξίζκνπο, ε έλλνηα ηεο παξαγψγνπ 

κέζα απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο εθαπηνκέλεο, αθξνηάησλ ζπλάξηεζεο θαη ηεο 

ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο θαζψο θαη ε έλλνηα ηνπ νινθιεξψκαηνο κέζα απφ ηνλ 

ηεηξαγσληζκφ ηνπ παξαβνιηθνχ ρσξίνπ. Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Ρεαιηζηηθήο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά πξνβιήκαηα. Ζ δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαηίζεηαη γηα εθαξκνγή 

κέζα ζηα πιαίζηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ φπσο νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Abstract  

The fundamental concepts of Analysis such as the limit, the derivative and the definite 

integral are taught in Secondary Education Senior High School and students are 

confronted with difficulties in their conceptual understanding.  In the present graduate 

thesis what is examined is the role of the history of Mathematics and its utilization in 

teaching the concepts of Analysis which have been constructed through historical 

problems. The context of their teaching in Greek mathematics education is presented 

as well as the difficulties encountered by students in their understanding. The 

historical evolution of the fundamental concepts of Analysis such as the function via 

logarithms, the derivative via the problem of the tangent, calculation of maximum and 

minimum of a function and derivative as instantaneous velocity as well as the concept 

of integral via the quadrature of the parabolic section is presented. For all the above 

concepts we propose some instructional activities within the context of Realistic 

Mathematics Education based on historical problems. The teaching of these activities‟ 

is the object of further research within the context of innovative activities such as the 

creative assignments.  
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1. Ειςαγωγό 
 

Απφ ηηο πξψηεο απφπεηξεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ππνινγηζκνχ εκβαδψλ 

θακππιφγξακκσλ ζρεκάησλ, αθξνηάησλ θαη νξηζκνχ εθαπηνκέλσλ ηνλ 6
ν
π.Υ. αηψλα 

κέρξη ηελ απζηεξή ζεκειίσζή ηνπ Απεηξνζηηθνχ Λνγηζκνχ ηνλ 19
ν
 αηψλα 

πξαγκαηψζεθε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πλεπκαηηθά θαη ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ. Ο Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο έδσζε καζεκαηηθφ βήκα ζε ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ πξνβιεκάηηζαλ ηνλ άλζξσπν ηζηνξηθά φπσο 

απείξσο κηθξφ ή απείξσο κεγάιν. Οη ζεκαληηθφηεξεο  δηαθνξηθέο θαη νινθιεξσηηθέο 

εμηζψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα θπζηθήο, αζηξνλνκίαο θαη κεραληθήο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο Αλάιπζεο ηνπ 17
νπ

 αηψλα [15]..Σξεηο ήηαλ νη ηζηνξηθέο πεξίνδνη ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ Απεηξνζηηθνχ Λνγηζκνχ. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηνλ 6
ν
π.Υ. 

αηψλα έσο ηνλ 3
ν
κ.Υ. (ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε) κε θχξηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο 

Ίσλεο θηινζφθνπο, ηνλ Ππζαγφξα, ηνλ Δχδνμν θαη ηνλ Αξρχηα, ηνλ Δπθιείδε  ηνλ 

Αξρηκήδε θαη ηνλ Απνιιψλην. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο  δηαδξακαηίδεηαη ηνλ 16
ν
 θαη 17

ν
 

αηψλα κε εξγαζίεο ησλ Roberval, Fermat, Descartes, Cavalieri, Wallis, Barrow θαη 

άιισλ. ηελ ηξίηε πεξίνδν νη Newton, Leibniz, Bolzano, Weierstrass θαη άιινη θαη 

θπξίσο ν Augustin Louis Cauchy ζεκειίσζαλ  ηε ζχγρξνλε Αλάιπζε [1].  

Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν ε κεγάιε εμέιημε ηεο Άιγεβξαο θαη ε αλαθάιπςε ηεο 

αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο κε ηελ αιγεβξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θακπχισλ έθεξε ηνπο 

καζεκαηηθνχο αληηκέησπνπο κε ηεξάζηην πιήζνο θακπχισλ πξνο εμέηαζε κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ηέζζεξεηο ηχπνη πξνβιεκάησλ [15]: 

 ηηγκηαία ηαρχηεηα θαη επηηάρπλζε 

 Δχξεζε εθαπηνκέλεο θακπχιεο 

 Δχξεζε ηεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκήο κηαο ζπλάξηεζεο 

 Δχξεζε κήθνπο θακπχισλ (Αζηξνλνκία), ππνινγηζκφο εκβαδνχ ρσξίσλ 

Σα δχν πξψηα πξνβιήκαηα εηζάγνπλ ηελ δηδαζθαιία ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ ζηελ 

Γ΄ ηάμε ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ζπνπδψλ [43] 

θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην [42]. Ωζηφζν ηα ζέκαηα κε πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δνζεί 

θαηά θαηξνχο ζε εμεηάζεηο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά απηά πξνβιήκαηα 

αιιά νδεγνχλ ηνπο δηδάζθνληεο ζε δηδαζθαιία ηερλεηψλ πξνβιεκάησλ πνπ πνιιέο 

θνξέο είλαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο (φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ). Σν ίδην 
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ζπκβαίλεη θαη ζηελ ππάξρνπζα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία θαηαθεχγνπλ νη 

καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο.  
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Διδαςκαλύα και μϊθηςη των εννοιών τησ Ανϊλυςησ 

 

1.1 Η διδαςκαλύα των εννοιών τησ Ανϊλυςησ ςτο Λύκειο και ο 

καταλυτικόσ ρόλοσ των πανελλαδικών εξετϊςεων. 
 

Ζ Αλάιπζε απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο,  ηελ εθαξκνζκέλε 

κεραληθή, ηηο νηθνλνκηθέο  θαη δηνηθεηηθέο επηζηήκεο θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

δπζθνιφηεξα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε Μέζε θαη Αλψηεξε εθπαίδεπζε. 

Δηζαγσγηθά καζήκαηα πεξηιακβάλνληαη, εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο πνιιψλ ρσξψλ [46]. ηελ Διιάδα θαη 

ζην  Γεληθφ Λχθεην, ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. Β΄ 1342/30-6-1999 θαη ην αληίζηνηρν 

δηδαθηηθφ βηβιίν ησλ Αλδξεαδάθε ., Καηζαξγχξε Β., Μέηε ., Μπξνπρνχηα Κ., 

Παπαζηαπξίδε ., Πνιχδνπ Γ., ην νπνίν απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 πεξηέρεη 

κφλν ην Β΄ Μέξνο  (Αλάιπζε). Σν δηδαθηηθφ βηβιίν ζπλνδεχεηαη κε ιεπηνκεξείο 

νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζή ηεο χιεο (150662/Γ2/ 15-09-2016 έγγξαθν ηνπ Τ.Π.Δ.Θ κε 

ζέκα: «Γηαρείξηζε ηεο Γηδαθηέαο-Δμεηαζηέαο χιεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γ΄ ηάμεο 

Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα ην ζρ. 

έηνο 2016-2017») νη νπνίεο  ζπληάζζνληαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (πξάμε 35/2016 ηνπ Γ..). Ζ δηδαθηέα χιε 

φπσο θαζνξίζηεθε γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 (ΦΔΚ 2894/Σεχρνο Β  /12-9-2016) 

πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο, θαηαλεκεκέλε ζηα 

εμήο θεθάιαηα: 
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Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ κε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηγξάθεη πεξηγξάθεη πνηα είλαη ε ζσζηή 

επηινγή δξαζηεξηφηεηαο [43, ζει. 17293]: 

« Γηα ηε ζσζηή επηινγή δξαζηεξηόηεηαο επηζεκαίλεηαη όηη: (1) Μηα 

δξαζηεξηόηεηα πξέπεη : 

 Να είλαη θαηαλνεηή από όινπο ηνπο καζεηέο θαη λα κελ επηηξέπεη 

παξαλνήζεηο θαη ππνλννύκελα. 
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 Να αθήλεη πεξηζώξηα γηα έξεπλα θαη απηελέξγεηα. 

 Να ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαηηθόηεηα θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία, 

πξνηξέπνληαο ηνπο καζεηέο θαη ηηο νκάδεο ζε λνεηηθό αληαγσληζκό. 

 Να κελ επηηξέπεη άκεζε πξνζέγγηζε ζε κηα θαη κνλαδηθή ιύζε. 

(2) Σν πξόβιεκα από ην νπνίν πξνθύπηεη ε δξαζηεξηόηεηα, λα είλαη 

πινύζην ζε εκπιεθόκελεο έλλνηεο, λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθό αιιά όρη 

δύζθνιν, ώζηε λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα αληαπεμέιζεη. 

(3) Η εξγαζία ηνπ πξνβιήκαηνο λα κπνξεί λα γίλεη (όπνπ απηό είλαη 

δπλαηόλ) ζε δύν ηνπιάρηζηνλ πιαίζηα (π.ρ. αξηζκεηηθό – γξαθηθό), κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ ν καζεηήο ζα κπνξέζεη λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο 

αληηζηνηρίζεηο. (Ννεηηθά ηερλάζκαηα, puzzle θηι. Γελ λννύληαη σο 

δξαζηεξηόηεηεο)». 

εκεησηένλ φηη νη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο χιεο πεξηιακβάλνπλ κφλν κία 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ θαλφλα De L‟Hospital  θαη ζεσξνχλ απαξαίηεηε  ηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Παξάκεηξνη φπσο ε ειιηπήο  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη δπζθνιίεο  ρξήζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν θαη νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηελ έθηαζε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ γηα 

ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζεηηθή πξνδηάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ πξνηείλνπλ νη νδεγίεο. 

Παξαθάησ [43, ζει.17294] ζπλερίδεη: 

 « Η δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ νξγαλώλεηαη ζηε βάζε κηαο αξκνληθήο 

ζπλύπαξμεο ελόο ζρεδηαζκνύ θαηάιιεισλ θαη πινύζησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ελόο πξνγξακκαηηζκνύ κηαο επηζπκεηήο ηειηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έηζη ζηε 

δεύηεξε ζηήιε ηνπ Π.. αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο νη επηζπκεηνί ζηόρνη, 

ελώ ζηελ ηξίηε δίλνληαη νδεγίεο θαη αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα 

πξνβιεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη ζηόρνη απηνί ζα 

πινπνηεζνύλ. …… ζα έπξεπε λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ δεκηνπξγηθνύ θύθινπ ηεο καζεκαηηθήο 

έξεπλαο. …….. ΙΙΙ. Δίλαη ζεκαληηθό λα παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο δηθιείδεο 
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αζθαιείαο ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη νη καζεηέο πξέπεη 

λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πνιιαπιήο πξνζέγγηζεο κηαο έλλνηαο: 

 Μέζσ δηαθόξσλ ηύπσλ αλαπαξαζηάζεσλ (ζπκβνιηθά, κε γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο, κε πίλαθεο, κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα). 

 Γηαζεκαηηθά (Φπζηθή, Βηνινγία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη 

γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Μαζεκαηηθά, αιιά θαη πνπ 

πξνζθέξνπλ πιηθό γηα ηε καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθώλ 

ελλνηώλ).  

 Με αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ (ε ηζηνξία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ είλαη έλα πεδίν πινύζην ζε ηδέεο γηα ηε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο). 

ΙV. Κάζε καζεκαηηθή έλλνηα έρεη δηπιή δηδαθηηθή ππόζηαζε: Δίλαη 

ζπγρξόλσο εξγαιείν θαη αληηθείκελν κάζεζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη αλ ζε 

θάπνηα ελόηεηα κηα έλλνηα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο, ζηε ζπλέρεηα ε 

έλλνηα απηή ζα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ θαηαλόεζε 

λέσλ ελλνηώλ ή δηαδηθαζηώλ…..» 

ην 2
ν
 θεθάιαην ηεο Αλάιπζεο ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο παξαγψγνπ εηζάγεηαη 

κέζσ ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εθαπηνκέλεο. ην 3
ν
 

θεθάιαην εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο κε ην εκβαδφλ 

παξαβνιηθνχ ρσξίνπ. Γειαδή κέζσ ησλ ηζηνξηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ επηλόεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηώλ. ηε ζειίδα 17428 ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ζηελ ηξίηε ζηήιε αλαγξάθεηαη «ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηελ θαηαλόεζε 

ησλ ελλνηώλ «νξηαθό θόζηνο», «ζηηγκηαία ηαρύηεηα» θαη «ζηηγκηαία επηηάρπλζε», ελψ  

ζηηο νδεγίεο δηαρείξηζεο ηνπ 2016-17 ( ζει. 6) αλαγξάθεηαη:  

«Να δνζεί έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο κέζσ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο θαη ηεο εθαπηνκέλεο. Μεηά ηνλ νξηζκό ηεο 

παξαγώγνπ θαη ηεο εθαπηνκέλεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο (ζει. 

96) λα ζπδεηεζεί αλαιπηηθόηεξα ε έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. Δπίζεο, λα 

δνζνύλ παξαδείγκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα αλαθαηαζθεπάζεη 

ηελ εηθόλα ηεο εθαπηνκέλεο πνπ έρεη από ηνλ θύθιν (ε εθαπηνκέλε έρεη 

έλα θνηλό ζεκείν θαη δελ θόβεη ηελ θακπύιε) θαη λα ζρεκαηίζεη κηα 

γεληθόηεξε εηθόλα γηα ηελ εθαπηνκέλε επζεία.» 
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Δπίζεο ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ παξαηίζεληαη ηζηνξηθά 

ζεκεηψκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ 

ηεο Αλάιπζεο. 

 Παξαηεξείηαη ινηπόλ κηα ζπλέπεηα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ζην ζρνιηθό βηβιίν 

θαη ζηηο νδεγίεο δηαρείξηζεο ηεο ύιεο. 

ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή φκσο ηα ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα ηνπ δηδαθηηθνχ βηβιίνπ  είλαη 

απνθνκκέλα απφ ηελ ππφινηπε χιε. Αθφκε θαη ην ρξψκα ησλ αληίζηνηρσλ ζειίδσλ 

είλαη δηαθνξεηηθφ, πξνθαλψο γηα λα κε δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε κε ηελ εμεηαζηέα χιε 

ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Γελ πξέπεη επίζεο λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη 

γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ θαζφινπ ή ειάρηζηε θαηάξηηζε απφ ηηο 

πξνπηπρηαθέο ηνπο  ζπνπδέο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε 

δηδαζθαιία. [21]. 

Ο ξόινο ησλ εμεηάζεσλ. 

Ζ δηδαθηέα χιε πνπ εθηέζεθε πξνεγνπκέλσο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηελ εμεηαζηέα 

χιε γηα ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο πνπ νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ πξέπεη παξάιιεια κε ηε κάζεζε ησλ 

ελλνηψλ λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε ζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νπνία δελ ζπκβηβάδεηαη εχθνια  κε ηηο 

δηδαθηηθέο αξρέο πνπ πξνσζεί ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη 

δηαρξνληθφ ζηελ Διιεληθή καζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ην έρεη πεξηγξάςεη κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ν Πέηξνο Σφγθαο ζε κηα δηάιεμή ηνπ ζην Γηδαζθαιείνλ Μέζεο 

Δθπαηδεχζεσο ήδε απφ ην 1936 [40]. ε απηή ζπλδέεη ηηο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζίγνληαο ηε 

δηάζηαζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ ηππνπνηεκέλν-δηαδηθαζηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχλ νη εμεηάζεηο θαη απνθηά ε πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ.  

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ κνληέινπ δηδαζθαιίαο ζηε κάζεζε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ απνηππψλεηαη θαζαξά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο πνπ εθδίδεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θάζε 

ρξφλν. Σα ζηνηρεία απηά απνθαιχπηνπλ κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο θαη ρανηηθέο 

κεηαβνιέο ησλ πνζνζηψλ ζηηο δηάθνξεο βαζκνινγηθέο θιάζεηο (αθφκε θαη ησλ 

αξηζηνχρσλ) απφ ρξφλν ζε ρξφλν [38].  
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Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο νη εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ 

εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1924 πνπ δηνξγαλψλνληαλ απφ θάζε 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα μερσξηζηά κέρξη ην 1961-62. Σν 1964 γηα πξψηε θνξά γίλνληαη 

θνηλέο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα φια ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Ο ηξφπνο εηζαγσγήο 

απφ ην 1964 κέρξη ζήκεξα είλαη πεξίπνπ ν ίδηνο. ε έθδνζε ηνπ 2016 ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Δμεηάζεσλ [2, ζει.6] δηαβάδνπκε: «Σν 1964 γίλνληαη γηα πξώηε θνξά 

θνηλέο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γηα όια ηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα, νη νπνίεο 

δηελεξγνύληαη θεληξηθά από ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ζέκαηα θνηλά γηα όινπο ηνπο 

ππνςεθίνπο (Β.Γ. 378/1964). Από ην 1964 θαη κέρξη ζήκεξα ηζρύεη απηό ην 

«ζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα» γηα ηελ είζνδν ησλ απνθνίησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη εμεηάζεηο -κε δηάθνξεο νλνκαζίεο θαη 

παξαιιαγέο ζην ζύζηεκά ηνπο-απνηεινύζαλ (θαη εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ) θεληξηθό 

άμνλα ηνπ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο».  

ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο, αλαθέξνληαη ηα εμήο [44, ζει.1919] 

«Η εμέηαζε ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο σο κάζεκα 

Γεληθήο Παηδείαο θαη ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ 

Θεηηθώλ πνπδώλ θαη ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπδώλ 

Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο ζηε Γ΄ ηάμε Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη 

ζηε Γ΄ ηάμε Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γίλεηαη σο εμήο: ηνπο καζεηέο 

δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα από ηελ εμεηαζηέα ύιε, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

αλαιύνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε δπλαηόηεηα 

αλαπαξαγσγήο γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ, ε γλώζε ελλνηώλ θαη νξνινγίαο θαη 

ε ηθαλόηεηα εθηέιεζεο γλσζηώλ αιγνξίζκσλ, ε ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα 

αλαιύεη, λα ζπλζέηεη θαη λα επεμεξγάδεηαη δεκηνπξγηθά έλα δεδνκέλν 

πιηθό, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο θαηάιιειεο 

κεζόδνπ. Tα ηέζζεξα ζέκαηα πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηαξζξώλνληαη 

σο εμήο: α) Σν πξώην ζέκα απνηειείηαη από εξσηήκαηα ζεσξίαο πνπ 

αθνξνύλ έλλνηεο, νξηζκνύο, ιήκκαηα, πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα θαη 

πνξίζκαηα. Με ην ζέκα απηό ειέγρεηαη ε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ 

ελλνηώλ, ησλ ζπνπδαηόηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαζώο θαη ε ζεκαζία ηνπο 

ζηελ νξγάλσζε κηαο ινγηθήο δνκήο. β) Tν δεύηεξν θαη ην ηξίην ζέκα 

απνηειείηαη ην θαζέλα από κία άζθεζε πνπ απαηηεί από ην καζεηή 
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ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο ελλνηώλ απνδεηθηηθώλ ή 

ππνινγηζηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Η θάζε άζθεζε κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε 

επηκέξνπο εξσηήκαηα. γ) Tν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από κία άζθεζε 

ή έλα πξόβιεκα πνπ ε ιύζε ηνπ απαηηεί από ην καζεηή ηθαλόηεηεο 

ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο πξνεγνύκελσλ γλώζεσλ, αιιά θαη ηελ 

αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ. Tν ζέκα απηό 

κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα, ηα νπνία βνεζνύλ ην 

καζεηή ζηε ιύζε» 

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα ζέκαηα ζεσξίαο ειέγρνπλ 

ηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ θαη όρη ηελ απνζηήζηζε. Παξφια απηά (κε εμαίξεζε 

έλα ζέκα ζεσξίαο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 2017 πνπ απαηηνχζε 

αηηηνιφγεζε ηεο απάληεζεο ζε κηα εξψηεζε σζηφ-Λάζνο) είλαη πνιχ εχθνιν λα 

απνζηεζίζεη ν καζεηήο ηηο απνδείμεηο θαη ηνπο νξηζκνχο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

επίδνζε ησλ 25/100 πνπ πξνζθέξεη ην ζέκα απηφ. Γηάθνξεο κειέηεο φκσο έρνπλ 

δείμεη φηη αθφκε θαη απηφ  δελ επηηπγράλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο [41, 

ζει.101-105]. Πξνθαλψο ε θπξηαξρία ηεο απνζηήζηζεο ζηε κάζεζε ηεο ζεσξίαο δε 

ζπκβηβάδεηαη κε ηηο πςειέο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζχλζεηεο άζθεζεο ή ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ έρεη π.ρ. ην ηέηαξην ζέκα.  

Ο ζεζκφο ησλ εμεηάζεσλ έρεη ππνζηεί αιιεπάιιειεο αιιαγέο (απφ ην 1964 θαη κεηά 

θπξίσο ζηελ εμεηαζηέα χιε). Δθείλν φκσο πνπ παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξφ είλαη ε 

αλάγθε «πξσηφηππσλ» ζεκάησλ, θπξίσο αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ πνπ απνπζηάδνπλ 

απφ ηελ εμσζρνιηθή βηβιηνγξαθία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ. Απηή ε 

αλάγθε νδεγεί ζπρλά ηελ επηηξνπή ζεκαηνδνηψλ ζε επηινγέο αζθήζεσλ ή 

πξνβιεκάησλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ή ζηα φξηα ηεο εμεηαζηέαο χιεο θαη παξαβηάδνπλ 

βαζηθέο δηδαθηηθέο αξρέο. 

 ε κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ, ε ηδηνκνξθία ησλ νξζψλ 

ιχζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζε έλα «πξαγκαηηθφ πξφβιεκα» πξνθάιεζε πιήζνο 

αλαβαζκνινγήζεσλ θαη νδήγεζε νπζηαζηηθά  ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ απφ 

ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ.  

ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ ζε έλα 

κνληέιν πνπ ην ραξαθηεξίδεη ε ππέξκεηξε αζθεζηνινγία θαη ε θξνληηζηεξηαθνχ 

ηχπνπ «κεζνδνινγία», φπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ζεκάησλ πνπ δφζεθαλ ζηηο εμεηάζεηο: 
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29 Μαΐνπ 2003  Γ΄ Λπθείνπ 

 Απνιπηήξηεο εμεηάζεηο Θεηηθήο & Σερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο 

 

Σν 3δ απαηηεί γλψζεηο πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ φζνλ αθνξά κνλνηνλία – ζπλέρεηα 

αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο. Ζ πξνζπάζεηα κεξηθψλ καζεηψλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ 

ηχπν ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο (αθνινπζψληαο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ 

παξαδεηγκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ) έπεζαλ θπζηθά ζην θελφ αθνχ έπξεπε λα 

ιχζνπλ σο πξνο x ηελ εμίζσζε x
5
+x

3
+x-y=0 

Ίδην έηνο ζπλέρεηα ζεκάησλ 
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Δδψ απαηηείηαη ε  επαλάιεςε 6 θνξέο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεσξήκαηνο κέζεο ηηκήο 

ζε δηάθνξα ππνδηαζηήκαηα ηνπ αξρηθνχ [α,β]. ην 4γ ππήξρε θαη ιάζνο (ην νπνίν 

ηεθκεξηψζεθε κε ηε κνξθή αληηπαξαδείγκαηνο). Θα έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί ε 

θξάζε „έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν θακπήο‟ κε ηελ θξάζε „ έλα ηνπιάρηζηνλ πηζαλό 

ζεκείν θακπήο‟. Αζαθέο παξακέλεη ην ηη ήζειαλ λα αμηνινγήζνπλ νη ζεκαηνδφηεο κε 

ην ζέκα απηφ. 

 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

 Γ   Σάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

27 Μαΐνπ 2013 
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ην Β3 δπζθνιεχηεθαλ πνιχ νη καζεηέο θαζψο ε ιχζε πεξηείρε δεμηφηεηεο ζηελ 

Άιγεβξα. Με ην Β΄ ζέκα λα είλαη (αλάινγα κε ηελ θιηκάθσζε ηεο δπζθνιίαο) 

επθνιφηεξν ζε ζρέζε κε ηα επφκελα νη καζεηέο θαζπζηέξεζαλ (αλ φρη 

ζνθαξίζηεθαλ) ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ επνκέλσλ ζεκάησλ.  

 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

 Γ   Σάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

18 Μαΐνπ 2016 
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Σν παξαπάλσ ζέκα, φηαλ δηνξζψζεθε θαη δηαζηαπξψζεθαλ ηα ζηνηρεία απφ δηάθνξα 

βαζκνινγηθά θέληξα, έδεημε φηη νη καζεηέο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 60%-65% 

βαζκνινγήζεθαλ  θάησ απφ 12 κφξηα  πνπ ζεκαίλεη θάησ απφ ηε βάζε [39]. Ζ 

απνηπρία ησλ καζεηψλ νθεηιφηαλ όρη ζηηο γλώζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ 

Γηαθνξηθνύ Λνγηζκνύ αιιά ζηελ αδπλακία ηνπο λα ρεηξηζηνύλ ηηο ξίδεο θαη ην 

πξφζεκν ηεο δεχηεξεο παξαγψγνπ θαη ηελ απινπνίεζε ξεηψλ αιγεβξηθψλ 

παξαζηάζεσλ, δειαδή βαζηθά ζηνηρεία ηεο χιεο πξνεγνπκέλσλ ηάμεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα : 

     f ΄΄(x) = ( 
  

       
)΄  = …= 

        

       
    ή αλ δελ έθαλαλ απινπνίεζε ζα θαηέιεγαλ… 

                                    =…= 
          

       
    

Οη καζεηέο αληί γηα ηελ  επίιπζε απιήο δεπηεξνβάζκηαο ή δηηεηξάγσλεο εμίζσζεο 

επηδφζεθαλ ζηελ εθαξκνγή «κεζνδνινγηψλ» εηζάγνληαο  βνεζεηηθέο ζπλαξηήζεηο. 

Έηζη αληί γηα ηνλ άκεζν πξνζδηνξηζκφ ησλ ξηδψλ απέδεημαλ απιψο ηελ χπαξμή ηνπο 

κε εθαξκνγή ηνπ ζεσξήκαηνο Bolzano, θάηη πνπ θπζηθά δε βνεζνχζε θαζφινπ ζηελ 

επίιπζε ηεο άζθεζεο. Απηφ ην παξάδεηγκα (πνιιά παξφκνηα εκθαλίδνληαη θάζε 
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ρξφλν) θαηαδεηθλχεη ηα κεγάια πξνβιήκαηα κάζεζεο πνπ πξνθαιεί ην εμεηαζηηθν-

θεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ.  

Μεξηθά αθφκε  ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα  είλαη ηα εμήο:  

 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

 Γ   Σάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

 25 Μαΐνπ 2015 

 

 

Γηα ην Γ1 κπνξεί εχθνια θάπνηνο λα βξεη ηελ παξάγσγν:  

f΄(x) = 
  (    )     

       
  = 

        

       
 

Ζ παξάινγε φκσο ρξήζε ηεο «κεζνδνινγίαο» ζην Γ1 νδήγεζε πνιινχο καζεηέο αληί 

γηα ηε ρξήζε παξαγνληνπνίεζεο ζηελ εηζαγσγή θαη πάιη ηεο βνεζεηηθήο ζπλάξηεζεο 

g(x) =               πεξηπιέθνληαο αδηθαηνιφγεηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο. 

 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

 Γ   Σάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

28 Μαΐνπ 2012 
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ην Γ1 ζέκα ε απάληεζή ηνπ απαηηνχζε ηελ επίιπζε πνιιψλ επηκέξνπο αζθήζεσλ. 

 

ηελ δηάξθεηα ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ κε ην ζχζηεκα ησλ θαηεπζχλζεσλ 

(2001-2016) έρνπλ ηεζεί κόιηο δύν ζέκαηα ξπζκνύ κεηαβνιήο. Σν πξψην πνπ 

εκπεξηείρε θαη ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θαη ηελ έλλνηα ηνπ θηλεηνχ ζεκείνπ 

ηέζεθε  ζηηο επαλαιεπηηθέο  εμεηάζεηο ηνπ 2011: 

Παλειιαδηθέο  Δμεηάζεηο 

 Γ   Σάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

6 Ινπλίνπ 2011 



 
22 

 

 

 

Καη ην δεχηεξν ην 2014 σο θίλεζε ζεκείνπ ζε θακπχιε κε 4 κνλάδεο ζηηο 100: 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

Γ   Σάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

21 Ινπλίνπ 2014 
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Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο εμεηάζεηο,  ζπλέπεηα ηεο 

νπνίαο είλαη λα κεηαηίζεηαη ε βαξχηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ παξνρή δηαδηθαζηηθψλ  

γλψζεσλ, πνπ κεηαθέξνληαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηα αξλεηηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα έρνπλ εληνπηζζεί απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο. [41, ζει. 58-61] 

ην ζρνιηθφ βηβιίν [42] ππάξρνπλ 11 πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο ειαρηζηνπνίεζεο. 

Μεξηθά εμ απηψλ είλαη εκθαλψο ηερλεηά φπσο π.ρ. ε άζθεζε 8 ζηε ζειίδα 150:  

«Μία ώξα κεηά ηε ιήςε ρ mgr ελόο αληηππξεηηθνύ ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο 

αζζελνύο δίλεηαη από ηε ζπλάξηεζε Σ(ρ)=ρ
2
-ρ

3
/4 , 0<ρ<3. Να βξείηε πνηα πξέπεη λα 

είλαη ε δόζε ηνπ αληηππξεηηθνύ , ώζηε ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο κείσζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο σο πξνο ρ λα γίλεη κέγηζηνο». 
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Αθνινπζνχλ 5 πξνβιήκαηα ζηηο Γεληθέο Αζθήζεηο [42, ζει.173]. πλνιηθά ζηηο 147 

αζθήζεηο ηνπ βηβιίνπ ππάξρνπλ 30 πξνβιήκαηα κε γεσκεηξηθφ είηε θπζηθφ 

πεξηερφκελν ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ηερλεηά θαη απέρνπλ πνιχ απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο. 

Σν επφκελν ζέκα είλαη κηα πνιχ ηδηαίηεξε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο πνπ ηέζεθε ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη νδήγεζε ζε νξηζκέλεο πεξίεξγεο αλ φρη θσκηθνηξαγηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ. 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

Β   Σάμεο Ηκεξεζίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

  

Σν πξφβιεκα απηφ απεπζχλνληαλ ζε καζεηέο Β΄ Λπθείνπ ζχκθσλα κε ηηο λέεο 

πξνδηαγξαθέο αμηνιφγεζεο ζηα Μαζεκαηηθά πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1997. πσο πξναλαθέξακε, νη ηδηφκνξθεο ιχζεηο 

πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο πξνθάιεζαλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ βαζκνιφγεζε 

ησλ γξαπηψλ, κε απνηέιεζκα πνιχ κεγάια πνζνζηά αλαβαζκνινγήζεσλ. Σν γεγνλφο 

απηφ νδήγεζε πηζαλφηαηα ζηελ θαηάξγεζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηε ζεκαηνινγία  

ησλ εμεηάζεσλ… 

Αθνινπζεί ε επίζεκε ιχζε ηνπ ζέκαηνο πνπ έζηεηιε ε θεληξηθή επηηξνπή εμεηάζεσλ: 

α.   lnQ(t) = αt+βQ(t)= e
αt+β

 = e
αt

 ∙ e
β
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Q(0) = 3 e
β
= 3  β = ln3 

Q(
 

 
)= 

 

 
 3 

 

  = 
 

 
 

 

  = 
 

 


 

 
 = ln

 

 
α=-2ln2α=-ln4 

ΆξαQ(t)= 3e
-tln4

 =3       -t
 =3∙4

-t
 ,t≥0 

β.Q(t) = 
 

  
 ∙3  4

-t
=4

-2
t=2 έηε 

γ. Πξέπεη Q(t)≤ 
 

 
 ∙3  3∙4

-t
 ≤ 

 

 
 4

-t
 ≤ 3

-2
 -tln4≤-2ln3 tln4≥2ln3  

t≥ 
    

   
 =

   

   
Άξα ν ειάρηζηνο ρξφλνο είλαη 

   

   
 έηε.( ≈19 κήλεο) 

 
1
Παξαθάησ δίλνληαη κεξηθέο ιχζεηο απφ αλαβαζκνινγεκέλα θαη κφλν  γξαπηά: 

I. Κάπνηνη (επθπείο θαζψο θαίλεηαη) καζεηέο έρνληαο αληηιεθζεί ηελ νπζία ηνπ 

πξνβιήκαηνο, πξνζέθπγαλ ζηνλ λφκν ηεο εθζεηηθήο κεηαβνιήο ρσξίο λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηε δνζκέλε ζρέζε lnQ(t)=αt+β αμηνπνηψληαο απεπζείαο ηα δεδνκέλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο Q(t)=Q0 ∙ e
ct
  κε Q0=3 , Q(

 

 
)=

 

 
ή Q(6)=

 

 
(t ζε κήλεο)  

θαη ηειηθά ππνινγίδνπλ ην c = −ln4.  Ο ιφγνο πνπ ε ιχζε απηή απνξξίθζεθε δελ είλαη 

βέβαηα γλσζηφο . Δηθάδεη θαλείο φηη νη βαζκνινγεηέο έθξηλαλ φηη εηζήρζε απζαίξεηα 

ν ηχπνο ηεο εθζεηηθήο κεηαβνιήο  ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «καζεηηθήο πνλεξίαο» 

φπσο πξνέβιεπαλ παιηφηεξα νη γεληθέο νδεγίεο βαζκνιφγεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε φκσο 

αληηκεηψπηζε απνηειεί κάιινλ επίδεημε ζηείξνπ ζρνιαζηηθηζκνχ θαη πξνζήισζεο 

ζηελ αλαγλψξηζε δηαδηθαζηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ καζεηψλ, δεδνκέλεο θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο παξαιιαγήο ηεο εθζεηηθήο κεηαβνιήο. 

II.Κάπνηνη πάιη θαηέθπγαλ ζηε ρξήζε πξαθηηθήο αξηζκεηηθήο ρσξίο λα 

αζρνιεζνχλ κε ην α εξψηεκα αδηαθνξψληαο γηα ηνπο θφπνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ λφκνπ ηεο εθζεηηθήο κεηαβνιήο αιιά θαη ησλ ζεκαηνδνηψλ: 

                                                           
1
 Θ προτεινόμενθ λφςθ είναι τυπικι και εςτιάηει ςτον αλγεβρικό χειριςμό κζτοντασ ςτο περικϊριο 

τθν πραγματικι φφςθ του προβλιματοσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ο ηθτοφμενοσ ελάχιςτοσ χρόνοσ  

για τθν τιμι του προϊόντοσ δίνεται ςτθν κακόλου ρεαλιςτικι μορφι  
   

   
  ζτθ. Θ απουςία 

εναλλακτικϊν μεκόδων λφςθσ ι οδθγιϊν αντιμετϊπιςισ τουσ από τουσ βακμολογθτζσ οδιγθςε – ςε 
ςυνδυαςμό με αναπάντεχα μεγάλθ ποικιλία λφςεων που ζδωςαν οι μακθτζσ – ςε υψθλά ποςοςτά 
αναβακμολογιςεων. Σο γεγονόσ αυτό καταδεικνφει ότι οι βακμολογθτζσ είτε δεν αντιλιφκθκαν είτε 
δεν ζκαναν αποδεκτοφσ τουσ τρόπουσ λφςθσ των μακθτϊν αν και  ιταν ςωςτοί 
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Σν 
 

  
ηνπ 300000είλαη 18,750  

ε έλα εμάκελν απφ 300000δξρ έγηλε ην πξντφλ 150000δξρ 

ε έλα αθφκα εμάκελν ε ηηκή απφ 150000δξρ έγηλε 75000 

Μεηά απφ έλα αθφκα εμάκελν ε ηηκή απφ 75000δξρ έγηλε 37500 

ην ηειεπηαίν εμάκελν ε ηηκή ηνπ πξντφληνο απφ 37500 ζα γίλεη 18750. 

Άξα ην πξντφλ ζε 4 εμάκελα ζα θηάζεη ζην 1/16 ηεο αξρηθήο. 

III. Υξήζε γεσκεηξηθώλ πξνόδσλ θαη γξακκηθώλ παξεκβνιώλ 

γ) Οη δηαδνρηθέο ηηκέο ηνπ πξντφληνο αλά εμάκελν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

δηαδνρηθνί φξνη ηεο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ: 3 , 
 

 
 . 

 

 
 ,

 

 
 , 

 

  
 

Σν 
 

 
 ηνπ πνζνχ κεηψλεηαη ζην 

 

  
 ζε 6 κήλεο. 

Άξα ζε 3 κήλεο ζα κεησζεί ζην 

 

 
 

 

  

 
 = 

 

  

 
 =

 

  
 [ <

 

 
 ] 

Άξα ζε 1,5 κήλα ζα κεησζεί ζην 

 

 
 

 

  

 
 = 

 

  

 
 =

 

  
[ <

 

 
 ] 

Άξα ν δεηνχκελνο ρξφλνο γηα λα κεησζεί ε ηηκή ζην 
 

 
ηεο αξρηθήο είλαη 

6+6+6+1,5=19,5 κήλεο 

α. 1
νο

 ππνδηπιαζηαζκφο ζε 6 κήλεο : κέλεη ην 
 

 
 ηνπ πνζνχ 

      2
νο

 ππνδηπιαζηαζκφο ζε 6 κήλεο : κέλεη ην 
 

 
 ηνπ πνζνχ 

Σα δηαδνρηθά πνζά απνηεινχλ γεσκεηξηθή πξφνδν  

Άξα :  Q0 = 3 ,   Q1 = 
 

 
 

Q1=Q0 ∙ ι   =>   ι=
 

 
  =>Qλ 
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 Ζ πξνεγνχκελε ιχζε πνπ έδσζαλ νξηζκέλνη καζεηέο ππνδειψλεη νπζηαζηηθά κηα 

δηαθνξεηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο ησλ εθζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε άιιεο ρψξεο. Π.ρ. ζην [11] ζπλίζηαηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη γξακκηθέο 

ζπλαξηήζεηο λα παξνπζηάδνληαη καδί κε ηηο εθζεηηθέο αθνχ νη κελ γξακκηθέο 

κεηαβάιινληαη  κε ζηαζεξφ ξπζκφ θαη νη εθζεηηθέο κεηαβάιινληαη κε ζηαζεξφ ιφγν 

κεηαβνιήο ζε ηζνκήθε πάληα δηαζηήκαηα.  

Ζ πξνεγνχκελε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ εμεηάζεσλ έρεη ζαθείο αλαινγίεο κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο ινγαξηζκηθήο θαη ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο ηζηνξηθά, κέζσ ηεο 1-1 

αληηζηνηρίαο ησλ φξσλ κηαο αξηζκεηηθήο θαη κηαο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ. Ζ ζρέζε 

κεηαμχ πξνφδσλ θαη εθζεηηθήο κεηαβνιήο θαίλεηαη λα ππήξρε ζε ιαλζάλνπζα κνξθή 

ζην κπαιφ νξηζκέλσλ καζεηψλ. 

Ζ  αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ εγείξνληαη ζε ζρέζε κε ηε  

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (βι. [40, ζει.58-59] Σα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ην 

κπαιφ αξθεηψλ καζεηψλ, αλ δελ ρεηξαγσγεζεί κέζα ζηα θαινχπηα ηεο 

«κεζνδνινγίαο» είλαη ηθαλφ γηα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα, θαη κάιηζηα ζηηο αζθπθηηθέο 

ζπλζήθεο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ.  

 

πλνπηηθά ε εκπινθή ησλ εμεηάζεσλ θαη ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζηε Γ΄ Λπθείνπ νδεγώληαο ηελ ζε 

έλα κνληέιν πνπ απαηηεί  ππέξκεηξε  αζθεζηνινγία θαη «κεζνδνινγία» 

θξνληηζηεξηαθνύ ηύπνπ.  

Σα κελχκαηα απφ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο -φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηα βαζκνινγηθά θέληξα θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ζηαηηζηηθψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο- απνηππψλνληαη θαη ζηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ θαη 

ζηνπο ζρνιηαζκνχο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο  φπσο: 

 «Νέν βαηεξιώ ζε Λνγνηερλία θαη Μαζεκαηηθά 

 Γηπιό κπάραιν κε ηα Μαζεκαηηθά 

 νθ θαη δένο ζηα Μαζεκαηηθά. Γύζθνια θαη ηα Αξραία 

 ηξηθλά ηα Μαζεκαηηθά. Πηώζε βάζεσλ ζηηο Πνιπηερληθέο ρνιέο» 

πλήζσο ηα πξσηνζέιηδα αθνινπζνχληαη απφ αλαιχζεηο γηα ηε ζεακαηηθή απνηπρία 

ησλ καζεηψλ θαη εγείξνπλ ζπδεηήζεηο ζε δεκνζηνγξαθηθφ επίπεδν κε αθνξηζκνχο 
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γηα ηελ πνηφηεηα ηεο καζεκαηηθήο - θαη φρη κφλν –εθπαίδεπζεο θαη θαηαιαγηάδνπλ 

πνιχ ζχληνκα. Αμηνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε έξεπλεο  θαη αλαιχζεηο πνπ 

απνηππψλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζύλδεζεο ησλ εμεηάζεσλ κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζηελ Γ΄ Λπθείνπ. Σν πξφβιεκα πνπ αλαδεηθλχεηαη 

απφ ηηο εξγαζίεο απηέο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ [39] εζηηάδεη ζε ζεκεία φπσο: 

 Ζ απφιπηε εμάξηεζε ησλ καζεηψλ απφ δηαδηθαζηηθή γλψζε ζε βάξνο ηεο 

ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο. 

 Υακειφ αιγεβξηθφ ππφβαζξν. 

 Απνκλεκφλεπζε ζεσξίαο. 

 Ζ ειιηπήο θαηαλφεζε ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Απφ ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εδψ θαη δεθαεηίεο ηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην Λχθεην. Οη απαηηήζεηο ησλ ζεκάησλ ζηηο 

παλειιαδηθέο ζέηνπλ ζηφρνπο πξνο ηνπο δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο φπσο ε 

αλάπηπμε αιγεβξηθψλ δεμηνηήησλ θαη ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

Αλάιπζεο.   

Γελ είλαη άγλσζην ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ «εμαθαλίδνληαη» απφ ην 

ζρνιείν ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. Αλ δε ζπλδπαζηεί κε ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο 

χιεο αλά δίκελν, θαίλεηαη φηη νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ηαρεία νινθιήξσζε ηεο 

χιεο, απαμηψλνληαο ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη θάλνληαο ηελ αιιαγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ επηηαθηηθή. 

 Σν πιαίζην πνπ ζέηεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ είλαη ζαθψο επθηαίν. Θέιεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ λα 

νξγαλψλεηαη ζηε βάζε αξκνληθήο ζπλχπαξμεο θαηάιιεισλ θαη πινχζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκαηηζκφ κηαο επηζπκεηήο ηειηθήο ζπκπεξηθνξάο . Ζ 

απνηπρία ησλ καζεηψλ ζην πξψην ζέκα ζηηο εμεηάζεηο φπσο αλαθέξεηαη [39] ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50%  πεξίπνπ δείρλεη εθηξνρηαζκφ ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ζέιεη ηελ απφδεημε λα κελ παξνπζηάδεηαη σο ηειηθφ 

πξντφλ αιιά κέζα απφ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο  πνπ λα εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ. Γηαηείλνληαη δε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ φηη κπνξεί απηφ 

λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. Η παξνρή 
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ζηνπο καζεηέο δηθιείδαο αζθαιείαο ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο πεξηιακβάλεη  ηελ 

αλαθνξά ζηελ Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθώλ πνπ απνηειεί πεδίν πινύζην ζε ηδέεο γηα ηε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κηαο έλλνηαο. Σν Π.. δελ πεξηέρεη έλα ζύλνιν αζύλδεησλ 

ελλνηώλ αιιά δίθηπν ζπγγελώλ ελλνηώλ. [43] 

Γελ είλαη εχθνιν κέζα ζηα πιαίζηα απηά λα δηαηππσζεί  κηα ζαθήο θαη πινπνηήζηκε 

δηδαθηηθή πξφηαζε. Οη Gravemeijer, & Doorman,  (1999) ζην [16] αλαθέξνπλ πσο ν 

Tall ηζρπξίδεηαη  φηη νη καζεκαηηθνί θάλνπλ έλα ηππηθφ ιάζνο φηαλ ζρεδηάδνπλ κηα 

ζεηξά καζεκάησλ γηα ηελ Αλάιπζε. Απινπνηνχλ έλα ζχλζεην καζεκαηηθφ ζέκα 

δηαζπψληαο ην ζε κηθξφηεξα. Οη καζεηέο φκσο κπνξεί λα βιέπνπλ ηα θνκκάηηα φπσο 

αθξηβψο παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ρσξίο  λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε  

εηθφλα.  Οη καζεηέο πξέπεη λα βηψζνπλ κηα πνηνηηθή εηζαγσγή ηεο καζεκαηηθήο 

έλλνηαο κε έκθαζε ζηελ νπηηθνπνίεζε. „πσο αλαθέξεηαη [31] πνιινί καζεηέο 

ελδηαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο θαη «κεζνδνινγίεο» απνθιείνληαο ην 

ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο Αλάιπζεο. Οη ηερληθέο απηέο φκσο ρσξίο ην 

ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θελέο. Μηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε 

ηεο Αλάιπζεο βνεζά φρη κφλν ζην λα παξέρεη έλα θίλεηξν γηα ηε κειέηε ηεο, αιιά 

θαη έλα ιφγν γηα ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. 
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1.2  Δυςκολύεσ των μαθητών με τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ Ανϊλυςησ 
 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία είλαη 

αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ. Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο  επαλαιακβάλνπλ ιάζε ηα 

νπνία είλαη επίκνλα θαη αλαπαξάγνληαη. ηεξίδνληαη ζε πξνεγνχκελε γλψζε -  

αληίιεςε  πνπ δελ είλαη πιένλ επαξθήο. Δίλαη ν ηξφπνο γηα λα εληνπηζηεί έλα 

εκπφδην. Ζ έλλνηα ηνπ γλσζηηθνχ εκπνδίνπ πξσηνεηζήρζε απφ ηνλ  Bachelard ην 

1938.  Ο Brousseau ππνζηεξίδεη φηη ηα ιάζε ζρεηίδνληαη ζπρλά κε εκπφδηα πνπ 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: 

 Δπηζηεκνινγηθά εκπόδηα (πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο θαη ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ) 

 Γελεηηθά – ςπρνινγηθά εκπόδηα (νληνγελεηηθά- πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ 

αηνκηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή) 

 Γηδαθηηθά εκπόδηα  (εκθαλίδνληαη εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο δηδαζθαιίαο) 

Δηδηθφηεξα ηα επηζηεκνινγηθά εκπφδηα ηα νξίδεη σο γλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε νξηζκέλα πιαίζηα νπφηε θαη εδξαηψλνληαη, αιιά απνηπγράλνπλ ζε 

αιιαγή πιαηζίνπ νπφηε νδεγνχληαη ζε αληηθάζεηο. Ζ απνδφκεζε ηεο αξρηθήο θαη 

αλεπαξθνχο γλψζεο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε λέα ιεηηνπξγηθή ζην λέν πιαίζην 

είλαη αλαγθαία θαη απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα γλσζηηθήο αλαθαηαζθεπήο. Ζ 

δηδαζθαιία κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο απαηηεί θαηά ηνλ Brousseau [27] κεηαμχ άιισλ 

ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ζηε καζεκαηηθή ζεσξία θαη ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

αλαπηχρζεθε, ηα εκπφδηα ζηελ εμέιημή ηεο θαη νη ηξφπνη πνπ μεπεξάζηεθαλ.  

Σξείο είλαη νη βαζηθέο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο: 

 Ζ ειιηπήο θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ θαη ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο 

 Ζ δηάζηαζε κεηαμχ «αιγεβξηθνχ» θαη «αλαιπηηθνχ» ηξφπνπ ζθέςεο 

 Ζ δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ. 
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            1.2.1 Δυςκολύεσ των μαθητών ςτην ϋννοια τησ ςυνϊρτηςησ 
 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο είλαη θεληξηθή ζηνλ απεηξνζηηθφ ινγηζκφ θαζψο θαη απηή 

πνπ δηαθξίλεη ηα ζχγρξνλα απφ ηα θιαζζηθά καζεκαηηθά [13]Δίλαη κηα δχζθνιε 

έλλνηα αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζηεκνινγηθή πνιπκνξθία, αλαπαξαζηαηηθή 

πνιππινθφηεηα, έρεη επξχ ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη πιήζνο ρξήζεσλ. Ζ έλλνηα ηεο 

ζπλάξηεζεο ήξζε ζηελ επηθάλεηα απφ ηνλ Leibniz ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα κε ηνλ 

φξν functio απφ ην ιαηηληθφ ξήκα fungor πνπ ζεκαίλεη «εθηειψ» γηα λα πεξηγξάςεη 

κηα κεηαβιεηή y ηεο νπνίαο ε ηηκή εμαξηάηαη απφ κηα κεηαβιεηή x. Αξρηθά 

ζεσξήζεθε φηη έρεη ζαθή ηχπν (π.ρ. y=x
2
) θαη ηνλ επφκελν αηψλα πεξηγξαθφηαλ κε 

ηνλ γεληθφηεξν ηχπν y=f(x). Απφ ηελ αξρή είρε ζπλδεζεί κε ην γξάθεκά ηεο.  ηνλ 

20
ν
 αηψλα ε νπηηθή ηδέα ηνπ γξαθήκαηνο, ζεσξήζεθε σο έλα ζχλνιν δηαηεηαγκέλσλ 

δεπγψλ. Ζ εμέιημε απηή πεξηέρεη ελλνηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο δπζθνιίεο [24, ζει.9]. 

Παξφηη ν ηππηθφο νξηζκφο ηεο είλαη απιφο ε ίδηα ε έλλνηα είλαη έλα πνιχπινθν κίγκα 

γεσκεηξηθήο, αιγεβξηθήο θαη ηππηθήο  ινγηθήο ζθέςεο. Αθφκε θαη αλ νη καζεηέο 

δηδάρζεθαλ ηνλ ηππηθφ νξηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο,  πνιινί απφ απηνχο δελ κπφξεζαλ λα 

αλαπαξάγνπλ ηνλ νξηζκφ απηφ, φηαλ ξσηήζεθαλ θαη αθφκα πην ζπάληα απάληεζαλ ζε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηε ζπλάξηεζε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηελ θαηαλφεζή ηεο [13]. πλνπηηθά [17, ζει.14-15], [24, ζει.10-11] παξαηεξήζεθε  

λα αλαπηχζζνληαη  παξαλνήζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο φπσο  

νη παξαθάησ: 

 Μηα ζπλάξηεζε δίλεηαη πάληα απφ ηνλ (ή έρεη πάληα) αιγεβξηθφ ηεο ηχπν 

 πλαξηήζεηο ίζεο έρνπλ πάληα ίδην ηχπν 

 Μηα ζπλάξηεζε έρεη σο πεδίν νξηζκνχ έλα δηάζηεκα 

 Πνιιέο παξαλνήζεηο αθνξνχλ ζηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

θαζψο θαη ζε έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ φπσο ξίδεο,  εθαπηφκελεο 

 Οη ηξείο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ζπλάξηεζεο θαη ε κεηαθνξά απφ ηελ κία ζηελ 

άιιε δελ είλαη απηφκαηε 

 Οη ζηαζεξέο δελ είλαη ζπλαξηήζεηο, γεληθφηεξα αλ δελ ππάξρεη x ζηνλ ηχπν 

ηφηε ν ηχπνο δελ αλαπαξηζηά ζπλάξηεζε 

 Σαχηηζε ηεο ζπλάξηεζεο κε ηνλ ηχπν ηεο 
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 Μηα ζπλάξηεζε πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη παξαγσγίζηκε γηα λα ζεσξεζεί 

πξαγκαηηθά σο ζπλάξηεζε 

 Οη ζπλαξηήζεηο πνιιαπινχ ηχπνπ δελ είλαη κία ζπλάξηεζε αιιά πνιιέο 

 

1.2.2 Δυςκολύεσ των μαθητών ςτην ϋννοια του ορύου 
 

ηε δηδαζθαιία ηεο Αλάιπζεο νη καζεηέο έξρνληαη γηα πξψηε θνξά αληηκέησπνη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ θαη εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνπλ απιέο ππνινγηζηηθέο θαη αιγεβξηθέο δηαδηθαζίεο [23]. Άιισζηε ε 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ απφ ηνπο καζεηέο ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο πνπ νξίδνληαη κε ηε 

βνήζεηά ηνπ φπσο ε ζπλέρεηα θαη ε παξάγσγνο. 

Ζ δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο παξαγψγνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κε απζηεξφηεηα ρσξίο 

ηε γλψζε ηνπ νξίνπ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ [4, ζει.8] . 

Πνιιέο έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ  ζηηο επηζηεκνινγηθέο πηπρέο ησλ ελλνηψλ ηεο 

Αλάιπζεο ηνλίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ην απεηξνζηά ειάρηζην 

ζηελ θνξκαιηζηηθή Αλάιπζε (απφ ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ ζηνλ δηαθνξηθφ θαη 

νινθιεξσηηθφ ινγηζκφ). Ζ έλλνηα ηνπ νξίνπ αλαπηπζζφηαλ γηα 2000 ρξφληα. 

Ζ Sierpinska (1985,1990) φπσο αλαθέξεη ν Ely ζην [13] αλαγλψξηζε επηζηεκνινγηθά 

εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε ην απεηξνζηά ειάρηζην θαη ην άπεηξν. Τπνζηήξημε πσο ε 

ππέξβαζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ θαηαλφεζε. πσο αλαθέξεη ν 

Ely ζην [13] ε Δχα (κηα καζήηξηα ηεο Sierpinska κεηά ηελ απφδεημε ηνπ 

0.999999…..=1 ηζρπξίζηεθε πσο : 

“Arithmetically or algebraically, it’s all right, but in reality… It will be close to one but 

will not equal one.  There will be a slight, very slight difference, but a difference all the 

same… It’s like the asymptote of a hyperbola: they will never touch each other… The 

difference is getting smaller and smaller but it will not turn into zero…” (1987, p. 378) 

Ζ καζεκαηηθή απφδεημε , παξφηη είλαη απνδεθηή , δελ επεξεάδεη ηελ πεπνίζεζε ηεο 

Δχαο (φπσο θαη πνιιψλ καζεηψλ) πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ίζσο ν ίδηνο ν αξηζκφο 

λα θηλείηαη πάλσ ζηνλ άμνλα κε ζηφρν λα θηάζεη ηνλ αξηζκφ 1. Απηά ηα 

επηζηεκνινγηθά εκπφδηα είλαη θνηλά κεηαμχ ησλ καζεηψλ πάλσ ζηηο έλλνηεο ηνπ 
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νξίνπ , ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη κάιηζηα δελ είλαη 

εχθνιε ε ππέξβαζή ηνπο [13]. 

πσο θαη λα πξνζεγγηζηεί ε Αλάιπζε ππάξρνπλ εγγελείο δπζθνιίεο ζηηο έλλνηεο. Οη 

καζεηέο πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ηππηθή δηδαζθαιία έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο , 

ηδέεο, πεπνηζήζεηο, εηθφλεο θαη γλψζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη (απζφξκεηεο 

αληηιήςεηο). Σηο αληηιήςεηο απηέο δελ ηηο απνβάιινπλ αιιά ηηο ηξνπνπνηνχλ θαη ηηο 

ελζσκαηψλνπλ ζηηο λέεο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία [23]. 

Αλαθέξνληαη νη παξαθάησ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ νξίνπ απφ ηνπο καζεηέο: 

 Ζ γιψζζα ρξεζηκνπνηεί φξνπο θνηλνχο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηελ 

θαζνκηινπκέλε θαη δηαθνξεηηθφ ζην καζεκαηηθφ ιφγν. Λέμεηο φπσο ηείλεη 

πιεζηάδεη, φξην έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη εληζρχνπλ παξαλνήζεηο. Π.ρ.  

φξην κπνξεί λα είλαη θαη έλα εκπφδην πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί. 

 Ζ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην φξην δελ εθηειείηαη κε απιή αξηζκεηηθή ή 

άιγεβξα, ππεηζέξρεηαη  ε έλλνηα ηνπ απείξνπ θαη γεληθά ην φιν ζέκα 

«θαιχπηεηαη απφ κπζηήξην» 

 Τπάξρνπλ παξαλνήζεηο ζηελ έλλνηα ηνπ απείξσο κηθξνχ (θαη αληίζηνηρα ηνπ 

απείξσο κεγάινπ) θαη ηνπ απεηξνζηνχ πνπ δελ δηδάζθνληαη αλ θαη 

ππνλννχληαη.  

 πρλά νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε αλ ηειηθά ην φξην 

κπνξεί λα γίλεη εθηθηή ηηκή ή αθφκα λα  μεπεξαζηεί. 

 Πξνθαιείηαη ζχγρπζε ζην πέξαζκα απφ ην πεπεξαζκέλν ζην άπεηξν. 

Ζ έλλνηα ηνπ νξίνπ εκπεξηέρεη δχν δηαδηθαζίεο. Σελ ζχγθιηζε ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο θαη ηεο εμαξηεκέλεο [13]. Ζ έλλνηα ηνπ νξίνπ δειψλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο σο δπλακηθή δηαδηθαζία θαη φηη ε δηαδηθαζία ηνπ νξίνπ είλαη ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δπλακηθέο αληηιήςεηο γηα ην «φξην» (φπσο ηείλεη, πξνζεγγίδεη, 

πιεζηάδεη απεξηφξηζηα, θ.ν.θ.), πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζην θαζεκεξηλφ ιεμηιφγην 

κε πνιιαπιέο ζεκαζίεο, θαη ηε ζηαηηθή αληίιεςε πνπ εθθξάδεη ν απζηεξφο 

καζεκαηηθφο (εςηινληηθφο) νξηζκφο ν νπνίνο έρεη εμνβειίζεη θάζε έλλνηα θίλεζεο. Σν 

φξην ζηα Μαζεκαηηθά εθθξάδεηαη κε ινγηθά θαη αιγεβξηθά εξγαιεία φπσο είλαη νη 

πνζνδείθηεο, νη ζπλαξηήζεηο, νη  απφιπηεο ηηκέο θαη νη αληζφηεηεο. Ζ ιέμε „ηείλεη‟ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα αληηπαξαγσγηθή εηθφλα ηεο έλλνηαο.  ια ηα παξαπάλσ 



 
34 

 

πξνθαινχλ γλσζηηθή δπζαξκνλία ζηνπο καζεηέο θαζψο πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ νξίνπ σο δηαδηθαζία κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ην φξην είλαη ηηκή. 

Ζ εηθφλα ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ κπνξεί λα είλαη ξεπζηή αιιά παξάιιεια θαη δχζθνιν 

λα μεπεξαζηεί [13]. Αθφκε θαη φηαλ έρνπλ δηδαρηεί ηνλ ηππηθφ νξηζκφ ηνπ νξίνπ , 

παξακέλνπλ νη αληηιήςεηο ηνπο σο θξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί πνπ πεγάδεη 

απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ιέμεο φξην σο θξάγκα (αμεπέξαζην) .Σν 0,999…… 

δελ κπνξεί λα είλαη 1 αθνχ είλαη πάληα θάηη ιηγφηεξν φπσο ππνζηεξίδεη ε Δχα ζηελ 

Sierpinska. Οη παξαλνήζεηο ζπλερίδνληαη ζηε ζχγθιηζε ζεηξψλ κε ηελ νπνία δελ ζα 

αζρνιεζνχκε φκσο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Αλαδεηθλχεηαη ηειηθά  φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ θαηαλνεί πιήξσο ηελ 

έλλνηα ηνπ νξίνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε αιιά θαη ζεκειηψδεο πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη ε έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο , παξαγψγνπ θαη νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο ζε 

επίπεδν ιπθείνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αλαπηχζζνληαη παξαλνήζεηο ζηνπο 

καζεηέο γηα ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ φπσο νη παξαθάησ: 

 Ζ αλαδήηεζε νξίνπ έρεη πάληα λφεκα 

 Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλα φξην είλαη φηαλ ηα πιεπξηθά 

ππάξρνπλ θαη είλαη άληζα 

 Ζ ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ νξίσλ θαη πξάμεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο θαλέλαλ 

έιεγρν 

 Ζ χπαξμε νξίνπ ζπλεπάγεηαη κνλνηνλία ή ηνπηθή κνλνηνλία εθαηέξσζελ ηνπ 

x0 (φπσο αλαθέξνπλ νη νδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ)  

 Ζ ρξήζε ηδηνηήησλ θαη δηάηαμεο ρσξίο έιεγρν χπαξμεο ησλ νξίσλ θαη κε 

αιφγηζηε ρξήζε ηζνδπλακηψλ. 

 Σν        
     = f(x0) 

 Σν x0 αλήθεη πάληα ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο. [45] 

Παξφια απηά νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ιχλνπλ αζθήζεηο θαη λα επηηπγράλνπλ ζηηο 

εμεηάζεηο. ε φξνπο δηαδηθαζηηθήο – ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο ππάξρνπλ έξεπλεο 

πνπ δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ καζεηέο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ απείξνπ 

πεξηζζφηεξν δνκηθά θαη θνξκαιηζηηθά ζε ζρέζε κε άιινπο καζεηέο πνπ ηελ 

πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν δηαδηθαζηηθά θαη φρη ηππηθά [10]. Σα πξνεγνχκελα 

θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή εκπεηξία αιιά θαη απφ 

ηε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ζηα βαζκνινγηθά θέληξα.  

[23, ζει.5] 
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ε θάζε πεξίπησζε νη δπζθνιίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πεγάδνπλ απφ πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Αλαγλσξίδεηαη ινηπφλ ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

απζηεξνχ θαη ζρνιαζηηθνχ ζρεδηαζκνχ δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο 

καζεηέο ηεο έλλνηαο ηνπ νξίνπ. 
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1.2.3 Δυςκολύεσ των μαθητών ςτην ϋννοια τησ παραγώγου 
 

Απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηνλ 17ν αηψλα ππήξμαλ πνιιέο θαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο 

θαη κε ηελ παξαγσγή ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ. Ζ ηερληθή ηεο παξαγψγηζεο σο κηα κέζνδνο ιχζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα (ζηηγκηαία ηαρχηεηα, εθαπηνκέλε 

θακπχιεο, πξνζδηνξηζκφο αθξνηάησλ θαη ππνινγηζκφο κήθνπο θακπχιεο) 

αλαπηχρζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν. Σα απνηειέζκαηα, αλ θαη ζεκαληηθά ήηαλ αηειή 

θαη αζπληφληζηα. Ζ ηδέα ηεο ζπλάξηεζεο θαη ηνπ νξίνπ δελ ήηαλ ζην κπαιφ ησλ 

καζεκαηηθψλ εθείλεο ηεο επνρήο νχηε βέβαηα θαη ν νξηζκφο ηνπο. Ζ αληίιεςε ηεο 

έλλνηαο ηεο παξαγψγνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν σο ιφγνο κεηαβνιήο κηαο κεηαβιεηήο 

πνζφηεηαο ή σο ζπληειεζηήο δηεχζπλζεο. Ζ ηερληθή παξαγψγηζεο ζεσξήζεθε λέν 

είδνο Άιγεβξαο. Ζ δηαηχπσζε λέσλ θαλφλσλ θαη ε βειηίσζε ηεο ηερληθήο απηήο ήηαλ 

έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο καζεκαηηθνχο εθείλεο ηεο 

επνρήο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θαη πνηθίισλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ απζηεξφηεηα θαη ε ζεκειίσζε αξρψλ θαη νξηζκψλ ήηαλ 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Απφ ηνλ Fermat πνπ ζηα 1630 εθάξκνδε φιε ηελ 

δηαδηθαζία παξαγψγηζεο ζε θάζε πξφβιεκα μερσξηζηά  κέρξη ηνλ Leibniz ην 1680 

πεξίπνπ πνπ δηαηχπσζε ηνπο γλσζηνχο –φπσο είλαη θαη ζήκεξα- θαλφλεο 

παξαγψγηζεο ρσξίο φκσο ηηο απνδείμεηο ηνπο πνπ πξνέθπςαλ πνιχ αξγφηεξα φηαλ 

πιένλ φηαλ ν Γηαθνξηθφο ινγηζκφο έθηαζε ζε πνιχ πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο[4, 

ζει.8].  

Ζ ηζηνξηθή δπζθνιία ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ 

αληαλαθιάηαη ζηνπο ζχγρξνλνπο καζεηέο θαη παξέρεη κία απφ ηηο πξψηεο πεξηγξαθέο 

ησλ δπζθνιηψλ κε παξαγψγνπο. Δλψ νη καζεηέο γλψξηδαλ θαιά ηηο ηερληθέο 

παξαγψγηζεο, αληρλεχηεθαλ  ζεκαληηθέο παξαλνήζεηο ηεο έλλνηαο ηεο παξαγψγνπ σο 

ξπζκφ κεηαβνιήο θαη ηεο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο παξαγψγνπ. Σν γεγνλφο απηφ  

ζπρλά ζπλδέεηαη κε θαθή ή αλεπαξθή θαηαλφεζε ησλ νξίσλ. Έξεπλεο πνπ 

δηαδέρηεθαλ απηήλ επηβεβαίσζαλ ηα επξήκαηα, φπσο ηελ αδπλακία ζχλδεζεο ησλ 

ππνινγηζκψλ ησλ παξαγψγσλ κε ηελ εμίζσζε εθαπηνκέλεο ή ηελ ζχλδεζε ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο κε ηελ παξάγσγφ ηεο[10] 
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Απφ ηελ εκπεηξία ζηελ ηάμε πνιινί καζεηέο δείρλνπλ λα ηα θαηαθέξλνπλ πνιχ θαιά 

ζε εχξεζε ηχπνπ παξαγψγνπ αιιά ζε απφπεηξεο εχξεζεο παξαγψγσλ ζπλαξηήζεσλ 

ηεο κνξθήο: √   
 ή √

   

   
 θπξηαξρεί ε αλάγθε γξήγνξεο εχξεζεο ηνπ ηχπνπ ρσξίο ηελ 

εμέηαζε πεδίσλ νξηζκνχ, παξαγσγίζεηο ζε ζεκεία πνπ πξέπεη λα εηζαρζεί ν νξηζκφο . 

Ζ εκπινθή επίζεο ησλ καζεηψλ (αιιά θαη ησλ δηδαζθφλησλ) ζε πξνβιήκαηα ξπζκνχ 

κεηαβνιήο εκπεξηέρεη κεξηθέο θνξέο θφβν γηα αλεπάξθεηα γλψζεσλ ζε ζπλαθείο 

επηζηήκεο. ε πξνβιήκαηα  ξπζκνχ κεηαβνιήο  ππάξρνπλ θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηα 

δηάθνξα βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ 

πνπ αληινχληαη απφ ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ (13 ζηνλ 

αξηζκφ (2.4 ΡΤΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ [42,ζει.125]).  
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        1.2.4 Δυςκολύεσ των μαθητών ςτα ολοκληρώματα 
 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ην νξηζκέλν 

νινθιήξσκα έρεη σο βάζε ηε δπζθνιία κε ηα φξηα γεληθά. ε έξεπλα ησλ 

Rasslan&Tall(2002) ζε 41 καζεηέο ιπθείνπ πνπ ηνπο δεηήζεθε λα νξίζνπλ ην 

νξηζκέλν νινθιήξσκα 26 δελ απάληεζαλ, 4 απάληεζαλ σο εκβαδφ, 3 σο F(b)-F(a) 

φπνπ F ε αληηπαξάγσγνο θαη a,b ηα άθξα νινθιήξσζεο , 5 έδσζαλ ιαλζαζκέλε 

απάληεζε θαη 3 απάληεζαλ κε παξάδεηγκα. Καλέλαο φκσο σο ην φξην ηνπ 

αζξνίζκαηνο Riemann [10]. 

Ο Οινθιεξσηηθφο ινγηζκφο φπσο παξνπζηάδεηαη ζην [43] μεθηλά κε ην αφξηζην 

νινθιήξσκα, ζπλερίδεη κε κεζφδνπο νινθιήξσζεο γηα αφξηζηα νινθιεξψκαηα θαη 

θαηαιήγεη ζε δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Ζ έλλνηα ηνπ νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο έξρεηαη 

ακέζσο κεηά. Μνινλφηη νη νδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ ζέηνπλ εθηφο δηδαθηέαο χιεο ην 

αφξηζην νινθιήξσκα (θαη ηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο – ηηο νπνίεο ζεκεησηένλ 

δηακέζνπ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζεσξήκαηνο Μέζεο ηηκήο, ηίζεληαη σο ζέκα εμεηάζεσλ 

ζρεδφλ θάζε έηνο-), πνιινί δηδάζθνληεο εμαθνινπζνχλ λα δηδάζθνπλ πξψηα ην 

αφξηζην νινθιήξσκα θαη κεηά ην νξηζκέλν. Απηφ δελ γίλεηαη ηπραία βέβαηα αθνχ ε 

πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη κε βάζε ηηο ηερληθέο νινθιήξσζεο. πλερίδνπλ 

λα ην πηνζεηνχλ αθνχ δηαπηζηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζηηθήο 

εθκάζεζεο ππνινγηζκνχ νινθιεξσκάησλ. Με ηηο ζεκεξηλέο νδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ 

ην ζεψξεκα πνπ ζπλδέεη ηελ παξάγσγν κε ην νινθιήξσκα δηδάζθεηαη επηθαλεηαθά 

θαη νη αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ζέηνληαη εθηφο εμεηάζεσλ.Υαξαθηεξηζηηθφ 

επίζεο είλαη φηη ζηελ εμεηαζηέα χιε ηνπ νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ δελ αλαθέξνληαη 

πξνβιήκαηα.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε 

ηηο έλλνηεο ηεο αλάιπζεο θαη ηα ιάζε ζηα νπνία ππνπίπηνπλ. Πνιιά απφ απηά κπνξεί 

λα νθείινληαη ζε ειιείςεηο ηηο δηδαζθαιίαο πνπ έρεη πξνεγεζεί ή ζηελ γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Άιια νθείινληαη ελδερνκέλσο ζηελ ιεπηή ζεσξεηηθή θχζε 

ησλ ελλνηψλ ηεο αλάιπζεο νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα καθξνρξφληαο ηζηνξηθήο 

εμέιημεο θαη επεμεξγαζίαο. Γεληθά ε Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζεσξείηαη έλα πεδίν 

πινχζην ζε ηδέεο γηα ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 
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1.3 Ο ρόλοσ τησ ιςτορύασ των μαθηματικών ςτη διδαςκαλύα και τη 

μϊθηςη 
 

ηνλ  Γεξκαλφ βηνιφγν  Ernst Haeckel‟s (1834–1919)  έρεη ηελ αξρή ηεο ε θξάζε «ε 

νληνγέλεζε αλαθεθαιαηψλεη ηε θπιινγέλεζε». Ζ ζεσξία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

πηνζεηήζεθε κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ παηδαγσγψλ ζηα ηέιε 

ηνπ 19νπ αηψλα. Ο Henri Poincare (1854-1912) πξφηεηλε φηη «ην έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα θάλνπλ ηα παηδηά λα αθνινπζνχλ ην δξφκν πνπ αθνινχζεζαλ 

νη παηέξεο ηνπο». Δπίζεο ν Felix Klein (1849-1925) πίζηεπε γηα ηε δηδαθηηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ φηη ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ.[28] 

Καηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ζπλαληάκε δηάθνξα επηρεηξήκαηα 

ππέξ ηνπ γηαηί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηζηνξία θαη γηα ην πώο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηζηνξία. Ζ βηβιηνγξαθία πξνζθέξεη κεξηθέο ελδηαθέξνπζεο 

πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ „γηαηί‟ θαη ησλ „πσο‟. Ζ απάληεζε ζηα „γηαηί‟ 

είλαη –εθηφο άιισλ- θαη ηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία θαη έρεη 17 επηρεηξήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 5 πεδία : 

(γηα πεξηζζφηεξα βι. [29, ζει.2] θαη [40, ζει.203-207]) 

 Ζ εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

 Ζ θχζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Σν δηδαθηηθφ ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Σε ζπλαηζζεκαηηθή πξνδηάζεζε επί ησλ Μαζεκαηηθψλ 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ Μαζεκαηηθψλ σο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο 

Μεξηθά απφ ηα επηρεηξήκαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζην [30] θαη [32] γηα ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ  ζπλνςίδνληαη [32, ζει.416 ] ζηα εμήο: 

 Η ηζηνξία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αύμεζε ησλ θηλήηξσλ θαη βνεζά 

ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηε κάζεζε. Με ηνλ ηξφπν 

πνπ δηδάζθνληαη ηα Μαζεκαηηθά, έρνπλ ηελ «εηθφλα» ησλ «βαξεηψλ» θαη νη 

ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζηαζεξά απμαλφκελε αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά. Ζ αλάγθε ηεο εθδήισζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηε 
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κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο έρεη πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη εξεπλεηέο  

πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά κπνξνχλ λα γίλνπλ πην ελδηαθέξνληα 

απνθαιχπηνληαο ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ παξειζφληνο  θαη 

φηη ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα μππλήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ. Αλ φκσο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηζηνξία γηα ράξε ηεο ηζηνξίαο ηα 

απνηειέζκαηα ζα είλαη επηθαλεηαθά θαη κε εθαξκφζηκα φπσο ηζρπξίδεηαη ν 

Stander(1989) ζην  [32]. 

 Σα εκπόδηα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ Μαζεκαηηθώλ 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εμήγεζε  ησλ δπζθνιηώλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλνί καζεηέο.   Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ, νξηζκέλεο έλλνηεο αλαγλσξίζηεθαλ αξγά απφ ηνπο 

καζεκαηηθνχο. Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη νη ζεκεξηλνί καζεηέο ζα 

αληηκεησπίζνπλ επίζεο δπζθνιίεο φηαλ αξρίζνπλ λα καζαίλνπλ απηέο ηηο 

έλλνηεο.  

 Σα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ.  Ζ ηδέα ηεο ρξήζεο ηζηνξηθψλ 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε δηδαζθαιία έρεη πξφζθαηα θηλήζεη ηελ 

πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ. ε αληίζεζε κε ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ γηα λα 

πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε ζηάζε ηνπο, 

ε ρξήζε ηζηνξηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

βειηίσζεο ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα Μαζεκαηηθά, θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Πνιιέο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

έρνπλ εμειηρζεί θαη έρνπλ αλαζεσξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ. Ζ 

ζνθία πίζσ απφ απηέο ηηο κεγάιεο πξνζπάζεηεο κπνξεί λα δψζεη κηα 

δηνξαηηθφηεηα ζηελ νπζία ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. 

 Η ηζηνξία απνθαιύπηεη ηηο αλζξσπηζηηθέο πηπρέο ηεο καζεκαηηθήο 

γλώζεο. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη πνιινί καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ηα καζεκαηηθά 

είλαη εθηφο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη  άθακπηα. 

 Η ηζηνξία δίλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο έλαλ νδεγό γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ελλνηώλ.  Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη πάληα λα θαζνξίδεη ηελ θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο. Ζ ηζηνξία πξνζδίδεη κηα έγθπξε πξνζέγγηζε. Ζ 
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ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ζηα ζρνιηθά καζεκαηηθά πξνγξάκκαηα φρη κφλν 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο λννηξνπίαο ησλ καζεηψλ θαη εληζρχεη ηε ζθέςε, 

αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη 16 αληεπηρεηξήκαηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο θαηά 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία: 

 Δπηζηεκνινγηθνχ-Φηινζνθηθνχ ραξαθηήξα 

 Γηδαθηηθνχ-Πξαθηηθνχ ραξαθηήξα 

Μεξηθά απφ ηα αληεπηρεηξήκαηα είλαη: 

 Ζ ηζηνξία δελ είλαη Μαζεκαηηθά. Πξψηα δηδάζθνληαη ηα Μαζεκαηηθά θαη 

κεηά ε ηζηνξία 

 Ζ εμέιημε ζηα Μαζεκαηηθά είλαη λα θάλεη ηα δχζθνια εχθνια νπφηε πνηνο ν 

ιφγνο λα γπξίδνπκε ζην παξειζφλ; 

 Ζ ηζηνξία δπλεηηθά κπνξεί λα θαηαζηεί ππεχζπλε πνιηηηζηηθνχ ζσβηληζκνχ 

 Πνιινί καζεηέο αληηπαζνχλ ηελ Ηζηνξία άξα θαη ηελ ηζηνξία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. 

 Ζ έιιεηςε ρξφλνπ, πφξσλ θαη εκπεηξίαο 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε 

 Γελ ππάξρεη θαηάιιειν δηαζέζηκν πιηθφ 

 

Οη ηξεηο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (φπσο αλαθέξεηαη ζε έξεπλα ηνπ  

ICMI International Commission on Mathematical Instruction) είλαη: 

1. Μαζαίλνληαο ηζηνξία κε ηελ παξνρή άκεζσλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ 

2. Μαζαίλνληαο καζεκαηηθέο έλλνηεο, αθνινπζψληαο κηα πξνζέγγηζε 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο εκπλεπζκέλε απφ ηελ ηζηνξία 

3. Αλάπηπμε βαζχηεξεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ Μαζεκαηηθψλ 

φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πιαηζίσλ ζηα νπνία έρνπλ γίλεη ηα 

Μαζεκαηηθά 
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Ο 1
νο

 ηξφπνο απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Απφ ηηο κεκνλσκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαη απφ ηα πιήξε καζήκαηα ή βηβιία γηα ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ. 

ρεηηθά κε ηνλ 2
ν
 ηξφπν ηεο ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο, νη  Tzanakis and Arcavi(2000) ζην 

[29, ζει.208] δειψλνπλ φηη «είλαη νπζηαζηηθά απηφ πνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί 

γελεηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε», ην νπνίν ην ηνπνζεηνχλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ηζηνξηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ γελεηηθή πξνζέγγηζε είλαη έλαο ζπρλά 

ζπδεηνχκελνο ηξφπνο εκπινθήο ηεο ηζηνξίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ 

πνιιέο παξαιιαγέο ηεο γελεηηθήο πξνζέγγηζεο ή ηεο γελεηηθήο αξρήο, φπσο επίζεο 

θαιείηαη.  

Σξείο είλαη νη θπξίαξρεο ηάζεηο ηεο αμηνπνίεζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε 

δηδαθηηθή ηνπο: 

 Ζ ηζηνξηθή- γελεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Toeplitz  

 Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ αλαθάιπςεο ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ γηα ηελ εθ λένπ επηλφεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο (Freudenthal) 

 Ο εληνπηζκφο γλψζεσλ – εκπνδίσλ θαη αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

ππέξβαζήο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία αλάινγσλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Brousseau) 

Ο Otto Toeplitz νλφκαζε θαη πξνζδηφξηζε ηε γελεηηθή κέζνδν ζε κηα δηάιεμή ηνπ ην 

1926. Ο Σδαλάθεο (2000), ζην [29] πεξηγξάθεη ηε γελεηηθή κέζνδν σο κέζνδν ζηελ 

νπνία δελ ππάξρεη θαλέλαο κνλαδηθφο ηξφπνο παξνπζίαζεο ελφο δεδνκέλνπ ζέκαηνο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνζέγγηζε δελ είλαη κηα κέζνδνο κε ηελ απζηεξή έλλνηα κηαο 

δηαδηθαζίαο, αιιά κηα γεληθή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξνπζίαζε ελφο επηζηεκνληθνχ 

ζέκαηνο. ε κηα ηέηνηα παξνπζίαζε, ην θίλεηξν πίζσ απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ελλνηψλ, ζεσξηψλ, ή βαζηθψλ ηδεψλ ησλ απνδείμεσλ βαζίδεηαη ζηελ εμέιημε ηνπ 

ζέκαηνο. Πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα πνπ θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ζηε ζπλέρεηα αλαζπγθξνηνχληαη ζε έλα ζχγρξνλν πιαίζην θαη ζπκβνιηζκφ, 

έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην πξνζηηά ζηνπο καζεηέο. Ο Toeplitz ζηε δηάιεμή ηνπ ην 1926 

δηαθξίλεη δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηεο γελεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνλ άκεζν θαη ηνλ 

έκκεζν: 
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« ιεο νη καζεκαηηθέο γλψζεηο[…] πξέπεη λα ηχρνπλ κηαο 

ζπλαξπαζηηθήο δηεξεχλεζεο, κηαο δξάζεο πνπ ζα ηαξάμεη ηα λεξά, 

κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα ζηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ. 

Αλ θάπνηνο επηζηξέςεη ζηηο ξίδεο ησλ ελλνηψλ θαη ηηλάμεη ηε ζθφλε ηνπ 

ρξφλνπ[,,,] απφ πάλσ ηνπο, ηφηε νη έλλνηεο ζα εκθαληζηνχλ κπξνζηά 

ζηα κάηηα καο ζαλ λα είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί. Καη ηφηε ππάξρνπλ 

δχν δηαθνξεηηθνί δξφκνη πνπ κπνξνχκε λα πάξνπκε: Δίηε λα 

παξνπζηάζνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

νη καζεηέο ζα δνπλ ηα πξνβιήκαηα, ηα εξσηήκαηα θαη ηα γεγνλφηα λα 

αλαδχνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο θαη απηφ ζα νλνκάζσ άκεζε 

γελεηηθή κέζνδν, είηε κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλάιπζε ησλ 

ελλνηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο 

καζεκαηηθήο έλλνηαο θαη λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο, ρσξίο λα ππάξρεη πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηελ ηζηνξία θαη 

ζα ηελ νλνκάζσ έκκεζε γελεηηθή κέζνδν» [29, ζει.243] 

Ο Toeplitz δελ ήηαλ ν πξψηνο νχηε θπζηθά ν ηειεπηαίνο πνπ πίζηεπε φηη ε ηζηνξία 

ησλ Μαζεκαηηθψλ κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Ζ αξρή ηεο εθ λένπ επαλεθεχξεζεο πνπ εηζήγαγε ν Freudenthal ζηα 

ξεαιηζηηθά καζεκαηηθά φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ρξεζηκνπνηνχλ «ξεαιηζηηθά 

πξνβιήκαηα» γηα λα αλαθαιχςνπλ εθ λένπ νη καζεηέο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο, φρη 

αλαγθαζηηθά απφ ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα αιιά απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. ηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ (θαη φρη κφλν) - ζρεδφλ πάληα - κηα 

καζεκαηηθή έλλνηα δελ παξνπζηάδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχρζεθε ηζηνξηθά.  

Αληηζέησο  απνδίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θνξκαιηζηηθά θαη κε απνθιεηζηηθφ 

θξηηήξην ηε ινγηθή νξγάλσζε ηεο ζεσξίαο ρσξίο λα αλαδεηρζνχλ ηα αδηέμνδα θαη ηα 

ιάζε κέρξη ηελ αλαθάιπςή ηεο. Άιινηε πάιη παξνπζηάδνληαη δηαδηθαζίεο θαη 

νδεγίεο γηα ηε ιχζε αζθήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ καζεκαηηθή έλλνηα, δίλνληαο ηελ 

ςεπδαίζζεζε ζηνπο καζεηέο φηη ηελ θαηέθηεζαλ κέρξη λα νδεγεζνχλ νη ίδηνη ζε 

αδηέμνδν φηαλ αληηκεησπίδνπλ «πξσηφηππεο» αζθήζεηο. Οη παξαπάλσ παξνπζηάζεηο 

είλαη ρξήζηκεο θαη κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζεκαληηθή κεξηθέο θνξέο καζεκαηηθή 

γλψζε. Ζ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ φκσο είλαη δχζθνιε δηαδηθαζία. Ζ 

αλάπηπμε ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ρξεηάζηεθε αηψλεο 
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εξγαζηψλ, ιαζψλ θαη εζθαικέλσλ αληηιήςεσλ κέρξη λα ζεκειησζεί ηειηθά κε ηε 

κνξθή πνπ μέξνπκε ζήκεξα. Δίλαη ινγηθφ λα δπζθνιεχνπλ αληίζηνηρα θαη ηνπο 

καζεηέο θαη λα ηνπο νδεγνχλ ζηελ επαλάιεςε.  

Πνιινί καζεηέο εζηηάδνπλ ζε ηερληθέο δηαδηθαζίεο θαη κεζνδνινγίεο 

παξακεξίδνληαο ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο Αλάιπζεο, ρσξίο ην νπνίν νη 

ηερληθέο απηέο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θελέο. Μηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Αλάιπζεο βνεζά φρη κφλν ζην λα  παξέρεη έλα θίλεηξν γηα ηε κειέηε ηεο αιιά θαη 

έλαλ ιφγν γηα ηνπο καζεηέο λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Με κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Αλάιπζεο δελ ελλνείηαη λα δίλνπκε απιά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε γηα θάζε καζεκαηηθή 

έλλνηα ή ην βηνγξαθηθφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ εμέιημαλ αιιά λα παξνπζηάδνπκε 

νξγαλσκέλα ηα ηζηνξηθά θίλεηξα θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία εμειίρζεθαλ. Φπζηθά ε 

αθξηβήο πξνζαξκνγή ζηα ηζηνξηθά δεδνκέλα δελ κπνξεί λα είλαη πάληα αθξηβήο. 

Πνιιέο θαηλνκεληθά θαιέο ηδέεο νδήγεζαλ ζε αδηέμνδα ή ζε δχζθνιεο κεζφδνπο. 

Δθηφο απηνχ ε ρξήζε ηεο ζεκεξηλήο ηερλνινγίαο, εηδηθά ζε δχζθνινπο 

ππνινγηζκνχο ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο είλαη αλαγθαία.[31, ζει.243] 

Ζ καζεκαηηθή γλψζε είλαη κηα δπλακηθή θαηαζθεπή πνπ παξάγεηαη κε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο καζεηέο. Ζ ηάμε απνηειεί κηα 

κηθξή θνηλφηεηα ζηελ νπνία ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν θαζεγεηήο. Οη Yackel 

& Cobb, 1996 ζην [26] αλέπηπμαλ σο ηδέα ηνπο θνηλσληθνκαζεκαηηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο θαλφλεο. Δίλαη έλα ζχλνιν ζπκθσλεκέλσλ αξρψλ ζπλχπαξμεο θαη 

ζπλδηαιιαγήο ησλ αηφκσλ κηαο νκάδαο πνπ επηηειεί έλα ζθνπφ, μεθηλνχλ θαη 

θαζνδεγνχληαη απφ ην δάζθαιν θαη εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ επεμήγεζε, ζπδήηεζε θαη επηρεηξεκαηνινγία. Ξεθηλψληαο κε ηελ 

ίδηα ινγηθή ν Brousseau νξίδεη σο Γηδαθηηθφ πκβφιαην ην ζχλνιν ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ δηδάζθνληνο πνπ αλακέλνληαη απφ ηνλ καζεηή θαη ην ζχλνιν ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή πνπ αλακέλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα. Καηά ηνλ 

Brousseau ε κάζεζε δελ ζηεξίδεηαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνιαίνπ αιιά 

ζηελ επηηπρή ξήμε ηνπ. Ζ έλλνηα ηνπ γλσζηηθνχ  εκπνδίνπ θαη ε παξαδνρή φηη ε 

κάζεζε κε πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ πξνθαιείηαη απφ γλσζηηθέο ξήμεηο. «Λάζε 

πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν δελ νθείινληαη ζε έιιεηςε γλώζεο, αιιά 

ζηελ ύπαξμε κηαο γλώζεο πνπ δπζιεηηνπξγεί θαη ζπληζηά επνκέλσο έλα γλσζηηθό 
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εκπόδην.»[3] Απφ ηα γλσζηηθά εκπφδηα, απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

επηζηεκνινγηθά θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ίδηα ηε γλψζε εκθαλίδνληαη ηφζν ζην 

ηζηνξηθφ φζν θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ [43, ζει.17294] -φπσο αλαθέξζεθε- πξνηείλεη ζηελ  

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο ηελ αλαθνξά ζηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν ηζρχνλ 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα πνπ φκσο μερσξίδνληαη 

ηειείσο απφ ηελ εμεηαδφκελε χιε αθφκα θαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα –ίζσο γηα λα κελ 

παξαλνήζνπλ νη καζεηέο φηη απνηειεί εμεηαζηέα χιε – φπνπ πεξηιακβάλνληαη κε 

θαηαλνεηφ ηξφπν κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε 

θάπνησλ ελλνηψλ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ μεθηλά ζην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην κε ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε ησλ 

αληίζηνηρσλ ελλνηψλ.  

Τπάξρεη φκσο ζνβαξή αλαληηζηνηρία ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη ζηελ πξαθηηθή ηεο 

δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε, ε έιιεηςε 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην δπλακηθφ ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο θαη ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπο 

πξνπηπρηαθήο κφξθσζεο [33]. Ζ έιιεηςε επηκφξθσζεο νδεγεί θαη ζε ζρεκαηηζκφ 

αξλεηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

 

Θα εθζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Ρεαιηζηηθήο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηηο νπνίεο ζα πηνζεηήζνπκε σο νδεγφ γηα 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ δηδαζθαιία ηεο Αλάιπζεο.  
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1.4 Ρεαλιςτικό Μαθηματικό Εκπαύδευςη 
 

Πξηλ ηξείο δεθαεηίεο έλα κεηαξξπζκηζηηθφ ξεχκα ζηελ Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε 

μεθίλεζε απφ  ηελ Οιιαλδία σο απνηέιεζκα ησλ αλεζπρηψλ, φζνλ θνξά ζηελ 

πνηφηεηα κάζεζεο ησλ καζεηψλ [8]. Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απνγνεηεπκέλνη κε ηηο 

κεραληζηηθέο, εκπεηξηθέο θαη θνλζηξνπβηζηηθέο θηινζνθίεο ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ δεθαεηηψλ 1960 θαη 1970 [14, ζει.135]. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κηαο λέαο ζεσξίαο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο βαζηζκέλεο 

ζηελ άπνςε ηνπ Freundenthal πεξί ησλ καζεκαηηθψλ σο αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

Απηή ε ζεσξία νλνκάζηεθε αξγφηεξα Ρεαιηζηηθή Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε (RME). 

Μηα απφδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεζφδσλ ηεο RΜΔ είλαη νη ζηαζεξά 

θαιέο επηδφζεηο ησλ Οιιαλδψλ καζεηψλ ζηηο εμεηάζεηο TIMSS θαη PISA.  Ζ ζεσξία 

ηεο RME ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο [5] βαζίδεηαη ζε 

ηξείο ππιψλεο: 

 Καζνδεγνχκελε επαλεθεχξεζε  (guided re-invasion)  

 Γηδαθηηθή θαηλνκελνινγία (didactical phenomenology) 

 Γηακνξθσηηθή κνληεινπνίεζε (emergent modeling) 

Με ηελ θαζνδεγνχκελε επαλεθεχξεζε νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα  βηψζνπλ δηαδηθαζίεο αλάινγεο κε εθείλεο πνπ απαηηήζεθαλ γηα λα επηλνεζνχλ νη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηα ζχκβνια πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζνχλ. Οη καζεκαηηθέο 

έλλνηεο εθκαηεχνληαη απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. (Δθφζνλ ηζηνξηθά είραλ 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία, κε απηήλ ηελ πνξεία ζα επαλεθεπξεζνχλ). Γηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζε ξεαιηζηηθά πξνβιήκαηα νδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

εθαξκνγή πεξηζζφηεξν θνξκαιηζηηθψλ καζεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

επίιπζεο [5]. Ωζηφζν ε πηζηή ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ είλαη 

απαξαίηεηε. Άιισζηε ν Freudenthal νξηνζεηεί ηηο ρξήζεηο ηεο Ηζηνξίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ απνδίδνληαο ζ‟ απηήλ έλα ξφιν «δεμακελήο» απφ ηελ 

νπνία αληινχληαη δηδαθηηθέο ηδέεο θαη πιηθφ. [3,ζει.20]. Ζ θαζνδεγνχκελε 

επαλεθεχξεζε  βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη νη καζεηέο πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα αλαθαιχςνπλ ηα Μαζεκαηηθά κφλνη ηνπο.  Ο Freundenthal 

ηζρπξίδεηαη φηη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο έηνηκα πξνβιήκαηα 

αιιά ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ έλα ζέκα σο πξφβιεκα. Ηζρπξίδεηαη επίζεο φηη νη 
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αλαθαιχςεηο , είλαη βήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο , ε νπνία δηθαηνινγείηαη απφ 

ηελ «επαλα» ηεο επαλεθεχξεζεο θαζψο ην  ελνξρεζηξσκέλν πεξηβάιινλ ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο  ζεκεηψλεηαη κε ην «θαζνδεγείηαη». Γηα θαιχηεξα  

καζεζηαθά απνηειέζκαηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηθνχο ηνπο νξηζκνχο θαη ζπκβνιηζκνχο. Ο Freundenthal αθνινπζεί 

ηελ παξαθάησ ζπιινγηζηηθή γηα ηελ θαζνδεγνχκελε επαλεθεχξεζε  : 

«Καηαξράο, ε γλψζε θαη ε ηθαλφηεηα πνπ  έρεη επηηεπρζεί απφ 

πξνζσπηθή δξάζε, εκπεδψλεηαη θαιχηεξα  θαη είλαη δηαζέζηκε 

επθνιφηεξα  απφ ηελ επηβιεζείζα απφ άιινπο. Γεχηεξνλ , ε αλαθάιπςε 

κπνξεί λα είλαη δηαζθεδαζηηθή θαη έηζη ε κάζεζε κέζσ ηεο 

επαλεθεχξεζεο λα κπνξεί λα θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο. Σξίηνλ, εληζρχεη 

ηελ ζηάζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ σο αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα.» 

Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επαλεθεχξεζεο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα επηλνεί ηξφπνπο φπνπ νη καζεηέο ζα παξάγνπλ καζεκαηηθά απνηειέζκαηα 

απφ κφλνη ηνπο. Οη Gravemeijer&Terwel(2000)  φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κνιέδα ζην 

[5] ππνζηήξημαλ φηη ηφζν νη ζρεδηαζηέο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ  φζν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ηα  δηεθπεξαηψλνπλ πξέπεη λα μεθηλνχλ πεηξακαηηδφκελνη , 

πξνβιέπνληαο  δηαδξνκέο δηα κέζνπ ησλ νπνίσλ ν θαζέλαο καζεηήο  ζα έθηαλε ζε 

αηνκηθή  ιχζε. Ζ γλψζε ηεο ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ κπνξεί λα έρεη ηνλ ξφιν ηνπ 

επξεηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κηα πνηθηιία απφ ζπιινγηζηηθέο δηεξγαζίεο γηα λα δνκήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ιχζεηο 

ηνπο, αξθεί λα εκπιέθνληαη κε θαιά ζρεδηαζκέλεο θαηαζηάζεηο ξεαιηζηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία επαλεθεχξεζεο πξνζεγγίδεη ηε σθξαηηθή κέζνδν [5] 

κφλν πνπ ν καζεηήο έρεη ελεξγεηηθφηεξν ξφιν. 

πσο αλαθέξνπλ νη Gravemeijer, K., & Doorman ζην [16, ζει.116] δελ αλακέλεηαη 

απφ ηνπο καζεηέο λα επαλεθεχξνπλ ηα πάληα απφ κφλνη ηνπο. Ζ ηδέα είλαη λα 

επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηε γλψζε πνπ απνθηνχλ σο δηθή ηνπο 

απνθιεηζηηθά γλψζε γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπγθεθξηκέλεο 

λφξκεο (θαλφλεο) πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ [26] φπσο πρ δελ καζαίλεηο καζεκαηηθά 

καληεχνληαο ηί έρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην κπαιφ ηνπ αιιά αλαθαιχπηνληαο πξάγκαηα 
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κφλνο ζνπ. πλερίδνληαο νη Gravemeijer, K., & Doorman, M.(1999) ζην [16] 

αλαθέξνπλ φηη ν Freudenthal ηζρπξίδεηαη πσο ε καζεκαηηθνπνίεζε εκπιέθεη θαη 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα αιιά θαη καζεκαηηθά  θαη δελ βιέπεη ζεκειηψδεηο δηαθνξέο. 

Ζ θαζνδεγνχκελε επαλεθεχξεζε επηηπγράλεηαη φκσο ζηελ ηάμε κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο. ε ζρέζε κε απηφ ν Treffers,1987 ζην  [16] 

δηαθξίλεη δχν είδε καζεκαηηθνπνίεζεο ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θαηαθφξπθε. Ζ 

νξηδφληηα αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ελφο θαζεκεξηλνχ πξνβιήκαηνο κε 

καζεκαηηθνχο φξνπο θαη ζπκβνιηζκνχο ψζηε λα κπνξεί λα ιπζεί κε καζεκαηηθά 

κέζα. ηελ θαηαθφξπθε καζεκαηηθνπνίεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη δνκέο ηεο 

νξηδφληηαο γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλαπηχζζνληαη ππνινγηζκνί, 

απνδεηθλχνληαη ζεσξήκαηα θαη γεληθά νη καζεηέο επηηπγράλνπλ αλψηεξν επίπεδν ζηα 

Μαζεκαηηθά. Έηζη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξννδεπηηθήο καζεκαηηθνπνίεζεο- πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ νξηδφληηα αιιά θαη ηελ θαηαθφξπθε-  νη καζεηέο δνκνχλ «λέα» 

Μαζεκαηηθά. Ζ βέιηηζηε δηδαζθαιία επηηπγράλεηαη κέζσ θαη ηεο νξηδφληηαο θαη ηεο 

θαηαθφξπθεο καζεκαηηθνπνίεζεο αιιά θαη ηεο κνληεινπνίεζεο [8]. Ζ 

κνληεινπνίεζε έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ RME. Υξεζηκνπνηείηαη σο αθεηεξία γηα 

αλαπαξαζηάζεηο πξνβιεκάησλ. Ζ δηακνξθσηηθή κνληεινπνίεζε ησλ ξεαιηζηηθψλ 

καζεκαηηθψλ  φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Κνιέδα [5, ζει.218] δηαθέξεη απφ ηε γλσζηή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο ε νπνία είλαη είδνο κεηάθξαζεο 

κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ζε καζεκαηηθφ κνληέιν κε ην γλσζηφ θχθιν 

κνληεινπνίεζεο. ηα ξεαιηζηηθά καζεκαηηθά γίλεηαη αληηιεπηή σο είδνο νξγάλσζεο. 

Γειαδή έρνπκε ζηαδηαθή καζεκαηηθνπνίεζε θαη φρη κεηάθξαζε ζε καζεκαηηθφ 

κνληέιν. ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηδεψλ θαη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ πξνθχπηνπλ άηππνη ηξφπνη κνληεινπνίεζεο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα αιιάδεη ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα κηα πεξηζζφηεξν θνξκαιηζηηθή καζεκαηηθή γλψζε. «Η 

δηδαθηηθή θαηλνκελνινγία κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο (ηδέαο ή δνκήο) είλαη ε 

πεξηγξαθή ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο ζε ζρέζε κε ηα θαηλφκελα πνπ απηή ε έλλνηα 

νξγαλψλεη. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην πιαίζην κηαο δηδαθηηθήο θαηλνκελνινγίαο 

είλαη: Γηα ηελ νξγάλσζε πνηψλ θαηλνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, 

ζε πνηά θαηλφκελα κπνξεί λα επεθηαζεί, πσο ελεξγεί ζηα θαηλφκελα σο κέζνλ 

νξγάλσζήο ηνπο» [5]. 
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1.5 Ερευνητικϊ ερωτόματα 
 

Σα αίηηα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Μαζεκαηηθώλ ήηαλ ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ή απηψλ πνπ ηίζεληαη απφ άιιεο 

επηζηήκεο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ίδησλ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Ζ απζηεξή ζεκειίσζε ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ άιισζηε έγηλε απφ 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ νξίνπ πνπ ρξεηάζηεθε ηειηθά πνιινχο αηψλεο, γηα 

λα θαηαιήμεη λα δηδάζθεηαη κε ηειείσο αληίζηξνθε ζεηξά απφ ηελ νπνία μεθίλεζε. Ζ 

ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ πξνζθέξεη κηα αλεμάληιεηε πεγή πξνβιεκάησλ πνπ αλ 

αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζα κπνξέζνπλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ. Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηζαγσγήο 

ελλνηψλ θη ηελ εμέιημή ηνπο. Σα ιάζε , ηα αδηέμνδα, νη δηακάρεο, ε αβεβαηφηεηα είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο  εμέιημεο ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

Σα εξσηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλάο καο είλαη ηα 

εμήο: 

1. Μπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα ψζηε λα γίλνπλ 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ζρνιηθή ηάμε; 

2. Μπνξνχλ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο Αλάιπζεο; 

Απηά ηα εξσηήκαηα επηβάιινπλ κεζνδνινγηθά, λα κειεηήζνπκε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε 

ησλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο ( θαη ηδηαίηεξα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλαθάιπςή ηνπο) θαη  λα αληιήζνπκε απφ απηήλ ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ θαη ειθπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ιςτορικό εξϋλιξη των εννοιών τησ ανϊλυςησ 
 

Ζ Αλάιπζε απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο,  ηελ εθαξκνζκέλε 

κεραληθή, ηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη απνηειεί έλα απφ ηα καζήκαηα πνπ 

δπζθνιεχεη ηνπο καζεηέο ηεο Μέζεο θαη Αλψηεξεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο. 

Δηζαγσγηθά καζήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο  πνιιψλ ρσξψλ [46]. Δίλαη ε πχιε γηα ηελ παξαθνινχζεζε αλψηεξσλ 

καζεκαηηθψλ αιιά θαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε άιισλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ ή κεραληθήο. Ο Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο έδσζε καζεκαηηθφ βήκα ζε 

ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαζψο θαη ζε ζέκαηα πνπ πξνβιεκάηηζαλ ηελ αλζξσπφηεηα 

ηζηνξηθά φπσο απείξσο κηθξφ ή απείξσο κεγάιν. Οη ζεκαληηθφηεξεο  δηαθνξηθέο θαη 

νινθιεξσηηθέο εμηζψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα Φπζηθήο, Αζηξνλνκίαο θαη 

Μεραληθήο είλαη απνηέιεζκα ηεο Αλάιπζεο ηνπ 17νπ αηψλα[15]. Ζ Φπζηθή θαη ε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο απηήλ  [20, ζει.37].  

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο – ηδηαίηεξα νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ θαη ηα εκπφδηα πνπ μεπεξάζηεθαλ –  δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ραξηνγξαθήζνπλ ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γηα ηελ επηηπρία 

ή κε ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο απφ ηνπο καζεηέο. 
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2.1 Η ιςτορικό εξϋλιξη τησ ϋννοιασ τησ ςυνϊρτηςησ  
 

ην ηξέρνλ εγρεηξίδην ησλ Μαζεκαηηθψλ πξνζαλαηνιηζκνχ Θεηηθψλ πνπδψλ θαη 

Οηθνλνκίαο & Πιεξνθνξηθήο,  δίλεηαη ν παξαθάησ νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλάξηεζεο [42, ζει.15]  : 

ΟΡΗΜΟ  

 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο καο πεγαίλεη πίζσ 4000 ρξφληα ηα 3700 εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη ζε ππνλννχκελε κνξθή, σο έθθξαζε εμάξηεζεο κεηαμχ δχν ζπγθεθξηκέλσλ 

πνζνηήησλ. Οη αξραίνη πνιηηηζκνί αλέπηπμαλ ηελ ηδέα ηεο θαηακέηξεζεο θαζψο θαη 

ηελ έλλνηα ηεο αληηζηνηρίαο κεηαμχ πνζνηήησλ  πνπ ππνλνείηαη απφ κηα αθνινπζία 

αξηζκψλ. Απφ ηηο πνιπάξηζκεο πηλαθίδεο κε αληίζηνηρνπο αξηζκνχο, νη ηζηνξηθνί 

εηθάδνπλ φηη νη Βαβπιψληνη άγγηδαλ ηηο πηπρέο ηεο ηδέαο ηεο ζπλάξηεζεο. Απηνί νη 

πίλαθεο παξνπζίαδαλ ζχλνια ηαμηλνκεκέλσλ δεπγψλ κε άγλσζην πνιιέο θνξέο 

ζθνπφ αιιά κε εκθαλή ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα. Δηθάδεηαη φηη δελ είλαη πηζαλφ νη 

Βαβπιψληνη λα έρνπλ αλαπηχμεη κηα γεληθεπκέλε αληίιεςε γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ζπλάξηεζεο. Έηζη, ελψ απηή ε πξψηκε εκθάληζε θαηαδεηθλχεη ηελ ππεξνρή ηεο 

ζπλάξηεζεο κέζα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, δελ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή κηαο 

εθιεπηπζκέλεο θαη ζθφπηκεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο [17]. Οη θχξηεο αηηίεο πνπ δελ 

αλαδχζεθε (κε ηε ζεκεξηλή ζαθή ηεο έθθξαζε) πξηλ ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ήηαλ: 

 Έιιεηςε αιγεβξηθψλ πξναπαηηνχκελσλ (ζπκβφισλ θαη θαηαλφεζε ηεο 

ζπλέρεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ) 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ 

ε κηα δηαδξνκή 200 εηψλ(1450-1650) εκθαλίζηεθαλ κεξηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο : 

 Ζ επέθηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αξηζκψλ ζηνπο πξαγκαηηθνχο ή αθφκε θαη 

ζηνπο κηγαδηθνχο (Bombelli, Stifel θαη άιινη) 

 Γεκηνπξγία ζπκβνιηθήο Άιγεβξαο (Viète, Descartes θαη άιινη) 

Έζησ Α έλα ππνζχλνιν ηνπ R. Ολνκάδνπκε πξαγκαηηθή ζπλάξηεζε κε πεδίν 

νξηζκνύ ην Α κηα δηαδηθαζία (θαλφλα) f , κε ηελ νπνία θάζε ζηνηρείν x ϵ A 

αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα κφλν πξαγκαηηθφ αξηζκφ y. Σν y νλνκάδεηαη ηηκή ηεο f ζην 

x θαη ζπκβνιίδεηαη κε f(x).  
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 Ζ κειέηε ηεο θίλεζεο σο θεληξηθφ επηζηεκνληθφ πξφβιεκα (Kepler, Galileo θαη 

άιινη) 

 Ζ δεκηνπξγία ηεο αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο (Fermat, Descartes θαη άιινη)  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο εκθάληζεο ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο απνηεινχλ 

νη πίλαθεο ρνξδώλ ηεο «Αικαγέζηεο». ην πξψην απφ ηα 13 βηβιία ηεο 

Αικαγέζηεο
2
  ν Κιαχδηνο Πηνιεκαίνο  δηαπξαγκαηεχεηαη εηζαγσγηθά ζέκαηα ηεο 

αζηξνλνκίαο φπσο ηξηγσλνκεηξία (επίπεδε θαη ζθαηξηθή) θαη θαηαζθεπάδεη πίλαθα 

ρνξδψλ (νπζηαζηηθά πίλαθεο εκηηφλσλ νη νπνίνη κεηαθέξνληαη πηζαλφηαηα απφ ην 

ρακέλν έξγν ηνπ Ηππάξρνπ). ηελ κία ζηήιε απηψλ ησλ πηλάθσλ ππάξρνπλ ηα κήθε 

ησλ ηφμσλ θαη ζηελ άιιε ηα κήθε ησλ αληίζηνηρσλ ρνξδψλ. Αλ ζειήζνπκε λα 

απνδψζνπκε ηνλ ηχπν ηεο ππνλννχκελεο απηήο ζπλάξηεζεο ηφηε ζα παξαηεξήζνπκε 

ηα εμήο: 

Αλ x =   ̂ θαη  y=ΑΒ ηφηε ζην νξζνγψλην ηξίγσλν ΑΟΜ ζα έρνπκε : 

     y =(2AM)=2 εκ
 

 
  ρξεζηκνπνηψληαο βέβαηα ηελ έλλνηα ηνπ εκηηφλνπ ζε κνλαδηαίν 

θχθιν.[42, ζει.86]  

                                                           
2
 Ο Κλαφδιοσ Πτολεμαίοσ (100-168μ.Χ.) ιταν Ζλλθνασ μακθματικόσ και αςτρονόμοσ ο οποίοσ 

παριγαγε μεγάλο ζργο ςτθν αςτρονομία που ζμεινε γνωςτι ωσ Αλμαγζςτθ. τθρίχκθκε ςτα γραπτά 
του Μππαρχου τα οποία παρουςίαςε με πλθρότθτα και κομψότθτα που κακιςτοφν τθ Αλμαγζςτθ μια 
‘κλαςςικι’ διατριβι. θμειϊνει δε ςτο δεφτερο βιβλίο του ότι κα ιταν πολφ απλοφςτερο  θ Γι να 
περιςτρζφεται γφρω από τον άξονά τθσ ςε διάρκεια μιασ θμζρασ αλλά δθλϊνει ότι αυτι θ υπόκεςθ 
είναι αςυμβίβαςτθ με τα γνωςτά για τθν εποχι γεγονότα. [7, ςελ.58+ 
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Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εκθάληζεο ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο απνηεινχλ 

νη ινγαξηζκηθνί πίλαθεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα: 

 

John Napier 1550-1617 

 

 ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα ε αλάγθε απινπνίεζεο ησλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ ήηαλ 

επηηαθηηθή θαζψο νη εμειίμεηο ζηελ αζηξνλνκία θαη ηελ λαπζηπινΐα απαηηνχζαλ 

αθξηβέζηεξνπο ηξηγσλνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο. 
3
 Τπήξρε άκεζε αλάγθε γηα κηα 

«ζπζθεπή» πνπ λα απινπνηνχζε θαη λα ζπληφκεπε ηνπο θνπηαζηηθνχο 

πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο αξηζκψλ κε πνιιά δεθαδηθά ςεθία. Οη 

ινγαξηζκηθνί πίλαθεο ηνπ Napier
4
 πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 1614 ζε έλα κηθξφ 

                                                           
3
 Ο Rheticus G. (1514-1576) ξεκίνθςε με μία μεγάλθ ςυλλογι με τριγωνομετρικοφσ πίνακεσ που 

περιλάμβανε αρικμοφσ με 15 ψθφία οι οποίοι ςυμπλθρϊκθκαν και εκδόκθκαν από τον Otho το 1596 
και κατόπιν από τον Pitiscus το 1613. 
4
 Ο John Napier (1550-1617) δεν ιταν επαγγελματίασ μακθματικόσ αλλά ο 8

οσ
 Βαρϊνοσ του 

Merchiston του Εδιμβοφργου τθσ κωτίασ. Ενδιαφερόταν για οριςμζνεσ πτυχζσ των μακθματικϊν και 
κυρίωσ για αυτζσ που ςχετιηόταν με υπολογιςμοφσ. Οι ράβδοι του ιταν κομμάτια ξφλου πάνω ςτα 
οποία ιταν γραμμζνα τμιματα των πινάκων ζτοιμα για πολλαπλαςιαςμοφσ. Ο John Napier 
κεωρείται ο δθμιουργόσ αυτοφ που τϊρα είναι γνωςτόσ ωσ λογάρικμοσ του Napier ι φυςικόσ 
λογάρικμοσ. Θ εφεφρεςι του των λογαρίκμων άνοιξε το δρόμο για πολφ μεγαλφτερθ πρόοδο όχι 
μόνο ςτα μακθματικά, αλλά και ςτθν αςτρονομία, τθ δυναμικι και ςε άλλουσ τομείσ τθσ φυςικισ. 
Πριν τουσ λογαρικμικοφσ πίνακεσ, ςε μια κεολογικι εργαςία του το 1593  ‘A Plaine Discovery of the 

x 

χ.1 



 
54 

 

βηβιίν κε ηίηιν «Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio» (Πεξηγξαθή ηνπ 

ζαπκάζηνπ θαλφλα ησλ ινγαξίζκσλ) έπαημαλ ην ξφιν απηήο ηεο «ζπζθεπήο» κε 

αληίθηππν γηα ηελ επνρή αλάινγν κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηε 

ζεκεξηλή επνρή. Σν αληηθείκελν ηνπ Napier  ζε απηή ηελ εξγαζία ήηαλ λα 

απινπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία ησλ πξάμεσλ αλάγνληαο ηελ πξάμε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ζε απηήλ ηεο πξφζζεζεο, ηελ πξάμε ηεο δηαίξεζεο ζε απηήλ ηεο 

αθαίξεζεο, ηελ χςσζε ζε δχλακε ζε  πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ξίδαο ζε 

δηαίξεζε κε ην δείθηε ηεο ξίδαο. Απηφ κπνξνχζε λα γίλεη εθηθηφ κε ην λα ζέζνπκε ζε 

1-1 αληηζηνηρία ηνπο φξνπο κηαο αξηζκεηηθήο πξνφδνπ κε ηνπο φξνπο κηαο 

γεσκεηξηθήο π.ρ. [12] 

(ΑΠ) 

(ΓΠ) 

 

Αλ ζειήζνπκε λα πνιιαπιαζηάζνπκε πρ 16 x 256 αξθεί λα πξνζζέζνπκε ηνπο φξνπο 

ηεο ΑΠ πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ην 16 θαη 256 αληίζηνηρα (4+8=12), θαη λα 

πάξνπκε ηνλ φξν ηεο ΓΠ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 12 ηεο ΑΠ δει. 4096. Αλάινγα 

1024 : 128= 8   (10-7=3 θαη θάησ απφ ην 3 βξίζθεηαη ην πειίθν) Δπίζεο 8
4
 = (2)

3∙4
= 

4096  (3x4=12) θαη √   
 

 = 8  (Πάλσ απφ ην 512 βξίζθεηαη ην 9 θαη 9 : 3 = 3 θαη 

θάησ απφ ην 3 βξίζθεηαη ην 8). Πξνθαλψο νη παξαπάλσ αθνινπζίεο είλαη δηαδνρηθέο  

δπλάκεηο ηνπ 2 (κε ζεκεξηλνχο φξνπο ε πάλσ γξακκή ηνπ πίλαθα είλαη νη ινγάξηζκνη 

κε βάζε ην 2 ηεο θάησ γξακκήο). Ο Napier εξγαδφηαλ πάλσ ζηνπο ινγαξίζκνπο γηα 

20 πεξίπνπ ρξφληα (1594) κειεηψληαο ηηο αθνινπζίεο πνπ ήηαλ δπλάκεηο ελφο 

αξηζκνχ (φπσο εκθαλίδνληαη πξηλ 50 ρξφληα θαη ζηελ Arithmetica Integra ηνπ (Stifel). 

Σφηε φκσο δελ ππήξρε έλαο γεληθά απνδεθηφο ηξφπνο έθθξαζεο γηα ηηο δπλάκεηο νχηε 

είραλ δηαηππσζεί νη ηδηφηεηέο ηνπο κε γεληθφηεηα.  

Σν πξφβιεκα φκσο πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη νη παξαπάλσ αθνινπζίεο κε βάζε 

αθέξαηνπο δελ ήηαλ αξθεηά ππθλέο (δείηε ηνπο φξνπο ηεο παξαπάλσ ΓΠ) νπφηε ήηαλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο ζηνπο ππνινγηζκνχο αθνχ έιιεηπαλ πνιινί αξηζκνί αλάκεζα. Αλ 

ζέινπκε ππθλνχο φξνπο ΓΠ ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε έλαλ ιόγν θνληά ζην 1.  Οη 

φξνη ηεο παξαπάλσ αθνινπζίαο είλαη δπλάκεηο φπσο είπακε κε βάζε ην 2. Ο Napier  
                                                                                                                                                                      
Whole Revelation of Saint John’ ςυμπεριζλαβε «αποδείξεισ» ότι ο πάπασ ιταν ο Αντίχριςτοσ και ότι 
το τζλοσ του κόςμου κα ζρκει το 1786. [12] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ……

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 ……
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επέιεμε σο βάζε ηνλ αξηζκφ 1 – 10
-7

 δει. ηνλ 0,9999999 (κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο) 

θαη γηα λα απνθχγεη ηνπο δεθαδηθνχο πνιιαπιαζίαζε κε 10
7
.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

ΓΠ έγηλε πνιχ ππθλή θαη επνκέλσο ρξήζηκε ζηελ πξάμε. 

  

Jobst Bürgi(1552-1632) 

 Γεκηνπξγείηαη εζθαικέλα ε εληχπσζε πσο ε εθεχξεζε ησλ ινγαξίζκσλ ήηαλ έξγν 

ελφο κφλν αλζξψπνπ.  Νσξίηεξα θαηά έμη ρξφληα (1588) ν Jobst Bürgi
5
 ζηελ Διβεηία 

αλέπηπζζε παξφκνηεο ηδέεο αλεμάξηεηα. Ο ιφγνο πνπ δελ ηνπ απνδφζεθε ε εθεχξεζε 

ησλ ινγαξίζκσλ φπσο θαη ην γεγνλφο πσο νη πίλαθέο ηνπ δελ είραλ κεγάιε δηάδνζε, 

βξίζθεηαη ζηελ αξγνπνξεκέλε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ ην 1620 ζηελ Πξάγα − έμη 

ρξφληα αξγφηεξα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο «Mirifici Logarithmorum Canonis 

Descriptio»  ηνπ Napier − ζε έλα βηβιίν κε ηίηιν : “Arithmetishe und geometrishe 

Progress-Tabulen” (Πίλαθεο αξηζκεηηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ πξνφδσλ). Καη νη δχν 

άλδξεο είραλ σο αθεηεξία ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκεηηθψλ θαη γεσκεηξηθψλ πξνφδσλ. 

Ζ δηαθνξά ζηα έξγα ηνπο εληνπίδεηαη ζηελ νξνινγία θαη ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ. Ο Bürgi επέιεμε σο βάζε ηνλ αξηζκφ 1+10
-4

 δει. 1,0001 

(κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο) θαη ηνλ πνιιαπιαζίαζε κε ην 10
8
. Έηζη θαηαζθεχαζε κηα 

ΓΠ κε α0 = 10
8
 θαη ι=1+10

-4
 . ε απηήλ ηελ πξφνδν αληί λα αληηζηνηρίζεη ηελ ΑΠ  

0,1,2 θιπ αληηζηνίρηζε ηελ (βλ) 0,10,20,30,…,10λ. Οη φξνη ηεο αθνινπζίαο (αλ) ήηαλ 

ηππσκέλνη κε καχξε κειάλε ελψ ηεο (βλ) κε θφθθηλε θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε απηνχο ηνπο φξνπο σο θφθθηλνπο αξηζκνχο. Γεκηνχξγεζε έηζη 

αληηινγαξηζκηθνχο πίλαθεο[9]. Ο φξνο πάλησο „ινγάξηζκνο‟ νθείιεηαη ζηνλ Napier 

σο ζπλζεηηθφ ησλ ειιεληθψλ ιέμεσλ ιφγνο θαη αξηζκφο. (παξαηεξήζηε ζηνλ αξρηθφ 

πίλαθα ΑΠ θαη ΓΠ πσο ην 6 = log264 δείρλεη πφζνη ιφγνη ρξεηάδνληαη ζηε ζπλερή 

                                                           
5
 Ο Jobst Bürgi (1552-1632)ιταν  ωρολογοποιόσ και καταςκευαςτισ αςτρονομικϊν οργάνων. 

Τπθρζτθςε ςτθν αυλι του Δοφκα Wilhelm IV Hesse-Kassel από το 1579 ζωσ το 1592. Θ καταςκευι 
εξαιρετικϊν αςτρονομικϊν οργάνων και θ φιμθ του  τον ζφερε ςτθν Πράγα το 1603 όπου πιρε τθ 
κζςθ του αυτοκρατορικοφ ωρολογοποιοφ. Αργότερα ζγινε και βοθκόσ του διάςθμου αςτρονόμου 
Johannes Kepler[7].  
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αλαινγία  
 

 
 = 

 

 
 = 

 

 
 = 

  

 
 = 

  

  
 = 

  

  
 γηα λα θηάζνπκε ζην 64). Με ηελ απνζαθήληζε θαη 

ηε γελίθεπζε ηεο έλλνηαο ηεο δχλακεο θαηέζηε ηειηθά δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα νξηζηνχλ νη ινγάξηζκνη σο  εθζέηεο  σο πξνο κία βάζε. Ο αξηζκφο e 

φκσο βξίζθεηαη ήδε ζηνπο πξψηνπο ινγαξηζκηθνχο πίλαθεο έζησ ζε ιαλζάλνπζα 

θαηάζηαζε. Ζ ΓΠ ηνπ Bürgi αλ = 10
8
 (1+10

-4
)
λ
 θαη βλ = 10λ κε θαηάιιειεο πξάμεηο 

παίξλεη ηε κνξθή x =             
   φπνπ x = 

  

    θαη y = 
  

   . Ο αξηζκφο φκσο 

           
 ηζνχηαη κε 2,718145927 πνπ ζπκθσλεί ζηα πξψηα 4 δεθαδηθά κε ηνλ 

αξηζκφ e. Άξα κπνξνχκε λα γξάςνπκε κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα    x = e
y
    y = 

lnx       (αληί γηα x =             
  ). Απηφ ζεκαίλεη πσο αλ αιιάμνπκε ηελ (αλ ) 

κε ηελ (
  

   
  θαη ηελ (βλ) κε ηελ (

  

   
   ηφηε  

 «Σν ζύζηεκα πξνόδσλ ηνπ Bürgi ηζνδπλακεί, κε ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζέγγηζε, κε ην ζεκεξηλό ζύζηεκα ησλ θπζηθώλ ινγαξίζκσλ πνπ 

έρνπλ βάζε ηνλ αξηζκό e» 

πσο αλαθέξζεθε, νη ινγάξηζκνη επηλνήζεθαλ γηα ηελ απινπνίεζε αξηζκεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ. Απέθηεζαλ φκσο θαη θπζηθή ζεκαζία νη ινγάξηζκνη, αθνχ 

ελεπιάθεζαλ ζε γεσκεηξηθά ζέκαηα αξρήο γελνκέλεο κε ην πξφβιεκα ππνινγηζκνχ 

εκβαδνχ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηφμν ΑΒ ηεο ππεξβνιήο y = 
 

 
  ,ηηο 

θαηαθφξπθεο ΑΓ,ΒΓ θαη ηνλ άμνλα x‟x  

 

 

 

πσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα αλ ηα ηκήκαηα ΟΓ,ΟΔ,ΟΕ θαη ΟΓ είλαη φξνη 

ΓΠ ηφηε ηα εκβαδά (ΑΖΔΓ) = (ΖΘΕΔ) = (ΘΒΓΕ) ≈ 0,69 η.κ. (κε δεδνκέλν ΟΔ=2, 

χ.2 
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ΟΕ=4, ΟΓ=8) κπνξνχκε λα αληηζηνηρίζνπκε ηνπο φξνπο (ΑΖΔΓ), (ΑΘΕΓ), (ΑΒΓΓ)  

(δειαδή δείρλεη πφζνη ιφγνη ρξεηάδνληαη ζηε ζπλερή αλαινγία 
    

    
  

    

    
 

    

    
 

  γηα λα θηάζνπκε ζην (ΑΒΓΓ) ηε βαζηθή αξρή ινηπφλ ελφο ινγαξηζκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε πξνθαλή θπζηθή ζεκαζία.. Με ζεκεξηλνχο φξνπο αλ  

    

    
  

    

    
 

    

    
   ηφηε (ΑΖΔΓ) = ∫

 

 

    

    
dx = ln(ΟΔ) – ln(ΟΓ) = ln

    

    
 = lnι (ν 

όξνο θπζηθόο ινγάξηζκνο – logarithmous naturalis− εηζήρζε από ηνλ N. Mercator 

TO 1668 ) νκνίσο θαη γηα ηα (ΖΘΕΔ), (ΘΒΓΕ).  

Σέινο γηα ηνπο ινγαξίζκνπο ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ε ρξήζε 

ηνπο κε ηε κνξθή ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο σο κέζν πεξηγξαθήο θπζηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (αθφκε θαη ζηελ ςπρνινγία κε ην λφκν Weber-Fechner Α= θ logΔ 

φπνπ Δ ε έληαζε ελφο ήρνπ θαη Α ε έληαζε ηνπ αθνπζηηθνχ αηζζήκαηνο πνπ 

πξνθαιεί) αιιά θαη ζηε ηαηηζηηθή κε ηελ εθζεηηθή ζπλάξηεζε ζηελ θαηαλνκή 

Poisson. [19]. 

ηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, θαζψο νη επηζηήκνλεο αλαθάιππηαλ πεξηζζφηεξα γηα ηνπ 

θπζηθνχο λφκνπο θαη νη καζεκαηηθνί εηζήγαγαλ ηε ρξήζε ηνπ αιγεβξηθνχ 

ζπκβνιηζκνχ ζηε γεσκεηξία, ε ηδέα ηεο ζπλάξηεζεο θαηέζηε πεξηζζφηεξν αλαγθαία. 

Ο Γαιηιαίνο ζηε κειέηε ηνπ γηα ηελ θίλεζε ζπλέιαβε ηελ έλλνηα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ν  Descartes άγγημε ηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο. ην 

έξγν ηνπ La Geometrie (1637) έγξαςε ηα εμήο: «Αλ ινηπφλ πάξνπκε δηαδνρηθά έλα 

άπεηξν πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ην ηκήκα y ηφηε ζα πξνθχςεη έλα άπεηξν 

πιήζνο ηηκψλ γηα ην ηκήκα x θαη επνκέλσο κηα απεηξία δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ, κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε δεηνχκελε θακπχιε».    

  

ε απηή ηε θάζε είλαη ζθφπηκν λα δψζνπκε ηνπο νξηζκνχο πνπ απνδφζεθαλ ζηελ 

έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο, γηα λα μεηπιίμνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ νη 

καζεκαηηθνί ηεο επνρήο.: 

χ.3 
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Johann Bernoulli(1667-1748) 

 Johann Bernoulli 1718: « Ολνκάδσ ζπλάξηεζε ελόο κεηαβιεηνύ κεγέζνπο κηα 

πνζόηεηα πνπ ζρεκαηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από απηό ην κεηαβιεηό 

κέγεζνο θαη από ζηαζεξέο». 

 

Leonhard Euler (1707-1783) 

 Euler ζην έξγν ηνπ ην 1748, Introductio in Amalysin Infinitorum :  

« πλάξηεζε κηαο κεηαβιεηήο πνζόηεηαο νλνκάδεηαη κηα αλαιπηηθή έθθξαζε 

πνπ ζρεκαηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από απηή ηε κεηαβιεηή πνζόηεηα θαη 

αξηζκνύο ή ζηαζεξέο πνζόηεηεο».  

Ο Euler δε δηεπθξηλίδεη ηη ελλνεί κε ηνλ φξν αλαιπηηθή έθθξαζε, κνινλφηη έδηλε 

πνιιά παξαδείγκαηα. Πάλησο είλαη ζαθέο φηη ηελ ζπλάξηεζε f(x) = {
       
        

 

δειαδή ηελ | |  ηε ζεσξνχζε δχν ζπλαξηήζεηο. ην πξφβιεκα ηεο παιιφκελεο 

ρνξδήο ζηεξεσκέλεο ζε δχν άθξα λα δνζεί αλαιπηηθή έθθξαζε ηεο κνξθήο 

y=f(x,t) πνπ λα πεξηγξάθεη ην ζρήκα ηεο θάζε ρξνληθή ζηηγκή, νδήγεζε ηνπο 

καζεκαηηθνχο λα αλαζεσξήζνπλ ηελ  αληίιεςε φηη θάζε ζπλάξηεζε έρεη 

αλαιπηηθή έθθξαζε νδεγψληαο ηνλ Euler λα δψζεη ηνλ παξαθάησ νξηζκφ 

 Euler 1755: «Αλ θάπνηεο πνζόηεηεο εμαξηώληαη από άιιεο πνζόηεηεο κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε, όηαλ νη ηειεπηαίεο αιιάδνπλ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηηο πξώηεο, 

ηόηε νη πξώηεο νλνκάδνληαη ζπλαξηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ. Απηόο ν νξηζκόο είλαη 
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πνιύ επξύο θαη πεξηιακβάλεη θάζε κέζνδν κε ηελ νπνία κηα πνζόηεηα ζα 

κπνξνύζε λα πξνζδηνξηζηεί από άιιεο. Αλ ινηπόλ ην x ππνδειώλεη κηα 

κεηαβιεηή πνζόηεηα, ηόηε όιεο νη πνζόηεηεο πνπ εμαξηώληαη από ην x κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν ή πξνζδηνξίδνληαη από απηό, νλνκάδνληαη ζπλαξηήζεηο ηνπ 

x» . 

  

Joseph Fourier(1768-1830) 

 Joseph Fourier, 1822 : «Γεληθά, ε ζπλάξηεζε f(x) παξηζηάλεη κηα δηαδνρή 

ηηκώλ ή ηεηαγκέλσλ, θαζεκηά από ηηο νπνίεο είλαη απζαίξεηε. Αλ δνζεί κηα 

απεηξία ηηκώλ ζηελ ηεηκεκέλε x, ζα ππάξρνπλ ίζνπ πιήζνπο ηεηαγκέλεο f(x). 

Όιεο έρνπλ πξαγκαηηθέο αξηζκεηηθέο ηηκέο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ή κεδέλ. Γελ 

πξνϋπνζέηνπκε όηη απηέο νη ηεηαγκέλεο ππόθεηληαη ζ' έλα θνηλό λόκν. 

δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη θαζεκηά από απηέο 

δίλεηαη ζαλ λα ήηαλ κηα κνλαδηθή πνζόηεηα». 

 

 Nicolas Bourbaki, 1939 : «Αλ E θαη F είλαη δχν ζχλνια, ηα νπνία κπνξεί ή 

φρη λα είλαη δηαθνξεηηθά. Μηα ζρέζε κεηαμχ ελφο κεηαβιεηνχ ζηνηρείνπ x ηνπ 

E θαη ελφο κεηαβιεηνχ ζηνηρείνπ y ηνπ F νλνκάδεηαη κηα ζπλαξηεζηαθή 

ζρέζε ηνπ y εάλ γηα φια ηα x ∈ E ππάξρεη έλα κνλαδηθφ y ∈ F πνπ είλαη ζηε 

δεδνκέλε ζρέζε κε ην x» [17]. 

Ζ εμέιημε ηνπ νξηζκνχ είρε σο ζεκείν θακπήο ην πξφβιεκα ηεο παιιφκελεο ρνξδήο 

πνπ πιένλ αλέηξεςε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη θάζε ζπλάξηεζε έρεη αλαιπηηθή έθθξαζε 

θαζψο επίζεο θαη ε θαηάξξηςε ηνπ «article of faith» πνπ επηθξαηνχζε ηνλ 18
ν
 αηψλα 

φηη δει. «Αλ δχν αλαιπηηθέο εθθξάζεηο ζπκθσλνχλ ζε  δηάζηεκα ηφηε ζα ζπκθσλνχλ 

παληνχ».    
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        2.2 Η ιςτορικό εξϋλιξη τησ ϋννοιασ τησ παραγώγου 
 

 Σο πρόβλημα τησ εφαπτομϋνησ  
Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην δίλεη ηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα ηελ εθαπηφκελε επζεία ηεο 

θακπχιεο κηαο ζπλάξηεζεο f ζην ζεκείν ηεο Α(x0, f(x0))  

 

 

 

 

 

 Καη ζπκπιεξψλεη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί ζηεξίδνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ ηνπ νπνίνπ ν ζεκεξηλφο 

νξηζκφο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Weierstrass ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Ζ παιαηφηεξε γλσζηή αλαθνξά ζηηο εθαπηφκελεο επζείεο γίλεηαη απφ ηνλ Δπθιείδε 

ηα ηνηρεία ηνπ θαη εηδηθφηεξα ζην 3
ν
 βηβιίν. Οξίδεη ηελ εθαπηνκέλε θχθινπ σο ηελ 

επζεία πνπ έρεη θνηλφ ζεκείν κε  ηνλ θχθιν θαη πξνεθηεηλφκελε δελ ηνλ ηέκλεη. 

Υξεζηκνπνηψληαο ζεκεξηλνχο  ζπκβνιηζκνχο γηα λα ην θαηαλνήζνπκε : 

 

 

 

 

 

 

Ζςτω f μια ςυνάρτθςθ και  Α(x0, f(x0))  ζνα ςθμείο τθσ  Cf . Αν υπάρχει το 

   𝑥 𝑥 

𝑓 𝑥  𝑓 𝑥  

𝑥 𝑥 
   και είναι ζνασ πραγματικόσ αξηζκφο λ, τότε ορίηουμε ωσ 

εφαπτομζνθ τθσ Cf ςτο ςθμείο τθσ Α, τθν ευκεία ε που διζρχεται από το Α και ζχει 

ςυντελεςτι διεφκυνςθσ λ. 

Αν μια ςυνάρτθςθ f είναι συνεχής ςτο  x0  και ιςχφει μια από τισ παρακάτω 

ςυνκικεσ:

 

ηφηε νξίδνπκε σο εθαπηνκέλε ηεο  Cf  ζην ζεκείν Α(x0, f(x0)) ηελ 

θαηαθφξπθε επζεία x = x0. 
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Ζ επζεία ζα εθάπηεηαη ηεο θακπχιεο ζην ζεκείν Α εάλ αθήλεη ηα ζεκεία ηεο 

θακπχιεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην Α πξνο ην ίδην εκηεπίπεδν, ελψ ζα ηελ ηέκλεη 

εάλ αθήλεη ζεκεία ηεο θακπχιεο  πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην Α θαη ζηα δχν 

εκηεπίπεδα [22]. Πξνθαλψο ν νξηζκφο ηνπ Δπθιείδε δελ είλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ 

ζεκεξηλφ. Αλ πάξνπκε ηελ f(x)=x
3
 ε εθαπηνκέλε ηεο ζην ζεκείν O(0,0) δελ 

ηθαλνπνηεί πξνθαλψο ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηνπ Δπθιείδε αθνχ ην ζεκείν Ο είλαη 

ζεκείν θακπήο θαη ε εθαπηνκέλε ζε απηφ δηαπεξλά ηε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 

Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε πάλησο πσο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο, ν νξηζκφο 

ιεηηνπξγνχζε επαξθψο θαη πεξηέγξαθε φιεο ηηο εθαπηνκέλεο ησλ θσληθψλ ηνκψλ. Ο 

Αξρηκήδεο, κε πξνζθπγή ζε θηλεκαηηθέο κεζφδνπο, είρε επηλνήζεη κηα κέζνδν 

θαηαζθεπήο εθαπηνκέλεο θακπχιεο (έιηθα ηνπ Αξρηκήδε). Δίρε θαηνξζψζεη κε ηε 

ρξήζε ηεο ζπείξαο  λα ιχζεη, ρσξίο βέβαηα θαλφλα θαη δηαβήηε, δχν απφ ηα ηξία 

πεξίθεκα πξνβιήκαηα (ηξηρνηόκεζε γσλίαο, ηεηξαγσληζκόο ηνπ θύθινπ, φρη φκσο 

θαη ην Γήιην πξφβιεκα δηπιαζηαζκνχ ηνπ θχβνπ). Ωο ζπείξα νξίδεηαη ν γεσκεηξηθφο 

ηφπνο ηνπ ζεκείνπ ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν μεθηλψληαο απφ ην άθξν κηαο αθηίλαο ή 

κηαο εκηεπζείαο θηλείηαη νκαιά θαηά κήθνο ηεο αθηίλαο θαζψο απηή πεξηζηξέθεηαη 

νκαιά γχξσ απφ ην άθξν ηεο. «Σα ειιεληθά καζεκαηηθά έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ηελ 

θαηά θύξην ιόγν ζηαηηθή ηνπο κνξθή θαη γηα ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληόο ηνπο γηα ηελ 

έλλνηα ηεο κεηαβιεηόηεηαο∙ ν Αξρηκήδεο όκσο ζηε κειέηε ηνπ ζπεηξνεηδνύο ηνπ 

ΔΦΑΠΣΔΣΑΙ 

ΣΔΜΝΔΙ 

χ.4 

χ.5 
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θαίλεηαη λα βξήθε ηελ εθαπηνκέλε κηαο θακπύιεο κέζα από ηελ θηλεκαηηθή θαη 

έλλνηεο πνιύ ζπγγεληθέο κε ην δηαθνξηθό ινγηζκό.» [9].  

Ζ εμίζσζε ηεο ζπείξαο είλαη: r=α∙ζ  ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο νξίδνληαο σο: 

σ ηελ ζηαζεξή γσληαθή ηαρχηεηα ηεο πεξηζηξνθήο ηεο αθηίλαο θαη π ε ζηαζεξή 

ηαρχηεηα πνπ θηλείηαη ην ζεκείν πάλσ ζηελ αθηίλα.  Σφηε ζε πνιηθέο ζπληεηαγκέλεο 

ζα έρνπκε ηε ρξνληθή ζηηγκή t,   r=π∙t θαη ζ = σ∙t νπφηε r=α∙ζ φπνπ α=
 

 
. 

ε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο ζα έρνπκε ηηο εμηζψζεηο: x=α∙ζ∙εκζ θαη y=α∙ζ∙ζπλζ 

 

Θεσξψληαο έλα ζεκείν Ρ πάλσ ζηε ζπείξα απηφ εθηειεί δηπιή θίλεζε. Σελ 

επζχγξακκε νκαιή (π1)  θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο αθηίλαο θαη ηελ θπθιηθή νκαιή(π2).  

Με δεδνκέλεο ηηο ηαρχηεηεο θαη ηελ απφζηαζε ΟΡ αλ ζρεδηάζνπκε ην 

παξαιιειφγξακκν ησλ ηαρπηήησλ ηφηε ε δηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζεκείνπ είλαη ε 

εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο ζε απηφ ην ζεκείν. Έηζη ν Αξρηµήδεο θαζφξηζε ηελ 

εθαπηνµέλε ηνπ ζπεηξνεηδνχο ζην ζεµείν Ρ σο ηελ ηαρχηεηα πνπ έρεη ην θηλεηφ φηαλ 

βξίζθεηαη ζην Ρ. [12] 

 

 

χ.6 

χ.7 
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 Δπηπξφζζεηα ν  Απνιιψληνο απφ ηε Πέξγε βαζίζηεθε ζηνλ νξηζκφ ηνπ Δπθιείδε γηα 

ηε ζεψξεζε εθαπηνκέλσλ θσληθψλ ηνκψλ. Ο Απνιιψληνο επέθηεηλε ηνλ νξηζκφ ηεο 

εθαπηνκέλεο ηνπ Δπθιείδε πξνηείλνληαο ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο εθαπηνκέλεο 

[22,ζει.3] 

  

 

 

 

Γηα ηα επφκελα 1000 έηε ε ζεψξεζε ησλ εθαπηνκέλσλ δελ άιιαμε. Οη δξακαηηθέο 

αιιαγέο επήιζαλ ηνλ 17
ν
 αηψλα. Μεγάινη καζεκαηηθνί φπσο νη Bonaventura 

Cavalieri, Evangelista Toricelli, Renẻ Descartes, Pierre de Fermat, Gilles Personne de 

Roberval, Girard Desargues, Blaise Pascal επηθνηλσλνχζαλ γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

επνρή ηνπ Πιάησλα ηφζν ζπρλά κεηαμχ ηνπο[9]. Ο  Gilles Personne de Roberval 

ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηηο αιιαγέο απηέο ρξεζηκνπνηψληαο δπλακηθά (κε θίλεζε) 

ζπζηήκαηα γηα ηε ζεψξεζε εθαπηνκέλσλ. "Μέζσ ησλ ηδηνηήησλ κηαο θακπύιεο 

γξακκήο, εμεηάζηε ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο πνπ έγηλαλ από ην ζεκείν πνπ ην πεξηγξάθεη 

ζην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα ζρεδηάζεηε ηελ εθαπηνκέλε: Όιεο απηέο ηηο θηλήζεηο 

ζπλζέηνπλ κία κόλν. ρεδηάζηε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπλζέηεο θίλεζεο θαη ζα έρεηε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο θακπύιεο. " Κάλεη δειαδή κηα ζαθή ζχλδεζε ηεο ζηηγκηαίαο 

ηαρχηεηαο θαη ηεο εθαπηνκέλεο. Αληηιακβάλνληαλ ηελ θακπχιε  σο ηελ ηξνρηά ελφο 

ζεκείνπ  πνπ θηλείηαη ππφ ηελ επίδξαζε δχν ηαρπηήησλ. Ζ ζπληζηακέλε απηψλ ησλ 

δχν ηαρπηήησλ είλαη  δηαγψληνο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ησλ δηαλπζκάησλ ησλ 

ηαρπηήησλ [22]. Ο Roberval πήξε ηελ επζεία ηεο δηαγσλίνπ λα είλαη ε εθαπηνµέλε 

ζην ζεκείν. Ζ ηδέα απηή αλαπηχρζεθε θαη απφ ηνλ Torricelli θαη δεκηνπξγήζεθε 

αληηδηθία αλάκεζά ηνπο γηα ην πνηνο ηελ αλαθάιπςε πξψηνο. Πάλησο ε ηδέα ηεο 

εθαπηνκέλεο σο ζπληζηακέλε θίλεζεο δελ ήηαλ δεθηή απφ καζεκαηηθήο άπνςεο 

αθνχ ζηεξηδφηαλ ζε έλλνηεο ηεο Φπζηθήο [1]. Οη Pierre de Fermat θαη  Renẻ  

Descartes ήηαλ δχν επθπέζηαηνη καζεκαηηθνί ηνπ 17
νπ

 αηψλα πνπ νη εξγαζίεο ηνπο 

χ.8 
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είραλ δηαξθή επηξξνή ζηα ζχγρξνλα καζεκαηηθά. Ο Descartes
6

 κε ην ζχζηεκα 

ζπληεηαγκέλσλ λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα, ν Fermat
7
 πνπ ην ηειεπηαίν ζεψξεκά 

ηνπ απνδείρζεθε απφ ηνλ Wiles κφιηο ην 1995. Ο Fermat πξνζπαζψληαο λα ιχζεη 

πξνβιήκαηα κεγίζησλ  θαη ειαρίζησλ, παξαηήξεζε φηη ζηα ζεκεία φπνπ ε 

ζπλάξηεζε παξνπζίαδε  κέγηζην ή ειάρηζην, ε εθαπηνκέλε ήηαλ παξάιιειε πξνο ηνλ 

άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ. Δηζάγεη µηα βαζηθή  ηδέα πνπ γηα πξψηε θνξά  παξνπζηάδεηαη 

ζηελ ηζηνξία ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ : «Απμάλεη ειάρηζηα ηε κεηαβιεηή θαη κεηά 

απφ  ηηο πξάμεηο αθήλεη ηελ αχμεζε λα εμαθαλίδεηαη.» 

                                       

Pierre de Fermat (1607-1665)      Bonaventura Cavalieri  (1598–1647) 

 

René Descartes (1596-1650) 

 

 

 

                                                           
6
 Ο Descartes ιταν φιλόςοφοσ του 17

ου
 αιϊνα. Αςχολικθκε με μεγάλθ ποικιλία κεμάτων, γράφοντασ 

δϊδεκα ςθμαντικά ζργα με αντικείμενο τθ φιλοςοφία, κεολογία, μουςικι, ανκρϊπινθ ανατομία, 
μακθματικά κλπ. Ανάμεςα ςτα δοκίμιά του είναι το La Geometrie, ζνα παράρτθμα του Discourse de 
la Methode. ε αυτι τθν εργαςία αςχολικθκε με πολλά άλλα κζματα, μεταξφ των οποίων και θ 
μζκοδοσ του Descartes για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ εφαπτομζνθσ ευκείασ καμπφλθσ. 
7
 Ο Fermat ςποφδαςε νομικά ςτθν Σουλοφηθ. Τπθρζτθςε αρχικά ωσ δικθγόροσ και μετά ωσ 

ςφμβουλοσ ςτο τοπικό κοινοβοφλιο. Αςχολείτο ωςτόςο και απολάμβανε τθν κλαςςικι λογοτεχνία, τθ 
φυςικι και τα μακθματικά. Από το 1629 άρχιςε να ανακαλφπτει ζννοιεσ και μεκόδουσ  τεράςτιασ 
ςθμαςίασ για τα μακθματικά.  Ιταν πραγματικά ο πρίγκιπασ των εραςιτεχνϊν ςτα μακθματικά. Αν ο 
Descartes είχε ανταγωνιςτι ςτα μακθματικά, αυτόσ ιταν ο Fermat. Παρόλα αυτά ιταν τόςο 
μετριόφρων που δθμοςίευςε ελάχιςτα χάνοντασ ζτςι τθν αναγνϊριςθ για ζνα μεγάλο μζροσ του 
ζργου του. Σο ίδιο ιςχφει για  τον Roberval (ο μόνοσ επαγγελματίασ μακθματικόσ από τουσ 
αναφερκζντεσ)  όςον αφορά τθν πατρότθτα των ζργων του. Ζπρεπε κάκε τρία χρόνια να 
διαγωνίηεται για τθ κζςθ του πρφτανθ του Collẻge Royal  (τθν οποία κατείχε τελικά για ςαράντα 
χρόνια) απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ που υπζβαλε ο κατζχων τθ κζςθ. Σο 1634 κζρδιςε τθ κζςθ επειδι 
ανζπτυξε μζκοδο αδιαιρζτων παρόμοια του Cavalieri τθν οποία όμωσ δεν τθ δθμοςίευε για να 
κρατιςει τθ κζςθ του μζχρι τον κάνατό του.*9+ 
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 Η μϋθοδοσ του Fermat τησ «ψευδο-ιςότητασ» 
 

Ο Δπθιείδεο απέδεημε φηη κεηαμχ ησλ νξζνγσλίσλ κε ίζε πεξίκεηξν, ην ηεηξάγσλν 

έρεη ην κεγαιχηεξν εκβαδφλ. Γηα ζχληνκε απφδεημε δεο [25, ζει.80-81]. Ο Fermat 

έζεζε ην ίδην πξφβιεκα σο εμήο: Γεδνκέλνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο κήθνπο b πνπ ην 

ρσξίδνπκε ζε δχν ηπραία ηκήκαηα  x θαη b-x λα δείμεηε φηη ην γηλφκελν γίλεηαη 

κέγηζην φηαλ ην ηκήκα ρσξίδεηαη ζηε κέζε.   x∙(b−x)  

Αληηθαζηζηψληαο ην x κε ην x+e ,αλ ζεσξήζνπκε ην e κηθξή πνζφηεηα έρνπκε:  

x∙(b−x) ≈ (x+e)∙(b−x−e)  

b∙x – x
2
 = b∙(x+e) – (x+e)

2
 

b∙x – x
2
 = b∙x + b∙e – x

2
 −2x∙e – e

2
 (θαη κε αλαγσγή νκνίσλ φξσλ θαη θαηφπηλ 

δηαίξεζε κε e ζα έρνπκε) 

b – 2x – e =0 . Θεσξψληαο ηειηθά ηνπο φξνπο κε ην e σο 0 (e≈0) θαη απαινίθνληάο 

ηνπο θαηαιήγνπκε ζε x= 
 

 
  πνπ είλαη θαη ε ηηκή πνπ δίλεη ην κέγηζην. 

Ο Fermat πάλησο δελ έδσζε ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε γηα ην e (πνπ ελψ ζην ηέινο ην 

ζεσξεί ίζν κε κεδέλ, εληνχηνηο δηαηξεί λσξίηεξα κε απηφ) παξφηη ε κέζνδφο ηνπ 

«θσλάδεη» γηα ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ. ην επφκελν παξάδεηγκα πνπ βξίζθεηαη πην 

θνληά ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο  δίλεηαη πηζαλψο ε εμήγεζε.   

 

 

 χ.9 
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Αλ ε f είλαη κηα ζπλάξηεζε θαη f(x0) είλαη ην κέγηζηφ ηεο ηφηε είλαη θαλεξφ  

(δηαηζζεηηθά ή γξαθηθά)  φηη αλ ην h είλαη αξθεηά κηθξφ ηφηε f(x0) θαη f(x0+h) είλαη 

πεξίπνπ ίζα (ςεπδν-ηζόηεηα) νπφηε:  

f(x0+h)≈f(x0)  

f(x0+h)-f(x0)≈0 θαη αλ ε f είλαη πνιπσλπκηθή ηφηε δηαηξώληαο κε h (πσο 

είλαη δπλαηόλ λα δηαηξείο κε κεδέλ;) ζα έρνπκε 
             

 
 ≈0  Πξνθαλψο αλ 

πάξνπκε ην φξην θαζψο ην h ηείλεη ζην κεδέλ ζα έρνπκε ην γλσζηφ f ′ (x0) = 0. Ο 

Fermat δελ αλέθεξε πνηέ γηα φξην νχηε θαλ ην h είλαη πνιχ κηθξφ. Γξάθνληαο ην 1629 

ζηνπο Roberval θαη Descartes o Fermat παίξλεη σο f(x)=ax
2
+bx+c.  Γίλνληαο ζην x 

κηα κηθξή αχμεζε h  (ν Fermat ρξεζηκνπνηνχζε a θαη e) ζα έρσ: f(x+h)≈f(x) άξα: 

      a(x+h)
2
 +b(x+h) + c ≈ ax

2
 + bx + c 

      ax
2
+2axh+ah

2
 + bx+bh+c ≈ ax

2
 + bx + c  

θαη θάλνληαο αλαγσγή νκνίσλ φξσλ έρνπκε: 

 2axh+ah
2
 +bh ≈ 0  

Παξαιείπεη ηνλ φξν πνπ πεξηέρεη ην h
2
 αθνχ ην h είλαη κηθξφ, ην h

2
 αθφκα κηθξφηεξν.  

2axh+bh ≈ 0 θαη δηαηξώληαο κε h έρεη 2ax+b=0 θαη x= − 
 

  
 πνπ είλαη θπζηθά ε ζέζε 

αθξνηάηνπ. Πξνθαλψο ηζρχνπλ νη ίδηεο ζρέζεηο πνπ γξάθηεθαλ παξαπάλσ, φηη 

δειαδή κε ζεκεξηλνχο ζπκβνιηζκνχο έρνπκε f′(x0) = 0. Σν ζέκα εδψ είλαη ην γεγνλφο 

πσο ελψ ζπκπεξηθέξεηαη ζην h σο κεδέλ θαηφπηλ δηαηξεί κε απηφ. Αθξηβψο εδψ 

δέρηεθε ηελ θξηηηθή ηνπ Descartes ν νπνίνο έθηηαμε αληηπαξάδεηγκα πνπ είλαη γλσζηφ 

σο ην παξάδνμν ηνπ Descartes.[12] 
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   Σο παρϊδοξο του Descartes 
 

« Γίλεηαη  θχθινο µε εμίζσζε x
2
 + y

2
 = ξ

2
  θαη ην ζεµείν Α(-a,0) εθηόο ηνπ θχθινπ, 

πάλσ ζηνλ άμνλα x ΄x. Να βξεζεί ην ζεκείν ηνπ θχθινπ πνπ απέρεη ηελ ειάρηζηε 

απφζηαζε απφ ην Α.» 

 

Θεσξνχκε ζεκείν Μ επί ηνπ θχθινπ. Σφηε κε ζεκεξηλνχο ζπκβνιηζκνχο ζα έρνπκε: 

d(A,M) = √                   θαη εθφζνλ y
2
 = ξ

2
 –x

2 
 

d(A,M) = √              

d(A,M) = √                 

d(x) = √           . Ζ d(x) γίλεηαη ειάρηζηε φηαλ ε           παίξλεη ηελ 

ειάρηζηε ηηκή ηεο. Οπφηε εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηνπ Fermat κε  

       f(x) =                       

       f(x+h)= 2α(x+h) + α
2
 + ξ

2
 

θαη f(x+h) ≈ f(x)  2αx+2αh +α
2
 + ξ

2
 ≈                 2αh=0 θαη δηαηξψληαο κε 

h ζα έρνπκε 2α=0  α=0 άηνπν απφ ηε ζπλζήθε „ην Α εθηφο θχθινπ‟.       

Πξνθαλψο δελ ιεηηνπξγεί ε κέζνδνο ηνπ Fermat αθνχ ε ζπλάξηεζε d(x) είλαη 

νξηζκέλε ζην [-ξ,ξ] (ην Μ(x,y) αλήθεη ζηνλ θχθιν άξα x  [-ξ,ξ]) . Σν αθξφηαηφ ηεο 

εκθαλίδεηαη ζην –ξ πνπ δελ είλαη εζσηεξηθό ζεκείν θαη ε παξάγσγνο εθεί δε 

κεδελίδεηαη ππνρξεσηηθά. [12].   

Ο Fermat εθάξκνδε ηηο κεζφδνπο ηνπ ζε „ηδαληθέο‟ ζα ιέγακε πεξηπηψζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε απιέο πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο φπνπ θάζε ζεκείν κεδεληζκνχ 

ηεο παξαγψγνπ (φρη δηπιή ξίδα) ήηαλ θαη ζέζε αθξνηάηνπ. Γηδαθηηθά ηα 

χ.10 
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κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηνπ Fermat έρνπλ αμία γηαηί δείρλνπλ ηα φξηα κηαο 

κεζφδνπ αλεπαξθψο ζεκειησκέλεο. [4, ζει.18] 

             Η μϋθοδοσ του Fermat για τισ εφαπτομϋνεσ 
 

Ο Fermat εθάξκνζε παξφκνηα κέζνδν ηεο «ςεπδν-ηζφηεηαο» θαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ εθαπηφκελεο επζείαο ζε ζεκείν θακπχιεο σο εμήο: 

Ολφκαζε ην κήθνο ΣΡ=s (subtangent)  ππνεθαπηνκέλε. Σφηε (Θ)≈(Ν) δει. 

f(x0+h)≈T(x0+h) 

 

 

Δπεηδή ηα ηξίγσλα ΣΡΜ θαη ΣΝ είλαη φκνηα ζα έρνπκε: 
  

  
 = 

  

  
 

   

 
 = 

       

     
 θαη επεηδή f(x0+h)≈T(x0+h) ηφηε 

   

 
 = 

       

     
. Λχλνληαο ηε ζρέζε σο 

πξνο s ζα έρνπκε: s = 
       

             
  ή    s = 

     
             

 

 Αλ ζέζνπκε φπνπ h ην κεδέλ 

ζηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο (φπσο νη καζεκαηηθνί ηνπ 17
νπ

 αηψλα)  ηφηε έρνπκε ην 

κήθνο s [12].  

  Καη κε ζεκεξηλνχο ζπκβνιηζκνχο θαζψο ην φξην ηνπ παξνλνκαζηή κε h →0 

εθθξάδεη ην f ′ ( x0) : s = 
     

      
 . Ζ θιίζε ηεο Σ(x) (εθαπηφκελεο επζείαο) είλαη 

     

 
 .  

(Ο Barrow
8

 αλέπηπμε παξφκνηα κέζνδν εχξεζεο εθαπηνκέλεο κε άιιε 

νξνινγία φπσο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηξίγσλν ΜΛΘ. )  

                                                           
8
 Ο Isaac Barrow διετζλεςε κακθγθτισ ςτο πανεπιςτιμιο του Cambridge (1630 – 1677) κακϊσ επίςθσ 

και του Newton. Κφριο ζργο του κεωρείται το Lectiones Geometricae. Σο 1669 παραιτικθκε από τθν 

χ.11 
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«Αλ εθαξκφζνπκε ηελ παξαπάλσ κέζνδν κε f(x)=x
2
  ζα έρνπκε: 
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02  . Αλ ηψξα ζέζνπκε, 0h  βξίζθνπκε απφ ηελ ηειεπηαία 

φηη 
s

y
x 0

02   ήs=
  

   
. Γλσξίδνληαο ινηπφλ ην ζεκείν επαθήο  M(x0,y0) 

πξνζδηνξίδνπκε απφ ηελ ηειεπηαία ην κήθνο  ΣΡ=s  πνπ καο δίλεη ακέζσο ην 

ζεκείν Σ. Ζ επζεία ΜΣ είλαη ε δεηνχκελε εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο. Ζ 

πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ήηαλ έλαο απφ ηνπο δξφκνπο πνπ νδήγεζαλ 

ηζηνξηθά, ζηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ» [42, ζει.182] (ηζηνξηθφ ζεκείσκα)  

 

 Isaac Barrow (1630 – 1677) 

 

 

                                                                                                                                                                      
ζδρα του ωσ κακθγθτισ με ςκοπό τθν εναςχόλθςι του με κεολογικζσ ςπουδζσ. Ο Newton ανζλαβε  
τθν ζδρα του ωσ κακθγθτισ. *1+ 

 y

 x1=x0+h

 x

 Σ(x1)

 P(x0)

 ε

 Ν

 Μ

 T O

 y0

 y1
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        Η μϋθοδοσ του Descartes  
 

Ζ κέζνδνο ηνπ Descartes δίλεηαη ζην δεχηεξν βηβιίν ηεο La Geometrie. φπνπ ν 

Descartes ζπδεηάεη ηε θχζε ησλ θακππιψλ, νη νπνίεο ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο 

ηνλ δέθαην έβδνκν αηψλα ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεκαηηθψλ γηα ηελ νπηηθή. 

Ζ κειέηε ησλ εθαπηνκέλσλ ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν ηεο κειέηεο ησλ θαθψλ θαη 

ησλ ηδηνηήησλ ηεο δηάζιαζεο θαη αλάθιαζεο. Ζ κέζνδφο ηνπ βαζηδφκελε ζηελ 

άιγεβξα ήηαλ καθξνζθειέζηεξε απφ απηήλ ηνπ Fermat [9]. Γηα λα βξνχκε ηελ 

εθαπηνκέλε κηαο θακπχιεο ζε ζηαζεξφ ζεκείν Ρ, ζεσξνχκε κεηαβιεηφ ζεκείν ηεο 

θακπχιεο Q θαη ζηε ζπλέρεηα βξίζθνπκε εμίζσζε θχθινπ κε θέληξν ζηνλ άμνλα ησλ 

ηεηκεκέλσλ (ηφηε ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ άμνλα κφλν)  πνπ λα δηέξρεηαη απφ ηα P,Q. Ζ 

εμίζσζε πνπ δίλεη ηα ζεκεία ηνκήο ηνπ θχθινπ θαη ηεο θακπχιεο ζα πξέπεη λα έρεη 

δηπιή ιχζε (Σαχηηζε P,Q). Γλσξίδνληαο πιένλ ην θέληξν ηνπ θχθινπ  κπνξνχκε λα 

βξνχκε ηελ εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο ζην Ρ πνπ είλαη ε επζεία ε φηαλ ην Q ζπκπέζεη 

κε ην Ρ [9, ζει.384]. 

  

Ο Edwards ζην [12, ζει.216] αλαθέξεη φηη: Έζησ θακπχιε κε εμίζσζε y=f(x) θαη Ρ 

ην ζεκείν ζην νπνίν ζέινπκε λα βξνχκε ηελ εθαπηνκέλε. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην 

θέληξν C ηνπ θχθινπ πνπ είλαη ην ζεκείν ηνκήο  ηεο θαλνληθήο επζείαο
9
 θαη ηνπ x‟x. 

Σφηε ε θάζεηε ζηελ CP είλαη ε εθαπηνκέλε. Έλαο θχθινο πνπ έρεη θέληξν C θαη 

αθηίλα CP ζα ηέκλεη ηελ θακπχιε ζε δχν ζεκεία ην Ρ θαη έλα πνιχ γεηηνληθφ ηνπ Q. 

Αλ φκσο ε CP είλαη ε θαλνληθή ηφηε ην Ρ ζα είλαη «δηπιφ» ζεκείν ηνκήο ηεο 

θακπχιεο θαη ηνπ θχθινπ κε εμηζψζεηο : 

y=f(x) θαη  

y
2
 + (π-x)

2
 = r

2
      φπνπ  r=(CP). Τπνζέηνληαο φηη ε [f(x)]

2
 είλαη πνιπσλπκηθή ηφηε ε 

εμίζσζε                                     (1)    πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

                                                           
9
 Ωσ κανονικι ευκεία ορίηεται θ ευκεία CP κακϊσ το Q ςυμπίπτει με το P και το C παραμζνει ςτον x’x. 

[f(x)]
2
 + (π-x)

2
 = r

2
   

χ.13 
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αλσηέξσ εμηζψζεσλ ζα έρεη σο πξνο x (ηεηκεκέλε ηνπ Ρ)  δηπιή ιχζε θαη r,π 

ζηαζεξά. Δπεηδή ε [f(x)]
2
 είλαη πνιπσλπκηθή, αθνχ ε εμίζσζε  ζα έρεη δηπιή ξίδα πρ 

ηελ x=ξ  (ξ ε ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ Ρ) ζα γξάθεηαη σο εμήο: 

[f(x)]
2
 + (π-x)

2
 − r

2
  = (x− ξ)

2
 ∑   

   εμηζψλνληαο ηνπο ζπληειεζηέο ησλ νκνβάζκησλ 

φξσλ ππνιφγηδε ην π. Ζ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην Ρ ζα είλαη 
   

    
. 

Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ παξαβνιή y=x
2
 ζα έρνπκε απφ ηελ εμίζσζε (1): 

 x
4
 + (π − x)

2
 – r

2
 = (x – ξ)

2
 (x

2
+ax+b) 

 ε νπνία κεηά απφ πξάμεηο γξάθεηαη: 

x
4
 + x

2
 − 2πx + (π

2
 – r

2
) = x

4
 + (a-2ξ) x

3
 + (b – 2aξ+ξ

2
) x

2
 + (aξ

2
 – 2bξ)x + bξ

2
 

 

Δμηζψλνληαο ηψξα ηνπο ζπληειεζηέο ησλ νκνβαζκίσλ φξσλ ηνπ x ζα έρνπκε: 

a-2ξ = 0 

b – 2aξ+ξ
2 

 = 1 

aξ
2
 – 2bξ = −2π 

bξ
2
 = π

2
 – r

2
  

απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη π=2ξ
3
 + ξ. Αληηθαζηζηψληαο ηψξα ην ξ κε x ζηελ 

πξνεγνχκελε ζρέζε ζα έρνπκε: π=2x
3
+x  π – x = 2x

3
  

Απφ ην νξζνγψλην ηξίγσλν ΡKC βξίζθνπκε ηελ θιίζε ηεο CP νπφηε αιιάδνληαο 

πξφζεκν θαη αληηζηξέθνληαο ζα έρνπκε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο 
   

    
 θαη 

αληηθαζηζηψληαο  ε θιίζε ηεο ε είλαη 
   

   = 2x . 

Δίλαη πξνθαλέο πφζν πνιχπινθε ζε ζρέζε κε ηνπ Fermat είλαη ε κέζνδνο ηνπ 

Descartes ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ άιγεβξα ελψ ηνπ Fermat είλαη ζαθψο πην θνληά 

ζηε ζεκεξηλή κε παξαγψγνπο. Αθνινχζεζαλ βέβαηα θαη άιιεο κέζνδνη απφ ηνπο 

Hudde θαη Sluse, Newton θαη Leibnitz. 

                                   

Isaac Newton (1642–1727)           Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) 

 

    



 
72 

 

        Η ςυμβολό των  Newton και Leibniz 
 

ηα πξψηα δχν ηξίηα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, νη καζεκαηηθνί είραλ ηηο ιχζεηο γηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηεο Αλάιπζεο αιιά δελ δηέζεηαλ έλα γεληθφ πιαίζην γηα λα ηα 

ηνπνζεηήζνπλ.  Απηφ ην δεκηνχξγεζαλ ηειηθά νη Newton θαη Leibniz. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Αλαθάιπςαλ ηηο έλλνηεο ηεο παξαγψγνπ θαη ηνπ νινθιεξψκαηνο αλ θαη φρη 

ζηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. 

 Αλαγλψξηζαλ φηη ε παξαγψγηζε θαη νινθιήξσζε είλαη αληίζηξνθεο 

δηαδηθαζίεο. Σν ζεκειηψδεο ζεψξεκα ηνπ Οινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ αλήθεη ζε 

απηνχο. 

 Δπηλφεζαλ ζπκβνιηζκνχο θαη αλέπηπμαλ κεζφδνπο πνπ θαηέζηεζαλ ηελ 

Αλάιπζε έλα ηζρπξφ ππνινγηζηηθφ εξγαιείν. 

 Γηεχξπλαλ ην πεδίν εθαξκνγήο σλ κεζφδσλ ηεο Αλάιπζεο απφ ηηο απιέο 

πνιπσλπκηθέο ζπλαξηήζεηο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζπλαξηήζεηο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Αλάιπζε ησλ Newton θαη Leibniz ήηαλ κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ ( fluents θαηά ηνλ Newton) θαη εμηζψζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

φρη ζπλαξηήζεσλ αθνχ ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο αλαδχζεθε κε ζαθήλεηα, ζηηο αξρέο 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα.  

          
 

               

Ο Newton ζεσξνχζε κηα θακπχιε σο ην γεσκεηξηθφ ηφπν ηνκήο δχν θηλνχκελσλ 

επζεηψλ κηαο νξηδφληηαο θαη κηαο θαηαθφξπθεο. Οη ζπληεηαγκέλεο x θαη y ησλ 

θηλνχκελσλ ζεκείσλ είλαη ηφηε ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξφλνπ t, πξνζδηνξίδνληαο ηηο ζέζεηο 

ησλ θάζεησλ θαη νξηδφληησλ γξακκψλ αληίζηνηρα. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ Νεχησλα είλαη 

απηή ηεο "ξνήο", πνπ ππνδειψλεηαη απφ ην ̇. Δίλαη ν  ξπζκφο κεηαβνιήο (ζηηγκηαία 

ηαρχηεηα) ηεο κεηαβιεηήο x (dx / dt). Ζ ζηηγκηαία ηαρχηεηα δελ νξίδεηαη, αιιά 

θαίλεηαη πσο είλαη δηαηζζεηηθά θαηαλνεηή. Ο Νεχησλαο ζηνρεχεη κάιινλ λα δείμεη 

πψο λα ππνινγίζεη ην  ̇. Π.ρ. γηα λα ππνινγίζεη ηελ εθαπηνκέλε ζε ηπραίν ζεκείν 
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(x,y) ηεο θακπχιεο  x
3
 − ax

2
 + axy  − y

3 
= 0 ππνζέηεη πσο ν είλαη κηα απεηξνειάρηζηε 

ρξνληθή πεξίνδνο.  ηε ζπλέρεηα, νη xν θαη yν είλαη απεηξνειάρηζηεο απμήζεηο ησλ x 

θαη y, αληίζηνηρα. (Έρνπκε απφζηαζε = ηαρχηεηα x ρξφλνο =  ̇ν ή  ̇ν, ππνζέηνληαο 

θαηά ηνλ Newton φηη νη ζηηγκηαίεο ηαρχηεηεο  ̇ θαη  ̇ ηνπ ζεκείνπ (x, y) πνπ θηλνχληαη 

θαηά κήθνο ηεο θακπχιεο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαζ 'φιν ην απεξηφξηζηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ν.) Έηζη, (x +  ̇ν, y +  ̇ν) είλαη έλα ζεκείν πάλσ ζηελ θακπχιε 

πνιχ θνληά ζην (x, y). . Αληηθαζηζηψληαο (x +  ̇ν, y +  ̇ν) ζηελ αξρηθή εμίζσζε θαη 

απινπζηεχνληαο δηαγξάθνληαο x
3
 - ax

2
 + axy - y

3
 (πνπ ηζνχηαη κε ην κεδέλ) έρνπκε:  

3x
2 ̇-2ax ̇ + ay ̇ + ax ̇ – 3y

2 ̇ + 3x ̇2
o - a ̇2

o + a ̇ ̇o -3 ̇y
2
o +  ̇3

o
2
 -  ̇3

o
2
 =0 

Καη δηαγξάθνληαο ηνπο φξνπο κε ην o έρνπκε: 

3x
2 ̇-2ax ̇ + ay ̇ + ax ̇ – 3y

2 ̇ =0 

Μπνξνχκε λα πάξνπκε ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ιχλνληαο σο πξνο : 

 ̇

 ̇
 =

          

      
 

O Newton εζηίαδε ζηελ θίλεζε. Ο Leibniz έδσζε γεσκεηξηθά ηελ εθαπηνκέλε θαη ην 

εκβαδφ ρσξίνπ. 

Ο Leibniz ζεσξνχζε ηελ θακπχιε σο έλα πνιχγσλν κε άπεηξα πνιιέο πιεπξέο, 

θαζεκηά κε απείξσο κηθξφ κήθνο. Με κηα ηέηνηα θακπχιε ζπζρεηίδεηαη κηα άπεηξε 

(δηαθεθξηκέλε) αθνινπζία ηεηκεκέλσλ x1, x2, x3, ... θαη κηα άπεηξε αθνινπζία ησλ 

ηεηαγκέλσλ y1, y2, y3, ..., φπνπ (xi, yi) είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ηεο 

θακπχιεο. πκβφιηδε ηελ απεηξνειάρηζηε κεηαβνιή κηαο πνζφηεηαο x κε dx 

(δηαθνξηθφ ηνπ x) παξφκνηα γηα ην dy. Οη πιεπξέο ηνπ πνιπγψλνπ πνπ ζρεκάηηδαλ 

ηελ θακπχιε ζπκβνιίδνληαλ κε ds. Απηφ δεκηνπξγεί ην πεξίθεκν "ραξαθηεξηζηηθφ 

ηξίγσλν" ηνπ Leibniz. 
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Ζ θιίζε ηεο εθαπηφκελεο ηεο θακπχιεο ζην ζεκείν (ρ, y) είλαη έηζη dy / dx, έλα 

πξαγκαηηθφ πειίθν ησλ δηαθνξψλ, πνπ ν Leibniz νλνκάδεη "δηαθνξηθφ πειίθν".[15] 

Ο Leibniz απέδεημε ην 1677 ηνλ θαλφλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ κεηαβνιήο γηλνκέλνπ σο 

εμήο: d(xy)=(x+dx)(y+dy)      xy 

                  =xy+x dy+y dx+dx dy    xy 

                  = x dy+y dx+dx dy  θαη παξαιείπνληαο ηελ πνιχ κηθξή πνζφηεηα dx dy  

έρνπκε: d(xy) = x dy+y dx     [15] , [42,ζει.183].       
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            2.3 Σο πρόβλημα τησ ςτιγμιαύασ ταχύτητασ 
 

ηε δηάξθεηα ηνπ 14
νπ

 αηψλα ε κειέηε ηεο θίλεζεο ήηαλ έλα απφ ηα αγαπεκέλα 

ζέκαηα ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Ομθφξδεο θαη ηνπ Παξηζηνχ (θπξίσο). Γηα ηελ νκαιά 

επηηαρπλφκελε θίλεζε θαηέιεμαλ ζε έλαλ λφκν πνπ έκεηλε γλσζηφο σο ν λφκνο ηνπ 

Merton απφ ην νκψλπκν Merton College of Oxford ζην νπνίν κειεηήζεθε. Ο λφκνο 

απηφο έιεγε πεξίπνπ ηα εμήο: Έλα ζψκα θηλνχκελν κε νκαιά επηηαρπλφκελε θίλεζε 

ζα δηαλχζεη ηελ ίδηα απφζηαζε κε άιιν ζψκα πνπ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα ίζε 

κε απηήλ πνπ έρεη ην πξψην ζψκα ζηα κέζα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θίλεζήο ηνπ. [9, 

ζει.293] 

Ο Galileo
10

  (ζχγρξνλνο ηνπ Kepler) ζπλεηζέθεξε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ δηαθνξηθνχ 

ινγηζκνχ. Με απζηεξφηεηα αλάινγε ηνπ Δπθιείδε  εμήγεζε ηη ζεκαίλεη νκαιή 

θίλεζε θαη ηαρχηεηα. Αλ ε ηαρχηεηα είλαη ζηαζεξή ηφηε ην νξζνγψλην είλαη ην  

άζξνηζκα ησλ θαηαθφξπθσλ νξζνγσλίσλ φπνπ ηα χςε είλαη ε ηαρχηεηα θαη ηα πιάηε 

κνλάδεο ρξφλνπ. Σν εκβαδφλ ινηπφλ είλαη ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην θηλεηφ ζε 

ρξφλν t κε ζηαζεξή ηαρχηεηα (s=π∙t) 

 

Αν όμωσ θ ταχφτθτα δεν είναι ομαλι κα είναι ανάλογθ του χρόνου. (υ=g∙t). 

 

Galileo (1564-1642) 

                                                           
10

 Ο Galileo (1564-1642) γεννικθκε ςτθν Πίηα από πατζρα μακθματικό και μουςικό. ποφδαςε ςε 
μοναςτιρι και λίγο πριν γίνει μοναχόσ, ο πατζρασ του τον ζςτειλε ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Πίηα για να 
γίνει γιατρόσ όπου παρατιρθςε τον μπροφτηινο πολυζλαιο  για να ςκεφτεί τα εκκρεμι. Κατά λάκοσ 
παρακολοφκθςε διαλζξεισ γεωμετρίασ του Ricci και εγκατζλειψε τθν ιατρικι. Κατείχε τθ κζςθ του 
κακθγθτι ςτθν Πάδοβα από το 1592 ζωσ το 1610. Κατά τθ διάρκεια διαλζξεων για τθν υδροςτατικι 
και μθχανικι επανζλαβε το διάςθμο πείραμα τθσ Πίηα. *7+ 

χ.14 
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Σν δηάζηεκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα είλαη ην εκβαδφλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ 

ρσξίνπ δει.     s= 
 

 
 π ∙ t θαη επεηδή π = g∙t ζα έρνπκε s=

 

 
 g∙t

2
 .[25, ζει.84].  

Πάλησο ήηαλ αξθεηά ηνικεξή ε ηδέα ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη αδηαίξεηα γηα ηελ 

έθθξαζε ηεο δηαλπζείζαο απφζηαζεο. Οξακαηίζηεθε κε ηε ζχγρξνλε γιψζζα φηη : 

∫     
 

 
= 

 

 
 g∙t

2
 . Δπίζεο δηαπίζησζε φηη ε θίλεζε ζε δηάζηεκα  s = 

 

 
 g∙t

2
 νδεγεί ζε 

π=g∙t. Ζ ηδέα φηη ε ηαρχηεηα είλαη ε παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο ζέζεο βξίζθεηαη 

εδψ. Δπίζεο ε ζρέζε ηνπ νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο  θαη ηεο παξαγψγνπ θαίλεηαη λα 

θαηαλνήζεθε ζε απηφ ην ζεκείν αιιά φρη ζαθψο.  

Πξνθαλψο ζηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο πξνζηέζεθε θαη κηα 

«κεραληθή». Αλ ζεσξήζνπκε s=f(t) ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη έλα θηλεηφ ζεκείν ζε 

κηα επζεία απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t (πρ έλα ηξέλν απφ ηελ 

αθεηεξία ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ) ηφηε θάζε ζπλάξηεζε f(x) κπνξεί λα εξκελεπηεί σο 

θίλεζε θαη αληηζηξφθσο θάζε θαηαγεγξακκέλε θίλεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί κέζσ 

κηαο ζπλάξηεζεο. Ζ ηαρχηεηα κηαο νκαιήο θίλεζεο πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο ην 

πειίθν 
    

    
  αλ ε ηαρχηεηα είλαη κε ζηαζεξή θαη ην δηάζηεκα είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

ρξφλνπ ηφηε απηή κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ην        
          

    
   κε ζεκεξηλνχο 

ζπκβνιηζκνχο. Καη επεηδή έλα εκβαδφ κπνξεί λα νξηζηεί κέζσ νξηζκέλνπ 

νινθιεξψκαηνο, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη ην παξαπάλσ φξην (ε παξάγσγνο 

δειαδή) νξίδεη ηελ ηαρχηεηα. Ο Galileo αγγίδεη ηελ έλλνηα αιιά δελ ηελ νξίδεη. [25, 

ζει86]. 
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      2.4 Η ιςτορικό εξϋλιξη τησ ϋννοιασ του ολοκληρώματοσ 
 

Ο Αξρηκήδεο ησλ πξαθνπζψλ (287-212π.Υ.) ήηαλ αλακθηζβήηεηα ν κεγαιχηεξνο 

καζεκαηηθφο ησλ αξραίσλ ρξφλσλ ν νπνίνο ζέηνληαο ην ζεκέιην ιίζν ζην 

νηθνδφκεκα ηνπ Απεηξνζηηθνχ Λνγηζκνχ άλνημε ην δξφκν  γηα ηελ αλάδπζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο παξαγψγνπ θαη ηνπ νινθιεξψκαηνο [6]. Ζ κειέηε γηα ηηο ζπείξεο 

ζεσξνχληαλ ην πην δχζθνιν έξγν ηνπ Αξρηκήδε. Απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο  κειέηεο 

πνπ πεξηείραλ ηε κέζνδν ηεο εμάληιεζεο ήηαλ ν ηεηξαγσληζκφο ηεο παξαβνιήο, 

δειαδή ε εχξεζε εκβαδνχ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ παξαβνιή θαη επζεία [9, 

ζει.145]. Απφ ηα ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα ζην [42] παίξλσ ην παξαθάησ απφζπαζκα: 

 

 

 

 

 

 

 

«Έζησ έλα παξαβνιηθφ ρσξίν κε βάζε ΑΒ θαη θνξπθή Ο (ην ζεκείν ηεο παξαβνιήο 

πνπ έρεη ηε κέγηζηε απφζηαζε απφ ηε βάζε). Ο Αξρηκήδεο, θέξλνληαο ηηο ρνξδέο ΟΑ 

θαη ΟΒ, δεκηνπξγεί δπν λέα παξαβνιηθά ρσξία κε βάζεηο ΟΑ, ΟΒ θαη θνξπθέο Ο1, Ο2 

αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο παξαβνιήο, 

απνδεηθλχεη φηη γηα ηα εκβαδά ησλ ηξηψλ ηξηγψλσλ ΟΑΒ, Ο1ΑΟ θαη Ο2ΒΟ  ηζρχεη ε 

ζρέζε 

                               )]()[(4)( 21 BOOAOOOAB  .                               (1) 

πλερίδνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηα λέα παξαβνιηθά ρσξία, βξίζθεη φηη 

                              )]()[(4)( 14131 OOOAOOAOO                               (2) 

θαη 

                                    )]()[(4)( 26252 BOOOOOBOO                        (3) 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην εκβαδφλ Δ ηνπ παξαβνιηθνχ ρσξίνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί 

(“εμαληιεζεί”) απφ έλα άζξνηζκα εκβαδψλ εγγεγξακκέλσλ ηξηγψλσλ σο εμήο: 

 )]()[()]()[()( 1411413 OOOOAOOOOAOOOABE  

                                                             )]()[( 2625 BOOOOO  
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πσο είλαη θαλεξφ, πξφθεηηαη γηα ην άζξνηζκα ησλ (απείξσλ) φξσλ κηαο θζίλνπζαο 

γεσκεηξηθήο πξνφδνπ κε πξψην φξν ην  α=(ΟΑΒ) θαη ιφγν  ι=
 

 
. Σν άζξνηζκα απηφ 

δίλεηαη ζήκεξα απφ ην γλσζηφ ηχπν 

)(
3

4

4

1
1

)(

1














. 

Σν εκβαδφλ ινηπφλ ηνπ παξαβνιηθνχ ρσξίνπ είλαη ίζν κε ηα  
 

 
ηνπ εκβαδνχ ηνπ 

ηξηγψλνπ πνπ νξίδνπλ ηα άθξα ηεο βάζεο θαη ε θνξπθή ηεο παξαβνιήο
11

  

Όπσο ζηα πξνβιήκαηα αθξνηάησλ θαη εθαπηνκέλσλ έηζη θαη ζην πξόβιεκα ηνπ 

εκβαδνύ, νη ηδέεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ γλώξηζαλ παξαπέξα εμέιημε κεηά ηελ 

αλάπηπμε ηεο Άιγεβξαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζε γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα. ηε δηάξθεηα 

ηνπ 17νπ αηώλα δηαπηζηώζεθε όηη ν ππνινγηζκόο ησλ εκβαδώλ κπνξεί λα γίλεη κε κηα 

δηαδηθαζία αληίζηξνθε πξνο απηήλ ηεο παξαγώγηζεο.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Θ διατφπωςθ ςτο ζργο του Αρχιμιδθ “Σετραγωνιςμόσ ορκογωνίου κϊνου τομισ” είναι: “παν τμάμα περιεχόμενον υπό 

ευκείασ και ορκογωνίου κϊνου τομάσ επίτριτον εςτι του τριγϊνου του βάςιν ζχοντοσ ταν αυτάν και φψοσ ίςον τω τμάματι”. Ο 
Αρχιμιδθσ ςτθν πραγματικότθτα εργάςτθκε λίγο διαφορετικά αποφεφγοντασ τθν ζννοια του απείρου, χρθςιμοποίθςε 

πεπεραςμζνο πλικοσ όρων του παραπάνω ακροίςματοσ και ζδειξε ότι το ηθτοφμενο εμβαδό ιςοφται με )(
3

4
  

αποκλείοντασ (με απαγωγι ςε άτοπο) τισ περιπτϊςεισ να είναι μεγαλφτερο ι μικρότερο από αυτό. 
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 ύντομη αναςκόπηςη 
 

Σα καζεκαηηθά  αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ 

αλζξσπφηεηα αλά ηνπο αηψλεο. Πξνβιήκαηα εχξεζεο εθαπηνκέλσλ, πξνβιήκαηα 

κεγίζησλ-ειαρίζησλ, πξνβιήκαηα θίλεζεο θαη εχξεζεο εκβαδψλ νδήγεζαλ ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο Αλάιπζεο  θαζψο θαη ηε ζεκειίσζή ηεο αξγφηεξα κε ηνλ απζηεξφ 

νξηζκφ ηνπ νξίνπ.  Παξφηη νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ήηαλ ζην πξνζθήλην γηα πάξα 

πνιιά ρξφληα, ε εμέιημε ήηαλ αξγή θαη νη εξγαζίεο φισλ νξγαλψζεθαλ κε ηελ 

ζεκειίσζε ηνπ νξίνπ. Ζ δεκηνπξγία ηεο Αλάιπζεο είλαη απφ ηα ζπνπδαηφηεξα 

επηηεχγκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ  θαη ρξεζίκεπζε γηα ηξεηο αηψλεο σο θχξην πνζνηηθφ 

εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ ζχγρξνλε Φπζηθή θαη 

Σερλνινγία ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ Αλάιπζε [15]. Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ λα 

απνηειεί βαζηθφ θεθάιαην ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε κέζε 

εθπαίδεπζε πνιιψλ ρσξψλ. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε κηαο καζεκαηηθήο έλλνηαο – ηδηαίηεξα 

νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη ηα εκπφδηα πνπ μεπεξάζηεθαλ –  κπνξνχλ λα 

ραξηνγξαθήζνπλ ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο έλλνηαο απφ ηνπο καζεηέο [20]. Π.ρ. ε απιή πξφηαζε πνπ απνδίδεη ζήκεξα ην 

ζεψξεκα Fermat, πξηλ πάξεη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ, πέξαζε φια ηα αλαγθαία ζηάδηα 

γηα ηε ζεκειίσζή ηνπ. Αξρηθά ππάξρεη ην πξφβιεκα θαη ε αλάγθε επίιπζήο ηνπ. 

Αθνινπζεί έλα ζηάδην φπνπ κε εθκεηάιιεπζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη νδεγφ 

ηελ δηαίζζεζε θαη επνπηεία  νδεγεί ζηε γελίθεπζε κε ρξήζε κεζφδσλ επίιπζεο 

παξφκνησλ πξνβιεκάησλ. Ζ εθαξκνγή θαη ε θξηηηθή επεμεξγαζία ηεο κεζφδνπ 

καθξνπξφζεζκα αλαδεηθλχεη ηα φξηα θαη ηηο αδπλακίεο ηεο. Σειηθά έρνπκε ηελ 

απζηεξά ζεκειησκέλε πξφηαζε δνκεκέλε κε νξηζκνχο θαη απνδείμεηο. Ζ δηδαζθαιία 

(θαη ελ κέξεη θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην) δείρλεη λα αγλνεί ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα θαη 

λα εκθαλίδεη ηε καζεκαηηθή γλψζε σο έλα έηνηκν πξντφλ πνπ δελ επηδέρεηαη 

ακθηζβήηεζε, κηα νξηζηηθή αιήζεηα κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί 

πνιιέο θνξέο[4, ζει.19] 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 Δημιουργύα διδακτικών δραςτηριοτότων με πηγό ϋμπνευςησ τα 

ιςτορικϊ προβλόματα  
 

πσο είδακε νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο Αλάιπζεο αλαπηχρζεθαλ απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά πεξηφδνπο θαζψο θαη ηεο πξνζπάζεηαο επίιπζήο ηνπο. 

Ζ εηζαγσγή θάπνηαο έλλνηαο ινηπφλ πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ πξνβιήκαηα ηα 

νπνία δελ αληηκεησπίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππάξρνπζα γλψζε. Ζ πξνζπάζεηα 

επίιπζεο ζα νδεγήζεη ζηελ αλάγθε ηεο εηζαγσγήο ηεο λέαο έλλνηαο.  

 

 

3.1 Διδακτικό παρϋμβαςη ςτην ϋννοια τησ παραγώγου 
 

 

 3.1.1 Εφαπτομϋνη παραβολόσ 
 

 

Θέκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη κηα εηζαγσγή ζηελ εχξεζε εθαπηνκέλεο θακπχιεο. 

Δπηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Fermat αιιά παίξλεη θαη ζηνηρεία 

ηεο κεζφδνπ ηνπ Descartes.  Ζ εηζαγσγή απηή ζα είλαη θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο 

παξαγψγνπ κε ηε κνξθή ηεο θιίζεο εθαπηνκέλεο θακπχιεο ζε ζεκείν. 

ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη νη καζεηέο : 

 Να αλαθαιέζνπλ κε θπζηνινγηθφ ηξφπν ηελ αλάγθε ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ 

ηξφπνπ εχξεζεο εθαπηνκέλεο απφ απηήλ ηνπ θχθινπ. 

 Να γλσξίζνπλ ηε κέζνδν ηνπ Fermat θαη Descartes γηα ηελ εθαπηνκέλε 

θακπχιεο. 

 Να εθαξκφζνπλ ηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ ζε ζεκείν. 

 Να ζπγθξίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θχθινπ θαη παξαβνιήο.  
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 Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ Geogebra ζα ζπλδεζεί ε έλλνηα ηεο 

εθαπηνκέλεο θακπχιεο κε ηελ εθαπηνκέλε ζε θχθιν αθνινπζψληαο  ηελ 

κέζνδν ηνπ Descartes  

 Να ππεξβνχλ ηε γλψζε-εκπφδην πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπθιείδεηα 

Γεσκεηξία ( Δθαπηνκέλε είλαη ε επζεία πνπ έρεη έλα κφλν θνηλφ ζεκείν κε 

ηελ θακπχιε) 

 

Λνγηθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ ζε ζεκείν, 

κέζσ ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ππνινγηζκνχ εθαπηνκέλεο.  Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

ησλ καζεηψλ δελ επαξθνχλ γηα ηε ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο επεηδή ε παξαβνιή 

δελ επηδέρεηαη νξηζκφ εθαπηνκέλεο φπσο ν θχθινο. Μπνξνχλ φκσο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην φξην πξνθεηκέλνπ λα νξηζζεί ε 

παξάγσγνο ζε ζεκείν. Ζ ρξήζε ινγηζκηθνχ Geogebra ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο ζε ζεκείν νπνηαδήπνηε θακπχιεο. 

Γξαζηεξηόηεηα θαη πξόγξακκα ζπνπδώλ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε έλα εηζαγσγηθφ κάζεκα Γηαθνξηθνχ 

Λνγηζκνχ (ζε ηάμε ηεο Γ΄ Λπθείνπ θαη ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ).  Οη νδεγίεο άιισζηε δηαρείξηζεο ηεο χιεο αλαθέξνπλ: 

«Να δνζεί έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο κέζσ ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο ζηηγκηαίαο ηαρύηεηαο θαη ηεο εθαπηνκέλεο. Μεηά ηνλ νξηζκό ηεο 

παξαγώγνπ θαη ηεο εθαπηνκέλεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλάξηεζεο 

(ζει. 96) λα ζπδεηεζεί αλαιπηηθόηεξα ε έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. 

Δπίζεο, λα δνζνύλ παξαδείγκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα 

αλαθαηαζθεπάζεη ηελ εηθόλα ηεο εθαπηνκέλεο πνπ έρεη από ηνλ θύθιν 

(ε εθαπηνκέλε έρεη έλα θνηλό ζεκείν θαη δελ θόβεη ηελ θακπύιε) θαη λα 

ζρεκαηίζεη κηα γεληθόηεξε εηθόλα γηα ηελ εθαπηνκέλε επζεία» 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ε 

δηδαζθαιία κπνξεί λα πινπνηεζεί ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ Λπθείνπ. 

Γεδνκέλν ζεσξείηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη εμνηθεηψζεη ηνπο καζεηέο κε 

δπλακηθφ ινγηζκηθφ φπσο π.ρ. ην Geogebra. Οη καζεηέο ζα έρνπλ έλαλ ππνινγηζηή 

θαηά άηνκν. ε δηαθνξεηηθή  πεξίπησζε κπνξνχλ νη καζεηέο λα νξγαλσζνχλ 
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θαηαιιήισο ζε νκάδεο ησλ δχν, ηξηψλ ή παξαπάλσ αηφκσλ. ηελ Α΄ Λπθείνπ  έρνπλ 

ζπλαληήζεη ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο θχθινπ ζην κάζεκα ηεο Γεσκεηξίαο. Θα 

δνζεί ζηνπο καζεηέο θχιιν εξγαζίαο γηα λα απαληήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο. Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ρσξίο 

ηελ πίεζε ηεο γλψζεο ράξαμεο γξαθηθήο παξάζηαζεο αιιά θαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

πνιχπινθσλ πξάμεσλ.  Οη καζεηέο παξφηη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ εθαπηνκέλε 

παξαβνιήο απφ ηα Μαζεκαηηθά ηεο Β΄ Λπθείνπ, ζα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία κέζα 

απφ εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπο θαζνδεγήζνπλ ζηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ. Παξαθάησ 

δίλεηαη κηα ζεηξά απφ πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο: 

Δξώηεζε 1
ε
 :  

 

 

 

ηελ πξώηε πεξίπησζε αλακέλεηαη νη καζεηέο λα θέξνπλ ηελ αθηίλα ΟΑ θαη κεηά 

ηελ θάζεηε πξνο απηήλ ζην ζεκείν Α. Αλακέλεηαη ν νξηζκφο ηεο εθαπηνκέλεο ζηελ 

Α΄ Λπθείνπ φπσο θαη ηεο ηέκλνπζαο. 

 

ηε δεύηεξε πεξίπησζε αλακέλεηαη θάπνηνη λα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ην θέληξν 

ηνπ θχθινπ θαη λα επαλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο.  

Δλδερνκέλσο λα αλαδεηήζνπλ δεχηεξν ζεκείν Β ηνπ θχθινπ, λα θέξνπλ θάζεηε ζην 

Β πξνο ηελ ΑΒ θαη λα βξνπλ ην ζεκείν ηνκήο Γ κε ηνλ θχθιν. Σν κέζνλ ηεο ΑΓ ζα 

είλαη πξνθαλψο ην θέληξν ηνπ θχθινπ γηα λα επαλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξψηεο 

πεξίπησζεο. Οη νξηζκνί εδψ επίζεο αλακέλεηαη λα είλαη νη ίδηνη ηεο Α΄ Λπθείνπ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε αδπλακία δηαηχπσζεο νξηζκψλ απφ ηνπο καζεηέο, φπσο 

παξαηεξήζεθε ζε βαζκνινγηθά θέληξα.  

Γίλεηαη θχθινο (Ο,R) θαη ζεκείν απηνχ Α. Πσο ζα βξνχκε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ 

ζην Α; Αλ δελ γλσξίδνπκε ην θέληξν ηνπ πσο ζα θέξνπκε ηελ εθαπηνκέλε ζην Α; Πσο 

νξίδεηαη κηα ηέκλνπζα ηνπ θχθινπ απφ ην Α;  Πσο νξίδεηαη ε εθαπηνκέλε ζην Α; 



 
83 

 

 

 

 

Δλδερνκέλσο θάπνηνη λα αλαδεηήζνπλ δεχηεξν ζεκείν Β θαη λα ζεσξήζνπλ ηελ 

επζεία ΑΒ θαη λα ζεσξήζνπλ σο εθαπηνκέλε ηελ νξηαθή ζέζε ηεο ΑΒ θαζψο ην Β 

πιεζηάδεη πξνο ην Α. 

ηελ απάληεζε ησλ νξηζκψλ αλακέλεηαη ε αλαπαξαγσγή ησλ νξηζκψλ απφ ηελ Α΄ 

Λπθείνπ ή κηα ζχλδεζε ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηνπο νξηζκνχο. Δλδερνκέλσο λα 

πξνθχςεη θαη ν νξηζκφο ηνπ Δπθιείδε ζην ηξίην βηβιίν φπσο αλαθέξζεθε ζην 

ηζηνξηθφ κέξνο : 

   
 

Δξώηεζε 2
ε
 : 

 

 

 

 

Γίλεηαη παξαβνιή y=x
2
 θαη ζεκείν ηεο Α(x0 , f(x0)) κε x0 > 0 θαη επζεία ε δηεξρφκελε 

απφ ην Α ε νπνία δελ ηέκλεη ηελ παξαβνιή ζε άιιν ζεκείν. Δίλαη ε ε εθαπηνκέλε ηεο 

παξαβνιήο; Αλ λαη νξίζηε ηελ εθαπηνκέλε ζην Α. Αλ φρη, λα θέξεηε ηελ εθαπηνκέλε 

ζην Α θαη λα ηελ νξίζεηε.  
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ε πεξίπησζε πνπ απαληήζνπλ 

ζεηηθά ζην πξψην εξψηεκα 

κπνξεί λα ηνπο δνζεί ην δηπιαλφ 

ζρήκα θαη λα ηνπο δεηεζεί λα 

επαλεμεηάζνπλ ηελ απάληεζή 

ηνπο. Οη απαληήζεηο ζα δίλνληαη 

ελψπηνλ φιεο ηεο ηάμεο θαη ζα 

δεηείηαη ε εκπινθή φισλ ησλ 

καζεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε. Ο εθπαηδεπηηθφο δε ζα παξέρεη απαληήζεηο αιιά θαίξηεο 

εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο ζα δίλνληαη κφλν ζην ηέινο. Μάιηζηα ζα επηδεηά 

απαληήζεηο φπσο ε πξνεγνχκελε γηα λα πξνβιεκαηηζηνχλ φινη νη καζεηέο θαη λα 

δψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. (γλώζε – εκπόδην πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπθιείδεηα 

Γεσκεηξία: Ζ εθαπηνκέλε είλαη ε επζεία πνπ έρεη έλα κφλν θνηλφ ζεκείν κε ηελ 

θακπχιε) 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαληήζνπλ αξλεηηθά κπνξεί λα θαζνδεγεζνχλ σο εμήο: 

Θεσξήζηε ζεκείν Β(x0+h , f(x0+h)) κε h≠0. Να θέξεηε ηελ επζεία ΑΒ ε νπνία ηέκλεη 

ηνλ x‟x ζην  Γ .  Βξείηε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ΑΒ. Πφηε ε ΑΒ κπνξεί λα γίλεη 

εθαπηνκέλε; 
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2
ε
 Γηδαθηηθή ώξα: 

Δπέθηαζε γηα κέζνδν Descartes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ρεδηάζηε ζην Geogebra ηελ παξαβνιή y=x
2
 . Θεσξήζηε ηπραίν ζεκείν Α ηεο 

παξαβνιήο θαη ηπραίν ζεκείν Κ ηνπ άμνλα x‟x. Γξάςηε ηνλ θχθιν (Κ,ΑΚ) θαη ηα 

ζεκεία ηνκήο ηνπ κε ηελ παξαβνιή (Α θαη Β). κεηαθηλήζηε ηνλ θχθιν (κεηαβάιινληαο 

ηελ αθηίλα ηνπ) κε ην ζεκείν Κ επί ηνπ x‟x. κέρξη ην Β λα ζπκπέζεη κε ην Α. Φέξηε 

ηελ εθαπηνκέλε ηνπ θχθινπ ζην Α. Ση παξαηεξείηε; Αλ Α(1,1) κπνξείηε λα βξείηε ηελ 

εθαπηνκέλε ηεο παξαβνιήο ζην Α βξίζθνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Κ; 
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Θα απαηηεζνχλ γλψζεηο απφ ηελ Άιγεβξα Β΄ Λπθείνπ φπσο ηζφηεηα πνιπσλχκσλ. 

Θα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε αιγεβξηθή κέζνδνο παξφηη δίλεη απνηειέζκαηα είλαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθε ζε ζρέζε κε ηελ Αλάιπζε θαη απηή είλαη ε αμία ηεο επέθηαζεο 

απηήο. 

 

 

3
ε
 Γηδαθηηθή ώξα: 

Δξώηεζε 3
ε
 :  

 

 

 

 

 

ζην x0 =0 

                                                                        f(x)= {
       
         

     ζην x0 =0 

 

 

 

 

Γίλνληαη θάπνηα ζρήκαηα θαη δεηείηαη λα απαληήζνπλ νη καζεηέο πνηεο απφ ηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζε εθαπηνκέλεο. Καηφπηλ δίλνληαη νη ηχπνη 

θαη ηα ζεκεία επαθήο ησλ εθαπηνκέλσλ απηψλ θαη δεηείηαη ε εχξεζε ηνπ ηχπνπ 

ηνπο. 
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f(x)={
  (  

 

 
  )     

                            
     ζην x0 =0  H ρξήζε Geogebra ζα επηηξέςεη κεγάιν 

zoom γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο  

 

Αθνχ δνζεί πιένλ ν νξηζκφο ηεο παξαγψγνπ ζε ζεκείν  ζα δεηεζεί ε εμίζσζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ζην ζεκείν Α.  
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3.1.2 Προβλόματα Ακροτϊτων 

Πρόβλημα  Ι 
 

Θέκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη κηα εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ έλλνηα ησλ αθξνηάησλ. 

Ζ εηζαγσγή επηηπγράλεηαη κε πξφβιεκα ην νπνίν είλαη επξέσο γλσζηφ. Τπάξρεη δε 

θαη σο άζθεζε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην  (άζθεζε 3 Β΄ νκάδαο §1,4 Μαζεκαηηθά 

Γεληθήο Παηδείαο Γ΄ Λπθείνπ)  θαηαζθεπή ελφο θηβσηίνπ ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ θφβνληαο ηέζζεξα ίζα ηεηξάγσλα απφ ηηο άθξεο νξζνγσλίνπ 

θχιινπ ραξηηνχ ψζηε λα έρεη ηνλ κέγηζην φγθν. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο 

Geogebra, θαηαζθεπάδνπλ πίλαθα ηηκψλ κε ζηήιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη αληίζηνηρν 

φγθν θηβσηίσλ, κε ζθνπφ ηελ εχξεζε εθείλσλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ 

κέγηζην φγθν. Ζ δξαζηεξηφηεηα θαζνδεγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηηο εξσηήζεηο 

ηνπ [35]. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απνηέιεζε έξεπλα ηνπ Heinz Steinbring θαη 

παξνπζηάζηεθε ην 1993. Ζ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ καο επηηξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε θαηά γξάκκα ηελ δξαζηεξηφηεηα αθνχ ε θαηαζθεπή θηβσηίσλ ζε 

ηάμε ζρνιείνπ Γ΄ Λπθείνπ πξνεηνηκαζίαο εμεηάζεσλ. Θα κπνξνχζε φκσο λα γίλεη κηα 

πνιχ ελδηαθέξνπζα δεκηνπξγηθή εξγαζία.  

Με ρξήζε ινγηζκηθνχ ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ γεσκεηξηθά ην 

θξηηήξην ηεο πξψηεο παξαγψγνπ ειέγρνληαο ηελ κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο πξηλ θαη 

κεηά ην κέγηζην. Ζ θνξκαιηζηηθή απφδεημε ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ακέζσο 

κεηά. Οη καζεηέο έηζη ζα αληηιεθζνχλ φηη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε είλαη ζεκαληηθή 

αιιά ε απφδεημε ζα πξέπεη λα είλαη απηή πνπ ζεκειηψλεη ηηο δηαηζζήζεηο θαη γεληθεχεη 

ηηο κεζφδνπο αηξάληαρηα. Ζ εξψηεζε γηα ηελ ηζρχ ηνπ αληηζηξφθνπ ηνπ ζεσξήκαηνο 

ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε ζπλαξηήζεσλ κε ηδηαίηεξεο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο. 

 

ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη νη καζεηέο : 

 Να θηλεηνπνηεζνχλ κέζσ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο(π.ρ. Geogebra) 

θαηαζθεπήο ησλ θηβσηίσλ ζηελ εκπεηξηθή  δηαδηθαζία εχξεζεο φγθνπ. 

(εκπεηξηθφ επίπεδν) 

 Να εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε Μαζεκαηηθά θαη 

ηελ έλλνηα ησλ αθξνηάησλ ζπλάξηεζεο (νξηδφληηα καζεκαηηθνπνίεζε). 

 Να θαηαζθεπάζνπλ πίλαθα ηηκψλ απφ ηηο κεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαο ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κηαο ζπλάξηεζεο (ππεξβαίλνληαο ηε δπζθνιία 

πνπ αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο ) 
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 Να αλαγλσξίζνπλ ην αξρηθφ πξφβιεκα σο εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

παξαγψγηζεο ζπλαξηήζεσλ θαη λα ην ιχζνπλ (θαηαθφξπθε 

καζεκαηηθνπνίεζε).  

 Να επαιεζεπηεί ην ζεψξεκα Fermat ζε εζσηεξηθφ ζεκείν 

 Να δηαηππσζεί ην θξηηήξην ηεο πξψηεο παξαγψγνπ. 

 Να γίλεη απφδεημε απηνχ ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηα φξηα θαη ηηο αληνρέο 

ηνπ ζεσξήκαηνο ζηα θιεηζηά άθξα θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ. ε εξψηεζε αλ ηζρχεη ην αληίζηξνθν ηνπ ζεσξήκαηνο νη καζεηέο ζα 

δνθηκάζνπλ κέζα απφ αληηπαξάδεηγκα ηα φξηα ηνπ ζεσξήκαηνο. 

 

Λνγηθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ (Μαζεκαηηθά 

Πξνζαλαηνιηζκνχ) πνπ γλσξίδνπλ ήδε θαλφλεο παξαγψγηζεο. Θα πεξάζεη απφ ηξείο 

θάζεηο πνπ ζα αλαπηχμεη ν εθπαηδεπηηθφο κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ψζηε λα 

θαηεπζπλζνχλ νη καζεηέο ζηελ εχξεζε αθξνηάησλ. Κάπνηεο θξίζηκεο εξσηήζεηο 

φπσο: 

 Πνην είλαη ην θηβψηην κε ηνλ κεγαιχηεξν φγθν; 

 Δίλαη ζίγνπξα απηφ; 

 Απφ ηη εμαξηάηαη ην εκβαδφλ ; 

 Πνηεο νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε κεηαβιεηή x; 

 Κάληε γξαθηθή παξάζηαζε. 

 Ση παξαηεξείηε γηα ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην κέγηζην; 

 Ζ ρξήζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ φπσο (απμάλεη, θζίλεη, ζεκείν αιιαγήο 

κνλνηνλίαο) είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πξψηεο 

παξαγψγνπ. 

 Ζ ρξήζε αληηπαξαδεηγκάησλ γηα ηελ κε ηζρχ ηεο αλαγθαίαο ζπλζήθεο θαζψο 

θαη ηε ρξήζε ζπλάξηεζεο κε πεδίν νξηζκνχ θιεηζηφ δηάζηεκα ζα δείμεη 

ζηνπο καζεηέο ην δξφκν γηα   αλαιπηηθή – δηεξεπλεηηθή – θξηηηθή ζθέςε. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηξείο δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα θαη πξόγξακκα ζπνπδώλ 

 

Οη νδεγίεο δηαρείξηζεο πξνηείλνπλ 5 δηδαθηηθέο ψξεο ζηελ παξάγξαθν 2.7 πνπ αθνξά 

ζηα αθξφηαηα ζπλάξηεζεο. ηνπο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

αλαθέξεηαη φηη: Οη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα κειεηνχλ κηα ζπλάξηεζε σο πξνο 

ηε κνλνηνλία θαη ηα αθξφηαηα ….. λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα αθξνηάησλ [43, 



 
90 

 

ζει.17428-17429]. Οη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ρξήζε θαλφλσλ παξαγψγηζεο 

βαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ.  

1
ε
 Γηδαθηηθή ώξα: 

Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο: «Γίλεηαη έλα θύιιν ραξηηνύ δηαζηάζεσλ 

20x30cm. Από θάζε άθξε ηνπ θόβνπκε ίζα ηεηξάγσλα θαη θαηαζθεπάδνπκε θνπηηά 

ζρήκαηνο παξαιιειεπηπέδνπ. Να βξεζνύλ νη δηαζηάζεηο ηνπ νξζνγσλίνπ ώζηε 

απηό λα έρεη ην κεγαιύηεξν δπλαηό όγθν». Γίλνληαη νδεγίεο ζηνπο καζεηέο πσο ζα 

κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηα θνπηηά θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζην ινγηζκηθφ. 

Ζ δηδαζθαιία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή παξαπάλσ αηφκσλ. Αθνχ 

θαηαζθεπάζνπλ ηα θνπηηά, εηζάγεηαη ε θπξίαξρε εξψηεζε: Πνην απφ απηά έρεη ηνλ 

κεγαιχηεξν φγθν; Μπνξνχλ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο πάληα κε θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

 

Ακέζσο κεηά κπνξεί λα ηεζεί ην εξψηεκα: Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

θνπηηνχ πνπ ζα έρεη ηνλ κέγηζην φγθν; Απφ εκπεηξηθέο θαηαζηάζεηο πεγαίλνπκε ζε 

ζεσξεηηθέο. (Ζ ζρέζε εμάξηεζεο ηνπ φγθνπ απφ ην εκβαδφλ βάζεο κπνξεί εκπεηξηθά 

λα θαλεί φηη κε κείσζε ηνπ εκβαδνχ έρνπκε αχμεζε ηνπ φγθνπ θαη κεηά κείσζε απφ 

θάπνην ζεκείν θαη κεηά).  Οη καζεηέο έρνπλ δηδαρηεί αξρηθά ζην Γπκλάζην ηνλ ηχπν 

ηνπ φγθνπ ηνπ παξαιιειεπηπέδνπ. Παξφια απηά φκσο θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη 

ππελζχκηζε ή λα αλαδπζεί κέζα απφ εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο καζεηψλ πνπ 

γλσξίδνπλ ηνλ ηχπν.  Έρνπκε ινηπφλ αλαιπηηθή έθθξαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

πξνζδηνξίδνληαο βέβαηα θαη ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην x. Καηαζθεπάδεηαη 
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πίλαθαο ηηκψλ. Αθνινπζεί κηα ράξαμε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο 

(γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε) πνπ εγείξεη πιένλ ην εξψηεκα ηεο αθξίβεηαο θαη ηνπ 

αθξηβή πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αθξνηάηνπ.  

 

Έλα ηκήκα ηεο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Δδψ κπνξεί λα ηεζεί ε εξψηεζε: «ηη 

ζεκαίλεη ε θιίζε κηαο εθαπηνκέλεο είλαη κεδέλ;» γηα λα ζπλδεζεί ην ζεψξεκα Fermat 

κε ηα αθξφηαηα. Μπνξνχλ λα ηεζνχλ εξσηήζεηο κε θξάζεηο «αχμνπζα, θζίλνπζα, 

ζεκείν αιιαγήο κνλνηνλίαο» θαη λα κπνπλ νη βάζεηο γηα ην θξηηήξην ηεο πξψηεο 

παξαγψγνπ γηα ηελ εχξεζε αθξνηάησλ. 

2
ε
 Γηδαθηηθή ώξα: 

Ζ δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα κπνξεί λα γίλεη είηε ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο είηε ζε 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Αθνχ γίλεη ζπδήηεζε γηα απηά πνπ πξνεγήζεθαλ, νη 

καζεηέο θαηαλννχλ φηη ην πξφβιεκα έρεη κπεη ζε ζεσξεηηθή βάζε θαη ε ιχζε ηνπ 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηψληαο θαλφλεο παξαγψγηζεο. Ζ νπηηθή δηαπίζησζε 

γηα ηελ αιιαγή πξνζήκνπ κέζσ ηεο αχμεζεο θαη κεηά ηεο κείσζεο ηεο ζπλάξηεζεο.  

Ακέζσο κεηά κπνξεί λα αθνινπζήζεη πιένλ ε δηδαζθαιία γηα ην θξηηήξην ηεο πξψηεο 

παξαγψγνπ, έρνληαο πιένλ νη καζεηέο «επαλεθεχξεη» ην θξηηήξην ηεο πξψηεο 

παξαγψγνπ.  

3
ε
 Γηδαθηηθή ώξα: 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ζρεκάησλ. 
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Δξσηήζεηο πνπ ζα θινλίζνπλ ηελ δηαίζζεζε φπσο είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε 

πξνζήκνπ ηεο παξαγψγνπ εθαηέξσζελ ηνπ αθξνηάηνπ. Θα πξνθιεζεί ζπδήηεζε γηα 

ηελ ηζρχ ηνπ ζεσξήκαηνο αληηζηξφθσο( ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε). 

                                                  

                      

 

               

 



 
93 

 

 

 

ην ηειεπηαίν ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο:  

     f(x) = { 
    (

 

 
)      

                      
  φπνπ είλαη παξαγσγίζηκε ζην R παξνπζηάδεη ζην 

x0=0 ειάρηζην ρσξίο ε παξάγσγνο λα δηαηεξεί ζηαζεξφ πξφζεκν εθαηέξσζελ ηνπ x0. 

 

Πρόβλημα  ΙΙ 

Θέκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο κε 

ζηνηρεία ηξηγσλνκεηξίαο θαη πξνζδηνξηζκφο αθξνηάησλ κε ην 1
ν
 θξηηήξην ηεο 

παξαγψγνπ.  Δπηηπγράλεηαη κέζσ εηζαγσγήο ζπλαθνχο πξνβιήκαηνο πνπ ππάξρεη θαη 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην: 

ην ζρνιηθφ βηβιίν [42,ζει. 153] δίλεηαη ην πξφβιεκα (άζθεζε 13): 

13. Έλαο θνιπκβεηήο Κ βξίζθεηαη ζηε 

ζάιαζζα 100πφδηα
  
καθξηά απφ ην πιεζηέζηεξν 

ζεκείν Α κηαο επζχγξακκεο αθηήο, ελψ ην 

ζπίηη ηνπ  βξίζθεηαη 300πφδηα καθξηά απφ ην 

ζεκείν Α. Τπνζέηνπκε φηη ν θνιπκβεηήο 

κπνξεί λα θνιπκπήζεη κε ηαρχηεηα 3πφδηα αλά 

δεπηεξφιεπην θαη λα ηξέμεη ζηελ αθηή κε 
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ηαρχηεηα 5πφδηα αλά δεπηεξφιεπην.  

i) Να απνδείμεηε νηη γηα λα δηαλχζεη ηε 

δηαδξνκή ΚΜ ηνπ δηπιαλνχ ζρήκαηνο 

ρξεηάδεηαη ρξφλν  

 

  

ii) Γηα πνηα ηηκή ηνπ x o θνιπκβεηήο ζα 

ρξεηαζηεί ην ιηγφηεξν δπλαηφ ρξφλν γηα λα 

θζάζεη ζην ζπίηη ηνπ;  

  

 

Σν παξαπάλσ πξφβιεκα απαληάηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία(Maron, I. A. (1973)[36], 

White, P., & Mitchelmore, M. (1996)[37] . ηνπο White, P., & Mitchelmore, M. 

(1996) εμεηάδεηαη ζε δείγκα 40 θνηηεηψλ 1
νπ

 έηνπο πνπ είραλ δηδαρζεί αλάιπζε ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,  ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ θαη ζπκβνιηζκψλ ζε 

πξνβιήκαηα ξπζκνχ κεηαβνιήο. Γφζεθαλ 4 πξνβιήκαηα ζε 4 δηαθνξεηηθέο εθδνρέο. 

ηελ πξψηε εθδνρή νη θνηηεηέο έπξεπε λα αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ αθνχ κνληεινπνηνχζαλ ην πξφβιεκα. ε άιιεο εθδνρέο δφζεθε ε ζρέζε 

θαη δεηήζεθε απιψο ν ρεηξηζκφο ηνπο γηα ηελ εχξεζε ησλ δεηνχκελσλ. Οη ηθαλφηεηεο 

ησλ θνηηεηψλ εμαληινχληαλ ζην αιγεβξηθφ ρεηξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ. Ήμεξαλ πνχ 

θαιά λα ρεηξίδνληαη ηα ζχκβνια αιιά δε κπνξνχζαλ λα εζηηάζνπλ ζηελ εξκελεία θαη 

ζηηο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ εθδνρή ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ είλαη αλάκημε ησλ 

εθδνρψλ ηεο έξεπλαο αθνχ δίλεη ηελ νλνκαζία ζε κία κεηαβιεηή θαη δεηάεη ηελ 

απφδεημε ηνπ ηχπνπ. Παξαθάησ δίλνπκε κηα άιιε εθδνρή [47] ζε δξαζηεξηφηεηα 

αθξνηάησλ: 
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  Έλαο  θάηνρνο ελφο νρήκαηνο 4x4 βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α θαη ζέιεη λα πάεη ζην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν ζηε ζέζε Β. Ο νξηδφληηνο άμνλαο αληηπξνζσπεχεη ην φξην 

κεηαμχ εδάθνπο άκκνπ θαη ζθιεξνχ ρψκαηνο φπνπ ην φρεκα θηλείηαη κε ηαρχηεηεο c1 

θαη c2  αληίζηνηρα.  

1. Πνηα είλαη ε ζπλάξηεζε σο πξνο x  πνπ δίλεη ην ρξφλν ηεο δηαδξνκήο  ΑΜ + 

ΜΒ  αλ ζεσξήζνπκε φηη ΑΑ1=α    ΒΒ1=β Α1Β1 = γ  θαη Α1Μ= x ; 

2. Πνηνο ν ξπζκφο κεηαβνιήο  ηνπ ρξφλνπ σο πξνο x ;  

3. Πνηα ε ζρέζε κεηαμχ ησλ εκζ1 θαη εκζ2 ψζηε ν ρξφλνο λα είλαη ν ειάρηζηνο 

δπλαηφο; 

4. Πνηα ε ζπλζήθε ψζηε ε επζεία ΑΒ λα είλαη ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή; 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαζνδεγείηαη απζηεξά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπ.  

ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Οη ζηφρνη απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δε δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηεο πξνεγνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  
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Λνγηθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ (Μαζεκαηηθά 

Πξνζαλαηνιηζκνχ) πνπ γλσξίδνπλ ήδε θαλφλεο παξαγψγηζεο, ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο θαη ζηνηρεηψδε ηξηγσλνκεηξία. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ [43, ζει. 17293] θαηά ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 

θαηαλνεηή απφ ηνπο καζεηέο θαη λα κελ επηηξέπεη παξαλνήζεηο, εκπιέθεη έλλνηεο θαη 

αθήλεη πεξηζψξηα γηα απηελέξγεηα θαη ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζε ζπλεξγαζία θαη 

νκαδηθή εξγαζία. Ζ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ αθξνηάησλ κέζσ ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο παξαγψγνπ ζα νδεγήζεη ζε επίιπζε πνιχπινθεο πνιπσλπκηθήο 

εμίζσζεο ηεηάξηνπ βαζκνχ. Μπνξεί φκσο λα δεηρζεί κειεηψληαο ην πξφζεκν ηεο 

παξαγψγνπ ζην (0,γ). Ζ ρξήζε ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη πάλησο δηαηζζεηηθά 

σζηφζν δεηείηαη ε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πξψηεο παξαγψγνπ γηα εχξεζε ηεο 

ηξηγσλνκεηξηθήο ζρέζεο.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο. 

1ε Γηδαθηηθή ώξα 

Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο «  Έλαο  θάηνρνο ελόο νρήκαηνο 4x4 βξίζθεηαη 

ζηε ζέζε Α θαη ζέιεη λα πάεη ζην ζπληνκόηεξν δπλαηό ρξόλν ζηε ζέζε Β. Ο νξηδόληηνο 

άμνλαο αληηπξνζσπεύεη ην όξην κεηαμύ εδάθνπο άκκνπ θαη ζθιεξνύ ρώκαηνο όπνπ ην 

όρεκα θηλείηαη κε ηαρύηεηεο c1 θαη c2  αληίζηνηρα.» Γίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ πξφρεηξε 

ζρεδίαζε. Αθήλεηαη ρξφλνο λα δηαβάζνπλ νη καζεηέο ην πξφβιεκα θαη λα ζθεθηνχλ 

ηα δεδνκέλα ηνπ. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Ζ κνληεινπνίεζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο επίζεο ε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ γίλεηαη 

κέζα απφ ζπδήηεζε εκπιέθνληαο ην ζχλνιν ηεο ηάμεο θαη θαζνδεγψληαο   ηνπο 

καζεηέο θαζνξίδνληαη νη κεηαβιεηέο θαη ηα φξηα ηηκψλ ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο.  Γίλεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηχπνπ κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

πξνβιήκαηνο φπνπ πξνθχπηεη ν ηχπνο: 

      t(x)= 
√     

  
 + 

√         

  
  . 

Μπνξεί λα δεηεζεί λα γίλεη ε γξαθηθή ηνπ παξάζηαζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

Geogebra. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα δίλνπλ θαηάιιειεο ηηκέο ζηηο 
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παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα θαηαζθεπάζνπλ πίλαθα ηηκψλ γηα ηε δηαδξνκή 

ΑΜ + ΜΒ . ελδερνκέλσο λα ηνπο δεηεζεί θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ιφγσλ  

    

  
  θαη 

    

  
    

 

2
ε
 Γηδαθηηθή ώξα: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο ψξαο κπνξεί λα δεηεζεί ε εχξεζε ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ ρξφλνπ νπφηε νη καζεηέο ζα θαηαιήμνπλ ζηνλ ηχπν: 

     (x)= 
 

  √     
  −  

 

  √         
 

Θα δεηεζεί λα δνζεί ε ζπλζήθε ψζηε ε δηαδξνκή λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ειάρηζην 

δπλαηφ ρξφλν. Ζ αλαδήηεζε ηνπ πξνζήκνπ ηεο παξαγψγνπ είλαη αξθεηά πεξίπινθε 

νπφηε ζα δεηεζεί εκπινθή ηεο ηξηγσλνκεηξίαο κε εκίηνλα. Απφ ηε ζπλζήθε     

  (x)=0  αλακέλεηαη λα θαηαιήμνπλ ζε                                 (1)  

 

(Νφκνο ηεο δηάζιαζεο ή ν λφκνο ηνπ Snell-Descartes)  

Δίλαη ε επζεία ε ζπληνκόηεξε νδόο; Απηφ πξνθαλψο ζα γίλεη φηαλ Α,Μ,Β είλαη 

ζπλεπζεηαθά  (ζ1 = ζ2 ) θαη απφ ηε ζρέζε (1) ζα πξνθχςεη c1 = c2  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

𝑐 
  = 

    

𝑐 
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3.1.3 Σο πρόβλημα τησ ςτιγμιαύασ ταχύτητασ. 

 

Θέκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο  

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή  είλαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ ζπλάξηεζεο 

ζε ζεκείν. Ζ πξνζέγγηζε γίλεηαη κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο. Σν 

πξφβιεκα  παξνπζηάδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

Πεγαίλνληαο απφ Κηιθίο ζηελ Θεζζαινλίθε ν παηέξαο ηνπ Κψζηα νδεγεί ζε ζεκείν 

φπνπ είρε ηνπνζεηεζεί θσηνγξαθηθφ Ραληάξ κε 160 Km/h. Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα 

είρε ηελ εμήο ζπλνκηιία κε ηνλ αζηπλνκηθφ πνπ ηνπ θνηλνπνίεζε ηε θσηνγξαθία κε 

ηελ θιήζε (π.Κ.= παηέξαο Κψζηα θαη Αζη.=Αζηπλνκηθφο): 

«Αζη.: φπσο βιέπεηε ζηε θσηνγξαθία ζηηο 10:05 π.κ ηξέραηε κε 160Km/h.  

π.Κ.: Γε λνκίδσ λα έηξερα αθνχ ζηε θσηνγξαθία είκαη αθίλεηνο!! Άιισζηε φπσο ζα 

ζπκάζηε απφ ηα καζεηηθά ζαο ρξφληα  ε έλλνηα ηεο ηαρχηεηαο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 

v= 
  

  
  φπνπ Γs ε κεηαβνιή ηνπ δηαζηήκαηνο θαη Γt ε αληίζηνηρε ρξνληθή κεηαβνιή. 

Γε δηαπηζηψλσ ρξνληθή κεηαβνιή αθνχ ε ψξα δείρλεη 10:05 νχηε κεηαβνιή 

δηαζηήκαηνο θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη ηαρχηεηα. Απηνλφεην είλαη φηη δε ζα 

πιεξψζσ ηελ θιήζε.» 

 

Πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα πιεξψζεη ηελ θιήζε; 

Θα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κεηαμχ νκαιήο θίλεζεο θαη κε 

νκαιήο πξνζαξκφδνληαο ην ζθεπηηθφ ηνπ Galileo κε ζχγρξνλν ζπκβνιηζκφ θαη λα 

ζπζρεηίζνπλ αθελφο ηελ ζρέζε νινθιεξψκαηνο θαη παξαγψγνπ θαη αθεηέξνπ ηε 

ζπζρέηηζε εκβαδνχ θαη νινθιεξψκαηνο. Θα δνζεί πξνέθηαζε κε ηαρχηεηα πνπ 

αθνινπζεί εθζεηηθή ή άιιε κνξθή.  
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ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 

 Να εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε Μαζεκαηηθά θαη 

ηελ έλλνηα ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο. 

 Να ζπλδέζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εκβαδνχ θαη ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο σο 

νινθιήξσκα θαη παξάγσγν θαη λα απνθηήζνπλ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε 

ζχλδεζε ησλ ελλνηψλ. 

 



 
100 

 

 

 

 

 

Λνγηθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο. ηνρεχεη φκσο 

θαη ζηελ απφθηεζε ζπλνιηθήο εηθφλαο ζχλδεζεο νινθιεξψκαηνο θαη παξαγψγνπ, 

γεγνλφο πνπ είρε πιεζηάζεη αιιά δελ κπφξεζε λα νινθιεξψζεη ν Calileo. πλδέεηαη 

κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ [43, ζει.17294] αλαθέξεη φηη πξέπεη λα πεξηέρεη έλα 

δίθηπν ζπγγελψλ ηδεψλ. Θα απαηηεζεί 1 δηδαθηηθή ψξα. Μπνξεί πάλησο λα επεθηαζεί 

θαη σο εηζαγσγή ζην νξηζκέλν νινθιήξσκα κε δηαβαζκίζεηο απφ ζηαζεξή 

ζπλάξηεζε , γξακκηθή ,παξαβνιή ή εθζεηηθή απμάλνληαο ηηο δηδαθηηθέο ψξεο ζε 

ηξείο. 

1
ε
 Γηδαθηηθή ώξα: 

Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο  

 Γίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ πξφρεηξε ζρεδίαζε. Αθήλεηαη ρξφλνο λα δηαβάζνπλ νη 

καζεηέο ην πξφβιεκα θαη λα ζθεθηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ ή αλάινγα. Ζ κνληεινπνίεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο  ζα 

γίλεη ζε θάζεηο πξψηα κε ζηαζεξή ηαρχηεηα: 

 

 

 

 

 

ηαζεξή ηαρύηεηα: 
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Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα νξίζνπλ ζηνλ νξηδφληην άμνλα κνλάδεο κέηξεζεο 

ρξφλνπ κε δεηνχκελν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο. Θα δνζεί ε εξψηεζε ηη παξηζηάλεη ην 

εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ, Δ= v∙t (δειαδή ην δηάζηεκα). Αλ ε ηαρχηεηα είλαη ζηαζεξή 

v=c. Σφηε θαηαιήγνπκε ζε ∫    
 

 
 = c[t  

 
 

Οκαιά επηηαρπλόκελε: 

 

  

Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα νξίζνπλ ζηνλ νξηδφληην άμνλα κνλάδεο κέηξεζεο 

ρξφλνπ κε δεηνχκελν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο. Θα δνζεί ε εξψηεζε ηη παξηζηάλεη ην 

εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ, Δ= 
 

 
v∙t (δειαδή ην δηάζηεκα). Αλ ε ηαρχηεηα είλαη 

αλάινγε ηνπ ρξφλνπ ηφηε v=g∙t. Σφηε θαηαιήγνπκε ζε ∫     
 

 
 = 

 

 
g[t

2  
 

 

Καηφπηλ κπνξεί λα δνζεί ηχπνο ηεο ηαρχηεηαο σο πνιπσλπκηθή ζπλάξηεζε ηνπ 

ρξφλνπ ή σο άιιε ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. 

 

 



 
102 

 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

υμπερϊςματα- προτϊςεισ 
 

Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο έξεπλάο καο είλαη ηα εμήο: 

1. Μπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα ψζηε λα γίλνπλ 

δηαπξαγκαηεχζηκα ζηε ζρνιηθή ηάμε; 

2. Μπνξνχλ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο Αλάιπζεο; 

Αλαθεθαιαηψλνληαο απφ ηα πξνεγνχκελα ζα επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε 

ηεθκεξησκέλα ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. 

ηελ αξρή αλαθεξζήθακε ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ ελλνηώλ ηεο Αλάιπζεο 

ζην Λύθεην. Με βάζε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ ζην  [43] ην πιαίζην πνπ ζέηεη 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη ζαθψο επθηαίν. 

Θέιεη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ λα νξγαλψλεηαη ζηε βάζε αξκνληθήο 

ζπλχπαξμεο θαηάιιεισλ θαη πινχζησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκαηηζκφ κηαο 

επηζπκεηήο ηειηθήο ζπκπεξηθνξάο κε αλαθνξά-κεηαμύ άιισλ- θαη ζηελ Ιζηνξία 

ησλ Μαζεκαηηθώλ. Παξαηεξήζακε κηα ζπλέπεηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην 

ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζηηο νδεγίεο δηαρείξηζεο ηεο χιεο. ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή φκσο 

ε ηζηνξία είλαη απνθνκκέλε από ηε ζρνιηθή ύιε. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηζηνξηθψλ 

ζεκεησκάησλ αθφκα θαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ησλ ζειίδσλ- ίζσο γηα λα κελ 

κπεξδεπηεί κε ηελ εμεηαζηέα χιε- είλαη κηα παξαθσλία ζηε ζπλέπεηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ. Γελ πξέπεη επίζεο λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη γεληθά  νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πνιχ ιίγε  θαηάξηηζε απφ ηε πξνπηπρηαθή ηνπο  εθπαίδεπζε γηα 

ηελ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δηδαζθαιία [21].  

 

Γηαβάδνληαο ηηο νδεγίεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζην 

[44] επίζεο δηαπηζηψλνπκε ζπλέπεηα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ην 1
ν
 ζέκα λα 

ζέιεη λα ειέγρεηαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο. Σν 50% 

πεξίπνπ ησλ καζεηψλ  δηαπηζησκέλα απφ ηα βαζκνινγηθά θέληξα λα κελ απαληά 

δείρλεη εθηξνρηαζκό ηνπ ζηόρνπ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ 

ζέιεη ηελ απφδεημε λα κελ παξνπζηάδεηαη σο ηειηθφ πξντφλ αιιά κέζα απφ 
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δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο  πνπ λα πξνζθέξνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ καζεκαηηθνχ 

ζπιινγηζκνχ. Σν 4
ν
 ζέκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ άζθεζε ή πξόβιεκα ηνπ νπνίνπ 

ε ιχζε λα απαηηεί απφ ην καζεηή ηθαλφηεηεο ζπλδπαζκνχ θαη ζχλδεζεο 

πξνεγνπκέλσλ γλψζεσλ. Όζηεξα απφ επηζθφπεζε ησλ ζεκάησλ – ηδηαίηεξα κεηά απφ 

πξφβιεκα πνπ ηέζεθε ζηε Β΄ Λπθείνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 θαη πξνθάιεζε ηε 

κεγαιχηεξε εκθάληζε αλαβαζκνινγήζεσλ -  δηαπηζηψζεθε «εμαθάληζε» ησλ 

πξνβιεκάησλ ζηα ζέκαηα. ην πξφζθαην παξειζφλ ηέζεθαλ κφιηο δχν ζέκαηα 

ξπζκνχ κεηαβνιήο (2011 & 2014). 

 

 

Αλαπηχρζεθαλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο χζηεξα απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε αλαθνξά –κεηαμχ 

άιισλ- θαη ζηα επηζηεκνινγηθά εκπόδηα.  Οη δπζθνιίεο αθνξνχζαλ ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπλάξηεζεο, ηνπ νξίνπ, ηεο παξαγψγνπ θαη ζηα νινθιεξψκαηα θαη απνηέιεζε νδεγφ 

ζηε δηάξζξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηείλνληαη.  

Γηεξεπλήζεθε ν ξόινο ηε Ιζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηε 

δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ κε επηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα. Ξερσξίδνπκε – 

απφ απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 1.3- ηα εμήο επηρεηξήκαηα: 

 Σα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. 

 Σα πξνεγνχκελα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εμήγεζε  ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλνί 

καζεηέο.    

Καη ηα εμήο αληεπηρεηξήκαηα: 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε 

 Γελ ππάξρεη θαηάιιειν δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Απφ ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ζηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ 

επηιέρζεθε ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ αλαθάιπςεο ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ γηα ηελ εθ λένπ επηλφεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο (Freudenthal). Τηνζεηήζακε 

ηε R.M.E. σο ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ απνδίδεη ζπζηεκαηηθφ ξφιν ζηελ Ηζηνξία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Έηζη επηρεηξήζακε κηα ηζηνξηθή κειέηε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο 

Αλάιπζεο γηα λα εληνπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηλφεζή ηνπο. Με 
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νδεγφ ηε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο R.M.E. 

δηακνξθψζακε έλα πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο κε 

θαηάιιειε θαζνδήγεζε ζα νδεγεζνχλ ζε κηα ππέξβαζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ ελλνηψλ 

ηεο Αλάιπζεο θαη επαλεθεχξεζή ηνπο κε πξνζσπηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Αλαπηχρζεθε ε  ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο κέζα απφ ηνπο 

ινγαξίζκνπο, ε  έλλνηα ηεο παξαγψγνπ κέζα απφ ην πξφβιεκα ηεο εθαπηνκέλεο θαη 

ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο θαζψο θαη ηνπ νινθιεξψκαηνο κέζα απφ ηνλ ηεηξαγσληζκφ 

ηνπ παξαβνιηθνχ ηκήκαηνο. ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο παξαγψγνπ 

δφζεθε ε κέζνδνο ηεο ςεπδν-ηζφηεηαο ηνπ Fermat φπνπ ζε άιια ζεκεία δέρεηαη κηα 

πνζφηεηα (h) ίζε κε ην κεδέλ θαη ζε άιια ζεκεία δηαηξεί κε απηήλ. Γεγνλφο πνπ 

πξνθάιεζε ελ αληίδξαζε ηνπ Descartes πνπ απάληεζε κε ην πεξίθεκν παξάδνμφ ηνπ 

πνπ κπνξεί λα αηηηνινγήζεη γηα πνην ιφγν ζην ζεψξεκα Fermat ην x0 πξέπεη λα είλαη 

εζσηεξηθφ ζεκείν ηνπ δηαζηήκαηνο. Αλαπηχρζεθε ε κέζνδνο ησλ Fermat  θαη 

Descartes γηα ηελ εθαπηνκέλε. Ζ κέζνδνο ηνπ Descartes ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 

δξαζηεξηφηεηα γηα λα θαηαδείμεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο Αλάιπζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

Άιγεβξα. Γε κπνξνχζε λα ιείςεη θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ Newton θαη Leibniz ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Γηαθνξηθνχ Λνγηζκνχ. Σν πξφβιεκα ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο δφζεθε 

κέζα απφ ηνλ Galileo θαη ηνλίζηεθε ε πξνζέγγηζή ηνπ ζηελ θαηαλφεζε ζχλδεζεο 

ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο  ρσξίο σζηφζν λα κπνξέζεη ν ίδηνο λα θάλεη ηε ζχλδεζε. Σα 

παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη αθεηεξίεο ηεο παξνπζίαζεο ηεο έλλνηαο  ηεο παξαγψγνπ 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην  [42], γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ  ζπκβνιή ησλ ηζηνξηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ ηεο Αλάιπζεο.  

ρεηηθά κε ην πξώην εξώηεκα είλαη ζαθέο απφ φζα έρνπκε αλαθέξεη ζην 3
ν
 

θεθάιαην όηη ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο Αλάιπζεο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληαγκέλσλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο R.M.E. θαη κε 

βαζηθφ ζηφρν ηελ ππέξβαζε δηαδεδνκέλσλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο. Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηελ εθαπηνκέλε θακπχιεο (έλα απφ ηα 

βαζηθά πξνβιήκαηα ηεο Αλάιπζεο). Γηακνξθψζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη καζεηέο 

λα κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηε γλψζε – εκπφδην απφ ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία πνπ 

ζέιεη ηελ εθαπηνκέλε λα έρεη έλα θνηλφ ζεκείν κε ηελ θακπχιε. Γίλεηαη κε ηξφπν 

ψζηε νη καζεηέο λα επαλεθεχξνπλ ηελ έλλνηα ηεο παξαγψγνπ. Αλαγλσξίδνπλ ηε 
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δπζθνιία ηεο αιγεβξηθήο αληηκεηψπηζεο κε ηε κέζνδν ηνπ Descartes θαη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο κε ηε βνήζεηα ηεο παξαγψγνπ. Υξεζηκνπνηείηαη 

δπλακηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο εθαπηνκέλεο 

ζε ζεκείν θακπχιεο. Άιισζηε θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην [42] πξνζεγγίδεη κε 

αληίζηνηρν ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο εθαπηνκέλεο. Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα αλαθέξεηαη 

ζε πξφβιεκα αθξνηάησλ (επίζεο βαζηθφ πξφβιεκα ηεο Αλάιπζεο). Γίλεηαη κε ηξφπν 

ψζηε νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε 

καζεκαηηθά (νξηδφληηα καζεκαηηθνπνίεζε) θαη λα αλαγλσξίζνπλ ην αξρηθφ 

πξφβιεκα σο εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ παξαγψγηζεο θαη λα ην ιχζνπλ (θαηαθφξπθε 

καζεκαηηθνπνίεζε). Να ππεξβνχλ ηηο δπζθνιίεο ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο θαη ηε κεηαθνξά απφ ηε κία ζηελ 

άιιε. Να επαλεθεχξνπλ ηε βαζηθή ηδέα ηνπ κεδεληζκνχ ηεο παξαγψγνπ σο 

αλαγθαίαο ζπλζήθεο ηεο χπαξμεο αθξνηάηνπ, δειαδή ην ζεψξεκα Fermat. 

Αληηκεησπίδνπλ επίζεο κε ην πξφβιεκα ΗΗ κηα δπζθνιφηεξε εθδνρή αθξνηάησλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθψλ γηα αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ (ηξηγσλνκεηξία) θαη ζπλδένπλ ηελ δηαζεκαηηθφηεηα θαη δηάδξαζε  

Μαζεκαηηθψλ – Φπζηθήο.   Με ην πξφβιεκα ηεο ζηηγκηαίαο ηαρχηεηαο κέζα απφ ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Galileo επαλεθεπξίζθνπλ ηελ ζχλδεζε νινθιεξψκαηνο θαη 

παξαγψγνπ θαζψο επίζεο αλαγλσξίδνπλ ηελ παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο ζέζεο σο 

ζηηγκηαία ηαρχηεηα. Απνθηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα επξχηεξε εηθφλα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ζπλδένληαο ηηο έλλνηεο ηνπ  νινθιεξψκαηνο θαη ηεο παξαγψγνπ. 

ρεηηθά κε ην δεύηεξν εξώηεκα, ιακβάλνληαο φλησο ππφςε ην ζεκεξηλφ πιαίζην 

δηδαζθαιίαο ζηελ Γ΄ Λπθείνπ ( πνπ επεξεάδεηαη θαηαιπηηθά απφ ηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο) φπσο αλαπηχρζεθε ιεπηνκεξψο ζην 1
ν
 θεθάιαην δεκηνπξγνύληαη εύινγα 

ακθηβνιίεο αλ κπνξεί λα πινπνηεζεί έλα ηέηνην είδνο δηδαζθαιίαο. Γελ είλαη 

άγλσζην ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ «εμαθαλίδνληαη» απφ ην ζρνιείν 

ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. Αλ δε ζπλδπαζηεί  κε ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο χιεο αλά 

δίκελν, θαίλεηαη φηη νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ηαρεία νινθιήξσζε ηεο χιεο. 

 

Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο είλαη ζρεδφλ απαγνξεπηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πνπ έρνπλ πεγή έκπλεπζεο ηελ 

Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη θπζηθά δε ζπλδένληαη κε ηα ζέκαηα ησλ 
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παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζην 3
ν
 θεθάιαην δελ έρνπλ δνθηκαζηεί κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 

 

Τπάξρεη αλάγθε δηεμαγσγήο εκπεηξηθήο έξεπλαο κε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην θαηλνηνκηψλ φπσο νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο ζην 

Λχθεην. Ζ επηκφξθσζε ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε δηδαθηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ελζαξξχλνληαη απφ ην ζρνιείν είλαη κηα αθνξκή-αθεηεξία γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Γνθηκέο ζηελ ηάμε κέξνπο απηψλ είλαη ελζαξξπληηθέο θαη δίλνπλ  ηελ 

πεπνίζεζε φηη κπνξνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο. 
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