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Δηζαγσγή 
1
 

Οζ ζογδηήζεζξ βζα ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ Ηζημνία ηςκ Μαεδιαηζηώκ ηαζ ηδ 

ιαεδιαηζηή εηπαίδεοζδ ειθακίγμκηαζ από ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζώκα ιε όνμοξ εκόξ 

«παναθθδθζζιμύ» ηαζ ιε πνόεεζδ κα ζοιαάθμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηαζ 

ιάεδζδξ. Αοηή δ έκκμζα ημο «παναθθδθζζιμύ» ζηδνίπηδηε ζε ιζα ιεηαθμνά, ζημ πώνμ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ, ημο θεβόιεκμο «αζμβεκεηζημύ κόιμο» ημο Ernst Haeckel (1834–1919) 

ζύιθςκα ιε ημκ μπμίμ δ μκημβέκεζδ (δδθαδή δ ακάπηολδ εκόξ μνβακζζιμύ), είκαζ ιζα 

αναπεία επακάθδρδ ή ακαηεθαθαίςζδ ηδξ θοθμβέκεζδξ (δδθαδή ηδξ ελέθζλδξ ημο 

ακηίζημζπμο βέκμοξ). Ζ ιεηαθμνά πνδζζιμπμζήεδηε ανηεηέξ θμνέξ από ελέπμκηεξ 

ιαεδιαηζημύξ βζα κα οπμζηδνζπηεί όηζ ακ δ βκςζηζηή ακάπηολδ εκόξ αηόιμο 

ακαηεθαθαζώκεζ ηδκ ακάπηολδ ημο ακενώπζκμο βέκμοξ, ηόηε εα πνέπεζ δ δζδαζηαθία 

ηςκ Μαεδιαηζηώκ κα αημθμοεεί ηαηά ηάπμζμ ηνόπμ ηδκ ζζημνζηή ημοξ πμνεία ηαζ κα 

εκζςιαηώκεζ ζημζπεία ηδξ ηεθεοηαίαξ.
 2 

ηδκ ηαηεύεοκζδ αοηή έπμοκ βίκεζ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ, πμο εηηείκμκηαζ από ηδκ 

ακάπηολδ ιζαξ μνεμθμβζηήξ αάζδξ βζα ηδ δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ, ιέπνζ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ «βεκεηζηώκ» ιεεόδςκ δζδαζηαθίαξ 

ηαζ παναβςβή δζδαηηζημύ οθζημύ. Πανάθθδθα όιςξ έπμοκ δζαηοπςεεί αιθζαμθίεξ βζα 

ηδ δοκαηόηδηα θεζημονβζηήξ έκηαλδξ ζζημνζηώκ ζημζπείςκ ζηδκ ηνέπμοζα πναηηζηή ηδξ 

ζπμθζηήξ ηάλδξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ. Σμ πζμ ζδιακηζηό ένβμ ζημ μπμίμ ηαηαβνάθμκηαζ 

όθεξ μζ παναπάκς ελεθίλεζξ εεςνείηαζ ιέπνζ ζήιενα μ ζοθθμβζηόξ ηόιμξ History in 

Mathematics Education, πμο εηδόεδηε ζηδ ζεζνά ιεθεηώκ ηδξ Γζεεκμύξ Δπζηνμπήξ βζα 

ηδ Μαεδιαηζηή Δηπαίδεοζδ (Fauvel & Maanen 2000). Οζ ενβαζίεξ πμο ακαθένμκηαζ 

ζε επζζημπήζεζξ, ακαεεςνήζεζξ ηαζ εζδζηέξ πηοπέξ ημο γδηήιαημξ ζοβηνμημύκ ήδδ ιζα 

εονεία αζαθζμβναθζηή αάζδ δεδμιέκςκ, ζηδκ μπμία ιπμνμύκ κα βίκμοκ μνζζιέκεξ 

επζθεηηζηέξ ηαζ απμθύηςξ εκδεζηηζηέξ παναπμιπέξ (Θςιαΐδδξ & Καζηάκδξ 1987, 

                                                 
1
 Σμ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί απμηεθεί επζηαζνμπμίδζδ ηαζ επέηηαζδ ιζαξ πνμδβμύιεκδξ ηαζ μιόηζηθδξ 

ενβαζίαξ ημο ζοββναθέα, πμο είπε δδιμζζεοηεί ημ 2014 ζημ εειαηζηό ηεύπμξ «Ηζημνία ηςκ Μαεδιαηζηώκ 

ηαζ Μαεδιαηζηή Δηπαίδεοζδ» ημο πενζμδζημύ Δπηζηήκεο ηεο Αγωγήο (Παζδαβςβζηό Σιήια Γ.Δ. ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ). Ζ πανμύζα ιμνθή πενζθαιαάκεζ επίζδξ οθζηό πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζε δζάθελδ 

ημο ζοββναθέα ζημ ειζκάνζμ Γζδαηηζηήξ ημο Σιήιαημξ Μαεδιαηζηώκ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ζηζξ 

10 Μανηίμο 2021.  
2
 Σδκ άπμρδ αοηή οπμζηήνζλακ από ηα ηέθδ ημο 19

μο
 ηαζ ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ημο 20

μο
 αζώκα πμθθμί 

ημνοθαίμζ ιαεδιαηζημί, ιεηαλύ ηςκ μπμίςκ μζ Henri Poincaré, Felix Klein, George Pólya ηαζ René 

Thom. Βαζζηό ηίκδηνμ όθςκ αοηώκ ήηακ δ ακηίεεζδ ηαζ δ ακηίδναζδ ζημ θμνιαθζζιό ηαζ ηδκ 

αλζςιαηζημπμίδζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ, πμο είπε ανπίζεζ κα εηδδθώκεηαζ (ανπζηά ζηα 

Πακεπζζηήιζα) από ηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζώκα. 
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Thomaidis 1991, Jahnke 1994, Otte & Seeger 1994, Fried 2001, Nooney 2002, 

Furinghetti & Radford 2002, Εμνιπαθά & Σγακάηδξ 2003, Grattan–Guinness 2005, 

Βενοηάηδ & Καζηάκδξ 2006, Θςιαΐδδξ & Σγακάηδξ 2006, Κμθέγα 2006, ΔΠ.Δ.ΓΗ.Μ. 

2009, Jankvist 2009, Tzanakis & Thomaidis 2012, Kjeldsen 2014, Bråting & Pejlare 

2015).          

Δηηόξ από ηζξ ακαγδηήζεζξ βζα «άιεζδ» δζδαηηζηή αλζμπμίδζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ, ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ παναηδνείηαζ ιζα δζανηώξ αολακόιεκδ 

δζείζδοζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζξ ένεοκεξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ. Ζ ζζημνζηή 

βκώζδ πανμοζζάγεηαζ ςξ πδβή εκόναζδξ βζα ηα πμθύπθμηα γδηήιαηα πμο αθμνμύκ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδ θύζδ ηςκ δοζημθζώκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ιαεδηέξ. 

‟ αοηό ημ πθαίζζμ ιπμνμύιε κα δζαηνίκμοιε ήδδ μνζζιέκεξ παναηηδνζζηζηέξ ηάζεζξ 

βζα ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ μζ ζζημνζηέξ ακαθύζεζξ ιπμνμύκ κα ζοιαάθθμοκ ζηζξ 

ένεοκεξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηαζ ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγεζ. 

ημπόξ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ κα ελεηάζεζ ηζξ ηάζεζξ πμο έπμοκ δζαιμνθςεεί, ηαεώξ 

ηαζ μνζζιέκα ιεεμδμθμβζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηύπημοκ. Αοηά ηα γδηήιαηα 

ζοβηνμημύκ ημκ πνώημ άλμκα ηςκ δζαθέλεςκ εκόξ ιεηαπηοπζαημύ ιαεήιαημξ ιε εέια 

«Αλζμπμίδζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ζηδ Γζδαηηζηή ημοξ», ημ μπμίμ έπεζ 

δζδάλεζ μ ζοββναθέαξ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ζημ Σιήια Μαεδιαηζηώκ ημο Δ.Κ.Π.Α. 

ηαζ ζημ Παζδαβςβζηό Σιήια Γδιμηζηήξ Δηπαίδεοζδξ ημο Πακεπζζηδιίμο Γοηζηήξ 

Μαηεδμκίαξ. ηδκ πνώηδ εκόηδηα εα επζπεζνήζμοιε ιζα βεκζηή επζζηόπδζδ ημο 

γδηήιαημξ, εκώ ζηδ δεύηενδ εα ελεηάζμοιε εζδζηόηενα ηδ πνήζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ ζηζξ ένεοκεξ πμο έπμοκ ακηζηείιεκμ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηδξ 

ζπμθζηήξ Άθβεαναξ. Όπςξ οπμδδθώκεζ μ ηίηθμξ ημ πενζεπόιεκμ ηδξ ενβαζίαξ είκαζ ηαηά 

αάζδ εεςνδηζηό, ιε ηδκ έκκμζα όηζ δεκ απμηεθμύκ πνμηεναζόηδηα ζε αοηήκ μζ 

εθανιμβέξ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ.
3
 Γζα κα βίκεζ θμζπόκ 

πζμ εύθδπηδ δ ακάπηολδ ηςκ εεςνδηζηώκ γδηδιάηςκ εα ειπθμοηίζμοιε ηάεε εκόηδηα 

ιε έκα παναηηδνζζηζηό πανάδεζβια.  

 

 

 

                                                 
3
 Οζ εθανιμβέξ ζηδ δζδαηηζηή πνάλδ απμηεθμύκ ημ ηονίανπμ εέια ζημοξ επόιεκμοξ άλμκεξ ημο 

ιεηαπηοπζαημύ ιαεήιαημξ ηαζ ζε αοηέξ εζηζάγμκηαζ ηα εέιαηα ηςκ ενεοκδηζηώκ ενβαζζώκ πμο εηπμκμύκ 

μζ θμζηδηέξ. 
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1. Θεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο 

 

1.1. Jean Piaget & Ronaldo Carcia: Ννεηηθή αλάπηπμε θαη ηζηνξηθή εμέιημε 

Μζα εεςνία ιάεδζδξ, πμο είπε ζδιακηζηή επίδναζδ ζηζξ ένεοκεξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ ηαζ μνζμεέηδζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνόπμ πνήζδξ ηδξ Ηζημνίαξ, είκαζ 

εηείκδ πμο πδβάγεζ από ημ ένβμ ημο Jean Piaget. Όπςξ είκαζ βκςζηό, μ Piaget 

δζαηύπςζε ηδ εεςνία ημο βζα ηδ κμδηζηή ακάπηολδ ακηθώκηαξ ζδέεξ από ηδ εεςνία ηδξ 

αζμθμβζηήξ πνμζανιμβήξ ηαζ δζελάβμκηαξ εηηεηαιέκα πεζνάιαηα ιε παζδζά. ύιθςκα 

ιε ηδ εεςνία αοηή, δ απόηηδζδ ηςκ βκώζεςκ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ζηέρδξ είκαζ ιζα 

δζαδζηαζία ζηαεενήξ αθθδθεπίδναζδξ ηςκ παζδζώκ ιε ημ πενζαάθθμκ ημοξ, δ μπμία 

ελεθίζζεηαζ ζε ηέζζενα δζαδμπζηά ζηάδζα από ηδ ανεθζηή ςξ ηδκ εθδαζηή δθζηία, ιε 

πνμμδεοηζηή ηαηαζηεοή κμδηζηώκ ζπδιάηςκ ηαζ δμιώκ. Ζ πνμζανιμβή ζημ 

πενζαάθθμκ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ επίηεολδ ιζαξ ελζζμννόπδζδξ ακάιεζα ζηα 

απμηεθέζιαηα πμο πανάβμοκ μζ ιδπακζζιμί ηδξ «αθμιμίςζδξ» (εκζςιάηςζδ ηδξ κέαξ 

βκώζδξ ζ‟ έκα οπάνπμκ κμδηζηό ζπήια) ηαζ ηδξ «ζοιιόνθςζδξ» (αθθαβέξ ζηδ κμδηζηή 

δμιή πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ημ ζοκηαίνζαζια ηδξ κέαξ βκώζδξ ιε ηζξ παθζέξ). Ζ 

ιεηάααζδ από έκα ζηάδζμ ζημ άθθμ πναβιαημπμζείηαζ ιε ημ ιδπακζζιό ηδξ 

«ακαζημπαζηζηήξ αθαίνεζδξ»
4
 όπμο μζ εκένβεζεξ ηαζ δζαδζηαζίεξ εκόξ ζηαδίμο 

ιεηαζπδιαηίγμκηαζ ζε ακηζηείιεκα ζηέρδξ ζημ επόιεκμ ζηάδζμ ακάπηολδξ. Ακ ηαζ δ 

εεςνία ημο Piaget βζα ηδ κμδηζηή ακάπηολδ δεκ αθμνά άιεζα ηδ ζπμθζηή εηπαίδεοζδ, 

μύηε ζοβηεηνζιέκμ βκςζηζηό πεδίμ, εκ ημύημζξ πνδζζιμπμζήεδηε ςξ εεςνδηζηό πθαίζζμ 

πμθθώκ ενεοκώκ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ, ηαεώξ ηαζ ιεβάθςκ εηπαζδεοηζηώκ 

ιεηαννοειίζεςκ (ζδζαίηενα ηδκ πενίμδμ ηςκ «Νέςκ Μαεδιαηζηώκ»).  

Δηείκμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα εδώ είκαζ όηζ μ Piaget ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο 

επζπείνδζακ κα απμδείλμοκ όηζ ααζζηά ζημζπεία ηδξ εεςνίαξ, όπςξ ηα ζηάδζα ηαζ μζ 

ιδπακζζιμί ηδξ κμδηζηήξ ακάπηολδξ, ιπμνμύκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεμύκ ςξ ενβαθεία 

επζζηδιμθμβζηήξ ακάθοζδξ ηαζ κα εκημπζζημύκ ζηδκ ζζημνία ηδξ επζζηήιδξ. Ηδζαίηενα 

απμηαθοπηζηό βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια είκαζ ημ επόιεκμ απόζπαζια από ημ αζαθίμ 

Χπρνγέλεζε θαη ηζηνξία ηεο επηζηήκεο πμο έβναρε μ Piaget ιε ημ ζοκενβάηδ ημο 

Rolando Garcia:  

                                                 
4
 Σμ επίεεημ «ακαζημπαζηζηή» πνδζζιμπμζείηαζ εδώ ζε ακηζδζαζημθή πνμξ ημ «ειπεζνζηή». 
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… μζ πνόμδμζ πμο έβζκακ ζηδκ πμνεία ηδξ ζζημνίαξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ από ηδ ιζα 

πενίμδμ ζηδκ επόιεκδ δεκ αημθμοεμύκ, εηηόξ από ζπάκζεξ πενζπηώζεζξ,  δ ιζα ηδκ άθθδ ιε 

ηοπαίμ ηνόπμ, αθθά ιπμνμύκ κα δζαηαπεμύκ ηαηά ζεζνά, όπςξ ζηδ ροπμβέκεζδ, οπό ηδ 

ιμνθή δζαδμπζηώκ «ζηαδίςκ». Θα επζπεζνήζμοιε κα πενζβνάρμοιε, βζα ηάεε πεδίμ, ηα πζμ 

ζδιακηζηά από αοηά ηα ζηάδζα. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ εηείκδξ ηδξ εειεθζώδμοξ 

πενζόδμο ζηδκ ελέθζλδ ηδξ άθβεαναξ πμο ανπίγεζ ιε ηζξ «μιάδεξ» ημο Galois, παναηδνμύιε 

ιζα ζεζνά ηαηαζηεοώκ πμο δεκ είκαζ ηαεόθμο ηοπαίεξ. ηάεε ιζα βίκεηαζ δοκαηή από ηζξ 

πνμδβμύιεκεξ ηαζ ηάεε ιζα ιε ηδ ζεζνά ηδξ πνμεημζιάγεζ εηείκεξ πμο αημθμοεμύκ. ηδ 

βεςιεηνία, δεκ είκαζ ηαεόθμο ζύιπηςζδ όηζ μζ ιδ Δοηθείδεζεξ βεςιεηνίεξ ειθακίζηδηακ 

πμθύ ανβόηενα από ηζξ Δοηθείδεζεξ ηαζ όηζ ηα ζοζηήιαηα ζοκηεηαβιέκςκ ηαηαζηεοάζηδηακ 

πμθύ ανβόηενα από ηδκ ακάθοζδ ηςκ βεςιεηνζηώκ ιμνθώκ. Μζα από ηζξ ααζζηέξ όρεζξ 

αοηήξ ηδξ ένεοκάξ ιαξ είκαζ κα πνμζπαεήζμοιε κα ακαβκςνίζμοιε ηέημζμοξ κόιμοξ 

πνμόδμο. Πνέπεζ όιςξ κα βίκεζ ελανπήξ θακενό ιε πμζμ ηνόπμ μνίγμοιε ημ ζημπό πμο 

εέθμοιε κα πεηύπμοιε ζοβηνίκμκηαξ ηέημζεξ πνμόδμοξ ιε εηείκεξ πμο παναηδνήεδηακ ζηδ 

ροπμβέκεζδ: μ ζημπόξ αοηόξ δεκ είκαζ κα δδιζμονβήζμοιε ακηζζημζπίεξ ακάιεζα ζε 

ζζημνζηέξ ηαζ ροπμβεκεηζηέξ αημθμοείεξ ςξ πνμξ ημ πεξηερόκελν, αθθά ιάθθμκ κα δείλμοιε 

όηζ μζ κεραληζκνί ηδξ ιεηάααζδξ από ιζα ηζηνξηθή πεξίνδν ζηδκ επόιεκδ είκαζ αλάινγνη 

πνμξ εηείκμοξ ηδξ ιεηάααζδξ από έκα ςπρνγελεηηθό ζηάδην ζημ επόιεκμ. (Piaget & Garcia 

1989, ζ.28, δ έιθαζδ δζηή ιαξ) 

ηδκ ένεοκά ημοξ μζ Piaget ηαζ Garcia οζμεεημύκ ιζα ιέεμδμ ακάθοζδξ ηδξ ζζημνζηήξ 

ελέθζλδξ μνζζιέκςκ ηθάδςκ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ηαζ ηδξ Φοζζηήξ, δ μπμία ζηδνίγεηαζ 

ζηδκ επζθεηηζηή ιεθέηδ δεοηενμβεκμύξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ όπζ ζζημνζηώκ πδβώκ. Με ηδ 

ιέεμδμ αοηή δζαπζζηώκμοκ ηδκ ύπανλδ ηνζώκ ζηαδίςκ ακάπηολδξ ηςκ επζζηδιμκζηώκ 

εκκμζώκ, ηαζ ιδπακζζιμύξ ιεηάααζδξ από ημ έκα ζημ άθθμ ακάθμβμοξ πνμξ εηείκμοξ 

πμο παναηδνήεδηακ ζηζξ ένεοκεξ βζα ηδ κμδηζηή ακάπηολδ. Όπςξ εα δμύιε ζηδκ 

επόιεκδ εκόηδηα, αοηή δ ιεεμδμθμβία ηαζ δ ζδέα ηςκ «ζηαδίςκ» ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ 

οπήνλε ζδζαίηενα πνμζθζθήξ ζημοξ ενεοκδηέξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ πμο 

επδνεάζηδηακ από ημ ένβμ ημο Piaget. 

 

1.2. Hans Freudenthal: Δθ λένπ επηλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ 

Μζα άθθδ εεςνία βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ Μαεδιαηζηώκ, πμο πενζθαιαάκεζ 

ηαζ έκακ ζδζαίηενμ ηνόπμ πνήζδξ ηδξ Ηζημνίαξ, εκηάζζεηαζ ιέζα ζημ πθαίζζμ ηδξ 

θεβόιεκδξ «Ρεαθζζηζηήξ Μαεδιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ». Έκα ααζζηό «αλίςια» ηδξ 

εεςνίαξ, πμο ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ημ εέια ιαξ, είκαζ δ «ανπή ηδξ εη κέμο επζκόδζδξ» 
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ημο Hans Freudenthal. Ο Freudenthal πανμοζίαζε ηζξ αάζεζξ αοηήξ ηδξ δζδαηηζηήξ 

εεςνίαξ ζηα αζαθία ημο Mathematics as an Educational Task (1973) ηαζ Didactical 

Phenomenology of Mathematical Structures (1983), ζημ πθαίζζμ ιζαξ πμθοδζάζηαηδξ 

ακάθοζδξ (ιαεδιαηζηήξ, ζζημνζηήξ ηαζ παζδαβςβζηήξ) ααζζηώκ ιαεδιαηζηώκ εκκμζώκ. 

ημ 5
μ
 ηεθάθαζμ ημο πνώημο αζαθίμο, πμο ηζηθμθμνείηαζ «Ζ ςηναηζηή ιέεμδμξ», 

βίκεηαζ ιζα ακηζπανάεεζδ ακάιεζα ζηζξ «βεκεηζηέξ» ηαζ «δμβιαηζηέξ» ιεεόδμοξ 

δζδαζηαθίαξ. ηδκ πνώηδ ηαηδβμνία μ Freudenthal ημπμεεηεί ηδ ιαζεοηζηή ιέεμδμ ημο 

ςηνάηδ πμο εηεέηεζ μ Πθάηςκ ζημ δζάθμβμ Μέλωλ, ηδκ μπμία παναηηδνίγεζ ςξ έκα 

από ηα εειέθζα ηδξ δζδαζηαθίαξ. ηδ δεύηενδ ηαηδβμνία ημπμεεηεί ηδκ αλζςιαηζηή 

πανμοζίαζδ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ζηα ζύβπνμκα δζδαηηζηά αζαθία (ηδκ μπμία 

παναηηδνίγεζ ςξ «ακηζδζδαηηζηή ακηζζηνμθή» ηαζ απμηαθεί, ιε εζνςκζηή δζάεεζδ, 

«πνμ–ςηναηζηή»). ηδ ζοκέπεζα επζπεζνεί ιζα πνμαμθή ηδξ ςηναηζηήξ ιεεόδμο ζηδ 

ζδιενζκή επμπή: 

Ο ςηνάηδξ δεκ πίζηεοε όηζ δ αθδεζκή βκώζδ πνάβιαηζ επζκμείηαζ. … Ζ ροπή θόβς ηδξ 

πνμΰπανλήξ ηδξ ηαηέπεζ όθδ ηδκ αθδεζκή βκώζδ. μ ιαεδηήξ ημ ιόκμ πμο έπεζ κα ηάκεζ είκαζ 

κα ηδκ ακαηαθέζεζ, ηαζ ημ ηαεήημκ ημο δαζηάθμο είκαζ κα ημκ αμδεήζεζ. Ζ δζδαζηαθία 

ζοκίζηαηαζ ζηδκ ηαεμδήβδζδ ημο ιαεδηή κα εοιδεεί αοηό πμο έπεζ λεπάζεζ. Απόηηδζδ 

βκώζεςκ είκαζ δ εη κέμο ακαηάθορδ όπζ εηείκςκ πμο βκώνζγακ μζ άθθμζ πνζκ από ιέκα αθθά 

ιάθθμκ εηείκα πμο βκώνζζα μ ίδζμξ όηακ δ ροπή ιμο ηαημζημύζε ζημ ααζίθεζμ ηςκ ζδεώκ. 

Γεκ είκαζ ακάβηδ κα ακηζβνάρμοιε ηα πάκηα από ημκ ςηνάηδ, μύηε κα ζοιιενζζημύιε ηδκ 

πίζηδ ημο ζηδκ πνμΰπανλδ. Αοηό πμο ιέκεζ ηόηε είκαζ δ ιάεδζδ ιε ηδκ εη κέμο ακαηάθορδ, 

όπμο ηώνα ην «εθ λένπ» δελ ζεκαίλεη ηελ πξντζηνξία ηνπ αλζξώπνπ πνπ καζαίλεη αιιά 

ηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. (Freudenthal 1973, ζ.102, δ έιθαζδ δζηή ιαξ)   

Σμκίγμκηαξ ημ βεβμκόξ όηζ δ βεκεηζηή ιέεμδμξ δεκ είκαζ μύηε θμβζημ–ιαεδιαηζηή, μύηε 

ζζημνζηή, μύηε ροπμθμβζηή έκκμζα, μ Freudenthal μνζμεεηεί ηζξ πνήζεζξ ηδξ Ηζημνίαξ ζηδ 

δζδαζηαθία ηςκ Μαεδιαηζηώκ απμδίδμκηαξ ζ‟ αοηήκ έκα νόθμ «δελαιεκήξ» από ηδκ 

μπμία ακηθμύκηαζ δζδαηηζηέξ ζδέεξ ηαζ οθζηό: 

Ζ πνμηνμπή κα δζδάζημκηαζ μζ ζδέεξ βεκεηζηά δεκ ζδιαίκεζ όηζ αοηέξ πνέπεζ κα 

πανμοζζάγμκηαζ ιε ηδ ζεζνά πμο ειθακίζηδηακ, αηόιδ ηαζ όηακ απμηθεζζημύκ όθα ηα 

αδζέλμδα ηαζ παναθεζθεμύκ όθεξ μζ θμλμδνμιήζεζξ. Αοηό πμο επζκόδζε ηαζ ακαηάθορε έκαξ 

ηοθθόξ, ιπμνεί ηάπμζμξ πμο αθέπεζ κα πεζ ανβόηενα ιε πμζμ ηνόπμ εα έπνεπε κα είπε 

ακαηαθοθηεί ακ οπήνπακ δάζηαθμζ πμο βκώνζγακ αοηό πμο ειείξ βκςνίγμοιε ηώνα. (μ.π., 

ζ.101) 
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Σμ κόδια ηδξ ηεθεοηαίαξ θνάζδξ βίκεηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκμ παναηάης, όηακ αζηείηαζ 

ηνζηζηή ζημ αλζςιαηζηό ζηοθ πανμοζίαζδξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ (δδθαδή ημ ηνίπηοπμ 

«μνζζιόξ – εεώνδια – απόδεζλδ»), ημ μπμίμ παναηάιπηεζ όθεξ ηζξ πνμζπάεεζεξ πμο 

πνμδβήεδηακ εκόξ ιαεδιαηζημύ απμηεθέζιαημξ ηαζ δεκ ακαβκςνίγεζ ηαιία 

ακαβηαζόηδηα ακαθμνάξ ζ‟ αοηέξ. Ο Freudenthal πνμηείκεζ, ακηίεεηα, όηζ αοηέξ μζ 

πνμζπάεεζεξ πνέπεζ κα είκαζ μ μδδβόξ ηαηά ηδ ζοββναθή δζδαηηζηώκ ηεζιέκςκ βζα ηα 

Μαεδιαηζηά:  

… ιενζημί δζδαηηζηά πνμζηζζιέκμζ ζοββναθείξ εηηζιμύκ έκα άθθμ είδμξ ακαβκώνζζδξ. 

Απμηαθύπημοκ πώξ εα είπακ επζκμήζεζ ηα απμηεθέζιαηα ακ ήηακ ηόζμ έλοπκμζ πνζκ ηα 

επζκμήζμοκ όζμ έβζκακ ηαηόπζκ. Αοημί μζ ζοββναθείξ αζημύκ εηείκμ πμο μκόιαζα κμδηζηό 

πείναια. Φακηάγμκηαζ έκα ηάπςξ ελοπκόηενμ Alter Ego ηαζ ημ αάγμοκ κα επζκμεί ημ 

ακηζηείιεκμ εη κέμο ιε ιζα πζμ πεζζηζηή, πζμ πνήζζιδ, ηαζ πζμ εοθοή ιέεμδμ από εηείκδ πμο 

πνδζζιμπμίδζε ημ πναβιαηζηό Ego. Αοηό πμο πνέπεζ κα αημθμοεήζμοιε δεκ είκαζ ηα 

ζζημνζηά ίπκδ ημο εθεονέηδ αθθά ιζα αεθηζςιέκδ ηαζ ηαθύηενα ηαεμδδβμύιεκδ πμνεία ηδξ 

ζζημνίαξ. (μ.π., ζ.103) 

Οζ πνμδβμύιεκεξ εέζεζξ ημο Freudenthal, πςνίξ κα επεηηείκμκηαζ ζε ενιδκείεξ 

«παναθθδθζζιμύ» βζα ηα γδηήιαηα ηδξ ιάεδζδξ,
5
 έπμοκ ζήιενα εκζςιαηςεεί ζηζξ 

εεςνδηζηέξ ανπέξ ηδξ θεβόιεκδξ «ακαπηολζαηήξ ένεοκαξ» πμο δζελάβεηαζ ζημ πθαίζζμ 

ηδξ «Ρεαθζζηζηήξ Μαεδιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ». Ο Gravemeijer, έκαξ εη ηςκ δζαδόπςκ 

ημο Freudenthal ζημ μιώκοιμ Ηκζηζημύημ ηδξ Οοηνέπηδξ, πανμοζζάγμκηαξ ηζξ ααζζηέξ 

ανπέξ ηαζ ηα ενβαθεία εηπαζδεοηζημύ ζπεδζαζιμύ πμο πνδζζιμπμζεί δ ζοβηεηνζιέκδ 

ιέεμδμξ ένεοκαξ, δζαηοπώκεζ ηζξ εέζεζξ αοηέξ ςξ ελήξ: 

Ζ αξρή ηεο εθ λένπ επηλόεζεο (Freudenthal 1973) ιαξ πανέπεζ ηδκ ηαηεοεοκηήνζα βναιιή: 

«ηέρμο πςξ εα ιπμνμύζεξ κα ημ είπεξ ακαηαθύρεζ εζύ μ ίδζμξ». Αοηό είκαζ ααζζηά δ 

ςηναηζηή ιέεμδμξ, ακ ηαζ μ νόθμξ ημο ζπμοδαζηή είκαζ πζμ εκενβδηζηόξ ζηδ νεαθζζηζηή 

ιαεδιαηζηή εηπαίδεοζδ. Όπςξ οπμδδθώκεζ μ όνμξ «εη κέμο επζκόδζδ», ε πξσηόηππε 

δηαδηθαζία ηεο επηλόεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν. Μζα ακάθοζδ ηδξ 

ζζημνίαξ ηςκ ιαεδιαηζηώκ εα δώζεζ ζημκ ζπεδζαζηή πμθθέξ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνμύκ κα 

πνδζζιμπμζδεμύκ ζημ ζπεδζαζιό ιζαξ ζεζνάξ ιαεδιάηςκ. (Gravemeijer 1998, ζ.284, δ 

έιθαζδ δζηή ιαξ)  

                                                 
5
 … δ ζζημνία ιπμνεί κα είκαζ ιζα ηαηεοεοκηήνζα βναιιή πμο δεκ πνέπεζ κα πενζθνμκεί ηακείξ, ιμθμκόηζ 

πενζέπεζ ζηνζθμβονίζιαηα πμο δεκ πνεζάγεηαζ κα αημθμοεήζμοιε, ακ ηαζ ζημ πανεθεόκ ηάπμζμζ πίζηεοακ 

όηζ ημ άημιμ επακαθαιαάκεζ ηδκ ζζημνία ηδξ ακενςπόηδηαξ – ζηδκ πναβιαηζηόηδηα δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ 

δζδαζηαθία πνέπεζ κα έπμοκ οπόρδ όηζ αοηό μύηε ζοιααίκεζ μύηε πνεζάγεηαζ κα ζοιαεί. (Freudenthal 

1983, ζ.516) 
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ημ πθαίζζμ ηδξ «Ρεαθζζηζηήξ Μαεδιαηζηήξ Δηπαίδεοζδξ» έπεζ επίζδξ λεηζκήζεζ ηα 

ηεθεοηαία πνόκζα ηαζ έκα ζοζηδιαηζηό ενεοκδηζηό πνόβναιια βζα ημ νόθμ ηδξ Ηζημνίαξ 

ζηδ ιαεδιαηζηή εηπαίδεοζδ, ιε βεκζηό ηίηθμ «Μεθέηεξ ζηδκ εη κέμο επζκόδζδ» 

(Maanen 2002). 

 

1.3. Gaston Bachelard & Guy Brousseau: Δπηζηεκνινγηθά εκπόδηα 

Μζα άθθδ εεςνία ιάεδζδξ ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ Μαεδιαηζηώκ πμο μνζμεεηεί επίζδξ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ηνόπμ πνήζδξ ηδξ Ηζημνίαξ, είκαζ δ Θεςνία ηςκ Γζδαηηζηώκ 

Καηαζηάζεςκ ημο Guy Brousseau, ηαζ ζδζαίηενα εηείκμ ημ ηιήια ηδξ πμο αθμνά ηδκ 

ένεοκα ηςκ θεβόιεκςκ «επζζηδιμθμβζηώκ ειπμδίςκ». Ο Brousseau ιεηέθενε ζηδ 

Γζδαηηζηή ηδκ έκκμζα ημο «ειπμδίμο» πμο είπε εζζάβεζ μ εειεθζςηήξ ηδξ 

επζζηδιμθμβίαξ Gaston Bachelard ζηζξ ιεθέηεξ ημο βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ 

ζηέρδξ ηαζ ζδζαίηενα ζημ αζαθίμ ημο Ο ζρεκαηηζκόο ηνπ επηζηεκνληθνύ πλεύκαηνο 

(1938). Ζ έκκμζα ημο «ειπμδίμο» ζηδνίγεηαζ ζηδκ οπόεεζδ όηζ δ ελέθζλδ αοηή δεκ είκαζ 

ζοκεπήξ μύηε αενμζζηζηή, αθθά ζδιαδεύεηαζ από αδζέλμδα ηαζ νήλεζξ πμο ηαεζζημύκ 

ακαβηαίμ ημκ επακαπνμζδζμνζζιό ηςκ εειεθίςκ ηςκ επζζηδιώκ. Ο Bachelard 

(1938/1975, ζ.13) μκμιάγεζ ηζξ αζηίεξ ηδξ ζηαζζιόηδηαξ, ηδξ μπζζεμδνόιδζδξ ηαζ ηδξ 

αδνάκεζαξ «επζζηδιμθμβζηά ειπόδζα», ηδκ ειθάκζζδ ηςκ μπμίςκ εεςνεί έκα είδμξ 

θεζημονβζηήξ ακάβηδξ πμο είκαζ έιθοημ ζηδκ ίδζα ηδκ πνάλδ ηδξ απόηηδζδξ βκώζεςκ. 

Πνέπεζ αέααζα κα ακαθενεεί όηζ όθα ηα παναπάκς αθμνμύκ ηζξ Φοζζηέξ επζζηήιεξ, 

επεζδή ηαηά ημκ Bachelard δ ελέθζλδ ηςκ Μαεδιαηζηώκ δεκ πανμοζζάγεζ πενζόδμοξ 

θαεώκ. Ζ εέζδ αοηή δζαηοπώκεηαζ ζημ αζαθίμ ημο ιε ηαηδβμνδιαηζηό ηνόπμ: 

Ζ ζζημνία ηςκ Μαεδιαηζηώκ απμηεθεί έκα εαύια ηακμκζηόηδηαξ. Γκώνζζε πενζόδμοξ 

ζηαζζιόηδηαξ. Γεκ βκώνζζε όιςξ πενζόδμοξ θαεώκ. Κακηά από ηηο ζέζεηο πνπ 

ππνζηεξίδνπκε ζ’ απηό ην βηβιίν δελ αθνξά επνκέλσο ηε καζεκαηηθή γλώζε. Οζ 

ηεθεοηαίεξ δεκ ζοιαζαάγμκηαζ πανά ιόκμ ιε ηδ βκώζδ ημο ακηζηεζιεκζημύ ηόζιμο. 

(Bachelard 1938/1975, ζ.25, δ έιθαζδ δζηή ιαξ) 

Πανά αοηόκ ημκ ηαηδβμνδιαηζηό απμηθεζζιό ηδξ ιαεδιαηζηήξ βκώζδξ από ηδκ 

«ειαέθεζα» ηδξ έκκμζαξ ημο «ειπμδίμο», μ Brousseau πνμζπάεδζε κα ακαπηύλεζ ιζα 

μνεμθμβζηή αάζδ βζα ηδ πνδζζιόηδηά ηδξ ζηδ Γζδαηηζηή ηςκ Μαεδιαηζηώκ. ηζξ δύμ 

ααζζηέξ ενβαζίεξ πμο έβναρε βζα ημ γήηδια αοηό (Brousseau 1983, 1989), ζοκδύαζε ηδ 

εεςνία ημο Bachelard βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ιε ηδ εεςνία ημο 

Piaget βζα ηδ κμδηζηή ακάπηολδ, ημκίγμκηαξ όηζ δ ιάεδζδ ιε πνμζανιμβή ζημ 
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πενζαάθθμκ πνμηαθείηαζ από βκςζηζηέξ νήλεζξ. Λάεδ πμο επακαθαιαάκμκηαζ ιε 

ζοζηδιαηζηό ηνόπμ δεκ μθείθμκηαζ ζε έθθεζρδ βκώζδξ, αθθά ζηδκ ύπανλδ ιζαξ βκώζδξ 

πμο δοζθεζημονβεί ηαζ ζοκζζηά επμιέκςξ έκα βκςζηζηό ειπόδζμ. Ακ ηαζ δ ζδιαζία ηδξ 

έκκμζαξ ημο «ειπμδίμο» ζηδ Γζδαηηζηή πνμηάθεζε δζαιάπεξ ηαζ μδήβδζε ζε ανηεημύξ 

επακαπνμζδζμνζζιμύξ, ημ επόιεκμ απόζπαζια πενζβνάθεζ ζηακμπμζδηζηά (ιε ημ 

παναηηδνζζηζηό ύθμξ ημο Brousseau) ηα ζημζπεία πμο παναηηδνίγμοκ ιζα βκώζδ – 

ειπόδζμ αθθά ηαζ ηδ εειεθζώδδ δζαδζηαζία οπένααζδξ εκόξ ειπμδίμο: 

Σμ ειπόδζμ έπεζ ηδκ ίδζα θύζδ ιε ιζα βκώζδ, ιε ακηζηείιεκα, ζπέζεζξ, ιεεόδμοξ 

ηαηακόδζδξ, πνμαθέρεζξ, ιε απμδεζηηζηή δοκαηόηδηα, λεπαζιέκα ζοιπενάζιαηα, 

απνμζδόηδηεξ δζαζοκδέζεζξ, η.μ.η. Θα ακηζζηαεεί ζηδκ πνμζπάεεζα απόννζρδξ ηαζ, όπςξ 

είκαζ θοζζηό, εα επζπεζνήζεζ κα πνμζανιμζηεί ημπζηά, κα ηνμπμπμζδεεί ιε ημ εθάπζζημ 

ηόζημξ, κα αεθηζζημπμζδεεί ζ‟ έκα ζοννζηκςιέκμ πεδίμ, αημθμοεώκηαξ ιζα πμθύ βκςζηή 

δζαδζηαζία ζοιιόνθςζδξ. Γζα ημοξ θόβμοξ αοημύξ πνέπεζ κα οπάνλεζ ιζα επανηήξ νμή κέςκ 

ηαηαζηάζεςκ ηζξ μπμίεξ δεκ ιπμνεί κα αθμιμζώζεζ, μζ μπμίεξ εα ημ απμζηαεενμπμζήζμοκ, 

εα ημ ηάκμοκ ακαπμηεθεζιαηζηό, άπνδζημ, θαεειέκμ. μζ μπμίεξ ηαεζζημύκ ακαβηαία ηδκ 

ακαεεώνδζδ ή απόννζρή ημο, ηδκ πενζεςνζμπμίδζή ημο, ηδκ δζάθοζή ημο, ιέπνζ ηδκ ηεθζηή 

ημο εηδήθςζδ. Δπζπθέμκ, δ οπένααζδ εκόξ ειπμδίμο απαζηεί ενβαζία ημο ίδζμο είδμοξ όπςξ 

δ εθανιμβή ηδξ βκώζδξ, δδθαδή: επακεζθδιιέκδ αθθδθεπίδναζδ, δζαθεηηζηή ακάιεζα ζημ 

ζπμοδαζηή ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ βκώζδξ. Αοηή δ παναηήνδζδ είκαζ εειεθζώδδξ βζα ημκ 

ηαεμνζζιό ημο ηζ είκαζ έκα βκήζζμ πνόαθδια: είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ πμο επζηνέπεζ ηαζ 

παναηζκεί αοηή ηδ δζαθεηηζηή. (Brousseau 1983/1997, ζ.85)
6
  

Ακάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζή ημοξ μ Brousseau ηαλζκμιεί ηα βκςζηζηά ειπόδζα ζε 

νληνγελεηηθά (πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνμζςπζηή κμδηζηή ακάπηολδ), δηδαθηηθά (πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε επζθμβέξ ημο εηπαζδεοηζημύ ζοζηήιαημξ), επηζηεκνινγηθά (πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ίδζα ηδ βκώζδ) ηαζ πνιηηηζηηθά (πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημζκςκζημύξ ηαζ 

πμθζηζζηζημύξ πανάβμκηεξ). Δηείκα πμο ιαξ εκδζαθένμοκ άιεζα βζα ημ γήηδια πμο 

ελεηάγμοιε είκαζ ηα επζζηδιμθμβζηά ειπόδζα, ηα μπμία απμηεθμύκ ζοζηαηζηά ζημζπεία 

ηδξ βκώζδξ ηαζ ειθακίγμκηαζ, ηαηά ημκ Brousseau, ηόζμ ζημ ζζημνζηό όζμ ηαζ ζημ 

ζπμθζηό πενζαάθθμκ: 

                                                 
6
 Ζ μνμθμβία πμο πνδζζιμπμζεί μ Brousseau ζημ πνμδβμύιεκμ απόζπαζια εοιίγεζ έκημκα ημκ Piaget ηαζ 

εκδέπεηαζ κα δδιζμονβήζεζ πανακμήζεζξ ςξ πνμξ ημ νόθμ πμο απμδίδεζ ζηδκ έκκμζα ημο «ειπμδίμο» βζα 

ημ γήηδια ηδξ ιάεδζδξ. Πνέπεζ όιςξ κα έπμοιε οπόρδ όηζ δ οπένααζδ ηςκ ειπμδίςκ δεκ είκαζ ημ 

απμηέθεζια «θοζζηήξ» κμδηζηήξ ακάπηολδξ αθθά πναβιαημπμζδείηαζ ζε έκα αοζηδνά δμιδιέκμ 

δζδαηηζηό πενζαάθθμκ, ζημ μπμίμ μ δάζηαθμξ έπεζ ηαεμνζζηζηό νόθμ βζα ηδκ μνβάκςζδ δζδαηηζηώκ 

ηαηαζηάζεςκ πμο ηάκμοκ δοκαηή ηδκ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα ζημ ιαεδηή ηαζ ηδκ επζδζςηόιεκδ βκώζδ. 
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Διπόδζα πνάβιαηζ επζζηδιμθμβζηήξ πνμέθεοζδξ είκαζ εηείκα από ηα μπμία μύηε ιπμνμύιε 

μύηε πνέπεζ κα λεθύβμοιε, ελ αζηίαξ ημο επμζημδμιδηζημύ νόθμο ημοξ ζηδκ επζγδημύιεκδ 

βκώζδ. Αοηά ιπμνμύκ κα ανεεμύκ ζηδκ ζζημνία ηςκ ίδζςκ ηςκ βκώζεςκ. Αοηό δεκ ζδιαίκεζ 

όηζ πνέπεζ κα εκζζπύζμοιε ηδκ επίδναζή ημοξ ή κα ακαπανάβμοιε ζημ ζπμθζηό πενζαάθθμκ 

ηζξ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ ηάης από ηζξ μπμίεξ έβζκε δ οπένααζή ημοξ.» (Brousseau 1983/1997, 

ζ.87)    

Σα πνμδβμύιεκα πνμζδζμνίγμοκ ιε ανηεηή ζαθήκεζα ημ νόθμ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ ζηδ εεςνία ηςκ δζδαηηζηώκ ηαηαζηάζεςκ ηαεώξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ ένβμ 

ηςκ ενεοκδηώκ ηδξ Γζδαηηζηήξ. Οζ ηεθεοηαίμζ, ηαηά ημκ Brousseau, μθείθμοκ: 

α) κα εκημπίγμοκ επακαθαιαακόιεκα θάεδ ηαζ κα δείπκμοκ όηζ αοηά μιαδμπμζμύκηαζ βύνς 

από ακηζθήρεζξ. 

α) κα ανίζημοκ ειπόδζα ζηδκ ζζημνία ηςκ ιαεδιαηζηώκ. 

β) κα ζοβηνίκμοκ ηα ζζημνζηά ειπόδζα ιε ειπόδζα ζηδ ιάεδζδ ηαζ κα αζηζμθμβμύκ ημκ 

επζζηδιμθμβζηό παναηηήνα ημοξ. (Brousseau 1989/1997, ζ.99) 

Ζ ακάπηολδ ηδξ εεςνίαξ ηςκ δζδαηηζηώκ ηαηαζηάζεςκ από ημκ Brousseau ηαζ ημοξ 

ζοκενβάηεξ ημο πναβιαημπμζήεδηε ιε αάζδ έκα θεπημιενέξ ζπέδζμ βζα ηδκ ένεοκα ηδξ 

δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ ηςκ δεηαδζηώκ ανζειώκ. Ζ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ δεηαδζηώκ 

ιεθεηήεδηε ελμκοπζζηζηά βζα ημκ εκημπζζιό επζζηδιμθμβζηώκ ειπμδίςκ, ηα μπμία ζηδ 

ζοκέπεζα πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ οθζηό αάζδξ βζα ημ ζπεδζαζιό ηςκ ακηίζημζπςκ 

δζδαηηζηώκ ηαηαζηάζεςκ. 

ηζξ ενβαζίεξ πμο πνμακαθένεδηακ, μ Brousseau επζζδιαίκεζ πμθθέξ θμνέξ όηζ μ 

ιδπακζζιόξ ηδξ απόηηδζδξ βκώζεςκ ιέζς ηδξ οπένααζδξ επζζηδιμθμβζηώκ ειπμδίςκ 

ιπμνεί κα εθανιμζηεί ιε ημκ ίδζμ αηνζαώξ ηνόπμ ζηδκ επζζηδιμθμβία ή ηδκ ζζημνία 

όζμ ηαζ ζηδ ιάεδζδ ή δζδαζηαθία. ε όθεξ ηζξ πενζπηώζεζξ, οπμζηδνίγεζ, δ έκκμζα ημο 

επζζηδιμθμβζημύ ειπμδίμο ειθακίγεηαζ εειεθζώδδξ ζηδ ιεθέηδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ βκώζδξ. 

Σζξ πνμδβμύιεκεξ εέζεζξ ημο Brousseau δεκ ζοιιενίζηδηακ όθμζ μζ ενεοκδηέξ ηδξ 

Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ πμο αζπμθήεδηακ ιε ηδκ έκκμζα ημο επζζηδιμθμβζημύ 

ειπμδίμο. Ο ηάπςξ αζαθήξ πνμζδζμνζζιόξ αοηήξ ηδξ έκκμζαξ ηαζ μ παναηηδνζζιόξ ηδξ 

ςξ «εββεκμύξ» ζοζηαηζημύ ηδξ βκώζδξ ηαζ ςξ «ακαπόθεοηηδξ», μδήβδζακ ζημ 

(εζπεοζιέκμ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ) ζοιπέναζια όηζ δ εεςνία ηςκ επζζηδιμθμβζηώκ 

ειπμδίςκ ζηδ Γζδαηηζηή εκηάζζεηαζ ιέζα ζημ παναδμζζαηό πθαίζζμ ημο «ζζημνζημύ 

παναθθδθζζιμύ» (Radford 1997, ζζ.29 η.ε.). Ζ ηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηζξ εέζεζξ ημο 
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Brousseau, επζζδιαίκμκηαξ ζδζαίηενα ηα ειπόδζα δζδαηηζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ 

πνμέθεοζδξ, έθενε ζημ πνμζηήκζμ ηδκ ακάβηδ κα επακαηαεμνζζηεί δ θύζδ ηςκ 

ειπμδίςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ Μαεδιαηζηώκ (Artigue 

1992, Sierpinska 1994, ζδζαίηενα ηεθάθαζα 4 ηαζ 5). Μάθζζηα δ Artigue, ιέζα από ηδ 

ιεθέηδ ζοβηεηνζιέκςκ παναδεζβιάηςκ, έθηαζε ζημ ζδιείμ κα οπμζηδνίλεζ όηζ δ ίδζα 

βκώζδ-ειπόδζμ πμο ειθακίζηδηε ηάπμηε ζηδκ ζζημνία ηαζ επακειθακίγεηαζ ζήιενα ζηδ 

δζδαζηαθία, μθείθεηαζ ζοκήεςξ ζε δζαθμνεηζηέξ αζηίεξ:     

… ζοιααίκεζ ζοπκά, εηείκα πμο έπμοκ πνμζδζμνζζηεί από ημοξ ενεοκδηέξ ςξ 

επζζηδιμθμβζηά ειπόδζα … κα απμδεζηκύεηαζ όηζ ζπεηίγμκηαζ ζηεκά, ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

δζδαζηαθίαξ/ιάεδζδξ, ιε ειπόδζα δζδαηηζηήξ θύζεςξ … πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ επζθμβέξ ηαζ 

ηα παναηηδνζζηζηά ημο εηπαζδεοηζημύ ζοζηήιαημξ. (Artigue, 1992,  ζ.110) 

Οζ Θςιαΐδδξ (1995) ηαζ Gagatsis & Thomaidis (1995) έπμοκ πανμοζζάζεζ 

απμηεθέζιαηα ζζημνζηώκ ηαζ ειπεζνζηώκ ενεοκώκ πμο εκζζπύμοκ ηζξ πνμδβμύιεκεξ 

παναηδνήζεζξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εκκμζώκ ημο ανκδηζημύ ανζειμύ ηαζ ηδξ απόθοηδξ 

ηζιήξ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά δείπκμοκ όηζ μ ιεηαζπδιαηζζιόξ ιζαξ ιαεδιαηζηήξ 

βκώζδξ ζε ακηζηείιεκμ δζδαζηαθίαξ ζημ ζπμθείμ, επδνεάγεζ μοζζαζηζηά ηδ θεζημονβία 

ηδξ ηαζ ηνμπμπμζεί ηδ θύζδ ηςκ ειπμδίςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ελέθζλή ηδξ: ζζπονά 

δζδαηηζηά ειπόδζα πανειααίκμοκ ηαζ αθθδθεπζδνμύκ ιε επζζηδιμθμβζηά ειπόδζα πμο 

ειθακίζηδηακ ζηδκ πμνεία ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ. 

 

1.4. Έλα πξώην ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

Τπάνπμοκ πμθθά παναδείβιαηα πανακμήζεςκ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ ύπανλδ βκώζεςκ-

ειπμδίςκ, μζ μπμίεξ δδιζμονβμύκηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαεζενςιέκδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ ηαζ εηδδθώκμκηαζ ιε ζοζηδιαηζηά θάεδ. Έκα ζημζπεζώδεξ πανάδεζβια 

πμο έπεζ ηαηαβναθεί ζε πμθθέξ ειπεζνζηέξ ένεοκεξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ έκκμζα ημο 

πμθθαπθαζζαζιμύ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ ακηίθδρδ όηζ «μ πμθθαπθαζζαζιόξ πνμηαθεί 

πάκημηε αύλδζδ». ε ιζα ένεοκα βζα ηδκ αλζμθόβδζδ ααζζηώκ ιαεδιαηζηώκ βκώζεςκ 

πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Ηηαθία δόεδηακ ζε 628 ιαεδηέξ από 13 Γδιμηζηά ηαζ 

Γοικάζζα ηα ελήξ (ιεηαλύ άθθςκ) πνμαθήιαηα (Fischbein et al 1985): 

Πνόαθδια 1 

Από έκα ζηαηήνα (= 100 ηζθά) ζζηανζμύ πανάβμκηαζ 0,75 ζηαηήνεξ αθεύνζ. Πόζμ 

αθεύνζ πανάβεηαζ από 15 ζηαηήνεξ ζζηανζμύ; 
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Πνόαθδια 2  

Από έκα ηζθό απμννοπακηζημύ παναζηεοάγμκηαζ 15 ηζθά ζαπμύκζ. Πόζμ ζαπμύκζ 

ιπμνμύιε κα παναζηεοάζμοιε από 0,75 ηζθά απμννοπακηζημύ; 

ηα πνμαθήιαηα αοηά, πμο από ιαεδιαηζηή άπμρδ είκαζ ζζμδύκαια (δ επίθοζή ημοξ 

απαζηεί ημκ πμθθαπθαζζαζιό 0,7515 είηε 150,75), γδηήεδηε από ημοξ ιαεδηέξ κα 

ιδκ εηηεθέζμοκ ηδκ πνάλδ, αθθά κα ακαθένμοκ πμζα πνάλδ εα πνδζζιμπμζήζμοκ βζα κα 

ηα θύζμοκ. Σα πμζμζηά επζηοπίαξ ζε ηνεζξ παναηηδνζζηζηέξ ηαηδβμνίεξ ιαεδηώκ 

θαίκμκηαζ ζημκ αηόθμοεμ πίκαηα. 

Πμζμζηά Δπζηοπίαξ Δ΄ Γδιμηζημύ Α΄ Γοικαζίμο Γ΄ Γοικαζίμο 

Πνόαθδια 1: 79% 74 % 76 % 

Πνόαθδια 2: 27 % 18 % 35 % 

 

Σμ ενώηδια πμο πνμηύπηεζ είκαζ άιεζμ ηαζ πνμθακέξ: Γζα πμζμ θόβμ ζε δύμ 

ιαεδιαηζηώξ ζζμδύκαια πνμαθήιαηα, μζ ίδζμζ ιαεδηέξ πανμοζζάγμοκ ηόζμ ιεβάθδ 

δζαθμνά επίδμζδξ; Ζ απάκηδζδ δεκ είκαζ ελίζμο πνμθακήξ, αθθά δ δζαζηαύνςζδ ηςκ 

ζημζπείςκ από πμθθέξ ένεοκεξ ιε πανόιμζα εονήιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε 

άθθεξ πώνεξ
7
 ζοκδβμνμύκ οπέν ηδξ αηόθμοεδξ ενιδκείαξ: Ζ ακαπόθεοηηδ εζζαβςβή 

ημο πμθθαπθαζζαζιμύ θοζζηώκ ανζειώκ ζηζξ πνώηεξ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημύ ςξ 

«επακαθαιαακόιεκδξ πνόζεεζδξ» δδιζμονβεί μνζζιέκεξ ζηαεενέξ ακηζθήρεζξ. Σέημζεξ 

είκαζ π.π. όηζ μ πμθθαπθαζζαζηήξ δδθώκεζ πόζεξ «θμνέξ» εα επακαθάαμοιε ημκ 

πμθθαπθαζζαζηέμ ηαζ όηζ «ημ βζκόιεκμ είκαζ πάκημηε ιεβαθύηενμ από ημοξ ανζειμύξ 

πμο πμθθαπθαζζάγμοιε» (όπςξ ακηίζημζπα ζηδ δζαίνεζδ, όηζ ημ πδθίημ δδθώκεζ 

«ιένμξ» ηαζ είκαζ πάκημηε ιζηνόηενμ από δζαζνεηέμ ηαζ δζαζνέηδ). Οζ ακηζθήρεζξ αοηέξ 

ζοκζζημύκ ηθαζζηέξ βκώζεζξ-ειπόδζα, μζ μπμίεξ θεζημονβμύκ απμηεθεζιαηζηά ζε 

πνμαθήιαηα πμο ακαθένμκηαζ απμηθεζζηζηά ζε θοζζημύξ ανζειμύξ αθθά είκαζ 

ακεπανηείξ ή ηαζ θακεαζιέκεξ όηακ βεκζηεύμκηαζ ηαζ πνδζζιμπμζμύκηαζ ζε άθθεξ 

ηαηδβμνίεξ ανζειώκ (π.π. ζηα ηθάζιαηα). 

ημ πνώημ πνόαθδια είκαζ ζαθέξ όηζ ημ 0,75 επακαθαιαάκεηαζ 15 θμνέξ ηαζ ημ 

απμηέθεζια εα είκαζ ανζειόξ ιεβαθύηενμξ από 0,75, εκώ ζημ δεύηενμ ημ 15 πνέπεζ κα 

επακαθδθεεί 0,75 θμνέξ ηαζ ημ απμηέθεζια εα είκαζ ιζηνόηενμξ από 15. Σόζμ δ 

                                                 
7
 Όπςξ βζα πανάδεζβια ζηδ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ένεοκα “Concepts in Secondary Mathematics and Science” 

πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Αββθία (Hart 1981, ζ.55).  
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έθθεζρδ «θοζζημύ» κμήιαημξ ζηδκ επακάθδρδ εκόξ ανζειμύ 0,75 «θμνέξ», όζμ ηαζ δ 

πνμζδμηία ημο ιζηνόηενμο απμηεθέζιαημξ, μδήβδζακ ηδ ιεβάθδ πθεζμρδθία ηςκ 

ιαεδηώκ, ακελανηήηςξ δθζηίαξ, ζημ ζοιπέναζια όηζ ημ δεύηενμ πνόαθδια θύκεηαζ ιε 

δζαίνεζδ! 

Από ημκ πνμδβμύιεκμ πίκαηα πνμηύπηεζ επίζδξ όηζ δ ζοβηεηνζιέκδ πανακόδζδ 

επζδεζηκύεζ ιεβάθδ «ακημπή», ηαεώξ δεκ θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ από ηδκ δθζηία ηαζ 

ηδ βκςζηζηή ακάπηολδ. Δκζζποηζηό αοηήξ ηδξ άπμρδξ είκαζ ημ βεβμκόξ όηζ ζημ 

δζαβςκζζιό ημο ΑΔΠ βζα ηδκ πνόζθδρδ δαζηάθςκ έπεζ ηεεεί ηνεζξ θμνέξ εέια 

ζπεηζηό ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πανακμήζεζξ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιό ηαζ ηδ δζαίνεζδ 

ηαζ (ζύιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ δμεεί από ημοξ ααειμθμβδηέξ) οπήνπε ηάεε 

θμνά έκα ζδιακηζηό πμζμζηό οπμρδθίςκ πμο έδζκε θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ. Σα 

εέιαηα αοηά ήηακ ηα ελήξ: 

Γζαβςκζζιόξ 2002 

Ζ πνόηαζδ «ημ βζκόιεκμ δύμ ανζειώκ είκαζ ανζειόξ ιεβαθύηενμξ από ημοξ πανάβμκηεξ» ζε 

πμζμ ζύκμθμ ζζπύεζ πάκηα;  

Α) ημ ζύκμθμ ηςκ θοζζηώκ ανζειώκ (εηηόξ ημο ιδδεκόξ). 

Β) ημ ζύκμθμ ηςκ νδηώκ ανζειώκ. 

Γ) ημ ζύκμθμ ηςκ πναβιαηζηώκ ανζειώκ. 

Γ) ε ηακέκα από ηα παναπάκς ζύκμθα. 

Γζαβςκζζιόξ 2007 

Σμ βζκόιεκμ δύμ εεηζηώκ δεηαδζηώκ ανζειώκ δζαθμνεηζηώκ ηδξ ιμκάδαξ: 

Α) Δίκαζ πάκημηε ιεβαθύηενμ από ημοξ δύμ ανζειμύξ. 

Β) Δίκαζ πάκημηε ιεβαθύηενμ από ημκ έκακ ημοθάπζζημκ από ημοξ δύμ ανζειμύξ. 

Γ) Δίκαζ πάκημηε ιζηνόηενμ από ημοξ δύμ ανζειμύξ. 

Γ) Γεκ ζζπύεζ ηίπμηε από ηα παναπάκς.  

Γζαβςκζζιόξ 2009 

Όηακ δζαζνέζμοιε δύμ εεηζημύξ δεηαδζημύξ ανζειμύξ, ημ απμηέθεζια: 

Α) Δίκαζ πάκημηε ιζηνόηενμ ηαζ από ημοξ δύμ ανζειμύξ. 

Β) Δίκαζ πάκημηε ιζηνόηενμ από ημκ έκακ ημοθάπζζημκ από ημοξ δύμ ανζειμύξ. 

Γ) Δίκαζ πάκημηε ιεβαθύηενμ ηαζ από ημοξ δύμ ανζειμύξ. 

Γ) Μπμνεί κα είκαζ ιεβαθύηενμ ηαζ από ημοξ δύμ ανζειμύξ. 

 

Οζ ζοβηεηνζιέκεξ πανακμήζεζξ ζοκζζημύκ βκώζεζξ-ειπόδζα ιε ζαθή δζδαηηζηή 

πνμέθεοζδ, αθμύ δ δζδαζηαθία ημο πμθθαπθαζζαζιμύ ηαζ ηδξ δζαίνεζδξ εα λεηζκήζεζ 
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ακαπόθεοηηα από ηζξ πνώηεξ ηάλεζξ ημο Γδιμηζημύ ςξ «επακαθαιαακόιεκδ πνόζεεζδ» 

ηαζ «ιενζζιόξ» θοζζηώκ ανζειώκ ακηίζημζπα. Θα ιπμνμύζαιε όιςξ επίζδξ κα ηζξ 

παναηηδνίζμοιε ςξ επζζηδιμθμβζηά ειπόδζα, ακ θάαμοιε οπόρδ όηζ ιε ημκ ίδζμ 

αηνζαώξ ηνόπμ ειθακίγεηαζ δ έκκμζα ημο πμθθαπθαζζαζιμύ ζε ζζημνζηά ιαεδιαηζηά 

ηείιεκα. Οζ επόιεκμζ μνζζιμί πνμένπμκηαζ από ηα Σηνηρεία ημο Δοηθείδδ ηαζ ιία 

ακώκοιδ Ανζειδηζηή πμο εηδόεδηε ζηδκ Ηηαθία ηδκ πενίμδμ ηδξ Ακαβέκκδζδξ:    

Σηνηρεία, Βζαθίμ 7, όνμζ 2 ηαζ 15 (300 π.Υ.): 

Ανζειόξ δε ημ εη ιμκάδςκ ζοβηείιεκμκ πθήεμξ.  

Ανζειόξ ανζειόκ πμθθαπθαζζάγεζ θέβεηαζ, όηακ όζαζ εζζίκ εκ αοηώ ιμκάδεξ, ημζαοηάηζξ 

ζοκηεεή μ πμθθαπθαζζαγόιεκμξ ηαζ βέκδηαζ ηζξ. 

Αξηζκεηηθή ηνπ Treviso (1478): 

… πμθθαπθαζζάγς έκακ ανζειό ιε ημκ εαοηό ημο ή ιε έκακ άθθμ ζδιαίκεζ όηζ ανίζης από 

δύμ δεδμιέκμοξ ανζειμύξ έκακ ηνίημ ανζειό, μ μπμίμξ πενζέπεζ ημκ έκακ από αοημύξ ηόζεξ 

θμνέξ όζεξ ιμκάδεξ οπάνπμοκ ζημκ άθθμ … 

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ επίζδξ ημ επόιεκμ ζζημνζηό ηείιεκμ από ηδκ πενίμδμ 

ηδξ Σμονημηναηίαξ, ζημ μπμίμ ενιδκεύεηαζ ιε βθαθονό ηνόπμ ημ «πανάλεκμ» βεβμκόξ 

όηζ μ πμθθαπθαζζαζιόξ δύμ ηθαζιάηςκ ιζηνόηενςκ ηδξ ιμκάδαξ δίκεζ απμηέθεζια 

ιζηνόηενμ ηςκ δύμ παναβόκηςκ («ηγάηζζια» = ηθάζια): 

Δίκαζ ηζκέξ όπμο έπμοκ δίζηαζζκ εζξ ημκ πμθοπθαζζαζιόκ ηςκ ηγαηζζιάηςκ έζμκηαξ όηζ, 

όηακ πμθοπθαζζάγμοκ ηγάηζζια ιε άθθμ ηγάηζζια μθζβμζηέύεζ πμθθά. 

Καζ όζμζ δεκ δλεύνμοκ ηδκ εεςνίακ ηδξ ιεεόδμο θέβμοζζκ όηζ δ ιέεμδμξ δεκ είκαζ ζςζηή … 

πθήκ ημύημ θέβμιεκ δζα κα ηαηαθάαδ μ ηαεείξ ηδκ εεςνίακ ηδξ ιεεόδμο ηαηά θόβμκ: 

Ζιείξ  επμθοπθαζζάζαιεκ άκςεεκ ημ 
1

4
 ιε 

3

8
 ηαζ έβζκακ 

3

32
 ηαζ αοηό είκαζ πμθθά 

μθζβόηενμκ πανά ημ 
3

8
. Σμ θμζπόκ θέβμιεκ όηζ δβμνάζαιεκ 

1

4
 ηδξ πήπδξ από 

3

8
 ημο άζπνμο 

ηδκ ηάεε πήπδκ. Σζ πνεςζημύιεκ κα πθδνώζςιεκ; 

Λέβμιεκ όηζ δ ιία πήπδ ημ πακί έπεζ 
3

8
 ημο άζπνμο, δ ιζζή 

1

2

 
 
 

 πήπδ είκαζ πνεία κα έπδ ηα 

ιζζά ηςκ 
3

8
 ήβμοκ 

3

16
.Σμ θμζπόκ αοηό ημ 

1

4
 πμο είκαζ ημ ιζζόκ από ηδκ ιζζήκ πήπδκ, πνεία 

είκαζ κα έπδ δ ηζιή ημο ηα ιζζά ηςκ 
3

16
 ηαζ ηα ιζζά ηςκ 

3

16
 είκαζ 

3

32
 ςζάκ εαβήηεκ ηαζ εζξ 

ηδκ ιέεμδμκ άκςεεκ. 
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Σμ απόζπαζια αοηό πνμένπεηαζ από ημ Βηβιίνλ πξόρεηξνλ ηνηο πάζη πεξηέρνλ ηελ ηε 

πξαθηηθήλ αξηζκεηηθήλ ή κάιινλ εηπείλ ηελ ινγαξηαζηηθήλ… Φηινπνλεζέλ παξά 

Μαλνπήι Γιπδωλίνπ ηνπ εθ Φίνπ, 1568, ημ μπμίμ βκώνζζε αθθεπάθθδθεξ εηδόζεζξ ιέπνζ 

ηα ιέζα πεν‟ζπμο ημο 19
μο

 αζώκα. (ςηδνάηδξ 1961, ζζ.68-69) 

Σμ πανάδεζβια πμο πνδζζιμπμζήζαιε ζε αοηή ηδκ εκόηδηα είκαζ απμηαθοπηζηό βζα ημ 

ζύκεεημ παναηηήνα ηδξ έκκμζαξ ημο ειπμδίμο, ζηδκ μπμία οπεζζένπμκηαζ ζζπονμί 

επζζηδιμθμβζημί ηαζ δζδαηηζημί πανάβμκηεξ πμο ηαεζζημύκ ηδκ ειθάκζζή ηδξ ζημοξ 

ζδιενζκμύξ ιαεδηέξ ζπεδόκ ακαπόθεοηηδ. Ζ δζδαζηαθία ανίζηεηαζ ακηζιέηςπδ ιε ημ 

πνόαθδια οπένααζδξ ημο ειπμδίμο, δ ακηζιεηώπζζδ ημο μπμίμο απαζηεί ηδ δδιζμονβία 

ηαηάθθδθςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ εηείκμ ημ παναηηδνζζηζηό πμο μ Brousseau έπεζ 

απμηαθέζεζ «επζζηδιμθμβζηή επαβνύπκδζδ» ημο δαζηάθμο.    

 

1.5. Μηα αλαζθόπεζε θαη δύν θξηηηθά εξσηήκαηα 

Όθεξ μζ πνμδβμύιεκεξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ, ζοκδέμκηαξ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ 

εκκμζώκ είηε ιε ηα ζηάδζα ηαζ ημοξ ιδπακζζιμύξ ηδξ κμδηζηήξ ακάπηολδξ είηε ιε ηδ 

ιάεδζδ ιέζς ηδξ εη κέμο επζκόδζδξ είηε ιε ηδκ οπένααζδ επζζηδιμθμβζηώκ ειπμδίςκ, 

θένκμοκ ζημ πνμζηήκζμ μνζζιέκα ηνίζζια γδηήιαηα βζα ηδ ζπέζδ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ ιε ηδ ιαεδιαηζηή εηπαίδεοζδ. Πανά ημ βεβμκόξ όηζ ακαδύμκηαζ ιε 

δζαθμνεηζηό ηνόπμ ζε ηάεε πνμζέββζζδ, ηα γδηήιαηα αοηά είκαζ ζηόπζιμ κα ηεεμύκ ιε 

εκζαίμ ηαζ βεκζηό ηνόπμ πμο ακηακαηθά ηδ δζαπνμκζηή ελέθζλδ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ. Έκα 

ηέημζμ γήηδια ζοκδέεηαζ ιε ημκ πνμακαθενεέκηα «παναθθδθζζιό», ή όπςξ αθθζώξ 

μνίζμοιε ηδκ επζπεζνμύιεκδ ζοζπέηζζδ ακάιεζα ζηδκ ζζημνζηή βέκκδζδ ηαζ ελέθζλδ 

ιζαξ ιαεδιαηζηήξ έκκμζαξ, ηαζ ημκ ηνόπμ ιε ημκ μπμίμ αοηή πνμζθαιαάκεηαζ από ημοξ 

ιαεδηέξ ζε ιζα ζύβπνμκδ ζπμθζηή ηάλδ. Ακελάνηδηα από ηζξ δζαθμνεηζηέξ ακηζθήρεζξ 

βζα ημ κόδια αοημύ ημο «παναθθδθζζιμύ», ηάεε πνμζέββζζδ αθήκεζ ηαηά ηδκ άπμρή 

ιαξ ακαπάκηδημ ημ επόιεκμ μοζζώδεξ ενώηδια: 

Τη αθξηβώο κπνξεί λα ζεκαίλεη «παξαιιειηζκόο» αλάκεζα ζ’ έλα δεκηνπξγηθό (θαη 

ζπλήζωο θνξπθαίν) καζεκαηηθό ηνπ παξειζόληνο, θαη έλα καζεηή πνπ πξνζπαζεί 

ζήκεξα (ζπλήζωο ρωξίο επηηπρία) λα κάζεη Μαζεκαηηθά; 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια έπεζ επακέθεεζ ηα ηεθεοηαία πνόκζα ζημ πνμζηήκζμ, ηαζ ζηζξ 

ζπεηζηέξ δδιμζζεύζεζξ ιπμνεί ηακείξ κα ζοκακηήζεζ εέζεζξ ηαζ ενεοκδηζηά 

απμηεθέζιαηα πμο εηηείκμκηαζ από ηδκ ηαηδβμνδιαηζηή απόννζρδ ηάεε ζδέαξ 
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«παναθθδθζζιμύ», ιέπνζ ηδκ ακάδεζλδ κέςκ όρεςκ αοηήξ ηδξ πμθοζογδηδιέκδξ ζδέαξ. 

(Furinghetti & Radford 2002, Arcavi 2004, Schubring 2004, Thomaidis & Tzanakis 

2007)  

Έκα άθθμ ηνίζζιμ γήηδια πμο αθμνά ηδ ζπέζδ Ηζημνίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ηαζ 

ιαεδιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ είκαζ μ ηνόπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ ενεοκδηέξ ηδξ Γζδαηηζηήξ, 

ακελάνηδηα από ηδ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ πμο αημθμοεμύκ, πνδζζιμπμζμύκ ηδ 

ιεεμδμθμβία ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζζημνζηήξ ένεοκαξ. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, 

πανάθθδθα ιε ηζξ ελεθίλεζξ ζηδ Γζδαηηζηή, έπμοκ ζδιεζςεεί εεαιαηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ 

ζζημνζηή πνμζέββζζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ ιαεδιαηζηώκ βκώζεςκ ηδξ ανπαίαξ επμπήξ, μζ 

μπμίεξ αθμνμύκ ηονίςξ εειεθζώδεζξ ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ ηαζ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηα 

γδηήιαηα δζδαζηαθίαξ ηαζ ιάεδζδξ. Σμ βεβμκόξ αοηό εέηεζ αηόιδ έκα μοζζώδεξ 

ενώηδια ζηζξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ πμο 

πνδζζιμπμζμύκ ςξ ενβαθείμ ηδκ Ηζημνία ηςκ Μαεδιαηζηώκ: 

Πόζν έγθπξε κπνξεί λα ζεωξεζεί ε γλώζε πνπ αληιεί ζήκεξα έλαο εξεπλεηήο ηεο 

Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ από ηζηνξηθέο αλαιύζεηο ή επηζθνπήζεηο γξακκέλεο 

πξηλ αξθεηέο δεθαεηίεο; 

Σμ είδμξ ηδξ ζζημνζηήξ βκώζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημοξ ζημπμύξ ηδξ ιαεδιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ ένεοκεξ ηδξ Γζδαηηζηήξ, είκαζ έκα γήηδια πμο έπεζ ήδδ 

ηεεεί ηαζ ιάθζζηα ιε ηνόπμ πμο εζζάβεζ ζηδ ζπεηζηή ζογήηδζδ πνόζθαηεξ ελεθίλεζξ ζημ 

πώνμ ηδξ ζζημνζμβναθίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ. (Fried 2001, Schubring 2004, Grattan–

Guinness 2005) 

ηδκ επόιεκδ εκόηδηα ηδξ ενβαζίαξ εα πνμζπαεήζμοιε κα δζεζζδύζμοιε ζημκ πονήκα 

αοημύ ημο γδηήιαημξ ελεηάγμκηαξ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ. 
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2. Έλα εηδηθό πεδίν ρξήζεο ηεο Ιζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηηο 

έξεπλεο ηεο Γηδαθηηθήο: Η πεξίπησζε ηεο Άιγεβξαο 

 

2.1.Έξεπλεο γηα ηε κάζεζε αιγεβξηθώλ ελλνηώλ θαη ηζηνξηθνί παξαιιειηζκνί 

Ζ ιεθέηδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ 

ααζζηώκ αθβεανζηώκ εκκμζώκ, απμηεθεί ιζα πενζμπή ενεοκώκ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ 

Μαεδιαηζηώκ ζηδκ μπμία ιπμνμύιε κα δζαηνίκμοιε εζδζηέξ όρεζξ όθςκ ζπεδόκ ηςκ 

γδηδιάηςκ πμο είλαιε ζηδκ πνμδβμύιεκδ εκόηδηα. 

Παίνκμκηαξ οπόρδ ηζξ ηάζεζξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ κεόηενςκ ζζημνζηώκ ενεοκώκ, 

εα επζπεζνήζμοιε ζηδκ εκόηδηα αοηή κα δείλμοιε όηζ δ ηάζδ μνζζιέκςκ ενεοκδηώκ ηδξ 

Γζδαηηζηήξ κα πνμζεββίγμοκ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ Άθβεαναξ ιε ηακμκζζηζημύξ 

όνμοξ «ζηαδίςκ ακάπηολδξ» ηαζ «ιδπακζζιώκ ιεηάααζδξ», μδδβεί ζηδ δδιζμονβία 

οπεναπθμοζηεοιέκςκ ιμκηέθςκ ηαζ απμηεθεί ζαθή ακαπνμκζζιό. 

διείμ αθεηδνίαξ βζα ημ γήηδια πμο ελεηάγμοιε απμηεθμύκ μζ ενβαζίεξ ημο Eon 

Harper, μ μπμίμξ πνδζζιμπμίδζε ηδκ ζζημνζηή ακάθοζδ ςξ αάζδ ιζαξ ειπεζνζηήξ 

ένεοκαξ ζηδκ μπμία ηαηαβνάθδηακ μζ ηνόπμζ πμο πνδζζιμπμζμύκ ιαεδηέξ ηδξ 

δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ βζα κα θύζμοκ ημ αηόθμοεμ πνόαθδια: 

Αλ ζαο δνζεί ην άζξνηζκα θαη ε δηαθνξά δύν νπνηωλδήπνηε αξηζκώλ λα δείμεηε όηη 

κπνξείηε πάληνηε λα βξείηε πνηνη είλαη νη αξηζκνί απηνί. 

Σμ 42% ηςκ ιαεδηώκ έδςζε θύζεζξ πμο ηαλζκμιήεδηακ από ημκ Harper (1987) 

ζύιθςκα ιε ιζα παναδμζζαηή ζζημνζηή ενιδκεία, πμο δζαπςνίγεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

Άθβεαναξ ζε ηνία ζηάδζα: ημ ξεηνξηθό, ημ ζπγθεθνκκέλν ηαζ ημ ζπκβνιηθό. Σα πνώημ 

ζηάδζμ ηαθύπηεζ ηδκ πενίμδμ ιέπνζ ημκ Γζόθακημ (πεν 250 ι.Υ.) ηαζ παναηηδνίγεηαζ 

από ημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ γδημοιέκςκ εκόξ πνμαθήιαημξ ιε απμηθεζζηζηή πνήζδ 

θοζζηήξ βθώζζαξ. Σμ δεύηενμ ζηάδζμ, πμο ηαθύπηεζ ηδκ πενίμδμ από ημκ Γζόθακημ 

ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 16
μο

 αζώκα, παναηηδνίγεηαζ από ηδ πνήζδ βναιιάηςκ βζα ηδκ 

ακαπανάζηαζδ αβκώζηςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία ελζζώζεςκ. Σέθμξ, ημ ηνίημ ζηάδζμ πμο 

ανπίγεζ ιε ημκ Viète (1540–1603), έπεζ επζπθέμκ παναηηδνζζηζηό ηδ πνήζδ βναιιάηςκ 

ηαζ βζα ηδκ ακαπανάζηαζδ ηςκ δεδμιέκςκ εκόξ πνμαθήιαημξ ώζηε κα είκαζ δοκαηή δ 

δζαηύπςζδ βεκζηώκ θύζεςκ. Αημθμοεώκηαξ αοηή ηδ δζάηνζζδ μ Harper ηαλζκμιεί ηζξ 

θύζεζξ πμο έδςζε ημ 42% ηςκ ιαεδηώκ ηδξ ένεοκάξ ημο ζε «Ρδημνζηέξ», 

«Γζμθακηζηέξ» ηαζ «Βζεηζακέξ». ηδ ζοκέπεζα δζαηοπώκεζ – ηάκμκηαξ ιζα πθάβζα 
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ακαθμνά ζημκ Piaget – μνζζιέκεξ εέζεζξ πμο ζοκδβμνμύκ οπέν ηδξ ζδέαξ ημο 

«παναθθδθζζιμύ» ηαζ ημο εεηζημύ νόθμο ηδξ ζζημνζηήξ βκώζδξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ 

ζηδκ ενιδκεία ηςκ δοζημθζώκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ζδιενζκμί ιαεδηέξ: 

Από ηδκ άπμρδ αοηή δ ζεζνά ηδξ απόηηδζδξ ηςκ εκκμζώκ δείπκεζ κα παναθθδθίγεηαζ ιε 

εηείκδ πμο εα απμηαθύρεζ ιζα ιεθέηδ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ ιαεδιαηζηώκ. Δδώ δ ιεθέηδ 

οπμδεζηκύεζ όηζ ζε όθεξ ηζξ πενζμπέξ ηςκ ιαεδιαηζηώκ οπάνπεζ έκα πθμύζζμ ηαζ 

εκδεπμιέκςξ απμδμηζηό πεδίμ ένεοκαξ ηαζ όηζ μ μδδβόξ βζα ηδ ζεζνά ηςκ πενζεπμιέκςκ ημο 

ακαθοηζημύ πνμβνάιιαημξ εα ιπμνμύζε κα ακαγδηδεεί ζε ιζα ζζημνζηή ακάθοζδ ηδξ 

ελέθζλήξ ημο. … 

Ακελάνηδηα από μπμζαδήπμηε εεώνδζδ βζα ηδ θύζδ ηδξ αηνζαμύξ ζπέζδξ πμο οπάνπεζ 

ακάιεζα ζηδ θοθμβεκεηζηή ηαζ ηδκ μκημβεκεηζηή ακάπηολδ, δ ζζημνζηή ακάθοζδ ηςκ 

ιαεδιαηζηώκ ζδεώκ ιπμνεί θμζπόκ κα ιαξ εθμδζάζεζ ιε ζδιακηζηέξ εκμνάζεζξ βζα ηζξ 

κμδηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ ακαηαθύρεζξ πμο ειπμδίγμοκ ή πνμάβμοκ ηδ ιαεδιαηζηή πνόμδμ. 

Γεκ πνεζάγεηαζ πμθθή θακηαζία βζα κα ακαβκςνίζεζ ηακείξ όηζ μζ ιαεδηέξ εα 

ακηζιεηςπίζμοκ πανόιμζεξ δοζημθίεξ ηαζ όηζ εα ηαηαθένμοκ κα ηάκμοκ πανόιμζεξ 

πνμόδμοξ ιε ημοξ ιαεδιαηζημύξ ηδξ ζζημνίαξ, ηςκ μπμίςκ ημ εκκμζμθμβζηό ζύιπακ 

δζαιμζνάγμκηαζ. (Harper 1987, ζζ.85–87)
8
 

Μζα άθθδ ενβαζία ζπεηζηή ιε ημ γήηδια πμο ελεηάγμοιε δδιμζζεύηδηε από ηδκ Anna 

Sfard ημ 1991. ηδκ ενβαζία αοηή δ ζζημνζηή ελέθζλδ ημο ανζειμύ ηαζ ηδξ ζοκάνηδζδξ 

πνδζζιμπμζήεδηε ςξ αάζδ βζα ηδ δζαηύπςζδ εκόξ εεςνδηζημύ ιμκηέθμο ηδξ ακάπηολδξ 

ηςκ ιαεδιαηζηώκ εκκμζώκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ. Σμ ιμκηέθμ πνμαθέπεζ ηδκ 

ζενανπζηή ειθάκζζδ ηνζώκ ζηαδίςκ, πμο παναηηδνίγμκηαζ ακηίζημζπα ςξ «θάζδ 

εζςηενίηεοζδξ» (όηακ εηηεθείηαζ ηάπμζα οπμθμβζζηζηή δζαδζηαζία ιε μζηεία 

ιαεδιαηζηά ακηζηείιεκα), «θάζδ ζύκμρδξ» (όηακ δ δζαδζηαζία ζοκμρίγεηαζ ζε πζμ 

εύπνδζηεξ εκόηδηεξ) ηαζ ςξ «θάζδ ακηζηεζιεκμπμίδζδξ» (όηακ δ δζαδζηαζία 

ιεηαζπδιαηίγεηαζ ζε έκα κέμ ηαζ αοηόκμιμ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ). Οζ δύμ πνώηεξ 

θάζεζξ, ζηζξ μπμίεξ ηονζανπμύκ δζαδζηαζίεξ ηαζ αθβόνζειμζ ζε οπμηείιεκεξ έκκμζεξ, 

μκμιάγμκηαζ «ενβαθεζαηέξ» εκώ δ ηνίηδ, ζηδκ μπμία ακαδεζηκύμκηαζ μζ αθδνδιέκεξ 

όρεζξ ηςκ εκκμζώκ, μκμιάγεηαζ «δμιζηή». Πνμαάθθμκηαξ ζηδ ζοκέπεζα αοηό ημ ιμκηέθμ 

ζηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ Άθβεαναξ, δ Sfard επζπεζνεί κα εκημπίζεζ ζ‟ αοηήκ ηα ζηάδζα 

                                                 
8
 Αοηή δ ειπζζημζύκδ ζηζξ δοκαηόηδηεξ ηαλζκόιδζδξ πμο πανέπεζ δ ζζημνζηή ακάθοζδ δεκ ιαξ ειπμδίγεζ 

αέααζα κα εέζμοιε ημ επόιεκμ ηνζηζηό ενώηδια: Πμζμ είδμξ ακάθοζδξ ηςκ ιαεδιαηζηώκ ζδεώκ 

(επζζηδιμθμβζηή, ζζημνζηή ή δζδαηηζηή) εα ιπμνμύζε κα ιαξ εθμδζάζεζ ιε εκόναζδ βζα ηζξ απακηήζεζξ 

πμο έδςζε ημ οπόθμζπμ 58%  ηςκ ιαεδηώκ ηδξ ένεοκαξ ημο Harper ηαζ μζ μπμίεξ παναηηδνίζηδηακ ςξ 

«αηαλζκόιδηεξ»; 
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ιεηάααζδξ από ηζξ «ενβαθεζαηέξ» ζηζξ «δμιζηέξ» πνμζεββίζεζξ πνδζζιμπμζώκηαξ ηδκ 

παναδμζζαηή ενιδκεία ηςκ ηνζώκ ζηαδίςκ ελέθζλδξ (ξεηνξηθό, ζπγθεθνκκέλν, 

ζπκβνιηθό). Γνάθεζ ζοβηεηνζιέκα ηα ελήξ: 

Όπςξ παναηδνμύκ μζ Davis ηαζ Hersh (1983, ζ.182), «Σα ιαεδιαηζηά ηδξ Αζβύπημο, ηδξ 

Βααοθώκαξ, ηαζ ηδξ ανπαίαξ Ακαημθήξ ήηακ όθα αθβμνζειζημύ ηύπμο… Μόκμ ζηδ 

ζύβπνμκδ επμπή ανίζημοιε ιαεδιαηζηά ιε αζήιακημ ή ηαεόθμο αθβμνζειζηό πενζεπόιεκμ, 

ηα μπμία εα ιπμνμύζαιε κα απμηαθέζμοιε πθήνςξ δζαθεηηζηά ή οπανλζαηά». Πνάβιαηζ δ 

επζζηήιδ ημο οπμθμβζζιμύ, πμο είκαζ ζήιενα βκςζηή ιε ημ ζπεηζηά κέμ όκμιά ηδξ 

«άθβεανα», έπεζ δζαηδνήζεζ έκακ εοδζάηνζηα ενβαθεζαηό παναηηήνα βζα πζθζάδεξ πνόκζα. Ζ 

θεβόιεκδ «νδημνζηή» άθβεανα, δ μπμία πνμδβήεδηε ηδξ ζοβηεημιιέκδξ ηαζ ηδξ ζοιαμθζηήξ 

άθβεαναξ (δ ηεθεοηαία δεκ ακαπηύπεδηε πνζκ από ημ 16
μ
 αζώκα) αζπμθήεδηε ιε ηζξ 

οπμθμβζζηζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαεαοηέξ, εκώ ημ ιόκμ απμδεηηό είδμξ αθδνδιέκςκ 

ακηζηεζιέκςκ ήηακ μζ ανζειμί. Αηόιδ ηαζ μζ πζμ ζύκεεηεξ αθθδθμοπίεξ ανζειδηζηώκ 

πνάλεςκ πανμοζζάγμκηακ ιε ηδ αμήεεζα θεηηζηώκ εκημθώκ, πμο είπακ έκακ εοδζάηνζηα 

επαηόθμοεμ παναηηήνα ηαζ δεκ πνμηάθεζακ ζύκμρδ ηαζ ακηζηεζιεκμπμίδζδ. …  

ε μνζζιέκα ζηάδζα ημο ζπδιαηζζιμύ (ή ηδξ απόηηδζδξ) ηςκ βκώζεςκ δ απμοζία ιζαξ 

δμιζηήξ ακηίθδρδξ ιπμνεί κα ειπμδίζεζ ηδκ παναπένα ακάπηολδ. Καεώξ δ πμζόηδηα ηςκ 

πθδνμθμνζώκ αολάκεηαζ, ημ παθζό ζπήια ιπμνεί κα ημνεζηεί ηαζ κα βίκεζ ζηδκ πνάλδ 

ακεπίδεηημ μπμζμοδήπμηε ειπθμοηζζιμύ. Γεκ ήηακ αζθαθώξ ηοπαίμ βεβμκόξ όηζ δ ιεηάααζδ 

από ηδ νδημνζηή ζηδ ζοιαμθζηή άθβεανα – ιζα ιεηάααζδ από ηδκ ενβαθεζαηή ζηδ δμιζηή 

πνμζέββζζδ ζηα οπμθμβζζηζηά ιαεδιαηζηά – ειθακίζηδηε  ημκ 16
μ
 αζώκα. Ούηε ήηακ 

ζζημνζηή ζύιπηςζδ όηζ ζπεδόκ ηαοηόπνμκα εθεονέεδηακ ανηεηά δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα 

ζοιαόθςκ από ιαεδιαηζημύξ πμο ενβάγμκηακ μ έκαξ ακελάνηδηα ημο άθθμο. Από εηείκδ ηδκ 

επμπή, δ ηενάζηζα πμθοπθμηόηδηα ηςκ οπμθμβζζηζηώκ δζαδζηαζζώκ έθενε ηδ νδημνζηή 

άθβεανα ζε ηαηάζηαζδ αδζελόδμο ηαζ πναηηζηά έααθε έκα ηέθμξ ζηδκ ακάπηολή ηδξ. 

Κμζηώκηαξ αηόιδ πζμ πίζς, ιπμνμύιε κα δζαηζκδοκεύζμοιε ηδκ εζηαζία όηζ δ απμοζία 

δμιζηώκ ακαπαναζηάζεςκ (άνα δμιζηώκ ακηζθήρεςκ) ήηακ έκαξ από ημοξ πανάβμκηεξ πμο 

επζανάδοκακ ηδκ ελέθζλδ ηδξ οπμθμβζζηζηήξ επζζηήιδξ ζηδκ Ανπαία Δθθάδα ηαζ 

πνμηάθεζακ ηδκ οζηένδζδ ηδξ άθβεαναξ έκακηζ ηδξ βεςιεηνίαξ βζα αζώκεξ. (Sfard 1991, 

ζ.24, 29)   

Σα πνμδβμύιεκα απμζπάζιαηα είκαζ εκδεζηηζηά βζα ηδ ιεεμδμθμβία πνδζζιμπμίδζδξ 

ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ζε ιζα μθόηθδνδ ζεζνά ενβαζζώκ πμο δζενεοκμύκ ηδ 

δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηςκ αθβεανζηώκ εκκμζώκ. Γεοηενμβεκείξ ή αηόιδ ηαζ 

ηνζημβεκείξ πδβέξ ζζημνζηήξ πθδνμθόνδζδξ (όπςξ ημ παζίβκςζημ αζαθίμ ηςκ Davis ηαζ 

Hersh The Mathematical Experience) πνδζζιμπμζμύκηαζ απμζπαζιαηζηά βζα ηδ ζηήνζλδ 
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εκόξ εεςνδηζημύ ιμκηέθμο ηδξ ιάεδζδξ, ημ μπμίμ εκ ζοκεπεία βίκεηαζ ηαζ ενβαθείμ 

δζαηύπςζδξ ζζημνζηώκ ενιδκεζώκ! Ζ ακηίεεζή ιαξ εδώ δεκ αθμνά ημ εεςνδηζηό 

ιμκηέθμ ηαεεαοηό (ηαζ ζδζαίηενα ηδ δοκαιζηή ημο ςξ ενβαθείμο δζδαηηζηήξ ακάθοζδξ), 

αθθά ημκ ηνόπμ πνήζδξ ηςκ ζζημνζηώκ πδβώκ δ μπμία, εηηόξ από απμζπαζιαηζηή, είκαζ 

ηαζ επζθεηηζηή: 

Όηζ αημθμοεεί ηώνα είκαζ ιζα πμθύ ζύκημιδ ηαζ ιε ηακέκα ηνόπμ ελακηθδηζηή πανμοζίαζδ 

ηδξ ιαηνζάξ ηαζ ηαναπώδμοξ ζζημνίαξ ιενζηώκ από ηζξ πζμ ηεκηνζηέξ ιαεδιαηζηέξ έκκμζεξ.  

‟ αοηή ηδκ ενβαζία εα αζπμθδεώ ιόκμ ιε εηείκα ηα ζζημνζηά βεβμκόηα ηαζ απμηεθέζιαηα 

ηα νπνία θσηίδνπλ ηελ άπνςε πνπ ζα ήζεια λα ηνλίζσ εδώ … (Sfard 1991, ζ.11, δ 

έιθαζδ δζηή ιαξ) 

Σμ εεςνδηζηό ιμκηέθμ ηδξ Sfard βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ιαεδιαηζηήξ βκώζδξ βκώνζζε 

εονύηαηδ δζάδμζδ ζημ πώνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε ζε ιζα ζεζνά 

ενβαζζώκ ιε ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ηδκ Άθβεανα ηαζ ηδκ αθβεανζηή ζηέρδ (Kieran 1994, 

Sfard & Linchevski 1994, Sfard 1995). ηζξ ενβαζίεξ αοηέξ, ηόζμ μζ άιεζεξ ακαθμνέξ 

όζμ ηαζ δ ιεεμδμθμβία ηδξ ένεοκαξ ιανηονμύκ ηδκ ζζπονή επίδναζδ ημο πζαγεηζακμύ 

ζπεδίμο ηαοημπμίδζδξ ηςκ ζηαδίςκ ηαζ ιδπακζζιώκ ηδξ κμδηζηήξ ακάπηολδξ ζηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ επζζηδιμκζηώκ εκκμζώκ. Οζ Piaget ηαζ Garcia (1989) 

πνμζδζμνίγμοκ ζηδκ ζζημνία ηδξ Άθβεαναξ έκα ιδπακζζιό ιεηάααζδξ από ημ «εκδμ-

θεζημονβζηό» ζημ «δζα-θεζημονβζηό» ηαζ ηέθμξ ζημ «οπεν-θεζημονβζηό» ζηάδζμ 

ακάπηολδξ, ιζα μνμθμβία πμο δ Sfard ζπεύδεζ κα οζμεεηήζεζ επζπεζνώκηαξ 

παναθθδθζζιμύξ ιε ημ «ενβαθεζαηό» ηαζ «δμιζηό» ζηάδζμ ημο δζημύ ηδξ εεςνδηζημύ 

ιμκηέθμο (Sfard 1995, ζ.20, 29, 33). 

Σμ ααζζηό ζοιπέναζια πμο ακαδύεηαζ από ηζξ πνμδβμύιεκεξ ενβαζίεξ είκαζ όηζ δ 

ακάπηολδ ηδξ αθβεανζηήξ ζηέρδξ αημθμοεεί ιζα ζενανπζηή δμιή, ζηδκ μπμία αοηό πμο 

ζοθθαιαάκεηαζ ενβαθεζαηά ζε έκα επίπεδμ βίκεηαζ ακηζθδπηό δμιζηά ζε ηάπμζμ 

ακώηενμ επίπεδμ, βεβμκόξ πμο απμηοπώκεηαζ ιε έκακ πίκαηα «ζηαδίςκ ελέθζλδξ ηδξ 

άθβεαναξ» (Sfard & Linchevski 1994, ζ.203). ημκ πίκαηα αοηό βίκεηαζ ανπζηά 

δζάηνζζδ ζε  δύμ «ηύπμοξ» (βεκζηεοιέκδ ανζειδηζηή ηαζ αθδνδιέκδ άθβεανα), ηαεέκαξ 

από ημοξ μπμίμοξ απμηεθείηαζ από δύμ «ζηάδζα» (ενβαθεζαηό ηαζ δμιζηό) ηαζ βζα ηάεε 

ζηάδζμ ακαβνάθμκηαζ ηα ζδιεία αζπιήξ, ηα ιέζα ακαπανάζηαζδξ ηαζ παναηηδνζζηζημί 

εηπνόζςπμζ. Γζα πανάδεζβια, ημ ένβμ ημο Γζόθακημο «ηςδζημπμζείηαζ» ςξ ελήξ: 
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Σύπμξ: «Γεκζηεοιέκδ Ανζειδηζηή» 

ηάδζμ: «Δνβαθεζαηό» 

διείμ αζπιήξ: «Ανζειδηζημί οπμθμβζζιμί» 

Ακαπανάζηαζδ: «Μζηηή: θεηηζηή + ζοιαμθζηή (ζοβηεημιιέκδ)» 

 

Αοηή δ ηςδζημπμίδζδ ηαζ έκηαλδ ζοκμδεύεηαζ επίζδξ από μνζζιέκεξ ζζημνζηέξ 

ενιδκείεξ ηζξ μπμίεξ αλίγεζ κα παναεέζμοιε αοημύζζεξ: 

Ο Γζόθακημξ δεκ πνμπώνδζε πένα από ηδ πνήζδ ηςκ αθβεανζηώκ εηθνάζεςκ ζηζξ μπμίεξ 

έκα βνάιια δήθςκε ιζα άβκςζηδ αθθά ζηαεενή ηζιή, ηαζ όπμο μζ ακηίζημζπεξ εηθνάζεζξ 

ακηζπνμζώπεοακ ημοξ ανζειμύξ πμο θαιαάκμκηακ ζοκδοάγμκηαξ ημκ άβκςζημ ιε άθθμοξ 

ανζειμύξ. Θα οπμζηδνίλμοιε όηζ αοηό πμο ακέπηολε ήηακ δ άθβεανα κηαο ζηαζεξήο ηηκήο, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδ ζπλαξηεζηαθή άιγεβξα, όπμο ηα βνάιιαηα ακηζπνμζςπεύμοκ ιεηαααθθόιεκα 

ιάθθμκ πανά ζηαεενά ιεβέεδ. Ζ ζδέα εκόξ βνάιιαημξ ςξ ιεηααθδηήξ – ςξ ζοιαόθμο ζηδ 

εέζδ ημο μπμίμο ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεεί μπμζμζδήπμηε ανζειόξ – ηόζμ θακενή ζ‟ ειάξ 

ζήιενα, νπδέπνηε εκθαλίζηεθε ζηνλ Γηόθαλην. (Sfard & Linchevski 1994, ζ.199, δ 

έιθαζδ δζηή ιαξ) 

 
Τπάνπμοκ ηάπμζεξ εκδείλεζξ όηζ δ άθβεανα ιπμνεί κα εζζήθεε ζ‟ αοηή ηδ δμιζηή θάζδ ιε ημ 

ένβμ ημο Γζόθακημο (3
μξ

 αζώκαξ π.Υ.). Ο Γζόθακημξ, πμο πνδζζιμπμίδζε έκα ζοκδοαζιό 

ζοιαόθςκ ηαζ θέλεςκ ηαζ έηζζ δδιζμύνβδζε ηδ θεβόιεκδ «ζοβηεημιιέκδ» άθβεανα, έθοζε 

πμθθμύξ δζαθμνεηζημύξ ηύπμοξ ελζζώζεςκ. … Αθθά αοηή δ πενίμδμξ ιπμνεί κα εεςνδεεί 

ιόκμ έκα πνώημ αήια ζηδκ ακάπηολδ ηδξ δμιζηήξ άθβεαναξ, επεζδή ν Γηόθαληνο δελ 

αλέπηπμε θαζόινπ γεληθέο κεζόδνπο. ηάεε έκα από ηα 189 πνμαθήιαηα ηςκ Ανζειδηζηώκ 

ημο επζθύμκηακ ιε δζαθμνεηζηό ηνόπμ. (Kieran 1994, ζ.159, δ έιθαζδ δζηή ιαξ) 

Σδκ επμπή πμο βνάθμκηακ αοηέξ μζ βεκζηέξ δζαπζζηώζεζξ, δ ζζημνζμβναθία ηςκ ανπαίςκ 

Μαεδιαηζηώκ είπε ήδδ πναβιαημπμζήζεζ ιζα εεαιαηζηή ζηνμθή ζηδ ιεεμδμθμβία ηδξ 

ένεοκαξ. Υαναηηδνζζηζηό βκώνζζια ηδξ «κέαξ ζζημνζμβναθίαξ» είκαζ όηζ ηα ανπαία 

ηείιεκα δεκ ενιδκεύμκηαζ πθέμκ ζύιθςκα ιε ηδκ ακηίθδρδ όηζ αοηά πενζέπμοκ ηζξ 

πνώζιεξ ηαζ αηεθείξ ιμνθέξ ηςκ ζύβπνμκςκ ιαεδιαηζηώκ εκκμζώκ. Γίκμκηαξ απόθοηδ 

πνμηεναζόηδηα ζηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ πναηηζηέξ ηάεε ανπαίαξ 

ιαεδιαηζηήξ πανάδμζδξ, δ κέα ζζημνζμβναθζηή πνμζέββζζδ ακέηνερε βζα πανάδεζβια 

ηδκ (εδναζςιέκδ επί δεηαεηίεξ) ενιδκεία όηζ ημ ιαεδιαηζηό πενζεπόιεκμ ηςκ 

Βααοθςκζαηώκ πζκαηίδςκ απμηεθεί ηδκ πνώηδ ειθάκζζδ ηδξ ζημζπεζώδμοξ Άθβεαναξ, 

αοηήξ πμο παναηηδνίγεηαζ ζήιενα ςξ «βεκζηεοιέκδ Ανζειδηζηή». Μζα νζγζηή 
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επακελέηαζδ ηδξ ηεπκζηήξ μνμθμβίαξ ηαζ ηδξ πναηηζηήξ ηςκ Βααοθώκζςκ βναθέςκ 

έδεζλε, ακηίεεηα, όηζ ημ πενζεπόιεκμ αοηό είκαζ ζηεκά ζοκοθαζιέκμ ιε βεςιεηνζηέξ 

έκκμζεξ ηαζ δναζηδνζόηδηεξ (Høyrup 1990, 2002). Νεόηενα επίζδξ απμηεθέζιαηα βζα 

ηδκ Αζβοπηζαηή, ηδκ Δθθδκζηή, ηδκ Ηζθαιζηή ηαζ ηδκ Κζκεγζηή ιαεδιαηζηή πανάδμζδ, 

απμηαθύπημοκ ζζπονέξ πμθζηζζηζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ ζδζμιμνθίεξ ηαζ ακαεεςνμύκ 

ηαεζενςιέκεξ ενιδκείεξ (Chemla 2003, Imhausen 2003, Oaks & Alkhateeb 2005, 

Thomaidis 2005, Thomaidis 2011). Γζα πανάδεζβια, δ ζύβπνμκδ ζζημνζηή ένεοκα 

πνμζημιίγεζ πμθθά επζπεζνήιαηα πμο δείπκμοκ όηζ όζα επζζδιαίκμκηαζ ζηα 

πνμδβμύιεκα απμζπάζιαηα ζπεηζηά ιε ημκ Γζόθακημ απμηεθμύκ εζπεοζιέκεξ ηαζ 

αθμνζζηζηέξ βεκζηεύζεζξ. 

Αηόιδ ηαζ ιζα αζαζηζηή ιαηζά ιπμνεί κα δείλεζ ηδκ πμθοπθμηόηδηα ημο πνμαθήιαημξ 

πμο ακηζιεηςπίγμοιε, όηακ εέθμοιε κα λεδζαθύκμοιε ηα κήιαηα ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ 

ηδξ Άθβεαναξ. Ο Γζόθακημξ απμηεθεί ηεκηνζηή ιμνθή αοηήξ ηδξ ελέθζλδξ αθθά 

αβκμμύιε ηδ ζπέζδ ημο, όπζ ιόκμ ιε ηζξ πνμεθθδκζηέξ ιαεδιαηζηέξ παναδόζεζξ αθθά 

αηόιδ ηαζ ιε ηδκ Δθθδκζηή ηδξ ηθαζζηήξ πενζόδμο, από ηδκ μπμία ημ ένβμ ημο έπεζ 

ειθακώξ επδνεαζηεί. ηα Αξηζκεηηθά ημο Γζόθακημο ζοκακημύιε βζα πνώηδ θμνά ημκ 

μνζζιό ιζαξ έκκμζαξ «αβκώζημο» ανζειμύ, έκα ζοβηνμηδιέκμ ζύζηδια ζοιαμθζηήξ 

ακαπανάζηαζδξ ζπέζεςκ πμο πενζέπμοκ ημκ «άβκςζημ» ηαζ ηζξ δοκάιεζξ ημο, ηαζ 

μνζζιέκμοξ βεκζημύξ ηακόκεξ επίθοζδξ ελζζώζεςκ.
9
 Όθα αοηά ηα αθβεανζηά ενβαθεία 

πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ εεςνδηζηήξ ανζειδηζηήξ ζημ πεδίμ 

ηςκ εεηζηώκ νδηώκ ανζειώκ, πςνίξ βεςιεηνζηέξ ενιδκείεξ ή πναηηζηέξ εθανιμβέξ. Ακ 

μ Γζόθακημξ είπε «πνμεημζιάζεζ» ημ δνόιμ βζα ημ Σπλνπηηθό Βηβιίν Υπνινγηζκνύ κε 

Άιγεβξα θαη Αικνπθακπάια ημο al–Khwarizmi, ηόηε δ απμθύηςξ «νδημνζηή», ηαζ ιε 

Δοηθεζδείμο ηύπμο βεςιεηνζηέξ ενιδκείεξ, άθβεανα ημο ηεθεοηαίμο εα είπε 

δζαθμνεηζηή ιμνθή. Ακηίεεηα, μ al–Khwarizmi θαίκεηαζ όηζ εηπνμζςπμύζε ζημ 

εζςηενζηό ηςκ Ηζθαιζηώκ Μαεδιαηζηώκ ιζα πανάδμζδ ιε Ηκδζηέξ ή Βααοθςκζαηέξ 

νίγεξ, πνμζακαημθζζιέκδ πνμξ ημοξ ανζειδηζημύξ οπμθμβζζιμύξ ηαζ ηζξ πναηηζηέξ 

εθανιμβέξ (ημ ιεβαθύηενμ ιένμξ αοημύ ημο αζαθίμο αθζενώκεηαζ ζε πνμαθήιαηα 

                                                 
9
 Μζα ειπενζζηαηςιέκδ ζζημνζηή ακάθοζδ βζα ημ αηνζαέξ κόδια ηδξ έκκμζαξ «άβκςζημξ» ζηα Αξηζκεηηθά 

ημο Γζόθακημο έπεζ δδιμζζεύζεζ πνόζθαηα μ Fabio Acerbi, ζοβηνίκμκηαξ ηζξ δζάθμνεξ δζαηοπώζεζξ ημο 

δζμθακηζημύ μνζζιμύ ζηα ακηίβναθα ηςκ πεζνόβναθςκ ηςδίηςκ πμο έπμοκ δζαζςεεί (Acerbi 2015). Ζ 

ενβαζία αοηή απμηεθεί ελαζνεηζηό πανάδεζβια ηςκ ηαηεοεύκζεςκ ηαζ απαζηήζεςκ ηδξ ζύβπνμκδξ 

ζζημνζμβναθίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ, ηζξ μπμίεξ είκαζ πνήζζιμ κα έπμοκ οπόρδ μζ ενεοκδηέξ ηδξ Γζδαηηζηήξ 

όηακ πνδζζιμπμζμύκ ςξ ενβαθείμ ακάθοζδξ ηδκ ζζημνζηή ηαζ επζζηδιμθμβζηή ελέθζλδ ηςκ εκκμζώκ.          



[22] 

 

ειπμνζηώκ ζοκαθθαβώκ, ιεηνήζεςκ ηαζ ηθδνμκμιζώκ). Ζ πανάδμζδ αοηή ακαπηύπεδηε 

ςξ έκα ζδιείμ ακελάνηδηα από ημ ηονίανπμ πνόηοπμ ηδξ «επζζηδιμκζηήξ βκώζδξ», πμο 

εηπνμζςπμύζακ ζημ Ηζθάι ηα ένβα ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ ιαεδιαηζηώκ ηαζ μζ 

ιεηαθνάζεζξ ημοξ ζηδκ Ανααζηή βθώζζα. Ζ ακάπηολδ ηδξ Άθβεαναξ ζηδ Βόνεζα 

Αθνζηή ηαζ ηδ Γοηζηή Δονώπδ (όπςξ απμηοπώκεηαζ π.π. ιέζα ζημ ένβμ ημο Fibonacci ή 

ημο Jordanus de Nemore ζηδ δζάνηεζα ημο 13μο αζώκα) επδνεάζηδηε ζδιακηζηά από 

αοηή ηδκ πανάδμζδ, ιζα επίδναζδ πμο θηάκεζ ιέπνζ ηδκ Ars Magna (1545) ημο 

Cardano. Σμ βεβμκόξ όιςξ πμο θεζημύνβδζε ςξ ηζκδηήνζμξ ιμπθόξ βζα ηδ δδιζμονβία 

ηαζ ηαεζένςζδ ηδξ κεόηενδξ, ζοιαμθζηήξ άθβεαναξ, ήηακ δ ιεηαθμνά ηςκ Αξηζκεηηθώλ 

ημο Γζόθακημο από ημ Βογάκηζμ ζηδ Γύζδ ηαζ δ ηαεμνζζηζηή επίδναζδ αοημύ ημο 

ένβμο ζε ιαεδιαηζημύξ όπςξ μ Bombelli, μ Descartes ηαζ μ Viète (Juschkewitsch 1963, 

Waerden 1985, Flegg 1987, Høyrup 2002).   

 

2.2. Έλα δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

Παναιέκμκηαξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Άθβεαναξ πμο ελεηάγμοιε ζηδ δεύηενδ εκόηδηα ηδξ 

ενβαζίαξ, εα πανμοζζάζμοιε έκα πανάδεζβια δζδαηηζηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ ζζημνζηήξ 

ελέθζλδξ ζοβηεηνζιέκςκ αθβεανζηώκ εκκμζώκ ιε ζηόπμ κα ηαηαθακεί δ ζδιαζία ηδξ 

ιεθέηδξ ηςκ ζζημνζηώκ ηεζιέκςκ βζα ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδ ιάεδζδ. Ανπζηά βζα ηδκ 

άκηθδζδ ζδεώκ πμο ιπμνμύκ κα ζοιαάθμοκ ζηδ δδιζμονβία εθηοζηζηώκ δζδαηηζηώκ 

δναζηδνζμηήηςκ, μζ μπμίεξ ζηδ ζοκέπεζα ιπμνμύκ κα ιαξ εθμδζάζμοκ ιε πμθύηζια 

ζημζπεία βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ ακηζθήρεςκ πμο απμηημύκ μζ ιαεδηέξ. 

Σμ πανάδεζβια ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ ανκδηζηώκ ανζειώκ, δ 

μπμία οπήνλε ιαηνμπνόκζα ηαζ ιε πμθθέξ δζαηοιάκζεζξ πμο δεκ ηαηαβνάθμκηαζ 

ζοκήεςξ ζηδκ ηαεζενςιέκδ ζζημνζμβναθία ηςκ Μαεδιαηζηώκ. 

Οζ ανκδηζημί ανζειμί ανπίγμοκ κα βίκμκηαζ ζηαδζαηά απμδεηημί από ηζξ ανπέξ ημο 17
μο

 

αζώκα ςξ πνήζζια ενβαθεία ζηδ δζαδζηαζία επίθοζδξ ηςκ ελζζώζεςκ, αθθά μζ ηακόκεξ 

ηςκ ακηίζημζπςκ πνάλεςκ (ζδζαίηενα ημο πμθθαπθαζζαζιμύ) δεκ δζαεέημοκ ηαιζά 

θμβζηή οπόζηαζδ ηαζ αζηζμθμβμύκηαζ ιόκμ από ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνδζζιόηδηα. Υςνίξ 

δόζδ οπεναμθήξ, εα ιπμνμύζαιε κα ζζπονζζημύιε όηζ ειθακίγμκηαζ ςξ «ακαβηαίμ 

ηαηό» βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ βεκζηήξ εεςνίαξ πμθοςκοιζηώκ ελζζώζεςκ.  

Ο René Descartes ζηδκ πενίθδιδ La Géométrie (1637), ζηδκ μπμία ηέεδηακ μζ αάζεζξ 

βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ αθβεανζηώκ ιεεόδςκ ζηδ βεςιεηνία, πνδζζιμπμζεί ημοξ 
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ανκδηζημύξ ςξ νίγεξ πμθοςκοιζηώκ ελζζώζεςκ πςνίξ όιςξ κα αζπμθείηαζ ιε ημ 

επίιαπμ γήηδια ηδξ ενιδκείαξ ηςκ πνάλεςκ ή ηδξ δζάηαλήξ ημοξ. 

Ο Descartes μκμιάγεζ ηζξ εεηζηέξ νίγεξ «αθδεζκέξ» (vraies) ηαζ ηζξ ανκδηζηέξ νίγεξ 

«ρεύηζηεξ» (fausses), αθθά δζαηοπώκεζ ηακόκεξ ιεηαζπδιαηζζιμύ ηςκ ελζζώζεςκ ιε 

ημοξ μπμίμοξ είκαζ δοκαηό κα «ελαθακζζημύκ» μζ ανκδηζηέξ νίγεξ. 

Υνδζζιμπμζεί ςξ πανάδεζβια ηδκ ελίζςζδ 

(x – 5)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 0   ή   x
4
 + 4x

3
 – 19x

2
 – 106x – 120 = 0 

πμο έπεζ ιία αθδεζκή νίγα (ημ 5) ηαζ ηνεζξ ρεύηζηεξ νίγεξ (ηζξ 2, 3 ηαζ 4). 

ηδ ζοκέπεζα εέηεζ x = y – 3, μπόηε δ ελίζςζδ βίκεηαζ 

(y – 8)(y – 1)y(y + 1) = 0   ή   y
4
 – 8y

3
 – y

2
 + 8y = 0 

δ μπμία έπεζ ηνεζξ αθδεζκέξ νίγεξ (ηζξ 8, 1, 0) ηαζ ιία ρεύηζηδ (ημ 1). 

Ο Descartes πενζβνάθεζ ημ απμηέθεζια ςξ ελήξ (Smith & Latham, 1954 ζζ.162–165): 

… αολάκμκηαξ ηδκ αθδεζκή νίγα 5 ηαηά 3, ιεζώκμοιε ηάεε ρεύηζηδ νίγα, έηζζ ώζηε δ νίγα 

πμο ήηακ πνμδβμοιέκςξ 4 κα είκαζ ηώνα ιόκμ 1, δ νίγα πμο ήηακ πνμδβμοιέκςξ 3 είκαζ 

ιδδέκ, ηαζ δ νίγα πμο ήηακ πνμδβμοιέκςξ 2 είκαζ ηώνα ιζα αθδεζκή νίγα, ίζδ ιε 1.  

ηδ ζοκέπεζα δζαηοπώκεζ ημκ αηόθμοεμ βεκζηό ηακόκα (μ.π., ζζ.168–169):  

… αολάκμκηαξ ηζξ νίγεξ ηαηά ιία πμζόηδηα ιεβαθύηενδ από ηάεε ρεύηζηδ νίγα ηάκμοιε 

όθεξ ηζξ νίγεξ αθδεζκέξ.  

ύιθςκα ιε ημκ ηακόκα, ακ μζ ανκδηζηέξ νίγεξ είκαζ π.π. – 6, – 2 ηαζ – 1, ηόηε βζα κα 

βίκμοκ όθεξ εεηζηέξ εα πνέπεζ κα αολδεμύκ ημοθάπζζημκ ηαηά 7 (ιία «πμζόηδηα» 

ιεβαθύηενδ από ηάεε ανκδηζηή νίγα ηαηά απόθοηδ ηζιή, όπςξ εα θέβαιε ζήιενα).
10

 

Σόηε δ ελίζςζδ  

(x + 6)(x + 2)(x + 1) = 0   ή   x
3
 + 9x

2
 + 20x + 12 = 0 

ιέζς ημο ιεηαζπδιαηζζιμύ x = y – 7 βίκεηαζ 

(y – 1)(y – 5)(y – 6) = 0   ή   y
3
 – 12y

2
 + 41y – 30 = 0. 

Μζα ακηίζημζπδ εεςνία πμθοςκοιζηώκ ελζζώζεςκ ακέπηολε επίζδξ μ Isaac Newton ζηζξ 

ζδιεζώζεζξ ηςκ πακεπζζηδιζαηώκ ημο παναδόζεςκ (Lectures in Algebra, 1673–1683) 

μζ μπμίεξ εηδόεδηακ ιε ημκ ηίηθμ Arithmetica Universalis (1707).  

ημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ εεςνίαξ μ Newton ακηζιεηςπίγεζ επζπθέμκ ημ πνόαθδια ημο 

πνμζδζμνζζιμύ θναβιάηςκ βζα ηζξ νίγεξ ιζαξ πμθοςκοιζηήξ ελίζςζδξ, βεβμκόξ πμο 

ηαεζζηά ακαβηαίμ ημ πεζνζζιό ακζζμηζηώκ ζπέζεςκ ιε εεηζημύξ ηαζ ανκδηζημύξ 

                                                 
10

 Όπςξ είκαζ θακενό από ηα πνμδβμύιεκα απμζπάζιαηα, μ Descartes ιε ημκ ηνόπμ πμο ακαπανζζηά ημοξ 

ανκδηζημύξ ανζειμύξ δεκ έπεζ ηακέκα θόβμ κα πνδζζιμπμζήζεζ ιία ζδζαίηενδ έκκμζα απόθοηδξ ηζιήξ. 
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ανζειμύξ. Οζ ζπέζεζξ αοηέξ ακαδεζηκύμοκ ημ γήηδια ηδξ δζάηαλδξ ηαζ ιζα «πνςηόβμκδ» 

ακηίθδρδ βζα ηδκ έκκμζα ηδξ απόθοηδξ ηζιήξ. 

Γζαηοπώκμκηαξ ημοξ ηακόκεξ ηδξ πνόζεεζδξ εεηζηώκ ηαζ ανκδηζηώκ, μ Newton βνάθεζ 

(Whiteside 1972, ζ.67): 

… όηακ δ ανκδηζηή πμζόηδηα είκαζ ιεβαθύηενδ από ηδκ εεηζηή, ηόηε ημ άενμζζια εα είκαζ 

ανκδηζηό. 

Δπίζδξ, ζογδηώκηαξ βζα ηζξ εεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ νίγεξ ιζαξ ελίζςζδξ ακαθένεηαζ ζηδ 

«ιέβζζηδ εεηζηή νίγα» ηαζ ζηδ «ιέβζζηδ ανκδηζηή νίγα», ελδβώκηαξ (Whiteside 1972, 

ζ.365): 

«… δδθαδή ηδκ πζμ απμιαηνοζιέκδ από ημ ιδδέκ». 

Όπςξ δζαπζζηώκμοιε από ηα πνμδβμύιεκα απμζπάζιαηα, ζηδ δζάνηεζα ημο 17
μο

 αζώκα 

μζ ακηζθήρεζξ βζα ηδ δζάηαλδ ηςκ εεηζηώκ ηαζ ανκδηζηώκ ανζειώκ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

απόθοηδξ ηζιήξ δεκ ήηακ ίδζεξ ιε αοηέξ πμο ζζπύμοκ ζήιενα.  

Ζ ιεθέηδ, ζδζαίηενα, ημο ηακόκα ιεηαζπδιαηζζιμύ ηςκ ελζζώζεςκ πμο δζαηύπςζε μ 

Descartes ζηδ La Géométrie ιαξ μδήβδζε ζηδκ ζδέα ηδξ δδιζμονβίαξ ιζαξ δζδαηηζηήξ 

δναζηδνζόηδηαξ ιε αάζδ ημ αηόθμοεμ πνόαθδια: 

Ακ α, α, β, είκαζ ηνεζξ ανκδηζημί αηέναζμζ, κα ανεεεί μ ιζηνόηενμξ αηέναζμξ πμο 

πνέπεζ κα πνμζηεεεί ζημοξ α, α, β ώζηε κα βίκμοκ ηαζ μζ ηνεζξ εεηζημί. 

Π.π. ακ μζ ανζειμί είκαζ α = –6, α = –2, β = –1, ηόηε μ γδημύιεκμξ αηέναζμξ είκαζ ημ 7, 

δδθαδή δ απόθοηδ ηζιή ημο ιζηνόηενμο από ημοξ ηνεζξ ανζειμύξ αολδιέκδ ηαηά ιία 

ιμκάδα. ε αθβεανζηή ζοιαμθζηή βθώζζα δ θύζδ ημο πνμαθήιαημξ είκαζ 

 x max   α ,   α ,   β  1  . 

Σμ γδημύιεκμ ηδξ δναζηδνζόηδηαξ από ημοξ ιαεδηέξ είκαζ κα εηθνάζμοκ αοηό ημ 

ζοιπέναζια ιε μπμζμκδήπμηε βεκζηό ηνόπμ.  

 

Σμ πνόαθδια δόεδηε ανπζηά ζε ιζα μιάδα ιαεδηώκ Λοηείμο πμο ζοιιεηείπακ ζε έκακ 

όιζθμ πνμεημζιαζίαξ βζα ιαεδιαηζημύξ δζαβςκζζιμύξ. Ο πζμ ζοκδεζζιέκμξ ηνόπμξ 

ακηζιεηώπζζδξ από ιαεδηέξ ιαεδηώκ ηδξ Β΄ ηαζ Γ΄ Λοηείμο ήηακ δ ελήξ: 

Έζης x μ γδημύιεκμξ ανζειόξ. 

ύιθςκα ιε ημ πνόαθδια εα ζζπύεζ α + x > 0,   α + x > 0,   β + x > 0 (1) 

Με πνόζεεζδ ηαηά ιέθδ έπμοιε α + α + β + 3x > 0. 

Λύκμκηαξ ηδκ ηεθεοηαία ακίζςζδ ςξ πνμξ x ανίζημοιε 
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α α β
x

3

 
    

Με αάζδ ηδκ ηεθεοηαία ζπέζδ, μζ ζοβηεηνζιέκμζ ιαεδηέξ ηαηέθδλακ ζημ επόιεκμ 

ζοιπέναζια: 

Ακ α, α, β είκαζ ηνεζξ ανκδηζημί αηέναζμζ, ηόηε μ ιζηνόηενμξ αηέναζμξ πμο ιπμνμύιε κα 

πνμζεέζμοιε ώζηε κα βίκμοκ όθμζ εεηζημί είκαζ μ  πνώημξ ιεβαθύηενμξ αηέναζμξ ιεηά 

ημκ ανζειό 
α α β

x
3

 
    (2) 

Ζ απάκηδζδ είκαζ θοζζηά θακεαζιέκδ, όπςξ δείπκεζ ημ (ακηζ)πανάδεζβια ηςκ ανζειώκ 

α = –6, α = –2, β = –1, βζα ημοξ μπμίμοξ δ (2) δίκεζ x > 3. Γδθαδή, ζύιθςκα ιε ημ 

ζοιπέναζια ηςκ ιαεδηώκ, μ γδημύιεκμξ αηέναζμξ είκαζ ημ 4 πμο δεκ απμηεθεί θύζδ 

ημο πνμαθήιαημξ. 

Σμ ενώηδια «Πμο μθείθεηαζ ημ θάεμξ;» πμο ηέεδηε από ημοξ δζδάζημκηεξ ζημκ όιζθμ 

πνμηάθεζε ιζα πμθύ εκδζαθένμοζα ζογήηδζδ βζα ημ κόδια ηςκ δζαδμπζηώκ αθβεανζηώκ 

ιεηαζπδιαηζζιώκ πμο μδδβμύκ από ηζξ ακζζώζεζξ (1) ζηδκ ακίζςζδ (2), ζδζαίηενα βζα 

ημ γήηδια ηδξ ζζμδοκαιίαξ πμο δεκ δζαηδνείηαζ ιεηά ηδκ πνόζεεζδ ηαηά ιέθδ.    

Σμ ίδζμ πνόαθδια δόεδηε επίζδξ ζε ιαεδηέξ πμο άνπζγακ ηδκ Α΄ Λοηείμο, ανηεηά πνζκ 

από ηδ δζδαζηαθία ημο θμβζζιμύ ηςκ απμθύηςκ ηζιώκ πμο βίκεηαζ ζύιθςκα ιε ημ 

ζπμθζηό αζαθίμ Άθβεαναξ. Οζ πενζζζόηενμζ είπακ από ημ Γοικάζζμ ιζα ζπεηζηή 

ζηακόηδηα ζηδκ εηηέθεζδ απθώκ πνάλεςκ ιε ανκδηζημύξ ανζειμύξ ηαζ ιζα ακηίθδρδ 

βζα ηδκ έκκμζα ηδξ απόθοηδξ ηζιήξ ςξ «μ ανζειόξ πςνίξ ημ πνόζδιό ημο» ή «δ 

απόζηαζδ ημο ανζειμύ από ημ ιδδέκ». ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ ιαεδηέξ έβζκε δ οπόδεζλδ 

κα ελεηάζμοκ ανπζηά ηάπμζα ανζειδηζηά παναδείβιαηα αθθά ημκίζηδηε όηζ δ απάκηδζή 

πμο εα δώζμοκ ζημ πνόαθδια πνέπεζ κα είκαζ βεκζηή. 

Οζ απακηήζεζξ πμο δόεδηακ από ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α΄ Λοηείμο δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ 

ιε εηείκδ πμο πενζβνάραιε παναπάκς.
11

 Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ 

απακηήζεζξ ηζξ μπμίεξ παναηηδνίζαιε μνεέξ (ή ζπεδόκ μνεέξ) ηαζ ηζξ παναεέημοιε 

όπςξ αηνζαώξ δζαηοπώεδηακ από ημοξ ιαεδηέξ: 

 Ο ηαηά 1 ιμκάδα ιεβαθύηενμξ από ημκ ακηίεεημ ημο ιζηνόηενμο από ημοξ ηνεζξ ανζειμύξ. 

 Ο ακηίεεημξ ημο ιζηνόηενμο, ανζειόξ. Ακ δδθαδή π.π. α > α > β, ηόηε μ ιζηνόηενμξ 

αηέναζμξ εα είκαζ μ –β. 

                                                 
11

 Οζ απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α΄ Λοηείμο δόεδηακ ζημ πθαίζζμ εονύηενδξ ειπεζνζηήξ ένεοκαξ, ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ μπμίαξ  πανμοζζάγμκηαζ θεπημιενώξ ζηδκ ενβαζία (Thomaidis & Tzanakis 2007).  
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 Έκακ ανζειό ιεβαθύηενμ από ημκ ακηίεεημ ημο ιζηνόηενμο. 

 Ο ακηίεεημξ ημο ιζηνόηενμο ανζειμύ. 

 Σμκ ανζειό πμο είκαζ ιεβαθύηενμξ ηαηά 1 ιμκάδα από ηδκ απόθοηδ ηζιή ημο ιζηνόηενμο 

από ημοξ 3 ανζειμύξ. 

 Ο ανζειόξ πμο είκαζ μ αιέζςξ ιεβαθύηενμξ αηέναζμξ ημο πζμ ιζηνμύ ανκδηζημύ ανζειμύ 

ακ ημοξ είπαιε ζημοξ εεηζημύξ ανζειμύξ. 

 Ακ πνμζεέζμοιε +1 ζημκ ακηίεεημ ημο ιζηνόηενμο ανκδηζημύ ηόηε αβαίκμοκ όθμζ εεηζημί. 

 Θα ανμύιε ηδκ απόθοηδ ηζιή ημο ιζηνόηενμο ανκδηζημύ ανζειμύ ηαζ εα πνμζεέζμοιε 1 

ιμκάδα. 

 Πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ηδ εεηζηή ηζιή ημο ανζειμύ πμο απέπεζ πενζζζόηενμ από ημ ιδδέκ 

ηαζ ιία ιμκάδα. 

Οζ απακηήζεζξ πμο δόεδηακ από ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ ηνζώκ ηάλεςκ ημο Λοηείμο ιαξ 

μδδβμύκ ζε μνζζιέκα εκδζαθένμκηα ζοιπενάζιαηα βζα ηα γδηήιαηα ηδξ δζδαζηαθίαξ 

ηαζ ιάεδζδξ, οπό ημ πνίζια ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ηςκ εκκμζώκ πμο ειπθέημκηαζ ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ πνόαθδια: 

Ζ εηηεηαιέκδ ελάζηδζδ ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α΄ Λοηείμο ζημκ αθβεανζηό θμβζζιό ηςκ 

απμθύηςκ ηζιώκ δεκ ελαζθαθίγεζ όηζ αοημί εα είκαζ ανβόηενα ζε εέζδ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ έκκμζα ή ημ ζύιαμθμ ηδξ απόθοηδξ ηζιήξ ιε απμηεθεζιαηζηό 

ηνόπμ ζηδκ επίθοζδ εκόξ πνμαθήιαημξ. 

Μαεδηέξ πμο δεκ έπμοκ αζηδεεί ζημ θμβζζιό ηςκ απμθύηςκ ηζιώκ είκαζ δοκαηό κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ απόθοηδξ ηζιήξ, ή αηόιδ ηαζ κα επζκμήζμοκ ηάπμζμ 

οπμηαηάζηαηό ηδξ (πμο έπεζ πμθθέξ μιμζόηδηεξ ιε ζζημνζηέξ ακηζθήρεζξ) βζα ηδκ 

επίθοζδ πνμαθδιάηςκ. 

Ζ βκώζδ ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ ιπμνεί κα ιαξ εθμδζάζεζ ιε ζδέεξ βζα ηδ δδιζμονβία 

δζδαηηζηώκ ηαηαζηάζεςκ, αθθά επίζδξ κα ιαξ δζαθςηίζεζ βζα ημ είδμξ ηςκ βκώζεςκ 

πμο απμηημύκ μζ ιαεδηέξ μζ μπμίεξ πμθθέξ θμνέξ έπμοκ ιζηνή ζπέζδ ιε αοηέξ πμο 

επζδζώημοκ ηα πνμβνάιιαηα ζπμοδώκ ηαζ δ δζδαζηαθία.  

Σμ πνμδβμύιεκμ πανάδεζβια αθθά ηαζ όζα ακαθένεδηακ ζηδ δεύηενδ εκόηδηα ηδξ 

ενβαζίαξ ακαδεζηκύμοκ ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ έκα ηνίζζιμ ιεεμδμθμβζηό γήηδια, πμο 

αθμνά ημ νόθμ ηαζ ημκ ηνόπμ πνήζδξ ηδξ Ηζημνίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ζηζξ ένεοκεξ ηδξ 

Γζδαηηζηήξ ηαζ ημ μπμίμ επζπεζνμύιε κα πνμζεββίζμοιε ζηδκ ηεθεοηαία εκόηδηα ηδξ 

ενβαζίαξ ιαξ. 
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3. Μεξηθέο πξόζθαηεο εμειίμεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

Ζ ναβδαία ακάπηολδ ηςκ ενεοκώκ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειό ζηδκ ορδθή «απμννμθδηζηόηδηα» εκκμζώκ ηαζ 

ιεεόδςκ από «ζοκμνζαηά» ηαζ ηαεζενςιέκα επζζηδιμκζηά πεδία, όπςξ είκαζ δ 

Φοπμθμβία, δ Παζδαβςβζηή, δ Κμζκςκζμθμβία, ηαζ άθθα πμο ανίζημκηαζ πζμ ημκηά ζηδ 

«ιδηνζηή» επζζηήιδ, όπςξ δ Ηζημνία ηςκ Μαεδιαηζηώκ. ηζξ πνμδβμύιεκεξ εκόηδηεξ 

δζαπζζηώζαιε ηδκ μθμέκα ιεβαθύηενδ δζείζδοζδ ηδξ Ηζημνίαξ ζηζξ ένεοκεξ ηδξ 

Γζδαηηζηήξ, αθθά ηαοηόπνμκα ηαζ ημ βεβμκόξ όηζ πμθθμί ενεοκδηέξ ηδξ ηεθεοηαίαξ δεκ 

θαίκεηαζ κα ακηζθήθεδηακ έβηαζνα ηδκ πανάθθδθδ ηαζ ελίζμο ζδιακηζηή ελέθζλδ ηςκ 

ενεοκώκ ζηδκ ζζημνζμβναθία ηςκ Μαεδιαηζηώκ. Αοηή δ ηαηάζηαζδ δεκ πέναζε 

θοζζηά απαναηήνδηδ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνόκζα ποηκώκμοκ ζημ πώνμ ηδξ Γζδαηηζηήξ μζ 

ακηζδνάζεζξ ηαζ ηα ηνζηζηά ενςηήιαηα, ηαεώξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ βζα κέμο είδμοξ 

ζζημνζμβναθζηέξ πνμζεββίζεζξ. Δίκαζ παναηηδνζζηζηό όηζ ζε ζοθθμβζημύξ ηόιμοξ ιε 

ακηζηείιεκμ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ ηδξ Άθβεαναξ έπμοκ δδιμζζεοηεί ηα ηεθεοηαία 

πνόκζα ζζημνζηέξ ενβαζίεξ πμο ηζκμύκηαζ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεύεοκζδ. Ονζζιέκεξ από 

αοηέξ ελεηάγμοκ ηζξ ζοκέπεζεξ πμο έπεζ ζημ παναηηδνζζιό ααζζηώκ αθβεανζηώκ ζδεώκ, 

όπςξ ημο αβκώζημο ηαζ ηδξ ιεηααθδηήξ, δ νζγζηή ακαεεώνδζδ ηδξ ζζημνζηήξ ενιδκείαξ 

βζα ηδ Βααοθςκζαηή άθβεανα (Radford 1996, 2001). Άθθεξ επζπεζνμύκ κα 

επακαπνμζδζμνίζμοκ ηδ θύζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμηάθεζακ ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

Άθβεαναξ (Charbonneau 1996, Charbonneau & Lefevre 1996) ή ηα επζζηδιμθμβζηά 

ειπόδζα πμο ακαδύμκηαζ ηαηά ηδ ιεηάααζδ από ηδκ ανζειδηζηή ζηδκ αθβεανζηή 

επίθοζδ πνμαθδιάηςκ (Puig & Rojano 2004). Κμζκό βκώνζζια όθςκ αοηώκ ηςκ 

ενβαζζώκ βζα ημ γήηδια πμο ελεηάγμοιε, είκαζ όηζ επζπεζνμύκ κα εζζάβμοκ ζηδκ 

πνμαθδιαηζηή ηςκ ενεοκώκ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηζξ κέεξ ελεθίλεζξ ηαζ ενιδκεοηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ πμο ακαπηύπεδηακ ζηδκ ζζημνζμβναθία ηςκ Μαεδιαηζηώκ ηζξ δύμ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ.    

Οζ πνμδβμύιεκεξ ελεθίλεζξ οπμδδθώκμοκ ιζα ηάζδ αθθαβήξ: Από ηδκ ακαγήηδζδ ζηδκ 

Ηζημνία «ιδπακζζιώκ» ηαζ «ζηαδίςκ» πμο ιπμνμύκ κα «παναθθδθζζημύκ» ιε ηδ 

κμδηζηή ακάπηολδ, ανηεημί ενεοκδηέξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ζηνέθμκηαζ 

ηώνα ζηδ ιεθέηδ ημο πενζεπμιέκμο ηδξ ζζημνζηήξ ελέθζλδξ, ημ μπμίμ ζοβηνμηείηαζ από 

έκα ιεηαααθθόιεκμ ζύζηδια πνμαθδιάηςκ, εκκμζώκ ηαζ ιεεόδςκ πμο πνμζδζμνίγμκηαζ 

πμθζηζζηζηά ηαζ ημζκςκζηά. Αοηό θαίκεηαζ όηζ είκαζ ημ είδμξ ηδξ ζζημνζημ–ηνζηζηήξ 



[28] 

 

ακάθοζδξ πμο εκδζαθένεζ πνςηανπζηά ηαζ άιεζα ηδ Γζδαηηζηή ηςκ Μαεδιαηζηώκ 

(Sierpinska 1994: 121–22), αθθά δεκ έπμοκ αηόιδ δζεοηνζκζζηεί μζ ιεεμδμθμβζηέξ 

αάζεζξ ηαζ ηα ηνζηήνζα εβηονόηδηαξ ηδξ ακηίζημζπδξ ένεοκαξ.  

Οζ ελεθίλεζξ αοηέξ επακαθένμοκ ζημ πνμζηήκζμ ιζα επζζήιακζδ πμο είπαιε ηάκεζ πνζκ 

ανηεηά πνόκζα: Ζ Ηζημνία δεκ ιπμνεί πθέμκ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζακ έκα ζηαεενό ζώια 

βκώζεςκ, ζημ μπμίμ μζ ενεοκδηέξ ηδξ Γζδαηηζηήξ ηαηαθεύβμοκ βζα κα ακηθήζμοκ ζδέεξ. 

Ακηίεεηα, ηα ενςηήιαηα πμο εέηεζ δ Γζδαηηζηή απαζημύκ κέεξ ζζημνζηέξ ένεοκεξ πμο 

θηάκμοκ ζε αλζμζδιείςημ αάεμξ ηαζ θένκμοκ ζηδκ επζθάκεζα γδηήιαηα ηα μπμία δεκ 

είπακ απαζπμθήζεζ ιέπνζ ηώνα ηδκ ζζημνζμβναθία ηςκ Μαεδιαηζηώκ.
12

 Π.π. δ ένεοκά 

ιαξ βζα ηα επζζηδιμθμβζηά ειπόδζα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ απόθοηδξ ηζιήξ 

απαίηδζε ηδ ιεθέηδ ηαζ ακάθοζδ ιεβάθμο πθήεμοξ ζζημνζηώκ πδβώκ πμο ηαθύπημοκ 

έκα πνμκζηό δζάζηδια ηνζώκ πενίπμο αζώκςκ (Θςιαΐδδξ 1995). Γζα κα εκημπίζμοιε ηα 

«βεκεζζμονβά» πνμαθήιαηα, ηζξ εκκμζμθμβζηέξ αθθαβέξ ηαζ ηα ιέζα ακαπανάζηαζδξ 

πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ απόθοηδξ ηζιήξ, ελεηάζαιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ 

ιαεδιαηζηώκ εκκμζώκ ηαζ ιεεόδςκ όπςξ μζ ανκδηζημί ηαζ ιζβαδζημί ανζειμί, δ επίθοζδ 

ηςκ ελζζώζεςκ, μ θμβζζιόξ ηςκ ακζζμηήηςκ, δ ζύβηθζζδ ηςκ ζεζνώκ ηαζ δ 

ανζειδηζημπμίδζδ ηδξ Ακάθοζδξ. Από ηδκ άθθδ ιενζά, βζα κα πνμζδζμνζζηεί δ αηνζαήξ 

θύζδ ηςκ ειπμδίςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ ζδιενζκμί ζπμοδαζηέξ, απαζηήεδηε δ 

ιεθέηδ πμθθώκ πδβώκ πμο αθμνμύκ ηδ «δζδαηηζηή ιεηαηόπζζδ» ηδξ απόθοηδξ ηζιήξ, 

έκα γήηδια πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ηδξ δζδαζηαθίαξ (ηαζ είκαζ 

δζαθμνεηζηήξ θύζεςξ από ημ πνμδβμύιεκμ). 

Έκα οπόδεζβια ζζημνζηήξ ένεοκαξ ζηα Μαεδιαηζηά, πμο πνδζζιμπμζεί ςξ ααζζηό 

ενβαθείμ ακάθοζδξ ηδ ιεθέηδ δζαπνμκζηώκ γδηδιάηςκ ηδξ ιαεδιαηζηήξ εηπαίδεοζδξ 

(π.π. ηδκ ελέθζλδ ηςκ δζδαηηζηώκ εβπεζνζδίςκ), απμηεθεί ημ αζαθίμ ημο Gert Schubring 

Conflicts between Generalization, Rigor, and Intuition. Number Concepts Underlying 

the Development of Analysis in 17–19
th

 Century France and Germany (2005). Σμ ένβμ 

αοηό, ηανπόξ εζημζαεημύξ ενεοκδηζηήξ πνμζπάεεζαξ, πνμδζαβνάθεζ μνζζιέκεξ πμθύ 

ζδιακηζηέξ όρεζξ ηςκ ζπέζεςκ Ηζημνίαξ ηαζ Γζδαηηζηήξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ, ηόζμ από 

πθεονάξ πενζεπμιέκμο όζμ ηαζ ιεεμδμθμβίαξ, μζ μπμίεξ εα απμηεθμύκ ηαηά ηδκ άπμρή 

ιαξ ζηαεενό ζδιείμ ακαθμνάξ ηα επόιεκα πνόκζα. 

                                                 
12

 Βθέπε βζα ημ γήηδια αοηό ζημ (Thomaidis 1993, ζ.71). 
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Οζ ελεθίλεζξ ζηδκ ζζημνζμβναθία ηςκ Μαεδιαηζηώκ ηα ηεθεοηαία πνόκζα ηαεζζημύκ 

μθμέκα ηαζ πζμ δοζπενή ηδκ ακάθδρδ κέςκ ζζημνζηώκ ενεοκώκ από ημοξ ενεοκδηέξ ηδξ 

Γζδαηηζηήξ. Υνεζάγεηαζ επμιέκςξ κα ακμίλμοκ δίαοθμζ επζημζκςκίαξ ιεηαλύ ενεοκδηώκ 

ηςκ δύμ ηθάδςκ, κα εκημπζζημύκ ακμζηηά πνμαθήιαηα ημζκμύ εκδζαθένμκημξ ηαζ κα 

βίκεζ ακηαθθαβή εκκμζμθμβζηώκ ενβαθείςκ ηαζ ιεεόδςκ ένεοκαξ. Αοηή δ πνμζέββζζδ 

απμηεθεί, ηαηά ηδκ άπμρή ιαξ, απαναίηδηδ πνμϋπόεεζδ βζα ηδκ μοζζαζηζηή 

ακααάειζζδ ηςκ ζπέζεςκ Γζδαηηζηήξ ηαζ Ηζημνίαξ ηςκ Μαεδιαηζηώκ ζημ πνμζεπέξ 

ιέθθμκ. 
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