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Θ μακθματικι εκπαίδευςθ ςτο Γυμνάςιο αφορά κυρίωσ ςτθν εξάςκθςθ των μακθτϊν 

ςτθν εφαρμογι τφπων και προτάςεων τισ περιςςότερεσ των οποίων τισ δζχονται ωσ 

αλθκείσ. Στο Λφκειο θ μακθματικι εκπαίδευςθ αποκτά ζνα περιςςότερο κεωρθτικό 

χαρακτιρα. Οι ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ των Μακθματικϊν ςτθν Αϋ Λυκείου είναι θ 

ολοκλιρωςθ τθσ μακθματικισ εκπαίδευςθσ που οι μακθτζσ απζκτθςαν ςτο Δθμοτικό 

και ςτο Γυμνάςιο και ταυτόχρονα το πζραςμα ςε ζνα πιο προωκθμζνο, κεωρθτικό 

μακθματικό τρόπο ςκζψθσ ο οποίοσ κα αναπτυχκεί περαιτζρωςτισ επόμενεσ τάξεισ του 

Λυκείου.Ζνα τρόπο ςκζψθσ που βαςίηεταιςτο κουαρτζτο: Λογικι, Οριςμοί, Αξιϊματα, 

Προτάςεισ.  

Τα κεμζλια, μιασ μακθματικισ κεωρίασ, είναι τα αξιώματα. Συνδυάηοντασ τα αξιϊματα 

με βάςθ λογικούσ κανόνεσ αποδεικνφουμε νζεσ ιδιότθτεσ, τισ προτάςεισ. Κάκε φορά 

για να αποδείξουμε κάτι νζο ςτθριηόμαςτε ςτα αξιϊματα και ςτισ ιδιότθτεσ που ζχουμε 

αποδείξει μζχρι τότε. Επίςθσ, με βάςθ γνωςτζσ ζννοιεσ και προτάςεισ, ειςάγουμε νζεσ 

ζννοιεσ μζςω τωνοριςμώντουσ.  

Το βαςικό εργαλείο με το οποίο αναπτφςςονται τα μακθματικά είναι θ απόδειξθ. Μζςα 

από τθν απόδειξθ καταλιγουμε ςενζεσ προτάςεισ.Μια απόδειξθ διατυπϊνεται με τθ 

βοικεια μακθματικϊν ςυμβόλων και αναπαραςτάςεων των μακθματικϊν 

αντικειμζνων και θορκότθτα τθσελζγχεται με βάςθτουσ κανόνεστθσ 

ΜακθματικισΛογικισ. Συνεπϊσ, για να γίνει το πζραςμα από τθν εξάςκθςθ εφαρμογισ 

τφπων και προτάςεων, που αποτελεί το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ μακθματικισ 

εκπαίδευςθσ ςτο Γυμνάςιο, ςτθν κεωρθτικι μακθματικι ςκζψθ που περιγράψαμε 

παραπάνω, βαςικοί ςτόχοι τθσ διδαςκαλίασ ςτο λφκειο πρζπει να είναι: 



α) Θ ενεργθτικι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διερεφνθςθ προβλθμάτων, ςτθ δθμιουργία 

και τον ζλεγχο εικαςιϊν, ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν επίλυςθσ προβλιματοσ και 

πολλαπλϊν αποδεικτικϊν προςεγγίςεων, ςτθν ανάπτυξθ διάφορων τρόπων ςκζψθσ 

(επαγωγικι, παραγωγικι). 

β) Θ κατανόθςθ και χριςθ τθσ μακθματικισ γλϊςςασ, των ςυμβόλων και των 

αναπαραςτάςεων των μακθματικϊν αντικειμζνων, θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 

μετάφραςθσ από τθ φυςικι ςτθ μακθματικι γλϊςςα και αντίςτροφα κακϊσ και θ 

ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν να επικοινωνοφν μακθματικά. 

γ) Θ κατανόθςθ των βαςικϊν κανόνων τθσ Μακθματικισ Λογικισ και θ ςωςτι 

εφαρμογι τουσ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

Θ προςζγγιςθ των ςτόχων β) και γ) πραγματοποιείται μζςα από τθν προςζγγιςθ του 

ςτόχου α). Θ γλϊςςα των μακθματικϊν και θ μακθματικι λογικι δεν μακαίνονται 

ανεξάρτθτα από αποδεικτικζσ διαδικαςίεσ. Μζςα από τθ χριςθ τουσ ςτο πλαίςιο 

αποδείξεων μπορεί ζνασ μακθτισ μάκει τθν μακθματικι γλϊςςα και να κατανοιςει 

τουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ λογικισ. 

Συνεπϊσ, κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων αποτελεί 

κατά τθ γνϊμθ μου θ διδαςκαλία των αποδείξεων προτάςεων και κεωρθμάτων.  

Θ ανακάλυψθτθσ μακθματικισ απόδειξθσείναι ζνα από τα μεγαλφτερα επιτεφγματα τθσ 

ανκρϊπινθσςκζψθσ.Μετθνζννοια αυτι, είναι κάτι πουδεν αφοράςτενάμόνοτουσ 

μακθματικοφσ.Θ ανακάλυψθτθσ μακθματικισ απόδειξθσοφείλεται ςτουσ 

αρχαίουσΖλλθνεσ και ξεκίνθςε από τθνΓεωμετρία.Το να μετράμετθγθ, όπωσλζει θ λζξθ, 

ιταν γνωςτό πριντθνκλαςςικι αρχαιότθτα.Π.χ. οιΑιγφπτιοιείχαν 

δθμιουργιςειςθμαντικάζργα, όπωσ θ καταςκευιτων πυραμίδων, πουςτθριηόντουςαν 

ςεμετριςεισ.Οιάνκρωποιιξεραν πρακτικά να μετράνε.Να μετράνεεμβαδά, να 

μετράνεφψθ, να μοιράηονται με αρικμοφσεμπορεφματα κ.ο.κ.Τογεγονόσότι αυτι θ 

πρακτικιγνϊςθζφταςε να γίνεικεωρθτικιγνϊςθ, δθλαδιγνϊςθ πουδεν 

αφοράμόνοκάποιεσςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ αλλάόλεστισ περιπτϊςεισοι 

οποίεσικανοποιοφν κατάλλθλεσ προχποκζςεισ,είναι κάτιτοςυγκλονιςτικό, γιατίδεν 



υπάρχεικάτιάμεςα εμπειρικό, κάτιτθσ κακθμερινισηωισ που να ωκείάμεςαςτθνζννοια 

τθσ μακθματικισ απόδειξθσ. 

Θ ςθμαςία τθσ μακθματικισ απόδειξθσείναι ότιδίνει απόλυτθςιγουριά.Μασ κακιςτά 

βζβαιουσγια τθν αλικεια ενόσιςχυριςμοφ. 

Γιατίόμωσζχειιδιαίτερθςθμαςία θ διδαςκαλία των 

αποδείξεωνκεωρθμάτωνςτοΛφκειο;Ποιόσ ι ποιοίείναι οιςτόχοι αυτιστθσδιδαςκαλίασ; 

Από πολλοφσκεωρείται ότιο μοναδικόσ ςτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ 

απόδειξθσενόσκεωριματοσείναι για να γίνει ςαφζσςτουσ μακθτζσότιςτα μακθματικά, 

όπωσείπαμε παραπάνω, μόνο θ απόδειξθ μασ πείκειότιτοκεϊρθμα είναι ςωςτό.Για να 

καταλάβουνοι μακθτζστθδομιτων μακθματικϊν.Από εκεί και πζρα ςθμαςία ζχει ο 

μακθτισ να ξζρειτοκεϊρθμα για να μπορεί να λφνει αςκιςεισ. 

Αυτι θ αντίλθψθοδθγεί και ςεμια ςυγκεκριμζνθδιδακτικι προςζγγιςθςτθδιδαςκαλία 

των αποδείξεων.Μια προςζγγιςθ πουζχειμοναδικόςτόχο να δείξειγιατίοι 

επιμζρουσιςχυριςμοί που περιζχονται ςεμια απόδειξθείναι ςωςτοί, χρθςιμοποιϊντασ 

τθνιδθγνωςτικεωρία.Δθλαδι, να πειςτοφν οι μακθτζσ ότι θ ακολουκία των 

μακθματικϊν ςυλλογιςμϊν θ οποία ξεκινάει από κάτι που ιςχφει και, χρθςιμοποιϊντασ 

γνωςτι κεωρία, καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα του κεωριματοσ, είναι ςωςτι.  

Αυτόσ θ διδακτικι προςζγγιςθτων αποδείξεωνςτθ βιβλιογραφία ονομάηεται 

ςυντακτικι απόδειξθ (syntactic proof). 

Αυτι θ αντίλθψθδθμιουργείςτουσ μακθτζσμια ςυγκεκριμζνθςτάςθόςον αφοράςτισ 

αποδείξεισκεωρθμάτων.Τισ μακαίνουνμόνογιατί μπορεί να 

τουσηθτθκοφνςτισεξετάςεισ.Ανείναι ςίγουροιότιδεν κα τουσηθτθκοφνδεν κα 

τισμάκαιναν γιατίκεωροφνότιδεντουσ προςφζρουνκάτιουςιαςτικό. 

Αυτόσόμωσ πρζπει να είναι ο μοναδικόσςτόχοστθσδιδαςκαλίασ τθσ 

απόδειξθστωνκεωρθμάτων; Να πειςτοφνοι μακθτζσότιτοκεϊρθμα είναι ςωςτό; 

Ζνασ τζτοιοσ αποκλειςτικόσςτόχοσ περιορίηει αςφυκτικάτθςθμαςία τθσδιδαςκαλίασ τθσ 

απόδειξθσμιασ πρόταςθσ ι ενόσκεωριματοσκαι δενςυμβάλλειουςιαςτικάςτθν 

ανάπτυξθτθσ μακθματικισςκζψθστων μακθτϊν. 



Μια απόδειξθ περιζχεικάποιεσςθμαντικζσιδζεσ, ιδζεσκλειδιά, θ ανάδειξθτων οποίων 

πρζπει να είναι βαςικόςτοιχείομιασ διδαςκαλίασ.Και πρζπει να είναι βαςικόγιατί 

αυτζστισιδζεσκλειδιά, ο μακθτισ που κα τισκάνεικτιμα του, κα μπορεί να τισ 

αξιοποιιςει και ςεάλλεσ περιπτϊςεισ.Όταν αντιμετωπίηειζνα μακθματικό πρόβλθμα 

που αυτζσοιιδζεσ βοθκάνεςτθν επίλυςθτου. 

Αλλά και αυτόδενείναι αρκετό.Θ ανάπτυξθτθσ μακθματικισςκζψθσςυνδζεται και μετθν 

επινόθςθ αυτϊντωνιδεϊν.Μζςα από ποιεσνοθτικζσδιαδικαςίεσ προζκυψαν 

αυτζσοιιδζεσ; Πωσοι προθγοφμενεσγνϊςεισ αξιοποιικθκαν και οδιγθςαν ςε 

αυτζστισιδζεσ. 

Αυτάείναι ςτοιχεία που πρζπει να περιζχονται ςτθδιδαςκαλία μιασ απόδειξθσ, γιατί 

αυτάείναι τα ςτοιχεία που “φωτίηουν” τθν απόδειξθ.Που αναδεικνφουντοουςιαςτικό 

περιεχόμενοτθσ και πουςυντελοφνςτθν μακθματικι ανάπτυξθτου μακθτι. 

Μια διδακτικι προςζγγιςθτθσ απόδειξθσμε τα παραπάνω χαρακτθριςτικάςτθ 

βιβλιογραφία ονομάηεται ςθμαςιολογικι απόδειξθ( symantic proof). 

Υπάρχειόμωσ και κάτι ακόμθ που προθγείται τθσ απόδειξθσ. 

Θ διατφπωςθενόσκεωριματοσ, ο ιςχυριςμόστου, δενείναι δεδομζνοσ.Αρχικά 

υπάρχειζνα ανοικτό πρόβλθμα, ςτθςυνζχεια δθμιουργείται μια εικαςία και ακολουκεί 

θ απόδειξθτθσεικαςίασ.Αυτόείναι τογενικό πλαίςιο που περιγράφειτθν πορεία 

δθμιουργίασ ενόσκεωριματοσ. 

Μια διδαςκαλία θ οποία περιορίηεται ςτθν διατφπωςθ ενόσ κεωριματοσ, ςτθν 

καταγραφι τθσ απόδειξθσ του και ςτθν αιτιολόγθςθ αλικειασ των ιςχυριςμϊν που 

περιζχονται ςε αυτιν παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ το αποτζλεςμα τθσ μακθματικισ 

ςκζψθσ αλλά όχι τθν πορεία δθμιουργίασ του. Θ ςυμβολι μιασ τζτοιασ διδαςκαλίασ 

ςτθν μακθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν είναι ςαφϊσ περιοριςμζνθ. 

Αντίκετα, μια διδαςκαλία θ οποία ακολουκεί ςε γενικζσ γραμμζσ τθν πορεία 

δθμιουργίασ ενόσ κεωριματοσ και αναδεικνφει τισ ιδζεσ κλειδιά τθσ απόδειξθσ του και 

πωσ αυτζσ προκφπτουν μπορεί να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ από τουσ 

μακθτζσ τθσ ικανότθτασ να αντιμετωπίηουν ανοικτζσ ερωτιςεισ, να δθμιουργοφν 

εικαςίεσ και να επινοοφν αποδείξεισ ιςχυριςμϊν, οι οποίεσ αποδείξεισ δεν είναι 



αποτζλεςμα γνωςτισ εκ των προτζρων μεκοδολογίασ. Δθλαδι, ςυμβάλλει ουςιαςτικά 

ςτθν ανάπτυξθ τθ ικανότθτασ των μακθτϊν να αντιμετωπίηουν άγνωςτα ςε αυτοφσ 

προβλιματα και γενικότερα ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ τουσ ςκζψθσ. Αυτι θ 

διδαςκαλία βοθκάει ουςιαςτικά ςτθν προςζγγιςθ των ςτόχων τθσ μακθματικισ 

εκπαίδευςθσ ςτο Λφκειο. 

 


