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Περίληψη 

Πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητήσει κανείς ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου 

επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Ένα βασικό επιχείρημα υπέρ αυτής 

της άποψης είναι ότι τα θέματα των εξετάσεων βρίσκονται συνήθως εκτός πραγματικότητας, όσον 

αφορά την ύλη και τις οδηγίες των επίσημων αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικών βιβλίων, με 

αποτέλεσμα η διδασκαλία να μετατρέπεται σε μια ατέρμονη ασκησιολογία. Χωρίς την παραμικρή 

πρόθεση αμφισβήτησης των παραπάνω, θα υποστηρίξω στην εισήγησή μου ότι υπάρχει και ένας 

διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης των θεμάτων, που μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διδασκαλία 

των Μαθηματικών. Αναλύοντας μερικά πρόσφατα παραδείγματα και τις αντίστοιχες επιδόσεις των 

μαθητών στα βαθμολογικά κέντρα, θα δείξω ότι πολλά θέματα εξετάσεων αναδεικνύουν ευρύτατα 

διαδεδομένες παρανοήσεις των μαθητών οφειλόμενες κυρίως σε λαθεμένες διδακτικές πρακτικές. Τα 

θέματα αυτού του είδους αποτελούν ένα πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί 

στη διδασκαλία για υπέρβαση της στείρας εκμάθησης τεχνικών και μεθοδολογιών επίλυσης ασκήσεων 

και για μεγαλύτερη εμβάθυνση στις βασικές μαθηματικές έννοιες. 

 

Εισαγωγή 

Είναι ίσως κοινοτοπία να επαναλάβουμε ότι η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Γ΄ 

Λυκείου, ακολουθώντας μια απολύτως φροντιστηριακή αντίληψη, εξαντλείται σε 

παροχή τεχνικών και μεθόδων που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 

θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και σε αντίστοιχη εξάσκηση των μαθητών. Οι 

περισσότεροι μαθητές επιδεικνύουν μια αξιοσημείωτη ικανότητα στην εκμάθηση 

αυτής της “μεθοδολογίας” και την εφαρμογή της σε όλο και πιο εξεζητημένες 

ασκήσεις. Έχοντας λοιπόν αυτόν ως στόχο της διδασκαλίας και διαπιστώνοντας το 

ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών, παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι από αυτούς είναι φορείς μεγάλων παρανοήσεων που αποκτήθηκαν στις 

προηγούμενες τάξεις και διαιωνίζονται. Η διατήρηση αυτών των παρανοήσεων δεν 

οφείλεται μόνο σε έλλειψη προσπάθειας και εμβάθυνσης εκ μέρους των μαθητών, 

αλλά κυρίως σε  κακές διδακτικές πρακτικές. 



Μια διαδεδομένη τέτοια πρακτική στη διδασκαλία των Μαθηματικών Κατεύθυνσης 

της Γ΄ Λυκείου είναι η ολοκλήρωση της διδακτέας/εξεταστέας ύλης έναν ή και δύο 

μήνες πριν από την προγραμματισμένη λήξη των μαθημάτων. Οι διδάσκοντες 

μάλιστα αναφέρουν συχνά το γεγονός αυτό στα μηνιαία δελτία παρακολούθησης της 

ύλης που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τα 

οποία οι σχολικοί σύμβουλοι ασκούν έλεγχο και συντονισμό της διδασκαλίας. 

Η αιτιολογία που δίνεται συνήθως για τη συγκεκριμένη πρακτική είναι ότι με την 

αρχική, γρήγορη διεκπεραίωση της ύλης δίνεται έμφαση στη θεωρία και τις ασκήσεις 

του βιβλίου, ενώ  στη συνέχεια γίνεται επανάληψη μέσω της οποίας οι μαθητές 

εμβαθύνουν και ασκούνται στην αντιμετώπιση σύνθετων ή συνδυαστικών θεμάτων, 

παρόμοια μ’ εκείνα που θα αντιμετωπίσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Αν και είναι δύσκολο να διατυπωθούν εναλλακτικές προτάσεις για την προετοιμασία 

των μαθητών μέσα στο καθιερωμένο πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη 

συνύπαρξη Λυκείου-Φροντιστηρίου, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ορισμένα δεδομένα 

που αποκαλύπτει κάθε χρόνο η διόρθωση των γραπτών στα βαθμολογικά κέντρα: 

Το πρώτο και μάλλον αυτονόητο δεδομένο είναι ότι πολύ λίγοι μαθητές είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν με επιτυχία στη διάρκεια της τρίωρης εξέτασης των σύνολο των 

θεμάτων που θέτει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (για επιβεβαίωση αρκεί να λάβει 

κανείς υπόψη το ποσοστό των άριστων γραπτών, δηλαδή αυτών που βαθμολογούνται 

στην κλάση 18 – 20 κάθε χρόνο).            

Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι σε πολλά γραπτά που ανήκουν στην κατηγορία των 

πολύ καλών (αρκετές φορές και των άριστων) εκδηλώνονται μεγάλες παρανοήσεις 

των μαθητών για βασικές μαθηματικές έννοιες. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι 

παρανοήσεις αυτές εμφανίζονται την ίδια στιγμή που γίνονται από τους μαθητές 

θεαματικές εφαρμογές υπαρξιακών θεωρημάτων για την επίλυση εξισώσεων ή την 

απόδειξη ανισοτήτων, καθώς και εξεζητημένες εφαρμογές του κανόνα De L’Hospital 

για τον υπολογισμό ορίων. Πολλές φορές μάλιστα η χρήση των ισχυρών θεωρημάτων 

της Ανάλυσης είναι περιττή και αδιέξοδη, αφού η λύση προκύπτει με χρήση των 

ορισμών ή απλών ιδιοτήτων τις οποίες οι μαθητές δείχνουν να αγνοούν ή να έχουν 

ξεχάσει. Στις περιπτώσεις αυτές φανερώνεται ξεκάθαρα ότι ο εκφυλισμός της 

διδασκαλίας των Μαθηματικών σε αποκλειστική παροχή “μεθοδολογίας” για την 

επίλυση ασκήσεων, αφαιρεί από τους μαθητές κάθε ίχνος δημιουργικής και κριτικής 

σκέψης. 



Ένα τρίτο δεδομένο είναι η πολύ χαμηλή επίδοση στο πρώτο θέμα της θεωρίας  όπου 

οι μαθητές καλούνται ουσιαστικά να αναπαράγουν μιαν απόδειξη και ορισμούς του 

σχολικού βιβλίου (η αποτυχία φτάνει συνήθως το 50%). Είναι φανερό ότι παρά τα 

όσα λέγονται για έμφαση στη θεωρία, η διδασκαλία της τελευταίας είναι τελείως 

επιφανειακή και αυτό που αποκομίζουν οι μαθητές είναι ότι το “κλειδί” για την 

επιτυχία στις εξετάσεις είναι η “μεθοδολογία”.       

Ο στόχος μας στην εισήγηση αυτή είναι να κάνουμε φανερή την καταστροφική 

επίδραση αυτών των παρανοήσεων στην επίδοση πολλών μαθητών στις εξετάσεις και 

να τονίσουμε ότι μια βασική επιδίωξη της διδασκαλίας των Μαθηματικών στην Γ΄ 

Λυκείου πρέπει να είναι η διάγνωση και η αντιμετώπισή τους, με κατάλληλες 

διδακτικές παρεμβάσεις. Για να τοποθετήσουμε τη συζήτηση σε μια ορθολογική 

βάση θα παρουσιάσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από την πρόσφατη 

αλλά και την παλαιότερη θεματογραφία των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ 

Λυκείου. 

  

Παρανοήσεις που αποκαλύπτουν ανεπάρκειες της διδασκαλίας 

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των παρανοήσεων μας αποκαλύπτει ο 

τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα 4(α) των Εξετάσεων Θετικής και 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Μαΐου 2008 σε ένα γραπτό της κατηγορίας “πολύ 

καλό”. Ο μαθητής που το έγραψε επιστράτευσε τα πλέον ισχυρά θεωρήματα της 

Ανάλυσης για την επίλυση μιας άσκησης που δεν απαιτούσε ουσιαστικά τίποτε πέραν 

του ορισμού μιας μαθηματικής έννοιας. 

Στο συγκεκριμένο θέμα δίνεται μια συνάρτηση f, συνεχής στο R, για την οποία ισχύει 

2

3

0

f (x) (10x 3x) f (t)dt 45    και ζητείται να αποδειχθεί ότι f(x) = 20x
3
 + 6x – 45. 

Εκείνο που απαιτείται για την επίλυση αυτής της άσκησης είναι να έχει κανείς υπόψη 

τον ορισμό του ορισμένου ολοκληρώματος και να θέσει 

2

0

f (t)dt k,  k R   (από την 

υπόθεση προκύπτει άμεσα ότι θα πρέπει να αποδείξουμε k = 2). Τότε είναι 

3f (x) 10kx 3kx 45    και αντικαθιστώντας στην προηγούμενη ισότητα παίρνουμε 

την εξίσωση. 

   
2 22 4 2

23

0

0 0 0

x x
10kx 3kx 45 dt k 10k 3k 45 x k

4 2

   
         

   
  



από την οποία βρίσκουμε εύκολα ότι είναι k = 2. 

Ο μαθητής που προαναφέραμε έγραψε τα εξής (η μεταφορά γίνεται από το αντίστοιχο 

γραπτό δοκίμιο “κατά λέξη”): 

ΘΕΜΑ 4
ο
/α 

2

3

0

f (x) (10x 3x) f (t)dt 45     
2 2

3

0 0

f (x) 10x f (t)dt 3x f (t)dt 45 , x R.      

Αρκεί να δείξω ότι 

2

0

f (t)dt 2 . 

Έστω η  

x

0

F(x) f (t)dt , x R   με F(0) = 0.  Η F είναι συνεχής και παρ/μη στο [0, 

2]. Από ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ για την F στο [0, 2] 

F(2) F(0) F(2)
 ξ (0, 2):  F (ξ)

2 2


       

 Όμως  F ( ) f ( )    . Άρα 
F(2)

f ( )   F(2) 2f ( ).
2

       

Δηλαδή 

2

0

f (t)dt 2f ( ).   Αρκεί νδο ότι  ξ R   τέτοιο ώστε  f(ξ) = 1. 

 f(0) = –45 

 

2

3

x x
0

lim f (x) lim(10x 3x) f (t)dt 45
 

      

Εφόσον η συνάρτηση f είναι συνεχής και εφόσον για x = 0 είναι f(0) = –45, ενώ 

καθώς η f τείνει στο άπειρο παίρνει απείρως μεγάλη τιμή, σύμφωνα με το 

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙAΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ, και επειδή το 1 βρίσκεται μεταξύ του –45 

και του Μ >>>0, θα υπάρχει κάποιος ξ μεταξύ του 0 και του   όπου f(ξ) = 1. 

Άρα 

2

0

f (t)dt 2 και   f(x) = 20x
3
 + 6x – 45. 

Στην προηγούμενη “απόδειξη” ο μαθητής εμφανίζεται καταρχήν άριστος γνώστης της 

“μεθοδολογίας” εύρεσης και μελέτης συναρτήσεων που ικανοποιούν ορισμένες 

συνθήκες, μέσω του ορισμού μιας βοηθητικής συνάρτησης. Καταφεύγει λοιπόν στον 

ορισμό της βοηθητικής συνάρτησης-ολοκλήρωμα F και αναγάγει το ζητούμενο στην 

απόδειξη της ισότητας F(2) = 2. Με εφαρμογή του Θεωρήματος Μέσης Τιμής του 

Διαφορικού Λογισμού στην F αποδεικνύει ότι υπάρχει αριθμός ξ του διαστήματος (0, 



2) τέτοιος, ώστε F(2) = 2f(ξ).
1
 Άρα αρκεί, για το συγκεκριμένο ξ, να αποδείξει ότι 

ισχύει f(ξ) = 1. Όσα ακολουθούν στη συνέχεια δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος μαθητής 

αγνοεί πλήρως την ουσία των “υπαρξιακών” θεωρημάτων (παρά τον προφανή 

“βομβαρδισμό” του με συναφείς ασκήσεις), δηλαδή ότι η ύπαρξη του ξ εξαρτάται 

από τη συνάρτηση και το διάστημα στο οποίο εφαρμόζεται το θεώρημα. Συνεχίζει 

λοιπόν ακάθεκτος και εφαρμόζει ένα διαφορετικό “υπαρξιακό”, το Θεώρημα 

Ενδιαμέσων Τιμών, στην f που είναι διαφορετική συνάρτηση, αποδεικνύει ότι 

υπάρχει αριθμός του διαφορετικού διαστήματος (0, +∞) για τον οποίο η αντίστοιχη 

τιμή της συνάρτησης είναι ίση με 1 και με τελείως “φυσιολογικό” τρόπο θεωρεί ότι 

αυτός ταυτίζεται με τον ξ, που βρέθηκε προηγουμένως! 

Παρατηρούμε λοιπόν εδώ απόλυτη άγνοια για την εξάρτηση μιας αριθμητικής 

μεταβλητής από το αντίστοιχο σύνολο αναφοράς, πράγμα που σημαίνει ουσιαστικά 

άγνοια της ίδιας της έννοιας της μεταβλητής στην οποία στηρίζεται η έννοια της 

συνάρτησης και κατ’ επέκταση όλη η Ανάλυση. Ο συγκεκριμένος μαθητής, 

χρησιμοποιεί την αριθμητική μεταβλητή ξ των υπαρξιακών θεωρημάτων όπως 

περίπου οι φυσικοί χρησιμοποιούν τα γράμματα F και C για να δηλώσουν τους 

βαθμούς Fahrenheit και Celsius αντίστοιχα. Είναι βέβαια προφανές ότι η κατανόηση 

αυτής της θεμελιώδους μαθηματικής έννοιας έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί σε 

προηγούμενες τάξεις, αλλά εξίσου προφανές είναι ότι η διδασκαλία των 

Μαθηματικών στην Γ΄ Λυκείου χειροτέρεψε αντί να βελτιώσει την κατάσταση!  

 

Ένα άλλο παράδειγμα, στο οποίο τώρα η ικανότητα εφαρμογής των υπαρξιακών 

θεωρημάτων της Ανάλυσης συμπλέει με ουσιαστική άγνοια της δομής του συνόλου 

των πραγματικών αριθμών, μας παρέχει η “απόδειξη” που δόθηκε από μαθητή της 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου σ’ ένα επαναληπτικό διαγώνισμα στην 

παρακάτω άσκηση: 

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 

60x
5
 – 60x

4
 + 60x

3
 – 60x

2
 + 60x – 23 = 0 (1) 

έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα (0, 1). 

Η “μεθοδολογία” συνιστά εδώ να θεωρήσουμε την παράγουσα συνάρτηση του 

πρώτου μέλους της (1) 

f(x) = 10x
6
 – 12x

5
 + 15x

4
 – 20x

3
 + 30x

2
 – 23x 

                                                 
1
 Ουσιαστικά, χωρίς να το γνωρίζει, ο μαθητής αυτός έχει αποδείξει το Θεώρημα Μέσης Τιμής του 

Ολοκληρωτικού Λογισμού που βρίσκεται εκτός εξεταστέας ύλης! 



Για τη συνάρτηση αυτή ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο 

διάστημα [0, 1], επειδή είναι συνεχής ως πολυωνυμική και f(0) = 0 = f(1). Άρα 

υπάρχει ένας τουλάχιστον ξ(0, 1) τέτοιος ώστε f (ξ) 0  , δηλαδή ο ξ είναι ρίζα της 

εξίσωσης (1). Ο μαθητής ακολούθησε αυτήν ακριβώς την πορεία και στη συνέχεια 

επέλεξε  να αποδείξει τη μοναδικότητα της ρίζας με απαγωγή σε άτοπο: 

Αν η εξίσωση (1) έχει και μια δεύτερη ρίζα ρ στο διάστημα (0, 1) τότε για τη 

συνάρτηση 

g(x) = 60x
5
 – 60x

4
 + 60x

3
 – 60x

2
 + 60x – 23 

θα ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα [ξ, ρ] και άρα θα 

υπάρχει ένας τουλάχιστον αριθμός κ(ξ, ρ) τέτοιος ώστε g (κ) 0  . Η εξίσωση όμως 

g (x) 0   είναι  300x
4
 – 240x

3
 + 180x

2
 – 120x + 60 = 0 και μετά την απλοποίηση 

5x
4
 – 4x

3
 + 3x

2
 – 2x + 1 = 0 (2) 

Το άτοπο θα προκύψει αν αποδείξουμε ότι η τελευταία δεν έχει πραγματικές ρίζες. 

Ένας απλός σχετικά τρόπος, αξιοποιώντας αλγεβρικές γνώσεις της Α΄ Λυκείου, είναι 

να μετασχηματίσουμε το πολυώνυμο του πρώτου μέλους ως εξής: 

5x
4
 – 4x

3
 + 2x

2
 + x

2
 – 2x + 1 = 0  

x
2
(5x

2
 – 4x + 2) + (x – 1)

2
 = 0 

Επειδή η διακρίνουσα του τριωνύμου 5x
2
 – 4x + 2 είναι αρνητική, συμπεραίνουμε ότι 

η τελευταία εξίσωση, άρα και η ισοδύναμή της (2), δεν έχει πραγματικές ρίζες.
2
 

Ο μαθητής όμως, φτάνοντας στην εξίσωση (2), θυμήθηκε μία άλλη “μεθοδολογία” 

που είχε χρησιμοποιήσει επανειλημμένα στην Β΄ Λυκείου και έγραψε τα εξής: 

Οι μόνες δυνατές ρίζες αυτής της εξίσωσης είναι οι αριθμοί +1 και –1, αλλά με το 

σχήμα Horner βλέπουμε ότι καμία από αυτές δεν επαληθεύει την εξίσωση. Άρα 

καταλήγουμε σε άτοπο αφού 5x
4
 – 4x

3
 + 3x

2
 – 2x + 1 ≠ 0 xR. 

Με απλά λόγια, θεωρεί ότι κάθε πολυωνυμική εξίσωση μπορεί να έχει μόνο ακέραιες 

ρίζες ή ότι οι ακέραιοι αριθμοί εξαντλούν όλους τους πραγματικούς αριθμούς! 

Πίσω λοιπόν από τη φαινομενική γνώση εννοιών και μεθόδων της Ανάλυσης 

(εφαρμογή του θεωρήματος Rolle στην επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων), 

αποκαλύπτεται ουσιαστική άγνοια της δομής του συνόλου των πραγματικών 

αριθμών.  
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 Με τον ίδιο ουσιαστικά τρόπο αποδεικνύεται η μοναδικότητα της ρίζας ξ αν αντί του θεωρήματος 

Rolle και της απαγωγής σε άτοπο, χρησιμοποιηθεί η μονοτονία της συνάρτησης g. 



Μια κάπως διαφορετική κατάσταση, η οποία δημιούργησε πρόβλημα αξιολόγησης, 

εμφανίστηκε στην “απόδειξη” που επινόησε ένας μαθητής της Θετικής Κατεύθυνσης 

της Γ΄ Λυκείου σε επαναληπτικό διαγώνισμα στο οποίο είχε τεθεί, μεταξύ άλλων, και 

το ακόλουθο θέμα από τις εξετάσεις της 1
ης

 Δέσμης του έτους 2001: 

Έστω συνάρτηση f: [α, β]R, η οποία είναι συνεχής στο [α, β], παραγωγίσιμη 

στο (α, β) και f(α) = 2β, f(β) = 2α. 

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x) = 2x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α, β)  

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ξ1, ξ2(α, β) τέτοια ώστε f (ξ1)f (ξ2) = 4. 

Το πρώτο ερώτημα αποδεικνύεται εύκολα με εφαρμογή του θεωρήματος Bolzano στη 

συνάρτηση g(x) = f(x) – 2x, που εξασφαλίζει την ύπαρξη αριθμού γ(α, β) τέτοιου 

ώστε g(γ) = f(γ) – 2γ = 0. Μετά από αυτό, το δεύτερο ερώτημα προκύπτει άμεσα αν 

εφαρμόσουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού στα διαστήματα 

[α, γ] και [γ, β] και πολλαπλασιάσουμε τις αντίστοιχες ισότητες κατά μέλη. Με τα 

σημερινά δεδομένα των εξετάσεων και τη “μεθοδολογία” που έχει αναπτυχθεί, αυτή 

η διαδικασία θεωρείται πλέον υπόθεση ρουτίνας για κάθε μαθητή που προετοιμάζεται 

να λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις.    

Ο μαθητής όμως του παραδείγματός μας, αποσύνδεσε τελείως το δεύτερο ερώτημα 

από το πρώτο (που είχε ήδη απαντήσει σωστά). Εφάρμοσε το Θεώρημα Μέσης Τιμής 

δύο φορές στο [α, β], ονόμασε ξ1 και ξ2 τα αντίστοιχα σημεία του (α, β) και έγραψε 

τις αντίστοιχες ισότητες: 

1

f (β) f (α) 2α 2β 2(β α)
f (ξ ) 2

β α β α β α

   
     

  
 (1) 

2

f (β) f (α) 2α 2β 2(β α)
f (ξ ) 2

β α β α β α

   
     

  
 (2) 

Από τις (1) και (2), με πολλαπλασιασμό κατά μέλη, έφτασε αμέσως στο ζητούμενο 

αποτέλεσμα! 

Ο διδάσκων, ο οποίος (χωρίς πολύ σκέψη, είναι αλήθεια) μηδένισε τη συγκεκριμένη 

λύση, αντιμετώπισε την άλλη μέρα την έντονη αντίδραση του μαθητή που ζητούσε 

επίμονα να μάθει για ποιο λόγο η παραπάνω απόδειξη είναι λανθασμένη. Το βασικό 

του επιχείρημα ήταν ότι από τις υποθέσεις της άσκησης δεν προκύπτει η 

μοναδικότητα του σημείου ξ του Θεωρήματος Μέσης Τιμής για τη συγκεκριμένη 

συνάρτηση και άρα μπορεί να υποθέσει την ύπαρξη δύο τέτοιων σημείων! 



Η συζήτηση μεταξύ του διδάσκοντα και του μαθητή που ακολούθησε ήταν πολύ 

διαφωτιστική (και ενδεικτική των παραλείψεων της διδασκαλίας που είχε προηγηθεί). 

Στην αρχή τέθηκαν ζητήματα όπως η σημασία της γενικής διατύπωσης ενός 

θεωρήματος, η σχέση μεταξύ υποθέσεων και συμπεράσματος, το νόημα των 

εκφράσεων “υπάρχει τουλάχιστον ένα” και “υπάρχει ακριβώς ένα”. Ο διδάσκων 

χρησιμοποίησε επίσης τη γεωμετρική ερμηνεία των δύο ερωτημάτων της άσκησης 

για να δείξει ότι η απόδειξη του μαθητή δεν ισχύει πάντοτε. Π.χ. στην περίπτωση που 

η συνάρτηση f είναι κυρτή στο διάστημα [α, β], δεν μπορεί για ξ1  ξ2 να ισχύει 

1 2f (ξ ) f (ξ )  . Ο μαθητής φάνηκε να πείθεται ότι η απόδειξή του θα μπορούσε να 

ισχύει μόνο κάτω από πολύ ειδικές προϋποθέσεις για τη συνάρτηση f, αλλά την άλλη 

μέρα επανήλθε υποστηρίζοντας ότι στις υποθέσεις της άσκησης δεν αναφέρεται ο 

περιορισμός ξ1  ξ2 και άρα μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ισότητες (1) και (2) αφορούν 

το ίδιο σημείο! Ο συγκεκριμένος περιορισμός πράγματι δεν αναφέρονταν ρητά ούτε 

στη διατύπωση του θέματος στις πανελλαδικές εξετάσεις της 1
ης

 Δέσμης, γεγονός που 

αιτιολογεί τουλάχιστον εν μέρει την απαίτηση του μαθητή για επανεξέταση της 

βαθμολογίας του.
3
 Το γεγονός αυτό προκάλεσε τέτοια αμηχανία και προβληματισμό 

στον καθηγητή, που ζήτησε τη βοήθεια του σχολικού συμβούλου!  

 

Μερικά συμπεράσματα 

Τα προηγούμενα παραδείγματα και πολλά άλλα παρόμοια (η εμπειρία από τα 

βαθμολογικά κέντρα παρέχει ανεξάντλητο πλήθος …), αποσαφηνίζουν την ουσία του 

διδακτικού προβλήματος που θίξαμε στην εισαγωγή και στο οποίο θέλουμε να 

εστιάσουμε την προσοχή. Πρόκειται για τη χρήση εξεζητημένων τεχνικών της 

Ανάλυσης από μαθητές που έχουν βαθύτατες παρανοήσεις για θεμελιώδεις 

μαθηματικές έννοιες. Θα ήταν πολύ βολικό, για όσους ασκούμε το λειτούργημα της 

διδασκαλίας, να μπορούσε να αποδοθεί η αιτία αυτού του νοσηρού φαινομένου στην 

έλλειψη προσοχής ή την αδιαφορία εκ μέρους των μαθητών. Επειδή όμως το 

φαινόμενο είναι μαζικό και διαχρονικό, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υποστηριχτεί 

σοβαρά. Γνωρίζουμε άλλωστε πολύ καλά ότι για διάφορους λόγους (που μπορούν 

εύκολα να εξηγηθούν), η εμβάθυνση σε θεμελιώδεις έννοιες όπως μεταβλητή ή 

                                                 
3
 Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η χρήση δύο διαφορετικών συμβόλων για το ίδιο αντικείμενο δεν 

είναι ασυνήθιστη στα Μαθηματικά. Παραμένοντας στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, 

υπενθυμίζουμε ότι τον Μάιο του 2011 η Κ.Ε.Ε. χρησιμοποίησε τους συμβολισμούς f(x) = e
x
 = g(x) για 

να δημιουργήσει ένα δήθεν πρωτότυπο θέμα επίλυσης συστήματος δύο ολοκληρωτικών εξισώσεων!  



παράμετρος, η δομή του R και άλλα συναφή θέματα, δεν αποτελούν προτεραιότητα 

της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Λύκειο (παρά τα όσα αναφέρονται και 

προτείνονται στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών).  

Είναι προφανές (και γνωστό τουλάχιστον από την εποχή του Euler!) ότι η κατανόηση 

των βασικών αλγεβρικών εννοιών και η ικανότητα στον αλγεβρικό λογισμό 

αποτελούν προϋποθέσεις εκ των “ων ουκ άνευ” για οποιαδήποτε πρόοδο στη μάθηση 

της  Ανάλυσης.
4
 Η σύμφυτη όμως δυσκολία των εννοιών της τελευταίας, η ακόμη 

μεγαλύτερη δυσκολία των θεμάτων που επιλέγει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων 

και η χρονική συμπίεση της διδασκαλίας σε ένα μόνο σχολικό έτος, εκτρέπουν 

αυτόματα το μάθημα σε “ασκησιολογία” και “μεθοδολογία” που δεν αφήνουν σχεδόν 

κανένα περιθώριο για ουσιαστική εμβάθυνση. Χρειάζεται λοιπόν επειγόντως μια 

επανεξέταση των διδακτικών προτεραιοτήτων και η μελέτη παραδειγμάτων, όπως 

αυτά που αναφέραμε, δείχνει προς τα πού θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας.   

Το διδακτικό πρόβλημα που αναδεικνύουν οι προηγούμενες επισημάνσεις γίνεται 

περισσότερο εμφανές μέσα από μια σύγκριση με το μάθημα της Ευκλείδειας 

Γεωμετρίας κατά την εποχή της μεγάλης ακμής του (τις δεκαετίες του 1960 και 

1970). Η εννοιολογική ενότητα του κλάδου και ο συνδυασμός εποπτείας και λογικής 

συνέπειας, μαζί με ένα εύρος διδασκαλίας τεσσάρων ετών (από την Γ΄ μέχρι την ΣΤ΄ 

τάξη του τότε εξατάξιου Γυμνασίου), έκαναν δυνατή μια διδακτική προσέγγιση που 

συνδύαζε την εμβάθυνση με την ανάπτυξη ουσιαστικής μεθοδολογίας επίλυσης των 

γεωμετρικών προβλημάτων. Η σύγκριση ιδιαίτερα των σημερινών βιβλίων Ανάλυσης 

που κυκλοφορούν στην αγορά ως “βοηθήματα” (τα οποία είναι συνήθως ογκώδεις 

συλλογές ασκήσεων κατ’ εικόνα και ομοίωση της εξεταστικής θεματογραφίας) με τα 

βιβλία Ευκλείδειας Γεωμετρίας εκείνης της εποχής, είναι καταλυτική υπέρ των 

τελευταίων. Όχι τόσο για τα βιβλία καθεαυτά, αλλά για την ποιότητα του διδακτικού 

έργου στο οποίο στηρίζονται και τη διδακτική συνέπεια που εκφράζουν. Η ύπαρξη 

αυτών των στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στροφή της διδασκαλίας, 

από το ανελέητο κυνήγι θεμάτων που γίνεται σήμερα, σε ουσιαστικά ζητήματα 

                                                 
4
 Το 1748, στον πρόλογο του βιβλίου του Introductio in Analysin Infinitorum (Εισαγωγή στην 

Απειροστική Ανάλυση), ο μέγας μαθηματικός και δάσκαλος Leonhard Euler (1707 – 1783) θεώρησε 

αναγκαίο να γράψει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Με έχει απασχολήσει συχνά το γεγονός ότι οι πιο πολλές δυσκολίες, οι οποίες εμποδίζουν την 

πρόοδο των σπουδαστών που προσπαθούν να μάθουν Ανάλυση, οφείλονται στο εξής: Αν και 

κατανοούν λίγα πράγματα από τη συνήθη άλγεβρα, επιμένουν εν τούτοις σ’ αυτήν την πιο 

περίπλοκη τέχνη. Έτσι λοιπόν όχι μόνο παραμένουν στο περιθώριο, αλλά αποκτούν παράξενες ιδέες 

για την έννοια του απείρου, την οποία οφείλουν να χρησιμοποιήσουν. 

 



μάθησης, και θα μπορούσε πολλά να μας διδάξει επ’ αυτού η μελέτη ορισμένων 

σημαντικών έργων εκείνης της εποχής. Το ανεπανάληπτο Βιβλίο της μεθοδολογίας 

των γεωμετρικών τόπων του Γιάννη Ντάνη (έκδοση 1977), προϊόν πολύχρονης και 

πολύμοχθης διδακτικής εμπειρίας, περιέχει έναν μοναδικής διδακτικής αξίας 7σέλιδο 

πρόλογο στον οποίο ο σπουδαίος δάσκαλος επισημαίνει, μεταξύ άλλων, και το εξής: 

Είναι προτιμότερο για ένα παιδί να πιστεύει ότι δεν ξέρει μαθηματικά, παρά να 

του δοθεί η ψευδαίσθηση ότι ξέρει, χωρίς να ξέρει. 

Η φράση αυτή, που γράφτηκε από έναν μαθηματικό – φροντιστή μιας εποχής που 

φαίνεται ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στη σημερινή 

εποχή της “ευκολίας” και της “εξεταστέας ύλης”. Το Λύκειο δεν είναι δυνατόν να 

λειτουργεί ως φτωχός συγγενής του Φροντιστηρίου, η διδασκαλία και η μάθηση των 

Μαθηματικών μπορεί και πρέπει να γίνει πιο ελκυστική και δημιουργική από την 

επίλυση ασκήσεων και πιθανών θεμάτων για κάθε είδους εξετάσεις!  
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