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Δηζαγσγή
Σηόρνο ηνπ παξόληνο ζεκεηώκαηνο (απόξξνηα εθηεηακέλεο εξεπλεηηθήο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ) είλαη λα παξνπζηάζεη κεξηθέο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο
γηα αλαλέσζε θαη εκπινπηηζκό ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ
Μαζεκαηηθώλ ζηηο δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ, πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ
Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ.

Τα Γ.Μ. κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηα παξαδνζηαθά ζρνιηθά
καζεκαηηθά (ηελ άιγεβξα, ηε γεσκεηξία, ηελ ηξηγσλνκεηξία θαη ην
Λνγηζκό).
“Θα ήηαλ θαιύηεξα αλ ν θαζέλαο ήμεξε ηα πάληα. Αθνύ όκωο απηό δελ
κπνξεί λα ζπκβεί πνηέ, ζα πξέπεη λα δηαιέμνπκε ηη ζα δηδαρζεί θαη
κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη νη καζεκαηηθνί ηνπ κέιινληνο γλωξίδνπλ
πνιιή Αλάιπζε”.
Η εζηία ηεο παξνύζαο πξόηαζεο είλαη ν εληνπηζκόο ησλ κεγάισλ θαη
θεληξηθώλ ηδεώλ-ελλνηώλ πνπ δηαπεξλνύλ θαη ζπλζέηνπλ ην ζθειεηό
ηνπ νηθνδνκήκαηνο ησλ Γ.Μ. θαη ε αλαδήηεζε επθαηξηώλ γηα ηελ όζν
ην δπλαηό θαιιηέξγεηα ηνπο θαη κέζα από ηα ππάξρνληα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα.
Τέηνηεο κεγάιεο ηδέεο θαη έλλνηεο είλαη,
νη βαζηθέο αξρέο απαξίζκεζεο, ε αλαδξνκή, ε καζεκαηηθή επαγωγή, ηα
γξαθήκαηα, νη εμηζώζεηο δηαθνξώλ, ε κειέηε αιγνξίζκωλ.

Παίξλνληαο ππόςε ηηο αξρέο πνπ ζεσξεί ν Καζεγεηήο Maurer θαη πνπ
νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο πηνζεηνύλ, θαη κε ηελ παξαδνρή όηη ην
δηαθξηηό είλαη αθελόο πην εύθνια δηαρεηξίζηκν ζε ζύγθξηζε κε ην
ζπλερέο εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ, θαη αθεηέξνπ όηη ηνπο βνεζάεη λα
αλαπηύμνπλ ινγηθνκαζεκαηηθέο ηθαλόηεηεο αλώηεξνπ επηπέδνπ (Van
Hill) απ’ όηη κέζα από ηα παξαδνζηαθά (ζπλερηζηηθά θπξίσο)
καζεκαηηθά, ζπλνπηηθά ε πξόηαζή καο είλαη:
Αξρηθά αλαδήηεζε θαη αλάδεημε ηνπ δηαθξηηνύ θαη ηωλ δηαδηθαζηώλ κε
ηηο νπνίεο ζπζρεηίδεηαη, ζ’ όιε ηελ έθηαζε ηωλ ππαξρόληωλ αλαιπηηθώλ
πξνγξακκάηωλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Σε δεύηεξε θάζε,
ζπκπιήξωζε εκβόιηκα ηεο δηδαθηέαο ύιεο κε ζέκαηα Γηαθξηηώλ
Μαζεκαηηθώλ ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη θπξίωο ζηηο κεγάιεο θαη
θεληξηθέο ηνπο έλλνηεο-ηδέεο (π.ρ. αλαδξνκή).
Τέινο ζε ηξίηε θάζε ζπγθξόηεζε ελόο καζήκαηνο Γηαθξηηώλ
Μαζεκαηηθώλ ην νπνίν ζα απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο
Τερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο, ζα δηδάζθεηαη 1 ώξα
εβδνκαδηαία, ζα εμεηάδεηαη από θνηλνύ κε ηα Μαζεκαηηθά Καηεύζπλζεο
(κε αλαινγία ζεκάηωλ 3:1) θαη ν βαζκόο ζ’ απηό ην κάζεκα ζα πνιι/ηαη
κε ζπληειεζηή 0,25 ηόζν ν πξνθνξηθόο όζν θαη ν γξαπηόο, γηα ηελ
εμαγωγή βαζκνύ ζηα Μαζεκαηηθά Καηεύζπλζεο. (Θα κπνξνύζε
ελδερνκέλωο ζηε ζέζε ηωλ Γ.Μ. ηεο Τερλνινγηθήο Καηεύζπλζεο λα
ππάξμεη αληίζηνηρν κάζεκα γηα ηελ Θεηηθή Καηεύζπλζε κε αληηθείκελν
π.ρ. ζηνηρεία από Με Δπθιείδεηεο Γεωκεηξίεο θαη Γηαθνξηθέο
Δμηζώζεηο).
Καηά ηνλ Maurer νη δηαδηθαζίεο/αιγόξηζκνη θαη ε κειέηε απηώλ ησλ
ίδησλ ησλ δηαδηθαζηώλ είλαη πνπ μερσξίδεη ηα Γ.Μ. Τελ ίδηα άπνςε
έρνπλ θαη νη Grenier θαη Payan, αιιά θαη ίζσο όινη πνπ έρνπλ
πξνζπαζήζεη λα δώζνπλ απάληεζε ζην ηη είλαη ηα Γ.Μ.
Σηα πιαίζηα ησλ θαηεπζύλζεσλ απηώλ, αλαιπηηθά θαη γηα ηηο ηάμεηο
Β’θαη Γ’ Λπθείνπ πξνηείλνπκε:

Για τη Β΄ Σάξη Λυκείου
Αξρηθά ζηνλ νξηζκό ηεο αθνινπζίαο λα δνζεί έκθαζε ζηνλ αλαδξνκηθό
νξηζκό θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαπξαγκαηεπζεί ε ζεσξία ησλ
αλαδξνκηθώλ αθνινπζηώλ, αιιά ζ’ έλα επίπεδν πνπ λα είλαη πξνζηηό

ζηνπο καζεηέο, δεδνκέλνπ όηη ζα δηδαρζεί ζηελ Άιγεβξα ηεο Γεληθήο
Παηδείαο.
Η ππάξρνπζα δηδαθηέα ύιε ζηελ Άιγεβξα ηεο Β΄ ιπθείνπ παξέρεη
όκσο θαη άιιεο επθαηξίεο γηα αλάδεημε θαη δηαπξαγκάηεπζε βαζηθώλ
ελλνηώλ από ηα Γ.Μ., όπσο π.ρ. ε έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ κε αθνξκή
ηνλ αιγόξηζκν ηεο δηαίξεζεο πνιπσλύκσλ θαη ην ζρήκα Horner. Σην
πιαίζην ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ (“Δπίιπζε Δμηζώζεσλ”) ζα κπνξνύζε λα
εληαρζεί θαη ε (αιγνξηζκηθή) κέζνδνο Newton γηα επίιπζε εμηζώζεσλ.
Όζνλ αθνξά ηώξα ηα Μαζεκαηηθά Καηεύζπλζεο ζηε Β΄ ιπθείνπ, έλα
ζεκαληηθό θνκκάηη, ίζσο ε βάζε ησλ Γ.Μ.,
ε Σηνηρεηώδεο Θεσξία Αξηζκώλ, θη απηό αμίδεη λα ζεκεησζεί, έρεη ήδε
εδξαησζεί ζηε δηδαθηέα ύιε έζησ θαη κε πεξηθνπέο.
πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία νιόθιεξνπ ηνπ θεθαιαίνπ κε ηε Θεσξία
Αξηζκώλ.
Θεσξνύκε πσο δελ ζα ήηαλ νπηνπία ε πξόηαζε λα πξνζηεζεί κία
δηδαθηηθή ώξα ζην εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα ηόζν ζηε Β΄ όζν
θαη ζηε Γ΄ ιπθείνπ κε ζθνπό λα δηδαρζνύλ ελόηεηεο από ηα Γ.Μ. ζηηο
δύν απηέο ηάμεηο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Τερλνινγηθή Καηεύζπλζε. Η
ύπαξμε ηεο θαηεύζπλζεο απηήο κε ηηο ησξηλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην
πξόγξακκα ζπνπδώλ ίζσο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί.
ε Τερλνινγηθή Καηεύζπλζε πνπ πξαγκαηηθά σο ηδέα θαη ζύιιεςε
θαη’ αξρήλ δελ ήηαλ άζηνρε. Γελ κπνξνύζε όκσο λα δηθαηνινγήζεη ηε
δηαθνξεηηθόηεηα ηεο (άξα θαη ηελ ύπαξμή ηεο) κε ηελ δηδαζθαιία ησλ
“πνζνζηώλ”.

Σηε βάζε απηή θαη γηα ηελ Τερλνινγηθή
Καηεύζπλζε ηεο Β΄ Λπθείνπ,
πξνηείλεηαη:
(i) Γηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο Πηλάθσλ, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε ζην
πλεύκα πνπ δηδάρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Γεζκώλ. Ο
πίλαθαο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί σο εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν θαη
όρη σο αληηθείκελν γηα ζεσξεηηθή επεμεξγαζία. Απηό ζα επηηεπρζεί
κέζα από ηηο εθαξκνγέο ησλ πηλάθσλ (π.ρ. ζηνπο γεσκεηξηθνύο
κεηαζρεκαηηζκνύο ζην επίπεδν, έλα ζέκα πνπ κπνξεί ρσξίο πξόβιεκα
λα δηδαρζεί ζηε Β΄ ιπθείνπ, έζησ θαη αλ απηό απνζύξζεθε γηα

άγλσζηνπο ιόγνπο από ηελ Γ΄ ιπθείνπ αθνύ είρε δηδαρζεί γηα κηα
ρξνληά κε επηηπρία).
(ii) Γηδαζθαιία Σηνηρείσλ από ηε Θεσξία Γξαθεκάησλ. Η πξόηαζε
απηή κπνξεί λα αθνύγεηαη ππεξβνιηθή θαη βαξηά γηα ην επίπεδν ηνπ
ιπθείνπ, αιιά πηζηεύνπκε πσο είλαη ξεαιηζηηθή. Η ζεσξία απηή ζ’
έλα πξώην επίπεδν, είλαη πξνζηηή, δελ απαηηεί πνιιέο γλώζεηο από
πξνεγνύκελα καζεκαηηθά, επηιύεη πξνβιήκαηα δύζθνια κε
εμαηξεηηθά απινύο ηξόπνπο θαη ην θπξηόηεξν, ηα πξνβιήκαηα πνπ
επηιύεη είλαη πξαγκαηηθά, πιήξε λνήκαηνο θαη έρνπλ έληνλα
πξνθιεηηθό ραξαθηήξα ώζηε λα θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ
επηκνλή ησλ καζεηώλ. Γηθαηώλεη γηα άιιε κηα θνξά επίζεο ηελ
δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο Πηλάθσλ θαη γεληθά απνηειεί έλα
παξάδεηζν γηα δηαδηθαζίεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο.

Σηε βάζε απηή θαη γηα ηελ Τερλνινγηθή
Καηεύζπλζε ηεο Β΄ Λπθείνπ,
πξνηείλεηαη:
(i) Γηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο Πηλάθσλ, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε
ζην πλεύκα πνπ δηδάρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
Γεζκώλ. Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί σο εμαηξεηηθά ρξήζηκν
εξγαιείν θαη όρη σο αληηθείκελν γηα ζεσξεηηθή επεμεξγαζία. Απηό
ζα επηηεπρζεί κέζα από ηηο εθαξκνγέο ησλ πηλάθσλ (π.ρ. ζηνπο
γεσκεηξηθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο ζην επίπεδν, έλα ζέκα πνπ κπνξεί
ρσξίο πξόβιεκα λα δηδαρζεί ζηε Β΄ ιπθείνπ, έζησ θαη αλ απηό
απνζύξζεθε γηα άγλσζηνπο ιόγνπο από ηελ Γ΄ ιπθείνπ αθνύ είρε
δηδαρζεί γηα κηα ρξνληά κε επηηπρία).
(ii) Γηδαζθαιία Σηνηρείσλ από ηε Θεσξία Γξαθεκάησλ. Η πξόηαζε
απηή κπνξεί λα αθνύγεηαη ππεξβνιηθή θαη βαξηά γηα ην επίπεδν ηνπ
ιπθείνπ, αιιά πηζηεύνπκε πσο είλαη ξεαιηζηηθή. Η ζεσξία απηή ζ’
έλα πξώην επίπεδν, είλαη πξνζηηή, δελ απαηηεί πνιιέο γλώζεηο από
πξνεγνύκελα καζεκαηηθά, επηιύεη πξνβιήκαηα δύζθνια κε
εμαηξεηηθά απινύο ηξόπνπο θαη ην θπξηόηεξν, ηα πξνβιήκαηα πνπ
επηιύεη είλαη πξαγκαηηθά, πιήξε λνήκαηνο θαη έρνπλ έληνλα
πξνθιεηηθό ραξαθηήξα ώζηε λα θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ
επηκνλή ησλ καζεηώλ. Γηθαηώλεη γηα άιιε κηα θνξά επίζεο ηελ

δηδαζθαιία ηεο Θεσξίαο Πηλάθσλ θαη γεληθά απνηειεί έλα
παξάδεηζν γηα δηαδηθαζίεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο.

Για τη Γ΄ Tάξη Λυκείου
Με ην ζθεπηηθό όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ίζσο δελ ζα ζπλαληήζνπλ
πνηέ κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία απηνί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ ή ηεο παξαγώγνπ, ελώ απελαληίαο ζπλδπαζκνύο
θαη ζπλδπαζηηθέο ζθέςεηο γηα ιήςε απνθάζεσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θάλνπλ θαζεκεξηλά, πξνηείλεηαη λα απαιεηθζεί ην θεθάιαην ησλ
Παξαγώγσλ από ηα Μαζεκαηηθά Γεληθήο Παηδείαο θαη νη καζεηέο λα
δηδάζθνληαη ηα ππόινηπα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζην εγρεηξίδηό
ηνπο (Σηαηηζηηθή, Σπλδπαζηηθή θαη Σηνηρεία Πηζαλνηήησλ).
Ιδηαίηεξα ε Σπλδπαζηηθή ζα δώζεη ζηνπο καζεηέο όισλ ησλ
θαηεπζύλζεσλ ηε δπλαηόηεηα λα εθδειώζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο
ηθαλόηεηεο ζε κηα ηζόηηκε βάζε πάλσ ζηελ νπνία θαη ζα αμηνινγεζνύλ,
αίξνληαο έηζη ηελ αδηθία πνπ ζήκεξα πθίζηαληαη νη καζεηέο ηεο
Θεσξεηηθήο Καηεύζπλζεο.
Όζνλ αθνξά ηώξα ηελ πξόηαζε γηα ην κνλόσξν κάζεκα ησλ
Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ πνπ έρεη δηαηππσζεί ζε πξνεγνύκελε
παξάγξαθν, θαη γηα ηελ Τερλνινγηθή Καηεύζπλζε, απηό πξνηείλεηαη
λα πξαγκαηεύεηαη γεληθά δύν γλσζηηθά αληηθείκελα από ηα Γ.Μ.
Σπγθεθξηκέλα,

(i) Μηα εηζαγσγή ζηε Θεσξία Αιγνξίζκσλ, θαη
(ii) Τηο Δμηζώζεηο Πεπεξαζκέλσλ Γηαθνξώλ.
Οη καζεηέο αζρνινύληαη εθηεηακέλα κε αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο.
Σπλήζσο όκσο απηέο νη δηαδηθαζίεο απιώο εθηεινύληαη θαη καζαίλνληαη κε ηελ εμάζθεζε από ηνπο καζεηέο.
Οη ίδηνη νη Αιγόξηζκνη πνηέ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα δελ γίλνληαη
απηνί θαζ’ απηνί αληηθείκελν κειέηεο. Απηό αθξηβώο είλαη πνπ
πξνηείλεηαη εδώ. Έρνληαο θηάζεη ζηε Γ΄ ιπθείνπ νη καζεηέο έρνπλ
ππόςε ηνπο κηα κεγάιε γθάκα αιγνξίζκσλ ηνπο νπνίνπο ζα θιεζνύλ
ηώξα λα “βάινπλ ζην κηθξνζθόπην”.
Καηά ηνπο S. Maurer θαη A. Ralston
“Γελ κπνξείο λα θάλεηο ΓΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ρωξίο Αιγνξίζκνπο”.

Τν άιιν πξνηεηλόκελν γλσζηηθό αληηθείκελν,
νη Δμηζώζεηο Πεπεξαζκέλσλ Γηαθνξώλ, αλ θαη δελ είλαη λέν ζηα
Μαζεκαηηθά, εληνύηνηο δσεξή αλαζέξκαλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γύξσ
από ην ζέκα, πξνέθπςε θάησ από ηηο αλάγθεο θαη ηε βαξύηεηα πνπ
έρνπλ απνθηήζεη νη αλαδξνκηθέο δηαδηθαζίεο ζηα Σύγρξνλα
Μαζεκαηηθά.
Καηά ηνλ Martin Gardner “ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα πξνθαιέζεηο ην
ελδηαθέξνλ ελόο καζεηή είλαη λα ηνπ παξνπζηάζεηο έλα πεξίεξγν
καζεκαηηθό παηγλίδη, κηα ζπαδνθεθαιηά, έλα καγηθό ηξπθ, έλα αζηείν,
έλα παξάδνμν ή ηέινο πάληωλ θάηη απ’ όια εθείλα πνπ νη πιεθηηθνί
θαζεγεηέο πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ, γηαηί δελ ηα ζεωξνύλ ζνβαξά”.
Καη κάιηζηα ηε ζηηγκή πνπ “νη πεξηζζόηεξνη καζεκαηηθνί δειώλνπλ
όηη θάλνπλ καζεκαηηθά γηα ηνλ πνιύ ζνβαξό ιόγν όηη ηνπο αξέζεη θαη
όηη δηαζθεδάδνπλ κ’ απηό πνπ θάλνπλ”.
Τειεηώλνληαο θαη ζε ζρέζε κε ελδερόκελεο επηθπιάμεηο απέλαληη
ζηελ πξόηαζε καο γηα εηζαγσγή ζηνηρείσλ από ηα Γηαθξηηά
Μαζεκαηηθά ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε, ζα επηθαιεζηνύκε ηε ξήζε ελόο
από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θηινζόθνπο ηνπ 2νπ αηώλα,

“Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηελ γλώζε όηη
είλαη ζεκαληηθό γηα ηε δωή” H. Putnam

