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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει την επιρροή των 

σχολικών βιβλίων στη διδασκαλία και τη µάθηση των µαθηµατικών, µελετώντας ως 

κύριο θέµα την παρουσίαση της έννοιας του ορίου. Προς το σκοπό αυτό αξιοποιούνται 

τρία σχολικά βιβλία που διδάσκονται σήµερα (2012 – 2013) στα ηµερήσια γενικά 

λύκεια και στα ηµερήσια επαγγελµατικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της Ελλάδας και ένα ακόµη 

που διδασκόταν µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, στα γενικά λύκεια της Ελλάδας. 

 Η εργασία χωρίζεται σε τρία κύρια µέρη. Στο Α΄ µέρος παρουσιάζεται ένα 

πείραµα µικρής κλίµακας, µε σκοπό να αναδειχθεί η δύναµη επιρροής των σχολικών 

βιβλίων στη διαδικασία της µάθησης. Περιλαµβάνεται επίσης και µία σύντοµη ιστορική 

αναφορά στην εξέλιξη των επ’ άπειρον διαδικασιών στα Μαθηµατικά. Στο Β΄ µέρος 

παρουσιάζονται κάποια από τα ερευνητικά θεωρητικά σχήµατα µέσω των οποίων 

µελετάται η κατανόηση µαθηµατικών εννοιών, καθώς και η επίδραση του ανθρώπινου 

παράγοντα (πεποιθήσεις, κοινωνικό περιβάλλον της τάξης, «διδακτικό συµβόλαιο») 

κατά τη διδασκαλία και την πορεία προς την κατανόηση. Ακόµη αναφέρονται κάποιες 

ειδικές παρατηρήσεις επί της διδασκαλίας της έννοιας του ορίου. Το Γ΄ µέρος 

περιλαµβάνει την παρουσίαση της γενικής φιλοσοφίας που διαπνέει τα σχολικά βιβλία 

εστιάζοντας στην παρουσίαση της έννοιας του ορίου. Το τελευταίο τµήµα αυτού του 

µέρους περιλαµβάνει επίσης σχολιασµό της παρουσίασης των βιβλίων, αξιοποιώντας το 

θεωρητικό υπόβαθρο του Β΄ µέρους της εργασίας. 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation’s main purpose is to point out the influence of school books in 

the teaching, and the learning of mathematics. It focuses on the presentation of the limit 

concept. For this purpose three school books that are in use today (2012 – 2013) in 

“general high schools” and in “professional high schools” of Greece are utilized. Also 

another one that was used until the late 90’s in “general high schools” in Greece. 

 This dissertation is divided in three main parts. In part Á  a small scale 

experiment is presented, in order to mark out the influence of school books in the 

teaching and learning of mathematics. In this part a brief historical reference is also 

included on the evolution of Calculus. In part B΄ research theoretical frameworks that 

analyze the conceptual understanding are presented, as well as the influence of social 

factors (beliefs, social classroom environment, “didactical contract”) in the reality of the 

mathematical classroom. In addition some specific observations related with the 

teaching of the limit concept are mentioned. Part C΄ refers to the general philosophy that 

governs the presentation in school books and the limit concept in particular. The last 

section presents the books through the lenses of the theoretical background in part B΄ of 

this dissertation. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 Η παρούσα εργασία είναι η τελευταία πράξη στη διαδροµή αυτού του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια κυρία 

Ιωάννα Μαµωνά – Downs για την πολύτιµη καθοδήγησή της και τις συµβουλές της ως 

επιβλέπουσα της εργασίας. 

 Ακόµη θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διδάσκοντες αυτού του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος. Πέρα από τις διαλέξεις των µαθηµάτων µοιράστηκαν 

µαζί µας τις εκπαιδευτικές τους εµπειρίες, πράγµα πολύτιµο για δασκάλους των 

µαθηµατικών. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου 

ορόφου και ιδιαίτερα τα παιδιά από τα «εφαρµοσµένα» για την παρέα, τις µαθηµατικές 

ανταλλαγές απόψεων και γνώσεων. 

 Θα ήθελα επιπλέον να ευχαριστήσω όλους τους µαθητές και µαθήτριές µου, για 

το ενδιαφέρον τους και την πρόοδό τους. 

 Ευχαριστώ ακόµη την οικογένειά µου, που πάντα είναι δίπλα µου, όντας ένα 

σταθερό σηµείο αναφοράς. 

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Μαρία, στους Κώστα K., Κώστα Ν., Μαρία Ρ., Ηλία 

και στην «οµάδα διδακτικής»: Ελένη, Θέµη, Ιωάννα και Πετρούλα. 
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Α.1. Πείραµα 

 

Α.1.1. Εισαγωγή 

 

Το εν λόγω πείραµα περιλαµβάνει διαλόγους µε τρεις µαθητές δηµοσίων 

σχολείων της Ελλάδας. Οι δύο είναι µαθητές της Α’ γυµνασίου και ένας εξ’ αυτών είναι 

µαθητής της Β’ γυµνασίου. Οι µαθητές της Α’ γυµνασίου έως σήµερα στη σχολική 

περίοδο 2012 – 2013 έχουν διδαχθεί τις ενότητες που περιλαµβάνουν τους φυσικούς 

αριθµούς, τα κλάσµατα, τους πεπερασµένους δεκαδικούς αριθµούς, τη µετατροπή 

αυτών σε δεκαδικά κλάσµατα και αντίστροφα. Επίσης έχουν διδαχθεί τη διάταξη των 

αριθµών (φυσικών – κλασµάτων – δεκαδικών) και έχουν µάθει τη χρήση υπολογιστή 

τσέπης. 

Ο µαθητής της Β’ γυµνασίου έχει επιπλέον διδαχθεί τους άρρητους αριθµούς. Η 

ενότητα των άρρητων αριθµών στο σχολικό βιβλίο παρουσιάζεται σε συνδυασµό µε 

τους πραγµατικούς αριθµούς. Προηγείται του ορισµού ιστορική αναφορά στους 

Πυθαγόρειους και στην κρίση που προέκυψε στα µαθηµατικά µε την ανακάλυψη των 

άρρητων. Ο ορισµός που δίνεται στο σχολικό βιβλίο είναι ο εξής (Βλάµος et al, 2006): 

«Κάθε αριθµός που δεν είναι ρητός, ονοµάζεται άρρητος αριθµός». Τον ορισµό 

ακολουθεί παράδειγµα προσέγγισης της δεκαδικής αναπαράστασης του άρρητου 

αριθµού 2  µε διαδοχικές προσεγγίσεις από αριστερά και δεξιά. Το βιβλίο συνεχίζει 

µετά από το παράδειγµα µε την εισαγωγή των πραγµατικών αριθµών, όπου ορίζονται 

ως εξής (Βλάµος et al, 2006): «οι πραγµατικοί αριθµοί αποτελούνται όχι µόνο από τους 

ρητούς αλλά και όλους τους άρρητους». 

Το ερώτηµα που τους τέθηκε έχει ως εξής: «Ας υποθέσουµε ότι φτιάχνουµε ένα 

δεκαδικό αριθµό, τον 0.999... και να θυµάσαι πως έχεις δικαίωµα να βάλεις στο τέλος 

του όσο εννιάρια επιθυµείς χωρίς κανένα περιορισµό, στην ουσία µπορείς να βάλεις 

άπειρα εννιάρια. Θα ήθελα τη γνώµη σου για την ισχύ της εξής ισότητας2 0.999... 1= ». 

 
  

                                                      
2 Περισσότερες πληροφορίες επί της ισχύος της ισότητας στο Παράρτηµα. 
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Α.1.2. ∆ιάλογοι 

 

Μαθητής Α: ο µαθητής αυτός έχει διαγνωσµένη δυσλεξία, χωρίς αυτό να τον 

δυσκολεύει καθόλου στα µαθηµατικά. Μάλιστα εµφανίζει ιδιαίτερη ευκολία στη 

διαπραγµάτευση γεωµετρικών θεµάτων. Οι σχολικές του επιδόσεις είναι άνω του 18 µε 

άριστα το 20. Ο πατέρας είναι δάσκαλος στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και η µητέρα 

συνταξιούχος σχολική σύµβουλος πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε µεταπτυχιακές 

σπουδές ψυχολογίας. Επίσης να σηµειωθεί πως η διδάσκουσα το µάθηµα στο σχολείο, 

αξιοποιεί πλήρως το σχολικό βιβλίο. 

∆ιάλογος: 

Μαθητής Α – ∆εν είναι ίσα! 

Ερωτών – Γιατί δεν είναι ίσα; 

Μαθητής Α – Μου φαίνεται πως µε δουλεύεις, «βλάκας» είσαι; 

Ερωτών – Γιατί το λες αυτό; 

Μαθητής Α – Μα δεν θα είναι ποτέ ίσα αφού ο ένας αριθµός αρχίζει µε 0 και ο 

άλλος είναι 1. (σε αυτό το σηµείο επισηµαίνει αυτά που λέει µε τα χέρια του στο χαρτί 

δείχνοντας το 0 και το 1) 

Ερωτών – Κι αν σου έλεγα ότι είναι ίσα; 

Μαθητής Α – Λες ψέµατα, θέλω να µου το αποδείξεις!... 

Μαθητής Β: ο µαθητής αυτός παρουσιάζει µια ευκολία σε νοερούς 

αλγεβρικούς υπολογισµούς, όπως η χρήση της επιµεριστικής ιδιότητας πριν ακόµη τη 

µάθει, ενώ δείχνει µία ιδιαίτερη προτίµηση προς την άλγεβρα. Οι σχολικές του 

επιδόσεις είναι άνω του 18 µε άριστα το 20. Οι γονείς είναι και οι δύο ιδιωτικοί 

υπάλληλοι. Η µητέρα επιπλέον διαθέτει πτυχίο Ελληνικής φιλολογίας και πριν από 

χρόνια είχε εργασθεί στην ιδιωτική εκπαίδευση ως φιλόλογος. Επίσης να σηµειωθεί 

πως ο διδάσκων το µάθηµα στο σχολείο δεν αξιοποιεί το σχολικό βιβλίο, διδάσκει από 

µνήµης και κάποιες φορές βάζει ασκήσεις στους µαθητές από το σχολικό βιβλίο. 

∆ιάλογος: 

Μαθητής Β – ∆εν είναι ίσα! 

Ερωτών – Γιατί δεν είναι ίσα; 

Μαθητής Β – ∆εν µπορώ να το εξηγήσω, αλλά δεν θα είναι ποτέ ίσα. 
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Ερωτών – Γιατί το λες αυτό; Μήπως φταίει πως ο ένας αρχίζει µε 0 και ο άλλος 

µε 1; (σε αυτό το σηµείο γίνεται η υπόθεση πως ο µαθητής έχει κατά νου τη διάταξη 

των αριθµών) 

Μαθητής Β – Όχι δεν είναι αυτό, αν και θα µπορούσε, αλλά το πρόβληµα είναι 

πως όσα εννιά και να βάλω στο τέλος πάντα κάτι θα λείπει. Στο 0.9 λείπει το 0.1, στο 

0.99 λείπει το 0.01 και νοµίζω πως πάντα κάτι θα λείπει. 

Ερωτών – Κι αν σου έλεγα ότι είναι ίσα; 

Μαθητής Β – Θέλω να µου το αποδείξεις!... 

Μαθητής Γ: ο µαθητής αυτός κατά δήλωσή του προτιµά τις ανθρωπιστικές 

επιστήµες και σε σχέση µε τα µαθηµατικά δείχνει µία ιδιαίτερη προτίµηση προς την 

άλγεβρα. Οι σχολικές του επιδόσεις είναι άνω του 17 µε άριστα το 20. Η µητέρα 

επαγγέλλεται οικιακά και ο πατέρας είναι αγρότης. Επίσης να σηµειωθεί πως η 

διδάσκουσα το µάθηµα στο σχολείο κάνει µικτή διδασκαλία, δηλαδή διδάσκει κάποια 

θέµατα από µνήµης αξιοποιώντας παράλληλα το σχολικό βιβλίο, τόσο κατά την 

παρουσίαση της θεωρίας, όσο κυριότερα κατά τη διαπραγµάτευση ασκήσεων. 

∆ιάλογος: 

Μαθητής Γ – Όχι! 

Ερωτών – Γιατί; 

Μαθητής Γ – Για λίγο... 

Ερωτών – Τι εννοείς για λίγο; 

Μαθητής Γ – Για λίγο…, για χιλιοστά… (µε τα δάχτυλα του χεριού του 

προσπαθεί να νοηµατοδοτήσει το λίγο) 

Ερωτών – Κι αν σου έλεγα ότι είναι ίσα; 

Μαθητής Γ – Θέλω να µου το αποδείξεις!... 

Απόδειξη: 

Και οι τρεις µαθητές τελικά απαίτησαν απόδειξη για την ισχύ ή όχι της 

ισότητας. Η «απόδειξη» που τους δόθηκε έχει ως εξής. 

«Ας γράψουµε τον αριθµό 0.999, ας γράψουµε ακόµη το εξής άθροισµα: 

0.333

0.333

0.333

0.999

+
 άρα ο παραπάνω αριθµός µπορεί να γραφεί όπως το άθροισµα δίπλα. Το 

ίδιο µπορεί να γίνει και για όσα θέλουµε εννιάρια µετά την υποδιαστολή. (Με τη χρήση 
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υπολογιστή τσέπης τους δίνεται το αποτέλεσµα 
1

0.333...
3
= ). Εποµένως µπορούµε να 

γράψουµε: 

1
0.333...

3
1

0.333...
3
1

0.333...
3

3
0.999... 1

3

→

→

+ → +

→ =

. Άρα θα κάνει 1. (η απόδειξη αυτή επιλέχθηκε καθώς 

περιλαµβάνει στοιχεία από την ύλη που έχουν διδαχθεί και  µπορούν να κατανοήσουν, 

καθώς επίσης και για το στοιχείο της χρήσης υπολογιστή τσέπης)» 

Τελικές απαντήσεις των µαθητών: 

Μαθητής Α: Επιµένω πως ότι και να λες δεν θα είναι ίσα αφού το ένα αρχίζει µε 

0 και το άλλο µε 1. 

Μαθητής Β: Ακόµη και τώρα συνεχίζω να πιστεύω πως δεν θα είναι ποτέ ίσα. 

Πάντα κάτι θα λείπει, ακόµη και αν αυτό που θα λείπει είναι πολύ µικρό. 

Μαθητής Γ: Πιστεύω στην απόδειξη, αλλά το αρχικό δεν το νοµίζω… (µετά από 

λίγο και ενώ το µάθηµα έχει συνεχισθεί µε τις ασκήσεις του σχολείου) η απόδειξη ναι 

είναι σωστή, µήπως έχεις πειράξει το κοµπιουτεράκι;… 

 

Α.1.3. Σχολιασµός 

 

 Τα ανωτέρω πειραµατικά δεδοµένα, αν και αφορούν ένα δείγµα µόλις τριών 

µαθητών, είναι ικανά για να ξεκινήσει ένας διάλογος για το κατά πόσον ένα βιβλίο 

µπορεί ή όχι να επηρεάσει τη µάθηση. Η χρήση ή µη από τους διδάσκοντες του βιβλίου 

και κατ’ επέκταση του πλαισίου που αυτό θέτει, φαίνεται πως έχει διαµορφώσει 

κάποιες από τις αντιλήψεις των µαθητών. 

 Ο µαθητής Α, του οποίου η καθηγήτρια αξιοποιεί πλήρως το βιβλίο, στις 

απαντήσεις χρησιµοποιεί τους κανόνες που έχει µάθει. ∆εν γνωρίζει ακόµη την έννοια 

ενός απειροψήφιου περιοδικού δεκαδικού αριθµού, αλλά η αντίληψη η προερχοµένη 

από το βιβλίο είναι πολύ ισχυρή. Για τον µαθητή αυτό η σύγκριση δύο αριθµών ξεκινά 

από αριστερά προς τα δεξιά, µελετώντας την αξία κάθε ζεύγους ψηφίων. Ακόµη και 

µετά την παράθεση της απόδειξης επιµένει στην αρχική του θέση. 
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 Ο µαθητής Β, του οποίου ο καθηγητής δεν αξιοποιεί πλήρως το βιβλίο, στις 

απαντήσεις του χρησιµοποιεί µόνο τη διαίσθησή του σχετικά µε τους δεκαδικούς 

αριθµούς. Επίσης δεν γνωρίζει ακόµη την έννοια ενός απειροψήφιου περιοδικού 

δεκαδικού αριθµού, αλλά έχει διαµορφώσει κάποιες πεποιθήσεις. Για τον µαθητή αυτό 

η ισχύς ή όχι της ισότητας δεν είναι θέµα σύγκρισης, µάλιστα απαντά αρνητικά στο 

σχετικό ερώτηµα, αλλά η σκέψη του κινείται σε διαφορετική αιτιολόγηση. Θεωρώντας 

κάποια παραδείγµατα πεπερασµένων δεκαδικών και αφαιρώντας από τη µονάδα, 

καταλήγει στο συµπέρασµα της έλλειψης κάποιας όλο και µικρότερης ποσότητας, η 

οποία θα µικραίνει αλλά δεν θα εξαφανισθεί ποτέ. Ακόµη και µετά την παράθεση της 

απόδειξης και αυτός, όπως και ο µαθητής Α, επιµένει στην αρχική του θέση. 

 Ο µαθητής Γ, του οποίου η καθηγήτρια κάνει µικτή διδασκαλία, στις 

απαντήσεις του κάνει όπως και ο µαθητής Β, χρήση της διαίσθησής του. Για τον 

µαθητή αυτό, επίσης η ισχύς ή όχι της ισότητας δεν είναι θέµα σύγκρισης. Αυτό που 

φαίνεται να τον απασχολεί, είναι η ύπαρξη πάντα µίας πολύ µικρής ποσότητας η οποία 

θα λείπει για να συµπληρωθεί η µονάδα. 

 Κοινό στοιχείο και των τριών µαθητών είναι η ανάγκη ενός ισχυρού 

επιχειρήµατος για να πεισθούν, απαιτώντας και οι τρεις µία απόδειξη. Να σηµειωθεί 

πως στις τάξεις Α’ και Β’ γυµνασίου, τα παιδιά δεν έχουν ακόµη γνωρίσει την έννοια 

της απόδειξης στην πλήρη έκτασή της και ακόµη δεν έχουν αρχίσει να ασκούνται 

συστηµατικά σε αυτή. Υπάρχει όµως στο σύνολο των πεποιθήσεών τους των σχετικών 

µε τα µαθηµατικά, η θέση πως η ισχύς των µαθηµατικών στηρίζεται στην απόδειξη. Στο 

τέλος όµως φαίνεται, πως µία απόδειξη δεν είναι ικανή να αλλάξει τις αρχικές τους 

πεποιθήσεις. Ακόµη και για τον µαθητή Γ όπου η απόδειξη µοιάζει να έχει µεγαλύτερη 

ισχύ από ότι για τους δύο άλλους µαθητές, η αρχική του πεποίθηση δεν αλλάζει µετά 

την απόδειξη και διατυπώνει τον ισχυρισµό πως έχει γίνει κάποιο λάθος από τον 

υπολογιστή τσέπης. Το βιβλίο και ο διδάσκων ή η διδάσκουσα φαίνεται να έχουν κατά 

περίπτωση µεγαλύτερη επίδραση σχετικά µε το τι ισχύει στα µαθηµατικά. 
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Α.2. Ιστορική εξέλιξη των επ’ άπειρον διαδικασιών 

 

 Η ανάπτυξη του Λογισµού και των εννοιών του θα µπορούσε να χωρισθεί σε 

τρεις βασικές περιόδους: 

• Αρχαία Ελλάδα – 17ος αιώνας µ.Χ. 

• 17ος αιώνας µ.Χ. 

• 18ος αιώνας µ.Χ. – 19ος αιώνας µ.Χ. 

Η πιο αµφισβητούµενη έννοια του Λογισµού είναι πιθανόν αυτή των 

απειροστών και εισήλθε στη µαθηµατική σκέψη τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα. Οι 

Πυθαγόρειοι, προσπαθώντας να κατανοήσουν τη φύση του πραγµατικού κόσµου, 

θεώρησαν πως τα πάντα συνίστανται από άτοµα που είναι αδιαίρετα σωµατίδια 

«άπειρων σχηµάτων και µεγεθών». Τα σωµατίδια αυτά τα αποκαλούσαν «µονάδες» και 

τα αντιµετώπιζαν ως «απειροστά». 

Ο Ζήνων της ελεατικής σχολής διαφώνησε µε την απείρως µικρή µονάδα των 

Πυθαγορείων. Γνωστά έµειναν και τα παράδοξα του Ζήνωνα επ’ αυτής της διαφωνίας. 

Με την απείρως µικρή µονάδα διαφώνησε επίσης ο Πλάτωνας.  

Ο Εύδοξος, µαθητής του Πλάτωνα, µέσα από τα προβλήµατα στερεοµετρίας του 

δασκάλου του, κατέληξε στη µέθοδό του της εξάντλησης και στον ορισµό της 

αναλογίας. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί πως ο µοντέρνος ορισµός των πραγµατικών 

αριθµών, όπως δίνεται από τις τοµές Dedekind, είναι κατά βάθος ο ορισµός του 

Ευδόξου! Και οι δύο είναι κατά µέγα µέρος βασισµένοι στη γεωµετρική διαίσθηση. 

Η µέθοδος της εξάντλησης βασίζεται στο λήµµα του Αρχιµήδη, όπως δίνεται 

στον Ευκλείδη Χ, 1 (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. Ευκλείδη «Στοιχεία», 2001): «Έστω δύο άνισα 

µεγέθη. Αν από το µεγαλύτερο αφαιρεθεί µέγεθος µεγαλύτερο από το µισό του και από το 

υπόλοιπο αφαιρεθεί ξανά µέγεθος µεγαλύτερο από το µισό του και η διαδικασία αυτή 

επαναληφθεί συνέχεια, θα αποµείνει µέγεθος µικρότερο του µικρότερου από δύο δοσµένα 

αρχικά µεγέθη». 

Το λήµµα αυτό, δείχνει πως οι Έλληνες απέκλισαν την έννοια του απειροστού 

από τη γεωµετρία τους, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκαν να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία 

στο άπειρο. Υπήρχε πάντα για αυτούς ένα εναποµείναν µέγεθος, εποµένως η διαδικασία 

αυτή δεν ξεπέρασε ποτέ τη διαίσθησή τους. 

Η έννοια του ορίου από την άλλη, µπορεί να ειδωθεί ως ένα λεκτικό θέµα, η 

εξήγηση του οποίου δίνεται σε όρους λέξεων και συµβόλων. Σε αυτό συνεκτιµάται όχι 
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οποιαδήποτε πνευµατική οπτικοποίηση, αλλά µόνο ο ορισµός σε όρους των 

πρωταρχικών απροσδιόριστων στοιχείων. 

Ο Αρχιµήδης τροποποίησε τη µέθοδο της εξάντλησης του Ευδόξου. Ο 

Αρχιµήδης πέρα από το εγγεγραµµένο σχήµα έκανε χρήση και του περιγεγραµµένου 

σχήµατος. 

∆εκαεννιά αιώνες αργότερα όταν η δουλειά του Αρχιµήδη έγινε ευρέως γνωστή 

στην Ευρώπη, εγέρθηκε ξανά το ενδιαφέρον στην εύρεση µηκών, εµβαδών και όγκων. 

Οι µέθοδοι των Isaac Newton (1642 – 1727) και Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 

1716) ήταν η βάση για την αργότερα λογική ανάπτυξη των βασικών θεµάτων της 

Ανάλυσης, όπως οι έννοιες του ορίου, της παραγώγου και του ολοκληρώµατος. 

Ο Newton χρησιµοποίησε δυναµικές εκφράσεις όπως «προσεγγίζει», 

«µεταβατικό», που προσδιορίζει τη φύση των απώτερων λόγων. Αυτή η δυναµική 

σκέψη που εµφανίζεται στις εκφράσεις σηµερινών µαθηµατικών για τα όρια, φαίνεται 

να είναι ενυπάρχουσα στην έννοια του ορίου. 

Την ίδια στιγµή ο Leibniz ανέπτυξε τη θεωρία των απειροστών µεγεθών και 

επεξεργάστηκε τον κατά γράµµα συµβολισµό του θέµατος. Ο λογισµός του Leibniz 

υπερίσχυσε εκείνου του Newton, σε µεγάλο βαθµό λόγω της καθιέρωσης συµβολικών 

εκφράσεων. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος (Kleiner, 2010): «προσφέρει 

αλήθειες… χωρίς καµία προσπάθεια από τη φαντασία». 

Ο Leibniz κατά την εργασία του στη διαφορησιµότητα χρησιµοποίησε τη φράση 

«γίνονται απείρως µικρές». Η χρήση αυτής της φράσης δείχνει πως η σκέψη επί του 

προβλήµατος διακατεχόταν από µία αίσθηση κίνησης. 

Όπως αναφέρει ο De Morgan το 1852 (Mamona – Downs, Ph. D. Dissertation): 

«η πρώιµη διάκριση µεταξύ των συστηµάτων των Newton και Leibniz είναι, πως ο 

Newton µε βάση την έννοια της ταχύτητας ή του fluxion, χρησιµοποίησε την απείρως 

µικρή προσαύξηση ως µέσο για να καθορίσει την έννοια του fluxion, ενώ µε το Leibniz η 

σχέση των απείρως µικρών προσαυξήσεων είναι αυτό καθ’ εαυτό το αντικείµενο 

προσδιορισµού». Αυτό υπογραµµίζει τη δυσκολία αυτών να αποσυνδέσουν τη 

µαθηµατική τους σκέψη από τον κόσµο της αισθητικής αντίληψης. 

Η αρχή του 18ου αιώνα µ.Χ. βρήκε τους µαθηµατικούς ακόµη σε σύγχυση 

σχετικά µε την έννοια του ορίου. Μερικοί προσπάθησαν να διαµορφώσουν αυτή την 

έννοια του Λογισµού αυστηρά, ενώ µερικοί άλλοι προσπάθησαν να αναπτύξουν µία 

θεωρία του Λογισµού απόλυτα βασισµένη στην αριθµητική και την άλγεβρα. 
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Η απάντηση στην ανάγκη µίας θεωρίας ορίων, ήταν το πρόγραµµα 

αριθµητικοποίησης που ξεκίνησε, όπως ισχυρίζεται ο Felix Klein, µε τη δουλειά του 

Bolzano (1781 – 1848). Η ιδέα της συνέχειας βασίστηκε από το Bolzano ξεκάθαρα 

στην έννοια του ορίου. 

Την ίδια περίοδο ο Cauchy (1789 – 1857) διαµόρφωσε το Λογισµό όπως είναι 

περισσότερο γνωστός στη σύγχρονη εποχή. ∆ιαχώρισε την έννοια ορίου από 

γεωµετρικές θεωρήσεις δηλώνοντας (Mamona – Downs, Ph. D. Dissertation): «όταν οι 

διαδοχικές τιµές που δίνονται σε µία µεταβλητή προσεγγίζουν στο άπειρο µία δεδοµένη 

τιµή ώστε στο τέλος να διαφέρουν από αυτή τόσο λίγο όσο κανείς επιθυµεί, αυτό το 

τελευταίο καλείται το όριο όλων των άλλων». Για το απειροστό είπε: «κανείς λέει πως 

µία µεταβλητή ποσότητα γίνεται απείρως µικρή όταν η αριθµητική της αξία µειώνεται επ’ 

αόριστον µε τέτοιο τρόπο ώστε να συγκλίνει προς το όριο µηδέν». 

Οι Newton και Leibniz βάσισαν την εγκυρότητα του Λογισµού στην υπόθεση 

από µία ασαφή αίσθηση της συνέχειας. Οι σχετικές µε τα όρια δηλώσεις θα υπάκουαν 

στους ίδιους νόµους µε τις µεταβλητές που τα προσέγγιζαν. Σε αντιδιαστολή ο Cauchy 

έκανε την έννοια της συνέχειας, να εξαρτάται από την έννοια του ορίου και όχι το 

αντίστροφο. Το 18ο αιώνα µ.Χ. επίσης υπήρχε η αίσθηση του ολοκληρώµατος ως 

αντιπαράγωγος. Ο Cauchy έφερε την αλλαγή θεωρώντας το ολοκλήρωµα ως το όριο 

ενός αθροίσµατος. 

Μετά τον Cauchy, ο Karl Weierstrass (1815 – 1897) ήθελε να θεµελιώσει το 

Λογισµό και τη θεωρία συναρτήσεων µόνο πάνω στην έννοια του αριθµού, 

ξεχωρίζοντάς τον εντελώς από τη γεωµετρία. Με τη δουλειά του Weierstrass έγινε η 

εµφάνιση του ορισµού «ε – δ». Ο ορισµός αυτός µπορεί να δοθεί και χωρίς να έχει 

προηγηθεί η κατασκευή των πραγµατικών αριθµών. 

Το 19ο αιώνα µ.Χ. για τον Richard Dedekind (1831 – 1916) η ανάπτυξη της 

θεώρησης του αριθµού έπρεπε να βασίζεται στον αριθµητικό προσδιορισµό της 

συνέχειας. Τελικά το σύνολο των πραγµατικών αριθµών έγινε συνεχές µε την έννοια 

της συνέχειας της ευθείας γραµµής. Επίσης ο ορισµός αυτός ήταν ανεξάρτητος από 

(αλλά προτεινόµενος από) τη γεωµετρική διαίσθηση. 

Ο Λογισµός του 17ου αιώνα µ.Χ. υπήρξε κυρίως γεωµετρικός, ενώ ο Λογισµός 

του 18ου αιώνα µ.Χ. υπήρξε αλγεβρικός. Ο Λογισµός του 19ου αιώνα µ.Χ. µπορεί να 

θεωρηθεί πως βασίσθηκε στην αριθµητική. (Kleiner, 2010) 
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Τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά διάκρισής της τρίτης περιόδου του Λογισµού 

ήταν (Kleiner, 2010): 

• «Η εµφάνιση της έννοιας του ορίου, σαν την υποβόσκουσα σκέψη του 

Λογισµού». 

• «Η αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζεται από τις 

ανισότητες στους ορισµούς και τις αποδείξεις». 

• «Η παραδοχή ότι η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων στο Λογισµό, πρέπει να 

λαµβάνει υπ’ όψιν ερωτήσεις επί της κτίσης του ορισµού µίας συνάρτησης». 

• «Η συνειδητοποίηση πως για µία λογική θεµελίωση του Λογισµού, κάποιος 

πρέπει να έχει µία ξεκάθαρη κατανόηση της φύσης του συστήµατος των 

πραγµατικών αριθµών, και πως αυτή η κατανόηση θα πρέπει να βασίζεται σε 

αριθµητική παρά γεωµετρική αρχή της συνέχειας των πραγµατικών αριθµών». 

Ο Boyer δηλώνει (Mamona – Downs, Ph. D. Dissertation): «η ιστορία των 

εννοιών του Λογισµού δείχνει πως η εξήγηση του ποιοτικού πρέπει να γίνει διαµέσου του 

ποσοτικού, και το τελευταίο µε τη σειρά του να εξηγηθεί διαµέσου της διάταξης, που είναι 

ίσως η πιο θεµελιώδης έννοια στα µαθηµατικά3». 

 

Α.3. Συµπεράσµατα Α΄ Μέρους 

 

 Στο Α΄ Μέρος παρουσιάσθηκαν στοιχεία και διάλογοι από πείραµα µε τρεις 

µαθητές δηµοσίων γυµνασίων της Ελλάδας, καθώς επίσης και µία σύντοµη ιστορική 

αναφορά στην εξέλιξη των επ’ άπειρον διαδικασιών. Τα αποτελέσµατα δύο εκ των 

διαλόγων του πειράµατος φαίνεται να συνδέονται και µε την ιστορική εξέλιξη των επ’ 

άπειρον διαδικασιών. 

Αναλυτικότερα, από τους διαλόγους του πειράµατος µπορούν να εξαχθούν δύο 

βασικά συµπεράσµατα: 

• Η παρουσίαση των εννοιών στα σχολικά βιβλία επηρεάζει τις 

διαµορφούµενες αντιλήψεις των µαθητών. Οι µαθητές κρίνουν τελικά µε 

βάση τις πεποιθήσεις που έχουν διαµορφώσει κατά τη διάρκεια της 

µαθηµατικής τους εκπαίδευσης. 

                                                      
3 Πρωτότυπο κείµενο: «The history of the concepts of the Calculus shows that the explanation of the 
qualitative is to be made through the quantitative, and the latter is in turn to be explained through the 
ordinal, perhaps the most fundamental notion in mathematics.» 
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• Οι µαθητές Β και Γ των οποίων οι διδάσκοντες δεν αξιοποιούν πλήρως το 

σχολικό βιβλίο κατά τη διδασκαλία φαίνεται από τις απαντήσεις τους, πως 

έχει σχηµατισθεί σε αυτούς µε ένα φυσικό τρόπο, µία αντίληψη που µοιάζει 

να είναι κοντά σε απείρως µικρές ποσότητες – απειροστά. 

Ιστορικά ο Λογισµός πέρασε από τρεις µεγάλες περιόδους, οι οποίες τελικά 

διαµόρφωσαν το σύγχρονο µαθηµατικό οικοδόµηµα του Λογισµού. Αρχικά στην 

Αρχαία Ελλάδα την εµφάνισή τους έκαναν απείρως µικρές ποσότητες – απειροστά. Οι 

Έλληνες όµως κάποια στιγµή κατέληξαν να αποµακρύνουν τη χρήση τους από τα 

µαθηµατικά. Πέρασαν πολλοί αιώνες από εκείνη την εποχή και τα απειροστά έρχονταν 

και ξαναέρχονταν στο προσκήνιο. Τελικά ο Λογισµός οικοδοµήθηκε επί του συνόλου 

των πραγµατικών αριθµών, µε την έννοια του ορίου να είναι η κυρίαρχη έννοια. 

Προχωρώντας στη διάκριση συµβατικής ανάλυσης (standard analysis) και µη 

συµβατικής ανάλυσης (nonstandard analysis), ο εκάστοτε διδάσκων πρέπει να είναι 

γνώστης και των δύο θεωριών. Η διδασκαλία της συµβατικής ανάλυσης (standard 

analysis) δεν µπορεί να αποκλείει εντελώς τις αναφορές από µεριάς διδάσκοντα ή 

µαθητών µε τη µορφή αποριών, σε απείρως µικρές ποσότητες – απειροστά. Για πάνω 

από δύο χιλιετίες µαθηµατικοί όπως οι Αρχιµήδης, Leibniz, Newton, Euler και Cauchy 

έκαναν χρήση αυτών (Kleiner, 2010).  
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Β.1. Γενικές έννοιες 

 

 Σε κάθε διδασκαλία είτε αφορά τα µαθηµατικά είτε οτιδήποτε άλλο, το τελικό 

ζητούµενο είναι η κατανόηση από µεριάς του διδασκοµένου των προς διδασκαλία 

εννοιών. Η λέξη όµως «κατανόηση» τι τελικά περιγράφει; Στο λεξικό της αρχαίας 

Ελληνικής γλώσσας του Σταµατάκου υπάρχει το εξής λήµµα: «κατανοέω, µελ. – ήσω. 

εννοώ καλώς, καταλαµβάνω, «κατανοώ», παρατηρώ, αντιλαµβάνοµαι || κατανοώ, 

µανθάνω, γινώσκω || σκέπτοµαι, διανοούµαι». Όπως προκύπτει από την κατά το λεξικό 

ερµηνεία της λέξης, η κατανόηση είναι µία πολύ σύνθετη έννοια. Εξειδικεύοντας την 

κατανόηση στα µαθηµατικά, θα πρέπει να απαντηθούν ερωτήµατα όπως τι σηµαίνει η 

κατανόηση ενός µαθηµατικού κειµένου.  

Έχει προταθεί η κατανόηση να λαµβάνεται ως µία «δράση» (εκ βαθέων 

αντίληψης του νοήµατος) και όχι σαν µία απλή διαδικασία γνώσης. Εκτός από δράση η 

κατανόηση µπορεί να ειδωθεί και ως διαδικασία απόκτησης γνώσης, εποµένως µπορεί 

να γίνει η υπόθεση πως κάθε πνευµατική εργασία έχει δύο φάσεις µία ενσυνείδητη και 

µία ασυνείδητη. (Sierpinska, 1990) 

 Ο κύριος παράγοντας µέτρησης της κατανόησης δεν είναι η ταχύτητα, αλλά 

είναι το επίπεδο αυτής (Sierpinska, 1990). Το επίπεδο της κατανόησης επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να διακριθούν σε δύο οµάδες. Η 

πρώτα οµάδα συνίσταται από τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή διδάσκοντα και 

διδασκόµενο. Η δεύτερη οµάδα συνίσταται από την πολυπλοκότητα της προς 

διδασκαλία έννοιας και τη δοµική της αφθονία. 

 Η τελική πρόταση επί της µέτρησης του επιπέδου της κατανόησης είναι 

διαµέσου των δράσεων κατανόησης. Η κατανόηση περιλαµβάνει τέσσερις κατηγορίες 

δράσεων: «αναγνώριση» όλων των πλευρών της προς αναζήτηση έννοιας, «περιγραφή» 

των πρωταρχικών εννοιών που έχουν ήδη µελετηθεί, «γενίκευση» όπου αναζητείται η 

πιθανότητα περαιτέρω εφαρµογών της έννοιας που κατακτήθηκε, «σύνθεση» όπου 

αναζητείται η ικανότητα διαµέρισης των εννοιών µε βάση την κατακτηθείσα. 

(Sierpinska, 1990) 

Κάθε διδασκόµενος κατά το πέρασµά του από τις δράσεις κατανόησης, θα έρθει 

αντιµέτωπος µε επιστηµολογικά εµπόδια που θα κληθεί να υπερβεί. Τα επιστηµολογικά 

εµπόδια είναι ικανά να προσφέρουν πληροφορίες για το τελικό νόηµα εκάστης προς 

αναζήτηση έννοιας. Το να ξεπερασθεί ένα επιστηµολογικό εµπόδιο και η κατανόηση 
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πολλές φορές σηµαίνει ακριβώς το ίδιο (Sierpinska, 1990). Ακολουθώντας την αρχή της 

συµπληρωµατικότητας του Niels Bohr, το να ξεπερνά κανείς ένα επιστηµολογικό 

εµπόδιο και να κατανοεί, είναι δύο συµπληρωµατικές φωτογραφίες της άγνωστης 

πραγµατικότητας των σηµαντικών ποιοτικών αλλαγών στο ανθρώπινο µυαλό 

(Sierpinska, 1990). 

 Τα επιστηµολογικά εµπόδια συνδέονται µε τις έννοιες της εννοιακής εικόνας 

(concept image), του εννοιακού ορισµού (concept definition), του γνωστικού 

συγκρουσιακού παράγοντα (cognitive conflict factor), καθώς και µε τη χρήση της 

γλώσσας, τη διάκριση συλλογισµού και τυπικού αυστηρού µαθηµατικού περιεχοµένου, 

τη χρήση κατά τη διδασκαλία απεικονίσεων και γραφηµάτων όπως και τη σχέση µεταξύ 

δυναµικών αναπαραστάσεων και αυστηρότητας. 

 Η εννοιακή εικόνα (concept image) αποτελείται από όλες τις γνωστικές δοµές 

στο µυαλό του υποκειµένου που σχετίζονται µε ένα συγκεκριµένο θέµα (Tall, Vinner, 

1981). Καθώς η κατάκτηση της γνώσης στα µαθηµατικά συχνά έρχεται σταδιακά 

διαµέσου της εµπειρίας, δεν δίνεται εξ’ αρχής βάση στην απόλυτη µαθηµατική 

αυστηρότητα. Πολλά από τα θέµατα που συναντά κανείς στα µαθηµατικά, έχουν ήδη 

σχηµατισθεί στο µυαλό του και υπάρχει µία προσωπική αναπαράσταση. ∆ιάφορες 

έρευνες δηλώνουν πως οι ατοµικές εννοιακές εικόνες (concept images) διαφέρουν από 

την τυπική θεωρία και περιέχουν παράγοντες που προκαλούν γνωστικές συγκρούσεις 

(cognitive conflicts) (Tall, Vinner, 1981). 

 Ο όρος εννοιακή εικόνα (concept image) θα χρησιµοποιείται για να περιγράφει 

τη γνωστική δοµή που σχετίζεται µε το θέµα, η οποία περιλαµβάνει όλες τις νοερές 

εικόνες και τις σχετιζόµενες ιδιότητες και διαδικασίες (Tall, Vinner, 1981). 

∆ιαµορφώνεται µε τα χρόνια διαµέσου εµπειριών όλων των ειδών, αλλάζοντας καθώς ο 

διδασκόµενος συναντά νέα ερεθίσµατα και ωριµάζει (Tall, Vinner, 1981). Η 

ταυτόχρονη έγερση αντικρουόµενων θεµάτων δηµιουργεί µία αίσθηση σύγκρουσης ή 

σύγχυσης. 

 Ο ορισµός ενός θέµατος είναι σχετικά ένα διαφορετικό θέµα. Ως εννοιακός 

ορισµός (concept definition) θεωρείται µία σειρά λέξεων που χρησιµοποιούνται για να 

περιγράφουν αυτή την έννοια. Μπορεί να είναι κάτι που ο διδασκόµενος µαθαίνει 

τυπικά και το συσχετίζει, ή µπορεί να είναι κάτι που ο διδασκόµενος προσωπικά 

ανακατασκευάζει από έναν ορισµό. Τελικά ένας προσωπικός εννοιακός ορισµός 

(concept definition) µπορεί να διαφέρει από ένα τυπικό ορισµό. (Tall, Vinner, 1981) 
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 Οι δύο έννοιες του εννοιακού ορισµού (concept definition) και της εννοιακής 

εικόνας (concept image) συνδέονται µεταξύ τους. Για κάθε άτοµο ο εννοιακός ορισµός 

(concept definition) παράγει τη δική του εννοιακή εικόνα (concept image) (Tall, 

Vinner, 1981). 

 Θα καλείται δυνητικός συγκρουσιακός παράγοντας (potential conflict factor), 

κάθε µέρος της εννοιακής εικόνας (concept image) ή του εννοιακού ορισµού (concept 

definition) που µπορεί να έρθει σε σύγκρουση µε ένα άλλο µέρος αυτών. Αν αυτοί οι 

παράγοντες εγερθούν σε πραγµατικές περιστάσεις γνωστικής σύγκρουσης θα καλούνται 

γνωστικοί συγκρουσιακοί παράγοντες (cognitive conflict factor). (Tall, Vinner, 1981) 

 Η χρήση της γλώσσας κατά τη διδασκαλία είναι επίσης πολύ σηµαντική. Η 

γλώσσα διαδραµατίζει µεγάλο ρόλο στο να φέρει νόηµα και να προκαλεί εννοιακές 

εικόνες (concept images), που µπορεί να είναι ανάρµοστες και να δηµιουργούν 

γνωστικές συγκρούσεις (cognitive conflicts) (Tall, 1990). Ακόµη η χρήση της γλώσσας 

µπορεί να επηρεάσει και τη διαµόρφωση του εννοιακού ορισµού (concept definition), 

αφού η σκέψη – εσωτερική ή εξωτερική – βρίσκει πολλές φορές έκφραση διαµέσου της 

γλώσσας. 

 Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί, η διάκριση µεταξύ συλλογισµού, εννοιακής 

εικόνας (concept image) και τυπικού – αυστηρού µαθηµατικού περιεχοµένου που 

πρόκειται να διδαχθεί. Η διάκριση αυτή οδηγεί σε γνωστικές συγκρούσεις, όταν ο 

εκάστοτε τυπικός ορισµός διαµορφώσει µία εννοιακή εικόνα (concept image) η οποία 

θα οδηγήσει σε µία γνωστική σύγκρουση (Tall, Vinner, 1981). Αυτό επιτείνεται και από 

την ανάγκη η διδασκαλία να προχωρά µέσα από το σχήµα «µαθηµατική χαλαρότητα – 

µαθηµατική αυστηρότητα» και τη χρήση δυναµικών αναπαραστάσεων. 

 Τελικά η κατανόηση είναι πολύ σηµαντική για κάθε διδασκαλία. Το επίπεδο 

αυτής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, 

το πέρασµα γίνεται µέσα από επιστηµολογικά εµπόδια. Τα επιστηµολογικά εµπόδια 

εξαρτώνται από την ίδια την παρουσία του µαθητή και των διαµορφούµενων 

αντιλήψεών του, για την υπό διαπραγµάτευση κάθε φορά έννοια. 
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Β.2. Ανθρώπινος παράγοντας 

 

 Η παρουσία του διδάσκοντα είναι κρίσιµη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η 

κρισιµότητα της παρουσίας του διδάσκοντα έγκειται σε πολλούς παράγοντες όπως  οι 

προσωπικές πεποιθήσεις, οι εµπειρίες µαθηµατικές και µη, η ίδια η διδασκαλία, το 

πάθος, η ευχέρεια. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι σηµαντικοί µόνο κατά την εργασία 

που γίνεται από το διδάσκοντα, αλλά και της εργασίας που γίνεται από το διδασκόµενο. 

 Για παράδειγµα, αν κατά τη διδασκαλία ο διδάσκων επιλέξει να δώσει από την 

αρχή ένα τυπικό ορισµό µπορεί να περιορίσει τον διδασκόµενο. Ο διδασκόµενος θα 

αναπτύξει τη δική του εννοιακή εικόνα (concept image) στα πλαίσια του τυπικού 

ορισµού και αυτό ίσως να τον επηρεάσει (Tall, Vinner, 1981). Αν αργότερα κληθεί να 

αντιµετωπίσει µία γενίκευση του πρώτου ορισµού, ίσως να µην είναι εύκολο για αυτόν 

να προχωρήσει. 

 Στην αντίθετη περίπτωση, ο διδάσκων θα µπορούσε να οδηγήσει το 

διδασκόµενο στην κατάκτηση του ορισµού, µέσα από µία µη – τυπική διαδικασία «back 

and forth», ο ορισµός να έρχεται και να ξαναέρχεται στο προσκήνιο και µετά από την 

κατάκτηση της εµπειρίας – κατανόηση, να δίνεται ο τυπικός ορισµός των µαθηµατικών. 

Αυτή η διδασκαλία όµως παρέχοντας την απόλυτη σχεδόν ελευθερία στο διδασκόµενο, 

ίσως να µην µπορεί να λειτουργήσει στο περιβάλλον µίας τάξης, αφού δεν µπορεί να 

ελεγχθεί αναλυτικά η εννοιακή εικόνα (concept image) και ο εννοιακός ορισµός 

(concept definition) καθενός ξεχωριστά. Ακόµη η πλήρης απουσία του τυπικού 

πλαισίου, είναι ικανή να οδηγήσει τους διδασκόµενους σε µη – συµβατές ιδέες µε την 

προς διδασκαλία έννοια. 

 Επίσης η µαθηµατική ύλη που καλείται κανείς να διδάξει στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, όπως είναι και η έννοια του ορίου, συνίσταται από σπουδαίες ιδέες 

προγενέστερων µαθηµατικών, των οποίων το έργο δεν είχε εκπαιδευτικό 

προσανατολισµό αλλά την επίλυση προβληµάτων. Η αργότερα προκύπτουσα ανάγκη 

για διδασκαλία της ύλης αυτής, οδηγεί αναγκαστικά σε µία µετάφραση αυτής ώστε να 

µπορεί να είναι εύληπτη. Αυτή η µετάφραση περιέχει δύο εκ διαµέτρου αντίθετους 

κίνδυνους (Tall, 1978). Από τη µία η µεταγραφή ενός υψηλού επιπέδου θέµατος σε ένα 

χαµηλότερο επίπεδο µπορεί να σηµαίνει απώλεια ακρίβειας αλλά και αύξηση θεµατικής 

δυσκολίας. Από την άλλη η χρήση µίας πιο ανεπίσηµης γλώσσας µπορεί να περιέχει 

σφάλµατα νοηµατοδότησης από την καθοµιλουµένη. Ο διδάσκων δεν βοηθά ιδιαίτερα 
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σε αυτές τις καταστάσεις αν ο ίδιος δεν νιώθει άνετα µε την προς διδασκαλία ύλη και 

ως εκ τούτου µπορεί να περάσει αυτές τις ανασφάλειες στους διδασκόµενους. Τα 

υποσυνείδητα αυτά προβλήµατα είναι ικανά, να οδηγήσουν αργότερα σε ακόµη 

µεγαλύτερα εµπόδια και να σταµατήσουν σχεδόν ολοκληρωτικά την περαιτέρω 

κατανόηση (Tall, 1978). 

 Στην εργασία υπό τον τίτλο «Inconsistencies in the Learning of Calculus and 

Analysis» (Tall, 1990), η προσοχή εστιάζεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές, 

συνδυάζοντας την παρουσία διδάσκοντα και διδασκόµενου. Οι περιοχές αυτές είναι το 

µυαλό, τα µαθηµατικά και το µήνυµα. Η πρώτη περιοχή είναι το µυαλό του 

διδασκόµενου, καθώς και του διδάσκοντα – επαγγελµατία µαθηµατικού, µαζί µε την 

ιδιοσυγκρασία των εµπειριών, των πεποιθήσεων και των προσωπικών οδών κτισίµατος 

και ελέγχου των ιδεών, διαµέσου της εννοιακής εικόνας (concept image). Η δεύτερη 

περιοχή είναι τα µαθηµατικά όπως αναπτύσσονται και µοιράζονται µεταξύ των µυαλών 

των διδασκοµένων και διδασκόντων ανά τους αιώνες. Τα µαθηµατικά περιέχουν 

έννοιες όπως το όριο και το άπειρο, που φέρουν περίπλοκα νοήµατα και µπορούν κατά 

περίπτωση να µεταφρασθούν µε ασυνέπεια. Η τρίτη περιοχή είναι το µήνυµα των 

µαθηµατικών όπως µεταγράφεται στους διδασκόµενους από τους διδάσκοντες, τα 

βιβλία και άλλα µέσα. Το µήνυµα µπορεί να εξελίσσεται σε µία γλώσσα που προκαλεί 

ακατάλληλες ιδέες και µπορεί να παρουσιάζεται σε µία σειρά που είναι ακατάλληλη για 

γνωστική ανάπτυξη. 

 Στις τρεις ανωτέρω περιγραφείσες περιοχές εξαίρεται για ακόµη µία φορά η 

σηµασία της γλώσσας. Ο διδάσκων κατά τη διδασκαλία µπορεί να κάνει χρήση 

τεχνικών όρων, τους οποίους οι διδασκόµενοι ερµηνεύουν µε διαφορετικά νοήµατα της 

καθοµιλουµένης, ή µπορεί να χρησιµοποιούν λέξεις της καθοµιλουµένης µε τρόπο ο 

οποίος να «θολώνει» το τεχνικό νόηµα (Tall, 1990). 

 Πέρα από τη σηµασία της γλώσσας και της χρήσης αυτής από διδάσκοντες και 

διδασκόµενους, µία ακόµη σηµαντική πτυχή είναι και η οπτική διαίσθηση. Η οπτική 

διαίσθηση είναι ικανή να οδηγήσει σε άλµατα ενόρασης, όπως επίσης και σε 

µαθηµατικές πλάνες (Tall, 1991). Οι οπτικές ιδέες συχνά θεωρούνται διαισθητικές από 

τον διδάσκοντα, αλλά ένας µαθητής δεν είναι πάντα σε θέση να δει την πραγµατικότητα 

εκτός της εικόνας, λαµβάνοντας την εικόνα ως αποκλειστική πραγµατικότητα. Η 

έρευνα στη µαθηµατική εκπαίδευση έχει δείξει ότι οι διδασκόµενοι γενικά έχουν πολύ 
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αδύναµες ικανότητες οπτικοποίησης στο λογισµό, η επίδραση των οποίων οδηγεί στην 

έλλειψη νοήµατος στις τυπικότητες της µαθηµατικής ανάλυσης (Tall, 1991). 

 ∆εν πρέπει βέβαια να θεωρηθεί πως η απόρριψη της επίκλησης της διαίσθησης 

από τον διδάσκοντα, θα βοηθούσε τον διδασκόµενο να προχωρήσει σε πιο τυπικό – 

αυστηρό µαθηµατικό πλαίσιο. Τα τυπικά µαθηµατικά απαιτούν µία διαισθητική 

διαδικασία σκέψης, καθώς και λογική σκέψη. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν 

ότι ο πιο δυνατός τρόπος να χρησιµοποιεί κανείς το µυαλό, είναι να συγκεντρώνει και 

τους δύο τρόπους επεξεργασίας. (Tall, 1991) 

 Τελικά ο διδασκόµενος «κτίζει» στο µυαλό του τις δοµικές αναπαραστάσεις της 

γνώσης, συναρµολογώντας κοµµάτια εκ των προτέρων συντεθειµένα από προηγούµενη 

εµπειρία. Ο διδάσκων µπορεί να επηρεάσει αυτή την κατασκευαστική διαδικασία, αλλά 

δεν µπορεί να την ελέγξει. Γενικά, η µάθηση µιας νέας έννοιας δεν εξαλείφει τις 

προηγούµενες, το κρίσιµο σηµείο όµως είναι η επιλογή ποιας έννοιας θα ανακτάται 

κάθε φορά. (Davis, Vinner, 1986) 

 

Β.3. Παρατηρήσεις επί της διδασκαλίας της έννοιας του ορίου 

 

 Τα επιστηµολογικά εµπόδια που σχετίζονται µε την έννοια του ορίου είναι: η 

επιστηµονική γνώση, το άπειρο, η ύπαρξη των απειροστών, η έννοια της συνάρτησης 

και οι πραγµατικοί αριθµοί (Mamona – Downs, 2001; Sierpinska, 1987). Οι 

διδασκόµενοι πριν την επαφή τους µε την έννοια του ορίου, έχουν εκ των προτέρων 

διαµορφώσει πεποιθήσεις σχετικά µε τα ανωτέρω επιστηµολογικά εµπόδια, όπως 

φαίνεται και από το πείραµα στο Α΄ Μέρος. 

Οι πηγές αυτών των πεποιθήσεων µπορούν να χωρισθούν σε εξωτερικές και 

εσωτερικές. Ως εξωτερικές πηγές πεποιθήσεων µπορούν να χαρακτηρισθούν η 

«εξουσία» του διδάσκοντα και του βιβλίου, ξεχωριστά ή σε συνδυασµό. Ως εσωτερικές 

πηγές πεποιθήσεων µπορούν να χαρακτηρισθούν τα εµπειρικά στοιχεία, η διαίσθηση, η 

λογική, ή η συνέπεια. Οι διδασκόµενοι τελικά µπορεί να πιστέψουν πως το να πεισθούν 

από τη λογική ή τη συνέπεια των µαθηµατικών δεν είναι σηµαντικό, αλλά η 

αποµνηµόνευση και η υπακοή των κανόνων όπως δίνονται από το βιβλίο, τον 

διδάσκοντα και τελικά τη µαθηµατική κοινότητα είναι σηµαντικό (Szydlik, 2000). 

Η έρευνα αποκαλύπτει πως ένα µεγάλο µέρος των διδασκοµένων καταλήγει να 

έχει παρανοήσεις σχετικές µε τα όρια. Μερικές παρανοήσεις προκύπτουν όταν οι 
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διδασκόµενοι δεν κατανοούν τις άπειρες διαδικασίες, αλλά εφαρµόζουν πεπερασµένες 

διαδικασίες για να λύσουν προβλήµατα ορίων. Αυτοί οι διδασκόµενοι που δεν 

κατανοούν τις άπειρες διαδικασίες, συγχέουν το όριο µε την τιµή της συνάρτησης ή 

µίας ακολουθίας ή µίας προσέγγισης του ορίου. Μία ακόµη παρανόηση σχετική µε τα 

όρια εγείρεται από την θεώρηση της άπειρης διαδικασίας ως όριο, αντί της θεώρησης 

του ορίου ως το αποτέλεσµα της άπειρης διαδικασίας. Οι παρανοήσεις αυτές δεν 

επηρεάζουν µόνο την κατανόηση της έννοιας του ορίου, αλλά επίσης προκαλούν 

δυσκολίες σε επακολουθούντα θέµατα όπως η συνέχεια και η διαφορησιµότητα 

συναρτήσεων. (Roh, 2008) 

Σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης πεποιθήσεων για τους µαθητές είναι η 

χρήση συγκεκριµένων φράσεων και λέξεων. Οι διδασκόµενοι συναντούν στα βιβλία 

τους και ακούν από τον διδάσκοντα φράσεις και λέξεις σχετικές µε το όριο όπως: 

«τείνει σε», «προσεγγίζει», «όριο», «συγκλίνει» (Bagni, 2005). Οι φράσεις και λέξεις 

αυτές είναι φορτισµένες µε νοήµατα από την καθηµερινή ζωή των διδασκοµένων αλλά 

και από την προηγούµενη µαθηµατική εµπειρία τους. Θα πρέπει να σηµειωθεί και το 

γεγονός πως στο σχολικό πρόγραµµα περιλαµβάνονται µαθήµατα όπως αυτό της 

φυσικής, που γίνεται εκτεταµένη χρήση µαθηµατικών εννοιών και πρακτικών. Η 

διδασκαλία µαθηµατικών εννοιών και διαδικασιών σε άλλα µαθήµατα πλην των 

µαθηµατικών, κάποιες φορές γίνεται νωρίτερα από τη διδασκαλία τους στο µάθηµα των 

µαθηµατικών. 

Στην εργασία υπό τον τίτλο «Building theories: the three worlds of 

mathematics: a comment on Inglis» (Tall, 2004) αναφέρεται πως υπάρχουν τρεις 

διακριτοί τύποι µαθηµατικής αντίληψης (γεωµετρική, συµβολική και αξιωµατική), 

αλλά και τρεις διαφορετικοί τύποι γνωστικής ανάπτυξης οι οποίοι κατοικούν σε τρεις 

διακριτούς µαθηµατικούς κόσµους. Ο πρώτος αναπτύσσεται από τις αντιλήψεις 

κάποιου για τον κόσµο και αποτελείται από τις σκέψεις επί των πραγµάτων που κανείς 

αντιλαµβάνεται και νιώθει, όχι µόνο στο δικό του πνευµατικό κόσµο του νοήµατος. Ο 

δεύτερος κόσµος είναι ο κόσµος των συµβόλων που χρησιµοποιεί κανείς για τον 

υπολογισµό και για τη διαχείριση των δεδοµένων στην αριθµητική, στην άλγεβρα, στο 

λογισµό και ούτω καθεξής. Ένα σύµβολο µπορεί να καταστήσει ικανή την αλλαγή από 

τη διαδικασία πράξης σε θέµατα προς σκέψη. Ο τρίτος κόσµος βασίζεται σε ιδιότητες, 

που εκφράζονται µέσω τυπικών ορισµών οι οποίοι θεωρούνται ως αξιώµατα που 

ορίζουν µαθηµατικές δοµές. Το µάθηµα της ανάλυσης που διδάσκεται για πρώτη φορά 
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στην τελευταία τάξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προκαλεί για 

πρώτη ίσως φορά ταυτόχρονη επίκληση των τριών τύπων της µαθηµατικής αντίληψης, 

καθώς και την εισαγωγή στους τρεις κόσµους της γνωστικής ανάπτυξης. 

Ακόµη οι ορισµοί της Ανάλυσης οι οποίοι δίνονται στους διδασκόµενους, δεν 

έχουν πάντα το ίδιο ύφος και περιεχόµενο. Ειδικότερα για την έννοια του ορίου οι 

διδασκόµενοι µπορεί να συναντήσουν στατικούς ορισµούς µε χρήση των «ε – δ» ή 

δυναµικούς ορισµούς που περιλαµβάνουν φράσεις όπως «τείνει σε», «προσεγγίζει». 

Στους στατικούς ορισµούς φαίνεται σαν να µην έχει αποµείνει τίποτα από την αρχική 

εικόνα της σύνδεσης της έννοιας του ορίου µε την ανάπτυξη κάποιας διαδικασίας 

(Khinchin, 1968). Η ζωντανή – δυναµική εικόνα του περάσµατος στο όριο, µοιάζει να 

έχει αλλαχθεί µε µία ακίνητη και απολύτως στατική σχέση µεταξύ συγκεκριµένων 

περιοχών της ανεξάρτητης µεταβλητής και τις κατ’ αντιστοιχία τιµές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής. Αυτή η κριτική επί των στατικών ορισµών είναι αβάσιµη, καθώς ο 

σύγχρονος ορισµός δεν αντιτίθεται στον προηγούµενο, αλλά τον εκλεπτύνει και 

εποµένως δεν µπορεί να έχει διαφορετικό περιεχόµενο (Khinchin, 1968). 

Οι δυναµικοί ορισµοί έρχονται σε συµφωνία µε τις γραφικές αναπαραστάσεις 

που υποστηρίζουν µία δυναµική οπτική προσέγγισης στο όριο (Mamona – Downs, 

2001), οι οποίες δίνονται παράλληλα στους διδασκόµενους. Η προηγούµενη εµπειρία 

όµως των διδασκοµένων σχετικά µε τα γραφήµατα συναρτήσεων και σε συνδυασµό µε 

την πίστη τους στην εκ των προτέρων ύπαρξη των γραφηµάτων, κάνει δύσκολο για 

αυτούς να εκτιµήσουν την ανάγκη ενός τυπικού ορισµού (Williams, 1991). Η συνήθης 

πρακτική των τελευταίων ετών βέβαια, σε συνάρτηση και µε την από µεριάς των 

διδασκόµενων ανάγκη για ευκολία κατά την επίλυση προβληµάτων και ασκήσεων, 

είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνεται η αντιµετώπιση των ορίων βάσει των 

ιδιοτήτων, µε τον ορισµό τυπικό ή δυναµικό να τίθεται στο περιθώριο. Η επίλυση 

προβληµάτων και ασκήσεων γίνεται συχνά, χωρίς να έχει προηγηθεί υποχρεωτικά η 

κατανόηση της διαπραγµατευόµενης έννοιας. 

Στην εργασία υπό τον τίτλο «Models of limit held by college calculus students» 

(Williams, 1991), επιβεβαιώνονται ξανά τα ανωτέρω. Όπως αναφέρεται µία πλήρης 

κατανόηση της έννοιας του ορίου µεταξύ των διδασκοµένων είναι συγκριτικά σπάνια. 

Οι αντιλήψεις επί του ορίου συχνά συγχέονται µε θέµατα για το αν µία συνάρτηση 

µπορεί να φθάσει στο όριό της, για το αν ένα όριο είναι ένα φράγµα, για το αν τα όρια 

είναι δυναµικές διαδικασίες ή στατικά αντικείµενα και για το αν τα όρια είναι 
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ενυπάρχοντα σε έννοιες κίνησης. Αυτά τα θέµατα έδωσαν έναυσµα για µη – πλήρεις ή 

εναλλακτικές αντιλήψεις επί του ορίου σε στενό παραλληλισµό µε την άποψη των 

οριακών διαδικασιών από τη µαθηµατική κοινότητα πριν τον αυστηρό ορισµό του 

ορίου µε χρήση των «ε – δ» από τον Cauchy. Οι περισσότεροι διδασκόµενοι που 

ολοκληρώνουν ένα µάθηµα λογισµού έχουν µία προ – αυστηρή κατανόηση του ορίου 

και πολλοί λίγοι από αυτούς κατακτούν πλήρη κατανόηση επί του αυστηρού ορισµού. 

Παρότι για πολλούς µαθητές τέτοια προ – αυστηρή κατανόηση µπορεί να επαρκεί, έχει 

προταθεί πως τέτοια ανεπίσηµα µοντέλα του ορίου µπορούν να οδηγήσουν σε πιο 

σοβαρές παρανοήσεις και να επηρεάσουν τη µελλοντική µάθηση. 

 Το πρόβληµα εντέλει της κατανόησης της έννοιας του ορίου βρίσκεται στην 

όλως παραδόξως µεγάλη διαισθητική βάση που πολλοί διδασκόµενοι φαίνεται να 

διαθέτουν σχετικά µε το θέµα (Mamona – Downs, 2001). Αυτό που είναι σηµαντικό 

σχετικά µε τη διαπραγµάτευση της έννοιας του ορίου από τους διδασκόµενους, είναι η 

εννοιακή εικόνα (concept image) της έννοιας του απείρου που έχουν σχηµατίσει πριν 

την ενασχόλησή τους µε αυτή την έννοια, καθώς και η γενικότερη άποψή τους για τα 

µαθηµατικά. Οι περισσότεροι διδασκόµενοι φαίνεται να αντιµετωπίζουν τα µαθηµατικά 

σαν µία καθαρά εµπειρική επιστήµη, όπου τα όποια αποτελέσµατα και η όποια γνώση 

έρχεται µέσα από την εµπειρία της επαφής µε το αντικείµενο και µόνο. Παρόλα αυτά, 

καθώς φαίνεται και από το πείραµα στο Α΄ Μέρος, οι διδασκόµενοι ζητούν την 

απόδειξη σαν τελικό επιστέγασµα κάθε µαθηµατικής αναζήτησης, όµως ακόµη και µία 

απόδειξη δεν είναι από µόνη της ικανή να αλλάξει την εννοιακή εικόνα (concept 

image). 

 

Β.4. Συµπεράσµατα Β΄ Μέρους 

 

 Στο Β΄ Μέρος παρουσιάσθηκαν κάποιες γενικές έννοιες που σχετίζονται µε την 

κατανόηση. Επίσης παρουσιάσθηκε η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη 

διδασκαλία και την πορεία προς την κατανόηση. Τέλος αναφέρθηκαν κάποιες 

παρατηρήσεις επί της διδασκαλίας της έννοιας του ορίου. Η ανάπτυξη του θεωρητικού 

υποβάθρου αξιοποιείται κατά το σχολιασµό της παρουσίασης των βιβλίων, που 

ακολουθεί στο Γ΄ Μέρος. 

Αναλυτικότερα, η έννοια της κατανόησης συνδέθηκε µε την έννοια του 

επιστηµολογικού εµποδίου. Η υπέρβαση ενός επιστηµολογικού εµποδίου είναι τελικά 
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αυτό που καλείται κατανόηση. Η έννοια του επιστηµολογικού εµποδίου ακολούθως, 

συνδέθηκε µε τις έννοιες της εννοιακής εικόνας (concept image), του εννοιακού 

ορισµού (concept definition) και του γνωστικού συγκρουσιακού παράγοντα (cognitive 

conflict factor). Ακόµη έγινε αναφορά στη σηµασία της γλώσσας κατά τη διδασκαλία 

και την έγερση γνωστικών συγκρουσιακών παραγόντων (cognitive conflict factors). 

Επίσης αναφέρθηκε η διάκριση συλλογισµού και τυπικού – αυστηρού µαθηµατικού 

περιεχοµένου και της µάθησης µε χρήση δυναµικών αναπαραστάσεων. 

Ξεχωριστή αναφορά παρουσιάσθηκε σχετικά µε την επίδραση του ανθρώπινου 

παράγοντα κατά τη διδασκαλία. Κάθε διδάσκων φέρει προσωπικές πεποιθήσεις και 

εµπειρίες. Η διδασκαλία του διακρίνεται από το προσωπικό του πάθος και την ευχέρεια 

που έχει σχετικά µε τις έννοιες που καλείται να διδάξει. Ο διδασκόµενος από τη µεριά 

του φέρει και αυτός προκαταλήψεις, προαντιλήψεις, παγιωµένες θέσεις. 

Τέλος ακολούθησε ειδική αναφορά σε παρατηρήσεις επί της διδασκαλίας της 

έννοιας του ορίου. Ο κάθε διδασκόµενος όταν διδάσκεται την έννοια του ορίου φέρει 

εκ των προτέρων θέσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη διδασκαλία. Ακόµη και µετά την 

παρέµβαση του διδάσκοντα ή του βιβλίου, ο διδασκόµενος δεν είναι απαραίτητο να έχει 

κατακτήσει την µαθηµατική αυστηρότητα, αλλά απλώς να έχει διαµορφώσει εκ νέου τις 

παλιές του αντιλήψεις και πεποιθήσεις. 
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Γ.1. Γενικές οδηγίες διδασκαλίας και ύλη από το αρµόδιο Υπουργείο 

 

 Οι µαθητές των Ελληνικών σχολείων έρχονται σε επαφή µε τις έννοιες της 

ανάλυσης για πρώτη φορά στην τελευταία τάξη του Λυκείου, είτε αυτό αφορά τα 

γενικά λύκεια είτε αφορά τα επαγγελµατικά λύκεια. Η ηλικία των µαθητών αυτών είναι 

περί τα δεκαεπτά µε δεκαοκτώ έτη. Ο τελικός στόχος των µαθητών που διδάσκονται 

µεταξύ άλλων και αυτή την ύλη, είναι µέσω του θεσµού των πανελλαδικών εξετάσεων 

να εισαχθούν στις σχολές και τα τµήµατα Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) και 

Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) όλης της χώρας. Η 

διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των µαθηµατικών, 

διέπεται από οδηγίες διδασκαλίας και καθορισµό ύλης που ανακοινώνεται κάθε χρόνο 

από το αρµόδιο Υπουργείο. 

 Οι τελευταίες εκτεταµένες οδηγίες που διέπουν τα σηµερινά σχολικά βιβλία 

µαθηµατικών της Γ’ τάξης των γενικών λυκείων, είχαν εκδοθεί το σχολικό έτος 2007 – 

2008. Οι οδηγίες είχαν εκδοθεί από τους φορείς Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η εν 

λόγω έκδοση είναι η όγδοη κατά σειρά και αποτελεί την τελική προσπάθεια των 

αναθεωρηµένων εκδόσεων Ε’ (2001), ΣΤ’ (2002), Ζ’ (2003). 

Η διάρθρωση των οδηγιών συνίσταται από τρία βασικά µέρη. Στο πρώτο µέρος, 

το οποίο και έπεται του προλόγου, παρουσιάζονται οι σκοποί του µαθήµατος των 

µαθηµατικών. Στο δεύτερο µέρος παρατίθενται γενικές οδηγίες, µέθοδοι διδασκαλίας 

και προτάσεις για την αξιολόγηση του µαθητή. Στο τρίτο µέρος οι γενικές οδηγίες 

εξειδικεύονται ώστε να καλύπτουν κάθε µάθηµα µαθηµατικών και των τριών τάξεων 

του γενικού λυκείου. Στο τέλος αυτού του τρίτου µέρους υπάρχει αναφορά και στα 

εσπερινά λύκεια, όπου απλά σηµειώνεται πως «Ισχύει το Ωρολόγιο Πρόγραµµα και το 

Πρόγραµµα Σπουδών της [αντίστοιχης] τάξης του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου». 

Στον πρόλογο των οδηγιών αναφέρεται πως ο χρόνος που προτείνεται για τη 

διδασκαλία κάθε παραγράφου είναι απλά ενδεικτικός. Ο τελικός χρονικός 

προγραµµατισµός της ύλης επισηµαίνεται πως γίνεται «µε ευθύνη του διδάσκοντα και µε 

οδηγό την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα της διδασκαλίας». Επίσης προτείνεται 

σε εκείνους τους διδάσκοντες που τα σχολεία τους έχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδοµή και οι ίδιοι έχουν την κατάλληλη τεχνική – τεχνολογική κατάρτιση, να κάνουν 

χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τη διδασκαλία τους. Η προτροπή αυτή συνοδεύεται 
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από την επισήµανση πως «η πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών δεν πρέπει να 

γίνει, ειδικά στο Λύκειο, σε βάρος της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης αλλά αντίθετα θα 

πρέπει να γίνεται όταν ο διδάσκων κρίνει ότι συµβάλλουν στην καλύτερη εµπέδωση και 

ολοκλήρωση της ύλης». 

Στο πρώτο µέρος των οδηγιών που αφορά τους σκοπούς της διδασκαλίας των 

µαθηµατικών, υπάρχει ειδική αναφορά για το λύκειο: «µε τη διδασκαλία των 

Μαθηµατικών στο Λύκειο επιδιώκεται: 

α) Να εµπεδωθούν και να διερευνηθούν σε θεωρητικότερο επίπεδο οι γνώσεις που 

απόκτησαν οι µαθητές στο Γυµνάσιο. 

β) Να µυηθούν και να εξοικειωθούν οι µαθητές στη διαδικασία της µαθηµατικής 

απόδειξης και να καλλιεργηθεί η “ µαθηµατική σκέψη”. 

γ) Να ασκηθούν οι µαθητές στο να χρησιµοποιούν τα Μαθηµατικά όχι µόνο ως 

γνώση, αλλά και ως µέθοδο σκέψης και πράξης στην καθηµερινή ζωή. 

δ) Να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τις ποικίλες εφαρµογές των Μαθηµατικών 

στις άλλες επιστήµες και στη σύγχρονη πραγµατικότητα». 

Στο δεύτερο µέρος όπου παρατίθενται γενικές οδηγίες, µέθοδοι διδασκαλίας και 

προτάσεις για την αξιολόγηση του µαθητή, η πρώτη πρόταση είναι η εξής «σε κάθε ώρα 

διδασκαλίας των Μαθηµατικών πρέπει να κυριαρχεί η προσωπική εργασία των 

µαθητών». Εποµένως η πρόταση είναι ο µαθητής να βρίσκεται στο επίκεντρο της 

διδασκαλίας, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη σχεδίαση της διδασκαλίας. Αναφέρεται 

ακόµη πως «κάθε διδασκαλία πρέπει να προχωρεί από το γνωστό στο άγνωστο, από το 

συγκεκριµένο στο αφηρηµένο και από το απλό στο σύνθετο». 

Ο ρόλος του διδάσκοντα κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµος και το επόµενο κοµµάτι 

αφορά µόνο τη δική του παρουσία στη σχολική τάξη. Η αναφορά θα είναι 

επιγραµµατική. «Πιο συγκεκριµένα, οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 

1. Κατά τη διδασκαλία πρέπει να χρησιµοποιούνται οι τελευταίες εκδόσεις των 

διδακτικών βιβλίων και να επιδιώκεται η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. 

2. Η εµµονή σε ενότητες που ανήκουν µάλλον στην “ ιστορία των Μαθηµατικών” 

και η επιλογή πολύπλοκων ασκήσεων, όχι µόνο δε συµβάλλει στην επίτευξη 

των σκοπών της διδασκαλίας, αλλά αντίθετα οδηγεί στη “ µαθηµατικοφοβία”, 

ενώ παράλληλα επιβραδύνει το ρυθµό διδασκαλίας. 

3. Ένας από τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας είναι η εξοικείωση µε το 

λογισµό και η ανάπτυξη των σχετικών µ’ αυτόν δεξιοτήτων του µαθητή. 
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4. Ο µαθητής πρέπει να συνηθίσει στο να εκφράζεται µε σαφήνεια, ακρίβεια και 

πληρότητα. 

5. Κατά την εισαγωγή νέων µαθηµατικών όρων, είναι σκόπιµο να 

αναφερόµαστε, όσο είναι δυνατό, και στην ετυµολογική σηµασία τους, 

παράλληλα µε τη λειτουργική σηµασία που έχουν στα Μαθηµατικά. 

6. Τα εποπτικά µέσα και οι κάθε είδους µετρήσεις και πειραµατισµοί πρέπει να 

µιλούν περισσότερο από το διδάσκοντα και να είναι αναπόσπαστα στοιχεία 

της µαθηµατικής εργασίας. 

7. Τα παραδείγµατα που περιέχονται σε κάθε διδακτικό βιβλίο, έχουν ως σκοπό 

την καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση της ενότητας στην οποία αναφέρονται. 

8. Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη στις γραπτές 

εξετάσεις. Επίσης, στα θέµατα θεωρίας των γραπτών εξετάσεων, δεν πρέπει 

να ζητούνται οι αποδείξεις των προτάσεων που αναφέρονται στο βιβλίο χωρίς 

απόδειξη. 

9. Είναι βέβαια επιθυµητό, στα πλαίσια ενός ορθολογικού προγραµµατισµού της 

διδασκαλίας στο διαθέσιµο χρόνο, να µπορούν να λυθούν στην τάξη ή στο 

σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου. Η 

πραγµατοποίηση του στόχου αυτού, σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να αποβεί 

σε βάρος της ολοκλήρωσης της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης. 

Επισηµαίνεται ότι οι γενικές ασκήσεις και οι ασκήσεις Γ’ οµάδας […] 

καθώς και τα θεωρητικά θέµατα […] δεν αποτελούν ύλη για εξέταση στις 

προφορικές ή γραπτές εξετάσεις των µαθητών. 

10. Η επεξεργασία των ασκήσεων πρέπει να στηρίζεται σε “ γνωστές” 

προτάσεις. 

11. Κάθε βιβλίο Μαθηµατικών συνοδεύεται από ξεχωριστό τεύχος µε τις λύσεις 

των ασκήσεων. 

12. Η αξιοποίηση των ιστορικών σηµειωµάτων στη διδασκαλία εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τις πρωτοβουλίες και ιδέες που θα αναπτύξουν οι 

διδάσκοντες. 

13. Κατά τη διδασκαλία της Τριγωνοµετρίας και της Στατιστικής, οι διδάσκοντες 

πρέπει να ενθαρρύνουν τους µαθητές στη χρήση των υπολογιστικών µηχανών 

(calculators), ώστε να µη σπαταλάται χρόνος στη χρήση των τριγωνοµετρικών 

πινάκων και γενικότερα στον αριθµητικό λογισµό. 
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Είναι αυτονόητο, ότι το περιεχόµενο των ιστορικών σηµειωµάτων, καθώς και 

τα σχετικά µε τις υπολογιστικές µηχανές, δεν αποτελούν ύλη για εξέταση». 

 Το κοµµάτι που ακολουθεί έχει το γενικό τίτλο «Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας». Εδώ 

γίνεται αναφορά σε δύο διαφορετικά διδακτικά µοντέλα. Πρώτα αναφέρεται το 

«παραδοσιακό» διδακτικό µοντέλο και οι συνέπειές του. Έπειτα ακολουθεί ένα σύνολο 

προτάσεων για ένα πιο «ενεργητικό» διδακτικό µοντέλο, µε την πεποίθηση ότι θα 

εξαλείφει τις παθογένειες του παραδοσιακού. 

 Το παραδοσιακό διδακτικό µοντέλο λειτουργεί κάτω από την ακόλουθη 

υπόθεση που έχει ως εξής «Το σύνολο των τεχνικών που διαθέτουν οι µαθητές για να 

λύνουν ασκήσεις είναι το σώµα των γνώσεων που πρέπει να κατέχουν. Εποµένως, η 

ευχέρεια στις τεχνικές αυτές εκφράζει το αν οι µαθητές έχουν µάθει τα Μαθηµατικά ή 

όχι». Στο µοντέλο αυτό δηµιουργείται τελικά µία διάσταση µεταξύ του µαθητή και της 

γνώσης που αυτός πρέπει να κατέχει. Το κύριο ζητούµενο βέβαια είναι η επίλυση 

προβλήµατος. Ο µαθητής καλείται κάθε φορά που διδάσκεται έναν αλγόριθµο να λύσει 

ασκήσεις και προβλήµατα, κάνοντας άµεση χρήση της νέας γνώσης. 

 Όπως σηµειώνεται στο τεύχος των οδηγιών, το παραδοσιακό διδακτικό µοντέλο 

έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των ακόλουθων στάσεων και πεποιθήσεων από τους 

µαθητές. 

• «Όλα τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν το πολύ σε δέκα λεπτά. Αν δεν 

µπορέσεις να λύσεις ένα πρόβληµα σε δέκα λεπτά, τότε δεν µπορείς να το 

λύσεις, εποµένως πάψε να ασχολείσαι µε αυτό» 

• «Μετά από χρόνια αποµνηµόνευσης αλγορίθµων, κανόνων και τύπων, οι 

µαθητές θεωρούν τους εαυτούς τους ως παθητικούς δέκτες γνώσεων, που 

άλλοι πολύ πιο έξυπνοι από αυτούς τις έχουν βρει» 

• «Για πολλούς µαθητές, ιδιαίτερα όταν ασχολούνται µε τη Θεωρητική 

Γεωµετρία, η απόδειξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία “ τελετουργική” 

δραστηριότητα που έχει σκοπό να επιβεβαιώσει αυτό που ήδη είναι γνωστό 

χιλιάδες χρόνια πριν!» 

• «Τα Μαθηµατικά δεν έχουν σχέση µε τον πραγµατικό κόσµο» 
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Ως πρόταση για την αποφυγή των ανωτέρω παρατηρούµενων τάσεων, δίδεται η 

περιγραφή ενός «ενεργητικού» διδακτικού µοντέλου. Οι παραδοχές που διέπουν τη 

λειτουργία αυτού του µοντέλου, είναι συνοπτικά οι εξής: 

• «Η γνώση δε “ µεταφέρεται” από το δάσκαλο στο µαθητή. Αντίθετα, η γνώση 

και ο µαθητής, είναι έννοιες αλληλοσυνδεόµενες: Ο µαθητής συµµετέχει 

ενεργά στην οικοδόµηση – ανάπτυξη της γνώσης του (Η υπόθεση της 

κατασκευής της γνώσης)» 

• «Το ζητούµενο είναι η ανάπτυξη µίας ενεργητικής και ερευνητικής στάσης των 

µαθητών ως προς τα Μαθηµατικά» 

• «Το Πρόβληµα είναι “ πηγή” νοήµατος της µαθηµατικής γνώσης» 

Στο τέλος αυτού του κοµµατιού γίνεται απόπειρα να απαντηθεί το ερώτηµα «τι 

σηµαίνει µαθαίνω Μαθηµατικά». 

• «Μαθαίνω τους αλγόριθµους και τις αποδεικτικές διαδικασίες» 

• «Μαθαίνω να διακρίνω σε ποια περίπτωση θα χρησιµοποιώ τον κάθε 

αλγόριθµο και την κατάλληλη αποδεικτική διαδικασία» 

• «Μαθαίνω να χρησιµοποιώ τους αλγόριθµους και τις αποδεικτικές 

διαδικασίες στην επίλυση προβληµάτων» 

• «Μαθαίνω να σκέπτοµαι µε µαθηµατικό τρόπο, δηλαδή να οικοδοµώ τη 

µαθηµατική δοµή ενός θέµατος ή µιας έννοιας και να εκφράζω τις σκέψεις 

µου µε τη γλώσσα και τα σύµβολα των Μαθηµατικών» 

Το τρίτο και τελευταίο κοµµάτι συνίσταται από προτάσεις για το σχεδιασµό της 

διδασκαλίας. Κάθε διδασκαλία, σύµφωνα µε τα παρουσιαζόµενα στις οδηγίες, θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ένα 

πρόβληµα – ερώτηµα που δίνεται στους µαθητές και η απάντηση του οποίου οδηγεί 

στην αναγκαιότητα εισαγωγής της προς διδασκαλία έννοιας. Το δεύτερο στοιχείο είναι 

εκείνο στο οποίο θα γίνει η µετάβαση από τις εµπειρικές – διαισθητικές αντιλήψεις σε 

αποδεικτικές µεθόδους, χωρίς η έννοια της απόδειξης να παραπέµπει απαραίτητα στις 

γνωστές τυπικές µαθηµατικές µεθόδους. Στο τρίτο στοιχείο η έννοια που έχει διδαχθεί 

χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων και εφαρµογών. 

Σε αυτό το τρίτο στοιχείο αναφέρεται επίσης και η διάκριση κλειστού και 

ανοικτού προβλήµατος. Ένα κλειστό πρόβληµα είναι εκείνο το πρόβληµα όπου το 

ζητούµενο και η λύση είναι µοναδικά. Από την άλλη ένα ανοικτό πρόβληµα είναι ένα 

πρόβληµα του οποίου το ζητούµενο και η λύση µπορεί να διαφέρει από τον ένα µαθητή 
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στον άλλο, καθώς οι µαθητές έχουν µόνο τα δεδοµένα και είναι ελεύθεροι να 

διατυπώσουν τα δικά τους ερωτήµατα. 

Όσον αφορά τα επαγγελµατικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) οι τελευταίες εκτεταµένες 

οδηγίες που διέπουν τα σηµερινά σχολικά βιβλία µαθηµατικών της Γ’ τάξης, είχαν 

εκδοθεί το σχολικό έτος 2009 – 2010. Οι οδηγίες είχαν εκδοθεί από τους φορείς 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

∆ιαφέρουν οι οδηγίες αυτές µόνο σε ένα σηµείο, σε σχέση µε τις οδηγίες που διέπουν 

τα γενικά λύκεια. Το σηµείο αυτό αφορά τις ειδικές οδηγίες επί των µαθηµάτων. 

Πέρα από τις οδηγίες κάθε χρόνο το αρµόδιο Υπουργείο εκδίδει την ύλη που 

διέπει κάθε µάθηµα. Ειδικεύοντας στα µαθήµατα των µαθηµατικών, η ύλη 

περιλαµβάνει αναλυτικά τι θα πρέπει να γνωρίζουν και τι όχι οι µαθητές από κάθε 

ενότητα του σχολικού βιβλίου. Υπάρχουν αρκετά θέµατα τα οποία, παρά το γεγονός ότι 

συµπεριλαµβάνονται στα βιβλία των µαθηµατικών, δε διδάσκονται ποτέ στους µαθητές. 

Η ανακοινώσιµη ύλη συνήθως δεν περιλαµβάνει µεγάλες αλλαγές από σχολική περίοδο 

σε σχολική περίοδο, καθώς είναι σε άµεση εξάρτηση µε τα βιβλία. Μεγάλες αλλαγές 

επί της ύλης είναι συνέπεια της αλλαγής των βιβλίων. 

Συνοψίζοντας φαίνεται πως η διδασκαλία των µαθηµατικών κατέχει σπουδαία 

θέση στο πρόγραµµα σπουδών των λυκείων. Επιδίωξη αυτής της διδασκαλίας είναι και 

η γενικότερη καλλιέργεια των µαθητών. Η σχεδίαση κάθε διδασκαλίας πρέπει να έχει 

ως επίκεντρο τον ίδιο το µαθητή, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, τις 

ιδιαιτερότητές του και τις ανησυχίες του. Η καρδιά της µαθηµατικής σχολικής 

εκπαίδευσης είναι η διαδικασία επίλυσης προβλήµατος, της οποίας κάθε µαθητής 

καλείται να γίνει κοινωνός. Επίσης τα κοµµάτια εκείνα της ύλης που αφορούν ιστορικά 

θέµατα ή η χρήση των νέων τεχνολογιών, αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια κάθε 

διδάσκοντος για το αν θα γίνει κάποια συζήτηση ή χρήση. Παρά το γεγονός όµως πως ο 

ρόλος των µαθηµατικών ζητείται να είναι πολύ πιο σπουδαίος από τη χρησιµοθηρία 

των εξετάσεων, απαιτείται σαφώς όλος ο σχεδιασµός, χρονικός και µαθηµατικός, να 

έχει ως τελικό στόχο την ολοκλήρωση της ανακινούµενης από το αρµόδιο Υπουργείο 

ύλης. 
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Γ.2. Μελέτη των βιβλίων 

 

 Τα βιβλία4 τα οποία θα µελετηθούν ως προς την παρουσίαση της έννοιας του 

ορίου, είναι τα εξής: 

Βιβλίο 1) Αδαµόπουλος Λ., ∆αµιανού Χ., Σβέρκος Α., (1999), 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, Οργανισµός 

Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 

Βιβλίο 2) Ανδρεαδάκης Σ., Κατσαργύρης Β., Μέτης Σ., Μπρουχούτας Κ., 

Παπασταυρίδης Σ., Πολύζος Γ., (1999), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ Τάξης 

Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση, Οργανισµός 

Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 

Βιβλίο 3) Βλάµος Π., ∆ούναβης Α., Ζέρβας ∆., (2005), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ 

Τάξη 2ου Κύκλου, Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων, 

Αθήνα 

Βιβλίο 4) Κατσαργύρης Β., Μεντής Κ., Παντελίδης Γ., Σουρλάς Κ., (1992), 

Μαθηµατικά γ’ Λυκείου – ανάλυση, Οργανισµός Εκδόσεως 

∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 

Η µελέτη των Βιβλίων 1 – 2 – 3 θα περιορισθεί στα θέµατα εκείνα τα οποία 

είναι εντός ύλης. ∆ηλαδή στα θέµατα εκείνα τα οποία είναι υποχρεωµένος ο εκάστοτε 

διδάσκων να διδάξει στους µαθητές, σε συνάρτηση µε την ανακινούµενη από το 

αρµόδιο Υπουργείο ύλη. Ο λόγος που λαµβάνεται υπ’ όψιν αυτός ο περιορισµός, είναι 

για να µελετηθεί καλύτερα η επίδραση που µπορεί να έχει στην κατανόηση των 

µαθητών η χρήση των διαφορετικών βιβλίων. Οι µαθητές καλούνται τελικά, να 

περιορισθούν στη µελέτη εκείνων των τµηµάτων του βιβλίου, που ορίζονται προς 

εξέταση. 

  

  

                                                      
4 Στη συνέχεια και όπου χρειάζεται θα αναφέρονται ως Βιβλίο 1, Βιβλίο 2, Βιβλίο 3 και Βιβλίο 4 
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Γ.2.1. Παρουσίαση των βιβλίων, εισαγωγικά σηµειώµατα, παρατηρήσεις 

 

 Το Βιβλίο 1 διδάσκεται σε µαθητές της Γ’ τάξης των γενικών λυκείων, ως 

µάθηµα γενικής παιδείας. Εποµένως απευθύνεται σε µαθητές και των τριών 

προσφερόµενων κατευθύνσεων (Θεωρητικής – Θετικής – Τεχνολογικής). Το µάθηµα 

αυτό είναι κατ΄ επιλογήν πανελλαδικά εξεταζόµενο. Ιδιαίτερα για τους µαθητές που 

επιθυµούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τµήµατα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ του 5ου 

επιστηµονικού πεδίου (επιστηµών οικονοµίας και διοίκησης), το µάθηµα αυτό έχει 

αυξηµένο συντελεστή βαρύτητας. 

 Στο εισαγωγικό σηµείωµα από τους συγγραφείς αναφέρεται πως η ύλη του 

βιβλίου αυτού καθορίσθηκε από δύο βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι 

πως απευθύνεται σε µαθητές και των τριών κατευθύνσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα 

οι συγγραφείς να επιλέξουν τον περιορισµό των αυστηρών ορισµών και αποδείξεων, 

καθώς και τον εµπλουτισµό µε πολλές εφαρµογές και παραδείγµατα, τα οποία να 

ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα όλων των µαθητών. Ο δεύτερος 

παράγοντας είναι ο χρονικός περιορισµός του ωρολογίου προγράµµατος. Η ύλη που 

τελικά περιελήφθη έχει την όσο το δυνατόν κατάλληλη έκταση και περιεχόµενο, ώστε 

να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή της στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 Η έννοια του ορίου αναπτύσσεται εµβόλιµα στην παράγραφο που αφορά την 

έννοια της παραγώγου. Όπως αναφέρεται αυτό γίνεται καθώς λαµβάνεται υπόψη η 

ιστορική πορεία της εξέλιξης της έννοιας της παραγώγου. Η έκταση που καταλαµβάνει 

στο βιβλίο είναι περίπου δύο σελίδες. 

 Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν την ύλη του βιβλίου είναι οι εξής: 

• «Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη θα διδαχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας» 

• «Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις, που φέρουν 

αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται» 

• «Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα του βιβλίου δεν εξετάζονται ούτε ως 

θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως 

προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων» 

 Το Βιβλίο 2 διδάσκεται σε µαθητές της Γ’ τάξης των γενικών λυκείων και είναι 

κοινό για τις κατευθύνσεις Θετική – Τεχνολογική. Το µάθηµα αυτό είναι πανελλαδικά 

εξεταζόµενο. Ιδιαίτερα για τους µαθητές που επιθυµούν την εισαγωγή τους σε σχολές 
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και τµήµατα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ των επιστηµονικών πεδίων 2ο (θετικών επιστηµών), 3ο 

(επιστηµών υγείας), 4ο (τεχνολογικών επιστηµών), το µάθηµα αυτό έχει αυξηµένο 

συντελεστή βαρύτητας. 

 Στο εισαγωγικό σηµείωµα από τους συγγραφείς αναφέρεται πως το βιβλίο αυτό 

προήλθε από αναµόρφωση του βιβλίου των µαθηµατικών της 2ης και 4ης δέσµης της Γ’ 

τάξης του γενικού λυκείου και αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος υπό τον 

τίτλο ΑΛΓΕΒΡΑ περιλαµβάνονται η Θεωρία Πινάκων και οι Μιγαδικοί Αριθµοί. Στο 

δεύτερο µέρος υπό τον τίτλο ΑΝΑΛΥΣΗ περιλαµβάνονται τρία κεφάλαια. Το πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στις έννοιες του ορίου και της συνέχειας, το δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην έννοια της παραγώγου και το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια 

του ολοκληρώµατος. 

 Αναλυτικότερα, επί του πρώτου κεφαλαίου σηµειώνεται πως «είναι το πέρασµα 

από τις πεπερασµένες στις “ άπειρες διαδικασίες” ». Αναφέρεται πως τα σπέρµατα της 

έννοιας του ορίου υπάρχουν µε «πολύ σαφή και συγκεκριµένο τρόπο στα γραπτά του 

Αρχιµήδη», η ανάπτυξη όµως της έννοιας τοποθετείται στα χρόνια της Αναγέννησης και 

όπως τονίζεται «έκτοτε κατέχει κεντρική θέση στον κόσµο των µαθηµατικών εννοιών». 

 Στο εισαγωγικό σηµείωµα επίσης δίδεται και η δοµή του κεφαλαίου, που αφορά 

την έννοια του ορίου. «Κατ’ αρχάς στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές – και ήδη 

γνωστές στους µαθητές – έννοιες των συναρτήσεων, καθώς και µερικές ακόµη βασικές 

έννοιες της Ανάλυσης. Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια του ορίου στο οχ ∈ℜ , η έννοια 

του ορίου στο +∞ και στο -∞ και δίνονται οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητές του. Τέλος, 

δίνεται η έννοια της συνέχειας µιας συνάρτησης και παρουσιάζονται οι βασικές ιδιότητές 

της.» Να σηµειωθεί πως πριν τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου προηγείται η 

υπενθύµιση – διδασκαλία των πραγµατικών αριθµών και των ιδιοτήτων τους. Ακόµη η 

έκταση που καταλαµβάνει η έννοια του κεφαλαίου «Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης», 

είναι από τη σελίδα 129 έως και τη σελίδα 208, συµπεριλαµβανοµένων των ασκήσεων 

και του ιστορικού σηµειώµατος. 

 Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν την ύλη του βιβλίου είναι οι εξής: 

• «Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη θα διδαχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας» 

• «Τα θεωρήµατα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις, που φέρουν 

αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται» 
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• «Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα του βιβλίου δεν εξετάζονται ούτε ως 

θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όµως, να χρησιµοποιηθούν ως 

προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων» 

• «Εξαιρούνται από την εξεταστέα – διδακτέα ύλη οι εφαρµογές και οι ασκήσεις 

που αναφέρονται σε λογάριθµους µε βάση διαφορετική του e και του 10» (να 

σηµειωθεί πως οι µαθητές έχουν διδαχθεί την αλλαγή βάσης λογαρίθµου 

στην Άλγεβρα της Β’ Λυκείου, όµως και εκεί οι ασκήσεις που ζητείται 

τελικά να διδαχθούν, δεν περιλαµβάνουν τη διαδικασία της αλλαγής βάσης 

λογαρίθµου) 

 Το Βιβλίο 3 διδάσκεται σε µαθητές της Γ’ τάξης των επαγγελµατικών λυκείων 

(ΕΠΑ.Λ.), υπό τον τίτλο «Μαθηµατικά Ι». Το µάθηµα αυτό είναι κατ΄ επιλογήν 

πανελλαδικά εξεταζόµενο. Ιδιαίτερα για τους µαθητές που επιθυµούν την εισαγωγή 

τους σε τµήµατα και σχολές ΑΤΕΙ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων 

(ΑΣΤΕ), στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδηµιών 

Εµπορικού Ναυτικού, το µάθηµα αυτό έχει αυξηµένο συντελεστή βαρύτητας. 

 Στο εισαγωγικό σηµείωµα από τους συγγραφείς αναφέρεται πως το βιβλίο αυτό 

έχει µία συγκεκριµένη φιλοσοφία. «Η φιλοσοφία αυτή επιδιώκει την άµεση κατανόηση 

των µαθηµατικών εννοιών που παρουσιάζονται και την ικανότητα χρήσης τους σε 

πραγµατικά προβλήµατα. Ο στόχος της ανάπτυξης της θεωρίας, στην οποία αποφεύγονται 

οι αποδείξεις, είναι η κατανόηση των εννοιών µέσα από κατάλληλα επιλεγµένα 

παραδείγµατα. Μετά την ολοκλήρωση κάθε θεµατικής ενότητας δίνονται λυµένες 

εφαρµογές που αποτελούν συνδετικό κρίκο µε τις ασκήσεις που ακολουθούν». Στόχος των 

συγγραφέων είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει «µία απλή γέφυρα µεταξύ των 

µαθηµατικών και των προβληµάτων από την πραγµατικότητα». 

 Η έννοια του ορίου αναπτύσσεται στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο φέρει 

τον τίτλο «Όριο – Συνέχεια Συνάρτησης». Η έκταση που καταλαµβάνει το κεφάλαιο 

αυτό είναι από τη σελίδα 107, όπου υπάρχει η εισαγωγή, έως και τη σελίδα 172. 

Οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν την ύλη του βιβλίου είναι οι εξής: 

• «Οι εφαρµογές και τα παραδείγµατα του βιβλίου µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων 

προτάσεων» 
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• «Εφαρµογές και προτάσεις που αναφέρονται σε όρια στο άπειρο, καθώς και 

σε παραγράφους ή τµήµατα παραγράφων που έχουν εξαιρεθεί, δεν αποτελούν 

µέρος της εξεταστέας ύλης» 

 Το Βιβλίο 4 διδασκόταν σε µαθητές της Α’ δέσµης της Γ’ τάξης των γενικών 

λυκείων µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το βιβλίο αυτό έφερε τον τίτλο 

«ανάλυση» και ήταν το δεύτερο βιβλίο που διδάσκονταν οι µαθητές. Το πρώτο βιβλίο 

που διδάσκονταν έφερε τον τίτλο «άλγεβρα» µε την εξής ύλη, µιγαδικοί – πίνακες – 

ορίζουσες – διανύσµατα – κωνικές τοµές – πιθανότητες. Οι µαθητές εξετάζονταν 

πανελλαδικά σε θέµατα και από τα δύο βιβλία. Οι µαθητές της Α’ δέσµης µπορούσαν 

να εισαχθούν σε σχολές και τµήµατα ΑΕΙ – ΤΕΙ, που ανήκαν στην οµάδα των 

Πολυτεχνικών, Φυσικοµαθηµατικών και Γεωπονοδασολογικών σχολών (Λίτινας, 

2006). 

 Στο εισαγωγικό σηµείωµα από τους συγγραφείς αναφέρεται πως η έννοια του 

ορίου κυριαρχεί σε όλα τα κεφάλαια. Ακόµη αναφέρεται πως «οι ορισµοί, οι προτάσεις 

και τα θεωρήµατα διατυπώθηκαν µε την πιο εύχρηστη µορφή τους, η οποία δεν είναι 

πάντοτε και η πιο γενική. Από τις αποδείξεις παρατίθενται οι πλέον διδακτικές και όσες 

υποδεικνύουν µεθόδους επίλυσης προβληµάτων». 

 Η έννοια του ορίου σε αυτό το βιβλίο αναπτύσσεται σε τέσσερα από τα 

συνολικά επτά κεφάλαια, µε την προσθήκη εµβόλιµα του τρίτου κεφαλαίου που αφορά 

την έννοια της συνέχειας µίας συνάρτησης. Η έκταση που καταλαµβάνουν τα κεφάλαια 

αυτά είναι από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 125. Το περιεχόµενο αυτών των πρώτων 

πέντε κεφαλαίων έχει ως εξής: 

 «Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει, κυρίως, µια σύντοµη επανάληψη, γνωστών 

εννοιών, την έννοια της φραγµένης συνάρτησης και τη σύνθεση συναρτήσεων.» 

 «Στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια του ορίου µιας συνάρτησης σε ένα 

σηµείο του άξονα των πραγµατικών αριθµών και δίνονται οι πιο χαρακτηριστικές 

ιδιότητές του. Τέλος, ορίζεται το σύνολο { },ℜ =ℜ∪ −∞ +∞  και οι πράξεις µεταξύ των 

στοιχείων του.» 

 «Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια της συνέχειας µιας συνάρτησης. Οι ιδιότητές 

της παρουσιάζονται ως άµεση συνέπεια των προτάσεων του προηγούµενου κεφαλαίου.» 

 «Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η συµπεριφορά των συναρτήσεων στο άπειρο.» 

 «Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η µελέτη των ακολουθιών οι οποίες 

αντιµετωπίζονται ως ειδική περίπτωση συναρτήσεων. Η έννοια της υπακολουθίας 
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εισάγεται για να χρησιµοποιηθεί, κυρίως, στο κριτήριο µη σύγκλισης. Τέλος, µε τη 

βοήθεια των ακολουθιών ορίζεται η εκθετική και η λογαριθµική συνάρτηση.» 

 Συνοψίζοντας πρέπει να σηµειωθούν δύο πράγµατα. Πρώτον, οι µαθητές που 

εξετάζονταν µε το σύστηµα των δεσµών, δεν είχαν δικαίωµα εισαγωγής σε σχολές και 

τµήµατα εκτός της οµάδας που είχαν επιλέξει (Λίτινας, 2006). Σε αντιδιαστολή οι 

µαθητές µε το σύστηµα των κατευθύνσεων µπορούν να εισαχθούν σε σχολές και 

τµήµατα, που δεν είναι σε άµεση αντιστοιχία µε την επιλογή της κατεύθυνσης (Λίτινας, 

2006). Αυτή η διαφορά δηµιουργεί στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ένα ετερόκλητο 

πλήθος εισαγοµένων ανά σχολή και τµήµα, µε άµεσες συνέπειες στο επίπεδο σπουδών, 

καθώς δεν έχουν όλοι το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο. ∆εύτερον, εξειδικεύοντας στην 

παρουσίαση της έννοιας του ορίου από τα σχολικά βιβλία φαίνεται µία µεγάλη διαφορά 

µεταξύ του Βιβλίου 4 και των µεταγενέστερων αυτού. Στο Βιβλίο 4 η έννοια του ορίου 

είναι η κυριαρχούσα έννοια καθώς καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του. Αντιθέτως 

στα µεταγενέστερα βιβλία η έννοια του ορίου καταλαµβάνει το πολύ σε έκταση ένα 

κεφάλαιο. Η ανάγκη για συµπύκνωση της ύλης οδηγεί σε περιορισµούς και εκπτώσεις 

επ’ αυτής. Ακραία περίπτωση είναι αυτή του Βιβλίου 1, όπου η έκταση της ύλης που 

αναφέρεται στην έννοια του ορίου είναι µόλις δύο σελίδες, µε την ύλη αυτή να υπάρχει 

µόνο ως εισαγωγή για την έννοια της παραγώγου. 

 

Γ.2.2. Πριν την έννοια του ορίου 

 

 Πριν την παρουσίαση της έννοιας του ορίου στο κατ’ αντιστοιχία κεφάλαιο σε 

τρία από τα τέσσερα βιβλία υπάρχουν κάποιες ενότητες, οι οποίες περιλαµβάνουν 

προαπαιτούµενες έννοιες. Πολλές από αυτές τις έννοιες οι µαθητές τις έχουν διδαχθεί 

σε προηγούµενες τάξεις. Ο σκοπός εκ µέρους των εκάστοτε συγγραφέων είναι οι 

ενότητες αυτές να επαναφέρουν στη µνήµη των µαθητών την εκ των προτέρων γνώση, 

προτρέποντας τους παράλληλα να ανατρέξουν στα βιβλία των προηγούµενων τάξεων. 

 Στο Βιβλίο 1, όπου η έννοια του ορίου είναι απλά µία εισαγωγή για την έννοια 

της παραγώγου, η εκ των προτέρων γνώση παρουσιάζεται στην ενότητα 1.1 υπό τον 

τίτλο «Συναρτήσεις». Αρχικά δίδεται στους µαθητές ο ορισµός της έννοιας της 

συνάρτησης: «Συνάρτηση (function) είναι µία διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο 

ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β».  
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Ο ορισµός αυτός συµπληρώνεται από το παρακάτω γράφηµα: 

 

 Παρά το γεγονός πως ο ορισµός αλλά και το γράφηµα που ακολουθεί δεν 

αναφέρονται αποκλειστικά σε πραγµατικές συναρτήσεις, αµέσως µετά γίνεται ο 

περιορισµός, καθώς στο βιβλίο σηµειώνεται πως το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µόνο 

«πραγµατικές συναρτήσεις πραγµατικής µεταβλητής». Σε σχόλιο που παρατίθεται από 

τους ίδιους τους συγγραφείς στη σελίδα 10 του Βιβλίου 1, αναφέρεται επίσης η 

σύγχυση πολλών µαθητών σχετικά µε τη χρήση των συµβόλων. Είναι συχνό φαινόµενο 

οι συναρτήσεις να πρέπει να συµβολίζονται πάντα µε το λατινικό γράµµα f και ο 

άγνωστος να δηλώνεται πάντα ως χ. Σε περιπτώσεις που επιλέγεται εναλλακτικός 

συµβολισµός, οι µαθητές συχνά αντιµετωπίζουν ζητήµατα κατανόησης. 

 Ακολουθεί σύντοµη αναφορά στις πράξεις συναρτήσεων, άθροισµα, διαφορά, 

γινόµενο και πηλίκο. Αυτής της σύντοµης αναφοράς έπεται η παράθεση της έννοιας της 

γραφικής παράστασης συνάρτησης και µερικών γραφηµάτων βασικών συναρτήσεων, 

ευθείας, παραβολής, υπερβολής, εκθετικής, λογαριθµικής και τριγωνοµετρικών 

(ηµιτόνου και συνηµιτόνου). 

 Τέλος γίνεται αναφορά σχετικά µε τις έννοιες της µονοτονίας συνάρτησης και 

των ακροτάτων αυτής. Η παράθεση της ύλης συνοδεύεται πάντα από σχετικά 

παραδείγµατα µε γραφήµατα. 

 Στο Βιβλίο 2, όπου η έννοια του ορίου και της συνέχειας συνάρτησης 

καταλαµβάνει σε έκταση όλο το 1ο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Όριο – Συνέχεια 

Συνάρτησης», η εκ των προτέρων γνώση παρουσιάζεται σε τρεις ενότητες. Η ενότητα 

1.1 φέρει τον τίτλο «Πραγµατικοί αριθµοί», η ενότητα 1.2 φέρει τον τίτλο 

«Συναρτήσεις» και η ενότητα 1.3 φέρει τον τίτλο «Μονότονες συναρτήσεις – Αντίστροφη 

συνάρτηση». 

 Η ενότητα 1.1 ξεκινά µε αναφορά στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών: 

«Υπενθυµίζουµε ότι το σύνολο ℛ των πραγµατικών αριθµών αποτελείται από τους ρητούς 
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και τους άρρητους αριθµούς και παριστάνεται µε τα σηµεία ενός άξονα, του άξονα των 

πραγµατικών αριθµών». Στο Βιβλίο 2 όµως δεν ακολουθεί καµία περεταίρω ανάλυση 

σχετική µε τους άρρητους αριθµούς, παρά µόνο για τους ρητούς. Παραδείγµατα 

άρρητων υπάρχουν µόνο στο συνοδεύον γράφηµα χωρίς να περιλαµβάνονται στο 

βασικό κείµενο του βιβλίου. 

 

 Ακολουθούν οι πράξεις και η διάταξη στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών, 

τα διαστήµατα των πραγµατικών αριθµών και η έννοια της απόλυτης τιµής 

πραγµατικού αριθµού. Στα διαστήµατα των πραγµατικών αριθµών γίνεται για πρώτη 

φορά στο Βιβλίο 2 χρήση του συµβόλου του απείρου (∞) και της έννοιας του µη 

φραγµένου διαστήµατος, χωρίς καµία περεταίρω ανάλυση. 

 Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης, όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρεται πως «[…] η 

διδασκαλία δεν πρέπει να στοχεύει στην εξ’ υπαρχής αναλυτική παρουσίαση γνωστών 

εννοιών, αλλά στο να δίνει “ αφορµές” στους µαθητές να ανατρέχουν στα βιβλία των 

προηγούµενων τάξεων και να επαναφέρουν στη µνήµη τους γνωστές έννοιες και 

προτάσεις που θα τις χρειαστούν στα επόµενα.» 

 Η ενότητα 1.2 ξεκινά µε τον ορισµό της έννοιας της πραγµατικής συνάρτησης: 

«Έστω Α ένα υποσύνολο του ℛ. Ονοµάζουµε πραγµατική συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το 

Α µία διαδικασία (κανόνα) f, µε την οποία κάθε στοιχείο χ ∈ Α αντιστοιχίζεται σε ένα 

µόνο πραγµατικό αριθµό y. Το y ονοµάζεται τιµή της f στο χ και συµβολίζεται µε f(χ)». Ο 

ορισµός αυτός δεν συνοδεύεται από κάποιο σχετικό γράφηµα. Σε αυτό το σηµείο 

σηµειώνεται από τους συγγραφείς πως το βιβλίο περιλαµβάνει συναρτήσεις που έχουν 

πεδίο ορισµού διάστηµα ή ένωση διαστηµάτων. 

 Ακολουθεί αναφορά στην έννοια της γραφικής παράστασης συνάρτησης. 

Συµπληρωµατικά της έννοιας αυτής παρατίθενται µερικά γραφήµατα βασικών 

συναρτήσεων, ευθείας, υπερβολής, µονωνύµου τρίτου βαθµού, υπερβολής, 

τετραγωνικής ρίζας, τριγωνοµετρικών συναρτήσεων (ηµίτονο, συνηµίτονο και 

εφαπτοµένη), εκθετικής και λογαριθµικής. Κατόπιν περιγράφονται η ισότητα 

συναρτήσεων, παρουσιάζονται οι πράξεις µε συναρτήσεις και τέλος η σύνθεση 

συναρτήσεων. 



«Τα σχολικά βιβλία µαθηµατικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών  

εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» 

53 

 Ο ορισµός που δίδεται για τη σύνθεση συναρτήσεων είναι ο εξής: «Αν f, g είναι 

δύο συναρτήσεις µε πεδίο ορισµού Α, Β αντιστοίχως, τότε ονοµάζουµε σύνθεση της f 

µε την g, και τη συµβολίζουµε µε gof, τη συνάρτηση µε τύπο ( )( ) ( )( )gof g fχ χ= ». 

Τον ορισµό αυτό συνοδεύει το παρακάτω γράφηµα: 

 

 Ο ορισµός της συνάρτησης που προηγήθηκε αφορούσε µόνο πραγµατικές 

συναρτήσεις, ενώ στον ορισµό για τη σύνθεση συναρτήσεων εκλαµβάνονται µόνο 

γενικές συναρτήσεις. Τα σύνολα Α και Β που δίδονται στον ορισµό ως πεδία ορισµού, 

δεν περιλαµβάνουν αποκλειστικά στοιχεία από το σύνολο των πραγµατικών αριθµών. 

Σε αυτό το σηµείο γίνεται έµµεσα µία γενίκευση της έννοιας της συνάρτησης, σχετικά 

µε την αρχική παρουσίαση του ίδιου βιβλίου. 

Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης, όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρεται «Να δοθεί έµφαση 

στις έννοιες της ισότητας και της σύνθεσης συναρτήσεων και στη χρήση και ερµηνεία των 

γραφικών παραστάσεων.» 

 Η ενότητα 1.3 ξεκινά µε την έννοια της µονοτονίας συνάρτησης, ακολουθεί η 

έννοια των ακροτάτων συνάρτησης και της συνάρτησης «1 – 1». Ως «1 – 1» ή «ένα 

προς ένα» συνάρτηση ορίζεται: «Μία συνάρτηση f: Α → ℛ λέγεται συνάρτηση 1 – 1, όταν 

για οποιαδήποτε χ1, χ2 ∈ Α ισχύει η συνεπαγωγή: αν χ1 ≠ χ2, τότε f(χ1) ≠ f(χ2)». Τέλος 

δίδεται η έννοια της αντίστροφης συνάρτησης. 

  



Παναγιώτης Ν. Μάντζαρης 

54 

Σε όλη την ενότητα 1.3 γίνεται συνεχής επίκληση της οπτικής διαίσθησης µε 

γραφήµατα να συµπληρώνουν κάθε νέα 

έννοια, εφαρµογή και παράδειγµα. Κάποια 

γραφήµατα όπως εκείνα που συνοδεύουν 

την παρουσίαση της έννοιας της 

µονοτονίας µίας συνάρτησης, 

περιλαµβάνουν βέλη τα οποία 

υποδηλώνουν κίνηση επί του γραφήµατος. 

Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης, όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρεται πως ασκήσεις 

ελέγχου της ιδιότητας «1 – 1» και της µονοτονίας συνάρτησης, θα πρέπει να 

µελετηθούν ιδιαίτερα µέσω γραφηµάτων. 

Στις εκτεταµένες οδηγίες (2007 – 2008) που διέπουν το Βιβλίο 2, αναφέρεται 

πως από τη διδασκαλία αυτών των πρώτων ενοτήτων, οι στόχοι πρέπει να είναι οι 

µαθητές: 

1. «Να µπορούν να βρίσκουν από τη γραφική παράσταση µιας συνάρτησης: 

• Το πεδίο ορισµού της. 

• Το σύνολο τιµών της. 

• Την τιµή της σ’ ένα σηµείο χο. 

2. Να γνωρίζουν τις γραφικές παραστάσεις των βασικών συναρτήσεων. 

3. Να µπορούν να βρίσκουν το άθροισµα, το γινόµενο, το πηλίκο και τη σύνθεση 

απλών συναρτήσεων. 

4. Να γνωρίζουν την έννοια της συνάρτησης “1 – 1”, τις βασικές ιδιότητες της 

και να κατανοήσουν τη διαδικασία εύρεσης της αντίστροφης µιας απλής 

συνάρτησης. Να γνωρίζουν, επιπλέον, ότι οι γραφικές παραστάσεις δύο 

αντίστροφων συναρτήσεων είναι συµµετρικές ως προς τη διχοτόµο της 

πρώτης και τρίτης γωνίας των αξόνων. 

5. Να µπορούν να εκφράζουν, µε τη βοήθεια συνάρτησης, τον τρόπο µε τον 

οποίο συνδέονται οι τιµές δύο µεγεθών σε διάφορα προβλήµατα.» 

Στο Βιβλίο 3, όπου η έννοια του ορίου και της συνέχειας συνάρτησης 

καταλαµβάνει σε έκταση όλο το 3ο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Όριο – Συνέχεια 

Συνάρτησης», η εκ των προτέρων γνώση δεν παρουσιάζεται σε καµία ξεχωριστή 

ενότητα. Το βιβλίο ξεκινά αυτό το κεφάλαιο απευθείας µε την εισαγωγή της έννοιας 
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του ορίου. Να σηµειωθεί πως αναφορά σε προαπαιτούµενες έννοιες δεν γίνεται ούτε 

στα προηγούµενα δύο κεφάλαια του βιβλίου. Το 1ο από αυτά αφορά Πίνακες και 

Γραµµικά Συστήµατα και είναι εκτός ύλης µε συνέπεια να µη διδάσκεται, ενώ το 2ο από 

αυτά το οποίο είναι εντός ύλης αφορά έννοιες τις Περιγραφικής Στατιστικής. 

Σχετικά µε το ζήτηµα των προαπαιτούµενων εννοιών υπάρχει αναφορά στη 

διαχείριση της ύλης, όπως αυτή προτείνεται από το αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική 

περίοδο 2012 – 2013: «∆ιευκρινίζεται ότι στην αρχή του κεφαλαίου αυτού πρέπει να γίνει 

µία επανάληψη στην έννοια της συνάρτησης, µε επιδίωξη οι µαθητές να µπορούν: 

• Να βρίσκουν το πεδίο ορισµού µίας συνάρτησης. 

• Να σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων (αχ, αχ2, α/χ, 

ηµ, συν, εφ, eχ, lnχ). 

• Από τη γραφική παράσταση µίας συνάρτησης να βρίσκουν την τιµή της σ’ ένα 

σηµείο χο, τη µονοτονία της κατά διαστήµατα και τα ακρότατα. 

• Να βρίσκουν το άθροισµα, το γινόµενο και το πηλίκο απλών συναρτήσεων.» 

Ακόµη ζητείται από τους διδάσκοντες να αφιερώσουν χρόνο για τη διδασκαλία 

της έννοιας της σύνθετης συνάρτησης. 

Στο Βιβλίο 4, όπου η έννοια του ορίου καταλαµβάνει σε έκταση τέσσερα 

κεφάλαια, µε την προσθήκη εµβόλιµα του τρίτου κεφαλαίου που αφορά την έννοια της 

συνέχειας µιας συνάρτησης, όλο το 1ο κεφάλαιο περιλαµβάνει την υπενθύµιση – 

παρουσίαση της εκ των προτέρων γνώσης. Το κεφάλαιο αυτό φέρει τον τίτλο 

«Πραγµατικές Συναρτήσεις» και χωρίζεται σε εννέα επιµέρους ενότητες. 

Αναλυτικότερα, οι ενότητες που περιλαµβάνει το εν λόγω κεφάλαιο του Βιβλίου 

4, έχουν ως εξής: 

1.0 Εισαγωγή 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει την παρουσίαση της έννοιας του συνόλου και των 

πράξεων µεταξύ συνόλων (ένωση – τοµή – καρτεσιανό γινόµενο). Ακολουθεί 

παρουσίαση των πραγµατικών αριθµών, µε επιπλέον παράθεση παραδειγµάτων 

άρρητων αριθµών. Επίσης αναφέρονται οι ιδιότητες της διάταξης των πραγµατικών 

αριθµών, η έννοια της απόλυτης τιµής, τα διαστήµατα των πραγµατικών αριθµών και 

ξεχωριστή αναφορά στην έννοια του φραγµένου συνόλου άνω και κάτω. Στα 

διαστήµατα των πραγµατικών αριθµών και στην έννοια του φραγµένου συνόλου γίνεται 

χρήση του συµβόλου του απείρου (∞), χωρίς καµία περεταίρω ανάλυση. Σε αυτή την 

ενότητα γίνεται ακόµη εκτενής αναφορά στη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής. 
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1.1 Η έννοια της πραγµατικής συνάρτησης 

Η ενότητα αυτή ξεκινά µε τον ορισµό της πραγµατικής συνάρτησης: «Έστω Α 

ένα υποσύνολο του ℛ. Ονοµάζουµε πραγµατική συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α µια 

διαδικασία (κανόνα) f, µε την οποία κάθε στοιχείο χ ∈ Α αντιστοιχίζεται σε ένα και µόνο 

στοιχείο y ∈ ℛ. Το y ονοµάζεται τιµή της f στο χ και συµβολίζεται y = f(χ)». Το 

παρακάτω γράφηµα συνοδεύει τον ορισµό. 

 

 Τον ορισµό του γραφήµατος σε αυτή την ενότητα ακολουθεί αναφορά στη 

συνάρτηση Dirichlet ( )
0,

1,

ό ό
f

ό ά

ταν χ ρητ ς
χ

ταν χ ρρητος
 

=  
 

. Η αναφορά αυτή κατά το 

βιβλίο γίνεται, ώστε να µη θεωρήσουν οι µαθητές πως για κάθε συνάρτηση µπορεί να 

κατασκευασθεί το γράφηµά της. Σε αυτή την ενότητα ακόµη υπάρχουν παραδείγµατα 

εύρεσης του πεδίου ορισµού συνάρτησης, αλλά και της εύρεσης συνόλου τιµών. Η 

διαδικασία της εύρεσης του συνόλου τιµών στα µεταγενέστερα βιβλία διδάσκεται µέσα 

από τη µελέτη συνάρτησης µε τη βοήθεια της έννοιας της παραγώγου και όπου 

χρειασθεί νωρίτερα το σύνολο τιµών προσδιορίζεται µέσα από το γράφηµα της 

εκάστοτε συνάρτησης. Στο Βιβλίο 4 η εύρεση του συνόλου τιµών διδάσκεται σε αυτή 

την ενότητα και η διαδικασία είναι η ίδια που ακολουθείται κατά την εύρεση του τύπου 

της αντίστροφης µίας συνάρτησης στα µεταγενέστερα βιβλία. 

1.2 Μερικές βασικές συναρτήσεις 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται µερικά χαρακτηριστικά είδη συναρτήσεων και 

οι γραφικές παραστάσεις κάποιων ειδικών περιπτώσεών τους. Οι συναρτήσεις που 

παρατίθενται είναι οι πολυωνυµικές, οι ρητές και οι τριγωνοµετρικές (ηµίτονο, 

συνηµίτονο και εφαπτοµένη). 
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1.3 Ισότητα και πράξεις συναρτήσεων 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τον ορισµό της ισότητας συναρτήσεων και τις 

πράξεις µεταξύ συναρτήσεων (άθροισµα, διαφορά, γινόµενο και πηλίκο). 

1.4 Σύνθεση συναρτήσεων 

Σε αυτό το βιβλίο η σύνθεση συναρτήσεων αναλύεται σε ξεχωριστή ενότητα. Το 

γράφηµα που συνοδεύει την παρουσίαση του ορισµού είναι το εξής: 

 

1.5 Μονότονες συναρτήσεις 

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η έννοια της µονοτονίας µίας συνάρτησης. 

Ιδιαίτερη αναφορά στη σελίδα 32 του Βιβλίου 4 γίνεται στο λόγο µεταβολής. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Το είδος της µονοτονίας µιας συνάρτησης f σε ένα σύνολο 

Ε, µπορεί να προσδιορισθεί και από το λόγο µεταβολής της f, 

( ) ( )1 2
1 2 1 2

1 2

, ,
f fχ χ

λ µε χ χ και χ χ
χ χ
−

= ∈Ε ≠
−

 […]». 

Αυτή η αναφορά δεν υπάρχει στα µεταγενέστερα βιβλία. 

Ως παράδειγµα συνάρτησης που δεν είναι µονότονη σε κανένα υποδιάστηµα του 

πεδίου ορισµού της, αναφέρεται η συνάρτηση Dirichlet. 

1.6 Φραγµένες συναρτήσεις 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι έννοιες της άνω φραγµένης συνάρτησης, της 

κάτω φραγµένης συνάρτησης και της φραγµένης συνάρτησης. Η εκτενής αυτή 

παρουσίαση απουσιάζει από τα µεταγενέστερα βιβλία. 

1.7 Ακρότατα συνάρτησης 

Σε αυτή την ενότητα υπάρχει συνοπτική αναφορά στην έννοια των ακροτάτων 

συνάρτησης. Η έννοια αυτή συνδέεται µε την έννοια της φραγµένης συνάρτησης. 
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1.8 Συνάρτηση «ένα προς ένα» – Αντίστροφη συνάρτηση 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τις έννοιες της συνάρτησης «ένα προς ένα» και 

της αντίστροφης συνάρτησης. Στις σελίδες 40 – 41 αυτής της ενότητας υπάρχουν δύο 

σηµαντικές προτάσεις που απουσιάζουν από τα µεταγενέστερα βιβλία. 

«Πρόταση 

α) Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως µονότονη στο πεδίο ορισµού της, τότε είναι 

“ ένα προς ένα”. 

β) Η αντίστροφη µιας γνησίως µονότονης συνάρτησης είναι γνησίως µονότονη µε 

το ίδιο είδος µονοτονίας.» 

Σε όλο το 1ο κεφάλαιο του Βιβλίου 4 γίνεται συνεχής επίκληση της οπτικής 

διαίσθησης µε γραφήµατα να συµπληρώνουν κάθε νέα έννοια, εφαρµογή και 

παράδειγµα. 

Συνοψίζοντας, στο Βιβλίο 1 η εκ των προτέρων γνώση καταλαµβάνει πολύ 

µικρή έκταση. ∆εδοµένου ότι το βιβλίο απευθύνεται σε µαθητές όλων των 

κατευθύνσεων των γενικών λυκείων, οι οποίοι είναι στο δεύτερο χρόνο ειδίκευσής 

τους, ο στόχος φαίνεται να είναι µία απλή εισαγωγή σε βασικές έννοιες. Πρέπει να 

τονισθεί πως ο ορισµός που δίδεται για την έννοια της συνάρτησης και το γράφηµα που 

τον συνοδεύει δεν αφορά αποκλειστικά πραγµατικές συναρτήσεις. Εποµένως οι 

µαθητές αρχικά λαµβάνουν µία πιο γενική εικόνα για την έννοια της συνάρτησης, πριν 

αµέσως µετά τον ορισµό σηµειωθεί πως το κεφάλαιο περιλαµβάνει µόνο «πραγµατικές 

συναρτήσεις πραγµατικής µεταβλητής». Μετά από κάποιες βασικές συναρτήσεις και τα 

γραφήµατά τους, οι µαθητές µαθαίνουν τις έννοιες της µονοτονίας συνάρτησης και των 

ακροτάτων. Η διαπραγµάτευση όµως αυτών των εννοιών αφήνεται ως ζήτηµα για µετά 

τη διδασκαλία της έννοιας της παραγώγου. 

Στο Βιβλίο 2 η εκ των προτέρων γνώση έχει σαφώς µεγαλύτερη έκταση από ότι 

στο Βιβλίο 1. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε µαθητές 

των κατευθύνσεων Θετική και Τεχνολογική. Στο βιβλίο αυτό γίνεται απλή αναφορά 

στους άρρητους, µε τα µόνα παραδείγµατα να υπάρχουν στο γράφηµα που συνοδεύει 

τους πραγµατικούς αριθµούς. Ακόµη γίνεται χρήση της έννοιας και του συµβόλου του 

απείρου (∞) καθώς και της έννοιας του φραγµένου διαστήµατος, χωρίς καµία 

περαιτέρω ανάλυση ή αναφορά. Ο ορισµός που δίδεται για την έννοια της συνάρτησης 

αφορά αποκλειστικά πραγµατικές συναρτήσεις. Αργότερα, όµως όταν δίδεται από το 
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βιβλίο ο ορισµός της έννοιας της σύνθεσης συναρτήσεων και το συνοδεύον γράφηµα 

αυτής, παύει η αυστηρή αναφορά µόνο σε πραγµατικές συναρτήσεις. 

Το ζητούµενο από το αρµόδιο Υπουργείο όσον αφορά τους διδάσκοντες είναι, η 

διδασκαλία αυτών των εννοιών να γίνει απλά ως υπενθύµιση. Το ζητούµενο όσον 

αφορά τους µαθητές είναι, να µπορούν να διαπραγµατεύονται αυτές τις έννοιες σε ένα 

στοιχειώδες επίπεδο. 

Στο Βιβλίο 3 που απευθύνεται σε µαθητές των επαγγελµατικών λυκείων και σε 

αντίθεση µε τα άλλα τρία βιβλία, δεν υπάρχει καµία εισαγωγική ενότητα πριν την 

εισαγωγή της έννοιας του ορίου. Οι µαθητές εισαγόµενοι χωρίς καµία καθυστέρηση 

στην έννοια του ορίου, θα πρέπει να απευθυνθούν στον εκάστοτε διδάσκοντα ή σε άλλα 

σχετικά βιβλία για τις αναγκαίες διευκρινήσεις ή υπενθυµίσεις. Παρά το γεγονός πως ο 

διδάσκων, βάση των οδηγιών του αρµόδιου Υπουργείου, πρέπει να προχωρήσει στις 

αναγκαίες διευκρινήσεις και υπενθυµίσεις προς τους µαθητές, η µη ύπαρξη 

συγκεκριµένου πλαισίου επί του βιβλίου, δεν δύναται να εξασφαλίσει µε βεβαιότητα 

την επιθυµητή από τους συγγραφείς διδασκαλία προαπαιτούµενων εννοιών. 

Στο Βιβλίο 4 η εκ των προτέρων γνώση καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη έκταση σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα βιβλία. Ένα ολόκληρο κεφάλαιο περιέχει τις προαπαιτούµενες 

έννοιες και την υπενθύµιση των βασικών γνώσεων. Το Βιβλίο 4 όπως και το Βιβλίο 2 

απευθύνεται αποκλειστικά σε µαθητές ειδίκευσης. Φαίνεται όµως σε αυτό το 

προγενέστερο βιβλίο να έχει δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε λεπτοµέρειες από ότι στο 

Βιβλίο 2. 

Στο βιβλίο αυτό η έννοια της συνάρτησης περιορίζεται αυστηρά σε πραγµατικές 

συναρτήσεις πραγµατικής µεταβλητής, κάτι που γίνεται και κατά την εισαγωγή του 

ορισµού της σύνθεσης συναρτήσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά 

µετά την έννοια της µονοτονίας στο λόγο µεταβολής µίας συνάρτησης και η συσχέτιση 

µε την έννοια της µονοτονίας. Ακόµη η έννοια της φραγµένης συνάρτησης αναλύεται 

αρκετά, σε αντίθεση µε τα µεταγενέστερα βιβλία που είτε απουσιάζει είτε απλά 

αναφέρεται. 

Κοινό στοιχείο και των τεσσάρων βιβλίων είναι η συνεχής επίκληση της 

οπτικής διαίσθησης. Φαίνεται πως έχει καταβληθεί προσπάθεια από τους συγγραφείς 

όλων των βιβλίων, κάθε νέα έννοια, ορισµός, εφαρµογή, παράδειγµα και όπου αυτό 

είναι δυνατόν, να συνοδεύεται από κάποιο σχετικό – επεξηγηµατικό γράφηµα. 
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Γ.2.3. Παρουσίαση της έννοιας του ορίου 

 

 Την παρουσίαση των προαπαιτούµενων εννοιών ακολουθεί η παρουσίαση της 

έννοιας του ορίου. Εξαίρεση αποτελεί το Βιβλίο 3 στο οποίο η παρουσίαση της έννοιας 

του ορίου γίνεται απευθείας, χωρίς την ύπαρξη κάποιων ενοτήτων µε τις 

προαπαιτούµενες έννοιες. 

 Στο Βιβλίο 1 η παρουσίαση της έννοιας του ορίου γίνεται στις τελευταίες δύο 

σελίδες της παραγράφου υπό τον τίτλο «Συναρτήσεις». Η παρουσίαση ξεκινά µε τη 

χρήση της συνάρτησης ( )
2 1

1
f

χ
χ

χ
−

=
−

, η οποία δεν ορίζεται για χ = 1. Η µελέτη που 

ακολουθεί αφορά τη συµπεριφορά της συνάρτησης αυτής για τιµές του χ κοντά στη 

µονάδα. ∆ίδονται από το βιβλίο τρεις διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του 

προβλήµατος αυτού. 

Ο πρώτος τρόπος συνίσταται σε πίνακα που δίδεται και περιλαµβάνει τιµές της 

f(χ) κοντά στη µονάδα, είτε η προσέγγιση γίνεται από αριστερά είτε από δεξιά. 

 

 Ο δεύτερος τρόπος συνίσταται στην εργασία µε τον τύπο της συνάρτησης. Για χ 

διαφορετικό της µονάδας ο τύπος της f(χ) γίνεται: 

( ) ( )( )
( )

2 1 11
1

1 1
f

χ χχ
χ χ

χ χ
− +−

= = = +
− −

 

 Το κείµενο που συµπληρώνει τον ανωτέρω τύπο έχει ως εξής: «οπότε όταν το χ 

παίρνει τιµές που τείνουν στο 1, τότε το f(χ) = χ + 1 παίρνει τιµές πολύ κοντά στο 2». 

Φαίνεται σαν να αρκεί αντικατάσταση στον ανωτέρω τύπο της µεταβλητής χ µε τη 

µονάδα, ώστε να προκύψει το όριο της συνάρτησης. 

 Ο τρίτος τρόπος συνίσταται από τη µελέτη του γραφήµατος της συνάρτησης 

f(χ), το οποίο και δίδεται έτοιµο στους µαθητές. 
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 Η παρουσίαση αυτή δε συνοδεύεται από κάποιο ορισµό της έννοιας του ορίου. 

Αµέσως µετά ακολουθεί αναφορά του πως µπορούν να βρεθούν και όρια συναρτήσεων 

σε σηµεία που ανήκουν στο πεδίο ορισµού τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

γραφήµατα που συνοδεύουν τα παραδείγµατα και περιλαµβάνουν βέλη, τα οποία 

υποδηλώνουν κίνηση. 

 

 Στην αµέσως επόµενη σελίδα παρουσιάζονται οι ιδιότητες για τον υπολογισµό 

των ορίων και ένας ορισµός για τη συνέχεια µίας συνάρτησης. 

 Στις εκτεταµένες οδηγίες (2007 – 2008) που διέπουν το Βιβλίο 1, δεν 

αναφέρεται ως στόχος η έννοια του ορίου. Οι στόχοι από τη διδασκαλία του 1ου 

κεφαλαίου του βιβλίου αφορούν µόνο την κατανόηση και χρήση της έννοιας της 

συνάρτησης. 

 Στο Βιβλίο 2 η παρουσίαση της έννοιας του ορίου γίνεται σε πέντε ενότητες, µε 

την πέµπτη να αφορά τη χρήση του ορίου για τη µελέτη της συνέχειας µιας 

συνάρτησης. Η ενότητα 1.4 φέρει τον τίτλο «Όριο Συνάρτησης στο οχ ∈ℜ», η ενότητα 

1.5 φέρει τον τίτλο «Ιδιότητες των Ορίων», η ενότητα 1.6 φέρει τον τίτλο «Μη 

Πεπερασµένο Όριο στο οχ ∈ℜ», η ενότητα 1.7 φέρει τον τίτλο «Όρια Συνάρτησης στο 

Άπειρο» και η ενότητα 1.8 φέρει τον τίτλο «Συνέχεια Συνάρτησης». 
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 Η εισαγωγή της έννοιας του ορίου στην ενότητα 1.4 γίνεται µέσω της χρήσης 

της ίδιας συνάρτησης µε το Βιβλίο 1. Η διαφορά είναι πως στο Βιβλίο 2 απουσιάζει η 

παράθεση του πίνακα τιµών. Τα συνοδευτικά γραφήµατα επίσης περιλαµβάνουν βέλη 

τα οποία δηλώνουν κίνηση. 

 

 Η κίνηση αυτή που επιθυµούν οι συγγραφείς να γίνει αντιληπτή από τους 

µαθητές δηλώνεται και µε φράσεις που υπάρχουν στο κείµενο του βιβλίου όπως 

«κινούµενο», «προσεγγίζει», «προσεγγίζουν όσο θέλουµε» και «τείνει στο». 

 Σε αυτή την ενότητα επιπλέον δίδονται παραδείγµατα εύρεσης των πλευρικών 

ορίων µίας συνάρτησης. Τα παραδείγµατα αυτά επίσης συνοδεύονται από γραφήµατα 

που περιλαµβάνουν βέλη τα οποία υποδηλώνουν κίνηση. 

 Μετά από τις ανωτέρω διαισθητικές προσεγγίσεις, όπως χαρακτηρίζονται από 

τους συγγραφείς του βιβλίου, ακολουθεί ο αυστηρός ορισµός της έννοιας του ορίου. Ο 

ορισµός που δίδεται είναι ο αυστηρός ορισµός µε χρήση των «ε – δ». Ο ορισµός αυτός 

φέρει αστερίσκο, που σηµαίνει ότι είναι εκτός ύλης και δε διδάσκεται. Στις οδηγίες που 

διέπουν τη διδασκαλία του βιβλίου αναφέρεται πως ο ορισµός αυτός περιελήφθη µόνο 

για λόγους πληρότητας της ύλης του βιβλίου. Τον ορισµό αυτό ακολουθούν κάποια 

ακόµη παραδείγµατα εύρεσης ορίων και τέλος δίδονται τα όρια ταυτοτικής και 

σταθερής συνάρτησης. 

 Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, τονίζεται η ανάγκη της 

χρήσης κατάλληλων γραφηµάτων. Οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν µέσα από τη 

χρήση γραφηµάτων όσο καλύτερη εικόνα γίνεται σχετικά µε την έννοια του ορίου, για 

την αποφυγή παρανοήσεων. Ακόµη επισηµαίνεται µία συχνή παρανόηση εκ µέρους των 

µαθητών, οι οποίοι τείνουν να συγχέουν την ύπαρξη του ορίου µε τη µονοτονία. Για το 
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σκοπό αυτό προτείνεται να χρησιµοποιηθούν γραφήµατα κατάλληλων συναρτήσεων 

όπως της 
1

( )f χ χ ηµ
χ

= ⋅ . Μία ακόµη συχνή παρανόηση εκ µέρους των µαθητών είναι 

η σύγχυση πως όταν ένα όριο δεν υπάρχει τότε τα πλευρικά όρια υπάρχουν και είναι 

διαφορετικά. Για το σκοπό αυτό προτείνεται επίσης να χρησιµοποιηθούν γραφήµατα 

κατάλληλων συναρτήσεων όπως της 
1

( )f χ ηµ
χ

= . 

 Στην ενότητα 1.5 περιλαµβάνονται τα θέµατα όριο και διάταξη, όρια και 

πράξεις, κριτήριο παρεµβολής, τριγωνοµετρικά όρια και όριο σύνθετης συνάρτησης. Οι 

αποδείξεις των ιδιοτήτων απουσιάζουν πλήρως από την ύλη του βιβλίου, πλην των 

αποδείξεων που αφορούν τα τριγωνοµετρικά όρια. Οι αποδείξεις αυτές όµως φέρουν 

αστερίσκο, εποµένως είναι εκτός ύλης και δε διδάσκονται. 

 Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρεται πως δεν έχει 

νόηµα µία άσκοπη ασκησιολογία. Στόχος είναι οι µαθητές αφενός να µπορούν να 

χρησιµοποιούν τις ιδιότητες των ορίων και να τις διακρίνουν όταν αυτές αξιοποιούνται 

και αφετέρου να κατανοούν ότι το όριο µίας συνάρτησης καθορίζεται από τις τιµές 

αυτής κοντά στο χο, και εκατέρωθεν αυτού. 

 Στην ενότητα 1.6 παρουσιάζεται το µη πεπερασµένο όριο συνάρτησης στο 

οχ ∈ℜ  και οι απροσδιόριστες µορφές. Για το µη πεπερασµένο όριο συνάρτησης 

δίδεται ορισµός µε χρήση των «Μ – δ», κατά τα πρότυπα του ορισµού της έννοιας του 

ορίου µε χρήση των «ε – δ». Ο ορισµός αυτός όµως φέρει αστερίσκο, εποµένως είναι 

εκτός ύλης και δε διδάσκεται. Από την άλλη τον ορισµό συνοδεύουν γραφήµατα που 

δίνουν την αίσθηση της περιγραφόµενης έννοιας και τα οποία επίσης φέρουν βέλη που 

υποδηλώνουν κίνηση. 

 Ως απροσδιόριστες µορφές ορίζονται εκείνα τα όρια όπου η τιµή τους αν 

υπάρχει, εξαρτάται κάθε φορά από τις συναρτήσεις που λαµβάνονται. Επεξηγηµατικό 

παράδειγµα υπάρχει µόνο για την περίπτωση ( ) ( )+∞ + −∞ . 

 Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρεται πως πρέπει να 

δοθεί βάρος στη διαισθητική προσέγγιση της έννοιας µε τη χρήση γραφικών 

παραστάσεων. Για την αποφυγή της παρανόησης από µέρους των µαθητών, ότι η 
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ύπαρξη µη πεπερασµένου ορίου στο χο συνδέεται µε τη µονοτονία, προτείνεται να τους 

δοθούν τα γραφήµατα κατάλληλων συναρτήσεων όπως είναι η ( ) 2

1 1
2f χ ηµ

χ χ
 

= ⋅ + 
 

. 

 Η ενότητα 1.7 περιλαµβάνει την παρουσίαση των ορίων συνάρτησης στο άπειρο 

και του πεπερασµένου ορίου ακολουθίας. Η παρουσίαση των ορίων συνάρτησης στο 

άπειρο κυρίως γίνεται µέσω συνοδευτικών γραφηµάτων, τα οποία επίσης φέρουν βέλη 

που υποδηλώνουν κίνηση. Η παρουσίαση του πεπερασµένου ορίου ακολουθίας 

καταλαµβάνει σε έκταση µόνο µισή σελίδα και ο σκοπός διδασκαλίας της ύλης αυτής 

είναι η χρήση της για το ορισµένο ολοκλήρωµα, όπως αναφέρεται στη διαχείριση της 

ύλης. 

 Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρεται πως πρέπει να 

δοθεί βάρος στη διαισθητική προσέγγιση της έννοιας. Επισηµάνεται και εδώ η ανάγκη 

να δοθούν στους µαθητές κατάλληλα γραφήµατα συναρτήσεων. 

 Η ενότητα 1.8 περιλαµβάνει ως κύριο θέµα το θεώρηµα του Bolzano και το 

Θεώρηµα Ενδιαµέσων Τιµών. Τα θεωρήµατα αυτά είναι τελικά το κύριο θέµα του 1ου 

κεφαλαίου, αν συνυπολογισθεί και το γεγονός πως τα θεωρήµατα αυτά είναι ζητούµενο 

κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις. 

Για την ενότητα αυτή στη διαχείριση της ύλης όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρεται η σηµασία του 

θεωρήµατος Bolzano. Καθώς είναι το πρώτο θεώρηµα που οι µαθητές ουσιαστικά 

συναντούν στην ανάλυση, προτείνεται µία εκτεταµένη συζήτηση επ’ αυτού. 

 Στις εκτεταµένες οδηγίες (2007 – 2008) που διέπουν το Βιβλίο 2, αναφέρεται 

πως από τη διδασκαλία αυτών των ενοτήτων οι στόχοι πρέπει να είναι οι µαθητές: 

1. «Να µπορούν να βρίσκουν το όριο µιας συνάρτησης στο οχ ∈ℜ , όταν δίνεται 

η γραφική της παράσταση. 

2. Να γνωρίζουν τις ιδιότητες του ορίου συνάρτησης και µε τη βοήθειά τους να 

υπολογίζουν τα όρια απλών συναρτήσεων. 

3. Να µπορούν να διαπιστώνουν την ύπαρξη µη πεπερασµένων ορίων 

συναρτήσεων από τη γραφική τους παράσταση. 

4. Να µπορούν να υπολογίζουν τα όρια πολυωνυµικών ή ρητών συναρτήσεων 

στο +∞ και στο –∞. 



5. Να γνωρίζουν τις

συνάρτησης και τα

6. Να γνωρίζουν την

 Στο Βιβλίο 3 η παρουσίαση

ενότητα 3.1 φέρει τον τίτλο

«Ιδιότητες του ορίου συνάρτησης

συνάρτησης», η ενότητα 3.4 

Απροσδιόριστες µορφές» και

άπειρο». Οι ενότητες 3.5 έως και

συνάρτησης και η ενότητα 3.11 

 Η ενότητα 3.1 ξεκινά

εισαγωγή της έννοιας του ορίου

ηλεκτροµαγνητικού τρένου που

ανεξάρτητη µεταβλητή το χρόνο

µελέτη της µέσης ταχύτητας του

Η µελέτη αυτή γίνεται µε δύο

γραφική παράσταση φέρει βέλη

 Στο τέλος αυτής της ενότητας

συνάρτηση ( ) (: , ,o of α χ χ β∪ →ℜ

«Τα σχολικά βιβλία µαθηµατικών δευτεροβάθµιας
και η επίδρασή τους στην κατανόηση των

εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής

γνωρίζουν τις γραφικές παραστάσεις της εκθετικής και της

συνάρτησης και τα όρια σχετικά µε τις συναρτήσεις αυτές. 

γνωρίζουν την έννοια της ακολουθίας και του ορίου ακολουθίας

η παρουσίαση της έννοιας του ορίου γίνεται σε πέντε

φέρει τον τίτλο «Η έννοια του ορίου», η ενότητα 3.2 φέρει

ορίου συνάρτησης», η ενότητα 3.3 φέρει τον τίτλο «

ενότητα 3.4 φέρει τον τίτλο «Μη πεπερασµένο όριο συνάρτησης

» και η ενότητα 3.10 φέρει τον τίτλο «Όριο συνάρτησης

ενότητες 3.5 έως και 3.9 αφορούν τη µελέτη της έννοιας τη

ενότητα 3.11 τη µελέτη της οριζόντιας ασύµπτωτης. 

ξεκινά µε ένα παράδειγµα που θα αποτελέσει τη γέφυρα

έννοιας του ορίου. Το παράδειγµα αυτό αφορά τη διαδροµή

ου, που περιγράφεται από µία συνάρτηση θέσης του

µεταβλητή το χρόνο. Μέσα από τα δεδοµένα που συλλέγονται

ταχύτητας του τρένου για συγκεκριµένη τιµή της µεταβλητής

γίνεται µε δύο τρόπους µε πίνακα τιµών και µε γραφική παράσταση

παράσταση φέρει βέλη τα οποία δηλώνουν κίνηση. 

αυτής της ενότητας δίδεται ο ορισµός του ορίου: «

): , ,o oα χ χ β∪ →ℜ , έχει όριο τον πραγµατικό αριθµό 
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εκθετικής και της λογαριθµικής 

ακολουθίας.» 

γίνεται σε πέντε ενότητες. Η 

ενότητα 3.2 φέρει τον τίτλο 

τον τίτλο «Πλευρικά όρια 

πεπερασµένο όριο συνάρτησης – 

Όριο συνάρτησης στο 

έννοιας της συνέχειας µίας 

 

αποτελέσει τη γέφυρα για την 

αφορά τη διαδροµή ενός 

συνάρτηση θέσης του τρένου µε 

που συλλέγονται, γίνεται 

τιµή της µεταβλητής χρόνος. 

µε γραφική παράσταση. Η 

 

 

ορίου: «Θα λέµε ότι µια 

αριθµό l όταν το χ τείνει 
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στο χο, αν οι τιµές της f(χ) βρίσκονται οσοσδήποτε κοντά στον αριθµό l, όταν το χ είναι 

αρκετά κοντά στο χο (αλλά δε γίνεται απαραίτητα ίσο µε το χο). Θα συµβολίζουµε: 

( )lim f l
οχ χ

χ
→

= ». Τον ορισµό αυτό ακολουθεί η σηµείωση: «Η έννοια ότι οι τιµές της f(χ) 

βρίσκονται οσοδήποτε κοντά στο όριο l, σηµαίνει ότι οι τιµές f(χ) ανήκουν σε οσοδήποτε 

µικρή περιοχή του l». Να σηµειωθεί πως στον ορισµό αλλά και στη σηµείωση που 

ακολουθεί χρησιµοποιούνται οι φράσεις: «τείνει στο», «οσοδήποτε κοντά», «αρκετά 

κοντά» και «οσοδήποτε µικρή περιοχή». 

 Η ενότητα 3.2 έχει έκταση µόλις µισής σελίδας και περιλαµβάνει την απλή 

παράθεση κάποιων βασικών ιδιοτήτων του ορίου συνάρτησης. Οι ιδιότητες δίδονται 

χωρίς απόδειξη. 

 Η ενότητα 3.3 περιλαµβάνει την έννοια των πλευρικών ορίων συνάρτησης. Η 

έννοια αυτή συνδέεται σε αυτή την ενότητα µε τη µελέτη συναρτήσεων που 

χαρακτηρίζονται από το βιβλίο ως κλαδωτές. Η εξήγηση που δίδεται για το τι είναι µία 

κλαδωτή συνάρτηση, είναι πως «περιέχει περισσότερους από έναν τύπους γνωστών 

συναρτήσεων». Μετά από δύο παραδείγµατα δίδεται ο ορισµός, που συνδέει µε τη 

φράση «αν και µόνο αν» την ύπαρξη του ορίου µίας συνάρτησης µε την ύπαρξη των 

πλευρικών ορίων. 

 Στην ενότητα 3.4 που περιλαµβάνει τις έννοιες του µη πεπερασµένου ορίου 

συνάρτησης και των απροσδιόριστων µορφών, δίνεται στην εισαγωγή της µία εξήγηση 

για την έννοια του απείρου. Η εξήγηση του βιβλίου έχει ως εξής: «Η έννοια του απείρου 

είναι γνωστή σε όλους µας, µε την έννοια της απεριόριστης αύξησης (+∞) ή µείωσης (–

∞) µιας ποσότητας. Στην περίπτωση του +∞ η ποσότητα αυτή ξεπερνά οποιονδήποτε 

θετικό πραγµατικό αριθµό, ενώ για το –∞ έχουµε ότι η ποσότητα είναι µικρότερη από 

οποιονδήποτε αρνητικό πραγµατικό αριθµό». Η εξήγηση αυτή είναι απούσα από τα 

υπόλοιπα βιβλία. 

 Σχετικά µε τη µελέτη των απροσδιόριστων µορφών οι µαθητές θα µάθουν µόνο 

την 
0

0
, την οποία θα κληθούν να αντιµετωπίσουν είτε µε παραγοντοποίηση είτε µε 

συζυγείς παραστάσεις. 

 Η ενότητα 3.10 που αφορά τη µελέτη του ορίου συνάρτησης στο άπειρο είναι 

εκτός ύλης, µε συνέπεια να µην διδάσκεται στους µαθητές. 
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 Για το κεφάλαιο αυτό στη διαχείριση της ύλης όπως αυτή προτείνεται από το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σχολική περίοδο 2012 – 2013, αναφέρονται οι εξής στόχοι 

σχετικοί µε τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου, που αφορούν τους µαθητές: 

1. «Να µπορούν να βρίσκουν το όριο µίας συνάρτησης στο χο, όταν δίνεται η 

γραφική της παράσταση. 

2. Να γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες του ορίου συνάρτησης και µε τη βοήθειά 

του να υπολογίζουν το όριο πολλών συναρτήσεων». 

 Επί της διδασκαλίας της έννοιας του ορίου αναφέρονται τα εξής: «Η έννοια του 

ορίου συνάρτησης στο χο, εισάγεται είτε εποπτικά µε τη βοήθεια της γραφικής 

παράστασης, είτε µε παρατήρηση κατάλληλου πίνακα τιµών της συνάρτησης. Τόσο τα 

σχήµατα όσο και οι πίνακες, για οικονοµία χρόνου, να δίνονται στους µαθητές είτε µε 

διαφάνειες, είτε µε φωτοτυπίες ή ακόµα να γίνονται οι παρατηρήσεις µέσα από ανοικτά 

βιβλία. 

 Η διδασκαλία του ορίου δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά στοχεύει στην 

προετοιµασία για την εισαγωγή στις έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώµατος». 

 Στο Βιβλίο 4 µετά το εισαγωγικό κεφάλαιο ακολουθούν τα κεφάλαια στα οποία 

αναπτύσσεται η έννοια του ορίου. Το δεύτερο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο «Όριο 

Συνάρτησης στο οχ ∈ℜ». Το τέταρτο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο «Συµπεριφορά 

Συναρτήσεων στο Άπειρο». Το πέµπτο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο «Ακολουθίες – Οι 

συναρτήσεις αχ, logαχ». 

 Το δεύτερο κεφάλαιο «Όριο Συνάρτησης στο οχ ∈ℜ» συνίσταται από τις εξής 

ενότητες: 

 2.1 Γενικά 

 Στην εισαγωγή της ενότητας αυτής σηµειώνεται πως «Η έννοια του ορίου είναι 

θεµελιώδης για την Ανάλυση, γιατί πολλές από τις βασικές έννοιες των Μαθηµατικών, της 

Φυσικής αλλά και άλλων επιστηµών µόνο µε τη βοήθειά του µπορούν να οριστούν και να 

κατανοηθούν». Η παράθεση του αυστηρού ορισµού αναβάλλεται για την επόµενη 

παράγραφο. Στην παρούσα περιλαµβάνονται παραδείγµατα µε γραφήµατα και σχετικό 

κείµενο. Τα γραφήµατα περιλαµβάνουν βέλη τα οποία υποδηλώνουν κίνηση. Στο 

σχετικό συνοδευτικό κείµενο των γραφηµάτων χρησιµοποιούνται φράσεις όπως 

«κινούµενο», «πλησιάζει», «προσεγγίζει», «τείνει». Επίσης γίνεται µία πρώτη αναφορά 

στην έννοια που αργότερα θα χαρακτηρισθεί ως «πλευρικά όρια». Στο τέλος της 
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ενότητας υπάρχει το γράφηµα της συνάρτησης ( ) 1
f χ χ ηµ

χ
= ⋅ . Το γράφηµα αυτό 

συνοδεύεται από παρατηρήσεις. Το εν λόγω γράφηµα απουσιάζει από τα σύγχρονα 

βιβλία, αλλά στη διαχείριση της ύλης του Βιβλίου 2 ζητείται από τους διδάσκοντες να 

το δείχνουν στους µαθητές και να το µελετούν µαζί τους. 

 2.2 Ορισµός του ορίου 

 Ο ορισµός του ορίου που δίδεται σε αυτή την ενότητα είναι αποκλειστικά µε 

χρήση των «ε – δ». 

 «Ορισµός 

 Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα σύνολο της µορφής ( ),U οχ α . Θα λέµε 

ότι η f έχει στο σηµείο χο όριο l ∈ℜ  και θα γράφουµε 

( )
( )

0 0

lim , , ,

0

ά ά

f l ό έ ώ ά

ύ f l
οχ χ

ο

για κ θε ε υπ ρχει δ
χ ταν τ τοιο στε για κ θε χ

µε χ χ δ να ισχ ει χ ε
→

 > >


= 
 < − < − <

» 

 Τα παραδείγµατα που ακολουθούν σε αυτή την ενότητα και αφορούν τον 

υπολογισµό ορίων, γίνονται αποκλειστικά µε χρήση του ορισµού. 

 2.3 Ιδιότητες των ορίων 

 Σε αυτή την ενότητα όπου και δίδονται οι ιδιότητες των ορίων, περιλαµβάνονται 

και οι αποδείξεις αυτών. Όλες οι αποδείξεις γίνονται µε χρήση του ορισµού του ορίου, 

δηλαδή µε χρήση των «ε – δ». 

 2.4 Όρια τριγωνοµετρικών συναρτήσεων 

 Όλες οι αποδείξεις αυτής της ενότητας γίνονται µε χρήση του ορισµού του 

ορίου, δηλαδή µε χρήση των «ε – δ». 

 2.5 Όριο σύνθετης συνάρτησης 

 Η απόδειξη για το όριο σύνθετης συνάρτησης παραλείπεται. 

 2.6 Η έννοια του άπειρου ορίου 

 Για το άπειρο όριο συνάρτησης δίδεται ορισµός µε χρήση των «Μ – δ», κατά τα 

πρότυπα του ορισµού της έννοιας του ορίου µε χρήση των «ε – δ». Το παράδειγµα που 

ακολουθεί τον ορισµό αποδεικνύεται µε χρήση του ορισµού. Σε αυτήν την ενότητα 

υπάρχει επίσης η παρατήρηση πως «Τα σύµβολα +∞ και –∞, όπως εισάγονται µε τους 

προηγούµενους ορισµούς, είναι διαφορετικά µεταξύ τους και δεν είναι πραγµατικοί 

αριθµοί». Εδώ δηλαδή επισηµάνεται στους µαθητές, πως δεν µπορούν να 

αντιµετωπίζουν τα σύµβολα αυτά όπου εµφανίζονται ως πραγµατικούς αριθµούς. 
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 2.7 Το σύνολο ℜ  

 Στην ενότητα αυτή ορίζεται το σύνολο { },ℜ =ℜ∪ −∞ +∞  και δίδεται η 

απροσδιοριστία κάποιων πράξεων. Σχετική απόδειξη παρατίθεται για την περίπτωση 

( ) ( )+∞ + −∞ . 

 Το τέταρτο κεφάλαιο «Συµπεριφορά Συναρτήσεων στο Άπειρο» συνίσταται στις 

εξής ενότητες: 

 4.1 Ορισµοί 

 Στην εισαγωγή αυτής της ενότητας αναφέρεται πως «Για συναρτήσεις των 

οποίων το πεδίο ορισµού δεν είναι φραγµένο είναι απαραίτητη και η µελέτη της 

συµπεριφοράς τους για τιµές του χ οσοδήποτε µεγάλες ή οσοδήποτε µικρές ή, όπως πιο 

απλά λέµε, η συµπεριφορά τους στο άπειρο». Οι ορισµοί που δίδονται για τα όρια είναι 

κατά τα πρότυπα των ορισµών µε χρήση των «ε – δ». Τα παραδείγµατα που 

ακολουθούν µετά τους ορισµούς αποδεικνύονται µε χρήση των ορισµών. 

 4.2 Ιδιότητες των ορίων στο άπειρο 

 Οι αποδείξεις των παραδειγµάτων αυτής της ενότητας γίνονται µε χρήση των 

ιδιοτήτων των ορίων και όχι µε χρήση των ορισµών. 

 Το πέµπτο κεφάλαιο «Ακολουθίες – Οι συναρτήσεις αχ, logαχ» συνίσταται στις 

εξής ενότητες: 

 5.1 Γενικές έννοιες 

 Στην εισαγωγή αυτής της ενότητας αναφέρεται πως «Μέχρι τώρα ασχοληθήκαµε 

µε συναρτήσεις των οποίων το πεδίο ορισµού ήταν ένα διάστηµα ή ένωση διαστηµάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε µια ειδική κατηγορία συναρτήσεων, των οποίων 

το πεδίο ορισµού είναι το σύνολο των θετικών ακεραίων *ℵ  τις οποίες ονοµάζουµε 

ακολουθίες». 

 5.2 Όριο ακολουθίας 

 5.3 Ιδιότητες των ορίων ακολουθιών 

 5.4 Χαρακτηριστικά όρια 

 5.5 Η έννοια της υπακολουθίας 

 5.6 Σχέση ορίου συνάρτησης και ορίου ακολουθίας 

 5.7 Η εκθετική και η λογαριθµική συνάρτηση 

 Η περιγραφή και ανάλυση της ύλης όλων των ενοτήτων αυτού του 5ου 

κεφαλαίου, γίνεται µε τον ίδιο τρόπο µε τα προηγούµενα κεφάλαια. Όλοι οι ορισµοί 
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που δίδονται είναι µε χρήση των «ε – δ», καθώς και όλες οι αποδείξεις γίνονται µε 

χρήση των ορισµών. 

 Οι µαθητές οι οποίοι διδάσκονταν από αυτό το βιβλίο, στις εξετάσεις καλούνταν 

να αντιµετωπίσουν όλα τα θέµατα εύρεσης ορίων συναρτήσεων µε χρήση των ορισµών. 

Τα θέµατα που περιελάµβαναν την εύρεση ορίων ακολουθιών αντιµετωπίζονταν µε 

χρήση των ιδιοτήτων των ορίων. 

 Συνοψίζοντας, στο Βιβλίο 1 η παρουσίαση της έννοιας του ορίου είναι ένα 

δευτερεύον θέµα, καθώς δεν αποτελεί το κυρίως θέµα διαπραγµάτευσης του κεφαλαίου. 

Παρά το γεγονός αυτό όµως, στις δύο σελίδες που συνολικά καλύπτει σε έκταση η 

έννοια του ορίου δίδονται στους µαθητές τρεις διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Η 

πρώτη προσέγγιση γίνεται µε τη µελέτη πίνακα τιµών, η δεύτερη µε τη χρήση του 

τύπου της εκάστοτε συνάρτησης και η τρίτη από τη µελέτη του γραφήµατος της 

εκάστοτε συνάρτησης. 

 Στο Βιβλίο 2, το οποίο απευθύνεται σε µαθητές ειδίκευσης, η έκταση που 

καταλαµβάνει η έννοια του ορίου είναι σαφώς µεγαλύτερη. Στην παρουσίαση αυτού 

του βιβλίου απουσιάζει η χρήση πίνακα τιµών σε αντίθεση µε το Βιβλίο 1. Οι µαθητές 

όµως εδώ µαθαίνουν πολύ περισσότερη ύλη, όπως τα πλευρικά όρια και τα όρια 

συναρτήσεων στο άπειρο. Ακόµη ο ρόλος του διδάσκοντα απαιτείται από το αρµόδιο 

Υπουργείο να είναι ιδιαίτερα αυξηµένος. Οι οδηγίες που δίδονται στους διδάσκοντες 

περιλαµβάνουν και στοιχεία για πιθανές παρανοήσεις των µαθητών, καθώς και τρόπους 

αντιµετώπισης. 

 Από την άλλη όµως σε όλα τα θέµατα που καλούνται να διαπραγµατευθούν οι 

µαθητές, δεν απαιτείται από αυτούς να αξιοποιούν τον στατικό ορισµό που κάνει χρήση 

των «ε – δ», αλλά να κάνουν χρήση των ιδιοτήτων των ορίων. Σε αυτό το βιβλίο ότι 

θεωρήθηκε από τους συγγραφείς ότι θα µπορούσε να δυσκολέψει ή να µπερδέψει τους 

µαθητές έχει αφαιρεθεί, ή έχει τεθεί εκτός ύλης. Η έννοια του ορίου φαίνεται και σε 

αυτό το βιβλίο να είναι ένα δευτερεύον ζήτηµα, σε σχέση µε τις έννοιες της παραγώγου 

και του ολοκληρώµατος. 

 Στο Βιβλίο 3 η έννοια του ορίου καταλαµβάνει ακριβώς την ίδια έκταση µε το 

Βιβλίο 2. Από αυτό το βιβλίο όµως έχουν επίσης αφαιρεθεί πολλά πράγµατα, όπως το 

σύνολο των αποδείξεων, που θεωρήθηκε ότι θα δυσκόλευαν, θα µπέρδευαν ή θα 

αποπροσανατόλιζαν τους µαθητές ενός επαγγελµατικού λυκείου. Για παράδειγµα η 

ενότητα που αφορά το όριο συνάρτησης στο άπειρο είναι εξ’ ολοκλήρου εκτός ύλης. 
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 Πολλά από τα παραδείγµατα που περιλαµβάνονται στην ύλη, έχει καταβληθεί 

προσπάθεια από τους συγγραφείς να αφορούν προβλήµατα από την «καθηµερινή ζωή». 

Μέσα στην ύλη του βιβλίου υπάρχουν προβλήµατα φυσικής, βιολογίας, χηµείας, τα 

οποία και απαιτούν µία αντιµετώπιση µε χρήση µαθηµατικών εννοιών. 

 Στο Βιβλίο 4 η έννοια του ορίου είναι η κυρίαρχη έννοια. Αυτό φαίνεται από 

την έκταση την οποία καταλαµβάνει επί του συνόλου του βιβλίου. Η µεγαλύτερη 

έκταση έδωσε το δικαίωµα στους συγγραφείς να είναι αρκετά πιο αναλυτικοί σε σχέση 

µε τους συγγραφείς των άλλων βιβλίων. Ακόµη όλο το βιβλίο έχει ένα πιο αυστηρό 

προσανατολισµό, σε σχέση µε τα µεταγενέστερα. Πολλά από τα όρια υπολογίζονται µε 

χρήση του αυστηρού ορισµού που περιλαµβάνει χρήση των «ε – δ». Επιπλέον οι 

περισσότερες ιδιότητες αποδεικνύονται µε χρήση του ορισµού. Κάποιες µόνο ιδιαίτερα 

δύσκολες αποδείξεις έχουν µπει σε παράρτηµα στο τέλος του βιβλίου, ενώ ελάχιστα 

είναι τα θέµατα που τελικά έχουν αφεθεί χωρίς απόδειξη. Αυτό το βιβλίο επίσης 

απευθυνόταν σε µαθητές ειδίκευσης. 

 Τα Βιβλία 2 και 4 ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο µαθητικό κοινό θετικού ή 

τεχνολογικού προσανατολισµού, αλλά σε διαφορετικές περιόδους. Από την µεταξύ 

τους σύγκριση φαίνεται, πως στο µεταγενέστερο Βιβλίο 2 το επίπεδο αυστηρότητας 

είναι αρκετά χαµηλότερο. Επιπλέον περισσότερο ενδιαφέρει τους συγγραφείς του 

Βιβλίου 2 η εν τέλει ανάπτυξη της διαίσθησης των µαθητών σχετικά µε την έννοια του 

ορίου, παρά µία αυστηρή διαπραγµάτευση. Στο Βιβλίο 4 επίσης η ανάπτυξη της  

διαίσθησης είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι, παράλληλα όµως απαιτείται η διαίσθηση 

αυτή να µετουσιώνεται σε κάτι το αυστηρό στα πλαίσια των µαθηµατικών. 

 Επιβεβαιώνεται εποµένως για ακόµη µία φορά, πως κοινό στοιχείο και των 

τεσσάρων βιβλίων, είναι η συνεχής επίκληση της οπτικής διαίσθησης. Φαίνεται πως 

έχει καταβληθεί προσπάθεια από τους συγγραφείς όλων των βιβλίων, κάθε νέα έννοια, 

ορισµός, εφαρµογή, παράδειγµα και όπου αυτό είναι δυνατόν, να συνοδεύεται από 

κάποιο σχετικό – επεξηγηµατικό γράφηµα. 
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Γ.2.4. Σχολιασµός της παρουσίασης  

της έννοιας του ορίου στα σχολικά βιβλία 

 

 Ο σχολιασµός της παρουσίασης των βιβλίων θα στηριχθεί σε δύο κύριους 

παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι συνθήκες που υπαγορεύουν την τελική 

διαµόρφωση της ύλης των βιβλίων. Ο δεύτερος παράγοντας είναι αυτή καθ’ εαυτή η 

παρουσίαση της έννοιας του ορίου στα βιβλία. 

 Η διαµόρφωση της ύλης του Βιβλίου 1 επηρεάζεται κυρίως από το γεγονός, πως 

απευθύνεται σε µαθητές και των τριών προσφερόµενων κατευθύνσεων του 

προγράµµατος σπουδών των γενικών λυκείων. Αν εξαιρεθούν οι µαθητές των 

κατευθύνσεων Θετική και Τεχνολογική, οι οποίοι διδάσκονται τις ίδιες έννοιες από το 

Βιβλίο 2, οι µαθητές της Θεωρητικής κατεύθυνσης δε θα διδαχθούν κάποιο άλλο 

µάθηµα µαθηµατικών. Οι µαθητές αυτοί είναι συχνά αρνητικά προσκείµενοι απέναντι 

στα µαθηµατικά, φέροντας όλες σχεδόν τις πεποιθήσεις που περιγράφηκαν ως 

συνέπειες του παραδοσιακού διδακτικού µοντέλου. Ως αποτέλεσµα η διαµόρφωση της 

ύλης έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλοι οι µαθητές και µε κύριο 

συντελεστή στάθµισης τους θεωρητικά πιο µαθηµατικά αδύναµους. 

 Πριν την έννοια του ορίου στο Βιβλίο 1 στους µαθητές υπενθυµίζεται η έννοια 

της συνάρτησης. Ο ορισµός αυτός ωθεί τους µαθητές να διαµορφώσουν µία εννοιακή 

εικόνα (concept image) και κατ’ επέκταση έναν εννοιακό ορισµό (concept definition), 

ότι η συνάρτηση είναι ένα µαθηµατικό αντικείµενο του οποίου τα κύρια στοιχεία, πεδίο 

ορισµού και πεδίο τιµών διαφοροποιούνται ανάλογα µε το µαθηµατικό περιβάλλον 

εργασίας. Αµέσως µετά από τον ορισµό όµως σηµειώνεται, πως το κεφάλαιο αυτό 

περιλαµβάνει µόνο πραγµατικές συναρτήσεις πραγµατικής µεταβλητής. Αυτό είναι ένα 

πιθανό σηµείο σύγχυσης για τον µαθητή. 

 Μετά από την παρουσίαση της έννοιας της συνάρτησης στο Βιβλίο 1, ακολουθεί 

σύντοµη παρουσίαση των πράξεων συναρτήσεων, κάποιων βασικών γραφηµάτων και 

των εννοιών µονοτονίας – ακροτάτων. Η παρουσίαση αυτή είναι αρκετά βραχύσωµη 

και δεν φαίνεται να κινείται σε ένα απόλυτα αυστηρό µαθηµατικό πλαίσιο. Ειδικά για 

το ζήτηµα των εννοιών µονοτονίας – ακροτάτων, η κυρίως διαπραγµάτευσή του 

αφήνεται για µετά τη διδασκαλία τις έννοιας της παραγώγου. Όλα αυτά έχουν σαν 

αποτέλεσµα, κάθε µαθητής να ανακαλεί τελικά τις εννοιακές εικόνες (concept images) 

και τους εννοιακούς ορισµούς (concept definitions) που έχει διαµορφώσει από την 
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επαφή του µε αυτές τις έννοιες στις προηγούµενες τάξεις. Αν αυτό συνδυασθεί και µε 

το γεγονός του ετερόκλητου µαθηµατικά συνόλου των µαθητών, τότε είναι πιθανό να 

διατυπωθούν διαφορετικές τοποθετήσεις στην τάξη, από την αλληλεπίδραση των 

µαθητών µεταξύ τους. Εξ’ αυτού µπορεί να προκύψει ένα γόνιµο πεδίο µαθηµατικού 

διαλόγου. 

 Σχετικά µε την παρουσίαση της έννοιας του ορίου στο Βιβλίο 1, φαίνεται πως 

έχει αποφευχθεί η χρήση λέξεων και φράσεων που πιθανόν να οδηγούσαν σε γνωστικές 

συγκρούσεις (cognitive conflicts). Η εισαγωγή της έννοιας γίνεται µε τρεις τρόπους 

(πίνακας τιµών – εργασία µε τον τύπο της συνάρτησης – γραφικά), αλλά τελικά οι 

µαθητές θα εργασθούν στην πλειοψηφία των ασκήσεων µόνο µε τον τύπο της 

συνάρτησης. Το γεγονός πως η έννοια του ορίου δεν αναφέρεται στους διδακτικούς 

στόχους του κεφαλαίου, φαίνεται στο επίπεδο «µαθηµατικής χαλαρότητας» της 

παρουσίασης. 

 Η διαµόρφωση της ύλης του Βιβλίου 2 επηρεάζεται κυρίως από το γεγονός, πως 

απευθύνεται σε µαθητές δύο εκ των τριών προσφερόµενων κατευθύνσεων του 

προγράµµατος σπουδών των γενικών λυκείων (Θετική και Τεχνολογική). Για τους 

µαθητές που διδάσκονται το µάθηµα, υπάρχει αυξηµένος συντελεστής βαρύτητας για 

τον υπολογισµό των µορίων τους και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Εφόσον το βιβλίο απευθύνεται αποκλειστικά σε µαθητές κατεύθυνσης, η έκταση της 

ύλης αλλά και η µαθηµατική αυστηρότητα είναι αυξηµένα σε σχέση µε το Βιβλίο 1, 

που επίσης απευθύνεται σε µαθητές των γενικών λυκείων. 

 Πριν την έννοια του ορίου οι µαθητές θα κάνουν µία αρκετά εκτενή επανάληψη 

βασικών εννοιών. Στο Βιβλίο 2 υπάρχουν τα ακόλουθα σηµεία που χρίζουν προσοχής 

στο κοµµάτι της επανάληψης των βασικών εννοιών: 

• Η απλή αναφορά στην ύπαρξη των αρρήτων χωρίς καµία περαιτέρω 

διευκρίνιση η εξήγηση. 

• Η αναφορά στο άπειρο και η χρήση του συµβόλου αυτού χωρίς καµία 

περαιτέρω διευκρίνιση η εξήγηση. 

• Η αναφορά στην έννοια του φραγµένου διαστήµατος χωρίς καµία περαιτέρω 

διευκρίνιση η εξήγηση. 

Οι µαθητές θα κλιθούν να αντιµετωπίσουν τα ανωτέρω, κάνοντας χρήση των 

εννοιακών εικόνων (concept images) και εννοιακών ορισµών (concept definitions) που 
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έχουν ήδη διαµορφώσει από προηγούµενες τάξεις ή από άλλα µαθήµατα του 

αναλυτικού προγράµµατος, όπως είναι το µάθηµα της φυσικής. 

Σχετικά µε την έννοια της συνάρτησης ο ορισµός που δίδεται στους µαθητές, 

αφορά µόνο πραγµατικές συναρτήσεις µίας πραγµατικής µεταβλητής. Όταν όµως 

δίδεται στους µαθητές ο ορισµός της έννοιας της σύνθεσης συναρτήσεων, είναι πιο 

γενικός χωρίς να αναφέρεται αποκλειστικά σε πραγµατικές συναρτήσεις. Επί των 

εννοιών αυτών εντοπίζεται ένας ακόµη δυνητικός συγκρουσιακός παράγοντας 

(potential conflict factor). 

Σχετικά µε την παρουσίαση της έννοιας του ορίου στο Βιβλίο 2, φαίνεται να 

έχει πιο αυστηρό ύφος στα πλαίσια των µαθηµατικών. Οι µαθητές θα συναντήσουν 

φράσεις όπως «προσεγγίζει», «τείνει στο». Οι φράσεις αυτές είναι ήδη φορτισµένες 

νοηµατικά από την χρήση τους εκτός του πλαισίου των µαθηµατικών. 

Τρεις πιθανές παρανοήσεις που αναφέρονται στη διαχείριση της ύλης, όπως 

αυτή προτείνεται από το αρµόδιο Υπουργείο, είναι: 

• Η σύγχυση µεταξύ της ύπαρξης του ορίου και της µονοτονίας. 

• Η σύγχυση µεταξύ της µη ύπαρξης ενός ορίου και της σύνδεσής της µε την 

ύπαρξη των πλευρικών ορίων που θα έχουν διαφορετικές τιµές. 

• Η σύγχυση µεταξύ της ύπαρξης µη πεπερασµένου ορίου στο χο και η 

σύνδεση αυτού µε τη µονοτονία. 

Στο Βιβλίο 2 περιλαµβάνονται και αυστηροί ορισµοί µε χρήση των «ε – δ». Οι 

ορισµοί αυτοί όµως δε διδάσκονται, καθώς έχουν τεθεί εκτός ύλης. Ακόµη αποδείξεις 

που θεωρήθηκε από τους συγγραφείς πως θα ήταν δύσκολες για τους µαθητές, επίσης 

έχουν τεθεί εκτός ύλης. Τελικά οι µαθητές όταν καλούνται να αντιµετωπίσουν ασκήσεις 

επί των ορίων, θα προβούν σε υπολογισµούς καθαρά αλγεβρικούς, εργαζόµενοι µε τον 

τύπο που περιγράφει την εκάστοτε συνάρτηση. Εποµένως η εννοιακή εικόνα (concept 

image) που τελικά θα σχηµατίσουν για την έννοια του ορίου, θα απέχει από την 

αυστηρή µαθηµατική προσέγγιση. 

Σηµαντικό κοµµάτι της διδασκαλίας αυτού του κεφαλαίου, όπως αναφέρεται 

στους διδακτικούς στόχους, είναι οι µαθητές να µπορούν να επικαλούνται και να 

επιλύουν στοιχειώδη προβλήµατα µε τη χρήση της οπτικής τους διαίσθησης. Όπου είναι 

δυνατόν και το επιτρέπει η προς διδασκαλία έννοια, το βιβλίο περιλαµβάνει 

γραφήµατα, των οποίων προτείνεται η χρήση για την καλύτερη κατανόηση και 

ερµηνεία του κειµένου. 
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Η διαµόρφωση της ύλης του Βιβλίου 3 επηρεάζεται κυρίως από το γεγονός, πως 

απευθύνεται σε µαθητές των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Για τους µαθητές 

αυτούς στόχος δεν είναι η διδασκαλία σε αυστηρά µαθηµατικά πλαίσια, αλλά η 

κατάκτηση στοιχειώδους γνώσης µε ευρύ πεδίο εφαρµογών. Η έµφαση που δίδεται 

αφορά σχεδόν αποκλειστικά το κοµµάτι της εφαρµογής της γνώσης σε πραγµατικά 

προβλήµατα. 

Στο βιβλίο αυτό πριν τη διδασκαλία της έννοιας του ορίου δεν προηγείται καµία 

σχετική αναφορά σε εκ των προτέρων γνωστές και προαπαιτούµενες έννοιες. Οι 

µαθητές είτε θα κλιθούν να αντιµετωπίσουν τις διδασκόµενες έννοιες που ακολουθούν, 

ανακαλώντας τις εννοιακές εικόνες (concept images) και τους εννοιακούς ορισµούς 

(concept definitions) που φέρουν από την πρότερη εµπειρία τους, είτε θα απευθυνθούν 

στους διδάσκοντες. 

Οι διδάσκοντες από τη µεριά τους είναι υποχρεωµένοι, σύµφωνα µε τη 

διαχείριση της ύλης όπως αυτή προτείνεται από το αρµόδιο Υπουργείο, να 

προχωρήσουν στις αναγκαίες επαναληπτικές διαλέξεις. Οι διαλέξεις αυτές προτείνεται 

να περιλαµβάνουν την έννοια της συνάρτησης, κάποια βασικά γραφήµατα 

συναρτήσεων και τις πράξεις µεταξύ συναρτήσεων. Χωρίς όµως να υπάρχει κάποιο 

αυστηρό πλαίσιο σχετικά µε την εκ των προτέρων γνώση, ενδέχεται οι επαναληπτικές 

διαλέξεις να µην καλύψουν τις προσδοκίες των συγγραφέων του βιβλίου. 

Σχετικά µε την παρουσίαση της έννοιας του ορίου στο Βιβλίο 3, φαίνεται πως 

δεν κινείται σε αυστηρό µαθηµατικό πλαίσιο. Οι µαθητές θα συναντήσουν φράσεις 

όπως «τείνει στο», «οσοδήποτε κοντά». Αυτή η φρασεολογία είναι ικανή να καταστεί 

δυνητικός συγκρουσιακός παράγοντας (potential conflict factor). 

Η εισαγωγή στην έννοια του ορίου γίνεται µε παράθεση πίνακα τιµών και 

σχετικού γραφήµατος. Απουσιάζει από το βιβλίο ο ορισµός του ορίου µε χρήση των «ε 

– δ». Οι µαθητές στις ασκήσεις που θα κλιθούν να αντιµετωπίσουν, θα κάνουν χρήση 

αποκλειστικά των ιδιοτήτων των ορίων. 

Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει επιπλέον, σε σχέση µε τα υπόλοιπα, εξήγηση για την 

έννοια του απείρου. Το +∞ παρουσιάζεται ως απεριόριστη αύξηση, ενώ το –∞ 

παρουσιάζεται ως απεριόριστη µείωση. 

Από το βιβλίο απουσιάζουν κατά πλειοψηφία τα στοιχεία εκείνα που θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε γνωστικές συγκρούσεις (cognitive conflicts). Το βιβλίο 

δεν περιλαµβάνει αποδείξεις και αυστηρούς ορισµούς. Να σηµειωθεί επίσης, πως η 
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ενότητα που αφορά τη µελέτη ορίου συνάρτησης στο άπειρο είναι εκτός ύλης εξ’ 

ολοκλήρου. Από την άλλη περιλαµβάνει σε κάθε ενότητα αρκετές εφαρµογές και 

παραδείγµατα κάθε προς διδασκαλία έννοιας. Όπως σηµειώνεται, στόχος δεν είναι µία 

θεωρητική κατάρτιση επί της έννοιας του ορίου, αλλά απλά η ικανότητα εύρεσης του 

ορίου συνάρτησης από το γράφηµά της ή µε χρήση των ιδιοτήτων. 

Η διαµόρφωση της ύλης του Βιβλίου 4 έχει επηρεασθεί κυρίως από το γεγονός 

πως απευθυνόταν σε µαθητές ειδίκευσης των γενικών λυκείων (Α’ δέσµη). Για τους 

µαθητές που διδάσκονταν το µάθηµα, υπήρχε αυξηµένος συντελεστής βαρύτητας για 

τον υπολογισµό των µορίων τους και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Εφόσον το βιβλίο απευθυνόταν αποκλειστικά σε µαθητές ειδίκευσης, η έκταση της 

ύλης αλλά και η µαθηµατική αυστηρότητα είναι αυξηµένα. 

Στο βιβλίο αυτό η παρουσίαση της προαπαιτούµενης γνώσης καταλαµβάνει τη 

µεγαλύτερη έκταση σε σχέση µε τα υπόλοιπα βιβλία. Όλο το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου 

περιλαµβάνει µόνο την παρουσίαση της προαπαιτούµενης γνώσης. Ιδιαίτερες 

αναφορές, που λείπουν από τα µεταγενέστερα βιβλία, περιλαµβάνονται σχετικά την 

έννοια του συνόλου, την έννοια του φραγµένου συνόλου άνω και κάτω, αλλά και στη 

µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής. Επιπλέον και σε αυτό το βιβλίο γίνεται χρήση του 

συµβόλου του απείρου (∞) χωρίς καµία περεταίρω εξήγηση, µέχρι την ενότητα 2.6 που 

αφορά την έννοια του άπειρου ορίου. Σε αυτή την ενότητα απλά αναφέρεται, πως τα 

σύµβολα +∞ και –∞ είναι διαφορετικά µεταξύ τους και δεν είναι πραγµατικοί αριθµοί.  

Σχετικά µε την έννοια της συνάρτησης ο ορισµός που δίδεται είναι αυστηρά 

περιορισµένος στο ℛ x ℛ, όπως και ο ορισµός για τη σύνθεση συναρτήσεων. Μετά από 

πλήθος ασκήσεων επί πραγµατικών συναρτήσεων, είναι δύσκολη για τους µαθητές η 

θεώρηση γενικών συναρτήσεων. 

Για την αποφυγή δυνητικών συγκρουσιακών παραγόντων (potential conflict 

factors) το βιβλίο περιλαµβάνει αρκετά επεξηγηµατικά παραδείγµατα µε χρήση 

συναρτήσεων. Τα παραδείγµατα αυτά συνοδεύονται, όπου αυτό είναι δυνατόν, από 

γραφήµατα. Επιπλέον σε αυτό το βιβλίο αναφέρεται και η συνάρτηση Dirichlet, ως 

παράδειγµα συνάρτησης που δεν µπορεί να κατασκευασθεί το γράφηµά της, αλλά και 

ως παράδειγµα συνάρτησης που δεν είναι µονότονη σε κανέναν υποδιάστηµα του 

πεδίου ορισµού της. 

Σχετικά µε την παρουσίαση της έννοιας του ορίου στο Βιβλίο 4, φαίνεται πως 

κινείται σε αυστηρό µαθηµατικό πλαίσιο. Για το βιβλίο αυτό η έννοια του ορίου δεν 
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είναι εισαγωγική για τις έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώµατος, αλλά αποτελεί 

την κυρίως έννοια πάνω στην οποία έχει γραφεί το βιβλίο. 

Οι µαθητές κατά την εισαγωγή της έννοιας του ορίου θα συναντήσουν φράσεις 

όπως «προσεγγίζει», «τείνει». Αυτή η φρασεολογία είναι ικανή να καταστεί δυνητικός 

συγκρουσιακός παράγοντας (potential conflict factor). Επίσης όλα τα όρια 

υπολογίζονται µε τον ορισµό, δηλαδή µε χρήση των «ε – δ». 

Ακόµη σε αυτό το βιβλίο η έννοια της ακολουθίας και η σύνδεσή της µε την 

έννοια του ορίου, καταλαµβάνει σε έκταση ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Η διαφορά είναι 

πως από αυτό το κεφάλαιο αλλάζει το ζητούµενο για τους µαθητές. Τα όρια 

ακολουθιών όταν ζητούνταν, µπορούσαν οι µαθητές να κάνουν χρήση των ιδιοτήτων 

των ορίων και όχι αποκλειστικά του ορισµού. Από τα µεταγενέστερα βιβλία µόνο στο 

Βιβλίο 2 υπάρχει µία µικρή αναφορά. 

Η τόσο εκτενής παρουσίαση των εννοιών σε αυτό το βιβλίο, επηρεάζει ευθέως 

τις εννοιακές εικόνες (concept images) και τους εννοιακούς ορισµούς (concept 

definitions), που έχουν διαµορφώσει οι µαθητές ή που πρόκειται να διαµορφώσουν. Η 

δοµή του βιβλίου κινείται σε ένα αρκετά αυστηρό µαθηµατικό πλαίσιο και δεν αφήνει 

αρκετά περιθώρια για εκτός αυτού µαθηµατική αναζήτηση. 

Στα Βιβλία 1, 2 και 3 οι µαθητές θα διδαχθούν τελικά την έννοια του ορίου 

µέσα από δυναµικούς ορισµούς. Συχνά στα βιβλία τους θα συναντήσουν φρασεολογία 

όπως «τείνει σε», «προσεγγίζει». Όπου περιλαµβάνονται στατικοί ορισµοί µε χρήση 

των «ε – δ», τίθενται τελικά εκτός ύλης και δεν διδάσκονται. Οι συγγραφείς όταν 

επιλέγουν επιπλέον την παράθεση στατικών ορισµών, το κάνουν µόνο για λόγους 

πληρότητας του έργου τους. Σε αντιδιαστολή µε τα τρία πρώτα βιβλία, στο Βιβλίο 4 

υπάρχουν και τα δύο είδη ορισµών. Ο στατικός ορισµός όµως για αυτό το βιβλίο είναι 

µείζονος σηµασίας και αποτελεί το βασικό στοιχείο των αποδείξεων των ιδιοτήτων των 

ορίων, αλλά και του υπολογισµού των ορίων όπου αυτά ζητούνται σε εφαρµογές και 

ασκήσεις. 

Η σηµασία της οπτικής διαίσθησης είναι µεγάλη και στα τέσσερα βιβλία. Τα 

γραφήµατα κυριαρχούν σε όλη την έκταση των βιβλίων. Αυτό που ενδιαφέρει όµως δεν 

είναι τόσο η ικανότητα των µαθητών να µπορούν να κατασκευάζουν µόνοι τους τα 

γραφήµατα, αλλά να είναι σε θέση να παρατηρούν και να ερµηνεύουν µέσα από αυτά 

τα διάφορα φαινόµενα. 
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Γ.3. Συµπεράσµατα Γ΄ Μέρους 

 

 Στο Γ΄ Μέρος της εργασίας παρουσιάσθηκαν δύο κυρίως θέµατα. Το πρώτο 

θέµα αφορούσε την παρουσίαση της φιλοσοφίας, που πρέπει να διέπει κατά το αρµόδιο 

Υπουργείο τη διδασκαλία του µαθήµατος των µαθηµατικών. Το δεύτερο θέµα 

αφορούσε την παρουσίαση της έννοιας του ορίου σε τέσσερα σχολικά βιβλία των 

µαθηµατικών. 

 Αναλυτικότερα, τα µαθηµατικά καλούνται να λάβουν κεντρικό ρόλο στα 

σύγχρονα σχολικά αναλυτικά προγράµµατα. Από τους διδάσκοντες ζητείται να κάνουν 

χρήση των σχολικών βιβλίων και ως βασικό στόχο να έχουν την ολοκλήρωση της 

προβλεπόµενης ύλης. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο 

µαθητής να είναι στο επίκεντρο της διαδικασίας της διδασκαλίας. Σε αυτή του την 

προσπάθεια ο διδάσκων πρέπει να καταφέρει να συνδυάσει τη µαθηµατική ανάπτυξη 

των µαθητών, την εξάσκησή τους σε διαδικασίες επίλυσης προβλήµατος, αλλά και την 

ολοκλήρωση της απαιτούµενης ύλης. 

 Ακόµη ο διδάσκων καλείται να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της χρησιµοθηρίας 

των εξετάσεων στην τελευταία τάξη του λυκείου. Η επίδοση των µαθητών στις τελικές 

εξετάσεις είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την εισαγωγή τους ή όχι στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Οι µαθητές έχοντας πάντα ως τελικό στόχο τις εξετάσεις και την επιτυχία 

τους σε αυτές, αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τα µαθηµατικά. Οι 

µαθητές πολλές φορές θα απαιτήσουν περισσότερη άσκηση µε κέντρο βάρους µία 

καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. 

 Το δεύτερο θέµα που αναπτύχθηκε στο Γ΄ Μέρος, αφορούσε την παρουσίαση 

της έννοιας του ορίου σε τέσσερα σχολικά βιβλία µαθηµατικών. Τα βιβλία είναι 

γραµµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν δύο βασικές συνθήκες. Η πρώτη 

συνθήκη αφορά το κοινό στο οποίο απευθύνονται και η δεύτερη στη στόχευση των 

ίδιων των συγγραφέων. 

 Αν το κοινό στο οποίο απευθύνεται το βιβλίο δεν ανήκει σε ειδίκευση που 

περιλαµβάνει µαθηµατικά (Βιβλίο 1), τότε το περιεχόµενο δεν είναι αυστηρό και ο 

στόχος των συγγραφέων είναι οι µαθητές να έχουν τη γενική αίσθηση των εννοιών. Αν 

το κοινό στο οποίο απευθύνεται το βιβλίο ανήκει σε ειδίκευση που περιλαµβάνει 

µαθηµατικά (Βιβλία 2 και 4), τότε το περιεχόµενο είναι αρκετά αυστηρό και 

καταλαµβάνει µεγαλύτερη έκταση. Ο στόχος είναι διπλός, όχι µόνο οι µαθητές να 
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κατανοήσουν και να κάνουν χρήση κάποιων µαθηµατικών εννοιών, αλλά παράλληλα 

να αποκτήσουν και µία αυξηµένη µαθηµατική παιδεία. Αν το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται το βιβλίο είναι µαθητές επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) (Βιβλίο 3), 

τότε το περιεχόµενό του δεν είναι αυστηρό και περιλαµβάνει πλήθος εφαρµογών. 

 Στο τελευταίο τµήµα του δεύτερου θέµατος περιελήφθη ένας σχολιασµός της 

παρουσίασης της έννοιας του ορίου στα σχολικά βιβλία. Σκοπός του σχολιασµού αυτού 

ήταν η αναζήτηση των δυνητικών συγκρουσιακών παραγόντων (potential conflict 

factors), που έχουν ως πηγή την παρουσίαση συγκεκριµένων µαθηµατικών θεµάτων 

από τα βιβλία. Η ύπαρξη παραγόντων σύγκρουσης (conflict factors) δηµιουργεί 

επιστηµολογικά εµπόδια η υπέρβαση των οποίων συνεπάγεται την κατανόηση. 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Ο Watson ισχυρίσθηκε πως (Stacey, Vincent, 2009): «τα σχολικά µαθηµατικά 

δεν είναι, και πιθανώς δεν θα είναι ποτέ, ένα υποσύνολο του αναγνωρισµένου 

επιστηµονικού αντικειµένου των µαθηµατικών, επειδή διαχειρίζονται διαφορετικά την 

απόδειξη, διαφορετικές µορφές συλλογισµού, διαφορετικές κεντρικές δραστηριότητες, 

διαφορετικούς σκοπούς και απαραιτήτως περικοµµένη µαθηµατική δραστηριότητα». Ο 

ισχυρισµός αυτός επιβεβαιώνεται αφενός µεν στο πείραµα του Α΄ Μέρους µέσα από τις 

αντιλήψεις των µαθητών και αφετέρου µέσα από την παρουσίαση των βιβλίων. 

 Οι µαθητές κατά την είσοδό τους σε µία αίθουσα διδασκαλίας φέρουν εκ των 

προτέρων γνώση. Η γνώση αυτή είναι αποτέλεσµα προσωπικών προβληµατισµών 

διαχρονικά στο σχολείο και ίσως κάποιες φορές να συµπίπτει µε τις θεωρήσεις των 

µαθηµατικών κατά την ιστορική εξέλιξη των εννοιών. Η γνώση αυτή επίσης 

επηρεάζεται από τη διδασκαλία κάποιων από τις µεθόδους των µαθηµατικών σε άλλα 

µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, όπως είναι το µάθηµα της φυσικής. Ακόµη η 

γνώση αυτή µπορεί να είναι αποτέλεσµα του τρόπου παρουσίασης των εννοιών των 

µαθηµατικών, είτε σε φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης είτε σε ιδιαίτερα µαθήµατα. 

Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης αυτής της εκ των προτέρων 

γνώσης είναι και η διάκριση µεταξύ διδακτέας και εξεταστέας ύλης. Από την ύλη που 

τελικά διδάσκεται από το σχολικό βιβλίο εντός της σχολικής αίθουσας, ένα µέρος της 

δεν θα περιληφθεί στην εξεταστέα ύλη. Η χρησιµοθηρία των εξετάσεων επιβάλει τελικά 

την άρτια κατανόηση εκ µέρους των µαθητών, εκείνων των εννοιών οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την επιτυχία στις εξετάσεις. Όλοι οι ανωτέρω περιγραφέντες 

παράγοντες χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης και προσοχής. 

Οι συγγραφείς των βιβλίων προσπαθούν στο έργο τους από τη µεριά τους, να 

συµπεριλάβουν και να συνδυάσουν τη µαθηµατική αυστηρότητα µε την απαραίτητη 

«ελάφρυνση», ελέω του σκοπού της διδασκαλίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό, από τη 

µελέτη που προηγήθηκε σχετικά µε την παρουσίαση της έννοιας του ορίου στα σχολικά 

βιβλία. Τελικά, ένα σχολικό βιβλίο δε θα µπορέσει να καλύψει εξ’ ολοκλήρου τις 

ανάγκες ενός µαθητή. Η παρουσία του διδάσκοντα κρίνεται απαραίτητη, για να 

βοηθήσει και να φωτίσει την επικοινωνία µαθητή και γνώσης. Η διδασκαλία είναι 

τελικά αυτή, που µέσα από το διάλογο µε τους µαθητές θα «ζωντανέψει» το 

περιεχόµενο του βιβλίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 Στο Α΄ Μέρος της παρούσας εργασίας παρατίθεται πείραµα, το οποίο 

στηρίζεται στο ερώτηµα αν 0.999... 1= . Παρά το γεγονός πως ο σκοπός του 

ερωτήµατος προς τους µαθητές δεν είναι η απόδειξη ή όχι της ισχύος της ισότητας, 

κρίθηκε σκόπιµο στο παράρτηµα να δοθούν σχετικές διευκρινήσεις. Η αναφορά ξεκινά 

µε τη διάκριση µεταξύ συµβατική ανάλυσης (standard analysis) και µη συµβατικής 

ανάλυσης (nonstandard analysis).  

Η συµβατική ανάλυση (standard analysis) βασίζεται στο πλήρες διατεταγµένο 

σώµα των πραγµατικών αριθµών ℛ. Το διατεταγµένο σώµα των πραγµατικών αριθµών 

ℛ είναι πλήρες κατά Dedekind (Henson C. W.). Τα στοιχεία του ℛ ορίζονται από το 

αξίωµα του Dedekind ή αξίωµα της συνέχειας. 

«36. Αξίωµα του Dedekind δια τους πραγµατικούς αριθµούς (αξίωµα της 

συνέχειας). 

 Εάν πάντες οι πραγµατικοί αριθµοί χωρισθούν εις δύο µη κενάς κλάσεις ούτως, 

ώστε: 

1) Έκαστος αριθµός να ανήκει εις µίαν και µόνον µίαν εκ των δύο κλάσεων. 

2) Πας αριθµός της πρώτης κλάσεως να είναι µικρότερος παντός αριθµού της 

δευτέρας. 

Τότε ή υπάρχει εις την πρώτην κλάσιν εις αριθµός µεγαλύτερος όλων των άλλων 

αριθµών της πρώτης κλάσεως ή υπάρχει εις την δευτέραν κλάσιν εις αριθµός µικρότερος 

όλων των υπολοίπων αριθµών της δευτέρας κλάσεως. 

Ο αριθµός ούτος καλείται τοµή των πραγµατικών αριθµών κατά Dedekind.» 

(Κανέλλος, 1976) 

Στους πραγµατικούς αριθµούς ℛ ισχύει επίσης το Αξίωµα του Αρχιµήδη. 

«ΜΕΤΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 39. α΄) Η δυνατότης της µετρήσεως των τµηµάτων βασίζεται επί του κατωτέρω 

διδοµένου αξιώµατος, το οποίο διετυπώθη υπό του Αρχιµήδους και ως εκ τούτου καλείται 

αξίωµα του Αρχιµήδους. 

 Το αξίωµα τούτο επιτρέπει, όπως δοθέντος ενός τµήµατος – µονάδος να 

αντιστοιχίζωµεν µονοτρόπως, εις έκαστο τµήµα, έναν θετικό αριθµόν, όστις και µέτρον 

του τµήµατος καλείται. 
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 Αξίωµα του Αρχιµήδους. – “Υπάρχει πάντοτε φυσικός αριθµός ν τοιούτος, ώστε 

εν δεδοµένον τµήµα Γ∆ επαναλαµβανόµενον ν φοράς υπερβαίνει οποιονδήποτε 

δεδοµένον τµήµα ΑΒ”. 

 

 Η έννοια του αξιώµατος καταφαίνεται εις το σχ. 45α.» (Κανέλλος, 1976) 

Η µη συµβατική ανάλυση (nonstandard analysis) βασίζεται σε µία επέκταση του 

πλήρους διατεταγµένου σώµατος των πραγµατικών αριθµών ℛ, το οποίο συµβολίζεται 

ως *ℛ. Το *ℛ αναφέρεται ως σώµα µη συµβατικών πραγµατικών αριθµών 

(nonstandard real numbers), ή ως σώµα υπερπραγµατικών αριθµών (hyperreal numbers) 

(Henson C. W.). Η επέκταση *ℛ δεν ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες που ισχύουν στο ℛ. 

Σε συνάρτηση και µε τα ανωτέρω, το *ℛ δεν είναι πλήρες κατά Dedekind (Dedekind 

complete) (Henson C. W.). Οι ορισµοί που περιγράφουν τα στοιχεία του *ℛ έχουν ως 

εξής: 

«Ορισµός 1.2.7 Για κάθε r ∈ *ℛ, 

1) Το r είναι άπειρο (infinite) ή χωρίς όριο (unlimited) (θετικό ή αρνητικό) εάν 

r n>  για κάθε αριθµό n ∈ ℕ. 

2) Το r είναι πεπερασµένο (finite) ή µε όριο (limited) εάν r n<  για κάποιο 

αριθµό n ∈ ℕ. 

3) Το r είναι απειροστό (infinitesimal) εάν 1r n<  για κάθε αριθµό n ∈ ℕ.» 

(Loeb P. A., Wolff M., 2000) 

Από τον ορισµό φαίνεται πως αν r ∈ *ℛ και r είναι απειροστό, τότε στο *ℛ δεν 

ικανοποιείται το Αξίωµα του Αρχιµήδη, επειδή τα πολλαπλάσια n r⋅  είναι πάντα 

µικρότερα του 1. 

Η παράθεση επιχειρηµάτων σχετικών µε την ισχύ της ισότητας 0.999... 1= , θα 

γίνει στα πλαίσια της συµβατικής ανάλυσης (standard analysis). Τα επιχειρήµατα αυτά 

(έξι τον αριθµό) έχουν ως κύριο στόχο, την έναρξη γόνιµων διαλόγων εντός των 

αιθουσών διδασκαλίας του µαθήµατος των µαθηµατικών. 
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Επιχείρηµα 1ο – µε χρήση κλασµάτων: 

1η περίπτωση 2η περίπτωση 3η περίπτωση 

1
0.333...

3
1

0.333...
3
1

0.333...
3

3
0.999... 1

3

→

→

+ → +

→ =

 

1
0.090909...

11
10

0.909090...
11

11
0.999999... 1

11

→

+ → +

→ =

 

2
0.285714285714...

7
5

0.714285714285...
7

7
0.999999999999... 1

7

→

+ → +

→ =

 

4η περίπτωση: 5η περίπτωση: 

Έστω 0.9 1<ɺ , καθώς επίσης 1.9 2<ɺ . 

1 2
1 1 0.3 0.6

3 3
− = → − =ɺ ɺ  

( )
( )

0 0

3 1 0.3 3 0.6 3 0.9 1.9

2 1 0.9 1.9 1 0.9 1.9 2

άτοπο

> <

⋅ − = ⋅ ⇒ − = ⇒

⇒ + − = ⇒ − = −

ɺ ɺ ɺ ɺ

ɺ ɺ ɺ ɺ
���� �����
�������

 [ ]

61 0.1, 0.6,9 9
72 0.2, 0.7,9 9

3 80.3, 0.8,9 9
94 0.4, 1 !9 9

5 0.5,9

= =

= =

= =

= =

=

ɺ ɺ

ɺ ɺ

ɺ ɺ

ɺ

ɺ

 

 Επιχείρηµα 2ο – αλγεβρική απόδειξη: 

1η περίπτωση: 
2η περίπτωση (µετατροπή περιοδικού 

δεκαδικού σε κλάσµα): 

«Εάν 0.9x = ɺ , τότε 

10 9.9

9 9

9 9

x

x x x

x x

x

=

+ = +

− = −

=

ɺ

 

Εποµένως 1x= » 

(Norton A., Baldwin M., 2011/2012) 

Έστω [ ]0.999... 1x =  

Πολλαπλασιάζοντας την σχέση [ ]1  µε 10 

κατά µέλη: [ ]10 9.999... 2x =  

Αφαιρώντας τις σχέσεις [ ] [ ]2 , 1  κατά µέλη: 

[ ] [ ]
[ ]1

2 1 10 9.999... 0.999...

9 9
9 9 1 0.999... 1

9 9

x x

x
x x

− → − = − ⇒

⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ =
 

 Επιχείρηµα 3ο – προσδιορίζοντας τη δεκαδική επέκταση µε όρια (Norton A., 

Baldwin M., 2011/2012): 

Ορισµός ε – Ν για τα όρια ακολουθιών: 

Μία ακολουθία nS  συγκλίνει σε ένα όριο S, lim n
n

S S
→∞

= ,  

εάν για κάθε ε > 0 υπάρχει ένα Ν τέτοιο ώστε nS S ε− <  για n N> . 
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 «Υποθέτοντας πως S είναι το όριο µίας ακολουθίας, nS , για οποιαδήποτε θετική 

απόσταση, ε, που επιλέγεται, υπάρχει ένας φυσικός αριθµός Ν, τέτοιος ώστε όταν η 

ακολουθία πηγαίνει µετά τον Ν – οστό όρο, η απόσταση µεταξύ οποιουδήποτε από αυτούς 

τους όρους και του S είναι λιγότερο από ε. Ο ορισµός λέει πως αν οι όροι µίας 

ακολουθίας είναι αυθαίρετα κοντά σε έναν αριθµό, τότε αυτός ο αριθµός είναι το όριο της 

ακολουθίας. 

 Η δεκαδική αναπαράσταση, 0.999..., µπορεί να ειδωθεί ως το όριο µίας άπειρης 

σειράς 
9 9 9

...
10 100 1000

+ + + , και εποµένως 
1 1

9 9
0.9 lim 1

10 10

n

k kn
k k

∞

→∞
= =

= = =∑ ∑ɺ . Η ισότητα 

ισχύει γιατί για οποιοδήποτε πραγµατικό ε, µπορεί να βρεθεί ένας φυσικός Ν, τέτοιος 

ώστε το 1 να µην απέχει περισσότερο από ε από το 
1

9

10

n

k
k=
∑  όταν n > Ν. Αυτό σηµαίνει 

πως έχει βρεθεί ένας τρόπος να απαντηθεί το ερώτηµα “ πόσο κοντά είναι το αρκετά 

κοντά;” Η απάντηση είναι πως είναι αρκετά κοντά στον αριθµό 1, εάν όποτε δίνεται µία ε 

γειτονιά που εκτείνεται από το 1, µπορεί να βρεθεί αριθµός Ν ώστε οι όροι στο άκρο της 

σειράς να είναι µέσα σε αυτή τη γειτονιά. Όταν αυτό συµβαίνει, δεν γίνεται πια 

διαχωρισµός των όρων της σειράς και του αριθµού 1.» 

Επιχείρηµα 4ο – απόδειξη µε χρήση κυβωτισµένων διαστηµάτων: 

(Κανέλλος, 1976) «38. Θεώρηµα του εγκιβωτισµού. α΄) Οι υπολογισµοί µηκών, 

εµβαδών και όγκων εις την στοιχειώδη γεωµετρίαν, καθώς και αποδείξεις θεµελιωδών 

θεωρηµάτων βασίζονται επί ενός Αλγεβρικού θεωρήµατος, το οποίον καλείται “ Θεώρηµα 

του εγκιβωτισµού”. Το περιεχόµενον του θεωρήµατος τούτου έχει ως εξής: 

 Ορισµός. Μία αύξουσα  ακολουθία {χν} θετικών αριθµών και µία φθίνουσα 

ακολουθία {yν} λέγοµεν ότι αποτελούν ένα εγκιβωτισµόν, όταν πληρούνται αι κάτωθι δύο 

συνθήκαι: 

 1ον) ∆ια κάθε ν ∈ Φ, ισχύει χν < yν. 

 2ον) ∆οθέντος οιουδήποτε θετικού αριθµού ε (οσονδήποτε µικρού) η διαφορά 

yν νχ−  είναι < ε από τινός τιµής του ν και πέραν. 

 Ο εγκιβωτισµός παριστάνεται µε (χν | yν). 

 Θεώρηµα. – Κάθε εγκιβωτισµός (χν | yν) ορίζει µονοσηµάντως ένα πραγµατικόν 

αριθµόν α, όστις είναι το κοινόν όριον, προς το οποίον τείνουν αµφότεραι αι ακολουθίαι 

{χν} και {yν}. 
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 ∆υνάµεθα να είπωµεν ότι κάθε όρος της {χν} είναι µία κατ’ έλλειψιν προσέγγισης 

του αριθµού τούτου α και κάθε όρος της {yν} είναι µία καθ’ υπεροχήν προσέγγισης του α. 

Γενικώς ο α είναι ο µόνος αριθµός, όστις είναι µεγαλύτερος όλων των χν και µικρότερος 

όλων των yν.» 

 Έστω τα διαστήµατα: 

[ ]
[ ]

[ ]

1

12

1

0.9,1
0.90.99,1

...
1

0.999...,1

i
i

i
i

i

I
II

I
I

∞

=

∞

=

=
 ∈∩= 

→ → 
 ∈∩

= 

ɺ

 

Άρα αφού η τοµή θα πρέπει να έχει ένα 

µοναδικό στοιχείο, οι δύο αναπαραστάσεις 

0.9ɺ  και 1 θα πρέπει να ταυτίζονται. 

(Μαµωνά – Downs Ι., 2011 – 2012) 

 Επιχείρηµα 5ο – χρήση των θεωρηµάτων πυκνότητας ρητών και αρρήτων: 

 «Θεώρηµα (η πυκνότητα των ρητών). Έστω α, b ∈	ℛ µε α < b. Τότε υπάρχει 

q∈ℚ  τέτοιο ώστε α < q < b. ∆ηλαδή ανάµεσα σε οποιουσδήποτε δύο πραγµατικούς 

υπάρχει ρητός. 

Απόδειξη: Από την Αρχιµήδεια ιδιότητα του ℕ, υπάρχει n ∈	 ℕ τέτοιο ώστε 

1
b a

n
< − . Θέτουµε 

[ ] 1na
q

n

+
= . Τότε το q είναι ρητός αριθµός. Επίσης 

[ ] 1 1 1na na
a a b a b

n n n

+ +
≤ = + < + − =  και 

[ ] 1na na
a

n n

+
> = . Άρα α < q < b. 

Θεώρηµα (η πυκνότητα των άρρητων). Έστω α, b ∈	ℛ µε α < b. Τότε υπάρχει 

άρρητος γ τέτοιος ώστε α < γ < b. 

Απόδειξη: Από την πυκνότητα των ρητών υπάρχει ρητός q ≠ 0 τέτοιος ώστε 

2 2

a b
q< < . Θέτουµε 2qγ = . Τότε ο γ είναι άρρητος (αν ήταν ρητός τότε και το 

2
q

γ
=  θα ήταν ρητός), και α < γ < b.» (Μήτσης Θ., Τµήµα Μαθηµατικών – 

Πανεπιστήµιο Κρήτης) 

Υπόθεση: έστω 0.9 1<ɺ . 

Ανάλυση 1η: εφόσον 0.9 1<ɺ  και 0.9ɺ , 1 ∈	 ℛ, εποµένως θα υπάρχει ρητός q 

τέτοιος ώστε 0.9 1q< <ɺ .  
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Έστω 
0.9 1 1.9

0.9
2 2

q
+

= = =
ɺ ɺ

ɺ . Φαίνεται πως το ηµιάθροισµα των 0.9ɺ  και 1 είναι 

ίσο µε 0.9ɺ . Εποµένως θα ισχύει το εξής: [ ]0.9 1
0.9 1 *

2

+
= <
ɺ

ɺ . 

Λήµµα: ισχύει 
2

x y
x y

+
< <  ή 

2

x y
x y

+
= = . 

Απόδειξη: έστω [ ]1
2

x y
x

+
=  και [ ]2

2

x y
y

+
< . Η σχέση [ ] [ ]1 3x y→ =  

και η σχέση [ ]
[ ]3

2 y y→ < , άτοπο. 

Έστω [ ]4
2

x y
x

+
<  και [ ]5

2

x y
y

+
= . Η σχέση [ ] [ ]5 6x y→ =  και η 

σχέση [ ]
[ ]6

4 y y→ < , άτοπο. Εποµένως 
2

x y
x y

+
< <  ή 

2

x y
x y

+
= = . 

Η σχέση [ ]*  εκ του λήµµατος δίνει 
0.9 1

0.9 1 0.9 1
2

+
= = ⇒ =
ɺ

ɺ ɺ . 

Ανάλυση 2η: εφόσον 0.9 1<ɺ  και 0.9ɺ , 1 ∈	ℛ, εποµένως θα υπάρχει άρρητος γ 

τέτοιος ώστε 0.9 1γ< <ɺ , αυτός ο άρρητος γ ποιος θα µπορούσε να είναι; Έστω 

0.999... ...γ κπο= , από το ψηφίο κ και έπειτα θα πρέπει να διαφέρει από τον 0.9ɺ . Όµως 

υποχρεωτικά το ψηφίο κ < 9, εποµένως γ < 0.9ɺ , άτοπο, αφού θα έπρεπε 

0.9 1 0.9γ γ< < → <ɺ ɺ . 

Επιχείρηµα 6ο – Οιονεί5 απόδειξη από την έλλειψη απόδειξης του αντιθέτου. Το 

επιχείρηµα αυτό µπορεί να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών, αφήνοντας την 

αµφιβολία να αναπτυχθεί. Μέσα από αυτή θα έρθει η ανάγκη για έρευνα και περαιτέρω 

επιχειρηµατολογία. 

 

                                                      

5 Οιονεί, ως µία λέξη αντί των δύο οίον ει. ως εάν, ως ει, ωσεί || δωρ. οίον αι (µετά της αυτής σηµασίας) 
(Σταµατάκος, 1999) 


