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Οι µεταρρυθµίσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος στην 

Ελλάδα και τα Αναλυτικά Προγράµµατα των 

Μαθηµατικών  

 

 

Χρυσάνθη ΣΚΟΥΜΠΟΥΡ∆Η 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

∆ιάφοροι ορισµοί δίνονται από 

ειδικούς, για το Αναλυτικό Πρόγραµµα. 

Πολλοί απ’ αυτούς τους ορισµούς δε 

συµφωνούν µεταξύ τους εκφράζοντας τη 

διαφορετική οπτική του κάθε συγγραφέα. 

Συνήθως ο όρος Αναλυτικό Πρόγραµµα 

αναφέρεται στην οργανωµένη 

παρουσίαση του περιεχοµένου των 

µαθηµάτων που διδάσκονται στο σχολείο. 

Σύµφωνα µε το Χαραλάµπους (1995: 

129) το Αναλυτικό Πρόγραµµα δεν είναι 

το διδακτικό εγχειρίδιο και Ανάπτυξη 

Αναλυτικών Προγραµµάτων δεν είναι η 

συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων αν και 

η άποψη για το αντίθετο είναι αρκετά 

διαδεδοµένη. Άλλοι (Χασάπης, 1986: 28) 

αντιµετωπίζουν το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα σα φορέα που στοχεύει στην 

προώθηση δύο λειτουργιών. Αφενός τη 

λειτουργία της εκπαίδευσης ως 

διαδικασίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παραγωγής ειδικευµένων ατόµων για 

την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού 

καταµερισµού εργασίας. Αφετέρου τη 

λειτουργία της ως µηχανισµού 

αναπαραγωγής και διεύρυνσης της 

κυρίαρχης ιδεολογίας. Το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα (Χατζηγεωργίου, 1999: 99), 

είναι ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων, 

οδηγιών, µαθηµάτων κ.λ.π., που έχει 

σχεδιαστεί από κάποιον ή κάποιους για 

κάποιο σκοπό ο οποίος εµπεριέχει το 

στοιχείο της µάθησης. Όπως αναφέρει ο 

Χατζηγεωργίου (1999: 100) ο φιλόσοφος 

Hirst αναφέρει τρία βασικά στοιχεία τα 

οποία διέπουν τη λογική του Αναλυτικού 

Προγράµµατος: το περιεχόµενο, δηλαδή 

τη διδακτέα ύλη, τους εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και τη µέθοδο.  

 

Έχει επικρατήσει, ο όρος Αναλυτικό 

Πρόγραµµα, να εξετάζεται αυτόνοµα και 

να αντιδιαστέλλεται από τους όρους  
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Ωρολόγιο Πρόγραµµα, που 

κατανέµει το διδακτικό χρόνο, Οδηγίες 

∆ιδασκαλίας, που καθορίζουν τις 

διδακτικές πρακτικές-δραστηριότητες και 

Αξιολόγηση, που επικυρώνει το διδακτικό 

αποτέλεσµα. Αυτή η κατάτµηση, 

σύµφωνα µε το Χασάπη (1986: 28) 

εµποδίζει την κατανόηση, ανάλυση και 

ερµηνεία µιας ουσιαστικά ενιαίας 

διαδικασίας εφόσον το περιεχόµενο και η 

δοµή του καθώς και η χρονική κατανοµή 

και οι διδακτικές πρακτικές είναι 

αλληλένδετα και αλληλοκαθοριζόµενα 

στοιχεία του σχολικού προγράµµατος. 

 

Τα τελευταία χρόνια η δοµή του 

Αναλυτικού Προγράµµατος κινείται στα 

πλαίσια των “curriculum”, που 

συντάχθηκαν εδώ και χρόνια σε άλλες 

χώρες. Το περιεχόµενό τους πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα δεδοµένα της 

επιστηµονικής εξέλιξης, στις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας και στο πνευµατικό 

επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των 

µαθητών ως µονάδα και ως µελών του 

κοινωνικού συνόλου σε κάθε φάση 

ανάπτυξής τους, στους σκοπούς της 

εκπαίδευσης, στη δοµή και στον τύπο της 

γνώσης. Το πρόγραµµα αυτού του τύπου, 

κατά τον Ξωχέλλη (1991: 28), σηµαίνει 

συγκεκριµένη οργάνωση της 

διδασκαλίας, µε εκτελεστικούς στόχους 

µάθησης, καθορισµένα περιεχόµενα 

διδασκαλίας και αντίστοιχη µεθόδευση, 

καθώς και συνεχή αξιολόγηση του 

προγράµµατος και των αποτελεσµάτων 

της διαδικασίας διδασκαλίας και 

µάθησης. 

Ο σκοπός των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων “Curriculum”, έχει σαν 

κέντρο βάρους κεντρικές ερωτήσεις όπως 

(Ναλµπάντη, 1983: 52): 

 

 

 

 

 

 

 

- Πώς µπορούν να αναπτυχθούν, να 

πραγµατοποιηθούν και να εξελιχθούν 

καταστάσεις µάθησης που 

δικαιολογούνται στις σηµερινές δοµές 

µιας δηµοκρατικής κοινωνίας και του 

πραγµατικού περιβάλλοντος;  

- Αφορούν τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα στην ανάπτυξη, 

πραγµατοποίηση και εξέλιξη ενός 

συστηµατικού τοµέα µάθησης;  

Σε σχέση µε τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα των άλλων µαθηµάτων, τα 

Προγράµµατα των Μαθηµατικών 

παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τη 

δόµηση του περιεχοµένου τους. Σύµφωνα 

µε το Χασάπη (1986: 29) «σε ότι αφορά 

στα Μαθηµατικά σα σχολική γνώση, η 

δοµή του περιεχοµένου τους και τα 

στοιχεία που το συγκροτούν 

αλληλοκαθορίζονται, µε κυρίαρχο τον 

τρόπο οργάνωσής του, που αφ’ ενός 

υποβάλλει επιλογές περιεχοµένου, 

αφετέρου λειτουργεί σα βασικός 

ιδεολογικός συντελεστής του 

µαθήµατος». «Εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητάς τους ως επιστήµη, δεν 

αναφέρονται άµεσα στα στοιχεία της 

πραγµατικότητας, αλλά τα µελετούν σε 

ένα επίπεδο αφαίρεσης, που περιλαµβάνει 

τις σχέσεις και τις πράξεις πάνω σ’ αυτά, 

συγκαλύπτουν την ιδεολογική τους 

λειτουργία σα σχολική γνώση» 

(Χασάπης, 1986: 29). Λαµβάνοντας 

υπόψη τους γενικότερους στόχους της 

εκπαίδευσης και τους ειδικούς στόχους 

της µαθηµατικής εκπαίδευσης τα 

Αναλυτικά Προγράµµατα των 

Μαθηµατικών στοχεύουν στην 

παρουσίαση µιας συγκεκριµένης ύλης 

κατά τάξη (Κολέζα, 1996: 1). Εξ’ αιτίας 

της  
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ιδιαιτερότητάς τους ως επιστήµης, 

δεν αναφέρονται άµεσα στα στοιχεία της 

πραγµατικότητας, αλλά τα µελετούν σε 

ένα επίπεδο αφαίρεσης. Έτσι, 

συγκαλύπτουν την ιδεολογική τους 

λειτουργία σαν σχολική γνώση. 

Τα Αναλυτικά Προγράµµατα 

προσαρµόζονται ως το αποτέλεσµα κάθε 

ουσιαστικής αλλαγής που 

πραγµατοποιείται στην παιδεία. Κάθε 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση συνταιριάζει 

και συγχρονίζει κοινωνία και σχολείο 

(Άχλη, 1990: 61). Στο πνεύµα αυτό, στο 

συγκεκριµένο άρθρο, γίνεται µια 

συνοπτική ιστορική αναδροµή στις 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις µε σκοπό 

να παρουσιαστούν οι αλλαγές που αυτές 

προξένησαν στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα των Μαθηµατικών. 

 

Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις και  

Αναλυτικά Προγράµµατα 

Μαθηµατικών 
«Μεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού 

µας συστήµατος δεν είναι η νοµοθετική 

αντικατάσταση µιας διδακτικής µεθόδου 

µε µιαν άλλη ούτε το κτίσιµο σχολικών 

κτιρίων, ούτε η µεταβολή του ωρολογίου 

και του Αναλυτικού Προγράµµατος. Η 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση είναι κάτι 

βαθύτερο, είναι η αλλαγή 

προσανατολισµού, όταν αλλάζει 

ουσιαστικά ο σκοπός της διδασκαλίας, 

όταν δίνεται σε καινούριους φορείς το 

δικαίωµα να αποφασίζουν για τα 

εκπαιδευτικά πράγµατα» (Άχλη, 1990: 

62). 

Μέσα από την ιστορική αναδροµή 

στις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γίνεται φανερός ο διαχωρισµός 

τριών σηµαντικών περιόδων, οι οποίες 

συνδέονται άµεσα µε πολιτικές αλλαγές. 

Αυτές οι περίοδοι αφορούν στην πριν και 

µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο εποχή 

καθώς και στην εποχή µετά την 

αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στην 

Ελλάδα (1974). 

 

Η περίοδος πριν το Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο 
Μετά την επανάσταση του 1821 

εκφράστηκε έντονα η επιθυµία για µια 

εκπαίδευση η οποία θα µπορούσε να 

προετοιµάσει όλα τα µέλη της κοινωνίας 

να ζήσουν µε αξιοπρέπεια τη ζωή τους 

(Άχλη, 1990: 61). Όµως παρόλη την 

έντονη αυτή επιθυµία η εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση, που για έναν αιώνα 

περίπου επιδιωκόταν, δεν κατάφερε να 

πραγµατοποιηθεί κυρίως λόγω διαφόρων 

κοινωνικοπολιτικών και ιστορικών 

συνθηκών (Χατζηστεφανίδης
1
, 1986).  

Την εποχή εκείνη υπήρχαν τα 

γραµµατοδιδασκαλεία, γνωστά από τον 

7ο ή 6ο π.Χ. αιώνα στην αρχαία Ελλάδα 

τα οποία διατηρήθηκαν στη νεότερη 

Ελλάδα όλο το 19ο αιώνα µαζί µε τα 

αλληλοδιδακτικά σχολεία (1828 – 1831) 

(Αντωνίου, 1992: 150). Σκοπός των 

γραµµατοδιδασκαλείων ήταν να µάθουν 

στα παιδιά τα κολλυβογράµµατα–

ανάγνωση,  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Το µεγαλύτερο µέρος των ιστορικών στοιχείων 

για την περίοδο 1821-1986 είναι παρµένα από το 

βιβλίο: Χατζηστεφανίδης, Θ. (1986). Ιστορία της 

Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821–1986). 

Εκδόσεις ∆ηµ. Ν. Παπαδήµα Αθήνα. 
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γραφή και λογαριθµητική 

(λογαριασµό). Η λογαριθµητική 

ξεκινούσε µε την αποµνηµόνευση των 

αριθµών, προχωρούσε στη γραφή τους 

και σε απλούς λογαριασµούς. 

Προτείνονταν δύο είδη δηµοτικών 

σχολείων: τα αλληλοδιδακτικά σύµφωνα 

µε τη µέθοδο του Σαραζίνου και τα 

συνδιδακτικά στα οποία θα εφαρµοζόταν 

η σωκρατική µέθοδος. Τα 

γραµµατοδιδασκαλεία στα οποία 

δίδασκαν οι λεγόµενοι Ψαλτηράδες τα 

κολλυβογράµµατα µε τον παλιό τρόπο θα 

καταργούνταν.  

Για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία 

«των αρσενικών παιδιών» προβλέπονταν 

τα µαθήµατα: γραφή, ανάγνωση, 

αριθµητική, γραµµατική, κατήχηση, 

γραµµική ιχνογραφία και άσµα ή 

ψαλτική. Οι µαθητές κατατάσσονταν σε 

«8 κλάσεις» (Α΄– Η΄), ανάλογα µε τις 

γνώσεις τους, διαφορετικές για κάθε 

µάθηµα. Έτσι οι κλάσεις στα διαφορετικά 

µαθήµατα ήταν ανοµοιογενείς ως προς 

την ηλικία. Σε κάθε µάθηµα, δηλαδή, 

όλοι οι ισοδύναµοι περίπου µαθητές, είτε 

40 είτε 4, σχηµάτιζαν µια κλάση. Την Α΄ 

κλάση αποτελούσαν οι αρχάριοι µαθητές 

που κάθονταν πάντα κοντά στη 

δασκαλοκαθέδρα και την Η΄ κλάση οι πιο 

προχωρηµένοι. Οι κλάσεις Α΄ και Η΄ 

είχαν από δύο τµήµατα, οι άλλες από ένα.  

Στην αριθµητική οι µαθητές του α΄ 

τµήµατος της Α΄ κλάσης µάθαιναν να 

αριθµούν από το ένα µέχρι το δέκα και 

έπειτα από το δέκα µέχρι το εκατό και 

έγραφαν τα ψηφία στα διάµµια. Οι 

µαθητές του β΄ τµήµατος της ίδιας 

κλάσης έγραφαν στις πλάκες τους δέκα 

αραβικούς αριθµούς και διάβαζαν 

αριθµούς από το ένα µέχρι το χίλια. Οι 

µαθητές της  

 

 

 

 

 

 

 

Β΄ κλάσης διδάσκονταν γραπτή 

αρίθµηση, της Γ΄ κλάσης πρόσθεση, της 

∆΄ κλάσης αφαίρεση, της Ε΄ κλάσης 

πολλαπλασιασµό, της ΣΤ΄ κλάσης 

διαίρεση, της Ζ΄ κλάσης κοινά δεκαδικά 

κλάσµατα και συµµιγείς αριθµούς και της 

Η΄ κλάσης εφάρµοζαν την αριθµητική 

στη λύση προβληµάτων µε διάφορες 

µεθόδους.  

Η γραµµική ιχνογραφία 

προβλεπόταν µόνο για τις τέσσερις 

τελευταίες κλάσεις της γραφής. Οι 

µαθητές διαιρούνταν και εδώ σε οκτώ 

κλάσεις. Στην Α΄ κλάση έσυραν ευθείες, 

κάθετες, παράλληλες και άλλες γραµµές 

και γωνίες και τις διαιρούσαν. Στη Β΄ 

κλάση ιχνογραφούσαν τρίγωνα και 

τετράπλευρα, στην Γ΄ κλάση ακανόνιστα 

τρίγωνα και κανονικά και ακανόνιστα 

πολύγωνα, στη ∆΄ κλάση πυραµίδες και 

πρίσµατα, στην Ε΄ κλάση έγραφαν 

κύκλους σε κανονικά πολύγωνα, στη ΣΤ΄ 

κλάση σχηµάτιζαν την έλλειψη, τον 

κώνο, τον κύλινδρο, τη σφαίρα, στη Ζ΄ 

κλάση ζωγράφιζαν αγγεία, έκτυπα κ.λ.π. 

και στην Η΄ κλάση προσόψεις κτιρίων, 

σχέδια, προβολές, εικόνες µηχανών κ.λ.π. 

Στο καθηµερινό πρόγραµµα έκαναν 

αριθµητική κάθε µέρα από τις 11–12 και 

∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από τις 4 

– 5. 

Με τους νόµους του 1834 και 1836 

η αλληλοδιδακτική µέθοδος 

αντικαθίσταται από τη µεικτή µέθοδο. Το 

άρθρο 1 του «Νόµου περί ∆ηµοτικών 

Σχολείων» του 1834 προέβλεπε να 

διδάσκονται σε κάθε «δηµοτικόν ή του 

λαού σχολείον» τα εξής µαθήµατα: 

κατήχηση, στοιχεία της Ελληνικής, 

δηλαδή της αρχαίας, ανάγνωση, γραφή, 

αριθµητική, η γνώση των  
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κατά τους νόµους παραδεδεγµένων 

σταθµών και µέτρων, η γραµµική 

ιχνογραφία και η φωνητική µουσική και 

αν ήταν δυνατό, στοιχεία της γεωγραφίας, 

της ελληνικής ιστορίας, και από τις 

φυσικές επιστήµες τα αναγκαιότερα. 

Αυτός ο νόµος όµως ποτέ δεν 

εφαρµόστηκε. Συγκεκριµένα σχεδιάστηκε 

το εξής οικοδόµηµα: «Ένα τετράχρονο 

∆ηµοτικό Σχολείο, ένα τρίχρονο 

Ελληνικό σχολείο και ένα τετράχρονο 

Γυµνάσιο. Η υποχρεωτική σχολική 

εκπαίδευση έπρεπε να ανέρχεται σε 7 

χρόνια. Η διαίρεση αυτή των σχολείων, 

παρέµεινε αµετάβλητη όλο το 19ο αιώνα 

µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα και 

µόλις το 1929 µεταβλήθηκε µε την 

εγκαθίδρυση 6/ τάξιων ∆ηµοτικών 

Σχολείων και 6/ τάξιων Γυµνασίων.  

 

Το νοµοσχέδιο του ∆ηλιγιάννη 

καθιέρωνε υποχρεωτική φοίτηση, αλλά 

άφηνε την υποχρέωση για τη σύσταση 

και τη συντήρηση των σχολείων στους 

δήµους, όπως ο νόµος του 1834. Τα 

προκαταρκτικά σχολεία χωρίζονταν σε 

τρεις κατηγορίες:  γραµµατοδιδασκαλεία 

∆ηµοτικά ή Κοινά σχολεία µε 4 τάξεις 

και αστικά ή πλήρη ∆ηµοτικά Σχολεία 

για κάθε δήµο κι όχι µόνο για τις 

πρωτεύουσες των νοµών και επαρχιών. 

Στις 24 Φεβρουαρίου  1866 το 

υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της 

∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως δηµοσίευσε 

προκήρυξη για τη σύνταξη νέου Οδηγού 

της αλληλοδιδακτικής µεθόδου. Οι 

διαφοροποιήσεις ήταν ελάχιστες και 

επουσιώδεις. Κάθε σχολείο 

εξακολουθούσε να διαιρείται σε δύο 

τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα, το κατώτερο 

αλληλοδιδακτικό, οι  

 

 

 

 

 

 

 

 

µαθητές διδάσκονταν µόνο τα 

τέσσερα στοιχειώδη µαθήµατα, δηλαδή 

την ανάγνωση, τη γραφή, την αριθµητική 

(τις τέσσερις πράξεις των ακεραίων) και 

τη χριστιανική διδασκαλία. Στο δεύτερο 

τµήµα, το ανώτερο συνδιδακτικό, η 

διδασκαλία της αριθµητικής 

συµπληρωνόταν µε πίνακες, για να 

ασκούνται οι µαθητές προφορικά στις 

τέσσερις πράξεις των ακεραίων, θέτοντας 

ερωτήσεις ο ένας στον άλλο. 

Κάποια βελτίωση της εκπαίδευσης 

γίνεται το 1869 µε ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Συγκεκριµένα στις 13 Απριλίου 1869 

ιδρύθηκε ο «Σύλλογος προς διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραµµάτων», ο οποίος και 

θεωρεί αναχρονιστική πλέον την 

Αλληλοδιδακτική µέθοδο. Το σχολικό 

έτος 1875–1876 ο «Σύλλογος» ίδρυσε 

εξατάξιο «Παιδαγωγείον» στην Αθήνα 

και το επόµενο έτος «∆ιδασκαλείον» και 

«Παιδαγωγείον» στη Θεσσαλονίκη. 

Στους Παιδαγωγικούς κύκλους της 

Ελλάδας, αλλά και στους παράγοντες του 

Υπουργείου Παιδείας, ωρίµασε πια η 

ιδέα, ότι η αλληλοδιδακτική µέθοδος, που 

εγκαταλείφθηκε στις άλλες χώρες όπου 

εφαρµοζόταν κατά τα µέσα του 19ου 

αιώνα, έπρεπε να αντικατασταθεί και 

στην Ελλάδα ως ανεπαρκής. Έτσι 

αντικαταστάθηκε από το Ερβαρτιανό 

σύστηµα, στην τελευταία 20/ετία του 

αιώνα αυτού. 

 

Το Πρόγραµµα των µαθηµάτων του 

πρότυπου ∆ηµοτικού Σχολείου του 1878 

ήταν ένα Αναλυτικό και Ωρολόγιο 

Πρόγραµµα προσανατολισµένο στη 

συνδιδακτική µέθοδο. Παρουσίαζε κάθε 

µάθηµα κατά τάξη, µε τις προβλεπόµενες 

ώρες  
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διδασκαλίας του την εβδοµάδα 

καθώς και την ετήσια διδακτέα ύλη. Τα 

µαθήµατα µε τη σειρά ήταν: 

θρησκευτικά, ελληνικά, Μαθηµατικά, 

πραγµατικά µαθήµατα (ιστορία, 

γεωγραφία, φυσική ιστορία), τεχνικά 

µαθήµατα (ωδική, γραφή – καλλιγραφία, 

ιχνογραφία, γυµναστική). Στην εκλογή 

και τη διάταξη της διδακτέας ύλης 

ακολουθούσαν µια από τις βασικές αρχές 

της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής, τη 

«θεωρία των βαθµίδων του πολιτισµού», 

έτσι ώστε τα παιδιά να αναπλάθουν µέσα 

από τη σειρά παρουσίασης της ύλης στα 

διάφορα µαθήµατα την εξέλιξη της 

ανθρωπότητας. Τα Μαθηµατικά µε 33 

ώρες αντιπροσώπευαν το 17,19% του 

συνόλου των διδακτικών ωρών και 

περιλάµβαναν τα Αριθµητικά και τη 

Γεωµετρία: 

 
 ΤΑΞΕΙΣ 

 A΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

Αριθµητικά 4 4 5 4 4 4 

Γεωµετρία - - 2 2 2 2 

 

Στα Αριθµητικά οι µαθητές 

µάθαιναν προφορική και γραπτή 

λογιστική των τεσσάρων πράξεων των 

αριθµών: α) οι µαθητές της Α΄ τάξης µε 

αριθµούς από το 1 – 20, β) της Β΄ τάξης 

µε αριθµούς µέχρι το 100, γ) της Γ΄ τάξης 

µέχρι το 1000 και εύκολα προβλήµατα 

της απλής µεθόδου των τριών, δ) οι 

µαθητές της ∆΄ τάξης συνθετότερα 

προβλήµατα της απλής µεθόδου των 

τριών, τέσσερις πράξεις των κλασµάτων 

και προβλήµατα, ε) της Ε΄ τάξης 

δεκαδικά κλάσµατα, µετατροπή των 

κοινών κλασµάτων σε δεκαδικά, σύνθετη 

µέθοδο των τριών, διαιρετότητα των 

 

 

 

 

 

 

 

 

αριθµών και προβλήµατα, στ) της 

ΣΤ΄ τάξης προβλήµατα του τόκου, της 

υφαιρέσεως και της µίξης.  

 

Στη Γεωµετρία καταβαλλόταν 

προσπάθεια να διδαχθούν τα επίπεδα 

σχήµατα µε αφετηρία τα στερεά: α) στη 

Γ΄ τάξη διδάσκονταν ο κύβος, το 

τετράγωνο, η ακµή ως ευθεία γραµµή, οι 

επίπεδες και στερεές γωνίες, το σηµείο ως 

πέρας των γραµµών, το ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο, τα ορθογώνια 

τετράπλευρα, το τριγωνικό πρίσµα, το 

τρίγωνο σε σύγκριση µε το τετράπλευρο, 

η τριγωνική και τετραγωνική πυραµίδα, ο 

κύλινδρος, ο κώνος, η σφαίρα, η διαίρεση 

των τριγώνων και τετραπλεύρων, η θέση 

των ευθειών γραµµών, β) στη ∆΄ τάξη οι 

έννοιες σώµα, επιφάνεια, γραµµή, 

σηµείο, µέτρηση ευθειών και γωνιών, ο 

κύκλος, το τρίγωνο, τα τετράπλευρα, γ) 

στην Ε΄ τάξη τα όµοια και ίσα τρίγωνα, 

το παραλληλόγραµµο, τα πολύγωνα, 

λεπτοµερειακή διδασκαλία του κύκλου, 

δ) στη ΣΤ΄ τάξη το εµβαδόν του 

τετραπλεύρου, του τριγώνου και του 

πολυγώνου, το Πυθαγόρειο θεώρηµα, η 

εξαγωγή της τετραγωνικής και της 

κυβικής ρίζας, η τροπή του τετραπλεύρου 

σε τετράγωνο και το αντίθετο, η έλλειψη 

και η καταµέτρηση των στερεών µε 

άσκηση στους αναγκαίους τύπους και τις 

πρακτικές εφαρµογές. 

 

Το 1890, ο Χαρίσιος Παπαµάρκου 

δηµοσίευσε «Αναλυτικόν Πρόγραµµα 

των µαθηµάτων του πλήρους ∆ηµοτικού 

Σχολείου των αρρένων κατά τα 

Εκπαιδευτικά Νοµοσχέδια» του 1889. Για 

τη σύνταξη του προγράµµατος 

βασίστηκε, όπως  
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ανέφερε ο ίδιος, σε Αναλυτικά 

Προγράµµατα γερµανικών ∆ηµοτικών 

Σχολείων και σε γερµανικά παιδαγωγικά 

έργα, λαµβάνοντας όµως υπόψη του τις 

ιδιορρυθµίες και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες της ελληνικής δηµοκρατικής 

εκπαίδευσης, καθώς και τα πορίσµατα 

που του είχε υποδείξει η υπερδωδεκαετής 

εφαρµογή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος του 1878 στην υπόδουλη 

Μακεδονία.  

Το Αναλυτικό και Ωρολόγιο 

Πρόγραµµα του 1890 έµοιαζε σε πάρα 

πολλά σηµεία µε εκείνο του 1878, αλλά 

ήταν πληρέστερο, σύµφωνο µε τις νέες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής. Το 

πρόγραµµα επιχειρούσε να συµβάλει 

στον εκσυγχρονισµό των ∆ηµοτικών 

Σχολείων, προσαρµόζοντας το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων τους στην 

πνευµατική ζωή του τόπου. Όµως το 

Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα του 

1890 δεν εφαρµόστηκε. Είχε και αυτό την 

τύχη των νοµοσχεδίων του 1889. 

Το 1894 δηµοσιεύτηκαν στην 

«Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» τα 

«Ωρολόγια και Αναλυτικά 

Προγράµµατα» όλων των τύπων 

∆ηµοτικών Σχολείων αρρένων και 

θηλέων και των γραµµατείων. Τα πρώτα 

αυτά επίσηµα «Ωρολόγια και Αναλυτικά 

Προγράµµατα» στηρίζονταν στα 

προηγούµενα Προγράµµατα του 1878 και 

του 1890. Σε όλα τα µαθήµατα 

παρουσιαζόταν αναλυτικά η ύλη των 

ίδιων µαθηµάτων, χωρίς όµως να 

προτάσσεται ο σκοπός του ∆ηµοτικού 

Σχολείου και ο σκοπός και τα όρια της 

διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος. Η 

διδακτέα ύλη των µαθηµάτων 

συµπτυσσόταν σε τέσσερις τάξεις και το 

σύνολο των ωρών της εβδοµαδιαίας  

 

 

 

 

 

 

 

διδασκαλίας µειωνόταν από 193 σε 

122, δηλαδή κατά 71 ώρες. 

Οι ρυθµίσεις του νόµου της 3ης 

Σεπτεµβρίου 1895, ο οποίος 

αντικατέστησε µετά από 62 περίπου 

χρόνια το νόµο του 1834, δεν επέφεραν 

σηµαντικές αλλαγές ούτε στη δοµή ούτε 

στην εσωτερική λειτουργία της δηµοτικής 

εκπαίδευσης. Όριζε ότι τα κοινά 

∆ηµοτικά Σχολεία είχαν τέσσερις ετήσιες 

τάξεις, στις οποίες διδάσκονταν τα 

µαθήµατα του άρθρου 1 του νόµου ΧΘ’ 

του 1878. Στο άρθρο 10 του ίδιου νόµου 

κατονοµάζονταν τα µαθήµατα για τα 

πλήρη ∆ηµοτικά Σχολεία, τα οποία 

απαρτίζονταν από έξι ετήσιες τάξεις. Με 

το νόµο ΒΤΜΘ’ του 1895, καθώς και το 

διάταγµα της 30ης Απριλίου 1896 «Περί 

συστάσεως νηπιαγωγείων» µε Υπουργό 

Παιδείας το ∆. Πετρίδη, η διάρθρωση του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος 

διαµορφώνεται ως εξής: τα προκαταρτικά 

σχολεία για τη ηθική και θρησκευτική 

µόρφωση των παιδιών και για τη 

διδασκαλία των χρήσιµων στοιχειωδών 

γνώσεων για τη ζωή, εκτός από τα 

Νηπιαγωγεία είναι δύο κατηγοριών: τα 

Κοινά ∆ηµοτικά Σχολεία και τα Πλήρη 

∆ηµοτικά Σχολεία, στα οποία 

διδάσκονται στενότερα ή ευρύτερα οι 

ίδιες στοιχειώδεις γνώσεις. Στα Πλήρη 

∆ηµοτικά Σχολεία που αποτελούνται από 

έξι τάξεις διδάσκονται, εκτός από τα 

µαθήµατα που είναι καθορισµένα για τα 

κοινά σχολεία, ασκήσεις για τη λύση πιο 

πολύπλοκων προβληµάτων αριθµητικής, 

στοιχεία Γεωµετρίας, Χηµείας και 

Φυσικής Ιστορίας µε εφαρµογή τους στη 

γεωργία, στη βιοµηχανία, στην 

κτηνοτροφία και στην υγιεινή. 
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Το 1897 στο τριτάξιο Ελληνικό 

διδάσκονται την εβδοµάδα: Θρησκευτικά 

6 ώρες, Αρχαία Ελληνικά 27 ώρες, 

Λατινικά 3 ώρες, Νέα Ελληνικά 8 ώρες, 

Μαθηµατικά 11 ώρες, Φυσική 6 ώρες, 

Ιστορία 7 ώρες, Γεωγραφία 6 ώρες, 

Γαλλικά 6 ώρες, Ιχνογραφία 4 ώρες, 

Γυµναστική 9 ώρες.  

Τα νοµοσχέδια του 1899 αποτελούν 

σταθµό, γιατί είναι η πρώτη φορά που 

εκτίθεται, νοµικά διατυπωµένη από το 

επίσηµο κράτος, µε συνοχή και 

τεκµηρίωση, η αστική αντίληψη για το 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Αποτελούν την 

πρώτη πλήρη διατύπωση της αστικής 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και 

κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, 

το «περί ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως» στις 

15 Μαΐου από τον Υπουργό παιδείας Α. 

Ευταξία. Η σπουδαιότερη καινοτοµία 

είναι η αρχή της χρησιµότητας και της 

λειτουργικότητας των γνώσεων πάνω 

στην οποία στηρίζονται, καθώς και η 

καθαρά αστική αντίληψη σύµφωνα µε 

την οποία το σχολείο προετοιµάζει το 

µέλλοντα µισθωτό εργαζόµενο και 

συνταγµατικό πολίτη. Πράγµατι, για 

πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής 

εκπαίδευσης, σκοπός του ∆ηµοτικού 

Σχολείου θεωρείται, εκτός από τη 

θρησκευτική, ηθική και εθνική 

διαπαιδαγώγηση των µαθητών, η 

µετάδοση πρακτικών γνώσεων και η 

ιδεολογική διαπαιδαγώγησή τους. Μια 

άλλη βασική καινοτοµία των 

νοµοσχεδίων είναι η αντίληψη για την 

αυτοτέλεια του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Πάνω στην αυτοτέλεια µάλιστα 

στηρίζονται οι προτάσεις για την 

εισαγωγή νέων µαθηµάτων καθώς και η 

πρόταση για την κατάργηση της 

διδασκαλίας των αρχαίων. Τα νοµο 

 

 

 

 

 

 

 

σχέδια που κατέθεσε στη Βουλή 

στα 1899 ο Υπουργός Παιδείας Αλ. 

Ευταξίας πρόβλεπαν δύο ουσιαστικές 

αλλαγές στο ∆ηµοτικό Σχολείο:  1.Την 

κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων 

Ελληνικών στα ∆ηµοτικά Σχολεία και 

την καθιέρωση της καθαρεύουσας καθώς 

και την εισαγωγή χρήσιµων αγροτικών 

µαθηµάτων και στοιχείων του 

Συνταγµατικού Πολιτεύµατος. Με βάση 

την ίδια αντίληψη, προτείνουν ανάµεσα 

στα µαθήµατα του ∆ηµοτικού να 

διδάσκονται: Χηµεία, Στοιχειώδεις 

γνώσεις Τεχνολογικαί, Στοιχειώδεις 

γνώσεις Γεωπονίας, Κηπουρικής, 

∆εντροκοµίας, Βοµβυκοτροφίας, 

Μελισσοκοµίας και Εµπορίας καθώς και 

τα ∆ικαιώµατα και Καθήκοντα του 

Συνταγµατικού Πολίτου. 2. Τη θέσπιση 

εφτάχρονου ∆ηµοτικού Σχολείου, 

χωρισµένου σε δύο κύκλους, ένα 

τετραετή κοινό για όλους και ένα τριετή 

µε γενικές γνώσεις, αλλά και µαθήµατα 

πρακτικής κατεύθυνσης, αφού ο κύκλος 

αυτός προοριζόταν για τους µαθητές που 

δεν επιθυµούσαν να συνεχίσουν ανώτερες 

σπουδές (Ελληνικό – Γυµνάσιο – 

Πανεπιστήµιο).  

 

Τα νοµοσχέδια του 1899 επιδίωξαν 

να εκσυγχρονίσουν τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα των ∆ηµοτικών Σχολείων, 

εµπλουτίζοντάς τα µε νέα µαθήµατα και 

δίνοντας πρακτικό προσανατολισµό στα 

περιεχόµενα των µαθηµάτων του 

ανώτερου τριετή κύκλου των ∆ηµοτικών 

Σχολείων. Οι προτάσεις αυτές όµως 

προκάλεσαν ισχυρή αντίδραση και 

καταψηφίστηκαν στη Βουλή. Αιτία της 

µη αποδοχής τους είναι η βαθιά κρίση 

στην οποία βρίσκεται η νεοελληνική 

κοινωνία την 
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εποχή εκείνη, κρίση που θα φέρει 

µεγάλες πολιτικές αλλαγές, µετά τις 

οποίες θα γίνει δυνατή η αντιµετώπιση 

κοινωνικών µεταρρυθµίσεων. Οι Έλληνες 

νεοερβαρτιανοί παιδαγωγοί προτείνουν 

την ίδια εποχή µαθήµατα από το βίο των 

ανθρώπων, δηλαδή ιστορικά 

ανθρωπιστικά µαθήµατα όπως 

φρονηµατιστικά, καλλιτεχνικά και 

γλωσσικά µαθήµατα καθώς και από το 

βίο της φύσεως, δηλαδή φυσικά 

µαθήµατα όπως γεωγραφία, φυσιογνωσία 

και Μαθηµατικά (Αριθµητική και 

Γεωµετρία). 

 

Η διάταξη της ύλης ακολουθούσε 

τις θέσεις των νεοερβαρτιανών και 

διέκρινε την «επαλληλία» και την 

«παραλληλία της ύλης». Η επάλληλη 

διάταξη της ύλης περιλάµβανε την 

τοποθέτηση των θεµάτων από τα απλά 

στα σύνθετα, από τα γνωστά στα 

άγνωστα, από τα κοντινά στα µακρινά και 

από τα φανταστικά στα λογικά, σύµφωνα 

µε τις βαθµίδες ανάπτυξης του ατόµου. 

Θεωρούσαν ότι µε αυτό τον τρόπο 

διευκολύνεται η κατανόηση της ύλης και 

διεγείρεται το ενδιαφέρον των µαθητών. 

Η παραλληλία της ύλης ακολουθούσε την 

«αρχή της συγκεντρώσεως», δηλαδή στο 

κέντρο της διδασκαλίας τοποθετούνταν, 

τα «φρονηµατιστικά µαθήµατα» και όλα 

τα άλλα µαθήµατα περιστρέφονταν γύρω 

απ’ αυτά και συσχετίζονταν µ’ αυτά. 

Η επόµενη εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση πραγµατοποιείται το 1913. 

Στις γενικές της αρχές θέτει τις βάσεις της 

αστικής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, 

σχεδόν τέτοιας που την ξαναβρίσκουµε 

µισόν αιώνα αργότερα στο νοµοσχέδιο 

του  

 

 

 

 

 

 

 

 

1964. Οι βασικές κατευθύνσεις της 

είναι δύο. Η γενίκευση του ∆ηµοτικού 

Σχολείου για όλο τον πληθυσµό και η 

αυτάρκειά του στη λειτουργικότητα των 

γνώσεων που µεταδίδει. Επειδή το 

∆ηµοτικό αντιµετωπίζεται ως 

ολοκληρωµένος κύκλος σπουδών, ως η 

µόνη µόρφωση που δέχεται το 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της 

χώρας, αντιµετωπίζονται συγχρόνως οι 

προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στον 

απόφοιτο του δηµοτικού να ενταχθεί στην 

κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

Παράλληλα  εκπονείται και συντάσσεται 

λεπτοµερές Αναλυτικό Πρόγραµµα και 

για τις έξι τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου 

που έχει εµφανέστατο προσανατολισµό 

στις θετικές επιστήµες και σε µαθήµατα 

πρακτικής ωφελιµότητας.  

 

Όσον αφορά στα µαθήµατα των 

Μαθηµατικών που προτείνονται στο 

Αναλυτικό Πρόγραµµα του 1913 (ΥΕ∆Ε: 

9) για το εξατάξιο ∆ηµοτικό Σχολείο 

είναι η Αριθµητική και η Γεωµετρία: 

 

 Ώρες διδασκαλίας κατά 

τάξη 

 Α΄ Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄ 

Αριθµητική 3 3 3 3 3 3 

Γεωµετρία - - - - 1 1 

   

Ο επόµενος σηµαντικός σταθµός 

στα εκπαιδευτικά πράγµατα της χώρας 

είναι η µεταρρύθµιση του 1917. Η 

µεταρρύθµιση αυτή πήρε µερικά µέτρα 

για την καλύτερη µόρφωση, τη 

µετεκπαίδευση και τη βελτίωση της 

οικονοµικής κατάστασης των δασκάλων, 

καθώς και µέτρα για την αποκέντρωση 

και βελτίωση της διοίκησης  
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των σχολείων. Επίσης κατάργησε 

τη διδασκαλία των αρχαίων στο 

∆ηµοτικό Σχολείο, µέτρο που είχε 

προταθεί από το 1899 και νοµοθέτησε τη 

δηµοτική ως τη γλώσσα για το ∆ηµοτικό 

Σχολείο, µε παράλληλη διδασκαλία της 

καθαρεύουσας στα δύο τελευταία χρόνια. 

Όµως η µεταρρύθµιση του 1917 

καταστρέφεται µε την κυβερνητική 

αλλαγή. Οι εκλογές του Νοεµβρίου 1920 

δίνουν πλειοψηφία στα φιλοµοναρχικά 

κόµµατα. 

 

Το 1924 στη χώρα ανακηρύχθηκε 

∆ηµοκρατία κι ο νέος Πρωθυπουργός 

Αλέξανδρος Παπαναστασίου, υιοθέτησε 

το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα του 

Εκπαιδευτικού Οµίλου. Αρχίζει µια 

περίοδος πολιτικής αστάθειας και στην 

παιδεία επικρατεί χάος. Οι γενικές 

κατευθύνσεις, αλλά και ειδικότερα οι 

προτάσεις είναι να γίνει το ∆ηµοτικό 

Σχολείο εξάχρονο, υποχρεωτικό, κοινό 

για όλα τα ελληνόπουλα, αγόρια και 

κορίτσια. 

Μετά τις προσπάθειες του 1899 και 

του 1913, που ευοδώνονται κατά ένα 

µέρος το 1917 µε τη γλωσσική αλλαγή 

και κυρίως την εισαγωγή της αστικής 

ιδεολογίας στα αναγνωστικά του 

∆ηµοτικού Σχολείου, µεγάλος επόµενος 

σταθµός είναι η µεταρρύθµιση του 1929, 

που βάζει τα θεµέλια του Αστικού 

Σχολείου. Το κυρίαρχο πνεύµα της 

µεταρρύθµισης, είναι το ίδιο µ’ αυτό που 

χαρακτηρίζει τα νοµοσχέδια του 1913. 

Βασικό µέληµα των νοµοθετών είναι η 

λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, η προσαρµογή του σχολείου 

στις ανάγκες της οικονοµικής ανάπτυξης 

της χώρας. Αυτό το αστικό ορθολογικό 

πνεύµα είναι που  

 

 

 

 

 

 

 

οδηγεί και στη βασική καινοτοµία 

αυτής της µεταρρύθµισης: την ίδρυση 

των κατώτερων επαγγελµατικών 

σχολείων και των πρακτικών Λυκείων. Η 

µεταρρύθµιση του 1929  περιορίστηκε 

κυρίως σε µια αναδιάρθρωση του 

συστήµατος, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές 

στο περιεχόµενο της Εκπαίδευσης. Με το 

νέο νόµο θεσπίζεται εξατάξιο ∆ηµοτικό. 

∆εν αντιµετωπίζονται οι συνθήκες 

λειτουργίας πολλών ∆ηµοτικών, που 

είναι µονοτάξια και έχουν πάνω από 120 

µαθητές. Η δηµοτική γλώσσα 

εξακολουθεί να διδάσκεται µόνο στις 

τέσσερις τάξεις του ∆ηµοτικού, ενώ στην 

Ε΄ και  ΣΤ΄ τάξη διδάσκεται η 

καθαρεύουσα.  

Με βάση τα προαναφερόµενα 

στοιχεία προκύπτει ο πίνακας 1 (βλέπε 

στην επόµενη σελίδα). 

Η περίοδος µετά το Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο (πριν την αποκατάσταση της 

∆ηµοκρατίας) 

Αµέσως µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

καταβάλλονται σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες προσπάθειες για αναπροσαρµογή 

των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων στα 

µεταπολεµικά πολιτικά, οικονοµικά και 

κοινωνικά δεδοµένα. Κοινό σηµείο όλων 

αυτών των προσπαθειών ήταν η ιδιαίτερη 

έµφαση που δόθηκε στην ισότητα των 

ευκαιριών στην εκπαίδευση. Την ίδια 

εποχή επικρατεί η αισιόδοξη πεποίθηση 

ότι το σχολείο αποτελεί µοχλό για την 

οικονοµική ανάπτυξη και την 

πραγµάτωση κοινωνικής  δικαιοσύνης. 

Επίσης ότι το σύγχρονο σχολείο µπορεί



Πίνακας 1: Κύριες Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις πριν το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

Ηµ/νια Θέµα Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Μαθηµατικών 

Υλοποίηση 

1834 «Περί δηµοτικών σχολείων». Προτεινόµενα µαθήµατα Όχι 

1837 «Περί κανονισµού των 

Ελληνικών σχολείων και 

Γυµνασίων. Περί ωρολογίου 

προγράµµατος Ελληνικών 

σχολείων, περί ιδρύσεως του 

πανεπιστηµίου του Όθωνος». 

- - 

1866 Προκήρυξη για τη σύνταξη 

νέου Οδηγού της 

αλληλοδιδακτικής µεθόδου. 

Σύνταξη Οδηγού Ναι 

1869 «Σύλλογος προς διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραµµάτων» 

Πρόταση για αντικατάσταση 

αλληλοδιδακτικής µεθόδου µε 

Ερβαρτιανό σύστηµα 

- 

1878 Πρόγραµµα των µαθηµάτων 

του πρότυπου ∆ηµοτικού 

Σχολείου 

Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

προσανατολισµένο στη συνδιδακτική 

µέθοδο 

Ναι  

1884 «Ωρολόγιον πρόγραµµα 

µαθηµάτων Ελληνικών 

σχολείων και γυµνασίων». 

- - 

1886 «Ωρολόγιον πρόγραµµα 

µαθηµάτων Ελληνικών 

σχολείων και Γυµνασίων». 

- - 

1889 Εκπαιδευτικά Νοµοσχέδια - - 

1890 «Αναλυτικόν Πρόγραµµα των 

µαθηµάτων του πλήρους 

∆ηµοτικού Σχολείου των 

αρρένων κατά τα Εκπαιδευτικά 

Νοµοσχέδια» του 1889 

- - 

1894 «Ωρολόγια και Αναλυτικά 

Προγράµµατα» όλων των 

τύπων ∆ηµοτικών Σχολείων 

αρρένων και θηλέων και των 

γραµµατείων. 

Πρώτα αυτά επίσηµα «Ωρολόγια και 

Αναλυτικά Προγράµµατα», χωρίς 

παράθεση σκοπών και µεθόδων 

διδασκαλίας 

Ναι 

1897 «Ωρολόγιον πρόγραµµα 

Ελληνικών σχολείων και 

Γυµνασίων». 

Ναι Ναι 

1899 «Περί ∆ηµοτικής 

Εκπαιδεύσεως» 

Εκσυγχρονισµός των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων των ∆ηµοτικών 

Σχολείων. 

Όχι 

1913 ∆ιάταγµα: «Ωρολόγιον 

Πρόγραµµα εξατάξιου 

δηµοτικού σχολείου». 

Αναλυτικό Πρόγραµµα για τις έξι 

τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. 

Ναι 

1917 Μεταρρύθµιση του 

Εκπαιδευτικού συστήµατος. 

- Όχι 

 

 

 

 

 



να συµβάλλει ουσιαστικά, µε 

αξιοκρατικές διαδικασίες στην παροχή 

ίσων ευκαιριών µέσω της αξιολόγησης 

της σχολικής επίδοσης του µαθητή και 

στην πραγµάτωση κοινωνικής 

δικαιοσύνης, σε αντίθεση προς το 

ταξικό σχολείο του 20ου αιώνα, όπου η 

κοινωνικοοικονοµική προέλευση των 

µαθητών καθόριζε αποκλειστικά την 

επαγγελµατική και κοινωνική τους 

σταδιοδροµία (Ξωχέλλης, 1991: 26). 

Στη χώρα µας καθυστέρησε 

χρονικά η διαδικασία αναπροσαρµογής 

του εκπαιδευτικού συστήµατος στα 

µεταπολεµικά δεδοµένα, λόγω κυρίως 

των συνεπειών του εµφυλίου πολέµου 

(1945 – 1949), της κακής οικονοµικής 

κατάστασης, καθώς και της πολιτικής 

αστάθειας που επικράτησε µετά το 

δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο (Ξωχέλης, 

1991: 27). 

Έτσι, ενώ προτείνεται 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, από τον 

Καλλιάφα (1949: 5), η οποία θα 

αλλάξει τα δεδοµένα του 1913, τελικά 

δεν πραγµατοποιείται. Για τα 

Μαθηµατικά, στη συγκεκριµένη 

µεταρρύθµιση, προτείνεται να 

διδαχθούν η Αριθµητική και η 

Γεωµετρία γιατί «Άριθµητική καί 

γεωµετρία συνδέονται έν τώ δηµοτικώ 

σχολείο στενότατα µετ’ αλλήλων. 

(Καλλιάφα, 1949: 81). «Η διδασκαλία 

της αριθµητικής σκοπόν έχει την υπό 

των µαθητών κατανόησιν των αριθµών 

και του τρόπου κατά τον οποίον 

σχηµατίζονται ούτοι, την ασφαλή 

κτήσιν των αναγκαίων εις την ζωήν 

γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι 

µαθηταί και µετά την αποφοίτησιν εκ 

του δηµοτικού σχολείου να δύνανται να 

λύουν ευχερώς τα εκάστοτε 

παρουσιαζόµενα εις τον πρακτικόν βίον 

προβλήµατα.» (Καλλιάφα, 1949: 81).  

 

 

 

 

 

 

«Η διδασκαλία της γεωµετρίας 

επιδιώκει να κάνει τους µαθητάς 

ικανούς να αντιλαµβάνωνται και να 

παρατηρούν ορθώς τοπικά µεγέθη και 

… να υπολογίζουν τα µεγέθη 

επιφανειών και σωµάτων» (Καλλιάφα, 

1949: 88). 

 Το 1964 µε την άνοδο στην 

εξουσία του Γ. Παπανδρέου γίνεται για 

πρώτη φορά ίσως, η σηµαντικότερη 

µεταρρύθµιση (γνωστή ως 

µεταρρύθµιση του Παπανούτσου) του 

µέχρι τότε Ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Περιλάµβανε τρία βασικής 

σηµασίας εκπαιδευτικά νοµοσχέδια: το 

πρώτο αφορούσε στην οργάνωση της 

γενικής εκπαίδευσης (στοιχειώδους και 

µέσης), το δεύτερο στη ρύθµιση των 

θεµάτων τεχνικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και το τρίτο σε θέµατα 

ανώτατης εκπαίδευσης. Από αυτά µόνο 

το πρώτο συζητήθηκε στη βουλή, ενώ 

τα άλλα δύο δε συζητήθηκαν γιατί 

µεσολάβησαν πολιτικές εξελίξεις. 

Κύριοι στόχοι της µεταρρύθµισης είναι 

να γίνει η εκπαίδευση σε όλες τις 

βαθµίδες της προσιτή σε όλους τους 

πολίτες και όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

Συγκεκριµένα για το ∆ηµοτικό Σχολείο 

(Άχλη: 96): 

1. Η Γενική Εκπαίδευση περιλαµβάνει 

τη Στοιχειώδη και τη Μέση. Η 

Εκπαίδευση πρώτου βαθµού παρέχει 

το εξαετές ∆ηµοτικό Σχολείο και η 

εκπαίδευση δευτέρου βαθµού 

παρέχει το τριετές Γυµνάσιο και στη 

συνέχεια το τριετές Λύκειο. 

2. ∆ηµοτικό Σχολείο, Γυµνάσιο και 

Λύκειο αποτελούν αυτοτελείς τύπους 

σχολείων µε ξεχωριστεί διεύθυνση 

«ξεχωριστό διδακτικό προσωπικό». 
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3. Σκοπός του ∆ηµοτικού Σχολείου 

είναι να θέσει τις βάσεις της 

θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής 

αγωγής των µαθητών, να δώσει σ’ 

αυτούς στοιχεία εγκυκλίου 

µόρφωσης µε τρόπο που να 

προσαρµόζεται στην εµπειρία, στην 

αντίληψη και στον συναισθηµατικό 

κόσµο των µαθητών. 

4. Η δηµοτική γλώσσα γίνεται όργανο 

και µέσο διδασκαλίας. Το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αρχίζει 

πειραµατικά προγράµµατα όλων των 

µαθηµάτων του ∆ηµοτικού και των 

πρώτων τάξεων του Γυµνασίου. Η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

τοποθετείται στις σωστές βάσεις. 

Όσον αφορά στα Μαθηµατικά τα 

χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής 

(πριν το 1950) ήταν το µεγάλο χάσµα 

µεταξύ των µαθηµατικών που 

διδάσκονταν στο δηµοτικό σχολείο και 

εκείνων που διδάσκονταν στο 

πανεπιστήµιο (Καραγεώργος, 1997: 

75). Η ύλη στα σχολικά Μαθηµατικά 

ήταν αναχρονιστική, έχοντας µείνει η 

ίδια για πολλές δεκαετίες. Από την 

άλλη, η γρήγορη πρόοδος της 

επιστήµης των µαθηµατικών άλλαξε 

ριζικά την ύλη που διδασκόταν στο 

πανεπιστήµιο. Τα σχολικά Μαθηµατικά 

εκείνης της περιόδου ήταν τα 

‘απαραίτητα’ και παρουσιάζονταν µε 

πολύ θεωρητικό τρόπο, µέσω 

αλγόριθµων, τύπων και αποδείξεων 

χωρίς να παρουσιάζεται η χρησιµότητά 

τους εφόσον ήταν αποκοµµένα από τις 

εφαρµογές τους στην καθηµερινότητα. 

Αποτέλεσµα αυτής της προσέγγισης 

ήταν να δηµιουργηθεί η αίσθηση ότι τα 

Μαθηµατικά δεν είναι χρήσιµα. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάγκη να αλλάξει η εικόνα 

που επικρατούσε για τα Μαθηµατικά 

αυτή την περίοδο οδήγησε σε 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Έτσι 

έρχεται µια πολύ σηµαντική περίοδος 

για τα Μαθηµατικά (1950 – 1974), η 

οποία χαρακτηρίζεται από τη 

µεταρρύθµιση των Μοντέρνων 

Μαθηµατικών και την εισαγωγή της 

Θεωρίας Συνόλων (Γκολιάρης, 1983· 

Καλαβάσης, 1984· Καλαβάσης & 

Λιναρδάκης, 1992· Μητακίδης, 1983). 

Η προσέγγιση της ύλης των 

Μαθηµατικών µέσω των συνόλων, 

θεωρείται ότι συµφωνεί µε τη συνολική 

αντίληψη του παιδιού και τη συνειδητή 

προσπάθειά του να εντάξει το γύρω 

κόσµο του και τις ιδέες σε ευρύτερα 

σύνολα, για να µπορέσει να τα 

κατανοήσει και να τα ερµηνεύσει. 

 

Οι διάφοροι τίτλοι όπως «Νέα 

Μαθηµατικά», «Σύγχρονα 

Μαθηµατικά» και «Μοντέρνα 

Μαθηµατικά» χρησιµοποιήθηκαν για να 

µεταφέρουν το πνεύµα της 

µεταρρύθµισης τονίζοντας περισσότερο 

την ποιοτική αλλαγή που έλαβε χώρα 

σε σχέση µε την παραδοσιακή 

προσέγγιση και όχι τόσο την ύλη 

καθεαυτή του Αναλυτικού 

Προγράµµατος. Αυτή η ποιοτική 

αλλαγή σχετιζόταν µε τη µάθηση µε 

νόηµα (meaningful learning). Σε 

αντίθεση µε την αποµνηµόνευση, η 

αντίληψη αυτή υποστηρίζει ότι η 

µάθηση είναι πραγµατική, διαρκεί 

περισσότερο, µεταφέρεται και 

εφαρµόζεται ευρύτερα όταν 

συνοδεύεται µε κατανόηση του 

αντικειµένου της σε βάθος και πλάτος. 

Για την κατανόηση της δοµής ενός 

θέµατος η διαδικασία αρχίζει από την 

εποπτεία π.χ. µε τη χρησιµοποίηση 

υλικών, έτσι ώστε να  
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ενεργοποιηθούν οι βασικοί 

µηχανισµοί µάθησης, συνεχίζει µε την 

επεξεργασία εικόνων, για να φθάσει στο 

συµβολισµό και την αφαίρεση. Τα 

«Νέα Μαθηµατικά» βρίσκονται πιο 

κοντά στη φύση των µικρών µαθητών 

ενώ στην ουσία τους δε διαφέρουν από 

τα παραδοσιακά Μαθηµατικά. 

Η ύλη των παραδοσιακών 

Μαθηµατικών και των Νέων δε 

διαφέρει. Και στις δύο περιπτώσεις 

αναφερόµαστε σε ακεραίους, 

δεκαδικούς κλάσµατα, εξισώσεις κ.λ.π. 

Αναφερόµαστε στην πρόσθεση, στην 

αφαίρεση, στον πολλαπλασιασµό και 

στη διαίρεση. Η διαφορά βρίσκεται 

στον τρόπο προσέγγισης των 

µαθηµατικών γνώσεων. Η νέα αυτή 

προσέγγιση πραγµατοποιείται µέσα από 

τη µεθοδολογία και το περιεχόµενο των 

Νέων Μαθηµατικών. Εξαίρεση 

αποτελεί η Γεωµετρία (Θωµαΐδης, 

1991: 28), όπου ενώ η µορφή του 

µαθήµατος είχε διατηρηθεί ουσιαστικά 

αναλλοίωτη µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ’50, κατά τη 

µεταρρύθµιση των Νέων Μαθηµατικών 

κυριάρχησε το σύνθηµα ‘να φύγει ο 

Ευκλείδης’ και αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα τη ριζική αναµόρφωση της 

σχολικής γεωµετρίας. Κύριο 

χαρακτηριστικό της νέας µορφής του 

µαθήµατος, σε πολλές χώρες, υπήρξε η 

κατάργηση µεγάλου µέρους της 

παραδοσιακής ύλης και η ενσωµάτωση 

πολλών εννοιών από τα σύγχρονα 

Μαθηµατικά. Όµως στην Ελλάδα η 

προσπάθεια αυτή ανανέωσης της ύλης 

έµεινε στο επίπεδο των προθέσεων και 

δεν υλοποιήθηκε. Η ελληνική αυτή 

αντιφατική στάση υπήρξε κατά το 

Θωµαΐδη (1991: 29) αποτέλεσµα του 

τρόπου µε τον οποίο η  

 

 

 

 

 

ελληνική µαθηµατική κοινότητα 

συνέλαβε το µήνυµα των 

επιστηµονικών εξελίξεων της εποχής 

και το συνέδεσε µε το ζήτηµα της 

µεταρρύθµισης της µαθηµατικής 

εκπαίδευσης. 

 

Από πλευράς µεθοδολογίας 

δίνεται βαρύτητα στην ελεύθερη και 

ενεργό συµµετοχή του µαθητή στη 

διαδικασία της µάθησης των 

µαθηµατικών γνώσεων. Αποφεύγεται η 

στείρα και βερµπαλιστική µετάδοση 

στείρων γνώσεων, η µηχανική εκτέλεση 

των αριθµητικών πράξεων και η λύση 

τυποποιηµένων προβληµάτων. Η 

εισαγωγή των Νέων Μαθηµατικών 

εισάγει την έρευνα και την ανακάλυψη 

στη διαδικασία της µάθησης. Ο 

µαθητής καθοδηγείται µόνος του να 

ερευνήσει να προβληµατιστεί, να 

ανατρέξει σε πηγές και τέλος µόνος του 

να ανακαλύψει τη νέα γνώση.  

 

Θεωρήθηκε ότι µε τη 

µεταρρύθµιση αυτή οι µαθητές θα 

µπορούσαν να προετοιµαστούν 

καλύτερα για τα πανεπιστήµια 

προχωρώντας πιο γρήγορα εφόσον θα 

µάθαιναν µέσω των αλλαγών να 

σκέφτονται πιο οργανωµένα και 

συστηµατικά. ∆υστυχώς όµως η 

µεταρρύθµιση δεν πέτυχε τους 

αναµενόµενους στόχους. ∆ε 

συνδέθηκαν και πάλι τα Μαθηµατικά 

µε εφαρµογές και προβλήµατα της 

καθηµερινής ζωής ώστε να γίνεται 

αντιληπτή η χρήση τους και άρα η 

χρησιµότητά τους. Οι µαθητές σε 

πολλές περιπτώσεις δεν ήταν ικανοί να 

εκτελέσουν απλές πράξεις (Kline, 

1990). Αυτό είχα ως αποτέλεσµα την 

επιδίωξη για επιστροφή στα 

παραδοσιακά Μαθηµατικά. Τελικά 

επιχειρήθηκε 
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µια σύνθεση των παραδοσιακών 

και των Νέων Μαθηµατικών. Βέβαια οι 

προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο της 

µεταρρύθµισης ανέδειξαν την 

πεποίθηση πως για τη διαµόρφωση της 

µαθηµατικής παιδείας των πολιτών 

συµβάλλουν από κοινού όλες οι 

εκπαιδευτικές βαθµίδες Νηπιαγωγείο, 

∆ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο και 

Πανεπιστήµιο.  

 

Ενώ από τη δεκαετία του ’70 

αµφισβητήθηκε η µεταρρύθµιση των 

Νέων Μαθηµατικών σε πολλές χώρες 

ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, στα 

Αναλυτικά Προγράµµατα του 

∆ηµοτικού Σχολείου στην Ελλάδα τη 

δεκαετία του ‘80 αναφέρεται ενδεικτικά 

η διδασκαλία ορισµένων εννοιών των 

συνόλων στις τελευταίες τάξεις του 

∆ηµοτικού Σχολείου και αυτές 

ξεκοµµένες και απλώς ενδεικτικές. Από 

τη σχολική χρονιά όµως 1982 – 1983, 

εισάγεται πλέον συστηµατικά η 

διδασκαλία των Νέων Μαθηµατικών, 

στην Α’ τάξη του ∆ηµοτικού. Αυτό 

αντιλαµβάνεται όλα τα αντικείµενα σε 

σύνολα. Κατά την ώρα της διδασκαλίας 

το παιδί παίζει µε σύνολα αντικειµένων. 

Τα κατατάσσει, τα συγκρίνει και µε την 

αντιστοίχηση προχωρεί  

 

 

 

 

 

 

στην έννοια της ισοδυναµίας και 

του αριθµού. Μαθαίνει να διαβάζει και 

να γράφει τα αριθµητικά σύµβολα. 

Σιγά-σιγά το παιδί µαθαίνει διάφορα 

είδη συµβόλων και συνόλων αριθµών, 

τα οποία έχει επινοήσει ο άνθρωπος, για 

να επιτύχει αφ’ ενός µεν κατανόηση, 

αφ’ ετέρου δε κατάκτηση του 

περιβάλλοντός του. 

 

Με βάση τα προαναφερόµενα 

στοιχεία προκύπτει ο πίνακας 2: 

 

Η περίοδος µετά την αποκατάσταση 

της ∆ηµοκρατίας 

 

 Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια 

του 1964 που είχε ανακοπεί, 

συνεχίζεται το 1976 όπου καθιερώνεται 

η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση 

(ισχύει από το σχολικό έτος 1980) και 

εισάγεται η δηµοτική γλώσσα σε όλες 

τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης. 

 

Μετά το 1981 αλλάζουν 

σηµαντικά τα πολιτικά πράγµατα στη 

χώρα και αρχίζει µια µεγάλη 

µεταρρυθµιστική προσπάθεια, η οποία 

στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές 

(Γέρου, 1985
. 
Ξωχέλης, 1991: 30). 

 

 
Πίνακας 2: Κύριες Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

 

Ηµ/νίες Θέµα Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Μαθηµατικών 

Υλοποίηση 

1949 Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

Καλλιάφα (1949) 

Ναι Όχι 

1964 Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση 

Παπανούτσου–Οργάνωση της 

γενικής εκπαίδευσης. 

- - 

1969 Β.∆.702/1969 (ΦΕΚ. 218/69τ.Α’). 

«Περί του ωρολογίου και 

αναλυτικού προγράµµατος των 
µαθηµάτων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου». 

Ναι Ναι 



Η πρώτη είναι ότι η φροντίδα για 

την εκπαίδευση αποτελεί αποκλειστικά 

αρµοδιότητα της πολιτείας, ενώ η 

παιδεία δεν είναι µόνο επενδυτικό 

αγαθό, αλλά ταυτόχρονα και 

αυτοσκοπός. Η δεύτερη βασική αρχή 

είναι ότι η παιδεία είναι υπόθεση όλου 

του λαού.  

Όσον αφορά στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα των Μαθηµατικών (Π.∆. 

583/1982 – ΦΕΚ 107Α΄) σχεδιάστηκαν 

µε τη συνεργασία ερευνητών, 

εκπαιδευτικών, και ψυχολόγων σε µια 

προσπάθεια να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες. Η επιρροή των 

µαθηµατικών έδωσε τη µαθηµατική 

θεµελίωση, ενώ οι παιδαγωγοί και οι 

ψυχολόγοι βοήθησαν για την 

προσαρµογή της ύλης σύµφωνα µε το 

επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού.  

Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

ενώ το 1986 έπρεπε να αρχίσουν οι 

αλλαγές από την Α΄ τάξη του 

∆ηµοτικού Σχολείου, αυτό δεν έγινε 

(Καραγεώργος, 1997: 75). Ο 

κυριότερος λόγος ήταν ότι τα βιβλία 

των Μαθηµατικών των τριών πρώτων 

τάξεων του ∆ηµοτικού θεωρήθηκαν 

ικανοποιητικά. Αντίθετα τα βιβλία των 

τριών τελευταίων τάξεων προξένησαν 

µεγάλη αντίδραση (Αδαµόπουλος, 

1994). Κατηγορήθηκαν για υπερβολική 

χρήση παρενθέσεων και αγκυλών, για 

κατάχρηση των εξισώσεων, για έλλειψη 

προβληµάτων και γενικά για µια 

απαράδεκτη θεωρητικολογία, η οποία 

δε βοηθούσε στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των µαθητών, στην 

εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων µε 

φυσικούς, δεκαδικούς και 

κλασµατικούς αριθµούς και στη λύση 

απλών προβληµάτων. Έτσι από το 1992 

οµάδες εργασίας του Παιδαγωγικού  

 

 

 

 

 

 

 

Ινστιτούτου σχεδίασαν τις 

αλλαγές των βιβλίων αυτών, τα οποία 

διδάχθηκαν για πρώτη φορά το σχολικό 

έτος 1993-94. 

Στη διδακτέα ύλη των 

µαθηµατικών του ∆ηµοτικού σχολείου 

περιλαµβάνονται ενότητες (α) από τα 

σύνολα (κυρίως σε σχέση µε τη 

θεµελίωση της έννοιας του αριθµού και 

των πράξεων) (β) από την αριθµητική 

και τη στοιχειώδη άλγεβρα (γ) από τη 

γεωµετρία.   

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

περιέχει Μαθηµατικά και όχι µόνο 

Αριθµητική. Οι πρώτες έννοιες του 

χώρου όπως το «πάνω-κάτω», «µέσα-

έξω», «αριστερά-δεξιά» κ.λ.π. 

διδάσκονται από την πρώτη τάξη. Έτσι 

σταδιακά αρχίζει η µελέτη των 

επίπεδων σχηµάτων στις πρώτες τάξεις 

και των στερεών στις τελευταίες τάξεις. 

Η διάκριση ανάµεσα στην αριθµητική 

και την άλγεβρα τείνει να εξαφανιστεί 

αφού ασχολούνται και οι δύο µε τη 

µελέτη συστηµάτων αριθµών (σύνολα 

αριθµών µε µία ή περισσότερες 

πράξεις) και των ιδιοτήτων τους. Η 

λύση εξισώσεων, χωρίς βέβαια να 

αποκαλούνται έτσι, αρχίζει από τις 

πρώτες τάξεις του δηµοτικού µε τη 

συµπλήρωση ανοιχτών προτάσεων ( … 

+ 3 = 5) και συντείνει στην πλήρη 

κατανόηση µαθηµατικών εννοιών. Τα 

σύνολα διατηρούνται χωρίς όµως την 

αρχική φορµαλιστική παρουσίασή τους 

µε τους ορισµούς και τους πρόωρους 

συµβολισµούς που είχαν υιοθετηθεί 

αρχικά. Χρησιµοποιούνται ως µέσο και 

όχι σαν αυτοσκοπός. Τα συστήµατα 

αρίθµησης µε βάσεις άλλες από αυτές 

του δέκα, βοηθούν την κατανόηση σε 

βάθος της δοµής του αριθµού γενικά 

και του δεκαδικού συστήµατος 

ειδικότερα. Οι εξισώσεις  
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και οι ανισώσεις εισάγονται 

άτυπα από την πρώτη τάξη και 

συνεχίζονται προοδευτικά (ελικοειδές 

πρόγραµµα) έως την έκτη. Στη θέση του 

αγνώστου στις πρώτες τάξεις 

χρησιµοποιείται αρχικά ένα πλαίσιο για 

να αντικατασταθεί αργότερα από το 

σύµβολο ν ή x. Η Γεωµετρία γίνεται 

προσπάθεια να εµφανίζεται 

συνυφασµένη µε την Αριθµητική. 

Στοιχειώδεις πιθανότητες και 

στατιστική εισάγεται τώρα από το 

∆ηµοτικό σε συσχέτιση µε τις γραφικές 

παραστάσεις. Οι γραφικές παραστάσεις 

οδηγούν σταδιακά στην έννοια της 

συνάρτησης που εισάγεται διαισθητικά, 

ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούν τη 

µετάβαση από το χειριστικό επίπεδο 

µάθησης στο εικονικό. Στις δύο 

τελευταίες τάξεις εισάγονται κάποιες 

απλές µορφές της διατύπωσης «αν…, 

τότε…», µε σκοπό την προετοιµασία 

του παιδιού για τις τυπικές παραγωγικές 

αποδείξεις που θα ακολουθήσουν στο 

γυµνάσιο. Η κατανοµή του 

περιεχοµένου κατά τάξη έχει υποστεί 

αρκετές διαφοροποιήσεις. Οι πιο 

σηµαντικές είναι: 

- Αποφόρτωση από τις πολύπλοκες 

πράξεις και συµπύκνωση της ύλης µε 

αποτέλεσµα να καλύπτονται 

περισσότερες ενότητες στις πρώτες 

τάξεις. 

- Το ελικοειδές Αναλυτικό 

Πρόγραµµα έγινε γενικά αποδεκτό. 

Έτσι, πολλές βασικές έννοιες και 

αρχές εισάγονται από νωρίς και 

επανέρχονται αργότερα σε όλο και 

υψηλότερο επίπεδο. 

- Αρκετά θέµατα Γεωµετρίας 

µετακινήθηκαν από το Γυµνάσιο στο 

∆ηµοτικό, όπως το εµβαδόν του 

κύκλου, ο όγκος των στερεών κ.λ.π. 

 

 

 

 

 

- Αρκετή δουλειά πάνω στους τόκους 

και στα ποσοστά µετακινήθηκε από 

το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο. 

- Τα κλάσµατα εισάγονται από την 

Τρίτη τάξη αντί στην Τετάρτη και η 

διαίρεση µε διψήφιο αριθµό στην 

Τετάρτη τάξη αντί στην Πέµπτη.   

 

Όσον αφορά στα συγκεκριµένα 

Αναλυτικά Προγράµµατα των 

Μαθηµατικών, σύµφωνα µε τους 

Βάινας & Βάινα (1989: 52), οι στόχοι 

διατυπώνονται µε πολλές αξιώσεις 

όµως πουθενά δε διατυπώνεται πώς θα 

πραγµατοποιηθούν. Αντίθετα, σε 

αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράµµατα 

άλλων χωρών και συγκεκριµένα της 

Γερµανίας οι στόχοι δε διατυπώνονται 

µε πολλές αξιώσεις και αναλύονται σε 

στόχους ειδικότερους και 

υποβοηθητικούς για το δάσκαλο. 

 

Το 1987 σηµατοδοτεί για τη 

µαθηµατική εκπαίδευση της Ελλάδας 

την έναρξη της «µετά τα Νέα 

Μαθηµατικά» περιόδου (Κλαουδάτος & 

Παπασταυρίδης, 1997: 207). 

Αναθεωρούνται τα βιβλία των τριών 

τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου, αλλά διδάσκονται για πρώτη 

φορά το έτος 1993-1994. Η βασική 

θεωρητική αντίληψη της συγγραφής 

ήταν από τη µια µεριά η απαλλαγή των 

βιβλίων από το συνολοθεωρητικό 

συµβολισµό, χαρακτηριστικό γνώρισµα 

της µεταρρύθµισης της δεκαετίας του 

’60 και από την άλλη, να δώσει µια πιο 

ακριβή και «ισορροπηµένη» εικόνα των 

Μαθηµατικών, µε απώτερο στόχο τη 

σύνδεση των Μαθηµατικών µε τα 

φυσικά και κοινωνικά φαινόµενα. 
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«Σκοπός των µαθηµατικών είναι 

να βοηθήσει τους µαθητές να 

αναπτύξουν τη λογικοµαθηµατική 

σκέψη και να κατανοήσουν το 

περιβάλλον, κυρίως από την άποψη 

ποσοτικών µεγεθών και σχέσεων, ώστε 

να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία 

προβληµατικές καταστάσεις» 

(Αναλυτικά Προγράµµατα Μαθηµάτων 

του ∆ηµοτικού Σχολείου, 1987). 

 

Ειδικότερα, η διδασκαλία των 

Μαθηµατικών επιδιώκει να 

υποβοηθήσει τους µαθητές ανάλογα µε 

τη βαθµίδα της νοητικής τους 

ανάπτυξης (Αναλυτικά Προγράµµατα 

Μαθηµάτων του ∆ηµοτικού Σχολείου, 

1987): 

- να εκµάθουν και να χρησιµοποιούν 

τις διαδικασίες ταξινόµησης, της 

διάταξης, της αντιστοίχησης και της 

µέτρησης 

- να κατανοήσουν βασικές 

µαθηµατικές έννοιες, όπως είναι η 

διατήρηση της ποσότητας, το 

σύνολο, αριθµός, ο χρόνος, ο χώρος, 

το σχήµα, οι επιφάνειες, ο όγκος κ.α. 

και να τις χρησιµοποιούν κατάλληλα 

- να εδραιώσουν βασικές 

λογικοµαθηµατικές δοµές και 

µηχανισµούς 

- να επισηµαίνουν αρχικά τις σχέσεις 

ανάµεσα στα αντικείµενα και στις 

πράξεις που οι ίδιοι εκτελούν πάνω 

σ’ αυτά, ύστερα τις σχέσεις ανάµεσα 

στις ίδιες τις σχέσεις και να 

ανακαλύπτουν αυτές τις σχέσεις στο 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 

- να αποκτήσουν τις τεχνικές για την 

εκτέλεση των βασικών µαθηµατικών 

πράξεων και την ετοιµότητα για 

εφαρµογή τους σε συγκεκριµένα 

προβλήµατα 

 

 

 

 

 

- να καλλιεργήσουν την ικανότητα για 

τη λύση προβληµάτων και τη 

διάθεση για αναζήτηση 

περισσότερων λύσεων σε κάθε 

πρόβληµα 

- να εκµάθουν και να χρησιµοποιούν 

µε ακρίβεια τη µαθηµατική γλώσσα 

- να χρησιµοποιούν τα Μαθηµατικά 

ως µέσο για την καλλιέργεια και 

αξιοποίηση των δηµιουργικών τους 

δυνάµεων 

- να αναπτύξουν τη δύναµη 

συγκέντρωσης, αφαίρεσης και 

γενίκευσης, και να εθισθούν στην 

κριτική σκέψη, στην αυτοπειθαρχία, 

στην αυτοπεποίθηση και στην 

υπευθυνότητα και  

- να αποκτήσουν θετική στάση 

απέναντι στα Μαθηµατικά και να 

χαίρονται όταν ενασχολούνται µε 

αυτά.  

 

Οι αλλαγές που έγιναν στα βιβλία 

των Μαθηµατικών είναι ουσιαστικές 

και αναφέρονται τόσο στο περιεχόµενο 

όσο και στον τρόπο παρουσίασης της 

ύλης. Τα βιβλία του µαθητή είναι 

αυτοδύναµα διδακτικά εγχειρίδια, µε 

την έννοια ότι περιλαµβάνουν και την 

απαραίτητη θεωρία χωρίς να χρειάζεται 

να γίνεται αναφορά κάθε φορά στα 

αντίστοιχα βιβλία του δασκάλου. 

Παράλληλα καθιερώνεται και το 

τετράδιο του µαθητή, όπου ο µαθητής 

θα λύνει ορισµένες ασκήσεις του 

βιβλίου τις οποίες θα υποδεικνύει ο 

δάσκαλος. Στα  αναθεωρηµένα βιβλία 

τα κριτήρια αξιολόγησης 

περιλαµβάνονται σε χωριστό τεύχος, το 

οποίο θα αποστέλλεται µόνο στους 

διδάσκοντες. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου 

καθώς και στο τέλος του βιβλίου 

υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις και 

προβλήµατα για καλύτερη εµπέδωση 

της διδακτέας ύλης. Ακόµη έχει γίνει 

µερική αναδιάρθρωση της ύλης και  
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έχει περιοριστεί η αναλυτική 

εξήγηση των αλγορίθµων των πράξεων, 

η χρήση παρενθέσεων και αγκυλών και 

η χρήση εξισώσεων στη λύση 

προβληµάτων. Η παρουσίαση των 

ενοτήτων γίνεται µε κατάλληλα 

προβλήµατα από την καθηµερινή ζωή, 

από τη λύση των οποίων οικοδοµείται η 

νέα γνώση. 

Ειδικότερα στην αριθµητική ύλη 

δε χρησιµοποιείται η ορολογία των 

συνόλων και έχουν παραλειφθεί τα 

σχετικά µε τα συστήµατα αρίθµησης, 

που έχουν βάση διαφορετική από το 

δέκα. Έχει ενισχυθεί ο λογισµός µε τους 

δεκαδικούς αριθµούς ενώ έχει 

περιοριστεί ο λογισµός µε τα κλάσµατα 

και τους συµµιγείς. ∆ίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στην ανάπτυξη των 

αυτοµατισµών στην εκτέλεση των 

πράξεων, στην ανάπτυξη της 

ικανότητας των µαθητών στον από 

µνήµης λογισµό και στον 

προσεγγιστικό λογισµό. ∆ίνεται έµφαση 

στον εθισµό των µαθητών στις 

ευρετικές διαδικασίες για τη λύση ενός 

προβλήµατος, γιατί οι διαδικασίες αυτές 

είναι εκείνες που βοηθούν στο να 

αυτενεργεί ο µαθητής και στο να 

συνηθίσει να αναλαµβάνει 

πρωτοβουλίες, όταν έχει να 

αντιµετωπίσει µια άγνωστη κατάσταση. 

Η έννοια του λόγου εισάγεται ως το 

ακριβές πηλίκο δύο αριθµών. 

Αργότερα στο πλαίσιο της 

γενικότερης προσπάθειας που άρχισε το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε την 

οικονοµική στήριξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, για την αναδιατύπωση και 

τον εκσυγχρονισµό των Προγραµµάτων 

Σπουδών (ο όρος «Πρόγραµµα 

Σπουδών» είναι ακριβώς ό,τι µέχρι 

τώρα λέγαµε «Αναλυτικό 

Πρόγραµµα»), την παραγωγή του 

αντίστοιχου  

 

 

 

διδακτικού υλικού και την 

καθιέρωση του εναλλακτικού βιβλίου, 

εντάσσεται και το έργο «αναδιατύπωση 

και εκσυγχρονισµός των 

Προγραµµάτων Σπουδών των 

µαθηµατικών µε σύγχρονη παραγωγή 

διδακτικού υλικού».  

Βασική επιδίωξη του έργου ήταν 

(Αδαµόπουλος, 1997-1998: 85): 

 

- η σύνδεση των Μαθηµατικών µε την 

καθηµερινή ζωή και µε τις άλλες 

επιστήµες, 

- η έµφαση στη διδασκαλία λύσης 

προβληµάτων και στην αποδεικτική 

διαδικασία και 

- η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών 

και της Πληροφορικής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Οι συγκεκριµένες δράσεις που 

προβλέπονται από το έργο, όπως 

περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο, 

είναι: 

 

-  Η δηµιουργία ενός Ενιαίου Πλαισίου 

Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΠΣ) 

των Μαθηµατικών της 

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της 

Ευκλείδειας Γεωµετρίας. 

-  Η αναδιατύπωση των 

Προγραµµάτων Σπουδών των 

Μαθηµατικών της Υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και της Ευκλείδειας 

Γεωµετρίας του Λυκείου σε µορφή 

curriculum. 

- Η παραγωγή πακέτων διδακτικού 

υλικού για τα Μαθηµατικά της Α΄ 

∆ηµοτικού, της Α΄ Γυµνασίου και 

για την Ευκλείδεια Γεωµετρία. Κάθε 

πακέτο θα περιέχει: α) το βιβλίο του 

µαθητή, β) διδακτικές οδηγίες για 

τον καθηγητή και γ) εποπτικό και 

εκπαιδευτικό λογισµικό. 
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- Η διεξαγωγή σεµιναρίων για την 

ενηµέρωση των Σχολικών 

Συµβούλων των Μαθηµατικών 

σχετικά µε τα νέα Προγράµµατα 

Σπουδών και τα διδακτικά βιβλία 

που θα παραχθούν. 

- Η πειραµατική εφαρµογή και η 

αξιολόγηση και των τριών πακέτων 

διδακτικού υλικού. 

 

Το έργο άρχισε να υλοποιείται 

τον Οκτώβριο του 1996 και 

προβλεπόταν να ολοκληρωθεί το 

∆εκέµβριο του 1999 κάτι που δεν έγινε. 

Το ΕΠΠΣ βλέπει τα Μαθηµατικά ενιαία 

από την προσχολική ηλικία µέχρι και τη 

Γ΄ τάξη του Λυκείου. Καθορίζει τους 

γενικούς σκοπούς και στόχους της 

µαθηµατικής εκπαίδευσης και τις 

µεθοδολογικές οδηγίες για τη 

διδασκαλία. «Η εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση που επιχειρείται 

καλύπτει όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης 

και όλους τους τύπους σχολείων από το 

Νηπιαγωγείο µέχρι το Πανεπιστήµιο. 

Στοχεύει στον εκσυγχρονισµό και στην 

ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης 

στο σύνολό της και … είναι µια από τις 

σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις που 

έχουν γίνει µέσα στο 20ο αιώνα» 

(Εξαρχάκος, 1997-1998: 7). 

 

Θέτει τις βασικές αρχές  για το 

σχεδιασµό του Προγράµµατος Σπουδών 

των Μαθηµατικών του δηµοτικού 

Σχολείου, του Γυµνασίου και του 

Λυκείου. Προσδιορίζονται οι σκοποί, 

περιγράφονται τα στάδια ανάπτυξης του 

περιεχοµένου, αναφέρονται οι ενότητες 

των Μαθηµατικών της κάθε βαθµίδας 

χωριστά και αναλύονται σε κάποια 

έκταση οι στόχοι, σε σχέση µε τις 

δραστηριότητες και το  

 

 

 

 

 

περιεχόµενο κατά τάξη. Για το 

σχεδιασµό του συνεργάστηκαν εκτός 

από τα µόνιµα µέλη του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, Πανεπιστηµιακοί, 

σχολικοί σύµβουλοι και εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης καθώς και η Ελληνική 

Μαθηµατική Εταιρεία.  

 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο 

Αναλυτικού Προγράµµατος των 

Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού Σχολείου 

για τις αρχές σχεδιασµού «Κύριος 

σκοπός της διδασκαλίας των 

Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού Σχολείου 

είναι σε πρώτο επίπεδο η κατανόηση 

του κόσµου των αριθµών και η 

απόκτηση της ικανότητας εκτέλεσης 

των πράξεων, η κατανόηση του 

περιβάλλοντος φυσικού χώρου µε την 

παρατήρηση, περιγραφή και µέτρηση, 

έτσι ώστε το παιδί να καταστεί 

σταδιακά ικανό να εφαρµόζει 

µαθηµατικές γνώσεις, µεθόδους και 

διαδικασίες σε προβλήµατα της 

καθηµερινής ζωής. Ο σκοπός αυτός 

επιδιώκεται µε την ενεργητική 

οικοδόµηση θεµελιωδών µαθηµατικών 

εννοιών, την ανάπτυξη της ικανότητας 

του παιδιού να µαθηµατικοποιεί 

«καταστάσεις προβλήµατος», να 

επιλύει προβλήµατα, να αιτιολογεί τα 

συµπεράσµατά του, να χρησιµοποιεί 

µαθηµατικό συµβολισµό, να εφαρµόζει 

αλγορίθµους και διαδικασίες, να εκτελεί 

λογιστικές πράξεις και να υπολογίζει τα 

αποτελέσµατα» (Καλαβάσης & Κολέζα, 

επιµ, 1997-1998: 36). 

 

Οι βασικές επιδιώξεις του 

Προγράµµατος Σπουδών των 

Μαθηµατικών επικεντρώνονται: 
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- στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

µαθητών ως προς την εκτέλεση των 

τεσσάρων πράξεων µε ακεραίους, 

δεκαδικούς, κλασµατικούς και 

αλγεβρικούς αριθµούς 

- στη χρήση του προβλήµατος για τη 

διδασκαλία µαθηµατικών εννοιών, 

αλλά και για την εµπέδωσή τους 

- στη χρήση ενιαίας ορολογίας στο 

∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο 

- στον περιορισµό της 

θεωρητικολογίας, της ορολογίας των 

συνόλων και των πολλών συµβόλων 

- στην ενίσχυση αποδεικτικής 

διαδικασίας, αλλά µε προσεκτικά 

βήµατα, λόγω της ηλικίας των 

µαθητών 

- στη δυνατότητα διδασκαλίας των 

εννοιών στο διατιθέµενο ωρολόγιο 

πρόγραµµα. 

 

Τα νέα στοιχεία που προωθούνται είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- τα Μαθηµατικά ως λύση 

προβλήµατος 

- τα Μαθηµατικά ως γλώσσα 

επικοινωνίας 

- τα Μαθηµατικά ως εννοιολογικό, 

λογικό οργανωµένο και κοινωνικά 

αποδεκτό σύστηµα. 

 

Εξέλιξη του προγράµµατος ΕΠΠΣ 

είναι το ∆ΕΠΠΣ (ΦΕΚ 1366 τΒ΄/ 18-

10-2001). Ενώ το ΕΠΠΣ θέτει τις 

προδιαγραφές για το βιβλίο των 

µαθηµατικών της Α΄ τάξης του 

∆ηµοτικού Σχολείου µε το πολλαπλό 

βιβλίο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ σε 

επίπεδο τάξης. Έτσι σήµερα µε βάση το 

∆ΕΠΠΣ έχουν σχεδιαστεί και 

χρησιµοποιούνται από τη σχολική 

χρονιά 2006-07 τα καινούρια σχολικά 

εγχειρίδια για όλες τις τάξεις του 

∆ηµοτικού. 

Με βάση τα προαναφερόµενα 

στοιχεία προκύπτει ο πίνακας 3: 

 
Πίνακας 3: Κύριες Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις µετά την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας 

Ηµ/νια Θέµα Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Μαθηµατικών 

Υλοποίηση 

1977 Π.∆. 1034/1977 (ΦΕΚ. 

347/1977τ.Α’) «Περί των 

διδασκοµένων µαθηµάτων 

και του αναλυτικού και 

Ωρολόγιου προγράµµατος 

του ∆ηµοτικού Σχολείου». 

Ναι Ναι 

1981-

1983 

Π.∆. 583/1982 (ΦΕΚ. 107/82 

τ.Α’) «Αναλυτικό και 

Ωρολόγιο πρόγραµµα των Α΄ 

και Β’ τάξεων του 

∆ηµοτικού Σχολείου».  

Π.∆. 449/1983 (ΦΕΚ. 168/83 

τ.Α’) «Αναλυτικό και 

Ωρολόγιο πρόγραµµα 

Μαθηµατικών Γ’ τάξης του 

∆ηµοτικού Σχολείου 

Ναι Ναι 

1996 Εκσυγχρονισµός 
Προγραµµάτων Σπουδών 

Ναι Ναι (∆ΕΠΠΣ – 

ΦΕΚ 1366 τΒ΄/ 

18-10-2001) 
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Συµπεράσµατα 

Αν θεωρήσουµε ως εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση την αλλαγή 

προσανατολισµού, την αλλαγή του 

σκοπού διδασκαλίας και όχι απλά την 

αντικατάσταση µιας διδακτικής 

µεθόδου ή τη µεταβολή του ωρολόγιο 

και του Αναλυτικού Προγράµµατος, 

όπως αναφέρει η Άχλη (1990), τότε 

διαπιστώνουµε από την ιστορική 

αναδροµή ότι στην Ελλάδα έγιναν 

ουσιαστικά ελάχιστες εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις που να αφορούν στο 

µάθηµα των Μαθηµατικών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και αυτές 

δε συµβάδιζαν µε τις διεθνείς τάσεις, 

αλλά έρχονταν πολύ καθυστερηµένα 

πολλές φορές λόγω των 

πολιτικοκοινωνικών συνθηκών της 

εποχής. 

Στη χώρα µας τα πρώτα ΑΠ 

καταρτίστηκαν στο τέλος του 19
ου

 και 

στις αρχές του 20
ου

 αιώνα και 

τροποποιήθηκαν πολλές φορές χωρίς 

ωστόσο να εκσυγχρονιστούν 

ουσιαστικά ούτε ως προς τη δοµή τους 

ούτε ως προς το περιεχόµενό τους 

(Ξωχέλλης, 1991: 26). Οι αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά καιρούς 

αφορούσαν κυρίως αλλαγές ύλης και 

µαθηµάτων και λιγότερο αλλαγές σε 

µεθόδους και σε σκοπούς.  

 

Η περίοδος πριν και µετά το Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, µέχρι το 1950, 

χαρακτηρίζεται περισσότερο από 

αλλαγές που προγραµµατίζονταν και 

δεν πραγµατοποιούνταν. Τη 

συγκεκριµένη περίοδο δεν έγινε καµία 

ουσιαστική αλλαγή στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα των Μαθηµατικών 

παρόλη την ανάπτυξη της µαθηµατικής  

 

 

 

 

 

 

 

επιστήµης, διεθνώς, η οποία 

άλλαξε ριζικά το περιεχόµενο της 

διδασκαλίας των Μαθηµατικών στα 

Πανεπιστήµια (Καραγεώργος, 1997: 

70). 

Η περίοδος µετά το 1950, 

χαρακτηρίζεται ως πολύ σηµαντική 

περίοδος για τα Μαθηµατικά διεθνώς 

λόγω της µεταρρύθµισης των Νέων 

Μαθηµατικών. Η µεταρρύθµιση όµως 

αυτή καθυστέρησε πολύ να υλοποιηθεί 

στην Ελλάδα—όταν άρχισε πια να 

υλοποιείται στη χώρα µας, είχε 

αµφισβητηθεί και να απορριφθεί 

διεθνώς. 

Επίσης από την αναδροµή φάνηκε 

ότι η αλλαγή των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων στηριζόταν 

περισσότερο στις εκπαιδευτικές 

µεταρρυθµίσεις που εισήγαγε κατά 

καιρούς η κάθε κυβέρνηση µε το 

κράτος να ελέγχει τη γνώση σε µια 

εποχή που χαρακτηρίζεται από τη 

διάχυση της πληροφορίας 

(Αθανασιάδης, 1996: 84-85), 

αγνοώντας τους πρωταγωνιστές του 

σχολείου (Γιαννακάκη, 1996: 91). 

Μέχρι και πριν το 1982 δε φαίνεται να 

αλλάζουν τα Αναλυτικά Προγράµµατα 

µέσα από σχετική έρευνα ή µε 

συνεργασία και άλλων εµπλεκοµένων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία οπότε 

δηµιουργούνται δυσλειτουργίες.  

Μέχρι σήµερα η συνήθης τακτική 

σχεδιασµού του Αναλυτικού 

Προγράµµατος, αφορά σε κάθε µάθηµα 

το οποίο µεταφράζεται σε ένα και 

µοναδικό βιβλίο που πρέπει να διδαχθεί 

µε ένα και µοναδικό τρόπο. Εξαίρεση 

πήγε να αποτελέσει η εφαρµογή του 

πολλαπλού βιβλίου το 1999 κάτι το 

οποίο στην πορεία εγκαταλείφθηκε. 

Τα Αναλυτικά όµως 

Προγράµµατα δεν µπορούν να έχουν 

στατικό χαρακτήρα.  
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Πρέπει συνεχώς να 

αναπροσαρµόζονται και να 

βελτιώνονται, ώστε να πληρούν και να 

ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε εποχής. 

Σήµερα βιώνουµε την τελευταία 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε τα 

∆ΕΠΠΣ και τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα Μαθηµατικών µε την 

αντίστοιχη δηµιουργία καινούριων 

σχολικών εγχειριδίων για τα 

Μαθηµατικά όλων των τάξεων του 

∆ηµοτικού Σχολείου. Το καινούριο 

αυτό Πρόγραµµα Σπουδών δοµείται µε 

πολλαπλά επίκεντρα που αποτελούνται 

από Μαθηµατικά προβλήµατα µέσα στο 

ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο, 

εξελικτικά διαταγµένα, µε στόχους την 

κατάδειξη του χαρακτήρα των 

µαθηµατικών σαν ιστορικά 

διαµορφωµένης και κοινωνικά 

καθορισµένης επιστηµονικής 

δραστηριότητας και την ανάπτυξη 

νοητικών προϋποθέσεων για την 

κατανόηση και ερµηνεία της 

πραγµατικότητας.  
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