ΜΕΡΙΚΕ ΚΕΨΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑ ΛΙΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
(Ομιλία για τθν τελετι τθσ απονομισ
του βραβείου Ξανκόπουλου-Ρνευματικοφ, 1-12-2000)

Εξοχϊτατε Κφριε Ρρόεδρε τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ,
Κφριοι Υπουργοί,
Σεβαςμιϊτατε,
Κυρίεσ και Κφριοι:

Θα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τθν Επιτροπι για τθν εξαιρετικι
τιμι που μου ζκανε επιλζγοντάσ με για το βραβείο ςτθ μνιμθ Βαςίλθ
Ξανκόπουλου και Στζφανου Ρνευματικοφ. Ευχαριςτϊ επίςθσ και τον
αγαπθτό ςυνάδελφο Γιϊργο Δάςιο για τα καλά του λόγια. Αιςκάνομαι
ότι το βραβείο και οι ζπαινοι είναι κάπωσ αναντίςτοιχα με τα λίγα που
ζχω κάνει, και που δεν ξεπερνοφν τισ υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα
ενόσ πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου. Εδϊ, βζβαια, ο νουσ όλων μασ πάει
ςτον Βαςίλθ Ξανκόπουλο και τον Στζφανο Ρνευματικό που ζδωςαν τθ
ηωι τουσ τθν ίδια, υπθρετϊντασ αυτιν τθν υπόκεςθ.
Είχα τθν ξεχωριςτι τφχθ να εργαςκϊ μαηί τουσ ςτο Ρανεπιςτιμιο
Κριτθσ για αρκετά χρόνια και να τουσ γνωρίςω καλά και τουσ δφο. Η
οδφνθ για το κάνατό τουσ ςιγά-ςιγά αντικαταςτάκθκε μζςα μου από μια
περίεργθ ςιγουριά ότι εξακολουκοφν να είναι παρόντεσ, κάπου εκεί, ςτα
αμφικζατρα και τουσ υπολογιςτζσ, ςτο Ρανεπιςτιμιο ι ςτο Ερευνθτικό
Κζντρο. Ρολλζσ φορζσ πιάνω τον εαυτό μου ν’ αναρωτιζται τί κα ζλεγε ο
Βαςίλθσ για τισ τάδε εξιςϊςεισ ι να ςκζφτομαι ότι κα πρζπει να ρωτιςω
το Στζφανο τι νομίηει για τισ εργαςίεσ του τάδε υποψθφίου…
Θα ικελα να ςασ μιλιςω απόψε για τθ διδαςκαλία των
μακθματικϊν. Φυςιολογικά, κα ζχω περιςςότερα πράγματα να πω για
τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτο πανεπιςτιμιο. Για τθ διδαςκαλία των
μακθματικϊν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα ζχω λιγότερα να πω.
Η πρϊτθ μου εμπειρία διδαςκαλίασ μακιματοσ ςε πανεπιςτιμιο
ιταν πριν πολλά χρόνια, όταν ιμουν μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ςτθν
Αμερικι. Ζνα πρωί, με φϊναξε ο κακθγθτισ μου ςτο γραφείο του, ςτο
οποίο είχα περάςει πολλζσ, κακόλου ευχάριςτεσ ϊρεσ, ακοφγοντασ τα
ςχόλιά του για τισ αδυναμίεσ τθσ δουλειάσ μου που από τότε ιταν,

δυςτυχϊσ, πολλζσ. Εκείνο όμωσ το πρωί μου είπε ότι κα ζφευγε για λίγεσ
μζρεσ και ότι κα ικελε να τον αντικαταςτιςω και να κάνω το μάκθμά
του. «Ζχω μια πολφ καλι τάξθ», μου είπε, «τα παιδιά είναι ιδιαιτζρωσ
ζξυπνα, δεν κα ζχεισ κανζνα πρόβλθμα». Τον ρϊτθςα αν είχε να μου
δϊςει τίποτε ςυμβουλζσ για τθν από ζδρασ διδαςκαλία. Μου είπε:
«Αςφαλϊσ. Υπάρχουν τρεισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διδαςκαλίασ των
μακθματικϊν, και είναι καιρόσ, πια, να τισ μάκεισ και ςυ.
Ρρϊτον: Αρχίηουμε να γράφουμε από τθν πάνω αριςτερά γωνία του
πίνακα.
Δεφτερον: Δεν προςερχόμαςτε ποτζ ςτθν τάξθ υπό τθν επιρειαν
οινοπνεφματοσ.
Τρίτον: Απαγορεφεται να ςυνάπτουμε «ιδιαίτερεσ» ςχζςεισ με τισ
φοιτιτριζσ μασ».
Από τότε ξανάκουςα τισ ίδιεσ «ςυμβουλζσ» ςε διάφορεσ
παραλλαγζσ. Ρροφανϊσ, ανικουν ςτα λεγόμενα «ανζκδοτα» ι
«απόκρυφα» του επαγγζλματοσ. Υποκζτω ότι το νόθμά τουσ είναι
πρϊτα- πρϊτα ότι θ διδαςκαλία των μακθματικϊν είναι κάτι το πολφ
απλό και ζρχεται φυςιολογικά (αρκεί ν’ αρχίηουμε να γράφουμε από τθν
πάνω αριςτερι γωνία του πίνακα). Ρραγματικά, κα ζλεγε κανείσ, εκ
πρϊτθσ όψεωσ, ότι τα μακθματικά είναι εφκολο να διδαχκοφν. Στα
μακθματικά τα πράγματα είναι εγγενϊσ ςαφι, πολλζσ φορζσ εξ οριςμοφ
μονοςιμαντα, και προςφζρονται ιδιαίτερα για μια λογικι ανάπτυξθ των
επιχειρθμάτων. Σε οδθγοφν από μόνα τουσ. Σ’ αυτό ίςωσ οφείλεται ότι θ
επιςτιμθ αυτι ζχει
μακρά παράδοςθ ςαφοφσ και κατανοθτισ
διδαςκαλίασ, και ότι πολλοί από μασ ζχουμε τισ καλφτερεσ αναμνιςεισ
από τουσ δαςκάλουσ μασ ςτα μακθματικά ςτο Γυμνάςιο, το Λφκειο, ςτα
φροντιςτιρια ι ςτο Ρανεπιςτιμιο, (όςοι βζβαια από μασ δεν είχαν
φοβθκεί ι μιςιςει τα μακθματικά).
Το δεφτερο, που ίςωσ υπονοοφςαν οι τρεισ ςυμβουλζσ του
κακθγθτι μου, είναι ότι για ζνα μακθματικό ςτο Ρανεπιςτιμιο το
ςπουδαιότερο δεν
είναι θ διδαςκαλία, αλλά θ ςπουδι των
μακθματικϊν, θ ζρευνα. Αυτι μετράει τθν αξία μασ ωσ μακθματικϊν,
αυτι κυρίωσ βαρφνει ςτισ κρίςεισ μασ για προαγωγι. Η διδαςκαλία; Κάτι
το δευτερεφον, κάτι που είμαςτε αναγκαςμζνοι να κάνουμε και που
πρζπει να μασ παίρνει όςο λιγότερο χρόνο γίνεται. Σε ακραία μορφι
εξζφραςε αυτι τθν άποψθ ο G.H. Hardy, μεγάλοσ Άγγλοσ μακθματικόσ
του πρϊτου μιςοφ του αιϊνα που πζραςε. Γράφει πόςο τυχερόσ ιταν
ςτθ ηωι του που ευτυχϊσ

2

«ιμουν υποχρεωμζνοσ ν’ αςχολθκϊ πολφ λίγο με τθν
πλθκτικι πλευρά τθσ ρουτίνασ των πανεπιςτθμίων. Μιςϊ
τθν διδαςκαλία και δεν είχα ποτζ πολλά διδακτικά
κακικοντα. Το είδοσ τθσ διδαςκαλίασ που ζκανα ιταν
ςχεδόν αποκλειςτικά εποπτεία ζρευνασ. Μου αρζςει
βζβαια να δίνω διαλζξεισ, και το ζκανα ςε εξαιρετικά
ικανζσ τάξεισ. Είχα όμωσ πάντοτε άφκονο χρόνο για τθν
ζρευνα, που ιταν θ μεγαλφτερθ από τισ μόνιμεσ χαρζσ τθσ
ηωισ μου».
Αςφαλϊσ θ ςπουδι και θ ζρευνα των μακθματικϊν ζχει
πρωταρχικι ςθμαςία, και «χαρίηει μεγάλθ ευτυχία», όπωσ καλά
ξζρουμε όλοι οι μακθματικοί. Ρρζπει ςτθ ηωι μασ ν’ αποδείξουμε οι
ίδιοι νζα κεωριματα και να κακοδθγιςουμε τουσ υποψιφιουσ
διδάκτορζσ μασ να προςκζςουν και αυτοί νζα γνϊςθ ςτα μακθματικά.
Αλλά, βζβαια, είναι εξ ίςου νομίηω ςθμαντικι και θ διδαςκαλία, που
είναι και το κζμα μασ απόψε. Αςφαλϊσ όμωσ ο δάςκαλοσ πρζπει να
μελετά και να ερευνά, δθλαδι να ξζρει. Να ξζρει πολφ περιςςότερα απ’
όςα κα διδάξει. Αν περιοριςτείσ μόνο ς’ ό,τι γράφει το βιβλίο ι είςαι
ζνα κεφάλαιο μπροςτά από τουσ μακθτζσ ςου, είναι αδφνατο να τουσ
βοθκιςεισ να καταλάβουν τα μακθματικά, να δϊςεισ προοπτικι και μια
γενικότερθ τοποκζτθςθ και αίςκθςθ του κζματοσ. Γριγορα εξ άλλου κα
το καταλάβουν και οι μακθτζσ ςου…
Στθ χϊρα μασ υπάρχει μακρά παράδοςθ εκτίμθςθσ των
μακθματικϊν, ιδίωσ των κεωρθτικϊν. Ο κφριοσ λόγοσ είναι, βζβαια, θ
ςθμαςία και θ αίγλθ των Αρχαίων Ελλθνικϊν Μακθματικϊν, αλλά και το
γεγονόσ ότι μάλλον ρζπουμε προσ τθ κεωρία και τισ αφθρθμζνεσ
ζννοιεσ. Εν πάςθ περιπτϊςει ζχουμε οι περιςςότεροι τθν εντφπωςθ ότι
τα μακθματικά είναι κάτι το ςθμαντικό, ζςτω και αν πολλζσ φορζσ δεν τα
καταλαβαίνουμε.
Η παράδοςθ αυτι ζχει διαμορφϊςει τα μακιματα, τθν φλθ, τον
τρόπο διδαςκαλίασ, και τθ δομι του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτα
μακθματικά ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κυρίωσ ςτα Τμιματα
Μακθματικϊν ςτα Ρανεπιςτιμια. Υπάρχουν εξαιρζςεισ, όπωσ το Τμιμα
του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, αλλά γενικά κα ζλεγα ότι το πρόγραμμα του
Τμιματοσ Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι κάπωσ
τυπικό: Διδάςκουμε πολλά μακιματα ς’ όλουσ τουσ κλάδουσ των
μακθματικϊν, τα περιςςότερα ςτα κεωρθτικά μακθματικά. Τα
μακιματα γίνονται ςε υψθλό επίπεδο με ζμφαςθ ςτθν αυςτθρότθτα και
ςτο μοντζλο κεϊρθμα-απόδειξθ. Δίνουμε πολλζσ γνϊςεισ, θ φλθ είναι

3

μεγάλθ, τα υποχρεωτικά μακιματα πολλά , και το όλο πρόγραμμα
αρκετά βαρφ.
Το υψθλό επίπεδο τθσ μακθματικισ παιδείασ που παρζχεται
φαίνεται π.χ. απ’ το γεγονόσ ότι πολλοί απόφοιτοί μασ ζχουν διαπρζψει
ςτο εξωτερικό ςτισ μεταπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ, και ζχουν αναδειχκεί
ςε ςπουδαίουσ, διεκνοφσ φιμθσ, μακθματικοφσ. Υπάρχει εξ άλλου και το
ςοβαρό επιχείρθμα ότι ς’ ζνα κόςμο που αλλάηει ραγδαία, και που οι
αυριανζσ εφαρμογζσ των μακθματικϊν δεν μποροφμε να φανταςτοφμε
ποιεσ κα είναι και τι είδουσ μακθματικά κα απαιτοφν, θ καλφτερθ και
δοκιμαςμζνθ εκπαίδευςθ είναι θ αυςτθρι και κλαςςικι παιδεία, που
δίνει ζμφαςθ ςτα κεωρθτικά μακθματικά, το κεμζλιο των μακθματικϊν
επιςτθμϊν.
Αναμφίβολα τα επιχειριματα αυτά είναι ιςχυρά και κα πρζπει θ
ευνοïκι παράδοςθ για τα μακθματικά να διαφυλαχκεί, και να
διατθρθκεί θ δυνατότθτα να μπορεί να διαλζγει ο φοιτθτισ μια
αυςτθρι-κλαςςικι παιδεία. Θα πρζπει όμωσ να ςτρζψουμε τθν προςοχι
μασ και ςε άλλα προβλιματα που τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και
πιο πιεςτικά :
α) Το πρϊτο πρόβλθμα που αντιμετωπίηουμε είναι ότι πολφ λίγοι
απ’ τουσ φοιτθτζσ μασ ικελαν πράγματι να ςπουδάςουν μακθματικά.
Φαίνεται ότι τα Μακθματικά είναι ςτισ πρϊτεσ προτιμιςεισ, ςτισ
ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, ενόσ μικροφ μόνο ποςοςτοφ των πρωτοετϊν μασ
φοιτθτϊν. Αυτό οφείλεται αςφαλϊσ ςτθν εντφπωςθ που επικρατεί ότι θ
μόνθ επαγγελματικι διζξοδοσ για τουσ αποφοίτουσ μασ είναι θ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ – ιδθ κορεςμζνθ –, τα φροντιςτιρια και τα
ιδιαίτερα, κακϊσ επίςθσ και ςτο ότι οι ςπουδζσ ςτα μακθματικά
κεωροφνται δφςκολεσ. (Επί τθ ευκαιρία, οι εκτιμιςεισ από μία ζρευνα,
που κάναμε ς’ ζνα πρόγραμμα ΕΡΕΑΕΚ μαηί με τα Ρανεπιςτιμια Κριτθσ
και Ιωαννίνων, δείχνουν ότι περί το 60% των αποφοίτων μασ – με
κακοδικι τάςθ για τουσ πιο πρόςφατουσ – απαςχολοφνται ςτθν
εκπαίδευςθ).
β) Υπάρχει βζβαια ςιμερα παγκοςμίωσ μια ζντονθ τάςθ
μαηικοποίθςθσ των ςπουδϊν, κακϊσ διαρκϊσ μεγαλϊνει το ποςοςτό των
παιδιϊν που κζλουν να παρακολουκιςουν κάποιου είδουσ τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ. Το φαινόμενο αυτό είναι, ωσ γνωςτόν, πολφ ζντονο ςτθ
χϊρα μασ. Δεν είναι υπερβολι να πει κανείσ ότι ό,τι ιταν παλιότερα ςτο
μυαλό του μζςου ανκρϊπου το Λφκειο είναι ςιμερα το Ρανεπιςτιμιο,
και ό,τι ιταν το Ρανεπιςτιμιο γριγορα αντικακίςταται από τισ
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Μζςα ς’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, των μεγάλων
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αρικμϊν φοιτθτϊν, πρζπει αςφαλϊσ να ξαναςκεφτοφμε τουσ ςκοποφσ
του προγράμματοσ ςπουδϊν και τι είδουσ εκπαίδευςθ παρζχουμε. Οι
ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ κακϊσ θ υποδομι μασ ςε προςωπικό,
αίκουςεσ, εργαςτιρια, υπολογιςτζσ, βιβλιοκικεσ δεν ζχει ςυμβαδίςει
με τθν αφξθςθ των ειςακτζων. Στα τελευταία πζντε χρόνια είχαμε π.χ.
ςτο τμιμα μασ αφξθςθ του αρικμοφ των ειςακτζων κατά 50%, ενϊ ο
αρικμόσ των διδαςκόντων παρζμεινε, πρακτικά, ςτακερόσ.
γ) Αυτοί οι παράγοντεσ και το γεγονόσ ότι το πρόγραμμα ςπουδϊν
είναι πολφ απαιτθτικό ζχουν αυξιςει το ποςοςτό των φοιτθτϊν που
δυςκολεφονται να πάρουν το πτυχίο τουσ. Υπάρχει αδιαφορία για τισ
ςπουδζσ, μεγάλα ποςοςτά αποτυχίασ ςτισ εξετάςεισ, μάλλον μικρά
ποςοςτά παρακολοφκθςθσ, ενϊ θ μζςθ διάρκεια των ςπουδϊν είναι πια
6 χρόνια, ςτο τμιμα μου.
δ) Τζλοσ, ζνα μεγάλο μζροσ τθσ διδακτικισ μασ προςπάκειασ
ςτρζφεται ςτθ διδαςκαλία των Μακθματικϊν άλλων τμθμάτων. Μερικζσ
φορζσ υπάρχουν παράπονα από τα άλλα τμιματα ότι διδάςκουμε
μακθματικά όπωσ νομίηουμε εμείσ (πολλι κεωρία, λίγεσ εφαρμογζσ),
και δεν παίρνουμε υπ’ όψιν τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των «πελατϊν»
μασ. Αυτό κα πρζπει να το προςζξουμε ιδιαίτερα, γιατί, ςτο μζλλον θ
διδαςκαλία ςτα άλλα τμιματα κα γίνεται όλο και κεντρικότερθ αςχολία
μασ.
Τι πρζπει να κάνουμε, τι ζχουμε αρχίςει να κάνουμε για ν’
αντιμετωπίςουμε αυτά τα προβλιματα;
1. Ρρζπει πρϊτα-πρϊτα να κάνουμε τουσ φοιτθτζσ μασ να
ενδιαφερκοφν περιςςότερο για τα μακθματικά, και ςυγχρόνωσ να τα
προβάλουμε καλφτερα προσ τα ζξω. Η ςθμερινι ομιλία είναι χρυςι
ευκαιρία γι’ αυτόν το ςκοπό. Ασ μου επιτραπεί λοιπόν ζνα διαφθμιςτικό
διάλειμμα.
Χωρίσ τα μακθματικά, απλοφςτατα δεν είναι δυνατόν να
κατανοιςουμε τον κόςμο γφρω μασ. Και αν τα μακθματικά είναι από
χιλιάδεσ χρόνια ουςιϊδεσ ςτοιχείο του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, τα
τελευταία 50 χρόνια ζχουν πολφ μεγάλθ και άμεςθ, πια, επιρροι κατ’
ευκείαν ςτθν τεχνολογία, δθλ. όχι μόνο μζςω άλλων επιςτθμϊν. Η
εποχι μασ, εποχι τθσ υψθλισ τεχνολογίασ, είναι θ εποχι τθσ
μακθματικισ τεχνολογίασ. Ρίςω από κάκε επίτευγμα υψθλισ
τεχνολογίασ κρφβονται προχωρθμζνα, κακόλου τετριμμζνα, και ςυχνά
πολφ κεωρθτικά μακθματικά:
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Ο υπολογιςτισ και θ τεχνολογία των υπολογιςτϊν δεν κα ιταν
δυνατι χωρίσ τισ κεμελιϊδεισ ανακαλφψεισ τθσ μακθματικισ
λογικισ τθν δεκαετία του ’30.
Η ζκρθξθ ςτθν ανάπτυξθ των τθλεπικοινωνιϊν, από τισ ςυμβατικζσ
μορφζσ τουσ μζχρι το διαδίκτυο, το Internet, δεν κα ιταν δυνατι
χωρίσ τθ μακθματικι δουλειά του Wiener, του Kolmogoroff, του
Shannon, κ.ά. για τθν κωδικοποίθςθ, τθν αποςτολι και τθν
αποκωδικοποίθςθ μθνυμάτων, τθν επεξεργαςία του ςιματοσ με
μεκόδουσ τθσ ανάλυςθσ Fourier και τθσ κεωρίασ των πικανοτιτων.
Ο άνκρωποσ δεν κα πιγαινε ςτο φεγγάρι χωρίσ τθ μακθματικι
κεωρία του βελτίςτου ελζγχου (π.χ. φίλτρο Kalman). Η κεωρία
ελζγχου παίηει βζβαια κεντρικό ρόλο και ςτθ βιομθχανία.
Χωρίσ τθν επιχειρθςιακι ζρευνα και τθ βελτιςτοποίθςθ, δεν κα
ιταν δυνατό να γίνει ορκολογικόσ προγραμματιςμόσ των
οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και να λθφκοφν κάκε είδουσ
αποφάςεισ ςτθ διοίκθςθ των επιχειριςεων. (Δεν αρκοφν βζβαια
μόνο τα μακθματικά για να πάει καλά μια επιχείρθςθ…).
Χωρίσ τθν ανάπτυξθ των διαφορικϊν εξιςϊςεων και τθσ
αρικμθτικισ ανάλυςθσ δεν κα ιταν δυνατό να ςχεδιαςτεί π.χ. ζνα
ςφγχρονο αεροπλάνο, να υπολογιςκοφν θ ροι του αζρα γφρω του
και οι δυνάμεισ που αςκοφνται πάνω του.
Ρζρα από τισ εφαρμογζσ τουσ ςτθν τεχνολογία, και τα ίδια τα
μακθματικά αναπτφχκθκαν ραγδαία τα τελευταία 50 χρόνια. Ρολλά
περίφθμα ανοιχτά προβλιματα των κεωρθτικϊν μακθματικϊν λφκθκαν
ςτισ μζρεσ μασ. Και τα μακθματικά βζβαια ιταν το κλειδί για να υπάρξει
μεγάλθ πρόοδοσ όχι μόνο ςτθν τεχνολογία αλλά και ςτισ άλλεσ
επιςτιμεσ: Πχι μόνο πια ςτθ Φυςικι αλλά και ςτα Οικονομικά, τθν
Ιατρικι, τθν Ρλθροφορικι, τθν Βιολογία, τθν Γεωφυςικι. Ωσ γνωςτόν,
δεν υπάρχει βραβείο Νόμπελ Μακθματικϊν. Αρκετά όμωσ από τα
βραβεία Νόμπελ τα τελευταία 20 χρόνια δόκθκαν ςε επιςτιμονεσ για
μακθματικι, ςτθν ουςία, δουλειά. (Ρ.χ. ςτουσ
Wilson και
Chandrasekhar ςτθ Φυςικι και Αςτροφυςικι, Cormack ςτθν Ιατρικιτομογραφία-, Debreu, Nash, και για τισ εργαςίεσ των Black, Sholes, και
Merton ςτα Οικονομικά, κ.α.). Από το χρθματιςτιριο και τα παράγωγα
ςτθ μελζτθ τθσ δυναμικισ του μυαλοφ, από τον ςχεδιαςμό νζων υλικϊν
ςτθν φυςιολογία, από τθν γριγορθ διάγνωςθ ςτθν ςειςμολογία και τθ
μελζτθ τθσ ανάμιξθσ ςτουσ ωκεανοφσ και τθν ατμόςφαιρα, (για να
καταλάβουμε π.χ. τθν τρφπα του όηοντοσ ι το φαινόμενο του
κερμοκθπίου ι τθν μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ), τα μακθματικά
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μοντζλα και τα μακθματικά παίηουν πρωτεφοντα ρόλο. Συνικωσ είναι
πολφ καλά κρυμμζνα, όμωσ, και δεν τα βλζπει κανείσ.
Θα πρζπει λοιπόν να τα αποκαλφψουμε και να προςπακιςουμε
να δϊςουμε ςτουσ φοιτθτζσ μασ μια αίςκθςθ του ςπουδαίου ρόλου των
μακθματικϊν και τθσ ιςτορίασ τουσ, για να τουσ τονϊςουμε το
ενδιαφζρον για τισ ςπουδζσ τουσ. Ραράλλθλα, κα πρζπει να κάνουμε το
πρόγραμμα ςπουδϊν πιο ευζλικτο ζτςι ϊςτε οι φοιτθτζσ να μποροφν να
παίρνουν περιςςότερα μακιματα επιλογισ, κακϊσ και μακιματα από
άλλεσ επιςτιμεσ. Τα ςτεγανά μεταξφ τμθμάτων τθσ ίδιασ Σχολισ είναι
ζνα αποκαρρυντικό φαινόμενο του ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου.
2. Ρρζπει όμωσ να βελτιϊςουμε και τθν κακαυτό μακθματικι
εκπαίδευςθ που παρζχουμε ςτουσ φοιτθτζσ μασ. Να δϊςουμε ςθμαςία
ςτθν κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν και ςτθ χριςθ τουσ και όχι π.χ.
ςτθν αποςτικιςθ αποδείξεων. Να δϊςουμε ςτουσ φοιτθτζσ μασ τα
κατάλλθλα και τα βαςικά εφόδια και εργαλεία που κα τουσ κάνουν πιο
ανταγωνιςτικοφσ ςτθν ελλθνικι και ευρωπαïκι αγορά εργαςίασ, πζρα
από τθν εκπαίδευςθ. Ζχουμε υποχρζωςθ να το κάνουμε αυτό, γιατί οι
φοιτθτζσ μασ μιλοφν, δυνάμει, τθν κατ’ εξοχιν διεπιςτθμονικι γλϊςςα
ςτο ςφγχρονο κόςμο, τα μακθματικά. Νομίηω ότι οι μακθματικοί, αν
ζχουν καλι παιδεία, πρζπει κανονικά να είναι περιηιτθτοι ςε
οποιαδιποτε δουλειά: Ζχουν αναλυτικι ικανότθτα, πεικαρχθμζνθ και
λογικι ςκζψθ, κζτουν τισ ςωςτζσ ερωτιςεισ, μποροφν να καταλάβουν
τθν φπαρξθ μιασ πιο αφθρθμζνθσ δομισ πίςω από μια ςυγκεκριμζνθ,
πολφπλοκθ τρζχουςα τεχνολογία με τα πολφπλοκα υποςυςτιματά τθσ.
Στο εξωτερικό, πτυχιοφχοι μακθματικϊν βρίςκουν αμζςωσ δουλειά ςε
επιχειριςεισ και ςτθ βιομθχανία, ενϊ ςπανίηουν, π.χ. ςτθν Αμερικι και
ςτθν Αγγλία, πτυχιοφχοι μακθματικοί που είναι διατεκειμζνοι να
εργαςκοφν ςτθν εκπαίδευςθ.
Για τθ διδαςκαλία των μακθματικϊν ςτθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ δεν είμαι βζβαια ο πιο κατάλλθλοσ να ςασ μιλιςει. Απλϊσ,
όπωσ όλων μασ, ζχουν περάςει και τα δικά μου παιδιά από τα κρανία
του Γυμναςίου και του Λυκείου. Ρροςπακϊ επίςθσ να μιλάω όςο μπορϊ
περιςςότερο με ςυναδζλφουσ που αςχολοφνται με τθ Διδακτικι των
Μακθματικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο, και παίρνοντασ αφορμι απ’ αυτζσ τισ
εμπειρίεσ και τισ ςυνομιλίεσ, κα ικελα να πω λίγα λόγια.
Στθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ όλοι οι μακθτζσ πρζπει κατ’
αρχιν ν’ αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ μακθματικζσ, γιατί
κα ηιςουν ς’ ζνα κόςμο ςτον οποίο οι ποςοτικζσ ςχζςεισ κα παίηουν
ολοζνα και μεγαλφτερο ρόλο. Ρρζπει επίςθσ να μάκουν όχι πϊσ να
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λφνουν αςκιςεισ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ, αλλά πϊσ να ςκζφτονται.
Οι αςκιςεισ αςκοφν το μυαλό να βρίςκει διαςυνδζςεισ και δρόμουσ από
τα δεδομζνα ςτο ςυμπζραςμα, ζτςι ϊςτε ς’ άλλεσ περιπτϊςεισ, που δε
μασ δίνεται το ςυμπζραςμα, να μπορζςουν να λειτουργιςουν οι
μθχανιςμοί τθσ καταςκευισ των διαςυνδζςεων. Επίςθσ, είναι πολφ-πολφ
ςθμαντικό ν’ αςκοφνται τα παιδιά περιςςότερο ςτο πϊσ να
αποκρυπτογραφοφν και να λφνουν «προβλιματα με λζξεισ», δθλαδι
προβλιματα διατυπωμζνα με ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ. Τζλοσ είναι
επίςθσ καλό ν’ αντιμετωπίηουν και «ανοιχτά προβλιματα», που δεν
είναι, αναγκαςτικά, καλϊσ διατυπωμζνα και δεν ζχουν πικανϊσ
μονοςιμαντεσ απαντιςεισ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να διατυπϊνουν τα
ίδια υποκζςεισ και να παράγουν αποδεκτζσ λφςεισ, ίςωσ διαφορετικζσ
από του διπλανοφ τουσ.
Θα ιταν καλό να κινθκοφμε και ςτθν Ελλάδα και προσ μορφζσ
διδαςκαλίασ όπου ο δάςκαλοσ δεν αντιμετωπίηει τουσ μακθτζσ του
μιλϊντασ ςτον πίνακα ι από τθν ζδρα, αλλά τουσ κακοδθγεί με
ερωτιματα, παρεμβαίνοντασ ςε καίρια ςθμεία, ςε διαδικαςίεσ όπου οι
μακθτζσ, ςυνεργαηόμενοι ςε μικρζσ ομάδεσ, ανακαλφπτουν μόνοι τουσ
τισ λφςεισ προβλθμάτων, π.χ. τθσ κακθμερινισ ηωισ, που τίκενται ςε
μακθματικι γλϊςςα. Ζχω παρακολουκιςει βιντεοταινίεσ τζτοιων
πειραματικϊν διδαςκαλιϊν, που ζχουν οργανϊςει ο ςυνάδελφοσ
Σταφροσ Ραπαςταυρίδθσ και οι ςυνεργάτεσ του, και ζχω εντυπωςιαςκεί
από τ’ αποτελζςματα.
Ανακαλφπτοντασ τα μακθματικά, τα παιδιά μακαίνουν να μθν τα
φοβοφνται, και γίνονται δθμιουργικότερα ςτθ ςκζψθ τουσ. Μποροφμε
επίςθσ να κεντρίςουμε το ενδιαφζρον τουσ δείχνοντασ τουσ πϊσ
εφαρμόηονται τα μακθματικά. Μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε τθ
γενικευμζνθ πια χριςθ των υπολογιςτϊν και τθν εξοικείωςθ των
παιδιϊν μαηί τουσ, και να τουσ εξθγιςουμε ότι κάκε εντολι ς’ ζνα
παιχνίδι ςτθν οκόνθ τουσ απαιτεί πάρα πολλζσ πράξεισ λογικζσ και
αρικμθτικζσ, ότι υπάρχει από πίςω κάποιο πρόγραμμα γραμμζνο ςε μια
λογικι γλϊςςα, που υλοποιεί αλγορίκμουσ. Αυτά είναι μακθματικά. Να
τουσ ποφμε ότι ς’ ζνα τριςδιάςτατο παιχνίδι με ωραία γραφικά ι ςε μια
ταινία κινουμζνων ςχεδίων όπωσ το Toy Story, παίηει πρωταρχικό ρόλο θ
γεωμετρία, θ καταςκευι επιφανειϊν και ςτερεϊν. Πτι κάκε φορά που
χρθςιμοποιοφμε τθν κάρτα μασ ςε μια αυτόματθ ταμιακι μθχανι,
ελζγχεται ο κωδικόσ μασ και προςτατεφεται ο λογαριαςμόσ μασ, και ότι θ
διαδικαςία αποκρυπτογράφθςθσ και ελζγχου ζχει ςχζςθ π.χ. με κϊδικεσ,
ίςωσ με τθν διαιρετότθτα και τθν ανάλυςθ ςε γινόμενο πρϊτων
παραγόντων.
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Πλ’ αυτά απαιτοφν βζβαια ενκουςιαςμό και ιδιαίτερθ
προςπάκεια από τον δάςκαλο και, κυρίωσ, παίρνουν χρόνο, και
αναγκαςτικά περιορίηουν τθν φλθ που μπορεί να διδαχκεί. Δεν πειράηει,
ασ περιοριςτεί θ φλθ. Είναι ιδθ πολλι. Επίςθσ, είναι δφςκολο να
αξιολογθκοφν, με αντικειμενικό τρόπο, με τισ εξετάςεισ για τθν
ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ γίνονται ςιμερα. Τα
παιδιά, ςιμερα, αςκοφνται να κατατάςςουν τα μακθματικά ερωτιματα
(και γριγορα μάλιςτα) ςε κατθγορίεσ διδαγμζνων αςκιςεων, που ζχουν
ενδεχομζνωσ και αποςτθκίςει, με ςτόχο να τισ αναςφρουν εφκολα από
τθ μνιμθ τουσ για να αποδϊςουν τα μζγιςτα τθν θμζρα τθσ κρίςεωσ.
Αυτι είναι θ περίφθμθ «αςκθςιολογία» ι «μεκοδολογία λφςθσ των
αςκιςεων», το κυριότερο πρόβλθμα τθσ εκπαίδευςθσ ςτα μακθματικά
ςτο Λφκειο ςιμερα. Και υπαγορεφεται, βζβαια, από τθ ςθμερινι μορφι
των εξετάςεων και τισ ανάγκεσ ενόσ ομοιόμορφου τρόπου βακμολογίασ.
Δεν βλζπω άλλθ λφςθ για τθν πάταξθ αυτισ τθσ ςυνταγολογίασ από το
αδυνάτιςμα του ρόλου των ειςαγωγικϊν εξετάςεων και τθν
αντικατάςταςθ οριςμζνων αςκιςεων από πιο ςφνκετα προβλιματα. Δεν
είμαι όμωσ ςίγουροσ αν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα - και θ ελλθνικι
κοινωνία - είμαςτε ακόμα ϊριμοι για μια τζτοια μετεξζλιξθ.
Εν τω μεταξφ κα πρζπει εμείσ ςτα πανεπιςτιμια να
αντιμετωπίςουμε πρακτικά το πρόβλθμα των αποτελεςμάτων τθσ
«αςκθςιολογίασ» ςτο πρϊτο ζτοσ και να δϊςουμε μεγάλθ προςοχι ςτο
πϊσ κα ειςαγάγουμε τουσ νζουσ φοιτθτζσ ςτα μακθματικά. Ρϊσ κα
καλφψουμε τα κενά των γνϊςεϊν τουσ, και το κυριότερο, πϊσ κα τουσ
βοθκιςουμε να γεφυρϊςουν τθν οδυνθρι αςυνζχεια από τισ αςκιςεισ
τθσ προετοιμαςίασ για τισ εξετάςεισ ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν των
μακθματικϊν, τθν ιςτορία τουσ και τθ χριςθ τουσ με ακρίβεια,
αυςτθρότθτα, αλλά και αποτελεςματικότθτα. Αυτό είναι δικι μασ
δουλειά και δεν ωφελεί να διαμαρτυρόμαςτε για το επίπεδο των
πρωτοετϊν. Θα πρζπει να προςαρμοςτοφμε και ν’ αντιμετωπίςουμε
αυτό ακριβϊσ το επίπεδο που υπάρχει ςιμερα, ελαττϊνοντασ π.χ. τθν
φλθ που διδάςκουμε, για να βροφμε καιρό για τα βαςικά.

Κφριε Ρρόεδρε,
Κυρίεσ και Κφριοι:
Σασ κοφραςα και τελειϊνω. Σίγουρα θ τζταρτθ αρχι τθσ
διδαςκαλίασ, τθν οποία ζχω παραβεί, πρζπει να είναι να μθν υπερβαίνει
κανείσ τθν ϊρα του.
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Στα «Ταξίδια του Gulliver» ο Swift αναφζρει μία χϊρα, όπου οι
μακθτζσ μακαίνουν τα μακθματικά δια του πεπτικοφ ςυςτιματοσ
γράφοντασ τα κεωριματα και τισ αποδείξεισ ςε μικρά χαρτάκια, τα
οποία καταπίνουν. Νθςτεφουν μετά για τρεισ μζρεσ, και τα μακθματικά
μεταφζρονται ςτο μυαλό, όπου παραμζνουν ανεξίτθλα. (Επί τθ ευκαιρία,
ζχω δει πολλά τζτοια χαρτάκια ςτα αμφικζατρα ςτισ εξετάςεισ, αλλά
αμφιβάλλω αν το περιεχόμενό τουσ πιγε ποτζ ςτο μυαλό των
ςυγγραφζων τουσ). Ραρ’ όλεσ αυτζσ τισ τεχνικζσ εκμάκθςθσ, δεν γίνεται
βζβαια εκπαίδευςθ χωρίσ δαςκάλουσ. Τί κάνει ο δάςκαλοσ; Βοθκάει
τουσ μακθτζσ να μακαίνουν μόνοι τουσ. Μερικζσ φορζσ ςκζφτεται
μεγαλόφωνα και τουσ διδάςκει ςυλλογιςμοφσ και τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ νζων ερωτθμάτων. Τουσ δείχνει πϊσ να διαβάηουν
μακθματικά και πϊσ να καταλαβαίνουν τι λζει και τι δεν λζει το
μακθματικό κείμενο. Τουσ μεταδίδει τον ενκουςιαςμό του για το
αντικείμενο και τθν αγάπθ για τθ μάκθςθ. Δίνει το παράδειγμα πϊσ
ςκζφτεται και πϊσ δρα ζνασ μορφωμζνοσ άνκρωποσ. Ρολλζσ φορζσ,
χωρίσ ίςωσ να το αντιλαμβάνεται, γίνεται οδθγόσ ηωισ.
Σχετικά με το τελευταίο, κα ικελα να κλείςω με μια ιςτορία. Στο
Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ είχα τθν τφχθ να γνωρίςω ζνα μεγάλο Ζλλθνα
μακθματικό τθσ εποχισ μασ, τον αείμνθςτο Στζλιο Ρθχωρίδθ, που μασ
άφθςε, τόςο νωρίσ και τόςο ξαφνικά, πριν από μερικά χρόνια. Ο
Ρθχωρίδθσ μιλοφςε ςυνεχϊσ για τον κακθγθτι του των Μακθματικϊν
ςτο Ρολυτεχνείο, τον Νικόλαο Κριτικό, ζνα μεγάλο δάςκαλο με ςπάνια
προςωπικότθτα και ικοσ. Μια μζρα, ςχολιάηοντασ το περίφθμο «ζνα και
μοναδικό» ςφγγραμμα, ο Ρθχωρίδθσ ζλεγε ότι ο Κριτικόσ πρότεινε πάντα
ςτα μακιματά του ςτουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ξζνθ βιβλιογραφία. Μου
ζδειξε μάλιςτα ζνα απόκομμα από ζνα άρκρο του Αλζξανδρου Αργυρίου
ςτο «Βιμα», το οποίο κα ικελα να ςασ διαβάςω. Ο Αργυρίου, που είχε
επίςθσ, φαίνεται, δάςκαλο ςτο Ρολυτεχνείο τον Κριτικό, περιγράφει
πϊσ, ενϊ ο Κριτικόσ ζδινε ξζνθ βιβλιογραφία,
«Ζνασ από τουσ φοιτθτζσ, με τθν προπζτεια που είχαμε ςτα
δεκαοχτϊ μασ χρόνια, του ηιτθςε βιβλιογραφία ςτα
Ρορτογαλικά. Ο Κριτικόσ, χωρίσ να ενοχλθκεί, χωρίσ να
δείξει απορθμζνοσ ι να αμφιςβθτιςει τισ πορτογαλικζσ
γνϊςεισ του μακθτι του, ηιτθςε προκεςμία λίγων θμερϊν
και τελικά του ζδωςε. Πταν πολφ αργότερα αναλογιηόμουν
το επειςόδιο αυτό, δεν μποροφςα να καταλιξω αν ιταν ζνα
μικρό μάκθμα ικουσ, ι αν ζδειχνε τθν ευγζνεια ενόσ
δαςκάλου που δεν επζτρεπε ςτον εαυτό του να υποπτευκεί
τθν ειλικρίνεια ζςτω και ενόσ νεαροφ μακθτι του».
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Νομίηω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ιταν το δεφτερο. Ο
δάςκαλοσ δεν επζτρεπε ςτον εαυτό του, ζςτω και για μια ςτιγμι, να
υποπτευκεί τθν ειλικρίνεια, τθν καλι πρόκεςθ, ζςτω και ενόσ νεαροφ
μακθτι του.
Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

Βαςίλειοσ Α. Δουγαλισ
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