Έρευνες της Διδακτικής των Μαθηματικών για την
κατανόηση εννοιών της Συνδυαστικής και Πιθανοτήτων
Ανδρέας Πούλος
aipoulos@math.auth.gr
andremath.poulos@gmail.com
Περίληψη: Η εισήγηση αυτή, με αφορμή την πρόταση του Υπουργείου
Παιδείας για εισαγωγή των Διακριτών Μαθηματικών στην ύλη των εξετάσεων
εισαγωγής στα ΑΕΙ, εξετάζει τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από
την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν
υπόψη ερευνητικά δεδομένα, στοιχεία, συμπεράσματα και προτάσεις που έχουν
κατατεθεί διεθνώς από ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών. Τα
Διακριτά Μαθηματικά έχουν ενταχθεί οργανικά στα Αναλυτικά Προγράμματα
των περισσότερων χωρών του κόσμου και είναι μέρος της εξεταστέας ύλης.
Αυτή ακριβώς η εμπειρία των άλλων χωρών, των ερευνητικών τους
ινστιτούτων, των οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση πρέπει να
γίνει αντικείμενο προσεκτικής μελέτης προτού ληφθούν αποφάσεις οι οποίες
αντί να ωφελήσουν, ίσως ζημιώσουν τη μαθηματική μας εκπαίδευση.
Summary: This proposal, motivated by the proposition of the
Ministry of Education to add Discrete Mathematics as part of the entrance
examinations to Universities, examines possible problems of the
implementation of such a proposition. We suggest taking into consideration
research data, conclusions and proposals that have been published
internationally by relevant research studies on the Didactics of Mathematics.
Discrete Mathematics have been integrated into the curriculum of most
foreign countries and are part of the examination material. The experience of
these countries, of their research institutes and of their organizations that
work on Education, should be studied carefully before we come to a decision
which instead of benefiting, may harm our education of Mathematics.
Ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο
Παιδείας και Έρευνας προσανατολίζεται στην ένταξη των Διακριτών
Μαθηματικών στα εξεταζόμενα θέματα του Θετικού Προσανατολισμού για
εισαγωγή των αποφοίτων Λυκείων στα Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας,
σημειώνουμε ότι τα Διακριτά Μαθηματικά στις περισσότερες χώρες του
κόσμου εδώ και χρόνια έχουν ενταχθεί πλήρως στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσής τους.

Αυτή η μελλοντική προοπτική των Διακριτών Μαθηματικών ως
εξεταζόμενης ύλης εισαγωγικών εξετάσεων δημιουργεί μια σειρά
προβλημάτων τα οποία πρέπει να επιλύσει έγκαιρα η μαθηματική κοινότητα
της χώρας μας.
Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι μαθητές στο Γυμνάσιο και στις δύο
πρώτες τάξεις του Λυκείου δεν έχουν καμία ουσιαστική επαφή με τα
Διακριτά Μαθηματικά. Αυτό το δεδομένο είναι αντιφατικό με την
επιδιωκόμενη ένταξή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι ερευνήτριες Batanero και Diaz, (2012) σημειώνουν ότι δεν έχουν
μόνο οι μαθητές δυσκολίες στην κατανόηση και πρόσληψη εννοιών και
διαδικασιών των Διακριτών Μαθηματικών, αλλά και οι διδάσκοντες, ειδικά
αν το αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν απέχει χρονικά από τότε που το
δίδαξαν για τελευταία φορά ή από το έτος που το σπούδασαν. Οι ίδιες
ερευνήτριες υπογραμμίζουν ότι απαιτείται εκπαίδευση των διδασκόντων
στην παιδαγωγική χρήση των «εργαλείων» της Συνδυαστικής και των
Πιθανοτήτων και ότι δεν αρκεί η γνώση της θεωρίας και των τύπων. Ως
«εργαλεία» για αυτές τις ενότητες των Σχολικών Μαθηματικών θεωρούνται
η διεξαγωγή πειραμάτων τύχης, η ορθή συλλογή δεδομένων και η αξιοποίηση
τους, η χρήση πινάκων, η χρήση υπολογιστικών μηχανών, η διατύπωση
εικασιών και προβλέψεων. Συνεπώς, από το πρώτο κιόλας βήμα φαίνεται το
εγχείρημα και η πρόταση του Ι.Ε.Π. θα συναντήσει σοβαρά εμπόδια και
δυσκολίες, διότι αυτά τα «εργαλεία» έως τώρα ήταν ανενεργά και πολλά δεν
είχαν εφαρμοστεί σε πραγματική τάξη.
Σε παλαιότερη εργασία τους οι Batanero & Navarro-Pelayo &
Godino, (1997) είχαν διαπιστώσει μέσω έρευνας σε 720 μαθητές ότι η
εξοικείωση με έννοιες των Διακριτών Μαθηματικών σχετίζεται με τις εξής
δυσκολίες:
 Η πολυπλοκότητα της λεκτικής διατύπωσης των προβλημάτων
δυσκολεύει τους μαθητές σε ποσοστό 44%.
 Η επιλογή του κατάλληλου τύπου συνδυασμών τους δυσκολεύει κατά
22%.
 Η επιλογή του ορθού τύπου που απαιτεί διάταξη των στοιχείων του
προβλήματος τους δυσκολεύει κατά 11%.
 Η διάκριση μεταξύ προβλημάτων που απαιτούν συνδυασμούς ή
μεταθέσεις τους δυσκολεύει κατά 10%.
Τα δεδομένα αυτά, αν και αφορούν μαθητές χωρών κυρίως της
Λατινικής Αμερικής, πιθανώς δεν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση αυτά πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη
για την εκπαίδευση και ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού, αν και
υπάρχει το ερώτημα αν προβλέπεται κάτι τέτοιο.

Οι ερευνητές Fischbein & Gazil, (1988) θεωρούν ότι οι τύποι και τα
δενδροδιαγράμματα των μεταθέσεων είναι ευκολότερα από αυτούς που
αφορούν τους συνδυασμούς, κάτι βεβαίως που εμπειρικά γνωρίζουν οι
εκπαιδευτικοί της τάξης. Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν ότι οι μαθητές κάνουν
λιγότερα λάθη, όταν έχουν να χειριστούν προβλήματα Συνδυαστικής με
αριθμούς, παρά με προβλήματα που αφορούν άτομα σε επιτροπές,
χρωματισμούς αντικειμένων κλπ. Θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι
μαθητές χειρίζονται ευκολότερα τα ψηφία, παρά άλλα αντικείμενα. Βρήκαν
τους εξής τύπους λαθών:
 Χρήση τύπων που αντιστοιχούν σε διαφορετικό τύπο της
Συνδυαστικής.
 Πολλαπλασιάζουν τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα δεδομένα του
προβλήματος.
 Ένας αριθμός που υπάρχει στα δεδομένα του προβλήματος τον
εμφανίζουν και ως λύση του προβλήματος.
 Δεν αντιλαμβάνονται σωστή τη σχέση των δεδομένων του
προβλήματος.
Είναι σημαντική η προϋπόθεση να αντιληφθούν όλοι οι παράγοντες
της εκπαίδευσης στην Ελλάδα ότι τα Διακριτά Μαθηματικά πρέπει να
ενταχθούν ορθά και με οργανικό τρόπο στο πρόγραμμα διδασκαλίας των
Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας, αλλά και της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, κάτι που έχει πραγματοποιήσει π.χ. η Ουγγαρία από τη
δεκαετία του 1970. Αυτό για την ελληνική πραγματικότητα συνιστά από
μόνο του ένα βασικό πρόβλημα ενημέρωσης και επιμόρφωσης του
διδακτικού προσωπικού και προφανώς απαιτεί χρόνο, προγραμματισμό και
χρηματικά ποσά. Ο Kapur, (1970) έχει διατυπώσει με σαφήνεια τους λόγους
εισαγωγής των Διακριτών Μαθηματικών και ειδικά της Συνδυαστικής και
των Πιθανοτήτων στην Εκπαίδευση.
1. Δεν απαιτούν έννοιες δύσκολες όπως είναι αυτές της Ανάλυσης,
μάλιστα στηρίζονται κυρίως στην Αριθμητική των ακεραίων.
2. Μπορούν να διδαχθούν σε διαφορετικές τάξεις και σε μαθητές
διαφορετικών ηλικιών και γνωστικού επιπέδου.
3. Διαμορφώνουν πολύ ενδιαφέροντα και ελκυστικά προβλήματα, τα
οποία προάγουν την έννοια της πρόβλεψης και της ανακάλυψης στα
Μαθηματικά.
4. Εκπαιδεύουν τους μαθητές στη διατύπωση εικασιών, τους εισάγουν
με απλό τρόπο στην έννοια της γενίκευσης, στη συστηματική και
αιτιολογημένη σκέψη.

5. Οι έννοιες της αντιστοιχίας ένα προς ένα, της ισοδυναμίας, και της
διάταξης οι οποίες συστηματικά εμφανίζονται στη διδασκαλία της
Συνδυαστικής και των Πιθανοτήτων είναι εξαιρετικά χρήσιμες στην
κατανόηση ενός ευρύτερου συνόλου μαθηματικών εννοιών.
6. Έχουν εφαρμογές σε πολλά πεδία των άλλων επιστημονικών κλάδων,
ταιριάζουν πολύ καλά στα πρότυπα των ρεαλιστικών μαθηματικών
προβλημάτων και είναι πηγή δημιουργίας άλλων προβλημάτων.
Ο Dubois, (1984) είχε ταξινομήσει τα απλά προβλήματα Συνδυαστικής
για το σχολείο σε τρία μοντέλα.
 Σε αυτά της επιλογής όπου δίνεται έμφαση κυρίως στη διαδικασία της
δειγματοληψίας.
 Σε αυτά της κατανομής όπου δίνεται έμφαση κυρίως στην έννοια της
ένα προς ένα αντιστοιχίας.
 Σε αυτά των διαχωρισμών, δηλαδή στις υποδιαιρέσεις ενός συνόλου
σε υποσύνολα.
Ειδικά, για τα προβλήματα κατανομής είχε διακρίνει 6 βασικούς τύπους
προβλημάτων.
1. Διατεταγμένες κατανομές διαφορετικών αντικειμένων σε διαφορετικά
«κουτιά».
2. Διατεταγμένες κατανομές διαφορετικών αντικειμένων σε όμοια «κουτιά».
3. Μη διατεταγμένες κατανομές διαφορετικών αντικειμένων σε διαφορετικά
«κουτιά».
4. Μη διατεταγμένες κατανομές διαφορετικών αντικειμένων σε όμοια
«κουτιά».
5. Κατανομές όμοιων αντικειμένων σε διαφορετικά «κουτιά».
6. Κατανομές όμοιων αντικειμένων σε όμοια «κουτιά».
Ο κάθε τύπος από αυτά τα προβλήματα απαιτεί διαφορετική
προσέγγιση την οποία πρέπει να γνωρίζει ο διδάσκων και να έχει εκπαιδευτεί
για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους. Στο εγχειρίδιο που σκοπεύει να κάνει
χρήση το Υπουργείο – το οποίο έχει γραφεί πριν 30 χρόνια – δεν υπάρχουν
όλες αυτές οι κατηγορίες προβλημάτων, αλλά μία σοβαρή διδασκαλία της
Συνδυαστικής με σκοπό μάλιστα να τεθούν θέματα για τις εισαγωγικές
εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. πρέπει να συμπεριλάβει και προβλήματα τέτοιου τύπου.
Οι Gal, (2005), Franklin et al, (2005), Jones, (2005) έχουν τονίσει τον
ρόλο των Πιθανοτήτων και γενικά των Διακριτών Μαθηματικών στη μελέτη
βιολογικών, οικονομικών, μετεωρολογικών, οικονομικών, πολιτικών και
κοινωνικών φαινομένων, ακόμα σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και
τα παιχνίδια.
Στη χώρα μας, από τη δεκαετία του 1990, ο Λεωνίδας Αδαμόπουλος,
(1993) ένας από τους πρωτεργάτες της εισαγωγής των Διακριτών

Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση είχε επιχειρηματολογήσει πειστικά για
την αξία της διδασκαλίας της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα επιχειρήματα αυτά αξίζει να γίνουν
ευρύτερα γνωστά και να εμπλουτιστούν.
Στο πρόγραμμα σπουδών για τα «Στοιχεία Μαθηματικών και
Στατιστικής» της Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ. καταγράφεται ότι «Στα Στοιχεία
Συνδυαστικής αναφέρονται οι βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την
επίλυση προβλημάτων απαρίθμησης, δηλαδή προβλημάτων στα οποία
τίθεται το ερώτημα "πόσα" ή με "πόσους τρόπους", διευρύνοντας έτσι και το
πλήθος των δειγματικών χώρων». Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία
Πιθανοτήτων, χωρίς τη Συνδυαστική, για τα Σχολικά Μαθηματικά έχει ένα
πολύ περιορισμένο πεδίο προβλημάτων και ασκήσεων. Άρα, η καλή γνώση
όχι μόνο των τύπων, αλλά και της ορθής χρήσης τους είναι εντελώς
απαραίτητη για την εύρεση του δειγματικού χώρου και για τον υπολογισμών
της πιθανότητας ενός ενδεχομένου. Επίσης, στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών για
τα «Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής» της Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ.
αναφέρεται με έμφαση ότι «Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται οι μαθητές και
οι μαθήτριες να γίνουν κοινωνοί του στοχαστικού τρόπου σκέψης και να τους
δοθεί ο χρόνος να εμβαθύνουν σε τέτοιας υφής γνώση χρησιμοποιώντας οι
ίδιοι/ίδιες τις αντίστοιχες πρακτικές». Είναι προφανές για τους λόγους που
αναφέρθηκαν πριν ότι ο χρόνος αυτός μάλλον πρέπει να έχει μεγαλύτερη
διάρκεια από ένα διδακτικό έτος.
Ήδη από το 2004 οι Li et al, (2004) στο 10ο Διεθνές Συνέδριο
Μαθηματικής Εκπαίδευσης (I.C.M.E. 10) είχαν τονίσει ότι η εκπαίδευση στη
Στατιστική χωρίς τη χρήση λογισμικών ή τουλάχιστον εξελιγμένων
υπολογιστών τσέπης είναι αναποτελεσματική έως και προβληματική. Αυτό
το συμπέρασμα δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη στην μαθηματική
εκπαίδευση στη χώρα μας, ίσως επειδή έως τώρα η εκπαίδευση σε αυτό τον
τομέα ήταν υποτιμημένη. Οι ίδιοι ερευνητές τόνισαν ότι η κατανόηση των
διαγραμμάτων στη Στατιστική φαινομενικά είναι κάτι το απλό. Από τις
διεθνείς έρευνες έχει διαπιστωθεί όμως ότι απαιτείται εξοικείωση με αυτά,
τόσο από την πλευρά των μαθητών όσο και των διδασκόντων. Επίσης,
άσκηση και προσοχή απαιτείται για την ορθή παρουσίαση των στατιστικών
δεδομένων μέσω διαγραμμάτων και για την εξαγωγή συμπερασμάτων που
προκύπτουν από αυτά.
Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να λάβει υπόψη το Υπουργείο είναι
οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη Στατιστική, τις
Πιθανότητες και τη Συνδυαστική. Ήδη, σε προηγμένες μαθηματικά χώρες
όπως η Ουγγαρία, έχουν γίνει έρευνες και συζητήσεις για το θέμα αυτό.
Αναφερόμαστε σε μια σχετικά πρόσφατη έρευνα των Ambrus et al, (2017)

με τίτλο «Πώς οι Ούγγροι εκπαιδευτικοί σκέπτονται για τη Συνδυαστική και τη
διδασκαλία της». Θεωρούν ότι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των
διδασκόντων παίζουν βασικό ρόλο στον τρόπο που διδάσκουν τα
Μαθηματικά και επηρεάζουν την αποδοτικότητά τους. Αξιοποίησαν τις
παιδαγωγικές μεθόδους του μεγάλου Ούγγρου μαθηματικού Tamas Varga
και η έρευνά τους υποστηρίχθηκε από την Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου. Στην Ουγγαρία η
Συνδυαστική και οι Πιθανότητες διδάσκονται στη Στοιχειώδη και Μέση
Εκπαίδευση από την 5η έως και την 12η τάξη. Θεωρούμε απαραίτητο να
υπογραμμιστεί ότι ο Tamas Varga είναι ο αντίστοιχος του διάσημου
Ολλανδού Hans Freudenthal για την Κεντρική Ευρώπη σε θέματα έρευνας
της Διδακτικής των Μαθηματικών. Ο Varga έδωσε έμφαση στη διδασκαλία
των Διακριτών Μαθηματικών, στη Συνδυαστική και στις Πιθανότητες.
Προσπάθησε να διορθώσει τα λάθη, τις ανεπάρκειες και τις υπερβολές του
αποκαλούμενου κινήματος των «Μοντέρνων Μαθηματικών» το οποίο
προωθήθηκε από τους μαθηματικούς της Δύσης κατά τη δεκαετία 1960-70
ως απάντηση στο «σοκ του Sprutnik» μετά τη ραγδαία πρόοδο της Σ.Ε. στον
τομέα των διαστημικών αποστολών.
Το ερωτηματολόγιο στο οποίο αναφερόμαστε περιελάμβανε τέσσερα
βασικά ερωτήματα:
α) πόσο θετική είναι η στάση των εκπαιδευτικών έναντι του
αντικειμένου της Συνδυαστικής,
β) πόσο δύσκολα είναι τα προβλήματα Συνδυαστικής,
γ) οι τύποι της Συνδυαστικής και τα τυποποιημένα προβλήματά της
κατά πόσο είναι χρήσιμα στην επίλυση των υπόλοιπων προβλημάτων,
δ) κατά πόσο η γνώση της Συνδυαστικής είναι χρήσιμη σε άλλους
τομείς της ζωής.
Το ενδιαφέρον και το ουσιώδες δεν είναι η θετική στάση των
Ούγγρων εκπαιδευτικών για τη χρήση και διδασκαλία της Συνδυαστικής,
κάτι που ήταν αναμενόμενο άλλωστε λόγω της μεγάλης παράδοσης που έχει
η χώρα αυτή στη διδασκαλία σχετικών θεμάτων, αλλά το ότι υπάρχει
ενδιαφέρον από κρατικούς θεσμούς για να διαπιστωθεί η κατάσταση σε ένα
ειδικό θέμα και μάλλον «εξωπραγματικό» για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό
σημαίνει, ότι για οποιαδήποτε απόφαση και μεταβολή και για τα θέματα της
Εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις συνέπειες που έχουν
αυτές τόσο στους μαθητές, αλλά και στους διδάσκοντες οι οποίοι θα
υλοποιήσουν τις εντολές και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
Ορισμένοι συγγραφείς όπως ο Scheaffer, (2006) θεωρούν ότι η
στοχαστική αιτιολόγηση διαφέρει από τη γενική αιτιολόγηση στα
Μαθηματικά. Δεν αναφέρονται στις μεθόδους απόδειξης οι οποίες είναι

τυπικές σε όλα τα Μαθηματικά. Αναφέρονται σε ορισμένα παράδοξα των
Διακριτών Μαθηματικών που μπορούν να έχουν ιδιαίτερη αξία και
παιδαγωγική σημασία. Ένα από αυτά είναι γνωστό ως το παράδοξο του
Monty Hall. Οι ερευνητές Batanero et al, (2014) θεωρούν ότι το πρόβλημα
αυτό είναι ιδανικό για την κατανόηση εκ μέρους των μαθητών της έννοιας
«πιθανότητα υπό συνθήκη». Αυτή η έννοια προβλέπεται να διδαχθεί και στο
ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το συγκεκριμένο πρόβλημα πήρε το όνομά
του από το παιχνίδι που υπήρχε στην τηλεοπτική εκπομπή “Let’s Make a
Deal” που προβάλλονταν πάνω από 20 χρόνια στις Η.Π.Α. κατά τη χρονική
περίοδο 1963-1986. Το παιχνίδι ήταν η επιλογή του παίχτη ανάμεσα σε τρεις
«πόρτες». Η μία οδηγούσε στην απόκτηση ενός αυτοκινήτου και οι άλλες δύο
είχαν δώρο από μία κατσίκα. Με δεδομένο ότι στην πρώτη επιλογή ο παίκτης
άνοιγε την πόρτα με μια κατσίκα, φαινομενικά η επόμενη επιλογή να κερδίσει
το αυτοκίνητο ήταν 50%. Το παιχνίδι αυτό είναι μια καλή αφορμή για να
μεταβάλλουμε την πεποίθησή μας για την έννοια του τυχαίου, όταν
διαθέτουμε «περισσότερες» πληροφορίες για αυτό, όπως είναι η έννοια της
δεσμευμένης πιθανότητας. Από την άποψη της ιστορίας της μαθηματικής
εκπαίδευσης ο εντοπισμός του παραδόξου αυτού οφείλεται στον J. Bertrand,
(1888). Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εντελώς πρόσφατα ο Χ. Παπαδάτος,
(2018) παρουσίασε στη διπλωματική του εργασία, πρόταση για την
αξιοποίηση των παραδόξων των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέτοιου είδους εργασίες μεταπτυχιακού και
διδακτορικού επιπέδου όχι μόνο δεν πρέπει να μένουν απαρατήρητες από τις
επιτροπές του Ι.Ε.Π., αλλά και να αξιοποιούνται κατάλληλα.
Τέλος, θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά: α) η χρήση των
λογισμικών για τη διδασκαλία των Διακριτών Μαθηματικών, β) η χρήση
εργαλείων τα οποία έχουν μια μορφή παιχνιδιού, αλλά διαθέτουν μια ισχυρή
αποδοτικότητα στην κατανόηση εννοιών της Συνδυαστικής και των
Πιθανοτήτων. Ένα τέτοιο παράδειγμα – διδακτικό παιχνίδι, το
αποκαλούμενο “Poly-Universe Toy” πρότειναν οι ερευνήτριες Stettner και
Emese, (2016). Αυτό αφορά στη διδασκαλία εννοιών της Συνδυαστικής σε
μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ουγγαρία
σύμφωνα με τις ιδέες του ερευνητή και μαθηματικού Tamas Varga.

Εικόνες από την παρουσίαση του ”Poly-Universe Toy Family”
Το παιχνίδι αυτό δείχνει παραστατικά το πλήθος των δυνατών
συνδυασμών σύνδεσης γεωμετρικών σχημάτων, ώστε να συμπληρωθούν
κάποια τμήματά τους, τα οποία μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς το
μέγεθος και ως προς το χρώμα.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των βασικών σημείων στα οποία
θα πρέπει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την ένταξη των Διακριτών
Μαθηματικών στην εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές εξετάσεις,
υπογραμμίζουμε το βασικότερο. Δεν είναι δυνατόν, οι μαθητές στα έντεκα
χρόνια που φοιτούν στα σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση, να μην έχουν
κάποια ουσιαστική επαφή με τις έννοιες αυτές και το δωδέκατο έτος να
γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσουν έννοιες που απαιτούν χρόνο για να
αφομοιωθούν και μάλιστα αυτές να καθορίζουν και την εισαγωγή τους στα
Α.Ε.Ι. Όπως παρατηρούν οι Andreescu και Feng, (2004), η Συνδυαστική αν
και δεν δομείται σε κάποια αξιωματική θεωρία αφού απαιτεί κατά βάση
απλές έννοιες, τα προβλήματά της μπορεί να τα συναντήσουμε σε κάποιο
εκλαϊκευτικό περιοδικό, αλλά και σε ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου.
Αυτά είναι εύκολα να διατυπωθούν και να κατανοηθούν από τον
οποιοδήποτε, αν και η επίλυσή τους πολλές φορές μπορεί να δυσκολέψει τον
οποιοδήποτε, ακόμα και τον επαγγελματία μαθηματικό. Είναι όμως η
Συνδυαστική Απαρίθμηση αυτή που μπορεί να δώσει δύσκολα προβλήματα
Πιθανοτήτων, επειδή διευρύνει κατά πολύ το πλήθος των δυνατών
ενδεχομένων.
Το δεύτερο σημείο στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό
στην επιχειρούμενη εισαγωγή νέα διδακτέας ύλης είναι η απουσία
εμβάθυνσης σε αποδεικτικές μεθόδους οι οποίες είναι απαραίτητες για τη
διδασκαλία Συνδυαστικής και Πιθανοτήτων. Μία από αυτές είναι η μέθοδος
της μαθηματικής επαγωγής, η οποία έχει εξαφανιστεί από τη διδακτέα ύλη
στη χώρα μας. Όπως τονίζει ο Beeler, (2015) η μαθηματική επαγωγή είναι
βασική αποδεικτική μέθοδος για τη Συνδυαστική.

Το τρίτο σημείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η
επιμόρφωση των μελλοντικών διδασκόντων σε έννοιες και προβλήματα των
Διακριτών Μαθηματικών, με το δεδομένο ότι στην αρχή κάθε νέας
εισαγωγής ύλης για Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις τα θέματα είναι απλά και
με την πάροδο του χρόνου δυσκολεύουν δραματικά. Άρα, αν τελικά
αποφασιστεί η ουσιαστική εισαγωγή των Διακριτών Μαθηματικών στη
Μέση Εκπαίδευση, αυτή πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί με επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
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