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ανάπτυξης και της ανακάλυψης είναι µια επιστήµη που αναπτύσσεται µέσω
διαδοχικών κριτικών και βελτιώσεων των θεωριών, καθώς και µε την προώθηση νέων
και ανταγωνιστικών θεωριών, και όχι µε τον παραγωγικό τρόπο των τυποποιηµένων
µαθηµατικών.
Κάθε πρόταση που υποστηρίζεται από µια εµπειρική επαγωγική πληροφορία
πρέπει να θεωρείται ως εικασία, δηλαδή µια υπόθεση η οποία έχει πιθανότητα να
είναι αληθής. Παραµένει εικασία µέχρι να βρεθεί µια αυστηρή απόδειξη.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εικασία του Fermat ότι οι αριθµοί της µορφής

n
22 + 1
είναι πρώτοι. Ενώ αληθεύει για n = 0, 1, 2, 3, 4, ο Euler ανακάλυψε, έναν αιώνα
αργότερα, πως για n = 5 προκύπτει ο αριθµός 4294967297 = 641×6700417 ο οποίος
είναι σύνθετος.

2.3 Η απόδειξη στην µέση εκπαίδευση

Οι µαθηµατικοί έχουν επιφορτιστεί µε ένα σπουδαίο ρόλο, να κάνουν τους
µαθητές να κατανοήσουν τον σηµαντικό ρόλο που έχει η απόδειξη στα µαθηµατικά.
Η απόδειξη έχει αποκτήσει στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διδακτική
υπόσταση γι αυτόν το λόγο έχουν γίνει αρκετές έρευνες για τον ρόλο της απόδειξης
σε σχέση µε άλλες µορφές εξήγησης των µαθηµατικών θεωρηµάτων όπως η
απεικόνιση, η αιτιολόγηση και η χρήση δυναµικών γραφικών λογισµικών. Υπάρχει
µια µεγάλη ποικιλία µορφών αποδείξεων που όλες τους κρύβουν µια κοινή αρχή: « Η
απόδειξη µιας µαθηµατικής πρότασης για να χρησιµοποιήσει τις υποθέσεις της
πρότασης και να βγάλει τα ζητούµενα συµπεράσµατα, χρησιµοποιεί µαθηµατικά
επιχειρήµατα που υποστηρίζουν ισχυρούς συλλογισµούς» (Rina Zazkis & Egan J.

Chernoff 2008) Οι συλλογισµοί αυτοί είναι χρήσιµοι και επεκτείνονται σε ένα ευρύ
φάσµα καταστάσεων έξω από την µαθηµατική επιστήµη και αποτελούν βάση για τον
ανθρώπινο συλλογισµό. Σύµφωνα µε τους G. Hanna και M. De Villiers στην µέση
εκπαίδευση έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αναπτυξιακή απόδειξη (developmental
proof), δηλαδή σε εκείνη την απόδειξη που αυξάνεται ανάλογα µε την εµπειρία που
έχει αποκτήσει κάποιος. Η µελέτη της αναπτυξιακής απόδειξης και η παρουσία της
στα σχολικά µαθηµατικά έχει τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.

