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[Πεξίιεςε] 

 

Από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο κέρξη ζήκεξα, ν ηξόπνο κάζεζεο, απαζρνινύζε 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Γεκηνπξγήζεθαλ ζρνιέο, αλαπηύρζεθαλ απόςεηο γηα 

έλαλ πην εύιεπην θαη  νπζηαζηηθό ηξόπν, κεηάδνζεο ηεο γλώζεο. Η εμέιημε ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζύγρξνλε ςπρνινγηθή αληίιεςε ζηα 

ζέκαηα δηδαθηηθήο, εηζήγαγε δηαθξηηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

ην πεξηβάιινλ ηεο Μαζεκαηηθήο επηζηήκεο ε είζνδόο ηνπο, πξνζέδσζε 

εκπινπηηζκό, αίγιε θαη ηαπηόρξνλα άλνημε λένπο δξόκνπο γηα δηεξεύλεζε, 

πεηξακαηηζκό, ηαρύηεηα ππνινγηζκώλ θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε. Η ρξσκαηηθή 

παξέκβαζε έθαλε δηαθξηηέο ηηο Γεσκεηξηθέο έλλνηεο. Γεληθόηεξα, ε ηερλνινγία  

ζπλέβαιε ζε έλαλ ειθπζηηθόηεξν ηξόπν δηδαζθαιίαο. ην λέν ινηπόλ απηό ςεθηαθό 

πεξηβάιινλ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ηξεηο παξάγνληεο πιένλ, νη νπνίνη θαινύληαη λα 

ζπλεξγαζηνύλ ζε κηα αξηηόηεξε δηδαζθαιία.   

Η παγθνζκηνπνίεζε ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο, άλνημε θαηλνύξγηνπο νξίδνληεο 

θαη έδσζε ζην ρώξν, λέεο πξννπηηθέο. Η ηαρύηεηα κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, ε 

ελεκέξσζε γηα νηηδήπνηε επηζηεκνληθά λέν, θαηέζηεζε θνηλσλό, κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, νιόθιεξε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζε νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθό 

κέξνο ηεο γεο.        

Η ρώξα καο, κέζα από ηελ Δπξσπατθή πξννπηηθή ηεο, γηα κηα εθπαίδεπζε 

ρσξίο θξαγκνύο θαη απνθιεηζκνύο ζηε γλώζε θαη ηελ επηζηήκε επξύηεξα, πξνζπαζεί 

κε κηα ζεηξά από δξάζεηο, λα ελζσκαηώζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζπλζήθεο γηα κηα ηέηνηα 

ηερλνινγηθή κεηαξξύζκηζε είλαη πιένλ ώξηκεο. Κάζε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε κε 

ηνλ αεηθόξν ραξαθηήξα ηεο θαη ηε δηαζεκαηηθή ηεο δηάζηαζε, πξνεηνηκάδεη ηηο 

επεξρόκελεο γεληέο, γηα αθόκε κεγαιύηεξα ηερλνινγηθά θαη πλεπκαηηθά άικαηα.    

Δπγελήο θηινδνμία όισλ ησλ θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο, ε πξναγσγή ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Όισλ απηώλ ε ηερλνινγία είλαη αξσγόο θαη 

ζπκπαξαζηάηεο. Ο ξόινο ηεο, ζην δηδαθηηθό ρώξν, ζα είλαη θαζνξηζηηθόο, επίθαηξνο  

θαη θαηαιπηηθόο.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Abstract] 

 

 Since ancient times the educational community has been concerned with the 

method of learning. Several schools appeared and aspects were developed for an 

easier to understand and more substantial way of communicating knowledge. 

       The development of pedagogy, in combination with the modern psychological 

approach to issues of teaching, has gradually introduced the new technology into 

education. The new technology has enriched and enlightened Mathematical science 

and simultaneously has opened up new methods of investigation, experiment, rapid 

calculation and qualitative improvement. The geometrical concepts were clarified 

through the use of color. In general, technology has contributed to a more attractive 

teaching method. In this digital environment, three factors coexist in harmony which 

are required to cooperate so that teaching becomes more complete. 

             The globalization of Mathematical knowledge has opened up new horizons 

and provided a new perspective in this area. Rapid communication of information , 

via the internet, is spreading scientific  literature  which has  enabled the worldwide  

participation  of  the  scientific  community. 

 Our  country  through its  European  perspective  makes  efforts  through  a  

series  of  actions  to  incorporate  the  new  technology in teaching mathematics to all 

educational levels, for an education free of barriers and exclusions from knowledge 

and science in general. The condition for such a technological reform has already 

matured. 

 Every sustainable investment in education prepares the future generation for 

ever greater technological and intellectual leaps. What those involved in education 

long for is the freedom of thought, promotion of scientific distinction, creativity and 

innovation, which are assisted and supported by technology.  The role of technology 

in teaching will be timely and decisive. 

     

       

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Δπραξηζηίεο] 

 

Πνιιέο θνξέο ζηε δσή θάλνπκε όλεηξα. Κάπνηα από απηά ηα νλνκάδνπκε 

ανομολόγητα. Έλα ηέηνην όλεηξν ήηαλ γηα κέλα, ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ην 

Παλεπηζηεκηαθό ακθηζέαηξν. Η κεγάιε θαξδηά, ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ 

Γεώξγηνπ Πέθνπ, κνπ ηα ράξηζε θαη ηα δπν απιόρεξα. Από ηε ζέζε ηνπ 

επεξγεηεκέλνπ ίζσο είλαη ιίγν, έλα εσταριστώ. Με ηα πλεπκαηηθά ηνπ πξνζόληα, ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ δηαύγεηα, ηελ πεγαία αλζξώπηλε θαη αληδηνηειή ηνπ επγέλεηα, κε 

ηαμίδεςε ζηα κνλνπάηηα ηεο γλώζεο θαη ηεο δηδαρήο κε έλαλ ηδηαίηεξα ώξηκν ηξόπν. 

Αλαπηύρζεθε αλάκεζά καο έλαο αδηόξαηνο, επζύο  θαη αγαπεηηθόο θώδηθαο 

επηθνηλσλίαο, ζπνπδαηόηεξνο από θάζε άιιε επιστημονική σσνεργασία.      

Ο έηεξνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζεγεηήο κνπ Αλαζηάζηνο Κάηνο 

κε ηελ αταλάντεστη και ασστηρή  επιμονή τοσ, κε έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζσ όηη ε 

ηεθκεξίσζε ζέζεσλ θαη απόςεσλ, κέζα από επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα,  απαηηεί 

πλεπκαηηθό θόπν, εκβάζπλζε  θαη πλεπκαηηθή δηείζδπζε.  Οη παξεκβάζεηο ηνπ ζηε 

δηεπθξίληζε ησλ ζηόρσλ ηεο δηαηξηβήο κνπ ήηαλ αλαγθαίεο θαη θαηαιπηηθέο. Με 

εθνδίαζε κε γλώζεηο ρξήζηκεο γηα ηε δηεύξπλζε ηνπ πλεπκαηηθνύ κνπ νξίδνληα.   

Ο ηειεπηαίνο θαη όρη έζραηνο, θαζεγεηήο κνπ Γεώξγηνο ηεθαλίδεο, 

νιηγόινγνο, νπζηαζηηθόο, λεσηεξηζηήο θαη πνιπγξαθόηαηνο, κνπ κεηέδσζε ηελ 

επηζηεκνληθή ηαθηηθή θαη  ηελ αθαηάιεπηε θαη ηαπηόρξνλα αέλαε δηαζύλδεζε ηεο 

Μαζεκαηηθήο επηζηήκεο κε ηελ ηέρλε.  Η επηζηεκνληθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα θαη 

πξνζήισζε, κε έθαλαλ λα αγαπήζσ πεξηζζόηεξν απηό πνπ ζηε δσή νλνκάδνπκε 

ποιότητα. 

Καζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο είραλ ε θηιόινγνο 

Αηθαηεξίλε Σδέθε, γηα ηελ νξζή γισζζηθή απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ, ε Ρόδπ 

πκεσλίδνπ θαη ε Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ γηα ηελ επηκέιεηα ηεο Αγγιηθήο 

νξνινγίαο, ν Χξήζηνο Βαξζακόπνπινο  θαη ν Κώζηαο Αλαγλώζηνπ γηα ηελ ηερληθή 

θαη εζηθή ππνζηήξημε, ν σηήξεο Μαληηζάξεο γηα ηηο εύζηνρεο θαη ζύγρξνλεο 

παξεκβάζεηο ηνπ. Έλα ύζηεξν θαη εγθάξδην επραξηζηώ ζηελ από μητανής θεό 

Φσηεηλή Ρνληνγηάλλε.    

Σα παηδηά κνπ Διίλα θαη πύξν γηα ηελ αγάπε ηνπο, πνπ επειπηζηώ λα ηνπο 

ηελ αληαπνδώζσ κε πεξεθάληα θαη λα ηνπο επρεζώ τύτη αγαθή. ηε ζπληξνθηά ηεο 

δσήο κνπ Βελεδηθηίλε ηαθπιά, κνύζα ηνπ έξγνπ κνπ,  βαζηά ππόθιηζε.  
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Πρόλογος  i 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ      
 

[Πρόλογος] 

 

Η αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεσο είλαη απζχπαξθηε, κε ηελ παξνπζία ηνπ 

αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν καο. Τν δήηεκα γηα ην ηη είλαη θαη πψο απνθηάηαη ε γλψζε, 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκειηψδε θηινζνθηθά εξσηήκαηα. Σπλππήξμε σο θαζνξηζηηθφο 

παξάγσλ ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ θαη επξχηεξα ηεο θνηλσλίαο. Απνηέιεζε, 

θηλεηήξην κνριφ θαη εθαιηήξην ζε θάζε ηη λέν, πξσηνπνξηαθφ, ζχγρξνλν. Η αέλαε 

απηή δηεξγαζία ηεο δηεχξπλζεο ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ππαγμάηυν, 

πξνζέθεξε ζηνλ άλζξσπν αλππέξβιεηε πλεπκαηηθή εδνλή, επηζηεκνληθή 

αληαπφθξηζε θαη πιεξφηεηα.   

Η πξψηε αλαδήηεζε ηνπ αλζξψπνπ, είρε σο εζηία ηεο, ηε γλψζε – εμεξεχλεζε 

– εξκελεία  ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν δνχζε θαη θαηφπηλ επεθηάζεθε ζηελ 

εζσηεξηθή γλψζε ηεο ηδίαο ηνπ ηεο χπαξμεο,  ηνπ ηδίνπ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Μέγαο φγθνο 

πλεπκαηηθψλ πνλεκάησλ επ’ απηνχ, έρεη ηελ παηξφηεηά ηνπ ζηελ Απσαία Ελλάδα.  

Σηε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο εληάζζνληαη θαη νη ππεξπφληηεο δηαδξνκέο, πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε θαη γεληθφηεξα ν ζηνραζκφο ηνπ αλζξψπνπ,  κπξνζηά ζηελ 

παξαηήξεζε, ην πείξακα θαη εηδηθφηεξα ζηελ έξεπλα. 

Ο πφζνο ηνπ αλζξψπνπ λα είλαη ελήκεξνο ζε φ,ηη θαηαγξάθεηαη – 

παξνπζηάδεηαη, ηνπ πξνζέδσζε κηα πνεςμαηική ανηζςσία. Ο ζπλδπαζκφο ηεο 

λνεηηθήο επεμεξγαζίαο κε ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε,  άλνημαλ λέεο ιεσθφξνπο 

θαη έδσζαλ αλππνςίαζηεο πξννπηηθέο ζηηο θνηλσλίεο.   

Αγσληδφκελνο γηα ηε ζχιιεςε ηεο νπζίαο θαη ησλ αηηίσλ ελφο ζπκβάληνο, ν 

άλζξσπνο, ήξζε αληηκέησπνο κε αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο, πνπ ηνλ αλάγθαζαλ λα 

ππεξβεί ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο, λα απνξξίςεη θάπνηεο απφ απηέο, άιιεο λα 

ηξνπνπνηήζεη θαη λα πξνζαξκφζεη, έηζη ψζηε λα επμηνεύζει ηνλ θφζκν. 

Αξγφηεξα φιε απηή ε γλψζε κεηνλνκάζζεθε ζε πληποθοπία. Οη ζπληζηψζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο ήηαλ ηα δεδομένα θαη έηζη απέθηεζε πεξηζζφηεξν ζχγρξνλν θαη 

δηεηζδπηηθφ ραξαθηήξα.  

Η πξσηνγελήο δηεξεχλεζε ζηηο έλλνηεο ησλ απιψλ κεηξήζεσλ θαη 

ππνινγηζκψλ παιαηνηέξσλ επνρψλ, αληηθαηαζηάζεθε θαη επεθηάζεθε ζηηο έλλνηεο 

ηνπ σπόνος, ηεο πολςμοπθίαρ θαη ηεο ηασύηηηαρ, πνπ ζήκεξα θπξηαξρνχλ ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θφζκν.  Όια απηά απαηηνχζαλ νοηηική ζςνοσή θαη παιδεία, ηα νπνία 
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απνηέιεζαλ ζπζηαηηθά  θαη απαξαίηεηα πξνηεξήκαηα, γηα θάζε ζνβαξή πξνζέγγηζε 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επνρηθψλ επηζηεκνληθψλ 

απαηηήζεσλ.   

Η πξσηνηππία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ζπλίζηαηαη ζηε ράξαμε δχν δξφκσλ 

επηζηεκνληθήο θαη δηδαθηηθήο νινθιήξσζεο. Αθελφο ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

παξνπζίαο ηνπ Η/Υ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ,  ζηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ κηθηνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο (Επίβλετη – Καθοδήγηζη – 

Παπόηπςνζη Καθηγηηή και Λογιζμικό – Η/Υ – Internet – Δικηςακοί ηόποι), έλα 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν κεξηθψο πθίζηαηαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη αθεηέξνπ, ε 

εηδηθή δηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο κε ηηο 

γλσζηέο θαη αλαρξνληζηηθέο θαηαβνιέο ηνπ παξειζφληνο ζηελ ππνζηήξημε κάζεζεο, 

πνπ αθνξά ηνπο καζεηέο εζπεξηλψλ Λπθείσλ. 

 Πνιινί πηζηεχνπλ,  φηη ζηελ επφκελε δεθαεηία νη Η/Υ θαη ε επηζηήκε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζα είλαη ε ξαρνθνθθαιηά ηεο πην ζεκαληηθήο κεηαξξχζκηζεο  ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα. Σήκεξα ε αλάγθε ηεο εηζδνρήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ επηηαθηηθή.  Οη 

απαηηήζεηο κηαο ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο έρνπλ ηελ αλάγθε  επγαλείυν, πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ ηελ έξεπλα ηνπ θαζεγεηή, αιιά θαη ηελ αθνκνίσζε ηεο γλψζεο απφ 

ηνλ καζεηή, πεξηζζφηεξν επέιηθηε  θαη δεκηνπξγηθή, πνπ ζα ηεο δψζνπλ  κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ππνινγηζκψλ, επέθηαζε ζθέςεσλ θαη αληηιήςεσλ ζε ζπγγεληθνχο 

επηζηεκνληθνχο ρψξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο, κε θαληαζία θαη πξννπηηθή.  

Η δηδαζθαιία ινηπφλ ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε βνήζεηα ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, απαηηείηαη απφ ηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο 

πξνυπφζεζε γηα ην Δπξσπατθφ κέιινλ ηεο ρψξαο θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί  

επηηαθηηθφ αίηεκα ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ (δηδάζθνληεο -  δηδαζθφκελνη), γηα ηελ 

επρεξέζηεξε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη σο ζςμπλήπυμα ησλ αδπλακηψλ 

απηήο. Σηε λέα ινηπφλ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηα λέα πεξηβάιινληα,  ηα νπνία πιένλ  

νλνκάδνπκε δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (Ιnteractive Learning 

Environments), φπνπ ν δηδάζθσλ ζα παξακείλεη θαζνδεγεηήο θαη πλεπκαηηθφο 

εγέηεο ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο, ψξηκνο θαξπφο απνξξφθεζεο 

γηα ηηο ζχγρξνλεο γεληέο ησλ καζεηψλ, ζα απνηειέζνπλ πξνσζεηηθή δχλακε 

επθξηλέζηεξεο αληίιεςεο θαη εξκελείαο ησλ λέσλ γλψζεσλ, φπσο απηέο 
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δηαηππψλνληαη απφ ηνλ δηδάζθνληα. Τα καζεηηθά ελδηαθέξνληα γχξσ απφ ηηο 

εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία είλαη ηέηνηα, ψζηε ν Η/Υ θαη θαη’ επέθηαζε ην δηαδίθηπν, 

λα απνηεινχλ πιένλ ηα πξνζθηιή αληηθείκελα ελαζρφιεζεο απφ ηνλ θαζέλα.  

Αλ παξαβιέςνπκε πξνο ζηηγκήλ ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ζεσξνχκε φηη νη λέεο 

ηερλνινγίεο απνηεινχλ ην απαξαίηεην  επηζηεκνληθφ  εθφδην θαη   γλσζηηθφ 

κνλφδξνκν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ κέιινληνο. Οη παηδαγσγηθνί ιφγνη, φηη ν καζεηήο 

ειηθηαθά δελ έρεη απνρσξηζζεί ηειείσο  απφ ηελ έλλνηα ηνπ παηγλίνπ, εληζρχεη ηελ 

αίζζεζε ηεο επραξίζηεζεο ζηε ρξήζε ηνπ Η/Υ, θαζψο θαη ην γεγνλφο, φηη πιένλ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ,  απφ κία γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε άιιε (laptop). 

Έρνληαο ζαλ αξρή ην ζκέτος παγκόζμια, ππάξε ηοπικά, εηδηθά ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ δηαδηθηχνπ, παξέρεη ζην καζεηή ηελ ηθαλνπνίεζε, φηη  επηθνηλσλεί κε ηνλ θφζκν 

νιφθιεξν θαη ηνλ θαζηζηά θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πολίηη ηος κόζμος.       

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απνηειείηαη απφ  ελήιηθεο εξγαδφκελνπο γηα 

βηνπνξηζκφ, κεηέξεο, νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, νη πεξηζζφηεξνη κε νηθνγελεηαθά θαη 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπνπ ε έιιεηςε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα κειέηε είλαη 

εκθαλήο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ηεο παξνπζίαο ζηελ εξγαζία, θαζηζηά πνιιέο 

θνξέο πξνβιεκαηηθή ηε κεηάβαζε ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν, ιφγσ ππεξσξηψλ, ιφγσ 

θφπσζεο, ιφγσ αζζελεηψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο, κε ηε δηαξθή θαη αδηάιεηπηε 

επηθνηλσλία θαη επαθή ηνπο κε ην θαζεκεξηλφ γίγνεζθαι ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο,  

κεδελίδνληαο ηελ απφζηαζε καζεηή – ζρνιείνπ, απνηεινχλ ην αηζηφδνμν κήλπκα, φηη 

φια κπνξνχλ λα αλαπιεξσζνχλ θαη φηη ηίπνηε δελ ράζεθε. Αξθεί απηή ε 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε θαζεκεξηλή βάζε, κε 

ζνβαξφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη παηδαγσγηθή αμηνζχλε, ελζαξξχλνληαο ην καζεηή γηα 

ηε ζπρλφηεξε επαθή καδί ηνπ, αλαπηχζζνληαο ηελ θξίζε ηνπ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ  θαη 

δίλνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα θαη εκπεηξία.  

 Υπάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, δηα ηνπ 

Πανελληνίος Σσολικού Δικηύος ηνπ Υποςπγείος Παιδείαρ, δια βίος μάθηζηρ και 

Θπηζκεςμάηυν ζε ινγηζκηθφ. Παξ’ φια απηά, ηα ηερληθά εκπφδηα, νη δπζθνιίεο θαη 

ε απξνζπκία πνιιέο θνξέο, απνηεινχλ ηθαλέο αηηίεο, ψζηε ε απνξξφθεζε απηήο ηεο 

δηεζλνχο ςεθηαθήο έθξεμεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ γλψζεσλ, λα 

κελ θζάλνπλ κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν ζην καζεηή.   
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Μέζα ινηπφ ζε έλαλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή 

θαη ελδηαθέξνπζα ε κειέηε ηεο κοινυνικήρ ομάδορ ησλ καζεηψλ ησλ εζπεξηλψλ 

ιπθείσλ, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε δηέπνπλ, ζηελ επαθή ηεο κε ηε 

γλψζε, ηε δηδαζθαιία θαη γεληθφηεξα κε ην ρψξν ηεο επηζηήκεο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ. Απαξαίηεηε είλαη ε ππνβνήζεζή ηεο, 

κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά θαη 

λα κπνξέζεη λα ζπκβαδίζεη, σο έλα βαζκφ, κε ηελ ππφινηπε καζεηηθή θνηλφηεηα ηεο 

ρψξαο καο.  

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε αθελφο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηή, 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ,  κέζσ δηδαζθαιίαο κε ηελ επηθνπξία ινγηζκηθνχ ηνπ Η/Υ, 

θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε καζεκαηηθψλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζε 

Δζπεξηλά Λχθεηα θαη αθεηέξνπ ηαπηφρξνλα κε ηε δηδαζθαιία θξνληηζηεξηαθψλ 

καζεκάησλ ζηα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά Ι θαη ΙΙ (α’ θαη β’ εμακήλνπ αληίζηνηρα) 

ζην ηκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, φπνπ  ε 

ειεθηξνληθή κάζεζε κέρξη ζήκεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά, θπξίσο γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Καηφπηλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο θαη αληηζηνίρσο απφ ηνπο θνηηεηέο, ε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ : 

 Τα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εξσησκέλνπ. 

 Τν βαζκφ επαθήο κε ηνλ Η/Υ. 

 Τε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 

 Τα Μαζεκαηηθά κε ηνλ Η/Υ.  

Η παξνπζίαζε, ε αλάιπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο 

παξνπζηάδνληαη ζην 5
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Οη 24 ζπλνιηθά Υποθέζειρ 

πνπ αθνξνχζαλ ην πξψην δείγκα, δειαδή ηνπο μαθηηέρ ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ, νη 

νπνίεο θαη δηεξεπλήζεθαλ  κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ήηαλ :  

H1ΜΑΘ : Η θαηνρή Η/Υ είλαη πεξηνξηζκέλε, απηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ 

ρακειή κφξθσζε.   

H2ΜΑΘ : Οη θάηνρνη Η/Υ,  ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ελαζρνιήζεσλ .  
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H3ΜΑΘ : Η ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ ηνπο, κε ηνπο Η/Υ (κληπονομικόηηηα) 

απνηειεί ζεηηθή πξνυπφζεζε θαη  γφληκν πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηνρή θαη ρξήζε Η/Υ. 

H4ΜΑΘ : Όζνη ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ Η/Υ ζε κεγάιε ειηθία δελ έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο Η/Υ.  

H5ΜΑΘ : Η αζρνιία ηνπο  κε ηνλ Η/Υ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηρλίδηα, ηα 

e-mails, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηα chat θαη  γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ internet 

θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή απνζηξνθή πξνο ηε Μαζεκαηηθή 

επηζηήκε.   

H6ΜΑΘ : Η ζρέζε θαηνρήο Η/Υ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν έρεη 

αλαινγηθφ ραξαθηήξα.  

H7ΜΑΘ : Η εβδνκαδηαία απαζρφιεζε κε ηνλ Η/Υ γίλεηαη επξχηεξε γηα ηνπο 

θαηφρνπο Η/Υ.  

H8ΜΑΘ: Δπεηδή πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε 

κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Η/Υ  θαη 

εηδηθφηεξα ζην ζρνιηθφ ρψξν.   

H9ΜΑΘ: Απηνί πνπ εθηηκνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, αιιά πηζηεχνπλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ζα 

εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία, φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα.  

H10ΜΑΘ: Όζνη εθηηκνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη επίζεο ρξήζηκα θαη γηα 

άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλ ήηαλ κάζεκα επηινγήο, επραξίζησο  ζα ην 

επέιεγαλ.  

H11ΜΑΘ: Οη καζεηέο πνπ εθηηκνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, επηζπκνχλ λα καζαίλνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά θαη έρνπλ θαιή βαζκνινγηθή επίδνζε ζην κάζεκα.   
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H12ΜΑΘ: Έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο παξνπζίαο ηνπ δηδάζθνληα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο, δηφηη εθηφο απφ ηε  ζπνπδαζηηθή ηνπο ζρέζε αλαδεηνχλ  θαη ηελ θαζαξά 

αλζξψπηλε επαθή. Απηφ εληζρχεηαη φζν νη ειηθηαθέο νκάδεο κεγαιψλνπλ.   

H13ΜΑΘ: Λφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαηαλφεζε 

Μαζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ζεσξνχλ ηα Μαζεκαηηθά βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα. 

Δπειπηζηνχλ φηη αλ ην δηδαρζνχλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζα αιιάμεη ν ραξαθηήξαο 

ηνπ θαη ζα γίλεη ελδηαθέξνλ, επράξηζην θαη ζπλαξπαζηηθφ. 

H14ΜΑΘ: Όζνη είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ζεσξνχλ επηθίλδπλεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο.  

H15ΜΑΘ : Απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ν  κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο ηνπο απαηηήζεηο, ηνπο αξέζεη ε 

λενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά, ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα θαη γεληθά πξνζπαζνχλ λα 

απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα ηνπ θαζεγεηή.  

H16ΜΑΘ: Οη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο ηνπο απαηηήζεηο, ζα επέιεγαλ ηα καζεκαηηθά αλ 

ήηαλ κάζεκα επηινγήο, επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ, δηνξζψλνπλ 

ηα ιάζε ηνπο  θαη ηθαλνπνηνχληαη, φηαλ ιχλνπλ κηα άζθεζε Μαζεκαηηθψλ.  

H17ΜΑΘ: Όζσλ ε βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά είλαη πςειή, είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο.   

H18ΜΑΘ: Οη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ κέρξη ηψξα ηξφπν δηδαζθαιίαο, δελ 

αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, δελ 

πηζηεχνπλ φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, δελ ηνπο αξέζεη ν πεηξακαηηζκφο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηάζζνληαη 

αξλεηηθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

H19ΜΑΘ : Απηνί πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κέρξη ηψξα ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

πηζηεχνπλ ζηε ρξεζηκφηεηα  ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο 
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δξαζηεξηφηεηεο, αλαπηχζζνληαο ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπο.    

H20ΜΑΘ: Όζνη επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο (λέεο ηερλνινγίεο   θαη 

θαζεγεηήο) είλαη θαη θάηνρνη Η/Υ.  

H21ΜΑΘ: Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο αλαπηχζζνπλ 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ Η/Υ . 

H22ΜΑΘ: Απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο έρνπλ θαη 

επξπδσληθή ζχλδεζε.   

H23ΜΑΘ: Όζνη πηζηεχνπλ ζην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο απαζρνινχληαη θαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ Η/Υ.   

H24ΜΑΘ: Οη  καζεηέο – εξγαδφκελνη, νη νπνίνη επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, πηζηεχνπλ ζηε βνήζεηα, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε ζηγνπξηά πνπ ηνπο 

παξέρεη ν Η/Υ ζηελ εθπφλεζε ζπνπδαζηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ, ζηελ έιμε απφ ηνλ Η/Υ, 

κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζπάει ε κνλνηνλία ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. 

Ωο θαζεγεηήο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ Η/Υ ζηελ αίζνπζα, θαζψο θαη ζηηο εκέξεο πνπ  

απνπζηάδεη απφ ην ζρνιείν (θνχξαζε – αζζέλεηα) ή θαη αξγίεο θαη επηζπκεί κέζσ 

δηαδηθηχνπ, λα ελεκεξσζεί απφ θάπνηνλ δηθηπαθφ ηφπν, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

καζεκαηηθά θαη λα επηθνηλσλήζεη επίζεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ.  

Οη 30 ζπλνιηθά Υποθέζειρ πνπ αθνξνχζαλ ην δεχηεξν δείγκα, δειαδή ηνπο 

θοιηηηέρ ηος Τμήμαηορ Εθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ (Πανεπιζηήμιο 

Μακεδονίαρ), νη νπνίεο θαη δηεξεπλήζεθαλ  κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ήηαλ : 

H1ΦΟΙΣ : Οη  θαηέρνληεο  Η/Υ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ζην ζπίηη.   

H2ΦΟΙΣ : Όζνη έρνπλ  Η/Υ,  έρνπλ θαη θαιή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά.  

H3ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο  θάηνρνη Η/Υ,  ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε ηνπ Η/Υ ζπάει ηε 

κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ειθχεη ηνπο θνηηεηέο.   

H4ΦΟΙΣ: Απηνί πνπ είλαη θάηνρνη Η/Υ,  έρνπλ σο δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηελ 

απνζηνιή θαη ιήςε e-mails.  
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H5ΦΟΙΣ: Οη  θάηνρνη  Η/Υ έρνπλ θαη δηαζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.    

H6ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο Η/Υ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίιπζεο κηαο άζθεζεο, φηαλ θάλνπλ ιάζε εξγάδνληαη κέρξη λα ηα δηνξζψζνπλ.  

H7ΦΟΙΣ : Θεσξνχλ φηη εάλ θάπνηεο εκέξεο αδπλαηνχλ λα κεηαβνχλ ζην 

Παλεπηζηήκην θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (ιφγσ 

αζζέλεηαο, θνχξαζεο αξγηψλ, θαθνθαηξίαο), ζα ηνπο ελδηέθεξε λα ππάξρεη θάπνηνο 

δηθηπαθφο ηφπνο ζην Internet, ζηνλ νπνίν ζα έβξηζθαλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, 

δηάθνξα tests θαη αζθήζεηο ή αθφκα θαη επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο.[Αςηό για 

ηοςρ θοιηηηέρ ηηρ Εθαπμοζμένηρ πληποθοπικήρ ππαγμαηοποιείηαι ζε μεγάλο 

βαθμό δια ηος Compus]    

H8ΦΟΙΣ : Οη γνλείο ησλ θνηηεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά ζα ηνπο 

ρξεζηκεχζνπλ ζε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, έρνπλ επαθή κε ηνλ Η/Υ.  

H9ΦΟΙΣ : Απηνί πνπ πηζηεχνπλ ζηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 

κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, δέρνληαη θαη κηα ζεηξά απφ ζπγγεληθέο 

ηδηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Θεσξνχλ φηη νη Η/Υ δίλνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά ζηηο  ζπνπδαζηηθέο ηνπο εξγαζίεο, ζα πξνηηκνχζαλ ηα 

Μαζεκαηηθά αλ ήηαλ κάζεκα επηινγήο, εάλ θάλνπλ ιάζε ζηηο αζθήζεηο πνπ ιχλνπλ 

εξγάδνληαη κέρξη λα ηα δηνξζψζνπλ,  έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, φηαλ 

βξίζθνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα θαη γεληθά πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία θάζε αλζξψπνπ.  

H10ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο πνπ ζεσξνχλ κεγάιε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζηηο κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, δέρνληαη θαη κηα ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκαηηθψλ. Θέινπλ λα γλσξίδνπλ νηηδήπνηε λέν 

αλαθνηλψλεηαη ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηελ ψξα ηεο 

δηδαζθαιίαο, αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζέινπλ ηνλ Η/Υ γηα πεηξακαηηζκφ θαη ηέινο πηζηεχνπλ, φηη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Η/Υ επηιχνληαη πεξηζζφηεξα θαη πνιππινθφηεξα πξνβιήκαηα.   

H11ΦΟΙΣ : Όζνη ζεσξνχλ κεγάιε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 
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κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.  

H12ΦΟΙΣ : Απηνί πνπ ζεσξνχλ κεγάιε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 

κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, δελ έρνπλ θαη πςειή βαζκνινγία ζην 

κάζεκα.  

H13ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα, δελ ζα ην επέιεγαλ 

ζαλ κάζεκα επηινγήο γηαηί πηζηεχνπλ φηη ηα καζεκαηηθά δελ αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, 

ηε λνεκνζχλε, ηε θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ.    

H14ΦΟΙΣ : Απηνί πνπ λνκίδνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ζεσξνχλ φηη δελ 

απαηηνχληαη επξχηεξεο γλψζεηο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Η/Υ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.  

H15ΦΟΙΣ : Όζνη ζεσξνχλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο, κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 

ηεο έξεπλαο πιεζαίλνπλ.   

H16ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην 

ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα, ζεσξνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη ζα επέιεγαλ ινγηζκηθφ, πνπ ζα έδηλε 

απαληήζεηο ζε ζχλζεηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα .  

H17ΦΟΙΣ : Απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο, κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα, δελ έρνπλ πςειή 

βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά.  

H18ΦΟΙΣ : Πηζηεχνπλ φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα θαη λνκίδνπλ φηη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Η/Υ κπνξνχλ λα πεηξακαηίδνληαη ζηα Μαζεκαηηθά, θαζψο επίζεο θαη 

φηη ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε.  

H19ΦΟΙΣ : Όζνη ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 
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δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ζεσξνχλ φηη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ Η/Υ δεκηνπξγείηαη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα βνεζήζεη λα 

αληεπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

H20ΦΟΙΣ : Απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, αλ ηα Μαζεκαηηθά 

ήηαλ κάζεκα επηινγήο ζα ην επέιεγαλ, φηαλ θάλνπλ ιάζε ζηηο αζθήζεηο εξγάδνληαη 

κέρξη λα ηα δηνξζψζνπλ, αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε φηαλ βξίζθνπλ ηα ζσζηά 

απνηειέζκαηα ζηηο αζθήζεηο θαη ηέινο πηζηεχνπλ φηη ηα καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ 

ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ.  

H21ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ηελ άπνςε πσο ν κέρξη ηψξα ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο  απαηηήζεηο ηνπο, 

ζπλδπάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο  ηνλ Η/Υ θαη έηζη 

ληψζνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ Η/Υ θαη 

ηέινο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ Η/Υ, αλ αξγφηεξα είραλ δηδαθηηθή ζηαδηνδξνκία. 

Δπίζεο ζεσξνχλ φηη ν Η/Υ εκπινπηίδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ηε δηδαζθαιία. 

H22ΦΟΙΣ : Όζνη λνκίδνπλ φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, επηζπκνχλ ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ Internet κε δηθηπαθνχο ηφπνπο Μαζεκαηηθψλ, φηαλ αδπλαηνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία.   

H23ΦΟΙΣ  : Απηνί πνπ πηζηεχνπλ πσο ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, δελ ζεσξνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη έρνπλ πςειή βαζκνινγία ζην 

κάζεκα, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη επηζπκία ηνπο είλαη λα καζαίλνπλ, φ,ηη 

θαηλνχξγην επηζηεκνληθά πξνθχπηεη κε ηα Μαζεκαηηθά.  

H24ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, αζρνινχληαη κε ηα 

καζεκαηηθά θαη πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ, θαζψο επίζεο πηζηεχνπλ 

φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα καζεκαηηθά ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα.  
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H25ΦΟΙΣ : Όζνη επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ πσο ν Η/Υ 

εληζρχεη ηε απηνπεπνίζεζε θαη ηε ζηγνπξηά απηνχ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζηηο 

ζπνπδαζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.   

H26ΦΟΙΣ : Απηνί πνπ ζεσξνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ φηη  

ππάξρεη ειάρηζηνο θίλδπλνο (παίξλσ ην απνηέιεζκα αιιά δελ βιέπσ ηνλ ηξφπν) απφ 

ηελ επέκβαζε ηνπ Η/Υ ζηε δηδαζθαιία.  

H27ΦΟΙΣ: Οη θνηηεηέο, πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, πηζηεχνπλ 

πσο αμίδεη ηνλ θφπν λα απνθηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο θάπνηεο ρξήζηκεο γλψζεηο γχξσ 

απφ ηνλ Η/Υ έηζη ψζηε λα ηνλ αμηνπνηήζεη.   

H28ΦΟΙΣ : Όζνη πηζηεχνπλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο ηελ εκπινπηίδνπλ (επθνιία – ηαρχηεηα 

– αθξίβεηα) . 

H29ΦΟΙΣ : Απηνί πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ φηη ε 

ρξήζε ηνπ Η/Υ ζπάεη ηε κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ειθχεη ην 

θνηηεηή.  

H30ΦΟΙΣ : Οη θνηηεηέο, πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ, φηη 

εάλ ζηαδηνδξνκνχζαλ ζαλ εθπαηδεπηηθνί ζην κέιινλ, ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

Η δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ απνξξέεη απφ ηε κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο έξεπλαο, αλ δειαδή ν ζπλδπαζκφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηηρ 

κιμυλίαρ κε έλα εμειηγκέλν ηερλνινγηθά πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη 

εκπαιδεςηικό λογιζμικό και διαδίκηςο, νδεγεί ζηε :  

 Γηεχξπλζε ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ησλ δηδαζθνκέλσλ. 

 Δμνηθνλφκεζε ηθαλνχ ρξφλνπ. 

 Αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο σο απαξαίηεην επηζηεκνληθφ εθφδην ζην 

ρψξν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ. 

 Μεγαιχηεξε θαη πνηνηηθφηεξε πιεξνθφξεζε γηα θάζε καζεκαηηθή 

έλλνηα. 

 Δπηθνηλσλία κε επηζηεκνληθνχο θχθινπο – ρψξνπο, πνπ βξίζθνληαη ζε 
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δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή κέζσ δηαδηθηχνπ (Παλεπηζηήκηα, 

Φνξείο) 

 Γλψζε δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ ή εθδειψζεσλ (δηαγσληζκφο 

Μαζεκαηηθήο Δηαηξίαο – Έλσζεο Φπζηθψλ) πνπ αθνξνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά γεληθφηεξα. 

 Γηεπθξίληζε – δηαιεχθαλζε ζθνηεηλψλ ζεκείσλ θαηά ηελ επίιπζε ελφο 

καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (γηα παξάδεηγκα, κε ηε βνήζεηα κηαο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο θαηαλνείηαη θαιχηεξα ε έλλνηα ηνπ νξίνπ - 

ζχγθιηζεο κηαο ζπλάξηεζεο ζε θάπνηνλ αξηζκφ ή ζην άπεηξν) 

 Η αλαθάιπςε φιν θαη πεξηζζφηεξν εμειηγκέλσλ επγαλείυν, πνπ 

ππνβνεζνχλ ηα καζεκαηηθά, θεθαιαηνπνηνχλ ηε γλψζε θαη αλνίγνπλ 

λέεο ιεσθφξνπο έξεπλαο γηα ην καζεηή. Δίλαη δειαδή απηφ πνπ ιέκε, 

φηη νη  ππνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα 

βαζκφ γηα λα πινπνηήζνπλ ην κνληέιν ηεο κεθαλαιοποιημένηρ 

μάθηζηρ. 

 Ο Η/Υ απνηειεί κεηεμέιημε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο ππνβνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αιγνξηζκηθήο 

ζθέςεο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. 

 Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο, δηφηη ππάξρεη πιένλ πεδίν γηα 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε άιινπο καζεηέο. 

 Αλάθηεζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρξήζηκνπ ινγηζκηθνχ. 

 Γίλεη απηνπεπνίζεζε ζην καζεηή θαη αληηιακβάλεηαη, φηη ε κάζεζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ψξεο αλεμάξηεηεο απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ θαζεγεηή. 

 Οη παξερφκελεο  απφ ηνπο Η/Υ δπλαηφηεηεο ζε ήρν, κνπζηθή, ρξψκα, 

εκπινπηίδνπλ θαη νκνξθαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο γλψζεο. 

 Έκπλεπζε ζην καζεηή δείρλνληάο ηνπ κε βησκαηηθφ ηξφπν ηε ραξά ηεο 

αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο. 

 Παξνρή δπλαηφηεηαο πεηξακαηηζκνχ, κε άκεζα απνηειέζκαηα ζηελ 

νζφλε ηνπ Η/Υ.  

 Καη γεληθφηεξα ε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, απφ έλαλ 

παζεηηθφ αθξναηή, πνπ απνζηεζίδεη ζε έλαλ καζεηή ελεξγφ, 

επνηθνδνκεηηθφ έλαλ καζεηή πνπ αλαθαιχπηεη.  
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Η θαζπζηέξεζε ηεο ρψξαο καο ζηα επξσπατθά πεπξαγκέλα, πνπ αθνξνχλ  

ζέκαηα ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο (σαμηλό 

ύτορ κπαηικών δαπανών, πεπιοπιζμένη επιμόπθυζη διδαζκόνηυν, ελλιπή ηεσνολογικό 

εξοπλιζμό ζηοςρ σώποςρ εκπαίδεςζηρ, ςτηλό κόζηορ διαζύνδεζηρ ζηα διεθνή δίκηςα, 

αποςζία κινήηπυν ζε διδάζκονηερ και διδαζκόμενοςρ κ.α.)   θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εθείλσλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ  ζε κηα 

πλεπκαηηθή θαη επηζηεκνληθή ζςνοδοιποπία - ζςμμεηοσή ζηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε, 

ε νπνία ζπληειείηαη ζηηο κέξεο καο.  Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ, κπνξεί κελ λα εκπεξηέρεη ηα απαξαίηεηα παηδαγσγηθά θαη 

επηζηεκνληθά εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, ζηεξείηαη ηεο 

ζπκβνιήο ησλ ηερλνινγηθψλ εθείλσλ βνεζεκάησλ, πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ 

πνηνηηθφηεξε, απνδνηηθφηεξε θαη ελδηαθέξνπζα.     

Η ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηψλ είλαη ζήκεξα αναγκαία θαη επιβεβλημένη. 

Οη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο απαηηνχλ κηα ζνβαξφηεξε θαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε 

πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα κειέηεο θαη  απαηηνχλ λα θαηαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν 

πνηνηηθή ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ,  είλαη ην 

πέξαζκα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ζε έλαλ κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

φπνπ αξκνληθά ζα ζπλππάξρνπλ, απφ ηε κία πιεπξά ν δηδάζθσλ θαη απφ ηελ άιιε ε 

ζπλδξνκή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Η επηινγή ησλ δεηγκαηηθψλ απηψλ νκάδσλ,  πνπ είρε σο ζθνπφ ηελ 

ππνβνήζεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ, ψζηε λα μεπεξαζηνχλ νη νπνηεζδήπνηε γλσζηηθέο 

αδπλακίεο θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν πξνζηηή θαη ελδηαθέξνπζα ε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, έγηλε κε ηα παξαθάησ επηζηεκνληθά θξηηήξηα γεληθνχ θαη εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 Πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα δηάβαζκα ιφγσ εξγαζίαο. 

 Κεθαιαηνπνίεζε καζεκαηηθψλ γλψζεσλ. 

 Πνζνηηθή βειηίσζε ζηελ αληηκεηψπηζε επίιπζεο ηνπ φγθνπ ησλ 

πξνβιεκάησλ 

 Μεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη φρη απνζηήζηζε γλψζεσλ 

 Οπηηθή απεηθφληζε ησλ απαληήζεσλ κε ηε βνήζεηα γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ. 

 Δπαθή επηζηεκνληθψλ – καζεκαηηθψλ ζεκάησλ εθηφο σξαξίνπ 
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δηδαζθαιίαο  

 Δλεκέξσζε ζηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη αλαθαιχςεηο παγθνζκίνπ 

ελδηαθέξνληνο, πνπ αθνξνχλ ηα καζεκαηηθά θαη ηελ πιεξνθνξηθή 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Δπηθνηλσλία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, δηδάζθνληεο θαη άιινπο 

δηδαζθφκελνπο.    

Τα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνπο δχν πιεζπζκνχο σο αληηθείκελα ηεο 

έξεπλαο είλαη :   

Εζπεπινά Λύκεια  

 Η νηθνλνκηθή αλέρεηα. 

 Η γισζζηθή θαη εθθξαζηηθή αλεπάξθεηα. 

 Τα επηζηεκνληθά θελά. 

 Η άκεζε επίιπζε επαγγεικαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Η αδπλακία  πιήξνπο θαηαλφεζεο θαη αληίιεςεο καζεκαηηθψλ 

δεηεκάησλ, ιφγσ ειηθίαο. 

 Η γεληθφηεξε θνηλσληθή ππνβάζκηζε ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά  ζην 

γφληκν έδαθνο ηεο γλψζεο. 

Τμήμα Εθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ 

 Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

 Η επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε θαη δηείζδπζε  

 Η παξνπζίαζε επηζηεκνληθψλ κειεηψλ 

 Η αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ εθαξκνγψλ 

 Η δηεχξπλζε ελδηαθέξνληνο ζε αλαδήηεζε ινγηζκηθνχ, πνπ αθνξνχλ 

άιιεο   επηζηεκνληθέο πεξηνρέο.  

Τέινο ε δηάξζξσζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο πεξηιακβάλεη  ηνλ Πξφινγν, ηελ 

Δηζαγσγή, ηα έμη Κεθάιαηα θαη ηα δχν Παξαξηήκαηα,  ησλ νπνίσλ ηα πεξηερφκελα  

γεληθά, είλαη ηα παξαθάησ : 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ  

Παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο γλψζεο πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί ε 

αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, κε ηαπηφρξνλε 

παξνπζίαζε ηεο πξσηνηππίαο ηεο δηαηξηβήο θαη ησλ επηηεπρζέλησλ ζηφρσλ. Δπίζεο 

παξνπζηάδνληαη ηα πεξηερφκελα, κέζσ ησλ  ππνζέζεσλ ηεο δηαηξηβήο ζπλνπηηθά. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ  

Πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο γλψζεο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, ε 

κεηάδνζε ηεο γλψζεο, ν ηξφπνο κεηάδνζεο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θαη επηζηεκνληθή 

πείξα, νη μαθηηικέρ θαη θοιηηηικέρ νκάδεο,  σο  απνδέθηεο ηεο γλψζεο. Η 

δηδαζθαιία γεληθφηεξα θαη νη κέζνδνη δηδαθηηθήο ησλ καζεκαηηθψλ εηδηθφηεξα. Η 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο απφ δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

             Παξνπζηάδνληαη νη ππνινγηζηηθέο κεραλέο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα 

κε κηα ζχληνκε αιιά αξθεηά ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά αιιά θαη ηζηνξηθά 

αλάιπζε.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

              Πεξηιακβάλεη ηα Μαζεκαηηθά Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα, κε κηα ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε, αιιά θαη πιήξε αλάιπζή ηνπο, θπξίσο σο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο θαζελφο 

εμ απηψλ. 

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
   

Πεξηγξάθνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ ςεθηαθνχ ρψξνπ 

δηδαζθαιίαο. Τα δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα – πίλαθεο, ν ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο, 

ε επξπδσληθφηεηα, νη δηθηπαθνί ηφπνη Μαζεκαηηθψλ, ην ςεθηαθφ βηβιίν – 

βηβιηνζήθεο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Αζρνιείηαη κε ηε ζπκκεηνρή  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο . Η εηζδνρή πνίσλ απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο, είλαη 

πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή, αλαγθαία  θαη απνδεθηή ζήκεξα.  Γηεζλήο  αλαζθφπεζε, 

Δπξσπατθή θαη Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε . Βαζκνί πξνφδνπ. 

Αληηθξνπφκελεο απφςεηο, γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο πιεπξάο ηεο  δηαηξηβήο. Ο ηξφπνο 
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ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο.  Τν εξσηεκαηνιφγην.  Οκάδεο ζπκπιήξσζεο 

(Δζπεξηλά Λχθεηα – Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο). Δζηίαζε ηεο κειέηεο. 

Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Σπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ.  Δπαιήζεπζε ή απφξξηςε ησλ ππνζέζεσλ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Παξάιιειε παξάζεζε  απνηειεζκάησλ ησλ  δχν δεηγκάησλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Δπηδξάζεηο θαη ζπλέπεηεο ηεο κειέηεο. Τα ηειηθά 

επξήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο  θαη ν εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο. Δκπεηξηθέο πξνηξνπέο, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

Γηαηχπσζε εξσηεκάησλ πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

κέιινλ.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο (50 εξσηήκαηα). Υπάξρνπλ νη ζπληνκνγξαθίεο ησλ 

κεηαβιεηψλ, νη δπλαηέο ηηκέο πνπ ειάκβαλαλ, θαζψο θαη ε επεμήγεζε ησλ επηινγψλ. 

Αθνινπζεί ε νινθιεξσκέλε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο κειέηεο.   

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 Καηαγξάθνληαη κε εμειηθηηθφ ηξφπν νη ππνινγηζηηθέο κεραλέο, απφ ην ηέινο 

ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ κέρξη ζήκεξα. Πεξηγξάθνληαη νη αλαθαιχςεηο ησλ 

επηζηεκφλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ θαη επηζεκαίλεηαη ε ηαρχηαηε θαη ξαγδαία 

επηθξάηεζε ησλ Ηιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ ζε νιφθιεξν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο 

θαη επηζηεκνληθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 
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Η  θαληαζία  είλαη ζεκαληηθόηεξε  από  ηε  γλώζε 

      EINSTEIN     1879-1955 μ.Χ. 
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ΔΙΣΑΓΩΓΗ 

    Δ.1    Πεπί γνώζευρ 

                    Δ.1.1 Τπόποι μεηαθοπάρ ηηρ γνώζηρ 

                    Δ.1.2   Μάθηζη 

    Δ.2    Θευπίερ – Σσολέρ  μάθηζηρ  

                    Δ.2.1   Σςμπεπιθοπιζμόρ - Σςνειπμική θευπία   (Behaviorism)   

                             Δ.2.1.1    Ι. Pavlov   

                               Δ.2.1.2    E.L. Thorndike 

                               Δ.2.1.3    B.F. Skinner  

                               Δ.2.1.4    Ν. Crowder 

                    E.2.2   Οικοδομιζμόρ   (Constructivism) 

                             Δ.2.2.1   S. Papert  

                             Δ.2.2.2   T. Βoyle  

                    Δ.2.3   Αναπηςξιακή Θευπία – Γενεηική επιζηημολογία 

                             Δ.2.3.1   J.  Piaget  

                    Δ.2.4   Οι κοινυνικοπολιηιζμικέρ θευπίερ  

                             Δ.2.4.1   J. Bruner 

                             Δ.2.4.2   L. Vygotsky  

                             Δ.2.4.3   Leontiev, Luria  και  Νardi 

                    E.2.5   Θευπία ηηρ επεξεπγαζίαρ ηηρ πληποθοπίαρ 

                    Δ.2.6   Θευπία ηηρ Οςμανιζηικήρ τςσολογίαρ   

    E.3     Η Γιδακηική ηυν Μαθημαηικών  

                    Δ.3.1   Η   Ψςσολογία  ηυν  Μαθημαηικών 

                    Δ.3.2   Το μαθηηοκενηπικό μονηέλο 

                    Δ.3.3   Η ζκόπεςζη ηηρ διδαζκαλίαρ ηυν Μαθημαηικών 

                    Δ.3.4   Πποϋποθέζειρ και απσέρ  
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E.1   Πεπί γνώζευρ 

Ο Πιάησλ σο ηδεαιηζηήο θηιόζνθνο αλαδεηά ζηε γιώζζα ην κέζν πξνο ηε 

βέβαηε γλώζε, ηε γλώζε ησλ ηδεώλ. Πξνσζεί ηελ έλλνηα ησλ έκθπησλ ηδεώλ θαη 

ππνζηεξίδεη όηη ε αιεζηλή γλώζε απνθηάηαη κόλν κέζσ ηνπ λνπ (ινγηζηηθό) θαη όρη 

κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. «Η ιύζε απέλαληη θαη ζηνπο δύν θηλδύλνπο είλαη λα κελ αζθεί 

θαλείο ηελ ςπρή ρσξίο ην ζώκα νύηε ην ζώκα ρσξίο ηελ ςπρή, ώζηε λα δηαηεξείηαη ε 

ηζνξξνπία. Έηζη ν καζεκαηηθόο ή απηόο πνπ εξεπλά ρξεζηκνπνηώληαο ην λνπ ηνπ, 

πξέπεη λα δίλεη βάξνο θαη ζηελ άζθεζε ηνπ ζώκαηνο, ελώ απηόο πνπ επηδίδεηαη ζηελ 

άζθεζε ηνπ ζώκαηνο πξέπεη λα θξνληίδεη θαη ηηο θηλήζεηο ηεο ςπρήο κέζσ ηεο 

ελαζρόιεζεο κε ηηο ηέρλεο θαη ηε θηινζνθία». (Τηκαίνο κηθ.Β.Κάιθαο).  

Ο καζεηήο ηνπ, Αξηζηνηέιεο μεθηλά  νξίδνληαο ηελ επηζηήκε σο ηελ αιεζηλή 

θαη βέβαηε γλώζε. Γη’ απηόλ ε ηάμε ηνπ θόζκνπ είλαη έλα πξώην δεδνκέλν, πξνθαλέο 

θαη αλαγθαίν από κόλν ηνπ, πνπ δελ έρεη λόεκα λα δεηάκε ην γηαηί είλαη έηζη, απιώο 

ην αληηιακβαλόκαζηε θαη ην αλαιύνπκε. (Δ.Λ.Ι.Α. Θεζζαινλίθεο). 

Η ζεσξία πεξί γλώζεσο ηνπ Αξηζηνηέιε βαζίδεηαη ζηελ άπνςε όηη νη βαζκνί 

γλώζεο ζπληεινύληαη από δύν παξάγνληεο (εκπεηξία, αίζζεζε). Η κελ εκπεηξία 

ζεσξείηαη αλώηεξνο βαζκόο γλώζεο από ηελ αίζζεζε, από δε ηηο αηζζήζεηο έρνπκε  

ηελ πεγή ηεο αξρηθήο  γλώζεο σο πξνϋπόζεζε  ηεο λόεζεο. ην εξώηεκα όκσο ηη 

είλαη ε γλώζε, ε απάληεζε ζπλνςίδεηαη ζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά : 

 Γηάθξηζε ησλ αξρώλ θαη ησλ αηηηώλ, δειαδή ηεο νπζίαο, ηεο πνηόηεηαο θαη 

ηεο ζρέζεο ελόο πξάγκαηνο κε ηα άιια πξάγκαηα,  

 Γηαθέξεη από ηελ εκπεηξία (ε εκπεηξία είλαη ε αξρή ηεο)  

 θνπόο ηεο γλώζεο είλαη ε αλαθάιπςε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.  

θνπόο ηεο κάζεζεο, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, είλαη ε επίηεπμε ηεο ηειείσζεο, ε 

νπνία έγθεηηαη ζηελ πξαγκάησζε ησλ ηδηαίηεξσλ δπλαηνηήησλ ηεο λόεζεο πνπ 

δηαζέηεη ν άλζξσπνο («εληειέρεηα»). Η ηειείσζε ηνπ αλζξώπνπ, ηαπηίδεηαη κε ηελ 

επδαηκνλία, ε νπνία δελ λνείηαη κόλν σο επραξίζηεζε ή ηθαλνπνίεζε από ηελ 

απόιαπζε πιηθώλ ή πλεπκαηηθώλ αγαζώλ, αιιά σο ελέξγεηα ηεο ςπρήο ε νπνία ηείλεη 

πξνο ηελ ηειείσζε κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ζεσξεηηθνύ θαη ηνπ πξαθηηθνύ λνπ πξνο 

ηελ επηδίσμε ηνπ αγαζνύ. Ο άλζξσπνο πξνβαίλεη ζηελ επηηέιεζε ησλ άξηζησλ 

ελεξγεηώλ, πνπ είλαη νη δηαλνεηηθέο θαη εζηθέο αξεηέο, κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

ζεσξεηηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο λόεζεο. Η αγσγή, θαηά ζπλέπεηα, έρεη σο απνζηνιή λα 
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ζπληειέζεη ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνύ ηεο ύπαξμεο, ζηελ επίηεπμε ηεο 

επδαηκνλίαο, αζθώληαο ηνλ άλζξσπν ζηελ επηηέιεζε ηεο αξεηήο.( Ισάλλεο Γειιήο, 

θαζεγεηήο Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ). 

Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο  ην λόεκα ηεο παηδείαο  δελ ήηαλ κηα  ζηείξα 

απόθηεζε γλώζεσλ, αιιά  κέζνλ γηα ηελ  ηζόξξνπε αλάπηπμε ςπρήο θαη ζώκαηνο. 

Σν δεηνύκελν ζήκεξα είλαη, αλ πξάγκαηη ε δηδαζθαιία, ζην ζύζηεκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πθίζηαηαη, ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ζπνπδαίσλ πνιηηώλ, 

επηβεβαηώλνληαο ή όρη ηηο απόςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε. 

Ο σθξάηεο ρξεζηκνπνηεί ηε  καηεπηηθή κέζνδν γηα ηελ απόθηεζε ηεο 

γλώζεο.   

Ο Ηξάθιεηηνο ιέγεη πσο εκείο σο ζλεηνί δελ είλαη δπλαηό λα έρνπκε νπζηώδε 

γλώζε. ηε ζπλέρεηα ηζρπξίδεηαη πσο κόλνλ νη ζενί είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ αιεζηλή 

γλώζε (...ζείνλ δε έρεη).  

ηνπο πξνζσθξαηηθνύο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πεξηβάιινλ ηεο Ισλίαο νη λένη 

δηαλνεηέο, όπσο ν Θαιήο θαη ζηε ζπλέρεηα νη Μηιήζηνη Αλαμίκαλδξνο θαη 

Αλαμηκέλεο, εκθαλίδνληαη ζπλδεδεκέλνη, από θαηαγσγή θαη ζίγνπξα ιόγσ ηνπ θνηλνύ 

ζην νπνίν απεπζύλνληαλ, κε κηα αξηζηνθξαηία λαπηηθώλ θαη εκπόξσλ. Οη απαηηήζεηο 

απηνύ ηνπ θνηλνύ αθνξνύλ ηε γλώζε ηνπ θόζκνπ: κηα γλώζε θαηά κείδνλα ιόγν 

γεσγξαθηθή θαη εζλνινγηθή, έπεηηα, γεληθόηεξα, θνζκνγνληθή, αζηξνλνκηθή θαη 

θπζηθή (Δθεκεξίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»). 

Καηά δεύηεξν ιόγν, νη νθηζηέο ζπκκεξίδνληαλ θάηη πνπ κπνξεί επηηπρέζηεξα 

λα νλνκαζηεί θηινζνθηθή ζηάζε, ζπγθεθξηκέλα έλαλ θνηλό ζθεπηηθηζκό, κηα έιιεηςε 

εκπηζηνζύλεο ζηε δπλαηόηεηα ηεο απόιπηεο γλώζεο. Η γλώζε εμαξηάηαη από δύν 

πξάγκαηα: ηελ θαηνρή ηθαλνηήησλ, πνπ κπνξνύλ λα καο θέξνπλ ζε επαθή κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, θαη ηελ ύπαξμε κηαο ζηαζεξήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ ζέινπκε λα 

γλσξίζνπκε. Χο όξγαλα ηεο γλώζεο  νη αηζζήζεηο είραλ αληηκεησπίζεη ηώξα πηα 

απζηεξή κεηαρείξηζε, θαη ηίπνηε άιιν δελ είρε σο ηώξα κπεη ζηε ζέζε ηνπο. Καη ε 

πίζηε ζηελ ελόηεηα θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ ύκπαληνο είρε ππνλνκεπηεί, ρσξίο 

αθόκα λα έρεη αλαδπζεί ε άπνςε όηη κπνξεί λα πθίζηαηαη κηα κόληκε θαη πξνζηηή ζηε 

γλώζε πξαγκαηηθόηεηα έμσ θαη πέξα από ην θπζηθό θόζκν. (Ekivolos. 

gr )                               

Γλώζε – έξεπλα – θαηλνηνκία, ιέμεηο ζπγγεληθέο, ζπλπθαζκέλεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο πξνόδνπ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ.  Η γλώζε είλαη ην 



40 Εισαγωγή 

 

                                           Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

θαηαύγαζκα ηεο ςπρήο από ηελ αιήζεηα πνπ ππάξρεη ζηε θύζε. Σα πξώηα 

εξεζίζκαηα γηα ηα πώο θαη ηα γηαηί ηεο θύζεο απνηέιεζαλ εθαιηήξηα γηα ηηο πξώηεο 

επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. Η επηζηήκε πξέπεη λα παηδαγσγεί 

θαη λα ηέξπεη θαη κόλν ε δύλακή ηεο λα κνξθώλεη κπνξεί λα θξαηήζεη δσληαλή κηα 

επηζηήκε. Άιισζηε   ηα καζεκαηηθά είλαη ε επηζηήκε κε ηελ νπνία κηα πεπεξαζκέλε 

δηάλνηα θηινδνμεί λα βπζνκεηξήζεη ην άπεηξν. (Diderot – Γηαθσηηζκόο). 

Ο John Locke πξνηείλεη όηη ην αλζξώπηλν κπαιό είλαη έλαο ιεπθόο ράξηεο 

θαηά ηε γέλλεζε θαη όηη όιε ε γλώζε πξνζιακβάλεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. 

Η γλώζε ζπλέβαιιε  ζηελ πξννδεπηηθή βειηίσζε νιόθιεξεο ηεο αλζξώπηλεο 

λόεζεο. Οη Πξνζσθξαηηθνί, νη νθηζηέο, ν Πιάησλ, ν Αξηζηνηέιεο (δηάθξηζε 

επηζηεκνληθώλ θιάδσλ) εμέζξεςαλ ηηο θνηλσλίεο  κε ηηο ζεσξίεο ηνπο πεξί  ηξόπνπ 

ζθέςεο –  απόθηεζε γλώζεο – αλαγθαηόηεηα ηεο επηζηήκεο. Οη πξώηεο 

επηζηεκνληθέο θνηλόηεηεο εξεπλνύζαλ ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζύκπαληνο θαη ζεσξνύζαλ 

όηη ρσξίο ην ράνο δε ζα ππήξρε γλώζε αιιά θαη ε γλώζε ρσξίο αξεηή δε ζα είρε 

θακία αμία. Η αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηόκνπ ζπλνδεπόηαλ από ζηνηρεηώδε 

επηζηεκνληθή γλώζε θαη επάξθεηα.     

 ηνπο δηδαθηηθνύο θαη παλεπηζηεκηαθνύο ρώξνπο, (νη νπνίνη παξακέλνπλ 

πξνπύξγηα επηζηεκνληθήο ζνβαξόηεηαο) αλαπηύζζεηαη θαη επεθηείλεηαη ε έλλνηα ηεο 

γλώζεο κε ζεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, δεκηνπξγηθέο, γόληκεο, αμηαθέο, 

νπζηαζηηθέο θαη νπζηώδεηο έηζη ώζηε, παξά ηα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά πξνβιήκαηα, 

λα  απνηεινύλ πεγή δξάζεο θαη αηζηνδνμίαο. Οη ρώξνη ινηπόλ απηνί δελ είλαη ηίπνηε 

άιιν, παξά ρώξνη πξνβιεκαηηζκνύ, ακθηζβήηεζεο, έξεπλαο θαη παξαγσγήο γλώζεο, 

όπνπ ε ειεύζεξε θαη αλεκπόδηζηε έθθξαζε ζε πνιηηηζκέλν επίπεδν απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ θαη ηεο πςειήο ηνπο 

απνζηνιήο. Παξάιιεια θάζε ρώξνο δηδαζθαιίαο είλαη εληαγκέλνο ζηελ θνηλσλία θαη 

νθείιεη λα δηαηεξεί αλνηθηνύο ηνπο δηαύινπο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηα 

όπνηα θαηλνύξγηα επηηεύγκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, γηα επνηθνδνκεηηθή 

θξηηηθή, γηα δηάινγν. (Πεξηνδηθό «Τξηπηόιεκνο») 

  Η αιεζηλή θαη πνηνηηθή παηδεία εδξάδεηαη πάληα ζηε δίςα ηνπ καζεηή θαη ζην 

πάζνο ηνπ δαζθάινπ.   Σν γλήζην θαη έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηεπνκέλσλ γηα ηε 

κεηάδνζε ηεο γλώζεο, δπλακώλεη ηελ επηζπκία ησλ δηδαζθόλησλ λα αληαπνθξηζνύλ 

αθόκε πεξηζζόηεξν ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Έηζη ε γλώζε κε ηε καζεηεία απνηεινύλ 

κηα δηαλνεηηθή, δηδαθηηθή θαη παηδεπηηθή πξόθιεζε γηα ηνπο δηδάζθνληεο. Άιισζηε 
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δελ πξέπεη λα καο δηαθεύγεη όηη ε επηζηήκε έρεη νξγαλσζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

παηδαγσγηθή ηεο απνζηνιή. ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ην κεγάιν ξεύκα ηεο 

επηζηήκεο ζπλδπάδεη ηελ πξόνδν θαη ηελ θαιιηέξγεηα  ηνπ αλζξσπίλνπ πλεύκαηνο,  

κε ηηο αλαγθαηόηεηεο ηεο αλζξσπόηεηαο  γηα  πνηνηηθόηεξε  δσή. Ο ζύγρξνλνο 

επηζηεκνληθόο εμνπιηζκόο κε λέα ηερλνινγηθά κέζα, εκπινπηίδεη ηε γλώζε θαη δίλεη 

λέεο πξννπηηθέο ζηηο επηδηώμεηο ηεο. Άιισζηε είλαη πξνθαλέο όηη  ε ξαγδαία αύμεζε 

ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο απαηηεί όιν θαη πεξηζζόηεξα εηδηθά 

πξνζόληα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

   

Δ.1.1 Τπόποι μεηαθοπάρ ηηρ γνώζηρ  

Η γλώζε ζρεηηθά κε ηελ αλζξώπηλε κάζεζε  θαη ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζεσξίεο 

πνπ αλαπηύρζεθαλ γύξσ από απηήλ, έρεη γίλεη επξύηεξα  γλσζηή ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο. Οη λέεο απηέο ζεσξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο ηεο αλζξώπηλεο κάζεζεο, γηα ηηο 

ηθαλόηεηεο, ηηο ηάζεηο αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κλήκεο , καο  θέξλνπλ ζηελ 

επηθάλεηα λέα δεδνκέλα. 

ηηο εκέξεο καο,  ζέινπκε ην καζεηή, λα  έρεη πιένλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

δηαιέγεη θαη λα κεηαηξέπεη ηελ πιεξνθνξία, λα θάλεη ππνζέζεηο θαη λα  παίξλεη 

απνθάζεηο βαζηζκέλνο ζε κηα γλσζηηθή δνκή, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη λα πξνρσξήζεη 

πην πέξα από ηελ πξνζθεξόκελε πιεξνθνξία.  Με πνην ηξόπν ινηπόλ καζαίλνπκε θαη 

πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηε κάζεζε; Μήπσο ελδηαθεξόκαζηε 

πεξηζζόηεξν γηα ην πόζεο πιεξνθνξίεο έρεη απνζεθεύζεη έλαο καζεηήο,  θαη όρη θαηά 

πόζν κπνξεί λα ζπλζέζεη ν καζεηήο κε επηζηεκνληθό ηξόπν ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ 

δίλνληαη; ηα πνιύ ζνβαξά απηά εξσηήκαηα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε 

απαληήζεηο. 

 

Δ.1.2   Μάθηζη 

Σα ζεκεία ζηα νπνία νη εηδηθνί ζπκθσλνύλ γηα ην ηη είλαη κάζεζε:  

 Υαξαθηεξηζηηθό αλζξώπσλ θαη δώσλ 

 Αληηιεπηό ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο 

 Γηεπθνιύλεηαη θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

 Δπεξεάδεηαη από νξηζκέλνπο παξάγνληεο  

Έηζη ινηπόλ ηα  είδε ηεο κάζεζεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο γλώζεο, 

δηαθξίλνληαη ζε κάζεζε :   
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 Πιεξνθνξηώλ  

 Ννεηηθώλ δεμηνηήησλ  

 Γλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο  

 ηάζεσλ  

 Κηλεηηθώλ δεμηνηήησλ  

 

Δ.2    Θευπίερ – Σσολέρ  μάθηζηρ  

Όπσο πνιύ εύζηνρα παξαηεξεί ε Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο Γέζπνηλα Μαθξίδνπ – Μπνύζηνπ, «δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα κηα ζεσξία 

κάζεζεο  θνηλά απνδεθηή , πνπ λα ηζρύεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

κάζεζεο. Εληνύηνηο ππάξρεη θάπνηα ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ζρεηηθώλ ζεσξηώλ, γεγνλόο 

πνπ νδεγεί ζηε δηαηύπσζε ρξεζίκσλ πξνηάζεσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, 

ώζηε λα βειηησζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία». πλεπώο, είλαη ρξήζηκε θαη 

επνηθνδνκεηηθή ε παξάζεζε ησλ θπξηνηέξσλ απηώλ ζρνιώλ κάζεζεο, (ε θηινζνθία 

ηνπο, νη ελλνηνινγηθέο ηνπο αθεηεξίεο, ηα ζεκεία ζηάζεο ηνπο) νη νπνίεο, 

ηεθκεξίσζαλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη έδσζαλ ζηελ επξύηεξε παηδαγσγηθή θνηλόηεηα ηα 

εθόδηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ην πνιύ επαίζζεην ζέκα ηεο κεηάδνζεο ηεο 

γλώζεο.     

 

Δ.2.1   Σςμπεπιθοπιζμόρ - Σςνειπμική θευπία   ( Behaviorism )   

Δίλαη ε ζεσξία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε όηη ε κάζεζε θαη ε απόθηεζε 

γλώζεο είλαη απνηέιεζκα  ηεο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη 

ην άηνκν από ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηα εξεζίζκαηα απηά. Ο  

Βehaviorism έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ γηα πνιιά 

ρξόληα θαη εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε, ιόγσ ησλ εληππσζηαθώλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ζηελ εθκάζεζε ησλ κεραληθώλ πξάμεσλ. 

Ο  Ακεξηθαλόο ςπρνιόγνο J.B. Watson (1878-1958)  ζεσξείηαη καδί κε 

άιινπο παηδαγσγνύο επηζηήκνλεο, ζπληδξπηήο ηεο ςπρνινγηθήο – παηδαγσγηθήο  

ζρνιήο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνύ  «Τν γλσζηνινγηθό αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο ηνπ 

αλζξώπνπ είλαη ε ζπκπεξηθνξά ή νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο». Όπσο 

ππνζηεξίδεη, ν όξνο ζπλεηδεηόηεο απνηειεί κία δηαθνξεηηθή δηαηύπσζε ηνπ 
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ηαπηόζεκνπ όξνπ ςπρή. Αληίζεηα, ν λενεκθαληζζείο θαηά ην έηνο απηό 

ζπκπεξηθνξηζκόο δηαηείλεηαη όηη «πεδίνλ ηεο ςπρνινγίαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλζξώπηλνπ όληνο». Οπζηαζηηθά δειαδή, αλαιύεη θαζέλα ίρλνο ηεο έιινγεο 

δξαζηεξηόηεηνο σο απνηέιεζκα ηεο ζρέζεσο εξέζηζκα - αληίδξαζε - αληαπόθξηζε. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν κειεηά ηηο δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο θαη γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθώλεηαη ε ζεσξνύκελε είηε σο θαλνληθή είηε σο 

απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. Οη θπξηόηεξνη εθπξόζσπνη ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη νη :  

 

Δ.2.1.1    Ι. Pavlov   

  Ο Ρώζνο θπζηνιόγνο Ι. Pavlov,  ζεσξείηαη ν  πξόδξνκνο ηεο ζεσξίαο απηήο 

θαη είλαη γλσζηόο από ην θιαζηθό πείξακα πνπ πξαγκαηνπνίεζε κε ην ζθύιν,  ηνλ 

ήρν θαη ηελ έθθξηζε ζηέινπ. Παξαιιειίδνληαο, ινηπόλ,  ηελ αλζξώπηλε κάζεζε κε 

εθείλε ησλ δώσλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη όια είλαη ζπλδέζεηο ηεο κνξθήο εξέζηζκα- 

αληίδξαζε. Ο άλζξσπνο ιεηηνπξγεί σο παζεηηθόο δέθηεο εξεζηζκάησλ από ην γύξσ 

πεξηβάιινλ ηνπ, ζηα νπνία αληηδξά κε θάπνην ηξόπν. Ο Ιvan Pavlov δεκνζηεύεη ηα 

πξώηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εμαξηεκέλε κάζεζε (θιαζηθή 

εμάξηεζε).  Σν κνληέιν ηνπ Pavlov γηα ηελ θιαζζηθή εμαξηεκέλε µάζεζε, ήηαλ 

επαλαζηαηηθό γηα ηελ επνρή ηνπ, αιιά είρε  πεξηνξηζκέλεο  εθαξκνγέο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο εθθάλζεηο ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 

ζεσξήζεθαλ πην ζύλζεηεο, από µία ζεηξά απηόµαησλ απαληήζεσλ ζηα πνηθίια 

εξεζίζκαηα. Ο Pavlov, πξνζπάζεζε λα εξκελεύζεη  ηελ ζπκπεξηθνξά απζηεξά ζηα 

πιαίζηα ησλ εξεζηζκάησλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ ύπαξμε µίαο αηηηώδνπο ζρέζεο 

αλάµεζα ζην εξέζηζµα θαη ηελ αληίδξαζε. Δπίζεο, ζεσξνύζε ηνλ νξγαληζµό σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδξάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα όηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηακνξθώλεηαη θαη ειέγρεηαη από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο 

παξάγνληεο. Γηα ηνλ ίδην ινηπόλ, ε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά ήηαλ απνηέιεζµα 

µάζεζεο, ε νπνία πξαγµαησλόηαλ από ηηο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο εξεζηζκάησλ θαη 

αληηδξάζεσλ.  (Καιαληδή-Αδίδη  &  ∆έγιεξεο, 1992). 

 

Δ.2.1.2    E.L.Thorndike 

Δθ ησλ πξσηεξγαηώλ ηεο ζπλεηξκηθήο ζεσξίαο, έγηλε επξύηεξα γλσζηόο,  κε 

ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ «The Psychology of Arithmetic (1922 New York)». 
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Απηόο ζεσξεί ηε ζρέζε κεηαμύ εμσηεξηθνύ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο σο έλα 

λεπξηθό δεζκό, κία ζύλδεζε. Η επηζπκεηή γλώζε επηηπγράλεηαη κε ηελ επαλάιεςε 

ησλ επηηπρεκέλσλ αληηδξάζεσλ, κέζσ ηεο ηπραίαο επηηπρίαο θαη ηελ απνθπγή ησλ 

ιαζεκέλσλ ελεξγεηώλ. Η βαζηθή κνξθή κάζεζεο γηα ηνλ Thorndike είλαη «ε κάζεζε 

κε δνθηκή θαη πιάλε». Η κάζεζε είλαη ζηαδηαθή θαη όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ 

δνθηκώλ ηόζν ειαηηώλεηαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε κάζεζε. 

 

Δ.2.1.3   B.F.Skinner  

Ο B.F.Skinner (1904-1990), αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ λενζπκπεξηθνξηζηώλ θαη 

ε ζεσξία ηνπ είλαη γλσζηή σο ελεξγόο ξύζκηζε ή  γξακκηθή νξγάλσζε. Οη γεληθέο 

αξρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε : 

 Απαίηεζε γηα  ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή.  

 Γόκεζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζε ζύληνκεο ελόηεηεο.  

 Βαζκηδσηή  πξόνδν ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο ζύκθσλα κε ηνπο ξπζκνύο 

ηνπ καζεηή.  

 Άκεζε επαιήζεπζε ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή, ελίζρπζε ηεο ζσζηήο 

απάληεζεο ζηελ ηηζέκελε εξώηεζε.  

Ιζρπξίδεηαη όηη ε  κάζεζε  πξνρσξά γξακκηθά ρσξίο δηαθιαδώζεηο (κεραλέο 

Skinner). Η αιιεινπρία ηεο ύιεο είλαη κε ηέηνην ηξόπν ζρεδηαζκέλε ώζηε λα 

κπνξνύλ λα ηελ αθνινπζήζνπλ όινη νη καζεηέο. Έηζη θάζε δηδαθηηθό βήκα 

απνηειείηαη από ηέζζεξα δνκηθά ζηνηρεία :  

 Μία πιεξνθνξία 

 Μία εξώηεζε  

 Έλα θελό γηα λα δνζεί ε απάληεζε από ην καζεηή   

 Σε ζσζηή απάληεζε.   

O B.F.Skinner επίζεο, δεκνζηεύεη ην βηβιίν ηνπ Operant Conditioning, ζην 

νπνίν παξνπζηάδνληαη νη έξεπλέο ηνπ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή εμάξηεζε. 

 

Δ.2.1.4   Ν. Crowder 

Η κέζνδόο ηνπ κάζεζεο, έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο  Γηαθιαδηζκέλεο 

Οξγάλσζεο θαη  έηζη ε κεζνδνινγία ηνπ, αθνινπζεί δηαθιαδώζεηο ή πνιιαπιέο 

επηινγέο. Καηά ηνλ  Crowder , ηέζζεξηο είλαη νη  βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε 
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δξαζηεξηόηεηα ηνπ δαζθάινπ.  

 Παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ. 

 Απαίηεζε από ην καζεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ πιεξνθνξία 

όηαλ απαληά ζε αλάινγεο εξσηήζεηο.  

 Δθηίκεζε ηεο απάληεζεο ηνπ καζεηή.  

 Λήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ 

απαληήζεσλ.  

  Η απάληεζε ηνπ καζεηή θαζνξίδεη ηί ζα αθνινπζήζεη. Η παξνπζία κηαο 

μεθάζαξεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ παξερόκελε από ην καζεηή απάληεζε θαη ζην 

καζεζηαθό πιηθό εηζάγεη ηε δπλαηόηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ ξπζκίζεσλ θαηά ηε 

κάζεζε. Η βαζηθή δηαθνξά ηεο γξακκηθήο νξγάλσζεο από ηε δηαθιαδηζκέλε 

νξγάλσζε βξίζθεηαη ζηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ ιάζνπο ηνπ καζεηή. Ο Skinner 

πηζηεύεη όηη ηα βήκαηα πξέπεη λα είλαη ηόζν κηθξά ώζηε λα απνθεύγεηαη ην ιάζνο ηνπ 

καζεηή. Όηαλ ν καζεηήο απαληήζεη ιάζνο ηνπ πξνζθέξεηαη ε ζσζηή απάληεζε. 

Αληίζεηα ν Crowder πηζηεύεη όηη ην ιάζνο απνηειεί νπζηαζηηθό ζηνηρείν ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Όηαλ ν καζεηήο θάλεη ιάζνο ηνπ δίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

εμεγήζεηο γηα λα ην μεπεξάζεη. πκπεξαζκαηηθά ινηπόλ, κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε 

όηη νη δύν κέζνδνη εληάζζνληαη ζην ίδην παηδαγσγηθό ξεύκα αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο 

ηελ αληίιεςή ηνπο, αλαθνξηθά κε ην ιάζνο. πκθσλνύλ ακθόηεξνη όηη πξέπεη λα 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ απηόκαηε δηαρείξηζε ηεο αηνκηθήο δηαδξνκήο ηνπ καζεηή. 

Γηαθσλνύλ όκσο ζην όηη ε κελ κέζνδνο ηνπ B. Skinner πηζηεύεη όηη ην πξόγξακκα 

δηδαζθαιίαο, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγνληαη 

ηα ιάζε από ηε κεξηά ηνπ καζεηή, ελώ ε κέζνδνο ηνπ N. Crowder πηζηεύεη όηη όηαλ ν 

καζεηήο θάλεη ιάζνο πξέπεη λα ηνπ παξέρνληαη πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο.  

  

E.2.2    Οικοδομιζμόρ   (Constructivism) 

Οη  βαζηθέο  αξρέο   ηεο  νηθνδνκεηηζηηθήο  (γλσζηηθήο) ζεσξίαο είλαη όηη :    

 Αλαγλσξίδεη όηη νη καζεηέο, πξηλ αθόκα πάλε ζην ζρνιείν δηαζέηνπλ 

γλώζεηο θαη απηό πνπ ηνπο  ρξεηάδεηαη είλαη λα βνεζεζνύλ ώζηε λα 

νηθνδνκήζνπλ λέεο γλώζεηο πάλσ ζε απηέο πνπ ήδε θαηέρνπλ.  

 Οη καζεηέο, θάησ από απηό ην πξίζκα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ 

νηθνδόκεζε ησλ γλώζεώλ ηνπο.  
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Σν πιαίζην απηό νδεγεί ζηελ άπνςε όηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα έρεη σο θύξην 

ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα γεθπξώζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο άηππεο θαη 

ηηο ηππηθέο γλώζεηο ηνπο. Οη θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο επλννύλ ηε 

καζεηνθεληξηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία ελώ παξάιιεια ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζπνπδαηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο γλώζεο από ηνπο καζεηέο.  Παξά ηηο θξηηηθέο πνπ 

έρεη δερζεί ν θνλζηξνπθηηβηζκόο (αθνύ δελ ιακβάλεη επαξθώο ππόςε ηνπ ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε), ηείλεη λα επηθξαηεί θαη ζηηο 

κέξεο καο. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ παηδαγσγηθώλ απηώλ απόςεσλ, είλαη όηη νη 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο ρξεζηκνπνηνύλ ειάρηζηα ή θαζόινπ ηελ απνζηήζηζε, 

θαζώο επίζεο θαη όηη ε ζθέςε θαη ε κάζεζε δνκνύληαη κε βάζε ηελ ελεξγεηηθή 

επεμεξγαζία ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη ην άηνκν από ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δίλαη 

θαλεξό ινηπόλ όηη ν δνκηθόο ηξόπνο ζθέςεο θαη νη δνκέο είλαη έλα από ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο. Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζεσξίεο είλαη :   

 Η δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία  

 Οη εξγαζίεο νκάδσλ   

 Η δηαινγηθή ζπδήηεζε   

 Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε  

 Οη δηδαθηηθέο ζπλνκηιίεο  

Δ.2.2.1    S. Papert 

Ο Seymour Papert ππνζηήξημε ζεξκά ηε γλσζηηθή ζεσξία ηνπ J.Piaget. 

Θεσξεί όκσο όηη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα κάζεη θάπνηνο αιγνξηζκηθή πξέπεη λα 

αζρνιεζεί κε ηε δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Πάλσ ζηηο απόςεηο ηνπ Piaget 

αλαπηύρζεθε ε παηδαγσγηθή ζεσξία ηεο LOGO. Η γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ LOGO 

ζρεδηάζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, γηα εθπαηδεπηηθνύο θπξίσο ζθνπνύο, 

ζην Σερλνινγηθό Ιλζηηηνύην Μαζαρνπζέηεο (Μ.Ι.Σ.), από νκάδα εξεπλεηώλ ζηελ 

Σερλεηή Ννεκνζύλε κε επηθεθαιήο ηνλ S.Papert. Σν όλνκά  ηεο νθείιεηαη ζηελ 

ειιεληθή ιέμε ιόγνο (ινγηθό). Βαζίδεηαη ζε δύν θύξηα επηρεηξήκαηα ηνπ εκπλεπζηή 

ηεο :  

 Η εκπεηξία κε ηελ LOGO νδεγεί ζηελ απόθηεζε γλσζηηθώλ 

δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δεμηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα 

κεηαθεξζνύλ θαη ζε άιια καζήκαηα.  
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 Η LOGO ζπληζηά έλαλ ηδαληθό ρώξν γηα ηε κάζεζε καζεκαηηθώλ 

ελλνηώλ όπσο κεηαβιεηή, αλαδξνκηθόηεηα  θ.ιπ.  

 

Δ.2.2.2    T. Βoyle  

Η θηινζνθία ηνπ γηα ηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα κε ρξήζε Η/Τ ζπλνςίδεηαη 

ζηα εμήο : «Η πιεξνθνξηθή σο πεηξακαηηθή επηζηήκε δίλεη έκθαζε ζηε δηαηύπσζε θαη 

απόδεημε ππνζέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ κε ρξήζε ηεο επαγσγηθήο ινγηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ, 

ζα πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην 

ζρεδηαζκό πεηξακάησλ, ζηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηε δηαηύπσζε ζπκπεξαζκάησλ, ππνζέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ. Σην ηέινο ν έιεγρνο ησλ 

ππνζέζεσλ κέζα από λέα πεηξάκαηα κπνξεί λα νδεγεί ζηε δηαηύπσζε γεληθεύζεσλ θαη 

γεληθόηεξα ζηε κάζεζε κέζσ ηεο επαγσγηθήο ινγηθήο. Πξνο ηελ παξαπάλσ θαηεύζπλζε 

εξγάδνληαη κηα ζεηξά εξεπλεηέο ζην ρώξν ηεο Δηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο νη νπνίνη 

πηνζεηνύλ επνηθνδνκηζηηθέο θαη θνηλσληθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε.» (Hadjerrouit, 1998- Gray, Boyle & Smith, 1998) 

 

Δ.2.3   Αναπηςξιακή Θευπία – Γενεηική επιζηημολογία 

Η επηθξαηνύζα άπνςε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα ήηαλ  όηη νη καζεηέο, 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, κπνξνύλ λα ζθέθηνληαη όπσο νη κεγάινη. Γηα ην ιόγν απηό,  ε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηα ζρνιεία, ηόζν ζηνπο κηθξόηεξνπο, όζν θαη ζηνπο 

κεγαιύηεξνπο καζεηέο, ήηαλ παξόκνηα. Πεξηιάκβαλε δειαδή, παξνπζίαζε ηνπ 

καζήκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο δηάιεμεο, ζεκεηώζεηο από ηνπο καζεηέο θαη ζην ηέινο 

επίιπζε αζθήζεσλ. Σηο ζεσξίεο απηέο αλέηξεςε ν δηαπξεπήο Διβεηόο βηνιόγνο θαη 

ςπρνιόγνο Jean Piaget (1896-1980). 

 

Δ.2.3.1   J.  Piaget  

Ο J.Piaget, επίηηκνο δηδάθησξ ζε πεξηζζόηεξα από ηξηάληα δηεζλή 

Παλεπηζηήκηα, δεκνζηεύνληαο ην βηβιίν ηνπ The Construction of Reality in the 

Child  έβαιε ηηο βάζεηο ηεο κειέηεο ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο. Έηζη ε λνεηηθή 

αλάπηπμε θαηά ηνλ Piaget είλαη : 

 Η λνεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα ζπλερήο κεηάπησζε από θαηαζηάζεηο 

ηζνξξνπίαο ζε θαηαζηάζεηο αληζνξξνπίαο.  
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 Όηαλ ε ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη ην άηνκν βξίζθεηαη ζε αλώηεξν 

λνεηηθό επίπεδν ζε ζρέζε  κε απηό ζην νπνίν βξηζθόηαλ 

πξνεγνπκέλσο.  

 Οη κεηαπηώζεηο απηέο είλαη ζπρλέο ζηηο κηθξέο ειηθίεο. Όζν ην άηνκν 

πιεζηάδεη πξνο ηελ σξηκόηεηα ηόζν νη παξαπάλσ κεηαπηώζεηο 

γίλνληαη αξαηόηεξεο.  

Η βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget ζηε δηδαζθαιία ήηαλ ην apprendre 

c’est inventer (καζαίλσ ζεκαίλεη αλαθαιύπησ). Γηα ηε ζρέζε δάζθαινο – καζεηήο 

– δηδαζθαιία,  πίζηεπε όηη : 

 Ο δάζθαινο δελ έρεη ηνλ θύξην ξόιν θαη ν καζεηήο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε παζεηηθή απνδνρή ησλ όζσλ αθνύεη.  

 Η δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή 

ζπλεξγαζία δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ θαη ζηε 

δεκηνπξγηθή ζύκπξαμή ηνπο κε ζηόρν ηελ θαηάθηεζε ηεο 

γλώζεο.  

Οη απόςεηο ηνπ Piaget  γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ ζπληέιεζαλ ζηε 

ξηδηθή αλαζεώξεζε ησλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθώλ βηβιίσλ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’80 (θπξίσο γηα ηα βηβιία ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ).  

Θεκειησηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ γλσζηηθηζκνύ είλαη ν Piaget, ν νπνίνο 

αζρνιήζεθε κε ηελ ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ εθήβνπ. Σελ 

πεξηέγξαςε σο κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζεί δηαθνξεηηθά ζηάδηα. 

Κάζε ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη από νξηζκέλεο δπλαηόηεηεο δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, νη 

νπνίεο εμαξηώληαη από ηελ ειηθία ηνπ παηδηνύ θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηά κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά  θαζνξίδνπλ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη 

ην αλαπηπζζόκελν άηνκν. Καηά ηνλ Piaget νη γλώζεηο δελ είλαη απιέο ζπλεηξκηθέο 

απαληήζεηο ζε εξεζίζκαηα, αιιά πεγάδνπλ από ηε δξάζε ηνπ αηόκνπ πάλσ ζηα 

αληηθείκελα. Ο Piaget ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν αθνκνίσζε γηα λα πεξηγξάςεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ηεο λέαο γλώζεο ή πιεξνθνξίαο κε ηελ πξνζαξκνγή 

θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηεο,  ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ελώ ζπκκόξθσζε νλνκάδεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρνπζώλ γλώζεσλ γηα λα γίλνπλ δεθηέο νη λέεο. 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο νηθνδνκήζεθαλ ηερληθά πάλσ ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο αλζξώπηλεο λόεζεο, όπσο απηή κειεηήζεθε θαη παξνπζηάζηεθε από ηνπο 

επηζηήκνλεο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο. Σα δε ινγηζκηθά κάζεζεο κέζσ 
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θαηαλόεζεο  ραξαθηεξίδνληαη από κηα απζηεξά δνκεκέλε εμειηθηηθή αιιεινπρία. 

Τπάξρεη βαζηθή ζηνρνζεζία πνπ γηα λα ηελ θαηαθηήζεη ν δηδαζθόκελνο ζα  πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ηελ θιίκαθα ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο. ην γλσζηηθό εθπαηδεπηηθό 

ινγηζκηθό, ζε αληηδηαζηνιή κε ην ζπκπεξηθνξηζηηθό, ν καζεηήο έρεη θεληξηθό ξόιν 

ζε όια ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ καζήκαηνο. 

  Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα θαζνδεγεί, λα ζπκβνπιεύεη θαη λα ιύλεη απνξίεο 

ηνπ καζεηή. Η αλαηξνθνδόηεζε ηεο γλώζεο πνπ παξέρνπλ ηα ινγηζκηθά απηά, 

ελζαξξύλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απόθηεζεο ηεο λέαο 

γλώζεο θαη αλαπηύζζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Ο καζεηήο κπνξεί λα θάλεη 

εύθνια ζπγθξίζεηο θαη λα μερσξίδεη έλλνηεο ζην κπαιό ηνπ. Έρεη αθόκε ηε 

δπλαηόηεηα λα αμηνινγείηαη από ην δηδάζθνληα αιιά θαη πνιιέο θνξέο λα 

απηναμηνινγείηαη. 

Αξγόηεξα, ν Piaget, κειεηώληαο ηα απνηειέζκαηα ελόο ηεζη επθπΐαο, πνπ 

έθαλε ζην πεηξακαηηθό ζρνιείν ηνπ Παξηζηνύ, παξαηήξεζε όηη νη καζεηέο κηαο 

νξηζκέλεο ειηθίαο έθαλαλ παξόκνηα ιάζε, ηα νπνία ήηαλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθά από 

ηα ιάζε ησλ καζεηώλ κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο ειηθίαο. Έηζη, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ εμειίζζεηαη ζε ηέζζεξα 

ζηάδηα.  

I.  Αηζζεζηνθηλεηηθό  

Σν παηδί αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ ηνπ (όξαζε, 

αθνή θαη αθή). Γελ κπνξεί, όκσο, λα εθθξάζεη κε ιέμεηο νηηδήπνηε βξίζθεηαη γύξσ 

ηνπ θαη γηα απηό αξθείηαη κόλν ζηελ παξαηήξεζε. θέθηεηαη εγσθεληξηθά θαη δελ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο από άιιε νπηηθή γσλία, εθηόο από ηε 

δηθηά ηνπ.  

II.  Πξνζπιινγηζηηθό – Πξνελλνηνινγηθό 

Σν παηδί αξρίδεη λα δηακνξθώλεη ηε γιώζζα επηθνηλσλίαο θαη λα καζαίλεη  

ζηνηρεηώδεηο έλλνηεο. Σαμηλνκεί  δηάθνξα αληηθείκελα κε βάζε ηηο νκνηόηεηέο ηνπο, 

όκσο δελ κπνξεί  λα ζπγθεληξώζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε πεξηζζόηεξεο από κία 

θαηαζηάζεηο. Δλώ γλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ελλνηώλ ( καθξύ- θνληό, βαξύ - ειαθξύ, 

ςειό - ρακειό, πιαηύ – ζηελό), δελ έρεη ηελ αίζζεζε ηεο πνζόηεηαο. Οη καζεκαηηθέο 

γλώζεηο ηνπ παηδηνύ ζην πξνζπιινγηζηηθό ζηάδην πεξηνξίδνληαη ζε απηέο πνπ 

πξνέξρνληαη κέζα από πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σν παηδί αλαγλσξίδεη θάπνηα 
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ζρήκαηα (θύθιν, ηξίγσλν, ηεηξάγσλν), ρσξίο λα  κπνξεί λα δηαηππώζεη ηηο ηδηόηεηέο 

ηνπο.  

III.  Σηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπιινγηζκώλ - ιεηηνπξγηώλ 

Σν παηδί δηακνξθώλεη πην ζπζηεκαηηθή - ινγηθή ζθέςε. Αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη ζρέζεηο κεηαμύ πξαγκάησλ ή πξνζώπσλ, εθηειεί αληηζηξέςηκεο 

πξάμεηο, απνδέρεηαη ηελ αληηζηξνθή θάπνησλ ελεξγεηώλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιια 

άηνκα. Αληηιακβάλεηαη, επίζεο, ηε δηαηήξεζε ηεο πνζόηεηαο, ζπγθξίλεη θαη 

ζπζρεηίδεη αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο, δηαηάζζεη πξάγκαηα ζε ζεηξά κε βάζε 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη αλαπηύζζεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο λνεηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο. ην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθώλ δηεξγαζηώλ, ην παηδί 

αξρίδεη λα επεμεξγάδεηαη θάπνηεο απιέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, (ζύλνιν,  δηάηαμε,  

κήθνο,  βάξνο,  εκβαδόλ).  

IV.  Σηάδην ησλ αθεξεκέλσλ - ηππηθώλ ζπιινγηζκώλ 

Σν  ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο αθαηξεηηθήο 

ζθέςεο. Ο έθεβνο δε ρξεηάδεηαη πηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, γηα λα θαηαλνήζεη 

κηα έλλνηα, αιιά κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο. Η ρξήζε ησλ αθεξεκέλσλ 

ζπιινγηζκώλ επηηξέπεη ζηνλ έθεβν λα θάλεη θξηηηθή θαη λα επηλνεί ζεσξίεο. Η 

λνεκνζύλε αξρίδεη λα παίξλεη ηελ ηειηθή ηεο ηζνξξνπία. Γεκηνπξγείηαη έλα είδνο 

θξίζεο, ε νπνία δε ζηεξίδεηαη πιένλ ζε αληηθείκελα, αιιά ζε θαηαζηάζεηο θαη 

ππνζέζεηο. Οη ζπιινγηζκνί ηνπ εθήβνπ θαηά ηελ πεξίνδν απηή παξνπζηάδνπλ δύν 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά : ηε ζπλδπαζηηθόηεηα θαη ηε δπλαηόηεηα αληηζηξνθήο θαη 

ακνηβαηόηεηαο. Η ζπλδπαζηηθόηεηα θάλεη ηνπο ζπιινγηζκνύο λα απνθηήζνπλ 

επειημία θαη λα κπνξνύλ πηα λα απνκαθξπλζνύλ από ηηο πξώηεο ζπλδέζεηο ηνπο. Η 

αληηζηξνθή θαη ε ακνηβαηόηεηα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλαο ζπιινγηζκόο, είηε σο αληίζηξνθνο, είηε σο ακνηβαίνο.  

πκπεξαίλνληαο, ζύκθσλα κε ηνλ Piaget, ηα παξαπάλσ ηέζζεξα ζηάδηα 

λνεηηθήο αλάπηπμεο, ραξαθηεξίδνληαη από ηεξαξρηθή δνκή. Η ζεηξά δηαδνρήο 

παξακέλεη αλαιινίσηε. Δίλαη, όκσο, δπλαηό ην πέξαζκα από ην έλα ζηάδην ζην άιιν 

λα επηηαρπλζεί, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνύ, ην θνηλσληθό ηνπ ζηξώκα, 

θ.ι.π.. Γηα λα θζάζεη ν καζεηήο ζε έλα νξηζκέλν ζηάδην, πξέπεη λα έρεη δηαλύζεη  

πξώηα  ηα πξνεγνύκελα.  

Σέινο, ν Piaget έβιεπε ηε γλώζε ζαλ κηα δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ 

αηόκνπ πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ αιιειεπηδξνύλ 
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κεηαμύ ηνπο. Η λόεζε είλαη ε ηζνξξνπία απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Γηα λα θηάζεη, 

όκσο, θάπνηνο ζηε λόεζε, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη αθνκνίσζε.  Η θηλεηήξηα 

δύλακε, ινηπόλ, γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε είλαη ε ηάζε πνπ έρεη θάζε νξγαληζκόο λα 

δεκηνπξγεί αξκνληθή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η ζεσξία ηνπ Piaget γηα ηε 

κάζεζε, απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά έξγα, πνπ κειεηνύλ απηό ην αληηθείκελν, 

θαη έρεη επεξεάζεη άκεζα ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο - κάζεζεο ζηηο πεξηζζόηεξεο 

ρώξεο ηνπ θόζκνπ.  

  

Δ.2.4   Οι κοινυνικοπολιηιζμικέρ θευπίερ  

Οη βαζηθέο αξρέο ησλ  θνηλσληθνπνιηηηζκηθώλ ζεσξηώλ είλαη  όηη :  

 Γελ κπνξνύλ λα δνπλ ηε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα έμσ από ην 

θνηλσληθό, ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

δηαδξακαηίδεηαη.  

 Οη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο δελ λννύληαη ζπλεπώο σο απηόλνκεο 

νληόηεηεο αιιά ζπζηαηηθά ελόο νξγαλσκέλνπ όινπ, ηνπ λνπ.  

 Ο αλζξώπηλνο λνπο  ιεηηνπξγεί θαη αλαπηύζζεηαη κέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ηζηνξηθά 

πξνζδηνξηζκέλν.  

 

Δ.2.4.1    J. Bruner  

Ο Ακεξηθαλόο ζύγρξνλνο γλσζηηθόο ςπρνιόγνο ηεο κάζεζεο J. Bruner 

(Παλεπηζηήκην Harvard) αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο   αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Πίζηεπε 

όηη ν «ν ηειηθόο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη λα πξνάγεη ηε γεληθή θαηαλόεζε ηεο 

δνκήο ελόο θιάδνπ κάζεζεο. Όηαλ ε κάζεζε βαζίδεηαη ζε κία δνκή, ηόηε δηαξθεί 

πεξηζζόηεξν θαη μερληέηαη πην δύζθνια». Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο ζεσξίαο ηνπ ήηαλ : 

 Η έκθαζε ζηε δηεπθόιπλζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο θαηαλόεζεο ησλ 

δνκώλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ αξρώλ ελόο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

 Η αλαθαιππηηθή κέζνδνο.  

 Η θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε.  

Οη ζέζεηο ηνπ γηα ηνλ ηξόπν κάζεζεο, πξνθάιεζαλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ζηηο ΗΠΑ αιιά θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν. 



52 Εισαγωγή 

 

                                           Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

Οη εξγαζίεο ηνπ Bruner παξνπζηάδνπλ κεγάιε επξύηεηα θαη πνηθηιία ζεκάησλ, 

αλαθέξνληαη  : 

 ηελ θνηλσληθή θαη βηνινγηθή ζεκειίσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

 ηε λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ 

 ε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε κάζεζε 

 ην αλαιπηηθό πξόγξακκα 

 ηε δηδαζθαιία  

Η βαζηθή ζέζε ηνπ J. Bruner  ήηαλ όηη «έλα κάζεκα κπνξεί λα δηδαρζεί 

απνηειεζκαηηθά ζε νπνηνδήπνηε παηδί, άζρεηα από ην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ, 

αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε γιώζζα πνπ απηό θαηαιαβαίλεη». Η άπνςή ηνπ απηή 

πξνθάιεζε έληνλεο ζπδεηήζεηο. Η ακθηζβήηεζε ηεο ζέζεο απηήο, δηαηππώζεθε  κε 

βάζε ηα εξσηήκαηα.  Μπνξεί έλαο καζεηήο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ λα κάζεη επη 

παξαδείγκαηη  δηαθνξηθό ινγηζκό; Μπνξεί λα θαηαλνήζεη θηινζνθηθέο έξεπλεο;  

Ο Bruner απαληά θαηαθαηηθά ζηα εξσηήκαηα απηά, αξθεί λα ππάξρνπλ νη 

θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Τπνζηεξίδεη όηη ζε θάζε 

ζηάδην ηεο λνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο ην παηδί, αληηιακβάλεηαη θαη εμεγεί ηνλ θόζκν κε 

εηδηθό ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν. Έηζη κε ηε ζεηξά ηνπ ζέηεη θη απηόο, ην ξεηνξηθό 

εξώηεκα πνην είλαη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ; Οη απαληήζεηο δίδνληαη από ηνλ ίδην. Σν 

έξγν ινηπόλ ηνπ δηδάζθνληα ζα πξέπεη :   

 Να παξνπζηάδεη ζην καζεηή ηα ζέκαηα πνπ ζέιεη λα ηνπ δηδάμεη κε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν ηειεπηαίνο βιέπεη θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ 

θόζκν. Σν έξγν απηό παξνκνηάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο από 

κηα γιώζζα πνπ θάπνηνο δελ γλσξίδεη, ζηε γιώζζα πνπ θαηαιαβαίλεη.  

 Όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ απεπζύλνληαη ζην παηδί πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζ’ απηό κε απιό ηξόπν θαη ζπκβαηό κε ηηο 

καζεζηαθέο ηνπ δπλαηόηεηεο  

O Bruner ππνζηεξίδεη όηη ην παηδί αληηιακβάλεηαη θαη εμεγεί ηνλ θόζκν κε 

εηδηθό θαη ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν ζε θάζε ζηάδην ηεο λνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. ηελ 

πξάμε βέβαηα, δελ είλαη πάληα εθηθηή ε απινύζηεπζε όισλ αλεμαηξέησο ησλ 

ζεκάησλ ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα κπνξνύλ απηά λα δηδαρζνύλ απνηειεζκαηηθά ζε 

παηδηά κηθξήο ειηθίαο. Θεσξεί,  όηη ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο ησλ παηδηώλ 

κε δύζθνια ζέκαηα, ππό ηνλ όξν όηη απηά παξνπζηάδνληαη κε ηξόπν πνπ αξκόδεη ζην 

αλαπηπμηαθό ηνπο επίπεδν.  
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Γηα ην δήηεκα ηεο επέθηαζεο ηεο κάζεζεο, ππνζηεξίδεη όηη δελ πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθώλ ζηνηρείσλ κόλνλ, αιιά  λα 

αλαπηύζζεηαη ζ’ απηόλ πνπ καζαίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνρσξεί παξαπέξα κόλνο 

ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί όκσο απηό, απαξαίηεηε ζπλζήθε απνηειεί ε αθνκνίσζε αξρώλ 

θαη ζηάζεσλ. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα καζαίλεη γεληθέο αξρέο ζηηο νπνίεο κπνξνύλ λα 

αλαρζνύλ όιεο νη επηκέξνπο ππνπεξηπηώζεηο. Ο ζεκειηώδεο θαλόλαο ηεο δηδαζθαιίαο 

είλαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην γλσζηηθό αληηθείκελν. Πηζηεύεη 

όηη ν καζεηήο δηακνξθώλεη ν ίδηνο ηε «δνκή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ» 

καζαίλνληαο ηα βαζηθά ζηνηρεία ελόο καζήκαηνο ώζηε λα κπνξεί λα ηα ζπζρεηίδεη κε 

άιιεο γλώζεηο.  

Ο Bruner ππνζηεξίδεη όηη πξέπεη ζε θάζε κάζεκα λα δίλνληαη ε γεληθή δνκή 

θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί ν καζεηήο. Δπίζεο λα δίδνληαη ζην 

καζεηή επθαηξίεο λα αληηκεησπίδεη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αθόκε θαη λα 

ελεξγεί θαηά ηξόπν παξόκνην κε εθείλν κε ηνλ νπνίν ζα ελεξγνύζε έλαο 

επηζηήκνλαο.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κάζεζεο κέζσ αλαθάιπςεο έρνπλ πνιιαπιά 

απνηειέζκαηα γηα ην καζεηή. Πηζηεύεηαη όηη :   

 απμάλεη ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. 

 απμάλεη ην επίπεδν πξνζδνθίαο γηα ηελ επηηπρία . 

 ηνλ θαζηζηά ηθαλό λα ζθέπηεηαη θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

γλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο.  

Καηά ηνλ  Bruner ν ηξόπνο ζθέςεο ηνπ καζεηή είλαη λα θαηαλνεί ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη λα αλαπηύζζεηαη γλσζηηθά. Έδσζε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε ζεκαζία 

ηεο δηαίζζεζεο θαη ηεο αλαθάιπςεο.  Πίζηεπε όηη ν βαζηθόο ξόινο ηνπ δαζθάινπ 

είλαη λα θαζνδεγήζεη  (ειάρηζηα) ην καζεηή λα αλαθαιύςεη από κόλνο ηνπ ηε γλώζε. 

Έδηλε κεγάιε βαξύηεηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο εμεξεύλεζεο θαη ιηγόηεξν ζην 

απνηέιεζκά ηεο. Πίζηεπε ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο θαη όρη ζηε κεηάδνζή ηεο. 

Ήηαλ αληίζεηνο ζην κνληέιν ηνπ παζεηηθνύ καζεηή θαη πίζηεπε πνιύ ζηνλ 

πεηξακαηηζκό θαη ηελ αλαθάιπςε ηεο γλώζεο. Έδηλε κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

θαηαλόεζε ηεο δνκήο ησλ δηαθόξσλ δεηεκάησλ. Η θαηαλόεζε ηεο δνκήο όπιηδε ην 

καζεηή κε ην εθόδην ηεο επηκέξνπο δηεξεύλεζεο ελόο ζέκαηνο θαζώο θαη ην 

ζεκαληηθό πξνζόλ ηεο επέθηαζεο ηεο γλώζεο ζε ζπλαθή ζέκαηα, γεληθεύνληαο θαη 

ζπλδπάδνληαο γλώζεηο άιισλ πλεπκαηηθώλ πεξηνρώλ. Μεηαθνξά ησλ εκπεηξηώλ ηνπ 
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εμσηεξηθνύ θόζκνπ ζηα πξνζσπηθά κνληέια ζθέςεο. Οη απόςεηο ηνπ πνιιέο θνξέο 

ιεηηνύξγεζαλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο απόςεηο ηνπ Piaget. Άιινηε όκσο 

ζπγθξνπζηαθά, όπσο ζηελ άπνςε όηη δελ ππάξρεη αλαινγία ζηελ ειηθηαθή θαη 

λνεηηθή σξίκαλζε. Οη απόςεηο ηνπ απηέο ζπγθεληξώζεθαλ ζηε δηαηύπσζε ηνπ 

ζπεηξνεηδνύο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο : 

 Να δνζεί έκθαζε ζην πνιηηηζκηθό πιαίζην (επθαηξίεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο).   

 Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ ζα πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δηεπθνιπληή, ηνπ δηακεζνιαβεηή, ηνπ εκςπρσηή θαη ζπληνληζηή.  

   ηελ εθπαίδεπζε, νη έλλνηεο εηζάγνληαη λσξίο θαη θαζώο εκπινπηίδνληαη κε 

λέα ζηνηρεία, επαλαιακβάλνληαη ζε κεγαιύηεξεο ηάμεηο ζε αλώηεξν θάζε θνξά 

πλεπκαηηθό επίπεδν ζε αληίζεζε κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή, δειαδή ζηελ  εμάζθεζε.    

 ε όηη αθνξά ηα Μαζεκαηηθά, πίζηεπε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δηαηζζεηηθήο 

ζθέςεο, δηόηη όπσο ππνζηήξηδε, είλαη ε πιαηθόξκα πάλσ ζηελ νπνία ζα θηλεζεί θαη 

ζα αλαπηπρζεί ε αλαιπηηθή ζθέςε.   Οη απόςεηο απηέο ηελ επνρή εθείλε (1950-1960) 

ζεσξήζεθαλ πξννδεπηηθέο θαη ζπλέηεηλαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε. Σίπνηα 

δελ είλαη δπζλόεην αξθεί λα βξεζεί ν ζσζηόο ηξόπνο γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ. Γεληθά 

πίζηεπε όηη νη γλώζεηο πνπ απνθηνύληαη ρσξίο λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε 

ζπλνιηθή δνκή ηνπ δεηήκαηνο ζα μεραζηνύλ γξήγνξα. 

 

Δ.2.4.2     L. Vygotsky  

Η βαζηθή αξρή ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky (1896-1934), είλαη ε δώλε ηεο 

επηθείκελεο αλάπηπμεο (zone of proximal development) πνπ απνηειεί ηελ 

αλεμεξεύλεηε πεξηνρή ηνπ εζσηεξηθνύ δπλακηθνύ ηνπ καζεηή ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 

κία δπλάκεη ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε εμέιημεο. Δδώ θαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ηνπ ελειίθνπ (δαζθάινπ ή γνλέα) θαη ν ξόινο ηνπ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή.  

Έδσζε κεγάιε επηζηεκνληθή ζεκαζία ζηελ επηθνηλσληαθή θαη πνιηηηζκηθή 

δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά επεξεάζηεθε από ηε ζρνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Behaviorism) ζηελ νπνία  θαη άζθεζε θξηηή,  ζεσξώληαο ηελ αλεπαξθή λα εμεγήζεη 

ζύλζεηα ςπρνινγηθά θαηλόκελα θαζώο επίζεο επεξεάζηεθε από ηηο καξμηζηηθέο ηδέεο 

ησλ αξρώλ ηνπ 20νπ αηώλα. Αθόκε πξνζπάζεζε λα δηακνξθώζεη κηα λέα 
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θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία εξκελείαο ησλ αλώηεξσλ ςπρηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ 

αλζξώπνπ ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία από : 

 Σελ ςπρνθπζηνινγία 

 Σελ Μαξμηζηηθή ηδενινγία 

 Σηο πξνεγνύκελεο αληηιήςεηο γηα ηα ςπρηθά θαηλόκελα. 

 Σηο παξαηεξήζεηο θαη πεηξάκαηα ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ 

ηνπ.  

 ε αληίζεζε κε ηνλ Piaget, ν Vygotsky ππνγξάκκηζε ηδηαίηεξα ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ βηνινγηθνύ κε ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό ζηνηρείν, ην νπνίν 

πίζηεπε όηη κπνξεί λα αιιάμεη θαη ην βηνινγηθό ππόβαζξν ηεο ζπκπεξηθνξάο  (ζηάδηα 

λνεηηθήο αλάπηπμεο). Δξκήλεπε ηελ αιιειεπίδξαζε κε βάζε ηελ έλλνηα ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο κάζεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο εκθαλίδνληαη 

ςπρνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ ελώλνπλ ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ζε λένπο ζπλδπαζκνύο 

θαη δεκηνπξγνύλ πην ζύλζεηεο ςπρηθέο δνκέο. Τπνζηήξηδε όηη, δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο ζεκαίλεη δηαθνξεηηθή  πνξεία εμέιημεο ηνπ αηόκνπ θαη απηό θαη’ επέθηαζε 

ζεκαίλεη  αλόκνηα ζηάδηα ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο πνπ δελ θαζνξίδνληαη κόλν κε 

βάζε ηελ ειηθία. πλέδεε ηε ρξήζε ησλ ζπκβόισλ κε ηε ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία ηεο 

αλζξώπηλεο ζθέςεο. Πίζηεπε όηη ν ξόινο ησλ ζπκβόισλ  ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα κε ην  

ξόιν ησλ εξγαιείσλ ζηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία.   

Έδηλε  κεγάιε ζεκαζία ζην ξόιν ηεο γιώζζαο. Σε ζεσξνύζε σο κέζν 

έθθξαζεο αιιά θαη θαζνδήγεζεο ηεο ζθέςεο. Μεγαιώλνληαο ειηθηαθά ν άλζξσπνο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εζσηεξηθνπνηείηαη θαη ε γιώζζα δηαδξακαηίδεη αλάινγν ξόιν (ν 

εζσηεξηθόο δηάινγνο πνπ θαζνδεγεί ηε ζθέςε).  Η κεηάβαζε από ηνλ εγσθεληξηζκό 

ζηνλ εζσηεξηθό δηάινγν απνηειεί γηα ην Vygotsky ζεκαληηθό βήκα ζηε γλσζηηθή 

εμέιημε ηνπ αηόκνπ.  

Οη  εθαξκνγέο ησλ ζέζεσλ ηνπ Vygotsky ζηε δηδαζθαιία   εζηηάδνληαη          

ζην όηη ν δάζθαινο δελ κεηαδίδεη ζηνπο καζεηέο κόλν ηελ πνιηηηζηηθή εκπεηξία ηεο 

νπνίαο είλαη θνξέαο, αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο 

πξνζαξκόδνληαο ζην γλσζηηθό επίπεδν θαη ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ ην πξνο 

κάζεζε αληηθείκελν. Ο ξόινο ηνπ δαζθάινπ δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηε δηακόξθσζε 

θαηάιιεινπ εμσηεξηθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

παξνρή ζπζηεκαηηθώλ ππνδείμεσλ πξνο ην καζεηή. Οη ζπλνκήιηθνί ηνπ  κπνξνύλ 
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επίζεο λα πξνζθέξνπλ αμηόινγε βνήζεηα ζην άηνκν λα κάζεη θαη πνιιέο θνξέο είλαη 

απνηειεζκαηηθόηεξνη.   

Οη ζέζεηο ηνπ γηα ηε ζεκαζία ηεο γιώζζαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη γηα 

ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ πξνζδίδνπλ 

ηδηαίηεξε αμία ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία 

ηεο γιώζζαο.  

Ο Vygotsky, αληηπξνζσπεύνληαο  ηε ζνβηεηηθή ζρνιή θαη πίζηεπε όηη ε 

αλάπηπμε ηεο λόεζεο είλαη δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηελ νπνία 

θπξίαξρν ξόιν παίδεη ε γιώζζα. Θεσξνύζε όηη ν καζεηήο ζηελ δηαδηθαζία απηή δελ 

είλαη παζεηηθόο δέθηεο αιιά δξώλ ππνθείκελν πνπ δηακνξθώλεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ ηε 

γλσζηηθή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα θαη όηη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε δηαδξακαηίδεη έλα 

ζεκειηώδε ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο. 

 

Δ.2.4.3   Leontiev, Luria  και  Νardi 

Οη  Leontiev, Luria  και  Νardi, ζεσξνύληαη απόγνλνη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Vygotsky θαη αλέπηπμαλ ηε Θεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο 

ζεσξίαο απηήο ζηεξίρζεθαλ :  

 ηελ αλάπηπμε ηεο λόεζεο δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο 

όπνπ θπξίαξρν ξόιν παίδεη ε γιώζζα.  

 ην ξόιν ηνπ  καζεηή, σο ελεξγεηηθνύ  δέθηε  αιιά  θαη  σο  δξσλ 

ππνθείκελν, πνπ  κε  ηηο πξάμεηο ηνπ δηακνξθώλεη ηε γλσζηηθή  ηνπ 

πξαγκαηηθόηεηα.  

 Ο καζεηήο - πξόζσπν πνπ δηαζέηεη θνηλσληθά θίλεηξα.  

 Ννεηηθή αλάπηπμε αδηάξξεθηα ζπλδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε.  

Οη πνιηηηζκηθέο ζεσξίεο κάζεζεο, ππνζηεξίδνπλ όηη νη θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο δελ είλαη εμσηεξηθό ζηνηρείν ηεο κάζεζεο πνπ απιά ηελ επεξεάδεη, αιιά 

απνηεινύλ  βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο. Ιδηαίηεξα δε ηα Μαζεκαηηθά ραξαθηεξίδνληαη σο 

επηθνηλσληαθή δξαζηεξηόηεηα.  Η ζεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο έρεη ζεκαληηθέο 

εθαξκνγέο ζηηο έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηελ επηθνηλσλία αλζξώπνπ - κεραλήο θαη 

εηδηθόηεξα ζην ζρεδηαζκό καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ κε Η/Τ (ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε). Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε (collaborative learning) κε Η/Τ βαζίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην ππνθείκελν (καζεηή), ην αληηθείκελν (ζηόρν κάζεζεο) 

θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία. 
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 Η αλζξώπηλε δξάζε δηακεζνιαβείηαη από πνιηηηζκηθά ζύκβνια (cultural 

signs) ιέμεηο θαη εξγαιεία, ηα νπνία επηδξνύλ ζηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αηόκνπ θαη 

ζπλεπώο ζηηο λνεηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο. Η δηαδηθαζία ηεο θαηαλόεζεο αληηκεησπίδεηαη 

σο θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα παξά σο ςπρνινγηθή.  

Η βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο, είλαη ε δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία απνηειείηαη από 

ην ππνθείκελν (άηνκν ή νκάδα), ην αληηθείκελν (ζηόρνο),  ηνπο θαλόλεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο. Η δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη κε ηε δηακεζνιάβεζε εξγαιείσλ (όξγαλα, 

ζήκαηα, γιώζζεο) ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη από ηα άηνκα γηα λα ειέγμνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Χο  εμσηεξηθνί παξάγνληεο κάζεζεο ζεσξνύληαη : 

 Πνιηηηζηηθνί :  Δπηζηεκνινγία, θηινζνθηθέο αληηιήςεηο, θπζηθά 

εξγαιεία, ηερλνγλσζία, θνηλσληθνί νξγαληζκνί  θιπ. 

 Κνηλσληθνί : Οηθνγέλεηα, ηξόπνη επηθνηλσλίαο, βηνηηθό επίπεδν, 

πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία   θιπ. 

 

E.2.5   Θευπία ηηρ επεξεπγαζίαρ ηηρ πληποθοπίαρ 

Οη  R. Gagne, A. Newell, D.Ausubel θαη H. Simon είλαη νη θύξηνη εθθξαζηέο 

ηεο ζεσξίαο ηεο επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία ζεσξείηαη σο ε πην 

ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηε κάζεζε θαη ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ δηαζπλδεζηαζκνύ 

(connectionism).Ο R. Gagne εζηηάδεη ηε κάζεζε ζην δηδαθηηθό ζρεδηαζκό 

(Instructional Design) θαη ζηηο  ηεξαξρίεο ζηε κάζεζε. Γίδνληαο ηνλ νξηζκό ηεο 

κάζεζεο σο «ε δηαδηθαζία πνπ ππνβνεζάεη ηνπο νξγαληζκνύο λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε έλα ζρεηηθό ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη κε έλα κόληκν ηξόπν, 

ώζηε ε ίδηα ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή λα κελ επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε λέα πεξίπησζε», 

ζπλδπάδεη  ην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο (γηα πξώηε θνξά) κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή,  ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ δηδαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

ύκθσλα πάληα κε ηηο αξρέο ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ε κάζεζε είλαη κία 

δηαδηθαζία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ καζεηή θαη έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Έηζη ε κάζεζε εμαξηάηαη από 

ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο, ην ππόβαζξν, ηηο εκπεηξίεο, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ην ζηπι 

κάζεζεο ηνπ θάζε καζεηή. 

ηε δηδαζθαιία ηώξα εηζέξρνληαη λέεο ζηαζεξέο. Γηα κηα ζσζηή ινηπόλ θαη 

απνηειεζκαηηθή θαη ζύγρξνλε δηδαζθαιία :  

 Απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκόο.  
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 Τπνβνήζεζε ηνπ καζεηή λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηε ζσξεία 

ησλ πιεξνθνξηώλ.  

 Δκπινπηηζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ.  

 Η δηαδηθαζία αθνξά έκκεζα νιόθιεξν ην θνηλσληθό ζύλνιν.  

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο απέδεημαλ, όηη ν εγθέθαινο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνηείλνληαη σο ελαιιαθηηθό κνληέιν ζηελ ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Έλα ζπλδεζηαθό δίθηπν ζρεκαηίδεηαη θαη’ εηθόλα ησλ λεπξώλσλ ηνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο : «έλα απηόκαην i ζα απνζηείιεη ζε έλα άιιν απηόκαην j έλαλ 

εξεζηζκό ζεηηθό ή αξλεηηθό, δειαδή είηε δηεγεξηηθό είηε απνδηεγεξηηθό αληίζηνηρα. Ο 

εξεζηζκόο απηόο ζα  πξνθαζνξίδεηαη από ηελ θαηάζηαζε δξαζηεξηόηεηαο Ui ηνπ i ελώ 

εμαξηάηαη θαη από ην βάξνο Wij  ηνπ θαλαιηνύ κεηάδνζεο».  

Δμαηηίαο ηεο θύζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κηα νιηθή ζπλεξγαζία αλαδύεηαη 

απηόκαηα όηαλ νη θαηαζηάζεηο θάζε λεπξώλα ζε δηέγεξζε θηάζνπλ ζε έλα επίπεδν. Η 

ηηκή νξηζκέλσλ ζπλζεηηθώλ απνηειεί ηελ είζνδν (input) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ηηκή 

νξηζκέλσλ άιισλ ηελ έμνδό ηνπ (output). Η εξκελεία ησλ ζπλδεζηαθώλ κνληέισλ  

κπνξεί λα καο δείμεη πώο νη λνεηηθέο δνκέο κπνξνύλ λα αλαδπζνύλ από ηηο 

λεπξσληθέο δνκέο. Σα ππνινγηζηηθά λεπξσληθά δίθηπα ζπληζηνύλ κηα εθαξκνγή ηεο 

πιεξνθνξηθήο ε νπνία  αληηζηνηρεί ζηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε.  

 

Δ.2.6    Θευπία ηηρ Οςμανιζηικήρ τςσολογίαρ   

Η ζεσξία ηνπ νπκαληζκνύ (αλζξσπηζκνύ) κε θπξηόηεξνπο εθθξαζηέο ηνλ 

Α.Maslow θαη ηνλ C.Rogers, έρεη πεξηγξαθεί σο  κηα ςπρνινγηθή ζεσξία  θαη 

θηινζνθία, αιιά θαη σο κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε. Ο νπκαληζκόο πξνηείλεη έλα 

λέν ηξόπν λα δεη θαλείο ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη δίλεη  έκθαζε ζην καζεηή θαη 

ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ. 

Ο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηνπο νπκαληζηέο είλαη, ε κεηάδνζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (γλώζεσλ, ηδεώλ, αμηώλ) θαη εθεί εζηηάδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθέο καο δξαζηεξηόηεηεο. Οη νπκαληζηέο παηδαγσγνί ελδηαθέξνληαη λα 

βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο, λα θαηαζηνύλ ηθαλνί λα 

ιακβάλνπλ κόλνη ηνπο απνθάζεηο, λα επηθνηλσλνύλ κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο θαη 

ηέινο  λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ην κέιινλ θαη λα ληώζνπλ επηπρείο σο άηνκα.  

Σα βαζηθά ζεκεία ηεο νπκαληζηηθήο ζεσξίαο είλαη, ε κεγάιε ζεκαζία πνπ 

έρεη ην λόεκα πνπ απνθηνύλ από ην άηνκν, ηα γεγνλόηα πνπ παξαηεξνύληαη ζηνλ 
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εμσηεξηθό ηνπ θόζκν. Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο γίλεηαη κόλν κε απιή 

παξνρή εξεζηζκάησλ. Δθόζνλ είλαη δηαθνξεηηθή ε αληίιεςε θάζε αηόκνπ, απαηηείηαη 

ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πώο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν θάζε εξέζηζκα.  

Η πξνζέγγηζε ζηνλ άλζξσπν – καζεηή ζεκαίλεη λα δνύκε ηνλ θόζκν ηνπ 

όπσο απηόο ηνλ αληηιακβάλεηαη θαη λα εμαθξηβώζνπκε πώο ζθέπηεηαη θαη πώο 

αηζζάλεηαη γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ. Άιισζηε ε θαηαλόεζε απηή, είλαη 

βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο αγσγήο.  Σν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ γηα ηνπο νπκαληζηέο 

επλνεί δύν παξάγνληεο, νη νπνίνη νδεγνύλ ζηελ απηνπξαγκάησζε, ηνλ άλζξσπν : 

 Σελ απηναλάπηπμε 

 Σελ απηνθαηαλόεζε 

Σέινο ε  νπκαληζηηθή ζεσξία ελδηαθέξεηαη γηα  ην πώο αηζζάλεηαη ν καζεηήο, 

ην πώο ζθέθηεηαη ν καζεηήο, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθόηαηα ζηνηρεία γηα ηε κάζεζε. 

Οη λέεο γλώζεηο πξνο κάζεζε έρνπλ ίζε ζεκαζία κε ηα αηζζήκαηα θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή.  

 

E.3     Η Γιδακηική ηυν Μαθημαηικών  

Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία πνιιώλ 

επηζηεκνληθώλ πεξηνρώλ  όπσο ε Φπρνινγία, ε Ιζηνξία, ε Φηινζνθία, ε 

Κνηλσληνινγία, ε Γισζζνινγία, ε Παηδαγσγηθή.  Μπνξνύκε ινηπόλ λα νξίζνπκε 

ηξία επίπεδα δηαηύπσζεο ησλ ζηόρσλ ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. 

 Πξαθηηθό επίπεδν 

 Μνξθσηηθό επίπεδν 

 Πνιηηηζκηθό επίπεδν 

Πξαθηηθό επίπεδν: Σα  Μαζεκαηηθά ζ’ απηό ζεσξνύληαη, σο ξεαιηζηηθή παξέκβαζε, 

κε ηελ αλάπηπμε  κεζόδσλ,  δηαδηθαζηώλ θαη  ηερληθώλ  ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν θαη ηελ θνηλσλία. Η πινπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαλόεζε  βαζηθώλ αιγεβξηθώλ πξάμεσλ - εμάζθεζε ζε 

ππνινγηζκνύο, ηε ζρεδίαζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, ηελ εξκελεία  γξαθηθώλ 

παξαζηάζεσλ θαη ηέινο κε ηνλ επηζηεκνληθόο ηξόπν ζθέςεο, αλάπηπμε θξίζεο – 

θαληαζίαο θαη  ηθαλόηεηα αμηνιόγεζεο.  

Μνξθσηηθό επίπεδν : Σα Μαζεκαηηθά ζ’ απηό ζεσξνύληαη, σο εξγαιείν ζπκβνιήο 

ζην ζρεκαηηζκό νξηζκέλσλ ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη  αλάπηπμεο   δηαλνεηηθώλ 
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ηθαλνηήησλ. Η πξαγκαηνπνίεζή ηνπο επηηπγράλεηαη κε εθκάζεζε θαη ζσζηή ρξήζε 

ηεο απζηεξά δνκεκέλεο γιώζζαο ησλ Μαζεκαηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί :   

αθξίβεηα, ζαθήλεηα, πεηζαξρεία θαη κε παξαηήξεζε,  εμεξεύλεζε θαη αλίρλεπζε ησλ 

λόκσλ θαη θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ αλαγλώξηζε θνηλώλ 

ζρέζεσλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία ηνπο,  αλαπηύζζνπλ ηθαλόηεηεο θαζαξήο ινγηθήο 

ζθέςεο, δηακνξθώλνπλ ηελ θξίζε θαη  καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ινγηθέο ζρέζεηο 

κεηαμύ αλεμάξηεησλ γεγνλόησλ.  

Πνιηηηζκηθό επίπεδν : Σα Μαζεκαηηθά ζ’ απηό ζεσξνύληαη, σο δηαλνεηηθό, εζηθό, 

αηζζεηηθό, πλεπκαηηθό  αγαζό. Απαξαίηεηεο ζεσξνύληαη νη γλώζεηο πεξί ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαζώο θαη νη γλώζεηο πεξί ηελ  Γεσκεηξία, 

Σξηγσλνκεηξία θαη  ηεξενκεηξία, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζεί ε νκνξθηά, ε 

αξκνλία θαη ε ζπκκεηξία ησλ ζρεκάησλ ηεο θύζεο.  

 

Δ. 3.1     Η   Ψςσολογία  ηυν  Μαθημαηικών 

ε θάζε επνρή θαη ζε νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε θαηέρεη πξσηεύνληα θαη θεληξηθό ξόιν. Αλέθαζελ έλα από ηα θύξηα 

αληηθείκελα ηεο Φπρνινγηθήο επηζηήκεο ήηαλ ην δήηεκα ηεο κάζεζεο. Η ςπρνινγία 

ησλ Μαζεκαηηθώλ πξαγκαηεύεηαη ζέκαηα πνπ εγγίδνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο, όπσο ή 

έλλνηα ηεο αξίζκεζεο, ν ηξόπνο πξαγκαηνπνίεζεο αιγεβξηθώλ πξάμεσλ, ε επίιπζε 

ιεθηηθώλ θαη θξαζηηθώλ πξνβιεκάησλ ζηε δηαηύπσζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, 

ε πξνζσπηθή δεμηόηεηα θαη πξνζέγγηζε θάπνησλ καζεηώλ ζηε καζεκαηηθή επηζηήκε 

θαζώο θαη ε απνζηξνθή θάπνησλ άιισλ. Οη πεξηζζόηεξνη ςπρνιόγνη ζήκεξα δελ 

πηζηεύνπλ όηη ε καζεκαηηθή ινγηθή είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα πεξηγξαθεί ε 

αλζξώπηλε ζθέςε.  

Δ.3.2    Το μαθηηοκενηπικό μονηέλο 

ην καζεηνθεληξηθό κνληέιν, νη βαζηθόηεξεο αξρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα  

δηέπνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ είλαη : 

 Παξνπζίαζε από ηνλ θαζεγεηή ηεο θάζε ελόηεηαο θαη ηνπ θάζε 

ζέκαηνο. Σα βηβιία πεξηέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, αιιά δε 

ιεηηνπξγνύλ σο πξόηππν δσληαλήο ζθέςεο. Η δσληαλή παξνπζίαζε 

εληππώλεη ηηο λέεο γλώζεηο απνηειεζκαηηθόηεξα ζην κπαιό ηνπ 

παηδηνύ. 
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 Δπηθνηλσλία κεηαμύ θαζεγεηή θαη καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ. 

Οη ζύγρξνλεο ζεσξίεο κάζεζεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεκαηηθώλ. 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία επηηπρνύο δηδαζθαιίαο ν δηάινγνο, ε 

ζπλεξγαζία, ε αληηπαξάζεζε θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ησλ 

καζεηώλ. 

 Πξαθηηθή άζθεζε. Η ζεσξία πάληνηε δελ αξθεί. Υξεηάδεηαη ε 

πξαθηηθή άζθεζε, ε εθαξκνγή ηεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αλζξώπνπ ζην γύξσ 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη δίλνπλ θίλεηξν ζηα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε 

αληίζηνηρεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. 

 Δμεξεπλεηηθή εξγαζία. Η γλώζε δε κεηαδίδεηαη αιιά θαηαζθεπάδεηαη. 

Σα καζεκαηηθά δελ απνηεινύλ έκπλεπζε θάπνηνπ πξνζώπνπ αιιά 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. Η εμεξεύλεζε ινηπόλ είλαη ην βαζηθό ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθό θαη απνηειεί ην θύξην ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

 Παξαθίλεζε ησλ καζεηώλ. Γηα λα κάζεη θάπνηνο καζεκαηηθά πξέπεη 

πξηλ από όια λα ην ζέιεη ν ίδηνο θαη όρη λα ηνπ επηβάιιεηαη. Αξρηθή 

απνζηνιή ηνπ θαζεγεηή είλαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηώλ, κεηαδίδνληάο ηνπο ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα 

ηα καζεκαηηθά.  

Σέινο, νη  δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ν καζεηήο κε ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

επλννύλ ηε καζεηνθεληξηθή κάζεζε είλαη ε δπλαηόηεηα πεηξακαηηζκνύ, ε αξρή ηεο 

απηελέξγεηαο θαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο αλαθάιπςεο ηεο γλώζεο.  

 

Δ.3.3   Η ζκόπεςζη ηηρ διδαζκαλίαρ ηυν Μαθημαηικών 

    Η δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ πξνο ηνλ καζεηή έρεη σο ζθνπνύο : 

 Σελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ θαη ηελ επηηπρή θνηλσληθή 

έληαμή ηνπ . 

 Σε δηαηύπσζε ησλ δηαλνεκάησλ ηνπ κε ηάμε, ζαθήλεηα, ιηηόηεηα θαη 

αθξίβεηα. 
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 Να αζθεί ην καζεηή ζηε κεζνδηθή ζθέςε, ζηελ αλάιπζε, ζηελ 

αθαίξεζε, ζηε γελίθεπζε, ζηελ εθαξκνγή, ζηελ θξηηηθή θαη ζηηο 

ινγηθέο δηεξγαζίεο. 

 Σελ αλάπηπμε ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο, ηεο πξνζνρήο, ηεο δύλακεο 

απηνζπγθέληξσζεο. 

 Σελ θαιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο αξκνλίαο, ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

σξαίνπ. 

 Σε δεκηνπξγία πξσηνβνπιηώλ, θαληαζίαο θαη ειεύζεξεο ζθέςεο. 

 Να ηζρπξνπνηήζεη ηελ άπνςε γηα ην πόζν απαξαίηεηα είλαη ηα 

Μαζεκαηηθά ζηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ησλ άιισλ επηζηεκώλ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Οηθνλνκίαο θαη ησλ Κνηλσληθώλ 

Δπηζηεκώλ. 

 Σελ αλάδεημε ηεο δπλακηθήο δηάζηαζεο ηεο Μαζεκαηηθήο επηζηήκεο. 

 Σελ εμνηθείσζε κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπιινγηζκώλ, ηελ 

απνδεηθηηθή δηαδηθαζία θαη ηε καζεκαηηθή γιώζζα. 

 Σε δηαπίζησζε από ην καζεηή, όηη ηα καζεκαηηθά ζα ηνπ είλαη 

ρξήζηκα ζε νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα.    

 

Δ.3.4   Πποϋποθέζειρ και απσέρ  

Η νπζηαζηηθή κάζεζε ηνπ καζεκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ είλαη κηα πην ηηο πην 

πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο θαη γηα λα επηηεπρζεί πξέπεη λα δηέπεηαη από θάπνηεο 

πξνϋπνζέζεηο θαη αξρέο. Οη ζπνπδαηόηεξεο από απηέο είλαη : 

 Ύπαξμε  ζέιεζεο  θαη  ελδηαθέξνληνο πξνο ην αληηθείκελν ηεο 

κάζεζεο. Η δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο , ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο θιίζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ καζεηή, ώζηε λα ηνλ 

παξαθηλεί λα δείρλεη ηε δένπζα πξνζνρή. 

 Σν πξνζθεξόκελν πξνο κάζεζε αληηθείκελν πξέπεη λα είλαη αλάινγν 

πξνο ηηο πλεπκαηηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο  

καζαίλεη νπζηαζηηθά, όηαλ ε γλώζε πνπ θαιείηαη λα απνθηήζεη 

βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ην ζηάδην ηεο λνεηηθήο ηνπ αλάπηπμεο.  

 Η κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο θαηλνύξγηαο γλώζεο 

θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο πξνεγνύκελεο, ν καζεηήο  ρξεηάδεηαη 
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εκπεηξίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο. 

 Η ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν ηεο νπζηαζηηθήο κάζεζεο. Η ειεπζεξία ζθέςεο θαη 

έθθξαζεο, ε θαιή ζρέζε αλάκεζα ζην καζεηή  θαη ηνλ θαζεγεηή 

επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή . 

 Η θαηάιιειε αηκόζθαηξα κέζα ζηε ηάμε ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε . Η 

άλεζε, ε ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ, ε εξεκία, ε εζπρία, ην επράξηζην θιίκα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην ζρνιείν . 

 Η πξνζθεξόκελε πξνο κάζεζε γλώζε πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε, ρσξίο 

αλάκεημε άζρεησλ κε απηή πιεξνθνξηώλ. 

 Ο ηξόπνο κάζεζεο είλαη πξνζσπηθή δηεξγαζία. Ο θαζεγεηήο πξέπεη λα 

ελζαξξύλεη θαη λα εληζρύεη ηελ  πξνζσπηθόηεηα ηνπ θάζε καζεηή.  

 Ο ξπζκόο κάζεζεο είλαη δηαθνξεηηθόο από καζεηή ζε καζεηή.  

 Η αλαγθαηόηεηα ηεο επαλαιήςεο ώζηε λα εκπεδσζνύλ νη έλλνηεο, λα 

ηαμηλνκεζνύλ θαηάιιεια γηα λα απνηειέζνπλ ζηαζεξή θαη κόληκε 

γλώζε. (Σάιαξε, 2008) 
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1.1     Πξνιεγόκελα Κεθαιαίνπ 

Ωο ππνινγηζηή ελλννχκε θάζε κέζν ή κεράλεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ή 

ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο γηα λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ππνινγίδεη. Ο 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη έλα απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ ςεθηαθφ 

επαλαπξνγξακκαηηδφκελν ζχζηεκα γεληθήο ρξήζεο, ην νπνίν κπνξεί λα 

επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα, βάζεη ελφο ζπλφινπ πξνθαζνξηζκέλσλ νδεγηψλ – εληνιψλ 

πνπ νλνκάδνληαη πξφγξακκα. 

 Ζ κεραλή απηή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ειεθηξνληθά θαη ειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα κε ζθνπφ λα ππνινγίδεη. Με ηελ εκθάληζή ηεο αλαπηχρζεθε θαη ε 

επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία κειεηά ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα ηεο ζεσξίαο θαη 

ησλ ππνινγηζκψλ, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Ζ επηζηήκε απηή έρεη πνιινχο θιάδνπο, θάπνηνη εθ ησλ 

νπνίσλ δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ππνινγηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ελψ άιινη 

ζρεηίδνληαη κε ηδηφηεηεο ππνινγηζηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Ο πξσηφγνλνο άλζξσπνο αληηκεηψπηδε κε θφβν θαη δένο ηα θπζηθά 

θαηλφκελα, γηαηί δελ κπνξνχζε λα ηα εμεγήζεη . Όζηεξα, βαζκηαία άξρηζε λα 

θαηαλνεί ηε θχζε θαη έκαζε πψο λα ηε ραίξεηαη θαη λα ηελ ηηζαζεχεη. Οη ηζηνξηθνί 

απνθαινχλ Γηαθσηηζκφ ηελ επνρή πνπ ε θαηαλφεζε απηή άξρηζε λα εηζδχεη ζην 

Γπηηθφ Πνιηηηζκφ (Henry Margenau 1976). 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο απαηηνχζε πξνθαλψο θαη κηα ζεηξά απφ 

ππνινγηζκνχο (απνζηάζεσλ, ρξφλσλ, βάξνπο θαζψο θαη άιισλ θπζηθψλ κεγεζψλ).  

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιηηηζκνχο ην πξψην ππνινγηζηηθφ βνήζεκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηα ρέξηα. Οη άλζξσπνη δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην 

κέηξεκα κε ηα δάρηπια, αιιά έθαλαλ θαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο 

κέρξη θαη κεξηθέο ρηιηάδεο κνλάδεο. Υξεζηκνπνηνχζαλ ην ζψκα νιφθιεξν ζαλ 

εξγαιείν ππνινγηζκνχ, αιιά δχζθνια κπνξνχζαλ λα θσδηθνπνηνχλ θαη λα 

απνκλεκνλεχνπλ ηνπο αξηζκνχο. Οη ππνινγηζκνί απηνί έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο αξηζκεηηθήο επηζηήκεο. 

Οη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί θαη νη δηάθνξεο πξάμεηο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ  

έρνπλ κηα ηζηνξία εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ εηψλ ζηνλ πνιηηηζκφ καο. Άιισζηε  

πξφζθαηα νη λεπξνβηνιφγνη απέδεημαλ, φηη ε αίζζεζε ησλ αξηζκψλ είλαη έκθπηε θαη 

εγγεγξακκέλε βαζηά ζηνλ εγθέθαιν  ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη πνιιψλ δψσλ. 
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 Έηζη ινηπφλ, απφ ηελ αξραηφηεηα ν Ππζαγφξαο πίζηεπε, φηη ην ζχκπαλ κπνξεί 

λα εθθξαζζεί κε αξηζκνχο. Απηή ηνπ ε άπνςε βξήθε  απήρεζε ζηελ Πιαησληθή 

θηινζνθία πεξί ηνπ ηδεαηνχ θφζκνπ, φηη δειαδή φια ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα 

ζπληζηνχλ έλα απνιχησο ζπλεθηηθφ ζχκπαλ, ην νπνίν αλαδεηθλχεη  κηα  

πξαγκαηηθφηεηα ηειείσο δηαθξηηή  απφ ηνλ άλζξσπηλν παξάγνληα. Έηζη γελλήζεθε ε 

ζχγρξνλε ζρνιή ηνπ καζεκαηηθνχ ξεαιηζηηθνχ κνληέινπ, ε νπνία πξεζβεχεη, φηη νη 

καζεκαηηθέο νληφηεηεο δελ πεγάδνπλ απνθιεηζηηθά  απφ ην αλζξψπηλν κπαιφ, αιιά 

ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ απηφ. 

Οη γλψζεηο ησλ αξραίσλ θηάλνπλ πην καθξηά  απφ ηελ γλσζηή  ζε φινπο καο  

άπνςε, δειαδή φηη ζεσξνχζαλ ηελ γε επίπεδε θαη θέληξν ηνπ ζχκπαληνο. Οη 

δηάθνξεο παξαηεξήζεηο ηνπο, νη κεηξήζεηο ηνπο θαη νη ππνινγηζκνί ηνπο,  έθηαζαλ  

πνιιέο θνξέο ζε εληππσζηαθά θαη  αλεμήγεηα απ' ην ζεκεξηλφ πνιηηηζκφ καο 

απνηειέζκαηα. 

Σα Μαζεκαηηθά δελ απνηεινχλ σζηφζν κφλν έλα ζχλνιν γλψζεσλ, αιιά θαη 

έλα εηδηθφ κέζνλ έθθξαζεο, ηφζν ηέιεην θαη ηαπηφρξνλα αθεξεκέλν, έηζη ψζηε λα ην 

θαηαλννχλ φια ηα ινγηθά φληα ηνπ ζχκπαληνο θη αλ αθφκε νη αηζζήζεηο  θαη ηα 

φξγαλά ηνπο δηαθέξνπλ απφ ηα δηθά καο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε γξακκαηηθή ηεο 

καζεκαηηθήο γιψζζαο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο θαη θαη’ επέθηαζε 

ησλ ζπκβφισλ. 

Σα ζχκβνια απηά έρνπλ ηεξάζηηα ρξεζηκφηεηα γηα ηνλ επηζηήκνλα, δηφηη ηνπ 

επηηξέπνπλ ηε ζπκπχθλσζε ηεο ζθέςεο ηνπ.  Σν πξφβιεκα φκσο παξνπζηάδεηαη 

ζηνπο ακχεηνπο, νη νπνίνη φρη κφλν αθαηξνχλ απφ ηε καζεκαηηθή γιψζζα ηελ 

παγθνζκηφηεηά  ηεο, αιιά θαη πςψλνπλ έλα αδηαπέξαζην γισζζηθφ θξαγκφ κεηαμχ 

ησλ δχν πφισλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ γξακκάησλ.    

Ζ χπαξμε ησλ αξηζκψλ είρε ζαλ επφκελε ιεηηνπξγηθή αλάγθε ηελ θαηαλφεζε 

ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Ο άλζξσπνο μερσξίδεη απηέο ηηο πξάμεηο. Ο αλζξψπηλνο  

εγθέθαινο δίλεη κεγαιχηεξε αμία ζε θάπνηνπο ππνινγηζκνχο απφ φηη ζε άιινπο. Έηζη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ππνινγηζκνί γηα λα πεξηγξαθνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εγθεθάινπ. Σφζν ν έκβηνο εγθέθαινο φζν θαη νη Ζ/Τ ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο κε 

ηε κφλε δηαθνξά λα εληνπίδεηαη ζην πιηθφ ππφζηξσκα (λεπξψλεο αληί ειεθηξνληθψλ 

θπθισκάησλ). Μέζσ ηεο θπζηθήο επηινγήο νη έκβηνη εγθέθαινη έρνπλ ζρεδηαζηεί λα 

δηαρσξίδνπλ ηνπο ζεκαληηθνύο γηα ηε δσή ππνινγηζκνχο απφ ηνπο ιηγφηεξν 
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ζεκαληηθνχο. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ  χπαξμή ηνπ ν άλζξσπνο θαηέθπγε  ζηελ θαηαζθεπή 

έμππλωλ εξγαιείσλ, έρνληαο σο ζθνπφ  λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο ζην θπλήγη ηνπ 

(ρξεζηκνπνηψληαο  παγίδεο), λα κεηξήζεη ην ρξφλν, λα θάλεη ππνινγηζκνχο γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ θ.η.ι. Απφ ηελ άπνςε απηή ν άβαθαο ησλ αξραίσλ θαη νη δηάθνξεο 

παξαιιαγέο ηνπ, φπσο θαη ν ινγαξηζκηθφο θαλφλαο, κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ζαλ νη 

πξψηεο  ππνινγηζηηθέο κεραλέο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο βνήζεζε ηνλ άλζξσπν λα 

πεξάζεη απφ ηα κεραληθά όληα θαη ηα απηόκαηα, ζηηο πξνγξακκαηηδφκελεο κεραλέο 

θαη ζηε ξνκπνηηθή ηερλνινγία . 

Ο άλζξσπνο αλέθαζελ πξνζπαζνχζε λα θηηάμεη κηα κεραλή πνπ λα εμππεξεηεί 

ηηο αλάγθεο ηνπ. Δίηε απηέο ήηαλ γξήγνξεο κεηαθνξέο, είηε εχθνιεο κεηαθνξέο, 

αθφκα θαη ζην λα ππνινγίδεη κε ηαρχηεηα ηα έζνδά ηνπ θαη ηα έμνδά ηνπ.  

 

1.2    Πξνρξηζηηαληθνί ρξόλνη - Δίδε κεραλώλ 

Γεληθά κεραλή ή κεράλεκα νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κέζνλ πνπ 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ αλζξψπηλε εξγαζία ή πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε δχλακή 

ηεο. Δπίζεο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε παξαγσγή έξγνπ, είηε 

κεηαδίδνληαο είηε κεηαηξέπνληαο άιιε κνξθή ελέξγεηαο (δχλακεο) ζε παξαγσγή 

έξγνπ. Τπήξραλ δχν είδε κεραλψλ, νη απιέο θαη νη ζχλζεηεο. ηηο απιέο αλήθαλ νη 

κνρινί, ε ζθήλα, ν θνριίαο, ην πνιχζπαζην, θ.ά. ηηο ζχλζεηεο αλήθαλ νη πδξαπιηθέο 

κεραλέο, νη βηνκεραληθέο (κχινη άιεζεο θαη ζχλζιηςεο), νη πςσηηθέο ή αλπςσηηθέο, 

νη πνιεκηθέο θαη νη κεραλέο ζεάηξνπ.  (Βηθηπαίδεηα) 

Ζ αλάγθε ππνινγηζκψλ βάξνπο, απνζηάζεσλ θαη δηαθφξσλ κεηξήζεσλ, 

νδήγεζε ηνλ άλζξσπν ζηελ επηλφεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηιχεη δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ γλσζηφηεξσλ απηψλ κεραλψλ. 

 

1.2.1   Σν Αβάθην 

Ζ ιέμε άβαθαο, έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο, απφ ηελ ειιεληθή ιέμε άβαμ πνπ 

ζεκαίλεη ηξαπέδη ππνινγηζκώλ. Δπεηδή άβαμ ζήκαηλε θαη ηξαπέδη κε άκκν ή ζθόλε 

πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ ζρεδίαζε γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, ππάξρεη επίζεο ε 

ππφζεζε φηη ε Διιεληθή ιέμε πξνήιζε απφ ηελ εκηηηθή ξίδα ābāq, ηελ Δβξατθή ιέμε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%BB%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%87%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B8%CE%B5%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1
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γηα ηελ ζθφλε. 

Σν αβάθην είλαη έλα κεραληθφ βνήζεκα (έλα απιφ αξηζκνφξγαλν) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην κέηξεκα. Γελ είλαη ππνινγηζηηθή κεραλή κε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα. Ο ρεηξηζηήο ηνπ αβαθίνπ εθηειεί ηνπο ππνινγηζκνχο 

ζην κπαιφ ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ην αβάθην γηα λα παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αζξνίζεσλ, ηα ππφινηπα, ηα θξαηνχκελα θιπ. Με έλα ηππηθφ αβάθην κπνξεί 

θαλείο λα εθηειέζεη θαη ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο (πξφζζεζε, αθαίξεζε, 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε.  

Σν πιηθφ ηνπ αβαθίνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ππνινγηζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ πιηθνχ ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζθεπψλ ήηαλ, πηζαλφηαηα, θάπνηα ξάβδνο κε εγθνπέο. 

Μεηαγελέζηεξα βνεζήκαηα απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ είλαη ηα Φνηληθηθά πήιηλα 

ζρήκαηα, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηνλ αξηζκφ αληηθεηκέλσλ (δψσλ ή θαξπψλ) ζε δνρεία. 

Παξφκνηνη αξηζκνί έρνπλ βξεζεί ζε Μηλσηθέο αλαζθαθέο. Απηά θαίλεηαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ εκπφξνπο, ινγηζηέο θαη θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο ηεο 

επνρήο. 

Απνηειείηαη απφ έλα νξζνγψλην πιαίζην πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν 

θαη ρσξηζκέλν ζε παξάιιειεο γξακκέο. Κάζε γξακκή πεξηέρεη έλα ζχλνιν απφ 

ράληξεο πνπ θηλνχληαη πάλσ ζε ζηεξεσκέλα ιεπηά μπιαξάθηα ή ζχξκαηα. ήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ εκπνξεπφκελνπο θαη γξαθεηαθνχο ππαιιήινπο ζηελ 

Κίλα θαη αιινχ αιιά θαη σο παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη απφ κηθξά παηδηά γηα ηελ 

εθκάζεζε ησλ αξηζκψλ θαη απιψλ πξνζζέζεσλ. 

Υξεζηκνπνηήζεθε γηα αηψλεο πνιχ πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

Αξαβηθψλ αξηζκψλ. Πηζαλνινγείηαη φηη αλαθαιχθζεθε ηελ επνρή ησλ Βαβπισλίσλ 

(πεξίπνπ ην 5000 π.ρ.), νη νπνίνη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηά θφξνλ. Αξγφηεξα 

(πεξίπνπ 1500 π.ρ.) έθηαζε ζηελ Διιάδα, φπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο 

Έιιελεο ηεο πξντζηνξηθήο επνρήο. 

Ο άβαθαο ζηνπο αξραίνπο Ρσκαίνπο ήηαλ πιάθα δηαηξεκέλε ζε παξάιιειεο 

εληνκέο, ζηηο νπνίεο γιηζηξνχζαλ ζθαηξίδηα, πνπ έδεηρλαλ θαηά ζεηξά κνλάδεο, 

δεθάδεο, εθαηνληάδεο θ.η.ι. Απφ πνιχ παιαηφηεξα ρξφληα Κηλέδνη θαη Σάηαξνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ αλάινγν φξγαλν, ην ζνπβαλπάλ, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε εμαπιψζεθε 

ζηγά-ζηγά ζηε Ρσζία, Μνγγνιία, Γαιιία, ππφινηπε Δπξψπε, γηα ηελ πξνπαίδεηα ησλ 

καζεηψλ ζηελ αξηζκεηηθή. Νεφηεξνο θηλεδν-γηαπσλέδηθνο άβαθαο ρξεζηκνπνηείηαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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γηα ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, αιιά θαη γηα ηελ εχξεζε πνιππινθφηεξσλ 

πξάμεσλ, φπσο π.ρ. ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ αξίζκεζε 

αβάθην, θαηά ην Μεζαίσλα, ήηαλ έλα πιαίζην καθξνπιφ, πάλσ ζην νπνίν ήηαλ 

ηελησκέλεο παξάιιειεο ρνξδέο. Με ην αβάθην απηφ έθαλαλ πξνζζέζεηο θαη 

αθαηξέζεηο γξήγνξα θαη επνπηηθά. Παξφκνην βξίζθεηαη θαη ζηα ζεκεξηλά 

λεπηαγσγεία θαη ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Δίλαη ην 

αξηζκεηήξην, πνπ δελ έπαςε (θαη δε ζα πάςεη) λα απνηειεί έλα ρξήζηκν επνπηηθφ 

κέζν. 

Δπεηδή ε έξεπλα θαη ε ηερληθή πνιχ ζπρλά απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε 

πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ, πνπ ρξεηάδνληαη πνιιέο θνξέο αξθεηφ ρξφλν, νη άλζξσπνη 

απφ πνιχ παιηά πξνζπαζνχζαλ, ψζηε λα εμνηθνλνκνχλ ρξφλν θαη δπλάκεηο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ πηλάθσλ θαη ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ. Με ηελ 

αλαθάιπςε ηνπ άβαθα, ηνπ γλσζηνχ καο αξηζκεηήξηνπ, ην 3000 π.Υ., εγθαηαιείπεηαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δαρηχισλ ηνπ ρεξηνχ γηα ηε κέηξεζε. Ζ αλαθάιπςε ηεο 

θιεςχδξαο δίλεη κηα απάληεζε ζην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ.  

Σν αβάθην ζήκεξα, είλαη αθφκα ζε ρξήζε ζηελ Αζία θαη ηηο Κηλέδηθεο 

ζπλνηθίεο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. Ζ ρξήζε ηνπ αθφκα δηδάζθεηαη ζηα αζηαηηθά 

ζρνιεία. ηε Γχζε δπζηπρψο, ε ρξήζε ηνπ θζίλεη, θαη ηδηαίηεξα ε δηδαζθαιία ηνπ ζηα 

ζρνιεία. Μηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ αβαθίνπ είλαη λα δηδάζθνληαη ηα παηδηά απιή 

αξηζκεηηθή θαη ηδηαίηεξα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ. Σν αβάθην είλαη έλα εμαίξεην 

ππνθαηάζηαην γηα ηηο ηεηξηκκέλεο απνκλεκνλεχζεηο ησλ πηλάθσλ πνιιαπιαζηαζκνχ, 

κηα πξνζπάζεηα ηδηαίηεξα απερζή γηα κηθξά παηδηά. Δίλαη έλα εμαίξεην εξγαιείν γηα 

ηελ δηδαζθαιία πξάμεσλ ζε άιια ζπζηήκαηα, δνζέληνο φηη κπνξεί λα θάλεη πξάμεηο 

ζε νπνηαδήπνηε αξηζκεηηθή βάζε. Δίλαη ρξήζηκν φξγαλν γηα ηα ηπθιά παηδηά, ηε 

ζηηγκή πνπ ηα άιια παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ραξηί θαη 

κνιχβη.  

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε, φηη ε εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ ζπκβαδίδεη 

κε ηελ εμέιημε ηνπ απηόκαηνπ ππνινγηζκνύ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο 

πξνζπαζνχζε λα απνθχγεη ηνπο θνπηαζηηθνχο θαη δηαξθψο επαλαιακβαλφκελνπο 

(άξα θαη βαξεηνχο ππνινγηζκνχο). 

 

1.2.2     Ο Γίζθνο ηεο Νebra 

Ζ ζπλάθεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ  κε ηελ Αζηξνλνκία απνηειεί επηζηεκνληθή 
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παξαδνρή φισλ. Έηζη ινηπφλ, ε απνθξππηνγξάθεζε ελφο αξραίνπ δίζθνπ πνπ 

βξέζεθε ζηε γεξκαληθή πφιε Nebra ( πεξηνρή πεξίπνπ 3.000 θαηνίθσλ) απνθαιχπηεη 

ηηο γλψζεηο ησλ Κεληξνεπξσπαίσλ γηα ηελ αζηξνλνκία πξηλ απφ ην 1600 π.Υ. Ο 

δίζθνο ηεο Nebra ραξαθηεξίζζεθε σο ν αξραηφηεξνο αζηξνλνκηθφο ππνινγηζηήο.  

Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφγνλν αζηξνλνκηθφ φξγαλν πνπ ρξεζίκεπζε ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο θαη ηεξκαηηζκνχ ησλ 

γεσξγηθψλ εξγαζηψλ, θαη απνθαιχθζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1991 απφ κηα νκάδα 

αξραηνθαπήισλ, νη νπνίνη εξεπλνχζαλ  κε αληρλεπηή κεηάιισλ ηελ θνξπθή ελφο 

ρακεινχ ιφθνπ θνληά ζηελ πφιε Nebra ηεο Κεληξηθήο Γεξκαλίαο, 60 ρηιηφκεηξα 

δπηηθά ηεο Λεηςίαο. Αλάκεζα ζε θνζκήκαηα, φπια θαη εξγαιεία  βξέζεθε έλαο  

ράιθηλνο δίζθνο, δηακέηξνπ 32 εθαηνζηψλ, πνπ έθεξε αζπλήζηζηεο παξαζηάζεηο 

ζρεκαηηζκέλεο κε θχιια ρξπζνχ: έλαλ θχθιν, έλα κηζνθέγγαξν, ηξεηο θακπχιεο 

γξακκέο θαη πνιιέο θνπθθίδεο, πνπ έκνηαδαλ κε αζηέξηα ζηνλ λπρηεξηλφ νπξαλφ. 

(Χ.Βάξγνγιεο 2009).  

Υξεηάζηεθε  ε ζπλεξγαζία αξραηνιφγσλ, θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη ηνπνγξάθσλ 

γηα λα  δνζεί κηα  νινθιεξσκέλε εξκελεία ηνπ δίζθνπ ηεο Nebra. Σα ζπκπεξάζκαηα 

απφ ηε ρξνλνιφγεζε θαηέιεμαλ, φηη ηα επξήκαηα απηά είραλ ειηθία 3.600 εηψλ. Οη 

ρεκηθνί,  πνπ εμέηαζαλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κπξνχληδνπ θαη ηνπ ρξπζνχ ζε 

ηρλνζηνηρεία ζπκπέξαλαλ, φηη ν ραιθφο ήηαλ απφ έλα αξραίν νξπρείν ηεο Κεληξηθήο 

Απζηξίαο θαη ν ρξπζφο απφ ηα Καξπάζηα φξε. Τπήξρε φκσο δηρνγλσκία θαηά πφζνλ 

ήηαλ δηαθνζκεηηθφ ή ρξεζηηθφ αληηθείκελν. Οη αξραηνιφγνη επεξεαζκέλνη απφ ηηο 

Πιεηάδεο πίζηεςαλ, φηη ηα ρξπζά ζρήκαηα πάλσ ζην δίζθν, ζχκηδαλ ηνλ Ήιην, ηε 

ειήλε θαη αζηέξηα. 

Οη Πιεηάδεο είλαη έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ζψκαηα ζην λπρηεξηλφ 

νπξαλφ θαη αλαθέξνληαη αξθεηέο θνξέο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε αιιά θαη ζηελ επηθή 

πνίεζε. Ο κεξνο θαη ν Ζζίνδνο αλαθέξνπλ, φηη ε δχζε ησλ Πιεηάδσλ ιίγν κεηά ηε 

δχζε ηνπ Ζιίνπ (κε ην Γξεγνξηαλφ Ζκεξνιφγην πεξίπνπ ζηηο 3 Ννεκβξίνπ) 

ζεκαηνδνηνχζε ηελ επηδείλσζε ηνπ θαηξνχ θαη ην ηέινο ησλ ζαιαζζηλψλ ηαμηδηψλ. 

εκαηνδνηεί επίζεο ην ηέινο ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ, ελ φςεη ηνπ ρεηκψλα.  

Παξαηεξψληαο ηελ επηθάλεηα ηνπ δίζθνπ, ππήξμε θαηαξρήλ κία αλεπηηπρήο 

πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο  ησλ ζέζεσλ ησλ αζηεξηώλ ηνπ δίζθνπ κε ηηο ζέζεηο δηάθνξσλ 

αζηεξηψλ ζε ζχγρξνλνπο αζηξνλνκηθνχο ράξηεο. Πξνθαλψο είραλ δηαθνζκεηηθφ 

ραξαθηήξα. Με κηα πξνζεθηηθφηεξε φκσο παξαηήξεζε, ήηαλ εληππσζηαθφ ην 
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γεγνλφο, φηη επηά απφ ηα αζηέξηα ηνπ δίζθνπ έκνηαδαλ λα απνηεινχλ κηα μερσξηζηή 

νκάδα θαη εμ απηνχ ζπκπεξαίλνπκε, πσο ε νκάδα απηή παξηζηάλεη ηηο Πιεηάδεο, ην 

αζηξηθφ ζκήλνο (Πνχιηα). Με ηα ζεκεξηλά ηειεζθφπηα είλαη γλσζηφ, φηη ην ζκήλνο 

απηφ έρεη ρηιηάδεο αζηέξηα, αιιά δηά  γπκλνχ νθζαικνχ δηαθξίλνληαη κφλνλ επηά. 

Μεηαγελέζηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δχν 

απφ ηηο ηξεηο θακπχιεο γξακκέο,  πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

δίζθνπ, ζρεκαηίδνπλ ηφμα 80 κνηξψλ ε θαζεκία. Οη  αζηξνλφκνη γλψξηδαλ φηη ν 

αξηζκφο απηφο είλαη  ίζνο κε ην ηφμν πνπ νξίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Nebra ηα ζεκεία 

ηεο αλαηνιήο ηνπ Ζιίνπ θαηά ην ρεηκεξηλφ θαη ην ζεξηλφ ειηνζηάζην. Πξάγκαηη ην 

θαινθαίξη ν Ήιηνο αλαηέιιεη απφ λνηηναλαηνιηθά θαη ην ρεηκψλα απφ 

βνξεηναλαηνιηθά ζηελ πεξηνρή απηή (ζπλάξηεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο). ηε 

ρψξα καο  είλαη πεξίπνπ 60 κνίξεο, αιιά ζηελ Κεληξηθή Γεξκαλία είλαη 80 κνίξεο. 

Δπνκέλσο θαίλεηαη, φηη νη δχν θακπχιεο γξακκέο ηνπ δίζθνπ παξηζηάλνπλ ε κία ην 

εχξνο ηνπ ηφμνπ αλαηνιήο ηνπ Ζιίνπ ζηηο δηάθνξεο επνρέο θαη ε άιιε, ζπκκεηξηθά, 

ην εχξνο ηνπ ηφμνπ δχζεο. (Wolfhard Schlosser Καζ.Αζηξνλνκίαο ζην 

Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Bochum).  

Οη αξραηνιφγνη  θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα  φηη ε ηξίηε θακπχιε γξακκή, 

απηή πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δίζθνπ, παξηζηάλεη ζρεκαηηθά ην πινίν κε ην 

νπνίν ν Ήιηνο θάλεη ην εκεξήζην ηαμίδη ηνπ απφ ηελ Αλαηνιή ζηε Γχζε θαη πάιη 

ζηελ Αλαηνιή. Ζ αλαπαξάζηαζε απηή είλαη ζπλεζηζκέλε ζηνπο ιανχο πνπ δνχζαλ 

ζηε Γαλία θαη ζηε Νφηηα νπεδία θαηά ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ. Δπίζεο  Σνπνγξάθνη  

εξεπλεηέο  απέδεημαλ, κε ηε βνήζεηα  ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ 

(GΗS)  φηη πξαγκαηηθά ηηο εκέξεο ησλ ειηνζηαζίσλ ν Ήιηνο αλέηεηιε  θαη έδπε πίζσ 

απφ ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο ησλ βνπλψλ γχξσ απφ ηε Nebra. 

 

1.2.3  Ο κεραληζκόο   ηωλ   Αληηθεζύξωλ 

[  Ο αξραηόηεξνο αλαινγηθόο ππνινγηζηήο ζηνλ θόζκν ] 

 

1.2.3.1   Πηζαλνινγνύκελε Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ο κεραληζκφο θαηαζθεπάδεηαη, πηζαλφηαηα ζηε Ρφδν, ε νπνία  ηελ επνρή 

εθείλε ήηαλ θέληξν κεηαιινπξγίαο ( 2νο αηψλαο  π.Υ). Έλα ξσκατθφ θαξάβη βπζίδεηαη 

αλνηρηά ησλ Αληηθπζήξσλ. Δίρε απνπιεχζεη απφ ηε Ρφδν κε θαηεχζπλζε ηελ Ηηαιία. 

(87-63 π.Υ. ).  χκηνη  ζθνπγγαξάδεο εληνπίδνπλ  ην λαπάγην ζε βάζνο 45-60 κέηξσλ.  
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( 1900 κ.Υ.) .  Οινθιεξψλεηαη ην έξγν ηεο αλάζπξζεο ησλ ζεζαπξψλ ηνπ λαπαγίνπ. 

Μεηαθέξνληαη ηα επξήκαηα ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ησλ Αζελψλ  (1901 κ.Υ.). 

Απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε άμηα πξνζνρήο ζεσξνχληαη, ηα εκθαλή γξαλάδηα ηνπ 

παξάμελνπ ράιθηλνπ επξήκαηνο, κε έλαλ νδνλησηφ ηξνρφ ελζσκαησκέλν θαη 

εκθαλείο επηγξαθέο κε αζηξνλνκηθνχο φξνπο.  ( Βαιέξηνο Σηάεο – Αξραηνιόγνο  

1902). Γεκηνπξγείηαη ην πξψην κνληέιν ηνπ Μεραληζκνχ (Ηωάλλεο Θενθαλίδεο – 

Ναύαξρνο 1930). Με ηελ πξψηε ζε βάζνο κειέηε ηνπ Μεραληζκνχ θαηαδεηθλχεηαη 

φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ πην πνιχπινθν κεραληζκφ ηεο αξραηφηεηαο, ρσξίο φκσο λα 

κπνξεί λα δνζεί απάληεζε σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. (Derek J. de Solla Price - 

Βξεηαλόο θπζηθόο,  Γηώξγνο Σηακήξεο - Δηδηθόο κειεηεηήο επηγξαθώλ θαη 

Χαξάιακπνο Καξάθαινο - Ππξεληθόο θπζηθόο   έηνο 1950).  Πιήζνο εξεπλεηψλ 

αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ Μεραληζκνχ. Κάπνηνη πξνρσξνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ, (Michael Wright  - Γεύηεξν κηζό ηνπ 20νύ αηώλα). Γεκηνπξγείηαη νκάδα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηε κειέηε ηνπ Μεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ, ε νπνία  

αμηνπνηεί θαηλνηφκνπο ηερλνινγίεο γηα λα ζπιιέμεη δεδνκέλα ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ 

ηνπ Μεραληζκνχ φζν θαη απφ ηηο επηγξαθέο πνπ θέξεη απηφο  (Δπηζεώξεζε 

«Nature»,2005).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ   κειεηψλ  δεκνζηεχνληαη ζηελ  επηζεψξεζε Nature.  

Απφ απηά θαηαδεηθλχεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ Μεραληζκνχ, φηη δειαδή  επξφθεηην γηα 

φξγαλν πξφβιεςεο εθιείςεσλ. Σαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αζήλα ζπλέδξην 

γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκείσλ πνπ 

παξακέλνπλ ζθνηεηλά (έηνο 2006). Γλψκεο εγθχξσλ επηζηεκφλσλ παγθνζκίσο 

αλαθέξνπλ, φηη «νη ηειεπηαίεο αλαθαιχςεηο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ κειεηνχλ κε ηε 

βνήζεηα ππεξζχγρξνλσλ κεζφδσλ ην εμαηξεηηθά πνιχπινθν αζηξνλνκηθφ απηφ φξγαλν, 

γλσζηφ σο Μεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ, επηβεβαηψλνπλ φρη κφλν ηηο ηεξάζηηεο 

γλψζεηο, αιιά θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πξνγφλσλ καο, πνπ καο 

ππνρξεψλνπλ λα μαλαγξάςνπκε ηελ ηζηνξία ηεο ηερλνινγίαο…». Καζψο επίζεο φηη «αλ 

ε εμέιημε ηεο γλψζεο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ησλ Aληηθπζήξσλ, δελ είρε 

αλαθνπεί, ε επηζηήκε ζα βξηζθφηαλ ζήκεξα ρίιηα ρξφληα κπξνζηά» (Arthur  Clarke 

2006). 

 

1.2.3.2  Πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνύ 

Ζ ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ησλ  εξεπλεηψλ καο ππνδεηθλχεη, φηη ν Μεραληζκφο 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke
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απνηειεί ηε κεραληζηηθή πινπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ηππάξρνπ (190-120 π.Υ. θαηά 

πξνζέγγηζε), ηνπ καζεκαηηθνχ, αζηξνλφκνπ θαη γεσγξάθνπ, ν νπνίνο εμεγνχζε ηηο 

πεξηνδηθέο αλσκαιίεο ζηελ θίλεζε ηεο ειήλεο, κε βάζε ηελ ειιεηπηηθή ηξνρηά ηεο. 

Σν γεγνλφο φηη ν Ίππαξρνο (παηέξαο ηεο Αζηξνλνκίαο) έδεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

δσήο ηνπ ζηε Ρφδν, ε νπνία θεκηδφηαλ γηα ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή ηεο, εληζρχεη ηελ 

άπνςε, φηη εθεί ν Ίππαξρνο (ή θάπνηνο άιινο ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ) κπφξεζε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα κεράλεκα εμαηξεηηθήο πνιππινθφηεηαο.  

χκθσλα δε κε φιεο ηηο ελδείμεηο, ν Ίππαξρνο ζα πξέπεη λα κεηείρε ησλ 

αζηξνλνκηθψλ γλψζεσλ ησλ Βαβπισλίσλ, αθνχ απηέο απεηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ. Σν ηζρπξφ ηεξαηείν ησλ Βαβπισλίσλ θξαηνχζε ηα 

αξρεία ησλ πιαλεηηθψλ κεηαθηλήζεσλ γηα αηψλεο θαη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο 

θαηλνκέλσλ φπσο νη εθιείςεηο (νη νπνίεο εζεσξνχλην νησλνί) ελίζρπε ηε ζέζε ηνπ. 

Μέζα ζε έλα μχιηλν θνπηί δηαζηάζεσλ 16,5x31,8x9 cm βξηζθφηαλ έλα 

πνιπζχλζεην ζχζηεκα νδνλησηψλ ηξνρψλ απφ νξείραιθν. ην κπξνζηηλφ κέξνο 

ππήξρε έλαο δίζθνο κε 12 ππνδηαηξέζεηο γηα ηνπο 12 αζηεξηζκνχο ηνπ δσδηαθνχ 

θχθινπ θη έλαο δαθηχιηνο έδεηρλε ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο. ην πίζσ κέξνο ππήξραλ δχν 

δίζθνη, ν έλαο πάλσ θαη ν άιινο θάησ. Ο πάλσ δίζθνο είρε ηέζζεξηο δαθηπιίνπο πνπ 

έδεηρλαλ αλαηνιέο θαη δχζεηο πιαλεηψλ ν δε θάησ είρε ηξεηο δαθηπιίνπο, πνπ 

έδεηρλαλ ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο, ηηο αλαηνιέο θαη ηηο δχζεηο ηεο. ηε δεμηά πιεπξά 

ππήξρε νδνλησηφο ηξνρφο, πνπ ρξεζίκεπε γηα ηελ είζνδν (input) ρξνλνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ. Πάλσ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θνπηηνχ θαη ησλ δίζθσλ ππήξραλ νδεγίεο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ. 

Αλ θαη ε ρξήζε νδνλησηψλ ηξνρψλ ήηαλ γλσζηή ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν, 

ζηνλ Αζηξνιάβν ην ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγνχζε ζαλ έλα δηαθνξηθό νδνλησηφ 

ζχζηεκα. Καη εδψ είλαη ε επηζηεκνληθή ηνπ αμία αλ ιεθζεί ππφςε, φηη αλαιπηηθή θαη 

δηαθνξηθή κεραλή θαηαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά ηνλ 19ν αηψλα απφ ηνλ Charles 

Babbage (1792-1871). 

Ο πξψηνο ζεκαληηθφο κειεηεηήο ηνπ Μεραληζκνχ, Derek J. de Solla Price, 

είρε εληνπίζεη ζηνλ αζηξνιάβν ηωλ Αληηθεζύξωλ  πξηλ απφ πνιιέο δεθαεηίεο, 

ηξηάληα (30) θαηαγεγξακκέλα ρεηξνπνίεηα γξαλάδηα, ηνπιάρηζηνλ άιια πέληε πνπ δελ 

βξέζεθαλ αθφκα, δέθα άμνλεο, απίζηεπηεο γηα ηελ επνρή θαηλνηνκίεο, φπσο ε 

δηαθνξηθή πεξηζηξνθηθή πιάθα ν Derek J. de Solla Price πίζηεπε, φηη έδηλαλ κε 

αμηνζαχκαζηε αθξίβεηα θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ελφο εθπιεθηηθνχ εγρεηξίδηνπ 
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ρξήζηε, πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθιείςεσλ) ηνπ 

ήιηνπ, ηεο ζειήλεο θαη πηζαλψο πέληε πιαλεηψλ. O ίδηνο κειεηεηήο αλαθέξεη ζε 

άξζξν ηνπ, φηη ν κεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ είλαη ν πξόγνλνο όιεο ηεο πιεζώξαο 

επηζηεκνληθνύ πιηθνύ (hardware) ηνπ ζήκεξα. 

Ο εηδηθφο  ηνκνγξάθνο Blade Runner,  αλαπηχρζεθε εηδηθά γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ιήςε εηθφλσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αλάγλσζε ησλ επηγξαθψλ αιιά θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εζσηεξηθή δνκή 

ηνπ Μεραληζκνχ, ελψ ην ζχζηεκα ςεθηαθήο απεηθφληζεο ΡΣΜ Dome, 

πξνζαξκφζηεθε έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επαλεκθάληζε ζρεδφλ ζβεζκέλσλ 

θεηκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ Μεραληζκνχ, πνπ δελ είλαη επδηάθξηηα 

αθφκε θαη κε ηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα ζπκβαηηθήο θαη ςεθηαθήο θσηνγξάθηζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηελ έξεπλαο επηβεβαίσζαλ, φηη ν κεραληζκφο θέξεη 30 νδνλησηνχο 

ηξνρνχο νη νπνίνη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ 10 άμνλεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ 

θαηέιεγε ζε ηνπιάρηζηνλ 5 θαληξάλ, κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δείθηεο γηα ην θαζέλα. 

Δπίζεο κε ηε βνήζεηα  ηνκνγξάθνπ έρνπλ δηαβαζηεί αξθεηέο απφ ηηο επηγξαθέο πνπ 

ππήξραλ ζηηο πιάθεο θαη ζηνπο πεξηζηξεθφκελνπο δίζθνπο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ 

αζηξνλνκηθνχο θαη κεραληθνχο φξνπο, θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο εηδηθνχο σο 

έλα είδνο εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ. Ο κεραληζκφο απηφο έδηλε, θαηά ηελ 

επηθξαηέζηεξε ζχγρξνλε άπνςε, ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζειήλεο θαζψο θαη ηηο 

θάζεηο ηεο ζειήλεο. Μπνξνχζε λα εκθαλίζεη ηηο εθιείςεηο ειίνπ θαη ζειήλεο 

βαζηδφκελνο ζηνλ βαβπισληαθφ θχθιν ηνπ άξνπ. Σα θαληξάλ ηνπ απεηθφληδαλ 

επίζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εκεξνιφγηα, έλα ειιεληθφ βαζηζκέλν ζηνλ Μεησληθφ θχθιν 

θαη έλα αηγππηηαθφ, πνπ ήηαλ θαη ην θνηλφ "επηζηεκνληθφ" εκεξνιφγην ηεο 

ειιεληζηηθήο επνρήο. («Decoding the ancient Greek astronomical calculator known 

as the Antikythera mechanism» - Δπηζηεκνληθή επηζεώξεζε «Nature», 2006). 

Ζ αλάγλσζε ησλ ελδείμεσλ φηη ...ε ζπείξα έρεη 235 ππνδηαηξέζεηο ζε κία απφ 

ηηο εηθφλεο ζξαπζκάησλ πνπ είραλ ιεθζεί θαηά ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ππήξμε 

εμαηξεηηθά δηαθσηηζηηθή. Καηέδεημε αθελφο φηη ηα θαληξάλ δελ έθεξαλ νκφθεληξνπο 

θχθινπο αιιά ζπείξεο θαη αθεηέξνπ πσο ην πάλσ θαληξάλ ζηελ νπίζζηα φςε ηνπ 

Μεραληζκνχ (ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ε πξφηαζε) ζρεηίδνληαλ κε ην Μεησληθφ θχθιν 

ησλ Βαβπισλίσλ. Ο Μεησληθφο θχθινο πξνθχπηεη απφ ηε ζηελή ηζνηηκία 19 εηψλ κε 

235 ζειεληαθνχο κήλεο (έλαο ζειεληαθφο ή ζπλνδηθφο κήλαο είλαη ην δηάζηεκα 

κεηαμχ δχν νκνίσλ θάζεσλ ηεο ειήλεο, π.ρ. απφ Παλζέιελν ζε Παλζέιελν). Ο 
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θχθινο απηφο αληηπξνζσπεχεη ηελ επηζηξνθή ηεο ειήλεο ζηελ ίδηα θάζε θαη ζηελ 

ίδηα εκεξνκελία ηνπ έηνπο. Με ην θιείζηκν ηνπ θχθινπ, ν Ήιηνο, ε ειήλε θαη ε Γε 

επηζηξέθνπλ ζηνπο ίδηνπο πεξίπνπ ζρεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. πεηξνεηδέο 

απνδείρζεθε θαη ην θαληξάλ ζην θάησ κέξνο ηεο πίζσ πιεπξάο ηνπ Μεραληζκνχ, ην 

νπνίν θέξεη 223 ππνδηαηξέζεηο ζηε ζπείξα ησλ ηεζζάξσλ ζηξνθψλ. Σφζν ν αξηζκφο 

ησλ ππνδηαηξέζεσλ φζν θαη ε αλάγλσζε ησλ ζπκβφισλ («» γηα ηε ειήλε θαη «Ζ» 

γηα ηνλ Ήιην) πνπ εληνπίζηεθαλ κεηαμχ απηψλ θαηαδεηθλχνπλ, φηη απηφ απνηειεί 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θχθινπ ηνπ άξνπ, ν νπνίνο πξνβιέπεη εθιείςεηο: αλ κηα ειηαθή 

ή ζειεληαθή έθιεηςε ζπκβεί ζήκεξα, κηα παξφκνηα ζα ζπκβεί έπεηηα απφ 223 

ζειεληαθνχο κήλεο. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο, φηη απφ ηηο παξειζνχζεο 

εθιείςεηο κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ νη επφκελεο. ζν γηα ην θαληξάλ ηεο πξφζζηαο 

φςεο, απηφ εθηφο απφ ην θιαζηθφ εκεξνιφγην ησλ 365 εκεξψλ (κε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο γηα δίζεθηα έηε) έδεηρλε πηζαλφηαηα ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ πιαλεηψλ 

(έρνπλ εληνπηζζεί κφλν ν Ήιηνο, ε ειήλε θαη ε Αθξνδίηε πξνο ην παξφλ).  

Ο κεραληζκφο, ζεσξείηαη ζαλ ε αξραηφηεξε ζσδφκελε δηάηαμε κε γξαλάδηα. 

Δίλαη θηηαγκέλνο απφ κπξνχληδν ζε έλα μχιηλν πιαίζην θαη έρεη πξνβιεκαηίζεη θαη 

ζπλαξπάζεη πνιινχο ηζηνξηθνχο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο αθφηνπ 

αλαθαιχθζεθε. Ζ πην απνδεθηή ζεσξία ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηεξίδεη φηη 

ήηαλ έλαο αλαινγηθφο ππνινγηζηήο ζρεδηαζκέλνο γηα λα ππνινγίδεη ηηο θηλήζεηο ησλ 

νπξαλίσλ ζσκάησλ. Πξφζθαηεο ιεηηνπξγηθέο αλαθαηαζθεπέο ηεο ζπζθεπήο 

ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ αλάιπζε. Απφ ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο θαηαξξίθζεθε ε 

ζεσξία, φηη εκπεξηέρεη έλα δηαθνξηθφ γξαλάδη, φκσο ν αλαθαιπθζείο κεραληζκφο ηεο 

θίλεζεο ηεο ειήλεο είλαη αθφκα πην εληππσζηαθφο, θαζφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαβιεηήο γσληαθήο ηαρχηεηαο ζηνλ άμνλα πνπ θηλεί ηε ειήλε (2
νο 

Νόκνο 

Κέπιεξ). 

(Δξεπλεηηθή νκάδα : Mike Edmunds – Αζηξνλόκνο,  Tony Freeth - 

Μαζεκαηηθόο Παλ. Κάξληηθ,  Ηωάλλεο Σεηξαδάθεο – Αζηξνλόκνο Α.Π.Θ.   

Ξελνθώλ Μνπζά – Αζηξνλόκνο, Ηωάλλεο Μπηηζάθεο  - Φπζηθόο Παλ. Αζελώλ, 

Μαίξε Εαθεηξνπνύινπ - Αξραηνιόγνο-Μνπζεηνιόγνο  Δζλ. Αξρ. Μνπζείνπ θαη  

Αγακέκλωλ Τζειίθαο - Φηιόινγνο - Παιαηνγξάθνο)  

 

1.2.3.3.     Ζ γλώκε ηεο επηζηήκεο  

Δίλαη ινηπφλ αιήζεηα φηη ε χπαξμε ηνπ κεραληζκνχ αιιάδεη ηε ζεψξεζή καο 
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γηα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ. Παξαζέηνπκε νξηζκέλεο απφ 

ηηο πην ελδηαθέξνπζεο επηζηεκνληθέο απφςεηο νη νπνίεο  αθνχζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηνλ Μεραληζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ, ην νπνίν έιαβε ρψξα  

(30/11 θαη 1.12.2006) ζην ακθηζέαηξν ηνπ Μεγάξνπ Θεόδωξνπ Β. Καξαηδά ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο. 

«Αλακθίβνια δηαπηζηψλνπκε ηελ θιεξνλνκηά ησλ Βαβπισλίσλ. Η 

λενεκθαληδφκελε κεραληθή ηειεηφηεηα ηνπ Μεραληζκνχ ζαθψο εγείξεη ην δσηηθήο 

ζεκαζίαο εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο γλψζεηο ησλ 

Διιήλσλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Πφηε αθξηβψο, απφ πνηνλ, γηα πνηνλ θαη γηα πνηνλ ιφγν 

θαηαζθεπάζηεθε ν Μεραληζκφο; Ση άιινπ είδνπο ηερλνινγία πξνυπνζέηεη ε χπαξμή ηνπ; 

Πνηα ζα ήηαλ ε επίδξαζε ησλ κεραληθψλ κνληέισλ ζηελ άπνςε ησλ Διιήλσλ γηα ην 

χκπαλ; Απηά είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ απαληήζεσλ» (Mike Edmunds  - 

Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο, Παλεπηζηήκην Κάξληηθ, Μ. Βξεηαλία ). 

«ε φ,ηη αθνξά ηνλ ζπλδπαζκφ κεζφδσλ ρξνλνιφγεζεο, ν Μεραληζκφο ησλ 

Αληηθπζήξσλ είλαη έλα πξντφλ ηεο επνρήο ηνπ. ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν βξίζθνπκε, 

γηα παξάδεηγκα, ην παξάπεγκα ελζσκαησκέλν ζε έλα αηγππηηαθφ εκεξνιφγην ή ηνλ 

Μεησληθφ θχθιν λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο αζελατθήο 

πνιηηείαο ή ηνλ ζπλδπαζκφ ειηαθνχ θαη πδξαπιηθνχ ξνινγηνχ ζηνπο Αέξεδεο» (Robert 

Hannah - Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Τέρλεο, Παλεπηζηήκην ηνπ Όηαγν, Νέα 

Εειαλδία) . 

«Ο Μεραληζκφο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Δίκαζηε 

ελζνπζηαζκέλνη κε ηνλ Μεραληζκφ θαη έηζη ζα έπξεπε λα αηζζάλνληαη φινη» (Velson 

Horie - Σπληεξεηήο ηεο Βξεηαληθήο Βηβιηνζήθεο, Μ. Βξεηαλία ). 

«Ο Μεραληζκφο δελ είλαη κφλν αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο ηερλνινγηθήο αηρκήο ηεο 

αζηξνλνκίαο ηεο επνρήο ηνπ, αιιά εκπεξηέρεη ηε δπλακηθή πνπ ζα επηηξέςεη ηελ 

επέθηαζε ησλ γλψζεψλ καο ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ αζηξνλνκία φζν θαη γηα ηνλ 

πνιηηηζκηθφ ξφιν ηεο» (Alexander Jones - Καζεγεηήο Κιαζηθώλ Σπνπδώλ, 

Παλεπηζηήκην ηνπ Τνξόλην, Καλαδάο ). 

«Γηεξσηάηαη θαλείο κέζα απφ πνηεο δηαδηθαζίεο πξνέθπςε ν Μεραληζκφο. 

Πνηεο ήηαλ νη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ρξήζεηο ηεο αζηξνλνκηθήο 

γλψζεο; ε πνηνλ βαζκφ απηέο πεξηειάκβαλαλ παζεηηθή παξαηήξεζε θαη ηη κπνξεί λα 

ππξνδφηεζε ηελ επηζπκία κειινληηθήο πξφβιεςεο; Πφζν ζπλέβαιε ζε απηφ ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο; Καη, ηειηθά, ζηελ ίδηα ηελ θιαζηθή Διιάδα πνηα ήηαλ ε ζρέζε ηεο 
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αξρατθήο θνζκνινγίαο (ε νπνία κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ λαψλ) κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνβιεπηηθήο επηζηήκεο ηεο αζηξνλνκίαο;» (Clive Ruggles - Καζεγεηήο 

Αξραηναζηξνλνκίαο, Παλεπηζηήκην ηνπ Λέζηεξ, Μ. Βξεηαλία). 

«Ο Μεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ είλαη έλα κνλαδηθφ εχξεκα ηνπ αξραίνπ 

θφζκνπ. Παξά ηελ χπαξμε θαη άιισλ κεραλψλ θαηά ηελ αξραηφηεηα, θακία δελ 

θαίλεηαη λα αληαγσλίδεηαη ηνλ Μεραληζκφ ζε ηερλνινγηθή πνιππινθφηεηα. Σα 

δεδνκέλα δειψλνπλ πάλησο φηη ν Μεραληζκφο δελ ήηαλ έλα κεκνλσκέλν ηερλνινγηθφ 

πξντφλ ηεο επνρήο ηνπ θαη φηη ε ηερλνινγία ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλε απφ φζν λνκίδνπκε» (Alexandra Smith - Ηζηνξηθόο, Παλεπηζηήκην ηνπ 

Κάξληηθ, Μ. Βξεηαλία ). 

«Σν λεζί ηεο Ρφδνπ θαηείρε κηα ζηξαηεγηθή ζέζε δσηηθήο ζεκαζίαο θαη θαηά 

ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ε πφιε-θξάηνο ηεο Ρφδνπ αλαπηχρζεθε ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πνιηηηζκηθφ, λαπηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν. ηε Ρφδν θαηά ηνλ 2ν αηψλα π.Χ. ν 

Ιππαξρνο, παηέξαο ηεο αζηξνλνκίαο, αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ ε νπνία εμεγεί ηηο 

αλσκαιίεο ζηελ θίλεζε ηεο ειήλεο» (Μαίξε Εαθεηξνπνύινπ - Αξραηνιόγνο, Δζληθό 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Αζελώλ ). 

 (Πεγή Μνξθωηηθό Ίδξπκα  ηεο Δζληθήο Τξαπέδεο) 

Αμηνκλεκφλεπην επίζεο είλαη  φηη νη επηζηήκνλεο - εξεπλεηέο ηεθκεξίσζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Μεραληζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθά ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ γηα 

ηε ζχγθξηζε αιιεινπρηψλ DNA. Έηζη, νη εξεπλεηέο κπφξεζαλ λα αληηζηνηρίζνπλ 

αθξηβψο ηηο εθιείςεηο ζην θαληξάλ ηνπ θχθινπ ηνπ άξνπ κε εθείλεο πνπ απφ ηα 

δεδνκέλα ηεο NASA γλψξηδαλ φηη έιαβαλ ρψξα απφ ην 400 π.Υ. σο ην 1 π.Υ.!  

ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο εμέιημεο παξφκνησλ κεραληζκψλ βξίζθνπκε ηα ειηαθά 

ξνιφγηα, αξρηθά ζηαηηθά θαη αξγφηεξα κεηαθεξφκελα. Σα κεηαθεξφκελα ειηαθά 

ξνιφγηα είλαη θνληηλνί πξφγνλνη ηνπ κεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ. 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε επίζεο λα πνχκε, φηη νη αξραίνη, είραλ           

(ζύκθωλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αζηξνθπζηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ), ην δηθφ ηνπο GPS (Σύζηεκα Παγθόζκηνπ Δληνπηζκνύ 

Θέζεο). 

 

1.2.4    Σν θόζθηλν ηνπ Δξαηνζζέλνπο   (275 - 195 π.ρ.) 

Ο επηθαλήο (Μαζεκαηηθόο, Αζηξνλόκνο, Γεωγξάθνο, Φηιόινγνο θαη 
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Μνπζηθόο) Δξαηνζζέλεο, επηλφεζε ηνλ αιγφξηζκν (κε ηε δηαγξαθή ησλ 

πνιιαπιαζίσλ) , πνπ δηαρσξίδεη  απφ ην ζχλνιν ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ, εθείλνπο 

πνπ νλνκάδνληαη πξψηνη. Σν δήηεκα απηφ απαζρνινχζε απφ ηελ αξραηφηεηα ηνπο 

Μαζεκαηηθνχο. Σν εχξνο ηεο παξαηήξεζήο ηνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλν. Αξγφηεξα κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ ε αλαδήηεζε επεθηάζεθε ζε δπζζεψξεηα χςε. Έηζη ν κεγαιχηεξνο 

γλσζηφο πξψηνο αξηζκφο κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008, ήηαλ ν αθέξαηνο    2
43.112.609

 

− 1. Ο αξηζκφο απηφο απνηειείηαη απφ 13 εθαηνκκχξηα ςεθία πεξίπνπ θαη γηα ηελ 

εχξεζή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα επξχ δίθηπν ππεξππνινγηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην 

UCLA ηεο Καιηθφξληαο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε εξγάδεηαη θαη ην δηαδηθηπαθφ 

πξφγξακκα θαηαλεκεκέλεο επεμεξγαζίαο GIMPS (Great Internet Mersenne Prime 

Search). 

 Ζ επεξγεηηθή ρξεζηκφηεηα ησλ πξψησλ αξηζκψλ ζηελ θξππηνγξαθία θαη θαη’ 

επέθηαζε ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη γεληθά ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο είλαη ζε 

φινπο γλσζηή.  Ο Δξαηνζζέλεο ινηπφλ κε ηνλ κεραληζκφ – κέζνδν πνπ αλέπηπμε, 

ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζε έλα δήηεκα πνπ εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηε Μαζεκαηηθή 

θνηλφηεηα, δειαδή, ηελ εχξεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ πξψηνπ αθέξαηνπ.  ηα 

επηζηεκνληθά ηνπ επηηεχγκαηα, ζπγθαηαιέγεηαη  θαη  ε  κέηξεζε κε θαηαπιεθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ κήθνπο ηνπ κεζεκβξηλνχ ηεο Γεο,  ηνλ νπνίν ππνιφγηζε ζε 39.400 

ρικ., αληί γηα 39.480 ρικ., πνπ ππνινγίδεηαη ζήκεξα κε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά 

κέζα.  

 

1.3    Οη λεώηεξνη  ρξόλνη 

Ζ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ ππνινγηζκψλ έθαλε ηνλ άλζξσπν, λα αλαδεηήζεη 

– επηλνήζεη, πνιχπινθεο κεραληθέο κεζφδνπο. Απφ ηνπο πξψηνπο κεηαρξηζηηαληθνχο 

ρξφλνπο, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα ππήξμε κία ηερλνινγηθή ζηαζηκφηεηα 

εθαηνληάδσλ εηψλ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο Αλαγέλλεζεο 14
νο

 – 16
νο

 αηψλαο ζηελ 

Δπξψπε, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ζθνηαδηζκνχ, κε ηελ έθξεμε ζηε κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή, θαη ηελ αικαηψδε άλζεζε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο, 

απέδσζαλ  θαξπνχο ζηνπο επφκελνπο ρξφλνπο.   Ζ παξάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

αξαβηθψλ απηνκάησλ θαη ησλ Διβεηψλ  σξνινγνπνηψλ, θαζψο θαη ε καζεκαηηθή 

εμέιημε, νδήγεζαλ ηνπο επηζηήκνλεο,  ζηελ πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ θάπνηαο 

πεξηζζφηεξν ζχγρξνλεο κεραλήο ππνινγηζκψλ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2008
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=GIMPS&action=edit&redlink=1
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1.3.1   Η εθκεράληζε ηεο δωήο  

Ο άλζξσπνο ζηξέθεηαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κεραλψλ.  Σα 

πξψηα βήκαηα έγηλαλ απφ ηνλ Αξαβηθφ θφζκν θαη ε ηερλνινγία ηνπο επεθηάζεθε  ζηε 

Γχζε. Οη πξψηεο επηλνήζεηο,  έρνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο  ζηνλ Ηξαθηλφ ζπγγξαθέα  θαη 

κεραλνπνηφ  Αι-Σδαδάξη κε ην πφλεκά ηνπ Βηβιίν ηεο γλώζεο ηωλ επθπώλ 

κεραληζκώλ (1204 κ.Υ.), ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη  νη απηφκαηεο κεραλέο ηεο επνρήο 

εθείλεο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο πξνγξακκαηηδφκελεο 

κεραλήο κε ηε κνξθή ελφο αλζξσπφκνξθνπ ξνκπφη. Ζ βαζηθή ηδέα απηήο ηεο 

κεραλήο  βαζηδφηαλ ζ' έλαλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε έλα 

απφ ηα 28 γξάκκαηα ηνπ αξαβηθνχ αιθαβήηνπ αληηζηνηρνχζε ζε κία απφ ηηο 28 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ηδεψλ ηεο αξαβηθήο θηινζνθίαο, θαη έηζη ζπλδχαδε  ηηο 

αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε θαηεγνξία ηδεψλ κε ηα γξάκκαηα. 

 

1.3.2   Λνγαξηζκηθόο θαλόλαο  

Πξφθεηηαη γηα έλα φξγαλν εθηέιεζεο καζεκαηηθψλ πξάμεσλ. Δίλαη  έλαο 

επηηνίρηνο μχιηλνο θαλφλαο δηπιήο φςεο. Σν φξγαλν απηφ απνηειείηαη απφ ηξία 

νξηδφληηα κέξε, ζηα νπνία αλαγξάθνληαη εγράξαθηα ηηκέο γσληψλ (εκίηνλα, 

ζπλεκίηνλα, εθαπηνκέλεο, ζπλεθαπηνκέλεο), δπλάκεηο ηνπ e, δπλάκεηο ηνπ x, 

ινγάξηζκνη, πνιιαπιάζηα θαη ππνδηαηξέζεηο ηνπ π (3.14) , θ.α. Με ηελ βνήζεηα ηνπ 

κεζαίνπ ζπξφκελνπ νξηδφληηνπ κέξνπο κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ηνπ x. 

Ο ινγαξηζκηθφο θαλφλαο αλαπηχρζεθε ζηελ Αγγιία ην έηνο 1621 απφ ηνλ  

Wiliam Oughtred γηα λα γίλνληαη νη ππνινγηζκνί κε ηε ρξήζε ινγαξίζκσλ θαη 

ζεσξήζεθε σο ην πξψην αλαινγηθφ ππνινγηζηηθφ φξγαλν.   Οη ινγάξηζκνη ήηαλ  κηα 

καζεκαηηθή ηδέα ηνπ θψηνπ καζεκαηηθνχ John  Napier , απφ ην 1614 (Νεπέξηνο 

Λνγάξηζκνο). Ζ αμία ηεο έλλνηαο ησλ ινγαξίζκσλ ζηα Μαζεκαηηθά βξήθε 

αλαξίζκεηεο εθαξκνγέο ζην ρψξν ησλ αιγνξίζκσλ, κε πξφζθαηε απηή ησλ 

αιγνξίζκσλ, ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν. Ο ινγαξηζκηθφο θαλφλαο 

απνηέιεζε  εξγαιείν  πνιχπινθσλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ. Έηζη, πεξί ην 1621 

θαηαζθεπάδεηαη ν πξψηνο ηαρπκεηξηθφο  θπθιηθφο ινγαξηζκηθφο θαλφλαο, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζε ππνινγηζκνχο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (Σνµέαο 

∆νµνζηαηηθήο κειέηεο) , κε δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο, κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970,  νπφηε αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνπο γλσζηνχο ππνινγηζηέο ηζέπεο 

(calculators).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84
javascript:openHotword('/el/kiosks/computers/history/comp_a4_2.html');
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Ο Napier παξαηήξεζε, φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο θαη ε δηαίξεζε αξηζκψλ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξφζζεζε θαη αθαίξεζε, αληίζηνηρα, ησλ ινγαξίζκσλ ηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη απηνί νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο απνζηάζεηο ή δηαζηήκαηα πάλσ ζε κηα γξακκή, ν ινγαξηζκηθφο 

θαλφλαο έθαλε εθηθηέο απηέο ηηο πξάμεηο πνιχ πην γξήγνξα απφ φζν ήηαλ δπλαηφλ 

λσξίηεξα. Οη ινγαξηζκηθνί θαλφλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ γεληέο κεραληθψλ θαη 

άιισλ επαγγεικαηηψλ πνπ έθαλαλ ρξήζε καζεκαηηθψλ, κέρξη ηελ εθεχξεζε ηεο 

αξηζκνκεραλήο ηζέπεο. Οη κεραληθνί ηνπ πξνγξάκκαηνο Απφιισλ γηα ηελ απνζηνιή 

αλζξψπσλ ζηε ειήλε έθαλαλ πνιινχο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο κε 

ινγαξηζκηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη κάιηζηα είραλ αθξίβεηα ηξηψλ ή ηεζζάξσλ 

ζεκαληηθψλ ςεθίσλ. 

 

1.3.3   Σα «θόθθαια ηνπ Νapier»  

Ο Napier ην έηνο 1610 βαζηδφκελνο ζε έλα αξραίν Ηλδηθφ ζχζηεκα 

ππνινγηζκψλ δεκηνχξγεζε έλα αβάθην κε ξάβδνπο, πνπ έκεηλε ζηελ Ηζηνξία κε ηελ 

νλνκαζία Κόθθαια ηνπ Νέπηεξ (απφ ηηο θνθθάιηλεο ξάβδνπο ηνπ).   Έηζη 

πξαγκαηνπνηνχζε επθνιφηεξα  ππνινγηζκνχο γηλνκέλσλ αιιά θαη πειίθσλ. Ζ 

κέζνδνο απηή ήηαλ  δεκνθηιήο θαη  ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη θαη ηνλ 20ν αηψλα ζε 

πνιιέο ρψξεο, εηδηθά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αξγφηεξα έγηλαλ αξθεηέο βειηηψζεηο, 

ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε αλαγλσζηκφηεηα θαη έηζη λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα άιινπο ππνινγηζκνχο, φπσο π.ρ. ν ππνινγηζκφο ηεο 

ηεηξαγσληθήο ξίδαο  αξηζκνχ. 

 

1.3.4    Σν ππνινγηζηηθό ξνιόη   

Ζ πξψηε αξηζκνκεραλή θαηαζθεπάζηεθε ην έηνο 1623, απφ ηνλ Wilhelm 

Schickard (Γεξκαλφ θαζεγεηή καζεκαηηθψλ - αζηξνλνκίαο) θαη έηζη νλνκάζηεθε  ν 

παηέξαο ηωλ ππνινγηζηώλ. Ζ κεραλή ηνπ ρξεζηκνπνηνχζε νδνληψζεηο θαη γξαλάδηα  

αξρηθά είρε ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί θαη ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, επίζεο  

ρξεζηκνπνηείην ζε σξνιφγηα, ιεγφηαλ θαη ππνινγηζηηθφ ξνιφη. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξαθηηθνχο ζθνπνχο απφ ηνλ θίιν ηνπ Γηφραλ Κέπιεξ, ν νπνίνο σο γλσζηφλ κε ηνπο 

πεξίθεκνπο λφκνπο ηνπ, έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηελ αζηξνλνκία. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%80%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8C%CF%87%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CE%AD%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%81
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1.3.5  Η αζξνηζηηθή  κεραλή ηνπ  Βlaise Pascal  

Ο Pascal (Γάιινο Μαζεκαηηθφο), ην έηνο 1642, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ην 

θνξνεηζπξάθηνξα παηέξα ηνπ, θαηαζθεχαζε  κία αζξνηζηηθή κεραλή κε ζπζηήκαηα 

γξαλαδηψλ, (ηελ νλνκάδφκελε pascaline), ε νπνία είρε θαη εκπνξηθή επηηπρία 

(πσιήζεηο 37 ηεκαρίσλ). Ζ κεραλή απηή ήηαλ ε πξψηε αζξνηζηηθή κεραλή πνπ 

κπνξνχζε λα θάλεη απηφκαηε κεηαθνξά ζηηο δεθάδεο. Ζ κεραλή ηνπ Pascal δηέζεηε 

ηξνραιίεο, νη νπνίεο, φηαλ ηηο πεξηέζηξεθε ν ρξήζηεο, εκθάληδαλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξάμεσλ. Ζ κεραλή είρε κηθξέο δηαζηάζεηο θαη κπνξνχζε εχθνια λα ρσξέζεη ζε 

έλα κηθξφ ηξαπέδη. Ο αξρηθφο ππνινγηζηήο είρε πέληε γξαλάδηα (κε απνηέιεζκα λα 

κπνξεί λα θάλεη ππνινγηζκνχο κε ζρεηηθά κηθξνχο αξηζκνχο), αιιά θαηαζθεπάζηεθε 

θαη ζε παξαιιαγέο κε έμη θαη νθηψ γξαλάδηα. ην επάλσ κέξνο  ηεο ππήξρε κηα ζεηξά 

απφ νδνλησηνχο ηξνρνχο (γξαλάδηα), πνπ ην θαζέλα πεξηείρε ηνπο αξηζκνχο απφ 0 

έσο 9. Ο πξψηνο ηξνρφο ζπκβφιηδε ηηο κνλάδεο, ν δεχηεξνο ηηο δεθάδεο, ν ηξίηνο ηηο 

εθαηνληάδεο, θ.ν.θ. 

 

1.3.6    Η δηαθνξηθή-αλαιπηηθή κεραλή ηνπ Charles Babbage   

Ο Babbage (Βξεηαλφο Καζεγεηήο  Μαζεκαηηθψλ ζην Cambridge)  

θαηαζθεχαζε ην 1812 ηε δηαθνξηθή κεραλή, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη καζεκαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο. Πξνζπάζεζε αθφκε λα θηηάμεη θαη ηελ αλαιπηηθή κεραλή, πνπ 

ζεσξείηαη ν πξφδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνχ Ζ/Τ (Μνπζείν Δπηζηεκψλ ηνπ Λνλδίλνπ). Ζ 

Αλαιπηηθή Μεραλή δηέζεηε  κλήκε, πνπ απνηειείην απφ ηξχπεο πάλσ ζε θαξηέιεο 

θαη εθεί θπιάζζνληαλ ηα δεδνκέλα, ηελ Αξηζκεηηθή Μνλάδα, φπνπ γίλνληαλ νη 

πξάμεηο θαη ηνλ Έιεγρν γηα λα γίλνληαη ζσζηά νη ιεηηνπξγίεο. ηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη ζχγρξνλνη  Ζ/Τ, κφλν πνπ ε ηερλνινγία ηεο επνρήο δελ ήηαλ 

αξθεηή γηα λα ηνλ βνεζήζεη λα νινθιεξψζεη ηε ζπζθεπή ηνπ.  

Οη ηδέεο ηνπ ήηαλ πνιχ πξσηνπνξηαθέο, θη έηζη ζρεδίαζε αξρηθά κηα απηφκαηε 

κεραλή, πνπ ζα εξγαδφηαλ κε αηκφ θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθηέιεζε ππνινγηζκψλ. Ο Τπνινγηζηήο ηνπ Babbage πξφβιεπε κλήκε, αξηζκεηηθή 

κνλάδα, κνλάδα ειέγρνπ, κνλάδεο εηζφδνπ-εμφδνπ, δηάηξεηεο θάξηεο θαη (κεξηθή) 

ρξήζε ειεθηξηζκνχ. ε κηα πξψηε κνξθή, ε κεραλή απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

επίιπζε  δεπηεξνβάζκησλ εμηζψζεσλ κε αθξίβεηα 8 δεθαδηθψλ ςεθίσλ. 

Οη κειέηεο θαη ηα ζρέδηά ηνπ, βξήθαλ άμηα ζπλερίζηξηα ζην πξφζσπν ηεο 

Lady Ada Augusta Lovelace (θφξε ηνπ γλσζηνχ θηιέιιελα Λφξδνπ Βχξσλα), ε 

http://www.nefelokokkygia.gr/index.php?topic=680.msg2236;topicseen#new
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νπνία ηα θαηέγξαςε, ηα επεμεξγάζηεθε, θαη εμ απηνχ έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο ε πξψηε 

γπλαίθα πξνγξακκαηίζηξηα - αλαιχηξηα Ζ/Τ. Πξνο ηηκήλ ηεο, κηα απφ ηηο ζχγρξνλεο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πήξε ην φλνκά ηεο (ADA). 

 

1.4    H εκθάληζε ηνπ George Boole  

Δηζαγσγή λέσλ ζεσξεηηθψλ  ελλνηψλ, φπσο ηνπ «πξνηαζηαθνχ ινγηζκνχ», 

ησλ ινγηθώλ ππιώλ θαη ησλ ινγηθώλ κεηαβιεηώλ εκθαλίδνληαη ζην επηζηεκνληθφ 

θαη θπξίσο καζεκαηηθφ πξνζθήλην, κε ζεκειησηή ηνλ Άγγιν George Boole ην έηνο 

1847, ν νπνίνο δίδεη ην φλνκά ηνπ ζηελ νκψλπκε άιγεβξα. ηα ζρέδηα ησλ 

κεραλεκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ηελ επνρή απηή,   κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη 

έλλνηεο πνιχ νηθείεο ζηνπο ζεκεξηλνχο ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Γηα ηηο 

κεραλέο  απηέο  πξνβιεπφηαλ αθφκε θαη ε ρξήζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ 

θίλεζε νξηζκέλσλ κεξψλ, θαζψο επίζεο θαη ε θαηαιπηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 

1.4.1   Η κεραλή  ηνπ Ηerman Ηollerith  

Ωο πξνάγγεινο ηεο κεραλήο ηνπ Hollerith ππήξμε ε κεραλή ηνπ Joseph Marie 

Jacquard (1800) ν νπνίνο, εκπλεφκελνο απφ έλα κνπζηθφ θνπηί,  δεκηνχξγεζε έλαλ 

απηφκαην αξγαιεηφ, ν νπνίνο εξγαδφηαλ κε ρξήζε δηάηξεηεο ηαηλίαο. Θεσξείηαη ν 

άλζξσπνο πνπ επηλφεζε ηηο δηάηξεηεο θάξηεο ην 1801. 

Ο Hollerith (Καζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Columbia) αληαπνθξηλφκελνο 

ζην αίηεκα – πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ησλ Ζ.Π.Α. ζηα 

ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, θαηαζθεχαζε  κηα κεραλή πηλάθσλ, πνπ ιεηηνπξγνχζε κε 

δηάηξεηεο θαξηέιεο θαη κε ηε βνήζεηά ηεο θαηφξζσζε ην 1890 λα κειεηήζεη ηα πξψηα 

απνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ΖΠΑ κέζα ζε ηέζζεξηο κφιηο εβδνκάδεο. Ζ βνήζεηα πνπ 

πξφζθεξε απηή ε κεραλή ήηαλ πνιχ κεγάιε, αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο, φηη ηα 

απνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο δελ είραλ αθφκε κειεηεζεί.  Έηζη 

ινηπφλ,  ε Κπβέξλεζε  θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ απνγξαθή κέζα ζε δχν ρξφληα, 

ρξφλνο ξεθφξ γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο. Ζ κεραλή απηή νλνκάζηεθε Census 

Tabulator (Σαμηλνκέαο Απνγξαθήο). 

Ο Hollerith αθνχ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ παηέληα γηα ηηο δηάηξεηεο θάξηεο, 

ίδξπζε ηελ εηαηξία Tabulation  Machine  Company, θαη θξάηεζε ην κνλνπψιην ηεο 
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παηέληαο ηνπ κέρξη ην 1911. Σν έηνο 1924 ε εηαηξία απηή κεηεμειίρζεθε ζηελ 

κεγαιχηεξε (σο πξηλ ιίγα ρξφληα) εηαηξεία ππνινγηζηψλ ζηνλ θφζκν International 

Business Machines Corporation. (IBM) 

Ο Ακεξηθαλφο επηζηήκνλαο  Lee de Forest πεξί ην 1910,  κε ηηο αλαθαιχςεηο 

ηνπ κε ηελ ηξηνδηθή ειεθηξνληθή ιπρλία θελνχ θαη κε ηηο κειέηεο ηνπ, γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ εξηδηαλψλ θπκάησλ, ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο παηέξεο ηεο 

ξαδηνθσλίαο.  Ζ ξαδηνθσλία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κεηάδνζε νκηιηψλ, κνπζηθήο 

θαη ιφγνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε αγσγψλ, αιιά κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα, θαη ζηε ιήςε ηνπο απφ εηδηθνχο δέθηεο, απνηειεί 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο εθεχξεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ιπρληψλ, ε ζπκβνιή ησλ 

νπνίσλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ ππνινγηζηή ήηαλ θαζνξηζηηθή.  

 

1.4.2    Οη αξηζκεηηθνί   ππνινγηζηέο  

Οη   αλάγθεο   γηα   ηερληθνχο   θαη   επηζηεκνληθνχο   ππνινγηζκνχο   έγηλαλ   

ηδηαίηεξα έληνλεο   ηε   δεθαεηία   ηνπ   ’40.   Κάπνηα   ρξφληα,   σζηφζν,   πξηλ   ηελ   

έλαξμε   ηνπ  Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κεξηθνί κεραληθνί είραλ ήδε αξρίζεη 

εληαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζε   ησλ   παξαδνζηαθψλ   ππνινγηζηηθψλ   

κεραλψλ   θαη  γηα  λα   ηηο   κεηαηξέςνπλ   ζε πξαγκαηηθά   επηζηεκνληθά   εξγαιεία,   

ζχκθσλα   κε   ηηο   λέεο   απαηηήζεηο   ησλ   γξήγνξα αλαπηπζζφκελσλ εθαξκνγψλ 

ηεο επνρήο. 

Καηά   ηε   δηάξθεηα   ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’40, ηξεηο   ηχπνη   αξηζκεηηθψλ   

ππνινγηζηψλ   θαηαζθεπάζηεθαλ   ζηα θέληξα έξεπλαο ησλ παλεπηζηεκίσλ.  

 Ζιεθηξνκεραληθνί αξηζκεηηθνί ππνινγηζηέο 

 Ζιεθηξνληθνί αξηζκεηηθνί ππνινγηζηέο 

 Αλαινγηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. 

Απφ ηε κεραληθή ηερλνινγία νη θαηαζθεπαζηέο πέξαζαλ ζηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξηζκνχ θαη ησλ ειεθηξηθψλ ειεθηξνλφκσλ. Ζ ηειεπηαία κεγάιε αιιαγή πνπ ζα 

ζεκαδέςεη ηε ηερλνινγία απηψλ ησλ κεραλψλ ζα είλαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

δηαηάμεσλ θαη θπξίσο ησλ ιπρληψλ θελνχ. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 20νπ αηψλα είλαη ε εκθάληζε 

θαη ε ηεξάζηηα   αλάπηπμε   ησλ   ειεθηξνληθψλ   ππνινγηζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ έθηαζε ζε ηεξάζηην ζεκείν αλάπηπμεο. ήκεξα   

ππάξρνπλ   εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο ζε φιν ηνλ θφζκν παξφιν πνπ δελ έρνπλ 
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πεξάζεη πάλσ 50 ρξφληα απφ ηελ εκέξα πνπ   βγήθε  ζην   εκπφξην  ν  πξψηνο   

ειεθηξνληθφο   ππνινγηζηήο.  Απφ  ηελ   εκέξα   απηή,   έρεη αλαπηπρζεί κηα ηεξάζηηα 

βηνκεραλία ππνινγηζηψλ θαη νη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ θαηλφκελνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα είλαη ζεκαληηθέο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν πνιιψλ 

εξεπλψλ. 

Έηζη ινηπφλ, απηνί νη ηξεηο ηχπνη αξηζκεηηθψλ ππνινγηζηψλ δελ ππήξμαλ ζαλ 

απνηέιεζκα νκαιήο εμειηθηηθήο πνξείαο, θαηαζθεπάζηεθαλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, θαη 

παξνπζηάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πάξα πνιιέο νκνηφηεηεο ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο, κε ηηο παξαδνζηαθέο ππνινγηζηηθέο κεραλέο. Σα ζηνηρεία πνπ ηηο θάλνπλ λα 

μερσξίδνπλ είλαη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη θπξίσο, νη ππνινγηζηηθέο ηνπο 

επηδφζεηο.  

Ο John Vincent Atanasoff πεξί ην 1935   βειηίσζε κηα δηαηξεηηθή - 

ππνινγηζηηθή κεραλή ηεο ΗΒΜ, κε ζθνπφ λα επηηαρχλεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, ζηελ   

επίιπζε  ζπζηεκάησλ γξακκηθψλ   θαη   δηαθνξηθψλ   εμηζψζεσλ,   θαζψο θαη   ηνλ   

ππνινγηζκφ   πηλάθσλ βνιψλ. 

Ο Γεξκαλφο κεραληθφο Konrand Zuse , πεξί ην 1938, είρε  θαηαζθεπάζεη ηελ 

πξψηε δπαδηθή ππνινγηζηηθή κεραλή γεληθήο ρξήζεο, πνπ ειεγρφηαλ απφ πξφγξακκα 

(ρξήζε ηεο άιγεβξαο Boole). Σν πξφγξακκα απηφ ήηαλ κηα ζεηξά απφ νδεγίεο πνπ 

έδεηρλαλ ηνλ θσδηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ηηο δηεπζχλζεηο, κέζα ζηε κλήκε, ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Καηαζθεχαζε ινηπφλ, ηα κνληέια   Z1 θαη Ε2 

(ζην κνληέιν Ε2 αληηθαηέζηεζε  ηα κεραληθά   κέξε   ηεο   αξηζκεηηθήο   κνλάδαο   κε   

ηειεθσληθνχο   ειεθηξνλφκνπο, ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο πνπ είρε   κε   ηηο   

ειεθηξνκεραληθέο δηαηάμεηο), θαη έηζη  ηειεηνπνίεζε ηε ρξήζε ειεθηξνλφκσλ (ξειέ) 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αξηζκεηηθήο κνλάδαο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, ηεο κλήκεο (64 

ιέμεηο ησλ 22-bit ε θαζεκία) θαη ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ.   

Καηφπηλ πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ππνινγηζηή Z3 (εμ νινθιήξνπ απφ 

ξειέ), ε νπνία είρε μεθηλήζεη ην 1939 κε ηε βνήζεηα θίισλ θαη κε κηθξή ππνζηήξημε 

απφ ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα απνδείμεη, φηη ήηαλ δπλαηή ε 

θαηαζθεπή ελφο αμηφπηζηνπ ππνινγηζηή, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα πξνγξακκαηηζηεί 

ειεχζεξα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε πεξίπινθσλ αξηζκεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ. Ο πξψηνο απηφο ππνινγηζηήο Ε3 καδί κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη 

θσηνγξαθίεο θαηαζηξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βνκβαξδηζκψλ ηνπ Βεξνιίλνπ απφ 

ηνπο πκκάρνπο ζηα ηέιε ηνπ 1943. Παξά ινηπφλ ηηο δπζθνιίεο, αξγφηεξα  ν Zuse 
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αλαθαηαζθεχαζε ηνλ Z3  κε ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζην δηεζλέο 

θνηλφ θαη λα δηθαηνινγήζεη ηηο θαηνρπξσκέλεο παηέληεο ηνπ.  Δίλαη γεληθά 

παξαδεθηφ, φηη ν Z3 ήηαλ ν πξψηνο αμηφπηζηνο, ειεχζεξα πξνγξακκαηηδφκελνο 

ππνινγηζηήο ζηνλ θφζκν θαη φηη πεξηιάκβαλε ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

ζχγρξνλνπ ππνινγηζηή, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηε κλήκε καδί κε ηα δεδνκέλα.  

Ο Z3 δηέζεηε πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο κλήκε, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζε 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνζήθεπζε αμηψλ ή αξηζκψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ δχν αξηζκψλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο ν Z3 ρξεηαδφηαλ πεξίπνπ ηξία 

δεπηεξφιεπηα. Ο Zuse έγξαςε επίζεο ηελ πξψηε αιγνξηζκηθή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ νλφκαηη Plankalkül, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγγξαθή 

ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο ζθαθηνχ. 

Ο πξψηνο αξηζκεηηθφο ππνινγηζηήο κε δπαδηθνχο δηαθφπηεο θαηαζθεπάζηεθε 

ην 1939 θαη νλνκάζηεθε Complex Number Calculator ή Bell Telephone Lab 

Computer – Model 1. Σέζζεξα αθφκα κνληέια, κέρξη θαη ην Μνληέιν 5 πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 1946, δηαδέρηεθαλ απηή ηε κεραλή, βαζηζκέλα φια ζηε ηερλνινγία 

ησλ δηαθνπηψλ.   Σν   κνληέιν   5,   αλ   θαη   μεπεξαζκέλν   κεηά   ηελ   εκθάληζε   

ησλ   ππνινγηζηψλ, παξέκεηλε ζε ππεξεζία γηα δέθα πεξίπνπ ρξφληα. 

Ο Γεχηεξνο  Παγθφζκηνο  Πφιεκνο  θαη  ε ςπρξνπνιεκηθή  πεξίνδνο  πνπ 

αθνινχζεζε ήηαλ, ρσξίο ακθηβνιία, νη απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ εθεχξεζε 

ησλ ππνινγηζηψλ θαη ζηελ έιεπζε ηεο επνρήο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Ο πφιεκνο θαη νη 

επηηαγέο ηεο εζληθήο άκπλαο επέηξεςαλ ηε ζπλάληεζε ησλ πην πξνσζεκέλσλ νλείξσλ 

ησλ θαιχηεξσλ επηζηεκφλσλ κε ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 

πεηξακαηηζκφ πνπ πξνζθέξεη ν ηξαηφο. 

Σν   1939   νη   Γεξκαλνί   κεραληθνί,   θαηαζθεχαζαλ   κε   κεγάιε   

κπζηηθφηεηα   κηα   ζεηξά κεραλψλ κε ην φλνκα  Enigma, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

θιεηδηά θαη πνιιά εθαηνκκχξηα κεηαζέζεηο γηα ηελ απηφκαηε θξππηνγξάθεζε ησλ 

κελπκάησλ ηνπο. Μεηά ηε κεηαθνξά κηα ηέηνηαο κεραλήο ζηελ Αγγιία απφ 

Πνισλνχο αληηζηαζηαθνχο, νη Άγγινη, κε πξσηαγσληζηή ηνλ  Alan  Turing,   

θαηαζθεχαζαλ   ηνλ  Colossus.   Ο  Colossus  ήηαλ   κηα   εηδηθήο   ρξήζεο 

ειεθηξνληθή   κεραλή   εγθαηαζηεκέλε   κπζηηθά   ζην  Bletchley  Park,   50   κίιηα   

βφξεηα   ηνπ Λνλδίλνπ,   πνπ   ρξεζηκνπνηνχληαλ   γηα   ηελ   απνθξππηνγξάθεζε   

ησλ   κελπκάησλ   ηνπ γεξκαληθνχ   λαπηηθνχ.   Πεξηείρε   2400   ιπρλίεο   θαη   
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επεμεξγαδφηαλ   25000   ραξαθηήξεο   ην δεπηεξφιεπην.   κσο,   ηφζν   ε   κεραλή   

απηή,   φζν   θαη   νη   επφκελεο   εθδφζεηο   ηεο   πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, θξαηήζεθαλ 

θξπθέο απφ ηελ αγγιηθή θπβέξλεζε σο ην 1974, κε απνηέιεζκα λα κελ ζπκβάιινπλ  

ζηελ εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ. 

Οη Γεξκαλνί δελ πίζηεςαλ πνηέ φηη νη Άγγινη είραλ εθεχξεη έλα κεράλεκα, ην 

νπνίν λα απνθσδηθνπνηεί ηα κελχκαηά ηνπο. Ζ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ αλσηεξφηεηα 

ησλ φπισλ θαη ηεο   γεξκαληθήο   ηερλνινγίαο   ήηαλ   ηέηνηα,   πνπ   είρε   παξαιχζεη   

θάζε   πξνζπάζεηα   γηα θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ. 

O   Ακεξηθαληθφο   ζηξαηφο   θαζψο   θαη   ην ακεξηθαληθφ   λαπηηθφ,   ρσξίο   

λα   γλσξίδεη   ν   έλαο   θιάδνο   ηηο   θηλήζεηο   ηνπ   άιινπ,   είραλ μεθηλήζεη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

βαιιηζηηθψλ ηνπο εξεπλψλ. 

O Ακεξηθαλφο  Vannevar  Bush, θαζεγεηήο ζην  MIT  (Massachusetts  

Institute  of  Technology), θαηαζθεχαζε γχξσ ζηα 1930 έλα δηαθνξηθό αλαιπηή γηα 

λα επηιχζεη νξηζκέλεο εμηζψζεηο, πνπ πξνέθππηαλ απφ ηε κειέηε ειεθηξηθψλ 

θπθισκάησλ ν νπνίνο κέρξη ην 1940 πεξίπνπ ήηαλ ε ηζρπξφηεξε ελ ελεξγεία κεραλή 

γηα επηζηεκνληθνχο ππνινγηζκνχο ζηνλ θφζκν. Μηα ειεθηξνληθή ηνπ έθδνζε 

θαηαζθεπάζηεθε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’40. 

Με ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΗΒΜ θαηαζθεπάζηεθε ν πξψηνο ππνινγηζηήο ηνπ 

λαπηηθνχ.  ρεδηάζηεθε ην   1937   ζην παλεπηζηήκην   ηνπ  Harvard  απφ ηνλ   

Howard  H.Aiken (Καζεγεηήο   Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ), ν νπνίνο είρε ππφςε 

ηνπ, ηηο εξγαζίεο ηνπ Babbage.   Ολνκάζηεθε  MARK  1 θαη ήηαλ ε πξψηε 

ππνινγηζηηθή κεραλή κε θαηαρσξεηέο πνπ ειεγρφηαλ   απφ   πξφγξακκα.   

Υξεζηκνπνηνχζε   ην   δπαδηθφ   ζχζηεκα   αξίζκεζεο   θαη   ήηαλ ειεθηξνκεραληθφο. 

Ζ εμσηεξηθή ηνπ φςε ήηαλ εληππσζηαθή (κήθνο 16,6 m θαη χςνο 2,6 m, 

Βάξνο 5 ηφλνπο) θαη ρξεηαδφηαλ κεξηθνχο ηφλνπο πάγνπ γηα λα ςπρζεί. Δίρε ηε 

δπλαηφηεηα  λα πνιιαπιαζηάδεη δχν δεθαδηθνχο αξηζκνχο 23 ςεθίσλ θαη λα δψζεη ην 

απνηέιεζκα ζε ηξία δεπηεξφιεπηα ηππσκέλν   ζε   δηάηξεηε   θάξηα.   Ήηαλ   θαιά   

πξνζαξκνζκέλνο   ζηνλ   ππνινγηζκφ   ησλ καζεκαηηθψλ   πηλάθσλ   θαη   ζε   θάζε   

πεξίπησζε   ήηαλ  πνιιαπιά     γξεγνξφηεξνο   απφ   ηηο επηηξαπέδηεο ππνινγηζηηθέο 

κεραλέο ηεο επνρήο. Οινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944.  Ωο ην 1952  

θαηαζθεπάζηεθαλ άιια ηξία κνληέια. Ζ θαηαζθεπή ηνπ MARK 2 άξρηζε ην 1944 θαη 

ηνπ MARK 3, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε ειεθηξνληθή ηερλνινγία θαη κλήκε 
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ηπκπάλσλ, ην 1949. Ο  MARK  6 ήηαλ, απφ ην 1952, κηα απφ ηηο πξψηεο κεραλέο κε 

κλήκε καγλεηηθψλ δαθηπιίσλ. Σειεπηαίνο   απφ   ηνπο   ειεθηξνκεραληθνχο   

γίγαληεο,   ν  MARK ,   έπεζε ζε αρξεζηία κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ENIAC. 

 

(i)  ENIAC  - Ο ηειεπηαίνο κεγάινο αξηζκεηηθόο ππνινγηζηήο 

Ζ ρξνληθή απηή   πεξίνδνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ   ηερλνινγία   ησλ   

ειεθηξνληθψλ   ιπρληψλ.   Οη   κεραλέο   πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ, δηαθξίλνληαλ  απφ 

ηνλ κεγάιν  φγθν ηνπο θαη ήηαλ ζπλεπψο δχζρξεζηεο θαζψο θαη ηελ πςειή 

νηθνλνκηθή ηνπο αμία. Υξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο απφ θέληξα εξεπλψλ θαη κεγάιεο 

βηνκεραλίεο. 

Ο  ENIAC  ήηαλ   ην   απνηέιεζκα   ησλ   πξνζπαζεηψλ   ηνπ   ζηξαηνχ   

μεξάο ησλ Ζ.Π.Α. Ο ζηφρνο ήηαλ λα θαηαζθεπαζζεί έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

γεληθήο ρξήζεο αξρηθά πξννξηζκέλν γηα ππνινγηζκνχο ηνπ ππξνβνιηθνχ. Ζ   

θαηαζθεπή   ηνπ  ENIAC  άξρηζε   ζηε   ζρνιή  Moore  ηνπ   Παλεπηζηεκίνπ   ηεο 

Πελζπιβαλία, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1943, θαη δελ έγηλε γλσζηή ζην επξχ θνηλφ, γηαηί 

εμαξρήο είρε ηαμηλνκεζεί   σο   ζηξαηηωηηθό   κπζηηθό.   Υξεηάζηεθε   έλαο   ρξφλνο   

γηα   ην   ζρεδηαζκφ   θαη δεθανθηψ κήλεο γηα ηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο κεραλήο θαη 

έηζη, ν ENIAC, νινθιεξψζεθε ην Ννέκβξην  ηνπ   1945.   Δγθαηληάζηεθε  ζηηο   15  

Φεβξνπαξίνπ  ηνπ  1946  κε  ηελ   επίδεημε   ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο βαιιηζηηθήο 

ηξνρηάο θαη ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά, απνδεηθλχνληαο κε απηήλ ηελ επθαηξία πφζν 

άδηθα είραλ φζνη θαηαθέξνληαλ ελαληίνλ ηεο ειεθηξνληθήο. Υξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

πξφβιεςε θαηξνχ θαη ζε ππνινγηζκνχο, ζην πεδίν ηεο έξεπλαο γηα ηελ αηνκηθή 

ελέξγεηα. Ζ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκψλ ήηαλ ρξνλνβφξα, θαζψο απαηηνχζε εηδηθέο 

ξπζκίζεηο κε ηε ρξήζε δηαθνπηψλ. 

Ζ   νκάδα   έξεπλαο - θαηαζθεπήο   ηνπ  ENIAC  είρε   ζρεκαηηζηεί     απφ   

ηνπο     θχξηνπο εκπλεπζηέο   ηνπ   ζρεδίνπ,   ηνλ  Presper  Eckert (Αξρηκεραληθφ),     

ηνλ  John  Mauchly (δηεπζχλνληα ζχκβνπιν), θαη ηνλ  Goldstine (Λνραγφο ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ ηξαηνχ). Οη ηξεηο απηνί άλζξσπνη  δηαδξακάηηζαλ έλα κεγάιν ξφιν 

ζηελ κειινληηθή  γέλλεζε ηνπ ππνινγηζηή. 

Ο ENIAC, ήηαλ πξαγκαηηθά κηα εληππσζηαθή κεραλή: ν ζθειεηφο ηνπ 

απνηειείην απφ 40 κεηαιιηθέο πιάθεο πνπ δχγηδαλ 30 πεξίπνπ ηφλνπο θαη 

θαηαιάκβαλε ζπλνιηθή επηθάλεηα  160 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Πεξηείρε αθφκα, εθηφο 

απφ ηηο  ιπρλίεο θελνχ, 70000 αληηζηάζεηο, 10000 ππθλσηέο, 1500 δηαθφπηεο θαη 6000 
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ρεηξνθίλεηνπο κεηαγσγνχο. Έκπαηλε ζε   θίλεζε   κε   έλα   θηλεηήξα   ηζνδχλακν   κε   

δχν   ηζρπξνχο   ηεηξαθχιηλδξνπο   θηλεηήξεο απηνθηλήησλ,   θαη   έλαο   ηεξάζηηνο   

εμαεξηζηήξαο   απνκάθξπλε   ηε   δέζηε   πνπ   αλέδηδαλ   νη ιπρλίεο.   Καηαλάισλε   

150000  Watt ηελ ψξα θαη παξήγαγε ππεξβνιηθή ζεξκφηεηα.   

Οη ειεθηξνκεραληθνί αξηζκεηηθνί ππνινγηζηέο, αλ θαη γξήγνξα   

μεπεξάζηεθαλ   απφ   ηνπο   απνγφλνπο   ηνπο, απνηέιεζαλ έλα κεγάιν βήκα πξνο ηα 

εκπξφο. Οη ππνινγηζηηθέο ηνπο επηδφζεηο, θαη ηδίσο ε ηαρχηεηά ηνπο, ηηο θαηαμίσζαλ 

σο πξνρσξεκέλεο γηα ηελ επνρή ηνπο κεραλέο, πνπ άλεηα εμππεξεηνχζαλ ηνπο 

επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εθηεηακέλα, θπξίσο απφ θέληξα 

εξεπλψλ θαη κεγάιεο βηνκεραλίεο. 

 

(ii)  Ο EDVAC(Electronic Discrete Variable Calculator) (Ηιεθηξνληθόο 

Aπηόκαηνο Τπνινγηζηήο Γηαθξηηώλ Μεηαβιεηώλ) 

Μεηά ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ John von Neumann, ηνπ Οχγγξνπ (κε γεξκαληθφ 

ηίηιν) Μαζεκαηηθνχ, Φπζηθνχ, Οηθνλνκνιφγνπ θαη Πιεξνθνξηθνχ, πνιιέο νκάδεο 

εξεπλεηψλ μεθίλεζαλ ηελ θαηαζθεπή ππνινγηζηψλ βαζηζκέλσλ ζηηο αξρέο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο Neumann, (ζχκθσλα κε ηελ νπνία κία ππνινγηζηηθή κεραλή 

απνηειείηαη απφ κνλάδεο εηζφδνπ, θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, θεληξηθή κλήκε 

θαη κνλάδεο εμφδνπ). 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ ήηαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κεξηθά 

ζεκαληηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα φπσο ν EDVAC (Υξνληθή θαηαζθεπή : 1945-

1952 Κέκπξηηδ). Ήηαλ ν πξψηνο ππνινγηζηήο κε απνζεθεπκέλν πξφγξακκα.  ηε 

κλήκε ηνπ ππνινγηζηή κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ηφζν ην πξφγξακκα φζν 

θαη ηα δεδνκέλα.   

Ο EDVAC εθηεινχζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ εληνιψλ. 

Με ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ εληνιψλ αλαπηχζζνληαλ πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχζε 

λα εθηειέζεη. Σα πξνγξάκκαηα απνζεθεχνληαλ ζε κλήκε πςειήο ηαρχηεηαο αληί λα 

νξίδνληαη απφ ηε θπζηθή θαισδίσζε θαη ηνπο δηαθφπηεο ηνπ ππνινγηζηή. Πξηλ   

αθφκα   απφ   ηελ   νινθιήξσζε   ηνπ  ENIAC,   ε   νκάδα   θαηαζθεπήο   ηνπ,  

βξέζεθε ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη έλα αθφκε πην ηειεηνπνηεκέλν κνληέιν, ηνλ 

EDVAC, νπνίνο άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 1945. Ο    Neumann,   ζέιεζε   λα   

δηαδψζεη   ηα   ζρέδηα   φζν   γίλεηαη  πεξηζζφηεξν,   δηνξγαλψλνληαο   πνιπάξηζκεο   

δηαιέμεηο,  φπνπ   ζπδήηεζε   ηηο   αξρέο   ηνπ ππνινγηζηή. Ζ   δηάδνζε   ησλ   αξρψλ   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%8C%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=EDVAC&action=edit&redlink=1
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ιεηηνπξγίαο   ησλ   ζχγρξνλσλ   ππνινγηζηψλ   κέζσ   ηνπ  von  Neumann ζα αλνίμεη, 

απφ ην 1945 σο ην 1951, δηάθνξνπο δξφκνπο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή 

θπξίσο πέληε κεραλψλ πνπ φιεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, θαηά ηε κία ή ηελ άιιε 

έλλνηα,   σο   πξσηφηππα   ησλ   κειινληηθψλ   πιεξνθνξηαθψλ   κεραλψλ.   Ο  

EDVAC,   ν  IAS,   ν BINAC, ν  EDSAC  θαη  ν  MARK 1 ήηαλ  νη  πξψηνη 

πξαγκαηηθνί ππνινγηζηέο. 

 

(iii)  Ο UNIVAC ( Universal  Automatic  Computer,   Καζνιηθόο   Απηόκαηνο 

Τπνινγηζηήο) 

O  UNIVAC  ήηαλ ε πξψηε κεραλή πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα πνιηηηθέο 

εθαξκνγέο θαη ε ηερληθή ηνπ ζρεδίαζε ήηαλ ζαξξαιέα πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηνίθεζεο. H κεραλή απηή νθείιεη πνιιά ζην πείζκα ηνπ Eckert θαη 

ηνπ Mauchly νη νπνίνη, απφ ην 1945 σο ην 1951, ζα ζπλαληήζνπλ φιεο ζρεδφλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο ηχρνπλ:   ζπγθξνχζεηο   κε   ηνπο   πην   

εμέρνληεο   θαηαζθεπαζηέο   ππνινγηζηψλ,   ρξενθνπία   θαη εμαγνξά ηεο εηαηξίαο 

ηνπο, ηερληθέο δπζθνιίεο, ελδηάκεζα κνληέια πνπ δελ ιεηηνπξγνχζαλ ζσζηά. Καλέλα 

εκπφδην, σζηφζν, δελ ζηάζεθε ηθαλφ λα ηνπο ζηακαηήζεη θαη έηζη, απηή ε θεκηζκέλε 

κεραλή πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηελ αραλή πνιηηηθή αγνξά εκθαλίζηεθε ην 1951. 

Δπξφθεηην γηα έλα πιήξεο ζχζηεκα, εθνδηαζκέλν κε εθηππσηέο κεγάιεο ηαρχηεηαο 

θαη αλαγλψζηεο   καγλεηηθψλ   ηαηληψλ,   νη   νπνίεο   ρξεζηκνπνηνχληαλ   γηα   

εμσηεξηθή   κλήκε.   Ο UNIVAC   ήηαλ έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο βαζηζκέλνο 

ζην δεθαδηθφ ζχζηεκα, θαηά ζπλέπεηα είρε πεξηζζφηεξν φγθν. Ζ κλήκε ηνπ ήηαλ ην 

πιένλ εληππσζηαθφ ηνπ ζηνηρείν: 12.000 αξηζκνί ή αιθαβεηηθνί ραξαθηήξεο 

ρσξνχζαλ πάλσ ζηηο γξακκέο θαζπζηέξεζεο θαη εθαηνκκχξηα άιινη πάλσ ζηηο 

καγλεηηθέο ηαηλίεο. Ο ππνινγηζηήο κπνξνχζε λα ελεξγνπνηήζεη δέθα απφ ηηο ηαηλίεο 

απηέο ηαπηφρξνλα, πξάγκα ην νπνίν βνεζνχζε  πνιχ γηα ηηο δηνηθεηηθέο εθαξκνγέο, 

πνπ θαηαλάισλαλ πνιιά κε κεηαβαιιφκελα δεδνκέλα. 

Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ Ζ/Τ ήηαλ ηαρχηαηεο. Σα πξνγξάκκαηα 

κεηαθέξζεθαλ ζε δηάηξεηεο θάξηεο, κπφξεζαλ λα κείλνπλ απνζεθεπκέλα ζηε κλήκε, 

εκθαλίζηεθαλ νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, νη ιπρλίεο παξακεξίζηεθαλ απφ ηηο 

δηφδνπο, νη δπλαηφηεηεο θαη νη ηαρχηεηεο κεγάισζαλ. Ο ENIAC εμειίρηεθε ζηνλ 

EDVAC θαη απηφο ζηνλ  UNIVAC, κε βνήζεηα  ηνπ John  Von Neumann. Ζ 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ησλ Ζ.Π.Α. μεθνξηψζεθε ηηο κεραλέο πνπ είρε  απφ ην 1890 
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θαη ζηε ζέζε ηνπο ηνπνζέηεζε ηνλ UNIVAC. ηα θαηνξζώκαηα ηνπ UNIVAC, 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε  αλάδεημε ηνπ ληθεηή ησλ εθινγψλ ηνπ 1952 (Eisenhower) θαη 

κάιηζηα κε πξνβάδηζκα. 

 

(iv)  Ο EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer) 

Ο ππνινγηζηήο κε φλνκα EDSAC θαηαζθεπάζηεθε  ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Cambridge ( Αγγιία) απφ ηνλ Maurice  Wilkes  θαη παξνπζηάζηεθε ζην Μάληζεζηεξ 

ην έηνο  1949. Ζ ζπνπδαία γηα ηελ επνρή επίδνζε απηήο ηεο κεραλήο ήηαλ φηη 

ππνιφγηζε έλαλ πίλαθα ηεηξαγψλσλ θαη έλαλ πίλαθα πξψησλ αξηζκψλ. 

Υαξαθηεξίζηεθε σο ν Απηφκαηνο   Ζιεθηξνληθφο   Τπνινγηζηήο   κε   Μλήκε  

Καζπζηέξεζεο. Ο   φξνο  delay  (θαζπζηέξεζε)   δήισλε   εδψ,   φηη   ε   κλήκε   ηεο   

κεραλήο απνηειείην   απφ   ηηο   πεξίθεκεο   γξακκέο   θαζπζηέξεζεο   πδξαξγχξνπ   

ή   ππεξερεηηθέο  γξακκέο θαζπζηέξεζεο. Δπξφθεηην   γηα   ιεπηέο   ιπρλίεο,   γεκάηεο   

κε   πδξάξγπξν,   πξνο   ηηο   νπνίεο   νδεγνχζαλ ειεθηξηθνί παικνί. Οη παικνί απηνί 

θπθινθνξνχζαλ κέζα ζηηο ιπρλίεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε ερψ αληαλαθιάηαη 

κέζα ζε κηα ραξάδξα αιιά κε ηε δηαθνξά, φηη ελψ ε ερψ ζηγά - ζηγά ζβήλεη, εδψ ζε 

θάζε ιπρλία ππήξρε κηα δηάηαμε πνπ ελίζρπε ηνπο παικνχο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Ο  EDSAC  πεξηείρε   

4.000   ιπρλίεο   θαη   ε   κλήκε   ηνπ   ρξεζηκνπνηνχζε   32   γξακκέο θαζπζηέξεζεο, 

απφ ηηο νπνίεο θαζεκηά πεξηείρε 32 αξηζκνχο ησλ 17 δεθαδηθψλ ςεθίσλ.   

Σελ ίδηα επνρή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε  αλαθάιπςε ηνπ ηξαλδίζηνξ ην 1947 

απφ ηνπο John Bardeen (1908-1991), Walter Brattain (1902-1987) θαη William 

Shockley (1910-1989), ε νπνία κεηαζρεκάηηζε ηνλ ππνινγηζηή θαη απνηέιεζε ηνλ 

πξνπνκπφ ηεο κεγάιεο επαλάζηαζεο ησλ κηθξν-επεμεξγαζηψλ. Έηζη ζηαδηαθά  νη 

ιπρλίεο αληηθαζίζηαληαη απφ ηξαλδίζηνξ, νπφηε επέξρεηαη ζεκαληηθή ειάηησζε ηνπ 

φγθνπ   θαη   ηεο   ηηκήο   ησλ   ππνινγηζηψλ   θαη   αχμεζε   ηεο   ηθαλφηεηαο   ηνπ   

ππνινγηζκνχ. Δπηβάιινληαη, επίζεο, λέεο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ θη έηζη νη 

ππνινγηζηέο εκθαλίδνληαη ζηα γξαθεία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 

(v)  Ο TRADIC (Transistorized Airborne Digital Computer) 

Ο TRADIC θαηαζθεπάζηεθε ην 1954  ζηα  εξγαζηήξηα ηεο Bell. Ήηαλ ν 

πξψηνο ππνινγηζηήο γεληθήο ρξήζεο ν νπνίνο απνηεινχληαλ νινθιεξσηηθά απφ 800 

πεξίπνπ εκηαγσγνχο (ηξαλδίζηνξ) θαη είρε ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί πεξίπνπ 62.000 

http://el.science.wikia.com/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81&action=edit&redlink=1
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πξάμεηο/sec. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, θαηαζθεπάδεηαη ν RAMAC (Random-Access 

Method for Accounting and Control,  ν νπνίνο απνηειεί θαη ην πξψην ζχζηεκα γηα 

ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε αξρείσλ άκεζεο πξνζπέιαζεο. 

 

1.5    Oη ειεθηξνληθνί  ππνινγηζηέο  κεηά ηνλ β’ Παγθόζκην πόιεκν  

  ζε  Ακεξηθή θαη Δπξώπε 

Σν έηνο 1944 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ αλαθάιπςε ζηελ Ακεξηθή, ηνπ  

Whirlwind, ν νπνίνο  ήηαλ έλα απφ ηα βαζηθά ηκήκαηα ελφο πξνζνκνησηή πηήζεο θαη 

ηαπηφρξνλα  ρξεζηκνπνηήζεθε  απφ κηα κεραλή ζρεδηαζκέλε γηα λα δνθηκάδεη 

αεξνδπλακηθά κνληέια. Ζ κεραλή έπξεπε λα ειέγρεη φια ηα φξγαλα θαζψο θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπο, ψζηε λα πξνζνκνηψλεη αθξηβψο   φια   φζα   ζα   ζπλέβαηλαλ   θαηά   

ηε   δηάξθεηα   κηαο   πξαγκαηηθήο   πηήζεο.   Έηζη,   ν  Whirlwind  θαηαζθεπάζηεθε  

γηα λα δνπιεχεη ζε Real Time, δειαδή έδηλε ηα   απνηειέζκαηα   ησλ   ππνινγηζκψλ   

κε   κηα   θαζπζηέξεζε   κέζα   ζηε   ρξνληθή   θιίκαθα δηαδνρήο ησλ αληίζηνηρσλ 

πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ. 

O  Whirlwind  ήηαλ   αξρηθά   κηα   ππνινγηζηηθή   κεραλή   αθηεξσκέλε   ζε   

κηα   θαη   κφλν εθαξκνγή αιιά ζηαδηαθά, νη εζσηεξηθέο ηνπ βειηηψζεηο ηνλ 

κεηέηξεςαλ ζε ππνινγηζηή, δειαδή ζε κηα κεραλή γεληθήο ρξήζεο, πνπ ήηαλ απφ 

πνιιέο απφςεηο ηειεηνπνηεκέλε θαη πεξηείρε πνιιέο θαη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο κε 

θπξηφηεξε ηε ρξήζε ηεο κλήκεο καγλεηηθψλ ππξήλσλ (Forrester, 1943). Σειηθά,  o  

Whirlwind  κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί εμίζνπ θαιά ηφζν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηξνρηψλ ζε βνιέο φζν θαη γηα ηνλ αξηζκεηηθφ έιεγρν εξγαιεηνκεραλψλ ή γηα ηελ 

θαηαδίσμε ζηφρνπ κε ρξήζε ξαληάξ. 

Ο Whirlwind ήηαλ ν ηαρχηεξνο ππνινγηζηήο ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50.  

Ήηαλ επίζεο, ν πξψηνο ππνινγηζηήο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ιέμεηο ησλ 16 bits, κέγεζνο 

ην νπνίν κεηά θαζηεξψζεθε ζαλ πξφηππν. Ζ κλήκε ηνπ αξρηθά απνηειείην απφ 32 

ιπρλίεο θαζνδηθψλ αθηηλψλ,   ε   ρξήζε,   φκσο   ησλ   ειεθηξνληθψλ   ιπρληψλ   

εμειίρζεθε   γξήγνξα   ζε   έλα   κεγάιν πξφβιεκα, γηαηί θαζψο ε κεραλή 

ρξεζηκνπνηείην γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο, έπξεπε λα επηηπγράλεηαη απφιπηε 

αμηνπηζηία. Έηζη, νη ειεθηξνληθέο ιπρλίεο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνπο καγλεηηθνχο 

ππξήλεο, κε απνηέιεζκα ν ρξφλνο ζπληήξεζεο λα πεξηνξηζηεί ζε δχν ψξεο ηελ 

εβδνκάδα θαη ε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο λα δηπιαζηαζηεί.   
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Μηα λέα  ζεκαληηθή ζρεδηαζηηθή εμέιημε εκθαλίδεηαη ζηνπο ςεθηαθνχο 

ππνινγηζηέο ην έηνο 1941. Έρνπκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο 

Ζ/Τ θαη γίλεηαη ε εηζαγσγή ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο σο ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο 

πιεξνθνξίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Απηή ε εμέιημε απάιιαμε ηνπο 

ππνινγηζηέο απφ ηελ αλάγθε ρξήζεο πνιχπινθσλ κεραληζκψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα 

ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θσδηθνπνηεκέλσλ κε άιια αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

πηνζέηεζε ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο απινπνίεζε ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ελφο 

ππνινγηζηή κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο άιγεβξαο ηνπ Boole. Σν δπαδηθφ ζχζηεκα 

ελαξκνλίζηεθε  ηέιεηα κε ηελ ηερλνινγία ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζε δχν δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο ην 0 θαη ην 1. 

H  IBM  (πξσηνεκθαλίδεηαη ζηηο Ζ.Π.Α)   πξνζθιήζεθε   λα   αλαιχζεη   ηνλ  

Whirlwind,   ψζηε   λα   παξάγεη   έλαλ   αξηζκφ αληηγξάθσλ ηνπ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εζληθή άκπλα. Ζ εηαηξεία ζηεξίρζεθε πάλσ ζηα ζρέδηα ηνπ 

Whirlwind, θαζψο επίζεο θαη ζηα ζρέδηα ηνπ von Neumann, ηνλ νπνίν ζην κεηαμχ 

είρε πξνζιάβεη σο  ζχκβνπιν, γηα  λα ζρεδηάζεη ηνπο πξψηνπο, ζηξαηησηηθνχο  θαη 

πνιηηηθνχο,   εκπνξηθνχο   ππνινγηζηέο   ηεο. 

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν σο πνιχ ζεκαληηθή ηζηνξηθή ζηηγκή 

ραξαθηεξίζηεθε  ε αλαθάιπςε ηνπ ηξαλδίζηνξ ην 1947, θαζψο θαηάξγεζε ηηο ιπρλίεο 

θελνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ηφηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ινγηθψλ ππιψλ θαη 

θπθισκάησλ, θαη νδήγεζε έηζη ζηε δξακαηηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

θπθισκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ππνινγηζηψλ. Παξφκνηα ζηηγκή ήηαλ ε 

παξνπζίαζε, ην έηνο  1958, ηνπ πξψηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο ζε κνξθή  

microchip  (Robert Noyce - Jack Kilby). Με ηα λέα ινηπφλ πιηθά, νη Ζ/Τ άξρηζαλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη κηθξφηεξνη ζε κέγεζνο, νηθνλνκηθφηεξνη θαη ηαρχηεξνη. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κεηεσξνινγηθέο κειέηεο θαη πξφβιεςε θαηξνχ, γηα 

επηρεηξεζηαθέο εξγαζίεο, γηα έξεπλα θπζηθήο πςειψλ ελεξγεηψλ, γηα αλαδήηεζε 

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, γηα ηαηξηθέο εθαξκνγέο θαη γηα πάκπνιιεο άιιεο ρξήζεηο. 

 

1.5.1  Η ΙΒΜ θαη ε Ακεξηθή 

Οη   πξψηνη   ππνινγηζηέο   ηεο   ΗΒΜ νη νπνίνη εκθαλίδνληαη ηελ επνρή 

εθείλε, είλαη   ν   ΗΒΜ   701, επηζηεκνληθφο   ππνινγηζηήο   γηα   ζηξαηησηηθέο   

ρξήζεηο   θαη   ν   δίδπκφο   ηνπ   ν   ΗΒΜ   702, πξννξηζκέλνο γηα πνιηηηθέο 

εθαξκνγέο δηνίθεζεο. Φηηαγκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθέο ιπρλίεο πνπ νλνκάζηεθαλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/1947
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1958
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
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ιπρλίεο William, ν ΗΒΜ  701   εθηεινχζε   16.000   πξνζζέζεηο   ή   2.000   

πνιιαπιαζηαζκνχο   ην   δεπηεξφιεπην, ρξεζηκνπνηψληαο   ην  δπαδηθφ   ζχζηεκα.  Ζ 

παξνπζία ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο   7 Απξηιίνπ 1953. Αληίζεηα ν ΗΒΜ 702 

ρξεζηκνπνηνχζε ην δεθαδηθφ ζχζηεκα. 

Ο ΗΒΜ 650, ν νπνίνο ζα ζεκεηψζεη πνιχ κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο   ηνπ   ’50  θαη   κεηά,   ζα   είλαη   ε  πξψηε   κεραλή   ηεο   ΗΒΜ   

πνπ   ζα   ρξεζηκνπνηήζεη καγλεηηθά ηχκπαλα . Δθ ησλ πζηέξσλ ν ΗΒΜ 650 ζα 

εθνδηαζηεί θαη κε καγλεηηθέο ηαηλίεο, έπεηηα κε κλήκε καγλεηηθψλ ππξήλσλ. Σα 

ηχκπαλά ηνπ πεξηείραλ 150.000 bit πιεξνθνξηψλ ην θαζέλα θαη ζηξέθνληαλ κε 

ηαρχηεηα 12.500 ζηξνθψλ ην ιεπηφ. Ο   ΗΒΜ   704,   ν   νπνίνο   παξάρζεθε   

εκπνξηθά   ην   1954,   ζρεδηάζηεθε   απφ   ηνλ  Gene  Amdahl, ν νπνίνο ζα είλαη έλαο 

απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο κειινληηθήο ζεηξάο 306  ΗΒΜ. Ζ έθδνζε ηνπ 1957 ηνπ 

ΗΒΜ 704 δηέζεηε κηα ηεξάζηηα γηα ηελ επνρή κλήκε, ρσξεηηθφηεηαο 32.768 ιέμεσλ 

ησλ 36  bits.  H  πξψηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε FORTRAN, δνθηκάζηεθε ζηε 

κεραλή απηή. Ο ΗΒΜ 704 ήηαλ επίζεο, ε πξψηε κεραλή ηεο ΗΒΜ πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπο καγλεηηθνχο ππξήλεο ηνπ Whirlwind. Γελ πάζαηλε βιάβε παξά κφλν  θάζε   

νθηψ   εκέξεο   θαηά   κέζν   φξν   θαη   ιεηηνπξγνχζε   ηξεηο   θνξέο   ηαρχηεξα   απφ  

ην κνληέιν 701. Ο ΗΒΜ 709, πνπ νινθιεξψζεθε ην1958, ήηαλ απεπζείαο απφγνλνο 

ηνπ 704 θαη απνηέιεζε ν ηειεπηαίν απφ ηα κνληέια ηεο ΗΒΜ πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

ιπρλίεο.  

 

1.5.2    Η Βull θαη ε Γαιιία 

ηε Γαιιία νη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχζαλ απεπζείαο ηα ζρέδηα ηνπ von 

Neumann. Έηζη ε εηαηξία Bull απαληψληαο  ζηελ ακεξηθαληθή πξφζθιεζε θαη 

παξνπζίαζε ηνλ Gamma 60, ν νπνίνο θπθινθφξεζε   ζην   εκπφξην   ην   1960.   Σν   

γεληθφ   ζρέδην   ήηαλ   λα   θαηαζθεπαζηεί   έλαο ππνινγηζηήο, ηνπ νπνίνπ ηα 

θεληξηθά θπθιψκαηα λα πινπνηνχληαη κε θξπζηαιινηξηφδνπο θαη ε ππνινγηζηηθή   

εξγαζία   λα   δηακνηξάδεηαη   ζε   πνιιέο   κνλάδεο   επεμεξγαζίαο,   νη   νπνίεο   ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ αλεμάξηεηα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πνιπεπεμεξγαζίαο. Έηζη νη   

Γάιινη,   απφ   ηελ   πιεπξά  ηνπο,   άξρηζαλ   λα θαηαζθεπάδνπλ   ηνλ  CUBA  

(Calculateur  Universel  Binaire  pour  I’  Arment),   Καζνιηθφο Γπαδηθφο 

Τπνινγηζηήο γηα ην ηξαηφ, ν νπνίνο παξαδφζεθε ην 1952 θαη ηε ζεηξά ησλ κεραλψλ 

Gamma ηεο Bull. Σν 1950, ην ηκήκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ηεο εηαηξίαο Bull 
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είρε μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή κηαο ζεηξάο ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ θαη αξγφηεξα, απφ 

ην 1958, ηελ παξαγσγή ελφο ππνινγηζηή, ηνπ Gamma ET ή Gamma Extension 

Tambour. Ο Gamma 2, παξνπζηάζηεθε ην 1951 θαη αθνινχζεζαλ ν Gamma 3, ην 

1952, πνπ πνχιεζε 1.000 κνλάδεο θαη ν Gamma ΔΣ. Άιιε κηα ζεηξά κεραλψλ ήηαλ ε  

CAB  (Calculatrice  Arithmetique  Binaire), Γπαδηθφο Αξηζκεηηθφο   Τπνινγηζηήο)   

πνπ   πξνήιζε   απφ   ηνλ  CUBA.   Ο  CAΒ   2000,   επηζηεκνληθή κεραλή,  

αλαθνηλψζεθε  ην  1954.  Σν  κνληέιν πνπ αθνινχζεζε,  ν  CAB  2002,  δηέζεηε  κηα 

γξήγνξε κλήκε κε καγλεηηθνχο ππξήλεο. Σέινο, ν CAB 3000 βγήθε ζην εκπφξην ην 

1958. 

 

1.5.3    Οη κεραλέο Σuring θαη ε Αγγιία 

ηα   αγγιηθά παλεπηζηήκηα ηε δεθαεηία ηνπ ’50 επηθξαηνχζε κηα δεκηνπξγηθή 

αηκφζθαηξα, θαη έηζη αξθεηνί εξεπλεηέο ηνπο είραλ κεγάιε θήκε. Μεηά απφ πνιιέο 

επηζηεκνληθέο ηαιαηπωξίεο ε Αγγιία   θαηαιακβάλεη ηελ   ζέζε   ηεο   πξψηεο   

ρψξαο   φπνπ   ζα   ιεηηνπξγήζνπλ   ππνινγηζηέο ζηελ Δπξσπατθή ήπεηξν.   ην πεδίν 

ησλ ππνινγηζηηθψλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο ππνινγηζηηθήο ινγηθήο,   ν  Turing  ήηαλ   

αλακθηζβήηεηα   κηα   απφ   ηηο   πην   ιακπξέο   κνξθέο   ζε   παγθφζκην επίπεδν.   

Δθηφο   απφ  ηνλ  Turing (θαηαζθεπή   ησλ   κεραλψλ   Colossus,   πνπ   είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε θάπνησλ γεξκαληθψλ κπζηηθψλ θσδηθψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ),   ν  νπνίνο   έπαηδε   ήδε   έλαλ   ζεκαληηθφ  ξφιν   

απφ   ην  1937, ππήξραλ   θη   άιινη   αμηφινγνη  Άγγινη   εξεπλεηέο,   ηξεηο   εθ   ησλ   

νπνίσλ,   ν  J.R.Womersly,   ν Wilkes θαη ν Max Newman ζα μεθηλήζνπλ ηξεηο 

πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ  αληηζηνίρσλ κε απηψλ ησλ 

ακεξηθαληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Οη   ηξεηο απηνί επηζηήκνλεο,   ν   θαζέλαο   απφ   ηελ   

πιεπξά   ηνπ, ππνζηήξημαλ  θαη ζπληφληζαλ  ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ, ηφζν θηιφδνμσλ φζν θαη ησλ αληίζηνηρσλ ακεξηθαληθψλ.  

Ο Turing σο πξσηνπφξνο εξεπλεηήο θαη επηζηήκνλαο ηελ επνρή εθείλε είρε 

ζπληάμεη έλα εγρεηξίδην, γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο θσδηθνπνηεηέο, ην νπνίν πεξηείρε   

έλα   είδνο   ζηελνγξαθηθνχ   θψδηθα   γηα   λα   γξάθνληαη   ηα   πξνγξάκκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο   ηα   πιήθηξα   ελφο   ηειεηχπνπ   αληί   γηα   κεγάιεο   ζεηξέο   απφ   

δπαδηθνχο αξηζκνχο. Έηζη   ην   πξψην   θαηαρσξεκέλν   πξφγξακκα   πνπ   

ρξεζηκνπνηήζεθε   απφ   ππνινγηζηή, εθηειέζηεθε   ζηηο   21   Ηνπλίνπ   1948.   

Δπξφθεηην   γηα   έλα   πξφγξακκα   αλαδήηεζεο   πξψησλ παξαγφλησλ.  
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Αμηνζεκείσην ηεο επνρήο εθείλεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ηεο κεραλήο ΜΑRΚ 1, ε νπνία ζρεδηάζηεθε ζην παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ ζηελ 

Αγγιία, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ  Max  Neuman. Ο Turing κπήθε ζηελ νκάδα εξγαζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο   ησλ   ζρεδίσλ.   Ζ   φιε   πξνζπάζεηα   ζηεξηδφηαλ   

νηθνλνκηθά   απφ   ηε   Βαζηιηθή Δηαηξεία (Royal Society), είρε μεθηλήζεη απφ ηα 

κέζα ηνπ 1946 θαη ην πξσηφηππν ήηαλ έηνηκν λα ιεηηνπξγήζεη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1948. 

Δπξφθεηην γηα ηνλ πξψην ππνινγηζηή πνπ ιεηηνχξγεζε ζηνλ θφζκν. Ζ εζσηεξηθή 

κλήκε ηνπ Μάληζεζηεξ  MARK  1 είρε θηηαρηεί απφ ην  F.C.Williams, αξρηκεραληθφ   

ηεο   νκάδαο,   κε   βάζε   ηελ   ηερλνινγία   πνπ   ρξεζηκνπνηνχληαλ   ήδε   γηα   λα 

παξάγνληαη νη εηθφλεο ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ νζνλψλ ηνπ ξαληάξ: ηηο ιπρλίεο 

θαζνδηθψλ αθηηλψλ. Ζ κεραλή πεξηείρε επηά ιπρλίεο θαζνδηθψλ αθηηλψλ, απφ ηηο 

νπνίεο ε κηα ρξεζίκεπε γηα λα απεηθνλίδεη ην πεξηερφκελν ησλ ππφινηπσλ έμη. 

Δπξφθεηην γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ παξνπζηάδνληαλ   ζε   κηα   νζφλε   ηα   δεδνκέλα   

πνπ   πεξηείρε   ε   κλήκε   ελφο   ππνινγηζηή.   Σα πιενλεθηήκαηα   απηήο   ηεο   

ηερλνινγίαο   ήηαλ   ην   φηη   νη   ιπρλίεο   πνπ   ρξεζηκνπνηνχζαλ βξίζθνληαλ   

εχθνια,   ζηνίρηδαλ   θζελά,   ιεηηνπξγνχζαλ   γξήγνξα   θαη   είραλ   αξθεηά   κηθξφ 

κέγεζνο. Κάζε νζφλε κπνξνχζε α απεηθνλίδεη 1.024 ή 2.048 bits. Σα κεηνλεθηήκαηά 

ηεο ήηαλ, φηη κεξηθέο θνξέο έλαο παικφο ραλφηαλ ή άιιαδε θη έηζη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ έδηλε ε νζφλε δελ ήηαλ πάληνηε αμηφπηζηεο. 

 

1.6   Η γεληά ηνπ ηξαλδίζηνξ 

Δίλαη ε πεξίνδνο δεκηνπξγίαο ησλ νινθιεξωκέλωλ θπθιωκάηωλ.  Ζ 

ππνινγηζηηθή ηζρχο ηνπο απμάλεη, ελψ ζεκαληηθή πξφνδνο ζεκεηψλεηαη θαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ. Αθνινπζεί   ε   γεληά   ησλ   κηθξνυπνινγηζηψλ   πνπ   είλαη   

αμηφπηζηνη,   θαζφινπ   νγθψδεηο θαη θάλνπλ πιένλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηα ζπίηηα.  

ην   ηέινο   ηεο   δεθαεηίαο   ηνπ   ’50,   νη   ιπρλίεο   θελνχ   

αληηθαηαζηάζεθαλ   απφ   έλα εμάξηεκα   πνιχ   πην   αμηφπηζην,   ηελ   

θξπζηαιινηξίνδν   (J.Bardeen,  W.Brattain  θαη  W.Shockley).   Με   ηέηνηεο   

θξπζηαιινηξηφδνπο (ηξαλδίζηνξ)  θαηαζθεπάζηεθαλ κεραλέο πνιχ πεξηζζφηεξν 

ηζρπξέο θαη  ιηγφηεξν νγθψδεηο. Οη πξψηεο ηέζζεξηο ηέηνηεο κεραλέο ήηαλ ν SEAC 

(Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ), o TRANSAC S1000, o Atlas Guidance Computer 

Model 1 (πξψηεο δηαζηεκηθέο έξεπλεο) θαη ν CDC  1604 ηεο Control Data.  
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Απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, κέζα ζηε ζπλερηδφκελε πξφνδν, ηφζν 

ζην πιηθφ φζν   θαη   ζην   ινγηζκηθφ,   ε  IBM  απνθάζηζε   λα   μεθηλήζεη   ηελ   

αλάπηπμε   κηαο   ζεηξάο ππνινγηζηψλ κε δηαθνξεηηθή ηζρχ, πνπ ζα ήηαλ φκσο 

ζπκβαηνί κεηαμχ ηνπο θαη ησλ νπνίσλ ε βαζηθή ηερλνινγία, ζα ήηαλ απφιπηα 

αμηφπηζηε απφ εκπνξηθή ζθνπηά. Ζ ζεηξά 360 ζχληνκα επηβιήζεθε   σο   πξφηππν,   

θπξίσο   ζε   φ,   ηη   αθνξνχζε   ηελ   νξγάλσζε   ηεο   κλήκεο   θαη   ηελ θαζηέξσζε 

σο ειάρηζηεο πξνζπειάζηκεο κνλάδαο κλήκεο, ελφο ραξαθηήξα θαη φρη πιένλ κηαο 

νιφθιεξεο ιέμεο. Ζ εκθάληζε ηεο ζεηξάο 360 ηεο IBM έδσζε επίζεο ηελ επθαηξία λα 

γίλνπλ   θαη   θάπνηεο   ζπκβάζεηο   ζρεηηθά   κε   ηε   ρξήζε   ησλ   δηαθνξεηηθψλ   

κνληέισλ ππνινγηζηψλ, αθνχ ηα πξνγξάκκαηα πνπ έηξεραλ ζε έλα νπνηνδήπνηε 

κνληέιν ηεο ζεηξάο 360 κπνξνχζαλ λα ηξέμνπλ θαη ζε έλα νπνηνδήπνηε άιιν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε βέβαηα, φηη ζα ην επέηξεπε ην κέγεζνο ηεο δηαζέζηκεο κλήκεο. Με ηελ  

IBM, ε αιιαγή ησλ κεραλψλ δελ απαηηνχζε   θαη   ηελ   επαλεγγξαθή   ησλ   

πξνγξακκάησλ,   εθφζνλ   βέβαηα   ζπλέρηδε   θαλείο   λα ρξεζηκνπνηεί   κεραλέο  

IBM.   Ζ   ζεηξά   360   πνπ   θπθινθφξεζε   ζην   εκπφξην   ην   1965, αληηθαηέζηεζε 

πξννδεπηηθά φια ηα παιαηφηεξα κεραλήκαηα ηεο IBM.  

 

1.6.1  Οη θώδηθεο   EBCDIC θαη  ASCII 

Έλαο απφ ηνπο λενηεξηζκνχο ηεο επνρήο απηήο,  ήηαλ θαη ε ρξήζε θψδηθα  

EBCDIC  ελφο λένπ ηξφπνπ θσδηθνπνίεζεο ησλ ραξαθηήξσλ. Ο θψδηθαο  EBCDIC  

(Extended  Binary  Coded Decimal  Interchange  Code,   Δθηεηακέλνο,  Γπαδηθά   

Κσδηθνπνηεκέλνο,  Γεθαδηθφο   Κψδηθαο Αληαιιαγήο)   ρξεζηκνπνηνχζε,   γηα   θάζε   

ραξαθηήξα,   8   δπαδηθά   ςεθία   αληί   γηα   6   πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

ππνινγηζηέο κέρξη ηφηε. Με απηήλ ηε ζεκαληηθή βειηίσζε, νη ππνινγηζηέο   ήηαλ   

πιένλ   έηνηκνη   γηα   φιεο   ηηο   εθαξκνγέο   ηεο   θαζεκεξηλήο   δσήο   θαη   νη 

πξνγξακκαηηζηέο πιεζίαδαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο ρξήζηεο. Σν κφλν κεηνλέθηεκα 

ήηαλ πξνθαλψο   ε   αχμεζε   ηνπ   κεγέζνπο   ηεο   απαηηνχκελεο   κλήκεο,   αιιά   

απηφ   γξήγνξα μεπεξάζηεθε ιφγσ ηεο ζηαζεξήο πηψζεο θφζηνπο ησλ θεληξηθψλ 

κλεκψλ. Ο θψδηθαο EBCDIC είρε αλαπηπρζεί ρσξίο λα αλακέλεη ηελ εκθάληζε ελφο 

θαηλνχξηνπ πξνηχπνπ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηε κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο: ηνπ πξνηχπνπ ASCII (American Standard Code 

for Information Interchange, Πξφηππνο   Ακεξηθαληθφο   Κψδηθαο   γηα   Αληαιιαγή   

Πιεξνθνξηψλ).   Σν   πξφηππν  ASCII  πξνέβιεπε   ηε   γεληθή   θαζηέξσζε   ελφο   



Οι υπολογιςτικέσ μηχανέσ από την αρχαιότητα μέχρι ςήμερα  101 

 

    Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ    
 

θψδηθα   7   δπαδηθψλ   ςεθίσλ. 

Έλα θνκβηθφ ρξνληθφ ζεκείν ηεο κεγάιεο απηήο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο  

ήηαλ   ε   απινπνίεζε   ηεο   ειάρηζηεο πξνζπειάζηκεο  κνλάδαο  κλήκεο.  Μέρξη  ηελ  

εκθάληζε  απηήο  ηεο  ζεηξάο  ζπλερηδφηαλ  κηα παξάδνζε πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’40 θαη ε ειάρηζηε πξνζπειάζηκε κνλάδα ήηαλ   ε   ιέμε,   πνπ   

απνηεινχληαλ   απφ   κεξηθνχο   ραξαθηήξεο.   ην   εμήο,   ην   κηθξφηεξν 

πξνζπειάζηκν θνκκάηη κλήκεο ζα ήηαλ έλαο ραξαθηήξαο ησλ 8 δπαδηθψλ ςεθίσλ, ε 

κνλάδα απηή νλνκάζηεθε ςεθηνιέμε (byte). Έηζη, ε κλήκε ησλ ππνινγηζηψλ ζα 

ζρεκαηηδφηαλ πιένλ απφ ηέηνηεο δνκηθέο κνλάδεο. Σν λέν απηφ πξφηππν, πνπ γξήγνξα 

ζα πηνζεηνχληαλ θαη απφ φινπο   ηνπο   άιινπο   θαηαζθεπαζηέο,   βξίζθεηαη   πίζσ   

απφ   ην   ζχζηεκα   αξίζκεζεο   πνπ ρξεζηκνπνηνχκε  ζήκεξα.  

 

1.7    Σέινο ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη απγή ηνπ 21
νπ

 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα νη αιιαγέο, νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζε 

φ,ηη αθνξά ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο, είλαη εληππσζηαθέο. Ζ   ηαρχηεηα   ησλ   

ππνινγηζηψλ,   ζα   θηάζεη   πνιιέο   δεθάδεο   εθαηνκκχξηα   εληνιέο   ην 

δεπηεξφιεπην.   Ζ   επαλάζηαζε   ζηελ   πιεξνθνξία   αξρίδεη.   Ζ   κεγάιε   

αλάπηπμε   ζε επηζηεκνληθέο,   θνηλσληθέο   θαη   νηθνλνκηθέο   πεξηνρέο,   έθεξε   

ζεκαληηθέο   αιιαγέο   ηνπο ππνινγηζηέο ζε κεραλήκαηα θαη ζε ινγηζκηθφ. 

Δίλαη γλσζηφ, φηη νη   ππνινγηζηέο (κε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο θαζψο 

επίζεο θαη κε ην κεγάιν αθφκε κέγεζνο)  γελλήζεθαλ   νπζηαζηηθά   απφ   ηηο   

αλάγθεο   ζε   επηζηεκνληθνχο ππνινγηζκνχο πνπ παξνπζίαδαλ νη ζηξαηησηηθέο 

εθαξκνγέο. Ζ ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, γηα κεηθηέο, 

ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο ρξήζεηο, απαηηνχζε   κεραλέο   κε   ηζρπξφηαηεο   

επηδφζεηο,   ρσξίο   κέηξν   ζχγθξηζεο   κε   απηφ   πνπ κπνξνχζαλ   λα   πξνζθέξνπλ   

νη   κεραλέο   360   θαη   370   ηεο  IBM.   Ο   πξψηνο   πνιχ   κεγάινο ππνινγηζηήο 

νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 κεηά απφ κηα ζπλεξγαζία πνπ 

αθνινχζεζε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Illinois, ηεο  ARPA  (Advanced  Research  Project  

Agency,  Τπεξεζία   Πξνρσξεκέλσλ   Δξεπλεηηθψλ ρεδίσλ)   πνπ   πξνζέθεξε   

ρξεκαηνδφηεζε   θαη   κηαο   ηδησηηθήο   εηαηξείαο. Ζ κεραλή πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

θαη ε νπνία νλνκάζηεθε ILLIAC IV,   εθηεινχζε   αξθεηέο   δεθάδεο   εθαηνκκπξίσλ   

εληνιψλ   ην   δεπηεξφιεπην   θαη   είρε παξάιιειε ιεηηνπξγία, πνπ ηεο επέηξεπε λα 
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θάλεη γξήγνξα δηαλπζκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. Με απηήλ ηε κεραλή νη θιαζζηθνί 

κεγάινη ππνινγηζηέο άξρηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κεηωπηθέο κεραλέο γηα λα 

θάλνπλ πξνζαξκνζηηθέο κεηαηξνπέο δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα επηηξέπνπλ λα θαηεπζχλνληαη θαιχηεξα νξηζκέλεο εξγαζίεο.  

Μεηά ηελ εθεχξεζε ησλ ηξαλδίζηνξ, νη ππνινγηζηέο κίθξαηλαλ ζε κέγεζνο 

ζπλερψο. Ο πξψηνο κεζαίνο ππνινγηζηήο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ν  PDP-1 

(Programmed  Data  Processor model 1) ηεο DEC (Digital Equipment Corporation), 

πνπ άξρηζε λα ζρεδηάδεηαη ην 1957 απφ ηνλ  Kenneth  H.Olsen.   Ο   ηειεπηαίνο   είρε   

δνπιέςεη   ζην   εξγαζηήξην   πιεξνθνξηθήο   ηνπ θαζεγεηή  Forrester  ζην  MIT. 

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1963, ν  PDP-8 ήηαλ ην πξψην επηηπρεκέλν εκπνξηθφ 

κνληέιν απηνχ ηνπ λένπ ηχπνπ κεραλψλ θαη επέηξεπε ζηνπο κηθξνχο ρξήζηεο   λα 

έρνπλ ζην ρψξν κειέηεο   ηνπο,   ζηα   εξγαζηήξηα   ή   ζηηο   επηρεηξήζεηο   ηνπο,   έλα   

πξαγκαηηθφ ππνινγηζηή. Δίρε πεξίπνπ ην κέγεζνο ελφο ςπγείνπ θαη ην ακεξηθαληθφ 

λαπηηθφ ηνλ εγθαηέζηεζε ζηα ππνβξχρηά ηνπ. Έηζη, ν  PDP-8 ήηαλ κηα ζνβαξή 

θαηλνηνκία ζε ζρέζε κε ηνπο παιαηφηεξνπο ππνινγηζηέο   πνπ   έπξεπε   λα   

ζπλνδεχνληαη  απφ   έλα   πιήζνο ηερληθψλ θαη λα πεξηθιείνληαη κέζα ζε 

θιηκαηηδφκελα δσκάηηα. Έηζη αθνινχζεζε ε θαηαζθεπή κεραλψλ,  κε ρξήζε 

ηξαλδίζηνξ θαη καγλεηηθψλ ππξήλσλ γηα ηηο κλήκεο. Οη   εμειίμεηο   ζηνλ   ηνκέα   

ησλ   νινθιεξσκέλσλ   θπθισκάησλ   έδηλαλ ηελ πξννπηηθή γηα  ηζρπξφηεξνπο 

ππνινγηζηέο  αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηθξφηεξνπο ζε κέγεζνο. 

 

1.7.1   Η εκθάληζε ηωλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ  θαη ηωλ κηθξνϋπνινγηζηώλ 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη κεηά, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ππνινγηζηψλ αξρίδνπλ   λα   ρξεζηκνπνηνχληαη   κηθξνεπεμεξγαζηέο,   δειαδή  έηνηκα  

θπθιψκαηα   κε ελζσκαησκέλα ηξαλδίζηνξ. Ζ ηδέα ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ, βέβαηα, 

είρε δηαηππσζεί ήδε απφ ην 1958, (Robert Noyce - Jack Kilbi) απφ ηηο εηαηξείεο  

Fairchild  θαη  Texas  Instruments  αληίζηνηρα.  Σα λέα εμαξηήκαηα  έιπλαλ πνιιά 

πξνβιήκαηα. Αξρηθά κείσλαλ ην ρξφλν ζπλαξκνιφγεζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ην 

πνζνζηφ ησλ ιαζψλ ζε απηή. Καηφπηλ ζηνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο, ηα ηξαλδίζηνξ ήηαλ 

πνιχ πην θνληά κεηαμχ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ησλ 

ππνινγηζηψλ.  
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 1.7.2   Η  είζνδνο ηεο Ιntel ζηελ αγνξά 

Πεξί ην 1968, ηδξχεηαη  απφ ηνπο  Robert  Noyce, Andy Grove θαη Gordon 

Moore, κηα εηαηξεία γηα ηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ  θπθισκάησλ.  Ζ εηαηξεία 

απηή  νλνκάζηεθε  Intel  θαη ζήκεξα είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία θαηαζθεπήο 

κηθξνεπεμεξγαζηψλ. Με ηελ ίδξπζή ηεο   ε  Intel   έδσζε έκθαζε ζηελ  θαηαζθεπή   

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ γηα αξηζκνκεραλέο. Μεηά  απφ παξαγγειία κηαο 

Ηαπσληθήο εηαηξείαο, θαηαζθεπάζηεθε ν  Intel  4004, ν πξψηνο κηθξνεπεμεξγαζηήο 

ηνπ θφζκνπ. ε κηα επηθάλεηα ηξία επί ηέζζεξα εθαηνζηά ρψξεζαλ 2.000 ηξαλδίζηνξ. 

Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο απηφο κπνξνχζε λα θάλεη 60.000 πξάμεηο ην δεπηεξφιεπην, 

πεξίπνπ φζεο έθαλε ν ENIAC. Ο  Intel  4004   παξνπζηάζηεθε   ην 1971   θαη   

ζεκείσζε   ακέζσο   ηεξάζηηα   επηηπρία, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή 

ηζρπξφηεξσλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ, ηνπ Intel 8008 θαη ηνπ Intel 8080, πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 1974 θαη κπνξνχζε λα θάλεη έλα εθαηνκκχξην πξάμεηο ην 

δεπηεξφιεπην. Ο Intel 8080, καδί κε άιινπο επεμεξγαζηέο άιισλ εηαηξεηψλ 

απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ.  

Σα δχν πξψηα πξσηφηππα κηθξνυπνινγηζηψλ αλαπηχρζεθαλ ην 1973 ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ David Ahl ζηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξείαο Digital. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο εθείλεο εθεπξέζεθαλ θαη νη δηζθέηεο, πνπ είλαη ηψξα έλα εμάξηεκα ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ θαη πνπ ρξεζηκεχνπλ σο απνζεθεπηηθή κνλάδα 

γηα ηε δηαηήξεζε πξνγξακκάησλ θαη δεδνκέλσλ.  

Σελ ίδηα ρξνληά, ν Jonathan Titus,  αθνχ αγφξαζε έλα θχθισκα  Intel 8080,  

θαηαζθεχαζε κ’ απηφ κηα δχζρξεζηε αιιά αξθεηά ηθαλή κεραλή  ζην κέγεζνο ελφο 

κεγάινπ θνπηηνχ παπνπηζηψλ, εθνδηαζκέλε κε κλήκε 8x256 δπαδηθψλ ςεθίσλ, ε 

νπνία κπνξνχζε λα επεθηαζεί κέρξη ηα 16 K. (Δπηζηεκνληθή Τερληθή Δπηζεώξεζε 

Radio-electronics έηνο 1974).  Ζ ζρεδηαζκέλε κεραλή, πνπ νλνκάζηεθε πξνζωπηθόο 

κεζαίνο ππνινγηζηήο, πήξε ην φλνκα MARK 8. 

Ο πξψηνο ππνινγηζηήο πνπ θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά νινθιεξσκέλνο   ήηαλ   

ν  ALTAIR  8800,   πνπ   ρηίζηεθε   πάλσ   ζ’   έλα κηθξνεπεμεξγαζηή  Intel  8080.   

Πνπιήζεθε  είηε   κε   ηε   κνξθή   εμαξηεκάησλ,  είηε  ζπλαξκνινγεκέλνο 

(Δπηζηεκνληθή Σερληθή Δπηζεψξεζε Popular  Electronics έηνο 1975). Σν κέγεζνο ηεο 

κλήκεο πνπ κπνξνχζε λα ρεηξηζηεί ήηαλ 65.536 ιέμεηο ησλ 8 δπαδηθψλ ςεθίσλ θαη 

ήηαλ ζρεδηαζκέλνο γηα λα ελσζεί ελ θαηξψ κε πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, φπσο κηα 

νζφλε. Ο δξφκνο ήηαλ πιένλ αλνηρηφο γηα ηηο κεραλέο ηεο ζεηξάο Apple θαη, 
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αξγφηεξα γηα θάζε είδνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Σελ επνρή απηή γίλεηαη θαη ε 

εκθάληζε ζηελ αγνξά ηεο εηαηξίαο   Apple   ( Steve Wozniac - Steve  Jobs έηνο 1976). 

Ο πξψηνο δνχιεπε ηφηε γηα ηε  Hewlett Packard θαη ν δεχηεξνο γηα ηελ  Atari. Αξρηθά 

ν Steve Wozniac θαηαζθεχαζε έλαλ πξψην ππνινγηζηή πνπ ηνλ νλφκαζαλ Apple. 

Μέρξη λα βξεζεί ε απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο 

ηνπο ζηελ αγνξά, νη δχν επηζηήκνλεο, είραλ θαηαζθεπάζεη θαη έλαλ δεχηεξν 

ππνινγηζηή, ηνλ  Apple  II  πνπ θπθινθφξεζε ην 1977 θαη δηέζεζε εθαηνκκχξηα 

θνκκάηηα θαζηζηψληαο ηελ Apple κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηνλ θφζκν. 

Ζ   δεθαεηία   ηνπ   1980   ζεσξείηαη   ε   ζεκαληηθφηεξε   ζηελ   ηζηνξία   ησλ   

ζχγρξνλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν κεγάιν επίηεπγκα ηεο επνρήο απηήο είλαη 

ε είζνδνο ηνπ   ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, απφ ηα εξγαζηήξηα, ηα εξεπλεηηθά θέληξα 

θαη ηα Παλεπηζηήκηα, ζηα ζπίηηα, θαη ηνλ θαηέζηεζε έλα πξνζηηφ εξγαιείν γηα 

θαζεκεξηλή ρξήζε. 

 

1.7.3   Η Microsoft ζηνλ θόζκν ηωλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε IBM αλέζεζε ζηνπο Paul Allen θαη Bill 

Gates, νη νπνίνη   είραλ   δεκηνπξγήζεη   απφ   ην   1975   κηα   κηθξή   εηαηξεία   

ινγηζκηθνχ   επνλνκαδφκελε Microsoft, ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα αγνξάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ελφο απινχ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ αλήθε ζηελ εηαηξεία Seattle  Computer  Products  θαη   

ζα   ην   ρξεζηκνπνηήζνπλ   ζαλ   βάζε   γηα   ην   δηθφ   ηνπο ιεηηνπξγηθφ. Ζ IBM 

απνθαζίδεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη επηηξέπνληαο κάιηζηα ζηνπο δπν θίινπο λα 

θξαηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν νλνκάζηεθε  DOS  

(Disk  Operating System). Σελ  ίδηα  ρξνληά,  ε  Microsoft  αγφξαζε  ηα   εκπνξηθά   

δηθαηψκαηα  ηνπ  Unix  απφ ηελ AT&T  θαη θαηαζθεχαζε ηελ έθδνζή ηνπ γηα  PC, 

ηελ  XENIX, ε νπνία ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάθεξε λα επηβιεζεί ζηελ αγνξά. 

Έηζη, ε Microsoft ηζρπξνπνηείηαη ζεκαληηθά.  

ην ίδην πεξίπνπ ρξνληθφ δηάζηεκα  επαλαδξαζηεξηνπνηείηαη   ε εηαηξία     

Apple.  Μεηά ηε ηεξάζηηα επηηπρία ηνπ ππνινγηζηή  Apple  II, ε εηαηξεία απνθάζηζε 

λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ, πην εμειηγκέλνπ κνληέινπ. Ο Apple III, 

είρε ζρεδφλ δηπιάζηα ηαρχηεηα απφ ηνλ   πξνθάηνρφ ηνπ  θαη   δηπιάζηα   κλήκε.  

Γηέζεηε  επίζεο  ελζσκαησκέλν  αλαγλψζηε δηζθέηαο 5,25 ηληζψλ θαη ηέζζεξηο ζχξεο 

επέθηαζεο. ια απηά ήηαλ ζ’ έλα κεγάιν θνπηί καδί κε ηε ηξνθνδνζία αιιά ρσξίο 
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θάπνηνλ αλεκηζηήξα. Απηή ε έιιεηςε δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο, κε 

απνηέιεζκα ν ππνινγηζηήο λα  ράζεη ηελ θαιή ηνπ θήκε. Ζ εηαηξεία απέζπξε ηνλ 

ππνινγηζηή θαη ηνλ αληηθαηέζηεζε κε ηνλ Apple III Plus πνπ δηέζεηε   φζα   απ’  ηελ   

αξρή   έπξεπε   λα   δηαζέηεη   θαη   ν   απιφο  III.   Οη αγνξαζηέο φκσο,   είραλ  

απνγνεηεπηεί απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ κε απνηέιεζκα λα απνζπξζεί ιίγν αξγφηεξα. 

Παξφια   απηά,   ν  Apple  III,   είρε   κηα   θαηλνηνκία,   ε   νπνία   ζα   δηαηεξεζεί   

ζε   αξθεηνχο θαηνπηλνχο   ππνινγηζηέο:   δχν   πιήθηξα,   έλα   γεκάην   θαη   έλα   

άδεην   κήιν,   ηα   νπνία   είραλ δηάθνξεο ρξήζεηο αλάινγα κε ην πξφγξακκα πνπ 

εθηεινχληαλ. Σελ ηδέα απηή ζα αληηγξάςνπλ αξγφηεξα ε Commodore ζηελ Amiga, 

αιιά θαη ηα ζεκεξηλά PC κε ην θνπκπί ησλ Windows. 

Απφ ην 1980 ε Apple έθηηαρλε κπζηηθά ζηα εξγαζηήξηά ηεο έλαλ ππνινγηζηή 

πνπ ζα άιιαδε φια ηα δεδνκέλα ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ Lisa (Local Integrated 

Software Architecture), είλαη ν ππνινγηζηήο πνπ θέξλεη ηελ απφιπηε ξήμε κε ην 

παξειζφλ. ην ιεηηνπξγηθφ ηεο ζχζηεκα,  ηνπ νπνίνπ ε πξσηφηππε  ηδέα  αλήθεη ζηελ  

εηαηξεία Xerox,   νη   ρξήζηεο   αληί   λα   πιεθηξνινγνχλ   εληνιέο   γηα   λα   θάλεη   

ν   ππνινγηζηήο   θάπνηα εξγαζία, ηνλ θαζνδεγνχζαλ κε κηα κηθξή ζπζθεπή πνπ 

νλνκάζηεθε πνληίθη. Αξθνχζε λα κεηαθηλήζεη   θαλείο   ην   πνληίθη   ζηελ   

επηθάλεηα   ηνπ   γξαθείνπ   ηνπ   γηα   λα   κεηαθηλεζεί αληίζηνηρα   θαη   ν   δείθηεο   

ζηελ   νζφλε,   λα   αλνίμεη   θάπνην   παξάζπξν   θαη   γεληθά   λα   θάλεη νπνηαδήπνηε 

ιεηηνπξγία γξήγνξα θαη πάλσ απ’ φια πνιχ εχθνια. 

Γπζηπρψο ε LISA αλ θαη δηέζεηε  ζηνηρεία, ηα νπνία  αξγφηεξα ζα 

ελζσκάησλαλ φινη νη ππνινγηζηέο,   εκπνξηθά   δελ  είρε επηηπρία.   Ζ αηηία γη’ απηφ 

ήηαλ, ν  αξγφο επεμεξγαζηήο ηεο, πνπ δε κπνξνχζε εχθνια λα αληαπνθξηζεί ζην 

απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ησλ γξαθηθψλ αιιά θαη ε πςειή ηηκή ηνπ. Σν κεράλεκα κέζα 

ζηα δπν ρξφληα πξηλ απνζπξζεί πνχιεζε 100.000 θνκκάηηα, φηαλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπ είρε μεπεξάζεη ηα 50 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη είρε απαηηήζεη  πάλσ 

απφ ηέζζεξα ρξφληα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Ζ επφκελε δηνξζσηηθή θίλεζε ηεο  

Apple  ήηαλ  ην γλσζηφ Macintosh. Ο Macintosh,  βγήθε ζηελ αγνξά ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1984 θαη ήηαλ θαη απηφο ήηαλ βαζηζκέλνο, φπσο θαη ε Lisa, ζην γξαθηθφ 

ιεηηνπξγηθφ  ζχζηεκα.  πλδχαδε  θαη  θνξεηφηεηα,  ιφγσ  κηθξνχ κεγέζνπο  θαη  

βάξνπο. Ο Mac κέζα ζε έλα ρξφλν θπθινθνξίαο είρε πνπιήζεη πεξηζζφηεξα απφ 

250.000 θνκκάηηα. 

Μηα λέα εηαηξία  ε  Commodore (Idek Tramielski έηνο 1981) εηζέξρεηαη  ζηελ 
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αγνξά ησλ ππνινγηζηψλ κε ηνλ VIC  20. Ο  VIC  20, ή αιιηψο ν θηιηθόο ππνινγηζηήο 

θαηάθεξε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα γίλεη έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο 

ππνινγηζηέο γηα νηθηαθή   ρξήζε   θαη   λα   ζέζεη   ηελ   θπξηαξρία   ηεο  Commodore  

ζην   ρψξν   γηα   ηελ   επφκελε δεθαεηία. Ήηαλ ν πξψηνο ππνινγηζηήο πνπ πνχιεζε 

πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην θνκκάηηα. Σηο πσιήζεηο ηνπ, βέβαηα, ηηο μεπέξαζε θαηά 

πνιχ ν δηάδνρφο ηνπ, Commodore 64, πνπ βγήθε έλα ρξφλν αξγφηεξα. Ο C64 αλ θαη 

ίδηνο εκθαληζηαθά κε ηνλ VIC 20 ήηαλ ππνινγηζηήο κε πεξηζζφηεξεο αξεηέο, νη 

νπνίεο εθηηκήζεθαλ γξήγνξα απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. 

Ζ ρξνληά ηνπ 1981, ζεκαηνδνηείηαη θαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ IBM PC πνπ 

κπνξεί λα κελ   ήηαλ   ην   ηζρπξφηεξν   κεράλεκα   ζηελ   αγνξά   ηεο   επνρήο   ηνπ,   

αιιά   πξφζθεξε   θάηη θαηλνχξην:   ηελ   επεθηαζηκφηεηα.   Τπήξραλ   ππνδνρέο   

ζηελ   κεηξηθή   πιαθέηα   ηνπ   πνπ δερφληνπζαλ   θάξηεο,   ζεηξηαθή   θαη   

παξάιιειε   ζχξα,   επηπιένλ   κλήκε   θαη   άιιεο   πνιιέο επηινγέο. Ο ππνινγηζηήο 

απηφο, δελ θαηαζθεπάζηεθε εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ IBM, αιιά   ηα   κέξε   ηνπ   

κνηξάζηεθαλ   ζε   δηάθνξνπο   πξνκεζεπηέο,   γεγνλφο   πνπ   βνήζεζε   ηελ εηαηξεία 

ζε ρξφλν θαη ρξήκα. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ππνινγηζηήο ηεο επνρήο απηήο, είλαη θαη ν Amiga 

1000 (Jay  Miner έηνο 1980), κε ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζηα γξαθηθά,  πνπ 

παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1985. Ζ θαηαζθεπή ηνπ Amiga  μεθίλεζε   κε   

ρξεκαηνδφηεζε   ηεο  Atari  αιιά   ζηελ   πνξεία,   ην   φιν   εγρείξεκα εμαγνξάδεηαη 

απφ ηε Commodore θαη ηειηθά ν ππνινγηζηήο βγαίλεη θάησ απφ ην δηθφ ηεο φλνκα. Ο 

Amiga 1000 ήηαλ ν πξψηνο ππνινγηζηήο πνπ κπνξνχζε λα απεηθνλίζεη ηαπηφρξνλα 

4096 ρξψκαηα ζηελ νζφλε θαη επηπιένλ είρε αμηνζαχκαζηεο ηθαλφηεηεο ζηελ θίλεζε 

θαη ηελ απεηθφληζε γξαθηθψλ. Έλα ρξφλν κεηά ηε θπθινθνξία ηνπ, θπθινθφξεζαλ 

θαη νη δηάδνρνί ηνπ  Αmiga 500 θαη Amiga 2000. 

 

1.7.4  Σα ρξόληα από ην 1990 θαη κεηά 

ηηο   αξρέο   ηεο   δεθαεηίαο   ηνπ   1990   θαη   κεηά,   νη   εμειίμεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη   ζηνπο   ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ήηαλ ξαγδαίεο. Αλακθίβνια, έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ ε 

είζνδνο ηεο Microsoft ζηελ αγνξά ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηα ιεηηνπξγηθά ηεο ζπζηήκαηα.  

H  Microsoft,   απφ   ηελ   επνρή   θαηαζθεπήο   ηνπ  Macintosh,   είρε   μεθηλήζεη   ηηο 

πξνζπάζεηεο   γηα   ηελ   θαηαζθεπή   ιεηηνπξγηθψλ   ζπζηεκάησλ,   βαζηζκέλσλ   ζηε   
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ινγηθή   ηνπ επηηπρεκέλνπ κνληέινπ ηεο  Apple. Αξρηθά θαηαζθεχαζε ην  Microsoft  

Interface  Manager  ή αιιηψο  Windows  1.0   πνπ   δε  ζεκείσζε   κεγάιε   επηηπρία.   

Ζ   επφκελε   έθδνζε,   φκσο,   ηα Windows 3.0, πνπ θπθινθφξεζαλ ην 1991 ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε επηηπρία πνπ είρε πνηέ εηαηξεία πιεξνθνξηθήο ζηνλ θφζκν. Ζ Microsoft 

γίλεηαη ε πξψηε εηαηξία ινγηζκηθνχ πνπ θηάλεη ην έλα   δηζεθαηνκκχξην   ζε   

πσιήζεηο.   Σα  Windows  3.0   αθνινχζεζαλ,   ηα  Windows  ’95,   ηα Windows  ’98,   

ηα  Windows  2000,   ηα  Windows  XP  θαη   ηέινο   ηα  Windows  Vista  πνπ 

θπθινθνξνχλ ζηηο κέξεο καο θαη ε αλακνλή ηεο έθδνζεο ησλ Windows 7 ε νπνία θαη 

αλαγγέιζεθε.  

Ο νηθνλνκηθφο γηγαληηζκφο θαη ε απφιπηε θπξηαξρία ηνπο ζηελ αγνξά, ηεο 

Microsoft θαη ηεο Intel δεκηνχξγεζαλ ηεξάζηηα λνκηθά δεηήκαηα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε καθξνρξφληεο δηθαζηηθέο 

δηακάρεο θαη επηβνιή  ηζρπξψλ πξνζηίκσλ πξνο ηηο εηαηξίεο απηέο.  

Πξφνδνο φκσο δελ ζεκεηψζεθε κφλν ζηνλ ηνκέα ηνπ ινγηζκηθνχ. Σε δεθαεηία 

απηή, εκθαλίδνληαη ηα πξψηα recordable CD-ROM ελψ παξάιιεια ηειεηνπνηνχληαη 

θαη νη ζθιεξνί δίζθνη   γεγνλφο   ζην   νπνίν   ζεκαληηθφ   ξφιν   έπαημε   θαη   ε   

εηαηξεία  Seagate.  Ζ  Intel δεκηνπξγεί   φιν   θαη   ηζρπξφηεξνπο   επεμεξγαζηέο   κε   

κηθξφηεξν   κέγεζνο   θαη   πεξηζζφηεξα ελζσκαησκέλα   ηξαλδίζηνξ.   Τπφζρεηαη   

κάιηζηα, φηη  κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ζα  έρεη θαηαζθεπάζεη έλαλ κηθξνεπεμεξγαζηή 

πνπ ζα ρσξάεη 100 δηζεθαηνκκχξηα ηξαλδίζηνξ. 

 

1.8   Δπίινγνο  Κεθαιαίνπ 

 ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε, ε παξνπζίαζε ησλ ππνινγηζηηθψλ 

κεραλψλ κε ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. (πκπιεξσκαηηθή 

αλαθνξά γίλεηαη ζε παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο). Ζ παγθφζκηα επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ζε κηα δηαηεηαγκέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε δξάζε ηεο, θαηαζθεπάδνληαο 

ηηο ππνινγηζηηθέο κεραλέο, δεκηνχξγεζε,  πξνζέθεξε θαη αλέπηπμε  έλα πνιπζύλζεην 

εξγαιείν,  αλαθνπθίδνληαο  θαη απαιιάζζνληαο ηελ θνηλσλία απφ ρξνλνβφξνπο 

ππνινγηζκνχο, ππνζηεξίδνληαο ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ζε 

πνιχπινθεο θαη ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο. Οη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αλάγθεο θέξλνπλ 

πιένλ απηή ηελ ππνινγηζηηθή κεραλή, κε ηε  κνξθή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή 
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ζην ρψξν δηδαζθαιίαο. 

 Σν αμηνζεκείσην θαη εληππσζηαθφ ζε φιελ απηή ηε δηαδξνκή, είλαη ε 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμειίρζεθαλ νη ππνινγηζηηθέο κεραλέο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, αλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο ζηελ αλζξψπηλε πξφνδν. Παξάιιεια ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηέιεζε πξσηνγελέο πιηθφ γηα ηελ εηζδνρή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο.  

 Οη ππνινγηζηηθέο κεραλέο κέζα απφ ην δηαδίθηπν δεκηνχξγεζαλ ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ, θέξλνληαο εγγχηεξα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Αλαβάζκηζαλ 

πνηνηηθά ηα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα. πλεηέιεζαλ ηα κέγηζηα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη  γεληθά δεκηνχξγεζαλ κηα γλωζηαθή επαλάζηαζε, ε νπνία 

εμειίζζεηαη θαη ηαπηφρξνλα αλνίγεη άγλσζηεο δπλαηφηεηεο ζηελ αλζξψπηλε ζθέςε. 
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ 
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Η παηδεία, θαζάπεξ επδαίκσλ ρώξα, πάληα η' αγαζά θέξεη.  

 

        ΧΚΡΑΣΗ  469-399 π.Υ. 
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2.2   The  Geometer’s  Sketchpad 

                      2.2.1    Υαξαθηεξηζηηθά – Γπλαηόηεηεο 

                      2.2.2   Η παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 
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                     2.4.2    Παηδαγσγηθή αμία  
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          2.8    Geogebra 

                     2.8.1    Η  επηθάλεηα εξγαζίαο 

          2.9   Maxima 
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                     2.9.2    πλαξηήζεηο ζηε Θεσξία αξηζκώλ 

                     2.9.3    πλαξηήζεηο νξηδόκελεο από ηνλ ρξήζηε 

                     2.9.4    Λνγηζκόο (Όξηα, παξάγσγνη θαη νινθιεξώκαηα) 

                     2.9.5    Υεηξηζκόο αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ 

                     2.9.6    Γξαθηθέο παξαζηάζεηο απιέο θαη 3D  

                     2.9.7    Λίζηεο 

                     2.9.8    Πξνγξακκαηηζηηθέο   δπλαηόηεηεο 
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                     2.10.6     Παηδαγσγηθά ζπκπεξάζκαηα 

         2.11    Matlab 

                     2.11.1    Δθπαηδεπηηθή αληηκεηώπηζε 

                     2.11.2    Οη βαζηθνί ηειεζηέο θαη εηδηθά ζύκβνια 

                     2.11.3    Δληνιέο ειέγρνπ 
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2.1  Πξνιεγόκελα Κεθαιαίνπ 

Η είζνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, σο επηθνπξία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, απνηειεί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, 

κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή βαδίδεη θαη ε ρψξα καο. Σα 

βήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα απηή, γηα πνιινχο δελ είλαη επαξθή. Η αλάγθε ηεο 

επηηάρπλζεο είλαη κεγάιε, δηφηη ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ε 

Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε ζπλζήθε ηεο Ληζζαβόλαο, ην έηνο 2010 απνηειεί νξφζεκν 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θάζε ρψξαο – κέινπο, έηζη ψζηε λα κε ραζεί 

ε επθαηξία ηεο πξνζαξκνγήο ζηε λέα ηερλνινγηθή – ςεθηαθή επνρή.  

ηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ απηή, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμεη πξσηνπφξεο θαη θαηλνηφκεο αληηιήςεηο θαη δξάζεηο, αλαβαζκίδνληαο ην 

επίπεδν ζπνπδψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Μία ζνβαξή παξέκβαζε, ζην ρψξν ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζηε Μέζε αιιά θαη ζηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε, 

απνηειεί ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθείλνπ, πνπ ζα ζπλδξάκεη απνθαζηζηηθά ζε έλαλ 

ηεθκεξησκέλν, εκπινπηηζκέλν θαη θπξίσο ελδηαθέξνληα ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

δεηνχκελν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο – θνηηεηέο). 

Σν ινγηζκηθφ απηφ, ην νπνίν απνηειεί θαη κέξνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

δξαζηεξηνπνηεί ηνλ εθπαηδεπφκελν, πξνζθέξνληάο ηνπ, έλα λέν πεδίν Μαζεκαηηθήο 

δξάζεο, πεηξακαηηζκνχ θαη εμάζθεζεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα, ηελ 

ππνινγηζηηθή αθξίβεηα θαη πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλεη  εληππσζηαθέο παξνπζηάζεηο 

(γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζρεκάησλ ή ζπλαξηήζεσλ), κε ρξψκαηα, εηθφλεο, ήρνπο θαη 

θίλεζε, θάηη πνπ κέρξη ζήκεξα ήηαλ αλχπαξθην ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ζην 

Παλεπηζηεκηαθφ ακθηζέαηξν. Σα Μαζεκαηηθά Λνγηζκηθά πνπ δηαηίζεληαη είλαη 

αξθεηά θαη ην θάζε έλα, έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηθέο ηνπ 

ηθαλόηεηεο.  

Η παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί έρεη ζπκπεξηιάβεη ην πιένλ αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα απηψλ. Δίλαη κία ζπληνκνγξαθία ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο. Κάπνηα απφ απηά ηα ινγηζκηθά,  είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ 

Άιγεβξα θαη ζηε Θεσξία Αξηζκψλ, ζηε θιαζζηθή Γεσκεηξία (Δπθιείδεηα θαη 

Αλαιπηηθή) , άιια ζην Γηαθνξηθφ θαη Οινθιεξσηηθφ Λνγηζκφ θαη άιια ζηε 

δηαρείξηζε Πηλάθσλ θαη Γηαλπζκάησλ. ρεδφλ φια ζπλνδεχνληαη απφ πιήζνο 
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εξγαιείσλ (ζπλαξηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο) θαη πνιιά απφ απηά δηαζέηνπλ επηπιένλ θαη 

ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία (εληνιέο) πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ.  Οξηζκέλα απφ απηά ηα ινγηζκηθά δηαζέηεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε αμηνπνίεζή ηνπο φκσο εμαθνινπζεί λα είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

 

2.2   The  Geometer’s  Sketchpad 

 

ην ρψξν ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ην The Geometer's Sketchpad ζεσξείηαη  

έλα ηζρπξφ ινγηζκηθφ εξγαιείν ηεο Δπηζηήκεο ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε  ηεο  Άιγεβξαο, 

ηεο  Σξηγσλνκεηξίαο θαη ηελ Γεσκεηξίαο. Η παξνπζίαζή ηνπ έγηλε απφ ην έξγν 

Πιεηάδεο ζηελ ελφηεηα Ακάιζεηα, ην νπνίν απνηέιεζε  ζπλέρεηα απφ ηελ ελέξγεηα 

Οδχζζεηα (Έξγν Κίξθε) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ζαλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα. Η εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

απφιπηα ζπκβαηή κε φια ηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ Ηιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ (Windows, Linux,  Mac OS X ). 

 

2.2.1    Υαξαθηεξηζηηθά - Γπλαηόηεηεο   

Καηαζθεπή θαη κέηξεζε κε αθξίβεηα γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ (ρήκα 2.1). 

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ  ζπλαξηήζεσλ θαη καζεκαηηθψλ κνληέισλ. 

Καηαλφεζε καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ. Κίλεζε κηαο θαηαζθεπήο. Υξεζηκνπνίεζε 

ιεηηνπξγηψλ θεηκέλνπ θαη καζεκαηηθψλ παξνπζηάζεσλ. Γηεξεχλεζε θαη εκβάζπλζε 

http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhgXMmaZnrVSxKkCY_YPTPbI1UUM2A
http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Linux&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhikan2_NtoHeAV_SL-3xNchV3wLiA
http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhgAYDurjqCFAMsCkJica_byUgDgMg
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ζε καζεκαηηθέο έλλνηεο.  

 

(ρήκα 2.1 : Απιή γεσκεηξηθή θαηαζθεπή, κε ηε βνήζεηα ηνπ The Geometer's Sketchpad, δύν 

εθαπηόκελσλ εμσηεξηθά θύθισλ θαη κηαο επζείαο πνπ ηέκλεη ηνλ έλαλ θύθιν.) 

Απνηείλεηαη θπξίσο ζηε Λπθεηαθή θαη Γπκλαζηαθή βαζκίδα. 

Πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ, ζπκπεξαίλνπκε  φηη 

γεσκέηξεο ηνπ Sketchpad είλαη έλα δεκνθηιέο εκπνξηθφ δηαδξαζηηθφ  πξφγξακκα 

γεσκεηξίαο, πνπ αθνξά  ηελ εμεξεχλεζε ηεο Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο, ηεο  άιγεβξαο, 

θαζψο θαη ην ινγηζκφ ζε άιινπο ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ.  

Καηαζθεπάζηξηα  εηαηξεία είλαη ε Key Curriculum Press, ηεο νπνίαο ηδξπηήο 

είλαη ν Nicholas Jackiw  θαη ν εμειιεληζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηελ «Πιεξνθνξηθή Σερλνγλσζία» (Eθδφζεηο Καζηαληψηε).   

Δίλαη έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε 

δηαρείξηζε ησλ καζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζρεκάησλ θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία 

ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο.  

Η δπλαηφηεηα ηεο θίλεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ κεγεζψλ ηνπ ζρήκαηνο (ηεξάζηηα δηδαθηηθή αλαγθαηφηεηα),  

δηεπθνιχλεη ηελ εηθαζία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ζηα Μαζεκαηηθά.  Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ζηεξίρζεθαλ ζε πνιχρξνλεο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

Θεσξείηαη έλα δηεζλψο δνθηκαζκέλν εξγαιείν κάζεζεο γηα ην νπνίν ππάξρεη 

πινχζηα βηβιηνγξαθία θαη ηεθκεξίσζε. Δίλαη ηδαληθφ γηα ηελ νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην θαη ζην ζπίηη. 

Αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο λέεο ηάζεηο 

γηα δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ (κε πνιιαπιέο 

http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_geometry_software&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhjTWf4PVRlP6XW39RE6uzWezQ6Adw
http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_geometry&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhjjfcZcC6AL58GvxAA1Uuo0IyopXw
http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algebra&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhgA9wY39R1kAY1syyagKcmfVy3YiQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhj_-V5K_JIOoWYmrdNxXj_jR-e7tQ
http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics&prev=/search%3Fq%3DTHE%2BGEOMETER%2527S%2BSKETCHPAD%26hl%3Del%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:el:official%26sa%3DG&usg=ALkJrhgHFgd74p22XRilACluVwobIhomDg
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αλαπαξαζηάζεηο, άκεζν ρεηξηζκφ θ.η.ι.). Με ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κέζα απφ ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ.  

Η δπλαηφηεηα δπλακηθήο αιιαγήο ησλ αληηθεηκέλσλ απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Sketchpad.  Αθνχ δεκηνπξγεζεί έλα αληηθείκελν, 

κπνξεί  λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε, πεξηζηξνθή, απμνκείσζε, αλάθιαζε θαη 

απφθξπςή ηνπ,  θαζψο θαη λα γίλεη αιιαγή  ηεο εηηθέηαο, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζθίαζεο 

ή ηνπ πάρνπο ηεο γξακκήο ηνπ. Οη νπνηεζδήπνηε  αιιαγέο  δηαηεξνχλ ηηο καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ απηνχ θαη ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία ζπζρεηίδεηαη. Απηή 

είλαη θαη ε  βαζηθή αξρή ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη ζπληζηά ηε βάζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπ.  

Δπίζεο αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο λέεο ηάζεηο γηα δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ (κε 

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, άκεζν ρεηξηζκφ θ.η.ι.). Με ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηεη 

βνεζά ζηελ θαηαλφεζε κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ελλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κέζα απφ 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. 

  Η ζεκαληηθφηεξε δπλαηφηεηα ηνπ The Geometer's Sketchpad είλαη ηo direct 

manipulation, ε δπλαηφηεηα δειαδή ηεο άκεζεο δηαρείξηζεο ησλ καζεκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ζρεκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ νιηζηηθά 

θαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Ο  καζεηήο, αθνχ δεκηνπξγήζεη έλα ζρήκα 

κπνξεί λα ην κεγεζχλεη, λα ην κεηαθηλήζεη, λα εμεηάζεη αλ ζπκπίπηεη κε άιιν 

παξφκνην, πξάγκα πνπ βέβαηα δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

δηδαζθαιίαο.  

  Άιιε ζεκαληηθή δπλαηφηεηα πνπ έρεη,  είλαη φηη  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ζαλ εξγαιείν επίιπζεο πξνβιεκάησλ, φπσο π.ρ. ζηελ εχξεζε γεσκεηξηθψλ 

ηφπσλ, αθνχ παξέρεη ηε ηδηαηηεξφηεηα  λα δηαγξάθεηαη ζηελ νζφλε ε γξακκή πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ελφο επηιεγκέλνπ ζεκείνπ θαηά ηελ θίλεζε 

ησλ παξακεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρήκαηνο.  

  ην βηβιίν Γηδάζθνληαο Γεσκεηξία κε ην The Geometer's Sketchpad πνπ 

ζπλνδεχεη ην ινγηζκηθφ παξνπζηάδνληαη 31 έηνηκεο δξαζηεξηφηεηεο. Πεξηιακβάλεη 

επίζεο 91 ζρέδηα δεηγκάησλ (αξρεία ηχπνπ .gsp) θαη αξρεία εληνιψλ (αξρεία ηχπνπ 

.gss) δξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα εμεξεχλεζε θαη πεηξακαηηζκφ 

ζε ζέκαηα Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο αιιά θαη γεληθφηεξσλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ. 
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  Οξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα ησλ έηνηκσλ ππνδεηγκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά, 

πνπ ζπλνδεχνπλ ην  ινγηζκηθφ  είλαη:  

 Ιδηφηεηεο ηεο αλάθιαζεο αρηίλσλ. 

 Αλαθιάζεηο ζην επίπεδν ζπληεηαγκέλσλ. 

 Η επζεία ηνπ Euler. 

 Σν ζεψξεκα ηνπ Morley . 

 Σν ζεψξεκα ηνπ Ναπνιένληα. 

 Καηαζθεπή ξφκβσλ. 

 Μέζα ηεηξαπιεχξσλ. 

 Λφγνο πεξηθέξεηαο θχθινπ πξνο δηάκεηξν. 

 Οξζνγψλην παξαιιειφγξακκν κέγηζηνπ εκβαδνχ. 

 Οπηηθή απφδεημε ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο. 

 Σν ρξπζφ νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν. 

 Λφγνη εκβαδψλ. 

 ρεδίαζε εκηηνλνεηδψλ θπκάησλ. 

 Η απφδεημε ηνπ Leonardo da Vinci. 

 ρεδίαζε ζηεξενχ ζε πξννπηηθή δχν ζεκείσλ κε εθηίκεζε βάζνπο. 

 Μειέηε Δθζεηηθήο πλάξηεζεο. 

 Μειέηε Όγθνπ παξαιιειεπηπέδνπ. 

 Μειέηε Γεσκεηξηθψλ Σφπσλ. 

 Μειέηε Κιίκαθαο Υαξηψλ. 

 ρεδηαζκφο θαη κειέηε γξαθηθήο παξάζηαζεο ησλ ζπλαξηήζεσλ 

εκίηνλσλ θαη  ζπλεκίηνλσλ. 

 Η θαηαζθεπή έιιεηςεο κε ηηο δχν πηλέδεο θαη ην λήκα. 

 Μέζα ρνξδψλ θχθινπ. 

 ρεδηαζκφο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ θαη κειέηε ζηεξενζθνπηθήο    

θίλεζεο ζην ρψξν. 

 Γξαθήκαηα νηθνγέλεηαο παξαβνιψλ. (Μειέηε ηεο εθαπηνκέλεο ζε 

ζεκείν ηεο παξαβνιήο, Μειέηε Σξησλχκνπ,  ζρεδηαζκφο δχν 

δηαλπζκάησλ, ηνπ αζξνίζκαηνο, ηεο δηαθνξάο ηνπο θ.ι.π.) 

 Γηάκεζνη ελφο ηξηγψλνπ. 
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 Μεζνθάζεηνη ελφο ηξηγψλνπ. 

 Ύςε ελφο ηξηγψλνπ. 

 Γηρνηφκνη ελφο ηξηγψλνπ. 

 Ιδηφηεηεο νξζνγσλίσλ παξαιιεινγξάκκσλ. 

 Ιδηφηεηεο ξφκβσλ. 

 Δκβαδά παξαιιεινγξάκκσλ θαη ηξηγψλσλ.  

 Δκβαδφλ/Πεξίκεηξνο Σξηγψλνπ. 

 Δκβαδφλ ελφο ηξαπεδίνπ.  

 Έξεπλα: Μνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κηαο ζθάιαο . 

 Δπίδεημε: Ιζφηεηα Σξηγψλσλ . 

 Καηαζθεπή: ρεδίαζε θσληθψλ ηνκψλ. 

 Βηβιηνζήθε γεσκεηξηθψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. εθαπηφκελεο απφ ζεκείν ζε  

θχθιν, άζξνηζκα γσληψλ ηξηγψλνπ θιπ). 

 Μειέηε ζπκκεηξίαο σο  πξνο  άμνλα.  

 ρεδηαζκφο θαη κειέηε έιιεηςεο θαη ππεξβνιήο.  

 Μειέηε δηαγξαθήο ηξνρηάο Αθξνδίηεο - Άξε θαη Γεο  – ειήλεο γχξσ 

απφ ηνλ ήιην. 

 

2.2.2   Η παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε 

Απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο ην The Geometer's Sketchpad ζηεξίδεηαη ζηελ 

άπνςε, φηη ε κάζεζε πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην 

θνηλσληθφ πιαίζην ηεο ηάμεο, ην νπνίν απνηειείηαη πξσηαξρηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

(κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ παξεκβάζεσλ), ην καζεηή θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ καζεηψλ κε ηα δηδαθηηθά εξγαιεία (π.ρ. βηβιία, ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα 

θ.ά.). Απηφ πξνυπνζέηεη, φηη ην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο είλαη πινχζην θαη παξέρεη 

δπλαηφηεηεο γηα απφθηεζε ηθαλφηεηαο γηα δηεξεχλεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε, 

αληηκεηψπηζε θαη θαηαλφεζε ελλνηψλ κέζα απφ ηελ νξγάλσζε λνεηηθψλ δνκψλ θαη 

ηελ ελεξγή αιιειεπίδξαζε καζεηή, πξνζθεξνκέλσλ εξγαιείσλ θαη δηδάζθνληα.  

 πκπεξαίλνληαο  ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη : 

 Πξνζθέξεη έλα πινχζην ζεκαηηθφ πιαίζην, ην νπνίν δηεπξχλεη ηελ   

θαληαζία ησλ ελεξγεηηθά ελαζρνινχκελσλ κε απηφ δεκηνπξγψληαο 

θίλεηξν γηα κάζεζε.  
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 Η δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο αληηθεηκέλσλ πξνζθέξεη ηελ 

δπλαηφηεηα ελεξγεηηθήο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ θαη εκπινπηίδεη ηηο 

γλσζηηθέο  ηνπο εηθφλεο.  

 Απνηειείηαη απφ εηθόλεο, νη νπνίεο παίδνπλ ηνλ ξφιν θπζηθώλ 

κεηαθνξώλ ή νπηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε 

δπλαηφηεηα δηαβάζκηζεο ηεο γλσζηηθήο ηνπο επεμεξγαζίαο (π.ρ. 

δηαηζζεηηθή, πξαθηηθή θαη θνξκαιηζηηθή επεμεξγαζία ). 

 Η ρξήζε ηεο γεσκεηξίαο γίλεηαη κέζσ νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ θσδίθσλ νη 

νπνίνη κε ηελ θαηάιιειε δηδαθηηθή παξέκβαζε (π.ρ. πξνηεηλφκελε κέζα 

απφ έλα δηδαθηηθφ ζελάξην  θαη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θαζεγεηή) 

βνεζνχλ ζηελ επνηθνδφκεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

 Σν πεξηβάιινλ απηφ ινηπφλ πξνζθέξεη θαη ελζαξξχλεη ηελ:  

 Απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ ηελ ελεξγή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ην 

θπζηθφ θαη γεσκεηξηθφ ρψξν πνπ παξέρεηαη (π.ρ. θαηαζθεπή, 

ζρεδηαζκφο, παξαηήξεζε)  

 Δπηθνηλσλία απηψλ ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ πνπ επεμεξγάδνληαη κέζα απφ 

θαηάιιειεο αζθήζεηο θαη ηερλνινγηθά εξγαιεία.  

 πλεηδεηή πξνζέγγηζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο κε ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο γεσκεηξίαο θαη ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

εθάζηνηε δηδάζθεηαη  

 Υξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο καζεκαηηθήο έλλνηαο θαη 

πξνζέγγηζήο ηεο κε ηερλνινγηθά θαη παξαδνζηαθά εξγαιεία (π.ρ. 

θαλφλαο, δηαβήηεο, ζρεδηαζηηθά πιηθά).  

Μηα απιή παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ Σhe Geometer’s  Sketchpad  κε ρξήζε 

δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ηίηιν ην νξζόθεληξν ηξηγώλνπ ΑΒΓ, ην νπνίν έρεη σο 

δηδαθηηθφ ζηφρν ηε δηάθξηζε ηξηγψλσλ κε θξηηήξην ην ζεκείν ηνκήο ησλ πςψλ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια κε ηα εξγαιεία ηνπ ινγηζκηθνχ.(Αξγύξεο, 2008) 

  Σα γλσζηηθά πξναπαηηνχκελα ζα πξέπεη λα είλαη ην λφεκα ηνπ φξνπ θάζεηνο, 

ε έλλνηα ηνπ χςνπο, ηεο δηρνηφκνπ θαη ηνπ ηξηγψλνπ θαζψο θαη ηα είδε ηξηγψλσλ 

(ρήκα 2.2). Η εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο  ππνινγίδεηαη, φηη ζα 

ρξεηαζηεί πεξίπνπ 10-15 ιεπηά. 
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(ρήκα 2.2 : Γεσκεηξηθό πξόβιεκα εξγαζίαο κε ηξίγσλν ηξηρνηνκώλ) 

ε αληίζεζε κε ην ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ ραξηηνχ – κνιπβηνχ θαη 

καπξνπίλαθα, φπνπ έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα πξνζδηνξίδεηαη αλαγθαζηηθά κε ζηαηηθφ 

ηξφπν, ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ πξνζδηνξίδεηαη κε ηξφπν δπλακηθφ κε ηελ 

έλλνηα, φηη ηα ζηνηρεία ηνπ (ζεκεία, επζχγξακκα ηκήκαηα) κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ 

θαη αλάινγα λα αιιάδεη ην ίδην ην ηξίγσλν. Οη καζεηέο δειαδή κπνξνχλ λα ην 

κεηαβάιινπλ (π.ρ. απφ ακβιπγψλην ζε νμπγψλην) θαη λα δνπλ άκεζα, ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο (ρήκα 2.3). Δπίζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα βιέπνπλ πψο ζρεκαηίδεηαη ην νξζφθεληξν αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξηγψλνπ πνπ 

θάζε θνξά ζρεκαηίδεηαη. 

 

(ρήκα 2.3 : Καηαζθεπή ύςνπο ζε ζθαιηλό ηξίγσλν) 

Σν δεηνχκελν ινηπφλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή είλαη λα θηάζνπλ νη 

καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πςψλ κε ην είδνο ηνπ θάζε ηξηγψλνπ θαη 

αληίζηξνθα. ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή  βιέπνπκε  ην ηξίγσλν ΑΒΓ. Απφ ηελ 

θνξπθή Α θέξνπκε ην χςνο πξνο ηελ απέλαληη πιεπξά ΒΓ. Δπηιέγνπκε κε δεμί θιηθ 

ηνπ πνληηθηνχ ην ζεκείν Α θαη έρνληαο παηεκέλν ην πιήθηξν shift επηιέγνπκε θαη ηε 

πιεπξά ΒΓ. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε  δεμί θιηθ θαη απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ ζα 

http://209.85.227.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gsp.png&prev=/search?q=THE+GEOMETER'S+SKETCHPAD&hl=el&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:el:official&sa=G&usg=ALkJrhixFnugEIHiXqtTzbIdqjwv5pGn9g
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εκθαληζζνχλ, επηιέγνπκε Καηαζθεπή → Κάζεηε επζεία. ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ζρεδηάδνπκε θαη ηα άιια δχν χςε (απφ ηελ θνξπθή Β πξνο ηελ πιεπξά ΑΓ θαη 

απφ ηελ θνξπθή Γ πξνο ηελ πιεπξά ΑΒ). Σν ζεκείν πνπ ηέκλνληαη ηα ηξία χςε ην 

νλνκάδνπκε Γ. Με δεμί θιηθ πάλσ ζηελ θάζεηε επζεία πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε 

(ρήκα 2.4), κπνξνχκε λα αιιάμνπκε  ην ζηπι γξακκήο ζε δηαθεθνκκέλε  γξακκή. 

 

 

(ρήκα 2.4 : Δπηινγή ζηπι γξακκήο ζηε ζρεδίαζε) 

 

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην ζεκείν Γ, ην ζεκείν δειαδή ηνκήο ησλ πςψλ, 

επηιέγνπκε δχν  χςε (κε δεμί θιηθ ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην θάζε χςνο θαη έρνληαο 

παηεκέλν ην πιήθηξν shift). Αθνχ ηα επηιέμνπκε, θάλνπκε δεμί θιηθ (ρήκα 2.5) θαη 

απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο επηιέγνπκε Καηαζθεπή  → εκείν ζε ηνκή 

 

(ρήκα 2.5 : Σν κελνύ θαηαζθεπήο ζεκείνπ ζε ηνκή) 



Παρουσίαση λογισμικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών 123 

 

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 
 

2.3   Function Probe 

 

Σν Function Probe ζεσξείηαη (ζηελ θαηεγνξία ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ) έλα 

πνιπεπνπηηθφ  εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, γηα ηε ζχγρξνλε άιγεβξα, ηελ ηξηγσλνκεηξία, 

ηε γεσκεηξία θαη ηελ αλάιπζε, αθφκε θαη ηε ζηαηηζηηθή, ην νπνίν επηηξέπεη ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη πξνσζεί ηε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε.  

Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά 

ζην Γπκλάζην, ην Λχθεην θαη ηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε. Δίλαη έλα επέιηθην θαη 

δπλακηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκέλν ψζηε λα καζαίλεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη εχθνια 

αθφκε θαη απφ έλαλ αξράξην ρξήζηε ππνινγηζηή. Απνηειεί  έλα θαηάιιειν εξγαιείν 

πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

εκπεξηέρνπλ ζπλαξηεζηαθέο ζρέζεηο. Δίλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε 

δξάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζε κηα πνηθηιία 

θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ, ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. 

Καηαζθεπάζηξηα εηαηξία είλαη ε Cornell Research Foundation, Ithaca, New 

York, USA,  Quest Math & Science Multimedia, Inc,  κε  γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

ινγηζκηθνχ απηνχ (φπσο αλαθέξζεθε) ηα Μαζεκαηηθά.  Γεκηνπξγνί ηνπ ζεσξνχληαη 

νη  Jere Confrey Ph.D θαη Alan Meloney Ph.D. Αλάδνρνο θνξέαο γηα ηνλ εμειιεληζκφ 

θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθά δεδνκέλα είλαη ε εηαηξία EXODUS S.A. 

 Σν ινγηζκηθφ επηιέρζεθε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθφηεξνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία Σεο Πιεξνθνξίαο (Με ρξεκαηνδφηεζε θαηά 75% απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), ηεο Δλέξγεηαο Οδύζζεηα ηνπ  έξγνπ ΚΙΡΚΗ, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζην 

Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,  έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο  δεζκεχζεηο πνπ 

http://questmsm.home.texas.net/
http://www.exodus.gr/
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απνξξένπλ απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Η έθδνζε ζπλνδεχεηαη απφ βνεζεηηθά εγρεηξίδηα κε νδεγίεο ρξήζεο 

γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο. Με ηελ ζχκθσλε έγθξηζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

έρεη απνζηαιεί γηα ρξήζε ζε νξηζκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαζψο θαη ζε επηκνξθσηέο 

θαζεγεηέο. 

 

2.3.1    Πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

Πξφθεηηαη γηα έλα δπλακηθφ παθέην πνπ πεξηιακβάλεη πέληε μερσξηζηέο 

ελφηεηεο : ην Γξάθεκα, ηνλ Πίλαθα  ηελ Αξηζκνκεραλή (ρήκα 2.6), ηελ 

Δξγαιεηνζήθε θαζψο θαη κία Υξσκαηηθή παιέηα (ρήκα 2.7), γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

πνηνηηθφηεξε αλαπαξάζηαζε ησλ γξαθεκάησλ.   

Κάζε εξγαιείν παξνπζηάδεηαη ζε έλα παξάζπξν κε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία 

ιεηηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεμάξηεην. Χζηφζν, ηα 

παξάζπξα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα ζηέιλεη 

πιεξνθνξίεο απφ ην έλα ζην άιιν.   

Η ηδέα ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε καζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ρξήζε 

ησλ παξαζχξσλ ηνπ Function Probe παξέρεη ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο έλα δπλακηθφ 

κέζν ζπληνληζκνχ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ, πνιχ ρξήζηκν ζηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα.  

  

 

(ρήκα 2.6 : Οη ελόηεηεο Γξάθεκα, Αξηζκνκεραλή θαη Πίλαθαο) 
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Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε γηα λα:  

 Πξνθαιεί ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ηξφπνπο 

αλαγλσξίζηκνπο απφ ηνπο καζεηέο. 

 Δπηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ελεξγνχλ κε ηξφπνπο πνπ απηνί επηιέγνπλ.  

 Βνεζά ηνπο καζεηέο λα βειηηψλνληαη πξννδεπηηθά (ζχκθσλα κε ηηο                

δπλαηφηεηέο ηνπο) ζηνρεχνληαο ζηελ θαηαλφεζε κηαο ρξήζηκεο                

καζεκαηηθήο έλλνηαο. 

 

 

(ρήκα 2.7 : Η εξγαιεηνζήθε θαη ε ρξσκαηηθή παιέηα) 

  Γηαθξίλεηαη απφ ηε ζπλήζε επηζηεκνληθή γλψζε  πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, 

αθξίβεηα, δνκή, έξεπλα θαη πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ . Η αληηθεηκεληθφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ πηνζέηεζε θαιά 

νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα ζπζηεκαηηθή ζχγθξηζε αληηθεηκέλσλ σο πξνο ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο (σηεξόπνπινο 2008)  

Σν Function Probe ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ ζρεδίαζε γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ, ζηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, ζηελ δπλακηθή πεξηγξαθή 

δηαδηθαζηψλ φπσο κεηαζρεκαηηζκψλ θαη γξακκηθψλ παιηλδξνκήζεσλ θαη ζηελ 

πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπαξηζηνχλ καζεκαηηθέο αξρέο. 

Χο  παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα δνχκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ παξαθάησ 

πέληε ζπλαξηήζεσλ (ρήκα 2.8), ζην ίδην νξζνγψλην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα ηελ θάζε κηα, ζην αξρείν ΤΝΑΡΣΗΔΙ. 

     y1 = 2x+1 

     y2 = x
2
 

     y3 = (x-1)
2
 + 11 

     y4 = e
x+1

 

     y5 = e
cos(x+1) 
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(ρήκα 2.8 : Δληππσζηαθή γξαθηθή παξάζηαζε ζπλαξηήζεσλ) 

χληνκε πεξηγξαθή εμεηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ:  

1) Ο ηξνρφο ηνπ Λνχλα-Παξθ. ε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα θαιείηαη ν καζεηήο 

λα κειεηήζεη ηελ θίλεζε ελφο ηξνρνχ θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρέζε 

χςνπο θαη ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηξηγσλνκεηξηθή ζπλάξηεζε y=εκx.  

2) Σν garage ζην εκπνξηθφ θέληξν. Οη ελέξγεηεο νη νπνίεο πξνηείλνληαη ζε απηή 

ηελ δξαζηεξηφηεηα έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

απφ ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη θαινχληαη λα κειεηήζνπλ 5 δηαθνξεηηθέο επηινγέο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα θξίλνπλ πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαζεκίαο απφ απηέο. 

3) Ο πχξαπινο. Η δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη σο αληηθείκελν ηελ κειέηε ηεο 

ηξνρηάο ελφο ππξαχινπ απφ ηνπο καζεηέο ηφζν κε ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο 

ζπλάξηεζεο φζν θαη κε ηελ κειέηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Function Probe.  

4) Σν πέηξηλν κνλνπάηη. ε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν καζεηήο γηα λα 

κειεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ζαθψο ηα βήκαηα 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη, γηα λα εθηειέζεη ηηο ίδηεο ελέξγεηεο, ρξεζηκνπνηψληαο 

φκσο ην Function Probe απηή ηε θνξά.  

χκθσλα κε ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ,  ε ρξήζε ηνπ 

Function Probe ζπκβάιιεη απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο ζην καζεηή δίδνληαο έκθαζε 

ζηελ :  

 Δλζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα δνκήζνπλ ζπλαξηεζηαθέο ζρέζεηο πάλσ 

ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κε ηηο νπνίεο είλαη ήδε 

εμνηθεησκέλνη.  
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 Αμηνπνίεζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ σο ζεκέιηνπο ιίζνπο γηα κηα 

πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο.  

 Δχξεζε καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλαξηεζηαθά κεηαβαιιφκελσλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή.  

 Δμνηθείσζε ηεο ρξήζεο ζπλαξηήζεσλ δηαθφξσλ ηχπσλ (π.ρ. γξακκηθή, 

δεπηέξνπ βαζκνχ, ηξηγσλνκεηξηθή, εθζεηηθή θιπ.) θαη ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο κέζα απφ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο.  

 Υξήζε  ησλ ζπλαξηήζεσλ κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

αλαπαξάζηαζήο ηνπο φπσο πεξηγξαθηθή, εηθνληθή, κε πιεθηξνιφγεζε 

ζηελ Αξηζκνκεραλή (Calculator), θαζψο επίζεο θαη ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πίλαθα ην γξάθεκα θαη ηνλ ηχπν.  

Βαζηθφο άμνλαο ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Function probe ζηελ ηάμε είλαη ε ρξήζε ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο σο:  

 Δξγαιείν επίδεημεο γηα άκεζε εθπαίδεπζε.  

 Δξγαιείν ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο γηα ιχζε πξνβιεκάησλ ζε 

πεξηβάιινλ ζρνιηθνχ εξγαζηεξίνπ.  

 Μέζν γηα ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ ζην ζπίηη.  

Σν ινγηζκηθφ απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ψζηε λα :  

 Πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

 Πξνθαιεί ηνλ καζεηή λα θάλεη εηθαζίεο, λα ηηο πινπνηήζεη θαη λα ηηο ειέγρεη 

κε ζηφρν λα εμάγεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα.  

 Πξνβάιιεη δηάθνξνπο ηξφπνπο έθθξαζεο. 

 Δλζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο.  

 Γίδεη  ηελ δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα καζαίλεη απφ ηα ιάζε ηνπ. 

 Δπηηξέπεη ζην καζεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ έρεη απνθνκίζεη απφ 

ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη λα εθηηκά έηζη ηελ πξαθηηθή ηνπο αμία. 

To Function Probe δηαζέηεη πιήζνο αιγεβξηθψλ θαη ηξηγσλνκεηξηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ. Καζψο επίζεο επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ζπλαξηήζεσλ πνιιαπινχ 

ηχπνπ, δειαδή ζπλαξηήζεσλ ησλ νπνίσλ ν ηχπνο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην εχξνο 

ησλ ηηκψλ. Γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηε ζπλάξηεζε : 
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                  y =  

Θα πξέπεη λα εηζάγνπκε ηνλ ηύπν y=if x<0 then x^2 else if x<1 then –x^3 else 

x-2. Σα απνηειέζκαηα (ρήκα 2.9) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζα εκθαληζηνχλ έηζη : 

 

(ρήκα  2.9 : Γξαθηθή παξάζηαζε ζπλάξηεζεο πνιιαπινύ ηύπνπ) 

 

2.3.2     Ιδηαίηεξεο Γπλαηόηεηεο 

Σν Function Probe πεξηιακβάλεη πνιιά εηδηθά ζηνηρεία. Έηζη κπνξνχκε λα : 

 Ξεθηλήζνπκε λα καζαίλνπκε έλαλ πνηνηηθφηεξν ηξφπν γηα ηηο 

γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ.  

 Καηαζθεπάζνπκε πίλαθεο κε ηηκέο θαη λα εξεπλήζνπκε ηηο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε απηέο ηηο ηηκέο.  

 Μεηαζρεκαηίζνπκε δπλακηθά θαη επνπηηθά ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο θαη ακέζσο λα δνχκε ηελ 

επίδξαζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνλ ηχπν ηεο ζπλάξηεζεο.  

 Πξαγκαηνπνηήζνπκε απιή γξακκηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

ζε ζχλνια δεδνκέλσλ.  

 Υξεζηκνπνηήζνπκε θαξηεζηαλφ, ινγαξηζκηθφ ή πνιηθφ 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ζηηο θιίκαθεο ησλ γξαθεκάησλ  

 Παξαηεξνχκε ην ηζηνξηθφ ησλ ππνινγηζκψλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ πξάμεσλ.  
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 Γνπιέςνπκε κε παξακεηξηθνχο ηχπνπο.  

 Πξαγκαηνπνηήζνπκε απνζηνιή ζεκείσλ απφ έλαλ πίλαθα 

δεδνκέλσλ ζε έλα παξάζπξν γξαθήκαηνο.  

 Γηεξεπλήζνπκε κνξθέο ζπλαξηήζεσλ ζε έλα γξάθεκα 

ρξεζηκνπνηψληαο ζεκεία, ξάβδνπο ή επζείεο θιίζεο θαη λα 

ζηείινπκε ην δείγκα ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ.  

 Καιέζνπκε  κηα ζπλάξηεζε πνπ έρεη νξηζηεί ζε έλα παξάζπξν 

απφ έλα άιιν παξάζπξν.  

 Καηαζθεπάζνπκε θνπκπηά ζηελ αξηζκνκεραλή γηα λα 

εθηειέζνπκε ππνινγηζκνχο πνπ επαλαιακβάλνληαη ζπρλά.  

 Μάζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ άιγεβξα ησλ κεηξψλ. 

 Σέινο νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη εζηηάδνληαη ζην λα : 

 Δλζαξξχλνληαη νη καζεηέο λα θαηαζθεπάδνπλ 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο βαζηζκέλεο ζε θαηαζηάζεηο νη 

νπνίεο ηνπο είλαη νηθείεο θαη ζησλ νπνίσλ ηελ 

πξνβιεκαηηθή έρνπλ ήδε πξφζβαζε.  

 Υξεζηκνπνηνχληαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ησλ ζπλαξηήζεσλ.  

 Μαζαίλνπλ νη καζεηέο λα κεηαθξάδνπλ θαη λα 

εξκελεύνπλ ηηο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο κε ηε βνήζεηα 

ησλ καζεκαηηθψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ.  

 Μαζαίλνπλ νη καζεηέο λα δνπιεχνπλ κε ζπλαξηήζεηο - 

αξρέηππα θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ απηέο ηηο 

ζπλαξηήζεηο κέζα απφ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο.  

 Πξνζπαζνχλ  λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο, λα 

ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζηηο ζπλαξηήζεηο, κέζα 

απφ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη γξαπηέο πεξηγξαθέο, νη εηθφλεο, 

ε θαηαγξαθή πιεθηξνινγήζεσλ ζηελ αξηζκνκεραλή, 

θαζψο επίζεο θαη νη πην ζπκβαηηθέο καζεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, φπσο ν πίλαθαο, ε γξαθηθή 

παξάζηαζε θαη νη καζεκαηηθνί ηχπνη. 
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(ρήκα 2.10 : Σν κελνύ κε ηηο Δπηινγέο Αξηζκνκεραλήο) 

Σέινο, ζηηο πξνρσξεκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Function Probe ζα 

κπνξνχζακε επίζεο λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ ππνινγηζκφ νξηδνπζψλ θαη 

αληηζηξφθσλ πηλάθσλ απφ ηε ζεσξεία ησλ κεηξψλ (ρήκα 2.10), θαζψο θαη ηελ 

επίιπζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

2.4   Modellus 

 

Σν Modellus είλαη έλα ηζρπξφ ινγηζκηθφ εξγαιείν, ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε  

δηδαζθαιία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζεσξείηαη επλντθφ γηα ηε δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε. Κπξίσο   ρξεζηκνπνηείηαη  γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο 

Φπζηθήο, ηεο Υεκείαο, ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη δεπηεξεπφλησο ηεο Βηνινγίαο. Έρεη 

κεηαγισηηηζζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη έρεη δηαηεζεί ζηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα 

ηεο Διιάδαο χζηεξα απφ ηε δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ, απφ ηνλ Πνξηνγάιν δεκηνπξγφ 

ηνπ Vitor Duarte Teodoro (Παλεπηζηήκην Lisbon ηεο Πνξηνγαιίαο).   

Ο εμειιεληζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ, έγηλε απφ ην ΤΠΔΠΘ (Β' ΔΠΔΑΔΚ) ζην 

πιαίζην ηεο ελέξγεηαο ΟΓΤΔΙΑ (κέζα απφ ην έξγν Κίξθε).  Έρεη ηελ πηζηνπνίεζε  

απφ ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηα ζρνιεία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 
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είλαη πνιχ θηιηθφ  γηα αξράξην ρξήζηε θαη ρξεηάδεηαη ειάρηζηνο ρξφλνο γηα ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ. Σν ινγηζκηθφ Modellus εμειιελίζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

ζην πιαίζην έξγνπ ηνπ. Η έθδνζε απηή ηνπ Modellus πεξηιακβάλεη εγρεηξίδην γηα ην 

δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο κε κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ  Μαζεκαηηθψλ θαη 

Φπζηθήο κε ηε κνξθή Φύιισλ Δξγαζίαο.  

Σα Μαζεκαηηθά ζεσξνχληαη σο ε γιώζζα ηεο Φπζηθήο. ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην ην Modellus ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Φπζηθήο. 

Σν Modellus απνηειεί έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα δηαινγηθή 

θαηαζθεπή κνληέισλ κε ρξήζε καζεκαηηθψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην 

θαηαζθεπήο, αμηνπνίεζεο, δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο κνληέισλ θαη πξνζνκνηψζεσλ 

θαηλνκέλσλ, πνπ επηδέρνληαη καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε δηακνξθψλνπλ έλα 

πινχζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνζθέξεη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο 

πνιιαπιέο επθαηξίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. (Σζνβόιαο, 2006) 

Δίλαη έλα ινγηζκηθφ  άκεζα πξνζαξκφζηκν ζηηο αλάγθεο ηεο  εθπαίδεπζεο. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θαζεγεηέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ φπσο 

καζεκαηηθνχο, θπζηθνχο, ρεκηθνχο αθφκα θαη απφ βηνιφγνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

επηλννχλ ζελάξηα γηα δηαθνξεηηθά καζήκαηα αμηνπνηψληαο ηα δηαζέζηκα εξγαιεία 

ηνπ ινγηζκηθνχ. πληζηάηαη γηα καζήκαηα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαζψο θαη γηα φιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Απνηειεί έλα εξγαιείν γηα modeling, πεηξακαηηζκφ θαη 

simulation, απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο κέζα απφ γξαθηθέο παξαζηάζεηο , πίλαθεο θαη animations. 

 

2.4.1    Σν πεξηβάιινλ  εξγαζίαο 

χκθσλα κε ηε ινγηθή ζεηξά ρξεζηκνπνίεζεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ, παξνπζηάδνληαη έμη δηαθνξεηηθά παξάζπξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο θχξηνο 

φκσο ρψξνο θαη ππξήλαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ην παξάζπξν Μνdel φπνπ ν 

καζεηήο γξάθεη ην καζεκαηηθφ κνληέιν κε κνξθή εμηζψζεσλ ή νξηζκψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα αλαιακβάλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ππαθνχεη ζην καζεκαηηθφ κνληέιν (ρήκα 2.11). 

Δπίζεο ζε θάζε παξάζπξν ηνπ εξγαζηθνχ πεξηβάιινληνο ππάξρνπλ εηθνλίδηα κε 

Απφθξπςε παξαζχξνπ, Αληηγξαθή πεξηερνκέλσλ παξαζχξνπ θαη Δθηχπσζε 
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πεξηερνκέλσλ παξαζχξνπ. 

 

(ρήκα 2.11 : Καηαζθεπή Μαζεκαηηθνύ Μνληέινπ) 

Έηζη  αθνχ θαηαζθεπάζνπκε ην καζεκαηηθφ κνληέιν ζην αληίζηνηρν παξάζπξν 

θαη γξάςνπκε ηηο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα πξέπεη λα ηεξήζνπκε 

θάπνηνπο θαλφλεο : 

 Πξνηεξαηφηεηα πξάμεσλ (Παξελζέζεηο, χςσζε ζε δχλακε, 

πνιιαπιαζηαζκφ-δηαίξεζε, πξφζζεζε-αθαίξεζε). 

 Γελ επηηξέπνληαη ειιεληθνί ραξαθηήξεο. 

 Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ εμηζψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη 

νξζνγξαθηθφο έιεγρνο. Γεζκεπκέλεο ιέμεηο πνπ είλαη θαη ηα νλφκαηα 

ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ απνθηνχλ καχξν ρξψκα. Σέηνηεο 

ζπλαξηήζεηο είλαη: Σξηγσλνκεηξηθέο φπσο sin (εκίηνλν), cos 

(ζπλεκίηνλν), tan (εθαπηνκέλε) θιπ. εθζεηηθέο θαη ινγαξηζκηθέο, 

ξηδηθά, ππνζηεξίδνληαη  δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη επηιχνληαη  θιπ. 

Δπίζεο ηα εξγαιεία ηνπ κνληέινπ καο βνεζνχλ λα εηζάγνπκε ηνλ αξηζκφ 

π=3,14.  

 Οη εμηζψζεηο καο πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή: κεηαβιεηε=παξαζηαζε  

π.ρ. y=3*x+12 

 Αθφκα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιήςεο απόθαζεο   if(ζπλζεθε) then 

(κεηαβιεηε=παξαζηαζε)  

Αθνχ ινηπφλ γξάςνπκε ηηο εμηζψζεηο πξέπεη λα ηηο δηεξκελεχζνπκε 

(interpreter) θαη θαηφπηλ λα κεηαθεξζνχκε ζην παξάζπξν αξρηθψλ ζπλζεθψλ (Initial 
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conditions) (ρήκα 2.12). Η επίδξαζε ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξνχκε (αλ ζέινπκε) λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε,  ζα θαλεί ζηα παξάζπξα πηλάθσλ ηηκψλ, γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ θαη θηλήζεσλ ακέζσο κφιηο ηξέμνπκε ην κνληέιν απφ ην Control.  

 

(ρήκα 2.12 : Καηαρώξηζε αξρηθώλ ζπλζεθώλ) 

Έλα κφλν παξάζπξν Model θαη έλα Control κπνξνχκε λα έρνπκε αλνηθηά. ην 

παξάζπξν Control (ρήκα 2.13), ξπζκίδεηαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Σν 

πξφγξακκα αξρηθά πξνηείλεη ην ρξφλν. Απηφ φκσο δελ είλαη απαξαίηεην. Δκείο 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηε δηθή καο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Όιεο νη ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο ζεσξνχληαη εμαξηεκέλεο. Σα κεγέζε πνπ ζα νξίζνπκε ζην παξάζπξν 

Model ζα είλαη ή εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ή ζηαζεξέο πνπ ζα ηνπο δψζνπκε αξρηθή 

ηηκή.  

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ξπζκίζνπκε – ηξνπνπνηήζνπκε  ηελ αξρηθή θαη ηειηθή 

ηηκή, ην βήκα αχμεζεο, ηε κνλάδα κέηξεζεο ησλ γσληψλ, ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ 

αξηζκεηηθψλ ηηκψλ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κεηαβιεηήο.  

Σα πιήθηξα ειέγρνπ είλαη:  

 Run (Δθθίλεζε) : H αλεμάξηεηε κεηαβιεηή απμάλεη απφ ηελ 

αξρηθή κέρξη ηελ ηειηθή κε ην επηιεγκέλν βήκα αχμεζεο. Γηα 

θάζε ελδηάκεζε ηηκή ηεο ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο 

ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ θαη θαηαζθεπάδεηαη ν πίλαθαο ηηκψλ 

ησλ κεηαβιεηψλ.  

 Stop (ηάζε) : Πνιχ ρξήζηκν φηαλ ν ζέινπκε λα αλαθξίλνπκε 

ην θαηλφκελν ζε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, λα δνχκε ζηηγκηαίεο 

ηηκέο κεγεζψλ, λα πξνβιέςνπκε ηη ζα γίλεη κεηά, λα 

εμεγήζνπκε ηηο ζηηγκηαίεο ηηκέο κεγεζψλ θιπ.  

 Begin - End  (Αξρή-Σέινο) 

 Continuνus – Repetition (πλερφκελε επαλάιεςε) : Όηαλ ε 
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αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ζαξψζεη ην θάζκα ηηκψλ απφ αξρηθή 

έσο ηειηθή μεθηλάεη πάιη απφ ηελ αξρή.  

 

(ρήκα 2.13 : Ρύζκηζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ t) 

Δπίζεο ππάξρεη θαη ην παξάζπξν Πίλαθαο Σηκώλ (ρήκα 2.14) ζην νπνίν, 

θαηαρσξίδνπκε  δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο (αλ ππάξρνπλ δηαθνξηθέο 

εμηζψζεηο π.ρ. γηα αξρηθή ηαρχηεηα, αξρηθή ζέζε θιπ.) αλ ην πξφβιεκά καο αθνξά ηα 

Μαζεκαηηθά, ή ζε παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο (κάδα, βαξχηεηα, ζηαζεξά 

ειαηεξίνπ θιπ.) αλ αθνξά ηε Φπζηθή. 

Ο πίλαθαο ηηκψλ θαηαζθεπάδεηαη θάζε θνξά πνπ ηξέρνπκε ην κνληέιν κε ην 

αληίζηνηρν πιήθηξν ζην παξάζπξν Control. Δίλαη ζηελ επρέξεηα καο λα εκθαλίζνπκε 

ηνλ πίλαθα ηηκψλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνπκε ηηο ηηκέο φπνησλ 

κεηαβιεηψλ ζέινπκε αιιά θαη φζα παξάζπξα κε πίλαθεο ηηκψλ. ε θάζε γξακκή 

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη νη αληίζηνηρεο ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ.  

 

(ρήκα 2.14 : Ο Πίλαθαο Σηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ) 

Η πινπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο Γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο δηα ηνπ γξαθήκαηνο (ρήκα 2.15). Μπνξνχκε λα έρνπκε φζα 

παξάζπξα γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ζέινπκε. ε θάζε παξάζπξν γξαθηθήο 

παξάζηαζεο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγνπκε κεηαβιεηή ζηνλ νξηδφληην άμνλα, 

εθηφο απφ ην ρξφλν, θαη νπνηαδήπνηε άιιε ππάξρεη ζην κνληέιν. 

 Δπηπιένλ ζην ίδην ζχζηεκα αμφλσλ κπνξνχκε λα δνχκε φπνηεο απφ ηηο 

κεηαβιεηέο ππάξρνπλ ζην κνληέιν θαη κάιηζηα γηα δηαθνξεηηθέο αξρηθέο ηηκέο ησλ 

ζηαζεξψλ ηνπ πξνβιήκαηνο.  
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(ρήκα 2.15 : Ο ρώξνο ηνπ γξαθήκαηνο κε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο) 

Έηζη γηα Μαζεκαηηθφ παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηε γλσζηή 

ζπλάξηεζε ηεο παξαβνιήο  y=ax
2
 θαη λα παξαηεξήζνπκε νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο ηεο, δίλνληαο δηαθνξεηηθή ηηκή ζηελ παξάκεηξν α (ρήκα 2.16). 

Καζψο ην κνληέιν εθηειείηαη  ζην  Γξάθεκα   εκθαλίδνληαη   νη  γξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο y=αx
2
 γηα  α = -3 θαη α = 3. 

 

 

(ρήκα 2.16 : Η παξαβνιή y=αx
2
 ζην παξάζπξν Μνληέιν, κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο 

γξαθηθήο ηεο παξάζηαζεο ζε δύν γξαθήκαηα) 

ε έλα επφκελν ζηάδην ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζπλαληνχκε ηελ θηλνύκελε 

παξνπζίαζε κε ηα αληηθείκελα πνπ απαηηνχληαη. Έηζη ινηπφλ κηα άιιε ηζρπξή 

δπλαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Modellus είλαη ε θίλεζε (ρήκα 2.17). Μπνξνχκε λα 

έρνπκε φζα παξάζπξα animation ζέινπκε.  
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(ρήκα 2.17 : Γξαζηεξηόηεηα γηα ηε δηεξεύλεζε εθθόξηηζεο ππθλσηή). 

Σα εξγαιεία ηνπ παξαζχξνπ καο βνεζνχλ ζηα εμήο:  

 Δπηινγή ζθεληθνχ (θαηάιιειε εηθφλα ζαλ επηθάλεηα εξγαζίαο).  

 Σνπνζέηεζε ζσκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ παξαζχξνπ θαη λα δειψζνπκε 

ηηο ηδηφηεηέο (properties)  ηνπο ην ζρήκα ηνπο, ην ρξψκα ηνπο θιπ. Σα 

ζψκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ πξνεπηιεγκέλν ζρήκα ή θάπνηα εηθφλα 

πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο.  

 Γήισζε ηη είδνπο θίλεζε επηζπκνχκε ζε θάζε άμνλα. Με βάζε ηηο ηηκέο 

θάπνηαο κεηαβιεηήο ηνπ κνληέινπ δειψλνπκε ηελ αιιαγή ζέζεο 

νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα. Αθφκα αλ επηζπκνχκε κπνξνχκε λα έρνπκε 

θαη ηε ζηξνβνζθνπηθή αλαπαξάζηαζε ηεο θίλεζεο (ηρλειαζία), ηελ 

ηξνρηά, ηηο ζηηγκηαίεο ηηκέο. εκαληηθφηαηε δπλαηφηεηα.  

 Σνπνζέηεζε ζην ρψξν ησλ θηλήζεσλ slider, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

αιιάδνπκε ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Πξφζζεζε αληηθείκελα-πιαίζηα θείκελνπ κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

δίλνπκε επεμεγήζεηο ή νδεγίεο ζην ρξήζηε. (Γιέδνπ, 2006). 

Δπίζεο επηθνπξηθά ππάξρεη θαη ην παξάζπξν εκεηώζεηο (ρήκα 2.18) ζην 

νπνίν κπνξνχκε λα θαηαρσξίδνπκε δηάθνξεο ζεκαληηθέο επηζεκάλζεηο. 

 

(ρήκα 2.18 : Σν παξάζπξν ζεκεηώζεσλ) 
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2.4.2     Η Παηδαγσγηθή αμία  

Σν Modellus είλαη έλα εξγαιείν, πνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ελλνηνινγηθψλ 

πεηξακάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθά κνληέια. Δηζάγεη ηελ θαηλνηνκία ηεο κε 

ρξήζεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη είλαη ην κνλαδηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

πνπ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή εληνιψλ κε ηε γξαθή καζεκαηηθψλ ηχπσλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ απηέο γξάθνληαη ζην ραξηί.  

Σα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ην πξφγξακκα ζχγρξνλν θαη ειθπζηηθφ 

γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη φηη ε νηθνδφκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βαζίζηεθε  ζηελ ηδέα ησλ πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζηε 

δπλαηφηεηα ηνλ άκεζνπ ρεηξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηε κνληεινπνίεζε.  Απφ 

παηδαγσγηθήο ινηπφλ άπνςεο πιενλεθηεί δηφηη : 

 Υξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο (ηεξάζηηνο πινχηνο κε 

πίλαθεο ηηκψλ, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πξνζνκνηψζεηο, αξρηθέο 

ζπλζήθεο, ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαλχζκαηα).  

 Δπηηξέπεη ηνλ άκεζν ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ. 

 Δπηηξέπεη ζην καζεηή λα δνθηκάδεη, κε κεγάιε επθνιία, ηηο ηδέεο ηνπ.  

 Αλαπηχζζεη ηε θαληαζία ηνπ καζεηή θαη ην ζηνραζκφ. 

 Τπνζηεξίδεη ηε ζθελνζεζία ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.  

 Η επξχηεηα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηδαζθφλησλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ.  

 Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, κπνξεί λα ηνπο αζθήζεη ζε 

ζέκαηα πεξηγξαθήο, εξκελείαο θαη πξφβιεςεο ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε 

ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ δειαδή ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή.  

 Γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ νη ζηφρνη κπνξεί λα είλαη πςειφηεξνη 

φπσο ε κνληεινπνίεζε θαη ε θαιιηέξγεηα λνεηηθψλ δεμηνηήησλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. 

 

2.4.3    Πεξηγξαθή - ραξαθηεξηζηηθά 

Σν Modellus ζεσξείηαη  ην αξηηφηεξν ινγηζκηθφ γηα ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη κπνξεί λα θαιχςεη αλάγθεο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα  θαη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σειεπηαία νη δεκηνπξγνί ηνπ 

εξγάδνληαη γηα κηα λέα έθδνζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε Java. Σν Modellus αμηνπνηεί 
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πνιιέο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

ινγηζκηθνχ, θαηάιιεινπ γηα κνληεινπνηήζεηο ζε πνηθίιεο γλσζηηθέο πεξηνρέο. 

Μέζα απφ ήδε ζρεδηαζκέλα πεηξάκαηα απφ ηνλ θαηάινγν ησλ έηνηκσλ 

κνληέισλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην ινγηζκηθφ ή αθφκα  θαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ 

κνληέισλ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάθνπλ, λα εξκελεχνπλ 

αθφκα θαη λα πξνβιέπνπλ δηάθνξα θαηλφκελα, λα αζθνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κνληεινπνίεζεο δηαθφξσλ θαηλνκέλσλ ή θαηαζηάζεσλ θαη λα θαιιηεξγνχλ λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ. (Γαπόληεο, 2005). 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Modellus γηα λα 

θαηαζθεπάδνπλ καζεκαηηθά κνληέια θαη λα ηα δηεξεπλνχλ κε ηε κνξθή 

παξνπζηάζεσλ, γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ ηηκψλ. Αληί απιψο λα βιέπνπλ  αιγεβξηθέο, 

δηαθνξηθέο θαη επαλαιεπηηθέο εμηζψζεηο, νη ρξήζηεο ηνπ Modellus κπνξνχλ λα 

πεηξακαηίδνληαη νπηηθά θαη δηαινγηθά κε κνληέια θαη παξνπζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλννχλ θαιχηεξα ην καζεκαηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο 

ελφο κνληέινπ (V.D.Teodoro, 2001). 

Σέινο ην Modellus κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα λα αλαιχνληαη 

θαη λα εξκελεχνληαη ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα, αθνχ δηαζέηεη εξγαιεία γηα ηελ 

θαηαζθεπή κνληέισλ απφ εηθφλεο (θσηνγξαθίεο, γξαθήκαηα θιπ., ηχπνπ bmp ή gif) 

θαη βίληεν (ηχπνπ avi). 

 

2.5    Mathematica 

 

Σν Mathematica είλαη έλα καζεκαηηθφ παθέην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πιήζνο 

εθαξκνγψλ, απφ απινχο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο κέρξη πξνγξακκαηηζκφ θαζψο 

θαη δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ εγγξάθσλ. Μπνξνχκε ινηπφλ λα ραξαθηεξίζνπκε ην 

http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
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Mathematica, ζαλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ Δπηζηεκνληθή Έξεπλα. Δίλαη έλα 

πξφγξακκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλνληαη αλαιπηηθνί θαη αξηζκεηηθνί 

ππνινγηζκνί, θαζψο επίζεο θαη γξαθηθά, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

ζπλεπψο είλαη έλα αλεθηίκεην εξγαιείν γηα θάζε έλαλ πνπ θάλεη ηαθηηθά 

πνιχπινθνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο.  

Απνηειεί έλα αιγεβξηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν εθηειεί αξηζκεηηθνχο 

ζπκβνιηθνχο θαη γξαθηθνχο ππνινγηζκνχο. Η εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ, απφ ηηο θνηλέο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ έγθεηηαη ζην φηη εθηειεί φρη κφλν αξηζκεηηθνχο αιιά θαη 

πνιχπινθνπο αιγεβξηθνχο ππνινγηζκνχο. Η δηαθνξά απηή, δελ είλαη κφλν πξαθηηθή, 

αιιά θαη δηαθνξά δηαλνεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν Mathematica είλαη έλα πξφγξακκα 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη γη’ απηφ θνκςφηεξν 

ζηελ εζσηεξηθή δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ απ’ φηη ηα θνηλά πξνγξάκκαηα 

θαζαξά αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ. Δίλαη κηα interpreted γιψζζα, δειαδή θάζε 

εληνιή ζηελ είζνδν, παξάγεη άκεζα έμνδν.(ηεθαλίδεο 2001).   

Σν Mathematica απνηειείηαη απφ δχν δηαθξηηά  κέξε : 

(i) Mathematica kernel. Ο ππξήλαο είλαη ην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 

νπνίν πεξηέρεη ηνλ θψδηθα επεμεξγαζίαο ησλ εληνιψλ θαη 

πξαγκαηνπνηεί ηνπο ππνινγηζκνχο. 

(ii) Mathematica front end. Δίλαη ην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν 

ρεηξίδεηαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. Βαζίδεηαη ζε 

αιιειεπηδξαζηηθά έγγξαθα γλσζηψλ σο notebooks.  

 

2.5.1   Ιζηνξηθά  ζηνηρεία 

Μέρξη ζήκεξα ην Mathematica, θζάλνληαο ηελ 7
ε
 ηνπ έθδνζε, έθιεηζε 20 

ρξφληα χπαξμεο θαη ρξήζεο ηνπ, απφ ηερληθνχο θαη επηζηήκνλεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Η 

δεκηνπξγία απηνχ ηνπ θηιφδνμνπ καζεκαηηθνχ παθέηνπ νθείιεη ηελ χπαξμε ηνπ ζηνλ 

50ρξνλν ζήκεξα Άγγιν επηζηήκνλα ηεο Φπζηθήο Stephen Wolfram, ν νπνίνο πήξε ην 

δηδαθηνξηθφ ηνπ ζηελ Θεσξεηηθή Φπζηθή απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Caltech ζε ειηθία 

20 ρξνλψλ. Ο Wolfram γξήγνξα έγηλε έλαο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηνλ ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελν θιάδν ησλ επηζηεκνληθψλ ππνινγηζκψλ. Έηζη, ην έηνο 1979 

δεκηνχξγεζε ην SMP ην πξψην κνληέξλν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα άιγεβξαο, ην νπνίν 

θαη θπθινθφξεζε εκπνξηθά ην 1981. Σν θχξην εξεπλεηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ αθνξνχζε 

http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
http://www.wolfram.com/products/mathematica/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematica
http://blog.wolfram.com/2008/06/23/mathematica-turns-20-today/
http://blog.wolfram.com/2008/06/23/mathematica-turns-20-today/
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ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πνιππινθφηεηα πνπ ζπλαληάκε ζηε θχζε. Σν 1986 θαη 

έπεηηα απφ κηα επηηπρή αθαδεκατθή θαξηέξα ν Wolfram, ίδξπζε ηελ εηαηξεία 

Wolfram ε νπνία δηέζεζε εκπνξηθά ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ Mathematica ζηηο 23 

Ινπλίνπ ηνπ 1988, ε νπνία ζεκείσζε ζεκαληηθή επηηπρία θαη θαζηέξσζε ηελ εηαηξεία 

Wolfram σο κηα απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο ζε παγθφζκηα θαηάηαμε ζηελ παξαγσγή 

software. ήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 2.000.000 ρξήζηεο ηνπ Mathematica 

παγθνζκίσο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε θιάδνπο, φπνπ ηα καζεκαηηθά είλαη έλα 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ εξγαζία ηνπο, φπσο καζεκαηηθνί, κεραλνιφγνη, 

νηθνλνκνιφγνη θαζψο θαη ζε άιιεο επηζηήκεο. 

 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο, είλαη κηα θαηλνηνκία ε νπνία 

δεκηνπξγεί έλα λέν φξακα ζην ρψξν ηεο Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο. Γηα ην ιφγν απηφ,  

πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 500 λέεο ιεηηνπξγίεο ζε 12 επηπιένλ ηνκείο εθαξκνγψλ, φια 

ελζσκαησκέλα ζε έλα ζχζηεκα, πνπ λα δίλεη ζηνπο επηζηήκνλεο φινπ ηνπ θφζκνπ, 

πξσηνθαλή ξνή εξγαζίαο, ζπλνρή θαη  αμηνπηζηία.  

Μηα ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε θαη έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ παθέηνπ είλαη, φηη κπνξεί θαη κειεηά  

νιφθιεξν ην αλζξψπηλν γνληδίσκα, γεγνλφο πνπ ζα επηηξέςεη ζηνπο απαληαρνχ 

βηνιφγνπο ή γελεηηθνχο κεραληθνχο λα θσηίζνπλ θξπθά ζεκεία ηεο επηζηεκνληθήο 

εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη αξρείν κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, 

δπλαηφηεηεο κεηαηξνπήο εηθφλαο ζε καζεκαηηθά κνληέια, θιπ. Αλ θάπνηνο ζθεθζεί, 

φηη ζηα πξψηα βήκαηά ηνπ ην Mathematica είρε δπλαηφηεηεο κφλν γηα ζηαηηζηηθή θαη 

καζεκαηηθά, αληηιακβάλεηαη, φηη ε εμέιημή ηνπ είλαη αικαηψδεο.  

 Σα λέα ινηπφλ ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην πξφγξακκα, 

κπνξνχλ θαη πξνζειθχζνπλ λέεο θαηεγνξίεο  επηζηεκφλσλ, φπσο νη γεσιφγνη, νη 

νπνίνη κπνξνχλ ηψξα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πιήξεο αξρείν κεηεσξνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ, πνπ θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε γηα δηάζηεκα αξθεηψλ δεθαεηηψλ, 

ελψ νη βηνιφγνη, φπσο πξναλαθέξζεθε κπνξνχλ λα δνπλ ηψξα ηξηζδηάζηαηα κνληέια 

πξσηετλψλ θαη λα αλαδεηήζνπλ κεκνλσκέλεο αιιεινπρίεο ζην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο. 

ηα λέα πεπξαγκέλα ηνπ Mathematica κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε θαη ηε  

κεραλή ππνινγηζηηθήο γλώζεο, ην Wolfram Alpha (ρήκα 2.19), ε νπνία ζε 

αληίζεζε κε ηε κεραλή αλαδήηεζεο  Google πνπ  παξαπέκπεη  ζε ηζηνζειίδεο φπνπ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη απηφ πνπ ςάρλεη, πξνζθέξεη άκεζεο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ 
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αληηθεηκεληθά γεγνλφηα θαη δεδνκέλα απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Σέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα κπνξεί λα είλαη ε δηαδξνκή ζην ράξηε Αζελψλ – 

Θεζζαινλίθεο, ε ρηιηνκεηξηθή ηνπο απφζηαζε θαζψο θαη ν ρξφλνο πηήζεο. Σν χςνο 

ηνπ φξνπο Όιπκπνο,  ε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη  ζεξκνθξαζία ζην πςφκεηξν απηφ. 

Δλεκεξψλεη επίζεο, φηη φξνο κε ηελ νλνκαζία Όιπκπνο ππάξρεη θαη ζηελ πνιηηεία 

Οπάζηλγθηνλ ησλ ΗΠΑ.  Όπνπ είλαη δπλαηφ, ε ζειίδα απνηειεζκάησλ 

πεξηιακβάλεη επίζεο πίλαθεο θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 

 

(ρήκα 2.19 : Η κεραλή αλαδήηεζεο γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ) 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ, ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο κεραλήο πξνζθέξεη 

κηα πνηθηιία παξαδεηγκάησλ κε εξσηαπαληήζεηο. Θα ζπλερίζεη εμάιινπ λα 

βειηηψλεηαη, ψζηε λα θαηαλνεί θαιχηεξα ηε θπζηθή αλζξψπηλε γιψζζα. Γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Wolfram Alpha, ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, απαηηνχληαη πέληε 

ππνινγηζηηθά θέληξα κε πεξίπνπ 10.000 επεμεξγαζηέο.  

Ο  Stephen Wolfram, σο παηέξαο ηεο κεραλήο απηήο, ππνζηεξίδεη φηη ν λένο 

δηαδηθηπαθφο παληνγλώζηεο ζα γίλεηαη φιν θαη πην έμππλνο θαη φιν θαη πην 

αλζξώπηλνο. Καηά ηελ επίδεημε ηεο κεραλήο ζην Παλεπηζηήκην Harvard  δηαηχπσζε 

ηελ άπνςε φηη : «Σηόσορ μαρ είναι να καηαζηήζοςμε ηην εξειδικεςμένη γνώζη 

διαθέζιμη ζε οποιονδήποηε, οποςδήποηε, οποηεδήποηε». Σν Wolfram Alpha απνηειεί 

αλακθίβνια έλα καγηθό εξγαιείν γλψζεσλ, κε πινχζηα εγθπθινπαηδηθά ζηνηρεία, 

ρξήζηκν γηα αλζξψπνπο θάζε ειηθίαο θαη επαγγέικαηνο.  

 

2.5.2    Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά – Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

Η ηειεπηαία έθδνζε ηνπ Mathematica αμηνπνηεί επίζεο ηνπο λεψηεξνπο 

επεμεξγαζηέο πνιιαπιψλ ππξήλσλ, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε αθφκα θαη λα 



142 Κεφάλαιο 2ο 

  

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

θαζνξίζεη πνηα επηκέξνπο εξγαζία ζα αλαιάβεη ν θάζε ππξήλαο ηνπ ηζηπ, θαζψο 

επίζεο έρεη εκπινπηηζηεί θαη κε εξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθφλαο. ε κειέηεο πνπ 

απαηηνχλ πνζνηηθή επεμεξγαζία εηθφλαο, ην Mathematica κπνξεί λα 

κεηαηξέπεη νπηηθά κνηίβα ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Σν Mathematica,  είλαη έλα 

πξντφλ  εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν μεθίλεζε  σο εξγαιείν ζηαηηζηηθήο θαη 

καζεκαηηθψλ, ζήκεξα φκσο αμηνπνηείηαη ζε κηα πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ απαηηνχλ 

ηερληθή επεμεξγαζία νγθσδψλ δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο, επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε 

εμηζψζεσλ θαη επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ, απεπζχλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζε εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη εηαηξείεο.  

 

(ρήκα 2.20 : Σν κελνύ File ηνπ ινγηζκηθνύ θαη νη παιέηεο εηζαγσγήο) 

Σν πεξηβάιινλ εθηέιεζεο εληνιψλ ηνπ Mathematica, πεξηιακβάλεη θάπνηεο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ), θαζψο θαη ηελ πνιχ ρξήζηκε 

βνήζεηα   απφ  ηηο  Palettes   (θαηάινγνο  επηινγψλ  File  →  Palettes)    (ρήκα 2.20),  

 

(ρήκα 2.21 : Δκθάληζε ηεο παιέηαο αιγεβξηθώλ ζπκβόισλ) 

γηα ηελ αθξηβέζηεξε θαη νξζφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εληνιψλ (ρήκα 2.21). Οη 

βαζηθνί θαλφλεο είλαη φηη κε ηα έληνλα γξάκκαηα-αξηζκνχο έρνπκε κία εληνιή πνπ 
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δίλνπκε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Mathematica (Γξακκή In) ελψ κε ηα θαλνληθά 

γξάκκαηα-αξηζκνχο είλαη ην απνηέιεζκα πνπ παίξλνπκε (Γξακκή Out). Σα ζχκβνια 

In [ 1] : = θαη Out [ 1 ]= βγαίλνπλ απηφκαηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Mathematica 

θαη δελ δίλνληαη πνηέ απφ ην ρξήζηε. Κάζε In [ 1 ] : = απνηειεί θαη έλα ππξήλα, κία 

νκάδα εληνιψλ (cell) γηα ην Mathematica. Έλα cell κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κία ή 

απφ πνιιέο εληνιέο.(Ξέλνο, 2001) 

Έηζη γηα παξάδεηγκα, ζε έλα θελφ notebook ηνπ Mathematica (Οη εληνιέο πνπ 

δίλνληαη γηα επεμεξγαζία πξέπεη λα είλαη ζηα Αγγιηθά), έρνπκε : 

In[5]:= 5+3 

Out[5]= 8 

In[6]:= 5-3 

Out[6]= 2 

In[7]: = 5*3 

Out[7]= 15 

Ο ελδηαθεξφκελνο ινηπφλ, ζα πξέπεη λα πξνζηξέμεη επίζεο ζηελ βνήζεηα (Help) 

πνπ πξνζθέξεη ην παθέην, ε νπνία είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή δηφηη εθηφο απφ ην 

βαζηθφ εγρεηξίδην (άλσ ησλ 1400 ζειίδσλ) κε φιεο ηηο εληνιέο θαη ηα ζρεηηθά 

παξαδείγκαηα, πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα βαζηθά ζπκπιεξσκαηηθά παθέηα  

(Standard packages) φπσο Γξακκηθή Άιγεβξα, ηαηηζηηθή, Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά 

θαη άιια.(νύιεο, 1999). 

  Οη πέληε ζηνηρεηψδεηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο πνπ ππνζηεξίδεη ην παθέην 

νξίδνληαη (φπσο ζηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά καζεκαηηθψλ), κε ηε γλσζηή ζεηξά 

εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ,  σο εμήο : 

     Πξάμε ύκβνιν Παξάδεηγκα 

Πξφζζεζε   + 1+2 

Αθαίξεζε  - 2-1 

Πνιιαπιαζηαζκφο   * 1*2 

Γηαίξεζε   / ½ 

Ύςσζε ζε δχλακε   ^ 2^3 

Σν Mathematica δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ εζσηεξηθέο, έηνηκεο ζηαζεξέο θαη 

ζπλαξηήζεηο θαη έηνηκα ππνπξνγξάκκαηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε κηα επέιηθηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Κάζε κία απφ ην πιήζνο απηφ ησλ ππνπξνγξακκάησλ θαη 
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ελζσκαησκέλσλ ζπλαξηήζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε απηφλνκα, νπφηε ν 

ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηελ εληνιή θαη παίξλεη άκεζα ηελ απάληεζε, είηε λα 

ελζσκαησζεί ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ Mathematica, πνπ 

εθηεινχλ καδηθά ζεηξά εληνιψλ.  

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δείρλεη κεξηθέο απφ ηηο έηνηκεο ζηαζεξέο θαη 

ζπλαξηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Mathematica θαη πνπ κπνξνχκε λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχκε, πξνζέρνληαο νη ζπλαξηήζεηο (ζπκβνιηζκφο εληνιψλ) λα μεθηλάλε κε 

θεθαιαίν γξάκκα θαζψο επίζεο θαη νη παξελζέζεηο πνπ ηηο αθνινπζνχλ λα είλαη 

αγθχιεο, π.ρ. γηα ην εκx γξάθνπκε Sin[x], φρη Sin(x). Έηζη έρνπκε : 

 

Μαζεκαηηθή έλλνηα πκβνιηζκόο  ζην  Mathematica 

π = 3.1415926  Pi 

e=2.7182818...  Δ 

i=  I 

Άπεηξν  Infinity 

Μνίξα  Degree 

Σεηξαγσληθή ξίδα Sqrt[x] 

Νηνζηή ξίδα x x^(1/n) 

Απφιπηε ηηκή x Abs[x] 

Φπζηθφο ινγάξηζκνο x Log[x] 

Φπζηθφο ινγάξ. X κε βάζε a Log[a,x] 

Δθζεηηθή ζπλάξηεζε e
x
 Exp[x] 

Παξαγνληηθφ n Ν n! 

Ηκίηνλν x Sin[x] 

πλεκίηνλν x Cos[x] 

Δθαπηνκέλε x Tan[x] 

πλεθαπηoκέλε x Cot[x] 

Σέκλνπζα x Sec[x] 

πληέκλνπζα x Csc[x] 

Αληίζηξνθν Ηκίηνλν x ArcSin[x] 

Τπεξβνιηθφ Ηκίηνλν x Sinh[x] 

Αληηζηξ. Τπεξβ. Ηκίηνλν x ArcSinh[x] 

πλάξηεζε )(xf  )(xf  
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Μαζεκαηηθή έλλνηα πκβνιηζκόο  ζην  Mathematica 

Αφξηζην νινθ. dxxf )(  Integrate[ )(xf ,x] 

Οξηζκέλν νινθ. 
b

a
dxxf )(  

Integrate[ )(xf ,{x,α,b}] 

Παξάγσγνο dy/dx D[y,x] 

Μέγηζην ησλ x, y, … Max[x, y, … ] 

Διάρηζην ησλ x, y, … Min[x, y, … ] 

Όξην ζπλάξηεζεο  Limit[ )(xf ,x→x0] 

Πίλαθαο 2 x 2 {{α, b}. {c. d}} 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη Global (δειαδή είλαη δεισκέλεο 

ζηνλ ππξήλα θαη νη ηηκέο ηνπο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή κεηά ηνλ νξηζκφ ηνπο) εθηφο αλ δεισζνχλ δηαθνξεηηθά (π.ρ. σο 

Local κέζα ζε έλα Module νπφηε κεηά ην ηέινο ηνπ δελ πθίζηαληαη). 

Οκάδα εληνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα Μαζεκαηηθή έθθξαζε : 

ύληαμε Μαζεκαηηθή έλλνηα 

Expand[A] Αλαπηχζζεη ηα γηλφκελα θαη ηηο δπλάκεηο ηεο Α 

ExpandAll[A] Δθαξκφδεη ηελ Expand παληνχ 

Factor[A] Μαδεχεη ζε γηλφκελα πξψησλ παξαγφλησλ ηελ Α 

Together[A] Μαδεχεη ηνπο φξνπο ηεο Α ζε έλα θνηλφ παξαλνκαζηή 

Apart[A] Αλαιχεη ηελ Α ζε άζξνηζκα απιψλ θιαζκάησλ 

Collect[A,x] Βγάδεη θνηλνχο παξάγνληεο κε δπλάκεηο ηνπ x 

Coefficient[A,x] Γίλεη ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπληειεζηή ην x 

Exponent[A,x] Βξίζθεη ηελ κέγηζηε δχλακε ηνπ x ζηελ Α 

Part[A,n] ή A[[n]] Νηνζηφο φξνο ηεο Α 

Numerator[A] Αξηζκεηήο ηεο Α 

Denominator[A] Παξαλνκαζηήο ηεο Α 

Θεσξείηαη έλα πνιπινγηζκηθφ παθέην. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν καζεκαηηθφ 

εξγαιείν κε πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο ζε ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο ησλ 

καζεκαηηθψλ. Τπνζηήξημε ινγηζκνχ (Παξαγψγηζε, Οινθιήξσζε, Όξηα), άιγεβξαο, 

καζεκαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ, δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, γξακκηθήο άιγεβξαο (επίιπζε 

ζπζηεκάησλ, Πηλάθσλ, Οξηδνπζψλ, Ιδηνηηκψλ θαη Ιδηνδηαλπζκάησλ), εηξψλ θαζψο 

θαη πξνζεγγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε 
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ηξηζδηάζηαην ρψξν (ρήκαηα 2.22 θαη 2.23). Οη δπλαηφηεηέο ηνπ απηέο, ην θάλνπλ 

ρξήζηκν ζε πάξα πνιιά πεδία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ φπσο Τπνινγηζηέο, Φπζηθή, 

Υεκεία, Βηνινγία, Γεσινγία, ηαηηζηηθή, Ηιεθηξνινγία, Μεραλνινγία θ.α : 

 

(ρήκα 2.22 : Σξηζδηάζηαηε γξαθηθή παξάζηαζε α’) 

To Mathematica έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί (κέζα απφ εθαηνληάδεο 

functions) θπξίσο ηξεηο θαηεγνξίεο εληνιψλ : 

 

 Αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο (π.ρ, 5+7, 3^100, Ν [Pi^2, 50] ), 

 πκβνιηθφ ινγηζκφ (π.ρ. Integrate [x^4/(x^2-1) , x] ), 

 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο (π.ρ. Plot[Sin[x], {x,0,2*Pi}] ).  

 

(ρήκα 2.23 : Σξηζδηάζηαηε γξαθηθή παξάζηαζε β’) 

Δπεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε Ραβδνγξάκκαηα (ρήκα 2.24) θαη 

Κπθιηθά δηαγξάκκαηα (ρήκα 2.25). Τπνζέηνπκε φηη έρνπκε κηα ιίζηα ζεκείσλ a, 

ηελ νπνία ζέινπκε λα παξαζηήζνπκε ζε ξαβδφγξακκα ή θπθιηθφ δηάγξακκα. 

 

In[224]: = a = {2, 6, 7, 12, 8, 7, 15, 10, 3, 20, 18} 

Out[224] ={2, 6, 7, 12, 8, 7, 15, 10, 3, 20, 18} 

In[226]: = BarChart[a] 
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(ρήκα 2.24 : Γπλαηόηεηα ξαβδνγξάκκαηνο) 

 

In[231]: = PieChart[a, PieExploded→All] 

  PieChart[a, PieExploded→{{8, 0.5}, {5, 0.5}}, PieLabels→{“91”, 

      “92”, “93”, “94”, “95”, “96”, “97”, “98”, “99”, “00”, “01”}] 

 

(ρήκα 2.25 : Γπλαηόηεηα θπθιηθνύ δηαγξάκκαηνο) 

 

Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη ππάξρνπλ θαη πνιιέο εληνιέο ρεηξηζκνχ δνκψλ 

δεδνκέλσλ (ιίζηεο - πίλαθεο), επαλάιεςεο (Do, While), ινγηθέο (If), εκθάληζεο 

απνηειεζκάησλ (Print) θ.α., νη νπνίεο ζπλδπαδφκελεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα.  

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη, φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη 

ζε θάπνηνλ πνπ δε γλσξίδεη πξνγξακκαηηζκφ, λα παξάγεη εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα, κε ιίγεο εληνιέο πνπ είλαη πνιχ ινγηθέο κηα θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

ηξφπν πνπ ζθεπηφκαζηε. 

Δλψ ην βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηαλ θάπνηνο μεθηλά λα 

δνπιεχεη κε απηφ, είλαη φηη πεξηέρεη ρηιηάδεο ζεκαληηθέο εληνιέο, πνπ ν λένο ρξήζηεο 

λνκίδεη, φηη πξέπεη λα κάζεη πξηλ μεθηλήζεη. 
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2.6  Cabri Geometry II 

 

Σν Cabri  Geometry II ζεσξείηαη έλα πξνεγκέλν επηζηεκνληθφ εξγαιείν πνπ 

αθνξά ηε δηδαζθαιία, ηελ εθκάζεζε θαη ηε δηεξεχλεζε, ζην ζπλαξπαζηηθφ θφζκν 

ηεο δπλακηθήο Γεσκεηξίαο. Απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

απφ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη ην Παλεπηζηήκην. Δίλαη επηζήκσο απνδεθηφ πιένλ, 

φηη ε θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ επηπέδσλ ζρεκάησλ θαη ζηεξεψλ, κε Η/Τ πξνζθέξεη 

κηα εληειψο θαηλνχξγηα δηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε αζθήζεσλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν (κνιχβη, ράξαθαο, δηαβήηεο).  

Χο θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία αλαθέξεηαη ε Γαιιηθή Laboratoire de Structures 

Discretes et de Didactique de l' IMAG (Ιλζηηηνχην γηα ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηα 

Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Universite Joseph Fourier de 

Grenoble) απφ ην  Centre National de la Recherche Scientifique. Η ζχιιεςε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε απφ ηνπο Jean-Marie Laborde θαη Franck Bellemain, 

νη νπνίνη ππνζηεξίρζεθαλ απφ επηζηεκνληθή νκάδα καζεκαηηθψλ, θαζεγεηψλ θαη 

επηζηεκφλσλ ηεο πιεξνθνξηθήο. 

 Η ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ππνζηεξίρηεθε απφ ην Γξαθείν Νέσλ Σερλνινγηψλ 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Γαιιίαο, ζην Παξίζη. O Διιεληθφο 

ραξαθηήξαο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ Cabri πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε θαη ηελ «Πιεξνθνξηθή Σερλνγλσζία»). Έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ γηα ηε δηαλνκή ηνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαη εληάζζεηαη 

ζην έξγν Πιεηάδεο, ελφηεηα Ακάιζεηα Ι, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα απφ ην έξγν 

Οδχζζεηα Δλέξγεηα Κίξθε. Έρεη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηε Γεσκεηξία, ηελ 

Άιγεβξα θαη ηελ Σξηγσλνκεηξία. ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δφζεθε ε έγθξηζε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ γηα ηε δηαλνκή ηνπ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

http://www-cabri.imag.fr/produits/cabripc-e.html
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
http://www-cabri.imag.fr/Preuve/
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Οη βαζηθφηεξεο ινηπφλ ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εκπινπηίζνπλ ηε καζεζηαθή  εκπεηξία, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά : 

 χζηεκα δηεπαθήο (Μεγάια θαη επαλάγλσζηα εηθνλίδηα). 

 Ολνκαζίεο (ε θάζε γεσκεηξηθφ αληηθείκελν). 

 Παξαζηάζεηο (Τπνινγηζκφο κε κηα ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. 

 ηηγκηαία γξαθήκαηα (ρεδηαζκφο θαη Μειέηε γξαθεκάησλ). 

 Γεσκεηξηθνί  Σφπνη   (Πξνβνιή    θαη επεμεξγαζία ηφπσλ θαη πξνβνιή  

               αιγεβξηθψλ θακππιψλ). 

 Έμππλεο επζείεο  (Δκθάληζε  κφλν  ηνπ   ρξήζηκνπ  ηκήκαηνο,  αιιαγή  

               κήθνπο θ.ά.). 

 Υξψκαηα (Δπηινγή ρξσκάησλ ζε ζρήκαηα  θαη  αληηθείκελα θαζψο θαη  

               ζε γέκηζκα ζρεκάησλ απφ ρξσκαηηθή παιέηα). 

 Δηθφλεο (Δηζαγσγή εηθφλσλ κε αληηθείκελα ζην ζρήκα). 

 Κείκελν (Δηζαγσγή θεηκέλνπ, επηινγή γξακκαηνζεηξάο). 

 Παξάζπξν   πεξηγξαθήο   ζρήκαηνο.   (Δκθάληζε   φισλ   ησλ  ζηαδίσλ  

               θαηαζθεπήο ηνπ ζρήκαηνο). 

 Δγγξαθή πεξηφδνπ εξγαζίαο. (Ηκεξνιφγην θαηαγξαθήο εξγαζίαο). 

 Δηζαγσγή θαη Δμαγσγή ζρεκάησλ. (Μεηαθνξά ζρεκάησλ).  

 

2.6.1   Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Σν πξφγξακκα Cabri πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πξσηφηππεο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είηε αηνκηθά απφ ην καζεηή , είηε απφ νκάδεο εξγαζίαο 

(ρήκα 2.26). Έηζη, νη δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ κηα επξχηαηε πνηθηιία ζεκάησλ 

ζηε Γεσκεηξία.  

Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε:  

 Καηαζθεπή παξαβνιήο  

 Καηαζθεπή αζηεξνεηδνχο πεληαγψλνπ  

 Ππζαγφξεην ζεψξεκα  

 Σξηρνηφκεζε γσλίαο θαη πνιιέο άιιεο.  

Η έληππε ηεθκεξίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ:  

 Δγρεηξίδην θαη Οδεγφο Άκεζεο Αλαθνξάο  
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 Βηβιία θαζεγεηή  

1. Γηδάζθνληαο Γεσκεηξία ζην Γπκλάζην  

2. Γηδάζθνληαο Γεσκεηξία ζην Λχθεην  

 Βηβιία καζεηή  

1. Οδεγφο δξαζηεξηνηήησλ γηα ην Γπκλάζην  

2. Οδεγφο δξαζηεξηνηήησλ γηα ην Λχθεην  

 

(ρήκα 2.26 : ρεδίαζε θύθισλ κε επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ εηθνληδίνπ)  

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πεξηιακβάλεη, ηα εηθνλίδηα ηεο γξακκήο εξγαιείσλ,  

ηε γξακκή θαηάζηαζεο, ηε γξακκή ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ θαη 

θπζηθά ην παξάζπξν βνεζείαο  θαη ηελ νζφλε ζρεδίαζεο κέζα ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο (ρήκα 2.27) .  

 Σν πξφγξακκα Cabri – Geometry II απνηειεί έλα πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ, ην 

νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη λα ππνζηεξίμεη απιψο κηα ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία κε ηε 

ρξήζε Η/Τ, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ηεο γεσκεηξίαο. (Κνξδάθε, 2002).    

 

(ρήκα 2.27 : Πινύζηεο γεσκεηξηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ)  
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2.6.2  Δπηζηεκνληθέο δηαπηζηώζεηο - καξηπξίεο 

Δίλαη αιήζεηα, φηη ηα εμειηγκέλα καζεκαηηθά ινγηζκηθά φπσο ην Cabri, 

πξνζθέξνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κηα ηζρπξή νπηηθή καξηπξία γηα ηελ αιήζεηα ή 

φρη κηαο πξφηαζεο. Δηδηθά ην δπλακηθφ γεσκεηξηθφ ινγηζκηθφ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειεγρζεί νπηηθά ε αιήζεηα κηαο γεσκεηξηθήο πξφηαζεο – εηθαζίαο κέζα απφ ηε 

ζπλερή κεηαβνιή ηεο κνξθήο ελφο ζρήκαηνο, έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο (Σνπκάζεο & Αξβαλίηεο, 2003) 

Απηφ φκσο πνπ ηδηαίηεξα πξέπεη λα ηνληζζεί, είλαη φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

αθεηδψο πξνβάιινληαη κέζσ ησλ ςεθηαθψλ απηψλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ, φπσο ην 

Cabri, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ, ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή, ψζηε ε κάζεζε λα κελ είλαη απνθνκκέλε, ζηείξα θαη αλεμάξηεηε απφ ηε 

δσή, αιιά λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ πνπ καζαίλεη 

θαη ζε απηφ λα ζπκβάιιεη θαη ην ίδην ην άηνκν, κε ελεξγεηηθφ κάιηζηα ηξφπν 

(Μαθξή-Μπόηζαξε, 2004)  

Έηζη ινηπφλ, ην πξφγξακκα Cabri, κπνξεί λα εληαρζεί ζην θχξην δηδαθηηθφ 

έξγν θαη ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πκπιεξψλεη ηε καζεζηαθή θαη 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Πξνθαιεί θαη δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Δληζρχεη 

ηε δηεξεπλεηηθή θαη ελεξγεηηθή κάζεζε. Αμηνπνηεί ηελ πξνζνκνίσζε θαηλνκέλσλ. 

Πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο. Δίλαη απιφ θαη 

θηιηθφ ζηε ρξήζε ηνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε 

εηδίθεπζε ζε ππνινγηζηέο. (ππξόπνπινο, 2008) 

Απφ εξεπλεηηθήο άπνςεο, φπνπ σο παξάδεηγκα έρεη παξνπζηαζζεί ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Cabri-Geometry, παξνπζηάζηεθαλ βαζηθέο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε 

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο θαη επνηθνδνκηζηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο. (Κνξδάθε, 2003)  

 

2.6.3    Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο  

Σν πξφγξακκα Cabri Geometry II απνηειεί έλα πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ, ην 

νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα ππνζηεξίμεη απιά κηα ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία κε ηε 

ρξήζε ππνινγηζηή, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 
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ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ηεο Γεσκεηξίαο . Απνηειείηαη απφ έλα παθέην 

ηζρπξψλ θαη πξνζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλσλ ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ (ρήκα 2.28) 

γηα ηε δεκηνπξγία Γεσκεηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ βαζίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε κε ην ρξήζηε. Δπηηξέπεη ηφζν ηελ 

θαηαζθεπή φζν θαη ηε κειέηε γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ, δίλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν θίλεηξα ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ζην ρψξν 

ηεο Γεσκεηξίαο. (Γξνπζνπδάθνπ, 2009) 

 

(ρήκα 2.28 : Η γξακκή εξγαιείσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Cabri II) 

Σν πξφγξακκα επηηξέπεη ζην δηδάζθνληα λα απνθαζίζεη ηελ θαηάιιειε 

δηάηαμε ησλ πεξηερνκέλσλ, έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη κφλν ηα ζρεηηθά κε ηελ 

εθάζηνηε εθαξκνγή εξγαιεία . 

Η ρξήζε ζπληεηαγκέλσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο 

(εμηζψζεηο θηι) δηεπξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Σέινο ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο animations θάλεη ην 

πξφγξακκα έλα ηδαληθφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ. 

 

2.6.4   Γηδαθηηθνί ζηόρνη 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη:  

 Οηθνδφκεζε ελλνηψλ θαη ζρέζεσλ κέζσ πεηξακαηηζκνχ θαη 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.  

 Δπηβεβαίσζε γλσζηψλ ζρέζεσλ ηεο Γεσκεηξίαο κε δπλακηθφ ηξφπν. 

(Ππζαγφξεην ζεψξεκα, νκνηφηεηα, έλλνηεο ηξηγσλνκεηξίαο θηι).  

 Δμαζθάιηζε ζηαδηαθήο πξφζβαζεο ζηε γλψζε.  

 Γηαζχλδεζε ησλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζεκάησλ κε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο απφ ην πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ. 

Έηζη ην πξφγξακκα κπνξεί λα εληαρζεί ζην θχξην δηδαθηηθφ έξγν θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ,  αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ, φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πκπιεξψλεη ηε καζεζηαθή θαη δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. Πξνθαιεί θαη δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Αμηνπνηεί ηελ 

πξνζνκνίσζε θαηλνκέλσλ. Πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε 

ηεο γλψζεο. Δίλαη απιφ θαη θηιηθφ ζηε ρξήζε ηνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, 
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πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε εηδίθεπζε ζε ππνινγηζηέο. 

Γηαζέηεη δηαινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ 

ελλνηψλ κέζα απφ πεηξακαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε. Ο δπλακηθφο ηξφπνο επεμεξγαζίαο 

ηνπ ζρήκαηνο θαζψο θαη ε επεμεξγαζία ησλ αξηζκεηηθψλ απνηειεζκάησλ κέζσ 

calculator πνπ ππάξρεη ελζσκαησκέλνο ζην πξφγξακκα, επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

πεηξακαηίδεηαη κε απιφ ηξφπν θαη λα νηθνδνκεί ηε γλψζε. (ππξόπνπινο, 2008) 

Σo Cabri (φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρνιηαζκφ ηνπ απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ) αλήθεη ζηε 

θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ, πνπ πξνζθέξεηαη θπξίσο γηα δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη 

πεηξακαηηζκφ ζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ, θαζψο θαη φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Δπηηξέπεη 

ζην ρξήζηε, κε εξγαιεία ηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο 

(ζεκείν, θχθιν, επζχγξακκν ηκήκα, εκηεπζεία θαη επζεία), ηηο ζηνηρεηψδεηο 

θαηαζθεπέο θαη ηνπο βαζηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο (κεηαθνξά, ζηξνθή θηι), λα 

θαηαζθεπάδεη νπνηνδήπνηε γεσκεηξηθφ ζρήκα, θαη λα ην επεμεξγάδεηαη κεηξψληαο ηα 

βαζηθά κεγέζε ηνπ (κήθε πιεπξψλ θαη ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ, ην εκβαδφλ ηνπ θαη κέηξα 

ησλ γσληψλ ηνπ). 

Απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο ινηπφλ, ην ινγηζκηθφ Cabri II εληάζζεηαη εχθνια 

κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή. Πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

πεηξακαηηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηα ζπκβαηηθά κέζα 

(θαλφλαο, δηαβήηεο θηι) επεθηείλνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο νηθνδφκεζεο ησλ 

ελλνηψλ απφ ηνλ ίδην ην καζεηή.  Έηζη ε θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ 

γίλεηαη κε βάζε ηηο γεσκεηξηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη φρη ζρεδηαζηηθά. Γειαδή ην 

πξφγξακκα πξνζθέξεη έλα θαζαξά επθιείδεην πεξηβάιινλ δξάζεο. Οη ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθέο θαη θπζηθέο ελέξγεηεο. Η επηθνηλσλία  αξρίδεη 

λα εθηπιίζζεηαη  κεηαμχ παηδηψλ, ελειίθσλ θαη ινγηζκηθνχ. Έηζη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο λα πιεζηάζνπλ θξηηηθά ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

 

2.6.5    πκπεξάζκαηα 

ηα πιαίζηα κειεηψλ, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθνί άμνλεο δηαρείξηζεο ηεο 

ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη ηα ζέκαηα πνπ αλαδχνληαη πξνο ζπδήηεζε, 

παξαηεξήζεθε, φηη θαηά ηε δηάξθεηα νηθνδφκεζεο κηαο θνηλφηεηαο κάζεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ κε ζηφρν ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Cabri Geometry II, ε κέζνδνο 
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ηνπ επνηθνδνκηζηηθνύ πεηξάκαηνο δηδαζθαιίαο  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ελφο αλνηθηνχ, θηιηθνχ θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο 

επηθνηλσλίαο ην νπνίν βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα εμσηεξηθεχζνπλ ηε γλψζε ηνπο 

γηα κηα ζεηξά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θχζε, ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ζην ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί. Οη εθπαηδεπηηθνί εμειίρζεθαλ απφ 

ηελ απιή ρξήζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηε δηδαθηηθή ηνπ αμηνπνίεζε ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. (Κνξδάθε,  2002) 

Σν πξφγξακκα Cabri δηαζέηεη θάπνηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζχγθξηζε κε 

άιια πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεσκεηξίαο : 

             (i)    Πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαζέηεη ζηνηρεία πςειήο αιιειεπίδξαζεο. 

            (ii)   Γπλακηθφ      πεξηβάιινλ      κάζεζεο     (νη     κνξθέο  ησλ   ζρεκάησλ    

                        δχλαληαη λα κεηαβάιινληαη ελψ νξηζκέλεο  ηδηφηεηέο ηνπο παξακέλνπλ   

ακεηάβιεηεο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο αθνξά ζηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή, κηαο απεηξίαο ςεθηαθψλ γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο 

γεσκεηξηθήο θαηαζθεπήο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζπλδπαζκφ απιψλ 

ζηνηρεησδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

(interface) ηνπ κηθξφθνζκνπ. Η απεηξία απηψλ ησλ ζρεκάησλ 

απνηειεί κηα θιάζε ηζνδπλακίαο ζρεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ νξηζκέλεο 

θνηλέο ηδηφηεηεο. Δθπξφζσπν απηήο ηεο θιάζεο απνηειεί θάζε ζρήκα, 

ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Κάζε ζρήκα 

είλαη άκεζα δηαρεηξίζηκν απφ ην καζεηή κε ρξήζε ηνπ ζπξζίκαηνο 

(dragging), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν απφ ην πξφγξακκα. Μέζσ ηεο 

άκεζεο δηαρείξηζεο κηα απεηξία ζρεκάησλ κε θνηλέο ηδηφηεηεο είλαη 

δπλαηφ λα απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην καζεηή  λα θαηαζθεπάζεη αθεξεκέλεο 

έλλνηεο πνπ αθνξνχλ  απηέο ηηο ηδηφηεηεο (Laborde, 1990). 

(iii) Οη ελέξγεηεο ηνπ καζεηή ζπλνδεχνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ 

γξαθηθή (εηθνληθή) αιιά θαη αξηζκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε. Ο ξφινο 

ηεο εηθφλαο έρεη αλαθεξζεί σο ππνζηεξηθηηθφο ζηε δεκηνπξγία λνεξψλ 

εηθφλσλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη, φηη απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

λνεηηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ (Sutherland, 1995). Δηδηθφηεξα, 

επηζεκαίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο εηθφλαο κε ηελ έλλνηα ζηελ 
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αλάπηπμε ηεο γεσκεηξηθήο ινγηθήο (Mariotti, 1995). 

(iv)  Σν πξφγξακκα Cabri ΙΙ απνηειεί έλα αλνηθηφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ην 

νπνίν δηαζέηεη εξγαιεία ζην καζεηή πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα επηιχεη 

κηα πνηθηιία απφ γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα. Η ζεκαζία ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ 

είλαη ηεξάζηηα (Von Glasersfeld, 1987). 

(v)  Η δπλαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο λα θαηαγξάθεη βήκα-βήκα ην 

ηζηνξηθφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε απνηειεί έλα επηπιένλ ηζρπξφ 

εξγαιείν γηα ην δάζθαιν, ην καζεηή αιιά θαη ηνλ εξεπλεηή, 

πξνθεηκέλνπ λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο ε νπνία πηζαλφ ζπληειέζηεθε ζε απηφ ην πεξηβάιινλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ δίλεη λέεο δπλαηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ δάζθαινπ 

θαη καζεηή (Mariotti & Bussi, 1998). 

(vi) Σν πεξηβάιινλ Cabri ΙΙ ιφγσ ηεο αλνηθηόηεηάο ηνπ κπνξεί λα  

ππνζηεξίμεη ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε ηεο 

Γεσκεηξίαο. Η ζεκαζία ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο φπσο θαη 

γεληθφηεξα ηνπ πιαηζίνπ ζπκθξαδνκέλσλ ζην νπνίν ζπληειείηαη ε 

κάζεζε, είλαη ζεκειηψδεο (Clements, 1989 - Noss & Hoyles 1992). 

 

2.6.6   Πιενλεθηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνύ 

  Ο καζεηήο κπνξεί λα πξνζεγγίδεη γεσκεηξηθά ζέκαηα κε έλαλ πνηνηηθφ ηξφπν 

δειαδή ρσξίο ηε ρξήζε αξηζκψλ. Απηή ε δπλαηφηεηα ηνλ βνεζά λα πξνζεγγίζεη 

αξρηθά ηηο έλλνηεο πνηνηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζε πην πνζνηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. 

 Υσξίο λα δηαζέηεη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

καζεηή ηνπ παξέρεη εξγαιεία (εηθνληθή θαη αξηζκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε), ηα νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα απηνδηφξζσζε. 

 Γελ απνκέλεη ζηαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά κπνξεί λα εμειίζζεηαη παξάιιεια κε 

ην ρξήζηε. Η εμέιημε απηή είλαη δπλαηή κέζα απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηψλ 

(καθξνθαηαζθεπψλ), ε νπνία δίλεη ζην πεξηβάιινλ κηα δπλακηθή δηάζηαζε, δηφηη ην 

εκπινπηίδεη θάζε θνξά κε λέα εξγαιεία ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ην ρξήζηε. 

Σα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη κφληκα σο λέεο δπλαηφηεηεο ζην 
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πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ κηθξφθνζκνπ. Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξεί λα 

πινπνηείηαη κηα καζεκαηηθή γεσκεηξηθή θαηαζθεπή απηφκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε δηάκεζνο ή ε ηνκή ησλ πςψλ ελφο ηξηγψλνπ. Απηή ε θαηαζθεπή θπιάζζεηαη απφ 

ηνλ ππνινγηζηή σο κηα γεληθή δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ζε 

άιια ζρήκαηα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κε ηα αξρηθά. 

 

2.6.7   Η δηδαθηηθή εκπεηξία 

Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ, νη βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί  θαη νη πξαγκαηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ δηαηππψλνπλ νη δηδάζθνληεο ην Cabri II ζηε ρψξα καο,  αθνξνχλ 

ζηελ:  

 Έιιεηςε  απαξαίηεηεο ππνδνκήο 

 Έιιεηςε έηνηκσλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Γπζθνιία δηαρείξηζεο ηάμεο εξγαζηεξίνπ 

 Αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο  ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο (Κνξδάθε, 2003) 

Χο ζπλέρεηα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξφζθαηεο κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (βνιόπνπινο, 2001), ζπλερίδνπλ λα 

δείρλνπλ, φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλερίδεη λα αξλείηαη ηελ 

νηθεηνπνίεζε ζηελ πξάμε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο σο επνπηηθνχ κέζνπ φπσο 

πξνηείλνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα.  (Υξνλάθε, 2006) 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δε 

ζηακαηά ζην ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά εθηείλεηαη ζε πξαθηηθέο 

φπνπ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο επηηεινχλ κηα ζεηξά απφ ξφινπο. 

 

2.7  Αβάθην 

 

Σν ινγηζκηθφ Αβάθην E-Slate, είλαη κηα εθαξκνγή Java, ε νπνία απεπζχλεηαη 
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ζε καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε 

Δθπαηδεπηηθψλ Μηθξφθνζκσλ θπξίσο γηα ηα Μαζεκαηηθά, αιιά θαη άιιεο επηζηήκεο,  

φπσο ηελ Ιζηνξία, ηηο Ξέλεο Γιψζζεο, ηε Γεσγξαθία θαη ηε Φπζηθή. πλήζσο 

αλαθέξεηαη θαη ζε δηαζεκαηηθνύο  Μηθξφθνζκνπο, πνπ εληάζζνληαη ζε πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Σα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ, ζεσξνχληαη νη κηθξόθνζκνη 

(ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ εζηηαζκέλσλ εθαξκνγψλ) θαη νη αιιεινζπλεξγαδφκελεο 

ςεθίδεο  (βηβιηνζήθε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ππνινγηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ - software 

components, εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε). Χο θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

Αβάθην E-Slate, αλαθέξεηαη ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Learning 

Technology Group), κε θνξέα αλάπηπμεο, ην Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο 

Δ.Δ.Σ. 

 

2.7.1   Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο 

  Η αξρηθή νζφλε πεξηιακβάλεη έλα γεληθεπκέλν κελνχ κε ηέζζεξεηο θχξηεο 

επηινγέο (ρήκα 2.29) : 

 Μηθξφθνζκνο 

 Φεθίδα 

 Δξγαιεία 

 Βνήζεηα 

 

(ρήκα 2.29 : Η γξακκή κελνύ ηνπ ινγηζκηθνύ)  

 ην κηθξόθνζκν πεξηέρνληαη νη ιεηηνπξγίεο : Γεκηνπξγία λένπ κηθξφθνζκνπ, 

άλνηγκα ππάξρνληνο κηθξφθνζκνπ, άλνηγκα κηθξφθνζκνπ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε 

πξφζθαηα, πινήγεζε ζε δηαθνξεηηθνχο κηθξφθνζκνπο, απνζήθεπζε, δεκηνπξγία 

φςεσλ,  παθεηάξηζκα, αθαίξεζε ςεθίδσλ,  Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ κηθξνθόζκνπ, 

Δθηππψζεηο, Κιείζηκν θαη Έμνδνο κηθξνθόζκνπ θαη άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο. 

 ην κελνχ Φεθίδα εκπεξηέρεηαη κηα πινπζηφηαηε ζπιινγή απφ ςεθίδεο, απφ 

ηελ νπνία κπνξνχκε λα επηιέμνπκε απηή πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζέινπκε λα αλαπηχμνπκε (ρήκα 2.30).  

http://www.cti.gr/
http://www.cti.gr/RD3/
http://www.cti.gr/RD3/
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(ρήκα 2.30 : Σν ππνκελνύ Νέαο Φεθίδαο) 

Η επηινγή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ςεθίδσλ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηελ 

εκθάληζή ηεο, ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο γηα επεμεξγαζία. Σν ππνκελνχ απηφ, 

πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο, φπσο : Αιιαγή νλφκαηνο ςεθίδαο,  Αθαίξεζε, 

Γηαρείξηζε, Αληηγξαθή θαη Δπηθφιιεζε, Δθηχπσζε, Γηάθνξεο ξπζκίζεηο, 

Δπεμεξγαζία κνξθήο ςεθίδαο, Γεκηνπξγία ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ. 

Η ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ αλάκεζα ζηηο ςεθίδεο, απνηειεί κηα λεπξαιγηθή θαη 

ζπνπδαία ηδηφηεηα. Δθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ ζπλδέζκσλ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ςεθίδσλ κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Logo. Έηζη, θάζε 

ςεθίδα έρεη ηηο δηθέο ηηο εληνιέο, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπκε δηθέο καο ιεηηνπξγηθφηεηεο ή λα πξνζδηνξίζνπκε είηε πην 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ είηε λα ζπλδέζνπκε 

ςεθίδεο πνπ δελ «επηθνηλσλνχζαλ» πξηλ, κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ ζπλδέζκσλ. 

(Δγρεηξίδην Υξήζεο «Αβάθην»). 

Μία ραξαθηεξηζηηθή δπλαηφηεηα ζην ινγηζκηθφ είλαη, φηη κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ, ζχλζεηε ςεθίδα θαη λα ηεο πξνζδψζεη ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφο επηζπκεί, αθφκε θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο ςεθίδα εκθσιεαζκέλε κέζα ζε ςεθίδα κε ηελ έλλνηα ηεο 
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θιεξνλνκηθόηεηαο. 

 ην κελνχ Δξγαιεία έρνπκε ηε δηαρείξηζε ζπλδέζκσλ, ςεθίδσλ, φςεσλ, 

θαζψο θαη δηάθνξα πξνγξακκαηηζηηθά βνεζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Java. 

 Σέινο ζην κελνχ Βνήζεηα ππάξρεη εκπεξηζηαησκέλε αλαθνξά κε ηα 

αληίζηνηρα παξαδείγκαηα, ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

Αβάθην.  

 

2.7.2     Οη παηδαγσγηθνί ζηόρνη 

Ο βαζηθφο παηδαγσγηθφο ζηφρνο ηνπ Αβάθην είλαη, κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο, λα δεκηνπξγήζνπκε ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ δηα ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο, 

λα εηθάδνπλ κέζα απφ επαγσγηθή δηαδηθαζία, λα δηαηππψλνπλ θαη λα γεληθεχνπλ 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο.  Αθφκα λα θαηαλννχλ  ηηο έλλνηεο ηεο αλαινγίαο θαη ηνπ ιφγνπ 

κεηαμχ δηαθφξσλ αιιεινεμαξηψκελσλ κεγεζψλ φπσο είλαη νη πιεπξέο, νη πεξίκεηξνη, 

ηα εκβαδά δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ φπσο ηα ηεηξάγσλα,  ηα φκνηα ηξίγσλα,  ηα φκνηα 

νξζνγψληα θ.ι.π. (Μαπξνπδήο, 2007) 

Αλαπηχζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα καζεηέο πνπ ζεσξνχλ παηρλίδη ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν, κε ηε ρξήζε θνξεηνχ GPS θαη εξγαιείσλ 

γηα ραξηνγξάθεζε θαη ρξνλνκέηξεζε. Σν Αβάθην απνηειεί κηα   εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεδηαζκέλε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηελ 

επηθνηλσλία, ηε δηεξεχλεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Οη καζεηέο ηαμηδεχνπλ πάλσ ζε έλαλ ράξηε θπβεξλψληαο έλα 

αεξνπιάλν πνπ επεξεάδεηαη απφ ηνλ άλεκν. Έηζη εμνηθεηψλνληαη κε ηα δηαλπζκαηηθά 

κεγέζε ζηα Μαζεκαηηθά. 

ην εξγαζηήξην επηλνήζεθε ε ηδέα ηνπ ρεδίνπ δηεξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο βαζηζκέλεο ζε εξγαιεία ύγρξνλεο Σερλνινγίαο πνπ αξγφηεξα 

νλνκάζηεθε ελάξην θαη δηαδφζεθε επξέσο. Η εηδηθή αμία ησλ ζελαξίσλ είλαη, φηη 

πεξηιακβάλνπλ ηεθκεξίσζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο ζρεδηαδφκελεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε απηή λα απνηειεί παηδαγσγηθή θαηλνηνκία.  

Έηζη εάλ πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζην 

εξγαιείν κεηαβιεηφηεηαο (ςεθίδα κεηαβνιέαο), ζα δηαπηζηψζνπκε, φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν απηφ ππνινγηζηηθφ εξγαιείν επηηξέπεη ηελ ζπλερή αιιαγή, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ελφο ζρήκαηνο, ην νπνίν έρεη 
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δεκηνπξγεζεί κε παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο αιιάδεη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο. Σν 

γεγνλφο, φηη ε εμέιημε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο σο απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο ηηκήο 

κηαο κεηαβιεηήο κηαο δηαδηθαζίαο γίλεηαη δπλακηθά, κε ζπλερή ηξφπν θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απφθηεζεο επνπηηθήο εκπεηξίαο ζρεηηθά 

κε ηελ επίδξαζε ηεο αιιαγήο ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο ζηε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ νη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο κειεηψκελεο έλλνηαο. (Γιέδνπ, 2002) 

Η ππνινγηζηηθή ηερλνινγία αμηνπνηείηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηε 

κνξθή ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ καζεηή. Οη 

καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαηηζέκελν ινγηζκηθφ γηα ζπκβνιηθή έθθξαζε ησλ 

ζθέςεσλ, ηδεψλ, δηαηζζήζεψλ ηνπο θαη πεηξακαηηζκφ κε απηέο. Η αλάγθε εξκελείαο 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηελ νπνία ιακβάλνπλ απφ ην κεράλεκα, ηξνθνδνηεί ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα ε νπηηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο ηνπο 

ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

γηα εζηηαζκέλεο παξεκβάζεηο. 

 

2.7.3    Δθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε  

 Σν Αβάθην E-Slate ζχκθσλα κε ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην,  πξνζθέξεη ζηελ 

επξχηεξε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα (εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, ζπγγξαθείο 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθδφηεο) εξγαιεία πςεινχ επηπέδνπ γηα ηε ζχλζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ Μηθξόθνζκσλ (εζηηαζκέλσλ εθαξκνγψλ) γηα πεηξακαηηζκφ θαη 

δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ, ελλνηψλ, ππνζέζεσλ θαη ζπζρεηηζκψλ. Ιδέεο εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κπνξνχλ εχθνια λα κεηαηξαπνχλ ζε ινγηζκηθφ, ζηε κνξθή 

Μηθξφθνζκσλ πνπ απαξηίδνληαη απφ Φεθίδεο. Οη Φεθίδεο παξέρνληαη σο κηα 

ελφηεηα, νη νπνίεο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο ζε νπνηνλδήπνηε 

ζπλδπαζκφ. Έηζη, κε θαηάιιειε δηαζχλδεζε ησλ Φεθίδσλ απφ ηνλ ρξήζηε-

εθπαηδεπηηθφ, ζπληίζεηαη ην θάζε θνξά ζηνρεπφκελν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ-

δξαζηεξηφηεηα. Η δηαζχλδεζε θαη δηαρείξηζε ηφζν ησλ ςεθίδσλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Μηθξφθνζκσλ) κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κέζα 

απφ κηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζπκβνιηθή γιψζζα βαζηζκέλε ζηε Logo.  

Η εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπ δηεξεπλεηηθνχ απηνχ ινγηζκηθνχ, ζε ζρνιηθέο 

θνηλφηεηεο θαη ζε παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, ζπλεηζέθεξε κε ζπλερή αληαπφθξηζε, 

ζηε βειηίσζε θαη επηδηφξζσζε πξφηππσλ αξρηθψλ εθδφζεσλ. Μπνξνχκε λα 
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δεκηνπξγήζνπκε Μηθξόθνζκνπο  ζρεδηαζκέλνπο γηα ηε δηεξεχλεζε αιγεβξηθψλ θαη 

γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ, φπσο : δπλακηθφο ρεηξηζκφο βαζηθψλ γεσκεηξηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, θαηαζθεπή γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, εκπέδσζε γξαθηθψλ 

απεηθνλίζεσλ κέζα απφ αλαπαξαζηάζεηο πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Έηζη, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη, θιεξνλνκεί 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ εθπαηδεπηηθά αμηνπνηήζηκε πνηφηεηα, φπσο: 

1) Γπλακηθά   ζπζρεηηδφκελεο    πνιιαπιέο   αλαπαξαζηάζεηο        καζεκαηηθψλ   

     ελλνηψλ 

2) Καηαζθεπή θαη δηαρείξηζε κνληέισλ θαη πξνζνκνηψζεσλ 

3) Τςεινχ επηπέδνπ δηα-δξαζηηθφηεηα  

4) Γνκήζηκε θαη πξνζαξκφζηκε ιεηηνπξγηθφηεηα 

5) Γνκεκέλν θαη πξνζαξκφζηκν πνιπκεζηθφ πιηθφ κε ρξήζε εηθφλαο θαη ήρνπ 

6) Πξνγξακκαηηδφκελα αληηθείκελα θαη ζπκπεξηθνξέο 

7) Γηαζχλδεζε κε εξγαζηεξηαθά φξγαλα κεηξήζεσλ 

 

2.7.4   Πιενλεθηήκαηα 

Σν εξγαζηήξην, φπσο είλαη γλσζηφ, απνηειεί θνηηίδα εμεηδίθεπζεο ζηε 

δεπηεξνγελή αλάπηπμε δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ πνηθηιίαο θαη δηαζεκαηηθνύ 

ζπλδπαζκνύ αληηθεηκέλσλ, φπσο ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε γεσγξαθία, ε ηζηνξία, 

ε γιψζζα θαη ε πιεξνθνξηθή. ηα  πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζέγγηζεο αλάπηπμεο 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ,  ζπγθαηαιέγνληαη : 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο Μηθξνθόζκσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα ίδηα εξγαιεία κε ηνπο αξρηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Καηά ηε δηαδηθαζία 

ζχλζεζεο, νη ζρεδηαζηέο  ζθέθηνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, κε βάζε 

δνκηθά πιηθά πςεινχ επηπέδνπ, ηηο Φεθίδεο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ 

γλψξηκεο νληφηεηεο ηνπ γλσζηηθνχ  ρψξνπ, αληί λα μεθηλνχλ απφ 

πξσηφγνλα δνκηθά ζπζηαηηθά (π.ρ. αξηζκνχο θαη δνκέο δεδνκέλσλ 

θάπνηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ) ζηελ πξνζπάζεηα λα 

θσδηθνπνηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο θαη αιγνξίζκνπο. 

 Η επειημία ζχλζεζεο ιεηηνπξγηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ γίλεηαη δπλαηή κε 

ηε ρξήζε Φεθίδσλ, αλνίγεη θαηλνχξγηεο πξννπηηθέο γηα ηελ πινπνίεζε 

ζπλδπαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο δελ ήηαλ εθηθηέο κε 
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πξνεγνχκελεο κεζφδνπο αλάπηπμεο.  

 Γίλεηαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε δνκψλ θαη θαηαζθεπψλ κε 

πξνθαλή νθέιε: κηθξφ ρξφλν αλάπηπμεο πξσηνηχπσλ (rapid 

prototyping), ειαρηζηνπνίεζε πξνζπάζεηαο θαη ρξφλνπ. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλνη ηνπο ην πεξηερφκελν, 

ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο, πινθήο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ελφο Μηθξόθνζκνπ. 

Οη Φεθίδεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν πνπ λα είλαη 

αιιεινζπλεξγάζηκεο θαη αληαιιάμηκεο αθφκα θη αλ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο, γεθπξψλνληαο έηζη ην θελφ κεηαμχ ησλ κέρξη ηψξα απνκνλσκέλσλ 

εθαξκνγώλ, πνπ δελ κπνξνχζαλ παξά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο πεξηζηάζεηο 

γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ. Γίλεηαη δειαδή εθηθηή ε ζχλζεζε παξαδνζηαθά κεηαμχ 

ηνπο μέλσλ πεξηβαιιφλησλ ζε εληαία ιεηηνπξγηθά ζχλνια. Η δπλαηφηεηα απηή δίλεη 

επηπιένλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ Φεθίδσλ ηελ ειεπζεξία επηινγήο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο (φπσο ηελ πεξίπησζε επηινγήο ζπζθεπψλ γηα ηε 

ζχλζεζε ελφο ερνζπλφινπ απφ ζπζθεπέο δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ). 

(Αζθηαλάθε – Θέκειε, 2005) 

Η επηινγή ησλ ςεθίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νπνηαδήπνηε δηδαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γίλεηαη κε θξηηήξην ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ρήκα 2.31), κέζα δειαδή 

απφ:  

 Σε ζπκβνιηθή έθθξαζε ησλ πεξηερφκελσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

 Σε ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ελλνηψλ απηψλ. 

 Σν δπλακηθφ ρεηξηζκφ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. 

 Σε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δπί παξαδείγκαηη,  νη ςεθίδεο απηέο κπνξεί λα είλαη: 

 Φεθίδα Γιώζζα ζηελ νπνία κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ζε γιψζζα 

Logo. 

 Φεθίδα Κακβάο, ζηελ νπνία έρνπκε ηε γεσκεηξηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεκάησλ πνπ παξαζηήζακε ζπκβνιηθά 

ζηελ ςεθίδα Γιώζζα. 

 Φεθίδα Μεηαβνιέαο, κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα 
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δηαρεηξηζηνχκε άκεζα θαη δπλακηθά ην κέγεζνο ησλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνπκε ζηελ ςεθίδα 

Κακβάο. 

 Φεθίδα Βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία κπνξνχκε λα εηζάγνπκε 

θαη λα δηαρεηξηζηνχκε δεδνκέλα ζε κνξθή πίλαθα. 

 Φεθίδα Κνπκπί, κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηα 

δεδνκέλα, πνπ ζα εηζάγνπκε ζηελ  ςεθίδα Βάζε δεδνκέλσλ. 

 

(ρήκα 2.31 : ελάξηα κηθξνθόζκσλ κε δηάλπζκα, ζύλνιν, ρξνλνκεραλή θαη δηζδηάζηαην 

κεηαβνιέα) 

 

2.7.5     Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγηζκηθνύ 

Σν Αβάθην είλαη έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε 

δηεξεπλεηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα κία πνηθηιία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κέζα απφ κία 

κεγάιε γθάκα ςεθίδσλ. Παξέρεη ζηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη, ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεη ην ινγηζκηθφ - κέζα απφ ηε δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ 

ςεθίδσλ θαη ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ - ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρνιηθή πξαθηηθή. Ο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηε 

δηαζπλδεζηκφηεηα θαη ηε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνδίδεηαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ν ξφινο ηνπ ζπλερψο εμειηζζφκελνπ επαγγεικαηία ν νπνίνο 

πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

κέζα, εξγαιεία θαη αλαπαξαζηάζεηο θαζψο θαη γηα ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα  
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ησλ ελλνηψλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ δηδάζθεη 

(Κπλεγόο, 2005). 

Η αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ έρεη βαζηζηεί ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ςεθίδσλ. Οη 

ςεθίδεο είλαη ινγηζκηθά πνπ απνηεινχλ ηνπο δνκηθνχο ιίζνπο, γηα ηελ θαηαζθεπή 

ινγηζκηθνχ ζχλζεηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σέινο, ε ηεθκεξίσζε θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

πξνδηαγξαθέο βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Αβάθην ην θαζηζηνχλ πξσηφηππν. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη: 

 Απνηειεί δηεξεπλεηηθφ ινγηζκηθφ 

 Η  πξνγξακκαηηζηηθφηεηα    (scriptability)  σο   κέζν     δεπηεξνγελνχο  

               αλάπηπμεο 

 H  δηαζεκαηηθφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα ζχλζεηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

 

2.8    Geogebra 

 

Σν πξφγξακκα  GeoGebra είλαη έλα δπλακηθφ καζεκαηηθφ  ινγηζκηθφ, πνπ 

ζπλδπάδεη Γεσκεηξία, Άιγεβξα θαη Λνγηζκφ. Αλαπηχζζεηαη (κέρξη θαη ζήκεξα) απφ 

ηνλ Απζηξηαθφ καζεκαηηθφ Markus Hohenwarter ζην παλεπηζηήκην Florida Atlantic, 

σο βνήζεκα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ,  γηα  εθείλνπο πνπ καζαίλνπλ θαη 

δηδάζθνπλ ηα καζεκαηηθά ζηα ζρνιεία. Πξφζθαηα  έηπρε ρνξεγίαο απφ ηελ 

Απζηξηαθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ, ηελ Απζηξηαθή θπβέξλεζε θαη ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Δπηζηεκψλ ησλ ΗΠΑ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. 

ρεηηθά κε ηελ εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ, πνιινί πηζηεχνπλ φηη απηφ είλαη αλέθηθην. Οη εθπαηδεπηηθνί θπξίσο, 

έρνπλ ηελ άπνςε, φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη αξθεηά 

κεγάιν, ζε ζρέζε κε ην δηαηηζέκελν ρξφλν θαη έηζη δελ αθήλεη θάπνην πεξηζψξην γηα 
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δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή.  

Πηζηεχνπλ φηη απαηηείηαη ρξφλνο : 

 Γηα ηε κάζεζε ησλ ρεηξηζκψλ θαη ησλ ηδηαηηέξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ 

 Γηα ηε δεκηνπξγία – θαηαζθεπή ηνπ θάζε πεξηβάιινληνο απφ ηνπο καζεηέο 

 ε νπηηθέο δηεξεπλήζεηο . 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά πηζηεχεηαη, φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ πνιιέο δηδαζθαιίεο πνπ θάλνπλ ζηνλ πίλαθα κε ηελ θηκσιία, κε 

ηνλ ππνινγηζηή. Αξθεί λα ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη εύζηνρα ζελάξηα ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηεξεπλνχλ θαηάιιεια 

θαηλφκελα πξνβιεκαηηζκνχ θαη κάζεζεο κε ηε ρξήζε απιψλ θαη θαηαλνεηψλ 

ππνινγηζηηθψλ εξγαιείσλ. Δπίζεο, ππάξρεη ε άπνςε φηη ε κάζεζε ηερληθψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ ησλ καζεκαηηθψλ, 

είλαη ειιηπήο θαη αλαπνηειεζκαηηθή, φηαλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ βαζηά θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ απηψλ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ησλ απφςεσλ απηψλ ζπλνςίδνληαη 

ζην φηη : 

 Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ 

 Σα ζέκαηα δηαπξαγκάηεπζεο αθνξνχλ αθξηβψο ηε δηδαθηέα χιε ηνπ 

καζήκαηνο 

 Οη κηθξφθνζκνη πνπ δεκηνπξγνχκε κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο 

 Οη ρεηξηζκνί πνπ απαηηνχληαη είλαη ειάρηζηνη θαη αθνξνχλ (ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο) ηε δηαρείξηζε εηνίκσλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ κηθξφθνζκσλ 

 Υξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ην ρψξν ηνπ καζεηή. 

 

(ρήκα 2.32 : Λνγόηππν ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Λπθείνπ) 

Έηζη ινηπφλ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ GeoGebra  πξνζεγγίδεη ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν, κε ηνλ νπνίν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 
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(ρήκα 2.32), λα εκπιέθνληαη ζε δηεξεπλήζεηο (δξάζε ε νπνία αλαπηχζζεηαη απφ 

ηνπο καζεηέο, φηαλ εμεξεπλνχλ έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ) κε ηηο πην ζεκαληηθέο 

έλλνηεο ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ αμηνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην 

ινγηζκηθφ. (Γαβξίιεο, 2005) 

To GeoGebra απνηειεί κηα ειεχζεξε εθαξκνγή καζεκαηηθψλ κε  πνιιέο 

πιαηθφξκεο κε δπλακηθφ ηξφπν γηα ηα ζρνιεία πνπ ελζσκαηψλεη  Γεσκεηξία (ρήκα 

2.33), Άιγεβξα (ρήκα 2.34) θαη Λνγηζκφ. Έρεη ιάβεη αξθεηά δηεζλή βξαβεία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βξαβείσλ ινγηζκηθνχ εθπαίδεπζεο ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Γεξκαλίαο. 

Σν ινγηζκηθφ Geogebra απνηειεί κηα ζπιινγηθή εξγαζία, απφ κία κεγάιε θαη 

δξαζηήξηα θνηλφηεηα καζεκαηηθψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ θφζκνπ. Η Geogebra 

ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά πξνγξακκάησλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο (Geometer’s 

Sketchpad , Cabri, Cinderella, EucliDraw, WinGeom) θαη πξνγξακκάησλ γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ (Graphmat, WinPlot). Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δπλακηθνχ 

θχιινπ εξγαζίαο ζε κνξθή ηζηνζηνζειίδαο (html).  Γεκηνπξγεί γξαθηθά ζε γιψζζα 

Postcript (eps) αιιά αλ ηα γξαθηθά ηνπ εμαρζνχλ (κε ηελ εληνιή Export) ζε κνξθή 

png κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ σο εηθφλεο ζε έγγξαθα θαη άιισλ εθαξκνγψλ.  

(Φεξγαδηώηεο,  2006) 

Η ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ GeoGebra ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ έρεη σο 

γεληθφ ζηφρν ηελ νπηηθνπνίεζε νξηζκέλσλ ελλνηψλ θαζψο θαη ηε γεσκεηξηθή 

εξκελεία πξνηάζεσλ ηεο Άιγεβξαο. 

 

(ρήκα 2.33 : Καηαζθεπή θαζέησλ επζεηώλ) 
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Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη νη ζπλαξηήζεηο δηδάζθνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, κε ηα δηαζέζηκα ζηαηηθά κέζα ηεο εηθφλαο ηνπ βηβιίνπ θαη 

ηνπ πίλαθα. Η δπλακηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλαξηήζεσλ απηψλ, δειαδή ε 

δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε θαζψο αιιάδνπλ νη 

παξάκεηξνη, δίλεη ηελ επθαηξία ζην καζεηή, γηα θαιχηεξε κειέηε θαη δηεξεχλεζε άξα 

θαη θαηαλφεζε (Κεΐζνγινπ, 2006) 

 

[ρήκα 2.34 : Δπίιπζε γξακκηθνύ ζπζηήκαηνο δύν εμηζώζεσλ κε δύν αγλώζηνπο θαη 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ιύζεο ζην ζεκείν Μ(4,3.5)] 

 

2.8.1    Η  επηθάλεηα εξγαζίαο 

Σo Geogebra ινηπφλ, έλα δπλακηθφ ινγηζκηθφ καζεκαηηθψλ, καο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε ζεκεία, ηκήκαηα, επζείεο, εκηεπζείεο, δηαλχζκαηα, 

θσληθέο ηνκέο, ζπλαξηήζεηο θ.ά. Όια απηά κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε δπλακηθφ 

ηξφπν. Μπνξνχκε επίζεο λα εηζάγνπκε εμηζψζεηο, θαη ζπληεηαγκέλεο, θαζψο θαη λα 

ππνινγίδνπκε ξίδεο, παξαγψγνπο θαη νινθιεξψκαηα. 

ηελ επηθάλεηα  εξγαζίαο ηνπ Geogebra δηαθξίλνπκε : 

(Α) Σα επηά κελνχ εληνιψλ (ρήκα 2.35), πνπ ην θαζέλα απφ απηά 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά βαζηθψλ εληνιψλ. 

 

(ρήκα 2.35 : Η γξακκή κελνύ ηνπ ινγηζκηθνύ) 
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Αξρείν: Μπνξνχκε λα αλνίμνπκε έλα ππάξρνλ αξρείν, ή έλα λέν, λα 

απνζεθεχζνπκε ηελ εξγαζία καο, λα θάλνπκε πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο θιπ. 

Δπεμεξγαζία: Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε αληηθείκελα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα 

δηαγξάςνπκε, αληηγξάςνπκε, κεηαθηλήζνπκε, λα δνχκε ηηο ηδηφηεηεο – 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ θαη αλ επηζπκνχκε θάπνηεο απφ απηέο λα ηηο 

αιιάμνπκε (νλνκαζία, εηηθέηα, ηηκέο, ρξψκα, πάρνο γξακκψλ θιπ). Δπίζεο λα 

αλαηξέζνπκε ηελ ηειεπηαία καο θίλεζε.  

Πξνβνιή: Μπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε (ή φρη) ζχζηεκα ησλ νξζνγσλίσλ 

αμφλσλ, κε ή ρσξίο πιέγκα, λα κελ εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν άιγεβξαο, λα 

αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ παξαζχξσλ (νξηδφληηα παξάζεζε), λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο αληηθεηκέλσλ κε πιεθηξνιφγεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ (κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν). Μπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε έλαλ πίλαθα πνπ θαηαγξάθεη φια 

ηα βήκαηα ηεο θαηαζθεπήο καο (πξσηφθνιιν ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο), θαζψο θαη κηα 

κπάξα πινήγεζεο ψζηε λα επαλαιάβνπκε κηα θαηαζθεπή βήκα πξνο βήκα, δίλνληάο 

καο ηε δπλαηφηεηα λα ηα ηξνπνπνηήζνπκε.   

Δπηινγέο: Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο γσληψλ (κνίξεο ή 

αθηίληα), ην πιήζνο ησλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ ελφο δεθαδηθνχ αξηζκνχ, ηνλ ηξφπν 

παξάζηαζεο ελφο ζεκείνπ, ηνλ ηξφπν παξάζηαζεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο ζεκείνπ, 

ην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο. Μπνξνχκε επίζεο: λα δειψζνπκε αλ επηζπκνχκε λα 

κπαίλνπλ απηφκαηα ή φρη εηηθέηεο ζηα αληηθείκελα πνπ ζρεδηάδνπκε, ηε γιψζζα 

εκθάληζεο ησλ γξακκάησλ, λα κνξθνπνηήζνπκε ην παξάζπξν γεσκεηξίαο (ην ρξψκα 

ηνπ, ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ αμφλσλ θιπ). 

Δξγαιεία: Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζζνχκε λέα εξγαιεία 

εθηφο απφ ηα ππάξρνληα, θαζψο θαη λα πξνζαξκφζνπκε ζηηο αλάγθεο καο ηελ 

ππάξρνπζα εξγαιεηνζήθε. 

Παξάζπξν: Μπνξνχκε λα αλνίμνπκε λέα παξάζπξα θαη λα εξγαδφκαζηε 

παξάιιεια ζε θάζε έλα απφ απηά. 

Βνήζεηα : Σν ινγηζκηθφ δηαζέηεη online βνήζεηα θαηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

ρξεζηκφηαηε γηα θάζε ρξήζηε. 

(Β) Σα δέθα εηθνλίδηα ηεο εξγαιεηνζήθεο, 

 

(ρήκα 2.36 : Η εξγαιεηνζήθε ηνπ Geogebra) 
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Η Δξγαιεηνζήθε βξίζθεηαη  θάησ απφ ηα βαζηθά κελνχ εληνιψλ θαη 

απνηειείηαη απφ 10 εηθνλίδηα. Δπηιέγνληαο θάζε εηθνλίδην, εκθαλίδνληαη θαη άιιεο 

δπλαηφηεηεο πέξαλ απηήο πνπ  εηθνλίδεηαη, ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε (ρήκα 2.36).  Αλαιπηηθφηεξα, νη δπλαηφηεηεο ησλ εηθνληδίσλ 

είλαη : 

1
Ο
 Δηθνλίδην :   Δπηινγή ελφο  αληηθεηκέλνπ, (Μεηαθίλεζε θαη πεξηζηξνθή). 

2
Ο
 Δηθνλίδην :  ρεδίαζε ζεκείσλ, (Σνκή 2 αληηθεηκέλσλ, Μέζν επζπγξάκκνπ 

ηκήκαηνο). 

3
Ο
 Δηθνλίδην : ρεδίαζε επζείαο πνπ δηέξρεηαη απφ 2 ζεκεία, ηκήκα πνπ 

νξίδεηαη απφ 2 ζεκεία, ηκήκα κε γλσζηφ κήθνο θαη άθξν έλα ζεκείν, εκηεπζεία κε 

αξρή έλα ζεκείν, ε νπνία δηέξρεηαη απφ έλα άιιν ζεκείν, δηάλπζκα πνπ νξίδεηαη απφ 

2 ζεκεία. 

4
Ο
 Δηθνλίδην : Καηαζθεπή θαζέηνπ ή παξαιιήινπ απφ ζεκείν πξνο επζεία, 

κεζνθάζεηνο επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο, δηρνηφκνο γσλίαο, εθαπηφκελε απφ ζεκείν 

πξνο θχθιν, γεσκεηξηθφ ηφπν ζεκείσλ κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα.   

5
Ο
 Δηθνλίδην : ρεδίαζε πνιπγψλσλ, αιιά θαη θαλνληθψλ πνιπγψλσλ  

(ζρεδηάδνληαο δχν θνξπθέο, δίλνληαο ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ θαη δειψλνληαο ζε 

παξάζπξν ην πιήζνο ησλ πιεπξψλ). 

6
Ο
 Δηθνλίδην : ρεδίαζε θχθινπ κε θέληξν έλα δνζκέλν ζεκείν, θχθινπ κε 

γλσζηφ θέληξν θαη  κήθνο αθηίλαο, θχθινπ πνπ δηέξρεηαη απφ 3 ζεκεία, εκηθχθιην 

πνπ νξίδεηαη απφ 2 ζεκεία, θπθιηθνχ ηφμνπ πνπ δηέξρεηαη απφ 2 ζεκεία, εχξεζε ηεο 

πεξηκέηξνπ θπθιηθνχ ηφμνπ πνπ δηέξρεηαη απφ 3 ζεκεία, θαηαζθεπή θπθιηθνχ ηνκέα 

κε θέληξν γλσζηφ ζεκείν, ν νπνίνο δηέξρεηαη απφ 2 άιια ζεκεία .Πξνζδηνξηζκφο ηεο 

πεξηκέηξνπ θπθιηθνχ ηνκέα πνπ δηέξρεηαη απφ 3 ζεκεία, θαζψο θαη  θαηαζθεπή 

θσληθήο ηνκήο πνπ δηέξρεηαη απφ 5 ζεκεία. 

7
Ο
 Δηθνλίδην : ρεδίαζε γσλίαο (κε 3 ζεκεία, ην κεζαίν ε θνξπθή), θαζψο θαη 

γσλίαο κε θνξπθή γλσζηφ ζεκείν πνπ δηέξρεηαη απφ έλα άιιν ζεκείν θαη έρεη γλσζηφ 

κήθνο, κέηξεζε ηεο απφζηαζεο δχν ζεκείσλ, εχξεζε ηεο θιίζεο κηαο επζείαο. 

8
Ο
 Δηθνλίδην : Καηαζθεπή  ζπκκεηξηθνχ ζεκείνπ σο πξνο άμνλα, ή σο πξνο 

ζεκείν, πεξηζηξνθή  ζεκείνπ σο πξνο θάπνην γλσζηφ ζεκείν θαηά δνζκέλε γσλία, 

κεηαθνξά αληηθεηκέλνπ θαηά γλσζηνχ δηαζηήκαηνο, θαηαζθεπή ηνπ νκνηφζεηνπ  

αληηθεηκέλνπ σο πξνο γλσζηφ ζεκείν θαηά δνζκέλν ιφγν. 

9
Ο
  Δηθνλίδην : Δηζαγσγή δξνκέσλ, ζρεδίαζε  πιαηζίνπ ζην παξάζπξν 
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γεσκεηξίαο, εηζαγσγήο θείκελνπ θαη εηθφλσλ, εχξεζε ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν 

αληηθείκελα. 

10
Ο
 Δηθνλίδην : Μεηαθίλεζε ηνπ ζρήκαηφο καο, κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζεο 

απηνχ, εκθάληζε ή απφθξπςε αληηθεηκέλσλ – εηηθεηψλ,  αληηγξαθή ελφο αληηθεηκέλνπ 

ζε άιια θαη ηέινο δηαγξαθή αληηθεηκέλσλ. 

(Γ) Σα δχν κεγάια παξάζπξα - frames (Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξίαο) ην έλα 

δίπια ζην άιιν. Σν GeoGebra έρεη εχρξεζην θαη απιφ user interface. Όηαλ 

δεκηνπξγνχκε έλα ζρήκα ζην πιαίζην ηεο γεσκεηξίαο ηφηε εκθαλίδεηαη ε αιγεβξηθή 

αλαπαξάζηαζε απηνχ ηνπ ζρήκαηνο ζην πιαίζην ηεο άιγεβξαο. 

Σν παξάζπξν γεσκεηξίαο βξίζθεηαη ζην δεμηφ κέξνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, 

ηνπ Geogebra θαη κέζα ζ’ απηφ κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ζεκεία, επζχγξακκα 

ηκήκαηα, πνιχγσλα, δηαλχζκαηα, ζπλαξηήζεηο, επζείεο, θσληθέο ηνκέο. Απνθαιείηαη 

θαη ρώξνο ζρεδίαζεο.  

Σν παξάζπξν άιγεβξαο βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο 

ηνπ Geogebra. Σα αληηθείκελα (objects) ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ειεχζεξα 

β) εμαξηεκέλα. Σα αληηθείκελα απηά κπνξεί λα πξνθχςνπλ είηε κέζσ ηεο Δηζαγσγήο 

ζην θάησ κέξνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, είηε κε βάζε ην ζρεδηαζκφ – θαηαζθεπή 

ηνπο ζην παξάζπξν γεσκεηξίαο. Σα εμαξηεκέλα πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο 

ζρέζεο ηνπο κε θάπνηα κεηξηθά, δειαδή ειεχζεξα αληηθείκελα. (Καινγεξά, 2007). 

Σα δχν απηά παξάζπξα (ρήκα 2.37) έρνπλ ελλνηνινγηθά δχν φςεηο  : θάζε 

έθθξαζε ζην παξάζπξν άιγεβξαο αληηζηνηρεί ζε έλα αληηθείκελν ζην παξάζπξν 

γεσκεηξίαο θαη αληίζηξνθα. 

 

(ρήκα 2.37 : Σν παξάζπξν επηθνηλσλίαο Άιγεβξαο – Γεσκεηξίαο) 

(Γ) θάησ απφ απηά έλαλ ρψξν εηζαγσγήο λέσλ αληηθεηκέλσλ (κε 

πιεθηξνιφγεζε) ή εληνιψλ κέζα απφ έλα θαηάινγν εληνιψλ. 

 

(ρήκα 2.38 : Σν κελνύ εηζαγσγήο object) 

Σν Πεδίν Δηζαγσγήο βξίζθεηαη θάησ απφ ηα παξάζπξα άιγεβξαο θαη 
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γεσκεηξίαο. Υξεζηκεχεη ζην λα κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε εηζαγσγή 

αληηθεηκέλσλ ή εληνιψλ (ρήκα 2.38). Δπί παξαδείγκαηη, εηζαγσγή - θαηαζθεπή ηεο 

επζείαο y=ax+b, γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ α θαη b ή ηεο παξαβνιήο y=ax
2
 +bx + c. 

Σν GeoGebra είλαη γξακκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java θάηη πνπ ηνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα εθηειείηαη ζηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα.  Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  παξνπζηάζεηο 

αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη εηθφλεο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κε ζηφρν ηελ επηθνπξία 

ζηε δηδαζθαιία. 

Σέινο, ην GeoGebra φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ινγηζκηθφ ειεχζεξνπ θαη 

αλνηρηνχ θψδηθα, έηζη ραξαθηεξίδεηαη ζαλ έλα πνιπδχλακν εξγαιείν γηα visualizing 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ ζηνηρεηψδε κέρξη παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. Υσξίο θακία 

εκπνξηθή πξνψζεζε, έρεη αλαθαιπθζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ δεθάδεο ρηιηάδεο 

ελζνπζηψδεηο θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν.  Δζεινληέο απφ απηήλ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρνπλ κεηαθξάζεη ην GeoGebra ζε 35 γιψζζεο. Η  

πξνζθνξά ηνπ είλαη κεγάιε επθαηξία γηα ηε ρξήζε ηνπ, ζε ηνπηθέο γιψζζεο θαη ζε 

πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. (Μαπξνγηάλλεο, 2006) 

Σν έξγν έρεη θζάζεη ζε έλα ζεκείν, φπνπ ε ζπλέρηζε ηεο επηηπρνχο παξνπζίαο 

ηνπ, δελ κπνξεί πιένλ λα δηαηεξεζεί κφλν απφ έλα άηνκν, ηνλ Markus Hohenwarter, 

αιιά απφ κηα άηππε θνηλφηεηα ρξεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί ζηφρν, ε θαζηέξσζε 

Γηεζλψλ Ιδξπκάησλ GeoGebra, ηα νπνία ζα αλαπηχζζνπλ  έλα πιαίζην γηα ηελ 

παξνρή θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ησλ καζεηψλ έηζη 

ψζηε  λα ζπληνλίδνληαη νη κειινληηθέο έξεπλεο.   

 

2.9   Maxima 

 

Σν Μaxima είλαη έλα αιγεβξηθφ θαη ηαπηφρξνλα πξνγξακκαηηζηηθφ παθέην, ην 
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νπνίν απεπζχλεηαη ζε  καζεκαηηθνχο θαη θπζηθνχο. Δίλαη γξακκέλν ζε Γιψζζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ  C ++ θαη  Lisp. Όπσο φια ηα πξνγξάκκαηα ζπκβνιηθήο 

άιγεβξαο, έηζη θαη Μaxima , έρεη θάπνηνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο θαη κία δνκεκέλε 

γιψζζα, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ην ζχζηεκά ηνπ. 

ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ Μaxima κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε  ζην 

φηη, είλαη έλα ππνινγηζηηθφ καζεκαηηθφ ζχζηεκα (computer algebra system) ην νπνίν 

παξήρζε απφ ην ζχζηεκα Macsyma, ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ην Ακεξηθαληθφ 

Παλεπηζηήκην MIT απφ ην 1968 σο ην 1982 σο ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ Project MAC. Σν 

MIT έδσζε έλα αληίγξαθν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα (source code) ζην Σκήκα Δλέξγεηαο 

(Department of Energy) ην 1982. Η εθδνρή απηή είλαη γλσζηή σο DOE Macsyma. 

Έλα αληίγξαθν ηνπ DOE Macsyma έγηλε αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ William F. 

Schelter, θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Texas, απφ ην 1982 έσο ην ζάλαηφ ηνπ ην 

2001. Σν 1998 ν Schelter εμαζθάιηζε ηελ άδεηα απφ ην Σκήκα Δλέξγεηαο λα 

δεκνζηνπνηήζεη ηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ DOE Macsyma ππφ ηελ άδεηα GNU Public 

License, θαη ην 2000 μεθίλεζε ην ζρέδην Maxima (Maxima project) ζην SourceForge 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ DOE Macsyma, ην θαινχκελν ηψξα Maxima. ήκεξα ην 

Μaxima δηαηίζεηαη δσξεάλ γηα Windows, Linux θαη Mac. 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, πεξηιακβάλεη δέθα βαζηθά menu (ρήκα 2.39), 

απφ ηα νπνία μεθηλνχλ φιεο νη ζηνηρεηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μaxima. ην Maxima 

(Windows) έρνπκε ζηε δηάζεζή καο δχν γξαθηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο (GUI). Σν 

πξψην απφ απηά νλνκάδεηαη XMaxima θαη είλαη απηφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Σν 

δεχηεξν ην νπνίν νλνκάδεηαη wxMaxima είλαη έλα πιήξεο γξαθηθφ πεξηβάιινλ κε 

έηνηκα εηθνλίδηα, πιήθηξα θαη κελνύ. 

 

(ρήκα 2.39 : Η επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ) 

Σα βαζηθά menu πεξηέρνπλ : 

 File (Άλνηγκα, Απνζήθεπζε, Δθηχπσζε, Έμνδνο θ.ι.π.) 
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 Edit (Αληηγξαθή, Γηαγξαθή, Μεηαθίλεζε, Δπηινγή θ.ι.π.) 

 Maxima  (Δκθάληζε ζπλαξηήζεσλ,  Γηαθνπή,  Καζαξηζκφο Μλήκεο   

               θ.ι.π.) 

 Equations (Δπίιπζε εμηζψζεσλ, Ρίδεο πνιπσλχκσλ θ.ι.π.)  

 Algebra ( Πίλαθεο, Γξακκηθή Άιγεβξα θ.ι.π.) 

 Calculus (Παξαγψγηζε, Οινθιήξσζε, Αζξνίζκαηα, Γηλφκελα θ.ι.π.) 

 Simplify (Απινπνηήζεηο παξαζηάζεσλ, Σξηγσλνκεηξία, Μηγαδηθνί  

               θ.ι.π.) 

 Plot (Γξαθηθέο παξαζηάζεηο 2D θαη 3D) 

 Numeric (Πξαγκαηηθνί αξηζκνί θηλεηήο ππνδηαζηνιήο) 

 Help (Βνήζεηα θαη επξεηήξηα γηα ην ρξήζηε) 

Χο εληνιέο απνζήθεπζεο θαη θιήζεο αξρείσλ θαη ζπλαξηήζεσλ αλαθέξνληαη : 

 save(filename,all): απνζήθεπζε νιφθιεξνπ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 

 save(filename,funcs): απνζήθεπζε ζπλαξηήζεσλ. 

 load(filename): θιήζε απνζεθεπκέλνπ αξρείνπ. 

 

2.9.1   Δίζνδνο – Έμνδνο – Σειεζηέο - πλαξηήζεηο 

ηε γξακκή εληνιψλ εκθαλίδεηαη, ν αξηζκφο εηζφδνπ ζηε κνξθή (%i1).  Σν 

γξάκκα i αληηζηνηρεί ζηε ιέμε input (είζνδνο) δεδνκέλσλ, ν αξηζκφο 1 ζηε δηάηαμε, 

αθνχ είλαη ην πξψην ζηνηρείν. Απηφο είλαη ν ηξφπνο λα καο δείρλεη φηη ην  Maxima  

είλαη έηνηκν λα δερηεί είζνδν. Αλαινγηθά ε έμνδνο  παξνπζηάδεηαη αξηζκεκέλε ζηελ 

ίδηα κνξθή (%o1) δειαδή ην γξάκκα o απφ ηε ιέμε output (έμνδνο - απνηέιεζκα). 

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζην Maxima, είλαη νη ηέζζεξηο βαζηθέο πξάμεηο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, πνπ  δειψλνληαη κε ηα ζπλήζε ζχκβνια «+» γηα ηελ πξφζζεζε, «-» 

γηα ηελ αθαίξεζε, «*» γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, «/» γηα ηε δηαίξεζε θαη «^» ή «**» 

γηα ηελ χςσζε ζε δχλακε. Κάζε ζηνηρείν εηζφδνπ γηα λα εθηειεζηεί πξέπεη λα ιήγεη 

ζε εξσηεκαηηθφ «;» θαη θαηφπηλ ρξεζηκνπνηνχκε ην πιήθηξν enter. Δάλ ζέινπκε λα 

εθηειεζηεί ε «πξάμε» αιιά λα κελ εθηππσζεί ην απνηέιεζκά ηεο ζηελ νζφλε, 

αληηθαζηζηνχκε ην εξσηεκαηηθφ «;» κε ην ζχκβνιν «$». 

Ο  ηειεζηήο αλάζεζεο ηηκήο είλαη  ην «:» 

Ο ηειεζηήο ζχγθξηζεο είλαη ην «=» 

Χο βαζηθέο ζηαζεξέο ηνπ ινγηζκηθνχ, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο 
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καζεκαηηθέο ζηαζεξέο : 

%e      -  Ο αξηζκφο e ηνπ Euler (2.71828…) 

%pi     -  Ο αξηζκφο π (3.14159…) 

%phi   -  Ο ρξπζφο αξηζκφο  1.61803... 

%i       -  Η θαληαζηηθή (κηγαδηθή) κνλάδα i
2
 = -1 

inf       -  Σν (+) άπεηξν 

minf    -  Σν (-) άπεηξν 

Ο ππνινγηζκφο αζξνίζκαηνο κηαο αθνινπζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εληνιή 

sum. Δπί παξαδείγκαηη,  γηα ην άζξνηζκα ησλ φξσλ 1/λ φπνπ ην λ δηαηξέρεη ηηο 

αθέξαηεο ηηκέο απφ 1 κέρξη 100. Γηα ηελ αθνινπζία αλ =  ζα έρνπκε : 

(%i9) sum(1/n,n,1,100); 

(%o9) 5.18737751763962 

Παξάιιεια  ην γηλφκελν ππνινγίδεηαη κε ηελ εληνιή product. Δπί 

παξαδείγκαηη,  γηα ην γηλφκελν ησλ φξσλ,  φπνπ ην λ δηαηξέρεη ηηο αθέξαηεο ηηκέο απφ 

1 κέρξη 100. Γηα ηελ αθνινπζία αλ =1+  ζα έρνπκε : 

 (%i11) product(1+1/n^2,n,1,100); 

(%o11) 3.639682294531309 

Τπνζηήξημε βαζηθψλ θαη ηξηγσλνκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ φπσο : 

 Απφιπηε ηηκή, ηεηξαγσληθή ξίδα, πξφζεκν : abs(...), sqrt(...), sign(...) 

 Δθζεηηθή, ινγαξηζκηθή  :  exp(...), log(...) 

 Σξηγσλνκεηξηθέο          : sin(...), cos(...), tan(...),... 

 Αληίζηξνθεο ηξηγσλνκεηξηθέο  : asin(...), acos(...), atan(...),... 

 Τπεξβνιηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο  : sinh(...), cosh(...), tanh(...),... 

 Αληίζηξνθεο ππεξβνιηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο  : asinh(...), acosh(...),    

               atanh(...),... 

 

2.9.2    πλαξηήζεηο ζηε Θεσξία αξηζκώλ 

Η εληνιή factor αλαιχεη έλαλ αξηζκφ ζε γηλφκελν πξψησλ παξαγφλησλ: 

(%i1) factor(30!); 

(%o1) 2
26 

·3
14

·
 
5

7
 ·7

4
 ·11

2
·13

2
·17· 19· 23· 29 

ε έλα δεχγνο αξηζκψλ, νη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζπλαξηήζεηο quotient θαη 

remainder καο επηζηξέθνπλ ην αθέξαην πειίθν θαη ην αθέξαην ππφινηπν ηεο 
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δηαίξεζεο ηνπ πξψηνπ πξνο ηνλ δεχηεξν, αληίζηνηρα: 

(%i2) quotient(138,17); 

(%o2) 8 

(%i3) remainder(138,17); 

(%o3) 2 

Οη ζπλαξηήζεηο  gcd (greatest common divisor) θαη lcm (least common 

multiple) επηζηξέθνπλ ην κέγηζην θνηλφ δηαηξέηε θαη ην ειάρηζην θνηλφ πνιιαπιάζην 

2 αξηζκψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο, θνξηώλνπκε 

(load) αξρηθά έλα ζχλνιν ζπλαξηήζεσλ (βηβιηνζήθε), δίλνληαο ηελ εληνιή 

load("functs"): 

(%i3) load("functs"); 

(%i4) gcd(18,30); 

(%o4) 6 

(%i6) lcm(18,30); 

(%o6) 90 

Η ζπλάξηεζε  primep ειέγρεη αλ ν δνζκέλνο αξηζκφο είλαη ή φρη πξψηνο θαη 

επηζηξέθεη true ή false: 

(%i8) primep(33245677); 

(%o8) true 

Η εληνιή divsum ππνινγίδεη ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ελφο αξηζκνχ: 

(%i9) divsum(10); 

(%o9) 18   (δειαδή 1+2+5+10) 

Η ζπλάξηεζε  binomial δίλεη ην δησλπκηθφ ζπληειεζηή. Γειαδή ην πιήζνο ησλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ n πξαγκάησλ αλά m.  

(%i11) binomial(10,4); 

(%o11) 210 

 

2.9.3   πλαξηήζεηο νξηδόκελεο από ηνλ ρξήζηε 

Ο νξηζκφο κηαο δηθή καο ζπλάξηεζεο, γίλεηαη κε ηνλ ηειεζηή := θαη έηζη ζα 

έρνπκε  f(x):=έθθξαζε. Έρνληαο νξίζεη ινηπφλ κία ζπλάξηεζε, κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ ηηκή ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο, λα 

ππνινγίζνπκε ηε ζχλζεζε κε ηνλ εαπηφ ηεο ή θαη κε άιιεο ζπλαξηήζεηο, λα ηελ 
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παξαγσγίζνπκε θ.ι.π. Δπί παξαδείγκαηη : 

(%i10) f(x):=-x^2-4*x+33$ 

(%i11) f(2); 

(%o11) 21 

(%i12) f(a+b); 

(%o12) -(a+b)^2-4*(a+b)+33 

(%i13) f(f(x)); 

(%o13) -(-x^2-4*x+33)^2-4*(-x^2-4*x+33)+33 

(%i14) diff(f(x),x); 

(%o14)-2*x-4 

Ο θαζαξηζκφο ηεο κλήκεο απφ κηα ζπλάξηεζε  γίλεηαη κε ηελ εληνιή 

remfunction ε νπνία, κπνξεί λα θιεζεί θαη κε φξηζκα ηελ επηινγή all. 

(%i15) remfunction(f)$ 

(%i16) remfunction(all)$ 

 

2.9.4    Λνγηζκόο (Όξηα, παξάγσγνη θαη νινθιεξώκαηα) 

Η γεληθή ζχληαμε ησλ ζπλαξηήζεσλ έρεη ηελ απιή γεληθή ζχληαμε: 

πλάξηεζε (έθθξαζε,κεηαβιεηή,ηηκή,επηινγέο) 

Όξηα. Ο ππνινγηζκφο ηνπ νξίνπ ηεο ζπλάξηεζεο f(x) φηαλ x→a γίλεηαη κε ηελ 

εληνιή limit(f(x),x,a), ζηελ νπνία κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηελ επηινγή plus ή 

minus γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πιεπξηθψλ νξίσλ. 

(%i1) limit((3*x-2)/(9*x+7),x,inf); 

(%o1) 1/3 

(%i2) limit(1/(3+2^(1/x)),x,0); 

(%o2) und 

(%i3) limit(1/(3+2^(1/x)),x,0,plus); 

(%o3) 0 

(%i4) limit(1/(3+2^(1/x)),x,0,minus); 

(%o4) 1/3 

Παξαγώγηζε. Γηα ηελ  παξαγψγηζε  κηαο ζπλάξηεζεο f(x) ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

εληνιή diff(f(x),x,k) φπνπ k ε ηάμε ηεο παξαγψγηζεο, ελψ φηαλ k=1 κπνξεί λα 

παξαιεηθζεί. 

(%i5) sin(x)*cos(x); 
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(%o5) cos(x)sin(x) 

(%i6) diff(%,x); 

(%o6) cos^2(x)-sin^2(x) 

(%i7) diff(%o1,x,2); 

(%o7) -4cos(x)sin(x) 

Δπίζεο κε ηελ ίδηα ζπλάξηεζε  κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε κεξηθή 

παξάγσγν  φπσο ζην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(%i8) diff(log(x^y)+x*y^2,x); 

(%o8) y
2
 +y/x 

(%i9) diff(log(x^y)+x*y^2,y); 

(%o9) 2xy + log(x) 

Οινθιήξσζε. O ππνινγηζκφο ηνπ αφξηζηνπ θαη ηνπ νξηζκέλνπ νινθιεξψκαηνο 

ηεο ζπλάξηεζεο f(x) γίλεηαη αληίζηνηρα κε ηηο εληνιέο integrate(f(x),x) θαη 

integrate(f(x),x,x1,x2) : 

(%i10) integrate(m^2*exp(-a*m),m); 

(%o10) –((a^2*m^2+2*a*m+2)%e^(-a*m))/a^3 

(%i29) integrate((2*x^3+x),x,1,2); 

(%o29) 9 

 

2.9.5     Υεηξηζκόο αιγεβξηθώλ παξαζηάζεσλ 

Σν καζεκαηηθφ ινγηζκηθφ maxima δηαζέηεη νξηζκέλεο πνιχ ρξήζηκεο 

ζπλαξηήζεηο γηα λα ρεηξίδεηαη ηελ παξαγνληνπνίεζε ή αλάπηπμε αιγεβξηθψλ θαη 

ηξηγσλνκεηξηθψλ εθθξάζεσλ θ.ά. 

 factor(f(x)): Παξαγνληνπνίεζε πνιπσλχκσλ 

(%i1) f(x):=x^2-5*x+6$ 

(%i2) factor(f(x)); 

(%o2) (x-2)(x-3) 

 expand(f(x)): Αλάπηπμε πνιπσλχκσλ 

(%i3) f(x):=(x-3)^3$ 

(%i4) expand(f(x)); 

(%o4) x^3-9*x^2+27*x-27 

 ratsimp(f(x)): Απινπνίεζε ξεηψλ εθθξάζεσλ 
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(%i5) f(x):=(x^2-1)/(x+1)$ 

(%i6) ratsimp(f(x)); 

(%o6) x-1 

 

 trigepand(f(x)): Αλάπηπμε ηξηγσλνκεηξηθψλ εθθξάζεσλ 

(%i7) f(x):=sin(2*x)+cos(2*x)$ 

(%i8) trigexpand(f(x)); 

(%o8) –sin(x)^2+2*cos(x)sin(x)+cos(x)^2 

 

 trigsimp(f(x)): Απινπνίεζε ηξηγσλνκεηξηθψλ εθθξάζεσλ 

(%i9)  f(x):=2*cos(x)^2+sin(x)^2$ 

(%i10) trigsimp(f(x)); 

(%o10) cos(x)^2+1 

 

Η ιχζε αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ επηηπγράλεηαη κε ηηο εληνιέο 

 solve(f(x))  

 allroots(f(x)) 

 find_root(f(x)) 

Η solve(f(x)) αλαδεηά αθξηβείο ιχζεηο, ε allroots(f(x)) ππνινγίδεη αξηζκεηηθά 

ηηο ξίδεο πνιπσλπκηθψλ εμηζψζεσλ θαη ε find_root(f(x)) ππνινγίδεη επίζεο 

αξηζκεηηθά κία ξίδα νπνηαζδήπνηε εμίζσζεο ζε ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα :  

(%i11) solve(x^3-3*x^2-x+3,x); 

(%o11) [x=1,x=-1,x=3] 

(%i12) allroots(x^3+3*x+1); 

(%o12) [x=-0.32218535462609, x=1.754380959783722%i+0.16109267731304, 

x=0.16109267731304-1.754380959783722%i] 

(%i13) find_root(cos(x)=x,x,0,1); 

(%o13) 0.73908513321516 

Αλ κία πνιπσλπκηθή εμίζσζε f(x)=0 έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ξίδεο, απηέο 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ κία πξνο κία κε ηελ find_root επηιέγνληαο θαηάιιειν 

δηάζηεκα αλαδήηεζεο. Μπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ηελ f(x) ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε 

θαη γξαθηθά απηά ηα δηαζηήκαηα. Σέινο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

find_root θαη γηα ηελ εχξεζε ησλ αθξφηαησλ κίαο ζπλάξηεζεο f(x).  
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2.9.6    Γξαθηθέο παξαζηάζεηο απιέο θαη 3D  

Η δηαδηθαζία  γηα ηελ παξαγσγή γξαθηθψλ είλαη ε plot2d θαη ζηελ πην απιή ηεο 

εθδνρή plot2d(f(x),[x,α,β]), ε νπνία δίδεη ηε γξαθηθή παξάζηαζε (ρήκα 2.40) ηεο 

ζπλάξηεζεο f(x) ζην δηάζηεκα [α,β]. 

(%i1) plot2d(x^2*cos(x),[x,0,10*%pi]); 

 

(ρήκα 2.40 : Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=x2ζπλ(x) όπσο δίλεηαη ζαλ έμνδνο ηεο 

(%i1). 

Μία  δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη ην maxima ζηα γξαθηθά, είλαη απηή ηνπ 

ζρεδηαζκνχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ζην ίδην ζχζηεκα αμφλσλ. 

(%i1) plot2d([-x^2,sin(4*x)-11,-3*x-2],[x,-5,5]); 

 

Η δηαδηθαζία  γηα ηελ παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ είλαη ε plot3d 

(ρήκα 2.41). Πνιχ πινχζηα είλαη θαη ε εκθάληζε γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην επφκελν παξάδεηγκα κε ηε ζπλάξηεζε z=3x
3
-5y

4
: 

(%i1) plot3d(3*x^3-5*y^4, [x,-5,5], [y,-5,5]); 
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(ρήκα 2.41 : Σξηζδηάζηαηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο z=3x
3
-5y

4
) 

 

2.9.7   Λίζηεο 

Η ιίζηα είλαη έλα ζχλνιν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ζηνηρείσλ 

εγθιεηζκέλσλ ζε αγθχιεο, πνπ αξηζκνχληαη (φρη πάληα) κε δείθηε. Έηζη κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε ιίζηεο σο εμήο: 

(%i1) s:[a,b,c,d]; 

(%o1) [a,b,c,d] 

Δπίζεο κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο 

γξάθνληαο ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ κέζα ζε αγθχιεο : 

(%i2) s[3]; 

(%o2) c 

Μπνξνχκε λα παξάγνπκε ιίζηεο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία ππαθνχνπλ ζε θάπνηνλ 

θαλφλα κε ηελ εληνιή : 

makelist(f(n),n,α1,αn) 

Έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα έρνπκε : 

(%i3) s:makelist(n!,n,1,10); 

(%o3) [1,2,6,24,120,720,5040,40320,362880,3628800] 

Μπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ηα ζηνηρεία κίαο ιίζηαο ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ 

αχμνληα αξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο (ρήκα 2.42). 

(%i4) x:makelist(n,n,0,20)$ 

(%i5) y:makelist(n^3,n,0,20)$ 

(%i6) plot2d([discrete,x,y],[style,points]); 
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(ρήκα 2.42 : Υξήζε ηεο makelist γηα γξαθηθή παξάζηαζε ιίζηαο) 

 

2.9.8   Πξνγξακκαηηζηηθέο   δπλαηόηεηεο 

Σν ινγηζκηθφ maxima δηαζέηεη πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία, ζε κηα ζεηξά απφ 

γλσζηέο εληνιέο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ(if, while, print θ.ι.π). Η ρξήζε ηεο 

εληνιήο if ….. then ….else θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα : 

f1(x):=if x<1 then 1 else 120$ 

f1(5); 

120 

 

2.9.9   Πίλαθεο – Μήηξεο 

Ο ρεηξηζκφο πηλάθσλ ζεσξείηαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα  κέξε ζηελ εθπαίδεπζε 

ελφο εθαξκνζκέλνπ επηζηήκνλα (καζεκαηηθνχ, θπζηθνχ, κεραληθνχ θ.ν.θ.) θαη ζαλ 

ηέηνηνο δε ζα κπνξνχζε λα ιείπεη απφ έλα παθέην ζπκβνιηθψλ καζεκαηηθψλ. Σν 

Maxima παξέρεη ηελ εληνιή matrix γηα ηνλ νξηζκφ πηλάθσλ. 

(%i1) A:matrix([1,2],[4,9]); 

(%o1) 

      [1  2] 

      [4  9] 

Οη πξάμεηο «+», «-», «*», «/» θαη «^» εθηεινχληαη ζηνηρείν πξνο ζηνηρείν, ν 

ζπλήζεο κε κεηαζεηηθφο πνιιαπιαζηαζκφο πηλάθσλ ζπκβνιίδεηαη κε κία ηειεία «.» 

κεηαμχ ησλ πηλάθσλ, ελψ ηέινο ε κε κεηαζεηηθή δχλακε ζπκβνιίδεηαη κε «^^». 

(%i2) B:matrix([1,3],[2,2])$ 

(%i3) A+B; 

(%o3) 

http://el.wikiversity.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Func5.jpg
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      [2   5] 

      [6  11] 

(%i4) A-B; 

(%o4) 

      [0  -1] 

      [2   7] 

(%i5) A*B; 

(%o5) 

      [1   6] 

      [8  18] 

(%i6) A.B; 

(%o6) 

      [5    7] 

      [22  30] 

(%i7) A/B; 

(%o7) 

      [1  2/3] 

      [2  9/2] 

(%i9) B^2; 

(%o9) 

      [1  9] 

      [4  4] 

(%i10) A^^-1; 

(%o10) 

      [9   -2] 

      [-4   1] 

φπνπ ζηελ (%o10) έρνπκε ηνλ αληίζηξνθν ηνπ πίλαθα Α. 

πλαθείο εληνιέο ρεηξηζκνχ πηλάθσλ είλαη :entermatrix, zeromatrix, ident, 

diagmatrix, row, col, addrow, addcol, invert, transpose, determinant, charpoly, 

eigenvalues θαη eigenvectors 

Η entermatrix είλαη  δηαδξαζηηθή θαη έρεη  ζηφρν ηε δεκηνπξγία πηλάθσλ. 

Γέρεηαη ζαλ φξηζκα ηε δηάζηαζε ηνπ πίλαθα πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη 

αιιειεπηδξά κε ην ρξήζηε, ψζηε λα ηνπ επηζηξέςεη ηνλ πίλαθα. 



Παρουσίαση λογισμικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών 183 

 

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 
 

(%i1) A:entermatrix(3,3); 

Is the matrix 1.Diagonal 2.Symmetric 3.Antisymmetric 4.General 

Η εληνιή zeromatrix δέρεηαη ζαλ φξηζκα ηνλ αξηζκφ γξακκψλ θαη ζηειψλ ψζηε 

λα επηζηξέςεη έλαλ πίλαθα απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ κεδεληθά. 

(%i2) zeromatrix(2,4); 

(%o2) 

      [0 0 0 0] 

      [0 0 0 0] 

Η ident επηζηξέθεη ην κνλαδηαίν n×n πίλαθα, ζπλεπψο: 

(%i3) ident(2); 

(%o3) 

      [1  0] 

      [0  1] 

Κιείλνπκε ηηο εληνιέο θαηαζθεπήο πηλάθσλ κε ηελ diagmatrix(n,x), ε νπνία 

επηζηξέθεη ηνλ n×n δηαγψλην πίλαθα ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία είλαη φια x. Έρνπκε 

δειαδή φηη ident(n)=diagmatrix(n,1). 

(%i4) diagmatrix(2,x^3);  

(%o4) 

      [x^3  0] 

      [0  x^3] 

Οη εληνιέο invert, transpose θαη determinant δέρνληαη ζαλ φξηζκα έλαλ πίλαθα 

M θαη επηζηξέθνπλ ηνλ αληίζηξνθν, ηνλ αλάζηξνθν θαη ηελ νξίδνπζα ηνπ πίλαθα M 

αληίζηνηρα. 

ηε γξακκηθή άιγεβξα έρνπκε εθαξκνγέο κε ην ραξαθηεξηζηηθό πνιπώλπκν, 

ηηο ηδηνηηκέο θαη ηα ηδηνδηαλύζκαηα.  Η εληνιή charpoly επηζηξέθεη άιπην ην 

ραξαθηεξηζηηθό πνιπώλπκν ελφο πίλαθα A. Φπζηθά ην ραξαθηεξηζηηθφ πνιπψλπκν 

κπνξεί έπεηηα λα ιπζεί κε κία απφ ηηο εληνιέο επίιπζεο αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ. 

(%i13) A:matrix([3,1],[2,4])$ 

(%i14) expand(charpoly(A,lambda)); 

(%o14) lambda^2-7lambda + 10 

(%i15) sol:solve(%); 

(%o15) [lambda=5,lambda=2] 

(%i16) sol[1];sol[2]; 
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(%o16) lambda=5 

(%o17) lambda=2 

Οη εληνιέο eigenvalues θαη eigenvectors δέρνληαη ζαλ φξηζκα έλαλ πίλαθα ηνπ 

νπνίνπ επηζηξέθνπλ ηηο ηδηνηηκέο θαη ηα ηδηνδηαλύζκαηα, φπσο ζην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: 

(%i18) eigenvalues(A); 

(%o18) [[5,2],[1,1]] 

(%i19) eigenvectors(A); 

(%o19) [[[5,2],[1, 1]],[1, 2],[1,-1]] 

(Σακπαξόπνπινο, 2006) 

 

2.9.10   Δπίιπζε πνιπσλπκηθώλ εμηζώζεσλ 

Με ηε ρξήζε ηνπ ηειεζηή solve ιχλνπκε αιγεβξηθέο εμηζψζεηο ζην C, γξακκηθά 

θαη κή γξακκηθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα κε παξακέηξνπο. 

Δπίιπζε εμίζσζεο β’ βαζκνχ : 

(%i5) solve(x^2-4=0,x); 

(%o5) [x=-2,x=2] 

Δπίιπζε εμίζσζεο β’ βαζκνχ κε παξάκεηξν: 

(%i7) solve(x^2-a*x+1,x); 

(%o7) [x=-(sqrt(a^2-4)-a)/2,x=(sqrt(a^2-4)+a)/2] 

Δπίιπζε εμίζσζεο β’ βαζκνχ κε κηγαδηθέο ξίδεο: 

(%i10) solve(x^2+2*x+5,x); 

(%o10) [x=-2*%i-1,x=2*%i-1] 

Δπίιπζε γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο : 

(%i11) solve([x-2*y=14,x+3*y=9],[x,y]); 

(%o11) [[x=12,y=-1]] 

Δπίιπζε κή γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο : 

(%i13) x+y*z=2;y-x*z=0;x+y=2; 

(%ν13) x + yz = 2 

(%ν14) y – xz = 0 

(%ν15) x + y = 2 

(%i16) solve([%o13,%o14,%o15],[x,y,z]); 

(%o16) [[x=1,y=1,z=1],[x=2,y=0,z=0]] 
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2.9.11   ύλνια θαη πξάμεηο  

Σν ζχλνιν δειψλεηαη κε ηελ εληνιή set, ή κε άγθηζηξα, αλαγξάθνληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ. Αλ δελ δψζνπκε θαλέλα ζηνηρείν, αλαθεξφκαζηε ζην θελφ 

ζχλνιν. 

(%i1) a:set(1,2,3,4,5); 

(%o1) {1,2,3,4,5} 

(%i2) b:set(3,4,5,6,7); 

(%o2) {3,4,5,6,7} 

Γηα λα βξνχκε ηελ έλσζε (union) θαη  ηελ ηνκή (intersection) ησλ a θαη b: 

(%i3) c:union(a,b); 

(%o3) {1,2,3,4,5,6,7} 

(%i4) d:intersection(a,b); 

(%o4) {3,4,5} 

Με ηηο εληνιέο powerset θαη cartesian_product βξίζθνπκε ην δπλακνζχλνιν 

ελφο ζπλφινπ θαη ην θαξηεζηαλφ γηλφκελν δχν ζπλφισλ αληίζηνηρα: 

(%i5) powerset(d); 

(%o5) {{},{3},{3,4},{3,4,5},{3,5},{4},{4,5},{5}} 

(%i6) cartesian_product(a,d); 

(%o6) 

{[1,3],[1,4],[1,5],[2,3],[2,4],[2,5],[3,3],[3,4],[3,5],[4,3],[4,4],[4,5],[5,3],[5,4],[5,   

5]} 

Η δηαθνξά 2 ζπλφισλ Α-Β ή Α\Β δειψλεηαη κε ηελ εληνιή setdifference: 

(%i7) setdifference(a,b); 

(%o7) {1,2} 

Η εληνιή cardinality δίλεη ηνλ πιεζηθφ αξηζκφ ελφο ζπλφινπ, ην πιήζνο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ: 

(%i8) cardinality(c); 

(%o8) 7 

Σέινο, ην Maxima ππνζηεξίδεη ππνινγηζκνχο ζε αλψηεξα καζεκαηηθά φπσο: 

ζεηξέο Taylor, κεηαζρεκαηηζκνχο Laplace, ζπλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, 

δηαλχζκαηα, ηαλπζηέο θ.ιπ. 
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2.10   EucliDraw 

 

Απφ ηηο κέρξη ηψξα επηζηεκνληθέο κειέηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ αθνκνίσζε  ηεο 

καζεκαηηθήο γλψζεο δηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηβάιινληα πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο, έρνπλ πξνθχςεη νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία  ε ζρεδίαζε ελφο ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο 

πξέπεη λα ζηνρεχεη ζην λα: 

 Πξνζθέξεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη ειθπζηηθφ ζχλνιν εξγαιείσλ θαη 

γλψζεσλ. 

 Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ πνίν έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ηα εξγαιεία, θαζψο θαη ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ππνινγηζηή. Μέζσ απηψλ ησλ 

δηαθξίζεσλ λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηα ελζσκαησκέλα καζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαιείνπ. 

 Καηεπζχλεη ηνπο καζεηέο ζηε ζχλζεζε θαη ηε γελίθεπζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ.(Γαβξίιεο, 2005) 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παηδαγσγηθέο πξνδηαγξαθέο - επηηαγέο, κπνξνχκε 

λα πνχκε, φηη ην EucliDraw αληαπνθξίλεηαη πιήξσο θαη επαξθψο, δηφηη απνηειεί έλα 

ζχγρξνλν πξφγξακκα δπλακηθήο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. Δίλαη έλα ινγηζκηθφ γηα ην 

ζρεδηαζκφ ζρεκάησλ ηεο Γεσκεηξίαο ηνπ επηπέδνπ. Δίλαη ην κνληέξλν ζρεδηαζηηθφ 

εξγαιείν πνπ πξνζνκνηψλεη ην θχιιν ραξηηνχ, ηνλ θαλφλα, ην δηαβήηε θαζψο θαη 

δεθάδεο άιια εηδηθά εξγαιεία,  ηα νπνία επηηξέπνπλ ην ζρεδηαζκφ ζπλζέησλ 

ζρεκάησλ κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα. Πέξαλ ηνπ πιήζνπο ησλ έηνηκσλ πξνο ρξήζε 

εξγαιείσλ, ζπκπεξηιακβάλεη επηπιένλ θαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ 
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πξνγξακκαηηζκνχ, ζην νπνίν κπνξνχκε λα γξάςνπκε θαη λα θαηαζθεπάζνπκε 

πξφζζεηα εξγαιεία δηθήο ζαο επηλφεζεο. Έηζη επεθηείλνληαη απεξηφξηζηα νη 

δπλαηφηεηέο ηνπ, δεκηνπξγνχκε ζπιινγέο εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπάδνπκε ζρήκαηα, ελδερνκέλσο, άγλσζηα κέρξη ζήκεξα. 

Έρεη απνδεηρζεί επίζεο, φηη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ δπλακηθήο γεσκεηξίαο δελ 

δηεπθνιχλεη απιψο ηηο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο, αιιά ηηο δηακνξθψλεη θαη ηηο κεηαζρεκαηίδεη. Η ρξήζε θαηάιιεια 

δνκεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ε 

αλάπηπμε καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ επλνεί ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα δηακνξθψλνπλ καζεκαηηθέο 

αηηηνινγήζεηο θαη απνδείμεηο, πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ παξαγσγηθνχ 

ζπιινγηζκνχ.(Jones, 2000). 

 

2.10.1   Ιζηνξηθό 

Σν EucliDraw είλαη απνηέιεζκα καθξνρξφληαο πξνζπάζεηαο, πνπ μεθίλεζε 

πξηλ ην 1990 ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν 

πξφγξακκα, γξακκέλν ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++, είλαη γξήγνξν, 

απνηειεζκαηηθφ, θαηαιακβάλεη ιίγν ρψξν ζην δίζθν θαη ιεηηνπξγεί ζηελ πιαηθφξκα 

ησλ Windows. Η βνήζεηα είλαη πνιχ εθηεηακέλε θαη θαιχπηεη φια ηα ζπζηαηηθά θαη 

ησλ δχν πεξηβαιιφλησλ. Σν ινγηζκηθφ EucliDraw απνηειεί θαξπφ επίπνλεο θαη 

ζνβαξήο επηζηεκνληθήο κειέηεο αθελφο απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Πάκθηιν, ηδξπηή θαη 

δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο  BSC, απφ ην παλεπηζηήκην Bournemouth ζηελ computer 

animation θαη MSC ζην Bournemouth ζηελ πεξηνρή ησλ special effects θαη αθεηέξνπ 

απφ ηνλ  Γηώξγν Νηθνινπδάθε, πηπρηνχρν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηα 

Μαζεκαηηθά θαζψο θαη πηπρηνχρν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην ηκήκα Δπηζηήκεο 

Τπνινγηζηψλ. 

 

(ρήκα 2.43 : Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ EucliDraw) 



188 Κεφάλαιο 2ο 

  

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

Όπσο πνιχ εχζηνρα ζεκεηψλνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ EucliDraw, ην θίλεηξν γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ αθελφο ε θπζηθή θιίζε ηνπο πξνο ηε 

Γεσκεηξία, αθεηέξνπ ε επηζπκία θαηαζθεπήο ελφο εξγαιείνπ, ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα παξάγεη δσληαλά ζρήκαηα. Χο απψηεξνο ζηφρνο, ηίζεηαη ε αλαδσπχξσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε Γεσκεηξία, ελφο θαη' εμνρήλ επηηεχγκαηνο ηνπ Διιεληθνχ 

πλεχκαηνο (ρήκα 2.43). Δλφο επηηεχγκαηνο  πνπ πεξηθξνλήζεθε θαη 

παξαγθσλίζηεθε απφ ηα ζρνιεία, ράξηλ άιισλ πεξηζζφηεξν κνληέξλσλ θιάδσλ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. 

Η γεσκεηξία αληηκεησπίζηεθε θαηά θαηξνχο, σο κηα επηζηήκε ηνπ ρψξνπ, σο 

έλα παξάδεηγκα ελφο ινγηθν-παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζαλ έλα πξαθηηθφ εξγαιείν, 

σο αηζζεηηθή αμία, σο αθόλη ηεο ζθέςεο, σο εζληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ή σο 

κέζν θαιιηέξγεηαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, σο έλα ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλν πεδίν 

επίιπζεο γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ. (Παηξώλεο, 2001 ) 

 

2.10.2  Γπλαηόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Μειεηψληαο ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, πεξηγξάθνληαη παξαθάησ κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

 Έηνηκα πξνο ρξήζε ζρήκαηα, φπσο ζεκεία, ηκήκαηα, επζείεο, ηξίγσλα, 

ηεηξάγσλα, θχθινη, πνιχγσλα, θσληθέο ηνκέο θηι.  

 Έηνηκα πξνο ρξήζε εηδηθά ζρήκαηα, φπσο, νξζνγψληα ηξίγσλα, ηζνζθειή, 

εγγξάςηκα ηεηξάπιεπξα, θαλνληθά πνιχγσλα, ειιείςεηο, παξαβνιέο θηι.  

 Δηδηθφο επεθηάζηκνο θαηάινγνο εξγαιείσλ-θέληξσλ-ηξηγψλσλ.  

 Αληηθείκελα-αξηζκνί θαη αληηθείκελα-ηχπνη πνπ αιιειεπηδξνχλ ηφζν κεηαμχ 

ηνπο, φζν θαη κε άιια αληηθείκελα.  

 Γξαθήκαηα ζπλαξηήζεσλ, παξακεηξηθέο θακπχιεο, δπλακηθνί γεσκεηξηθνί 

ηφπνη θαη πεξηβάιινπζεο, θακπχιεο Bezier.  

 Δπθιείδεηνη κεηαζρεκαηηζκνί, αλαθιάζεηο, ζηξνθέο, κεηαζέζεηο, νκνηνζεζίεο, 

νκνγξαθίεο, κεηαζρεκαηηζκνί Moebius.  

 Απζαίξεηνη γεληθνί κεηαζρεκαηηζκνί, ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνχ.  

 Κηλεηήξεο πνπ παξάγνπλ θηλνχκελα ζπζηήκαηα θαη κεραληζκνχο 

(αξζξψκαηα).  

 Απηφκαηε παξαγσγή θψδηθα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 



Παρουσίαση λογισμικού για τη διδασκαλία των Μαθηματικών 189 

 

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 
 

 Οινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή παληφο 

είδνπο εξγαιείσλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ.  

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο π.ρ. ζε eps, γηα 

εηζαγσγή εηθφλσλ ζε έγγξαθα tex ή emf γηά εηζαγσγή ζε έγγξαθα Word. 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο εγγξάθνπ ζε κνξθή ηζηνζειίδαο (html), ψζηε λα ην 

αλαξηήζεηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ζαο.  

 Γπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ/πξνζάξηεζεο πνιχπινθσλ ζρεκάησλ θαη 

θαηαζθεπήο fractals.  

 Απηφκαηε παξαγσγή θεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηαζθεπή ελφο ζρήκαηνο.  

 Καηαζθεπή θακππιψλ θαη ηφπσλ, νξηδνκέλσλ απφ πεπιεγκέλεο ζπλαξηήζεηο.  

 Δθηέιεζε ηνπ Maxima κέζα απφ ην EucliDraw θαη πξφζβαζε ζε έλα 

ηζρπξφηαην ύζηεκα πκβνιηθήο Άιγεβξαο (CAS).  

Αθφκε ην ινγηζκηθφ EucliDraw παξέρεη εξγαιεία, κε ηα νπνία γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο θαη ε έλσζε πνιπγψλσλ, ε δηαίξεζε θχθινπ ζε ηνκείο, ε εχθνιε 

θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε θαλνληθνχ πνιπγψλνπ θαη άιια εηδηθά εξγαιεία, 

απαξαίηεηα θαη ρξήζηκα ζηε δηδαζθαιία ηεο γεσκεηξίαο. 

 

(ρήκα 2.44 : ύλζεην γεσκεηξηθό ζρήκα θαη πξνβνιή ησλ ηεξαζηίσλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ινγηζκηθνύ) 

πκπεξαίλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε, φηη πξφθεηηαη γηα κία εθαξκνγή 

ζρεδηαζκνχ ζρεκάησλ – φπσο παξαηεξνχκε ζην πξνεγεζέλ ζρήκα - ε νπνία  

http://maxima.sourceforge.net/
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επηηξέπεη ηε δπλακηθή κεηαβνιή ηνπο θαζψο πξνζθέξεη επηπιένλ ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν, ηε δπλαηφηεηα λα πεηξακαηηζζεί, αιιάδνληαο δηάθνξεο παξακέηξνπο 

(ρήκα 2.44). 

 

2.10.3    Η θηινζνθία – Ιεξαξρηθή νληόηεηα 

 Η έλλνηα ηνπ ζρήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο ηεξαξρηθή νληόηεηα, μεθηλψληαο 

απφ ηα ζηνηρεηψδε (ζεκείν, επζχγξακκν ηκήκα, θχθινο), ε δε δηαρείξηζε θαη ε 

επεμεξγαζία  ηνπ, αληηκεησπίδεηαη σο αληηθείκελν (object). Η ηεξαξρία ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα αλαπαξαζηαζεί κε έλα γξάθν: Κάζε ζεψξεκα 

αληηζηνηρεί ζε έλα ηέηνην γξάθν, ακεηάβιεην ζε αιιαγέο ησλ πξντζηακέλσλ 

ζρεκάησλ ηνπ.  Ο ρξήζηεο, ζρεδηάδεη δηάθνξα ζηηγκηόηππα ελφο ζρήκαηνο, πνπ 

έρνπλ ηνλ ίδην ππνθείκελν γξάθν. Ο γξάθνο ζπλνςίδεη ηηο ζρέζεηο, ηελ ηεξαξρία, θαη 

είλαη ηζνδχλακνο κε έλα ζεψξεκα. Έηζη θάζε πθηζηάκελν ζρήκα έρεη ηνπο άκεζνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπ θαη ηνπο άκεζνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. Δπί παξαδείγκαηη, ηα ηξία 

χςε ελφο ηξηγψλνπ είλαη ηαπηφρξνλα νη άκεζνη πθηζηάκελνη ηνπ ηξηγψλνπ θαη 

ηαπηφρξνλα νη άκεζνη πξντζηάκελνη ηνπ νξζφθεληξνπ. Η έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο πνπ 

πεξηγξάθεθε απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θηινζνθίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ. 

Χο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζρεκάησλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ ε αληηγξαθή θαη επηθφιιεζε ζρήκαηνο θαζψο θαη ην θιείδσκα ηνπ 

ζρήκαηνο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο εξγαζίεο καο.   

Γεληθά θαηά ηελ εμάζθεζε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε, φηη κε ηε ρξήζε ηνπ 

EucliDraw (φπνπ ην ραξηί αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ νζφλε ηνπ Η/Τ θαη ην κνιχβη απφ 

ηνλ δξνκέα), ε θαηαζθεπή πνιχπινθσλ ζρεκάησλ εθηφο απφ ηελ πνιχηηκε δηδαρή θαη 

ηελ πξνζθνξά θαη θαιιηέξγεηα  γλψζεο, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη κηα ςπραγσγηθή 

δηαδηθαζία δηφηη : 

 Γεκηνπξγεί θέθη θαη δηάζεζε λα ζρεδηάζνπκε σξαία ζρήκαηα θαη λα 

αλαθαιχςνπκε ηνπο λφκνπο – θαλφλεο ηνπο.  

 ε αληίζεζε κε άιια παξφκνηα πξνγξάκκαηα, ηνχην γίλεηαη κε κεγάιε 

ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα θαη ρσξίο εηδηθή πξνεηνηκαζία . 

 Παξαηεξψληαο έλα δπλακηθά κεηαβαιιφκελν ζρήκα, κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε ζε έλα λέν.  

 Βνεζά εμαηξεηηθά ζηελ επεμήγεζε ελφο ζέκαηνο αιιά θαη κηαο παξνπζίαζεο.  
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 H ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ είλαη απεξηφξηζηα επεθηάζηκε, κέζσ πξνζζήθεο 

εξγαιείσλ δηθήο καο επηλφεζεο. 

 Αθφκε κπνξνχκε λα πξνζαξηήζνπκε - ζπλδέζνπκε πνιχπινθα ζρήκαηα θαη 

λα θαηαζθεπάζνπκε fractals.  

 Μπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε ην έγγξαθν ζε κνξθή ηζηνζειίδαο (html) θαη 

λα ην αλαξηήζνπκε ζε δηθηπαθφ ηφπν.  

 Σέινο δηφηη ζπκκεηέρνπκε ζηελ εμέιημε ελφο κεγάινπ πξνγξάκκαηνο 

δπλακηθήο γεσκεηξίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

2.10.4    Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ  

Σν ινγηζκηθφ EucliDraw, απνηειείηαη απφ δχν ζπλεξγαδφκελα κέξε: 

 Σν πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνχ  

 Σν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Αλάκεζα ζηα δχν απηά πεξηβάιινληα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε. Ο ζρεδηαζκφο 

ζρεκάησλ ζεσξείηαη ε πξσηαξρηθή θαη πεξηζζφηεξν  ζπρλή δξαζηεξηφηεηα. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε παξαγσγή ηδίσλ εξγαιείσλ απνηειεί  κηα πξνρσξεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, ζπκπιεξσκαηηθή ηεο πξψηεο. 

  ην πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνχ έρνπκε ηελ πξνζνκνίσζε ελφο θχιινπ ραξηηνχ 

(Δπθιείδεην επίπεδν), άμνλεο ζπληεηαγκέλσλ θαη δηάθνξα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ 

ζρεκάησλ, φπσο ζεκείσλ, επζεηψλ, ηξηγψλσλ, θχθισλ θηι. Δθηφο απφ ηα γεσκεηξηθά 

αληηθείκελα, κπνξνχκε επίζεο λα δεκηνπξγήζνπκε θνπηηά-θεηκέλνπ, γξάκκαηα γηα ηα 

ζρήκαηα θαη εηθφλεο (ζε bmp ή/θαη emf κνξθή). Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα 

παξάγνπκε εμαηξεηηθά ζχλζεηα έγγξαθα θαη λα ηα απνζεθεχνπκε ζηελ ηδηαίηεξε 

κνξθή *.euc ηνπ EucliDraw. Γηα λα εξγαζηνχκε ζην πεξηβάιινλ ζρεδηαζκνχ,  ζα 

πξέπεη λα κάζνπκε ηα εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ θαη ηε ρξήζε ηνπο. Όια ηα εξγαιεία 

κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απφ ηελ ισξίδα εξγαιείσλ,  ζπγθξνηνχκελα κε βάζε ην 

αληηθείκελν πνπ παξάγεηαη. Τπάξρεη, γηα παξάδεηγκα, έλα νιφθιεξν κελνχ πνπ 

πεξηέρεη εξγαιεία ζρεηηδφκελα κε ηξίγσλα, ην νχησο νλνκαδφκελν κελνύ-ηξηγώλσλ.  

Με ηελ επηινγή  ελφο εξγαιείνπ,  ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, ζηελ ισξίδα 

θαηάζηαζεο, εκθαλίδεηαη έλα ζχληνκν θείκελν κε ππνδείμεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα  εξγαζηνχκε  ζην πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε γλψζε ηεο  γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ eucla. Η 

http://www.euclidraw.com/Gr_fls/Snapshots.html#dr
http://www.euclidraw.com/Gr_fls/Snapshots.html#pr
http://www.euclidraw.com/Gr_fls/Snapshots.html#too
http://www.euclidraw.com/Gr_fls/Snapshots.html#sta
http://www.euclidraw.com/Gr_fls/Snapshots.html#sta
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πξνζέγγηζή ηεο  είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Δμεγείηαη απφ ηελ Βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη κέζσ πνιιψλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην 

πξφγξακκα ή αθφκε θαη απφ ηα απηφκαηα παξαγφκελα script απφ ηα έγγξαθα ηνπ 

ζρεδηαζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

2.10.5   Η Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ EUCLA  

Η γιψζζα EUCLA πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην EucliDraw, είλαη κηα 

παξαιιαγή ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ C. Κάλεη δηάθξηζε κηθξψλ-θεθαιαίσλ, 

δηάθξηζε ηχπσλ, αλαγλσξίδνληαο είδε κεηαβιεηψλ. ε θάπνηα ζεκεία ε γιψζζα C 

έρεη απινπνηεζεί. ε άιια ζεκεία έρεη επεθηαζεί γηα λα πεξηιάβεη ζηνηρεία φπσο 

πξφζζεζε ζεκείσλ, ή πηλάθσλ ή αιθαξηζκεηηθψλ.  

Σα πξνγξάκκαηα πνπ παξάγνληαη απφ απηή ηελ γιψζζα νξγαλψλνληαη σο 

αθνινπζία ζπλαξηήζεσλ. Η κεηαγιψηηηζε αξρίδεη απφ ηελ ζπλάξηεζε ζηελ θνξπθή 

θαη ζπλερίδεη κέρξη ην ηέινο ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. Μηα ζπλάξηεζε κπνξεί λα θαιέζεη, 

ζην ζψκα ηεο, κηα άιιε πξνεγνχκελα νξηζκέλε ή ηνλ εαπηφ ηεο (επηηξέπνληαη νη 

αλαδξνκηθέο θιήζεηο). Ο πεγαίνο θψδηθαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δηάθνξα αξρεία, 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε δήισζε #include.  

  Δθηφο απφ ζπλαξηήζεηο, ν πεγαίνο θψδηθαο κπνξεί λα πεξηέρεη ηηο ιεγφκελεο 

θαζνιηθέο κεηαβιεηέο, πνπ νξίδνληαη εθηφο θάζε ζψκαηνο ζπλάξηεζεο. Οη θαζνιηθέο 

κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε ζψκα ζπλάξηεζεο πνπ επξίζθεηαη 

κεηά ηελ δήισζε νξηζκνχ ηνπο. Σέινο ηα ζεκεία εηζφδνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

θψδηθα είλαη νη ζπλαξηήζεηο ηχπνπ void f( ) . Οη ζπλαξηήζεηο απηέο είλαη εθηειέζηκεο. 

Η εθαξκνγή πεξηέρεη έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ, πνπ επηηξέπεη ηελ 

επεμεξγαζία, κεηαγιψηηηζε θαη ην εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

Οη θχξηεο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο είλαη : 

  Παξαγσγή script απφ θείκελν ζε ζρεδίαζε θαη αληηζηξφθσο.  

  Παξαγσγή γξαθεκάησλ ζπλαξηήζεσλ θαη θακππιψλ.  

  Παξαγσγή κεηαζρεκαηηζκψλ (ηκεκάησλ) ηνπ επηπέδνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ.  

  Παξαγσγή Δξγαιείσλ-Υξήζηε.  

  Παξαγσγή Αληηθεηκέλσλ θαη Μαζεκαηηθψλ Σχπσλ.  

Σν επφκελν ηκήκα θψδηθα, είλαη ην script ελφο θεηκέλνπ, ην νπνίν  πεξηέρεη 

κφλν έλα ζεκείν ζηελ αξρή (0,0).  

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Βερύκιος/Επιφάνεια%20εργασίας/EucliDrawGrDemo2.3.0/EucliDraw.chm::/Programming.html
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void Build_Singles( )  

{ 

  shape  A ;  //Point 

  A  = Create( kPoint ); 

  SetPnt( A , 0 , Pnt( 0.0000, 0.0000 ) ); 

  return; 

} 

 

2.10.5.1    Σύπνη κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ γιώζζα  

Οη ηχπνη κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ γιψζζα δηαθξίλνληαη ζε   

 Μηθξνί ηχπνη κεηαβιεηψλ (Σνπηθνί ή Καζνιηθνί):  

o int int πνπ δειψλεη ηνπο αθέξαηνπο πνπ εθηείλνληαη απφ ... έσο ...  

o double double πνπ δειψλεη ηνπο πξαγκαηηθνχο πνπ εθηείλνληαη απφ ... 

έσο ...  

o point πνπ δειψλεη ζεκεία ηνπ επηπέδνπ νξηδφκελα απφ δεχγε (x,y) 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ  

o list πνπ δειψλεη κηα ιίζηα πνπ πεξηέρεη κεηαβιεηέο δηαθφξσλ εηδψλ  

o string πνπ δειψλεη αιθαξηζκεηηθά πνπ πεξηέρνπλ θάζε ηχπν θεηκέλνπ  

o matrix πνπ δειψλεη πίλαθεο θάζε δπλαηνχ κεγέζνπο  

 Μεγάινη ηχπνη κεηαβιεηψλ (Μφλν ηνπηθνί )  

o shape πνπ δειψλεη έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα: επζεία, ηξίγσλν, γσλία.. 

θιπ.  

o tool πνπ δειψλεη εξγαιεία-ρξήζηε (θαηαζθεπαζκέλα απφ ρξήζηεο)  

o stage πνπ δειψλεη ζηάδηα ησλ εξγαιείσλ ρξήζηε  

o void κε-επηζηξέθνπζα-ηηκή ηχπνο ζπλαξηήζεσλ  

 

2.10.5.2    Οη ζπλαξηήζεηο σο ζεκέιηνη ιίζνη ηεο γιώζζαο  

Όπσο είλαη γλσζηφ, θάζε πξφγξακκα είλαη απιά κηα αθνινπζία απφ 

ζπλαξηήζεηο. Καζψο επίζεο θαη κηα ζπλάξηεζε κπνξεί λα θαιεί θάπνηα άιιε, πνπ 

νξίζζεθε πξνεγνπκέλσο.  

Κάζε ζπλάξηεζε είλαη νξγαλσκέλε ζε δχν κέξε:  

(a) ηελ δήισζε π.ρ.   double sqr( double t )   θαη 

(b) ην ζψκα ηεο π.ρ.    { return t*t; }  



194 Κεφάλαιο 2ο 

  

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

Σν πξψην κέξνο, ε δήισζε ηεο ζπλάξηεζεο, νξίδεη ηνλ ηχπν ησλ νξηζκάησλ 

ηεο ζπλάξηεζεο θαη ηνλ επηζηξεθφκελν ηχπν ηεο.  

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλάξηεζεο, ην ζψκα ηεο, είλαη ε ζπληαγή, κε ηελ νπνία 

ε ζπλάξηεζε παξάγεη ηελ επηζηξεθφκελε ηηκή, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο πνπ 

εηζάγνληαη σο νξίζκαηα. Η εληνιή return είλαη ππνρξεσηηθή. 

  

2.10.5.3   Οη εληνιέο  σο  βαζηθνί ππιώλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν ζψκα κηαο ζπλάξηεζεο απνηειείηαη απφ κηα αθνινπζία εληνιψλ. Κάζε 

εληνιή κπνξεί λα επεθηείλεηαη πέξα απφ ην κήθνο κηαο γξακκήο θαη πξέπεη λα 

ηεξκαηίδεη κε εξσηεκαηηθφ. Τπάξρνπλ αξθεηά είδε εληνιψλ. Η αθφινπζε ιίζηα δίλεη 

κηα επηζθφπεζε γηα θάζε είδνο εληνιήο. 

ΔΝΣΟΛΔ ΥΟΛΙΑ 

double myGlobal = 12.335;  Δληνιή απφδνζεο ηηκήο  

if( myIndex < 10 ) { myIndex 

= myIndex + 1; }  

if - εληνιή αθνινπζνχκελε απφ κπινθ 

άιισλ εληνιψλ  

while( myIdx < 20 ) { myIdx 

= myIdx + 1; }  

while - εληνιή αθνινπζνχκελε απφ κπινθ 

άιισλ εληνιψλ  

return 12*myIndex;  
return - εληνιή, ππνρξεσηηθή ηειεπηαία 

δήισζε κηαο ζπλάξηεζεο  

   Όπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, έηζη θαη ζηελ 

EUCLA  ππάξρνπλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο έρνπλ θαζνιηθή (global)  ή ηνπηθή (local) 

εκβέιεηα.   

2.10.5.4 Γεζκεπκέλεο ιέμεηο, κεηαβιεηέο, νλόκαηα, ηειεζηέο 

Σα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ηεο γιψζζαο. Τπάξρνπλ θάπνηεο 

ιέμεηο πνπ είλαη δεζκεπκέλεο, δειαδή δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιεο 

ρξήζεηο, εθηφο απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ππαγνξεχεη ε γιψζζα. Κάζε ιέμε, εθηφο απφ 

κηα δεζκεπκέλε, είλαη έλα φλνκα πνπ δειψλεη κηα ζπλάξηεζε ή κηα κεηαβιεηή. 

Σέινο νη ηειεζηέο +, -, *, / ,  ππνδειψλνπλ ηηο ζπλήζεηο πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη ζε 

αιγεβξηθέο εθθξάζεηο θαη καζεκαηηθνχο ηχπνπο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο δίλεη κηα  

επηζθφπεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο.  
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ΓΔΜΔΤΜΔΝΔ ΛΔΞΔΙ 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ – ΟΝΟΜΑΣΑ 

ΣΔΛΔΣΔ 

               ΥΟΛΙΑ 

int,   double ,  point, 

void,  list,   string,  

matrix,  stage,   tool  

Γεζκεπκέλεο  ιέμεηο (ηχπνη 

κεηαβιεηψλ)  

if ,   while,   return  Γεζκεπκέλεο ιέμεηο (εληνιέο ειέγρνπ)  

pi,   euler  Γεζκεπκέλεο ιέμεηο (εηδηθνί αξηζκνί)  

Ολφκαηα έηνηκσλ ζπλαξηήζεσλ  

Ολφκαηα καζεκαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ 

Λίζηα ησλ ζπκβνιηθψλ ζηαζεξψλ  

Γεζκεπκέλεο ιέμεηο  

a,   b,   B,   a22,   John,   x1,   

myFile_d2  

Νφκηκα νλφκαηα (μεθηλνχλ κε γξάκκα, 

δηαθξίλνπλ κηθξά/θεθαιαία)  

+,   -,  *,  /,  

x^m  

Σειεζηέο κε ηε ζπλήζε ρξήζε x ζηε 

δχλακε ηνπ m  

< ,  <=,  >,  > =,  &&,  ||,  ==  
Λνγηθνί ηειεζηέο κε ηηκέο 1(=αιεζέο, 

0(=ςεπδέο)  

  Μπνξνχκε (ην ζχλνιν ησλ ζπλαξηήζεσλ) λα ηηο ζεσξνχκε ζαλ κηα βαζηθή 

βηβιηνζήθε, πνπ πεξηέρεη απιέο ζπλαξηήζεηο γεληθήο ρξήζεο. Μπνξνχκε αθφκε, λα 

επεθηείλνπκε πεξαηηέξσ απηή ηε βηβιηνζήθε, φηαλ απνθηήζνπκε αξθεηή πείξα, ψζηε 

λα παξάγνπκε ζσζηφ θψδηθα. Δπίζεο κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε ηηο δηθέο καο 

βηβιηνζήθεο.  

 

2.10.5.5   Δθζθαικάησζε  

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ε αλαθάιπςε ηνπ ιάζνπο   είλαη ρξνλνβφξα, άραξε, 

δηαιπηηθή ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη πνιιέο θνξέο εμαηξεηηθά δχζθνιε.  Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δπζθνιίαο ππάξρεη  ε ζπλάξηεζε calc. Η ζπλάξηεζε απηή 

απνηηκά θαη ηππψλεη παξαζηάζεηο ζ' έλα κηθξφ παξάζπξν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο. Έηζη παξαθνινπζνχκε φρη κφλν ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ  

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Βερύκιος/Επιφάνεια%20εργασίας/EucliDrawGrDemo2.3.0/EucliDraw.chm::/Programming.html#hard
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αιιά  θαη ηνλ ηξφπν πνπ κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο κηαο 

ζπλάξηεζεο. Η ζπλάξηεζε απηή, ρσξίο λα απνηειεί εξγαιείν κε ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο, νξηζκέλεο θνξέο απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά πνιχηηκε.  

 

2.10.6     Παηδαγσγηθά ζπκπεξάζκαηα 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηνλ Η/Τ 

ζπγθεληξσηηθά είλαη :  

 Η Γπλακηθφηεηα.  

 Η Αιιειεπίδξαζε. 

 Η Άκεζε αλαηξνθνδφηεζε. 

 Η Λεηηνπξγηθφηεηα ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

 Η Αθξίβεηα.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθφκελεο ηδηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο 

ηνπ EucliDraw πξνθχπηεη, φηη ηα πξνηεηλφκελα κνληέια θαηαζθεπήο ησλ 

γεσκεηξηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηνλ δηδάζθνληα,  κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

κηα πξνζέγγηζε ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο. Γηαθαίλεηαη  επίζεο, φηη ηα Λνγηζκηθά 

∆πλακηθήο Γεσκεηξίαο, είλαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ζηε δηδαζθαιία ηεο 

γεσκεηξίαο, θαζψο θαη ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ.  

Γίδνπλ  ζην καζεηή ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ππνζέζεηο θαη λα ηηο ειέγρεη ζε ειάρηζην 

ρξφλν θαη κε πνιχ κεγάιε επθνιία. Σν παηρλίδη κε ηα ινγηζκηθά απηά, ε δπλαηφηεηα 

δειαδή ηεο θίλεζεο ησλ ζρεκάησλ κε ην ζύξζηκν ηνπ πνληηθηνχ, επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο λα ρεηξηζηνχλ ηα ζρήκαηα θαη λα παξαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ρεηξηζκψλ ηνπο ζρεδφλ ζηηγκηαία, θαζηζηψληαο έηζη ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εμέηαζε 

ππνζέζεσλ κηα επράξηζηε θαη δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα (Υξήζηνπ, 2004). 

Δπίζεο ηα ινγηζκηθά δπλακηθήο γεσκεηξίαο σζνχλ ηνπο καζεηέο κέζα απφ ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ηνπο, λα ςάρλνπλ γηα αθξαίεο πεξηπηψζεηο, αξλεηηθά παξαδείγκαηα θαη 

κε ζηεξεφηππεο απνδείμεηο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηηνχληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνηεινχλ έλα βήκα πξνο ηε δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ θαη ππνβνιή πξνβιεκάησλ θαη 

ππνζέζεσλ, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα λέεο 

δηεξεπλήζεηο θαη αλαθαιχςεηο.(Σζνύθθαο, 2002) 

Άιισζηε ζηε γεσκεηξία κε ηα Λνγηζκηθά Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο  επηρεηξείηαη 

έλαο λένο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ. Σα ινγηζκηθά απηά 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα δηεπξχλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο γεσκεηξηθέο 
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έλλνηεο, θαζψο επίζεο θαη λα εξεπλνχλ, λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο 

καζεκαηηθέο ηδέεο. Καζηζηνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ απνδνηηθφηεξε ηε δηδαζθαιία ηεο 

Γεσκεηξίαο κε κηα πξνζέγγηζε θαηαζθεπήο πξνβιήκαηνο.  

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη, φηη καζεηέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα 

εξγαιεία έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα κάζεζεο θαη δηαηππψλνπλ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ εξσηήζεηο . (Clements, 2000).  

Η αλάπηπμε επνκέλσο ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη λέν 

ελδηαθέξνλ γηα έξεπλα ζην πεδίν ηεο γεσκεηξίαο θαη έρεη μαλαδσληαλέςεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηφ ην 

γεγνλφο ήηαλ πνιινί. Οη εθπαηδεπηηθνί απέθεπγαλ ηε δηεξεχλεζε ησλ ελλνηψλ ηεο 

γεσκεηξίαο, γηαηί απαηνχζε ρξφλν θαη νη θαηαζθεπέο κε ην ραξηί θαη ην κνιχβη δελ 

έρνπλ αθξίβεηα. Απφ ηελ άιιε νη καζεηέο είραλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ θαη δελ κπνξνχζαλ λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο απφδεημεο, πνπ είλαη 

ην νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη εθπαίδεπζεο. Με ηελ εηζαγσγή 

ηεο δπλακηθήο γεσκεηξίαο νη ιφγνη απηνί έρνπλ εθιείςεη. (Tδηηδηβάθνο, 2008) 

 

2.11    Matlab 

 

Έλα απφ ηα παγθνζκίσο ειθπζηηθφηεξα ινγηζκηθά πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθψλ δεηεκάησλ ζεσξείηαη απφ ηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ην 

MATLAB. Η πξνέιεπζε ηνπ ηίηινπ ηνπ, πξνέξρεηαη απφ ην  πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ MATrix LABoratory (Δξγαζηήξην Πηλάθσλ), θαη απεπζχλεηαη εθηφο 

απφ ηελ Γπκλαζηαθή, Λπθεηαθή θαη Παλεπηζηεκηαθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζε πιήζνο 

επαγγεικαηηψλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ φπσο Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, Αξρηηέθηνλεο, 

Μαζεκαηηθνχο, Οηθνλνκνιφγνπο θ.ά. 
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Η ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ΜATLAB μεθηλά σο ινγηζκηθφ Fortran 

ππνπξνγξακκάησλ, γηα επίιπζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ (LINPACK) θαη 

πξνβιεκάησλ ηδηνηηκψλ θαη ηδηνδηαλπζκάησλ (EISPACK). Καηφπηλ ζηε  δεθαεηία 

ηνπ 1970 απφ ηνλ Cleve Moler πξνζαξκφζηεθε  γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ ρσξίο ηε γλψζε Fortran απφ ην ρξήζηε. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

επεθηάζεθε κε ηελ πξνζζήθε ππνπξνγξακκάησλ ζε C θαη Java γηα ηε δεκηνπξγία 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.  Απφ ην 1984, κε ηελ  ίδξπζε  ηεο εηαηξείαο Mathworks, 

δηαηίζεηαη ζην εκπφξην, εμειίζζεηαη, επαλεθδίδεηαη κε πεξηζζφηεξν βειηησκέλεο 

δπλαηφηεηεο θαη ππνζηεξίδεηαη κέρξη ζήκεξα. 

Σν ινγηζκηθφ απηφ,  κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη,  απφ αξράξηνπο αιιά 

θαη πεπεηξακέλνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ πεξηβάιινληνο MATLAB, γηα ηελ επίιπζε 

εθαξκνγψλ ζηα Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Δπηζηήκε ησλ κεραληθψλ θαη Οηθνλνκηθή 

Δπηζηήκε θαη ηδηαίηεξα ζε φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθνχο θαη αξηζκεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην MATLAB είλαη έλα πνιιαπιήο δπλαηφηεηαο  

εξγαιείν, αξρηθά κε ηε κνξθή  ινγηζκηθνχ πινπνίεζεο αιγνξίζκσλ θαη δηεμαγσγήο 

ππνινγηζκψλ, θαηφπηλ σο ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επηζηεκνληθψλ ππνινγηζκψλ θαη ηέινο σο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε δπλαηφηεηεο 

εμέιημεο κε πξνζζήθε απφ πιήζνο ζπλαξηήζεσλ ζε βηβιηνζήθεο θαζψο θαη εηδηθψλ 

εξγαιείσλ.  Σν βαζηθφ θαη ζεκειηψδεο δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεσξείηαη ν πίλαθαο.  

Γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, δε ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν νη 

ελζσκαησκέλεο εληνιέο ηνπ MATLAB, αιιά γίλεηαη αλάπηπμε αιγνξηζκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ εμάζθεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αιιά θαη 

δηεπθφιπλζε ηνπ επαγγεικαηία επηζηήκνλα. 

Σν MATLAB απνηειεί έλα δπλακηθφ, εχρξεζην θαη αλνηθηφ ππνινγηζηηθφ 

πεξηβάιινλ γηα πινπνίεζε επηζηεκνληθψλ εθαξκνγψλ ζε έλα κεγάιν θάζκα πεδίσλ, 

φπσο ζηε Γξακκηθή Άιγεβξα, ηαηηζηηθή, Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, Αξηζκεηηθή 

Αλάιπζε θαη Δπηζηεκνληθφ Τπνινγηζκφ, ζε Υξεκαηννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο θαζψο 

επίζεο θαη Δπεμεξγαζία εκάησλ θαη Δηθφλαο, Θεσξία Διέγρνπ, Θεσξία 

Βειηηζηνπνίεζεο θαη Γξαθηθψλ.  

Οξηζκέλεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα αλψηεξα Μαζεκαηηθά, 

είλαη ε επίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ, ε κειέηε θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε 

ζπλαξηήζεσλ, ε επεμεξγαζία πηλάθσλ (κεηξψλ), ε αλάπηπμε εηξψλ Taylor θαη 
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Maclaurin, νη κεηαζρεκαηηζκνί Laplace θαη Fourier θαη ηέινο νη εθαξκνγέο ηεο 

Γξακκηθήο Άιγεβξαο. 

Η επηθάλεηα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηξία παξάζπξα : 

  Παξάζπξν εληνιψλ (Command Window) 

  Υψξνο εξγαζίαο (Workspace) 

  Ιζηνξηθφ Δληνιψλ (Command History) 

Σo prompt (ζχκβνιν πξνηξνπήο) γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έθδνζε είλαη ην 

EDU>>. Η έμνδνο απφ ην ινγηζκηθφ, πξαγκαηνπνηείηαη κε exit ζηε γξακκή εληνιψλ. 

Οηηδήπνηε γξάθεηαη ζην MATLAB πξέπεη λα είλαη ζε κηθξνχο ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο. 

Οη ηχπνη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη : 

  Πξαγκαηηθνί 

  Μηγαδηθνί 

  Αιθαξηζκεηηθνί 

  Λνγηθνί 

Σν ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εκθαλίδεηαη κε ηελ 

εληνιή who. Δπίζεο κε ηελ εληνιή clear all κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ φιεο νη 

κεηαβιεηέο απφ ην workspace ηνπ MATLAB, ελψ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιεγεί  

κία ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή γηα ζβήζηκν κε ηελ εληνιή clear <όλνκα κεηαβιεηήο>. 

 

(ρήκα 2.45 : Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ MATLAB) 

Σν MATLAB έρεη πινπνηεζεί ζε πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, 

Macintosh OS θαη Unix) θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δχν βαζηθέο εθδφζεηο, ε 

επαγγεικαηηθή θαη ε εθπαηδεπηηθή (student edition).  
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2.11.1    Δθπαηδεπηηθή αληηκεηώπηζε 

 Απφ εθπαηδεπηηθήο πιεπξάο ην MATLAB πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο : 

 (Pocket calculator). Απιφο ππνινγηζηήο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

καζεκαηηθέο πξάμεηο.  

 (Scientific calculator). Δπηζηεκνληθφο ππνινγηζηήο κε ελζσκαησκέλεο 

ζπλαξηήζεηο.  

 (Programmable calculator). Πξνγξακκαηηδφκελνο ππνινγηζηήο πνπ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα γξάθεη θψδηθα γηα ηελ πινπνίεζε 

αιγνξίζκσλ. (ηεθαλίδεο, 2005). 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ MATLAB (ρήκα 2.45) ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

ελδνγελψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπλαξηήζεσλ, θαζψο θαη εμσηεξηθέο βηβιηνζήθεο 

(Toolboxes) γηα εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο εθαξκνγψλ. Τπνζηεξίδεη επίζεο κηα 

επέιηθηε, απιή θαη δνκεκέλε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (script language) κε πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε ηελ Pascal θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο εχθνιεο δεκηνπξγίαο, δηαζχλδεζεο 

θαη ρξήζεο βηβιηνζεθψλ ζε θψδηθα γξακκέλν ζηε γιψζζα απηή (M- files). Δθηφο 

ινηπφλ απφ ην παξαζχξνπ εληνιψλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα απνζεθεπζεί έλα 

ζχλνιν εληνιψλ (scripts) ζε έλα αξρείν θαη λα εθηεινχληαη φπνηε απηφ απαηηείηαη. Σα 

αξρεία απηά νλνκάδνληαη M-Files έρνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα θαη απνζεθεχνληαη κε 

ηελ επέθηαζε '.m'. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην MATLAB, εθηειεί απφ απινχο 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο κέρξη θαη πξνγξάκκαηα κε εληνιέο παξφκνηεο κε απηέο 

πνπ ππνζηεξίδεη κηα γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ. Πξαγκαηνπνηεί απιέο καζεκαηηθέο 

πξάμεηο, αιιά εμίζνπ εχθνια ρεηξίδεηαη κηγαδηθνχο αξηζκνχο, δπλάκεηο, εηδηθέο 

καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, πίλαθεο, δηαλχζκαηα θαη πνιπψλπκα. Μπνξεί επίζεο λα 

απνζεθεχεη θαη λα αλαθαιεί δεδνκέλα, λα δεκηνπξγεί θαη λα εθηειεί αθνινπζίεο 

εληνιψλ πνπ απηνκαηνπνηνχλ δηάθνξνπο ππνινγηζκνχο θαη λα ζρεδηάδεη 

εληππσζηαθά γξαθηθά. 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ MATLAB δηαθξίλνληαη ζηηο ηππνπνηεκέλεο, δειαδή ζε 

απηέο πνπ ρεηξίδνληαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη εμάγνπλ αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα, 

θαη ζηηο ζπλαξηήζεηο ηνπ Symbolic Toolbox, νη νπνίεο ρεηξίδνληαη θαη ππνινγίδνπλ 

ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο, δειαδή επεμεξγάδνληαη καζεκαηηθά ζχκβνια. 

Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ην MATLAB ιεηηνπξγεί κε δηεξκελέα 

(interpreter), ν νπνίνο ελεξγνπνηεί ηε δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία θαη εξκελεχεη 
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νηηδήπνηε πιεθηξνινγείηαη ζηε γξακκή εληνιψλ.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε θεληξηθή θηινζνθία ηνπ MATLAB είλαη ν εχθνινο 

ρεηξηζκφο δεδνκέλσλ ζε κνξθή πηλάθσλ. Σελ επηηπρία ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ 

απιφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηελ νθείιεη θαηά θχξην ιφγν ζ’ απηή ηε θηινζνθία. 

Έηζη, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ MATLAB αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ζπλαξηήζεσλ 

κεηξψλ.  (Παπαξξίδνο, 2004).   

 

2.11.2   Οη βαζηθνί ηειεζηέο θαη εηδηθά ζύκβνια 

Μεξηθνί απφ ηνπο βαζηθνχο ηειεζηέο ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεη ε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ MATLAB είλαη νη: 

 Αξηζκεηηθνί: +, -, *, /, ^ 

 πγθξηηηθνί: ==, ~=, <, >, >=, <= 

 Λνγηθνί: |(OR), &(AND), ~(NOT),XOR 

Γηα ηελ εηζαγσγή ζρνιίσλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ραξαθηήξαο %. Γηα ηελ 

απξνζδηνξηζηία απνηειέζκαηνο επηζηξέθεηαη  ν ζπκβνιηζκφο Νan, θαζψο επίζεο γηα 

ην ±∞ ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπκβνιηζκφο ± infinity. 

 

2.11.3    Δληνιέο ειέγρνπ 

Σo MATLAB ππνζηεξίδεη δνκέο ειέγρνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

πξνγξάκκαηνο. Οη θπξηφηεξεο δνκέο ειέγρνπ είλαη ε δνκή επηινγήο if-else ηεο νπνίαο 

ε ζχληαμε είλαη : 

if <ζπλζήθε -εο> 

<ζχλνιν εληνιψλ> 

elseif <ζπλζήθε -εο> 

<ζχλνιν εληνιψλ> 

else 

<ζχλνιν εληνιψλ> 

end 

Καζψο θαη ε επηινγή case κε δνκή switch : 

Switch <παξάζηαζε> 

    Case   <ηηκή 1> 

  <ζχλνιν εληνιψλ> 
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   Case   <ηηκή 2> 

  <ζχλνιν εληνιψλ> 

 .  

   .               

    otherwise 

 <ζχλνιν εληνιψλ> 

End 

 

2.11.4    Δληνιέο επαλάιεςεο 

Δπίζεο ε δνκή επαλάιεςεο for ε νπνία έρεη ηελ αθφινπζε ζχληαμε: 

       for <κεηβιεηή> = <αξρηθή_ηηκή>:<βήκα>:<ηειηθή_ηηκή> 

       <ζχλνιν εληνιψλ> 

       end 

H δνκή επαλάιεςεο while ε νπνία έρεη ηελ αθφινπζε ζχληαμε: 

      <αξρηθή ηηκή ηεο ζπλζήθεο> 

      While <ζπλζήθε -εο> 

      <ζχλνιν εληνιψλ> 

      End 

 

2.11.5   Δλζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο 

ην MATLAB ππάξρεη επξχο θαηάινγνο εηδηθψλ θαη ζηνηρεησδψλ καζεκαηηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ. Οη ζπνπδαηφηεξεο θαη ρξεζηκφηεξεο ελζσκαησκέλεο (καζεκαηηθέο) 

ζπλαξηήζεηο ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη ην MATLAB είλαη: 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΑΡΣΗΗ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Sin Ηκίηνλν 

Cos πλεκίηνλν 

Tan Δθαπηνκέλε 

Asin Σφμν εκηηφλνπ 

Acos Σφμν ζπλεκηηφλνπ 

Atan Σφμν εθαπηνκέλεο 

Exp Δθζεηηθή ζπλάξηεζε 
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ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΝΑΡΣΗΗ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Log Φπζηθφο ινγάξηζκνο 

Abs Απφιπηε ηηκή 

Sqrt Σεηξαγσληθή ξίδα 

Mod Πξνζεκαζκέλν ππφινηπν δηαίξεζεο 

Rem Αθέξαην ππφινηπν δηαίξεζεο 

Round ηξνγγχιεπζε ζηνλ πιεζηέζηεξν 

αθέξαην 

Ceil ηξνγγχιεπζε ζηνλ ακέζσο > 

αθέξαην 

Floor ηξνγγχιεπζε πξνο ην -∞ 

Fix ηξνγγχιεπζε πξνο ην 0 

 

2.11.6   Έιεγρνο εμόδνπ απνηειεζκάησλ 

ηα ζέκαηα κνξθνπνίεζεο απνηειεζκάησλ ππάξρεη ε ζπλάξηεζε format. Οη 

επηινγέο ηεο ζπλάξηεζεο απηήο είλαη : 

 

 Long (15 ςεθία κεηά ηελ ππνδηαζηνιή).  

 Short (5 ςεθία κεηά ηελ ππνδηαζηνιή – Πξνεπηιεγκέλε επηινγή).  

 Rat  (Κιαζκαηηθή κνξθή) 

 Bank (Σξαπεδηθή κνξθή κε δχν δεθαδηθά ςεθία) 

 Loose (Αξαηή απεηθφληζε κε ελδηάκεζεο θελέο γξακκέο) 

 Compact (Ππθλή απεηθφληζε ρσξίο ελδηάκεζεο θελέο γξακκέο) 

 

2.11.7    Πίλαθεο - Γηαλύζκαηα 

ρεδφλ ηα πάληα ζην MATLAB αληηκεησπίδνληαη σο πίλαθεο. (Ο πίλαθαο 

γεληθψο νξίδεηαη σο κία ζπιινγή ζηνηρείσλ νξγαλσκέλε ζε γξακκέο θαη ζηήιεο).  

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη ηχπνη πηλάθσλ ελζσκαησκέλνη, ρξήζηκνη ζε πξάμεηο, ρεηξηζκφ 

θαη δεκηνπξγία. 

 

 Rand  (Γεκηνπξγία πίλαθα κε ηπραία ζηνηρεία) 
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 Zeros (Πίλαθαο κε κεδεληθά ζηνηρεία) 

 Ones (Πίλαθαο κε κνλαδηαία ζηνηρεία) 

 Eye  (Σαπηνηηθφο πίλαθαο) 

 

Καζψο επίζεο θαη νη ζπλαξηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε αλψηεξα Μαζεκαηηθά 

(Δθαξκνζκέλα θαη Τπνινγηζηηθά): 

 Rank   (O βαζκφο – ηάμε ηνπ πίλαθα) 

 Det     (Η νξίδνπζα ηνπ πίλαθα) 

 Inv     (O αληίζηξνθνο πίλαθα) 

 RRef  (O θαηά γξακκάο αλνηγκέλνο – γηα ηελ επίιπζε ζπζηεκάησλ) 

 [vec,val] =eig  (Δχξεζε ηδηνηηκψλ θαη ηδηνδηαλπζκάησλ) 

 

2.11.8     Γξαθηθά ζην MATLAB 

Η πην απιή ζπλάξηεζε γηα ηε ζρεδίαζε γξαθηθψλ είλαη ε plot. πλαθείο 

ζπλαξηήζεηο είλαη θαη ε fplot θαζψο θαη ε ezplot κε πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη 

επειημία θαη κε εηδηθή  ρξήζε ζε πεπιεγκέλεο θαη παξακεηξηθέο ζπλαξηήζεηο. 

Υξήζηκε είλαη θαη ε ζπλάξηεζε comet γηα θηλνχκελν γξάθεκα παξακεηξηθήο 

θακπχιεο.  

Οη ζπλαξηήζεηο  απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπκε ην 

γξάθεκα κηαο επίπεδεο θακπύιεο ηα ζεκεία ηεο νπνίαο είλαη απνζεθεπκέλα ζε 

ηζνκήθε δηαλύζκαηα. Σα νξίζκαηα πνπ δέρεηαη πεξηέρνπλ ηηο ηηκέο πνπ ζα 

αλαπαξαζηήζεη γξαθηθά ε ζπλάξηεζε. Σν MATLAB δηαζέηεη πνιχ ηζρπξά 

ραξαθηεξηζηηθά ζην παξάζπξν ζρεδίαζεο (ρήκα 2.46).  

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ εξγαιεηνζήθε θαη λα πξνζζέζνπκε βέιε, 

ηίηιν, ρξψκαηα, εηηθέηεο ζηνλ νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν άμνλα, ππφκλεκα, 

δεκηνπξγία πιέγκαηνο,  γξακκέο θαη θείκελν κε ζρφιηα ζην δηάγξακκα πνπ 

δεκηνπξγνχκε, νξνζέηεζε αμφλσλ θ.ά. Υξεζηκνπνίεζε θαξηεζηαλψλ θαη πνιηθψλ 

ζπληεηαγκέλσλ. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θακπχιεο ζην ίδην γξάθεκα (figure).  

Παξάιιεια ζηε ζηαηηζηηθή επηζηήκε, ην ινγηζκηθφ ΜΑTLAB δηαζέηεη ηελ 

ππνζηήξημε ξαβδνγξακκάησλ θαη εκβαδνγξακκάησλ θαη πιήζνο ηξηζδηάζηαησλ 

απεηθνλίζεσλ.  

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/plot.html
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(ρήκα 2.46 : Παξνπζίαζε ηξηώλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ y1=x+1, y2=x2 θαη y3=10*cos(x) ζην 

δηάζηεκα [0,2π], ζην ίδην γξάθεκα) 

 

2.11.9   Αληηθεηκελνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκόο θαη GUI Πεξηβάιινλ 

Σν MATLAB ελζσκαηψλεη ζηελ ππνινγηζηηθή ηνπ δηαδηθαζία, ηε ζχληνκε 

δεκηνπξγία θαη απεηθφληζε γξαθηθψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ρήκα 2.46), ζ' έλα 

επέιηθην θαη αλνηρηφ ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ.(Παπαξξίδνο 2009). Υξεζηκνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαιεηνζήθε αληηθεηκέλσλ, φπσο push button, slider, radio button, check 

box, edit text, pop-up menu, listbox, activeX button θ.ά. 

 

(ρήκα 2.46 : Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο GUI) 
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2.12    Maple 

 

Δίλαη απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε έρεη 

αιιάμεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, θαη πξνθαλψο ηνλ ηξφπν εθκάζεζεο. Έηζη επί 

παξαδείγκαηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα Μαζεκαηηθά, επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεπψο ηε 

δηεξεύλεζε ησλ ελλνηώλ. 

Έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν θηιηθά θαη ηθαλά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ αθνξνχλ ηελ 

επίιπζε Μαζεκαηηθψλ δεηεκάησλ ζεσξείηαη ην ΜAPLE. Με αιιεπάιιειεο εθδφζεηο 

(πξφζθαηα ε v.13), κε εμαηξεηηθέο θαη ηζρπξέο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημεο πνπ αθνξά 

φιεο ηηο καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, θαζψο θαη εκπινπηηζκέλν κε πιήζνο γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ (ρήκα 2.49), ην MAPLE είλαη ζήκεξα, έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα 

ινγηζκηθά. Απαξαίηεην πνηνηηθφ εξγαιείν γηα ηα πξψηα Παλεπηζηεκηαθά έηε, αιιά 

θαη ζχγρξνλνο βνεζόο θάζε εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλνπ ζηε Λπθεηαθή βαζκίδα. 

Απηήο ηεο πνηφηεηαο ινγηζκηθά απνηεινχλ ην Μέιινλ ζηελ Μαζεκαηηθή 

Δθπαίδεπζε. 

 

(ρήκα 2.49 : Γξαθηθή παξάζηαζε ζην ρώξν, ηεο ζπλάξηεζεο z=x*e
-x2-y2

) 

Τπνζηεξίδεηαη, φηη ε κνληεινπνίεζε ζηε δηδαζθαιία, κέζα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ,  κπνξεί λα επλνήζεη θαη λα ελζαξξχλεη 

νπζηαζηηθά ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζηε δηεξεπλεηηθή φζν θαη ζηελ 
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εθθξαζηηθή ηεο δηάζηαζε. 

Με ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο ην Maple απνηειεί έλα εχρξεζην ινγηζκηθφ γηα 

ζπκβνιηθά Μαζεκαηηθά θαη θαιχπηεη ζρεδφλ θάζε πεξηνρή ησλ καζεκαηηθψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ, ηεο άιγεβξαο, ησλ δηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ, ησλ γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο ζηαηηζηηθήο, ηεο γξακκηθήο άιγεβξαο, 

ηεο γεσκεηξίαο θαη ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ, θαζψο θαη εθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά 

ζηηο Οηθνλνκηθέο επηζηήκεο. 

Σν Μaple έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλζιίςεη ην ρξφλν πνπ αλαιψλνπκε  γηα ηα 

πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ απφ ψξεο ζε δεπηεξφιεπηα. Θεσξείηαη   ην εμππλφηεξν 

ινγηζκηθφ γηα θνηηεηέο, κεραληθνχο, θπζηθνχο θαη καζεκαηηθνχο. Αληηκεησπίδεη κε 

μερσξηζηή ηθαλφηεηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ  ηξηγσλνκεηξία, ηελ άιγεβξα, ην 

δηαλπζκαηηθφ ινγηζκφ θαη ηνπο πίλαθεο, θαζψο επίζεο θαη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, 

ζηαηηζηηθή, κεηαζρεκαηηζκνχο. Μπνξνχκε λα  ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα έμππλα κελνχ ή 

λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ πινχζηα ζπιινγή απφ βνεζεηηθέο παιέηεο πνπ δηαζέηεη. 

Παλίζρπξα γξαθηθά, καο δίλνπλ ακέζσο δηαγξάκκαηα 2 ή 3 δηαζηάζεσλ, αιιά θαη 

animations γηα ηηο πην  ζχλζεηεο ζπλαξηήζεηο. 

ηηο εκέξεο καο, 22 απφ ηα θνξπθαία 25 Παλεπηζηήκηα ησλ ΗΠΑ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ην Maple ζαλ ην αθαδεκατθφ ηνπο 

πξφηππν. ηελ Διιάδα έρεη ήδε πηνζεηεζεί απφ ην ΔΜΠ, ην Μαζεκαηηθφ θαη ην 

Φπζηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην Μαζεκαηηθφ Σκήκα θαζψο θαη ην 

Σκήκα Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αιιά θαη ην 

Μαζεκαηηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ. Σν Maple ινηπφλ απνηειεί ην 

ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα ζηελ αληηκεηψπηζε Μαζεκαηηθψλ κειεηψλ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα επηιέγεη ζε πνην βαζκφ ζα 

ελζσκαηψλεη ηηο πξναηξεηηθέο - νπζηαζηηθέο ππνινγηζηηθέο εθαξκνγέο ζηε 

δηδαζθαιία. ε θάζε πεξίπησζε, ν αλαγλψζηεο δελ κπνξεί παξά λα εθηηκήζεη ηνλ 

ινγηζκφ ηνπ Maple, σο έλα αμηνζαχκαζην δηαλνεηηθφ εξγαιείν εξκελείαο, 

θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, πξάγκα ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηελ πεκπηνπζία ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο (ρήκα 2.47). 

Σν Maple ππνζηεξίδεη κηα απφ ηηο πιένλ επξεκαηηθέο θαη δξαζηήξηεο 

θνηλφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ. Έηζη θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, νη 

ρξήζηεο ηνπ Maple δεκηνχξγεζαλ ρηιηάδεο εθαξκνγέο πάλσ ζηνλ ππξήλα ηνπ 
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ζπζηήκαηνο Maple γηα λα επεθηείλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, πέξα απφ ηα γεληθά 

καζεκαηηθά θαη ζηηο άιιεο επηζηήκεο, φπσο ζηε κεραληθή αιιά θπξίσο ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

 

(ρήκα 2.47 : To πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Maple κε ην θύιιν εξγαζίαο, ηελ εξγαιεηνζήθε θαη ηε 

γξακκή εληνιώλ) 

 

Σν ινγηζκηθφ Maple,  αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Waterloo θαη ζε 

άιια πξσηνπφξα θαη γλσζηά παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν, ζέηεη ηα πξφηππα φζνλ 

αθνξά ηε καζεκαηηθή ηζρχ ησλ πξνγξακκάησλ. Η επηδίσμε ηεο Waterloo Maple είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη καζεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο λα κνηξάδνληαη κεηαμχ πξνγξακκάησλ πνπ είλαη ζπκβαηά κε ην 

πξφηππν Open MathTM.  

Η Waterloo Maple είλαη κηα εηαηξία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πιήξσο 

αθηεξσκέλε ζηηο ζπλερψο ηξνπνπνηνχκελεο επηζηεκνληθέο αλάγθεο. Δίλαη επξέσο 

γλσζηφ, φηη δεκηνπξγεί εξγαιεία θαη παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο γηα ηελ πξφνδν 

ησλ ηερληθψλ ππνινγηζκψλ, βαζηζκέλσλ ζε ηερλνινγία αηρκήο  θαη ε λαπαξρίδα ησλ 

πξντφλησλ ηεο είλαη ην Maple.  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε, φηη ην Maple είλαη  έλα πξφγξακκα πνπ 

ζπλδπάδεη έλα επξεκαηηθφ  Click and Solve interface, κέζα ζε έλα πινχζην αλνηρηφ 

πεξηβάιινλ, κε ηελ αζχγθξηηε ηζρχ ηεο καζεκαηηθήο ηνπ γελλήηξηαο (ρήκα 2.48). 

Η παηδαγσγηθή εκπεηξία απέδεημε, φηη ην Maple είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη  

δεκηνπξγηθφ πιηθφ δηδαζθαιίαο. Η ακθίδξνκε δξάζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην αλνηρηφ 

πεξηβάιινλ ηνπ, επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε εξσηήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, αζθήζεσλ 

αθφκε θαη ηε δεκηνπξγία εμεηάζεσλ online. Έηζη ην Maple θαζηζηά ηε δηδαζθαιία 

επραξίζηεζε θαη δπλακηθή. 
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(ρήκα 2.48 : Γξαθηθή παξάζηαζε ζην επίπεδν, ηξηγσλνκεηξηθήο ζπλάξηεζεο ζε πνιηθέο 

ζπληεηαγκέλεο) 

 Σν ινγηζκηθφ δηαζέηεη κία πνιπζεκαηηθή ζπιινγή πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ, 

ηα Maple Power Tools, ε νπνία ζπλερψο εκπινπηίδεηαη απφ έλα επξχ επηζηεκνληθφ 

θάζκα κειεηεηψλ. Οη εθαξκνγέο απηέο έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 Δπξύηεηα (Πεξηέρνπλ πιήξε ζεηξά ζπλαξηήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα 

ηελ επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ ζε πξαγκαηηθνχο ρψξνπο θαη 

θαηαζηάζεηο). 

 Πνηόηεηα (Αλαπηχρζεθαλ κε ρξήζε ζηηβαξνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 

αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη έρνπλ ππνζηεί πξνζεθηηθή επεμεξγαζία θαη 

εμαηξεηηθά απζηεξνχο ειέγρνπο). 

 Πξνζβαζηκόηεηα (Παξέρνληαη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο). 

Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπ Maple ζπληειεί επίζεο, ζηελ παξνπζίαζε ή δεκνζίεπζε 

ηερληθψλ - επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πξνβνιήο ησλ 

απνηειεζκάησλ, ρσξίο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κέζσ ησλ hyperlinks 

ζην δηαδίθηπν. 

 

2.12.1    Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά  

Η Γξακκή ηίηινπ ( Untitled(1)-[Server 1] ) εκθαλίδεηαη θάζε θνξά πνπ 

αλνίγνπκε θαηλνχξην παξάζπξν εξγαζίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ηεο 

εξγαζίαο καο κε θάπνην φλνκα *.mw (Maple Worksheet) ή *.mws (Maple Classic 

Worksheet) ηφηε θαη ζηε γξακκή ηίηινπ εκθαλίδεηαη ην φλνκα πνπ δψζακε θαη ν 
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server ζηνλ νπνίν ην απνζεθεχζακε. 

Σα Πιήθηξα ειέγρνπ ησλ Windows ( Ελασιζηοποίηζη Σμίκπςνζη Κλείζιμο ) 

αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο ηνπ παξαζχξνπ εξγαζίαο. Αλάινγα κε ηελ εξγαζία κπνξεί 

ην παξάζπξν λα κηθξχλεη (παξακέλνληαο πξνζσξηλά ζηε γξακκή ησλ ηξερφλησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο) ή λα θιείζεη. ε 

πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπκε λα θιείζνπκε ην παξάζπξν, αλ δελ έρνπκε 

απνζεθεχζεη  ηελ εξγαζία καο, καο δεηείηαη λα ην θάλνπκε.  

ηελ πξψηε γξακκή κελνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπλαληνχκε :  

(Αξρείν, Δπεμεξγαζία, Πξνβνιή, Δηζαγσγή, Μνξθή, Πίλαθαο, ρεδίαζε, Γηάγξακκα, 

Λνγηζηηθφ Φχιιν,  Δξγαιεία, Παξάζπξα, Βνήζεηα )  

 ηε δεχηεξε γξακκή έρνπκε :  

 Γεκηνπξγία λένπ αξρείνπ 

 Άλνηγκα αξρείνπ 

 Απνζήθεπζε ελεξγνχ αξρείνπ 

 Δθηχπσζε 

 Πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο 

 Απνθνπή επηινγήο ζην πξφρεηξν 

 Αληηγξαθή επηινγήο ζην πξφρεηξν 

 Δπηθφιιεζε πεξηερνκέλσλ πξνρείξνπ ζην θχιιν εξγαζίαο 

 Αλαίξεζε ηειεπηαίαο ιεηηνπξγίαο 

 Δπαλάιεςε ηειεπηαίαο αλαηξεζείζαο ιεηηνπξγίαο 

 Δηζαγσγή θαζαξνχ θεηκέλνπ κεηά ηελ ηξέρνπζα νκάδα εθηέιεζεο 

 Δηζαγσγή δεδνκέλσλ Maple  κεηά ηελ ηξέρνπζα εθηειέζηκε νκάδα 

 Δγθιεηζκφο επηινγήο ζε ππνηκήκα 

 Αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο εκπεξηέρεη ηελ επηινγή 

 Δπηζηξνθή ζην πξνεγνχκελν θχιιν εξγαζίαο ηνπ ηζηνξηθνχ δεζκψλ 

 Μεηαβίβαζε ζην επφκελν θχιιν εξγαζίαο ηνπ ηζηνξηθνχ δεζκψλ 

 Δθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

 Δθηέιεζε φισλ ησλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ 

 Γηαθνπή ηξέρνπζαο ιεηηνπξγίαο 

 Δθζθαικάησζε  ηξέρνπζαο ιεηηνπξγίαο 

 Δπαλεθθίλεζε εμππεξεηεηή Mαple 
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 Δπεμεξγαζία θψδηθα εθθίλεζεο  

 Μεγέζπλζε (100%-150%-200%) 

 Δλαιιαγή ζηεινζεηψλ 

 Άλνηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο βνήζεηαο. 

 

2.12.2    Απινί αιγεβξηθνί ππνινγηζκνί  

Γηα ηηο γλσζηέο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

ζχκβνια + θαη – αληίζηνηρα ελψ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηε δηαίξεζε θαη ηελ 

χςσζε ζε δχλακε ηα * θαη / θαη ^ αληίζηνηρα. Η πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ ηζρχεη 

(αξρηθά εθηειείηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο, ε χςσζε ζε δχλακε θαη ε δηαίξεζε, θαη 

θαηφπηλ ε πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε). ε πεξίπησζε  ακθηβνιίαο γηα ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηνχκε παξελζέζεηο. Ο πιενλαζκφο ησλ 

παξελζέζεσλ δελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα, αληίζεηα πξνζηαηεχεη ηνλ 

εθπαηδεπφκελν.  

ην Maple θάζε εληνιή ή πξάμε γηα λα εθηειεζηεί πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ 

ην «;» θαη Enter (ην απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο) ή ην «:» θαη 

Enter (εθηειείηαη ε πξάμε ή ε εληνιή αιιά ην απνηέιεζκα δελ παξνπζηάδεηαη ζην 

θχιιν εξγαζίαο). Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ εθάζηνηε πξάμε 

ή εληνιή θιαζκαηηθνχο αξηζκνχο, ηφηε θαη ην απνηέιεζκα ζα δνζεί ζε θιαζκαηηθή 

κνξθή. Αλ ρξεζηκνπνηνχκε δεθαδηθή κνξθή, ηφηε θαη ην απνηέιεζκα ζα δνζεί ζε 

δεθαδηθή κνξθή αληίζηνηρα. Δπί παξαδείγκαηη : 

> 3.13 + 6.13; 

9.26 

>   + ; 

 

Σέινο γηα ηε δεκηνπξγία λένπ πξνηξεπηηθφ (prompt) « > », επηηπγράλεηαη κε 

ηελ πιεθηξνιφγεζε ηνπ Enter, ελψ γηα λα δηαγξάςνπκε  δηαδνρηθά βήκαηα (εληνιή –

απνηέιεζκα – εληνιή - απνηέιεζκα θηι.)  πιεθηξνινγνχκε ην Ctrl κε ην Del 

ηαπηφρξνλα. 

Σν ζχζηεκα βνεζείαο ηνπ Maple απνηειεί ην λεπξαιγηθφηεξν  εξγαιείν, κε ην 

νπνίν ιακβάλνπκε  πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα θάπνηαο εληνιήο, ηνλ ηξφπν 
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εθαξκνγήο θαη ζχληαμήο ηεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα νηηδήπνηε ζπλαληνχκε ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ Maple. Έηζη έρνπκε : 

  Introduction ( Πεξηέρεη θάπνηα εηζαγσγηθά ζρφιηα θαη νδεγίεο) 

  What’s new (Καηλνχξηεο δπλαηφηεηεο) 

  Maple on the Web ( Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο βνήζεηαο απφ ην δηαδίθηπν) 

  Example Worksheets (Παξαδείγκαηα) 

  Using Help (Γεληθέο Οδεγίεο) 

  Tip of the Day - Basic How To (πκβνπιέο) 

 ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (ζηελ αξηζηεξή πιεπξά) είλαη δηαζέζηκεο παιέηεο 

βνήζεηαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ : 

 χκβνια 

 Δθθξάζεηο 

 Πίλαθεο 

 Γηαλχζκαηα 

Η ρξεζηκφηεηα ησλ παιεηψλ απηψλ είλαη πξνθαλήο θαη ηεξάζηηα, δηφηη 

εκθαλίδεη ζηε γξακκή εληνιψλ, ηελ πιήξε ζχληαμε (format) ηεο ζπλάξηεζεο, ηνπ 

πίλαθα ή ηνπ δηαλχζκαηνο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Έηζη απνθεχγνληαη 

πηζαλά ζπληαθηηθά ιάζε, θαζψο επίζεο δε ρξεηάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν ε 

απνκλεκφλεπζε ησλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ ζε θάζε άζθεζε ή πξφβιεκα.  

 Σν Maple ππνζηεξίδεη πιήζνο ζπλαξηήζεσλ (αιγεβξηθψλ, ηξηγσλνκεηξηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, ζηαηηζηηθήο), αιιά θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε ηνπ 

ινγηζκηθνχ, λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ ζπλάξηεζε κε ηα πξνγξακκαηηζηηθά 

εξγαιεία πνπ δηαζέηεη. 

 

2.12.3     Βηβιηνζήθε ζπλαξηήζεσλ 

Οη πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο ζπλαξηήζεηο νκαδνπνηνχληαη ζε: 

Δθθξάζεηο Υεηξηζκνύ (Expression Manipulation) 

factor( 6*x^2+18*x-24 );      # Παξαγνληνπνίεζε πνιπσλχκνπ 

expand( (x+1)^3 );                       # Αλάπηπμε έθθξαζεο 

normal( (x^2-y^2) / (x-y)^3 );     # Απινπνίεζε κηαο καζεκαηηθήο παξάζηαζεο 

simplify( 4^(1/2)+3 );                  # Απινπνίεζε έθθξαζεο 

numer(a/b);  denom(a/b);            # Αξηζκεηήο θαη Παξνλνκαζηήο θιάζκαηνο 
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rhs(x=y); lhs(x=y);                      # Αξηζηεξφ θαη δεμηφ κέξνο κηαο ηζφηεηαο 

eval(x^3+2*x^2-7*x+5, x=3);     # Τπνινγηζκφο έθθξαζεο ζε έλα ζεκείν 

Οξηζκόο κεηαβιεηώλ, ζπλαξηήζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ   (Defining Variables,   

Functions and Procedures) 

n := 5;                                            # Δθρψξεζε ηηκήο ζε κεηαβιεηή 

f := x->x^2;                                    #  Οξηζκφο ζπλάξηεζεο    

p := proc(a,b) a^2+b^2 end proc:   #  Γεκηνπξγία δηθήο καο ζπλάξηεζεο 

πλήζεηο ζπλαξηήζεηο (Common Functions) 

diff( x^2+x^4-3*x+2, x );            # Παξαγψγηζε  

int( sin(x), x );                              # Οινθιήξσζε 

limit( sin(x)/x, x = 0 );                 #  Δχξεζε νξίνπ 

ln(x), ln[b](x), log10(x), exp(x)     #  Λνγαξηζκηθέο ζπλαξηήζεηο 

sin(x), cos(x), tan(x)                     #  Σξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο 

sqrt(x); surd(x, n)                         # Σεηξαγσληθή  θαη n-ηνζηή  ξίδα αξηζκνχ 

abs(-5)                                          #  Απφιπηε ηηκή 

ηαζεξέο (Constants) 

Pi                      #  3.14.. 

infinity             #  Άπεηξν 

exp(1)               # Βάζε θπζηθψλ ινγαξίζκσλ 2.71.. 

I                       # Μηγαδηθφο αξηζκφο  

Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο (Plotting)(ρήκα 2.50) 

plot(sin(x), x = 0..2*Pi);                   # Γχν δηαζηάζεσλ  

plot3d(sin(x)*y, x = 0..1, y = 0..1);    # Σξηψλ δηαζηάζεσλ  

Γηαλύζκαηα θαη Πίλαθεο (Vectors and Matrices) 

Matrix( [[1,2], [3,4]] ); or <<1 | 2>, <3 |4>>;                    # Οξηζκφο ελφο πίλαθα 

Vector([1,2,3]); or <1, 3, 3>;                       # Οξηζκφο ελφο δηαλχζκαηνο ζηήιεο 

Vector[row]([1,2,3]); or <1 | 2 | 3>;           # Οξηζκφο ελφο δηαλχζκαηνο γξακκήο 

a*M1 . M2                                            # Βαζκσηφο πνι/ζκφο αξηζκνχ κε πίλαθα 

M^(-1);                                                         # Αληίζηξνθνο ηεηξαγσληθνχ πίλαθα 

Δληνιέο  ειέγρνπ ξνήο    (Control Flow) 

[ for var] [from expr] [to expr] [by expr] while [cond] do ... end do;  

     # Γνκή επαλάιεςεο  
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[ for var] [in expr] [while expr] do ... end do;                        

     # Γνκή επαλάιεςεο κε πξνυπφζεζε επαιήζεπζεο έθθξαζεο 

 

if cond then [expr] [elif cond then expr] [else expr] end if;           

     # Δληνιή απφθαζεο  

 

seq(k*x, k = 1..5);         # Γεκηνπξγία εηξάο 

map(x->x^2, [a,b,c]);   # Δθαξκνγή ζπλάξηεζεο ζε θάζε ζηνηρείν ελφο ζπλφινπ 

 

(ρήκα 2.50 : Σξηζδηάζηαηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο z=1.3
x
sin(y) 

ρξεζηκόηαηε γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο  ζύγθιηζεο αθνινπζίαο)  

Σo Μaple ππνζηεξίδεη ζεκαληηθέο βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

κεγάιν πιήζνο νκαδνπνηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο 

ζπληάζζνληαη κε ην πξφζεκα with. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε  : 

With(linalg)     >> Γηα ηε γξακκηθή άιγεβξα  

With(plot)       >> Γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

With(student)  >> Γηα ζπνπδαζηηθέο απαηηήζεηο 

With(finance)   >> Γηα νηθνλνκηθέο κειέηεο 

With(combinat) >> Γηα επεμεξγαζία ζπλδπαζκψλ θαη δηαηάμεσλ                                 

                            ζπλφισλ 

With(liesymm)  >> Γηα δεκηνπξγία θνξκψλ θαη νξηζκφ δηθψλ καο         

                           ζπλαξηήζεσλ 

Δπηπιένλ φιεο νη παξαπάλσ αλαθεξφκελεο βηβιηνζήθεο ζπλαξηήζεσλ, 

ρξεζηκεχνπλ ζε νηθνλνκηθά – καζεκαηηθά κεγέζε, φπσο ε εχξεζε ηνπ λεθξνύ 

ζεκείνπ, ηεο ζέζεο ηζνξξνπίαο κηαο αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη ζηα αλψηεξα 

Μαζεκαηηθά κε ηνλ νινθιεξσηηθφ ινγηζκφ, ζηελ εχξεζε εκβαδνύ ρσξίνπ, ζηνλ 
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νξηζκφ αιγεβξηθψλ ζπλαξηήζεσλ θαη ζπλαξηήζεσλ πνιιαπινχ ηχπνπ, ζηνπο 

δηαθφξνπο ηχπνπο κεηξώλ-πηλάθσλ, φπσο ηξηγσληθψλ άλσ ή θάησ, ζπκκεηξηθψλ, 

αληηζηξφθσλ, ηεο νξίδνπζαο πίλαθα  θαη ηέινο ζηηο πξάμεηο κεηαμχ ζπλφισλ φπσο 

ηεο έλσζεο, ηνκήο, δηαθνξάο. Η ζπκβνιή ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ επίιπζε 

γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ επίιπζε εμηζψζεσλ αλσηέξνπ 

βαζκνχ.  

 

2.13   Δπίινγνο Κεθαιαίνπ 

 ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

Μαζεκαηηθψλ,  πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζνχλ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη  νη 

ηθαλόηεηεο ηνπ θαζελφο . Η αλαθνξά ζηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο, έγηλε κε ζχληνκν 

ζρεηηθά ηξφπν θαη ήηαλ κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ν εηδηθφο καζεκαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε θαηαιιειφηεηα θάζε ινγηζκηθνχ. Κάπνηα έρνπλ θαιή 

επεμεξγαζία ζην δηαθνξηθφ θαη νινθιεξσηηθφ ινγηζκφ, άιια έρνπλ ηζρπξέο εληνιέο 

θαη ζπλαξηήζεηο γχξσ απφ ηε ζεσξία ησλ κεηξψλ, νξηζκέλα έρνπλ πνιχ θαιέο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη ηέινο θάπνηα είλαη πεξηζζφηεξν θνληά ζε γεσκεηξηθέο 

θαηαζθεπέο θαη παξαηεξήζεηο. 

 Ο ραξαθηήξαο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ζεηηθφ ζπκπέξαζκα είλαη, φηη αλαθέξνληαη θαη ζηηο 

ηξεηο βαζκίδεο. Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ ελζσκαησκέλε θαη θάπνηα γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηηο βαζηθέο εληνιέο θαη ζπλαξηήζεηο  έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπίδνπλ  ζπλζεηφηεξα θαη πνιππινθφηεξα  πξνβιήκαηα. Δπίζεο δηαζέηνπλ 

κηα εμειημηκφηεηα θαη ζπρλά παξαζέηνπλ λεψηεξεο εθδφζεηο ηνπο. Αλαπηχζζνπλ ην 

δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη γεληθά  απνηεινχλ έλα εξγαιείν 

εκπέδσζεο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, ηεθκεξησκέλν θαη εηθνλνπνηεκέλν άκεζα.    

 Οξηζκέλα ινγηζκηθά δηαηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θάπνηα άιια δηδάζθνληαη 

ζηα πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ  ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ (Θεηηθψλ επηζηεκψλ, 

Πνιπηερλείνπ, Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθνλνκίαο). Η ελζσκάησζή ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί επηηαγή ηεο επνρήο πνπ δηαλχνπκε. Ο 

εκπινπηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ζπλδξνκή ηνπο είλαη πξνθαλήο.  
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 Σέινο, ρξήζηκν είλαη λα ηνληζζεί ν πεηξακαηηθφο ηνπο ξφινο θαηά ηελ επίιπζε 

αζθήζεσλ, ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ, ε ρξσκαηηθή δηάζεζε 

κέζσ παξαζηάζεσλ ηνπ Η/Τ. Ο ρξφλνο εθκάζεζήο ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο. 

Σν ινγηζκηθφ Μαζεκαηηθψλ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ην κεραληθφ κέξνο ηνπ Η/Τ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ, έηζη ψζηε λα γίλεηαη παξάιιειε εμάζθεζε εθηφο απφ ην ρψξν 

δηδαζθαιίαο θαη ζηνλ νηθείν ηνπ ρψξν. Δπηπξνζζέησο ε επηκφξθσζε ησλ 

δηδαζθφλησλ ζην ινγηζκηθφ απηφ, ζα δψζεη λέα ψζεζε  ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο γηα έλαλ αλαλεσκέλν θαη πνηνηηθφηεξν ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.          

  

 



 Δομικά στοιχεία του χώρου διδασκαλίας Μαθηματικών 217 

 

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ   3
ο

 

ΓΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 Κεφάλαιο 3ο  

 

                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Όια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε σο ην 2015 

                                                                                               

         UNESCO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Δομικά στοιχεία του χώρου διδασκαλίας Μαθηματικών 219 

 

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

 3.1   Προιεγόκελα Κεθαιαίοσ 
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  3.2.1   Δσαίζζεηες θοηλφληθές οκάδες 

                   3.2.2   Σο υεθηαθό τάζκα 

  3.2.3   Η παγθόζκηα θοηλόηεηα 

  3.2.4   Η επίδραζε ηοσ οηθογελεηαθού περηβάιιοληος 

  3.2.5   Η επαγγεικαηηθή αλαγθαηόηεηα 

 3.3   Γηαδραζηηθά – αιιειεπηδραζηηθά περηβάιιοληα 
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 3.5    Φεθηαθό βηβιίο – Φεθηαθές βηβιηοζήθες 
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            3.5.6   σκπεράζκαηα 

 3.6    Δσρσδφληθόηεηα 

           3.6.1   Δθαρκογές εσρσδφληθόηεηας  

            3.6.2   Η δηεζλής πραθηηθή 

            3.6.3   Δσρσδφληθόηεηα θαη Διιάδα 

            3.6.4   Η Παγθόζκηα εηθόλα 

            3.6.5   Ο σπόιοηπος αλεπησγκέλος θόζκος 



220 Κεφάλαιο 3ο  

 

                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 

            3.6.6   Η βειηίφζε ηφλ ηετληθώλ ταραθηερηζηηθώλ  

                       παγθοζκίφς 

 3.7    Η θαηλοηοκία ζηε γλώζε 

           3.7.1   Καηλοηοκία θαη εθπαίδεσζε  

 3.8     Κσβερλοτώρος - Γηαδίθησο  

           3.8.1   Ιζηορηθό  Γέλεζες  

            3.8.2   Οη δηαθοκηζηές  

            3.8.3   Οη κεταλές αλαδήηεζες  

            3.8.4   Σο Ηιεθηροληθό Σατσδροκείο 

            3.8.5   Σα Ιζηοιόγηα 

            3.8.6   σκπεράζκαηα 

 3.9     Οη εσρφπαχθές προζδοθίες - οη  Διιεληθές   προζπάζεηες 

 3.10   Δπηκόρθφζε εθπαηδεσηηθώλ 

           3.10.1   Δπηκόρθφζε Μαζεκαηηθώλ  
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3.1   Προιεγόκελα Κεθαιαίοσ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πεξηγξαθηθή αλαθνξά ζηα δνκηθά εθείλα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζε έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ.  Σα ζηνηρεία απηά αλαπηχζζνληαη ζε 

δχν δηαζηάζεηο. Αθελφο ζηελ πλεπκαηηθή (θαηλνηνκία ζηε γλψζε, επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ, πεηξακαηηζκφο ζηα Μαζεκαηηθά, ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο) θαη 

αθεηέξνπ ζηελ ηερλνινγηθή (δηαδξαζηηθά πεξηβάιινληα – πίλαθεο θαη ζξαλία, 

ςεθηαθφ βηβιίν – βηβιηνζήθεο, επξπδσληθφηεηα, δηαδίθηπν θαη δηθηπαθέο πχιεο).  

ια απηά ζπλζέηνπλ κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν δηδαζθαιίαο. Οη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ αθνξνχλ ηε Μαζεκαηηθή επηζηήκε εμειίζζνληαη. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή, εηζβάιινπλ ζηαδηαθά ζην 

ρψξν δηδαζθαιίαο, εκπινπηίδνληάο ηελ κε εηθφλεο, ρξψκαηα, ήρνπο θαη θίλεζε, 

πξάγκαηα άγλσζηα κέρξη πξφζθαηα. Η είζνδφο ηνπο ινηπφλ, έρεη σο ζθνπφ  λα 

εμαιεηθζεί ε θαθή θήκε ησλ δχζθνισλ θαη απξφζηησλ καζεκαηηθψλ, ρσξίο λα 

παξαβιεθζνχλ νη παηδαγσγηθέο ζπλέπεηεο. Η παξνπζία ηνπ παηδαγσγνχ, ζε ξφιν 

πιένλ ζπλεξγάηε θαη θαζνδεγεηή θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη πνιχηηκε. Η κεηαβνιή 

ηνπ ξφινπ  ηνπ εθπαηδεπφκελνπ απφ παζεηηθφ παξαηεξεηή ζε ελεξγεηηθφ εμεξεπλεηή 

γλψζεσλ είλαη επίζεο επηβεβιεκέλε. Ο ζεκεξηλφο ρψξνο δηδαζθαιίαο ρξεηάδεηαη 

αλαβάζκηζε, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη απφ ηνπο δχν παξάγνληεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γίγλεζζαη. Σα ζηελά φξηα ηνπ ρψξνπ δηδαζθαιίαο, δίδνπλ ηε ζέζε ηνπο 

ζην αλνηρηφ παξάζπξν πνπ βιέπεη κε ζαπκαζκφ θαη δεκηνπξγηθή πεξηέξγεηα 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Η ηερλνινγία απνηειεί ην εθαιηήξην, ηε βάζε, ε νπνία ζα 

δψζεη  πνηφηεηα, αμηνπηζηία, ζνβαξφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα ζην επγελέο απηφ 

εγρείξεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην  πιένλ επαίζζεην ηκήκα θάζε θνηλσλίαο, ηελ παηδεία.                     

 

3.2   Σετλοιογηθός - Φεθηαθός  αλαιθαβεηηζκός 

Με ηνλ φξν αλαιθαβεηηζκφο ελλνείηαη ε αδπλακία ή έιιεηςε – άγλνηα ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπ αλζξψπνπ, ζην λα γλσξίδεη αλάγλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην 

γξαπηφ ιφγν. Έηζη ν αλαιθαβεηηζκφο δηαθξίλεηαη ζε: 

 Λεηηνπξγηθφ (Διιηπήο γλψζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο – ιεμηιφγην, γξακκαηηθή 

– πνπ κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο).  
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 Οξγαληθφ  (Η άγλνηα ζηνηρείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζσζηά ζηελ θνηλσλία, λα θαηαλνεί ηνλ θφζκν θαη ηελ 

επνρή ηνπ επαξθψο). (Μπακπηληψηεο, 1998) 

Καη’ άιινπο ν αλαιθαβεηηζκφο απνηειεί έλα θαηλφκελν ην νπνίν ζπλαληάηαη 

ζε δχν κνξθέο : 

   Οιηθή (Υαξαθηεξίδεηαη απφ πιήξε άγλνηα γξαθήο θαη αλάγλσζεο) 

   Μεξηθή (Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο, αιιά φρη γξαθήο) 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη αλαιθάβεηνη ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο, εθείλνπο δειαδή πνπ δελ δηδάρηεθαλ πνηέ γξαθή θαη αλάγλσζε, άξα δελ 

θνίηεζαλ πνηέ ζην ζρνιείν θαη ζε εθείλνπο πνπ δηδάρηεθαλ γξαθή θαη αλάγλσζε, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα δελ θαιιηέξγεζαλ ηηο γλψζεηο πνπ έιαβαλ, κε απνηέιεζκα νη 

ηθαλφηεηέο ηνπο λα αηνλήζνπλ. (Αλησληάδε, 2008) 

Ο αλαιθαβεηηζκφο – ε 8
ε
 επηεκβξίνπ έρεη αλαθεξπρζεί απφ ηελ UNESCO 

Γηεζλήο Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηνπ Αλαιθαβεηηζκνχ, ήδε απφ ην 1965, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πλφδνπ ηεο Σερεξάλεο - είλαη απφιπηα πξνζαλαηνιηζκέλνο κε ηελ 

εθάζηνηε επνρή. Έηζη αλαιθάβεηνο ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα απηφο πνπ αδπλαηεί λα 

θαηαλνήζεη θαη λα ζπληάμεη κηα θνξνινγηθή δήισζε ή δπζθνιεχεηαη λα  θαηαλνεί ηηο 

θξαηήζεηο πνπ πθίζηαηαη (ιφγσ πγείαο ή ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ)  ζηε 

κηζζνδνηηθή ηνπ θαηάζηαζε ή αδπλαηεί λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή ελφο αγαζνχ ην νπνίν 

επηβαξχλεηαη κε ηνλ ΦΠΑ. Η γελίθεπζε βέβαηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

φινπο θαη ε εμάπισζε ησλ  Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο είλαη αιήζεηα φηη  

ζπλέβαιαλ ζε θάπνην βαζκφ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ νξγαληθνχ αλαιθαβεηηζκνχ. Παξ’ 

φια απηά, ν δπηηθφο θφζκνο, ν ζεσξνχκελνο  ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά 

πξνεγκέλνο, εμαθνινπζεί λα εκπεξηέρεη αξθεηά κεγάια πνζνζηά αλαιθάβεησλ 

αηφκσλ. 

Έηζη ινηπφλ ν αλαιθαβεηηζκφο, σο νπηζζνδξνκηθφ θαηλφκελν, κπνξνχκε 

επίζεο λα ηζρπξηζζνχκε φηη επεξεάδεη άκεζα ηελ θξαηηθή κεραλή θαη ιεηηνπξγία. Γελ 

πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ν ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο, ηαιαλίδεη κεγάια 

ζηξψκαηα ηεο Διιεληθήο Παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Δξγαδφκελνπο - ηειέρε - 

Δξγνδφηεο - Γεκφζηα δηνίθεζε θιπ) .  

 ήκεξα,  παξάιιεια κε ηελ θιαζηθή έλλνηα ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, είκαζηε 

αληηκέησπνη θαη κε ην θαηλφκελν ηνπ ηερλνινγηθνχ - ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ.  Η 

εηζαγσγή ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηνπ Ηιεθηξνληθνχ 
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Σαρπδξνκείνπ,  ηεο άκεζεο ελεκέξσζεο, ηεο ηθαλφηεηαο λα επεμεξγαδφκαζηε ηελ 

πιεξνθνξία ζηελ θαζεκεξηλφηεηα αλαδεηθλχεηαη ζε γλψζε κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο 

θαη ζεκαζίαο. Απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ε ξαγδαία θαη ζεακαηηθή εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο (δπζαλάινγε πξνο ηελ πξφνδν ησλ άιισλ επηζηεκψλ) έρεη αιιάμεη ηελ 

θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν νιφθιεξν. 

Δπεηδή ινηπφλ, νη έλλνηεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο 

είλαη πνιχ ζπγγεληθέο, « ε ζπλάληεζε  θαη  ζύλζεζε  ησλ  ηερλνινγηώλ ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη  ηεο επηθνηλσλίαο νδεγεί ζηε γεθύξσζε ηεο θιαζηθήο δηαθνξάο 

κεηαμύ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ (ππνινγηζηέο) θαη ηεο επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ 

(κεηάδνζε θαη κεηαγσγή) θαη απνηειεί ηε βάζε όισλ ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ 

εμειίμεσλ». (Πνκπφξηζεο ,2004) 

 

3.2.1   Δσαίζζεηες θοηλφληθές οκάδες 

 Ο ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζην πεξηζψξην, 

ζεκαληηθφ κέξνο ελφο πιεζπζκνχ, δηφηη ε γλψζε θαη ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε H/Y 

θαη Internet ζε θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ είλαη άγλσζηε, αιιά 

θαη ιφγσ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ, κε εθηθηή. (π.ρ Ρνκά, παιιηλνζηνχληεο, 

πξφζθπγεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, ρακειφκηζζνη, άλεξγνη, άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, θπιαθηζκέλνη θ.ι.π αιιά θαη ειηθηαθέο, πνιηηηζκηθέο θαη γεσγξαθηθέο 

νκάδεο). πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη   κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζεσξείηαη άηππα 

ή κάιινλ πξαθηηθά αγξάκκαην γηαηί αδπλαηεί λα παξαθνινπζεί ηελ ηερλνινγηθή 

πξφνδν ηεο επνρήο καο θαη έηζη απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηηο εμειίμεηο. ηε δηαπίζησζε 

απηή δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε θαη ηελ θξαηηθή αδπλακία πνπ απνθαιχπηεηαη κε 

ηελ έιιεηςε αθξηηηθήο πνιηηηθήο, ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ηε δπζθνιία 

ζπληνληζκνχ αιιά θαη ηελ εκηκάζεηα ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ.  

ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ην 2001, θαηαγξάθεηαη φηη 1.016.152 

άηνκα, δειαδή πεξίπνπ ην 10% ησλ θαηνίθσλ ηεο Διιάδαο, δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηε βαζηθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. (Η αλαθνξά ζε ζέκαηα γεληθφηεξνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, 

γίλεηαη, δηφηη ην δεχηεξν ππφ εμέηαζε ζπνπδαζηηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

αλαθέξεηαη ζε καζεηέο εζπεξηλψλ ιπθείσλ, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ, πξνζνκνηάδεη 

ζρεδφλ απφιπηα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο). 

Οη νκάδεο απηέο αλαδεηνχλ ηε γλψζε πνπ πξνζθέξεη ην εθπαηδεπηηθφ καο 
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ζχζηεκα θαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, (φηαλ ηα θνηλσληθά ηνπο πξνβιήκαηα ην 

επηηξέςνπλ), ζηξέθνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, κε δήιν, ππέξκεηξε δηάζεζε θαη πνιιέο 

θνξέο κε επηηπρία ζηα εζπεξηλά ιχθεηα ή ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, 

εθπιεξψλνληαο έηζη ην εθεβηθφ ηνπο φλεηξν θαη πφζν, πνπ δελ κπφξεζαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηφηε. Η  ζηξνθή απηή εθπνξεχεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

εξγαζία (ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εξγαζίεο απαηηείηαη απνιπηήξην ιπθείνπ), ζηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο σο γνλείο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζην ζπίηη, ζηελ απνθπγή ηεο θνηλσληθήο απαμίσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο (σο 

αγξακκάηνπο). 

 

3.2.2  Σο υεθηαθό τάζκα 

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο  πηζηνπνηνχλ φηη ν ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο 

εμαξηάηαη θαη απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ή κε, ζηηο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν ςεθηαθφ ράζκα. Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε αληζφηεηα 

ζηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο. Μπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο: δηεζλψο εθθξάδεηαη 

σο ράζκα αλαπηπγκέλνπ-ππναλάπηπθηνπ θφζκνπ, ζε εζληθφ επίπεδν σο ράζκα 

θέληξνπ-πεξηθέξεηαο (π.ρ. άιιε πξφζβαζε έρεη έλα απνκαθξπζκέλν νξεηλφ ρσξηφ θαη 

άιιε κηα αζηηθή πεξηνρή) ή σο ράζκα κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ (επαγγεικαηηθψλ, 

ειηθηαθψλ θ.α.). Φπζηθά δελ είλαη θαηλνχξην θαηλφκελν: αξθεί λα αλαινγηζηεί θαλείο 

πφηε έθηαζαλ ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε, ην ηειέθσλν ζηηο πην 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Απηή ηε ζηηγκή δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηελ 

Διιάδα κηα ζπλεηδεηή πνιηηηθή γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη 

γεληθφηεξα ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο. (Μπαιηδήο,2006). 

Ο ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο,  έρεη ηηο ξίδεο 

ηνπ αθελφο ζηνλ αλεπαξθή εμνπιηζκφ κε ζχγρξνλα - επίθαηξα εξγαιεία κάζεζεο θαη 

αθεηέξνπ ζηελ ηερλνθνβία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θπξίσο νη θαζεγεηέο ζεσξεηηθψλ 

καζεκάησλ, αιιά θαη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο),  ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο κειέηεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δεκνζηνπνηεζεί, θαζψο θαη απφ δηαπηζηψζεηο 

παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο νη νπνίεο νδεγνχλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα. 

Η εηθφλα απηή ζηξέθεη αλαπφθεπθηα ηνπο έιιελεο καζεηέο ζε κηα ηδηφηππε 

πεξηζσξηνπνίεζε. Σν γεγνλφο απηφ, έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ φιν θαη 

απμαλφκελε δηάζεζε θαη επηζπκία ησλ καζεηψλ λα εληξπθήζνπλ ζην ρψξν ησλ Η/Τ, 

θαη γεληθφηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Internet. Καηαιεθηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα 
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πνχκε φηη ε ηερλνθνβία ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ καδί κε ηηο δπζθακςίεο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο λα εθζπγρξνλίζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο ζπνπδέο θαη λα εληάμεη 

ηελ ελζσκάησζε ησλ Η/Τ ππνινγηζηψλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ γπκλαζίνπ 

θαη ηνπ ιπθείνπ νδεγνχλ ζε κηα ηδηφηππε, ζχγρξνλε κνξθή αλαιθαβεηηζκνχ. 

(Λαθαζάο, 2004). 

Έηζη ινηπφλ, πξηλ αθφκε θαηαθέξνπκε λα εμαιείςνπκε ηε κεγαιχηεξε βφκβα 

ζηα ζεκέιηα ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, ηνλ αλαιθαβεηηζκφ (ε Διιάδα βίσζε 

εληνλφηαηα ην πξφβιεκα κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70), παξαηεξνχκε φηη 

αλαθχεηαη κηα άιιε κνξθή αλαιθαβεηηζκνχ, ν ιεγφκελνο ηερλνινγηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο, ηε ζηηγκή αθξηβψο ηεο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

3.2.3    Η παγθόζκηα θοηλόηεηα 

Ο θφβνο απηφο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ δελ πιήηηεη   κφλν ηα 

παηδηά πνπ δνπλ ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη θησρέο πεξηνρέο κηαο ρψξαο (φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηνλ αλαιθαβεηηζκφ κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα) αιιά θαη απηά πνπ 

θαηνηθνχλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

ε πξφζθαην κάιηζηα ζπλέδξην ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, πνπ είρε σο ζέκα ηηο 

«πξνθιήζεηο πνπ γελλνύλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νη λέεο 

ηερλνινγίεο», δηαπηζηψζεθε φηη νη ρψξεο πνπ έρνπλ εληάμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

δηδαζθαιία κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο είλαη νη ΗΠΑ, ν Καλαδάο, ε 

Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Φηλιαλδία, ε Οιιαλδία θαη ην Βέιγην. Σα ζρνιεία ησλ ρσξψλ 

απηψλ, ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, έρνπλ θαηαθέξεη λα θάλνπλ ην Internet απαξαίηεην 

εξγαιείν αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο. ηηο ρψξεο απηέο νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί 

δηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά Η/Τ ζηηο παλεπηζηεκηαθέο ηνπο ζπνπδέο. 

Ίζσο δελ γίλεηαη ηδηαίηεξα  αληηιεπηφ φηη νη Η/Τ δηεπθνιχλνπλ ηε γλψζε, 

εκπινπηίδνπλ ηε δηδαζθαιία  θαη δελ θαηαξγνχλ, δελ παξαθάκπηνπλ  ηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νχηε κεηαβάιινπλ ηε παηδαγσγηθή ηνπ ζρέζε κε ηνπο καζεηέο.  

Η αλαγθαηφηεηα   ηεο νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ησλ 

δηδαζθφλησλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θπξίσο ησλ Μαζεκαηηθψλ (πνπ απνηειεί θαη 

ζηφρεπζε ηεο παξνχζεο κειέηεο)  είλαη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά επηηαθηηθή, 

πξψηνλ δηφηη νη ξπζκνί εμέιημεο ζηνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ είλαη πξσηνθαλείο, κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο γλψζεο πνπ 
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θαηέρνπλ νη εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεξνθνξηθή,  απαμηψλεηαη ζε πνιχ 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δεχηεξνλ επεηδή νη εμειηθηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο  

πηέδνπλ ζε κηα πεξηζζφηεξν πνηνηηθή θαη πξνζγεησκέλε ζηελ αγνξά, ζχγρξνλε 

εθπαίδεπζε.  

Σα θαζεκεξηλά δεηήκαηα ινηπφλ πνπ απαζρνινχλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

θαη αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη 

ζην βαζκφ δηείζδπζεο ηνπ Internet ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαζψο θαη ε 

νξζνινγηθή αμηνπνίεζή ηνπ ζηνλ ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε δπλαηφηεηα 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη 

ηέινο ε αλακφξθσζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε λένπο θαη ζχγρξνλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο.  

Σα πςειά πνζνζηά ηερλνινγηθά αλαιθάβεησλ θαη ε απνπζία ηερλνινγηθήο 

θνπιηνχξαο πνπ εκθαλίδνπλ νη Έιιελεο, ηεθκεξηψλεηαη απφ  έξεπλεο,   φπσο απηή 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Γηεζλήο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ ( I.T.U. Λεηηνπξγεί ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Ο.Η.Δ.) γηα ην 2005. ηελ έξεπλα απηή ε ρψξα καο παξνπζηάδεηαη 

ηειεπηαία ζε πνζνζηφ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ 27. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε, κε βάζε ην 

πνζνζηφ δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (17,62%), πίζσ αθφκα θαη απφ λενεηζαρζείζεο 

ρψξεο ζηελ Δ.Δ., φπσο ε Βνπιγαξία (20,6%) θαη θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ 33,71% 

γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Έλσζεο. Η πξψηε ρψξα ζε πνζνζηφ ρξεζηψλ είλαη ε νπεδία 

κε 75,46% (Έηνο 2005, ηειεπηαία επίζεκε  δεκνζίεπζε). 

Σερλνινγηθφο αιθαβεηηζκφο δε ζεκαίλεη απιά λα κπνξεί θάπνηνο  λα 

ρεηξηζηεί έλα ζχλζεην θηλεηφ ηειέθσλν ή έλαλ Η/Τ, αιιά λα έρεη κηα επξχηεξε 

αληίιεςε γηα ηελ ηερλνινγία θαη λα κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζ' απηήλ. Ο 

ηερλνινγηθά εγγξάκκαηνο πνιίηεο γλσξίδεη φρη κφλν ηε ρξήζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηί επηδξάζεηο κπνξεί απηή λα έρεη πάλσ ζηα άηνκα, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ θξαηηθή κεραλή. Χο εθ ηνχηνπ, ζπλάγεηαη φηη ηερλνινγηθφο 

αλαιθαβεηηζκφο ζεκαίλεη ην λα κελ έρεη θαλείο ηηο ζηνηρεηψδεηο ηθαλφηεηεο λα 

αληηιακβάλεηαη ην ηη ζπκβαίλεη κε ηελ ηερλνινγία. Πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ φηη 

ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

επάξθεηαο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε κηα βαζχηεξε γλψζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

εθαξκνγψλ ηεο, ρξήζηκε πεξηζζφηεξν ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (ηερληθνχο θ.η.ι.). 

(Μπαιηδήο, 2006) 
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3.2.4   Η επίδραζε ηοσ οηθογελεηαθού περηβάιιοληος 

Δάλ φκσο ζέινπκε λα θσηίζνπκε ξηδνζπαζηηθά ην δήηεκα ηνπ ηερλνινγηθνχ 

αλαιθαβεηηζκνχ, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο. ηη δειαδή ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε έρεη λα θάλεη θαη κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ.(ηα επξήκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο παξακέηξνπ ζε 

επφκελν θεθάιαην). Σν πξφβιεκα γηα ηελ Διιάδα είλαη φηη νη γνλείο είλαη ζρεηηθά 

αλαιθάβεηνη ηερλνινγηθά, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξνζαξκνγή, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ εθπνλνχληαη ηαθηηθά απφ ηελ Δ.Δ.  (ζην πιαίζην 

ηεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο), πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Η δξάζε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ, λα εθπαηδεπηνχλ δσξεάλ ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη θπξίσο απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζή ηνπο 

κε ην Γηαδίθηπν θαη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (World Wide 

Web). Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ελεκέξσζε 

γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ γηα ηνπο 

αλήιηθνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξνθχιαμεο ησλ παηδηψλ απφ αθαηάιιειν 

πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, δίλεηαη έκθαζε ζε εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν 

πνπ κπνξεί λα βξεζεί ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ, θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο ππεξεζίεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο Γηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 

Γηθηχνπ (Π..Γ.). 

Η δξάζε απηή αθνξά ηελ εθπαίδεπζε 40.000 γνλέσλ θαη ελ ζπληνκία 

πεξηιακβάλεη : 

 Γσξεάλ θαη’ νίθνλ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, απφ εηδηθνχο εθπαηδεπηέο 

(ζπλνιηθή δηάξθεηα 5 ψξεο). 

 Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθά παθέηα απηφλνκεο κάζεζεο 

κέζσ Γηαδηθηχνπ. Σελ εθπαίδεπζε κέζσ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ 

απηφλνκεο κάζεζεο απφ απφζηαζε (e-learning) ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ζαξάληα 40 σξψλ. 

 Δπηδφηεζε γηα ηελ απφθηεζε λέαο, επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζην 

Γηαδίθηπν δηάξθεηαο 2 κελψλ, γηα ηνπο  γνλείο πνπ δελ ηελ δηαζέηνπλ. 

http://students.sch.gr/
http://students.sch.gr/
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 πκκεηνρή δσξεάλ ζε εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

γλψζεσλ Πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ. 

Σν ηερλνινγηθφ ράζκα, πνπ αξρίδεη πιένλ λα δηαθαίλεηαη θαη κεηαμχ ησλ 

Δπξσπατθψλ θξαηψλ είλαη νξαηφ, δεδνκέλνπ φηη ε ςεθηαθή επνρή έθζαζε θαη 

πξνθαλψο ηε δηαηξέρνπκε. ηε ρψξα καο,  θνηλή δηαπίζησζε είλαη, φηη ην Γηαδίθηπν  

απνηειεί ππφζεζε ησλ λεσηέξσλ  ειηθηψλ. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

καο δίλνπλ κεγαιχηεξε αηζηνδνμία, φηη δειαδή φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηε 

ρψξα καο (αλεμαξηήηνπ ειηθίαο) ζρεηίδνληαη κε ην Internet.   

πγθεληξσηηθά νη αξλεηηθέο επηδφζεηο πνπ έρεη ε ρψξα καο ζηε δηείζδπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο είλαη : 

 Σν 75% ησλ Διιήλσλ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην Internet 

 Οη έιιελεο θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet ιηγφηεξν απφ φινπο ηνπο 

επξσπαίνπο θνηηεηέο θαη κφλν ην 1% ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ έρεη 

ζχλδεζε πςειήο ηαρχηεηαο. 

 Σν 73% ησλ Διιήλσλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην Internet.  

 ηελ Διιάδα δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ Internet ην 71% ησλ 

αλδξψλ, ην 75% ησλ γπλαηθψλ, ην 31% ησλ θνηηεηψλ, ην 59%  ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ην 72% ησλ αλέξγσλ.  

 Μφλν ην 22% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη πξφζβαζε ζην Internet. 

 Σν 18% ησλ ειιήλσλ ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

ην Internet 

 ηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηεί ην Internet, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα, κφλν ην 22% ησλ αληξψλ, ην 15% ησλ γπλαηθψλ, ην 48% ησλ 

θνηηεηψλ, ην 28% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην 14% ησλ αλέξγσλ. 

 Σέινο ζε φηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ Διιάδα ην 92% έρεη 

πξφζβαζε ζην Internet θαη ην 44% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ηαρεία 

ζχλδεζε κε ην Internet.    [Πεγή : Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

(Eurostat) έηνο 2007] 

Υξεζηκφηαηε ε ξήζε ηεο Δπξσπαίαο επηηξφπνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε, Vivian 

Reding φηη : «Αλ πξόθεηηαη ε Δπξώπε λα επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο πνπ  έζεζαλ ηα 

Σπκβνύιηα ηεο Δπξώπεο ζηε Ληζζαβόλα θαη  ηελ Βαξθειώλε, λα θάλνπκε ηελ ήπεηξν 

καο κηα  αληαγσλίζηκε νηθνλνκηθή δύλακε βαζηζκέλε ζηε γλώζε θαη έλα παγθόζκην 
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ζεκείν αλαθνξάο κέρξη ην 2010, πξέπεη λα εηζαρζνύλ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηέηνηεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε πξαγκαηηθόηεηα». 

ην πιαίζην ινηπφλ ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο Ληζαβφλαο, 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Δθπαίδεπζεο έζεζε ηνλ ζηφρν έσο ην 2010 λα κεησζεί ζην 

κηζφ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν. ηελ Διιάδα ε 

καζεηηθή δηαξξνή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη πεξηνξηζηεί, σζηφζν πάληα 

ππάξρνπλ θάπνηα κηθξά ή θαη κεγαιχηεξα πνζνζηά καζεηψλ πνπ δελ παξνπζηάδνληαη 

πνηέ ζην ζρνιείν ή πνπ εγγξάθνληαη θαη ελ ζπλερεία δελ παξαθνινπζνχλ. Απηνί νη 

καζεηέο πξνέξρνληαη απφ ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο ή απφ άηνκα πνπ δνπλ ζε δχν 

εηδηθέο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ: ζε πεξηθεξεηαθνχο λνκνχο, θαηά βάζε αγξνηηθνχο θαη 

νηθνλνκηθά ζηεξεκέλνπο, ή ζε πεξηνρέο κε πςεινχο δείθηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

(Αλησληάδε, 2008) 

Οη ππνπξγνί Παηδείαο ηεο Δ.Δ. ζε πξφζθαην ςήθηζκά ηνπο,  πξνηξέπνπλ λα : 

 Γνζνχλ επθαηξίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα φινπο, αλεμάξηεηα απφ ειηθία.  

 Βειηησζεί ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Δλζαξξπλζεί ε κεηαθνξά πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ κεηαμχ ρσξψλ, ηνκέσλ 

θαη εηαηξεηψλ. 

 Πιεξνθνξεζνχλ νη πνιίηεο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε. 

 Σνληζηεί ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο ηηο ζρεηηθέο κε ηε  

δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

Η Γηα βίνπ εθπαίδεπζε ιακβάλεη δπν κνξθέο: 

o   Έληαμε κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο 

o   Δλίζρπζε κέζα ζηελ επίζεκε εθπαίδεπζε  

Γεληθφηεξα απηφ επηηπγράλεηαη κε : 

 Δθπαίδεπζε έμσ απφ ην ζρνιείν (πξφζβαζε ζηα computers) 

 Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 Καηάξηηζε ζην ρψξν εξγαζίαο 

 Καη’ νίθνλ επηκφξθσζε 

Σα Δπξσπατθά δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ παξαθνινχζεζε καζεηψλ, ην πνιχ 

κέρξη ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζην) έρεη σο εμήο:  
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Πρόζφπα κε τακειό εθπαηδεσηηθό επίπεδο αλά ειηθία 

(% ηες αληίζηοητες ειηθηαθής οκάδας, 2007) 

Ηιηθηαθή οκάδα ΔΔ-27 Διιάδα 

25-34 20,7 24,8 

35-44 25,7 32,4 

45-54 32,1 46,1 

55-64 41,6 63,2 

65+ 63,8 81,9 

25-64 29,2 40,2 

                                     (Πεγή: Eurostat, EU-LFS,2007) 

Σα πνζνζηά απηά αλαδεηθλχνπλ ηελ απμαλφκελε ζεκαζία – αλάγθε ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο. 

 

3.2.5   Η επαγγεικαηηθή αλαγθαηόηεηα  

ηελ επνρή καο ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Η/Τ έρεη 

αιιάμεη. Απφ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία γλψζεο, ρξήζηκα κφλν ζε επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζπλαληψληαη  πιένλ παληνχ, 

απνηειψληαο κέξνο ηεο δσήο, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπζηθά, 

ηεο εξγαζίαο,  αθνχ έρνπλ εηζρσξήζεη ζε θάζε φςε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, θαη γηα 

ην ιφγν απηφ ε αλάγθε ρεηξηζκνχ ησλ Η/Τ είλαη επηηαθηηθή. 

Ο αξηζκφο ησλ επαγγεικάησλ πνπ δελ ρξεηάδνληαη γλψζεηο ρεηξηζκνχ 

ππνινγηζηψλ, κεηψλεηαη ζπλερψο. ηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα απαζρφιεζεο -αλ φρη 

πιένλ ζε φια- ε ρξήζε Η/Τ είλαη δεδνκέλε. Οη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη ρξεζηκνπνηνχλ 

ππνινγηζηέο γηα λα αλνίμνπλ έλαλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, λα βξνπλ ή λα 

θαηαρσξίζνπλ ζηνηρεία θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή. Οη 

πεξηζζφηεξνη γηαηξνί ηεξνχλ ειεθηξνληθά αξρεία, φπνπ θξαηνχλ θαηαρσξηζκέλα ηα 

ζηνηρεία ησλ αζζελψλ ηνπο θαη ην ηαηξηθφ ηνπο ηζηνξηθφ. Οη ππάιιεινη γξαθείνπ, 

γξακκαηείο, ππάιιεινη νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ θαη ινγηζηεξίσλ, νη εξγαδφκελνη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ marketing ή ησλ πσιήζεσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα εξγαζηνχλ ρσξίο ηε 

ρξήζε Η/Τ. Ο πσιεηήο ιηαληθήο ζε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ θαηαρσξίδεη ζηνηρεία ζε 

ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζε δίθηπν, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη κηα εληαία βάζε, ε νπνία 

πεξηέρεη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα φια ηα θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο. Ο 
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εξγαδφκελνο ζε εηαηξεία courier ρξεζηκνπνηεί ηεξκαηηθά γηα λα πξνγξακκαηίδεη 

παξαιαβέο θαη παξαδφζεηο θαη λα εληνπίδεη ηα ζεκεία παξαιαβήο θαη παξάδνζεο. Η 

ιίζηα απηή κε ηα επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ 

κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ηελ πξνζζήθε φισλ ζρεδφλ ησλ επαγγεικάησλ ηεο 

ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο. (Αξακπαηδή,2008) 

  Δίλαη βέβαην ινηπφλ, φηη ε αλάγθε ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα 

εκθαληζηεί θάπνηα ζηηγκή θαη ε έιιεηςε γλψζεσλ ρεηξηζκνχ, κπνξεί λα απνηειέζεη 

αλππέξβιεην εκπφδην ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη άξα ζθφπειν ζηελ εμέιημή 

ηνπ. Οπνηαδήπνηε ζέζε θαη αλ αλαιάβεη, ππάξρεη πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα ν Η/Τ λα 

είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα μέξεη λα ρεηξίδεηαη θαιά, γηα λα 

κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπ. 

Καηαιήγνληαο ζπκπεξαίλνπκε φηη «ζε κηα επνρή,  πνπ ε κεηάβαζε από ηελ 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε, ν 

ηερλνινγηθόο αλαιθαβεηηζκόο θαίλεηαη λα απεηιεί ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

πξόνδν. Μεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνύ, ζα θηλδπλεύνπλ λα νδεγεζνύλ ζηνλ 

απνθιεηζκό, από ηε κε-ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη έηζη 

ζα απνηειέζνπλ λεζίδεο απνκφλσζεο »(Η.Σ.Α.ΜΔ, 2006). 

 

3.3   Γηαδραζηηθά - αιιειεπηδραζηηθά   περηβάιιοληα 

Χο δηάδξαζε νξίδνπκε ην είδνο δξάζεο πνπ ζπληειείηαη φηαλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα δξνπλ, επεξεάδνληαο ην έλα ην άιιν. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο δηάδξαζεο είλαη ε ακθίδξνκε κνξθή απηήο ηεο ζρέζεο επηξξνήο κεηαμχ ησλ 

δηαδξψλησλ αηφκσλ ζε αληίζεζε κε ηε κνλφδξνκε κνξθή ηεο ζπκβαηηθήο δξάζεο: 

αηηίνπ-αηηηαηνχ (Anderson, 2003,  Moore, 1989). 

ηελ επηζηήκε ηεο Φπζηθήο, ν φξνο ζεκειηψδεο αιιειεπίδξαζε,  αθνξά ηνλ 

κεραληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα δηάθνξα ζσκαηίδηα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο. 

Η αιιειεπίδξαζε πξνζεγγίδεηαη σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο 

θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα φηαλ βαζίδεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο, ηεο απζεληηθήο κάζεζεο, ηεο νηθνδφκεζεο ηεο 

γλψζεο, ηεο ζηνραζηηθήο κάζεζεο, ηεο απζεληηθήο θαη ηεο ππνβνεζεηηθήο κάζεζεο 

(Μαθξάθεο, 1998). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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ε φηη αθνξά ηνπο Ηιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο, κε ηνλ φξν αιιειεπίδξαζε – 

δηαδξαζηηθφηεηα ελλννχκε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε έλα ρξήζηε θαη 

έλαλ ππνινγηζηή, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα άκεζε ή έκκεζε. Η άκεζε 

αιιειεπίδξαζε ζρεηίδεηαη κε δηάινγν, αλάδξαζε θαη έιεγρν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο. Η έκκεζε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε 

background ή batch processing. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ – Ζ/Τ απνηειεί βαζηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο ζηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνγήο, απφ έλα 

απιφ εηθνλίδην κέρξη νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, νπιηθά ζπζηήκαηα, 

ζπζηήκαηα πινήγεζεο, θ.α.  

  χκθσλα ινηπφλ κε ηε βηβιηνγξαθία, ε  αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ - 

ππνινγηζηή είλαη ε γλσζηηθή πεξηνρή ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ κειεηάεη ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε δηαδξαζηηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(interactive computer systems) δειαδή ζπζηεκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο. 

ε φηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ  καζεκαηηθψλ, ε αιιειεπίδξαζε εκθαλίδεηαη 

εθφζνλ «νη καζεηέο ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ εμεξεπλνύλ 

κία θαηάζηαζε, θαηαζθεπάδνπλ εξσηήζεηο θαη πξνβιήκαηα κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

δεδνκέλα, δηαηππώλνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην πξόβιεκα, αλαγλσξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο. εξεπλνύλ αλνηρηέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνύλ 

ηα καζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη εμνηθεηώλνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο». 

(Φιψξνπ, Υαηδεκηραήι 2008) 

Δπίζεο ν φξνο αιιειεπίδξαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη κηα 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η θχζε 

θαη ε έθηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο θαηάιιειε 

γηα νπνηνδήπνηε καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνηθίιεη ζχκθσλα κε ηε δηδαθηηθή 

θηινζνθία, ηε θχζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο, ηελ σξηκφηεηα ησλ 

θνηηεηψλ - εθπαηδεπφκελσλ θαη ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κάζεκα (Liaw & 

Huang,  Trentin,  Yacci, 2000). 

ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα, επί παξαδείγκαηη αλ έρνπκε κηα κηθξνεθαξκνγή 

(applet ηερλνινγία Java),  ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ηεζη, ιεηηνπξγεί κε ηνλ εμήο ηξφπν: αλ 

ε επηινγή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ είλαη ζσζηή, ην ρξψκα αιιάδεη ζε πξάζηλν ελψ αλ 

είλαη ιάζνο, ην ρξψκα γίλεηαη θφθθηλν. 
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Απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο «ε ζπλάληεζε ηνπ παηδαγσγνύ κε ηνλ 

παηδαγσγνύκελν - όπνπ νη δύν ηειεπηαίνη όξνη λννύληαη κε όιεο ηηο παξαηεξνύκελεο 

εθδνρέο- απνηειεί ηε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ άζθεζε παηδαγσγηθώλ επηξξνώλ θαη 

ηελ επίηεπμε παηδαγσγηθνύ απνηειέζκαηνο. Αλεμάξηεηα από ην πιέγκα ησλ 

πξνζδνθηώλ, ησλ δπλαηνηήησλ αιιά θαη ησλ δεζκεύζεσλ ζηηο νπνίεο πξνζαλαηνιίδεηαη 

θάζε θνξά απηή ε ζπλάληεζε, ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο γλώξηζκα θαη ηαπηόρξνλα ην 

πνιύηηκν εξγαιείν ηνπ παηδαγσγνύ γηα ηελ άζθεζε ησλ επηξξνώλ, είλαη ε επηθνηλσλία. 

Έηζη  ηα γλσξίζκαηα ηεο παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο, εθείλα δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηε δηαθνξνπνηνύλ από ηηο ππόινηπεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, κε ηε ρξήζε ηεο  

παηδαγσγηθήο αιιειεπίδξαζεο, απνδεηθλύνπλ  όηη ν καζεηήο δελ κπνξεί παξά λα 

δηακνξθώλεηαη δηαξθώο σο έλαο από ηνπο επηθνηλσληαθά ελεξγνύο πξσηαγσληζηέο ηεο 

παηδαγσγηθήο ζπλάληεζεο». (Γθφηνβνο, 2002) 

 

3.3.1   Γηαδραζηηθοί πίλαθες 

(Interactive Whiteboards). 

Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη κηα ςεθηαθή ζπζθεπή ηθαλή, ε νπνία  

αιιειεπηδξά κε έλαλ ππνινγηζηή θαη πξνβάιιεη εηθφλεο ή βίληεν θαη άιια δεδνκέλα 

ζε κηα νζφλε. Η ζπζθεπή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νπηηθή παξνπζίαζε ζηηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Οη ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ πξνβάιινληαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

ζε βίληεν θαη έηζη ν εθπαηδεπφκελνο  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη, λα γξάςεη, 

λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα, λα ιχζεη αζθήζεηο θαη άιια πνιιά. ην ρψξν ησλ 

Μαζεκαηηθψλ νη επηδξάζεηο θαη νη επηδφζεηο ηνπ είλαη επεξγεηηθέο. Η ζχλδεζή ηνπ κε 

ηνλ Η/Τ δίλνπλ κηα αλψηεξε πνηφηεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, εξεζίδνληαο 

ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξνληαο λέα εξγαιεία ζηελ επίιπζε αζθήζεσλ, 

αιιά θαη εληππσζηαθψλ ζρεκάησλ κε επδηάθξηηεο εηθφλεο, πνηφηεηα ρξσκάησλ θαη 

εηδηθά εθέ ζηε πεξηνρή ηεο Γεσκεηξίαο.  

Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο κεηαηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζηή θαη ην πξνβνιηθφ 

κεράλεκα (projector), ζε έλα ηζρπξφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο, ζπλεξγαζίαο θαη 

παξνπζίαζεο. Έηζη ην πξνβνιηθφ πξνβάιιεη ην νπηηθφ ζήκα εμφδνπ ηνπ ππνινγηζηή 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ πίλαθα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα εηθνληδφκελα 

αληηθείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθή. Η εμαηξεηηθή θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε 

θαη ε απιή ιεηηνπξγία θαζηζηά ηνπο πίλαθεο  έλα εξγαιείν πνπ εληζρχεη ζεκαληηθά ηε 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο θαη βειηηψλεη νπζηαζηηθά ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ 

http://books.vres.gr/author.php?author_id=6844
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εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν. Απνηειεί ην  θνκβηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο αίζνπζαο. Οη πεξηζζφηεξνη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, 

ζπλδένληαη απιά ζε κία ζχξα USB ηνπ ππνινγηζηή ή αθφκα θαη κε αζχξκαηε 

ηερλνινγία Bluetooth. Αξθεηνί ρξεηάδνληαη έλαλ LCD πξνβνιέα γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ νζφλε ηνπο, αιιά θάπνηα κνληέια έρνπλ ελζσκαησκέλν 

πξνβνιέα πίζσ απφ ηελ νζφλε. πλνδεχνληαη επίζεο απφ έμη (6) ςεθηαθνχο 

καξθαδφξνπο δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ θαζψο θαη απφ ςεθηαθφ ζθνπγγάξη. Ο πξψηνο 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε SMART Technologies ην 1991. 

Έλαο  δηαδξαζηηθφο πίλαθαο απνηειείηαη απφ κία  ιεπθή επηθάλεηα αθήο, ζην 

κέγεζνο ελφο παξαδνζηαθνχ καπξνπίλαθα ή ελφο ιεπθνχ πίλαθα κε καξθαδφξν, ζηελ 

νπνία  κπνξεί  ν εθπαηδεπφκελνο,  λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα αληηθείκελα πνπ 

πξνβάιινληαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ, απιψο αγγίδνληάο ηα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην δάρηπιφ ηνπ ζαλ πνληίθη ππνινγηζηή ή κπνξεί λα γξάςεη επάλσ 

ζηνλ πίλαθα κε έλαλ απφ ηνπο εηδηθνχο καξθαδφξνπο, νη νπνίνη δε ιεξψλνπλ θαη δελ 

αδεηάδνπλ απφ κειάλη, θαζψο ην ίρλνο πνπ αθήλνπλ είλαη, απιψο, κία ςεθηαθή 

εηθφλα. Δπίζεο, ν εθπαηδεπφκελνο κπνξεί λα κεηαθηλήζεη θαη λα πεξηζηξέςεη 

αληηθείκελα κε ην ρέξη ηνπ, λα γξάςεη πάλσ ζε εηδηθά πξνβαιιφκελν πιεθηξνιφγην 

θαη γεληθά λα θάλεη κε πνιχ άκεζν θαη απιφ ηξφπν φ,ηη κπνξεί λα θάλεη κε έλαλ Η/Τ. 

Δπηπξνζζέησο, ην κάζεκα κπνξεί λα εκπινπηηζζεί κε πξνζζήθε γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ, βίληεν θαη ήρνπ. Με ηνλ πξσηνπνξηαθφ απηφ ηξφπν ε 

ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ καζεηψλ απμάλεηαη θαηαθφξπθα. Βάζηκα ινηπφλ κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε, φηη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (ε αίζνπζα δηδαζθαιίαο) έρεη κεηαηξαπεί 

ζε έλα πιήξεο ζχζηεκα πνιπκέζσλ.  

Οη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ  ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

Αγγιίαο κφιηο ην 2007 (θάιπςε 98%)  ζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

θαη ζηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θάιπςε 100%). ήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο, θπξίσο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε, ηελ Απζηξαιία, ζηηο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη γεληθά ππάξρεη εθηεηακέλε ρξήζε ζηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο ησλ θνηλσληθά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. ηελ Διιάδα έρεη μεθηλήζεη 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ λένπ απηνχ κέζνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Η παξνπζία 

ηέηνησλ πηλάθσλ έρεη αξρίζεη ινηπφλ λα πξαγκαηνπνηείηαη  θαη ζηε ρψξα καο, ζε 
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νξηζκέλα δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία, λα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ θάπνηα ηδησηηθά 

εθπαηδεπηήξηα, φπσο εξγαζηήξηα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θξνληηζηήξηα, θ.α. 

 

3.3.1.1   Περηγραθή δσλαηοηήηφλ 

Οη δπλαηφηεηεο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε ρξήζε ελφο δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 

είλαη :  

 Γξάθεη κε ηνπο καξθαδφξνπο φπσο ζε έλα παξαδνζηαθφ πίλαθα  

 Απνζεθεχεη ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή ην κάζεκά ηνπ ζε κνξθή 

βίληεν ή δηαδνρηθψλ εηθφλσλ  

 Πξαγκαηνπνηεί παξνπζηάζεηο, πξνβάιεη ηαηλίεο, θιπ.  

 Με ηε βνήζεηα ησλ καξθαδφξσλ γξάθεη ή επηζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη 

πάλσ ζην πξνβαιιφκελν πιηθφ, ρσξίο λα ην αιινηψλεη.  

 Καηαζθεπάδεη πιάλα καζήκαηνο ζε κνξθή εληππσζηαθψλ 

παξνπζηάζεσλ, ράξε ζε θαηάιιειν ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη καδί κε 

ηνλ πίλαθα (Notebook)  

 Μεηαθηλεί, πεξηζηξέθεη θαη αιιάδεη κέγεζνο ζε αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην δάρηπιφ ηνπ  

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, αζθήζεηο θιπ.  

Οη πίλαθεο απηνί απνηεινχλ έλα παξάζπξν ζηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε. 

Δληάζζνληαη ζην φξακα ηεο  Δπθπνχο Δθπαίδεπζεο, θαη είλαη έλα κέξνο ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, ηεο νπζηαζηηθήο θαη πνηνηηθήο βειηίσζεο ηεο παηδείαο ζηελ 

Διιάδα, πνπ αθνξά  φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  Ο 

εμνπιηζκφο ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ ινγηζκηθφ θαζψο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. 

Παξάιιεια επεηδή ε εηθφλα είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο 

ζηε δσή καο, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα  κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Άιισζηε νη καζεηέο είλαη εμνηθεησκέλνη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ εηθφλα 

θαη ηα λέα κέζα, εθφζνλ  απφ κηθξή ειηθία ρεηξίδνληαη ζπζθεπέο θαη κέζα γηα ηελ 

δηαζθέδαζή ηνπο (dvd - θνλζφιεο παηρληδηψλ) αιιά θαη γηα ηελ επηθνηλσλία (θηλεηά 

ηειέθσλα - Η/Τ δηαδίθηπν). Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

πξνζδίδνπλ ηελ απαηηνχκελε αίγιε θαη θαζηζηνχλ εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπφκελν 

θνηλσλνχο  ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ζην ακθηζέαηξν. 

Δίλαη πξάγκαηη εληππσζηαθφ, ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ν θαζεγεηήο λα απνζεθεχεη 
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ην κάζεκα κε ηε κνξθή αξρείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην απνζηέιιεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ (εηδηθά ζηνπο απφληεο) κε e-mail γηα επηπιένλ κειέηε. (Ζιηαδάθεο, 2009) 

Η ρξήζε ηνπ πίλαθα, ζπλνδεχηεθε απφ εθηελείο επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη πνιινί εξεπλεηέο φπσο νη Beeland, Cunningham, 

Latham, Pugh, Carter, Bush, Cooper, Richardson, Cogill θαη άιινη, αζρνιήζεθαλ κε 

κειέηεο ηνπ ηξφπνπ ρξεζηκνπνίεζήο  ηνπ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηνο.   

 

3.3.1.2   Δίδε  δηαδραζηηθώλ  πηλάθφλ 

 Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ : 

 Η πξψηε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηεί πίλαθα πνπ ζπλδέεηαη θαισδηαθά κε 

ηνλ Η/Τ. ηελ πεξίπησζε απηή ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ ηάμε 

είλαη ν εηδηθφο πίλαθαο πνπ πξνζθέξεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη θφζηε 

θαη πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κφληκα ζε κία 

δηδαθηηθή αίζνπζα, κηαο θαη ε κεηαθνξά ζην δηάιεηκκα (γηα ηα κηθξά 

κεγέζε) θαληάδεη δχζθνιε θαη επίπνλε. 

 Η δεχηεξε ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο θαη θάκεξεο ππεξχζξσλ. Ο ρξήζηεο 

ζε απηή ηελ ηερλνινγία θξαηάεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα καξθαδφξν 

ππεξχζξσλ θαη ρεηξίδεηαη ηελ επηθάλεηα πξνβνιήο ζαλ λα έρεη ην 

πνληίθη ζηα ρέξηα ηνπ ή γξάθεη ζηνλ αέξα ζαλ λα γξάθεη ζηνλ πίλαθα. 

Ο εθπαηδεπηήο δείρλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηνπο καζεηέο απηά πνπ ζα 

έδεηρλε θαη κε ηελ θηκσιία ή ην καξθαδφξν. Δπηπιένλ αλά πάζα ζηηγκή 

κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ κε κία εηθφλα ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζέιεη γηα λα θάλεη ηε δνπιεηά 

ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξε. 

 

3.3.1.3   Σα πιεολεθηήκαηα ηφλ  πηλάθφλ 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο κε 

δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο : 

 Γελ απαηηείηαη πξνζαξκνγή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Με ηνπο 

Smartboard κπνξεί θαλείο λα θάλεη φ,ηη θαη κε ηνπο παξαδνζηαθνχο 
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πίλαθεο, επνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επαλαιάβεη ρσξίο θακία 

αιιαγή ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ είρε εθαξκφζεη θαη πξηλ.  

 Οη καξθαδφξνη δελ ιεξψλνπλ, δελ θαηαλαιψλνπλ κειάλη θαη δελ είλαη 

επηθίλδπλνη γηα ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, κπνξεί θαλείο λα γξάςεη κε 

απηνχο πάλσ ζε πξσηφηππν πιηθφ (π.ρ. ζεκεηψζεηο, ηαηλίεο, 

θσηνγξαθίεο θιπ.), ρσξίο λα ην αιινηψζεη.  

 Δίλαη αλζεθηηθνί. Η επηθάλεηά ηνπο δελ είλαη επαίζζεηε ζηηο θζνξέο ή 

ηα ρηππήκαηα, επηηξέπνληαο έηζη, ηε ρξήζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

δηδαζθαιίαο.  

 Γελ απαηηνχλ παξά ειάρηζηεο βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Τπάξρεη αληηθαηάζηαζε ηνπ πνληηθηνχ κε ην δάρηπιν.  

 Η ρξήζε ησλ ρεξηψλ αληί ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηνπ πνληηθηνχ 

επηηξέπεη ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ δηδαζθφκελνπ κε ην εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν, κε απνηέιεζκα ε πξνζνρή λα επηθεληξψλεηαη ζην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη φρη ζην δηδαθηηθφ κέζν.  

 Τπνζηεξίδνπλ ηελ θαηαγξαθή νιφθιεξσλ καζεκάησλ (είηε ζε κνξθή 

ηαηλίαο, είηε ζε κνξθή ζηαηηθψλ δηαθαλεηψλ). Ο εθπαηδεπηήο  κπνξεί 

λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη θαη λα βειηηψζεη αθφκα θαη απζφξκεηεο 

εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο.  

 πλδπάδνληαη κε εμαηξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ 

θαηαζθεπή πιάλσλ καζεκάησλ, εληππσζηαθψλ παξνπζηάζεσλ θαη 

ζεκεηψζεσλ, επνπηηθψλ αζθήζεσλ θαη παηρληδηψλ. Με ιίγε θαληαζία 

ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη πνιχ δπλαηά εξγαιεία γηα 

εμεηδηθεπκέλα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Οξηζκέλα ηέηνηα εξγαιεία ή 

πιάλα ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν αθφκα θαη δσξεάλ.  

 Οη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαηεξνχλ  έλαλ δηθηπαθφ ηφπν φινη καδί σο 

νκάδα θαη έηζη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ είλαη θαιχηεξε. 

Άιισζηε πνιιά απφ ηα κέιε κηαο νκάδαο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε Η/Τ θαη ηνπο θνβίδεη ε ηδέα ηνπ λα ςάμνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηζηνζειίδεο κφλνη ηνπο, θαη εηδηθφηεξα 

ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο 

ρξήζηεο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη νη δηαδξαζηηθνί πίλαθεο 
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απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη κε εζσηεξηθά θαη κε εμσηεξηθά θίλεηξα. Οη κελ πξψηνη 

(εζσηεξηθά θίλεηξα) δηαηίζεληαη λα επηδείμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα επηδείμνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο επηηεχγκαηα, νη δε άιινη (εμσηεξηθά θίλεηξα) εληππσζηάδνληαη απφ 

ηελ ηερλνινγία ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα θαη έρνπλ θίλεηξν λα κάζνπλ, κέζσ ηεο 

επραξίζηεζεο πνπ έρνπλ ζηελ ρξήζε ηνπ πξντφληνο. (Γξνπζνπδάθνπ,2009) 

 Η παηδαγσγηθή επίδξαζε ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζην δηδαθηηθφ 

πεξηβάιινλ πξνθαιεί: 

 Αχμεζε ελζνπζηαζκνχ θαη ελδηαθέξνληνο 

 Κάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πην δηαζθεδαζηηθή 

 Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία 

 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ 

 Ληγφηεξεο ζεκεηψζεηο κέζα ζηελ ηάμε 

 Απμεκέλε αληαπφθξηζε θαη δπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ζχλζεησλ 

ελλνηψλ 

 Καιχηεξε εθκάζεζε γηα παηδηά κε δηαθνξεηηθφ ζηπι κάζεζεο     

(Αθνπζηηθφ, Οπηηθφ, Κηλαηζζεηηθφ) 

 Αχμεζε απηνπεπνίζεζεο 

Απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο, απηφ πνπ θξαηάεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ 

ζηξακκέλν ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα,  είλαη ην νπηηθφ εξέζηζκα, απαξαίηεην ζηνηρείν 

αχμεζεο ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε. Δπίζεο ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά κνληέια θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επαλάιεςε. Οη έξεπλεο έδεημαλ 

αθφκα φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ καζήκαηνο ζε δηαδξαζηηθφ πίλαθα κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο θαη λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζην κάζεκα θαη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. ε φιν ηνλ θφζκν γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ηε βέιηηζηε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Ιδηαίηεξα 

εληππσζηαθφο είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο ρξήζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ 

Κχπξν, φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα Υξήζεο ΣΠΔ ζην Κππξηαθφ 

Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κχπξνπ, 2006) θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε 4.646 δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα Κππξηαθά ζρνιεία, 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009. (Νηάξξνπ,Γξνπζνπδάθνπ,2009) 
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Δίλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο (θαη εηδηθφηεξα 

ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ)   λα  αμηνπνηήζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ,  ηα ζχγρξνλα 

πξντφληα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο (ηνπο δηαδξαζηηθνχο πίλαθεο, ην Γηαδίθηπν, 

ηνπο Η/Τ ην Φεθηαθφ βηβιίν)   

 Σα ζεκάδηα κηαο ζαξσηηθήο εηζβνιήο ησλ δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη πιένλ πνιιά. Σν κέγα εξψηεκα θαη δεηνχκελν πνπ απαζρνιεί 

φινπο, είλαη ην θαηά πφζνλ αμηνπνηνχληαη νη φπνηεο λέεο ηερλνινγίεο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. ηηο ΗΠΑ έρεη ελεξγνπνηεζεί ν ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηθήο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα γηα ηηο Γεμηφηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα (Partnership 21
st
 

Century Skills). Έλα απφ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο είλαη ν Υάξηεο Γεμηνηήησλ (21
st
 Century Skills and Social Studies 

Map), o oπνίνο παξέρεη ζηνπο δηδάζθνληεο, ζαθή παξαδείγκαηα γηα ην πψο νη 

δεηνχκελεο λέεο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα ζηε ζρνιηθή 

αίζνπζα.(Καθαληάξεο,2008)  

 

3.3.1.4   Μαζεηές κε εηδηθές εθπαηδεσηηθές αλάγθες  

Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Δ.Δ.Α.) ζεσξνχκε απηνχο νη 

νπνίνη εμαηηίαο κηαο δπζθνιίαο ή αληθαλφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ, απαηηνχλ εηδηθή 

εθπαίδεπζε γηα λα κπνξέζνπλ λα απνδψζνπλ ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. (Η  

Δ.Δ. εηζήγαγε έλα ζχζηεκα δηαβάζκηζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε ελφο εληαίνπ 

νξηζκνχ γηα ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο νη ρψξεο 

κέιε, θαζψο θαη ζηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο). 

Έηζη γηα ηελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ε Δ.Δ. πξνσζεί δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

I. Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

II. Γεκηνπξγία θαη επέθηαζε επξσπατθψλ επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ 

III. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε κεζφδσλ θαη πιηθνχ δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  

IV. Πξνψζεζε ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη δηαζθάιηζε φηη νη λένη 

θαζεγεηέο εθπαηδεχνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

Οη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα είλαη καζεζηαθέο, θνηλσληθέο ή  ζπκπεξηθνξάο. 
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πλήζσο νη καζεηέο απηνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο αληαπνθξίλνληαη 

επαξθψο ζε  κηα  αθνπζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο. Πνιιέο θνξέο δηαθαηέρνληαη 

απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο απνκφλσζεο απφ ηε δηδαζθαιία θαη  παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο αλαζηέιιεη ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνο ηνλ δηδάζθνληα, κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε επθαηξία ηεο 

ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα.  

Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ πιεπξά ηνπο αλαπηχζζνπλ  ζηξαηεγηθέο θαη ηθαλά 

εξγαιεία πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ απηφ ην  καζεηηθφ πιεζπζκφ.  Οη εθπαηδεπηηθέο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (καζεηψλ κε νπηηθέο, αθνπζηηθέο δπζθνιίεο), κπνξνχλ 

λα βειηησζνχλ, φηαλ ε  νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλεπηθνπξνχληαη  απφ ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα. Οη θηλαηζζεηηθνί καζεηέο ελδπλακψλνπλ ηε κάζεζή 

ηνπο, κε αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αθή, ηελ θίλεζε θαη ην ρψξν πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ν πίλαθαο. Οη καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο ζπλήζσο βαζίδνληαη ζηελ 

νπηηθή κάζεζε. Γη’ απηνχο  ν πίλαθαο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ παξνπζίαζε 

νπηηθνχ πιηθνχ κε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε λνεκαηηθήο γιψζζαο. Οη έρνληεο  δπζθνιία 

ζηελ φξαζε   κπνξνχλ  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεγάια ζρήκαηα ή γξάκκαηα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πίλαθα θαη λα  εθκεηαιιεπηνχλ ην κεγάιν ηνπ ζρήκα. Γεληθά καζεηέο 

κε άιιεο δπζθνιίεο, φπσο  κε Τπεξθηλεηηθφ χλδξνκν, καζεηέο  κε Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο θαζψο θαη κε Παζήζεηο ςπρηθήο δηαηαξαρήο θαη ζπκπεξηθνξάο, 

κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα, δηφηη ε κεγάιε θαη επαίζζεηε 

ζην άγγηγκα νζφλε ηνπ, δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα πξνσζήζεη κηα πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σέινο, δηάθνξεο  

έξεπλεο ζε  δίγισζζα παηδηά ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ κε ην δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα,  έδεημαλ φηη νη παξνπζηάζεηο ζε έλα ηέηνην πίλαθα βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ππεξεθάλεηαο ηνπο. (Νηάξξνπ, 2009) 

 

3.3.1.5   σκπεράζκαηα  

   Σν εξψηεκα δελ είλαη πιένλ αλ ε ηερλνινγία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Έρεη απαληεζεί θαηαθαηηθά απφ πάκπνιιεο κειέηεο. Σν 

δεηνχκελν είλαη πψο ελνξρεζηξψλεη θαλείο ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηε λέα επνρή 

θαη πψο πξνεηνηκάδεη ηνπο δηδάζθνληεο γηα ηελ αλάιεςε ελφο αθφκε πην 

δεκηνπξγηθνχ ξφινπ. Υξεηάδεηαη ζηξαηεγηθή ζε εζληθφ επίπεδν θαη επίκνλν κεξάθη 

ζην πεδίν κάρεο πνπ ιέγεηαη ζρνιείν. (Καθαληάξεο, 2008). 
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Η επθπήο εθπαίδεπζε, σο κέξνο ηεο γεληθφηεξεο εηζδνρήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο, ελζαξξχλεη έκπξαθηα ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ 

θνξέσλ, πξνζψπσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ κνηξάδνληαη ην φξακα γηα κία 

αλαβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάδεημε ησλ 

θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ, ηε ζπλεξγαζία κε θνξείο ζηα πιαίζηα δξάζεσλ  θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ εγρεηξεκάησλ έξεπλαο θαη πξσηνβνπιίαο πνπ αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο 

θαη κεηαιακπαδεχνπλ αλαδσνγνλεηηθέο ηδέεο θαη ηάζεηο ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε, 

πνπ ηφζν ηηο έρεη αλάγθε. Τπνινγίδεηαη φηη κέρξη ην 2011 ην έλα έβδνκν ησλ 

ζρνιηθψλ αηζνπζψλ ηνπ πιαλήηε ζα δηαζέηεη θάπνην δηαδξαζηηθφ πίλαθα, ζχκθσλα 

κε ζρεηηθή έξεπλα. 

 

3.3.2      Γηαδραζηηθό ζραλίο 

Σελ ηερλνινγηθή επέθηαζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, απνηειεί ην έμππλν 

δηαδξαζηηθφ ζξαλίν (Smart Interactive Table). Σν ζξαλίν απηφ, είλαη έλα έπηπιν 

ζρεδηαζκέλν γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε. Η νξηδφληηα επηθάλεηά ηνπ ιεηηνπξγεί ζαλ 

νζφλε πξνβνιήο ελψ είλαη επαίζζεηε ζηελ αθή. Έηζη, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αγγίδνπλ ηα πξνβαιιφκελα αληηθείκελα, λα ηα κεηαθηλνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

νκαδηθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν δηαδξαζηηθφ ζξαλίν  ζα είλαη ζχληνκα 

δηαζέζηκν ζηελ αγνξά (αθφκε ην θφζηνο ηνπ είλαη αξθεηά πςειφ). ηνλ Καλαδά, ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηηο ΗΠΑ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 

εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, ζχγρξνλα θαη παξαδνζηαθά. Οη εληππψζεηο απφ ηνπο κέρξη 

ζήκεξα ρξήζηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, δηφηη ν ελζνπζηαζκφο ησλ καζεηψλ (κπξνζηά 

ζην λέν απηφ εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα) δείρλεη θαζαξά, πψο  κεηνπζηψλεηαη ζρεδφλ 

απηφκαηα ζε ελδηαθέξνλ θαη ζεηηθή ζηάζε γηα ην δηδαζθφκελν αληηθείκελν.  

 

3.4  Ο πεηρακαηηζκός ζηα καζεκαηηθά 

Ο αλαθαιππηηθφο θαη δηεξεπλεηηθφο πεηξακαηηζκφο, σο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

κε ηε θχζε, σο δηαδηθαζία γλσζηηθήο παξέκβαζεο θαη σο κεζνδνινγηθή πξαθηηθή, 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηζηνξηθφ, δηαιεθηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο 

επηλφεζε γηα λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή θάζε ηεο ηερλν-επηζηεκνληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηνπ εμέιημεο (Αζαλαζάθεο, 1995). 
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Ο πεηξακαηηζκφο είλαη πξάμε θαη έλλνηα ζπλψλπκε κε ηελ πξνζνκνίσζε – 

νπηηθνπνίεζε εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθά δεηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή. Έηζη ε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ κε ηελ επηθνπξία  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεηαη γηα 

πεηξακαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Ο πεηξακαηηζκφο ινηπφλ είλαη ζπλαθήο κε ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ θαη γεληθά 

δηεξεπλά ηε ζπκπεξηθνξά ζπλαξηήζεσλ,  γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ, άθξσλ ηηκψλ θαη 

άιισλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

πλήζσο ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο έξεπλαο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ, πνπ επηιέγνπλ θαη εθηεινχλ νη εθπαηδεπφκελνη, 

κπνξνχλ λα ηα παξνπζηάδνπλ θαη ζε κνξθή εξγαζίαο, ε νπνία παξνπζηάδεη ηεξάζηην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο,  έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ή απνξξίπηνπλ ηελ ππφζεζε ηεο 

έξεπλαο, θαη έηζη πξνθχπηνπλ ηα αλάινγα απνηειέζκαηα.. 

Ο πεηξακαηηζκφο ζηα Μαζεκαηηθά πξαγκαηνπνηείηαη, κέζα απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο  (γλσζηηθέο  ζπγθξνχζεηο, επαιήζεπζε ζρέζεσλ ζε 

αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα,  πεηξακαηηζκφο ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο, 

πεηξακαηηζκφο ζε πεξηβάιινληα πνπ έρνπκε απνθξχςεη έλα κέξνο ηνπ καζεκαηηθνχ 

κνληέινπ). Έηζη  νη καζεηέο καζαίλνπλ λα εξεπλνχλ, λα αηηηνινγνχλ, λα εθηηκνχλ ηελ 

ηζρχ πηζαλψλ ιχζεσλ, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο ιχζεο πνπ πξνηείλνπλ θαζψο  

θαη  λα εθθξάδνληαη ζηε καζεκαηηθή γιψζζα. 

 Δίλαη απνδεθηφ φηη ν Η/Τ εζηηάδεη  έλαλ ηξφπν πεηξακαηηζκνχ, κέζα απφ 

κηθξφθνζκνπο (δξαζηεξηφηεηεο ή αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα),  κε ζηφρν,  νη 

καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα πεξηβάιινληα απηά, ηα 

ζθνπίκσο θξπκκέλα καζεκαηηθά κνληέια. Χο πξνο ηα αλψηεξα καζεκαηηθά, ν 

πεηξακαηηζκφο   εζηηάδεηαη ζηε γλσζηηθή πεξηνρή ηνπ δηαθνξηθνχ ινγηζκνχ, 

πεξηιακβάλνληαο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη  κπνξνχλ λα 

πεηξακαηηζηνχλ δηεξεπλεηηθά θαη ζπλζεηηθά, ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ 

αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ φπσο: αλαγλψξηζε γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ζπλαξηήζεσλ, 

θαηαζθεπή γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο φπνπ γλσξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, πξνζδηνξηζκφ παξακέηξσλ κηαο ζπλάξηεζεο ψζηε λα 

πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, δεκηνπξγία γξαθηθήο παξάζηαζεο 
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παξαγψγνπ κηαο ζπλάξηεζεο, πξνβιήκαηα κεγηζηνπνίεζεο, ειαρηζηνπνίεζεο θαη 

ξπζκνχ κεηαβνιήο. (Λπθνχδε, 2009) 

 

3.5   Φεθηαθό βηβιίο  -  υεθηαθή βηβιηοζήθε 

Η ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, επέθεξε εθηφο ησλ άιισλ, ζαξσηηθέο 

αιιαγέο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη θαη’ επέθηαζε, ζην βηβιίν. Έηζη εκθαλίζηεθαλ ηα  

πξψηα e-books θαη ε ςεθηαθή δηαθίλεζε θεηκέλσλ. Δπηζηέγαζκα απηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο ήηαλ ε αλαθνίλσζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Google (νκψλπκεο 

εηαηξείαο) απφ ηε κηα πιεπξά, θαη απφ ηελ άιιε ηεο Έλσζεο Ακεξηθαλψλ Δθδνηψλ 

θαη ηεο Έλσζεο Ακεξηθαλψλ πγγξαθέσλ (Ννεκβξίνπ 2008) πνπ αθνξνχζε ηελ 

ςεθηαθή θαηαγξαθή φισλ ησλ εθδηδνκέλσλ βηβιίσλ. 

Με λεφηεξε απφθαζε ησλ Ακεξηθαληθψλ Γηθαζηεξίσλ (επηέκβξηνο 2009) 

θαη κε ηε ζπλεγνξία ηεο πξνεδξίαο ησλ Η.Π.Α. ε παξαπάλσ αλαθεξφκελε ζπκθσλία 

πξνο ην παξφλ αδξαλνπνηήζεθε. Κάπνην απφ ηα ηζρπξφηεξα επηρεηξήκαηα ηεο  

ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο,  είλαη  φηη ε καδηθή αγνξά δηθαησκάησλ γηα ηηο ςεθηαθέο 

εθδφζεηο ησλ βηβιίσλ, δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά έλα κεγάιν κνλνπψιην θαη δελ 

επηηξέπεη ζε άιιεο εηαηξείεο λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ησλ ςεθηαθψλ βηβιίσλ. Αιιά 

θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ππήξμαλ αληηδξάζεηο, θαζ φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή,  

επηδεηθλχεη θάζε θνξά  ηελ επαηζζεζία ηεο, φηαλ εληνπίδεη θαηλφκελα κνλνπσιηαθψλ 

πξαθηηθψλ θαη εθκεηάιιεπζεο,  ζε ζέκαηα δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά. 

χκθσλα ινηπφλ κε ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (Έηνο 2009),  ν φξνο 

ειεθηξνληθφ βηβιίν απαληά ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία σο ebook, e-textbook, 

web textbook, online textbook, digital textbook. Γειψλεη ηελ έθδνζε ελφο έληππνπ 

βηβιίνπ ζε ειεθηξνληθή ή ςεθηαθή κνξθή, ην νπνίν κπνξεί λα δηαβάζεη θαλείο ζε 

επηηξαπέδην ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (desktop computer), ζε θνξεηφ ππνινγηζηή 

(laptop), ζε ππνινγηζηή ρεηξφο (handheld device, PDA: Portable Digital Assistant), ζε 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ή θπιινκεηξεηέο δηαδηθηχνπ (Internet Explorer, 

Mozilla θ.ιπ.). ηελ εθδνρή απηή, ην ειεθηξνληθφ βηβιίν κπνξεί επίζεο λα 

θαηαγξαθεί ζε CD-ROM ή DVD-ROM ή λα κεηαθνξησζεί δσξεάλ ή επί πιεξσκή 

απφ ην δηαδίθηπν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ζε απηφλνκεο ζπζθεπέο (Dedicated 

Reading Devices, eBook Readers) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά σο 
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αλαγλψζηεο, ζε δηάθνξεο κνξθέο κε επηθξαηνχζα απηήλ ηνπ pdf (portable document 

format). 

  Έηζη, Ηιεθηξνληθά – Φεθηαθά, νλνκάδνληαη ηα βηβιία πνπ δηαηίζεληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, (Μέζσ δηαδηθηχνπ ή ζε CD, DVD θιπ). Σα ειεθηξνληθά αξρεία 

εθφζνλ πεξηιακβάλνπλ ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία βηβιίσλ Braille (ζχζηεκα ηπθιηθήο γξαθήο), ή λα αλαγλσζζνχλ κέζσ 

ζπλζέηε θσλήο απφ άηνκα κε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε ηππσκέλα θείκελα. Αιιά ε 

δήηεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθδφηεο βηβιίσλ, γηα ηαπηφρξνλε δηάζεζε ησλ βηβιίσλ 

ηνπο θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηα άηνκα κε αδπλακία 

πξφζβαζεο ζηα ηππσκέλα βηβιία. Σα ειεθηξνληθά βηβιία, φηαλ κάιηζηα πεξηέρνπλ 

θαη ηελ ερνγξαθεκέλε αθήγεζε ηνπ θείκελνπ, αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνπλ φιν θαη 

επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ελαιιάζζνπλ ηελ 

αλάγλσζε κε ην άθνπζκα ηεο αθήγεζεο ηνπ θεηκέλνπ. (Μπαθνπλάθεο,2008) 

ην κεηαμχ, απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αυινπνίεζε ηνπ βηβιίνπ, 

ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, πξνέθπςαλ νξηζκέλα εξσηήκαηα :  

 Μπνξεί λα αγλνεζεί ε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη λα παξακείλνπκε 

απνθιεηζηηθά ζηελ επνρή ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ ; (ραξηί, εθηχπσζε, 

βηβιηνδεζία,  θσηνηππία) 

 Τπάξρεη, ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ελφο παγθφζκηνπ κνλνπσιίνπ ηεο 

γλψζεο ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν γξαπηνχ ιφγνπ; 

 Με ηη θξηηήξηα θαη πνηεο δηαδηθαζίεο ζα επηιέγνπλ νη εηαηξείεο ηα 

έξγα, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ςεθηαθή βηβιηνζήθε ηνπο; 

 Γηαηί ε πκθσλία δελ πεξηνξίζηεθε κεηαμχ ακεξηθαληθψλ έξγσλ ηνπ 

ιφγνπ, αιιά θαηαιακβάλεη θαη βηβιία φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ;  

 Μήπσο είλαη ζθφπηκν φιεο νη εζληθέο γιψζζεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο εζληθέο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο -κε ην ζχλνιν ησλ έξγσλ 

ηνπο- θαη κεηά λα ζπλδεζνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν π.ρ. βαιθαληθφ, 

κεζνγεηαθφ, επξσπατθφ ή αθφκα θαη παγθφζκην;  (Πεηξφπνπινο, 

2009) 

Η ζχγρξνλε ηερλνινγία  ινηπφλ, απεηιεί ηψξα λα εμαθαλίζεη θαη ην 

παξαδνζηαθφ βηβιίν, ην νπνίν έρεη κηα ηζηνξία ρηιηάδσλ ρξφλσλ θαη ηδηαίηεξα κεηά 

ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο έρεη εγγξαθεί θαη θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε φισλ 

ησλ θνηλσληψλ. Σερλνινγηθά, βξηζθφκαζηε ζην θαηψθιη  ηεο  θνηλσλίαο  ηνπ 

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15408&m=S06&aa=2
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ςεθηαθνχ βηβιίνπ.  Η αξρή έγηλε  απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο  (σο ρψξνο  αλάπηπμεο 

ηεο ηερλνινγίαο ηνπ κέιινληνο) . Η Δπξσπατθή  ζηάζε ήηαλ  πεξηζζφηεξν ςχρξαηκε, 

δηφηη ε  δηείζδπζε ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ ήηαλ θαη παξακέλεη  αθφκε αζήκαληε, θαζ’ 

φηη ην αίζζεκα ηεο ακθηηαιάληεπζεο παξακέλεη  έληνλν. Πνιιέο  εγθπθινπαίδεηεο,  

πνπ ζε θάπνηα ζηηγκή κεγάιεο ςεθηαθήο επθνξίαο είραλ θαηαξγήζεη ηηο έληππεο 

εθδφζεηο ηνπο, επέζηξεςαλ πάιη ζ' απηέο. Δίλαη απνδεθηφ φηη ε αλάγλσζε ηνπ 

ηππσκέλνπ ραξηηνχ αλήθεη ζηηο αξγφζπξηεο λννηξνπίεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο  

κηα δηαλνεηηθή θαη  ηαπηφρξνλα  ζσκαηηθή πξάμε θη απφ ηελ άπνςε απηή δχζθνια 

θζείξεηαη ζηνλ ρξφλν.  

Παξ’ φια απηά θαη ζηελ Δπξψπε αξρίδνπλ πηα λα ζπδεηνχλ ζνβαξά ην 

ςεθηαθφ κέιινλ ηνπ βηβιίνπ, πνπ απνηειεί  πιένλ παξφλ. ηελ Αγγιία θαη  Γαιιία, ε 

δξαζηεξηφηεηα  ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη κεγάιε. Δπηηξνπέο εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, 

ππνβάιινπλ ζηηο θπβεξλήζεηο  (Τπνπξγείν Παηδείαο – Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ) ησλ 

ρσξψλ ηνπο, εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ςεθηαθνχ βηβιίνπ, (Πνιιαπιά ζπγγξάκκαηα, ειάρηζηνο ρψξνο ζηηο απνζθεπέο ηνπ 

ζπνπδαζηή , ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θέξδνο  θ.ά), αιιά ηαπηφρξνλα επηζεκαίλνληαο θαη 

ηνπο θιπδσληζκνχο πνπ ζα πξνθιεζνχλ. πσο, αλαθαηαηάμεηο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνλ 

εθδνηηθφ ρψξν,  ηεο δηαλνκήο ησλ ζπγγξακκάησλ (βηβιηνπσιεία), θαζψο επίζεο θαη 

ζηνλ ρψξν ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ. Η  εμαθάληζε ηνπ  

έληππνπ βηβιίνπ δελ ζα είλαη νινθιεξσηηθή, αιιά ζα πεξηνξηζηεί ε ζθαίξα επηξξνήο 

ηνπ, θαζψο ν αληαγσληζκφο ηνπ κε ην ςεθηαθφ ζα είλαη κεγάινο. Πνιινί πηζηεχνπλ 

φηη ην ςεθηαθφ βηβιίν, δελ ζα εθηνπίζεη ην ζπκβαηηθφ βηβιίν, αιιά ζα ην 

ζπλαγσληζηεί ζνβαξά θαη απιψο ζα πεξηνξίζεη ην πεδίν επηξξνήο ηνπ. Δίλαη επίζεο 

παηδαγσγηθά απνδεθηφ φηη ε παξάιιειε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ κε ην 

παξαδνζηαθφ απνηξέπεη απφ ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε. Σν ειεθηξνληθφ βηβιίν 

απνηειεί ζεκαληηθφ ππνζηεξηθηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο. 

 

3.5.1    Η δράζε ηες Δσρφπαχθής Έλφζες 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη αξρίζεη πξφζθαηα ε αλάπηπμε 

θαη ε δξάζε, ηεο δηθήο ηεο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο (European Digital Library EDL – 

Europeana), ε νπνία απνηειεί έλα ζχγρξνλν έξγν,  πνπ έρεη σο ζηφρν,  ηελ 

ςεθηνπνίεζε εθαηνκκπξίσλ επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ 

πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, φρη κφλν  γηα ηελ Δπξψπε αιιά θαη νιφθιεξν 
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ηνλ θφζκν. Έρεη ηεζεί σο ζθνπφο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο, ν εκπινπηηζκφο ηεο 

ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο κε 10 εθαηνκκχξηα έξγα κέρξη θαη ην 2010. Δπηπιένλ, ζα 

δεκηνπξγεζεί κηα ππεξεζία πνπ ζα εμππεξεηεί ην επξχηεξν θνηλφ θαη ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο εξεπλεηψλ, θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

 

3.5.2   Φεθηαθοί  αλαγλώζηες 

Άιιε ηζρπξή πξνυπφζεζε πνπ αθνξά ηελ επηθξάηεζε ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, 

απνηειεί θαη ε ηειεηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ αλαγλσζηψλ βηβιίσλ (readers), ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κε ηηο νπνίεο ζα γίλεηαη ε αλάγλσζε  ησλ βηβιίσλ.  Παξ' 

φιν πνπ ε λέα γεληά ησλ readers έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά, δελ έρεη θηάζεη αθφκε ζην 

επίπεδν πνπ ζα είλαη απνιχησο θηιηθή ζηνλ αλαγλψζηε. Η ηηκή ηνπο  εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη αθξηβή. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ παξαδνζηαθνχ εληχπνπ παξακέλεη 

θαη είλαη ηζρπξφ, κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιαζηηθφηεηάο ηνπ,  φηη δειαδή ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ, ηνπ δηπιψκαηνο, ηνπ νλεηξηθνχ ζηνραζκνχ, θαη 

γεληθά ηεο ζσκαηηθήο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην βηβιίν. Ο ξνκαληηζκφο πνπ δηέπεη 

ηελ αλάγλσζε ηνπ θιαζηθνχ βηβιίνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. 

 

3.5.3    Η Διιεληθή  πραγκαηηθόηεηα 

Σν ςεθηαθφ βηβιίν, αλακθίβνια, απνηειεί έλα λέν εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ιδηαίηεξν βάξνο 

δίλεη ην ππνπξγείν Παηδείαο ηεο ρψξαο καο, ζηε ιεγφκελε κηθξή βηβιηνζήθε πνπ ζα 

απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο απνθνίηνπο ιπθείνπ. Η βηβιηνζήθε απηή δε ζα είλαη 

θιαζζηθήο κνξθήο (έληππα βηβιία), αιιά ζα ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο θαη 

κνξθέο ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ (e-books). Έηζη θάζε απφθνηηνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα εθνδηάδεηαη κε κηα ειεθηξνληθή θάξηα 100 κνλάδσλ θαη κε απηήλ ζα κπνξεί λα 

επηιέμεη αληίζηνηρν αξηζκφ βηβιίσλ. (ε αξηζηνχρνπο ζα δίδνληαη επηπιένλ 50 

κνλάδεο, ζχλνιν 150). Δπηθνπξηθά ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δηαηξεία Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ / Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα -ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ- πξνθήξπμαλ Αλνηρηφ Γηαγσληζκφ 

Ιδεψλ γηα ηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο ςεθηαθνχ αλαγλψζηε βηβιίσλ 

(e-book reader) πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ καζεηέο, θνηηεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 
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ηε ρψξα καο ππάξρνπλ έληνλεο ζθέςεηο αλάκεζα ζηα ππνπξγεία Πνιηηηζκνχ 

θαη Δζληθήο Παηδείαο,  γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, ηε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο ζα απεπζχλεηαη,  θαζψο 

επίζεο  θαη θαηά πφζνλ, ζα ππάξρεη πξφβιεςε,  γηα δηαζχλδεζε ηνπ θαηλνχξηνπ 

απηνχ πιηθνχ, κε ηηο ππάξρνπζεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο. Έηζη ε πξσηνπνξηαθή απηή 

δξάζε είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, γηαηί θαίλεηαη λα δίλεη ζηνπο καζεηέο, κηα 

αθφκε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ζχγρξνλνπο πφξνπο πνπ πξνζθέξεη ν 

θπβεξλνρψξνο θαη νη Νέεο Σερλνινγίεο. (Πεηξφπνπινο, 2008). 

Κνηλή δηαπίζησζε είλαη, φηη ην ςεθηνπνηεκέλν απηφ πιηθφ, ζα ζπληειέζεη ζηε 

κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο,  πνπ απνθιείεη ζήκεξα αξθεηνχο κε πξνλνκηνχρνπο 

καζεηέο,  απφ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Η παξνρή ηνπ πιηθνχ πξνο ηνπο 

καζεηέο, ζα πξέπεη λα εμαθνινπζεί λα είλαη δσξεάλ,   ε θαηνρή Η/Τ θαη ε πξφζβαζή 

ηνπο  ζην  δηαδίθηπν. 

Με ηελ επξχηεξε εξκελεία ηνπ φξνπ ειεθηξνληθφ βηβιίν, ε άπνςε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ είλαη, φηη  δελ πξέπεη λα ελλννχκε κφλνλ ηελ ςεθηαθή 

έθδνζε ελφο ζπκβαηηθνχ βηβιίνπ αιιά ην δπλακηθφ θαη δηαδξαζηηθφ κέζν κάζεζεο 

πνπ ιεηηνπξγεί σο πνιπκεζηθφ εξγαιείν γλψζεο. Με απηήλ ηελ έλλνηα, ν φξνο δε 

ζπλδέεηαη απιψο κε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζε θείκελα, ήρνπο θαη 

εηθφλεο. Αληηζέησο, ην ειεθηξνληθφ βηβιίν ζπληζηά έλα ζχλζεην θαη δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο. Η πξφζβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή ζε πνιιαπιέο 

πεγέο κάζεζεο κέζσ ππεξζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο, κπνξνχλ 

λα θαηαζηήζνπλ ην κέζν απηφ πνηνηηθφ εξγαιείν, φρη κφλνλ φζνλ αθνξά ηελ άληιεζε 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηελ θαηάθηεζε θαη ηε ζχλζεζε ηεο λέαο 

γλψζεο. 

ηε ρψξα καο σξηκάδεη ε έλλνηα ηεο ςεθηαθήο ηάμεο ηεο νπνίαο, 

θαζνξηζηηθφ ζπζηαηηθφ απνηειεί  ην ςεθηαθφ βηβιίν. Έηζη,  αλαθνηλψλεηαη φηη: 

«εηζάγεηαη από ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010 ζηα Γπκλάζηα όιεο ηεο ρώξαο ε 

ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ελνηήησλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ κε ηε ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηώλ». Γηα ην ζθνπφ απηφ δφζεθε απφ ην θξάηνο, δσξεάλ ζε θάζε 

καζεηή ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ, θνξεηφο ππνινγηζηήο, ψζηε, «λα δηδάζθνληαη 

θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή δπν (2) ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο από ηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) πνπ νξίζηεθαλ [Μαζεκαηηθά, 

Γεσγξαθία, Ιζηνξία, Βηνινγία - Φπζηθέο Δπηζηήκεο], κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 
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πξνέθπςαλ από πξόζθαηε έξεπλα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα θαη ζε πνζνζηό κέρξη 30% ηνπ ζπλόινπ ηεο δηδαθηέαο ύιεο». (88310/Γ/22-

07-2009 ΤΠΔΠΘ) 

Δπηπιένλ γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε δπλαηφηεηα αθξφαζεο 

θεηκέλνπ, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, θαίλεηαη φηη επηδξά ζεηηθά ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ελψ ην 

παξαδνζηαθφ βηβιίν  δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, εηδηθά ζε δπζιεθηηθνχο καζεηέο θαζψο 

θαη ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Σν ειεθηξνληθφ βηβιίν θαζηζηά ηελ 

πιεξνθνξία επθνιφηεξα πξνζβάζηκε ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο. 

Σα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα ελφο  ςεθηαθνχ βηβιίνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε (α) Υσξίο ηε ζπαηάιε ραξηηνχ (νηθνινγηθφ 

επηρείξεκα) θαη (β) Η ρξήζε ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ (πνιινί ζπγγξαθείο) γηα 

καζεηέο – θνηηεηέο, αιιά θαη γεληθφηεξα, αθφκε θη έλα κνλαδηθφ αληίηππν θάπνηνπ 

βηβιίνπ αλ ππάξρεη ζε θάπνηα βηβιηνζήθε ηνπ θφζκνπ θαη ε εηαηξεία ην έρεη 

ςεθηνπνηήζεη, ν αλαγλψζηεο ζα κπνξεί λα ην επαλαθέξεη ζε ηππσκέλε κνξθή ράξε 

ζηελ εθηππσηηθή κεραλή θαη κάιηζηα ζε ειάρηζην ρξφλν, θαζψο επίζεο θαη ην φηη ηα 

εηνηκνπαξάδνηα ραξηφδεηα βηβιία έρνπλ πνιχ θαιή πνηφηεηα θαη έγρξσκν εμψθπιιν 

θαη δελ κπνξεί λα ηα μερσξίζεη θαλείο απφ απηά πνπ πνπιηνχληαη ζε έλα θνηλφ 

βηβιηνπσιείν. 

ηελ πξφζθαηε - 60
ε
 Έθζεζε ηεο Φξαλθθνχξηεο - ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο 

ε κεγαιχηεξε θαη εκπνξηθφηεξε έθζεζε βηβιίνπ ζηνλ θφζκν,  πνπ αλνίγεη ηηο πχιεο 

ηεο ηνλ Οθηψβξην εθάζηνπ έηνπο (κε παξάδνζε 500 ρξφλσλ), κφλν 42% ησλ 

εθζεκάησλ ήηαλ βηβιία κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Δπίζεο ην 40% ησλ  

επαγγεικαηηψλ  ηνπ ρψξνπ πηζηεχνπλ πσο κέρξη ην 2018, ην ςεθηαθφ βηβιίν ζα έρεη 

ληθήζεη ην ραξηί. Ίζσο ζην κέιινλ ηα βηβιία, ζα είλαη δηαζέζηκα πξψηα γηα ζπζθεπέο 

αλάγλσζεο θαη κεηά ζηα βηβιηνπσιεία. 

   

3.5.4.    Η δηεζλής  δραζηερηόηεηα 

Η άπνςε ηνπ Βξαδηιηάλνπ ζπγγξαθέσο Πάνιν Κνέιην, (σο ηηκψκελν 

πξφζσπν - κε πσιήζεηο ηα 100 εθαηνκκχξηα αληίηππα επί ησλ ζπγγξακκάησλ ηνπ)  

ήηαλ φηη «Η δηάζεζε ςεθηαθώλ εθδνρώλ ησλ βηβιίσλ ζην Internet,  κπνξεί λα 

εληζρύζεη, αληί λα πιήμεη, ηηο πσιήζεηο ησλ παξαδνζηαθώλ βηβιίσλ. Οη εθδόηεο,  

πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνύλ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ν Παγθόζκηνο Ιζηόο, όρη λα ηνλ 
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αληηκεησπίδνπλ ζαλ ερζξό». Ο ίδηνο  δηαζέηεη δσξεάλ ρξφληα ηψξα ςεθηαθέο εθδνρέο 

ησλ βηβιίσλ ηνπ, κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία πηζηεχεη πσο ελίζρπζε ζεκαληηθά ηηο 

πσιήζεηο ησλ θαλνληθψλ ηνπ βηβιίσλ. Τπνζηεξίδεη φηη ζηε Ρσζία: «Γηαβάδνπλ 

κεξηθέο ζειίδεο θαη ζθέθηνληαη, Θεέ κνπ, είλαη πνιύ πην εύθνιν λα πάσ λα ην αγνξάζσ 

παξά λα ην δηαβάδσ ζε απηή ηελ νζόλε!».Η δηεζλήο πξαθηηθή απνθαιχπηεη φηη  ε 

επηξξνή ηεο Κίλαο ζηηο ςεθηαθέο εθδφζεηο ζα ηξηπιαζηαζηεί ηα επφκελα ρξφληα 

(ζήκεξα θπξίαξρνο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά είλαη νη ΗΠΑ), Google θαη Αmazon ζα 

εγεζνχλ ηεο κεηάβαζεο ζηε λέα επνρή. (Αγγειφπνπινο, 2009) 

ηηο εκέξεο καο ςεθηνπνηήζεθαλ 2.000.000 βηβιία πνπ δελ έρνπλ ζπγγξαθηθά 

– πλεπκαηηθά  δηθαηψκαηα (copyright), αθνξνχλ εθδφζεηο πξηλ ην 1923, βξίζθνληαη 

ζε δηάθνξεο γιψζζεο θαη πεξηιακβάλνπλ απφ έξγα πνιχ γλσζηψλ ζπγγξαθέσλ 

(έμπηξ, Νηίθελο, Μπαιδάθ, Ρνπζφ, Σνπέελ, Οπγθφ θ.α.) κέρξη βηβιία μεραζκέλσλ 

(αιιά φρη θαη' αλάγθελ αζήκαλησλ) ζπγγξαθέσλ. Καη νη πξννπηηθέο είλαη 

πεξηζζφηεξεο επνίσλεο, αθνχ επηπιένλ ζα είλαη   δηαζέζηκα γηα εθηχπσζε πνιιά 

αθφκε εθαηνκκχξηα βηβιία πνπ έρνπλ κελ copyright, αιιά έρνπλ εμαληιεζεί θαη δελ 

αλαηππψλνληαη. Σέινο κέρξη ζηηγκήο  έρνπλ ςεθηνπνηεζεί πεξίπνπ 6 εθαη. βηβιία, 

πνπ βξίζθνληαη εθηφο θπθινθνξίαο. Σα βηβιία απηά κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ δσξεάλ 

online θαη λα ηππσζνχλ ζηνλ εθηππσηή ηνπ ρξήζηε. 

 

3.5.5    Πιεολεθηήκαηα θαη κεηολεθηήκαηα 

  Σα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη  νη ζεκαληηθέο θαη ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ, ζπλνςίδνληαη σο εμήο : 

 Δπηθνηλσλία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 πλεξγαηηθή κάζεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. 

 Παξάζεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο. 

 Πξφζβαζε ζε εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ (θείκελα, ήρνπο, εηθφλεο 

θ.ιπ.) κέζσ ππεξζπλδέζκσλ (hyperlinks) θαη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 

ζχλζεησλ εξγαζηψλ (project). 

 Απνζήθεπζε πνιιαπιψλ πεγψλ. 

 Αλάθηεζε αξρείσλ ήρνπ κε ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο γηα ην κάζεκα ή 

επηπιένλ ερεηηθφ πιηθφ. 
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 Δλζσκάησζε νιηγφιεπησλ βίληεν, θηλνχκελσλ εηθφλσλ (animation) 

θαζψο θαη πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ (multimedia clips). 

 Δλζσκάησζε πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε κνξθή καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ην δηδάζθνληα,  αλάινγα κε ην καζεζηαθφ επίπεδν 

ηνπ καζεηή (εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία). 

 Υξήζε κεραλήο αλαδήηεζεο κε ιέμεηο - θιεηδηά ζε θείκελα, ζηνηρείν 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζχλζεησλ εξγαζηψλ. 

 Δκθάληζε - απφθξπςε κέξνπο ηεο πιεξνθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εζηηαζηεί ε πξνζνρή ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. 

 Τπεξθψηηζε (highlighter) θαη ππνγξάκκηζε (underliner). 

 Καηαγξαθή ζεκεηψζεσλ πάλσ ζηελ νζφλε, θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

αλαίξεζήο ηνπο. 

 Δηδηθά δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ δηεπαθήο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ 

πξφζθαηε εξεπλεηηθή εκπεηξία. 

 Δκθάληζε βνήζεηαο γηα θάζε θνπκπί ηεο επηθάλεηαο δηεπαθήο. 

 Δθθψλεζεο ησλ θεηκέλσλ. 

 Μεγέζπλζε ραξαθηήξσλ θαη εηθφλσλ, απνκφλσζε κέξνπο ελφο θεηκέλνπ 

θαη απνζηνιήο ηνπ ζε θεηκελνγξάθν γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή 

ζρνιηαζκφ. 

 Λεηηνπξγία θαη ζε ζπκβαηηθνχο ππνινγηζηέο. 

 Δπηθαηξνπνίεζε- Αλαβάζκηζε  ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο. 

 Οηθνλνκηθφηεξε ε απφθηεζή ηνπ 

 Μεηαθνξά ζεκεηψζεσλ απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή αιιά θαη απφ ην 

έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζην άιιν. 

 Δηζαγσγή θεηκέλνπ (text) κε ζπκβαηηθφ ηξφπν (πιεθηξνιφγην) 

ή κε ηε ρξήζε εηθνληθνχ πιεθηξνινγίνπ. 

 Γπλαηφηεηεο εθηχπσζεο. 

Δλψ σο κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ,  κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ : 

 Οη ηαρχηαηεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ θαζηζηνχλ έλαλ Η/Τ κε 

ιεηηνπξγηθφ κέζα ζε κηα πεληαεηία. 

 Η αληνρή ηεο ζπζθεπήο ζην ρξφλν (θαη ζηελ θαθή κεηαρείξηζε) 
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 Η επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα ειεθηξνληθά απφβιεηα πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηά απφ κηα πεληαεηία ρξήζεο. 

 Σν θφζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 Οη απμεκέλεο αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ ζπζθεπψλ θαη νη αλάγθεο ζε 

εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 Η εμάξηεζε ησλ Η/Τ απφ ηελ ειεθηξηθή παξνρή ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ελζσκαησκέλνο ζπζζσξεπηήο ξεχκαηνο ηνπ θνξεηνχ Η/Τ 

εμαζζελίζεη. 

 Η ηερλνθνβία, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

ζηελ ελζσκάησζε ηνπ κνληέινπ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Η ελεξγνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο Google ζηνλ ηνκέα ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ, 

είρε ζαλ απνηέιεζκα, ηε δεκηνπξγίαο κηαο  ηεξάζηηαο ςεθηαθήο βηβιηνζήθεο. Η 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηεο, κε ηελ εηαηξία On Demand Books (Βηβιία θαηά 

Παξαγγειία), θαηαζθεπάζηξηα ηεο γξήγνξεο εθηππσηηθήο κεραλήο Espresso Book 

Machine, αλακέλεηαη λα δψζεη λέεο πξννπηηθέο, θαζψο πνιινί αλαγλψζηεο 

αλακέλεηαη λα δεηήζνπλ ηελ εθηχπσζε δπζεχξεησλ θαη εμαληιεκέλσλ βηβιίσλ, ηα 

νπνία  ε Google ζα δηαζέηεη πιένλ ζε ςεθηαθή κνξθή, κε κηθξφ θφζηνο [κέζν θφζηνο 

παξαγσγήο - εθηχπσζεο ελφο ςεθηνπνηεκέλνπ βηβιίνπ (ραξηί, κειάλε, θφιια)  3 

δνιάξηα γηα έλα βηβιίν 300 ζειίδσλ]. Σέηνηεο εθηππσηηθέο κεραλέο  βξίζθνληαη ήδε 

ζε δηάθνξεο ρψξεο (ΗΠΑ, Καλαδάο, Απζηξαιία, Αγγιία, Αίγππηνο-Βηβιηνζήθε 

Αιεμάλδξεηαο), θπξίσο ζε θαηαζηήκαηα παλεπηζηεκηαθψλ εθδφζεσλ, βηβιηνζεθψλ 

θαη βηβιηνπσιείσλ. Αλακέλεηαη ε εγθαηάζηαζε  35 - 40 ηέηνησλ κεραλεκάησλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2010 θαη ήδε εηνηκάδεηαη κηα λέα έθδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, γηα πιήξσο έγρξσκεο εθδφζεηο (θαη φρη κφλν ην εμψθπιιν φπσο 

ζήκεξα).  

 ήκεξα νη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνη ςεθηαθνί αλαγλψζηεο ζεσξνχληαη ν 

Kindle ηεο εηαηξείαο Amazon.com Inc θαη ν Sony Reader ηεο εηαηξείαο Sony.  Σα 

ειεθηξνληθά βηβιία απνηεινχλ, πξνο ην παξφλ, κφιηο ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ βηβιίσλ, αιιά, ζχκθσλα κε ηνπο εθδφηεο, απνηεινχλ κηα ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελε αγνξά. Απφ ηερλνινγηθήο άπνςεο, ν ζηφρνο είλαη, νπνηνδήπνηε 

βηβιίν,  ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα, λα είλαη δηαζέζηκν (εθηππσκέλν) ζε ιηγφηεξα απφ 

60 δεπηεξφιεπηα. ηνπο ςεθηαθνχο απηνχο αλαγλψζηεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο, κε κηθξά ερεία ζην πίζσ κέξνο λα δηαβάδνπλ  βηβιία [Φεθηαθά Οκηινχληα 
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Βηβιία (άηνκα κε δπζθνιία πξφζβαζεο ζηα εθηππσκέλα βηβιία)]  ζηνπο ρξήζηεο,  λα 

κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ θσλή (γπλαηθεία ή αλδξηθή), θαζψο θαη λα ξπζκίδνπλ ηελ 

ηαρχηεηα ηεο νκηιίαο. Σα Φεθηαθά Οκηινχληα Βηβιία ρσξίδνληαη ζε  6 θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηα πνζνζηά αλάκεημεο ηνπ ερνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ κε ην ςεθηαθά 

απνζεθεπκέλν θείκελν. Οη ρψξεο πνπ είραλ ζεκαληηθή θίλεζε ζηηο ζπζθεπέο 

αλάγλσζεο ςεθηαθψλ βηβιίσλ, ήηαλ ε Οιιαλδία, ην Βέιγην, ε Γεξκαλία θαη ε 

Αγγιία. (Καηέρεο, 2009) 

  χκθσλα κε ηελ Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή γηα ηε κνξθσηηθή απηνηέιεηα ηνπ 

Λπθείνπ θαη ην Γηάινγν γηα ηελ Παηδεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ  Ιλζηηηνχηνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή αλαζθφπεζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ςεθηαθνχ βηβιίνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξαηεξνχκε, φηη ζηελ αγγιφθσλε θπξίσο βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην Σέμαο, ηε Φηιαδέιθεηα, ηε Γπηηθή Βηξηδίληα θαη ην Μίζηγθαλ 

ησλ ΗΠΑ. πγθεθξηκέλα, ζην Βφξεην Σέμαο έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ην 2006 ην 

Πηινηηθφ πξφγξακκα Δκβχζηζεο ζηελ Σερλνινγία (TIP-Technology Immersion 

Pilot). χκθσλα κε ην πξφγξακκα απηφ, ην ειεθηξνληθφ βηβιίν εηζάγεηαη ζηε 

ζρνιηθή ηάμε σο θπξίαξρν κέζν κάζεζεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο (laptops) θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχλ ην παξαδνζηαθφ βηβιίν κφλν 

γηα κειέηε ζην ζπίηη. Αλάινγε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαγξάθεηαη ζηε 

Φηιαδέιθεηα, φπνπ νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηδξχνπλ ην ρνιείν ηνπ Μέιινληνο 

(School of the Future) θαη αμηνπνηνχλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Δπίζεο, ζηε Γπηηθή Βηξηδίληα ηα δεκφζηα ζρνιεία πηνζεηνχλ ζηαδηαθά ην 

ειεθηξνληθφ βηβιίν, ην νπνίν κεηαθέξεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζε θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξαγσγή ηνπ ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

έρεη πξνηαζεί λα αλαηίζεηαη ζην Σκήκα Δθπαίδεπζεο ηεο πνιηηείαο απηήο ησλ ΗΠΑ 

θαη ζε επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο. Σέινο, ζην Μίζηγθαλ ε εηζαγσγή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ ζηελ εθπαίδεπζε ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα 

Διεπζεξία ζηε Μάζεζε (Freedom to Learn Program). 

   

3.5.6   σκπεράζκαηα 

Δλ θαηαθιείδη, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη ε εηζαγσγή ηνπ  ειεθηξνληθνχ 

βηβιίνπ, ζα ζπκπαξαζχξεη ζηελ  αλακφξθσζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηελ 

Γ’βάζκηα θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζηε Β’ζκηα Δθπαίδεπζε, ζα 
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ελζαξξχλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ έξεπλαο κε ζηφρν ηελ 

πξφζβαζε ζε πνιιαπιέο πεγέο κάζεζεο, ζα ηνλψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα 

ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξάζεηο πνπ αμηνπνηνχλ ηε δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία, ζα 

εθκεηαιιεπηεί ηε δπλαηφηεηα ηνπ ππεξθεηκέλνπ (hypertext), κεηαβαίλνληαο ζε άιιεο 

πεξηνρέο γλψζεο. Η  παξνρή δπλαηνηήησλ ήρνπ, εηθφλαο, video θαη δηαδξαζηηθψλ 

εξγαιείσλ εκπινπηίδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηεο πξνζδίδνπλ πξφζζεην ελδηαθέξνλ, 

θαζψο επίζεο θαη ε νπηηθνπνίεζε ππνβνεζά ζηελ θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ησλ 

θεηκέλσλ. Σέινο, αλαπηχζζεηαη  ε  δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε,  πξνσζείηαη ε 

ζρνιή κάζεζεο  πνπ έρεη σο επίθεληξν ην καζεηή θαη εληζρχνληαη νη  πνιηηηζκηθέο 

θαη θνηλσληθέο εθείλεο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζνπλ ην καζεηή,  ελεξγφ πνιίηε ζηελ θνηλσλία ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. 

 

3.6   Δσρσδφληθόηεηα 

Ο φξνο επξπδσληθφο (broadband) πξσηνεκθαλίζηεθε ζε εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα ηειεπηθνηλσληψλ θαη ραξαθηήξηδε ηηο  ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο 

πςειήο ηαρχηεηαο (γξακκέο επξείαο δψλεο). Η αληαγσληζηηθφηεηα ελφο θξάηνπο ζε  

πεξηβάιινλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, ζπζρεηίδεηαη έληνλα κε 

ηελ χπαξμε πξνεγκέλσλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πςειήο πνηφηεηαο, ρσξεηηθφηεηαο θαη 

απφδνζεο, νξζνινγηθά αλεπηπγκέλσλ θαη θνζηνινγεκέλσλ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ 

εχθνιε, αζθαιή θαη αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην δηεζλέο ειεθηξνληθφ γίγλεζζαη ηεο 

γλψζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ, κε πξνζηηά ηηκνιφγηα ρσξίο ηερλεηνχο απνθιεηζκνχο. 

 Η Δπξπδσληθφηεηα ζήκεξα αλαθέξεηαη ζπλήζσο, ζηελ πνηνηηθή δηαδηθηπαθή 

εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή, ε νπνία  βαζίδεηαη ζε γξακκέο κεηάδνζεο πςειήο 

ηαρχηεηαο πνπ πξνζθέξνπλ γξήγνξε θαη αδηάιεηπηε πξφζβαζή ζην Internet. 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), 

κία ηειεπηθνηλσληαθή ζχλδεζε είλαη επξπδσληθή, εάλ δηαθξίλεηαη απφ ηα παξαθάησ 

δχν ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Πξνζθέξεη αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην Internet.     

Με ηνλ φξν αδηάιεηπηε πξφζβαζε ελλνείηαη,  φηη ε επξπδσληθή ζχλδεζε ελφο 

Η/Τ κε ην δηαδίθηπν παξακέλεη δηαξθψο ελεξγή αλεμάξηεηα κε ην αλ ν ρξήζηεο ηε 

ρξεζηκνπνηεί ή φρη, ρσξίο θαλέλα επηπξφζζεην θφζηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχλδεζεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ζπλδέζεηο 
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Dialup θαη ISDN θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ επθνιία ζχλδεζεο κε ην Γηαδίθηπν. 

β) Έρεη πςειφ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πξνο ην ρξήζηε ψζηε ν ρξήζηεο λα 

έρεη πξφζβαζε ζε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο πινχζηνπ πεξηερνκέλνπ (θσλή, εηθφλα θαη 

δεδνκέλα). 

Γεληθφηεξα, ε επξπδσληθή ζχλδεζε απειεπζεξψλεη ην ρξήζηε απφ ηε 

δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο - απελεξγνπνίεζεο. Ο Η/Τ βξίζθεηαη ζπλερψο 

ζπλδεδεκέλνο ζην δηαδίθηπν θαη ν ρξφλνο ζχλδεζεο δελ επεξεάδεη ην θφζηνο. Έηζη ε 

άκεζε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλάθηεζε έζησ θαη ηεο πην κηθξήο πιεξνθνξίαο 

γίλεηαη απιή θαη γξήγνξε.  

Η αλαγθαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο παηδείαο ζηνπο πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ ζηα δεδνκέλα, (ηερλνινγηθά - θνηλσληθά – νηθνλνκηθά), πνπ δεκηνπξγεί 

ε λέα Φεθηαθή Σερλνινγία, είλαη επηηαθηηθή ζηελ επνρή καο, θαζψο ε 

επξπδσληθφηεηα απνηειεί φρη κφλν πξνυπφζεζε αλάπηπμεο αιιά θαη  θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. 

Η ηαρχηεηα ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζπλήζσο νξίδεηαη απφ δχν αξηζκνχο. 

Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα ιήςεο πιεξνθνξίαο (ξπζκφο θαζφδνπ) θαη ν 

δεχηεξνο ζηελ ηαρχηεηα απνζηνιήο απηήο (ξπζκφο αλφδνπ). 

χκθσλα κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Δπξπδσληθή Πξφζβαζε (Δηδηθή 

Γξακκαηεία ΚηΠ, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ) o φξνο επξπδσληθφηεηα 

νξίδεηαη κε επξεία έλλνηα σο ην «πξνεγκέλν, εθηθηό θαη θαηλνηόκν από πνιηηηθή, 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή άπνςε πεξηβάιινλ», απνηεινχκελν απφ:  

 ηελ παξνρή γξήγνξσλ ζπλδέζεσλ ζην Γηαδχθηην ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο (κε ηε κνξθή 

θαηαλαισηηθνχ αγαζνχ), ρσξίο εγγελείο πεξηνξηζκνχο ζηα ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο θαη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ησλ επηθνηλσλνχλησλ άθξσλ  

 ηελ θαηάιιειε δηθηπαθή ππνδνκή πνπ:  

o επηηξέπεη ηελ θαηαλεκεκέλε αλάπηπμε ππαξρφλησλ θαη κειινληηθψλ                                 

εθαξκνγψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ,  

o δίλεη ηε δπλαηφηεηα αδηάιεηπηεο ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο  

o ηθαλνπνηεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ εθαξκνγψλ ζε εχξνο δψλεο, 

αλαδξαζηηθφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα, θαη  

o είλαη ηθαλή λα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο θαη κε κηθξφ επηπιένλ θφζηνο 

ψζηε λα εμαθνινπζεί λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο φπσο απηέο απμάλνπλ 
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θαη κεηεμειίζζνληαη κε ξπζκφ θαη θφζηνο πνπ επηηάζζνληαη απφ ηελ 

πξφνδν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ  

 ηε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα επηιέγεη : 

o αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ζχλδεζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ, 

o κεηαμχ δηαθφξσλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη 

o κεηαμχ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ςπραγσγίαο θαη κε 

πηζαλή  ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ πνιίηε ζηελ παξνρή πεξηερνκέλνπ, 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ  

 ην θαηάιιειν ξπζκηζηηθφ πιαίζην απνηεινχκελν απφ πνιηηηθέο, κέηξα, 

πξσηνβνπιίεο, άκεζεο θαη έκκεζεο παξεκβάζεηο, αλαγθαίεο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ 

εγγχεζε ζνβαξήο ηζνξξνπεκέλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηθαλήο λα πξνέιζεη 

απφ ηε γεληθεπκέλε ζπκκεηνρή ζηελ Δπξπδσληθφηεηα θαη ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. 

 

3.6.1    Δθαρκογές   εσρσδφληθόηεηας  

Η επξπδσληθή ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε πιεζψξα 

εθαξκνγψλ.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ απηέο: 

   I.Δπηζηεκνληθή  Δλεκέξσζε 

Η πινήγεζε ζην δηαδίθηπν γίλεηαη ζε πςειέο ηαρχηεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

δηθηπαθνί ηφπνη (Ιζηνζειίδεο) είλαη άκεζα πξνζβάζηκνη θαη δηαζέζηκνη κε κηθξή 

θαζπζηέξεζε. Παξάιιεια παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο νπηηθναθνπζηηθνχ 

πιηθνχ πςειήο πνηφηεηαο. πκπεξαζκαηηθά, ε επξπδσληθή ζχλδεζε επηηξέπεη ηε 

ρξήζε νπνηνπδήπνηε δηαζέζηκνπ κέζνπ γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε κεηάδνζε 

ηεο επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο. Η αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν επίζεο πνπ 

πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη ρσξίο  

πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζε νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ζε ειάρηζην ρξφλν.       

Σν Γηαδίθηπν απνηειεί πεγή γλψζεο γηα ηνλ πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή 

αιιά θαη ην καζεηή ηνπ Γπκλαζίνπ ή ηνπ Λπθείνπ, φπνπ κπνξεί λα αλαδεηήζεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ. Ιδηαίηεξα γηα ην κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη ηνλ ππνςήθην Γηδάθηνξα ε 

εμεηδηθεπκέλε πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν ζπλήζσο δελ είλαη δηαζέζηκε 
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πνπζελά αιινχ. Δπίζεο ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο θαη 

άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα παλεπηζηήκηα, γηα δηθηπαθνχο επηζηεκνληθνχο ηφπνπο, 

βηβιηνζήθεο  απφ φιν ηνλ θφζκν, δηεπθνιχλνληαο, κε  ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ, 

γηα έξεπλα θαη  ζπνπδέο. 

        II. Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ  

  Η πςειή ηαρχηεηα πνπ πξνζθέξεη ε επξπδσληθή ζχλδεζε επηηξέπεη ηε 

γξήγνξε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο κεηαμχ ππνινγηζηψλ. Κείκελα, Δηθφλεο, Ήρνο, 

Video θαη αξρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ - ιεθζνχλ κε κηθξή 

θαζπζηέξεζε εμαζθαιίδνληαο ηελ απνδνηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ. 

            III.Σειεταηξηθή  

Οη πςεινί ξπζκνί κεηάδνζεο ήρνπ, εηθφλαο θαη video κε ηε ρξήζε ηεο 

επξπδσληθήο ζχλδεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδηάιεηπηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν 

πνπ απηή εμαζθαιίδεη βξίζθνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεταηξηθήο. 

Έηζη θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνκαθξπζκέλε επνπηεία αζζελψλ, ε αληαιιαγή 

πνιχηηκεο γλψζεο κεηαμχ ησλ λνζνθνκείσλ θαη γεληθφηεξα ε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο 

γηα ηελ πξψηε αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ. Οη εθαξκνγέο ηειεταηξηθήο 

κέζσ ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο θαζίζηαληαη ζήκεξα, δσηηθήο ζεκαζίαο ηδηαίηεξα ζε 

πεξηνρέο πνπ είλαη δχζθνια πξνζβάζηκεο ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο (απνκαθξπζκέλα 

λεζηά, ρσξηά θαη γεληθά πιεζπζκηαθά απνθιεηζκέλεο θνηλσληθά νκάδεο). 

   IV.Σειε-εθπαίδεπζε 

Η δπλαηφηεηα κεηάδνζεο εηθφλαο, νκηιίαο, video θαη ζπγγξακκάησλ κέζσ 

επξπδσληθήο ζχλδεζεο επηηξέπεη ηελ εμ’ απνζηάζεσο δηδαζθαιία καζεκάησλ ζε 

ελδηαθεξφκελνπο ζπλδξνκεηέο. Οινθιεξσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αθφκα 

θαη ηίηινη ζπνπδψλ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ παξαθνινπζψληαο 

ηα αληίζηνηρα καζήκαηα απφ απφζηαζε θαη ζπκκεηέρνληαο ζε απηά κέζσ 

ηειεδηαζθέςεσλ. Σα παξεξρφκελα νπηηθνανπζηηθά κέζα θαη ε δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημήο ηνπο απφ ηελ επξπδσληθή ζχλδεζε επαξθνχλ κε ην παξαπάλσ γηα ηε 

κεηάδνζε γλψζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

   V.Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην  

  Πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

δηαδίθηπν θαη ηελ επξπδσληθή ζχλδεζε, ζεκαληηθφηαηε θαη θεξδνθφξα εθαξκνγή 

απνηειεί επίζεο απηή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce). Γηθηπαθνί ηφπνη 
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(ηζηνζειίδεο) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ επηρεηξήζεηο γηα λα πξνβάιινπλ θαη 

λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν 

δηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα φπνπ νη θαηαλαισηέο ην 

επηζθέπηνληαη, ελεκεξψλνληαη γηα ηα δηαζέζηκα πξντφληα θαη θιείλνπλ παξαγγειίεο. 

Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε έλα παγθφζκην δίθηπν πειαηψλ θαη ελέρεη κηθξφ 

νηθνλνκηθφ ξίζθν, δηφηη  ε δεκηνπξγία ηνπ έρεη πάξα πνιχ κηθξφ θφζηνο. 

   VI.Σειεθσλία – ΒηληενΓηάζθεςε  

Η ηαρχηεηαο ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο επηηξέπεη ηε κεηαθνξά θσλήο θαη 

δσληαλήο εηθφλαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απνκαθξπζκέλνη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο φπσο αθξηβψο ζα έθαλαλ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηειεθψλνπ. Παξάιιεια ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ δσληαλά ν έλαο ηνλ 

άιιν. Δπίζεο  ε επηθνηλσλία απηήο ηεο κνξθήο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε δχν άηνκα 

αιιά είλαη εθηθηή θαη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ επηηξέπνληαο ηε δηελέξγεηα 

ηειεδηαζθέςεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

   VII.Γεκφζηνο ηνκέαο                                                                                                                                     

Η επξπδσληθφηεηα, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (e-government) πνπ βειηηψλνπλ ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθφηεξα θαη εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ην θνηλφ. Ο πνιίηεο αιιά θαη 

ν επαγγεικαηίαο κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ πνιιέο ππνζέζεηο ηνπο κε ην Γεκφζην 

ρσξίο λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην ρψξν ηνπο. Αιιά θαη φηαλ απαηηεζεί λα επηζθεθζνχλ 

κία δεκφζηα ππεξεζία, είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην ηη αθξηβψο ρξεηάδνληαη λα θάλνπλ 

ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα, γξεγνξφηεξα θαη πνηνηηθφηεξα. 

   VIII.Γηαθήκηζε-Πξνβνιή  

  Η δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο πνπ παξέρεη ζήκεξα ην δηαδίθηπν κέζσ κηαο 

επξπδσληθήο ζχλδεζεο βξίζθνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο 

θαη πξνβνιήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δηαηξείεο, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί, ηδηψηεο, 

ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο γηα λα πξνβάιινπλ ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Σν δηαδίθηπν απνηειεί ρψξν πξνβνιήο κε παγθφζκηα 

εκβέιεηα θαη επηπξφζζεηα ην θφζηνο δηαθήκηζεο είλαη ειάρηζην ζε ζρέζε κε ηε 

ρξήζε άιισλ κέζσλ πξνβνιήο. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ε ηνπηθή εηαηξία-επηρείξεζε 
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έρεη ηε δπλαηφηεηα  λα πξνβιεζεί πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. 

   IX.Γηαδηθηπαθά Παηρλίδηα 

   Η επξπδσληθή ζχλδεζε βξίζθεη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςεθηαθήο δηαζθέδαζεο κέζσ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Πξηλ ηελ επξπδσληθή 

ζχλδεζε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζηνλ Η/Τ παηδφηαλ ζπλήζσο κε αληίπαιν 

ειεγρφκελν απφ ηνλ ίδην ηνλ Η/Τ. Η έιεπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο βάδεη ζηε ζέζε ηνπ 

αληηπάινπ παίθηεο απφ φιν ηνλ θφζκν εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηελ ςπραγσγηθή 

εκπεηξία θάλνληαο ην παηρλίδη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ, ελδηαθέξνλ θαη 

αληαγσληζηηθφ. 

 

3.6.2     Η δηεζλής πραθηηθή ηες εσρσδφληθόηεηας 

Ζ ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γεληθά) 

Η ζηξαηεγηθή i2010 ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, δίλεη έκθαζε  ζηελ αγνξά, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηηο επελδχζεηο θαη ζηελ 

πνηφηεηα δσήο. Έηζη κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη ηηο  εξκελείεο ηνπ πξνζέκαηνο  i νη νπνίεο αλαθέξνληαη : 

 «Ιnternal market for information services», δειαδή ηε δεκηνπξγία ελφο 

θνηλνχ Eπξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ Kνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, φπνπ ε 

επξσπατθή ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία δηαρένληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Eπξψπεο κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη αμηνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο 

Eπξσπαίνπο πνιίηεο. 

 «Ιnvestment in ICT innovation for competitiveness», δειαδή επελδχζεηο 

ζε θαηλνηνκία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ηηο επηθνηλσλίεο (επξπδσληθφηεηα), πξνθεηκέλνπ 

λα βειηησζεί ε επξσπατθή θαη εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα. 

 «Ιnclusion and better quality of life», δειαδή ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ 

Eπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ε εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο, 

κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Kνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. 

   Ζ ηξαηεγηθή ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δηδηθά) 

ηελ Δπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπεδία έρεη ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα 

επξπδσληθφηεηαο ζηελ Δπξψπε. Πξνζεγγίδεη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηελ Ιαπσλία θαη 

ηε Ν. Κνξέα, θαζψο ν Βαζκφο Δπξπδσληθήο Πνηφηεηαο παξνπζηάδεη βειηίσζε ηεο 
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ηάμεο ηνπ 38% απφ ην 2008. Η νπεδία είλαη ε πην επηηπρεκέλε ρψξα φζνλ αθνξά 

ζην θιείζηκν ηνπ ράζκαηνο επξπδσληθήο πνηφηεηαο, κε ηνπο θαηνίθνπο έμσ απφ ηηο 

πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πφιεηο λα απνιακβάλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ζηηο πφιεηο. Η Ληζνπαλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Λεηνλία αθνινπζνχλ  κεηά 

ηε νπεδία ζε πνηφηεηα, ζηελ νπνία έδσζαλ ψζεζε ε πξφζθαηε εγθαηάζηαζε 

νπηηθψλ ηλψλ ζηηο πφιεηο θαη ε βειηίσζε ηεο θαισδίσζεο. κσο ε ρακειή 

επξπδσληθή δηείζδπζε ζεκαίλεη, φηη νη ρψξεο απηέο έρνπλ ρξφλν κέρξη λα εληαρζνχλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ θνξπθαίσλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ επξπδσληθφηεηα. 

Παγθνζκίσο, 39 ρψξεο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ Βαζκφ Δπξπδσληθήο Πνηφηεηαο πάλσ 

απφ ην φξην πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα ππάξρεη ζηαζεξή πνηφηεηα γηα ηηο πην θνηλέο 

εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ, φπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα, ε ξνή βίληεν ρακειήο επθξίλεηαο, 

νη επηθνηλσλίεο δηαδηθηχνπ θαη ν δηακνηξαζκφο κηθξψλ αξρείσλ, φπσο θσηνγξαθίεο 

θαη κνπζηθή.  

  Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζρεηηθή πξσηνπνξία ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο : 

(α).ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΔΣΑΝΙΑ 

Η βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ  αλάπηπμε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζην κέιινλ, 

θαη ε  επηηπρία ηεο  αλάκεζα ζηηο αληαγσληζηηθέο αγνξέο, απνιακβάλνληαο 

βειηησκέλεο  ππεξεζίεο, είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο άλεηεο θαη ζίγνπξεο εξγαζίαο ησλ  

πνιηηψλ ηεο, ζε  έλα ςεθηαθφ θφζκν. Η ρξήζε θαη ε πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζα είλαη θξίζηκε γηα ηε κειινληηθή επεκεξία ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο.  

Δπηκέξνπο ζηφρνη :  

 Ο δεκηνπξγηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο, πξέπεη λα  ραξαθηεξίδεηαη απφ 

άλεζε ζηε ρξήζε θαη ζηελ πξφζβαζε ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν, φινη λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο, θαηλνηφκεο θαη αλαδπφκελεο 

ππεξεζίεο, κέζσ ππνινγηζηή, θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ςεθηαθήο 

ηειεφξαζεο, ή   νπνηαδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο, ζε έλα αζθαιέο θαη 

ζίγνπξν πεξηβάιινλ.  

 Μείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζε κεξηθέο νκάδεο πνιηηψλ πνπ δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ιφγσ θφζηνπο, είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ 

έρνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ή ηηο δεμηφηεηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ππνινγηζηέο, είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ ζεσξνχλ φηη ην Γηαδίθηπν είλαη 
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ζρεηηθφ κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπηηαθηηθή ε ελεκέξσζε απηψλ ησλ  

πνιηηψλ, γηα ην πψο νη ΣΠΔ θαη θπξίσο ε επξπδσληθφηεηα κπνξνχλ λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο.  

 Καηαμίσζε -  αλάδεημε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζε παγθφζκην εγέηε, 

κε ςεθηαθή ππεξνρή ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο  ζα είλαη πην 

επαηζζεηνπνηεκέλεο, εμαηνκηθεπκέλεο θαη απνδνηηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνπλ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ κε επηηπρία 

επεθηαζεί ζην Γηαδίθηπν γηα εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο.  

 Πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο αζέαηεο  πιεπξάο ηνπ 

ςεθηαθνχ θφζκνπ.  

 Υξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

(β).ΓΑΝΙΑ  

  Η Γαλία απφ πνιχ λσξίο (κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990) αθνινχζεζε   

πξνζεθηηθή θαη κεζνδεπκέλε  πνιηηηθή, γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Έηζη ε δαληθή αγνξά ζεσξείηαη κηα απφ ηηο 

αληαγσληζηηθφηεξεο ηεο Δ.Δ., κε έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Η Γαλία ήηαλ κεηαμχ ησλ πξψησλ ρσξψλ πνπ δήηεζε ηελ αδεζκνπνίεζε 

ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ. ε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε 

αδεζκνπνίεζε δεηείηαη θαη γηα ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ. Δπίζεο ε Γαλία έρεη 

εηζαγάγεη έλα εηδηθφ θνξνινγηθφ λφκν, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο εξγνδφηεο λα 

πξνζθέξνπλ Η/Τ θαζψο επίζεο θαη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο, 

θαη ε δαπάλε απηή λα εθπίπηεη απφ ηελ πιεξσκή θφξνπ.  

(γ).ΚΤΠΡΟ 

  Παξά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ην 2002, ν 

αληαγσληζκφο ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλνο ζηελ θππξηαθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ κέρξη 

ην 2004. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2004, ν βαζηθφο πάξνρνο, ε αξρή ηειεπηθνηλσληψλ ηεο 

Κχπξνπ (CYTA) θαηείρε κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 100% ηεο θππξηαθήο 

επξπδσληθήο αγνξάο δεδνκέλνπ φηη νη άιινη πάξνρνη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

παξείραλ κφλν κηθξνχ εχξνπο δψλεο ππεξεζίεο. Απφ ηφηε, πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

έρνπλ επεθηείλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειψλ ηαρπηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηνχλ κε ηε CYTA. Σν δίθηπν ζηαζεξψλ γξακκψλ ηεο 

Κχπξνπ αλήθεη ζηε CYTA, ζηελ νπνία ην θξάηνο έρεη κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 100%.  
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Η  PlanitisNet έγηλε ν πξψηνο ελαιιαθηηθφο πάξνρνο ζηαζεξψλ γξακκψλ ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2003. Η επηρείξεζε είλαη πιένλ γλσζηή σο OTEnet Telecommunications θαη 

παξέρεη ηειεθσλία θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πςειψλ ηαρπηήησλ. ρεδηάζηεθε θαη 

αλαπηχρζεθε ε ππνδνκή γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθηχσλ επφκελεο γελεάο. Οη λέεο 

ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ κε 3G/GPRS datacard θαη παξέρνπλ αζχξκαηε πξφζβαζε 

κέζσ ησλ 2G θαη 3G δηθηχσλ. 

(δ).ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 

  Σν  θηλιαλδηθφ κνληέιν, πνπ αθνξά ηελ επξπδσληθή ζηξαηεγηθή,  

ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγφ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

γίλεηαη απφ ην γξαθείν ηνπ. Πεπνίζεζε απνηειεί. φηη ε απνδνηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο ΚηΠ, απαηηεί ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ππνπξγεία, θαζψο θαη 

ζπληνληζκφ ζηα πςειφηεξα πνιηηηθά επίπεδα. Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ έρεη νξγαλψζεη πξφγξακκα γηα λα πξνρσξήζεη ε εθαξκνγή ηεο 

θηλιαλδηθήο επξπδσληθήο ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ζρεηηθφ δηθηπαθφ ηφπν πνπ 

ιεηηνπξγεί σο πχιε γηα επξπδσληθέο πιεξνθνξίεο. Η Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή 

(FICORA) θαη ε θηλιαλδηθή αξρή αληαγσληζκνχ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

έιεγρν θαη ζηελ επηβνιή ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ πξνηχπσλ.  

Δπηκέξνπο ζηφρνη : 

 Πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηα δίθηπα 

επηθνηλσληψλ, 

 Πξνψζεζε ηεο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ,  

 Παξαθίλεζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο,  

 πλέρηζε θαη αλάπηπμε εηδηθψλ κέηξσλ ππνζηήξημεο ζε εθείλεο 

ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλεπαξθήο δήηεζε γηα ηελ 

εκπνξηθή πξνζθνξά ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ.  

Οη θηλιαλδηθέο πξσηνβνπιίεο, ππνζηεξίδνπλ  ηελ ηερλνινγηθή ζχγθιηζε θαη 

πξνσζνχλ ιχζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πνιιαπιέο πιαηθφξκεο, φπνπ νη 

ππεξεζίεο θαη νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηαζεξέο 

(Η/Τ) θαη θηλεηέο (Σειεθσλία) ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο. 

(ε).ΙΠΑΝΙΑ 

Η δξάζε «Δπξπδσληθή Πνιηηηθή γηα ηελ Ιζπαλία» (Τπνπξγείν Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο)  βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο: 
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 Δπέθηαζε θαη πξνψζεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη ππεξεζηψλ, ζε αγξνηηθέο θαη ππναλάπηπθηεο 

πεξηνρέο, 

 Δλίζρπζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο θνηλφηεηεο,  

 Πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Άκεζν ζηφρν απνηειεί ε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο  ζην 10% κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2005, ρσξίο θακηά πεξηνρή λα βξίζθεηαη θάησ απφ ην 8%.  

Απφ πιεπξάο ππνδνκψλ, ε ΔΔ ελέθξηλε πξφζθαηα ην "Δζληθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο", γηα 

ην νπνίν νη ηζπαληθέο αξρέο έρνπλ δεζκεχζεη ηθαλνπνηεηηθά θνλδχιηα. ην πιαίζην 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί κε επξσπατθνχο πφξνπο, νη 

πάξνρνη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζα θαηαζέζνπλ  πξνηάζεηο γηα ηελ 

παξνρή ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο δελ είλαη 

δηαζέζηκεο νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο. Σν πξφγξακκα δελ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε  

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη έηζη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. 

Δπίζεο ε δξάζε Espana.es πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο πνπ ζηνρεχνπλ, ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο. ηα πιαίζηα 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ηξέρνπλ απφ ην Red.es, κηα δεκφζηα επηρείξεζε ζρεηηδφκελε 

κε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Σνπξηζκνχ θαη Δκπνξίνπ, πξνβιέπεηαη ε παξνρή 

δνξπθνξηθήο ζχλδεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 4.000 ζρνιηθέο κνλάδεο θαη 

βηβιηνζήθεο. Αθφκε, θνλδχιηα 30 εθαηνκκπξίσλ επξψ, έρνπλ πξνβιεθζεί λα 

παξαζρεζνχλ ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπιάρηζηνλ 1.500 δήκσλ κε δνξπθνξηθέο ζπλδέζεηο. 

Σέινο ε δξάζε educacion.es ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

κε βειηησκέλε πξφζβαζε, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δηδαζθάισλ θαη ζηελ παξνρή ηφζν 

δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ππεξεζηψλ πεξηερνκέλνπ. 

 

3.6.3.   Δσρσδφληθόηεηα θαη Διιάδα 

Η αλάγθε γηα επξπδσληθή πξφζβαζε ζηελ ρψξα καο, ζχκθσλα κε ην 

Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (Ι.Σ.Τ.) - Γξάζε γηα ην έξγν Φεθηαθή 

Διιάδα, είλαη εμίζνπ δεδνκέλε φπσο αθξηβψο θαη ζηηο ππφινηπεο  ρψξεο. Σα 

http://www.psifiakiellada.gr/
http://www.psifiakiellada.gr/
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πιενλεθηήκαηα φκσο απφ ηελ εμάπισζε θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα 

απνηειέζνπλ νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα αλνηρηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε 

θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, 

ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο κνξθέο εξγαζίαο, λέεο δεμηφηεηεο θαη ζα δηαζθαιίδνπλ ηε 

ζπλερή θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε ησλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα, ζα ζπκβάινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο, 

κεηαθνξψλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Η εμάπισζε θαη ρξήζε ηεο Δπξπδσληθφηεηαο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ θνηλσλία, ηνλ 

πνιηηηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία. Η πζηέξεζε ηεο ρψξα καο, εζηηάδεηαη ζηελ χπαξμε 

πξνεγκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Μεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αξθεηέο εηαηξείεο  

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. Η ζπληνληζκέλε 

πινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη 

ζεκαληηθά ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, λα πξνσζήζεη ηελ θαηλνηνκία ζηελ παξνρή 

δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ θαη λα απμήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θπξίσο 

ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έηζη, κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο,  

αλακέλεηαη ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε ζηε δξαζηεξηνπνίεζε λέσλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε ζην λέν ςεθηαθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

  Η επξπδσληθή πξφζβαζε ζα παίμεη ζεκαληηθφ θαη νπζηαζηηθφ ζηφρν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε ηεο ΚηΠ. Δπνκέλσο, ε πινπνίεζε έξγσλ αλακέλεηαη λα 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο 

θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Διιάδα νθείιεη λα θηλεζεί κε ηαρείο ξπζκνχο θαη απνδνηηθά έηζη ψζηε  λα 

δηαζθαιίζεη  ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ  πξνζθνξά απηή, ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Πξφζβαζε ζε πξνεγκέλεο θαη επξπδσληθέο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή φισλ ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Η δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εθηειψληαο κεγάια έξγα ςεθηνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη επηηαθηηθή θαη αλαγθαία. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 
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αλαγλσξηζηεί θαη θξαηηθνί θνξείο έρνπλ ήδε πξνγξακκαηίζεη ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ 

έξγσλ κέζα απφ ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο ζρέδηα.  

Οη επξπδσληθέο ππνδνκέο έρνπλ φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηνηηθή ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αιιά θαη 

ηελ αμηφπηζηε, γξήγνξε θαη απνδνηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ε 

ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο, ε δηάζεζε ησλ πφξσλ θαη ε αληαιιαγή ησλ εκπεηξηψλ 

κεηαμχ θξάηνπο, θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ ππνδνκψλ, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην 

ζεκαληηθφ θφζηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ζήκεξα γηα ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα καο, δηφηη κπνξεί 

λα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ.  

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηε 

ρψξα καο  ην α' εμάκελν ηνπ 2009 : 

 Η δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, έθζαζε ην 

15,63% 

 Νέεο ζπλδέζεηο DSL εκεξεζίσο (1871). Απφ απηέο, ζρεδφλ ην 

80% αθνξά ζε ζπλδέζεηο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ 

Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ) 

 Τπάξρεη πξννπηηθή αλάπηπμεο αζχξκαησλ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ, ε νπνία  κπνξεί λα δηεπξχλεη πεξαηηέξσ ηελ 

επξπδσληθή θάιπςε (Αγξνηηθέο θαη Ηκηαζηηθέο πεξηνρέο). 

 Μείσζε ηηκψλ παξνπζηάδεηαη ζην πςειφ παθέην πξφζβαζεο 

(έσο θαη 24 Mb/s) ζην νπνίν θαη παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ 

ελεξγψλ ζπλδέζεσλ θαηά 7,5% 

ήκεξα ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ γξακκψλ πιεζηάδεη 

ηα 2 εθαηνκκχξηα. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο είλαη ηερλνινγίαο DSL,  ππάξρνπλ 

επίζεο πεξί ησλ 8000 επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ινηπψλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. κηζζσκέλεο 

γξακκέο). Οη εθηηκήζεηο ησλ εηδηθψλ, αλαθέξνληαη ζην φηη ε Διιάδα εμαθνινπζεί λα 

βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζχγθιηζεο κε ηελ ΔΔ-27. Σα κεγέζε δηείζδπζεο θαη ν ξπζκφο 

αλάπηπμήο ηνπο θάλνπλ νξαηή πιένλ ηε ζχγθιηζε κε ηα κέζα επίπεδα ηεο ΔΔ-27 πξνο 
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ηα ηέιε ηνπ 2010. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηάρπλζε απηή, έπαημε ε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ησλ εηαηξεηψλ (πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ) ζηα ζπγθεθξηκέλα απηά πξντφληα. 

I. Βαζηθφ παθέην πξφζβαζεο (- 4,1%) 

II. Μέζν παθέην πξφζβαζεο (- 5 %) 

III. Τςειφ παθέην πξφζβαζεο (- 8,1 %) 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε εγρψξηα πιεζπζκηαθή 

επξπδσληθή θάιπςε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο αλέξρεηαη πιένλ ζην 55% απφ 50% ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν κέηξεζεο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρε αχμεζε ζηηο 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο νδήγεζε ηελ επξπδσληθή θάιπςε ζε εζληθφ επίπεδν ζην 88% 

ηνπ πιεζπζκνχ. Πηζηεχεηαη επίζεο, φηη ε παξάιιειε αλάπηπμε αζχξκαησλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κπνξεί λα δηεπξχλεη ηελ επξπδσληθή θάιπςε. Άιισζηε  ην 

ππφ πινπνίεζε έξγν αλάπηπμεο νπηηθψλ ηλψλ δελ αθνξά άκεζα  αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Έηζη ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ πξνηείλεη ηελ αλάπηπμε αζχξκαησλ 

επξπδσληθψλ ππνδνκψλ κε ζηφρν λα θαιπθζνχλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ειιείςεηο 

δηαπηζησζνχλ ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο. 

 χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρείσλ ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, ε Διιάδα 

θαηαιακβάλεη ηελ 23ε ζέζε ζηα 27 θξάηε κέιε ζε φξνπο επξπδσληθήο δηείζδπζεο. 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα επξπδσληθή δπλακηθή ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε δηείζδπζε 

πιεζίνλ ησλ κεγεζψλ ηεο ρψξαο καο, δηαθαίλεηαη σο εθηίκεζε βξαρπρξφληαο 

εμέιημεο, ε δπλαηφηεηα  βειηίσζεο  ηεο ζέζε ηεο, ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε  

ηνπιάρηζηνλ θαηά 1 έσο θαη 3 ζέζεηο ζην επφκελν έηνο, έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ - 

κειψλ. 

 

  

Ποζοζηά Γηείζδσζες Δσρσδφληθόηεηα ηα ηειεσηαία πέληε τρόληα γηα ηελ Διιάδα θαη απόθιηζε από 

ηο Μ.Ο. ηες ΔΔ 

 

(Πεγή : 14
ε
 έθζεζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αγνξά Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ – 

Ηαλνπάξηνο 2009 θαη Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θ Σαρπδξνκείσλ Δ.Δ.Σ.Σ.) 

 Παξά ηα απαηζηφδνμα δεδνκέλα γηα ηε ζέζε ηεο ρψξαο καο, πνπ αθνξνχλ ηε 

ζέζε ηεο ζηελ Δπξσπατθή θαηάηαμε, νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία έηε είλαη 
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ξαγδαίνη. Η δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ην έηνο 2004 ήηαλ 0,1% , ελψ ζήκεξα 

αλέξρεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 13, 5%. ήκεξα ην 23% ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ θαη 

ην 80 % ησλ επηρεηξήζεσλ κε πάλσ απφ 10 εξγαδφκελνπο, δηαζέηνπλ επξπδσληθή 

ζχλδεζε, ελψ ειηθηαθά, ζε άηνκα κηθξφηεξα ησλ 25  εηψλ, θαηαγξάθεηαη ην 

εθπιεθηηθφ πνζνζηφ ηνπ 95%.  πλεπψο ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη ζηηο ρψξεο κε ην 

κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ.  

 Απφ ηηο έξεπλεο απνδεηθλχεηαη φηη ε Διιάδα αμηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε λέα ςεθηαθή επνρή θαη πξνρσξάεη δπλακηθά πξνο ην 

κέιινλ, σο ζεκαληηθφο εηαίξνο ηεο Δπξψπεο ζηελ θνηλσλία ηεο ηερλνινγίαο. ηφρνο 

ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο είλαη θαη ε γεθχξσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο θέληξνπ – 

πεξηθέξεηαο. 

 Με ηελ αμηνπνίεζε επίζεο ηεο δνξπθνξηθήο αλακεηάδνζεο, κέζσ ηνπ 

δνξπθφξνπ Hellas Sat 2 , καο επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηήζνπκε ηεξκαηηθά γηα δσξεάλ 

πςειήο ηαρχηεηαο Internet ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαηαζηήκαηα 

κε θνηλσληθή πξνζθνξά, ηα νπνία εδξάδνληαη ζε νξεηλέο, λεζησηηθέο, αθξηηηθέο θαη 

γεληθφηεξα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

 Η ηνπνζέηεζε εμάιινπ Wi-Fi (Wireless Fidelity - αζχξκαηε πξφζβαζε) γηα 

γξήγνξν Internet ζε παλεπηζηεκηνππφιεηο, αξραηνινγηθέο ηνπνζεζίεο, ζηαζκνχο θαη 

γεληθά πνιπζχρλαζηνπο γηα ηε λενιαία ρψξνπο, πξνζδίδεη πινπξαιηζκφ ζηα κέζα γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ : «πξόζβαζε ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα όινπο ηνπο 

πνιίηεο» (ηπιηαλίδεο, 2009) 

   Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2009, έρεη μεθηλήζεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ (πξνυπνινγηζκνχ 2.1 δηο 

επξψ) ζηε ρψξα καο. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν θαηαζθεπήο πξνεγκέλνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο, βαζηζκέλν ζε νπηηθέο ίλεο, 

πνπ αθνξά 43 δήκνπο ζηελ Αηηηθή θαη 170 ζηελ Πεξηθέξεηα. Μέρξη ην έηνο 2015 ην 

έξγν ζα έρεη αλαπηπρζεί ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο θαη ζεσξείηαη κνληέιν 

ςεθηαθήο ππνδνκήο. Η αλάπηπμε απηψλ ησλ ππνδνκψλ έρεη ηεζεί ηφζν απφ ηελ Δ.Δ. 

φζν θαη απφ άιιεο κεγάιεο νηθνλνκίεο, φπσο ησλ ΗΠΑ, ηεο Ιαπσλίαο, ηεο 

Απζηξαιίαο θ.ά. σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηε καδηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

πνιηηψλ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη είλαη βαζηθφο άμνλαο ηεο Δπξσπατθήο 

Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο. χκθσλα κε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε 

αλάπηπμε ζα γίλεη ζηνπο δήκνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο 
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θαζψο θαη ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο θαη πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ. Η ρψξα ρσξίδεηαη 

ζε ηξείο (3) δψλεο, νη νπνίεο ζα είλαη δηακνηξαζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ ηζνδπλακία ηνπο, ζχκθσλα κε  ηερληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. Με 

βάζε απηά  ηα  δεδνκέλα,  ζε θάζε ρξήζηε ζα αληηζηνηρεί  θαη κηα  νπηηθή ίλα,  πνπ  

ζα  ηνπ πξνζθέξεη  ηε  δπλαηφηεηα  λα  απνιακβάλεη ηαρχηεηεο ηνπιάρηζηνλ 

100/Μb/s  (Εψηνο, 2009) 

χκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο θαηαγξαθέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κ.η.Π. 

παξά ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ρψξα καο (Έηνο 2005, ην 

75% ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ είρε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, πνζνζηφ ην νπνίν 

αλήιζε ην 2008 ζην 83%. Αληίζηνηρα, ζηα λνηθνθπξηά, ελψ ην πνζνζηφ ησλ ζπηηηψλ 

πνπ πινεγνχληαλ ζην Γηαδίθηπν ήηαλ 24% ην 2005, ην 2008 αλέβεθε ζην 39%), δελ 

ιείπνπλ θαη νη νπηζζνδξνκηθέο επηθπιάμεηο. Έηζη, ζε φ,ηη  αθνξά ηα λνηθνθπξηά πνπ 

δελ έρνπλ πξφζβαζε, αλαθέξεηαη φηη : «Τν 28% ζεσξεί ην πεξηερόκελό ηνπ επηδήκην, 

ην 27% δελ έρεη ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο γηα λα ην ρεηξηζηεί, ην 11% δείρλεη ην 

θόζηνο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ην 10% ζεσξεί όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

Γηαδίθηπν δελ είλαη ρξήζηκεο».         

 

3.6.4     Η παγθόζκηα εηθόλα  

 

Με ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο δηείζδπζεο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζε 42 ρψξεο ηνπ θφζκνπ, δηεμήρζε έξεπλα απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

ρνιή Said ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα 

Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Οβηέδν. Παξάιιεια, 

εμεηάζηεθε θαη ην θαηά πφζν απηέο νη ρψξεο είλαη έηνηκεο λα πεξάζνπλ ζηελ επφκελε 

θάζε ηνπ επξπδσληθνχ Γηαδηθηχνπ, ε νπνία ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηηο ηαρχηεηεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ, φηη ε Ιαπσλία, ε Νφηηνο Κνξέα, ε Οιιαλδία, ε 

Γαλία θαη ε Διβεηία είλαη νη ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά δηείζδπζεο ηεο 

επξπδσληθφηεηαο, κε ηελ Διιάδα λα θαηαιακβάλεη ηελ 32
ε
 ζέζε. ηνπο κειινληηθνχο 

ζρεδηαζκνχο, ε Ιαπσλία, ε νπεδία, ε Οιιαλδία, ε Λεηνλία θαη ε Νφηηνο Κνξέα, 

είλαη νη ρψξεο πνπ δείρλνπλ κεγαιχηεξε  εηνηκφηεηα γηα λα πεξάζνπλ ζηεο επφκελε 

θάζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ελψ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 39
ε
 ζέζε. (Θενδσξνπνχινπ, 

2009) 

http://www.sbs.ox.ac.uk/downloads/Broadband_Quality_Study_press_presentation.pdf
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Παξά ηηο ζεηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, εμαθνινπζεί 

λα ηνλίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ ράζκαηνο ζηελ ςεθηαθή πνηφηεηα κεηαμχ αζηηθψλ θαη 
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αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη γηα πξψηε θνξά ζπγθξίλεηαη  ε πνηφηεηα ησλ ζηαζεξψλ θαη 

ησλ θηλεηψλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 (Η εξεπλεηηθή νκάδα : Said Business School, University of Oxford, Weigang 

Fu, MBA student 2008-2009, Sudeep Jain, MBA student 2008-2009) 

 

3.6.5   Ο σπόιοηπος αλεπησγκέλος  θόζκος 

ΙΑΠΧΝΙΑ – Ν.ΚΟΡΔΑ 

  Η Νφηηνο Κνξέα ζηαηηζηηθψο,  θαηαηάζζεηαη σο θνξπθαία, καδί κε ηελ 

Ιαπσλία ζηελ επξπδσληθή πνηφηεηα, παξνπζηάδνληαο 72% βειηίσζε ζηνλ Βαζκφ 

Δπξπδσληθήο Πνηφηεηαο. Η  βειηίσζε απηή, είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ 

πξνζπαζεηψλ,  λα εληζρπζεί ε ζέζε ηεο ρψξαο σο κίαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο 

ζηνλ θφζκν ζε ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο. Έηζη, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πςειφηεξε επξπδσληθή δηείζδπζε, ε Ν. Κνξέα πξνεγείηαη ηεο Ιαπσλίαο ζηελ 

παγθφζκηα θαηάηαμε επξπδσληθφηεηαο. Η Ιαπσλία απφ ηελ πιεπξά ηεο μερσξίδεη, 

δηφηη έρεη ηηο πφιεηο κε ηνλ πςειφηεξν Βαζκφ Δπξπδσληθήο Πνηφηεηαο ζηνλ θφζκν, 

κε ηε Γηνθνράκα θαη ηε Ναγθφγηα λα έξρνληαη πξψηεο ζε βαζκφ επξπδσληθήο 

πνηφηεηαο, θαη ηελ πφιε απφξν λα αθνινπζεί. 

  Η δξάζε  Γεκηνπξγία ηεο Φεθηαθήο Ηαπσλίαο  (Digital Japan Creation 

Project) απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηελ 

ςεθηαθή πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Ιαπσλίαο. Οη δχν ζπνπδαηφηεξεο απφ ηηο δξάζεηο 

είλαη: 

 Η δεκηνπξγία λέσλ βηνκεραληψλ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο 

ηνπ ξαδηνθάζκαηνο κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο  έξεπλαο θαη 

αλάπηπμε γηα ηελ επφκελε γεληά αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ 

επηθνηλσλίαο,  

 Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ θηιηθψλ πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο (energy saving) Χο ελαιιαθηηθή αληηκεηψπηζε ζηελ ηαρεία 

αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη ηεο ρξήζεο βίληεν θαη 

άιισλ πξνγξακκάησλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ βηνκεραλίαο, 

παλεπηζηεκίσλ θαη θπβέξλεζεο ζα εληζρπζεί, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

δηθηχσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηψλ ειέγρνπ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηερλνινγίεο νηθνινγηθνχ Γηαδηθηχνπ έμππλεο 
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δξνκνιφγεζεο ηεο ζπκθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη γηα θσηνληθέο 

ηερλνινγίεο δηθηχνπ πνπ έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα θαη παξάιιεια 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα.  

Η θξαηηθή κεραλή δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο,  

δηαζέηεη βαζηθφ ζρέδην γηα  πινπνίεζε κηα παληαρνχ παξνχζαο δηθηπσκέλεο 

θνηλσλίαο,  φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί εχθνια λα έρεη πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί έλα 

δίθηπν νπνηεδήπνηε απφ νπνπδήπνηε ζηελ Ιαπσλία κέρξη ην 2010. Η Ιαπσληθή 

θπβέξλεζε ηζρπξίδεηαη,  φηη νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Ιαπσλίαο. Δπηπιένλ, γίλνληαη  ελέξγεηεο γηα ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, θαη ηεο εμαζθάιηζεο δίθαησλ θαη λφκηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. 

Έηζη,  ζηηο αξρέο ηνπ 2009, ε Ιαπσλία δηέζεηε  πάλσ απφ 30 εθαηνκκχξηα 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε επξπδσληθή 

ρψξα ζηνλ θφζκν κεηά ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Κίλα. Μεγάιν κέξνο ηεο επηηπρίαο ησλ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Ιαπσλία νθείιεηαη ζηελ εληππσζηαθή αχμεζε ηεο 

αλάπηπμεο πνπ ζεκεηψζεθε ην 2003 κε ηελ ρξήζε ηεο επξπδσληθήο ηερλνινγίαο DSL. 

 

3.6.6  Η  βειηίφζε ηφλ ηετληθώλ ταραθηερηζηηθώλ παγθοζκίφς 

Η ζπλνιηθή κέζε πνηφηεηα επξπδσληθφηεηαο παξνπζηάδεη αχμεζε ζε φιν ηνλ 

θφζκν:  

 Η κέζε ηαρχηεηα ιήςεο δεδνκέλσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

απμήζεθε θαηά 49% ζηα 4,75 Mbps.  

 Η κέζε ηαρχηεηα απνζηνιήο δεδνκέλσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

απμήζεθε θαηά 69% ζηα 1,3 Mbps.  

 Η κέζε θαζπζηέξεζε (latency) ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

κεηψζεθε θαηά 21% ζηα 170 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.  

 Η Νφηηνο Κνξέα είλαη ε πξψηε ρψξα ζηνλ πίλαθα κε ηηο 

θνξπθαίεο ρψξεο παγθνζκίσο γηα ην 2009 φζνλ αθνξά ζηελ 

επξπδσληθφηεηα. 

Μεξηθέο απφ ηηο απφςεηο ηεο επηζηεκνληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο κειέηεο 

αλαθέξνπλ :   
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«Η Μειέηε Πνηόηεηαο Δπξπδσληθόηεηαο ην 2008 νδήγεζε ζηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ παξαγόλησλ θαη ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύ αληίθηππνπ ηεο 

επξπδσληθήο πνηόηεηαο. Οη λέεο εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνπλ ηε 

δήηεζε γηα βειηίσζε ζεκαληηθώλ παξακέηξσλ ηαρύηεηαο θαη θαζπζηέξεζεο ζηε ιήςε 

θαη απνζηνιή δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ επξπδσληθή 

πνηόηεηα. Φέηνο, ζπγθξίλνληαο ηελ επξπδσληθή πνηόηεηα ησλ ρσξώλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην ίδην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, έρνπκε κία άπνςε ζρεηηθά κε ην πνηεο ρώξεο 

παξνπζηάδνπλ πςειέο επηδόζεηο όζνλ αθνξά ζην επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο. Δίκαη 

ελζνπζηαζκέλνο πνπ δύν από ηνπο θνηηεηέο MBA κπόξεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

εξεπλεηηθό πξόγξακκα θαη καο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ πνηόηεηα ηεο 

επξπδσληθόηεηαο δηεζλώο».( Alastair Nicholson, Associate Fellow, Said Business 

School, University of Oxford) 

 «Η Μειέηε Δπξπδσληθήο Πνηόηεηαο καο δείρλεη πνηεο ρώξεο ζεκείσζαλ 

βήκαηα πξνόδνπ πξνο ην Internet ηνπ κέιινληνο. Δπίζεο θαηαδεηθλύεη ην ράζκα 

αλάκεζα ζηελ αζηηθή θαη ηελ αγξνηηθή πνηόηεηα. Η πξόθιεζε γηα ηηο ρώξεο είλαη λα 

γεθπξώζνπλ ην ράζκα απηό. Τν ράζκα ηεο πνηόηεηαο ζα κπνξνύζε λα απνδείμεη κε 

πνηνλ ηξόπν νη δηαθνξέο πνηόηεηαο ηνπ κέιινληνο κπνξνύλ λα πάξνπλ ζρήκα, θαζώο ε 

επξπδσληθόηεηα θαζνξίδεη ηελ ηθαλόηεηα αηόκσλ, εηαηξεηώλ θαη θξαηώλ λα ζπκβάινπλ 

ζηε κειινληηθή επεκεξία». (Maria Rosalia Vicente, Καζεγήηξηα ηνπ University of 

Oviedo) 

 «Από ηε ζηηγκή πνπ παξνπζηάζακε ηελ πξώηε Μειέηε Δπξπδσληθήο Πνηόηεηαο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ζπνπδαζηέο ηνπ MBA ηνπ Said Business School MBA θαη ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Οβηέδν πεξηκέλακε λα δνύκε ηα απνηειέζκαηα ηεο θεηηλήο κειέηεο. 

Σίγνπξα, δελ απνγνεηεπηήθακε. Δίλαη πξαγκαηηθά ζπλαξπαζηηθό λα αλαθαιύπηεη θαλείο 

όηη ζρεδόλ θάζε ρώξα έρεη γλσξίζεη βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα επξπδσληθόηεηαο, παξά 

ηελ νηθνλνκηθή ύθεζε ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, κπνξνύκε λα 

δνύκε κε πνηνλ ηξόπν ρώξεο πνπ έθαλαλ ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε ηερλνινγίεο νπηηθώλ 

ηλώλ θαη θαισδηαθέο, επόκελεο γεληάο, όρη κόλν ζηελ Ν.Κνξέα, αιιά θαη ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, γλσξίδνπλ πξόνδν όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηεο 

επξπδσληθόηεηαο». (Fernando Gil de Bernabe, Senior Director ηεο Cisco) 

 «Η κειέηε έζεζε ηελ πνηόηεηα ζηελ αηδέληα ηεο επξπδσληθόηεηαο θάζε ρώξαο 

πνπ θηινδνμεί λα απνθηήζεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Τα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηεο επξπδσληθόηεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε θνηλσληθνύο θαη 
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νηθνλνκηθνύο παξάγνληεο, βνεζνύλ ηε Cisco λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην ζπδήηεζεο 

κε ηηο θπβεξλήζεηο, ηνπο εηδηθνύο δηακόξθσζεο πνιηηηθήο θαη ηνπο ξπζκηζηέο ζε όιν 

ηνλ θόζκν». (Robert Pepper, Αληηπξφεδξνο, Global Policy and Government Affairs 

ηεο Cisco) 

(α).ΑΜΔΡΙΚΗ  

εκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αιιαγέο ζπληεινχληαη  θαη ζηηο Η.Π.Α. ζην 

ρψξν ηεο επξπδσληθφηεηαο. Σν φξακα ηνπ Κπβεξλήηε Obama γηα κηα Ακεξηθή απφ 

πέξα σο πέξα επξπδσληθή εθθξάδεηαη κέζα ζην θξαηηθφ ζρέδην ησλ 6 δηο δνιαξίσλ 

γηα ηελ ηφλσζε ηεο επξπδσληθφηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, πξνβιέπεη ζαλ 

βαζηθή επξπδσληθφηεηα κε ηαρχηεηα, ηα 5 Mbps θαη ζαλ κειινληηθή επέθηαζε ηα 

45Mbps. Οη επηθξηηέο αλαθέξνληαη ζε αλεπίηεπθηεο πξνζδνθίεο (ηα 45Μbps είλαη 

αξθεηά δχζθνιν, εηδηθά γηα ηελ χπαηζξν), ε ρξεκαηνδφηεζε επίζεο ζεσξείηαη 

ειιηπήο, ελψ γηα έλα δίθηπν ην νπνίν ζα έρεη ζηελ εκβέιεηά ηνπ νιφθιεξε ηελ 

Ακεξηθή (θφζηνο πεξίπνπ 44 δηο δνιάξηα) ελψ ην θφζηνο ηεο απιήο δηαδηθηπαθήο 

ζχλδεζεο εθηηκάηαη ζηα 14 δηο γηα φιε ηελ επηθξάηεηα.  Μέζα ζην ζρέδην ππάξρεη 

αλαθνξά  ζηνλ φξν αλνηθηή πξφζβαζε. χκθσλα ινηπφλ κε ην ζρέδην, ηα 

ρξεκαηνδνηνχκελα δίθηπα ζα πξνζθέξνπλ αλνηθηή πξφζβαζε, έλα εγρείξεκα ην 

νπνίν παξνπζηάδεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ.  

εκαληηθή απινχζηεπζε ηνπ θφζκνπ ηεο αζχξκαηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο  

αλήγγεηιε ε Έλσζε Δπξπδσληθψλ Παξφρσλ ησλ ΗΠΑ, ράξε ζε κεγάιε ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε, κε ζθνπφ ηελ επθνιφηεξε ε αζχξκαηε ζχλδεζε. Η αλαβάζκηζε απηή ζα 

επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ζπζθεπψλ πνπ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη νη ζπζθεπέο απηέο (θηλεηά ηειέθσλα, 

θνξεηνί ππνινγηζηέο) λα ζπλδεζνχλ κε ζπκβαηηθφ αζχξκαην δίθηπν. Η Έλσζε 

Δπξπδσληθψλ Παξφρσλ ησλ ΗΠΑ, ζηελ νπνία κεηέρνπλ θνινζζνί φπσο νη Intel, 

Apple θαη Cisco, ππνζηεξίδεη,  φηη ζπζθεπέο κε ην λέν ζχζηεκα «Wi-Fi Direct» ζα 

αξρίζνπλ λα δηαηίζεληαη ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά απφ ηα κέζα ηνπ 2010. 

Ιδηνθηήηεο ζπζθεπψλ, πνπ δε δηαζέηνπλ έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα, ην  Wi-Fi 

Direct, κε ην νπνίν  ζα κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ππάξρνπζεο ζπζθεπέο ηνπο 

ράξε ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ. Πηζηεχεηαη, φηη απηφο είλαη έλαο εχθνινο θαη βνιηθφο 

ηξφπνο ρξήζεο ησλ αζχξκαησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ γηα εθηππψζεηο, ζπγρξνληζκφ, 

κνίξαζκα θαη απεηθφληζε. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη ην ινγηζκηθφ, πνπ 

δελ ζα πξνθαιέζεη θακία δπζιεηηνπξγία ζην ηειέθσλν ή ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Σν Wi-
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Fi Direct ζα αλαδεηά απηνκάησο ζεκεία επξπδσληθήο ζχλδεζεο ή άιιεο ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Wi-Fi, φπσο θηλεηά ηειέθσλα, ππνινγηζηέο θαη πξνεγκέλεο 

ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Σν ινγηζκηθφ Wi-Fi Direct ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο, λα επηθνηλσλνχλ κε νηθηαθέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, αιιά θαη 

κεραλήκαηα γξαθείνπ, επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζην ζπίηη θαη ην 

γξαθείν. Οη αλαιπηέο ηνπ ρψξνπ πηζηεχνπλ, φηη ε ηερλνινγία Wi-Fi Direct απεηιεί 

ηελ επηβίσζε ηνπ δεκνθηινχο Bluetooth θαη ησλ αζχξκαησλ ξνχηεξ. (BBC – 

εθεκεξίδα «H Καζεκεξηλή») 

(β).ΑΤΣΡΑΛΙΑ 

Σεξάζηηα θνλδχιηα δαπαλψληαη θαη ζηελ Απζηξαιία, πξνθεηκέλνπ ε 

επξπδσληθφηεηα λα γίλεη θηλεηήξηνο κνριφο ηεο νηθνλνκηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο  αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.  Η έκθαζε πνπ δίδεη  ζηνλ ηερλνινγηθφ ηεο ηνκέα 

επηζηεγάδεηαη κε ηελ πξσηφηππε ίδξπζε Τπνπξγείνπ Δπξπδσληθφηεηαο κε ζηφρν λα 

πάεη ηελ νπηηθή ίλα ζε θάζε ζπίηη. Με ην ζχλζεκα ινηπφλ επξπδσληθφηεηα παληνχ ε 

Απζηξαιία εθπνλεί  έλα απφ ηα πιένλ θηιφδνμα ζρέδηα γηα παξνρή επξπδσληθήο 

ζχλδεζεο. 

  Σν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ πνπ αλακέλεηαη λα είλαη έηνηκν κέζα ζηα επφκελα 

ρξφληα ζα θνζηίζεη - βάζεη ησλ ππαξρφλησλ εθηηκήζεσλ - πεξί ηα 43 δηζ. δνιάξηα 

Απζηξαιίαο (πεξίπνπ 31 δηζ. δνιάξηα) θαη ζα αλήθεη θαηά 51% ζην θξάηνο, ην νπνίν 

θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη  ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο πξνρψξεζε 

ζηε δεκηνπξγία Ιδξχκαηνο  επξπδσληθφηεηαο ζηελ Μειβνχξλε. Έλα θαηλνχξγην 

ίδξπκα γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζα αλαπηπρζεί ζην University of Melbourne, 

δεκηνπξγψληαο 64 ζέζεηο εξγαζίαο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Victoria. Σν Institute for a Broadband Enabled Society (IBES) ζα είλαη ην πξψην 

ίδξπκα ηεο Απζηξαιίαο πνπ ζα είλαη αθηεξσκέλν ζηηο κειινληηθέο επξπδσληθέο 

εθαξκνγέο. 

 Έηζη ινηπφλ ε Απζηξαιία, απνθάζηζε λα επελδχζεη ζηελ επξπδσληθφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη έλα ηεξάζηην δίθηπν ππνδνκψλ γηα παξνρή δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ πςειήο ηαρχηεηαο. Σν ζρέδην απηφ, πξνβιέπεη ηελ παξνρή ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Απζηξαιίαο Internet κε ηαρχηεηεο πνπ ζα είλαη 

εθαηφ θνξέο κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ παξέρνληαη ζήκεξα ζηελ ρψξα απηή. Πέξαλ 

ησλ γλσζηψλ σθειεκάησλ,  ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Απζηξαιηαλήο 

θπβέξλεζεο, ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ζα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 200.000 
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ζέζεηο εξγαζίαο θαη είλαη βέβαηνλ, φηη ζα παξάζρεη ζεκαληηθέο ππνδνκέο ζηε ρψξα, 

γηα ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ κέιινληνο.  

 

3.7    Η θαηλοηοκία  ζηε   γλώζε 

Η ιέμε θαηλνηνκία πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε innovare, πνπ 

πεξηθξαζηηθά  εξκελεχεηαη λα θάλεηο θάηη θαηλνχξην. 

Η δηαθνξά ηεο εθεχξεζεο απφ ηελ θαηλνηνκία, είλαη φηη ε εθεχξεζε 

αλαθέξεηαη ζαλ  δεκηνπξγία ή αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή ηδεψλ, ελψ ε 

θαηλνηνκία απνηειεί ηε  δεκηνπξγία ελφο εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο απφ κία εθεχξεζε. 

Η έλλνηα ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

είλαη ζπλψλπκε θαη ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλε,  κε ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

γλψζε, ζηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε γεληθφηεξα. Έηζη ινηπφλ  ζχκθσλα κε ηηο 

κειέηεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο (Δ.Κ.Σ.),  - πνπ είλαη  ν εζληθόο 

νξγαληζκόο πνπ ζπγθεληξώλεη, ηεθκεξηώλεη θαη δηαζέηεη πεξηερόκελν, ζε ζέκαηα 

επηζηήκεο, έξεπλαο & ηερλνινγίαο, θαζώο επίζεο αλαπηύζζεη θαη ππνδνκέο αλνηθηήο 

πξόζβαζεο ζηε γλώζε - ν φξνο θαηλνηνκία νξίδεη ηφζν κηα δηαδηθαζία φζν θαη ην 

απνηέιεζκά ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο (Ο.Ο..Α. - εγρεηξίδην 

Frascat) ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία, ιεηηνπξγηθή κέζνδν παξαγσγήο ή 

δηαλνκήο (λέα βειηησκέλε)  ή αθφκε ζε λέα κέζνδν παξνρήο θνηλσληθήο ππεξεζίαο. 

Ο φξνο θαιχπηεη επίζεο ηελ θνηλσληθή, ζεζκηθή θαη νξγαλσηηθή θαηλνηνκία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Έλαο ηέηνηνο 

θνξέαο ζπλεξγαζίαο γηα ηηο θαηλνηνκίεο, είλαη θαη ην Δ.Κ.Σ. ηνπ νπνίνπ νη δξάζεηο  

αθνξνχλ, ηελ ακνηβή, ηηο ζπλαθείο δαπάλεο θαζψο θαη ηα έμνδα δηακνλήο θαη 

κεηαθίλεζεο ησλ επσθεινχκελσλ, ην θφζηνο πξνεηνηκαζίαο, ιεηηνπξγίαο, 

δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ, ην θφζηνο ησλ ρνξεγνχκελσλ 

εληζρχζεσλ ζηελ απαζρφιεζε, ην θφζηνο ησλ ελεξγεηψλ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο πνπ 

απαηηείηαη, πξνηχπσλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ επίδεημεο, ζχκθσλα πάληνηε θαη κε ην Γ’ 

Κ.Π.. 

Δπίζεο κε ηνλ φξν θαηλνηνκία λνείηαη θαη ε κειινληηθά άκεζα πινπνηνχκελε, 

ζε απηά απνηειέζκαηα, λέα θαη πξσηνπνξηαθή ηδέα ή ε λέα δηαδηθαζία  πινπνίεζεο 

ηεο ηδέαο,  ή αθφκε θαη κία ππεξεζία πνπ δηαρέεηαη κε επηηπρία  ζηελ αγνξά. Γεληθά 

αθνξά ηελ έκπλεπζε, ηε ζχιιεςε θαη ηελ απνθξπζηάιισζε κηαο λέαο θαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%91


 Δομικά στοιχεία του χώρου διδασκαλίας Μαθηματικών 275 

 

                                        Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  

 

πξσηνπνξηαθήο ηδέαο.  Δηδηθά ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

(R&D, Research and Development). ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε θαηλνηνκία είλαη 

επηηεχμηκνο ζηφρνο κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

δηαθξαηηθψλ εηαίξσλ. Η θαηλνηνκία ζηελ Δ.Δ. κεηξάηαη κε ην Innovation Scorecard, 

πνπ μεθίλεζε σο ζεζκφο ην 2006, (δείθηεο, νη νπνίνη ζπζηαδνπνηνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο).  

Ο Peter Drucker, ζεσξείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αλαιπηέο ηεο Θεσξίαο 

Γηνίθεζεο, θαζψο κε ηα έξγα ηνπ πξνέβιεςε πνιιέο απφ ηηο εμειίμεηο  ζηα ηέιε ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα ζην ρψξν ηεο Οηθνλνκίαο, επεζήκαλε ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν ηεο 

γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαζηεξψλνληαο κάιηζηα ηνλ φξν εξγάηεο ηεο γλψζεο. 

Πεπνίζεζή ηνπ ήηαλ, φηη ε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ θαη ε εγεηηθή ηθαλφηεηα 

απνηεινχλ ηε ζηξαηεγηθή βάζε θάζε επηρείξεζεο. Μέζα απφ ην ζπγγξαθηθφ ηνπ 

έξγν, δηαθαίλεηαη ε ζπνπδαηφηεηα  ηεο  απνηειεζκαηηθήο δξάζεο, ε νπνία φπσο 

επηζεκαίλεηαη,  είλαη εθηθηή κέζα απφ ηελ ζηνραζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

αγνξάο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζηηο βαζηθέο ηνπο ζπληζηψζεο. Θεσξεί επίζεο, φηη 

ε θαηλνηνκία είλαη ην εηδηθφ εθείλν εξγαιείν ησλ επηρεηξεκαηηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ αιιαγή ζαλ κηα επθαηξία γηα κηα δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή 

ππεξεζία. 

Ο εθεπξέηεο ηνπ ειεθηξηθνχ ιακπηήξα θαη ηνπ θσλνγξάθνπ (αλαπαξαγσγή 

θσλήο)  Thomas Alva Edison, ν επηζηήκνλαο πνπ είρε δηαξθή ελαζρφιεζε κε 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο,   πίζηεπε φηη ε θαηλνηνκία δελ απνηειεί απιψο ηε γέλλεζε 

λέσλ ηδεψλ, αιιά είλαη ε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο απηψλ ησλ ηδεψλ ζηελ πξάμε. 

  Ο Chris Freeman, ν νπνίνο είλαη ν ζεκειησηήο ελφο ξεχκαηνο ζηε ζχγρξνλε 

νηθνλνκηθή ζθέςε πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο ζεηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο, ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία, πηζηεχεη φηη ε βηνκεραληθή θαηλνηνκία 

απνηειεί κία έλλνηα, ε  νπνία πεξηιακβάλεη ηερληθφ ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, 

δηνηθεηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάξθεηηλγθ ιίγσλ (ή 

βειηησκέλσλ) πξντφλησλ ή κε ηελ πξψηε εκπνξηθή ρξήζε κηαο λέαο (ή βειηησκέλεο) 

δηαδηθαζίαο ή εμνπιηζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ν Freeman ππήξμε 

ηδξπηήο ηνπ Science Policy Research Unit (SPRU), ελφο εξεπλεηηθνχ θέληξνπ πνπ 

επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη ηε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ κε 

ηε θηινδνμία επίδξαζεο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο δεκφζηεο 

πνιηηηθέο γηα ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο.  Η νπηηθή γσλία, κέζα απφ ηελ 

http://el.wikipedia.org/wiki/R%26D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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νπνία σο ζπγγξαθέαο αλαιχεη ηα πξνβιήκαηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ απνδνρή ηεο αμίαο ησλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ αιιαγή 

ηνπ ηερλνινγηθν-νηθνλνκηθνχ παξαδείγκαηνο. Οη ζπληεηαγκέλεο απηνχ ηνπ 

παξαδείγκαηνο, ζηεξίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πξέπεη λα 

δέλνληαη άξξεθηα κε έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν ζεψξεζεο θαη 

αλάιπζήο ηνπο. Ο Freeman ππνζηεξίδεη, φηη ε νηθνλνκηθή ζθέςε δηέπεηαη απφ κηα 

αληίθαζε, πνπ ζπλδέεηαη αθελφο κε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ. Με μερσξηζηφ 

ζάξξνο, απνξξίπηεη ηε δαηκνλνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ σο αηηηψλ 

δεκηνπξγίαο καδηθήο αλεξγίαο. Πηζηεχεη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο νδεγνχλ ζηελ 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο, εάλ απηέο ζηεξίδνληαη απιψο ζε απηνξπζκηδφκελνπο 

κεραληζκνχο εμηζνξξφπεζεο ηεο αγνξάο θαη δε ζπλνδεχνληαη απφ πνιηηηθέο 

δπλακηθήο παξέκβαζεο ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ. (ηαθαληάξεο, 2002) 

  Η ηερλνινγηθή εμέιημε  ζηε ζεκεξηλή επνρή, θαζψο θαη  νη παξάιιειεο 

αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή  θαη νηθνλνκηθή  πξαγκαηηθφηεηα,  ζπληεινχληαη κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο θαηλνηνκηψλ. Η ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο λα θαηλνηνκεί απνηειεί, ζε έλα 

βαζκφ, αηζηφδνμν κεραληζκφ αλαλέσζεο θαη εμέιημεο. Έηζη ε θαηλνηνκία αθνξά θάζε 

πιεπξά ηεο νηθνλνκηθήο ή παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

Η έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, ηελ επεκεξία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Παξφιν πνπ ε Δ.Δ. δηαζέηεη ην 

πξνβάδηζκα παγθνζκίσο ζε πνιιέο ηερλνινγίεο, αληηκεησπίδεη νινέλα κεγαιχηεξν 

αληαγσληζκφ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο αληαγσληζηέο ηεο (Η.Π.Α.) αιιά θαη ηηο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Αλαηνιήο (Κίλα, Ιλδία, Ν.Κνξέα θιπ). Ο θνηλφο 

πξνγξακκαηηζκφο ινηπφλ, αμηνπνηεί θαιχηεξα ηηο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη, ζπλεπψο, επηηπγράλεη απνηειέζκαηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα επηηχρεη ε 

θάζε ρψξα απφ κφλε ηεο. Απηή ε ηερλνινγηθή ζσξάθηζε – γλψζε,  είλαη απαξαίηεηε 

γηα λα νηθνδνκεζεί ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο. 

Οη ιφγνη ζπλεηζθνξάο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αλάπηπμε είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, 

δηφηη πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε δπν θξίζηκα εξσηήκαηα:  

 Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη νηθνλνκίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε θαηλνηφκεο πεξηνρέο απνιακβάλνπλ 

θαιχηεξεο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο   
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 Πνηα είλαη ε αηηία ζπγθέληξσζεο ηεο θαηλνηφκνπ παξαγσγήο 

ζε ειάρηζηεο πεξηνρέο κηαο ρψξαο, ελψ ε επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή γλψζε είλαη δηεζπαξκέλεο. 

Η έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ λέα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζηελ γλψζε, είλαη 

αδηακθηζβήηεηε. Έηζη ε θαηλνηνκία ζήκεξα ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε 

παξάκεηξνο γηα ηελ αλάπηπμε, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη γηα θάζε επηρείξεζε, 

αθνχ ηείλεη λα ραξαθηεξηζζεί  θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο εζληθέο πνιηηηθέο. 

Οη δηαθνξέο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε παξαηήξεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο αλά Δζληθή νηθνλνκία, απνδίδεηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο, ζηα πνιιά 

επίπεδα ηεο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη αλάπηπμεο ησλ θνηλσληψλ. 

 Η θαηλνηνκία, σο έλλνηα θαη επηζηεκνληθφο φξνο, αλάινγα κε ην βάξνο πνπ ηεο 

δίδεηαη, εθθξάδεηαη κε δχν ηνκείο. Έηζη,  δηακνηξάδεηαη ζε : 

 Καηλνηνκηθή δηαδηθαζία, (Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηλνείηαη θαη 

παξάγεηαη ε θαηλνηνκία, ζηα δηάθνξα ζηάδηα πνπ νδεγνχλ ζε απηήλ - 

δεκηνπξγηθφηεηα, κάξθεηηλγθ, έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζρεδηαζκφο, 

παξαγσγή θαη δηαλνκή - θαη ζηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο). 

 Καηλνηνκηθφ απνηέιεζκα, (Σν λέν πξντφλ, ε λέα κέζνδνο ή ε λέα 

ππεξεζία. Ρηδηθή, φπσο ε θπθινθνξία ελφο λένπ εκβνιίνπ θαη  

βειηησηηθή, φπσο ε εηζαγσγή κηθξνεπεμεξγαζηψλ λέαο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο ζε ειεθηξνληθνχο εμνπιηζκνχο ή ε εηζαγσγή  αεξφζαθνπ 

ζε απηνθίλεην). 

Η ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη ε θαηλνηνκία ζαλ 

απνηέιεζκα εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ ή ζηε βειηίσζε άιισλ θαη νξζψο ζεσξείηαη ε απαξαίηεηε 

πιαηθφξκα, πάλσ ζηελ νπνία νη εζληθέο νηθνλνκίεο ζηεξίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. 

Η θαηλνηνκία έρεη επίζεο, πνιιαπιέο ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο θαη 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζηνλ νπνίν αλαιακβάλεηαη ή πξνζδηνξίδεηαη. Με 

βάζε ηελ ηζρχνπζα αληίιεςε ε θαηλνηνκία ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο 

νηθνλνκίαο, έρεη ζεηηθή ζήκαλζε, δειαδή θξίλεηαη σο ηέηνηα, ζην βαζκφ πνπ 

πξνζπαζεί λα κεηαβάιιεη δνκέο, πξαθηηθέο θαη κεζνδνινγίεο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ. 
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνιιψλ κειεηψλ είλαη, φηη ε θαηλνηνκία 

ζπάληα απνηειεί πξντφλ πξνζπάζεηαο ελφο κεκνλσκέλνπ θνξέα. Αληίζεηα, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο φπνπ θάζε εηαίξνο καζαίλεη ηφζν 

απφ ηνλ άιιν φζν θαη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο 

βαζίζηεθαλ ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα, ζπλέδεζαλ ζε δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο 

(επηρείξεζε, θιάδν, νηθνλνκία) ηελ θαηλνηνκία κε ηελ αλάπηπμε. Άιισζηε, δελ είλαη 

ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 εκθαλίζζεθε έλα λέν ζχζηεκα 

ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο φπνπ δηάθνξεο πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο πξνζέθεξαλ έλα 

πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα θηιηθφ θαη επλντθφ ζηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Silicon Valley (Καιηθφξληα), ην Cambridge 

(Μ. Βξεηαλία) θαζψο θαη ην Tagus Park (Πνξηνγαιία) φπσο θαη πιήζνο άιισλ 

Σερλνινγηθψλ θαη Δπηζηεκνληθψλ Πάξθσλ θαη Σερλνπφιεσλ ζηελ Δπξψπε.  

(Καηλνηνκία θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαινλίθεο) 

 

3.7.1    Καηλοηοκία  θαη  εθπαίδεσζε 

Ο ηίηινο ηεο έθηεο ελέξγεηαο ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο ΧΚΡΑΣΗ ην 

νπνίν εθπνλήζεθε πξφζθαηα απφ ην ΤΠΔΠΘ, νλνκάδεηαη  Παξαηήξεζε θαη 

Kαηλνηνκία  θαη έιαβε ηνλ ηίηιν Δλέξγεηα 6. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δξάζεο απηήο,  

είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ Δπξψπε κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

εκπεηξηψλ, ηνπ εληνπηζκνχ νξζψλ πξαθηηθψλ, ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο 

ζπζηεκάησλ θαη πνιηηηθψλ ζην πεδίν απηφ, θαζψο θαη ηεο κειέηεο θαη αλάιπζεο 

ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

 Παξάιιεια ζηε ρψξα καο, έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ην  Γίθηπν ρνιηθήο 

Καηλνηνκίαο (Γ..Κ.), ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο ζεζκφο 

απηφο, ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ησλ ίδησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πξνψζεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, επηδηψθεη ηελ νπζηαζηηθή 

αιιαγή ζηε κνξθή θαη ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο κε ηε ρξήζε θαη 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ηξφπν πνπ λα αλαδεηθλχεη δεκηνπξγηθέο κνξθέο εξγαζίαο 

θαη κάζεζεο ζε έλα ζχγρξνλν ζρνιείν. Δπίζεο ζηφρνο ηεο δξάζεο απηήο, είλαη ε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο ρνιηθνχ Γηθηχνπ ην νπνίν ζα ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 

http://www.svsg.org/
http://www.cambridge-science-park.com/
http://www.taguspark.pt/
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ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηε ζπλερή θαη ζπιινγηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, κέζσ θνηλψλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Η ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν ησλ αιιαγψλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη δηαρξνληθή θαη καθξνπξφζεζκε. Έηζη ζην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο 

γελλά ζέζεηο θαη αληηζέζεηο, ζπκθσλίεο θαη δηαθσλίεο θαη ζρεδφλ πάληνηε αθήλεη 

κεηέσξε ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα, θαηά πφζνλ ε  θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη απιά ε εηζαγσγή λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ή αλ 

θαηλνηνκία είλαη εθείλε ε επηινγή ηνπ λένπ, σο εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία, πνπ δηακνξθψλεη ηελ επνρή, ηηο αμίεο, ηηο θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε ζε φηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή  θαη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ε εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο έγθεηηαη 

(ζηελ παξνχζα ζπγθπξία ησλ αξρψλ ηνπ 21νπ αηψλα, ζηνλ δηεζλή θαη εηδηθά ζηνλ 

Δπξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν) ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφκαζηε ηε δηδαζθαιία θαη ζηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ δηαζέζηκνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηά ηνπ, λα ζπληζηά 

πξαγκαηηθά καζεζηαθφ πφξν, είηε πξφθεηηαη γηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είηε θαη γηα άιια 

έληππα, ειεθηξνληθά θείκελα θαη εθδφζεηο  

Μηα ζεκαληηθή θαη θαηλνηφκνο δξάζε, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

ζηφρνπ Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζε» (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» 2007-2013), ζρεδηάδεηαη λα πξνσζεζνχλ : 

 Η αλακφξθσζε, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε απνθέληξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Η ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ,  

 Η ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ηεο πξνφδνπ πνπ επηηειείηαη κε : 

 Σελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

 Σελ αλάπηπμε ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ 

Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,  
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 Η επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη  

 Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο) 

θαη ηεο  Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ).  

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, κε έκθαζε 

ζηα άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη ηηο επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (ΔΚΟ).  

Σν ππφ δηακφξθσζε θαη ζπλερή επέθηαζε Γίθηπν ρνιηθήο Καηλνηνκίαο,  

θηινδνμεί λα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, πξφθεηηαη λα ζηεξίμεη 

ηελ αλάπηπμε θνηλψλ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δξάζεσλ, πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ 

ηηο λέεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία αιιά θαη ηε 

δηεζλή παξνπζία θαη ηελ εξεπλεηηθή πξννπηηθή. Θα ζηεξηρζεί επίζεο ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο επίζεο θαη ζηα πιαίζηα 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Α.Π.) θαζψο θαη ηνπ δηαζεκαηηθνχ 

εληαίνπ πιαηζίνπ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π.). Πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα, 

ην Γίθηπν ρνιηθήο Καηλνηνκίαο πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη: 

 πκβνπιέο θαη ζπλερή ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα εκπινπηίδνπλ ην ζρνιηθφ έξγν κε ηα 

ζχγρξνλα καζεζηαθά πξφηππα (δηεπηζηεκνληθφηεηα, 

ζπλεξγαζία, δεκηνπξγία, δηθηχσζε θ.α.),  

 Έλα δηεζλψο έγθπξν (θαη δηαξθψο αμηνινγνχκελν) 

παηδαγσγηθφ πιαίζην απνηίκεζεο ηεο ζρνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηνηηθήο 

αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη εληέιεη, ηεο θαηλνηνκίαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν φια ηα ζρνιεία ζηελ Διιάδα ζα κπνξέζνπλ λα 

ζπλεξγαζζνχλ, λα εληζρχζνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηδφζεηο ζε φθεινο ηεο θνηλσλίαο, θαη  
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 Έλα παηδαγσγηθά έγθπξν θαη ιεηηνπξγηθά αμηφπηζην δίθηπν 

ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε θηινμελία, πηινηηθή 

εθαξκνγή, αμηνιφγεζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε 

θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο εηζάγνληαη κε ηε κνξθή 

πξνγξακκάησλ, εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ. 

χκθσλα κε ηελ επηηξνπή ηεο UNESCO γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηνλ 21ν 

αηψλα,  ην ζρνιείν νθείιεη λα ηνικήζεη ηηο αλαγθαίεο ππεξβάζεηο απφ ηππνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα, παγησκέλα ζρήκαηα θαη δνκέο, πηνζεηψληαο ην θαηλνηφκν – 

πξσηνπνξηαθφ σο απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ. Η ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο, ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαη ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή, ε 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε θάζε είδνπο 

αμίεο, απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, θπξίαξρνπο ζηφρνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

κέιινληνο. Οη ζεκειηψδεηο ζηφρνη απηήο πξνζπάζεηαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν θαη αθνξνχλ ηε κάζεζε είλαη : 

 Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ. 

 Μαζαίλσ πψο λα ελεξγψ 

 Μαζαίλσ πψο λα ππάξρσ 

 Μαζαίλσ πψο λα δσ καδί κε ηνπο άιινπο 

Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

πξνυπνζέηεη: 

 Σελ αλαδήηεζε πνπ αλαζηνράδεηαη ην παξειζφλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη 

εξκελεχεη ηε ζεκεξηλή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ θαη πνπ επεμεξγάδεηαη έλα ππαξθηφ κνληέιν θαη 

δηαθαηέρεηαη απφ έλα φξακα. 

 Σελ επηινγή ηνπ λένπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ, σο δηαδηθαζία ππέξβαζεο 

κε πξνζδνθία ηελ αλαλέσζε ηεο, κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα πξνζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε 

ηελ απαηηνχκελε δπλακηθή. 

 Δθπαηδεπηηθφ-πνιηηηθή αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηηο αηνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ κέιινληνο. 

ην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ε ζπδήηεζε γηα ηηο θαηλνηνκίεο 

πξέπεη λα απνηειεί έλαλ ζχγρξνλν πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζα επηρεηξεί λα δψζεη 

απαληήζεηο γηα ην πψο ε θαηλνηνκία πξέπεη λα: 
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 ρεδηάδεηαη. 

 Τπνζηεξίδεηαη. 

 Πξνεηνηκάδεηαη ε  εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηα λα ηελ εθαξκφζεη. 

 Να δηακνξθψλεη θνπιηνχξα λενηεξηζκψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

3.8    Κσβερλοτώρος - δηαδίθησο      

 Σν αλνηθηφ παξάζπξν ζηνλ θφζκν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γλψζεο, ζηελ 

ςεθηαθή ηάμε ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο νλνκάδεηαη δηαδίθηπν θαη ε ειηθία 

ηνπ είλαη πεξίπνπ 40 εηψλ. Η επηζθεςηκφηεηα ζε επηζηεκνληθνχο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο, πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν κηα πιεξέζηεξε αληίιεςε γηα ηα ηεθηελφκελα 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο 

δηαηξηβήο, είλαη εκθαλήο ε αλαγθαηφηεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Οη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθκάζεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηε δηεξεχλεζε θαη επίιπζε Μαζεκαηηθψλ δεηεκάησλ, 

(γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη εθηελήο θαη δηεμνδηθή αλαθνξά ζηα επφκελα),  θαζηζηνχλ 

ην δηαδίθηπν έλα απαξαίηεην εθφδην – εξγαιείν, ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε, 

ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ επξχηεηα ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο γχξσ απφ ηε Μαζεκαηηθή 

επηζηήκε. Γίλνληαη γλσζηέο νη επηζηεκνληθέο αλεζπρίεο, νη λέεο κειέηεο, θαζψο θαη 

νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά. 

 Η ελεκέξσζε γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά θαη αθνξνχλ 

ηελ θξππηνγξαθία, ηε ζεσξία ησλ πξψησλ αξηζκψλ, ηηο ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

έξρνληαη πιεζηέζηεξα ζην λέν επηζηήκνλα. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο πξνζθέξνπλ ζην 

λέν επηζηήκνλα έλα πεδίν έξεπλαο κε απεξηφξηζηνπο θαη αλνηθηνχο νξίδνληεο. Γεληθά,  

ην δηαδίθηπν έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη 

επίπεδν κφξθσζεο λα πξνζεγγίζνπλ έλα αζχιιεπην φγθν πιεξνθφξεζεο. 

Με ηνλ φξν θπβεξλνρψξνο, ελλνείηαη  ην πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ δίθηπα επηθνηλσληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηθηχσλ απνηεινχλ ηα ηνπηθά δίθηπα (LANs) – ζηα νπνία 

νξηζκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο, κέζα ζην ίδην 

δσκάηην ή ζην ίδην θηίξην γηα λα εμππεξεηείηαη ε δίνδνο ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα λα 

κνηξάδεηαη ε επεμεξγαζία ή γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επηθνηλσληψλ- θαη ηα επξείαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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εκβέιεηαο δίθηπα (WANs) φπσο ην ζχζηεκα ηνπ Internet (ην δηεζλέο δίθηπν ησλ 

δηθηχσλ γηα αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηέο), γηα ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε εζληθά θαη 

παγθφζκηα δίθηπα.(Wikipedia) 

Δπίζεο «ν θπβεξλνρώξνο σο ςεθηαθόο ηόπνο ηεο ηερλνεπηζηήκεο, γηα άιινπο 

είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ρώξνο δηεπαθήο ππνθεηκέλσλ, πξαθηηθώλ θαη ηερλνινγηώλ. 

Μεξηθέο θνξέο ν θπβεξλνρώξνο παξνπζηάδεηαη σο ρώξνο δηαθπγήο από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, αθνύ ζε απηόλ κπνξνύκε λα κεηακνξθσλόκαζηε θαηά βνύιεζε. Άιιεο 

θνξέο πάιη θαληάδεη σο πβξηδηθόο ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν ζπκθηιηώλνληαη θαη 

κεηνπζηώλνληαη πνιηηηζκηθνί πόινη». (Μπξηβήιε,2006) 

ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά, νη εθπαηδεπηέο αιιά 

θαη νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ νη κελ πξψηνη λα εμαζθεζνχλ, λα πεηξακαηηζζνχλ ή 

λα δηεξεπλήζνπλ θαη πνιιέο θνξέο λα ςπραγσγεζνχλ κε καζεκαηηθέο 

ζπαδνθεθαιηέο νη δε δεχηεξνη κε ηελ σξηκφηεηά ηνπο, λα εκπινπηίζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο κε πιήζνο παξαδεηγκάησλ, αζθήζεσλ θαη εθαξκνγψλ, κε ζηφρν λα 

εκβαζχλνπλ ζε επηζηεκνληθέο έλλνηεο, νη νπνίεο ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ ζε κηα 

απνηειεζκαηηθή, θαξπνθφξα θαη λεθάιηα δηδαζθαιία. 

 Η αλαθάιπςε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη πνιχ ιίγα ρξφληα δσήο. κσο απηφ δελ 

ζηάζεθε εκπφδην ζην λα ζεσξεζεί σο ε κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ζηα 

ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηνλ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ. Έλσζε ηελ παγθφζκηα 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε αληαιιαγή γλψζεσλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, δεκνζίεπζε 

θαηλνηνκηψλ θαη πιήζνο άιισλ πλεπκαηηθψλ επηηεπγκάησλ. Η πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν παίξλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Η δηείζδπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζε φιν θαη θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, δηα ηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο ηνπ θάζε θξάηνπο,  επηηξέπεη ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη παξέρεη κηα 

δηεπξπκέλε πνηνηηθή ελεκέξσζε ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα, πνπ ζε άιιεο επνρέο ζα 

απαηηνχζε πνιιαπιάζην ρξφλν θαη πνιιέο θνξέο ζα ζπλαληνχζε αλππέξβιεηα 

εκπφδηα. Γεληθά, παξά ηε ινγνθξηζία θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δηθηπαθψλ ειεπζεξηψλ  

πνπ αζθείηαη αθφκε ζε θάπνηεο ρψξεο (Β.Κνξέα, Κίλα, Βηξκαλία θιπ) ην δηαδίθηπν 

ζεσξείηαη ζαλ έλα πξσηφγλσξν πείξακα παγθφζκηαο δεκνθξαηίαο. 

 

3.8.1      Ιζηορηθό   γέλεζες 

 Έηζη ινηπφλ ηζηνξηθά, ζα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηε γελεζηνπξγφ αηηία 

απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο ηερλνινγηθήο αλαθάιπςεο θαη λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζην 

http://el.wikipedia.org/wiki/Internet
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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έηνο 1969, ζε κηα επνρή έληνλνπ αληαγσληζκνχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ, φπνπ ε ηφηε 

νβηεηηθή Έλσζε ζέηεη ζε πεξηζηξνθηθή ηξνρηά γχξσ απφ ηε γε, ηνλ πξψην ηερλεηφ 

ηεο δνξπθφξν Sputnik. Απηή ε ελέξγεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεηιή ηεο αζθάιεηαο, 

αθππλίδεη θαη ηαπηφρξνλα ελεξγνπνηεί ηελ  θπβέξλεζε ησλ Η.Π.Α. κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

ARPAnet (Advanced Research Projects Agency), ελφο ζηξαηησηηθνχ δηθηχνπ, ην 

νπνίν απνηέιεζε θαη ηνλ πξφγνλν ηνπ δηαδηθηχνπ, ην νπνίν είρε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ηεο έξεπλαο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο, θπξίσο φκσο γηα 

ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα επξφθεηην γηα κηα κειέηε πνπ 

αλαηέζεθε απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Η.Π.Α.  γηα ην πψο ε ζηξαηησηηθή κεραλή 

(Air Force) ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν θαη ηε δηνίθεζε ησλ ππξεληθψλ 

ππξαχισλ θαη  βνκβαξδηζηηθψλ αεξνπιάλσλ ηεο,  κεηά απφ κηα ππξεληθή επίζεζε. 

Απαηηείην έλα δίθηπν επηθνηλσληψλ απνθεληξσκέλν, έηζη ψζηε κεηά απφ κηα 

ππξεληθή επίζεζε, ν ζηξαηφο λα εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ζέζε ειέγρνπ ησλ 

ππξεληθψλ φπισλ γηα αληεπίζεζε. Σαπηφρξνλα ζηα παλεπηζηήκηα ησλ Η.Π.Α. νη 

εξεπλεηέο μεθηλνχλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ηε δηαζχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ 

ππνινγηζηψλ κεηαμχ ηνπο. 

 ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ην πξφγξακκα απέβιεπε ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε κηα 

λέα ηερλνινγία γλσζηή ζαλ κεηαγσγή παθέησλ (packet switching), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, ηα πξνο κεηάδνζε δεδνκέλα ηεκαρίδνληαη ζε θνκκάηηα - ηκήκαηα θαη έηζη  

πνιινί ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ ηελ ίδηα επηθνηλσληαθή γξακκή. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε ηκήκα ζα είρε ηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα 

θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, φπνπ εθεί ζα γηλφηαλ ε επαλαζχλζεζή ηνπ ζε δεδνκέλα 

ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ηειηθφο ρξήζηεο. Η ζεσξία ηεο 

Παθεηνκεηαγσγήο αλαθέξεηαη ζε παθέηα δεδνκέλσλ, φπνπ ζε θάζε παθέην 

πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξά ηφζν ηελ πξνέιεπζε φζν θαη ηνλ 

πξννξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηφ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο ήηαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθφ απφ φηη  είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ κε ηα εηδηθά θπθιψκαηα απφ 

ηελ ηειεθσληθή ζπζθεπή. (Leonard Kleinrock  Παλεπηζηήκην  MIT έηνο 1961). 

 Σν πξψην δίθηπν ππνινγηζηψλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θφκβνπο ζηα εμήο 

παλεπηζηήκηα : α) Σν Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα (Santa Barbara), β) Σν 

Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληαο (Los Angeles), γ) Σν Παλεπηζηήκην SRI (Stanford) 

θαη δ) Σν Παλεπηζηήκην ηεο Utah (Salt Lake). Αμηνζεκείσην είλαη φηη αξρηθά, ε 
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πξνηεηλφκελε ηαρχηεηα γξακκήο ήηαλ κφιηο 2,4 kbps θαη αξγφηεξα αλαβαζκίζηεθε ην 

δίθηπν κέζσ ησλ 50 kbps.  

 Άιισζηε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960  πνιιέο επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο   

αζρνιήζεθαλ κε ηερλνινγίεο πνπ απνδείρζεθαλ πνιχηηκεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, πνιιέο απφ ηηο ηερλνινγίεο απηέο 

δεκηνπξγήζεθαλ παξάιιεια ρσξίο ηε γλψζε, φηη θαη άιινη θνξείο αζρνινχληαλ 

ηαπηφρξνλα ζε δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ ζεκείν, κε παξφκνηεο εξεπλεηηθέο έλλνηεο. 

Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, πνιινί ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο εξεπλεηέο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κέρξη ζήκεξα 

άγλσζηνη.  

 ηα επφκελα ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1974 δεκηνπξγείηαη ην Πξσηφθνιιν 

Γηαδηθηχσζεο (Transimission Control Protocol/Internet Protocol – TCP/ΙΡ), απφ ηνπο 

Vinton Cerf (ζεκεξηλφ αληηπξφεδξν ηεο Google)  θαη ηνλ Robert Kahn (ζεκεξηλφ 

πξφεδξν ηεο εηαηξίαο CNRI) θαη επηηπγράλεηαη ην δίθηπν ησλ δηθηχσλ. Έηζη ην 

ζχζηεκα απηφ, επέηξεπε ζηνπο κελ ππνινγηζηέο λα δηακνηξάδνληαη δεδνκέλα ζηνπο 

δε  εξεπλεηέο λα πινπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) πξνζζέηνληαο έηζη 

θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ζην δίθηπν. Σα πξψηα  ηδξχκαηα απφ άιιεο ρψξεο πνπ 

ζπλδέζεθαλ – ελζσκαηψζεθαλ ζην δηαδίθηπν, ήηαλ ην University College of London 

( Αγγιία) θαη ην Royal Radar Establishment (Ννξβεγία). 

 ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ην πξσηφθνιιν TCP/IP  αλαγλσξίδεηαη σο πξφηππν 

απφ ην ηηο Η.Π.Α. (Τπνπξγείν Άκπλαο). Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Berkeley UNIX 

ζπληειεί ζηε γξήγνξε εμάπισζε ηεο δηαδηθηχσζεο ησλ ππνινγηζηψλ. Πνιιά 

Παλεπηζηήκηα ζπλδένπλ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο ζην ARPAnet, ην νπνίν ιφγσ ηεο 

επηβάξπλζήο ηνπ, δεκηνπξγεί αλεμάξηεην θιάδν γηα ηελ εμππεξέηεζε ακπληηθψλ 

δεηεκάησλ. Έηζη παξνπζηάδνληαη πιένλ δχν θιάδνη νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ : 

 MILnet     : ηξαηησηηθέο επηθνηλσλίεο 

 ARPAnet : Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα -  έξεπλα - δηθηχσζε. 

Σν έηνο 1985, ην Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηήκεο ησλ Η.Π.Α. (NSF - National 

Science Foundation) , κηα αλεμάξηεηε νκνζπνλδηαθή ππεξεζία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πξνφδνπ ηεο επηζηήκεο θαη κε δξαζηεξηνπνίεζε ζε πνιινχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο 

φπσο ηα καζεκαηηθά, ε πιεξνθνξηθή θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ρξεκαηνδνηνχζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θπξίσο ζε κηθξέο επηζηεκνληθέο νκάδεο. 
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Δπηρνξεγνχζε   εξεπλεηηθά θέληξα, γηα εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο θαη παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα  ζηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο κεραληθνχο θαη ηνπο ζπνπδαζηέο  λα εξγαζηνχλ 

ζηα πην αθξαία φξηα ηεο γλψζεο. Υξεζηκνπνίεζε ην πξσηφθνιιν TCP/IP θαη 

δεκηνχξγεζε έλα δηθφ ηνπ πξσηνπνξηαθφ θαη γξήγνξν δίθηπν, ην NSFnet 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη πέληε θέληξα ππεξ-ππνινγηζηψλ κεηαμχ ηνπο,  κε ηελ 

ππφινηπε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Έηζη πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80, φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζπλδένληαη ζην NSFnet (νπεδία, Καλαδάο, Γαιιία, Απζηξαιία, 

Γεξκαλία, Ιηαιία, θ.α.). Υηιηάδεο παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνί δεκηνπξγνχλ ηα δηθά 

ηνπο δίθηπα θαη ηα ζπλδένπλ πάλσ ζην παγθφζκην απηφ δίθηπν, ην νπνίν αξρίδεη 

πιένλ λα γίλεηαη γλσζηφ ζαλ INTERNET θαη λα εμαπιψλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ ARPAnet ην 1990, φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ζπλδένληαη ζην NSFnet, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. ε έλαλ θφζκν φπνπ νη 

πιεξνθνξίεο κεηαδίδνληαλ ζπλήζσο απφ κία θεληξηθή ηνπνζεζία πξνο ηηο κάδεο, ην 

δηαδίθηπν δίδεη ηε  δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζηνλ θαζέλα κε άιινπο, ζε επξχηεξεο 

γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο, ρσξίο λα βαζίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ 

ξαδηνθψλνπ ή ηνπ ηειεθψλνπ. Καζνξηζηηθφ ζεκείν ζηε ζπνπδαία θαη θνξπθαία 

αλαθάιπςε ηνπ 20
νπ 

 αηψλα, είλαη ε παξνπζίαζε αηφ ην εξγαζηήξην CERN ζηα 

ζχλνξα Διβεηίαο – Γαιιίαο [Σήκεξα είλαη παγθνζκίσο γλσζηό γηα ηελ 

πξόθιεζε ζπγθξνύζεσλ ζηελ θπθιηθή ζήξαγγα ηνπ Μεγάινπ Δπηηαρπληή Αδξνλίσλ 

(LHC)],  ηεο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίαο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπ  Παγθφζκηνπ Ηζηνχ 

World Wide Web (www) πνπ νθείιεη ηελ αλάπηπμή ηνπ ζηνλ Tim Berners-Lee, ν 

νπνίνο ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ιδξχκαηνο γηα ηνλ 

Παγθφζκην Ιζηφ ηφληζε, φηη ε απνζηνιή ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη λα : 

I. Πξνάγεη Έλαλ Παγθφζκην Ιζηφ, πνπ ζα είλαη δσξεάλ θαη 

αλνηρηφο 

II. Δπεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηζρχ ηνπ Παγθνζκίνπ Ιζηνχ 

III. Δπεθηείλεη ηα νθέιε ηνπ Παγθνζκίνπ Ιζηνχ ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο ζηνλ πιαλήηε. 

Μεηά απφ ιίγα ρξφληα, ην NSFnet θαηαξγείηαη  επίζεκα θαη ην ηεξάζηην 

επηζηεκνληθφ ηνπ θνξηίν κεηαθέξεηαη ζηα εκπνξηθά δίθηπα. Η αλαθάιπςε ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επθνιία απφθηεζεο πξφζβαζεο ζην Internet 

πξνζέιθπζε κεγάιν αξηζκφ θαηλνχξγησλ ρξεζηψλ θαη επέθεξε ηελ έθξεμε πνπ 
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παξαθνινπζήζακε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα δηαζχλδεζεο 

πιεξνθνξηψλ ζε κνξθή πνιπκέζσλ (multimedia), πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζε 

ρηιηάδεο ππνινγηζηέο ηνπ Internet ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη παξνπζίαζήο ηνπο ζε 

ειεθηξνληθέο ζειίδεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα πεξηεγεζεί.  

Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ θάλεη ηελ εμεξεχλεζε ζην Internet πξνζηηή ζε φινπο 

ηνπο ρξήζηεο. Παξάιιεια, εκθαλίδνληαη ζην Internet δηάθνξα εκπνξηθά δίθηπα πνπ 

αλήθνπλ ζε εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ Internet (Internet Service Providers - ISP) 

θαη πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζην Internet γηα φινπο. Αξθεί έλαο πξνζσπηθφο 

ππνινγηζηήο (PC)  κε modem  γηα λα  κπνξεί λα ζπλδεζεί θάπνηνο κε ην Internet. 

Αξρίδεη ε θπθινθνξία ησλ πξψησλ παηρληδηψλ γηα ππνινγηζηή, ησλ νπνίσλ ε δξάζε 

εθηπιίζζεηαη πιένλ ζε έλα ξεαιηζηηθφ ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ. Οη κεραλέο 

γξαθηθψλ πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηα παηρλίδηα απηά, απνηεινχλ ζεκείν έλαξμεο γηα 

ηελ θαζηέξσζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θφζκσλ ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. 

Η θπθινθνξία ηνπ δηαθνκηζηή Mosaic ην 1993 παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

εχθνιεο πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν, κε  ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο γξαθηθψλ εθηφο 

απφ ην θείκελν. Πιένλ ε εκπεηξία πινήγεζεο εκπινπηίδεηαη κε γξαθηθά, αιιά θαη 

αληίζηξνθα θάπνηνο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπ εηθφλεο θαη λα ηηο πξνβάιιεη 

ζην Γηαδίθηπν. Ο αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνιιαπιαζηάδεηαη κε αζχιιεπηνπο 

ξπζκνχο. Ο  Marc Andreessen πνπ ήηαλ ν εκπλεπζηήο  ηνπ Mosaic, αξγφηεξα 

πξνρψξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαθνκηζηή Netscape, ν νπνίνο γηα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ήηαλ ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο.  

Η εκθάληζε ην 1995 ηνπ ιεηηνπξγηθφ ζπζηήκαηνο Windows 95 παξνπζηάδεηαη 

απφ ηελ Microsoft σο θαζαξά θαηαλαισηηθφ αγαζφ γηα πνιινχο απνδέθηεο (εηδηθνχο 

θαη κή). Σα ζπζηήκαηα πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, γίλνληαη κε ηερλνινγία πξνζηηή 

πιένλ θαη ζε κε εηδήκνλεο, νη ηηκέο ηνπο ειαηηψλνληαη ζεκαληηθά θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπο γίλεηαη επθνιφηεξε κε ηε ρξήζε ησλ γξαθηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Σν πνληίθη θαη 

ην πιεθηξνιφγην πιένλ αξθνχλ ζρεδφλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, θαη ν ζπληνληζκφο 

ρεξηνχ - καηηνχ, είλαη ν λένο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ην κεράλεκα αιιά θαη κε ην 

Γηαδίθηπν. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν  ε καδηθή ρξήζε ησλ θαλαιηψλ IRC, επηηξέπεη 

δαθηπινγξαθεκέλε ζπλνκηιία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ ην 1996 εκθαλίδνληαη νη 

Instant Messagers γηα ηελ αληαιιαγή, δαθηπινγξαθεκέλσλ κελπκάησλ  θαη αξγφηεξα 

εηθφλαο, ήρνπ ή βίληεν. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosaic&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_95&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://el.wikipedia.org/wiki/GUI
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_relay_chat&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Instant_messaging&action=edit&redlink=1
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3.8.2   Οη δηαθοκηζηές (Netscape, Internet Explore θαη Firefox)  

Ο δηαθνκηζηήο Netscape θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αγνξά. ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990, ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ην 85% ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινγηζηψλ γηα 

ηελ  πεξηήγεζε  ζην δηαδίθηπν. Η Microsoft ζπλεηδεηνπνηεί, φηη ην δηαδίθηπν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην web ήηαλ κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ηερλνινγίαο, πνπ ζα κπνξνχζε 

λα ειέγρεη. Κπθινθνξεί ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 98, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη έλα δσξεάλ πξφγξακκα πεξηήγεζεο πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί 

θαη νινθιεξσκέλν κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows θαη  νλνκάδεηαη 

Internet Explorer. ε ιίγα ρξφληα, ν Internet Explorer εθηφπηζε νινθιεξσηηθά απφ 

ηελ αγνξά  ην Netscape. Λφγσ ηεο ηξνκαθηηθήο αλφδνπ ηεο Microsoft, (ζαλ 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο αιιά θαη σο εηαηξεία κε ηεξάζηηα δπλαηφηεηα ειέγρνπ θξαηψλ – 

θπβεξλήζεσλ), είρε θαηεγνξεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ αιιά θαη απφ άιιεο 

θπβεξλήζεηο παγθνζκίσο γηα ηελ  θαηάρξεζε κνλνπσιηαθήο ηζρχνο ζην ρεηξηζκφ 

δηαθνκηζηψλ. Η Microsoft αξγφηεξα πξνζπάζεζε λα δηαθαλνλίζεη ην ζέκα κε ηελ 

ακεξηθαληθή θπβέξλεζε. Η ππφζεζε φκσο ζε θάπνην βαζκφ εμαθνινπζεί λα 

απαζρνιεί κε πξνζθπγέο ζρεηηθά κε κνλνπσιηαθή εμνπζία ηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο 

Firefox ήηαλ αξρηθά έλαο δηαθνκηζηήο ν νπνίνο  αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 απφ ηελ εηαηξεία  Mozilla Corporation, θαη ζήκεξα, είλαη έλαο 

απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο δηαθνκηζηέο αλνηθηνχ θψδηθα θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ, γηα πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν. Παξά ηελ άληζε κάρε πνπ δίλεη ν 

Mozilla Firefox έρεη κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ 15%, πνπ απνηειεί επηηπρία γηα  κηθξή 

θνηλφηεηα αλνηθηνχ θψδηθα πξφγξακκα πεξηήγεζεο  κέζα ζε ιίγα ρξφληα.  

 

3.8.3    Οη  κεταλές αλαδήηεζες  

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο, ζεσξνχληαη ν θχξηνο κνριφο αλάπηπμεο ηνπ 

Κπβελνρψξνπ. Μπνξεί νη ηζηνζειίδεο θαη νη ηζηνρψξνη λα απμάλνληαη κε ηιηγγηψδεηο 

ξπζκνχο , αιιά ρσξίο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο απηή ε αχμεζε δε ζα είρε θαλέλα 

ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet, αθνχ ρσξίο σθέιεηα θαη κε 

δπζθνιία ζα έβξηζθαλ λέεο ηζηνζειίδεο γηα πεξηήγεζε. Απφ επηζηεκνληθήο άπνςεο, 

νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν, απφ φπνπ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα εμάγεη παξακεηξνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλεο 
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ιέμεηο - θιεηδηά ζρεηηθέο κε ην ζέκα πνπ αλαδεηά κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπο νη κεραλέο αλαδήηεζεο ηα εμάγνπλ κε ηελ κνξθή ηζηνζειίδσλ, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλδέζκνπο (Links) πνπ νδεγνχλ ζηηο ηζηνζειίδεο, πνπ νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο ζεσξνχλ φηη είλαη ζρεηηθέο κε ηελ αλαδήηεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη. 

Η επηηπρία πνπ έρνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο νθείιεηαη ζην φηη νξγαλψλνπλ 

ην πεξηερφκελν ηνπ Internet κε θαηάιιεινπο θαη πνιιέο θνξέο πνιχπινθνπο  

αιγνξίζκνπο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο παξέρνπλ επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηήζεη θαλείο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ηνπο ηξφπνπο κε δηάθνξα επηκέξνπο 

εξγαιεία πνπ θάλνπλ ηηο αλαδεηήζεηο πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο.  Η αλαδήηεζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ θαζψο επίζεο θαη 

λα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο καο 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο πνπ ππάξρνπλ (πφζεο 

ηζηνζειίδεο κε ην ππφ αλαδήηεζε πιηθφ πεξηιακβάλνπλ ζηε βάζε ηνπο, εηδηθέο 

βαζκνινγίεο γηα ηζηνζειίδεο θαη ηζηνρψξνπο θ.ά.). 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ην Internet θαηάθεξε λα  θηάζεη ζηηο 

πνιπάλζξσπεο θνηλσλίεο, είλαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο. Αλ θαη θαηά ηηο πξψηεο 

εκέξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ήηαλ κφλν κεξηθέο εθαηνληάδεο κέρξη κεξηθέο ρηιηάδεο 

ππνινγηζηέο πνπ είραλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 ν αξηζκφο απηφο έθζαζε ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο. Με ηφζν κεγάιν πιήζνο 

πιεξνθνξηψλ, έλαο γξήγνξνο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο αλαδήηεζεο θαη 

αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ, ήηαλ ε ιέμε ή ε θξάζε θιεηδί. Έηζη νη κεραλέο αλαδήηεζεο 

εθπιήξσλαλ απηή ηελ αλάγθε γηα  εμεχξεζε φισλ ησλ ηχπσλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Γχν 

ήηαλ νη ζπνπδαηφηεξεο θαη δεκνθηιέζηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία,  ε Yahoo θαη  ε Google. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, νξηζκέλεο απφ ηηο 

ρξεζηκφηεξεο θαη γλσζηφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο : 

 

Google (http://www.google.com) Απιή θαη θηιηθή ζην ρξήζηε. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα ζεσξείηαη ε πην δεκνθηιήο κεραλή αλαδήηεζεο θαη απνηειεί ηελ πξνηίκεζε 

ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ρξεζηψλ. Έρεη γηγαλησζεί κέζα ζε ιίγα ρξφληα ζε 

εηαηξία θνινζζφ, ράξε ζηηο δηαθεκηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ δηαζέηεη. Θεσξείηαη σο κηα 

ζεκαληηθή πχιε ζην δηαδίθηπν, ε νπνία μεθίλεζε σο έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ην 

1996, ην νπνίν είρε ζηφρν λα θαηαζηεί ε πην απνηειεζκαηηθή αλαδήηεζε ζηνλ 

http://www.google.com/
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παγθφζκην ηζηφ. Η Google εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηέιεηαο 

κεραλήο αλαδήηεζεο, πνπ φπσο ηελ νξίδεη ν Larry Page, ζπληδξπηήο ηεο Google, 

πξέπεη λα θαηαιαβαίλεη επαθξηβψο ηη ελλνείηε θαη πξέπεη λα ζαο δίλεη επαθξηβψο 

απηφ πνπ ζέιεηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Google αλαδήηεζε κε ζζέλνο ηελ θαηλνηνκία 

θαη αξλήζεθε λα δερζεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ππαξρφλησλ κνληέισλ. Χο 

απνηέιεζκα, ε Google αλέπηπμε ηε δηθή ηεο ππνδνκή εμππεξέηεζεο θαη ηελ 

πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία πνπ νλνκάδεηαη ειίδα Σαμηλφκεζεο (PageRank) πνπ 

άιιαμε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ αλαδεηήζεσλ. Η ηερλνινγία PageRank 

πξαγκαηνπνηεί αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηζηνζειίδσλ, ιχλνληαο κηα 

εμίζσζε κε πεξηζζφηεξεο απφ 500 εθαηνκκχξηα κεηαβιεηέο θαη 2 εθαηνκκχξηα 

φξνπο. Αληί λα κεηξάεη ηηο άκεζεο ζπλδέζεηο, ην PageRank εξκελεχεη κηα ζχλδεζε 

απφ ηε ειίδα A ζηε ειίδα B, σο ςήθν γηα ηε ειίδα B απφ ηε ειίδα A. Σν 

PageRank αμηνινγεί ηε ζπνπδαηφηεηα κηαο ζειίδαο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ςήθσλ 

πνπ ιακβάλεη. πκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο εηαηξείεο παγθνζκίσο.  

In.gr (http://www.in.gr) Έγθπξνο θαηάινγνο ηνπ Διιεληθνχ δηαδηθηχνπ (κε 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη ζην παγθφζκην δηαδίθηπν. 

Altavista (http://www.altavista.com) Μηα απφ ηηο πιεξέζηεξεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο. 

E-Portal (http://www.eportal.gr/)  Διιεληθή κεραλή αλαδήηεζεο. 

eOne (http://www.eone.gr/) Καηάινγνο ειιεληθψλ ζπλδέζεσλ. Αθφκε, εηδήζεηο 

απφ ηελ Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, δσκάηηα ζπδεηήζεσλ θ.α. 

Greece.com (http://www.greece.com/) Διιεληθέο ηζηνζειίδεο ρσξηζκέλεο ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

SearchEngines (http://www.searchengines.com) Ξέλε κεραλή αλαδήηεζεο κε 

αλαδήηεζε θαη ζε άιιεο κεραλέο. 

magPortal (http://www.magportal.com/) Μεραλή αλαδήηεζεο εμεηδηθεπκέλε 

ζηελ αλαδήηεζε άξζξσλ πεξηνδηθψλ. 

4TopWeb (http://www.4topweb.com/) Σαπηφρξνλε αλαδήηεζε ζε 14 

δηαθνξεηηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

One Look (http://www.onelook.com/) Μεραλή αλαδήηεζεο γηα ιεμηθά. 

Pathfinder (http://www.pathfinder.gr/indexgr.html) Διιεληθή Μεραλή 

Αλαδήηεζεο παξφκνηα κε ηελ Yahoo! 

http://www.in.gr/
http://www.altavista.com/
http://www.eportal.gr/
http://www.eone.gr/
http://www.greece.com/
http://www.searchengines.com/
http://www.magportal.com/
http://www.4topweb.com/
http://www.onelook.com/
http://www.pathfinder.gr/indexgr.html
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Yahoo! (http://www.yahoo.com/) Μηα απφ ηηο  γλσζηφηεξεο θαη ζπνπδαηφηεξεο 

κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ Internet. Θεσξείηαη φηη είλαη ε πξψηε θχξηα κεραλή 

αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, θαη πξσηνεκθαλίζηεθε  ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1994. 

Ξεθίλεζε σο έλα επξεηήξην ηζηνζειίδσλ.  Χζηφζν κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ην 

Yahoo κεγάισζε, κεηαηξάπεθε  ζε κηα δηθηπαθή πχιε, ε νπνία  πεξηιακβάλεη πνιιέο 

ππεξεζίεο, φπσο  εηδήζεηο, email, άκεζα κελχκαηα θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηερλνινγία. Απνηειεί ηνλ κεγάιν αληαγσληζηή ηνπ google θαη ηειηθά ην Yahoo! 

πέξαζε ζε δεχηεξε κνίξα κεηά απφ αξθεηά ρξφληα πξσηνπνξίαο. 

Go-Com (http://www.go.com/) Ξέλε κεραλή αλαδήηεζεο ρσξηζκέλε ζε 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

Intelliseek (http://www.intelliseek.com/) Μηα πνιχ θαιή κεηα-κεραλή 

αλαδήηεζεο. 

          Search.Com (http://www.search.com/) Μεραλή αλαδήηεζεο ρσξηζκέλε ζε 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

          DogPile.com (http://www.dogpile.com/index.gsp) Μεηα-κεραλή αλαδήηεζεο κε 

παξάιιειε αλαδήηεζε ζε άιιεο 20 κεραλέο. 

WebCrawler.com (http://www.webcrawler.com/info.wbcrwl/) Μεραλή 

αλαδήηεζεο ρσξηζκέλε ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

          Ask.com (http://www.ask.com/) Mεραλή αλαδήηεζεο ρσξηζκέλε ζε ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο 

          Trinity.gr (http://www.trinity.gr/) Διιεληθή κεραλή αλαδήηεζεο. 

Anazitisis.gr (http://www.pin.gr/) Διιεληθή κεραλή αλαδήηεζεο. 

2search.gr (http://www.2search.gr/default.asp) Διιεληθή κεραλή αλαδήηεζεο 

νξγαλσκέλε ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 

Plantis (http://www.plantis.gr/) Παξέρεη δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο αλά 

θαηεγνξία. 

Librarians Index (http://www.lii.org/) Θεκαηηθφο θαηάινγνο ζην Internet κε 

θαηεγνξίεο επηιεγκέλεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο εηδηθνχο 

πιεξνθφξεζεο/βηβιηνζεθνλφκνπο. 

Pin.gr (http://www.anazitisis.gr/) ειίδα κε ειιεληθέο θαη μέλεο 

κεραλέοαλαδήηεζεο. 

          Pop.gr  (http://www.pop.gr/) Γξήγνξε ειιεληθή κεραλή αλαδήηεζεο. 

http://www.yahoo.com/
http://www.go.com/
http://www.intelliseek.com/
http://www.search.com/
http://www.dogpile.com/index.gsp
http://www.webcrawler.com/info.wbcrwl/
http://www.ask.com/
http://www.trinity.gr/
http://www.pin.gr/
http://www.2search.gr/default.asp
http://www.plantis.gr/
http://www.lii.org/
http://www.anazitisis.gr/
http://www.pop.gr/
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CosmoSearch (http://www.cosmosearch.com/) Έλαο πνιχ θαιφο θαηάινγνο 

ζπλδέζεσλ! 

          MetaCrawler (http://www.go2net.com/search.html) Μεηα-κεραλή αλαδήηεζεο 

πνπ ζηέιλεη ηα ζηνηρεία αλαδήηεζεο ζε άιιεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Δίλαη ζαλ λα 

θάλεηο αλαδήηεζε ζε πνιιέο κεραλέο αλαδήηεζεο καδί. (ζηα Αγγιηθά). 

AllSearchEngines (http://www.allsearchengines.com/) Καηάινγνο κεραλψλ 

αλαδήηεζεο. 

           Greek indexes and directories (http://users.hol.gr /~damianid/ 

greekindexeslinks . htm) Καηάινγνο Διιεληθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

37.com (http://37.com/) Κάληε αλαδήηεζε ζε 37 κεραλέο αλαδήηεζεο ζηελ 

ζηηγκή. 

          Robby (http://www.robby.gr/indexgr.html) Πεξηέρεη επίζεο θαζεκεξηλέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξφ θαη ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο. 

GoGreece  (http://www.gogreece.com/) Πεξηέρεη θαη έλαλ αμηφινγν ηνπξηζηηθφ 

νδεγφ. 

         Thea (http://www.thea.gr) Πχιε ζην δηαδίθηπν γηα λένπο. 

DITTO (http://www.ditto.com) Μεραλή αλαδήηεζεο εηθφλσλ ζην δηαδίθηπν. 

Pyxida (http://www.pyxida.gr) Μηα έμππλε κεραλή αλαδήηεζεο γηα αλαδήηεζε 

ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ βάζε θξηηεξίσλ. 

Hotbot – Lykos (http://hotbot.lykos.com/) Μεραλή αλαδήηεζεο πνπ έρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο θαιά νξγαλσκέλεο ζε θαηεγνξίεο θαη κε πνιιά θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο. 

          iBoom Network (http://www.iboom.gr) Διιεληθή Πχιε ζην Internet γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηε δηαζθέδαζή ζαο. 

RDN (http://www.rdn.ac.uk/)  Αγγιηθή κεραλή αλαδήηεζεο κε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 35000 ζπλδέζκνπο επηιεγκέλνπο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 

βηβιηνζεθνλφκνπο. 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο, ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο, δηαθηλνχλ αλάινγα κε 

ηελ ρψξα θαη ηνπο ρξήζηεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Internet θαη κε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπο κπνξνχλ λα απμνκεηψζνπλ ηελ επηζθεςηκφηεηα κηαο 

ηζηνζειίδαο. Γηα ην ιφγν απηφ, δίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ππεχζπλν δηαρεηξηζηή 

ηζηνρψξσλ θαη ηζηνζειίδσλ, έηζη ψζηε  νη ηζηνζειίδεο λα είλαη δνκεκέλεο κε θηιηθφ 

http://www.cosmosearch.com/
http://www.go2net.com/search.html
http://www.allsearchengines.com/
http://37.com/
http://www.robby.gr/indexgr.html
http://www.gogreece.com/
http://www.thea.gr/
http://www.ditto.com/
http://www.pyxida.gr/
http://hotbot.lykos.com/
http://www.iboom.gr/
http://www.rdn.ac.uk/
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πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηξφπν. Έηζη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπο θαη ζα απνιακβάλνπλ πςειά πνζνζηά επηζθεςηκφηεηαο. 

Σέινο, έρεη δεκηνπξγεζεί γηα  ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηάξζξσζε 

ησλ ηζηνζειίδσλ ψζηε λα είλαη θηιηθέο πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο, έλαο μερσξηζηφο θιάδνο ππεξεζηψλ ηνπ Internet ππφ ηνλ γεληθφ 

ηίηιν SEO (Search Engines Optimisation). «Τπεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο» (Αζηζηαλάθεο, 2009) 

 

3.8.4    Σο   ειεθηροληθό ηατσδροκείο (e-mail) 

Σν  e-mail παξφιν φηη έρεη μεθηλήζεη ηε δσή ηνπ θαη είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην 

δηαδίθηπν απφ ην 1972, θαη ζήκεξα εμαθνινπζεί λα ζπλερίδεη λα είλαη απαξαίηεην 

ζηηο επηρεηξήζεηο ή ζηηο πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο. Πνιινί άλζξσπνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ην έρνπλ θάλεη, γηα  λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην e-

mail. Δίλαη  εμαηξεηηθά εχθνιν λα ζηείινπκε κελχκαηα ζε έλα, ή δψδεθα 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Δλψ ηα πξψηα κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

πεξηείραλ απιφ θεηκέλνπ, ζήκεξα, κπνξνχκε εχθνια λα ζηείινπκε ζπλεκκέλα αξρεία 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο, ζπλδέζκνπο ππεξθεηκέλνπ ή αθφκα θαη video ή 

κνπζηθά αξρεία. Παιαηφηεξα  ν ρξήζηεο γηα λα ζηείιεη κήλπκα έπξεπε λα έρεη 

πξφζβαζε ζε δηθφ ηνπ server.  ήκεξα, δελ έρεη ζεκαζία πνχ βξηζθφκαζηε ζηνλ 

θφζκν, εθφζνλ έρνπκε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε θαη λα 

ζηείινπκε e-mail. 

 

3.8.5     Σα    ηζηοιόγηα 

Μηα απφ ηηο ηειεπηαίεο θαηλνηνκίεο ζηνλ Κπβεξλνρψξν είλαη ηo ηζηνιφγην, 

γλσζηφ κε ηελ  νλνκαζία blog, είλαη κνξθή ηζηνρψξνπ. Δίλαη ιίζηα θαηαρσξήζεσλ 

απφ ηελ πην πξφζθαηε θαηαρψξεζε ζηελ παιαηφηεξε. Σν πεξηερφκελν ησλ 

θαηαρσξήζεσλ ζπλήζσο είλαη εηδήζεηο, πνιηηηθνθνηλσληθφο ζρνιηαζκφο, ζρνιηαζκφο 

ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ησλ δηαζεκνηήησλ, πξνζσπηθά εκεξνιφγηα θαη 

εηδηθά ζέκαηα φπσο ηερλνινγία, κφδα, αζιεηηθά, ηέρλεο. Ο θνηλφο ρξήζηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ κπνξεί εχθνια θαη δσξεάλ λα μεθηλήζεη ην δηθφ ηνπ ηζηνιφγην κέζσ 

πνιιψλ θνξέσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζπζηήκαηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ινγηζκηθφ πνπ 

θάλεη ηελ ζχληαμε ησλ ηζηνινγίσλ πνιχ απιή δηαδηθαζία. O αγγιηθφο φξνο blog 

πξνέξρεηαη απφ ην weblog ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά σο ηζηνιφγην. Σν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Internet
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weblog είλαη επηλφεζε ηνπ Jorn Barger απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997. Η παξνπζία 

ησλ ηζηνινγίσλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ απνηειεί κηα κνξθή δηαδηθηπαθήο 

δεκνζηνγξαθίαο, πνπ πινπνηεί ηελ έλλνηα ηεο δεκνζηνγξαθίαο ησλ πνιηηψλ. 

 

3.8.6     σκπεράζκαηα      

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη κε έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν, ην Γηαδίθηπν έρεη γίλεη επέθηαζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, έλα θφξνπκ γηα ηηο 

πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ. Απφ κηα εζσηεξηθή πξννπηηθή, φκσο, ην 

πξνθιεηηθφ γηα απηή ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

αλζξψπηλεο θαληαζίαο είλαη, φηη εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ εμίζσζε «απηό πνπ 

θαληάδνκαη, απηό γίλνκαη». Γηα πνιινχο ν Παγθφζκηνο Ιζηφο είλαη έλα πέξαζκα πξνο 

ηηο κπζηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ θφζκνπ κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ, έλαο ειθπζηηθφο θαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν γνεηεπηηθφο ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ παγθφζκηα 

θαληαζία. 

ήκεξα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο δεη ζε ρψξεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην Internet. Έηζη ην 

κφλν πνπ κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα επηβεβαηψζνπκε γηα ηε θχζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ 

είλαη φηη πεξηιακβάλεη κηα κνξθή ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία νη πιεξνθνξίεο 

αλακεηαδίδνληαη απφ ηνλ έλα ππνινγηζηή ζηνλ άιινλ, θαη ζηελ νπνία επίζεο νη 

άλζξσπνη κνηξάδνληαη ην δηαλνεηηθφ ηνπο έξγν. 

Παξαηεξνχκε φηη θαζεκεξηλά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο εθδίδνληαη on-line 

θαη καο παξαπέκπνπλ ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο θηηάρλνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ζειίδεο ζην www, θιπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην Internet δελ απνηειεί πιένλ 

έλα δίθηπν ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ, αιιά φηη επεθηείλεηαη θαη επηδξά ζηηο 

θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο φισλ καο. Ήδε κηιάκε γηα ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηειεξγαζία, 

ηειεθπαίδεπζε, ηειεταηξηθή, θιπ. κέζα απφ ην Internet. Κνηηάδνληαο πίζσ, είλαη 

εχθνιν λα δεη θαλείο ηνλ ηεξάζηην  αληίθηππν πνπ είρε ην δηαδίθηπν γηα ηελ θνηλσλία, 

ηελ επηζηήκε, ηελ  νηθνλνκία, ηελ εθπαίδεπζε αιιά θπξίσο ζηελ ελεκέξσζε. 

Με αθνξκή ηελ 40ή επέηεην απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ Κπβεξλνρψξνπ, νη 

επηζηήκνλεο πξνέβιεςαλ, φηη απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο πνπ εθηηκάηαη, πσο  

είλαη ζήκεξα online ζε φιν ηνλ θφζκν (δειαδή θάηη ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηεο 

αλζξσπφηεηαο), κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011, ζα είλαη δηθηπσκέλνο ν κηζφο πιεζπζκφο 

ηεο Γεο θαη κέρξη ην 2020 ην 75% - 80% ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε ζα βξίζθνληαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CF%82
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πιένλ online. ήκεξα, θαλείο δελ κπνξεί λα θαληαζηεί έλαλ θφζκν ρσξίο ην 

Γηαδίθηπν. Έρεη κεηαθεξζεί απφ ην έλα κηθξφ ζηξαηησηηθφ ζρέδην, ζε κηα ηερλνινγία 

πνπ έρεη θζάζεη ζρεδφλ ζε θάζε πηπρή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο.  

Σν επφκελν βήκα, ίζσο είλαη ε επέθηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ πέξα απφ ηε Γε, ζην 

ειηαθφ ζχζηεκα θαη αθφκα παξαπέξα. Δλ ησ κεηαμχ ην δηαδίθηπν γίλεηαη ηαρχηαηα ν 

πιένλ πξνηηκψκελνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζηνλ πιαλήηε θαη ε δξάζε ζηνλ 

θπβεξλνρψξν είλαη πιένλ θαζεκεξηλφηεηα.  Ήδε απφ ην 1998, νη επηζηήκνλεο 

ζπλεξγάδνληαη κε ηε NASA γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Γηαπιαλεηηθνχ Γηθηχνπ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, είλαη πηα ζρεδφλ έηνηκν ην λέν Γηαπιαλεηηθφ Πξσηφθνιιν Internet πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ επαλδξσκέλεο απφ αλζξψπνπο φζν θαη απφ ξνκπνηηθέο 

δηαζηεκηθέο απνζηνιέο γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηε Γε.  

 

3.9  Οη εσρφπαχθές προζδοθίες - Οη  ειιεληθές   προζπάζεηες 

  Οη πξνηξνπέο  - πξνζδνθίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηα ηνπ Δ..Π.Α. 

(Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο) πνπ αθνξνχλ ην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 

«Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο» (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» 

2007-2013), πηζηεχεη φηη  ζηε ρψξα καο ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ:  

 Η αλακφξθσζε, ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε απνθέληξσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Η ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ  

 Η ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ηεο πξνφδνπ πνπ επηηειείηαη κε : 

I. Σελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηελ 

πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

II. Tελ αλάπηπμε ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ 

Ιδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, 

 Η επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ έληαμεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ).Δπίζεο, 

πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, κε 

έκθαζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη ηηο επάισηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο (ΔΚΟ). 

χκθσλα κε ηελ Φεθηαθή ηξαηεγηθή, πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα γηα ηα 

ρξφληα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πξνηείλεηαη :  

 Η θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπ 

νινήκεξνπ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηεο 

εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ πξψηε βαζκίδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (γπκλάζην). 

 Να εθαξκφδεηαη θαη λα επηθαηξνπνηείηαη, φπνπ είλαη απαξαίηεην, ην 

λέν δηαζεκαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 Να ελζσκαηψλνληαη λέα βηβιία - εγρεηξίδηα. 

 Να βειηηψλεηαη ζε πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο φξνπο ε επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 Να ηίζεληαη ζε εθαξκνγή θαηλνηφκεο δξάζεηο (φπσο επξεία ρξήζε 

ΣΠΔ, εθπαίδεπζε εμ’ απνζηάζεσο). 

 Να ζρεδηάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο-

θαηάξηηζεο, εζηηαζκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ 

επάισησλ νκάδσλ. 

ε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

δπλακηθνχ ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ), ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε 

ζπζηεκαηηθή δνπιεηά, πνπ έγηλε ηα ηειεπηαία ρξφληα (εθαξκνγή ηνπ Ν. 3369/2005 ε 

νπνία αθνξνχζε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηα Βίνπ Μάζεζε) 

απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δλειίθσλ έδσζε κηα λέα δπλακηθή. Απηή ηελ πεξίνδν 

πινπνηείηαη κία λέα ζηξαηεγηθή, ε νπνία έρεη ζαλ ζηφρν λα παξέρεη δεμηφηεηεο ζε 

φινπο απηνχο, πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ην ηππηθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. 

Γηα απηφ ην ιφγν ζπλερίδεηαη ε δεκηνπξγία δνκψλ ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ηθαλφο ν θξαηηθφο κεραληζκφο λα πξνζθέξεη απηέο ηηο 

ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο θαη αλεμαξηήησο πξνζφλησλ 
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ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ψζηε λα βνεζεζνχλ ζηελ γξήγνξε επαλέληαμή ηνπο. Ήδε 

εθπαηδεχνληαη ζε φιε ηε ρψξα απφ ηηο δνκέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πεξηζζφηεξα  

απφ 250.000 άηνκα. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηρεηξνχληαη πξφζζεηεο παξεκβάζεηο, φπσο: 

 Η επέθηαζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ησλ 

Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. 

 Η ελίζρπζε ησλ Ιλζηηηνχησλ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζηα 

Παλεπηζηήκηα, ηα Αλψηαηα Σερλνινγηθά Ιδξχκαηα θαη ηνπο 

ινηπνχο θνξείο. 

 Η επέθηαζε θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. 

 Η αλάπηπμε αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο επηθχξσζεο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ, θαζψο θαη ε 

ζεζκνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ηεο πξφηεξεο 

εκπεηξίαο θαη γλψζεο. 

 Γξάζεηο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σειηθφο ζθνπφο θαη ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηνπ έσο ηψξα ρακεινχ 

πνζνζηνχ ηεο Διιάδαο (1,9%, έηνο 2006) ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε δξάζεηο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο  ζε ζρέζε κε ην ζηφρν αλαθνξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010 πνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 12,5%.  

 

3.10   Δπηκόρθφζε   εθπαηδεσηηθώλ 

          Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε, φηη ε εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηεζλψο, είρε επξχηεξε εθαξκνγή ζην ρψξν ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ. Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο δηδαθηηθήο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο κε λέα (θπξίσο 

κεραληθά) κέζα, θαζψο ν βαζκφο εηζδνρήο ηνπο ζηε δηδαθηηθή ψξα απνηέιεζαλ θαη 

απνηεινχλ ζεκείν  ακθηιεγφκελν. Απφ ην έηνο 1980 κέρξη ζήκεξα, απηή ε 

πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζε πνιιέο θξηηηθέο, ζρφιηα, επηζεκάλζεηο, ζε φηη αθνξά ην 

ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη εθιήζεζαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο απηφ ην 

πνιπζήκαλην έξγν. Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί ζεκαληηθή πλεπκαηηθή κέξηκλα θαη πξνηεξαηφηεηα θάζε θξάηνπο. 
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Γαπαλήζεθαλ ηεξάζηηα πνζά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γφζεθαλ νδεγίεο 

πινπνίεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αλαπηχρζεθαλ πξνγξάκκαηα,  θνξείο θαη 

νξγαληζκνί.  

Παξ’ φια απηά, ε εκπεηξηθή παξνπζία φκσο, απέδεημε φηη ζηε ρψξα καο δελ 

είρε ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνξαηηθφηεηα πνπ απαηηνχζε κηα ηφζν επαλαζηαηηθή 

αληίιεςε γηα ηελ ςεθηαθή ηάμε. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα  έξεπλαο ηεο παξνχζεο 

δηαηξηβήο, πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ παξακέλεη ειιηπήο.  ε πνιιέο ζρνιηθέο κνλάδεο έρεη απνζηαιεί απφ 

ην ΤΠΔΠΘ ινγηζκηθφ, πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (εηδηθά ηελ 

Δπθιείδεηα – Γπλακηθή  Γεσκεηξία) θαη ην πιηθφ απηφ παξακέλεη αλαμηνπνίεην θαη 

αλεθκεηάιιεπην, είηε απφ έιιεηςε ππνδνκψλ (εξγαζηήξηα Η/Τ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ) είηε απφ ηερλνθνβία ή έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η 

ρψξα καο ππνιείπεηαη ζηνλ ηνκέα απηφ απφ ηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο 

έρνπλ θάλεη βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κε άθξσο ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα.       

Σν έξγν Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε, κε θνξέα ην 

ΤΠΔΠΘ, πξαγκαηνπνηήζεθε (α’ θάζε) ηε δηεηία 2002-2003 θαη νινθιεξψζεθε ην 

2008, αθνξνχζε  ηελ επηκφξθσζε 76.000 εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  γηα ηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ θάιππηε εηζαγσγηθέο 

έλλνηεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη βαζηθά ζηνηρεία ρξήζεο πξνζσπηθνχ Η/Τ, 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, δηαδηθηχνπ 

θαη επηθνηλσληψλ. Δπίζεο ζην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο πεξηειάκβαλε θαη 

παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Η επξχηεηα ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαπινχκελε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ν απμαλφκελνο 

φγθνο γλψζεσλ θαη ε γξήγνξε παιαίσζή ηνπο, ε δηαξθήο απαίηεζε γηα απφθηεζε φιν 

θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο 

ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ε επνηθνδνκεηηθή ζχλζεζε ησλ εξεζηζκάησλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο σο ζεκαηηθήο 

πεξηνρήο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. (Ράπηεο-Ράπηε, 

2002) 
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Δηδηθφηεξα, νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

απνηεινχλ ζήκεξα πνιχηηκν εξγαιείν ζε πνιινχο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Η πξνψζεζε θαη αμηνπνίεζε ζηελ δηδαθηηθή πξάμε θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ κπνξεί λα έρεη θαηαιπηηθή ζπκβνιή ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σν Δξεπλεηηθφ Αθαδεκατθφ  Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, πξνσζεί ζπζηεκαηηθά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ κίαο πιεηάδαο δξάζεσλ ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη 

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηζηεκφλσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ αηφκσλ κε 

εηδίθεπζε ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Κπξίαξρν ζηφρν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, 

απνηειεί ε αλάπηπμε δεκηνπξγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζε φηη αθνξά ηηο ΣΠΔ ζηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κέζα ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο απφςεηο ηνπ Υ. Εαγνχξα, Καζεγεηή ηνπ  

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, θαη Γηεπζπληή ηνπ  Σνκέα Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο, ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ελαξκνληζζεί  κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εγρψξηαο θαη δηεζλνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ελζσκάησζε 

θαη νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ δηδαθηηθή πξαθηηθή κπνξεί 

λα έρεη αλαληηθαηάζηαηε ζπκβνιή ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο 

κέζα ζην ζρνιείν. Κξίζηκε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο 

νπζηαζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ε εηνηκφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα ππνδερζνχλ, λα απνδερζνχλ, λα ελζηεξληζηνχλ θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηα λέα δεδνκέλα. Έηζη ε επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζέκαηα απηά ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηνπο ρξφλνπο 

ζηνπο νπνίνπο απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα επαλαιακβάλεηαη, αλάγεηαη ζε 

ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο θάζε ηέηνηαο πξνζπάζεηαο. 

Μεηά ηελ επηκφξθσζή ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα :  

 Να θαηαλνήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ Σ.Π.Δ ζηελ εθπαίδεπζε (δηδαθηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο 

αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, κνληέια εθαξκνγήο θαη 

πξαθηηθέο έληαμεο ησλ Σ.Π.Δ ζηε δηδαζθαιία, ζπζρεηηζκφο ησλ 
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δηδαθηηθψλ κεζφδσλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ ζρνιηθψλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ) 

 Να απνθηήζεη ζπλνιηθή εηθφλα γηα ην ππάξρνλ Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ 

θαη άιια γεληθά θαη εηδηθά ππνινγηζηηθά εξγαιεία θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα επηιέμεη ην θαηάιιειν θαηά πεξίπησζε ινγηζκηθφ ή εξγαιείν γηα λα 

ην αμηνπνηήζεη ζηελ δηδαθηηθή πξάμε (θαηεγνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ, εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηίηισλ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ θαη άιισλ εξγαιείσλ θαηά γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο πεγή αλαδήηεζεο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, κέζν επηθνηλσλίαο θαη δεκνζίεπζεο θιπ)  

 Να αληηιεθζεί ηε ζεκαζία θαη ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ρξήζε ΣΠΔ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

θαη έληαμεο απηήο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Δπίζεο ηελ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα ηελ  εληάμνπκε ζρεκαηηθά ζε νξηζκέλα 

επίπεδα - άμνλεο, ηα νπνία είλαη αλαγθαίν λα δηαηξέμεη – ππεξθεξάζεη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο.  

Α’ Δπίπεδν 

Να παξέρεηαη καδηθά θαη ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο Α’βάζκηαο θαη Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Β’ Δπίπεδν 

Να  έρεη  σο δπλεηηθή νκάδα-ζηφρν ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σζηφζν γηα 

πξαθηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ιφγνπο (επάξθεηα ππνδνκψλ θαη επηκνξθσηψλ, ε 

αλάγθε ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο θαη επαλαζρεδηαζκνχ αλαθνξηθά κε κηα ζεηξά 

παξακέηξσλ φπσο ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θιπ) ζα 

πινπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ζα εμειίζζεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ.  

Γ’ Δπίπεδν 

Οη επηκνξθσκέλνη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνληαη θαη κεηά ην 

πέξαο ηεο επηκφξθσζεο απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο (ζηελ 

πξάμε θπξίσο απφ ηνπο επηκνξθσηέο), θαη λα ηνπο ζπκπαξαζηέθνληαη κε πνιινχο 

ηξφπνπο ζην εγρείξεκα ηεο εθαξκνγήο φζσλ έκαζαλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. 

ε φηη αθνξά ην Γ’ Δπίπεδν, ην  νπνίν ζεσξείηαη θαη ην νπζηαζηηθφηεξν, δηφηη 

εκπεξηέρεη ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηάξθεηαο, ε παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ 

επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αλαγθαία ζπλζήθε πξνθεηκέλνπ απηνί λα 
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εληάμνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο, ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ. Η ππνζηήξημε απηή ζα πεξηιακβάλεη ελζάξξπλζε, ελεκέξσζε γηα ηα λέα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία, θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, παξνπζίαζε ππνδεηγκαηηθψλ 

δηδαζθαιηψλ, ζπλδηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε αληαιιαγή 

επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν. Σέινο, είλαη αλαγθαίν, ε 

δηαξθήο παηδαγσγηθή ππνζηήξημε λα κπνξεί λα παξέρεηαη κέζα απφ νξγαλσκέλα 

θέληξα. 

 

3.10.1    Δπηκόρθφζε   καζεκαηηθώλ 

   Η επηκφξθσζε ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζηε ρψξα καο, πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο 

απφ ζπλέδξηα ηα νπνία δηνξγαλψλνπλ Παλεπηζηεκηαθνί θνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηεο Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο 

Δηαηξείαο (Δ.Μ.Δ.), θαζψο θαη κε πξνζθιήζεηο απφ αλάινγνπο επηζηεκνληθνχο 

θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πνιιέο θνξέο  φκσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ζεκηλάξηα 

εθαξκνζκέλεο δηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ ρσξίο λα αγλνείηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο  

απηνκφξθσζεο.  

χκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο Δ.Μ.Δ. (Παξάξηεκα Κ.Μαθεδνλίαο) , ηα 

ζεκηλάξηα απηά,  απεπζχλνληαη ζηνπο ελ ελεξγεία ή κειινληηθνχο θαζεγεηέο θαη 

θαζεγήηξηεο Μαζεκαηηθψλ, ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη έρνπλ ζηφρν λα ζπκβάινπλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο. Οη εηζεγήζεηο 

θαιχπηνπλ επξχ θάζκα ζεκάησλ φπσο: 

 Παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 Ιζηνξηθή εμέιημε θαη δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 Λάζε θαη παξαλνήζεηο ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

 Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Γεληθέο αξρέο παηδαγσγηθψλ θα δηδαθηηθψλ  πξνζεγγίζεσλ.  

θέςεηο ππάξρνπλ ζηνπο Μαζεκαηηθνχο θχθινπο ζρεηηθά κε ηελ 

επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ επηηπρνχο ζεζκνχ ηεο καζεκαηηθήο εβδνκάδαο απφ ηελ 

Δ.Μ.Δ. πνπ ηφζα πξνζέθεξε,  θαζψο θαη ηελ αλάγθε ελεξγνπνίεζεο θαη αλάδεημεο 

ηεο ζχλδεζεο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ 

δηαζεκαηηθφηεηα. 
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χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία ή αιιηψο 

δηεπηζηεκνληθή δηδαζθαιία ελλννχκε εθείλε ηε κνξθή δηδαζθαιίαο θαηά ηελ νπνία, 

αθελφο ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο εληαηνπνηείηαη θαη αθεηέξνπ ε δηδαζθαιία 

είλαη επξεκαηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο κνξθήο. Κνληνινγίο ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο δελ αθνξά ρσξηζηά καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζε ηαθηή ψξα ην θαζέλα, 

αιιά δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο σο θάηη 

ην εληαίν θαη αδηαίξεην. Η δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θιαζηθή 

Διιάδα. Ο Πιάησλαο αλαθέξεη ζρεηηθά ζηελ Πνιηηεία. «Τα ρύδελ καζήκαηα 

ζπλαπηένλ εηο ζύλνςηλ αιιήισλ ησλ καζεκάησλ θαη ηεο ηνπ όληνο θύζεσο». Γειαδή 

ηα ζθφξπηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα δηαηαρζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη σο πξνο ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη σο πξνο 

ηε βαζχηεξε νπζία ησλ πξαγκάησλ. (Θενδψξνπ,2008) 

Η επηηαθηηθή αλάγθε ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζηεξεφηππεο αληίιεςεο, ηεο 

απνζηξνθήο  θαη ηνπ θφβνπ πνπ έρνπλ νη καζεηέο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, 

επηβάιιεη κηα  ειθπζηηθφηεξε πξνζέγγηζήο ηνπο κε λένπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ κε ηελ ππνζηήξημε  ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Πξνο ελίζρπζε 

ησλ αληηιήςεσλ απηψλ είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ 

ζην φηη «νη καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ λέεο ηερλνινγίεο κε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα ινγηζκηθά, παξνπζίαζαλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ θαη απέθηεζαλ γξεγνξφηεξα βαζηθέο γλψζεηο». 

 

3.11   Γηθησαθοί    ηόποη - πύιες    καζεκαηηθώλ 

Οη δηθηπαθνί ηζηφηνπνη, νη νπνίνη αθνξνχλ ηε Μαζεκαηηθή Δπηζηήκε (ζε 

εζληθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν) απνηεινχλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θάζε ζχγρξνλεο  

δηδαζθαιίαο. Θεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά επεηδή ν 

δηδαζθαιηθφο ρξφλνο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο, ε πξφζβαζε ζηηο ζειίδεο απηέο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε ρξφλν πνπ ν εθπαηδεπφκελνο βξίζθεηαη καθξηά 

απφ ην ρψξν δηδαζθαιίαο. Οη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπφκελνο (καζεηήο ή 

θνηηεηήο) απνπζηάδεη απφ ην ρψξν απηφ είλαη πνιιέο. Δλδεηθηηθά ινηπφλ, κπνξνχλ λα 

αλαθεξζνχλ σο αηηίεο, ε αζζέλεηα, ε ζσκαηηθή θνχξαζε ιφγσ ρεηξνλαθηηθήο 

εξγαζίαο, ν εγθιεηζκφο, ζνβαξά νηθνγελεηαθά ή θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ε απφζηαζε 

ηνπ ρψξνπ δηδαζθαιίαο απφ ην ηελ θαηνηθία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ηα έληνλα θαηξηθά 
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θαηλφκελα, πξνθαηάιεςε θαη θφβνο πξνο ηα Μαζεκαηηθά θ.ά. Οη αηηίεο απηέο 

ζεσξνχληαη πνιχ ζπλεζηζκέλεο ζηα Δζπεξηλά Λχθεηα. 

Η αλαπιήξσζε ησλ ρακέλσλ δηδαθηηθψλ σξψλ αιιά θαη ε εθνχζηα θαη 

νηθεηνζειήο ελαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ κε ηα Μαζεκαηηθά, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε εκέξεο πνπ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αξγεί ιφγσ ενξηψλ, 

δηαθνπψλ θιπ ή θαη θαηά ηελ ίδηα εκέξα ηεο απνπζίαο ηνπ.  Δθηφο απφ ηηο πχιεο πνπ 

αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά, ππάξρνπλ θαη ηα forum, δειαδή δηθηπαθνί ηφπνη 

ζπλάληεζεο – ζπδήηεζεο αλζξψπσλ κε καζεκαηηθέο αλεζπρίεο  γηα ηε ζχγρξνλε θαη 

αζχγρξνλε αληαιιαγή απφςεσλ  γχξσ απφ ηα Μαζεκαηηθά.   

Ο πινχηνο ησλ επίζεκσλ αλαθνξψλ ζηα Μαζεκαηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ 

πεξηιακβάλεη ειιεληθνχο θαη δηεζλείο δηθηπαθνχο ηφπνπο, εηθνληθά εξγαζηήξηα κε 

κηθξνεθαξκνγέο Java,  θαηαιφγνπο κε Μαζεκαηηθφ ινγηζκηθφ, δηθηπαθνχο ηφπνπο 

ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα κε θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, ειεθηξνληθά 

βηβιία, εθαξκνγέο θ.ά. ηα επφκελα γίλεηαη παξάζεζε νξηζκέλσλ απφ απηψλ ησλ 

ππιψλ κε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ επηζηεκνληθψλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο.   

 

3.11.1   Δγτώρηες   καζεκαηηθές  πύιες 

(Ι).ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ (Δ.Μ.Δ.) (http://www.hms.gr) 

Απφ ηηο εγθπξφηεξεο δηθηπαθέο ζειίδεο αλαθνξάο ζε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε 

επίθεληξν ηα Μαζεκαηηθά, ζεσξείηαη ε ηζηνζειίδα ηεο «Διιεληθήο Μαζεκαηηθήο 

Δηαηξείαο». Η Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξία (ΔΜΔ) ηδξχζεθε ην 1918 ζηελ Αζήλα, 

έρεη πιένλ παξαξηήκαηα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη θπξίσο 

ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά. Μέιε ηεο είλαη πηπρηνχρνη καζεκαηηθνί. Η εηαηξεία 

δηνξγαλψλεη κηα δηαδηθαζία επηινγήο ηεο εζληθήο νκάδαο γηα ηε Βαιθαληθή θαη ηε 

Γηεζλή Οιπκπηάδα Μαζεκαηηθψλ. Η δηαδηθαζία δνκείηαη ηεξαξρηθά απφ ηξεηο 

παλειιήληνπο δηαγσληζκνχο: Θαιήο, Δπθιείδεο θαη Αξρηκήδεο. ηνπο δηαγσληζκνχο 

ιακβάλνπλ κέξνο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. 

εηξά απφ επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη γηα ηνπο επηζθέπηεο 

ηεο ζειίδαο. Υξήζηκε φρη κφλν γηα εθπαηδεπνκέλνπο αιιά θαη γηα εθπαηδεπηέο, 

πεξηιακβάλεη Βάζε Γεδνκέλσλ κε αζθήζεηο Μαζεκαηηθψλ δηακνηξαζκέλεο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο. ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δ.Μ.Δ.   ππάξρνπλ, ε 

ζπιινγή αζθήζεσλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, καδί κε ηηο 

http://www.hms.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/1918
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
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ιχζεηο ηνπο, θαζψο θαη ε πξφθιεζε θαη επηθνηλσλία πξνο καζεηέο θαη καζεκαηηθνχο 

γηα δηαθνξεηηθνχο – πξσηφηππνπο  ηξφπνπο ιχζεο αζθήζεσλ νη νπνίεο  θαη 

δεκνζηεχνληαη. Δπίζεο ππάξρνπλ παξαπνκπέο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

Μαζεκαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζην Γηαδίθηπν αιιά θαη ζε άιινπο ηφπνπο νη νπνίνη 

παξνπζηάδνπλ  Μαζεκαηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ε Δπξσπατθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία.  

 

 

(Η αρτηθή ζειίδα σποδοτής ηες Δ.Μ.Δ.) 

Οη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, ζην λέν ζεζκφ ηνπ θαινθαηξηλνχ ζρνιείνπ, ην 

νπνίν ζπλδπάδεη ηηο δηαθνπέο κε καζεκαηηθή εμάζθεζε,  κεληαία έθδνζε πεξηνδηθψλ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο ν  «Δπθιείδεο», θαζψο θαη ελεκέξσζε γηα βηβιία 

ινγνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα Μαζεκαηηθά (π.ρ. «Σν 

ζεψξεκα ηνπ παπαγάινπ» θ.ά.). Σέινο ππάξρεη ελεκέξσζε, γηα ηα ζπλέδξηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο, ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ζηα νπνία 

αλαπηχζζνληαη πξσηνπνξηαθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Μαζεκαηηθή επηζηήκε, ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

γεληθά  θάζε ηη λέν θαη ηεθκεξησκέλν αθνξά ηελ πξναγσγή θαη ηελ εμέιημε ησλ 

καζεκαηηθψλ.      

(ΙΙ).ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ  (http://www.math.uoc.gr) 

Σν Σκήκα Μαζεκαηηθψλ είλαη ην αξραηφηεξν ηκήκα ηεο ζρνιήο ζεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Γέρζεθε γηα πξψηε θνξά 

θνηηεηέο ην αθαδεκατθφ έηνο 1977-1978 θαη εδξεχεη ζην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο. 

Πξσηαξρηθφο ηνπ ζηφρνο  είλαη ε πξναγσγή, κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, 

http://www.math.uoc.gr/
http://147.52.130.151/sxoles_1.cfm
http://147.52.130.151/sxoles_1.cfm
http://www.uoc.gr/
http://www.heraklion-city.gr/
http://www.hms.gr/
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ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

πνηθίισλ εθαξκνγψλ ηεο. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία 

ηθαλψλ επηζηεκφλσλ, απαξαίηεησλ γηα ζεκαίλνληεο ηνκείο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ. 

 

(Η αρτηθή ζειίδα σποδοτής ηοσ Μαζεκαηηθού Σκήκαηος Παλ.Κρήηες) 

Η δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηνπ δηθηπαθήο πχιεο, απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε 

ησλ θνηηεηψλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εθάζηνηε επηινγψλ ηνπο. Σν πιήζνο ησλ 

επηινγψλ  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη πνιιαπιφ. Έηζη ην 

πξνζθεξφκελν δηδαθηηθφ έξγν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπνπδαζηψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, αιιά επεθηείλεηαη θαη ζε λένπο ηξφπνπο κάζεζεο κε 

ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εηδηθά κε ηελ εχζηνρε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Μαζεκαηηθνχ ηκήκαηνο, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 

ζηνπο θνηηεηέο, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ,  απφ θνηλνχ κε ην Σκήκα Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ, δίλνληάο ηνπο  ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη λα εηδηθεπζνχλ ζε κία απφ ηηο πέληε πξνηεηλφκελεο 

θαηεπζχλζεηο.(Θεσξεηηθά  Μαζεκαηηθά, Μαζεκαηηθή πξνζνκνίσζε θαη ηερληθέο 

Τπνινγηζκψλ, Δπηρεηξεζηαθά Μαζεκαηηθά, Μαζεκαηηθά ζεκέιηα Πιεξνθνξηθήο θαη 

εθαξκνγέο θαη Μαζεκαηηθά γηα ηελ Δθπαίδεπζε).  

Δπίζεο κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο λα πιεξνθνξεζεί γηα εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πέξαλ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ πξσηφηππσλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε 

καζεκαηηθά πεξηνδηθά πςειήο ζηάζκεο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα 

ζπλεξγαδφκελα κε απηφ παλεπηζηήκηα, ε πξφζθιεζε αμηφινγσλ επηζηεκφλσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα Παλεπηζηεκηαθέο δηαιέμεηο γηα ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζεηξψλ 

http://www.tem.uoc.gr/gr/index.html
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/genika/index_html#KATEY
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/genika/index_html#KATEY
http://web-server.math.uoc.gr:1080/drasthriothtes/dialekseis/
http://web-server.math.uoc.gr:1080/drasthriothtes/pixoridi/
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εηδηθψλ δηαιέμεσλ, καζεκαηηθψλ δηαγσληζκψλ, παλειιήλησλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

Καη γεληθά σο πξσηνπφξν ζηελ εηζαγσγή λεσηεξηζηηθψλ αληηιήςεσλ πεξί ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζηε ζχγρξνλε καζεκαηηθή 

έξεπλα θαη ηηο επηζηεκνληθέο  δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπληεινχληαη  ζηνλ δηεζλή 

αθαδεκατθφ ρψξν. 

Με ηε επίγλσζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηηο εκέξεο καο 

ηα ειεθηξνληθά πνιπκέζα - θαη ηδηαηηέξσο ην δηαδίθηπν - θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

αλαλέσζεο ηεο ηζηνζειίδεο, νχησο ψζηε ε πινήγεζε λα γίλεηαη  κε επθνιία, έρνληαο 

σο ζηφρν ηελ  πξνζθνξά ηνπ νπζηψδνπο ηκήκαηνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαδεηνχληαη. 

 (ΙΙΙ).TeleMath - H Διιεληθή Μαζεκαηηθή πύιε (http://www.telemath.gr) 

Ο TeleMath ζεσξείηαη απφ ηνπο πην δεκνθηιείο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηα καζεκαηηθά. Γηαζέηεη έλα επξχ πιαίζην εθαξκνγψλ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, μεθηλψληαο απφ πνιχ κηθξέο ειηθηαθέο νκάδεο κέρξη ηηο 

Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο. πγθεθξηκέλα, ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν δηαζέηεη πξφγξακκα, 

κε ην νπνίν γίλνληαη πξάμεηο γηα καζεηέο Α’ θαη Β’ Γεκνηηθνχ ππφ κνξθή παηρληδηνχ 

θαη test. ην Γπκλάζην ππάξρνπλ εηδηθά ζέκαηα ζεσξίαο κε πιήζνο παξαδεηγκάησλ 

δνζκέλα κε πνιχ φκνξθν θαη εχιεπην ηξφπν φπσο, πξφζζεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ  

νκφζεκσλ ή εηεξφζεκσλ  αξηζκψλ, πνηνί αξηζκνί ιέγνληαη αληίζεηνη θαη πνηνη 

αληίζηξνθνη, ηδηφηεηεο πξφζζεζεο , πνιιαπιαζηαζκνχ, θαη δπλάκεσλ, ε έλλνηαο ηεο 

ηεηξαγσληθήο ξίδαο, ηεο αληζφηεηαο θ.ά. Γηα ηε Λπθεηαθή βαζκίδα, ππάξρεη 

νξγαλσκέλε Σξάπεδα Θεκάησλ  ζηελ νπνία  πεξηέρνληαη πξνβιήκαηα, ζέκαηα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Λπθείνπ θαη πξνέξρνληαη 

απφ ηελ ζρνιηθή χιε. 

 Σα ζέκαηα πνπ δίδνληαη είλαη ηαμηλνκεκέλα θαηά βαζκφ δπζθνιίαο θαη 

πξνζθέξεηαη ππφδεημε  γηα θάζε άζθεζε. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αζθήζεσλ 

κε ηπραίν ηξφπν ή κε θξηηήξηα βαζκνχ δπζθνιίαο θαη ηχπνπ αζθήζεσλ. Απφ ηελ 

ηξάπεδα ζεκάησλ ζα κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο θαζεγεηήο ή καζεηήο λα δεκηνπξγεί 

δηαγσλίζκαηα βάζεη θξηηεξίσλ πνπ δίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ππάξρεη  βνήζεηα ζηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κία νξγαλσκέλε ηξάπεδα 

ζεκάησλ. Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ηελ Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ππάξρεη ε πξννπηηθή   

http://web-server.math.uoc.gr:1080/drasthriothtes/diagwnismoi/
http://web-server.math.uoc.gr:1080/drasthriothtes/synedria/
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πξνζθνξάο ακεηβνκέλσλ  ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζηα αλψηεξα καζεκαηηθά γηα 

θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο. 

 

(Η αρτηθή ζειίδα σποδοτής ηες TeleMath) 

ε φηη αθνξά ην Μαζεκαηηθφ Λνγηζκηθφ, ππνδεηθλχνληαη ζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν κε ινγηζκηθφ πνπ έρεη αλαπηπρζεί εηδηθά γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ηφζν απφ θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη απφ θνξείο ηνπ Διιαδηθνχ 

ρψξνπ. Δπί πιένλ,  ινγηζκηθφ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφ απφζηαζε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαζψο θαη θάζε ειεθηξνληθή έθδνζε πνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα 

Μαζεκαηηθψλ.  

Δπίζεο νη επηινγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ TeleMath, αλαθέξνληαη ζε βηβιία 

Μαζεκαηηθψλ, cd, dvd, ζέκαηα καζεκαηηθψλ πνπ δηαζθεδάδνπλ, ηε ζρέζε 

Μαζεκαηηθψλ θαη Φηινηειηζκνχ, ηελ Ιζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηελ έθδνζε 

Φεθηαθνχ Μαζεκαηηθνχ  πεξηνδηθνχ, άξζξα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαθηηθή ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, δνθηκαζίεο Δπθπΐαο, Μαζεκαηηθνχο δηαγσληζκνχο, ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο Δπθιείδεηαο θαη ηεο Γπλακηθήο γεσκεηξίαο, δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίαο, 

ζπλδέζκνπο κε ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο θαη πνιιά αθφκε ρξήζηκα βνεζήκαηα. 

(IV).ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ (http://www.pi-schools.gr/) 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο ρψξαο καο, 

δηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, αθ’ ελφο κελ παξέρεη (πέξαλ ησλ νδεγηψλ γηα 

ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ) ηα αληίζηνηρα βηβιία ησλ καζεκαηηθψλ ζε 

ςεθηαθή πιένλ κνξθή (κλεία πεξί απηψλ γίλεηαη ζε άιιν ζεκείν ηεο παξνχζεο 

δηαηξηβήο) αθ΄εηέξνπ πξνηξέπεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα λα επηζθεθζεί  

νξηζκέλεο έγθπξεο ειεθηξνληθέο πχιεο επξσπατθψλ θξαηψλ νη νπνίεο έρνπλ θχξην 

αληηθείκελφ ηνπο ηε Μαζεκαηηθή επηζηήκε.   
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(Η αρτηθή ζειίδα σποδοτής ηοσ Διιεληθού Παηδαγφγηθού Ιλζηηηούηοσ) 

 

3.11.2   Δσρφπαχθές θαη δηεζλείς πύιες καζεκαηηθώλ 

(I).Cut the Knot (http://www.cut-the-knot.org/ctk) 

 

 

 

Σν «Cut the Knot» είλαη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ πεξηέρεη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ θαηάιιειν γηα καζεηέο,  θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη  γηα νπνηνλδήπνηε 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα Μαζεκαηηθά. ηνλ δηθηπαθφ απηφ ηφπν ππάξρεη κεηαμχ άιισλ, 

κία ζπιινγή (Interactive Activities) απφ 410 εθαξκνγέο Java (Java Applets) 

ηαμηλνκεκέλεο ζε θαηεγνξίεο, φπσο Άιγεβξα, Γεσκεηξία, Αλάιπζε, θιπ. Οη 

εθαξκνγέο απηέο απνηεινχλ θαηάιιειεο πξνζνκνηψζεηο πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ γηα ηε δηεξεχλεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

 

http://www.cut-the-knot.org/ctk/index.shtml
http://www.cut-the-knot.org/ctk
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(II).Math Academy Online (http://www.mathacademy.com/pr/prime) 

 

Η ηζηνζειίδα ηνπ «Math Academy Online», αλαθέξεηαη ζε κία 

Δγθπθινπαίδεηα Μαζεκαηηθψλ (Platonic Realms Interactive Mathematics 

Encyclopedia).  Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα πνιιέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Ιζηνξίαο ηνπο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ιεκκάησλ 

πνπ αθνξνχλ είηε ην βαζηθφ, είηε ην πξνρσξεκέλν επίπεδν ή θαη ηα δχν. Οη 

πξνζδηνξηζκνί ησλ επηπέδσλ βαζηθφ θαη πξνρσξεκέλν είλαη επξείεο θαη ε   έλλνηά 

ηνπο πνηθίιιεη απφ  ζέκα ζε ζέκα. Έηζη ππάξρνπλ θαηαρσξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

άιγεβξα, ηελ αλάιπζε, θαη ηελ ηνπνινγία. Οη ζπνπδαζηέο ζρνιηθήο ειηθίαο 

επηζπκνχλ  πηζαλψο λα επηιέμνπλ ηα βαζηθά καζεκαηηθά κφλν. Οη ζπνπδαηφηεξεο 

γεληθέο θαηεγνξίεο αλαθέξνληαη ζηελ  

 Άιγεβξα: Με ζέκαηα άιγεβξαο  φπσο ε γξακκηθή άιγεβξα, ε  ζεσξία 

νκάδσλ, ε ζεσξία Galois, θαζψο θαη ε άιγεβξα φπσο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε αιγεβξηθή ηνπνινγία, θ.ιπ.  

 Αλάιπζε: Πξνρσξεκέλνη  ππνινγηζκνί, πξαγκαηηθή αλάιπζε, 

ζχλζεηε αλάιπζε, ιεηηνπξγηθή αλάιπζε, ζεσξία ηνπ κέηξνπ, ζεσξία 

νινθιήξσζεο, αξκνληθή αλάιπζε θαη ζεσξία θπκάησλ, θ.ιπ.  

 Βηνγξαθία: Βηνγξαθηθέο ιίζηεο επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηα 

Μαζεκαηηθά.  

 Λνγηζκφο: ια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εληαίν θαη 

πνιπκεηαβιεηφ ινγηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ δηαλπζκαηηθνχ 

ινγηζκνχ θαη ηεο αλαιπηηθήο γεσκεηξίαο.  

 Πιεξνθνξηθή: ια ηα ζέκαηα γχξσ απφ ηελ πιεξνθνξηθή.  

 Ιδηαίηεξα Θέκαηα Μαζεκαηηθψλ: Σα βαζηθά ζέκαηα έλα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ ζην ηδηαίηεξν καζεκαηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαζηθήο θαζνξηζκέλεο ζεσξίαο, ηε ζεσξία 

ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, ηηο πηζαλφηεηεο, ηα δίθηπα, θαη ηε ινγηθή 

θαη ηηο απνδείμεηο αξρήο.  

http://www.mathacademy.com/pr/prime/index.asp
http://www.mathacademy.com/administration/sponsors/ad_click.asp?ADID=40&URL=www.calc101.com
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 Οηθνλνκηθά: Αλαθνξά ζε φια ηα ζέκαηα,  ηδηαηηέξσο απηά πνπ 

αθνξνχλ  ηελ επηρείξεζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε, θαη ηα νηθνλνκηθά.  

 Γεσκεηξία: Γεσκεηξηθά ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε-

Δπθιείδεηαο  γεσκεηξίαο.  

 Θεσξία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ: Θέκαηα ζεσξεηηθά ησλ γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ.  

 Ιζηνξία: νπνηεζδήπνηε θαηαρσξήζεηο εθηφο απφ ηε βηνγξαθία 

επηζηεκφλσλ,  πνπ ζπζρεηίδνληαη κε θάπνην ηξφπν κε ηελ ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκείσζεο, ησλ κεζφδσλ θαη 

ησλ ζπζθεπψλ, θαη ησλ ζεκαληηθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ.  

 Θεκειηαθέο ζεσξίεο: Η ζεσξία ηεο  ινγηθήο , ζεσξία θαηεγνξίαο, 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη ηηο ιίζηεο γηα ηε θηινζνθία ησλ καζεκαηηθψλ.  

 Θεσξία αξηζκψλ: ια ηα ζρεηηθά ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αιγεβξηθήο θαη αλαιπηηθήο ζεσξίαο αξηζκνχ, θαη πξνρσξεκέλα 

ζέκαηα φπσο ηα κνξθσκαηηθά έληππα, θ.ιπ.  

 Φπζηθή επηζηήκε: ια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο.  

 ηαηηζηηθή: ια ηα ζρεηηθά ζέκαηα.  

 Σνπνινγία: ια ηα ζρεηηθά ζέκαηα.  

 Σξηγσλνκεηξία: ια ηα ζρεηηθά ζέκαηα.  

(III).Maths online (http://www.univie.ac.at/future.media/moe) 

 

Σν «Maths online» είλαη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Βηέλλεο. Δίλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

θαη πεξηέρεη δηαδξαζηηθά αμηνινγηθά ηεζη θαηάιιεια γηα ηα Μαζεκαηηθά ηεο 

Λπθεηαθήο   Δθπαίδεπζεο. Σν πιηθφ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ ηφπν απηφ είλαη δσξεάλ 

δηαζέζηκν γηα ηνπηθή απνζήθεπζε ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ. Γηαζέηεη θαηάινγν 

ρξήζηκσλ ζπλδέζεσλ κε άιιεο καζεκαηηθέο ζπιινγέο. ε απηήλ ηελ ζειίδα 

ππάξρνπλ κεξηθέο επηιεγκέλεο ζπλδέζεηο κε ηηο ζπιινγέο απηέο, πξνζθαιψληαο ην 

ζπνπδαζηή  λα εξεπλά θαη λα αλαθαιχπηεη επηζηεκνληθά ζέκαηα γχξσ απφ ηα 

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/index.html
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Μαζεκαηηθά ζηνλ Παγθφζκην  Ηζηφ. Δπίζεο δηαζέηεη ππνδείμεηο γηα ζπλδέζεηο κε  ηα 

ζπνπδαηφηεξα θαη κεγαιχηεξα Παλεπηζηήκηα,  (θαη ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο ηνπο) 

ησλ Η.Π.Α. ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο θ.ά.  

(IV).Count On (http://www.counton.org) 

 

  Ο δηθηπαθφο ηφπνο «Count On»  είλαη κηα  θπβεξλεηηθά ρξεκαηνδνηνχκελε 

Αγγιηθή ζειίδα, κε έληνλν γξαθηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζαλ ζθνπφ έρεη ηελ πξνψζεζε 

ηεο καζεκαηηθήο παηδείαο. Δίλαη κηα εθπαηδεπηηθή πχιε γηα ηα Μαζεκαηηθά κε 

πνιιέο πξσηφηππεο, λεαληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πιήζνο πιηθνχ. Δκπεξηέρεη ην 

ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνχ ην νπνίν απνηειεί ρξήζηκν θαη ζχγρξνλν δηδαθηηθφ – 

παηδαγσγηθφ εξγαιείν  γηα ηελ εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. Δίλαη γλσζηφο ν 

ειθπζηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ καζεηή δηα ηνπ παηρληδηνχ, έηζη κε ηε βνήζεηα 

ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ αλαδεηθλχεηαη  ν ηδηαίηεξνο  ξφινο ηνπ σο θίλεηξν 

κάζεζεο.  Αλάκεζα ζηα άιια, δηαζέηεη θαη ην θαηαπιεθηηθφ κνπζείν Matrix πνπ 

πεξηέρεη πιηθφ γηα Μαζεκαηηθά θαη Σερλνινγία κε ην αλάινγν ηζηνξηθφ ππφβαζξν, 

θαζψο θαη πινχζην ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν γηα λεαληθέο ειηθηαθά νκάδεο. 

(V).Manipula Math with Java (http://www.ies.co.jp/math/java) 

 

 

Σν «Manipula Math with Java» είλαη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ πεξηέρεη 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαηάιιειν γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ 

http://www.counton.org/
http://www.ies.co.jp/math/java/
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ηεο Δθπαίδεπζεο. ηνλ ηφπν απηφ ππάξρεη κεηαμχ άιισλ, κεγάιε ζπιινγή  Java 

Applets ηαμηλνκεκέλεο ζε θαηεγνξίεο, φπσο Κσληθέο Σνκέο, Σξηγσλνκεηξία, 

Αλάιπζε, Γηαλχζκαηα, Μηγαδηθνί αξηζκνί  θιπ. Οη εθαξκνγέο απηέο απνηεινχλ 

θαηάιιειεο πξνζνκνηψζεηο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα δπλακηθνχ ρεηξηζκνχ γηα ηε 

δηεξεχλεζε θαη πεηξακαηηζκφ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 

(VI).Explore Learning (http://www.explorelearning.com) 

To «Explore Learning» απνηειεί  έλαλ δηθηπαθφ ηφπνο, ν νπνίνο   πεξηέρεη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα Μαζεκαηηθά, ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο. Ο 

επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηα ζπλνδεπηηθά ζρέδηα καζήκαηνο θαη θχιια 

 

εξγαζίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, video θ.ά. Σν δηαζέζηκν πιηθφ είλαη θαηάιιειν γηα 

φιεο ηηο ηάμεηο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ.  

(VΙΙ).MathsNet (http://www.mathsnet.net) 

 

Ο «MathsNet» είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο δηθηπαθφο ηφπνο πνπ παξέρεη δσξεάλ 

δηαδξαζηηθφ (interactive) καζεκαηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ο ηφπνο 

απηφο έρεη ζρεδηαζηεί ζαλ έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν κε ηξφπν ψζηε λα πξνηξέπεη ηνλ 

ρξήζηε λα ζπκκεηέρεη παξά λα είλαη παζεηηθφο παξαηεξεηήο. Παξέρεη πιήζνο 

δηαδξαζηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν  δηεπθνιχλεη ηε δηεξεχλεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

(VIII).The Math Forum: Internet Mathematics Library (http://mathforum.org/library) 

 

Η δηεχζπλζε απηήο ηεο πχιεο, πεξηέρεη ζρέδηα καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηα 

Μαζεκαηηθά γηα φια ηα επίπεδα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζην δηδάζθνληα, αλαθέξεηαη  επί 

παξαδείγκαηη ζηε δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο θαη  πξνζθέξνληαη 

http://www.explorelearning.com/
http://www.explorelearning.com/
http://www.mathsnet.net/
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πνιιαπιέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο απφ επηζηεκνληθή θαη ηζηνξηθή πιεπξά, θαζψο 

επίζεο,  δίδνληαη θαη πνιιά ελαιιαθηηθά ζελάξηα παξνπζίαζεο ηνπ Θεσξήκαηνο, 

δηαθνξεηηθνί  ηξφπνη απφδεημήο ηνπ θαη εθαξκνγέο ηνπ.  

(IX).Project Interactivate (http://www.shodor.org/interactivate) 

 

 

Δίλαη έλαο δηθηπαθφο ηφπνο ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο 

(Shodor Education Foundation, Inc.) θαη κεηαμχ άιισλ πεξηέρεη πάλσ απφ 70 ζρέδηα 

καζήκαηνο θαη 100 δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε Java εθαξκνγέο θαη 

θαιχπηνπλ κεγάιν θάζκα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο ηνπο.  

(X).Interactive Mathematics (http://nlvm.usu.edu/en/nav) 

 

Σέινο ν δηθηπαθφο ηφπνο «Interactive Mathematics» έρεη πξνθχςεη απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ National Science Foundation (NSF) θαη ηνπ Utah State University. 

Πεξηέρεη κία βηβιηνζήθε απφ δηαδξαζηηθά, εηθνληθά εξγαζηήξηα ζρεδηαζκέλα ζε 

πεξηβάιινλ Java, θαηάιιεια γηα δηδαζθαιίεο Μαζεκαηηθψλ ζην Γεκνηηθφ αιιά 

θπξίσο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. ηφρνο ησλ ζρεδηαζηψλ είλαη, κέζα απφ 

ηελ δηαρείξηζε εηθνληθψλ αληηθεηκέλσλ, νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζηα Μαζεκαηηθά 

κε απιφ θαη επράξηζην ηξφπν. 

(ΧΙ).Η  εσρφπαχθή  καζεκαηηθή  εηαηρεία (http://www.euro-math-soc.eu/) 

Η Δπξσπατθή Μαζεκαηηθή εηαηξεία ηδξχζεθε ην έηνο 1990. Η ιεηηνπξγία ηεο  

 

http://www.shodor.org/interactivate
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html
http://www.euro-math-soc.eu/
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είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ καζεκαηηθψλ 

πηπρψλ ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Δηδηθφηεξα ζηνρεχεη ζηελ επέθηαζε  ηεο 

έξεπλαο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπο. Κάζε ηέζζεξα ρξφληα, 

δηνξγαλψλεη ην Παλεπξσπατθφ πλέδξην Μαζεκαηηθψλ ζην νπνίν ηηκψληαη θαη 

βξαβεχνληαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ κε ην πνηνηηθφ ηνπο έξγν ζπκβάινπλ ζηελ 

εμχςσζε   ηνπ επηπέδνπ ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

(ΧΙΙ).Η Δσρφπαχθή ειεθηροληθή βηβιηοζήθε καζεκαηηθώλ 

                  (http://www.emis.de/journals/index.html) 

 

Η Δπξσπατθή  ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε καζεκαηηθψλ ηδξχζεθε ην 1996.  

Θεσξείηαη ε καθξνβηφηεξε θαη κεγαιχηεξε βηβιηνζήθε, ε νπνία παξέρεη αλνηθηή 

πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα  καζεκαηηθά. Πεξηέρεη ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, 

ζπιινγέο άξζξσλ, κνλνγξαθίεο, θαη άιιεο ειεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ. ιν ην πιηθφ είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε πξφζβαζε 

είλαη ζπλήζσο δσξεάλ, εθηφο απφ νξηζκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηα νπνία είλαη 

θξαγκέλα γηα  κηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ακέζσο κεηά  θαζίζηαληαη 

ειεχζεξα θαη δηαζέζηκα.  

(ΧΙΙΙ).Η  Κσπρηαθή   καζεκαηηθή   εηαηρεία (http://www.cms.org.cy) 

Η επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο «Κππξηαθήο Μαζεκαηηθήο Δηαηξείαο» είλαη έλαο 

Μαζεκαηηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν ππάξρεη ελεκέξσζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε  ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ επηζθεπηψλ, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ  δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, 

εκεξνκελίεο έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή, ζέκαηα θαη απνηειέζκαηα 

ησλ δηαγσληζκψλ, ειεθηξνληθή εγγξαθή ζε δηαγσληζκνχο θαη ζπλέδξηα,  θαη πιήζνο 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηεξάζηην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ.  

 

http://www.emis.de/journals/index.html
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Δπίζεο ππάξρνπλ ηα πξαθηηθά Μαζεκαηηθψλ ζπλεδξίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εθδφζεηο πεξηνδηθψλ φπσο είλαη ην Μαζεκαηηθφ Βήκα Α’ θαη 

Β’, ελεκεξψζεηο γηα ηελ Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνπλ 

ηελ ηέρλε κε ηα Μαζεκαηηθά, αθίζεο, ζέκαηα Δπξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο,  θαη φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Αλαζεσξεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζθνπφο ηεο είλαη ε 

πξναγσγή θαη δηάδνζε ηεο Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

κειψλ ηεο κε θάζε λφκηκν κέζν πνπ ηείλεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

έξγνπ ηνπο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ε «ΚΤ.Μ.Δ» ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφνδν ηεο 

Παηδείαο γεληθά θαη εηδηθά ηεο Μαζεκαηηθήο, θαζψο θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα κηα ζχγρξνλε παηδεία ζηελ ππεξεζία ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ. 

 

(XIV).ΘΑΛΗ + ΦΙΛΟΙ (http://thalesandfriends.org/gr) 

 

Η δηθηπαθή πχιε «Θαιήο + Φίινη» παξνπζηάδεη κηα ηδηνκνξθία. πλδέεη ηα 

Μαζεκαηηθά κε ηνλ πνιηηηζκφ. Απνηειεί  κία κε-θεξδνζθνπηθή εηαηξεία κε έδξα ηελ 

Διιάδα θαη δηεζλή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία έρεη σο ζηφρν ην γεθχξσκα ηνπ ράζκαηνο 

αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά θαη άιιεο κνξθέο πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγίαο. Έρεη γηα 

ζηφρνπο ηε δηεξεχλεζε ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά θαη ηνλ 

αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, ηε αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ έθθξαζεο ησλ καζεκαηηθψλ κέζα 

ζηελ καζεκαηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηέινο ζέιεη λα αλαπηχμεη κηα  

πξφηαζε λέσλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηνλ πνιηηηζκφ γεληθά, θαη 

ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ,  ν «Θαιήο + Φίινη»  δεκηνπξγεί ηηο 

θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη επηθνηλσλία κέζσ δηαιέμεσλ, 

ζπδεηήζεσλ, ζπλεδξίσλ, ειεθηξνληθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εθδφζεσλ θαζψο θαη 

αληίζηνηρσλ εθδειψζεσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ην επξχηεξν θνηλφ.  

Η θηινζνθία απηήο ηεο ζειίδαο βαζίδεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο επέκβαζεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, δηφηη 

ππάξρεη ε παξαδνρή, φηη θαηά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο, ηα καζεκαηηθά 

πθίζηαληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο παξελέξγεηεο ηεο εθξεθηηθήο ηνπο αλάπηπμεο.  
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     πσο νκνινγνχλ νη δεκηνπξγνί απηήο ηεο άθξσο ελδηαθέξνπζαο 

ειεθηξνληθήο ηνπνζεζίαο ζηελ πξνκεησπίδα ηεο, παξφιν πνπ ε κεζνδνινγία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αθαίξεζε θαη ζηνλ απζηεξφ 

παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ (ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα απνζηαζηνπνηεί  απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα) ηα καζεκαηηθά απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κεγάιεο 

πεξηπέηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ ηδεψλ, κε βαζηέο δηαζπλδέζεηο φρη κφλν κε ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο αιιά θαη κε ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ πνιηηηζκνχ, δειαδή ηελ 

θηινζνθία, ηελ ηζηνξία, ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, ηελ ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε. 

Καη γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, απηέο νη πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

κπνξνχλ λα εκπινπηηζζνχλ νπζηαζηηθά απφ ηνλ δηάινγν κε ηα καζεκαηηθά. Απηή ε 

δηαδηθαζία ζα σθειήζεη φκσο θαη ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά, θαζψο ε ππεξεμεηδίθεπζε 

έρεη θαηαηκήζεη ηε καζεκαηηθή επηζηήκε ζε πνιινχο αλεμάξηεηνπο θιάδνπο, ζπρλά 

κε ειάρηζηε ή θαη θακία κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Η αλάπηπμε γισζζψλ κε ηηο 

νπνίεο λα κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί θαη λα κηιήζεη γηα ηα καζεκαηηθά ζε ηερληθά 

πξνζηηφ επίπεδν ζα ζπκβάιιεη επζέσο ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε πνπ έρνπλ νη ίδηνη 

νη καζεκαηηθνί γηα ηελ επηζηήκε ηνπο. 

 

3.12  Δπίιογος θεθαιαίοσ 

ηελ επνρή καο,  ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο γλψζεο πξνζπαζεί λα βγεη απφ 

ηηο παξαδνζηαθέο ηεο θφξκεο θαη εκθαλίδεηαη σο κηα πξνηξνπή γηα κηα δπλακηθή, 

δηαζέζηκε θαη ζπλεξγαηηθή πεξηπιάλεζε ζηα Μαζεκαηηθά ηνπ Internet. Έηζη ψζηε  

λα θαηαθέξνπκε κηα  απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Internet απφ ηνπο ζπνπδαζηέο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. Η παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή ρξήζε ηνπ Internet ζηελ ηάμε ησλ 

καζεκαηηθψλ, απνηειεί βάζε γηα έλα ελαιιαθηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα κε ζχγρξνλεο 

αληηιήςεηο θαη κεζφδνπο γηα ηα Μαζεκαηηθά.  

Η ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, θαηαθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν 

ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. ην γεγνλφο απηφ ζπληεινχλ νη αιιαγέο ζηνπο ζθνπνχο 

θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε δηεζλέο επίπεδν, ε αλάπηπμε 

λέσλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε άιιεο 

επηζηήκεο θαζψο  θαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή.   Δπίζεο ε αλάγθε εμνηθείσζεο ησλ 

λέσλ κε ηελ πιεξνθνξηθή θαη γεληθφηεξα, ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Έηζη γηα  λα είλαη ε 
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ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο  απνηειεζκαηηθή, δελ αξθεί κφλν ν 

κεραλνινγηθφο  εμνπιηζκφο,  αιιά  θαη  ζχγρξνλα  εθπαηδεπηηθά  κέζα,  δηαζέζηκα 

φηαλ ρξεηάδνληαη, νη δεμηφηεηεο ησλ θαζεγεηψλ ζηε ρξήζε ηνπο, ε θαηάιιειε 

παηδαγσγηθή   ζεσξία πνπ δηθαηνινγεί   θαη θαηεπζχλεη   ηελ ρξήζε   ηνπο  θαη   ηέινο 

ε  χπαξμε ππεξεζηαθψλ  δνκψλ ππεχζπλσλ, γηα ην  ζρεδηαζκφ, ηελ      αλάπηπμε,   

ηελ εθαξκνγή  θαη ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  πξνγξακκάησλ    δηδαζθαιίαο. 

(Υαηδεγεσξγίνπ,  2006) 

Δίλαη πξνθαλέο πιένλ, φηη ε πιεξνθνξηθή αλνίγεη λένπο δξφκνπο γηα ηελ 

νπηηθή έθθξαζε ηεο ζθέςεο. Έηζη ε επαθή ηνπ καζεηή κε ηα καζεκαηηθά κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηνλψλεη ην καζεκαηηθφ ελδηαθέξνλ. Χο αληίδνην ζηελ απνζηξνθή πνιιέο 

θνξέο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά, είλαη κηα πεηξακαηηθή εκπεηξία – 

πξφγξακκα (Magna High - www.magnahigh.com)  ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ 

κπνξεί ν καζεηήο λα είλαη κπξνζηά ζε κηα παξαζηαηηθή ειεθηξνληθή ζειίδα ζην 

δηαδίθηπν, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη παηρλίδηα κε ηφμα θαη γαιαξίεο γηα λα 

δηδάζθνληαη ηα θνξπθαία θαη βαζηθά καζήκαηα ηεο γεσκεηξίαο θαη ησλ 

δεπηεξνβάζκησλ εμηζψζεσλ. Σν πξφγξακκα  παξνπζηάδεη  ζηνηρεία θφκηθ θαη 

κπνξνχλ νη καζεηέο λα ην εληνπίζνπλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, φπνπ 

πξνζθέξνληαη δσξεάλ παηρλίδηα ζηνπο επηζθέπηεο αιιά θαη δνκεκέλα καζήκαηα 

καζεκαηηθψλ ζε ζπλδξνκεηέο. Σν πξφγξακκα  απεπζχλεηαη ηφζν ζε ζρνιεία φζν θαη 

ζε κεκνλσκέλνπο καζεηέο. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε, φηη ε ζρέζε  

Μαζεκαηηθψλ θαη Σερλνινγίαο είλαη ηζρπξφηαηε φζν πνηέ άιινηε. Γηφηη, φρη κφλν ηα 

Μαζεκαηηθά ζεκειηψλνπλ ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία, αιιά ακθίδξνκα, ε ηερλνινγία 

δεκηνπξγεί (θαη πξνθαιεί) λέα καζεκαηηθή ζθέςε. (ππξάθεο, 2008) 
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Γηδαζθάινπο  δεηεηένλ  ηνίο  ηέθλνηο, νί θαί ηνίο βίνηο εηζίλ αδηάβιεηνη θαί  ηνίο 

ηξόπνηο αλεπίιεπηνη θαί ηαίο εκπεηξίαηο άξηζηνη. 

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                         ΠΛΟΤΣΑΡΥΟ       45-120 κ.Υ. 
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    4.1    Πξνιεγόκελα Κεθαιαίνπ 

    4.2    Η θαηαγξαθή ηεο Ειιεληθήο  πξαγκαηηθόηεηαο  

                    4.2.1    Η Επξσπατθή άπνςε 

   4.3    Οη ζεηηθέο παηδαγσγηθέο – πξαθηηθέο  εκπεηξίεο 

                      4.3.1    Η δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ 

                    4.3.2    Η άπνςε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

                    4.3.3    Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

         4.3.4    H  αγνξά  εξγαζίαο 

                    4.3.5    Η αλάγθε ηεο εηζδνρήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

                    4.3.6    Οη Μαζεκαηηθέο ειεθηξνληθέο θνηλόηεηεο  

                    4.3.7    Η αλαδσνγόλεζε ηνπ Μαζεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο  

                    4.3.8    Η θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ 

   4.4   Μέξηκλα γηα ηηο  επαίζζεηεο  θνηλσληθά νκάδεο 

   4.5   Πξνβιεκαηηζκόο θαη  θίλδπλνη από ηηο λέεο ηερλνινγίεο  

                    4.5.1    Η ειεθηξνληθή απηνλνκία 

                    4.5.2    Οη δύν ηξόπνη ζθέςεο 

                    4.5.3    Ο πεξηνξηζκόο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

                    4.5.4    Οη ρακειέο ηαρύηεηεο δηείζδπζεο  

                    4.5.5    Ο θίλδπλνο ηεο ζενπνίεζεο  

                    4.5.6    Οη νηθνλνκηθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε 

                    4.5.7    Σα έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα 

                    4.5.8    Η απώιεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

                    4.5.9    Οη γνλείο – ην δηαδίθηπν – νη άγλσζηνη 

                    4.5.10  Η βαζηά ζπληεξεηηθή ζηάζε 

                    4.5.11  Οη κέζνδνη  αμηνπνίεζεο   

         4.5.12  Σν καθξηλό ηαμίδη ηεο γλώζεο 

   4.6   Επίινγνο θεθαιαίνπ 
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4.1   Πξνιεγόκελα Κεθαιαίνπ 

ην παξφλ θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ακθίπιεπξεο (θπξίσο παηδαγσγηθέο) 

δξάζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ζηε καζεκαηηθή 

επηζηήκε. Όπσο νηηδήπνηε θαηλνχξγην, λεσηεξηθφ θαη ζχγρξνλν, πξνθαιεί θξίζεηο 

ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πνπ εθαξκφδεηαη, έηζη θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζηαδηαθά 

ππεηζέξρνληαη ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, απφ νξηζκέλνπο γίλνληαη 

απνδεθηέο κε ελζνπζηαζκφ θαη ηθαλνπνίεζε, ελψ απφ θάπνηνπο άιινπο κε 

πεξίζθεςε, επηθπιαθηηθφηεηα θαη ζπληεξεηηζκφ.  

Οη εγθπξφηεξεο θαη πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλεο απφ απηέο ηηο απφςεηο 

παξαηίζεληαη θαη αλαπηχζζνληαη  απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθθξαζηέο ηνπο. Δπίζεο 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξήζε θαη ην φθεινο ησλ λέσλ απηψλ ηερλνινγηψλ, απφ ηηο 

επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, θαζψο θαη ε θξαηηθή επηθνπξία (ζην βαζκφ πνπ ζήκεξα 

δίδεηαη) πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ θφζκν ζε δνκέο, πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Η επίθαηξε 

παξνπζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο θαζνδεγεηήο θαη ηαγόο ηεο γηγαληηαίαο απηήο 

πξνζπάζεηαο, θαηεπζχλεη θαη ηε ρψξα καο, ζε έλαλ πνηνηηθφ, δεκηνπξγηθφ θαη 

δηεηζδπηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο,  απαιιαγκέλν απφ ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο. 

Η θνηλσληθή απνδνρή θαη ε θξαηηθή εγξήγνξζε, ζε φιεο απηέο ηηο θαηλνηνκίεο, 

απνηειεί επηδίσμε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία κε λεθαιηφηεηα θαη  θχξνο  

επελδύεη  ζην γεγνλφο.    

 

4.2   Η θαηαγξαθή ηεο Ειιεληθήο  πξαγκαηηθόηεηαο  

Δάλ ζην καθξηλφ επηζηεκνληθφ παξειζφλ, ζηελ πεξηνρή ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, νη θπξίαξρεο έλλνηεο ήηαλ ε κέηξεζε, ε απόζηαζε, ην κέγεζνο, ν ρώξνο, 

ε ζεκεξηλή επνρή δηαθαηέρεηαη θαη θπξηαξρείηαη απφ ηηο έλλνηεο ηεο  ηαρύηεηαο, ηεο 

έληαζεο θαη ησλ απηνκαηηζκώλ. Απηά είλαη θαη ηα ζηνηρεηψδε ζπζηαηηθά κε ηα 

νπνία εμειίζζεηαη ε γλψζε. Σν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη έλαλ ζπλερή 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξαθηηθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ απηή κεηαδίδεηαη. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο ρψξνο (σο ηκήκα απηνχ ηνπ δπλακηθνχ θνζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ δηακνξθψλεηαη) ζπκκεηέρεη ηζφηηκα. Η παηδαγσγηθή επηζηήκε 

γλσξίδεη θαη ηαπηφρξνλα επηζεκαίλεη, φηη ζην ρψξν απηφ ν εθπαηδεπφκελνο, 

πξνζιακβάλεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο απφ ηα εζηθά, θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά 
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ηνπ εθφδηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ  πνπ δηακνξθψλεηαη. Δίλαη απνδεθηφ, φηη νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ν 

πνιηηηζκφο θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα θάζε επνρήο, ππαγνξεχνπλ σο έλα βαζκφ,  ην 

πεξηερφκελν, ηνπο ζηφρνπο  θαη ηηο θαηεπζχλζεηο  ηεο εθπαίδεπζεο.  

 Γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ν θαζεγεηήο  

Γισζζνινγίαο  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  Γ. Μπακηληώηεο,  δηαπηζηψλεη, φηη νη 

λέεο ηερλνινγίεο, ηδίσο ε πιεξνθνξηθή κε ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ ζχγρξνλσλ 

εθαξκνγψλ, έρεη ζρεδφλ ηαπηηζζεί κε φ,ηη ραξαθηεξίδνπκε σο αλάπηπμε. Κάζε ρψξα 

πνπ πξνζβιέπεη ζηελ αλάπηπμε (νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή θ.ιπ.) έρεη θπξηνιεθηηθά 

γαληδσζεί απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο :  ηηο έρεη εηζαγάγεη ζηελ Δθπαίδεπζε, εληζρχεη 

ηελ έξεπλά ηνπο, ρξεκαηνδνηεί ηηο εθαξκνγέο ηνπο, πξνσζεί κε θάζε ηξφπν φ,ηη έρεη 

ζρέζε κ' απηέο, ηδηαίηεξα κε ηελ ηερλνινγία ησλ Η/Τ. Δθείλν πνπ δελ έρεη ίζσο 

βαζχηεξα ζπλεηδεηνπνηεζεί, ηδίσο ζηελ Διιάδα, είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα κηα πνηνηηθή παηδεία, πνπ απνηειεί θαη ηελ πξνυπφζεζε γηα θάζε 

κνξθήο αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Ο ρψξνο απηφο ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, 

πξνεθηάζεηο θαη εθαξκνγέο ηνπ άξρηζε λα κειεηάηαη πνιχ πξφζθαηα θαη γηα ρψξεο 

φπσο ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, φηη βξίζθεηαη αθφκε ζε πξνθαηαξθηηθφ 

ζηάδην. Καη φκσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία: ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ρσξίο ηελ 

πιεξνθνξηθή θαη ηηο πνηθίιεο εθαξκνγέο ηεο ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ φπνπ 

δνχκε, ζηελ θνηλσλία ηδίσο ηνχ 21νπ αηψλα, δελ κπνξεί λα λνεζεί αλάπηπμε ηεο 

παηδείαο. Ήδε έρνπλ αξρίζεη λα εηζάγνληαη ζηαδηαθά, κε αξγνχο αθφκε ξπζκνχο θαη 

κεγάιε θαζπζηέξεζε, νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ ειιεληθή Δθπαίδεπζε. 

 Απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ θαη ην 

νπνίν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνηειεί ην δεηνχκελν ζηε δηαδξαζηηθή ζπλεξγαζία 

παηδαγσγψλ θαη ηερλνθξαηψλ, έρεη αξρίζεη ηε ζηαδηαθή  εθαξκνγή ηνπ ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο, ζηηο Η.Π.Α. θαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο, 

απνηειεί ε εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

(σο αλαπφζπαζην επηθνπξηθφ εξγαιείν) ζηελ θαζεκεξηλή  δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Πηζηεχεηαη φηη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα επηηεπρζεί ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

θαηαλφεζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ζα εληζρπζεί ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηέινο ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά.     
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 Πξψην βήκα γηα ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ζρνιηθώλ 

εξγαζηεξίσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο.  Καηφπηλ 

αλαπηχρζεθαλ ςεθηαθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ κε εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο. Η ελζσκάησζή ηνπο φκσο απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ή ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ είρε ηελ πξνζδνθψκελε αληαπφθξηζε θαη θαξπνθνξία. 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη δξάζεηο αλαζπληάζζνληαη θαη αλαθέξνληαη πιένλ 

ζηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ Η/Τ απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν αθελφο θαη αθεηέξνπ ζηελ 

αλαγθαηφηεηα, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο λα επεθηαζεί θαη έμσ απφ ην ζηελά 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, εθκεηαιιεπφκελε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηεο 

εμαπινχκελεο επξπδσληθφηεηαο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

θηλνχληαη νη πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. ηε ρψξα καο απηή ε δξάζε, 

πινπνηείηαη δηα ηεο Ψεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006-2013 κε ην φξακα ηεο Ψεθηαθήο 

Σάμεο θαη  κε θχξηνπο άμνλεο ηε δσξεάλ δηαλνκή Η/Τ,  ςεθηαθψλ βηβιίσλ,  

πξνεγθαηάζηαζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο. 

Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ, ε αλαβάζκηζε θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε πνηνηηθή βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε 

κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

επηθέξεη θνηλσληθφ ράζκα, πνπ ίζσο απνηειέζεη  αηηία θαη αθνξκή θνηλσληθψλ 

ζπγθξνχζεσλ,  γεγνλφο αληίζεην πξνο ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπ νξακαηηζκνχο ηεο  

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Δπηβεβιεκέλε ηέινο επηδίσμε ζα πξέπεη λα απνηειεί θαη ε 

ζνβαξή ζε βάζνο θαη δηάξθεηα, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη 

ψζηε λα ακβιπλζεί ην ζε πνιιέο θνξέο απνδεδεηγκέλν έιιεηκκα γλψζεσλ ζηνπο Η/Τ, 

πνπ εκθαλίδεηαη  αθφκε θαη έλαληη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα 

ηελ ΚηΠ, νη Η/Τ ζηα ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, 

ή απφ ην εθπαηδεπηηθφ. θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ελψ ζε 

πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ (ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ) αμηνπνηνχληαη σο θνηλφρξεζηνη 

ζηαζκνί εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. Η ρξήζε ησλ Η/Τ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο) αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ 

έξεπλα γηα αλαδήηεζε πιηθνχ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο, ελψ αθνινπζνχλ 

ιφγνη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη νξγάλσζεο 

πξνζσπηθήο  δνπιεηάο.  Τπάξρεη  επίζεο   αμηνπνίεζε  ηνπ  Παλειιήληνπ ρνιηθνχ 
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Γηθηχνπ  γηα επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ή  άιισλ  ζρνιείσλ  θαζψο    

 

(ρήκα 4.1 : Υξήζε ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ) 

θαη  γηα ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία, δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν 

ζηα Λχθεηα ηεο ρψξαο καο (ρήκα 4.1). 

 

4.2.1   Η Επξσπατθή άπνςε 

Ο εκπινπηηζκφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ζηα καζεκαηηθά κε 

θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πξάμεηο είλαη αλαγθαίνο. Άιισζηε ην έηνο 2009 έρεη 

ραξαθηεξηζζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Πξάγα 7/1/2009) σο Δπξσπατθό Έηνο 

Γεκηνπξγηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ηνπ 

Δπξσπαίνπ επηηξφπνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ Jan Figel, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη, φηη «ηόζν ε δεκηνπξγηθόηεηα όζν θαη ε ηθαλόηεηα γηα θαηλνηνκία ζην 

ρώξν ηεο Παηδείαο, απνηεινύλ ζεκειηώδε γλσξίζκαηα ηνπ αλζξώπνπ, ηα νπνία είλαη 

εγγελή ζε όινπο καο θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύκε ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ηόπνπο, 

είηε ζπλεηδεηά είηε όρη. Με απηό ην επξσπατθό έηνο, κε ηελ πξνώζεζε ησλ αλζξώπηλσλ 

ηαιέλησλ θαη ηεο ηθαλόηεηαο ησλ αλζξώπσλ λα θαηλνηνκνύλ, κπνξνύκε ελεξγά λα 

δηακνξθώζνπκε κηα Επξώπε πξνο ην θαιύηεξν, λα ζπκβάινπκε ζηελ πιήξε αλάπηπμε 

ηόζν ηνπ νηθνλνκηθνύ, όζν θαη ηνπ θνηλσληθνύ δπλακηθνύ ηεο». 

 

4.3  Οη ζεηηθέο παηδαγσγηθέο – πξαθηηθέο  εκπεηξίεο 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο, θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα ν Η/Τ, απφ παηδαγσγηθήο  

Διοικητικό 
προςωπικό

Μαθητζσ 
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πιεπξάο έρεη απεξηφξηζηε ππνκνλή  θαη δελ ηξαβάεη  πνηέ ηα απηηά  ησλ παηδηώλ 

νχηε επεξεάδεηαη απφ ππνζπλείδεηεο πξνθαηαιήςεηο. Σν παηδί  δελ έρεη ιφγν  λα ηνλ 

ληξέπεηαη νχηε λα θνβάηαη κελ ην πεξάζεη γηα ειίζην, θάηη  πνπ εκείο νη 

εθπαηδεπηηθνί  δελ κπνξνχκε πάληα λα ην απνθχγνπκε. Δπηηξέπεη ζην καζεηή λα 

πξνρσξήζεη ζηελ εξγαζία ηνπ κε ξπζκφ αλάινγν κε ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Έηζη αλ 

θάπνηνο καζεηήο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έρεη δηαθφςεη ηε θνίηεζε ελφο καζήκαηνο, 

κπνξεί λα αξρίζεη απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ηελ ηειεπηαία θνξά, ρσξίο λα δεκηνπξγεί 

θελφ, πνπ κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ πξφνδφ ηνπ. Αιιά θαη ην αληίζεην : Αλ 

θάπνηνο καζεηήο ηειεηψζεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλαηέζεθε, κπνξεί λα ζπλερίζεη κε 

άιιε εξγαζία αλψηεξνπ επηπέδνπ θαη έηζη δελ ππάξρεη απηή ε ηζνπέδσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ (Μπαβειήο, 2002) 

 

(ρήκα 4.2 : Η εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηζηνινγίσλ) 

Η εθπαηδεπηηθή  θνηλφηεηα αμηνπνηεί ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Δλδεηθηηθή είλαη ε απνδνρή ηεο ππεξεζίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ιζηνινγίσλ απφ  ζρνιεία, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, θαζψο απφ ηνλ 

Απξίιην 2008 πνπ μεθίλεζε κε 1691 ηζηνιφγηα  έθζαζε ηνλ Αχγνπζην 2009 ζηνλ 

εληππσζηαθφ αξηζκφ ησλ 5.050 (ρήκα 4.2). Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνπλ φηη 

ηα ηζηνιφγηα απηά επηζθέπηνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 95.000 δηαθξηηνί επηζθέπηεο αλά 

κήλα. Όπσο αλαθέξεη ην Παξαηεξεηήξην ηεο ΚηΠ  «ηα εθπαηδεπηηθά απηά ηζηνιόγηα  

ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη εληζρύνπλ ηε δηδαζθαιία, ιόγσ 
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ηεο δηαδξαζηηθόηεηαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο γηα νκαδηθή εξγαζία πνπ πξνζθέξνπλ. Η 

δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ηζηνινγίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αλάπηπμε ελόο 

πεξηβάιινληνο δεκνζηνπνίεζεο ηδεώλ, ζθέςεσλ, απόςεσλ, γλώζεσλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαη καζεηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ιόγν θαη ηελ εηθόλα (θηλνύκελε ή κε) σο κέζα 

έθθξαζεο». 

 ε φ,ηη αθνξά ηα πνιπκέζα, ε ηερλνινγία απνηειεί ζπληειεζηή βειηίσζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη φρη κέζν κεξηθήο ε θαζνιηθήο ππνθαηάζηαζήο ηνπ. 

Σν κέζν κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο, δελ ηηο παξάγεη. Μηα δηαθάλεηα απφ κφλε ηεο είλαη 

κέζν άλεπ αμίαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαθάλεηα ζηε 

δηδαζθαιία θαζνξίδεη ηελ αμία ηεο. Μηα ηαηλία δελ είλαη εμ’ νξηζκνχ εθπαηδεπηηθή. 

Σν ζελάξην, ν ηξφπνο πνπ ζα γίλεη ε πξνβνιή θαη ε αλάιπζε ηνπ ζελαξίνπ ηεο ζα 

θαζνξίζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. ηνλ ππξήλα αλάπηπμεο θάζε δηδαθηηθήο 

κεραλήο ν εθπαηδεπηήο παξακέλεη ζηελ αθεηεξία. Δίλαη ε πεγή δεκηνπξγίαο ηνπ 

κελχκαηνο. Δίλαη ν ππξήλαο αμηνπνίεζεο ηεο δχλακεο ηνπ κέζνπ γηα ηε κεηάδνζε 

ηεο πιεξνθνξίαο» (Βατθνύζε, 1999) 

 

4.3.1   Η δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ 

 ην πνιχ ζνβαξφ θαη ακθηιεγφκελν ζέκα ηνπ ππνινγηζηηθνχ κέξνπο κηαο 

εθαξκνγήο ζηα καζεκαηηθά, νη παηδαγσγνί πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηδαθηηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ πηζηεχνπλ, φηη νπζηαζηηθά δελ ζπληειείηαη θακία νπζηαζηηθή 

καζεκαηηθή ζθέςε θαηά ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ κεραληθά απφ ην καζεηή. Η 

πξαγκαηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεη ην πξφβιεκα, ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηα δεηνχκελα, ζηελ εχξεζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ ην 

πεξηγξάθεη, ζηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην ιχηε θαη ζηηο 

κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηεινχληαη. Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ απιά σο εξγαιείν ψζηε λα απνθεχγνληαη θάπνηνη κνλφηνλνη 

ππνινγηζκνί θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο, πνπ είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 

απνζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο απνηξέςνπλ απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηα καζεκαηηθά γεληθφηεξα. Αληίζεηα φηαλ νη ππνινγηζηέο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν πξνάγνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη κάιινλ 

δξαζηεξηνπνηνχλ ηε ζθέςε παξά ηελ ππνθαζηζηνχλ. (Σάζηνο, 2006) 



328 Κεφάλαιο 4ο 

 

                                   Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

 Απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ, φηη 

νη ππνινγηζκνί ζε κία άζθεζε καζεκαηηθψλ, θζάλνπλ λα θαηαιακβάλνπλ κέρξη θαη 

ην 85% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Δίλαη ρξφλνο ηνλ νπνίν ζα 

ήηαλ ζθφπηκν θάπνηεο θνξέο λα θεξδίζνπκε.(Πεγή NCTM Standards 2000 

Technology Conference, June 5-6, 1998 Washington D.C.) 

 Πνιιέο θνξέο φκσο,  ζην θηινζνθηθό εξψηεκα, πνηα είλαη ηα καζεκαηηθά πνπ 

ρξεηάδεηαη θάπνηνο, ηελ απάληεζε ηε δηακνξθψλνπλ νη ίδηεο νη αλάγθεο θαη νη 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο. Η είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ έρεη ήδε 

επεξεάζεη ηα καζεκαηηθά πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν θαη ηα καζεκαηηθά πνπ 

ρξεηάδεηαη θαλείο. Γηα παξάδεηγκα ν αιγφξηζκνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηεηξαγσληθήο 

ξίδαο ελφο νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ απνπζηάδεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, αθνχ πιένλ κπνξεί θαλείο λα ηνλ ππνινγίζεη κε ηνλ ππνινγηζηή ηζέπεο 

(ην ίδην θαη ν ππνινγηζκφο ινγαξίζκσλ θαη άιια ζέκαηα). πρλά νη γνλείο εθείλνη νη 

νπνίνη είλαη αξλεηηθνί ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ππνινγηζηψλ 

αληηκεησπίδνπλ ην θφβν πνπ πάληα ππάξρεη γηα θάηη άγλσζην. Οη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο ζπκνχληαη ηα καζεκαηηθά λα κνηάδνπλ κε κηα αηέιεησηε δηαδνρή αζθήζεσλ, 

αιγνξίζκσλ, πνλεξψλ ηξπθ, ηχπσλ πνπ πξέπεη θάπνηνο λα ζπκάηαη απ' έμσ θαη 

ηερληθψλ ηαμηλνκεκέλσλ ζε θαηεγνξίεο κε έλα ζθεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα: βιέπσ 

απηό, άξα θάλσ εθείλν, ρσξίο λα ξσηάσ πνιιά-πνιιά.  Όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο αληηκεησπίδεηαη κφλν σο έλα ζεη εμεηάζεσλ ζηνλ ππνινγηζηή ή έλα κάζεκα 

πνιπκέζσλ, ηφηε σο εθπαηδεπηηθφο θηλδπλεχεηο λα επηηχρεηο ιηγφηεξα ελψ θάλεηο 

πεξηζζφηεξα. (Γεξηνύδνο, 2002) 

 Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ απαζρνιεί ηηο επξχηεξεο 

επηζηεκνληθέο νκάδεο. Έηζη ζην ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε 

απφ 19 - 24 Ινπιίνπ 2009, γηα ηελ Φπρνινγία ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο κε 

πξσηνβνπιία ηεο  Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), ζε ζπλεξγαζία κε ηα Παλεπηζηήκηα Μαθεδνλίαο, Ισαλλίλσλ 

θαη ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (ΓΠΘ), (33ν εηήζην πλέδξην ηεο 

Γηεζλνχο Οκάδαο γηα ηελ Φπρνινγία ηεο Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο The 

International Group for the Psychology of Mathematics Education-IGPME ε νπνία  

απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζεο)  θαη είρε σο 

ζέκα ηελ Αλαδήηεζε Θεσξηώλ ζηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζθνπφ είρε λα 

http://www.auth.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uoi.gr/
http://www.duth.gr/
http://igpme.org/
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νξηνζεηήζεη έλα πιαίζην γφληκνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ζέκαηα ζεσξεηηθνπνίεζεο ζην 

πεδίν ηεο Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οη αλεζπρίεο  πνπ απαζρφιεζαλ ην 

ζπλέδξην πεξηζηξάθεθαλ γχξσ απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηα Μαζεκαηηθά 

θαη ην πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηα πνιηηηζκηθά δεηήκαηα, θχινπ, ηζφηεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ηελ ηθαλφηεηα νπηηθνπνίεζεο, 

ηε ρξήζε Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαζψο θαη εηδηθά Μαζεκαηηθά γηα 

δηάθνξεο ειηθίεο: γεσκεηξηθέο έλλνηεο, πηζαλφηεηεο, ζηαηηζηηθή. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, αλαδεηθλχνληαη 

θαη ηνλίδνληαη νη  απφςεηο πνπ  ζηξέθνληαη ζηελ  ελίζρπζε ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

κε θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ  εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ 

ζρνιείνπ.  ην καζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο  «Η καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε δελ ελδηαθέξεηαη πηα λα αλαπηύμεη μεξέο γλώζεηο, αιιά έλαλ ηξόπν ζθέςεο 

θαη ηθαλόηεηεο ….. ηα παηδηά ειηθίαο 4-8 εηώλ έρνπλ ηε δπλακηθή λα αλαπηύμνπλ πνιύ 

πην ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο από όηη πηζηεύακε. Με ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

παηρληδηώλ θαη ππνινγηζηώλ έλα κεγάιν πνζνζηό παηδηώλ θαηαθέξλεη λα ιύζεη 

ζπλδπαζηηθά πξνβιήκαηα θαη λα εθθξάζεη ζεκαληηθέο καζεκαηηθέο ηδέεο». (Πξόεδξνο 

ηνπ ζπλεδξίνπ θαη Καζεγήηξηα ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ  Μ. Σδεθάθε). 

ρεηηθά κε ηε εηζδνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Γεσκεηξίαο  δηαπηζηψζεθε, φηη ε ρξήζε ηνπο βνήζεζε επνηθνδνκεηηθά ζηελ επίιπζε 

ησλ αζθήζεσλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 

 Η ζύγθξνπζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο εζηηάδεηαη ζην φηη, 

ζηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή ε καζεκαηηθή γλψζε πξνζθέξεηαη έηνηκε ζην καζεηή, 

ν νπνίνο απιψο θαιείηαη λα ηελ θαηαλνήζεη θαη λα ηελ απνκλεκνλεχζεη. Σα 

ζχγρξνλα επξήκαηα έξεπλαο γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε νδεγνχλ ζε κηα ηάμε 

Μαζεκαηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν ζηνηρεία : α) Ο καζεηήο δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο απνδέθηεο καζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηνλ δάζθαιν κε ηε κνξθή αθήγεζεο ή εξσηαπφθξηζεο αιιά θαηαζθεπάδεη 

δπλακηθά ηε καζεκαηηθή γλψζε κέζα απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζχγρξνλεο 

καζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη β) Ο καζεηήο θαιείηαη λα 

δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηε καζεκαηηθή γλψζε ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ 

(θαη κε ηελ ππνζηήξημε πάληα ηνπ δηδάζθνληνο)  κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ. Η ζχγρξνλε ηάμε ησλ 
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Μαζεκαηηθψλ ζέιεη ην καζεηή λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία, λα εξεπλά, λα 

αληαιιάζζεη γλψκεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, λα ζπδεηά πηζαλνχο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ησλ πξνβιεκάησλ, λα δνθηκάδεη ηδέεο, λα ειέγρεη ηα ζπκπεξάζκαηά 

ηνπ θαη λα ηα ηεθκεξηψλεη πξνζπαζψληαο λα απνδείμεη ηελ νξζφηεηά ηνπο ηφζν ζην 

δάζθαιφ ηνπ φζν θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.(Κιηάπεο, 2008). 

 Οη εξεπλεηέο, θαηέιεμαλ θαη  ζην εμήο ρξήζηκν επίζεο ζπκπεξάζκαηα φζνλ 

αθνξά ην καζεκαηηθό ιάζνο : φηη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε εξγαζηεξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (πέξα απφ ηηο ππνρξεσηηθέο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, 

βνήζεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ιάζνπο, ζηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ελλνηνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηειηθά ζηε κείσζε ησλ ιαζώλ κέζα 

απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.(Κνιηζάθεο, Πηεξξάηνο, 2007). 

Έρεη παξαηεξεζεί ζην ζχγρξνλν θφζκν, φηη νη θνηλσληθέο αλάγθεο  

ζρεηίδνληαη θαη παξαζύξνληαη απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θηλνχληαη επίζεο θαη ηα καζεκαηηθά θάζε επνρήο,  άξα θαη ν 

ηξφπνο  δηδαζθαιίαο ηνπο. πλεπψο ε εθπαίδεπζε θαη ν πνιηηηζκφο έρνπλ κηα 

παξάιιειε εμέιημε. 

 

4.3.2   Η άπνςε ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Πξνο ηελ εθζπγρξνληζηηθή θαηεχζπλζε ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ζηξέθεηαη  

θαη  ην Παηδαγσγηθφ  Ιλζηηηνχην ηεο  ρψξαο καο, ην νπνίν  δηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ      

. Γθιαβά, πξνζδνθά, φηη  ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πξέπεη λα εκθνξείηαη απφ κία 

λέα λννηξνπία, έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο. Πεπνίζεζε 

απνηειεί, φηη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη λέεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε επέιηθηεο καζεζηαθέο δηαδξνκέο γηα φινπο,  

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε αίζζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο νινθιήξσζεο ηνπ καζεηή. ε απηά ζα ζπκβάιιεη ν ζπλδπαζκφο 

αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, φπσο επίζεο θαη 

ε ρξήζε ηνπ «πνιιαπινχ βηβιίνπ, ησλ ειεθηξνληθψλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο.  ηηο επηπιένλ δξάζεηο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ,  εληάζζεηαη θαη ε πξφηαζε γηα 

ηζάληα - ππνινγηζηή, θαζψο θξίλεηαη φηη ζε έλα ζρνιείν ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα 
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αμηνπνηεζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο δελ ζα ρξεηάδεηαη ν καζεηήο λα κεηαθέξεη θάζε 

κέξα  καδί ηνπ νγθψδε ιεμηθά, αιιά ςεθηαθνχο δίζθνπο (CD ή DVD), πνπ ζα 

πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη. Οη αλαθνξέο δηακνξθψλνπλ έλα 

πεξηβάιινλ αηζηνδνμίαο ηε ζηηγκή πνπ νη πσιήζεηο Η/Τ ζηελ Διιάδα ην α’ ηξίκελν 

ηνπ 2009 έθζαζαλ ηα 314.598 ηεκάρηα (αξηζκφο απμεκέλνο θαηά 22,5% ζε ζρέζε κε 

ην α’ ηξίκελν ηνπ 2008 – Πεγή  I.D.C. εηαηξεία εξεπλώλ). 

Γηα ηε δπζαλάινγε θαη αικαηψδε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ επηζεκαίλεηαη φηη  ην ξαδηόθσλν μεθίλεζε ην 1922. Γηα λα θεξδίζεη 50 

εθαη. αθξναηέο ζηελ Ακεξηθή ρξεηάζζεθαλ 38 νιόθιεξα ρξόληα. Τν 1960 έθζαζε λα 

έρεη θεξδίζεη καδηθά ην θνηλό, πνπ ήηαλ ελζνπζηαζκέλν από ηελ αξρή κε ηε λέα 

αλαθάιπςε. Η ηειεόξαζε πνπ μεθίλεζε, επίζεο από ηηο ΗΠΑ, ην 1950 ρξεηάζζεθε 13 

νιόθιεξα ρξόληα γηα λα θεξδίζεη 50 εθαη. ηειεζεαηέο. Έθζαζε ην 1963 γηα λα 

απνθηήζεη καδηθό ραξαθηήξα θαη λα κπεη ζηα πεξηζζόηεξα ζπίηηα. Τν δηαδίθηπν  

ρξεηάζζεθε κόιηο 5 ρξόληα γηα λα θαιύςεη ηνλ ίδην ζηόρν. Φξεηάζζεθε ειάρηζηνο 

ρξόλνο, από ην 1994 κέρξη ην 1999, γηα λα θζάζνπλ ηα 50 εθαη. νη ζπλδεδεκέλνη κε ην 

Δηαδίθηπν.( Καξαθνύζεο, 2005). 

 Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Κάηη πνπ ζεκαίλεη δηδαζθαιία 

κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ καζεηέο, νη 

νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ ηελ έξεπλα πάλσ ζε έλα επηζηεκνληθφ ζέκα. πλεπψο ε 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν ζα είλαη επηβεβιεκέλε θαη θπζηθά δελ ζα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλαλ κφλν καζεηή.   

 

4.3.3  Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

 πγγεληθή θαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη εηδηθφηεξα κε ην δηαδίθηπν είλαη θαη ε έλλνηα ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. 

Έηζη κε δεδνκέλν ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε απηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηφπν δηακνλήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ 

επηθνηλσληαθή επθνιία πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, ην έλα ακεξηθαληθφ παλεπηζηήκην 

κεηά ην άιιν άξρηζε λα πξνζθέξεη κεκνλσκέλα καζήκαηα ζην δηαδίθηπν, είηε 

πξνπηπρηαθά είηε κεηαπηπρηαθά. Η εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε (distance learning), 

κεηεμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξφζθεξαλ ηα αλνηρηά παλεπηζηήκηα, γξήγνξα 

απνδείρζεθε ειθπζηηθή, αθνχ ν θνηηεηήο ιεηηνπξγεί απηφλνκα, δηακνξθψλεη ην δηθφ 
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ηνπ σξάξην θαη  ηαπηφρξνλα  απνθεχγεη ηελ έθζεζή ηνπ κε ηε θπζηθή ηνπ παξνπζία 

ζε κηα ηάμε. Δθηφο φκσο απφ ηα παλεπηζηήκηα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

ζπνπδέο απφ απφζηαζε, ππάξρνπλ θαη ηα εμ νινθιήξνπ εηθνληθά παλεπηζηήκηα. 

Μνλαδηθέο εγθαηαζηάζεηο απηψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ - θαληαζκάησλ, ηα ζηνχληην 

φπνπ ερνγξαθνχληαη νη δηαιέμεηο ησλ θαζεγεηψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 

πξνσζνχληαη ζην δηαδίθηπν. ηηο ΗΠΑ θαη ζηνλ Καλαδά ιεηηνπξγνχλ ήδε πνιιά 

ηέηνηα ηδξχκαηα θαη ζηα επφκελα ρξφληα, αλακέλεηαη λα πξνζειθχζνπλ αθφκα 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θνηηεηψλ. Έλα ηέηνην site είλαη θαη ην www.notHarvard.com, ην 

νπνίν, φπσο ππνζηεξίδεη, απεπζχλεηαη ζε φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δηςνύλ 

γηα γλώζε θαη γηα ηνπο νπνίνπο ην Internet είλαη ε ηδαληθή ηάμε. Ήδε, φκσο, πνιινί 

κηινχλ γηα  edu-commerce, δειαδή ηελ πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Καη ν δηάινγνο ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ θαιά θξαηεί. Δίλαη πάλησο 

πεξίεξγν πνπ ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε, ε ιέμε παηδεία 

αθνχγεηαη ηφζν ζπάληα. (Γηάλλαξνπ, 2006) 

 

4.3.4   Η  αγνξά  εξγαζίαο 

Μία άιιε πηπρή ηνπ εξεπλεηηθνχ καο ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη απαζρνιεί ηνπο 

εξγαδφκελνπο καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, είλαη φηη, ην δηαδίθηπν θαη ε 

ειεθηξνληθή ηερλνινγία έρνπλ θάλεη ηελ εθπαίδεπζε πνιχ πξνζηηή. Πνιιέο εηαηξείεο 

ππνζηεξίδνπλ θαη απαηηνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο νη εξγαδφκελνη ζε 

απηέο γηα ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ θαη εξγαιείσλ γλψζεο θαζ' φιε ηε δσή ηνπο. Σν 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Internet σο κέζν δηδαζθαιίαο είλαη, φηη ν δηδαζθφκελνο 

επηιέγεη ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν δηδαζθαιίαο. Υηιηάδεο εθπαηδεπφκελνη ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηαπηφρξνλα καζήκαηα φισλ ησλ επηπέδσλ απφ 

ηαιαληνχρνπο εθπαηδεπηέο, ρσξίο λα έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο έιιεηςεο ηεο 

ακεζφηεηαο, θαζψο ζα έρνπλ κεγαιχηεξε άλεζε θαη ζα αηζζάλνληαη ηνλ θαζεγεηή 

ηνπο πνιχ πην θνληά απ' φ,ηη νη θνηηεηέο ζήκεξα ζηα κεγάια ακθηζέαηξα ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε ζα γίλεηαη κε ζχγρξνλα βηβιία θαη 

εξγαιεία εθκάζεζεο γηα θαιχηεξε αθνκνίσζε. Μπξνζηά καο αλνίγεηαη έλαο 

θαηλνχξγηνο θφζκνο κε πνιιέο επθαηξίεο αιιά θαη πξνθιήζεηο. Η επαλάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ην δηαδίθηπν ζα μαλαβάινπλ ζην ηξαπέδη ησλ ππεπζχλσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ην πξφβιεκα ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
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κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο επίζεκεο παηδείαο. Μέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πνπ φρη κφλν ζηε ρψξα καο αιιά θαη γεληθά, δελ έρνπλ αιιάμεη απφ ηνλ 

θαηξφ ηνπ σθξάηε - ζχκθσλα κε ηνλ Ννκπειίζηα Gary Becker ζε άξζξν ηνπ 

Economist. (Αζαλαζόπνπινο, 2006) 

Γηα ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία ζε έλα ζχγρξνλν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλαθέξεηαη θαη ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, αλαθέξνληαο γηα ηε ρψξα καο φηη : «ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαιείηαη 

λα αληηκεησπίζεη ηελ πξόθιεζε απηή, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο απξηαλνύο πνιίηεο νη 

νπνίνη ζα θιεζνύλ λα δήζνπλ ζε κία θνηλσλία δηαξθνύο αλαλέσζεο ηεο γλώζεο. Κύξην 

κέιεκά ηνπ ε δηαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο θαη επαξθνύο ζπκκεηνρήο όισλ ησλ πνιηηώλ ζηε 

δηακνξθνύκελε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Υπνρξέσζε ηεο πνιηηείαο είλαη ε 

εμαζθάιηζε γηα όια ηα παηδηά ίζσλ επθαηξηώλ ζηε κάζεζε θαη ζηελ απόθηεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ ζα ηα θαηαζηήζνπλ ηθαλά λα παξαθνινπζνύλ απξόζθνπηα ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα εμνηθεηώλνληαη κε απηέο, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά θαη 

ηζόηηκα ζηνλ ςεθηαθό θόζκν ηνπ αύξην. Η ζέζε κηαο ρώξαο ζην παγθόζκην ηνπίν πνπ 

δηακνξθώλεηαη κε ηελ έιεπζε ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ζα θαζνξηζζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό 

από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ παξαγσγή θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο γλώζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, κέζα από ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε λεπξαιγηθνύο θαη 

θαηλνηόκνπο ηνκείο. Γηα ηελ Ειιάδα παξνπζηάδεηαη κία ζεκαληηθή επθαηξία, 

αμηνπνηώληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηελ 

παξάδνζε, θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνύ ηεο δπλακηθνύ, λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθό ξόιν. Με ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ, ηνπ θαηαιιήινπ 

πιαηζίνπ θαη ηελ απόδνζε ηεο αξκόδνπζαο έκθαζεο ζε θαηλνηόκεο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, κπνξεί λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο ζηελ ελσκέλε Επξώπε θαη 

ζηελ παγθόζκηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο».  

 

4.3.5   Η αλάγθε ηεο εηζδνρήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ 

Γηα ηε ρξεζηκφηεηα  θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εηζδνρήο ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ εηδηθφηεξα ζηε δηδαζθαιία ησλ  καζεκαηηθψλ ν Γ. Καθαβάθεο ζηελ 

εηζήγεζή ηνπ ζην 5
ν
 πλεδξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε χξν (Μάηνο 2009) κε 

ζέκα  ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε, αλαθέξεη, φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

ζηα Μαζεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα κε Η/Τ θαη calculators νη καζεηέο κπνξνχλ λα 
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εμεηάζνπλ πεξηζζφηεξα παξαδείγκαηα αληηπξνζσπεπηηθψλ κνξθψλ απ’ φ,ηη είλαη 

εθηθηφ κε ην ρέξη, έηζη κπνξνχλ λα εμεξεπλνχλ θαη λα θάλνπλ εηθαζίεο. Σα 

ηερλνινγηθά εξγαιεία (νη Η/Τ) έρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα γξαθηθά θαη παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζε ηζρπξά επνπηηθά κνληέια, πνπ πνιινί καζεηέο δελ κπνξνχλ ή δελ 

ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ απφ κφλνη ηνπο. Δπίζεο ε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

Η/Τ απμάλεη ην πιήζνο ησλ δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ, ζηα νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα. Έηζη έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

γηα έλλνηεο θαη κνληεινπνίεζε. Έλα άιιν φθεινο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηα 

Μαζεκαηηθά είλαη, φηη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ε εκπινθή ησλ καζεηψλ κε 

αθεξεκέλεο καζεκαηηθέο ηδέεο θαη λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζή ηνπο. Δπίζεο, απμάλεη 

ην πιήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εμεξεπλήζεσλ, παξέρνληαο έλαλ ηξφπν ζέαζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ απφ πνιιέο πιεπξέο. Η κάζεζε δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ αλάδξαζε 

πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζχξνπκε έλα θνκβηθφ ζεκείν ζε έλα 

πεξηβάιινλ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο, ην ζρήκα αιιάδεη. Η ηερλνινγία βνεζάεη επίζεο 

ζηε κάζεζε γηα ηα καζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε ζηελ νζφλε, θαζψο θαη γηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ δπλακηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ απηή επηηξέπεη.  

 

4.3.6  Οη Μαζεκαηηθέο ειεθηξνληθέο θνηλόηεηεο  

ην πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα ησλ Μαζεκαηηθώλ ειεθηξνληθώλ θνηλνηήησλ 

αλαθέξεηαη ν Μαζεκαηηθφο Γ. Μαθξήο ιέγνληαο, φηη ζε κηα καζεκαηηθή θνηλφηεηα 

νη ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλνληαη ζην λα θάλνπλ καζεκαηηθά κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα 

ζπλεξγαζίαο, ζπδήηεζεο θαη αμηνιφγεζεο κνηξάδνληαη ηηο εηθαζίεο ηνπο, 

ππνζηεξίδνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

δεκηνπξγνχλ κνληέια, αλαιχνπλ θαη ζπλζέηνπλ ηδέεο. Μηα ηέηνηα θνηλφηεηα είλαη 

δνκεκέλε κε ηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ απηήλ ε 

αλαδήηεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηδαζθφκελσλ, ε αληίθξνπζε ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπο, ε πξφηαζε ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ε δηδαζθαιία ησλ κεγάισλ 

ηδεψλ, ε παξνρή επθαηξηψλ ζηνπο καζεηέο λα επηδεηθλχνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη δηδαζθφκελνη έρνπλ φιν ην ρξφλν λα εξγαζηνχλ, εξεπλψληαο 

θαη δηακνξθψλνληαο ηελ απάληεζή ηνπο, πξάγκα πνπ ζα ήηαλ δπζθνιφηεξν κέζα ζε 

κηα δηδαθηηθή αίζνπζα, φπνπ αθφκα θαη ε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Σέινο, ζεκαληηθφηαηε είλαη θαη ε δπλαηόηεηα απηναμηνιόγεζεο, απφ ηνπο ίδηνπο 
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ηνπο δηδαζθφκελνπο ησλ επξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, ζηα νπνία νδεγήζεθαλ 

κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ εθπφλεζαλ. Η ιεηηνπξγία ησλ καζεκαηηθψλ θνηλνηήησλ 

απνηειεί εμέιημε ηεο ζηαδηαθήο έληαμεο θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. Μέξνο ηεο ζεκαζίαο ηεο βξίζθεηαη ζην φηη, θαζψο ε εθπαίδεπζε 

απνκαθξχλεηαη απφ ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν θαη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνπο 

δηδαζθφκελνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο, γίλεηαη νινέλα θαη πην απαξαίηεηε ε, εληφο 

θάπνηνπ πιαηζίνπ, επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηδαζθνκέλσλ, ψζηε απηνί λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο καζεκαηηθέο ηδέεο ηνπο κε ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο. 

 

4.3.7    Η αλαδσνγόλεζε ηνπ Μαζεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο  

ην  εξψηεκα θαηά πφζν Βνεζνύλ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζηε 

καζεκαηηθή εθπαίδεπζε επηρεηξεί λα απαληήζεη ν αλ. Καζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  Β. Γαγδηιέιεο, παξνπζηάδνληαο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

ην νπνίν δηήξθεζε πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα (2004-2008), πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Θεζζαινλίθεο  θαη αλαθεξφηαλ ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, νη νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ Η/Τ ζηε δηδαζθαιία ηεο Γεσκεηξίαο. 

Δξγάζηεθαλ δειαδή ζε έλα πεξηβάιινλ, πνπ πξνζέθεξε πνιχ πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο απφ ην ηππηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ηεηξάδην, ηνλ πίλαθα θαη 

κεξηθά γεσκεηξηθά φξγαλα. Σα θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα ήηαλ φηη : «θαζώο ν Η/Υ 

εθηειεί πνιύ εύθνια εξγαζίεο πνπ είλαη ρξνλνβόξεο γηα ηνλ άλζξσπν, όπσο κέηξεζε 

επηθαλεηώλ, αξηζκεηηθνύο ππνινγηζκνύο, ζρεδίαζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, πξνζθέξεη 

λέεο δπλαηόηεηεο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζην ραξηί, βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Απηό δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη 

όινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έιπζαλ όια ηα πξνβιήκαηα θαη βξήθαλ ηα ζσζηά 

απνηειέζκαηα. Σεκαίλεη όκσο όηη νη επηδόζεηο ηνπο βειηηώζεθαλ ζεκαληηθά θαη 

επηπιένλ ππήξμαλ νθέιε, πνπ δε κεηξώληαη άκεζα. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο 

αζρνιήζεθαλ κε κεγαιύηεξν δήιν, κε κεγαιύηεξε επραξίζηεζε θαη γηα πην πνιύ ρξόλν 

θαη ελήξγεζαλ γεληθά κε πνιύ πην καζεηηθνπνηεκέλν ηξόπν. Να ζεκεησζεί όηη ε ρξήζε 

ησλ Η/Υ απαηηεί κηα πνιύ πην εληαηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ην κάζεκα 

είλαη πνιύ πην δύζθνια ειέγμηκν». 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ, ν 

ελζνπζηαζκφο θαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο,  βειηηψλνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
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εθπαίδεπζεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη Η/Τ (Campbell & Stewart, 1993, Hembree & 

Dessart, 1986). 

Γηα ηελ αμία ησλ  πιενλεθηεκάησλ, ηα νπνία ζπλαληά θάπνηνο ζηε ζχγρξνλε 

ςεθηαθή ηάμε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ, ν θαζεγεηήο Γ. Μπακπηληώηεο  

επηζεκαίλεη, φηη ηα νθέιε, πνπ αλακέλνληαη γηα ηελ Παηδεία καο, εθφζνλ 

εθαξκνζζνχλ ζσζηά πξνγξάκκαηα κε θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, είλαη 

θπξίσο ηα εμήο: 

 Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πνηθίισλ θαη κεγάιεο θιίκαθαο 

πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξεο Σξάπεδεο 

Γεδνκέλσλ. Σν λα κπνξεί λα κπεη θαλείο ζε κεγάιεο βηβιηνζήθεο, 

μέλεο αιιά θαη ειιεληθέο πιένλ θαη λα αληιήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη, λα κειεηήζεη άξζξα ζε πεξηνδηθά θαη δπζεχξεηα κε άιινλ 

ηξφπνλ δεκνζηεχκαηα θαη ην λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κε ζεκαηηθή βάζε θαη κε ιέμεηο-θιεηδηά είλαη κηα 

θαηάθηεζε πνπ αίξεη αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο αιιά θαη νη κειεηεηέο επί εθαηνληάδεο 

ρξφληα. 

 Υξεζηκνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ ηερλνινγία ησλ 

πνιπκέζσλ (ζπλδπαζκφο θεηκέλνπ - εηθφλαο - ήρνπ). Η ηερλνινγία 

απηή δίλεη ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα πξνζεγγίζεη θαη 

λα επεμεξγαζζεί ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο κε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο θαη 

δπλαηφηεηεο. Με απηή ηελ ηερλνινγία ηα πνιηηηζκηθά ή εζληθά 

καζήκαηα ηνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο κπνξνχλ λα 

δηδαρζνχλ κε λένπο ειθπζηηθνχο, αλαλεσκέλνπο θαη νπζηαζηηθνχο 

ηξφπνπο πνπ θαη ηα αληηθείκελα απηά θαζ’εαπηά αλαδεηθλχνπλ ζηε 

ζπλείδεζε ηνχ καζεηή θαη επηηξέπνπλ κηα άκεζε πξνζσπηθή 

ζπλεξγαζία ηνπ (δηαδξαζηηθή ιεηηνπξγία) κε ην πξφγξακκα θαη φρη κηα 

απιή παζεηηθή πξνζέγγηζε.  

ηε ζπλέρεηα ζπκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη : «ην ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη κε 

ηέηνηα πξνγξάκκαηα ην Σρνιείν θαη γεληθόηεξα ε Εθπαίδεπζε θαη ε παξερόκελε 

Παηδεία κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ μαλά ην ελδηαθέξνλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

πξνζειθύζνπλ ηελ αγάπε θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. Εμίζνπ 

ζεκαληηθό είλαη όηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη βέβαην όηη κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηελ 
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αθεηεξία κηαο ξηδηθήο αλαλέσζεο ηνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ειιάδνο θαη ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζε λέεο βάζεηο». 

 

4.3.8   Η θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ 

Ο Μαζεκαηηθφο θαη κειεηεηήο ηεο δηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθψλ Θ. Σάζηνο 

(Μ. Δd. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) ππνζηεξίδεη, φηη νη Η/Τ δίλνπλ ηελ επθαηξία 

εθεί πνπ ην ελδηαθέξνλ ήηαλ απνθιεηζηηθά εζηηαζκέλν ζηηο πξάμεηο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο, λα κεηαηνπηζηεί θαη ζε άιια ζέκαηα ησλ καζεκαηηθψλ, πνπ βνεζνχλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη ζπληεινχλ έηζη θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πην πάλσ 

ηερληθψλ ζε δεχηεξν επίπεδν. Δκπινπηίδνπλ ηηο εκπεηξίεο γχξσ απφ ηα καζεκαηηθά, 

είλαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα θάπνηνλ λα αζρνιεζεί κε ηα  καζεκαηηθά θαη φρη 

απιά λα αθνχζεη γη’ απηά αιιά λα εκπιαθεί ελεξγεηηθά ν ίδηνο κε απηά, δίλνληαο ηελ 

επθαηξία γηα πεηξακαηηζκφ, παξαηήξεζε, ζπκπέξαζκα θαη δηθαηνιφγεζε. Αλ ηα 

καζεκαηηθά φκσο εμαληινχληαη ζηηο πξάμεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο ηχπσλ θαη 

εμηζψζεσλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ηφηε νη Η/Τ ζαθψο δελ καο ρξεηάδνληαη. ε φηη 

αθνξά ηε λνεηηθή δηεχξπλζε θαη ηα ζνβαξά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, παξαηεξεί φηη «νη Η/Τ δηεπθνιχλνπλ 

ηνπο καζεηέο απαιιάζζνληαο ηνπο απφ ρξνλνβφξεο θαη άζθνπεο απφ δηδαθηηθή 

άπνςε πξάμεηο. Αθφκε νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

απνθηνχλ έλα ρξήζηκν εθφδην. Έρνπλ έηζη έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε φζνπο δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ππνινγηζηέο δηφηη θαηαλννχλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο ηερλνινγίαο, είλαη πην δεθηηθνί ζηελ ηερλνινγία θαη φζν 

πεξηζζφηεξν αζρνιείηαη θαλείο κε δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά κέζα ηφζν πην άλεηα 

ληψζεη απέλαληη ζηηο λέεο εμειίμεηο θαη ηφζν πην πξφζπκνο θαη ηθαλφο είλαη λα ηηο 

εθαξκφζεη. Η αγνξά  ζέιεη αλζξψπνπο πνπ λα κπνξνχλ λα ζθέθηνληαη, λα 

ζπλεξγάδνληαη, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην απνηειεζκαηηθέο 

κεζφδνπο  θαη λα εθαξκφδνπλ δεκηνπξγηθά ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ πξάμε. Οη 

ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ απιά σο εξγαιείν, ψζηε λα απνθεχγνληαη 

θάπνηνη κνλφηνλνη ππνινγηζκνί θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο , φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

θαηαζθεπή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο κηαο ζπλάξηεζεο, πνπ είλαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα απνζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο απνηξέςνπλ απφ ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηα καζεκαηηθά γεληθφηεξα. Αληίζεηα φηαλ νη ππνινγηζηέο θαη νη 

λέεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην ζσζηφ ηξφπν πξνάγνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη 
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κάιινλ δξαζηεξηνπνηνχλ ηελ ζθέςε παξά ηελ ππνθαζηζηνχλ». 

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε αλαθνξάο απνηειεζκάησλ έξεπλαο ρξήζεο ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηώλ ζηα ρνιεία ηεο ρψξαο καο απφ ην Παξαηεξεηήξην ηεο ΚηΠ γηα 

ην έηνο 2008 (δεκνζηεχηεθε πξφζθαηα)  θαη αθνξά ηελ επξσπατθή δξάζε i2010,  

πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Η έξεπλα απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηαπηζηψλεηαη 

ινηπφλ φηη ν αξηζκφο  ησλ Η/Τ ζηα ζρνιεία είλαη αλάινγνο ηεο βαζκίδαο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπ κεγέζνπο ηνπ (σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ) αιιά θαη 

ηεο αζηηθφηεηάο ηνπ. Έηζη, πςειφηεξνο πιεζπζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

ζπλαληάηαη ζήκεξα ζηα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο (θπξίσο ιφγσ Αζήλαο) θαη ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο (θπξίσο ιφγσ Θεζζαινλίθεο), ζηα Λχθεηα, θαζψο θαη ζηα ζρνιεία πνπ 

θνηηνχλ πάλσ απφ 200 καζεηέο. Η ζχγθξηζε κε ηηο κεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ αλαδεηθλχεη φηη ν κέζνο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία ηεο 

ρψξαο απμάλεηαη ειαθξά κε ζηαζεξφ ξπζκφ θαηά έηνο, ηεο ηάμεο ηνπ 4%. 

 

(ρήκα 4.3 : Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή Η/Τ αλά ζρνιείν) 

Απφ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, παξαηεξείηαη, φηη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

δηαηίζεληαη ζρεδφλ δηπιάζηνη ππνινγηζηέο απ’ φ,ηη ζηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα, 

αλαινγηθά κε ην πιήζνο ησλ καζεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηεξκαηηθφ. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ παξαθάησ ιφγνπ δίλεη, γηα ην 2008, ηα απνηειέζκαηα πνπ 
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απνηππψλνληαη ζην γξάθεκα (Αγξνηηθά 6.8 – Αζηηθά 12 – Θεζζαινλίθε 11,3 – 

Αζήλα 13,3).(Πεγή Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Π..Γ.) (ρήκα 4.3) 

4.4   Μέξηκλα γηα ηηο  επαίζζεηεο  θνηλσληθά νκάδεο 

Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ θαη νη επαίζζεηεο θνηλσληθά 

νκάδεο, γηα ηηο νπνίεο ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην ηεο ρψξαο καο, αλαθέξεηαη ζηηο 

ιεγφκελεο ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο  θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

ππεξεζηψλ, ζπζθεπψλ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, πνπ δηεπθνιχλνπλ θπξίσο ηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θίλεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη 

εθαξκνγέο ηερλνινγίαο ππνζηήξημεο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ξνκπνηηθήο θαη ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σέηνηεο 

ζπζθεπέο είλαη : 

 Δλαιιαθηηθά πιεθηξνιφγηα (Πιεθηξνιφγηα κε δηαθνξεηηθνχ 

κεγέζνπο πιήθηξα, δηαθνξεηηθή δηάηαμε πιήθηξσλ θαη 

πιεθηξνιφγηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ έλα κφλν 

ρέξη. 

 Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαηάδεημεο (electronic pointing 

devices) (Δπηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θέξζνξα ηεο νζφλεο 

ρσξίο ηε ρξήζε ρεξηψλ. Μία θαηεγνξία ζπζθεπψλ βαζίδεηαη ζε 

ηερλνινγίεο ππεξήρσλ ή ππέξπζξσλ αθηηλψλ θαη αλαγλσξίδνπλ 

ηελ θίλεζε ηνπ καηηνχ, ζήκαηα ησλ λεχξσλ ή εγθεθαιηθά 

θχκαηα. Άιιε θαηεγνξία είλαη απηή πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ 

ηελ εηζπλνή θαη εθπλνή). 

 Πιεθηξνιφγηα νζφλεο (Δθαξκνγέο πνπ εκθαλίδνπλ έλα 

πιεθηξνιφγην ζηελ νζφλε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ην ρεηξηζηεί 

κε πνληίθη, νζφλε αθήο ή θάπνηα κε ζπκβαηηθή ζπζθεπή 

θαηάδεημεο). 

 Φίιηξα πιεθηξνινγίνπ (Πξνβιέπνπλ ηηο ιέμεηο πνπ πξφθεηηαη 

λα πιεθηξνινγεζνχλ απφ ηνπο πξψηνπο θηφιαο ραξαθηήξεο θαη 

έηζη κεηψλνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο πιεθηξνινγίνπ ζην 

ειάρηζην). 

 Φσλεηηθά Πξνγξάκκαηα Πινήγεζεο (Δπηηξέπνπλ ζην ρξήζηε 

ηελ εθηέιεζε εληνιψλ θαη ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ κε απιή 



340 Κεφάλαιο 4ο 

 

                                   Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

αλαγλψξηζε ηεο θσλήο ηνπ θαη φρη κε ηε ρξήζε πνληηθηνχ ή 

πιεθηξνινγίνπ. Οξηζκέλα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ θαη κέζσ 

ηειεθψλνπ). 

 Μεγεζπληηθέο ζπζθεπέο νζφλεο (Γηεπξχλνπλ κέξνο ηεο νζφλεο 

θαζψο ν ρξήζηεο θηλεί ηελ εζηίαζε. Μεξηθέο επηηξέπνπλ ζην 

ρξήζηε λα κεγεζχλεη κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο νζφλεο).  

 Αλαγλψζηεο Οζφλεο (Δμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, πνπ δηαβάδεη 

εηθφλεο ή νπηηθφ πιηθφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ 

θαη ησλ πεξηγξαθψλ ησλ θνπκπηψλ ειέγρνπ, ησλ θαηαιφγσλ 

επηινγήο, ηνπ θεηκέλνπ, θαη ηεο ζηίμεο ) θαη ην κεηαθξάδεη ζε 

θσλεηηθφ πιηθφ. Η ρξνηά ηεο θσλήο αιιάδεη αλάινγα κε ηε 

θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο ή ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

πεξηγξάθεη). 

 Οζφλεο Braille (Σν πεξηερφκελν ηεο νζφλεο αλαγλσξίδεηαη 

γξακκή-γξακκή θαη αλαπαξίζηαηαη ζε κνξθή Braille κε ηε 

βνήζεηα πιαζηηθψλ ή κεηαιιηθψλ βειφλσλ, πνπ εγείξνληαη 

αλάινγα. Ο ρξήζηεο αλαγλσξίδεη κε ηα ρέξηα ηνπ ηνπο 

ραξαθηήξεο Braille θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ αλάγλσζε 

ηεο επφκελεο γξακκήο).  

 Μεγεζπληέο Κεηκέλνπ (Πξνγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ην 

θείκελν πνπ πιεθηξνινγείηαη κε πνιχ κεγάινπο ραξαθηήξεο 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή ηεο αλάιπζεο ηεο 

νζφλεο). 

 Λεθηηθνί πλζέηεο(Αλαγλσξίδνπλ ηνπο ραξαθηήξεο πνπ 

πιεθηξνινγνχληαη απφ ην ρξήζηε θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβάδνπλ 

ην θείκελν).  

 Οπηηθνί αξσηέο (πζθεπέο νπηηθήο αλάγλσζεο ραξαθηήξσλ 

(OCR) ρεηξφο, πνπ δηαβάδνπλ έλα δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν 

θαη ην κεηαθξάδνπλ απφ γξαπηφ ζε πξνθνξηθφ ιφγν. 

 Λνγηζκηθφ Μεηάθξαζεο Απφ/ε Braille (Μεηαθξάδεη 

πιεθηξνινγεκέλα γξάκκαηα ζηνπο αλάγιπθνπο ραξαθηήξεο 

Braille. Κπθινθνξεί ζε 30 πεξίπνπ γιψζζεο θαη πεξηιακβάλεη 
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νδεγνχο εθηππσηψλ Braille γηα δηάθνξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Η/Τ). 

 Δθηππσηέο Braille (Δθηππσηέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηα δεδνκέλα 

ζε γξαθή Braille θαη ηα εθηππψλνπλ κε αλάγιπθν ηξφπν). 

 Κείκελα Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο (Μνξθή ππνηηηιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηειεφξαζε θαη ζε πεξηνξηζκέλεο 

θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο θαη είλαη νξαηφο κφλν ζε άηνκα 

πνπ δηαζέηνπλ ηελ εηδηθή ζπζθεπή απνθσδηθνπνίεζεο. Έρεη 

πξνηαζεί θαη γηα ην Internet, θαζψο απμάλεηαη ν φγθνο ηνπ 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζην Γηαδίθηπν). 

 Ακθίδξνκνη Βνκβεηέο (Μηθξέο θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θσθάιαινπο σο θηλεηά ηειέθσλα 

αληί γηα ηελ ππεξεζία ζχληνκσλ κελπκάησλ (SMS). 

Μεηαδίδνπλ κελχκαηα απφ/πξνο άιινπο βνκβεηέο, θαζψο θαη 

απφ/πξνο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο). 

 Παξά ηηο εμαγγειίεο θαη ηηο δειψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

νπζηαζηηθή ελζσκάησζή ησλ ΑκΔΑ ζην θαζεκεξηλφ θνηλσληθφ γίγλεζζαη, νη 

θνηλσληθέο απηέο νκάδεο ησλ ζπλαλζξψπσλ καο, δελ απνιακβάλνπλ ηα ηερλνινγηθά 

εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα αλαινγηθά κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ θαη γη’ απηφ ηα 

παξάπνλά ηνπο είλαη απμεκέλα θαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλα.  Απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

απφ ην  Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, θαηαδεηθλχνπλ : 

 Η δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κεηαμχ 

ησλ ΑκΔΑ θζάλεη ην 24%,  (37% ζην γεληθφ πιεζπζκφ ), ελψ 

νη νηθηαθέο ζπλδέζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ δηείζδπζε 13% ζηα 

ΑκΔΑ, (27,4% ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ). 

 Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θζάλεη κφιηο ην 15% ησλ ΑκΔΑ, 

(26% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ), σζηφζν νη θαζεκεξηλνί 

ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κεηαμχ ησλ ΑκΔΑ θζάλνπλ ην 55%, 

(61%  ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ).  

 εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη κεηαμχ 

ησλ ΑκΔΑ δελ έρεη γίλεη ζπλείδεζε φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ην 28% δειψλεη, φηη δε ρξεζηκνπνηεί 

http://www.observatory.gr/
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ππνινγηζηή, δηφηη δελ έρεη ηελ αίζζεζε φηη ηνπ είλαη 

απαξαίηεηνο. Δπίζεο, ην 23% δειψλεη, φηη δελ έρεη ηηο 

ηθαλφηεηεο γηα ρξήζε Η/Τ, θαη ην 15% δειψλεη νηθνλνκηθή 

δπζπξαγία γηα ηελ απφθηεζε Η/Τ θαη software. 

 Πάλησο, φζνη κεηαμχ ησλ ΑκΔΑ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν 

είλαη ηδηαίηεξα ελζνπζηψδεηο γηα ηελ αμία ηνπ. Σν ζεσξνχλ 

πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο (65%), γηα ςπραγσγία 

(61%), γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο (54%) θαη γηα 

λα εμνηθνλνκνχλ  ρξφλν (46%).  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θάλνπλ επηβεβιεκέλε ηελ πξφηαζε πξνο ηελ Πνιηηεία, 

λα αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πξνο απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο  γηα : 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 Απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηε ρξήζε ηνπο. 

 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε  γηα  αγνξά Η/Τ.  

 Γεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ εηδηθψλ ηζηνζειίδσλ γηα αλζξψπνπο 

κε αλαπεξίεο. 

 

4.5  Πξνβιεκαηηζκόο θαη  θίλδπλνη από ηηο λέεο ηερλνινγίεο  

Οη επηθπιάμεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη γηα ην βαζκφ εηζδνρήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο εθπνξεχνληαη θπξίσο απφ επηζηήκνλεο ηεο 

παηδαγσγηθήο. Οη ελζηάζεηο ηνπο θπξίσο εζηηάδνληαη ζηελ ηεξάζηηα δχλακε επηξξνήο 

πνπ αζθεί ε κεραλή πάλσ ζηελ αλζξψπηλε ηδηνζπγθξαζία θαη εηδηθά ζηελ 

ζχγθξνπζε κε  ην εύπιαζην  ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γεληθφηεξα. Η 

θξηηηθή ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαζεκαηηθήο επηζηήκεο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπληεξεηηθή.  Ο θφβνο κήπσο ν καζεηήο δελ κάζεη ην πώο θαη ην γηαηί θαζηζηνχλ 

επηθπιαθηηθνχο φρη κφλν ηνπο παηδαγσγνχο, αιιά θπξίσο ηνπο Μαζεκαηηθνχο. Ο 

παληθφο γηα φζνπο θαληάδνληαη κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο ρσξίο εθπαηδεπηηθφ είλαη 

ηεξάζηηνο. Η αληηθαηάζηαζε ηεο θηκσιίαο απφ ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα, ν γξήγνξνο 

θαη εχθνινο ηξφπνο δηεθπεξαίσζεο ηνπ «ππνινγηζηηθνχ κέξνπο» κηαο άζθεζεο,  

επηθέξεη πξνβιεκαηηζκφ. Οη θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, πξνέξρνληαη  απφ 
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ηελ άγλνηα ή ηελ θαθή ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο, δηαηαξάζζνληαο ηε ςπρηθή θαη ηε 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ παηδηψλ, δεκηνπξγψληαο αλαζθάιεηεο, άγρε θαη 

θαρππνςίεο. Απηέο είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο απφςεηο πνπ ηεθκεξησκέλα 

δεκνζηνπνηνχληαη απφ εηδηθνχο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. 

Ο θαζεγεηήο Θ.Σάζηνο ζε δεκνζίεπζε ηνπ ζην δηαδίθηπν έρεη πεξηζπιιέμεη 

νξηζκέλεο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Η/Τ ζηε 

δηδαζθαιία θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ ςπρνινγία ησλ καζεηψλ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε, νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο απιντθέο αγθπιψζεηο : «Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ππνινγηζηέο γηα λα παίξλνπλ έηνηκα ηα απνηειέζκαηα ρσξίο νη 

ίδηνη λα θνπξαζηνύλ», «Οη ππνινγηζηέο θάλνπλ όιε ηε δνπιεηά αληί γηα ηνπο καζεηέο 

θαη έηζη δελ ελεξγνπνηνύληαη νη ίδηνη», «Η ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ απνηξέπεη ηα παηδηά 

από ην λα κάζνπλ ηα βαζηθά καζεκαηηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύλ αξγόηεξα ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δσή» , άιινη πάιη,  δίδνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο κφδαο «ε ηερλνινγία 

όπσο ήξζε ζην ζρνιείν, έηζη θαη ζα θύγε», «Αλ νη πξνεγνύκελεο γεληέο δελ ρξεηάζηεθαλ 

ηελ ηερλνινγία γηα λα κάζνπλ καζεκαηηθά, ηόηε νύηε ηα παηδηά καο ηε ρξεηάδνληαη. 

Άιισζηε θαη ρσξίο λα έρνπκε ηνπο ππνινγηζηέο ηα θαηαθέξακε θαιά» ή ηέινο «Οη 

άλζξσπνη ζα εμαξηώληαη ζε ηέηνην βαζκό από ηνπο ππνινγηζηέο πνπ ζα είλαη εληειώο 

αλίθαλνη ρσξίο απηνύο. Τη ζα ζπκβεί γηα παξάδεηγκα, όηαλ ηειεηώζνπλ νη κπαηαξίεο, ή 

όηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο ππνινγηζηήο;» 

Σελ ςπρνινγηθή πιεπξά ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θσηίδεη κε ηηο απφςεηο ηνπ ν 

Α.Μπαβειήο  ζρεηηθά κε ηηο ςεπδαηζζήζεηο, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ απφ ην 

καζεηή αλαθέξεη, φηη ν ππνινγηζηήο είλαη ζεκαληηθφο φρη κφλν γη’ απηφ πνπ θάλεη, 

αιιά θαη γηα ην πψο ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη. Ο ππνινγηζηήο ηθαλνπνηεί θαη ηελ 

αλάγθε γηα αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νη hackers ή νη πνιχ έκπεηξνη 

καζεηέο γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζηή, πνπ κπνξεί θαη λα κελ έρνπλ άιιεο αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θπξηαξρία ηνπο πάλσ ζηε κεραλή γηα λα δείμνπλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ ηνπιάρηζηνλ. Σα παηδηά αηζζάλνληαη, φηη ε γλψζε, 

πνπ απνθηάηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, αλήθεη θαη ζ’ απηά θαη όρη κόλν ζηνπο 

δαζθάινπο. 

 

4.5.1  Η ειεθηξνληθή απηνλνκία 

Γηα ηελ απηαπάηε ηεο ειεθηξνληθήο απηνλνκίαο αλαθέξεη, φηη ε άπνςε, πσο 

ηα παηδηά καζαίλνπλ απηφλνκα είλαη κάιινλ παξαπιαλεηηθή, δηφηη δε ζεκαίλεη φηη 
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θάζε θνξά πνπ ην παηδί θέξλεη ζε αίζην ηέινο έλα πξφγξακκα, επηηπγράλεη πάληα θαη 

έλα αθαδεκατθφ επίηεπγκα ή φηη πξννδεχεη ζε αλψηεξα επίπεδα λνεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Ο καζεηήο δελ έρεη ηελ ειεπζεξία λα επηιέμεη ηε δνπιεηά πνπ ζα θάλεη 

αθφκα θαη φηαλ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηε κεραλή, ή λα αλνίμεη ειεχζεξν δηάινγν κηα 

θαη φια έρνπλ πξνθαζνξηζηεί θαη ηαθηνπνηεζεί γηα ην καζεηή απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή. Γελ είλαη φκσο κφλν ε απηαπάηε ηεο απηνλνκίαο, πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηα παηδηά, αιιά πίζσ απφ απηήλ θακνπθιάξεηαη κηα άιιε 

αλεζπρεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο ππνινγηζηήο αιιάδεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ζα 

ιέγακε φκσο, πσο είλαη δπλαηφλ θαη λα επαλαθέξεη ηνλ παιηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ 

πεηζαξρεκέλσλ ζρνιείσλ, φπνπ ηα παηδηά θάζνληαλ ζησπεξά ζε ζεηξέο, 

ελζαξξχλνληαο έηζη ηε θπζηθή θαη θνηλσληθή απνκφλσζε, θάηη πνπ κεξηθέο θνξέο 

βνιεχεη επηθίλδπλα ην δάζθαιν. 

 

4.5.2  Οη δύν ηξόπνη ζθέςεο 

Σέινο γηα ηελ εκπινθή ησλ δχν ηξφπσλ ζθέςεο (καζεηή - κεραλήο) 

ζπκπεξαίλεη, φηη παξαθνινπζψληαο έλα παηδί λα πξνγξακκαηίδεη, δηαπηζηψλνπκε ηα 

εμήο πξάγκαηα : Καη’ αξρήλ ην παηδί θαηέρεη ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζθέςεο θαη επί πιένλ 

καζαίλεη θαη ην κεραληθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ ππνινγηζηή. Πξνγξακκαηίδνληαο, ηψξα, 

ην παηδί καζαίλεη ηνλ ππνινγηζηή πψο λα ζθέπηεηαη. Αιιά γηα λα κάζεη ηε κεραλή λα 

ζθέπηεηαη, πξψηα αλαθαιχπηεη (κε θάπνηα ππνβνήζεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ) πσο 

ην ίδην ζθέθηεηαη. Γειαδή, έρνπκε κηα εκπινθή δχν ηξφπσλ ζθέςεο, φπνπ ην παηδί 

έρεη ηνλ έιεγρν. Η πξνζπάζεηα απηή ηνπ παηδηνχ λα κάζεη θαη’ αξρήλ ηνπο 

ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ζθέςεο ηνπ άιινπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ θαηεπζχλεη θάζε 

θνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζθέςεο ηνλ κεηαηξέπεη ζε επηζηεκνιφγν, 

πξνζθέξνληάο ηνπ κηα εκπεηξία πνπ ιίγνη ελήιηθνη έρνπλ απνθηήζεη.  

Δχζηνρα εξσηήκαηα ζέηεη ε θαζεγήηξηα Γ. Βατθνύζε (ΑΠΑΙΣΔ Παηξώλ) 

αλαθέξνληαο, φηη κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, έρνπλ δψζεη ηελ αθνξκή γηα 

λα γξαθνχλ πνιιά θείκελα γηα ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα επνπηηθά απηά 

κέζα. Η αλάιπζε ηεο ζρέζεο απηήο νδεγεί ζε νξηζκέλα εχινγα εξσηήκαηα: 

 Μήπσο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ξφιν 

απινχ εθθσλεηή, πνπ ρεηξίδεηαη κεραλέο θαη εξγαιεία; 
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 Η ρξήζε ησλ κέζσλ εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν απνδπλάκσζεο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο; 

 Μπνξεί κηα κέηξηα δηδαζθαιία λα ηειεηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο; 

 

4.5.3  Ο  πεξηνξηζκόο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

Μηα πηπρή πνπ ζπλδέεηαη  κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ απφ ηε ρξήζε ησλ Η/Τ θσηίδεη ν θαζεγεηήο Χαηδεγεσξγίνπ, αλαθέξνληαο φηη 

έλα άιιν επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα πνπ εκπιέθεη ηηο Νέεο Σερλνινγίεο, αθνξά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο θαληαζίαο. Αλ ε λφεζε αλαπηχζζεηαη κέζα 

ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ε νληνινγηθή ζεκαζία ησλ ΝΣ είλαη 

κεγάιε, εθφζνλ απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Η ρξήζε ηνπο, επνκέλσο, απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηε λνεηηθή αλάπηπμε. Υξεηάδεηαη 

σζηφζν ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί κπνξεί λα νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο  φκσο νδεγεί ζηε γισζζηθή θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηε λνεηηθή αλάπηπμε. Απηή ε αληίθαζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. ηνλ αθεγεκαηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο θαη γεληθψο ζηελ ηδέα φηη ν λνπο απνηειεί κηα αθεγεκαηηθή ππόζεζε πξέπεη 

λα δνζεί ε δένπζα πξνζνρή  αλ πξάγκαηη ζέινπκε λα ζπκβάιινπκε ζεηηθά ζηε 

λνεηηθή αλάπηπμε θπξίσο ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

Αλαπνιψληαο ηηο παιηέο θαιέο επνρέο σο παηδαγσγφο ε Σδηαληδή  

ππνγξακκίδεη, φηη νη καζεηέο δε ρξεηάδνληαη κφλν ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, αιιά 

θαη απιή γηα λα παίδνπλ, ρψκα γηα λα ιεξψλνληαη θαη θσο ηνπ ήιηνπ γηα λα 

πεγαίλνπλ ζην ζρνιεηφ. ην ζρνιείν πνπ απαηηεί ε επνρή καο, ην ραξηί θαη ην κνιχβη 

κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ εμίζνπ interactive κε ηνλ πην ζχγρξνλν ππνινγηζηή. Αο κελ 

μερλάκε φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κάζεζεο φπσο θαη ππάξρνπλ πνιιά είδε 

αλαιθαβεηηζκνχ θαη ν ςεθηαθφο δελ είλαη ν ρεηξφηεξνο. Η πξφνδνο δελ είλαη κηα 

επζεία αζθαιηνζηξσκέλε ιεσθφξνο. Μεξηθέο θνξέο είλαη έλα αγθαζσηφ 

ζπξκαηφπιεγκα, ελψ ζπρλά έλα βήκα κπξνζηά ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηά βήκαηα 

πίζσ. Η εηζαγσγή Η/Τ ζηελ εθπαίδεπζε ηζνδπλακεί κε ην άλνηγκα κηαο ζαπκαζηήο 

πχιεο. Όκσο ηαπηφρξνλα (θαη ζπρλά αζφξπβα), θιείλνπλ πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο 

πφξηεο, ίζσο φρη ηφζν θαληαζκαγνξηθέο αιιά φρη ιηγφηεξν πνιχηηκεο.  

Με εηξσληθφ θαη θαπζηηθφ κάιινλ ηξφπν, πξνβιεκαηίδεηαη  θαη πεξηγξάθεη  
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σο ιεμηθνγξάθνο, ζπγγξαθέαο, εθπαηδεπηηθφο, θαη εηδηθφο ηεο πιεξνθνξηθήο, ν  

Λίγγξεο ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ην θφβν, φηη ην ζρνιείν ζα απνηειεί 

παξαπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία, γηαηί ε θχξηα ζα γίλεηαη ζην ζπίηη. Γηεξσηάηαη ινηπφλ, 

«ηη ζα ηα θάλνπκε απηά ηα καζήκαηα; Θα ηα βάινπκε ζην δηαδίθηπν ή ζε ςεθηαθή 

κνξθή (cd) ; ε ππνινγηζηέο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ή ζην ζπίηη ηνπ καζεηή;» 

Γηαηζζάλεηαη, φηη ν θχξηνο θνξκφο ηεο δηδαθηηθήο χιεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ ζα κνηξάδνληαη ζηνπο καζεηέο φπσο ζήκεξα κνηξάδνληαη ηα 

βηβιία. Κάζε καζεηήο ζα έρεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζην ζπίηη ηνπ. Δθεί ζα κειεηά, 

φπσο θαη ηψξα. ην ζρνιείν, αξθεί λα ππάξρεη έλα εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, φπνπ 

καζεηέο θαη δάζθαινη ζα απνθηνχλ ηελ πξψηε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία. Γηα ηε 

ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν αλαθέξεη, φηη ζα ην ρξεζηκνπνηεί «γηα λα επηθνηλσλήζεη θαη 

λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο καζεηέο θαη δηδάζθνληεο, λα ελεκεξσζεί γηα θαηλνχξγηα ή 

πξφζζεηε χιε, λα θαηαζέζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ εξγαζίαο, λα 

αληιήζεη πιηθφ απφ βηβιηνζήθεο, εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά θαη άιια βνεζήκαηα, λα 

αληαιιάμεη πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο. Δπηζεκαίλεη ην ζνβαξφ πιενλέθηεκα ηεο 

ρξνληθήο απειεπζέξσζεο ηνπ καζεηή, θαηαιήγνληαο, φηη ζα πεγαίλεη ζην ζρνιείν 

γηα λα θάλεη φ,ηη δελ κπνξεί λα θαιχπηεηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ ηερλνινγία: λα 

ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, λα αζρνιείηαη κε φ,ηη 

απαηηεί ειεχζεξε έθθξαζε, λα αζθείηαη ζηα πξνθνξηθά ησλ μέλσλ γισζζψλ, λα 

ζπκκεηέρεη ζε αζιήκαηα - δίλνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε νπζησδέζηαηεο, αιιά 

παξαγθσληζκέλεο ζήκεξα, δηαζηάζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν φινη νη καζεηέο έρνπλ ηνλ θαιχηεξν δάζθαιν ζην ζπίηη ηνπο. Μέζα απφ ηηο 

δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο θαη αζθήζεηο, φινη νη καζεηέο έρνπλ ηε βέιηηζηε επαθή 

κε ην αληηθείκελν. 

 

4.5.4   Οη ρακειέο ηαρύηεηεο δηείζδπζεο  

ηε δηαπίζησζή ηνπ ν Θ. Καξνύλνο [Δξεπλεηήο ζην Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο 

θαη Βέιηηζηνπ ρεδηαζκνχ Γηθηχσλ (NETMODE) ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ] αλαθέξεη, φηη ε δηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά ρακειή. Αθφκα θαη ζήκεξα 

πνιιά ζρνιηθά εξγαζηήξηα έρνπλ πνιχ ρακειήο ηαρχηεηαο πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, 

ελψ νη ηερληθέο ππνδνκέο ηνπο έρνπλ αξθεηά ρξφληα λα αλαλεσζνχλ. Γπζηπρψο, 

ππάξρεη έλα ςεθηαθφ ράζκα αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ θνηλσλία, 
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φπνπ ζηγά-ζηγά νη λέεο ηερλνινγίεο αξρίδνπλ λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο. 

ηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ε θαηάζηαζε είλαη αηζζεηά θαιχηεξε. Σν 

ζηνίρεκα πνπ πξέπεη λα θεξδίζνπκε είλαη λα θαηαζηήζνπκε θνηλσλνχο ζ’ απηή ηε 

λέα ςεθηαθή επνρή ηνπο καζεηέο, απ’ ηελ αξρή αθφκα ηεο πνξείαο ηνπο κέζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αμίδεη λα ηνληζηεί πσο ζ’ απηφ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη ε πηνζέηεζε ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. Γηεζλψο ππάξρνπλ αξθεηά  

παξαδείγκαηα ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Η ιίζηα ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη κάιηζηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, σο 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη εθηελήο. Η ζηείξα αληηγξαθή ηνπο δελ 

ζα βνεζνχζε, θαζψο ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά ζίγνπξα απνηεινχλ έλαλ θαιφ νδεγφ θαη κπνξνχκε λα βξνχκε 

αξθεηά θαιά παξαδείγκαηα δεκηνπξγηθήο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο ην 

δηαδίθηπν είλαη έλα κέζν πνπ βξίζθεηαη  ζε ζπλερή κεηαβνιή. Δθκεηαιιεπφκελνη 

πιήξσο ηε δπλακηθή πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν θαη νη λέεο ηερλνινγίεο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί 

λα γίλεη κηα επράξηζηε εκπεηξία γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

 

4.5.5    Ο θίλδπλνο ηεο ζενπνίεζεο  

Ο θαζεγεηήο Παηδαγσγηθήο ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ Γ. Μαπξνγηώξγνο 

ζίγεη κηα ζνβαξή παξάκεηξν σο πξνο ηελ παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ην αξλεηηθφ δήηεκα ηεο ζενπνίεζήο ηνπο. Παξαηεξεί ινηπφλ, φηη  ε 

ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο έρεη λα επηδείμεη πνιιά ηέηνηα επεηζόδηα ζενπνίεζεο 

δηάθνξσλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ θαηλνηνκηψλ, κνληέισλ θαη ηδεψλ. Οη 

ζηαζψηεο ησλ ζρεηηθψλ αλαθαιύςεσλ ζηελ πεξίπησζε απηή δελ πηνζεηνχλ 

παξαδνρέο γηα ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα λέα ηνπο παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά κέζα, αιιά ηα 

πξνβάιινπλ σο ηε κνλαδηθή πξφηαζε θαη ιχζε. Οη ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο απηνχ 

ηνπ είδνπο ζπλήζσο δελ έρνπλ νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

κε απνηέιεζκα, λα απνξξίπηνληαη κε ηνλ ίδην ππεξβνιηθφ ηξφπν, ρσξίο λα 

αληρλεχνληαη θαη λα αμηνπνηνχληαη νη πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπο, ζην πιαίζην 

κηαο αληίιεςεο γηα δπλακηθή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιια κέζα. Αο ζεκεηψζνπκε 

εδψ, φηη νη παηδαγσγνί-ζηαζψηεο απηήο ηεο αληίιεςεο εζηηάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζηε κεραληθή θαη ηερλνινγία ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, κε απνηέιεζκα λα 
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ππνβαζκίδνπλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα ζε ηερληθά θαη λα ηα απνγπκλψλνπλ απφ ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο. 

 

4.5.6   Οη νηθνλνκηθέο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε 

Απφ ηνλ Γ. Χαηδεγεσξγίνπ θαζεγεηή Παηδαγσγηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Αηγαίνπ αλαπηχζζεηαη απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο κία πξνβιεκαηηθή, πνπ αθνξά ηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη ηα ιάζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εζθαικέλε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Μεηαμχ ησλ άιισλ ππνζηεξίδεη, φηη γηα ηε 

ρξήζε ηνπο απαηηνχληαη εηδηθφο ρψξνο - εξγαζηήξην ή κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απφ 

ηάμε ζε ηάμε, πςειέο δαπάλεο εμνπιηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο, ρξφλνο 

γηα εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κεγάιε πξνζπάζεηα, φηη αιιάδεη πιένλ ν 

ξφινο ησλ θαζεγεηψλ, ζπλαληψληαη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο, νη θαζεγεηέο πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο γηα ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζα ζπλαληνχλ δπζθνιία 

ζηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, επίζεο ζα είλαη απαξαίηεηε απφ 

θαζεγεηέο θαη καζεηέο ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηέινο ιφγσ ηεο  ηαρχηεηαο 

εμέιημεο δελ επηηξέπεηαη εχθνια ε αθνκνίσζε ηεο ηξέρνπζαο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο. 

Καηφπηλ επηζεκαίλεη ηνπ θηλδχλνπο ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ιέγνληαο φηη νη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο κπνξεί λα ράλνληαη κέζα ζηηο 

πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, ζηηο εξγαζίεο ηνπο, λα παξνπζηάδνπλ έηνηκν, θιεκκέλν 

πιηθφ απφ ην Internet, ρσξίο άδεηα θαη αλαθνξέο ζηνλ ζπγγξαθέα, ην πςειφ θφζηνο 

ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κπνξεί λα πεξηζσξηνπνηήζεη νξηζκέλα ζρνιεία, επεηδή 

δελ ππάξρνπλ δηεζλή πξφηππα ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ν ππεξβνιηθφο δήινο κπνξεί 

λα νδεγεί ζρνιεία ζε αγνξά αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη  πξντφλησλ ηα νπνία δελ 

έρνπλ επαξθψο δνθηκαζηεί ή απνζχξνληαη πνιχ γξήγνξα απφ ηελ αγνξά. 

Αλαθέξεη επίζεο επηγξακκαηηθά, θάπνηνπο γεληθφηεξνπο θηλδχλνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο :  

 Σν ζρνιείν λα πάξεη βηνκεραληθή θαη θαηαλαισηηθή κνξθή, αλ ε 

ηερλνινγία δελ ζπκπνξεχεηαη κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ 

θαζεγεηψλ θαη ε εθπαίδεπζε λα ράζεη ηελ αλζξσπηζηηθή ηεο 

δηάζηαζε. 

 Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ελίνηε ε έκθαζε, πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζε 

νξηζκέλεο ελφηεηεο, λα θαζνξίδνληαη απφ ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ηνπ 
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ινγηζκηθνχ ηεο αγνξάο θαη φρη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ ελλνηψλ πνπ πεξηέρεη. 

 Να αζρνινχληαη καζεηέο θαη θαζεγεηέο πεξηζζφηεξν κε ην κέζνλ (ηελ 

ηερλνινγία) θαη λα μερλνχλ ην κήλπκα (καζεκαηηθή ζθέςε) 

 Να ππεξηνλίδεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε ζεκαζία ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη λα έξρεηαη ζε δεχηεξε ζέζε ε ζπκβνιή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

 Μηα ζεηξά παξαγφλησλ, φπσο νη ειιηπείο γλψζεηο θαη νη αξλεηηθέο 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθαηάιιεινη ζρνιηθνί ρψξνη, ηα 

δηδαθηηθά βηβιία, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ε κνξθή ησλ 

εμεηάζεσλ λα κελ επηηξέπνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ. 

 Η αχμεζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζπλερψο απμαλφκελσλ 

δεμηνηήησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, πνπ απαηηεί ε ρξήζε ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο θαη ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, πνπ έρνπλ ζήκεξα 

νη εθπαηδεπηηθνί, απμάλεη ην άγρνο ηνπο θαη ηνπο δεκηνπξγεί αξλεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηε ύγρξνλε Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία, κε 

απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηεο. 

Καηαιήγνληαο ζπκπεξαίλεη, φηη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ δελ 

πξέπεη λα ιεζκνλνχκε, πσο κεηαθεξφκαζηε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

(ηνπ πίλαθα), ζηελ πιένλ ζχγρξνλε ηερλνινγία (πνιπέμνδε θαη αθφκα φρη επαξθψο 

δνθηκαζκέλε), ρσξίο λα ππάξρεη ε εκπεηξία ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ, ρσξίο 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ρσξίο αιιαγή ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Η απνδνηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ χγρξνλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Σερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζα ρξεηαζηεί πνιχπιεπξε πξνζπάζεηα, ππνκνλή θαη επηκνλή.   

 

4.5.7    Σα έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα 

ηηο βαζηθέο πξνβιεκαηηθέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο πνπ αθνξνχλ ηα 

Αιιειεπηδξαζηηθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο κε Τπνινγηζηή, αλαθέξεηαη ν 

ζπγγξαθέαο Β.Κόκεο, ζην πφλεκά ηνπ Δηζαγσγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ 

Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληώλ. Αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα, φηη 

ηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα, (Intelligent Tutoring Systems) είλαη Έκπεηξα 
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πζηήκαηα κε ζηφρν εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σα βαζηθά ζπλζεηηθά ελφο Δ.Γ.. 

είλαη ηέζζεξα: ν εηδηθφο, ν παηδαγσγφο, ε δηαζχλδεζε (interface) θαη ην κνληέιν ηνπ 

καζεηή. Η ζεκειηψδεο δηαθνξά αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα Γηδαζθαιίαο κε ηε 

Βνήζεηα Τπνινγηζηή θαη ζηα Έκπεηξα Γηδαθηηθά πζηήκαηα έγθεηηαη ζην ρεηξηζκφ 

ησλ γλψζεσλ: ελψ έλα πξφγξακκα Γηδαζθαιίαο κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή 

ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα εξσηήζεσλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο απαληήζεηο, ηα 

έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ κηα αιεζηλή αλαπαξάζηαζε ησλ γλψζεσλ 

ηνπ ρψξνπ θαη είλαη ηθαλά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπιινγηζκνχο (Nicaud & Vivet, 

1988). ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηα Δ.Γ.. πξνηείλνπλ ηελ παξνρή ηνπ ηδεψδνπο 

κνληέινπ γηα κηα πξαγκαηηθά εμαηνκηθεπκέλε θαη αιιειεπηδξαζηηθή δηδαζθαιία. 

Δληνχηνηο, ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπιινγηζκνχ ελφο εηδηθνχ ζηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ 

καζεηεπνκέλσλ δελ είλαη θαζφινπ πξνθαλήο. Ο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

γλψζεσλ δελ αξθεί λα δηαζθαιίζεη κηα παηδαγσγηθή επηηπρία Σν κνληέιν ηνπ καζεηή 

δελ δηαθαίλεηαη ζρεδφλ πνπζελά. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κεξηθφ θαη θαζαξά 

πξνζεγγηζηηθφ, ζηε ρεηξφηεξε εληειψο κηα θαξηθαηνχξα, ην κνληέιν ηνπ καζεηή ζηελ 

ηερλεηή λνεκνζχλε, φπσο άιισζηε θαη ζηελ αλζξψπηλε παηδαγσγηθή, νθείιεη λα 

αλαγλσξηζζεί γηα απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη: έλα κεζνδνινγηθφ θαηαζθεχαζκα 

απαξαίηεην γηα ηελ απφθηεζε ελφο ειάρηζηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην 

καζεηή θαη ηε κεραλή. Ο ππνινγηζηήο - δάζθαινο, πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηή ζηελ εθδνρή πνπ είλαη επεξεαζκέλε απφ ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε (δειαδή 

φηαλ αληηδξά αιιειεπηδξαζηηθά ζηηο εξσηήζεηο ηνπ καζεηεπφκελνπ) θαίλεηαη λα 

πξνζθξνχεη ζηηο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζεσξίεο πάλσ ζηελ 

αλζξψπηλε λφεζε θαη κάζεζε. 

 

4.5.8   Η απώιεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

Σηο ζνβαξέο επηθπιάμεηο ηνπ γηα ην ίδην ζέκα δηαηππψλεη θαη ν Μ. 

Καξαγεσξγίνπ ζε εθπαηδεπηηθφ άξζξν ηνπ. Πηζηεχεη φηη ε ηερλνινγία, θπζηθά, δελ 

είλαη παλάθεηα θαη ην θαιχηεξν εξγαιείν παηδείαο ζα είλαη γηα πάληα ν θαιφο 

δάζθαινο. Έλαο καπξνπίλαθαο, ραξηί, κνιχβη θαη έλαο θαηαξηηζκέλνο εθπαηδεπηηθφο 

κπνξνχλ αθφκε λα πεηχρνπλ πνιιά, ελψ ε αζπδνζία ζηε δηαδηθηπαθή πεξηήγεζε θαη 

ηα θαθήο πνηφηεηαο ινγηζκηθά κφλν παηδαγσγηθή αμία δελ έρνπλ. Σα παηδηά δε 

ρξεηάδνληαη κφλν πνληίθηα θαη πιεθηξνιφγηα αιιά θαη ειεχζεξν ρξφλν, παηρλίδη, 

βηβιία, αλζξψπηλε επηθνηλσλία ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ε θξηηηθή ζθέςε είλαη ην 
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απφιπην εθπαηδεπηηθφ δεηνχκελν. Ο ππεξβνιηθφο ελζνπζηαζκφο γηα ηελ ηερλνινγία, 

φπσο θαη ε ηερλνθνβία είλαη εμίζνπ επηθίλδπλεο πξνζεγγίζεηο. Ο θφζκνο αιιάδεη, ε 

ηερλνινγία έρεη δπλαηφηεηεο θαη απηέο νη δπλαηφηεηεο πξέπεη λα θσηηζηνχλ κε 

έξεπλα, ψζηε ηπρφλ θαηλνηνκίεο λα έρνπλ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. Η ζπλερήο 

επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα απνηππσζεί ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία. ε 

θάζε πεξίπησζε, απαξαίηεηα γηα νπνηαδήπνηε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη νη ππνδνκέο ζηα ζρνιεία, ε εμάπισζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ε αχμεζε ηεο δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο. 

Σέινο, ε ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε αλαγθαζηηθά αλνίγεη θαη ην 

ζέκα ηεο επαλεμέηαζεο ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. 

 

4.5.9    Οη γνλείο – ην δηαδίθηπν – νη άγλσζηνη 

ε φ,ηη αθνξά ην δηαδίθηπν, πνιινί παηδαγσγνί θαηαιήγνπλ ζε θνηλφ 

ζπκπέξαζκα. Όηη δειαδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηνχ ηνπ είδνπο ε επηθνηλσλία ζην 

δηαδίθηπν ηνπιάρηζηνλ ζηα αξρηθά ζηάδηα είλαη απξφζσπε. Η ζπλεξγαζία κε 

αγλώζηνπο έρεη ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο, ιεηηνπξγεί φκσο αληίζηξνθα 

ζηα δεηιά θαη δηζηαθηηθά άηνκα, ηα νπνία εχθνια κπνξνχλ λα θξπθηνχλ πίζσ απφ ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο θαη ίζσο έηζη απειεπζεξψλνληαη.  

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ε ζηάζε θαη ε παξεκβαηηθφηεηα ησλ γνλέσλ, 

δηαδξακαηίδνπλ ζνβαξφ ξφιν. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ, κηα ζεκαληηθή κεξίδα γνλέσλ εθθξάδεη 

αλεζπρίεο γηα ηε ρξήζε ησλ Η/Τ (θπξίσο ζην ζπίηη) απφ ηα παηδηά ηνπο, ζχκθσλα 

πάληα κε ηελ άπνςε πνπ εμέθξαζαλ ζην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ νη 

εθπαηδεπηηθνί, παξνπζηάδνληαο κάιηζηα ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο [36% (έηνο 2008), 28% (έηνο 2007)]. Οη αλεζπρίεο νη νπνίεο 

εθθξάδνληαη, αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνλ ππεξβνιηθφ ρξφλν ελαζρφιεζεο κε ηνλ 

Η/Τ θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, σο αθνξκή γηα παξακέιεζε ησλ καζεκάησλ. 

Δπηπιένλ, νη γνλείο εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αλήζπρνη σο πξνο ηελ ελδερφκελε έθζεζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ηζηνζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηε δηθή ηνπο άγλνηα απέλαληη ζην δηαδίθηπν. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ, φηη ην 56% ησλ γνλέσλ 

εθθξάδεη ζπρλά ή πνιύ ζπρλά αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε 
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ηνλ Η/Τ θαη ην δηαδίθηπν. Παξφκνην πνζνζηφ (52%) θαηέγξαςε γηα ηνπο Έιιελεο 

γνλείο θαη παλεπξσπατθή κειέηε ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ (Γεθέκβξηνο 2008), 

θέξλνληάο ηνπο ζηελ πξψηε ζέζε καδί κε ηνπο Γάιινπο, σο ηνπο πιένλ αλήζπρνπο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Όπσο 

θαηαδεηθλχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ην πνζνζηφ απηφ ζρεηίδεηαη κε ην 

ρακειφ βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ κε ην δηαδίθηπν (ζρεηηθή αλαθνξά 

γίλεηαη θαη ζηελ παξνχζα κειέηε ζε επφκελν θεθάιαην), ελψ παξαηεξείηαη φηη φζν 

απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο γνλείο, ηφζν κεηψλνληαη νη αληίζηνηρνη 

θφβνη ηνπο. ην ίδην πιαίζην, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε 2 ζηα 10 ζρνιεία νη αξκφδηνη 

θαζεγεηέο δειψλνπλ, πσο έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπο, λα έρεη επηρεηξεζεί ε 

επίζθεςε ζε ηζηνζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερφκελν απφ καζεηέο. 

Σν Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν (Π..Γ.) ζε φ,ηη αθνξά πεξηζηαηηθά 

πξνζπάζεηαο επίζθεςεο καζεηψλ ζε ηζηνζειίδεο αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ, έρεη 

ιάβεη εηδηθή κέξηκλα γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο καζεηέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα απφ ην παξάλνκν θαη αθαηάιιειν πεξηερφκελν, κέζσ ηεο Τπεξεζίαο 

Διεγρφκελεο Πξφζβαζεο (κηα δηαθαλήο ππεξεζία ηελ νπνία νη ρξήζηεο  δελ κπνξνχλ 

λα  παξαθάκςνπλ), ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (Web‐Filtering), απαγνξεχνληαο ηελ 

πξφζβαζε ζε ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ: 

 Μελχκαηα γηα ην κίζνο, ηε βία θαη πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 Μελχκαηα γηα ηελ πξνψζεζε ή ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

 Σπρεξά παηρλίδηα 

 Πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν 

 Ραηζηζηηθά κελχκαηα ή πξνσζνχλ ην ξαηζηζκφ 

Σέινο ππάξρεη κέξηκλα θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (www.sch.gr/safe) κε νδεγίεο θαη πξνηάζεηο πξνο γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο. 

Ο επίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Παλ. Ισαλλίλσλ Α. Σξνκπνύθεο, επηζεκαίλεη κε 

απζηεξφηεηα, φηη ε άθξηηε παξάζεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ρσξίο λα επηζεκαλζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ, φηαλ απηέο ππεξεηνχλ θπξίσο θαη 

απνθιεηζηηθψο ηα θειεχζκαηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο, έλζα πξνβάιινληαη 
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θαηαηγηζηηθά λέεο – πιαζκαηηθέο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο – αλάγθεο, νη νπνίεο ελίνηε 

ππεξβαίλνπλ ην κέηξν, απνηεινχλ χβξε, θαη φηη νη ζθνπνί απηνί δε ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία θνηλσληψλ ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο, αιιά εληαθηάδνπλ ηα φλεηξα ηεο 

αλζξσπφηεηαο γηα έλαλ θφζκν νπζηαζηηθήο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δεκνθξαηίαο, ρσξίο θηψρεηα, αλεξγία, αληζφηεηεο θαη πξνιεπηηθνύο πνιέκνπο. 

 

4.5.10   Η βαζηά ζπληεξεηηθή ζηάζε 

Ο Παλεπηζηεκηαθφο Λάξηνο (Αληηπξόεδξνο Παξαηεξεηεξίνπ ΚηΠ) πνιχ 

εχζηνρα ζε δεκνζίεπζή ηνπ αλαθέξεηαη ζηηο αηηίεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηνπο ππέξκαρνπο ηεο εηζφδνπ αιιά θαη απηνχο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία.  Δπηζεκαίλεη φηη δχν βαζηθέο αηηίεο νδήγεζαλ ζε 

απηή ηε καθξνρξφληα πξνβιεκαηηθή ζρέζε. Η πξψηε αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα 

επηηήδεησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ξφιν ιατθνύ πξνζηάηε, λα ζπλδένπλ ζπζηεκαηηθά 

ηελ ηερλνινγία κε θνβίεο, παξαπιεξνθφξεζε θαη ζπλνκσζίεο. Η βαζηά ζπληεξεηηθή 

ζηάζε έλαληη νηηδήπνηε θαηλνχξγηνπ, ηνπο πξνθαιεί αδπλακία δηαρσξηζκνχ θαθήο 

απφ θαιή ρξήζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ρηππνχλ ηελ ηερλνινγία, αιιά ηηο 

αιιαγέο πνπ θέξλεη. Αλ θαη’ αλαινγία ζπδεηνχζακε γηα ηνλ ειεθηξηζκφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ‘20, ζίγνπξα νη ίδηνη ιατθνί πξνζηάηεο ζα ηνλ είραλ απνθεξχμεη ιφγσ θάπνηαο 

κνηξαίαο ειεθηξνπιεμίαο! Η δεχηεξε αηηία, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αμηνπνηήζεθε ε ηερλνινγία ζηε ρψξα. Απφ ην 1994 θαη γηα κηα δεθαεηία, ε πνιηηηθή 

γηα ηελ πιεξνθνξηθή ζρεδηάζζεθε απφ ζηαζψηεο ηεο κεγάιεο κεραλήο ηνπ θξάηνπο. 

Βαζίζζεθε ζε έλα λέν ηδενινγηθφ καλδχα γηα ην ξφιν ησλ ηερλνινγηψλ, πνπ 

ππέθξππηε ηερλεέλησο ηε βαζηά πνιηηηθή πεπνίζεζε πσο ηίπνηα ζην θξάηνο δελ 

έπξεπε λα αιιάμεη. Όια ζα ηα έιπλε ε ηερλνινγία απηφκαηα, αξθεί λα ππήξραλ νη 

πφξνη. Καη ζα αξθνχζε βεβαίσο έλα άζξνηζκα έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Όκσο, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα 3,5 δηζ. επξψ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ εηζέξεπζαλ 

απφ ην 1994 γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο, απέδεημαλ πψο ην πξφβιεκα δελ είλαη ε έιιεηςε 

πφξσλ! 

πκπεξαίλνληαο ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαηαιήγεη, φηη θαλείο δελ είπε ζηνπο πνιίηεο θαζαξά πσο ε ηερλνινγία 

απφ κφλε ηεο δελ αξθεί. Οη δηεζλείο κειέηεο δείρλνπλ φηη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ην 80% ησλ σθειεηψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο αλαδηνξγαλψζεηο πνπ 

πξνεγνχληαη θαη ην 20% απφ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, πνπ θέξλεη ε 
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πιεξνθνξηθή. Παξ’ φια απηά, ζηελ Διιάδα ε ηερλνινγία ήξζε απιά … γηα λα κελ 

δηαηαξάμεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο. Σν απνηέιεζκα; Έσο ην 2004, ν ξφινο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ παηδεία κεηαθξάζηεθε ζε εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ, απνθνκκέλσλ 

απφ ηελ ηάμε. 

 

4.5.11    Οη κέζνδνη  αμηνπνίεζεο   

ε ηξία ζεκεία εζηηάδεη ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ν θαζεγεηήο γισζζνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γ.Μπακπηληώηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη :  

 Με ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρνιείν αιιάδεη άξδελ θαη ν 

ξφινο ηνχ δαζθάινπ θαη γεληθφηεξα ηνχ εθπαηδεπηηθνχ. Μέρξη ζήκεξα 

δάζθαινο θαη ζρνιηθά βηβιία ήηαλ ε θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ. Δθεμήο ν 

δάζθαινο ζα έρεη σο πξφζζεην ξφιν λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα, λα νξγαλψζεη ηε ρξήζε ηνπο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε, 

λα ειέγμεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ, λα εμεγήζεη δχζθνια ή 

δπζλφεηα ζεκεία, λα παξαπέκςεη ζε πξφζζεηε ζπκβαηηθή ή ειεθηξνληθά 

πξνζπειάζηκε βηβιηνγξαθία θαη γεληθά ζα πξέπεη  παξάιιεια κε θάπνηα 

κνξθή ζπκβαηηθνχ καζήκαηνο  λα θαηεπζχλεη θαη ηελ εθκάζεζε κε 

πξνγξάκκαηα. Δξψηεκα: Δίλαη ν Έιιελαο εθπαηδεπηηθφο έηνηκνο γηα ηνλ 

λέν ηνπ ξφιν; Απάληεζε: Υξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί ν ηξφπνο 

θαηάξηηζήο ηνπ ζηα ΑΔΙ κε ηε δηδαθηηθή κέζσ πξνγξακκάησλ θαη κε ηελ 

θαζνδεγεηηθή ησλ καζεηψλ βάζεη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Απηφ δελ έρεη 

αθφκε γίλεη ζηα ειιεληθά ΑΔΙ. 

 Η αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αμηφινγσλ 

θαη αμηφπηζησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Απαηηνχληαη πνηνηηθά 

πξνγξάκκαηα, έγθπξα επηζηεκνληθψο θαη θαηάιιεια παηδαγσγηθψο. Κη 

εδψ είλαη ην κείδνλ πξφβιεκα. Η πξάμε έρεη δείμεη, φηη έρνπλ παξαρζεί 

κεξηθά  ιίγα ζε αξηζκφ  ζαπκαζηά πξνγξάκκαηα, αιιά έρεη ππάξμεη θη έλα 

κεγάιν πιήζνο πξφρεηξσλ, εκπεηξηθψλ, ειάρηζηα ρξήζηκσλ έσο θαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ είλαη πξντφληα βηαζχλεο θαη 

επηδίσμεο εχθνινπ θέξδνπο θαη  ην θπξηφηεξν  πξντφληα πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί εξήκελ ησλ εηδηθψλ. 
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 Υξεηάδεηαη αθφκε αξθεηή έξεπλα θαη ελαζρφιεζε κε ην πξφβιεκα ησλ 

κεζφδσλ αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ηδίσο κέζα ζηελ ηάμε. 

Καη ηέινο πξνθεηηθά αλαθέξεη, φηη ηέηνηα θαη άιια πξνβιήκαηα ππάξρνπλ 

ήδε θαη ζα εκθαληζηνχλ ίζσο πεξηζζφηεξα ζην κέιινλ. Χζηφζν έλα είλαη ζίγνπξν: 

φηη Παηδεία ρσξίο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα είλαη θάηη ην αδηαλφεην γηα ηα ακέζσο 

επφκελα ρξφληα  θαη ζηελ Διιάδα. Καη φηη λέεο εκέξεο έξρνληαη γηα θαιχηεξε 

γλσξηκία θαη θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηα επηηεχγκαηα ηνχ πλεπκαηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, εθείλεο δει. ηεο πιεπξάο ηεο Παηδείαο πνπ εμπςψλεη ηνλ άλζξσπν, ηνλ 

δηαθνξνπνηεί σο εζληθή πνιηηηζκηθή νληφηεηα θαη ζπγρξφλσο ηνλ ελψλεη κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο ζην επίπεδν κηαο παλαλζξψπηλεο νηθνπκεληθήο θαιιηέξγεηαο θαη 

νπζηαζηηθήο ζπλάληεζεο αλζξψπνπ κε άλζξσπν. 

 

4.5.12    Σν καθξηλό ηαμίδη ηεο γλώζεο 

Δλδηαθέξνπζεο απφςεηο ζπγθεληξψλεη ν κειεηεηήο θαη ζπγγξαθέαο  

Κ.Θεξηαλόο ζε κηα έξεπλά ηνπ πνπ αθνξά ηηο απφςεηο εηδηθψλ γηα ηελ αξλεηηθή 

πιεπξά ηεο εηζφδνπ ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε αλαθέξνληαο, φηη ε απφπεηξα 

ηεο εηζφδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί πνηθίιεο αληηδξάζεηο θαη 

απφςεηο. Αηζηφδνμεο απφςεηο, φπσο απηέο ηνπ National Council of Educational 

Technology ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (1995), ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ππνινγηζηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ζα κεγαιψζεη ηα πεξηζψξηα απηελέξγεηαο ηνπ καζεηή θαη ζα 

δηακνξθψζεη ηνπο φξνπο γηα έλα λέν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απηφλ ηνπ εκςπρσηή 

ηνπ καζεηή ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλώζεο (Davis, 1997). Ο Thompson (1995) 

παξαηεξεί φηη ε ρξήζε Η/Τ αλνίγεη ην δξφκν γηα λα μεθχγεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηε 

ξνπηίλα ηεο παξάδνζεο - εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο θαη λα γίλεη ζχληξνθνο ηνπ 

καζεηή ζην ηαμίδη ηεο γλψζεο. Σελ αηζηφδνμε απηή εηθφλα ακαπξψλνπλ νη θφβνη φηη 

ε πιεξνθνξηθή ζα δηακνξθψζεη ζην κέιινλ ηνπο φξνπο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ δαζθάισλ απφ πιαζκαηηθνχο (virtual teachers). Αλαβηψλνπλ έηζη νη 

ζεσξίεο ηεο απνζρνιεηνπνίεζεο πνπ βιέπνπλ ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ λα αληηθαζίζηαηαη, 

ζηαδηαθά απφ ηα πνιπκέζα (Meighan, 1997). Άιινη ζεσξνχλ, φηη ε λέα ηερλνινγία 

είλαη κηα πξνζπάζεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα επεθηαζεί ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπιψληαο απηήλ ηελ λέα ηερλνινγία θαη φηη ηειηθά ε είζνδνο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ζα νδεγήζεη ζε κηα λέαο κνξθήο θνηλσληθή δηάθξηζε: ηνπο πιεξνθνξηθά 

πινχζηνπο (information rich) θαη ηνπο πιεξνθνξηθά θησρνχο (information poor). Οη 
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Carr θαη Kemmis (2000) ζεσξνχλ, φηη ε ρξήζε έηνηκσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ ζε 

ππνινγηζηέο, κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κέζνλ ρεηξαγψγεζεο θαη ζπκκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ηχπνπ εθπαηδεπηηθνχ κε πεξηνξηζκέλε 

αληίιεςε ηνπ εχξνπο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ. Σελ απαηζηφδνμε απηή εηθφλα 

έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ λεψηεξεο έξεπλεο, πνπ δείρλνπλ, φηη παξά ηελ 

απμαλφκελε ξεηνξηθή ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε κφλν ην 1/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Μ. Βξεηαλία ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

ππνινγηζηή σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο. Σα αίηηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

εζηηάδνληαη ζηελ κε εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνλ Η/Τ θαη ζηελ έιιεηςε 

software θαηάιιεινπ σο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Prior, J.  &  Kirton, A., 1999).  

 

4.6   Επίινγνο θεθαιαίνπ 

Δίλαη απνδεθηφ απφ φινπο φηη νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

Δπηθνηλσλίαο, ιφγσ ηνπ δηεηζδπηηθνχ  ραξαθηήξα ηνπο, δηαπεξλνχλ ζηαδηαθά ην 

ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη  θαζηζηνχλ θαηαιπηηθή ηελ παξνπζία ηνπο ζε φιν 

ην θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη είλαη καζεκαηηθώο θαη 

παηδαγσγηθώο επηβεβιεκέλε ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηηο έλλνηεο, ηηο πξάμεηο θαη 

ηνλ ηξφπν ζθέςεο. ’ απηφ άιισζηε επηθεληξψλεηαη θαη ην έξγν θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  

Η γλψζε ηνπ πώο θαη ηνπ γηαηί πξνηάζζεηαη  ζηελ επίιπζε θάζε άζθεζεο , θάζε 

πξνβιήκαηνο θαη θαηφπηλ ζα έπεηαη ε ρξήζε ηνπ Η/Τ.  Γηα ην ιφγν απηφ ε είζνδνο 

ηνπ ππνινγηζηηθνύ ινγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, ζα  πξέπεη λα 

δηαβαζκίδεηαη αλάινγα κε ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, δειαδή θεηδσιό ζηελ αξρηθή 

βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ηζρπξό θαη πινύζην ζηε ιπθεηαθή θαη 

Παλεπηζηεκηαθή. 

ηε κέζε ησλ δπν αθξαίσλ πξνζεγγίζεσλ, δειαδή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο κε παληειή απνπζία ησλ λέσλ  ηερλνινγηψλ θαη ηνπ θαζαξά 

ηερλνθξαηηθνχ ηξφπνπ ρσξίο ηνλ δηδάζθνληα,  βξίζθνληαη νη θξηηηθνί ζηνραζηέο. 

Θεσξνχλ αλαγθαία θαη ρξήζηκε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο δηακεζνιαβεηή θαηά ηε 

καζεζηαθή αιιειεπίδξαζε θαη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ζπλερνχο αμηνιφγεζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο δελ είλαη απφ 
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κφλεο ηνπο επεξγεηηθέο ή επηθίλδπλεο. Δίλαη δήηεκα νξζήο ρξήζεο. Οη ρξήζηεο, 

δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί, θαινχληαη λα επαγξππλνχλ θάλνληαο  ηζνινγηζκφ ησλ 

ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. (Ρακπίδεο, 2007) 
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                                θαη Ζ7Θ 

                  5.4.2.4   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Η,Ζ2Η,Ζ3Η,Ζ4Η θαη Ζ5Η 

                  5.4.2.5   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Κ,Ζ2Κ,Ζ3Κ,Ζ4Κ,Ζ5Κ θαη  

                                 Ζ6Κ 

            5.4.3     πκπεξάζκαηα εξωηεκαηνινγίνπ ηνπ Σκήκαηνο  

                        Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

  5.5  Δπίινγνο  Κεθαιαίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Αποτελέςματα και ανάλυςη των ευρημάτων τησ έρευνασ 363 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ     
 

5.1     Πξνιεγόκελα Κεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηαηξηβήο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία απνηείλνληαλ ζε δχν αλεμάξηεηνπο 

πιεζπζκνχο. Σν πξψην δείγκα αθνξνχζε καζεηέο εζπεξηλώλ επαγγεικαηηθώλ 

ιπθείωλ θαη ην δεχηεξν αθνξνχζε πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο εθαξκνζκέλεο 

πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην  πεξηιάκβαλε 

ζπλνιηθά 50 εξσηήζεηο  (θνηλέο θαη ζηνπο δχν πιεζπζκνχο). Τπήξμε δηακνηξαζκφο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πξνο ηνπο εξσησκέλνπο : 

 Σα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. 

 Ζ άπνςή ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 Ζ ζρέζε θαη ε επαθή ηνπο κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο. 

 Ζ δηαζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο. 

Σν πξψην δείγκα ησλ καζεηψλ ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ παξνπζηάδεη κεγάιε 

αλνκνηνγέλεηα θαη αλνκνηνκνξθία, δεδνκέλνπ φηη απαξηίδεηαη θαηά βάζε απφ 

εξγαδνκέλνπο, κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, νη νπνίνη πξνέξρνληαη  απφ 

δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, πξφζθπγεο, νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο, θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο, ζπλήζσο απφ ρακειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα κε έληνλα 

νηθνγελεηαθά θαη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα. Σν δεχηεξν δείγκα ησλ θνηηεηψλ, 

παξνπζηάδεη αξθεηά κεγάιε νκνηνκνξθία αθνχ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ κή  

εξγαδφκελνπο, ηεο ηδίαο πεξίπνπ ειηθίαο, ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ απφ πιεπξάο 

γλψζεσλ είλαη πςειή αιιά θαη ηα νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

πηζαλφλ αληηκεησπίδνπλ, είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα ή αλχπαξθηα. πκπεξαζκαηηθά 

ινηπφλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη νη δχν πιεζπζκνί κάιινλ αληηκεησπίδνπλ εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηεο βησκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ηνληζζεί ε πξσηνηππία ηεο έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη 

ε αλαθνξά ζε ηέηνηνπο πιεζπζκνχο, απ’ φ,ηη είλαη γλσζηφ, δελ ππάξρεη ζε 

πξνγελέζηεξε έξεπλα ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία.   

 Σα δείγκαηα πνπ επειέγεζαλ γηα ηα εζπεξηλά ιχθεηα ήηαλ 255 καζεηέο 

θαηαλεκεκέλνη ζε ηέζζεξα ζρνιηθά έηε 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 θαη 2009-

2010. 
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 Μαζεηέο 66 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 

 Μαζεηέο 45 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2007-2008 

 Μαζεηέο 39 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 

 Μαζεηέο 105 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 

    Σα δείγκαηα πνπ επειέγεζαλ γηα ηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

ήηαλ 546 θνηηεηέο θαηαλεκεκέλνη ζε ηέζζεξα αθαδεκατθά έηε 2006-2007, 2007-

2008, 2008-2009 θαη 2009-2010. 

 Φνηηεηέο 180 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2006-2007 

 Φνηηεηέο  126 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 

 Φνηηεηέο  146 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 

 Φνηηεηέο  94 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 

 

5.2     Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 Ζ επεμεξγαζία θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ, θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ ειέγρσλ ησλ ππνζέζεσλ,  

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS v.17.0. Έηζη, αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο δίηηκεο κεηαβιεηέο θαη ζηηο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

πεξηείραλ δηαβαζκίζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε πνηθηιία ζηαηηζηηθψλ δηαγξακκάησλ θαη 

απεηθνλίζεσλ θαζψο επίζεο  sig.chi-square θαηαλνκή γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ή κε, αλαθνξηθά κε ηελ εμάξηεζε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο  θαη νη 

δείθηεο Spearman Correlation (Value, Approx.Sig).    

 Δπίζεο ην θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ δεηγκάησλ, θαηά ηελ νπνία αλαιχεηαη ην απνηέιεζκα ηεο θάζε 

εξψηεζεο – κεηαβιεηήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ζχλζεζεο νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ - κεηαβιεηψλ.    

 

5.3   Δζπεξηλά Λύθεηα  

Αθνινπζεί ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, ε πεξηγξαθηθή 

παξνπζίαζε, ε αλάιπζε ππνζέζεωλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

θαη αθνξνχλ ηα Δζπεξηλά ιχθεηα. 
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5.3.1    Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε 

ηελ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηηο ηέζζεξηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γειαδή, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσησκέλσλ, ε άπνςή ηνπο γηα ηε  δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε ζρέζε θαη ε 

επαθή ηνπο κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη ηέινο, ε δηαζχλδεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηηο  Νέεο Σερλνινγίεο. 

 

5.3.1.1  Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, δίδεηαη έλα  

ξαβδφγξακκα ζην νπνίν γίλεηαη πνζνζηηαία ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ησλ 

εζπεξηλψλ ιπθείσλ θαηά θχιν ζηα ηέζζεξα ζρνιηθά έηε  ζηα νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα (Σρήκα 5.1).    

 

(ρήκα  5.1 : Οη ειηθηαθέο νκάδεο θαηά έηνο έξεπλαο θαη θαηά θύιν) 

ηελ επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη επίζεο ε πνζνζηηαία θαηά θχιν 

θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, ζην ζχλνιν ησλ ζρνιηθψλ εηψλ, κε ηελ πξνθαλή 

ππεξίζρπζε ηνπ αλδξηθνχ θχινπ (Σρήκα 5.2). 
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(ρήκα 5.2 : Ζ θαηά θύιν θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ. Ζ 

πξνέιεπζε ινηπφλ ησλ καζεηψλ ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ απφ γνλείο κε ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν επεξεάδεη θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο πνξεία. Δχθνια δηαθξίλεηαη ε  

 

(ρήκα 5.3 : Σν κνξθωηηθό επίπεδν ηωλ γνλέωλ θαηά έηνο έξεπλαο) 

ζπλάθεηα ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ  παηέξα  θαη ηε  κεηέξαο. Γηαπηζηψλεηαη φηη 

ζηνπο παηέξεο ησλ καζεηψλ, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ηειείσζαλ κφλν ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν, εγγίδεη ην 40% ελψ ην αληίζηνηρν ησλ κεηέξσλ ηνπο ην 38%. Πνζνζηά 

ηδηαίηεξα πςειά (Σρήκα 5.3).  
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5.3.1.2    Ζ δηδαζθαιία ηωλ Μαζεκαηηθώλ 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε, ζην ηδηαηηέξαο βαξχηεηαο εξψηεκα, πνπ 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απφ ην κέρξη ηψξα ηξφπν 

δηδαζθαιίαο  ησλ  Μαζεκαηηθψλ (Σρήκα 5.4).   Παξαηεξνχκε,  φηη  ζε αξθεηά πςειφ  

    

 

(ρήκα 5.4 : Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο) 

 

πνζνζηφ 39,2 % βξίζθνληαη νη καζεηέο, νη νπνίνη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη θαη 

αθνινπζνχλ ην ειάρηζηα κε 27,1 % , θαζόινπ κε  12,5 %,  πνιύ  κε 11,8 % θαη ηέινο  

 

(ρήκα 5.5 : Δπηινγή ηξόπνπ δηδαζθαιίαο) 
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ην πάξα πνιύ ζε πνζνζηφ 9,4 %. Παξ’ φια απηά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην επφκελν εξψηεκα, κε πνηνλ ηξόπν ζα επέιεγαλ λα δηδάζθνληαη ηα 

Μαζεκαηηθά, επηζπκνχλ ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηελ εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

(ζε ακηγή ή κηθηή κνξθή) 70,2 % θαη κφλν ην 29,8 % επηζπκεί ηνλ γλσζηφ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν (Σρήκα 5.5). Ο κηθηφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, δειαδή ε παξνπζία 

ηνπ θαζεγεηή κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνηηκάηαη απφ ην 46,7 

%. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ, ην νπνίν επηιέγεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, φπνπ 

ε θαηαλνκή θαηά θχιν εγγίδεη ηνλ απφιπην ηζνζθειηζκφ (44,7 % γηα ηα θνξίηζηα θαη 

55,3 % ζηα αγφξηα). Σν εληππσζηαθφ γεγνλφο εληνπίδεηαη ζην κηθηφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο,  φπνπ   έρνπκε    ππνρψξεζε     ζηα    θνξίηζηα   κε  πνζνζηφ 34,5 % θαη  

 

 

(ρήκα 5.6 : Δπηινγή ηξόπνπ δηδαζθαιίαο θαηά θύιν) 

 

εθηίλαμε κε πνζνζηφ 65,5 % ζηα αγφξηα. ηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο ηνπ εξσηήκαηνο 

κε Ζ/Τ θαη ρξήζε Internet (θαζαξά κεραληθέο επηινγέο) ε πξνηίκεζε ησλ αγνξηψλ 

θζάλεη ζε πςειφηαηα πνζνζηά 71,7 % θαη 85,7 % αληίζηνηρα (Σρήκα 5.6). 

ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηε λενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα 
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ραξαθηεξίδνληαη κάιινλ ελζαξξπληηθά, αθνχ κφλν ην 12,94 % απαμηεί λα 

ελεκεξψλεηαη γηα φ,ηη λέν παξνπζηάδεηαη γχξσ απφ ην ρψξν ηεο Μαζεκαηηθήο 

επηζηήκεο (Σρήκα 5.7).  

 

(ρήκα 5.7 : Νενθηιία Μαζεκαηηθώλ) 

 

Παξά ηε γλσζηή πξνθαηάιεςε πνπ ππήξρε θαη κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

θαη ζήκεξα ηζρχεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη αλαθέξεηαη ζηε θνβία γχξσ απφ ην ρψξν ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαζψο θαη ηελ άπνςε φηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη έλα απνθξνπζηηθό θαη  

 

 

(ρήκα 5.8 : Μάζεκα επηινγήο ηα Μαζεκαηηθά) 
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δπζλόεην κάζεκα, ζην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ηα απνηειέζκαηα είλαη κάιινλ 

ελζαξξπληηθά, αθνχ ηα Μαζεκαηηθά σο κάζεκα επηινγήο ζα ην επέιεγε ην 55,29 % 

(54,55 % ζηα αγφξηα, 56,67 % ζηα θνξίηζηα) ελψ ην ππφινηπν 44,71 % (45,45 % ζηα 

αγφξηα, 43,33 % ζηα θνξίηζηα) αληηκεησπίδεη αξλεηηθά ην ζέκα (Σρήκα 5.8). 

Αθφκε ζεηηθφηεξν είλαη ην γεγνλφο, φηη νη καζεηέο ζε πςειφ πνζνζηφ (69,8 

%) πξνζπαζνχλ ή ειέγρνπλ αλ ηα απνηειέζκαηα πνπ βξίζθνπλ θαηά ηελ επίιπζε κηαο  

 

(ρήκα 5.9 : Δπαιήζεπζε απνηειεζκάηωλ) 

άζθεζεο είλαη νξζά. Σν ζεηηθφ απηφ πνζνζηφ πξνζαπμάλεηαη κάιηζηα ζηα θνξίηζηα, 

θζάλνληαο ζην 73,3 %  (Σρήκα 5.9). 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πξνζπάζεηα πνπ  θαηαβάιινπλ νη  καζεηέο  θαηά ηε  

 

(ρήκα 5.10 : Γηόξζωζε ζθαικάηωλ) 
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δηάξθεηα επίιπζεο κηαο άζθεζεο ζην πςειφ πνζνζηφ (76,9 %) εξγαδφκελνη λα 

εληνπίζνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα ηα δηνξζψζνπλ. Σν ζεηηθφ απηφ πνζνζηφ 

πξνζαπμάλεηαη επηπιένλ ζηα θνξίηζηα, θζάλνληαο ζην 81,1 %  (Σρήκα 5.10). 

ην εξψηεκα θαηά πφζν πξνζπαζεί ν καζεηήο λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ πνπ ζέηεη ν θαζεγεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, κε 

πηζαλέο ηξεηο απαληήζεηο (πνηέ, κεξηθέο θνξέο θαη πάληνηε), ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα  

 

 

(ρήκα 5.11 : Γηάζεζε απάληεζεο ζε Μαζεκαηηθά εξωηήκαηα) 

 

πνπ αθνινπζεί ζε πξνβνιή ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα 

παξαηεξνχκε, φηη παξνπζηάδεη κεγάιε νκνηνγέλεηα εηδηθά ζηελ πξψηε απάληεζε κε 

ηηκέο ηδηαίηεξα ζπγγεληθέο ζηα ηέζζεξα ρξφληα (1,57 %, 1,96 %, 1,18 % θαη 1,96 %). 

Οη ινηπέο ζεηηθέο απαληήζεηο απνδεηθλχνπλ, φηη νη καζεηέο δελ παξνπζηάδνληαη 

αδηάθνξνη ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. ηάζε ηδηαίηεξα θηιφηηκε θαη 

ελζαξξπληηθή εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, αθνχ ην   κεξηθέο θνξέο θαη πάληνηε 

ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 98 % (Σρήκα 5.11). 

Σν επφκελν εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ληψζεη ν καζεηήο 

φηαλ βξίζθεη ην ζσζηφ απνηέιεζκα ζε κία άζθεζε. Σν απμεκέλν πνζνζηφ ηνπ 

88,24% απνδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ θαη ην δήιν ηνπ καζεηή ζην λα έρεη επηπρέο 

απνηέιεζκα ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο άζθεζεο. Σν πνζνζηφ απηφ 
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δηακνξθψλεηαη ζε 86,7 % ζηα αγφξηα θαη 91,1 % ζηα θνξίηζηα (Σρήκα 5.12).  

 

(ρήκα 5.12 : Ηθαλνπνίεζε από ηελ νξζή ιύζε ζε πξόβιεκα) 

 

Σν επφκελν εξψηεκα αλαθέξεηαη ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ σο βαξεηό θαη κνλόηνλν κάζεκα. Πηζαλνινγείηαη, φηη ην πνζνζηφ ηνπ 

73,73 %  ζα ήηαλ αθφκε επξχηεξν, αλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ππήξρε  

ελίζρπζε – εκπινπηηζκφο κε ηελ εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν πνζνζηφ απηφ 

δηακνξθψλεηαη ζε 71,5 % ζηα αγφξηα θαη 77,8 % ζηα θνξίηζηα (Σρήκα 5.13).  

 

(ρήκα 5.13 : Σα Μαζεκαηηθά βαξεηό θαη κνλόηνλν κάζεκα αλά θύιν) 
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ην εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο επίδνζεο ηωλ καζεηώλ 

(θαηά δήισζή ησλ) ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ παξαηεξείηαη κηα θπζηνινγηθή 

ζπγθέληξσζε ζηε κέηξηα επίδνζε κε πνζνζηφ 54,90 % θαη αθνινπζνχλ ε πςειή κε 

26,67 % θαη ηέινο ε ρακειή κε πνζνζηφ 18,43 %. ηε βαζκνινγία πξέπεη λα ιεθζεί 

ππ’ φςηλ θαη ε ζρεηηθή επηείθεηα (ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο) πνπ επηθξαηεί ζηε 

βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ (Σρήκα 5.14).   

 

(ρήκα 5.14 : ρνιηθή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά) 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ επφκελνπ εξσηήκαηνο, φπσο 

ήηαλ αλακελφκελν ε  ελαζρόιεζε   ηωλ καζεηώλ   κε   ηα   Μαζεκαηηθά  εθηόο ηωλ  

 

(ρήκα 5.15 : Δμωδηδαθηηθή αζρνιία κε ηα Μαζεκαηηθά) 
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δηδαθηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεωλ είλαη πεξηνξηζκέλε.  Ζ πξνθαλήο αηηία είλαη ε 

αλζξψπηλε θνχξαζε θαη ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο ιφγσ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζε 

ζρνιείν θαη εξγαζία. Σν πςειφ πνζνζηφ 67,45 %  ζπγθεληξψλεη ην θαζόινπ – 

ειάρηζηα. (Σρήκα 5.15). 

ην ζχλνιν ησλ 255 εξσηεζέλησλ ηνπ επνκέλνπ εξσηήκαηνο, έρνπλ ζεηηθή 

γλψκε ην 81,57 % ελψ ην 18,43 % θξάηεζε αξλεηηθή ζηάζε. Σν εξψηεκα δεηνχζε ηε 

γλψκε  ησλ   καζεηψλ  ησλ  εζπεξηλψλ   ιπθείσλ  γηα  ην  εάλ  ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ  

 

(ρήκα 5.16 : Σα Μαζεκαηηθά θαη νη πλεπκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο) 

 

ρξεζηκόηεηα ζηηο θνηλωληθέο θαη πλεπκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δάλ δειαδή ηα 

Μαζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ. 

(Σρήκα 5.16). 

 

5.3.1.3    Ζ  ζρέζε θαη ε επαθή κε ηνπο Ζιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο 

 ε φ,ηη αθνξά ηε ζρέζε πνπ έρνπλ νη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ κε ηνπο 

Ζ/Τ θαη γεληθφηεξα, ζε πνην βαζκφ βξίζθεηαη  ε ηερλνινγηθή ηνπο επάξθεηα, νη 

επηδφζεηο θαη νη επηινγέο ηνπο γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα, αξρηθά παξαηεξείηαη, φηη ην 

πνζνζηφ θαηνρήο Ζ/Υ βξίζθεηαη ζην 73,73% . Ζ ηηκή απηή ππνιείπεηαη θαηά πνιχ 

ζην  αλάινγν  εξψηεκα    πνπ   απεπζχλεηαη     ζηνπο     θνηηεηέο  ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ  
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(ρήκα 5.17 : Κάηνρνη Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ) 

 

Μαθεδνλίαο (θζάλεη ζρεδφλ ζην απφιπην). Σν πνζνζηφ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή αλέρεηα ησλ καζεηψλ ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ, αιιά θαη απφ ηνλ 

πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρξφλν, ιφγσ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο απαζρφιεζεο. Τπάξρεη 

κάιηζηα ζηελ θαηνρή, κηα ειαθξά ππεξνρή ησλ αγνξηψλ (74,54%) έλαληη ησλ 

θνξηηζηψλ (72,22%) (Σρήκα 5.17). 

ε  φηη  αθνξά   ηελ   επαθή   ησλ    καζεηψλ   κε   ηνλ   Ζ/Τ  (ζχκθσλα κε ηηο  

 

  

(ρήκα 5.18 : Πξαγκαηνπνίεζε ηεο επαθήο κε ηνλ Ζ/Τ ζην ζπίηη) 

 

απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπίηη, ζην ζρνιηθφ 

ρψξν θαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο (Σρήκα 5.18). Παξαηεξψληαο ην (Σρήκα 5.19) 

Crosstab 

 ΔΠΑΦΖ ΠΗΣΗ ΤΝΟΛΟ 

NAI OXI  

ΦΤΛΟ ΑΓΟΡΗΑ 69,1% 30,9% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ 60,0% 40,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 65,9% 34,1% 100,0% 
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θαζψο θαη ην (Σρήκα 5.20) κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο παξαηεξνχκε, φηη ε 

ελαζρφιεζε ζην ζπίηη ππεξηζρχεη ησλ ππνινίπσλ, αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

πνζνζηφ 65,9 %. Δδψ δηαπηζηψλνπκε θαη κηα ειαθξά ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζε 

πνζνζηφ 69,1 % ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα πνπ αζρνινχληαη ζε πνζνζηφ 60,0 %   

χκθσλα επίζεο ην (Σρήκα 5.19)  θαη κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

παξαηεξνχκε,  φηη  ε  ελαζρφιεζε  ζην ζρνιηθφ  ρψξν  πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνζνζηφ  

 

 

(ρήκα 5.19 : Πξαγκαηνπνίεζε ηεο επαθήο κε ηνλ Ζ/Τ ζην ζρνιείν) 

 

49,8 % (κηθξφηεξν απφ ηελ ελαζρφιεζε ζην ζπίηη). Δδψ δηαπηζηψλνπκε θαη κηα 

ηζρπξή ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ ζε πνζνζηφ 61,1 % ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα πνπ 

αζρνινχληαη ζε αηζζεηά κηθξφηεξν πνζνζηφ  43,6 %.    

 

(ρήκα 5.20 : Πξαγκαηνπνίεζε ηεο επαθήο κε ηνλ Ζ/Τ ζηελ εξγαζία) 

Σέινο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνλ Ζ/Τ ζην ρψξν εξγαζίαο  

(Σρήκα 5.20) παξαηεξνχκε θαη απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα, φηη ε ελαζρφιεζε ζηνλ 

Crosstab 

 
ΔΠΑΦΖ ΥΟΛΔΗΟ ΤΝΟΛΟ 

NAI OXI  

ΦΤΛΟ 

 

ΑΓΟΡΗΑ 43,6% 56,4% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ 61,1% 38,9% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 49,8% 50,2% 100,0% 

Crosstab 

  ΔΠΑΦΖ ΓΟΤΛΔΗΑ ΤΝΟΛΟ 

  NAI OXI  

ΦΤΛΟ 

 

ΑΓΟΡΗΑ 16,4% 83,6% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ 20,0% 80,0% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 17,6% 82,4% 100,0% 
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εξγαζηαθφ ρψξν ππνιείπεηαη ησλ ππνινίπσλ, αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε 

πνζνζηφ 17,6 %. Δδψ δηαπηζηψλνπκε θαη κηα ειαθξά ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ ζε 

πνζνζηφ 20,0 % ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα πνπ αζρνινχληαη κφιηο ζε  πνζνζηφ 16,4 %.    

ΦΤΛΟ * ΠΡΩΣΖ ΥΡΖΖ    (Crosstabulation) 

 ΠΡΩΣΖ ΥΡΖΖ  

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΤΜΝΑΗΟ-

ΛΤΚΔΗΟ 

ΜΔΓΑΛΖ 

ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΟΛΟ 

 ΑΓΟΡΗΑ 17,6% 36,4% 46,1% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ 4,4% 34,4% 61,1% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 12,9% 35,7% 51,4% 100,0% 

(ρήκα 5.21 : Βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ζπληειέζζεθε ε πξώηε ρξήζε) 

 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν παξαπάλσ πίλαθαο (Σρήκα 5.21), ν νπνίνο 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ  ην αλάινγν ξαβδφγξακκα  θαη παξηζηάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

βαζκίδα, ζηελ νπνία θνηηνχζε ν καζεηήο, φηαλ πξσηνήιζε ζε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ.  

Λφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ δείγκαηνο παξαηεξνχκε, φηη κφλν ην 12,9 % ήξζε 

ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, 35,7 % ζηε Γπκλαζηαθή –  

 

 

(ρήκα 5.22 : Πξώηε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη θύιν) 

 

Λπθεηαθή βαζκίδα  θαη  ην ζνβαξφ  πνζνζηφ  51,4 % ζε  κεγάιε  ειηθία (>18 εηψλ). 

(Σρήκα 5.22).  Σν  γεγνλφο    απηφ,    ζπλδηακνξθψλεη     κε     θάπνηα      απφ      ηα    
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επφκελα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ηε δπζθνιία θαη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα κε ηελ 

νπνία πξνζεγγίδεη ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα ηελ εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Αμηνκλεκφλεπην επίζεο είλαη θαη ην γεγνλφο, φηη ηα 

θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ ζνβαξή αξλεηηθή απφθιηζε ζηελ πξσηνβάζκηα  εθπαίδεπζε   

(4,4 %)   θαη ζπλεπψο  εκθαλίδνπλ  κεγαιχηεξε  παξνπζία  ζηελ επαθή  κε ηνλ  

Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή ζε κεγάιε ειηθία (61,1 %). Πνζνζηφ εκθαλψο απμεκέλν 

θαηά 10 πεξίπνπ κνλάδεο απφ ηε κέζε ηηκή. 

 

5.3.1.4    Ζ  δηαζύλδεζε   ηεο   δηδαζθαιίαο    ηωλ    Μαζεκαηηθώλ   κε   ηηο Νέεο   

             Σερλνινγίεο 

ηα επφκελα έμη δηαγξάκκαηα, (ζηα νπνία ππάξρεη επεμεξγαζία θαηά ειηθηαθή  

  

       (ρήκα 5.23:ρνιηθή δξαζηεξηόηεηα)              (ρήκα 5.24:Γξαζηεξηόηεηα κε παηρλίδηα) 

 

νκάδα θαη θύιν), δηαθαίλεηαη ν βαζκφο δξαζηεξηφηεηνο ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ Ζ/Τ. Εεηήζεθε ε γλψκε ηνπο κε δηηέο εξσηήζεηο (απάληεζε Ναη/Όρη) γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ Ζ/Τ ζηα ζέκαηα ησλ ζρνιηθψλ - ζπνπδαζηηθψλ εξγαζηψλ (Σρήκα 5.23), 

ζηελ ςπραγσγία κε παηρλίδηα (Σρήκα 5.24), ζηελ απνζηνιή e-mails (Σρήκα 5.25), 
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ζηε    ζπκκεηνρή    ηνπ    ζε   ζειίδεο    ζχγρξνλεο    θνηλσληθήο   δηθηχσζεο   (chat –  

  

       (ρήκα 5.25:Γξαζηεξηόηεηα κε e-mails)              (ρήκα 5.26:Γξαζηεξηόηεηα κε chat) 

facebook - blogs) (Σρήκα 5.26), ζηε γεληθφηεξε ρξήζε ηνπ Ηnternet κε αλαδεηήζεηο 

ρξεζίκσλ      δηθηπαθψλ     ηφπσλ      γεληθνχ     πεξηερνκέλνπ      θαη    ελδηαθέξνληνο  

  

       (ρήκα 5.27:Γξαζηεξηόηεηα κε internet)    (ρήκα 5.28:Γξαζηεξηόηεηα κε πξνγξακκαηηζκό) 

(Σρήκα 5.27) θαη ηέινο ε ελαζρφιεζε ηνπο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (Σρήκα 5.28). Ζ 
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γεληθή εηθφλα ινηπφλ πνπ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξνπζηάδεη, ζηα ζπνπδαζηηθά δεηήκαηα ζπκκεηνρή  κε πνζνζηφ 52,2 % ( κε εκθαλή 

ππεξνρή ηωλ θνξηηζηώλ 71,1 % ωο πιεζηέζηεξα ζηελ επηαμία, ζπλέπεηα θαη επηκέιεηα  

άηνκα), ζηα παηρλίδηα  κε πνζνζηφ 60,8 % (κε εκθαλή ππεξνρή ηωλ αγνξηώλ 68,5 % 

ιόγω ηδηνζπγθξαζίαο) ζηα e-mails φπσο θαη ζηε ρξήζε ηνπ internet κε πνζνζηά 45,1 

% θαη 76,1 % αληίζηνηρα (κε ζρεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δύν θύια), ζηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε κε πνζνζηφ 33,7 % θαη ηέινο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε 24,3 %. 

Ζ κεγίζηε ζπλεπψο ελαζρφιεζε ηνπ δείγκαηνο παξαηεξήζεθε ζηε ρξήζε ηνπ Ηnternet 

θαη ε ειαρίζηε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ ελαζρφιεζε θαηά θχιν δελ δηαθνξνπνηεί ην 

πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα. Έηζη έρνπκε γηα αγφξηα θαη θνξίηζηα, κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ην Ηnternet (77,0 % θαη 74,4 %) θαη  κηθξφηεξν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ (27,3 %  θαη  18,9 %) αληηζηνίρσο.  

Γηα ην λεπξαιγηθφ ζέκα ηεο επξπδσληθφηεηνο ηα δηαγξάκκαηα δείρλνπλ 

θάπνηα πζηέξεζε. Σν γεληθφ πνζνζηφ 56,5 %  ζεσξείηαη ρακειφ. ην (Σρήκα 5.29)  

δηαπηζηψλεηαη θάπνηα ζπζζψξεπζε (δηθαηνινγεκέλα) ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, ελψ 

ζηηο κεγάιεο ειηθίεο ε θαηάζηαζε είλαη απνγνεηεπηηθή. ε φ,ηη αθνξά ην θχιν, 

παξνπζηάδεηαη κηα ειαθξά ελίζρπζε ζηα αγφξηα (πνζνζηφ 58,8 %), ελψ ζηα θνξίηζηα 

παξαηεξείηαη θάπνηα ππνρψξεζε (πνζνζηφ 52,2 %) (Σρήκα 5.30).   

 

 

(ρήκα 5.29 : Δπξπδωληθή ζύλδεζε θαηά θύιν θαη θαηά ειηθηαθή νκάδα) 
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(ρήκα 5.30 : Δπξπδωληθή ζύλδεζε πνζνζηηαία θαηά θύιν) 

 

ην επφκελν εξψηεκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ εβδνκαδηαία ελαζρφιεζε κε 

ηνλ Ζ/Τ πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, παξαηεξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

δηζδηάζηαην πίλαθα ζπλάθεηαο (contingency table), ζρεδφλ ην ίδην πνζνζηφ επαθήο 

θαηά θχιν θαί ζηηο πέληε ρξνληθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο εβδνκάδνο (Σρήκα 5.31).  

Δπίζεο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο αιιά θαη ζηελ αλάιπζε θαηά θχιν, ππεξηζρχεη ε 

πξψηε επηινγή (δειαδή εβδνκαδηαία ελαζρφιεζε <5 ψξεο), γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη 

σο ειάρηζηνο δηαζέζηκνο ρξόλνο ιφγσ εξγαζίαο ηνπ καζεηή (Σρήκα 5.32). 

 

ΦΤΛΟ * ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΔ Ζ/Τ    (Crosstabulation) 

 ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  ΜΔ Ζ/Τ 

Total [=<5] [6-10] [11-15] [16-20] [>=21] 

ΦΤΛΟ ΑΓΟΡΗΑ Count 85 36 19 13 12 165 

ΦΤΛΟ 51,5% 21,8% 11,5% 7,9% 7,3% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ Count 50 21 5 5 9 90 

ΦΤΛΟ 55,6% 23,3% 5,6% 5,6% 10,0% 100,0% 

Total Count 135 57 24 18 21 255 

ΦΤΛΟ 52,9% 22,4% 9,4% 7,1% 8,2% 100,0% 

 

(ρήκα 5.31 : Δβδνκαδηαία ρξνληθή απαζρόιεζε κε ηνλ Ζ/Τ θαηά θύιν) 

ΦΤΛΟ * ΤΝΓΔΖ INTERNET   (Crosstabulation) 

 ΤΝΓΔΖ INTERNET ΤΝΟΛΟ 

NAI OXI  

ΦΤΛΟ 

 

ΑΓΟΡΗΑ 58,8% 41,2% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ 52,2% 47,8% 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 56,5% 43,5% 100,0% 
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(ρήκα 5.32 : Δκθαλήο ε κηθξή απαζρόιεζε κε ηνλ Ζ/Τ θαηά θύιν) 

 

Αξθεηά ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε (κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν) ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ   Ζ/Υ ηωλ   γνλέωλ  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ (Σρήκα 5.33). Σν νηθνγελεηαθφ  

 

 
 

(ρήκα 5.33 : Ραβδόγξακκα κε ηε ρακειή απαζρόιεζε κε ηνλ Ζ/Τ ηωλ γνλέωλ) 

 

πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ κνξθσηηθφ θαη πνιιέο  θνξέο  θαη 

νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, παξνπζηάδεηαη 

ΦΤΛΟ * ΓΟΝΔΗ KAI H/Y   (Crosstabulation) 

 
ΓΟΝΔΗ ΚΑΗ 

Ζ/Τ 

Total NAI OXI 

ΦΤΛΟ ΑΓΟΡΗΑ Count 31 134 165 

ΦΤΛΟ 18,8% 81,2% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ Count 11 79 90 

ΦΤΛΟ 12,2% 87,8% 100,0% 

Total Count 42 213 255 

ΦΤΛΟ 16,5% 83,5% 100,0% 
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αλεπαξθέο ζην λα αλαπηχμεη θαη λα πξνσζήζεη εκκέζσο ηε δεκηνπξγηθή επαθή ησλ 

καζεηψλ κε  ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ησλ γνλέσλ πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή κε ηνπο Ζ/Τ (16,5 %) ζπλππνινγίδνληαο θαη ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ 

δηθαηνινγεί θαηά θάπνηνλ ηξφπν ην πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ, φηη δειαδή νη γνλείο 

ησλ καζεηψλ ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ ινγηθά ζα ππεξβαίλνπλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ. Οη Ζ/Τ σο γλσζηφλ, έρνπλ εηζρσξήζεη επξχηεξα 

ζε λνηθνθπξηά θαη ρψξνπο εξγαζίαο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία.   

ην εξψηεκα, θαηά πφζν ν Ζ/Υ ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε ηεο κεγαιύηεξεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ζηγνπξηάο θαηά ηελ εθπόλεζε ζπνπδαζηηθώλ εξγαζηώλ, ε 

άπνςε ησλ καζεηψλ είλαη  θαηαθαηηθή ζε πςειφ πνζνζηφ (80,8 %). Σν ηζρπξφ απηφ 

πνζνζηφ αλαδεηθλχεη θαη πηζηνπνηεί  ηελ αμία θαζψο θαη ηε ρξεζηκφηεηα, ηελ νπνία 

απνδίδνπλ νη καζεηέο ζηελ επηθνπξία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο  εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Πξνθαλψο εληζρχεηαη ε πνηφηεηα, ε αθξίβεηα 

θαη θαη’ επέθηαζε ε εγθπξφηεηα απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηψλ (Σρήκα 5.34).      

 

 
 

(ρήκα 5.34 : Μεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε κε ηνλ Ζ/Τ γηα ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο) 

 

ην επφκελν εξψηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ επηθηλδπλόηεηα απφ ηε 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζην ππνινγηζηηθφ κέξνο ελφο πξνβιήκαηνο (ρωξίο λα δηαθαίλεηαη ν 

ΦΤΛΟ * ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ/Τ ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ 

(Crosstabulation) 

 ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ/Τ 

ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖ

Ζ 

Total NAI OXI 

ΦΤΛΟ ΑΓΟΡΗΑ Count 129 36 165 

ΦΤΛΟ 78,2% 21,8% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ Count 77 13 90 

ΦΤΛΟ 85,6% 14,4% 100,0% 

Total Count 206 49 255 

ΦΤΛΟ 80,8% 19,2% 100,0% 
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ηξόπνο εμαγωγήο ηνπ απνηειέζκαηνο), απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πξνθχπηεη 

φηη ππάξρεη δηακνηξαζκφο ησλ απφςεσλ, δηφηη απφ ην 54,9 %  (θαζόινπ – ειάρηζηα) 

δελ  πξνθχπηεη θάπνηα ηδηαίηεξε αλεζπρία ή  θφβνο  ελψ ζε πνζνζηφ 45,1 % (αξθεηά 

– πνιύ – πάξα πνιύ) δηαπηζηψλεηαη θάπνηα επηθπιαθηηθφηεηα θαη αλαζθάιεηα 

(Σρήκα 5.35).  

 

 
 

(ρήκα 5.35 : Ο  Ζ/Τ κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ αθαηξεί ηε γλώζε) 

ε έλα εηδηθφ εξψηεκα (πνπ αθνξά κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο) ζην θαηά πόζν 

ηνπο επαξθεί ν ρξόλνο ελαζρόιεζεο κε ηα Μαζεκαηηθά, νη καζεηέο ζε πνζνζηφ 

77,25 % νκνινγνχλ φηη ν ρξφλνο πνπ ηνπο ελαπνκέλεη δελ είλαη επαξθήο. (Σρήκα 

5.36). 

 

(ρήκα 5.36 : Δπάξθεηα ρξόλνπ γηα κειέηε ζε εξγαδόκελνπο καζεηέο) 

ην ζπλερφκελν κε ην πξνεγνχκελν εξψηεκα δειαδή, εάλ νη καζεηέο 



 Αποτελέςματα και ανάλυςη των ευρημάτων τησ έρευνασ 385 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ     
 

πηζηεύνπλ, όηη ε βνήζεηα ηνπ Ζ/Υ (ωο λέα ηερλνινγία)  ζην ππνινγηζηηθό ηκήκα 

θάζε άζθεζεο ζα ήηαλ ηζρπξή, νη απαληήζεηο ζε πνζνζηφ 68,63 % είλαη θαηαθαηηθέο 

(Σρήκα 5.37).   

 

(ρήκα 5.37 : Δπηηάρπλζε ιύζεο κε ηε ρξήζε Ζ/Τ) 

ην εξψηεκα εάλ αμίδεη ηνλ θόπν λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ εθκάζεζε 

βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Ζ/Υ, θαζώο θαη ινγηζκηθνύ καζεκαηηθώλ πξνθεηκέλνπ 

λα   ηνλ ρξεζηκνπνηεί   ζηελ ελαζρόιεζή ηνπ  κε  ηα  Μαζεκαηηθά ζην ζπίηη θαη ζην  

ΦΤΛΟ * AΞΗΕΔΗ  TON KOΠO  ( Crosstabulation ) 

 AΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ 

Total NAI OXI 

ΦΤΛΟ ΑΓΟΡΗΑ Count 141 24 165 

% within ΦΤΛΟ 85,5% 14,5% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ Count 67 23 90 

% within ΦΤΛΟ 74,4% 25,6% 100,0% 

Total Count 208 47 255 

% within ΦΤΛΟ 81,6% 18,4% 100,0% 

 

(ρήκα 5.38 : Δθκάζεζε ινγηζκηθνύ γηα ρξήζε Ζ/Τ ζηα Μαζεκαηηθά) 

 

ζρνιείν, παξφιν πνπ ην γεληθφ πνζνζηφ δηαηείλεηαη ζεηηθά ζε πνζνζηφ 81,6 %, φηαλ 

ε αλάιπζε γίλεηαη θαηά θχιν, παξαηεξείηαη ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ζηε γλψκε ησλ 

αγνξηψλ απφ απηή ησλ θνξηηζηψλ (85,5 % κε 74,4%) (Σρήκα 5.38). 
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Απφ ηνλ πίλαθα πνζνζηψλ πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε, φηη νη καζεηέο 

πηζηεχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, ζηνλ εκπινπηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ είζνδν ηωλ 

λέωλ ηερλνινγηώλ.  πγθεθξηκέλα  ζε  πνζνζηφ  71,2 %   απαληνχλ αξθεηά, πνιύ θαη  

 

(ρήκα 5.39 : Δκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο Μαζεκαηηθώλ κε ρξήζε Ζ/Τ) 

πάξα πνιύ. Ο εκπινπηηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη γξαθηθέο παξαζηάζεηο απιψλ ή 

πνιχπινθσλ ζπλαξηήζεσλ, θαιχηεξε νπηηθή γεσκεηξηθψλ ελλνηψλ, επηθνηλσλία κε 

ηνλ έμω θόζκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, εχθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή απνηειεζκάησλ 

(Σρήκα 5.39). 

Δπίζεο είλαη απνδεθηφ απφ ην 80 % ησλ εξσηεζέλησλ, φηη ε είζνδνο ηνπ Ζ/Υ 

ζην ρώξν δηδαζθαιίαο ζπάεη ηε κνλνηνλία ηεο δηδαζθαιίαο, πξνζδίδνληάο ηεο, λέα  

 

(ρήκα 5.40 : Ο Ζ/Τ απέλαληη ζηε κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο Μαζεκαηηθώλ) 
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εηθνλνπνηεκέλα ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε κεγαιχηεξε, θαιχηεξε θαη βαζχηεξε 

θαηαλφεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ  (Σρήκα 5.40). 

Αιιά θαη ζην εξψηεκα, εάλ ν καζεηήο ζηαδηνδξνκήζεη αξγόηεξα ωο 

εθπαηδεπηηθόο, ζα επέιεγε ηελ επηθνπξία ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ ζην ρώξν 

δηδαζθαιίαο, ην ζεηηθφ πνζνζηφ δηαηεξείηαη πςειφ  82,7 %  (Σρήκα 5.41). 

 

(ρήκα 5.41 : Ο καζεηήο ωο εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο) 

Ο πεηξακαηηζκφο είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα θάζε ζπνπδαζηή 

πξνθεηκέλνπ  λα  δνθηκάδεη  άιια  ζελάξηα  ζε κηα άζθεζε. Απηφ γίλεηαη κε ηαρχηεξν  

 

(ρήκα 5.42 : Ο πεηξακαηηζκόο ζηα Μαζεκαηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ) 

ηξφπν εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ Ζ/Τ. Δπί παξαδείγκαηη, γηα ηε εχξεζε αθξαίσλ ηηκψλ  
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ζπλάξηεζεο, κεηαζρεκαηηζκνχο γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ,  αιιαγή πξφζεκσλ  ζε κηα 

αιγεβξηθή παξάζηαζε θ.ά. Γεληθά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη ν πεηξακαηηζκφο 

κέζα απφ ηνλ Ζ/Τ έρεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ην ραξαθηήξα παηρληδηνύ, θάηη ηδηαίηεξα 

πξνζθηιέο ζην έκςπρν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη καζεηέο 

δείρλνπλ, φηη αζπάδνληαη απηή ηελ άπνςε ζε πνζνζηφ 76,9 % (αξθεηά, πνιύ, πάξα 

πνιύ), ελψ ην ππφινηπν 23,1 % (θαζόινπ, ειάρηζηα), έρεη αληίζεηε άπνςε (Σρήκα 

5.42). 

ην αθηδσηφ δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί εμεηάδνληαη δχν κεγέζε (πνζνηηθφ θαη 

πνηνηηθφ), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε δπλαηόηεηα λα απαληώληαη πεξηζζόηεξα θαη 

πνιππινθόηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεκαηηθήο κειέηεο, εάλ απηή 

ππνβνεζείηαη από Ζ/Υ κε καζεκαηηθό ινγηζκηθό. ην εξψηεκα απηφ θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 78,5 %, ελψ ην 21,5 % εθθξάδεη αληίζεηε άπνςε. Οη 

επηκέξνπο επηινγέο ζηελ αλάιπζε θαηά θχιν παξνπζηάδνπλ επίζεο πνιχ ζπγγεληθέο 

ηηκέο (Σρήκα 5.43). 

 

(ρήκα 5.43 : Με ην Μαζεκαηηθό ινγηζκηθό απαληώληαη πεξηζζόηεξα θαη πνιππινθόηεξα 

πξνβιήκαηα ) 

ην εξψηεκα θαηά πφζν απαηηνύληαη επξύηεξεο γλώζεηο Ζ/Υ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο ινγηζκηθό κε καζεκαηηθό πεξηερόκελν, νη απαληήζεηο ζε 

πνζνζηφ 66,70 % ζεσξνχλ αξθεηά θαη 20,40 % πάξα πνιύ, ελψ κφλν 12,90 % 

απάληεζαλ θαζόινπ. Ζ εξκελεία ησλ απαληήζεσλ είλαη, φηη ππάξρεη ζηνπο καζεηέο 
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θάπνηα δηζηαθηηθφηεηα θαη πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ειάρηζηε 

γλψζε ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ (Σρήκα 5.44). 

 

(ρήκα 5.44 : Απαίηεζε επξύηεξωλ γλώζεωλ πιεξνθνξηθήο γηα ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ 

Μαζεκαηηθώλ) 

ην πνιχ ζνβαξφ εξψηεκα γηα ην πώο βιέπνπλ νη καζεηέο ηε δηείζδπζε ηωλ 

λέωλ  ηερλνινγηώλ ζηελ  εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  παξαηεξείηαη,  φηη  ε  ζηάζε  ησλ  

ΦΤΛΟ * ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ (Crosstabulation) 

   ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

Total    NAI OXI 

ΦΤΛΟ ΑΓΟΡΗΑ Count 50 115 165 

% within ΦΤΛΟ 30,3% 69,7% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗΑ Count 16 74 90 

% within ΦΤΛΟ 17,8% 82,2% 100,0% 

Total Count 66 189 255 

% within ΦΤΛΟ 25,9% 74,1% 100,0% 

(ρήκα 5.45 : Οη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ηθαλέο λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα) 

καζεηψλ είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ (74,12 %) αξλεηηθνί ζηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε 

ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή απφ δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα, φπσο ν Ζ/Τ (Σρήκα 

5.45). Σν παηδαγσγηθφ έξγν θαη ε αλζξψπηλε παξνπζία ηνπ σο θαζνδεγεηή 

εκπηζηεχεηαη κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ. Αληίζεηα έλα φρη επθαηαθξφλεην πνζνζηφ 

12,90%

66,70%

20,40%

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Υ

ΚΑΘΟΛΟΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΦ
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(25,88 %) δειαδή 1 ζηνπο 4 πηζηεχεη φηη ν Ζ/Τ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην 

δηδάζθνληα. Αμηνζεκείσην γεγνλφο είλαη,  φηη  ζηελ  αλάιπζε θαηά θχιν ην αξλεηηθφ  

 

(ρήκα 5.46 : Αλάιπζε θαηά θύιν ζην εάλ νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη ηθαλέο λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηνλ δηδάζθνληα) 

πνζνζηφ κεγαιψλεη αλάκεζα ζηα θνξίηζηα θαη θζάλεη ην 82,20 % ελψ ζηα αγφξηα 

ππνρσξεί ζην 69,70 % (Σρήκα 5.46).    

ην εξψηεκα εάλ ν καζεηήο ζα επέιεγε έλα ινγηζκηθό παθέην 

Μαζεκαηηθώλ από ην νπνίν ζα έπαηξλε κόλν απνηειέζκαηα ζε ζύλζεηα 

καζεκαηηθά   πξνβιήκαηα  (απνζπλδένληαο  ηελ  δηδαζθαιία  κε  ηηο  εμεηάζεηο), νη   

 

(ρήκα 5.47 : Δπηινγή ινγηζκηθνύ Μαζεκαηηθώλ) 
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απαληήζεηο δηίζηαληαη ζε πνζνζηά (52,94 % θαη 47,06 %). Πξνθαλψο νη καζεηέο 

ζεσξνχλ ζε θάπνην βαζκφ αλαγθαία ηελ εθκάζεζε θαη ηνλ ηξφπν επίιπζεο θάζε 

άζθεζεο θαη βιέπνπλ κε επηθχιαμε ηελ απφδνζε κφλν ηνπ απνηειέζκαηνο (Σρήκα 

5.47). 

ην αξθεηά επίθαηξν θαη ζεκαληηθφ εξψηεκα, εάλ θάπνηεο εκέξεο ν καζεηήο 

αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία (ιόγω αζζέλεηαο, θνύξαζεο,  αξγηώλ ή 

θαθνθαηξίαο) ζα ηνλ ελδηέθεξε λα ππάξρεη θάπνηνο δηθηπαθόο ηόπνο – πύιε ζην 

Internet, όπνπ ζα ππάξρεη ν ζρεδηαζκόο ηνπ καζήκαηνο, δηάθνξα tests, θαη 

αζθήζεηο ή θαη επηθνηλωλία κε ηνλ θαζεγεηή, νη απαληήζεηο είλαη ζπληξηπηηθέο θαη 

ζε πνζνζηφ 89% επηζπκνχλ νη καζεηέο απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηθνηλσλία θαη 

ελεκέξσζε. Αληίζεηε άπνςε έρνπλ ην 11 % (Σρήκα 5.48). 

 

(ρήκα 5.48 : Δπηινγή δηθηπαθνύ ηόπνπ  Μαζεκαηηθώλ) 

 

5.3.2   Ζ αλάιπζε ηωλ Τπνζέζεωλ 

ηελ ελφηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ 24 ππνζέζεσλ, νη νπνίεο 

είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε 5 πίλαθεο αλάιπζεο. Οη ζπλνιηθέο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο 

είλαη 50. Αξρηθά γίλεηαη ε αλαθνξά ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη θαηφπηλ νη 

δηαηππψζεηο ησλ ππνζέζεσλ (κε ην αξρηθό γξάκκα Η θαη δείθηεο ηνλ αύμνληα αξηζκό 

ηεο ππόζεζεο ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην Η1Α ζπκβνιίδεη ηελ 

πξώηε ππόζεζε ηνπ πίλαθα Α) κε ην ζπκπέξαζκα δεθηή ή απνξξίπηεηαη. Καηφπηλ 

παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ κε ηνπο ζρεηηθνχο αξηζκνχο 
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ηνπο (όπωο δεκνζηεύνληαη ζην Παξάξηεκα Α), θαη εμεηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ή κε 

ηεο θάζε κηαο, ζηε ζπζρέηηζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Γηα ην ιφγν απηφ 

αλαθέξνληαη νη ηηκέο ησλ ηξηψλ δεηθηψλ [Sig.Chi-square, Spearman Correlation 

(Value), Spearman Correlation (Approx.Sig)], γίλεηαη δειαδή ν έιεγρνο x
2
 γηα λα 

εθηηκεζεί ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ή κε (Γεθηή ε Ζν ή Ζα ππφζεζε), ην κέγεζνο 

ηεο πηζαλήο εμάξηεζεο θαη ην είδνο. Σέινο απνθαζίδεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε 

ηεο ππφζεζεο. Καηφπηλ αθνινπζνχλ ηα ζρφιηα θαη νη δηαπηζηψζεηο ησλ ζπζρεηίζεσλ 

θαη εμάγνληαη ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα. 

 

5.3.2.1   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Α, Ζ2Α, Ζ3Α, Ζ4Α, Ζ5Α, Ζ6Α θαη Ζ7Α  

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Καηνρή Ζιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή  

H1Α : Ζ θαηνρή Ζ/Τ ζηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ρακειή κφξθσζε 

είλαη πεξηνξηζκέλε. (Γεθηή)  

H2Α : Οη καζεηέο πνπ θαηέρνπλ Ζ/Τ,  ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ελαζρνιήζεσλ . (Απνξξίπηεηαη) 

H3Α : Ζ ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ κε ηνπο Ζ/Τ (θιεξνλνκηθόηεηα) απνηειεί ζεηηθή 

πξνυπφζεζε θαη  γφληκν πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηνρή θαη ρξήζε Ζ/Τ απφ ηνπο  

καζεηέο. (Γεθηή)  

H4Α : Οη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ ζε 

κεγάιε ειηθία δελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο Ζ/Τ.(Γεθηή)  

H5Α : Ζ αζρνιία ησλ καζεηψλ κε ηνλ Ζ/Τ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα παηρλίδηα, 

ηα e-mails, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηα chat θαη  γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ internet θαη 

ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή απνζηξνθή πξνο ηε Μαζεκαηηθή επηζηήκε.  (Γεθηή)  

H6Α : Ζ ζρέζε θαηνρήο Ζ/Τ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν έρεη αλαινγηθφ 

ραξαθηήξα.(Γεθηή)  

H7Α : Ζ εβδνκαδηαία απαζρφιεζε κε ηνλ Ζ/Τ γίλεηαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο 

θαηφρνπο Ζ/Τ.(Γεθηή)  
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α/α Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο 

Α
ξ

. 
Μ
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ε
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S
ig
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i 
–
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re
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Α
π

ν
δ

ν
ρ
ή

 Τ
π

ό
ζ

εζ
ε

ο 

V
a
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e 

A
p

p
ro

x
.S

ig
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1 Μόξθωζε κεηέξαο  3 .002 -.237 .000 Ναη:Ζ1Α 

2 Μόξθωζε παηέξα  4 .003 -.229 .000 Ναη:Ζ1Α 

3 Υξόλνο πξώηεο επαθήο  10 .004  .203 .001 Ναη:Ζ4Α  

4 πνπδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 11 .788  .017 .789 Ορη:Ζ2Α 

5 Παηρλίδηα  12 .000  .269 .000 Ναη:Ζ5Α 

6 Μails 13 .000  .344 .000 Ναη:Ζ5Α 

7 Κνηλωληθή δηθηύωζε – chat  14 .001  .200 .001 Ναη:Ζ5Α 

8 Γηαδηθηπαθέο δξαζηεξηόηεηεο  15 .000  .271 .000 Ναη:Ζ5Α 

9 Πξνγξακκαηηζκόο  16 .016  .151 .016 Ναη:Ζ5Α 

10 ύλδεζε Internet  17 .000  .464 .000 Ναη:Ζ6Α 

11 Δβδνκαδηαία απαζρόιεζε  18 .000 -.443 .000 Ναη:Ζ7Α 

12 Υξήζε γνλέωλ  19 .001  .217 .000 Ναη:Ζ3Α 

13 Μνξθωηηθέο απαηηήζεηο  22 .959  .002 .970 Ορη:Ζ2Α 

14 Νενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά  24 .823  .016 .794 Ναη:Ζ5Α 

15 Μάζεκα επηινγήο  25 .764  .019 .766 Ναη:Ζ5Α 

16 Δπαιήζεπζε απνηειεζκάηωλ  26 .943 -.004  .943 Ναη:Ζ5Α 

17 Λάζε θαη δηνξζώζεηο  27 .866 -.011 .866 Ναη:Ζ5Α 

18 Δλδηαθέξνλ ζηηο εξωηήζεηο  28 .020 -.192 .002 Ναη:Ζ5Α 

(Πίλαθαο Α) 

Σπκπεξάζκαηα 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα Α, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κφξθσζε 

ησλ γνλέσλ (παηέξα θαη κεηέξαο), ε νπνία εκθαλίδεη κεγάιε (αξλεηηθή) 

ζπλάθεηα κε ηνπο καζεηέο πνπ θαηέρνπλ Ζ/Τ θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, 
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φηη, όζν ρακειφηεξε είλαη ε κφξθσζε ησλ γνλέσλ, ηόζν ε θαηνρή Ζ/Τ ζην 

καζεηή πεξηνξίδεηαη.        

 Θεηηθή ζπλάθεηα παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, πνπ 

θαηέρνπλ Ζ/Τ θαη κάιηζηα ζεηηθή ζε ζρέζε κε ηε ειηθία ηεο πξψηεο ρξήζεο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη φζν ε ειηθία ηεο πξψηεο ρξήζεο κεγαιψλεη ηφζν 

θαη ν καζεηήο ζηεξείηαη Ζ/Τ. 

 Με ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνλ θάηνρν Ζ/Τ κε ηηο 

ζπνπδαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη κε 

ηα παηρλίδηα, ηα mails, chat, γεληθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ internet αιιά 

θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (γεγνλφο πνπ εμεγείηαη φηη έλα ηκήκα ηνπ 

δείγκαηνο αλήθε ζηνλ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο). πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη 

δξάζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ Ζ/Τ είλαη κηθξή ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο θαη κεγάιε ζηα πξναλαθεξζέληα (παηρλίδηα, mails θιπ). 

 εκαληηθή ζπζρέηηζε απνδεηθλχεηαη θαη κάιηζηα ζεηηθή,  αλάκεζα ζηνλ 

θάηνρν Ζ/Τ  θαη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ην δηαδίθηπν. Γειαδή φζν ε θαηνρή  

Ζ/Τ κεγαιψλεη, άιιν ηφζν πιεζαίλνπλ θαη νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Δλψ 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αιιά αξλεηηθή ππάξρεη θαη πξνο ηνλ εβδνκαδηαίν  

ρξφλν απαζρφιεζεο κε ηνλ Ζ/Τ. Ζ εξκελεία  ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη, φηη  

ν ρξφλνο απηφο απμάλεη γηα ηνπο θαηφρνπο Ζ/Τ. 

 Δπίζεο αλακελφκελε είλαη θαη ε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε, αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο θαηφρνπο Ζ/Τ κε ηνπο γνλείο ρξήζηεο Ζ/Τ. Όζν πεξηζζφηεξνη γνλείο 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ηφζν πεξηζζφηεξνη καζεηέο (ηα παηδηά ηνπο - 

θιεξνλνκηθόηεηα) έρνπλ Ζ/Τ.    

 Με ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κάιηζηα ηζρπξή,  παξνπζηάδεηαη αλάκεζα ζηνπο 

θαηφρνπο Ζ/Τ θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο, απφ ην ζεκεξηλφ (παξαδνζηαθφ) ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη, φηη  νη καζεηέο 

πνπ θαηέρνπλ Ζ/Τ, δελ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα κνξθσηηθνχο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

 Ζ απαμίωζε πνπ παξαηεξείηαη απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά δηαπηζηψλεηαη κε 

ηε κε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ καζεηή – θαηφρνπ Ζ/Τ, εξκελεχεηαη  κε ηελ 

αδηαθνξία ηνπ ζηε  λενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά, ζηε επηινγή ηνπ ζαλ κάζεκα 

επηινγήο, ζηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ αζθήζεηο πνπ ιχλεη 

θαζψο θαη ηα ιάζε θαη ηηο δηνξζψζεηο, πνπ θάλεη ζηηο αζθήζεηο.  Απελαληίαο 
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παξαηεξείηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κάιηζηα αξλεηηθή, αλάκεζα ζην 

καζεηή – θάηνρν Ζ/Τ, ν νπνίνο  πξνζπαζεί λα απαληά ηελ ψξα ηεο 

δηδαζθαιίαο  ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν δηδάζθσλ. Απηφ εξκελεχεηαη απφ ηελ 

επηζπκία φζσλ καζεηψλ δελ δηαζέηνπλ Ζ/Τ, λα κελ απαληνχλ πνηέ ζηηο 

εξσηήζεηο  ηνπ δηδάζθνληα. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ Ζ/Τ  

επηζπκνχλ  λα απαληνχλ πάληνηε ζηηο εξσηήζεηο  ηνπ δηδάζθνληα. 

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ε ζύλδεζε κε ην Internet, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ κνξθωηηθώλ απαηηήζεωλ ησλ καζεηψλ. 

 

5.3.2.2   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Β, Ζ2Β, Ζ3Β θαη Ζ4Β  

 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Τα Μαζεκαηηθά απνηεινύλ ρξεζηηθό ζηνηρείν ζηελ 

νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.  

 

H1Β : Οη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ επεηδή πηζηεχνπλ, φηη ηα Μαζεκαηηθά ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ Ζ/Τ  θαη εηδηθφηεξα ζην ζρνιηθφ ρψξν. (Απνξξίπηεηαη)  

H2Β : Οη καζεηέο, πνπ εθηηκνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο αιιά πηζηεχνπλ, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ζα 

εκπινπηίζνπλ ηελ δηδαζθαιία, φπσο απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα. (Γεθηή) 

H3Β : Οη καζεηέο πνπ εθηηκνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πηζηεχνπλ, φηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη επίζεο 

ρξήζηκα θαη γηα άιιεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλ ήηαλ κάζεκα επηινγήο ζα 

ην επέιεγαλ.(Απνξξίπηεηαη)  

H4Β : Οη καζεηέο πνπ εθηηκνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο επηζπκνχλ λα καζαίλνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα, 

πνπ αθνξνχλ ηα Μαζεκαηηθά θαη έρνπλ θαιή επίδνζε ζην κάζεκα.  (Γεθηή)  
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1 Δπαθή κε ηνλ Ζ/Τ 6 .018 -.167 .008 Όρη:Ζ1Β 

2 Δπαθή ζην ζρνιείν 8 .018 -.185 .003 Όρη:Ζ1Β 

3 Δβδνκαδηαία απαζρόιεζε 18 .020 -.146 .019 Όρη:Ζ1Β 

4 Μνξθωηηθέο απαηηήζεηο 22 .000  .360 .000 Ναη:Ζ2Β 

5 Νενθηιία κε ηα Μαζεκαηηθά 24 .000  .329 .000 Ναη:Ζ4Β 

6 Μάζεκα επηινγήο 25 .001 -.253 .000 Όρη:Ζ3Β 

11 Βαζκνινγία επίδνζεο 31 .008  .167 .008 Ναη:Ζ2Β 

13 Αλάπηπμε θξίζεο, θαληαζίαο  33 .000 -.351 .000 Όρη:Ζ3Β 

14 Δκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο 39 .017  .156 .012 Ναη:Ζ2Β 

(Πίλαθαο Β) 

Σπκπεξάζκαηα 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

Πίλαθα Β παξαηεξνχκε, φηη ππάξρεη ηζρπξή ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ θαη ηεο επαθήο κε ηνλ Ζ/Τ. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη, φζν ε άπνςε ησλ καζεηψλ είλαη ζεηηθή γηα 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ηνπο, ηφζν θαη ε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ κεηψλεηαη. Ζ 

παξαηήξεζε απηή καο νδεγεί ζε έλα επηπιένλ ζπκπέξαζκα, φηη 

δειαδή νη καζεηέο, επεηδή νη πεξηζζφηεξνη είλαη ρεηξψλαθηεο 

πηζηεχνπλ κελ φηη ηα καζεκαηηθά ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρφιεζε αιιά παξ’ φια απηά εμαζθνχληαη 

ιηγφηεξν κε ηνλ Ζ/Τ αθελφο επεηδή νη πεξηζζφηεξνη δε δηαζέηνπλ Ζ/Τ 

θαη αθεηέξνπ δηφηη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δε δηδάζθνληαη ζρεηηθφ 
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κάζεκα. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη απφ ηελ έξεπλα αθνχ 

απνδεηθλχεηαη, φηη θαη ν εβδνκαδηαίνο ρξφλνο απαζρφιεζεο (αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε) κεηψλεηαη.   

 πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα δηζηαθηηθφηεηα θαη 

πνιιέο θνξέο θάπνηα αληηθαηηθφηεηα ζηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηε γλψζε ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

Αληηιακβάλνληαη ηελ αμία αιιά πζηεξνχλ ζηε γλώζε θαη απηφ ηνπο 

απνζαξξχλεη. Απφ ηε κηα πιεπξά δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζπαζνχλ λα απαληνχλ ζηα 

εξσηήκαηα ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζέινπλ 

λα εκπινπηίδεηαη απηή, κε λέεο ηερλνινγίεο, έρνπλ θαιή βαζκνινγία 

ζηα Μαζεκαηηθά, έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο λενθηιίαο πξνο απηή ηελ 

επηζηήκε, ηνπο αξέζεη ν πεηξακαηηζκφο ζηα Μαζεκαηηθά, θαη 

αζρνινχληαη έζησ θαη ιίγν κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ 

ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην ζεσξνχλ 

βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα, δελ ζα ην επέιεγαλ ζαλ κάζεκα 

επηινγήο, δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

ησλ αζθήζεσλ, νχηε ηθαλνπνηνχληαη φηαλ επηιχνπλ κηα άζθεζε θαη 

ηέινο δε ζεσξνχλ, φηη ηα καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε 

θαληαζία θαη ηε λνεκνζχλε ηνπ καζεηή.   

Γειαδή αθελφο αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Μαζεκαηηθήο επηζηήκεο 

αιιά ιφγσ ησλ εγγελψλ δπζθνιηψλ (νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, ζθιεξέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, έιιεηςε γλσζηαθψλ ππνδνκψλ θ.ά.) είλαη δηζηαθηηθνί θαη ηεξνχλ 

επηθπιαθηηθή ζηάζε.    

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ε ηθαλνπνίεζε ησλ κνξθωηηθώλ απαηηήζεωλ απφ ην κέρξη ηψξα ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ε εβδνκαδηαία 

ρξνληθή απαζρόιεζε κε ηνλ  Ζ/Τ.  

 

5.3.2.3   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Γ  θαη  Ζ2Γ 

 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Ζ παξνπζία ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ ζην ρώξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζεη ην δηδάζθνληα.  
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H1Γ : Οη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο παξνπζίαο ηνπ 

δηδάζθνληα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο δηφηη εθηφο απφ ηε  ζπνπδαζηηθή ηνπο ζρέζε 

αλαδεηνχλ  θαη ηελ θαζαξά αλζξψπηλε επαθή. Απηφ εληζρχεηαη φζν νη ειηθηαθέο 

νκάδεο κεγαιψλνπλ. (Γεθηή)  

H2Γ : Οη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ ιφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηελ θαηαλφεζε Μαζεκαηηθψλ ελλνηψλ ην  ζεσξνχλ βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα. 

Δπειπηζηνχλ, φηη αλ ην δηδαρζνχλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα αιιάμεη ν ραξαθηήξαο 

ηνπ θαη ζα γίλεη ελδηαθέξνλ, επράξηζην θαη ζπλαξπαζηηθφ.(Γεθηή) 
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1 Δπαθή κε Ζ/Τ ζην ζπίηη  7 .001  .085 .001 Ναη:Ζ1Γ 

2 Υξόλνο πξώηεο επαθήο  10 .001  .205 .001 Ναη:Ζ1Γ 

3 Βαξεηό θαη κνλόηνλν  30 .000  .258 .000 Ναη:Ζ2Γ  

4 Δπάξθεηα ρξόλνπ  36 .017  .149 .000 Nαη:Ζ1Γ 

5 Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά  44 .026  .175 .004 Ναη:Ζ1Γ 

6 Ζιηθηαθέο νκάδεο  50 .000  .271 .000 Ναη:Ζ1Γ 

(Πίλαθαο Γ) 

Σπκπεξάζκαηα 

 Γηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα Γ κεγάιε ζηαηηζηηθή ζπλάθεηα αλάκεζα ζηελ 

επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνλ Ζ/Τ ζην ζπίηη θαη ηνπο καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ, 

φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα. 

Δξκελεπηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ 

παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο, δελ έρνπλ επαθή κε ηνλ 

Ζ/Τ ζην ζπίηη.  Ζ δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη σο αλαζθάιεηα 

θαη  θνβία ησλ καζεηψλ απηψλ πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Γηα ην ιφγν απηφ 



 Αποτελέςματα και ανάλυςη των ευρημάτων τησ έρευνασ 399 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ     
 

επηζπκνχλ ηελ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα σο εγγπεηή ηεο δηδαζθαιίαο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη καζεηέο πνπ έρνπλ επαθή κε ηνλ Ζ/Τ ζην ζπίηη, 

πηζηεχνπλ (ίζσο θάπσο επηπφιαηα) ζηελ παληνδπλακία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα, αγλνψληαο ηνλ θαζνδεγεηηθφ ηνπ 

ξφιν πξνο ηε γλψζε.    

 Θεηηθή επίζεο ζπλάθεηα παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, νη 

νπνίνη πηζηεχνπλ, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ 

δηδάζθνληα θαη κάιηζηα ζεηηθή ζε ζρέζε κε ηε ειηθία ηεο πξψηεο ρξήζεο ηνπ 

Ζ/Τ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη όζν ε ειηθία ηεο πξψηεο ρξήζεο Ζ/Τ 

κεγαιψλεη, ηόζν ε πεπνίζεζε ησλ καζεηψλ πσο νη λέεο ηερλνινγίεο δελ 

κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα,  εληζρχεηαη.  

 εκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κάιηζηα ζεηηθή,  παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ 

ην δηδάζθνληα θαη ζ’ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ πσο ηα καζεκαηηθά είλαη έλα 

βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα. πγθεθξηκέλα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη νη 

καζεηέο νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο ηα καζεκαηηθά βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα, 

επηζπκνχλ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη πξνηείλνπλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε  ηνπ δηδάζθνληα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο.     

 εκαληηθή ζπζρέηηζε απνδεηθλχεηαη θαη κάιηζηα ζεηηθή, αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, νη νπνίνη δηαπηζηψλνπλ, φηη ν 

ρξφλνο αζρνιίαο ηνπο κε ηα καζεκαηηθά ζην ζπίηη είλαη αλεπαξθήο θαη ζηνπο 

καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ 

ηνλ δηδάζθνληα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη πσο 

νη καζεηέο απηνί πνπ δελ έρνπλ επαξθή ρξφλν ζην ζπίηη γηα ελαζρφιεζε κε ηα 

καζεκαηηθά, ζεσξνχλ ηελ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα ζην ρψξν δηδαζθαιίαο 

αλαγθαία, θαηαιπηηθή θαη ζεκαίλνπζα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη αδχλαηνλ 

λα ππνθαηαζηαζεί απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 

ηνληζζεί πσο ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ρξφλνπ, ν καζεηήο ππνινγίδεη ηδηαίηεξα 

ζηε ζπκβνιή ηνπ δηδάζθνληα. Πηζηεχεη φηη ε γλψζε ζα απνθηεζεί ζην 

ζρνιείν θαη κφλνλ.    

 εκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη  αλάκεζα ζηνπο καζεηέο,  νη 

νπνίνη πηζηεχνπλ, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ 

δηδάζθνληα θαη ζηνπο καζεηέο πνπ ζεσξνχλ πσο κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ 
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ηερλνινγηψλ απαληψληαη πεξηζζφηεξα θαη πνιππινθφηεξα εξσηήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο. Έηζη απνδεηθλχεηαη, φηη νη καζεηέο, νη 

νπνίνη πηζηεχνπλ ζηελ αλαληηθαηάζηαηε παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, δε ζεσξνχλ πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απαληψληαη πεξηζζφηεξα θαη 

πνιππινθφηεξα εξσηήκαηα απ’ φηη ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

δηδαζθαιίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηα πξνεγνχκελα 

θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ άπνςε πνπ ζέιεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπ 

δηδάζθνληα ζην ρώξν δηδαζθαιίαο. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζρνιηαζκνχ 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε, φηη  ελδερνκέλσο, ν εξγαδφκελνο καζεηήο ηνπ 

εζπεξηλνχ ιπθείνπ λα κελ επηζπκεί θαη ηελ επίιπζε πεξηζζνηέξσλ θαη 

πνιππινθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε, δηφηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ππάξρεη ε επηβάξπλζε ηεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο θφπσζεο.      

 Έληνλε ζπζρέηηζε εκθαλίδεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ζηνπο καζεηέο πνπ 

πηζηεχνπλ ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

πγθεθξηκέλα ζπκπεξαίλνπκε, φηη όζν κεγαιψλνπλ ειηθηαθά νη καζεηέο ηόζν 

ππνζηεξίδνπλ πσο ν δηδάζθσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνπζηάδεη απφ ην ρψξν 

δηδαζθαιίαο. 

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδνπλ νη ειηθηαθέο νκάδεο, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ε  επαθή κε 

ηνλ Ζ/Υ ζην ζπίηη. 

 

5.3.2.4   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Γ, Ζ2Γ, Ζ3Γ, Ζ4Γ, Ζ5Γ θαη Ζ6Γ  

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Αλ ν κέρξη ηώξα ηξόπνο δηδαζθαιίαο (παξαδνζηαθόο)  

ηωλ Μαζεκαηηθώλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθωηηθέο  απαηηήζεηο ηνπ καζεηή.  

H1Γ : Οη καζεηέο νη νπνίνη είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ζεσξνχλ επηθίλδπλεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

δηδαζθαιίαο.  (Γεθηή)  

H2Γ : ηνπο καζεηέο, πνπ ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο ηνπο απαηηήζεηο, αξέζεη ε λενθηιία ζηα 

Μαζεκαηηθά, ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα θαη πξνζπαζνχλ λα απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα 

ηνπ θαζεγεηή. (Γεθηή) 
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H3Γ : Οη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο ηνπο απαηηήζεηο, ζα επέιεγαλ ηα καζεκαηηθά, αλ 

ήηαλ κάζεκα επηινγήο, επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ, δηνξζψλνπλ 

ηα ιάζε ηνπο  θαη ηθαλνπνηνχληαη, φηαλ ιχλνπλ κηα άζθεζε Μαζεκαηηθψλ. (Γεθηή)  

H4Γ : Οη καζεηέο, ησλ νπνίσλ ε βαζκνινγία ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά είλαη πςειή, 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο.  (Γεθηή)  

H5Γ : Οη καζεηέο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κέρξη ηψξα ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

δελ αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 

δελ πηζηεχνπλ, φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, δελ ηνπο αξέζεη ν πεηξακαηηζκφο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηάζζνληαη 

αξλεηηθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. (Γεθηή)  

H6Γ : Οη καζεηέο, νη νπνίνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κέρξη ηψξα ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, πηζηεχνπλ ζηε ρξεζηκφηεηα  ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλαπηχζζνληαο ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπο. 

(Γεθηή)   

α/α Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο 
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1 Δπηθηλδπλόηεηα από Ζ/Τ  21 .012  .193 .002 Ναη:Ζ1Γ  

2 Νενθηιία κε ηα Μαζεκαηηθά 24 .000  .345 .000 Ναη:Ζ2Γ 

3 Μάζεκα επηινγήο  25 .000 -.314 .000 Ναη:Ζ3Γ 

4 Δπαιήζεπζε απνηειεζκάηωλ 26 .041 -.186 .003 Ναη:Ζ3Γ 

5 Λάζε θαη δηνξζώζεηο  27 .002 -.221 .000 Ναη:Ζ3Γ 

6 Πξνζπάζεηα απάληεζεο  28 .000  .452 .000 Ναη:Ζ2Γ 

7 Αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο  29 .000 -.232 .000 Ναη:Ζ3Γ 

8 Βαζκνινγηθή επίδνζε καζεηή 31 .000  .371 .000 Ναη:Ζ4Γ 
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9 Αζρνιία κε ηα Μαζεκαηηθά 32 .000  .429 .000 Ναη:Ζ5Γ 

10 Αλάπηπμε θξίζεο 33 .000 -.309 .000 Ναη:Ζ6Γ 

11 Δπαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε 34 .000  .360 .000 Ναη:Ζ5Γ 

12 Δκπινπηηζκόο δηδαζθαιίαο 39 .000  .126 .045 Ναη:Ζ5Γ 

13 ηαδηνδξνκία εθπαηδεπηηθνύ 41 .021  .160 .010 Ναη:Ζ5Γ 

14 Πεηξακαηηζκόο 43 .001  .155 .013 Ναη:Ζ5Γ 

(Πίλαθαο Γ) 

Σπκπεξάζκαηα 

 χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Γ, έληνλε ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη απφ ηνπο 

καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, νη νπνίνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο απφ ηνπο 

Ζ/Τ. Απφ ηελ  εξκελεία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ  ζπκπεξαίλνπκε, 

φηη νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ πσο ν ζεκεξηλφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο ηνπο απαηηήζεηο, ζεσξνχλ φηη είλαη 

εμαηξεηηθά επηθίλδπλε ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ  γηα ηε κάζεζε, δηφηη καο 

παξνπζηάδεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ρσξίο λα καο δείρλεη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ.     

 πλάθεηα εκθαλίδεηαη θαη κάιηζηα ζεηηθή αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, νη 

νπνίνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

θαη ζ’ απηνχο  πνπ πηζηεχνπλ ζηε λενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά, 

πξνζπαζνχλ λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο καζεκαηηθψλ. Γειαδή, φζν νη 

καζεηέο πηζηεχνπλ, φηη ν ζεκεξηλφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο ηνπο απαηηήζεηο, ηφζν δείρλνπλ 

πξνζπκία λα καζαίλνπλ  θαηλνχξγηα πξάγκαηα, πνπ αθνξνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά θαη πξνζπαζνχλ λα απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο 

ζέηεη ν δηδάζθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο. 

 Δπίζεο ζπλάθεηα εκθαλίδεηαη αιιά αξλεηηθή αλάκεζα ζηνπο καζεηέο, 

νη νπνίνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη ζ’ απηνχο  πνπ πηζηεχνπλ, φηη ηα Μαζεκαηηθά σο 

κάζεκα επηινγήο επαιεζεχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ, ζηε 

δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ηελ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ζσζηά 
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απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα φζν νη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ν 

ζεκεξηλφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο ηνπο 

απαηηήζεηο, ηφζν έρνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο αλ ηα καζεκαηηθά ήηαλ 

κάζεκα επηινγήο ζα ην επέιεγαλ, αγσλίδνληαη γηα ηελ επαιήζεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ, επηδηψθνπλ λα δηαπηζηψλνπλ ηα 

ιάζε ηνπο θαη λα ηα δηνξζψλνπλ θαη γεληθά έρνπλ ην αίζζεκα ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, φηαλ βξίζθνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα ζε κηα άζθεζε 

Μαζεκαηηθψλ. 

 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη πσο,  φζν νη 

καζεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, ηφζν ε βαζκνινγία ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά είλαη πςειή. 

 

 Αμηνκλεκφλεπηε είλαη ε δηαπίζησζε (αξλεηηθή ζπλάθεηα) φηη, φζν νη 

καζεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ κέρξη ηψξα ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

ηφζν δελ αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ, δελ πηζηεχνπλ φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

Μαζεκαηηθά ζηελ κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, δελ 

ηνπο αξέζεη ν πεηξακαηηζκφο ζηα Μαζεκαηηθά θαη θπζηθά ηάζζνληαη 

αξλεηηθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη δειψλνπλ φηη δε ζα ηηο ρξεζηκνπνηνχζαλ αλ αξγφηεξα 

γίλνληαλ νη ίδηνη θαζεγεηέο. Άιισζηε δελ πηζηεχνπλ φηη κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο εκπινπηίδεηαη πεξηζζφηεξν ε δηδαζθαιία κε ηελ αθξίβεηα, 

ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα δψζεη ν Ζ/Τ. 

 

 Σέινο φζν νη καζεηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κέρξη ηψξα ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, ηφζν πηζηεχνπλ ζηε ρξεζηκφηεηα  ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, αλαπηχζζνληαο ηελ 

θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπ.  

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ε πξνζπάζεηα απάληεζεο  ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν δηδάζθσλ θαηά 

ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ν εκπινπηηζκόο ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ επίιπζε ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. 
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5.3.2.5   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Δ, Ζ2Δ, Ζ3Δ, Ζ4Δ θαη Ζ5Δ  

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Δπηινγή ηξόπνπ δηδαζθαιίαο.  

H1Δ : Οη καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο (λέεο ηερλνινγίεο  θαη θαζεγεηήο) είλαη θαη θάηνρνη Ζ/Τ. (Γεθηή)  

H2Δ : Οη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο αλαπηχζζνπλ 

ζρνιηθέο κε ηνλ Ζ/Τ δξαζηεξηφηεηεο . (Γεθηή) 

H3Δ : Οη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο έρνπλ επξπδσληθή 

ζχλδεζε. (Γεθηή)  

H4Δ : Οη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο απαζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνλ Ζ/Τ. (Γεθηή)  

H5Δ : Οη  καζεηέο – εξγαδφκελνη, νη νπνίνη επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, 

πηζηεχνπλ ζηε βνήζεηα, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε ζηγνπξηά πνπ ηνπο παξέρεη ν Ζ/Τ 

ζηελ εθπφλεζε ζπνπδαζηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ, ζηελ έιμε απφ ηνλ Ζ/Τ, κε ηε ρξήζε 

ηνπ νπνίνπ ζπάεη ε κνλνηνλία ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. αλ 

θαζεγεηήο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ Ζ/Τ ζηελ αίζνπζα, θαζψο θαη ζηηο εκέξεο πνπ  

απνπζηάδεη απφ ην ζρνιείν (θνχξαζε – αζζέλεηα) ή θαη αξγίεο θαη επηζπκεί κέζσ 

δηαδηθηχνπ λα ελεκεξσζεί απφ θάπνηνλ δηθηπαθφ ηφπν, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

καζεκαηηθά θαη λα επηθνηλσλήζεη επίζεο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ. (Γεθηή)  

 

α/α Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο 

Α
ξ

. 
Μ

εη
α

β
ι
ε

η
ή

ο 

S
ig

.C
h

i 
–
 S

q
u

a
re

 

Spearman 

Correlation 

Α
π

ν
δ

ν
ρ
ή

 Τ
π

ό
ζ

εζ
ε

ο 

V
a
lu

e 

A
p

p
ro

x
.S

ig
. 

1 Καηνρή Ζ/Τ 5 .044 -.125 .047 Ναη:Ζ1Δ 

2 Δπαθή ζην ζρνιείν κε Ζ/Τ 8 .001 -.186 .003 Ναη:Ζ1Δ 

3 πνπδαζηηθέο εξγαζίεο 11 .014 -.192 .002 Ναη:Ζ2Δ 
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4 Γξαζηεξηόηεηα κε e-mails 13 .038 -.176 .005 Ναη:Ζ2Δ 

5 ύλδεζε ζην δηαδίθηπν 17 .043 -.131 .037 Ναη:Ζ3Δ 

6 Δβδνκαδηαία απαζρόιεζε 18 .000  .110 .050 Ναη:Ζ4Δ 

7 Βνήζεηα θαη απηνπεπνίζεζε 20 .000 -.248  .000 Ναη:Ζ5Δ 

8 Δξγαδόκελνο θαη Ζ/Τ 37 .004 -.178 .004 Ναη:Ζ5Δ 

9 Έιμε καζεηή – Ζ/Τ 40 .015 -.131 .037 Ναη:Ζ5Δ 

10 ηαδηνδξνκία θαζεγεηή 41 .001 -.243 .000 Ναη:Ζ5Δ 

11 Αζζέλεηα θνύξαζε αξγίεο 48 .004 -.175 .005 Ναη:Ζ5Δ 

(Πίλαθαο Δ) 

Σπκπεξάζκαηα 

Απφ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα (Πίλαθαο Δ), πξνθχπηεη κηα γεληθή δηαπίζησζε φηη 

δειαδή, νη καζεηέο πνπ πξνηείλνπλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη κε ζεηηθφ ηξφπν ζηελ εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλα : 

 

 Έληνλε ινηπφλ (αξλεηηθή) ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη απφ ηνπο καζεηέο 

ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γίλεηαη ε δηδαζθαιία 

Μαζεκαηηθψλ κε κηθηφ ηξφπν θαη απηψλ πνπ είλαη θάηνρνη Ζ/Τ θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ηε ρξήζε απηή θπξίσο ζην ζρνιηθφ ρψξν. χκθσλα 

κε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, φζν ε επηζπκία ησλ καζεηψλ κεηαηνπίδεηαη 

απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζην κηθηφ ηξφπν, ηφζν ε θαηνρή θαη 

ε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ ζην ζρνιείν απμάλεη. 

 Γηαπηζηψλεηαη κεγάιε ζπλάθεηα θαη πάιη αξλεηηθή αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο ησλ εζπεξηλψλ ιπθείσλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γίλεηαη ε 

δηδαζθαιία Μαζεκαηηθψλ κε κηθηφ ηξφπν θαη ζ’ απηνχο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο θαη mails. Απηφ 

ζεκαίλεη, φηη φζν ε επηζπκία ησλ καζεηψλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζην κηθηφ ηξφπν, ηφζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

κε ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο θαη mails κεγαιψλνπλ.  

 Όζν ε βνχιεζε ησλ καζεηψλ γηα κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο κεγαιψλεη 
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αλάινγα απμάλνληαη θαη νη δηαζπλδέζεηο ησλ Ζ/Τ ηνπο κε ην 

δηαδίθηπν.  

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο πνπ επηζπκνχλ κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηνλ 

εβδνκαδηαίν ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Έηζη, φζν νη 

καζεηέο θαηαιήγνπλ ζην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηφζν ν ρξφλνο ηεο 

εβδνκαδηαίαο ελαζρφιεζεο κε ηνλ Ζ/Τ απμάλεη.  

 Σέινο ζε κηα ζεηξά απφ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, παξαηεξείηαη 

έληνλε (αξλεηηθή) ζπλάθεηα. Έηζη φζν νη καζεηέο επηζπκνχλ ην κηθηφ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηφζν ε βνήζεηα θαη ε αίζζεζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο ζηγνπξηάο ζηελ εθπφλεζε ζπνπδαζηηθψλ 

εξγαζηψλ κε ηνλ Ζ/Τ κεγαιψλεη. Αιιά θαη σο εξγαδφκελνη κε 

ειάρηζην δηαζέζηκν ρξφλν ε αίζζεζε απηή κεγαιψλεη.  Δπίζεο απμάλεη 

θαη ε έιμε απφ ηνλ Ζ/Τ, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε ζπάεη ηε κνλνηνλία ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο. Αθφκε θαη ζηελ ππνηηζέκελε 

αιιαγή ξφισλ καζεηή – θαζεγεηή, ε επηζπκία λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

Ζ/Τ κεγαιψλεη, θαζψο θαη ε επηινγή ζηηο εκέξεο πνπ ν καζεηήο 

απνπζηάδεη απφ ην ζρνιείν (θνχξαζε – αζζέλεηα) ή θαη αξγίεο θαη 

επηζπκεί κέζσ δηαδηθηχνπ λα ελεκεξσζεί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα 

καζεκαηηθά θαη λα επηθνηλσλήζεη επίζεο θαη κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ.       

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ε βνήζεηα θαη ε απηνπεπνίζεζε πνπ πξνζθέξεη ζην καζεηή ε ζρέζε 

ηνπ κε ηνλ Ζ/Τ, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ν ρξόλνο ηεο  εβδνκαδηαίαο 

απαζρόιεζεο κε ηνλ Ζ/Τ. 

 

5.3.3   πκπεξάζκαηα  εξωηεκαηνινγίνπ  Δζπεξηλώλ ιπθείωλ 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηα 255 εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο ησλ Δζπεξηλψλ ιπθείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ 

ζρνιηθψλ   εηψλ,   φπσο   πξναλαθέξζεθε,   πξνθχπηνπλ   πνιιά   θαη    ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία – επξήκαηα,  ηα νπνία ζα ππνβνεζήζνπλ ζηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ ππνβνιή βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ.   

 Γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ, θξφληκν είλαη λα αλαθεξζεί, φηη θάπνηα 

ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκάησλ, δε θαίλεηαη λα 
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πξνθχπηνπλ  απφ ηα δεκνζηεπκέλα δηαγξάκκαηα. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα κεγάιε θαη γηα ην ιφγν απηφ έγηλε επηινγή απηψλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ. 

 Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε, φηη ην 

64,71% ηνπ δείγκαηνο είλαη αγφξηα θαη ην 35,29 % κφλνλ θνξίηζηα. Δπίζεο ππάξρεη 

κηα ειηθηαθή ζπζζψξεπζε ζηηο δχν πξψηεο θιάζεηο [15-23] θαη [24-32]. 

Αθνινπζψληαο ηε ζεηξά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπκπεξαίλνπκε, πσο ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ είλαη αξθεηά ρακειφ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ επίζεο γίλεηαη γλσζηφ, φηη ιηγφηεξν απφ  1 ζηνπο 5 γνλείο έρεη έζησ 

ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο Ζ/Τ.   

 Πεξλψληαο ζηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία θαίλεηαη, φηη ε θαηνρή Ζ/Τ βξίζθεηαη 

κελ ζε πςειά επίπεδα, αιιά γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, ζα πξέπεη 

λα βειηησζεί πεξαηηέξσ. Ζ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ Ζ/Τ (ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη 

ζηε δνπιεηά) θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα. Δηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο δνπιεηάο ην 

ρακειφ πνζνζηφ επαθήο, ζπλδέεηαη θαη κε ηελ επξχηεξε νηθνλνκηθή θαη δηαξζξσηηθή 

θαηάζηαζε ηεο αγνξάο, ε νπνία παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο αδπλαηεί λα 

εθζπγρξνληζζεί ηερλνινγηθά. Αθφκε, ε πξψηε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζε κεγάιε ειηθία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπζρεξέζηεξε ηελ 

εθκάζεζε ιφγσ εγγελψλ  δπζθνιηψλ θαη κεησκέλσλ ηερλνινγηθψλ – επηζηεκνληθψλ 

ηθαλνηήησλ. 

 Απφ ηελ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαζέηεη 

ζήκεξα έλαο  Ζ/Τ, έρεη πξνηεξαηφηεηα ε επαθή κε ην δηαδίθηπν, ελψ ην κηθξφηεξν 

ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλεη ν πξνγξακκαηηζκφο. Ζ επαθή απηή κε ην δηαδίθηπν 

αληηκεησπίδεη επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο, αθνχ ε δηαζπλδεζηκφηεηα ζηα ζπίηηα ηνπο 

βξίζθεηαη ζην (56,5 %), ζπλεπψο ε επαθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κάιινλ ζην 

ζρνιείν είηε ζε internet café.  Σέινο ε εβδνκαδηαία σξηαία αζρνιία κε ηνλ Ζ/Τ (ιφγσ 

θαη ηεο εξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ) ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη 

ιηγφηεξν απφ 8 ψξεο (7,76), ρξφλνο ηδηαίηεξα ρακειφο θαη αλεπαξθήο.  

 Δχθνια δηαπηζηψλεηαη πάλησο, φηη ε επηζπκία ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έληνλν. Απηφ 

ζπκπεξαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίδνπλ θαη θαίλεηαη ζε πςειφ πνζνζηφ λα 

πηζηεχνπλ, πσο νη λέεο ηερλνινγίεο απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ζπκβάιινπλ 

ζηελ πνηνηηθφηεξε εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, ειαρηζηνπνηνχληαη 

ηα ιάζε. Γηαηππψλνπλ επίζεο θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπο εάλ νη Ζ/Τ δελ ηνπο δείρλνπλ 
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ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ  θαη ηνπο παξαζέηνπλ κφλν ηα απνηειέζκαηα. 

 ε φ,ηη αθνξά ηνλ κέρξη ηψξα ηξφπν δηδαζθαιίαο νη απφςεηο ηνπο είλαη 

δηακνηξαζκέλεο θαη παξά ηηο αληημνφηεηεο παξνπζηάδνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη. 

Παξφια απηά ην 46,7 % επηζπκεί ηε ζπλχπαξμε θαζεγεηή θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, 1 

ζηνπο  5 επηζπκεί λα δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά κε ηερλνθξαηηθφ ηξφπν, αιιά θαη 1 

ζηνπο 3 πεξίπνπ ζέιεη λα παξακείλεη ζηνλ πθηζηάκελν παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

    Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά σο επηζηήκε, είλαη ππεξβνιηθά 

ζεηηθή, παξά ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο θνβίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα Μαζεκαηηθά. ε 

πςειά πνζνζηά δηάθεηληαη επκελψο ζηηο λέεο εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

καζεκαηηθά, αθφκε πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο  ζα ην επέιεγαλ αλ ήηαλ κάζεκα 

επηινγήο, αξθεηνί αξέζθνληαη ζηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ 

πνπ επηιχνπλ, εξγάδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα 

ηα δηνξζψζνπλ θαη γεληθά ελδηαθέξνληαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο απεπζχλεη ν 

θαζεγεηήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Μεγάιν 

δηαπηζηψλεηαη επίζεο θαη ην πνζνζηφ πνπ πηζηεχεη, φηη ηα Μαζεκαηηθά δελ 

απνηεινχλ έλα βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα. 

 Σσλ πεξηζζνηέξσλ ε βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά βξίζθεηαη ζε κέηξηα 

επίπεδα θαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά πέξαλ 

ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ είλαη ππνηνληθή. Πεπνίζεζή ηνπο είλαη, φηη ε 

Μαζεκαηηθή επηζηήκε αλαπηχζζεη ηε θαληαζία, ηελ θξίζε θαη ηε λνεκνζχλε ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 Βέβαηα, παξαδνρή ηνπο απνηειεί πσο ν ρξφλνο κειέηεο ηνπο (ιφγσ εξγαζίαο) 

δελ επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ  ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη 

απνδέρνληαη, φηη κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην ζρνιείν ζα ήηαλ 

πεξηζζφηεξν επηκειεκέλε θαη ζπλεπήο. 

 Ο πφζνο ηνπο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνχο θάλεη λα πηζηεχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, φηη πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηνλ 

πλεπκαηηθφ θφπν λα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη παθέηα ινγηζκηθνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

Μαζεκαηηθά, έηζη ψζηε λα θαηέρνπλ πεξηζζφηεξν επέιηθηα εξγαιεία κάζεζεο. 

Πηζηεχνπλ αθφκε, φηη φιν απηφ ην πιέγκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη ζύγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, εκπινπηίδεη κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη  (γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο, ην ηξίπηπρν επθνιία – ηαρχηεηα – αθξίβεηα,  είζνδν ησλ ρξσκάησλ θ.ά)   

ηε δηδαζθαιία,  ζπάεη ηε κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ειθχεη ην 
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καζεηή γηα κηα δεκηνπξγηθή επέθηαζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ είλαη ε 

Μαζεκαηηθή επηζηήκε. 

 Αθφκε θαη ζηελ ππνζεηηθή εξψηεζε, εάλ αξγφηεξα είραλ επαγγεικαηηθή 

εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζα  πξαγκαηνπνηνχζαλ ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νη απφςεηο ηνπο 

είλαη ζπληξηπηηθά θαηαθαηηθέο.   

 Θεηηθή είλαη θαη ε άπνςή ηνπο γηα ην φηη ν Ζ/Τ ηνπο πξνζθέξεη έλα 

πεηξακαηηθφ πεξηβάιινλ εμάζθεζεο, ην νπνίν ηνπο δίδεη επθαηξίεο δνθηκψλ 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ – δηαθνξεηηθψλ πξφζεκσλ ζε ζπλαξηήζεηο, αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη γεληθά δεκηνπξγία θαληαζηηθψλ ππνζέζεσλ πάλσ ζε καζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο θαη έλλνηεο. Δθηηκνχλ, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο ηνπο παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα θαη πνιππινθφηεξα πξνβιήκαηα, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά φκσο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα επξχηεξε γλψζε γχξσ απφ ηνλ 

Ζ/Τ, έηζη ψζηε λα απνηειεί ζηα ρέξηα ηνπο έλα πνιχηηκν φξγαλν δηείζδπζεο θαη 

εηδίθεπζεο ζηε γλψζε. 

 ην εηδηθφ δήηεκα ηεο αθνχζηαο απνπζίαο ηνπο (αζζέλεηα, θνχξαζε, 

θαθνθαηξία) απφ ηε δηδαζθαιία, πξνηείλνπλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ επαθή κε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ Internet, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

πιεξνθνξεζνχλ απηά πνπ ζπληειέζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, λα εμαζθεζνχλ κε πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο, αθφκε θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ video κε ηε δηδαζθαιία πνπ έραζαλ. Να ππάξρεη ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο ή αθφκε θαη λα δνπλ πψο παξνπζηάδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ ζέκα άιινη ζπγγξαθείο θαη θαζεγεηέο.      

  Σέινο ζην θξίζηκν θαη ζεκειηψδεο εξψηεκα θαηά πφζν νη λέεο ηερλνινγίεο 

εθηνπίδνπλ ηελ  παξνπζία ηνπ θαζεγεηή απφ ην ρψξν δηδαζθαιίαο, πεξίπνπ 3 ζηνπο 

4 καζεηέο ηάρζεθαλ αξλεηηθά. 

 Πέξαλ ησλ πεξηγξαθηθψλ δηαπηζηψζεσλ, ην νπζηαζηηθφηεξν ηκήκα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, είλαη εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ 

ππνζέζεσλ. Δθεί παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ θαη 

αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ν ζηαηηζηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπο.  

 Με ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ 255  καζεηψλ ησλ 

εζπεξηλψλ ιπθείσλ, κέζα απφ έλα εξσηεκαηνιφγην κε 50 δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, 

κειεηήζεθαλ νη αλεζπρίεο, νη αληηξξήζεηο,  νη πξννπηηθέο θαη  νη ειπίδεο ηνπο γχξσ 
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απφ έλα αξηηφηεξν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ. Δμήρζεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη παξνπζηάζηεθαλ  κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο 

πνπ πξνέθπςαλ. Ο δηαρσξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο γλώζεο κε ηελ έλλνηα ηεο 

ηερλνινγίαο απνηεινχλ ην θχξην θαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε. Δπίθεληξν απνηειεί ε αλζξψπηλε δπλακηθή (εδψ κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ καζεηή) θαη ε πλεπκαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηεο ηθαλνπνίεζε κε ηα ζχγρξνλα 

ηερλνινγηθά επξήκαηα, πνπ ν ίδηνο ν άλζξσπνο δεκηνχξγεζε θαη αμηνπνίεζε.   

       

5.4   Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 Αθνινπζεί ζχκθσλα κε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ε πεξηγξαθηθή 

παξνπζίαζε, ε αλάιπζε ππνζέζεωλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

θαη αθνξνχλ ην Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

5.4.1    Πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε 

ηελ πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα απφ ηηο ηέζζεξηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γειαδή, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσησκέλσλ, ε άπνςή ηνπο γηα ηε  δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε ζρέζε θαη ε 

επαθή ηνπο κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη ηέινο, ε δηαζχλδεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηηο  Νέεο Σερλνινγίεο. 

5.4.1.1  Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Απφ  ηελ  αλάιπζε   ησλ    δεκνγξαθηθψλ   ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο  δίδεηαη έλα   

 

(ρήκα 5.49 : Καηαλνκή δείγκαηνο θαηά έηνο έξεπλαο θαη θύιν) 
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ξαβδφγξακκα, ζην νπνίν γίλεηαη πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαηά θχιν ζηα 

ηέζζεξα αθαδεκατθά  έηε  ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα (Σρήκα 5.49).  

Ζ ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζηα δχν πξψηα έηε δίδεη ηε ζέζε ηεο ζηα θνξίηζηα 

ζηα δχν ηειεπηαία. ηελ επφκελν δηάγξακκα, παξνπζηάδεηαη επίζεο, ε ζπλνιηθή 

πνζνζηηαία θαηά θχιν θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, ζην ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ, 

κε ηελ ειαθξά ππεξίζρπζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ (Σρήκα 5.50). 

 

(ρήκα 5.50 : Ζ θαηά θύιν θαηαλνκή ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν  ησλ γνλέσλ ησλ θνηηεηψλ. Ζ  

 

(ρήκα 5.51 : Σν κνξθωηηθό επίπεδν ηωλ γνλέωλ θαηά έηνο έξεπλαο) 
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πξνέιεπζε  ινηπφλ  ησλ  θνηηεηψλ  ηεο   Δθαξκνζκέλεο  Πιεξνθνξηθήο   απφ   γνλείο 

κε ηδηαίηεξα πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν επεξεάδεη ζεηηθά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

πνξεία. Δχθνια δηαθξίλεηαη ε ζπλάθεηα ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ  παηέξα  θαη ηε  

κεηέξαο. Γηαπηζηψλεηαη φηη ζηνπο παηέξεο ησλ θνηηεηψλ, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ 

απνθνίηεζαλ απφ ην Παλεπηζηήκην, εγγίδεη ην 57,9% ελψ ην αληίζηνηρν ησλ κεηέξσλ 

ηνπο ην 53,8%. Πνζνζηά ηδηαίηεξα πςειά (Σρήκα 5.51).  

 

5.4.1.2   Ζ δηδαζθαιία ηωλ καζεκαηηθώλ 

 Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

άπνςε ησλ θνηηεηψλ πξνο ηε Μαζεκαηηθή επηζηήκε θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο 

ζηα Παλεπηζηεκηαθά ακθηζέαηξα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε κηα ζεηξά δηεξεπλεηηθψλ 

εξσηήζεσλ, απφ ηηο νπνίεο ζπκπεξαίλνπκε ηελ ηδηαίηεξα ζεηηθή εθηίκεζε πνπ 

ηξέθνπλ νη θνηηεηέο πξνο ηα Μαζεκαηηθά. Απφ ην (Σρήκα 5.52) παξαηεξνχκε, φηη νη 

θνηηεηέο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κέρξη ηψξα ηξφπν δηδαζθαιίαο ζε 

πνζνζηφ 54,8 %  θαη αθνινπζνχλ ην πνιύ κε 22.5 %, ην ειάρηζηα κε 14,7 % , ην 

πάξα πνιύ κε 5,3 % θαη ηέινο ην θαζόινπ κε πνζνζηφ 2,7 % 

 

(ρήκα 5.52 : Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο) 

 

 ρεηηθφ κε ην πξνεγνχκελν εξψηεκα, είλαη θαη απηφ ηεο επηινγήο ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη θνηηεηέο ηεο Δθαξκνζκέλεο 



 Αποτελέςματα και ανάλυςη των ευρημάτων τησ έρευνασ 413 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ     
 

Πιεξνθνξηθήο, βηώλνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηνλ επνλνκαδφκελν 

κηθηό ηξφπν. Ζ άπνςή ηνπο ινηπφλ είλαη ζεηηθή ζε έλα ηέηνην ηξφπν δηδαζθαιίαο 

(εγγίδεη ην 60 %).  Δάλ  ζπλππνινγίζνπκε   θαη  ηηο  δχν  άιιεο   κεζφδνπο,  νη  νπνίεο 

 

(ρήκα 5.53 : Δπηινγή ηξόπνπ  δηδαζθαιίαο) 

ζηεξίδνληαη ακηγψο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζπκπεξαίλνπκε, φηη ε θαζνηνλδήπνηε 

ηξφπν εηζδνρή ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ, βξίζθεη ζχκθσλνπο ηνπο θνηηεηέο ζην πνιχ 

πςειφ   πνζνζηφ   πνπ   εγγίδεη   ην  70 %   (Σρήκα 5.53).   ην   κηθηό   απηφ    ηξφπν   

 

(ρήκα 5.54: Ζ λενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά θαηά θύιν) 

 

δηδαζθαιίαο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πιένλ εκπεηξία, ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή  

Μαζεκαηηθψλ κεηαζρεκαηίδεηαη θαη απφ δηδάζθωλ γίλεηαη επηβιέπωλ  -  
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θαηεπζύλωλ  - εξεπλώλ. 

 ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηε λενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά, νη απαληήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ είλαη αηζηφδνμεο θαη φπσο παξνπζηάδνληαη (Σρήκα 5.54) δείρλνπλ, πσο 

ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ ζε φ,ηη θαηλνχξγην θαη επηζηεκνληθά πξσηνπνξηαθφ 

αλαθνηλψλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

(ρήκα 5.55 : Σα Μαζεκαηηθά κάζεκα επηινγήο) 

Ζ πξνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ πξνο ηα Μαζεκαηηθά (ζα ην επέιεγαλ εάλ ήηαλ 

κάζεκα επηινγήο) εκθαλίδεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα (Σρήκα 5.55). Σν πςειφ 

πνζνζηφ (69,5 %)  γηα  ηα αγφξηα  θαη ην (73 %) γηα  ηα θνξίηζηα,  επηβεβαηψλεη φηη ηα  

 

(ρήκα 5.56 : Πξνζπάζεηα επαιήζεπζεο απνηειεζκάηωλ) 
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καζεκαηηθά βξίζθνληαη πνιχ ςειά ζηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζπλείδεζε.  

Ο έιεγρνο επαιήζεπζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ησλ αζθήζεσλ, γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο είλαη επηβεβιεκέλνο θαη ηνλ αθνινπζνχλ ζε πςειά θαη εδψ 

πνζνζηά,  κε 72,8 %  γηα ηα αγφξηα θαη κε 82,8 % γηα ηα θνξίηζηα (Σρήκα 5.56).  

Έληνλε  είλαη θαη  ε πξνζπάζεηα   απφ  ηνπο  πεξηζζφηεξνπο   θνηηεηέο  γηα  ηε  

δηόξζωζε ηωλ ιαζώλ πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ 

(Σρήκα 5.57). Σα πνζνζηά ηεο έξεπλαο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, είλαη ηδηαίηεξα  

 

(ρήκα 5.57 : Γηόξζωζε ιαζώλ) 

πςειά (86,1 % ζηα αγφξηα θαη 91,4 % ζηα θνξίηζηα).  Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα  

πξνηεξήκαηα   ησλ   ινγηζκηθψλ  ησλ  Μαζεκαηηθψλ,  είλαη  θαη   ε   απνηειεζκαηηθή  

 

(ρήκα 5.58 : Δλδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή ζηε δηδαθηηθή ώξα) 

αθξίβεηα. πλεπψο ε επηθνπξία ηνπ Ζ/Τ, κε ηε κεραληθή δεηλόηεηα πνπ δηαζέηεη, 

είλαη θαη έλα ρξήζηκν θαη αμηφπηζην εξγαιείν αληηπαξαβνιήο, πξνο ηελ θνηλή θαη  
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επηδησθφκελε θαηεχζπλζε.  

ην επφκελν εξψηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ νη 

θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζην λα απαληνχλ ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν δηδάζθσλ θαζεγεηήο, ζε πςειφ πνζνζηφ (78,57 %) 

απνθαίλνληαη, φηη ην πξάηηνπλ κεξηθέο θνξέο, ελψ ην πνηέ θαη ην πάληα 

πεξηνξίδνληαη ζε (8,06 %)  θαη  (13,37 %)  αληίζηνηρα. Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ πνπ 

παξαηεξείηαη, κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη  θαη ζαλ ειιηπή ηνλ ηξφπν ηεο παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην έληνλν ελδηαθέξνλ φισλ ησλ 

θνηηεηψλ (Σρήκα 5.58). 

 

(ρήκα 5.59 : Ηθαλνπνίεζε θαη απηνπεπνίζεζε από ηελ νξζή ιύζε) 

Θεηηθφ   ην   πνζνζηφ   ησλ   θνηηεηψλ   (97,07 %)   πνπ  έρεη ηελ αίζζεζε ηεο  

ηθαλνπνίεζεο   θαη  αθφκε  πεξηζζφηεξν,  ζπκβάιεη ζηελ άλνδν ηεο απηνπεπνίζεζήο  

  

(ρήκα 5.60 : Σα Μαζεκαηηθά, βαξεηό θαη κνλόηνλν κάζεκα) 
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ηνπο, ε νξζή επίιπζε κηαο άζθεζεο Μαζεκαηηθψλ (Σρήκα 5.59). 

ην εξψηεκα, εάλ νη θνηηεηέο ζεσξνχλ ηα Μαζεκαηηθά βαξεηό θαη κνλόηνλν 

κάζεκα,  απαληνχλ κε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (86,1 %)  αξλεηηθά (Σρήκα 5.60). 

πλεπψο  νη  θνηηεηέο  αληηκεησπίδνπλ ηα  Μαζεκαηηθά σο κηα επηζηήκε κε ηεξάζηηα  

 

(ρήκα 5.61 : Ζ επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά) 

επηζηεκνληθή αμία. Σν δεηνχκελν είλαη ε νξζή θαη ζχγρξνλε δηδαθηηθή ηεο 

πξνζέγγηζε.  

Ζ βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά (Σρήκα 5.61) είλαη ρακειή 

(5,3 %),  κέηξηα  (40,5 %)  θαη  πςειή  (54,2 %).  Απηφ  κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ην  

 

(ρήκα 5.62 : Δμωδηδαθηηθή αζρνιία κε ηα Μαζεκαηηθά) 



418 Κεφάλαιο 5ο 

 

                                       Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο επηδεηθλχνπλ έλαλ ηδηαίηεξν δήιν πξνο ηα Μαζεκαηηθά, 

πξνζφλ ην νπνίν ζεσξείηαη θαη απαξαίηεην γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ηκήκα 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Μνξηνδφηεζε 

Παλειιελίσλ εμεηάζεσλ)  

Ζ αζρνιία ηνπο κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ (Σρήκα 5.62) ζπγθεληξψλεη (53,30 %) ην ειάρηζηα, (18,32 %) ην 

θαζόινπ θαη ην αξθεηά (23,99 %). Ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά, εάλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ην 

ρξνληθφ πεξηνξηζκφ απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή ηνπο απαζρφιεζε. 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ  (θξίζε  –  λνεκνζχλε  – θαληαζία)  ζίγεηαη  κε  ην  επφκελν  εξψηεκα.  Οη  

 

(ρήκα 5.63 : Σα Μαζεκαηηθά  δηαηεξνύλ  ηνλ άλζξωπν ζε πλεπκαηηθή εγξήγνξζε) 

θνηηεηέο απαληνχλ θαηαθαηηθά (89,7 %). Γεληθφηεξεο κειέηεο έρνπλ θζάζεη ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ηα Μαζεκαηηθά έρνπλ πνιπδηάζηαηε δξάζε. Πέξαλ ησλ ζηελά 

επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ ηνπο, επεκβαίλνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. Αλαπηχζζνπλ ηε λνεκνζχλε, ηελ θξίζε θαη ηε 

θαληαζία ηνπ αηφκνπ θαη γεληθά πξνζθέξνπλ νμπδέξθεηα, επξεία αληίιεςε ησλ 

πξαγκάησλ θαη δηνξαηηθφηεηα (Σρήκα 5.63). 

 εκαληηθή ζεσξνχλ ηε ζπκβνιή ησλ Μαζεκαηηθψλ νη θνηηεηέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζηελ απξηαλή επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία 

(Σρήκα 5.64). Παξαηεξνχκε φηη ην αξθεηά (37,7 %) θαη ην πνιύ (36,3 %) θαη ην 
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πάξα πνιύ (15,4 %), ππεξηζρχνπλ ησλ ππνινίπσλ επηινγψλ. Σα καζεκαηηθά 

απνηεινχλ   ηελ  επηζηεκνληθή  θαη επαγγεικαηηθή  βάζε, ζε επαγγέικαηα ζρεηηθά κε  

 

(ρήκα 5.64 : ύλδεζε καζεκαηηθώλ θαη επαγγέικαηνο) 

 

ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηελ νηθνλνκία. Έηζη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο ινηπφλ απηή θαη γηα 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ζα απνηειέζνπλ ηελ 

πιαηθόξκα ησλ νηθνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη κεγεζψλ, κε ηελ νπνία ζα 

εξκελεχνπλ, ζα πηζαλνινγνχλ θαη ζα αλαπαξηζηνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ κέιινληνο.    

 

5.4.1.3  Ζ ζρέζε θαη ε επαθή κε ηνπο Ζιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο 

  Ζ ζρέζε ησλ θνηηεηψλ ηεο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε ηνπο Ζ/Τ είλαη 

ηδηαίηεξα ζηελή, δεκηνπξγηθή  θαη επνηθνδνκεηηθή. Ο Ζ/Τ ζεσξείηαη απαξαίηεην 

εξγαιείν ζηε κειέηε, ζηηο ζπνπδέο, ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ αθαδεκατθψλ εξγαζηψλ 

πνπ ηνπο αλαηίζεληαη θαζψο επίζεο θαη ζηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο 

δηαηξηβήο. Ζ ηξηζδηάζηαηε (Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή, Οηθνλνκία)  πξννπηηθή ηνπ 

ηκήκαηνο θαζηζηά ηνλ Ζ/Τ ζπλεξγάηε θαη ζύκκαρν  ζην πνιχπιεπξν θαη θνπηψδεο 

έξγν θάζε θνηηεηή. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δηαζέηεη πιήζνο εξγαζηεξίσλ 

πιεξνθνξηθήο, κε πνιπκέζα, εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ θαη πιήζνο ηεξκαηηθψλ γηα 

εμάζθεζε, πεηξακαηηζκφ θαη εθηέιεζε εθαξκνγψλ. πλεπψο νη επθαηξίεο πνπ 
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δίδνληαη ζε θάζε θνηηεηή κε επηζηεκνληθή δηάζεζε θαη δήιν, είλαη πνιιαπιέο θαη 

ζχγρξνλεο.   

 Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνρή Ζ/Τ απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο είλαη ζπληξηπηηθά. Ζ θαηνρή θζάλεη ζην 99,1 % 

(Σρήκα 5.65). 

 

(ρήκα 5.65 : Ζ θαηνρή Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο) 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, ε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζην ζπίηη 96,9 % θαη ζε πνζνζηφ κφλν 20,9 % ζην 

Παλεπηζηήκην. 

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ν ρξφλνο ηεο πξψηεο επαθήο ηνπ θνηηεηή κε ηνλ  

 

(ρήκα 5.66 : Γηάγξακκα αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο) 
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Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, ζηελ αλάινγε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.  Σν  εληππσζηαθφ   

ζεκείν   ηνπ   δηαγξάκκαηνο (Σρήκα 5.66)  είλαη  ε  βαζκίδα εθπαίδεπζεο,   ζηελ  

νπνία  ήξζαλ νη θνηηεηέο πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ. Έηζη παξαηεξνχκε, φηη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (53,3 %) ήξζε ζε επαθή ζην Γεκνηηθό ζρνιείν. Σν 

39,7 % ήξζε πξψηε θνξά ζε επαθή ζην Γπκλάζην θαη κφλν 6 % ζην Λύθεην, ηέινο 

απνκέλεη  ην ηζρλφ 0,9 % ζην Παλεπηζηήκην.   Ζ θαηαλνκή θαηά θχιν παξνπζηάδεηαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα, ζηνλ νπνίν δελ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο   θαηά  

θχιν  (Σρήκα 5.67).  

 

ΠΡΩΣΖ ΥΡΖΖ * ΦΤΛΟ Crosstabulation 

 ΦΤΛΟ 

Total ΑΓΟΡΗA ΚΟΡΗΣΗA 

ΠΡΩΣΖ ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟ Count 177 114 291 

% within ΦΤΛΟ 58,6% 46,7% 53,3% 

ΓΤΜΝΑΗΟ Count 106 111 217 

% within ΦΤΛΟ 35,1% 45,5% 39,7% 

ΛΤΚΔΗΟ Count 15 18 33 

% within ΦΤΛΟ 5,0% 7,4% 6,0% 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ Count 4 1 5 

% within ΦΤΛΟ 1,3% ,4% ,9% 

Total Count 302 244 546 

% within ΦΤΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

(ρήκα 5.67 : Πίλαθαο θαηαλνκήο θαηά θύιν πξώηεο επαθήο κε Ζ/Τ) 

 

5.4.1.4    Ζ δηαζύλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηωλ Μαζεκαηηθώλ κε ηηο Νέεο  

                Σερλνινγίεο 

 

 Οη  δξαζηεξηφηεηεο κε παλεπηζηεκηαθέο εξγαζίεο, παηρλίδηα, e-mails,  chat, κε 

internet γεληθφηεξα θαη ηέινο κε πξνγξακκαηηζκφ, παξνπζηάδνληαη ζηα έμη επφκελα 

δηαγξάκκαηα. Γηαθξίλεηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθπφλεζε ζπνπδαζηηθώλ 

εξγαζηώλ ζε πνζνζηφ 91 %, ελψ ην 9% έρεη αληίζεηε γλψκε. Γελ παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή απφθιηζε ζηηο ηηκέο θαηά θχιν (Σρήκα 5.68). Γηαπηζηψλεηαη επίζεο 
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ηζρπξή δξαζηεξηφηεηα ζηα παηρλίδηα ζε πνζνζηφ 73,6 % ελψ δηαθσλεί ην 26,4 % .   

 

(ρήκα 5.68:Γξαζηεξηόηεηα κε ζπνπδ. εξγαζίεο)                 (ρήκα 5.69:Γξαζηεξηόηεηα κε παηρλίδηα) 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαηά θχιν, αθνχ ζηα αγφξηα 

εθηηλάζζεηαη ζην 83,8 % θαη ππνρσξεί ζηα θνξίηζηα ζην 61,1 %. Σν γεγνλφο απηφ 

έρεη λα θάλεη  κε ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ  δχν θχισλ (Σρήκα 5.69).  Ζ  δξαζηεξηφηεηα   

 
               (ρήκα 5.70:Γξαζηεξηόηεηα κε e-mails)                      (ρήκα 5.71:Γξαζηεξηόηεηα chat) 

πνπ αθνξά ηελ απνζηνιή θαη ιήςε e-mails ζπγθεληξψλεη ην 79,5 % ελψ δελ ππάξρεη 
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ελδηαθέξνλ απφ ην 20,5 %.  ηε ζχγθξηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο αλάκεζα ζηα 

δχν θχια παξαηεξείηαη θάπνηα ππεξνρή ζηα θνξίηζηα κε 83,6 % ελψ ηα αγφξηα 

αζρνινχληαη ζε πνζνζηφ 76,2 % (Σρήκα 5.70). Οη θνηηεηέο ηεο Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο δελ αζρνινχληαη ππεξβνιηθά κε ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε (chat). Έηζη 

ζεηηθή ζηάζε έρεη ην 57,9 %  ελψ ην 42,1 % απέρεη. Γελ παξαηεξείηαη ζνβαξή 

απφθιηζε  θαηά θχιν.  Απφ  ηελ  παξνχζα  έξεπλα   θαηαηάζζεηαη   ζηε   ρακειφηεξε  

 

               (ρήκα 5.72:Γξαζηεξηόηεηα κε internet)           (ρήκα 5.73:Γξαζηεξηόηεηα κε πξνγξακκαηηζκό) 

 

πξνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ (Σρήκα 5.71). Ζ ελαζρφιεζε φκσο κε γεληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Internet θεξδίδεη ην πςειφηεξν ελδηαθέξνλ  ησλ θνηηεηψλ θαη 

θζάλεη ην 95.6 % (Σρήκα 5.72) . Σέινο γηα ην ζέκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

εθδειψλεηαη ζεηηθφ, αιιά ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ απφ ην 62,6 % ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ. Σα αγφξηα ζε πνζνζηφ 67,2 % απνζηαζηνπνηνχληαη απφ 

ηα θνξίηζηα πνπ αζρνινχληαη πνιχ ιηγφηεξν κε 57 % (Σρήκα 5.73). 

 Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ην επφκελν 

εξψηεκα,  πνπ  αλαθέξεηαη  ζην   κέγεζνο   ηεο  επξπδσληθφηεηαο,  ηα  ζπκπεξάζκαηα 

είλαη κάιινλ ελζαξξπληηθά (Σρήκα 5.74). Οη ζπλδέζεηο αθνινπζνχλ πξννδεπηηθή 

πνξεία. Ξεθίλεζαλ ην 2007 κε 84,4 %, ην 2008 κε 85,7 %, ην 2009 κε 95,2 % θαη ην 

2010 έθζαζαλ ην εθπιεθηηθφ 94,7 %  (Σρήκα 5.75). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία δηεζλψλ 
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εξεπλψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ρξφλν απαζρφιεζεο ησλ λέσλ ζην ζπίηη πνπ θαηείρε 

ε ηειεφξαζε,   θαηάθεξε  γηα   πξψηε   θνξά,  λα   ηνλ   θεξδίζεη  ν  Ζ/Τ  ζηε   ζρέζε  

 
(ρήκα 5.74 : Ζ άλνδνο ηωλ ζπλδέζεωλ ζηελ ηεηξαεηία ηεο έξεπλαο) 

 

ηνπ κε ην δηαδίθηπν. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (αλ 

θαη πξσηνεηείο αθφκε), παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ πνζνζηφ δηαζχλδεζεο, ζρεδφλ 

δηπιάζην ηνπ Δζληθνχ κέζνπ φξνπ θαη απηφ απνηειεί αλακθίβνια κηα ηερλνινγηθή 

πξσηνπνξία.   

ΤΝΓΔΖ INTERNET * ΔΣΟ ΔΡΔΤΝΑ Crosstabulation 

   ΕΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Total    2007 2008 2009 2010 

ΤΝΓΔΖ INTERNET NAI Count 152 108 139 89 488 

% within ΔΣΟ ΔΡΔΤΝΑ 84,4% 85,7% 95,2% 94,7% 89,4% 

OXI Count 28 18 7 5 58 

% within ΔΣΟ ΔΡΔΤΝΑ 15,6% 14,3% 4,8% 5,3% 10,6% 

(ρήκα 5.75 : Πίλαθαο ηηκώλ θαη πνζνζηώλ ζπλδέζεωλ αλά έηνο) 

 

 Ζ εβδνκαδηαία επαθή κε ηνλ Ζ/Τ πεξηγξάθεηαη ζην επφκελν δηάγξακκα 

(Σρήκα 5.76 ) ζε πέληε (5) θιάζεηο. Παξαηεξνχκε κία ππεξνρή ζηα αγφξηα κε γεληθφ 

πνζνζηφ 17,03 %  κε πεξηζζφηεξεο απφ 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε θαη  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Σρήκα 5.77) ζπκπεξαίλνπκε, φηη νη 

θνηηεηέο (14.64) αζρνινχληαη θαηά κέζνλ φξν πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηηο θνηηήηξηεο 
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κε ηηκή (11.60) εβδνκαδηαίσο. Ο κέζνο φξνο ηνπ δείγκαηνο καο πιεξνθνξεί, φηη ν 

κέζνο ρξφλνο έρεη ηελ ηηκή 13.86 ψξεο ηελ εβδνκάδα.   

 

(ρήκα 5.76 : Υξόλνο εβδνκαδηαίαο επαθήο κε ηνλ Ζ.Τ) 

 

            

 

 

 

 

(ρήκα 5.77 : Μέζνο ρξόλνο εβδνκαδηαίαο επαθήο)  

 εκαληηθφ θαη ην επφκελν εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ επαθή ησλ γνλέσλ ησλ  

. 
(ρήκα 5.78 : Δπαθή γνλέωλ κε Ζ/Τ)  

θνηηεηψλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Θέινπκε δειαδή λα δνχκε θαηά πφζν 

Report 

ΦΤΛΟ Mean N 

ΑΓΟΡΗA 14,64 302 

ΚΟΡΗΣΗA 11,60 244 

Total 13,86 546 



426 Κεφάλαιο 5ο 

 

                                       Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

ππάξρεη ηερλνινγηθή θιεξνλνκηθόηεηα (Σρήκα 5.78). Γλσξίδνπκε απφ παηδαγσγηθήο 

πιεπξάο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ  

αλζξψπσλ θαη πφζν επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Άμην παξαηεξήζεσο είλαη φηη 

ζηελ αλάιπζε θαηά θχιν νη πνξείεο ησλ θνηηεηψλ κε ηηο θνηηήηξηεο είλαη αληίζεηνο. 

Οη γνλείο ησλ θνηηεηξηψλ ππεξέρνπλ ζε πνζνζηφ (52 %) απφ ηνπο γνλείο ησλ 

θνηηεηψλ (49,3 %) ζηελ επαθή ηνπο κε ηνπο Ζ/Τ. 

 Ζ ρξεζηκφηεηα   ηνπ  Ζ/Τ ζηηο ζπνπδαζηηθέο   εξγαζίαο  είλαη  απνδεθηή   απφ  

 

(ρήκα 5.79 : Γηεθπεξαίωζε ζπνπδαζηηθώλ εξγαζηώλ)  

 

φινπο. Ζ πνηνηηθή αλάδεημε ησλ εξγαζηψλ επηηπγράλεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

έρεη ν Ζ/Τ.  Πάληνηε κηα εππξεπήο θαη ζνβαξή εξγαζία πξνζθέξεη ζην δεκηνπξγφ ηεο 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά. Σελ άπνςε απηή ελζηεξλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην (Σρήκα 5.79). 

 Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ζπλεηζθέξνπλ εληππσζηαθά ζην ππνινγηζηηθφ 

ηκήκα θάζε πξνβιήκαηνο. Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο θνηηεηέο είλαη θαηά πφζν 

απηή ε δξάζε, εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο επηθηλδπλόηεηαο, δηφηη ππνινγίδνπκε απηφ 

πνπ ζέινπκε αιιά δε θαίλεηαη ν ηξόπνο πνπ γίλεηαη απηφο ν ππνινγηζκφο.  ην 

ζεκείν απηφ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή ε εμέιημε ηνπ calculator, δειαδή απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ. Οη ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

κεραλεκάησλ απμάλνπλ, θαζψο πεξλάκε ζε κηα λέα επνρή. Ίζσο ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ αθνχ γίλεη γλσζηφο θαη εκπεδσζεί απφ ην δηδαζθφκελν, δελ σθειεί λα 
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επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε δήηεζή ηνπ (Σρήκα 5.80).  Όπσο παξαηεξνχκε νη θνηηεηέο  

 

(ρήκα 5.80 : Φόβνο από ηνλ ππνινγηζκό ρωξίο γλώζε)  

 

είλαη κάιινλ δηραζκέλνη απφ ην γεγνλφο απηφ, αθνχ ην ειάρηζηα θαη ην θαζόινπ 

αζπάδνληαη πεξίπνπ νη κηζνί θαη νη ππφινηπνη δηαηεξνχλ επηθπιαθηηθή ζηάζε.  

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε επηθνπξία 

ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ – αζθήζεσλ απαηηεί θάπνηεο γλψζεηο. Σν 

εξψηεκα πξνο ηνπο θνηηεηέο ήηαλ, αλ αμίδεη ηνλ θόπν ν θνηηεηήο λα ππνβιεζεί ζην 

λα κάζεη ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ Ζ/Τ.   

ΦΤΛΟ  - ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ  Crosstabulation 

 AΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ 

Total NAI OXI 

ΦΤΛΟ ΑΓΟΡΗA Count 267 35 302 

% within ΦΤΛΟ 88,4% 11,6% 100,0% 

ΚΟΡΗΣΗA Count 203 41 244 

% within ΦΤΛΟ 83,2% 16,8% 100,0% 

Total Count 470 76 546 

% within ΦΤΛΟ 86,1% 13,9% 100,0% 

(ρήκα 5.81 : Δθκάζεζε ινγηζκηθνύ) 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Σρήκα 5.81) ηα πνζνζηά ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο παξνπζηάδνληαη  πςειά  ζηε  ζεηηθή επηινγή.  Άξα  ππάξρεη ε  άπνςε,  φηη  
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(ρήκα 5.82 : Καηαλνκή θαηά θύιν - Δθκάζεζε ινγηζκηθνύ) 

αμίδεη ηνλ θφπν λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ  Ζ/Τ (Σρήκα 5.82).  

 ε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα, ηεο εηζδνρήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηα αθαδεκατθά ακθηζέαηξα, αλαθέξεηαη ην επφκελν εξψηεκα. Ο 

εκπινπηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε πνηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο, ε ρξσκαηηθή ηνπ επέλδπζε. ηηο απαληήζεηο φπσο εχθνια 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ην (ρήκα 5.83) δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ αγνξηψλ κε ηα θνξίηζηα. Καηά ηα άιια, ην θαζόινπ έρεη 1,8 %, ην 

ειάρηζηα 11,5 %, ην αξθεηά 37 %, ην πνιύ 27,3 % θαη ην πάξα πνιύ ην πηζηεχεη ην 

22,3 %. πλεπψο ν θχξηνο φγθνο ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζε κηα πεξηζζφηεξν δωληαλή θαη ελδηαθέξνπζα δηδαζθαιία. 

 

(ρήκα 5.83 : Οη λέεο ηερλνινγίεο εκπινπηίδνπλ ηε δηδαζθαιία Μαζεκαηηθώλ) 
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Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία εθηφο απφ νξηζκέλεο θσηεηλέο εμαηξέζεηο 

δηαθξίλεηαη απφ κία κνλνηνλία, ε νπνία θνπξάδεη, αθνχ ζπλππνινγίδεηαη θαη κε ηε 

δπζθνιία ησλ Μαζεκαηηθψλ. Ο Ζ/Τ ζπάεη απηή ηε κνλνηνλία. ηελ άπνςε απηή 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζε πνιχ πςειά πνζνζηά, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Σρήκα 5.84).  

 

(ρήκα 5.84 : Ζ επέκβαζε ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία ζηα ηέζζεξα ρξόληα ηεο έξεπλαο) 

 ηελ αληηζηξνθή ησλ ξφισλ δηδάζθνληνο – δηδαζθόκελνπ επηθεληξψλεηαη ε 

επφκελε εξψηεζε. Δάλ ινηπφλ ζηαδηνδξνκήζνπλ σο εθπαηδεπηηθνί ζην κέιινλ, έρνπλ 

ηελ άπνςε (ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ 84,1 %), φηη  ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Ζ/Τ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ (Σρήκα 5.85).  

 

(ρήκα 5.85  : Οη θνηηεηέο ωο κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ) 
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 Ο πεηξακαηηζκόο ζηα Μαζεκαηηθά, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ζ αιιαγή ελφο πξφζεκνπ ζε κηα αιγεβξηθή παξάζηαζε αιιάδεη ηελ 

ηηκή ηεο,  ζην δηαθνξηθφ ινγηζκφ,  ην (x →∞) ελψ εάλ ην (x →-∞) έρνπκε αιιαγή 

νξίνπ, ζε  κηα  γξαθηθή  παξάζηαζε ε  αιιαγή  ελφο   ζπληειεζηή    δηαθνξνπνηεί   ηε  

 

(ρήκα 5.86  : Πεηξακαηηζκόο θαη Μαζεκαηηθά) 

ζπλάξηεζε. Απηά είλαη θάπνηα κηθξά δείγκαηα απφ πεηξακαηηζκνχο ζηα 

Μαζεκαηηθά, πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα δηεξεχλεζε. Οη ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ Ζ/Τ κάο παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

λα δηαπηζηψζνπκε απηέο ηηο δηαθνξέο θαη λα θαηαλνήζνπκε πεξηζζφηεξν 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, πνπ δελ είρακε επ’ αθξηβψο ζπλεηδεηνπνηήζεη. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκπεξαίλνπκε, φηη ε γλψκε ησλ θνηηεηψλ είλαη αξθεηά 

ζεηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα (Σρήκα 5.86).   

 

(ρήκα 5.87 :   Πεξηζζόηεξα θαη Πνιππινθόηεξα πξνβιήκαηα) 
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 Ζ έλλνηα ηεο επέκβαζεο ηνπ Ζ/Τ ζηελ επίιπζε πνιππινθφηεξσλ (πνηνηηθή 

δηάζηαζε) θαη πεξηζζφηεξσλ (πνζνηηθή δηάζηαζε) εξσηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ εκπεξηέρεηαη ζην επφκελν εξψηεκα (Σρήκα 5.87). 

ην εξψηεκα απηφ νη απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ είλαη ζεηηθέο θαη κάιηζηα ζε πςειά 

πνζνζηά. Σν θαζόινπ έρεη  1,5 %, ην ειάρηζηα 14,1 %, ην αξθεηά  37,5%, ην πνιύ 

31,5 % θαη ην πάξα πνιύ ην πηζηεχεη ην  15,4%. 

 πλδεδεκέλν κε ηα πξνεγνχκελα εξσηήκαηα, είλαη θαη ην θαηά πφζν  

ρξεηάδνληαη επξχηεξεο γλψζεηο κε ηνπο Ζ/Τ γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο ζηε 

Μαζεκαηηθή ηνπ κειέηε θαη δξαζηεξηφηεηα.  Οη δηαπηζηψζεηο ησλ θνηηεηψλ είλαη, φηη 

απαηηνχληαη απμεκέλεο γλψζεηο, πνπ αθνξνχλ ηνπο Ζ/Τ, αθνχ κφλν ην 10, 8 % 

πηζηεχεη, φηη δε ρξεηάδνληαη. Σν ππφινηπν πνζνζηφ θαηαλέκεηαη ζην αξθεηά κε 69,2 

% θαη ζην πάξα πνιύ κε 20 %. Σν πνζνζηφ απηφ θαηαλέκεηαη κε ηηο ίδηεο ηάζεηο ζηα 

ηέζζεξα ρξφληα ηεο έξεπλαο (Σρήκα 5.88). 

 

(ρήκα 5.88 :  Μαζεκαηηθά πξνβιήκαηα – Δπξύηεξε γλώζε Ζ/Τ) 

 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί θαη ην 

εξψηεκα πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ δηδάζθνληα απφ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Έρεη ηνληζζεί επαλεηιεκκέλα ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή ζην ζχγρξνλν 

αθαδεκατθφ ακθηζέαηξν, σο θαζνδεγεηή θαη φρη σο θνξέα ηεο γλψζεο. Ζ αλζξψπηλε 

θαη παηδαγσγηθή επαθή θαζεγεηή – θνηηεηψλ είλαη αλαληηθαηάζηαηε. Ζ άπνςε ησλ 

θνηηεηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν απηφ ζέκα παξνπζηάδεηαη κε ηελ παξαθάησ κνξθή : 

Μφλν ην 10,44 % πηζηεχεη φηη νη λέεο ηερλνινγίεο πξέπεη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ 
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δηδάζθνληαη, ελψ ην ππφινηπν 89,56 % έρεη αληίζεηε άπνςε (Σρήκα 5.89).  Αλάκεζα 

ζηελ άπνςε ησλ δχν θχισλ δελ παξαηεξείηαη αμηνζεκείσηε δηαθνξά.  

 

(ρήκα 5.89 :  Αληηπαιόηεηα ξόιωλ, δηδάζθνληα θαη  Ζ/Τ) 

 Σν ηειεπηαίν εξψηεκα ηεο έξεπλαο, αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ησλ θνηηεηψλ κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε αιιά ζηηο εμσδηδαθηηθέο ψξεο. Δπηθεληξψλεηαη 

ζηελ επαθή, (ιφγσ απνπζίαο απφ ηε δηδαθηηθή εκέξα θαη ψξα), πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

νη θνηηεηέο ζε εκέξεο αξγίαο, αζζέλεηαο, θνχξαζεο, θαθνθαηξίαο θαη άιισλ αηηηψλ. Ζ 

επαθή απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ Internet, κε δηθηπαθνχο ηφπνπο 

Μαζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γηα εμάζθεζε, ελεκέξσζε, αθφκε θαη επηθνηλσλία κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο.  Πξνθαλψο απηή ε ζχγρξνλε πιένλ αλαγθαηφηεηα δελ είλαη 

απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζηηο εκέξεο απνπζίαο ησλ θνηηεηψλ (Σρήκα 

5.90). πκθσλεί ην 91,8 % ηνπ δείγκαηνο θαη δηαθσλεί κφλν ην 8,2 %.  

 (ρήκα 5.90 :  Δπηθνηλωλία κε δηθηπαθνύο ηόπνπο Μαζεκαηηθώλ 
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5.4.2   Ζ αλάιπζε ηωλ Τπνζέζεωλ 

ηελ ελφηεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ 30 ππνζέζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νη νπνίεο (φπσο θαη ζην δείγκα ησλ θνηηεηψλ ησλ 

Δζπεξηλψλ ιπθείσλ)  είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε 5 πίλαθεο αλάιπζεο. Οη ζπλνιηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο είλαη 43. Αξρηθά γίλεηαη ε αλαθνξά ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη θαηφπηλ νη δηαηππψζεηο ησλ ππνζέζεσλ (κε ην αξρηθό γξάκκα Η θαη 

δείθηεο ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο ππόζεζεο ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Έηζη γηα παξάδεηγκα 

ην Η6Ζ ζπκβνιίδεη ηελ έθηε ππόζεζε ηνπ πίλαθα Ζ) κε ην ζπκπέξαζκα δεθηή ή 

απνξξίπηεηαη. Καηφπηλ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ησλ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ κε 

ηνπο ζρεηηθνχο αξηζκνχο ηνπο (όπωο δεκνζηεύνληαη ζην Παξάξηεκα Α), θαη εμεηάδεηαη 

ε ζεκαληηθφηεηα ή κε ηεο θάζε κηαο, ζηε ζπζρέηηζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Γηα ην ιφγν απηφ αλαθέξνληαη νη ηηκέο ησλ ηξηψλ δεηθηψλ [Sig.Chi-square, 

Spearman Correlation (Value), Spearman Correlation (Approx.Sig)], γίλεηαη 

δειαδή ν έιεγρνο x
2
 γηα λα εθηηκεζεί ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ή κε (Γεθηή ε Ζν 

ή Ζα ππφζεζε), ην κέγεζνο ηεο πηζαλήο εμάξηεζεο θαη ην είδνο. Σέινο απνθαζίδεηαη 

ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο ππφζεζεο. Καηφπηλ αθνινπζνχλ ηα ζρφιηα θαη νη 

δηαπηζηψζεηο ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη εμάγνληαη ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα. 

 

5.4.2.1   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Ε, Ζ2Ε, Ζ3Ε, Ζ4Ε, Ζ5Ε, Ζ6Ε θαη Ζ7Ε  

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Καηνρή Ζιεθηξνληθνύ Υπνινγηζηή  

H1Ε : Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο  Ζ/Τ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ζην 

ζπίηη. (Γεθηή)  

H2Ε : Οη θνηηεηέο  πνπ θαηέρνπλ Ζ/Τ,  έρνπλ θαη θαιή επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά. 

(Γεθηή) 

H3Ε : Οη θνηηεηέο  θάηνρνη Ζ/Τ,  ζεσξνχλ, φηη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζπάεη ηε 

κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ειθχεη ηνπο θνηηεηέο. (Γεθηή)  

H4Ε : Οη θνηηεηέο  θάηνρνη Ζ/Τ έρνπλ σο δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηελ απνζηνιή θαη 

ιήςε e-mails.(Γεθηή)  
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H5Ε : Οη θνηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο Ζ/Τ, έρνπλ θαη δηαζχλδεζε 

ζην δηαδίθηπν.  (Γεθηή)  

H6Ε : Οη θνηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο Ζ/Τ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίιπζεο κηαο άζθεζεο, φηαλ θάλνπλ ιάζε, εξγάδνληαη κέρξη λα ηα 

δηνξζψζνπλ.(Γεθηή)  

H7Ε : Οη θνηηεηέο  θάηνρνη Ζ/Τ  ζεσξνχλ, φηη εάλ θάπνηεο εκέξεο αδπλαηνχλ λα 

κεηαβνχλ ζην Παλεπηζηήκην θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (ιφγσ αζζέλεηαο, θνχξαζεο αξγηψλ, θαθνθαηξίαο), ζα ηνπο ελδηέθεξε 

λα ππάξρεη θάπνηνο δηθηπαθφο ηφπνο ζην Internet, ζηνλ νπνίν ζα έβξηζθαλ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, δηάθνξα tests θαη αζθήζεηο ή αθφκα θαη επηθνηλσλία κε 

ηνλ θαζεγεηή ηνπο.[Απηό γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο Δθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό δηα ηνπ Compus]  (Γεθηή)  
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1 Δπαθή ζην ζπίηη 7 .000  .536 .000 Ναη:Ζ1Ε 

2 Βαζκνινγία επίδνζεο  31 .035 -.110 .010 Ναη:Ζ2Ε 

3 Έιμε από ηνλ Ζ/Τ 40 .001  .138 .001 Ναη:Ζ3Ε 

4 Μails 13 .028  .094 .028 Ναη:Ζ4Ε 

5 ύλδεζε Internet  17 .000  .279 .000 Ναη:Ζ5Ε 

6 Λάζε θαη δηνξζώζεηο  27 .001  .146 .001 Ναη:Ζ6Ε 

7 Αζζέλεηα – θνύξαζε – αξγία 48 .000  .251 .000 Ναη:Ζ7Ε 

(Πίλαθαο Ε) 

Σπκπεξάζκαηα 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Πίλαθα Ε, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 
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ελαζρφιεζε κε ηνλ Ζ/Τ (θαη κάιηζηα παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπζρέηηζε), θαηά 

θχξην ιφγν ζην ζπίηη θαη εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη φζν ε θαηνρή Ζ/Τ 

απμάλεη, ηφζν ε ελαζρφιεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπίηη. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη 

αθνξνχζε ην ρψξν ηεο επαθήο. Ζ επαθή ζην ζπίηη θζάλεη ην  96,9 %,  ελψ 

ζην Παλεπηζηήκην ην ρακειφ 20,9 %    

 Θεηηθή ζπλάθεηα παξνπζηάδνπλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο, πνπ θαηέρνπλ Ζ/Τ θαη κάιηζηα αξλεηηθή ζε ζρέζε κε ηε 

βαζκνινγηθή ηνπ επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο φζν ε 

θαηνρή Ζ/Τ απμάλεη,  ηφζν θαη νη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

ζηα Μαζεκαηηθά. 

 εκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνλ θάηνρν Ζ/Τ θαη ζηελ άπνςή ηνπ 

φηη ε είζνδνο ηνπ Ζ/Τ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο ζπάεη ηε κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο 

δηδαζθαιίαο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη φζν ε θαηνρή Ζ/Τ  απμάλεη, ηφζν θαη ε 

άπνςε πεξί εκπινπηηζκνχ θαη ελδηαθέξνληνο ηεο δηδαζθαιίαο  εληζρχεηαη.  

 Δπίζεο αλακελφκελε είλαη θαη ε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε, αλάκεζα ζηνπο 

θνηηεηέο θαηφρνπο Ζ/Τ θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα κε e-mails. Άξα φζν ε θαηνρή Ζ/Τ 

απμάλεη,  ηφζν ε δξαζηεξηφηεηα κε e-mails γίλεηαη εληνλφηεξε.  

 εκαληηθή ζπζρέηηζε απνδεηθλχεηαη θαη κάιηζηα ζεηηθή,  αλάκεζα ζηνλ θάηνρν Ζ/Τ  

θαη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ην δηαδίθηπν. Γειαδή φζν ε θαηνρή  Ζ/Τ κεγαιψλεη, 

άιιν ηφζν πιεζαίλνπλ θαη νη επξπδσληθέο ζπλδέζεηο.  

 εκαληηθή ζπζρέηηζε θαη κάιηζηα ηζρπξή,  παξνπζηάδεηαη αλάκεζα ζηνπο θαηφρνπο 

Ζ/Τ θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα πξνζπαζνχλ λα δηνξζψλνπλ ηα ιάζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ ζηηο αζθήζεηο ηηο νπνίεο πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν νη θνηηεηέο θαηέρνπλ Ζ/Τ, ηφζν ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν 

ηδηαίηεξα λα  δηνξζψλνπλ ηα ιάζε ηνπο ζηηο αζθήζεηο. 

 Σέινο ε ζπζρέηηζε πνπ έρνπκε αλάκεζα ζηελ θαηνρή Ζ/Τ θαη ζηελ επηζπκία 

ησλ θνηηεηψλ γηα Μαζεκαηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο, εξκελεχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη, φζν πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο γίλνληαη θάηνρνη Ζ/Τ, ηφζν ε 

επηζπκία ηνπο γηα εμαζθάιηζε ηέηνησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ απμάλεη.    

 

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ε επαθή κε ηνλ Ζ/Υ ζην ζπίηη, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ε 

δηαρείξηζε ησλ e-mails ησλ θνηηεηψλ. 
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5.4.2.2   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Ζ, Ζ2Ζ, Ζ3Ζ, Ζ4Ζ θαη Ζ5Ζ  

 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Τα Μαζεκαηηθά απνηεινύλ ρξεζηηθό ζηνηρείν ζηελ 

νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

H1Ζ : Οη γνλείο ησλ θνηηεηψλ πνπ πηζηεχνπλ, φηη ηα Μαζεκαηηθά ζα ηνπο 

ρξεζηκεχζνπλ ζε θάζε επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, έρνπλ επαθή κε ηνλ Ζ/Τ. 

(Απνξξίπηεηαη)  

H2Ζ : Οη θνηηεηέο ηεο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, πνπ πηζηεχνπλ ζηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, 

δέρνληαη θαη κηα ζεηξά απφ ζπγγεληθέο ηδηφηεηεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Θεσξνχλ φηη νη Ζ/Τ δίλνπλ απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά ζηηο  

ζπνπδαζηηθέο ηνπο εξγαζίεο, ζα πξνηηκνχζαλ ηα Μαζεκαηηθά αλ ήηαλ κάζεκα 

επηινγήο, εάλ θάλνπλ ιάζε ζηηο αζθήζεηο πνπ ιχλνπλ εξγάδνληαη κέρξη λα ηα 

δηνξζψζνπλ,  έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, φηαλ βξίζθνπλ ην ζσζηφ 

απνηέιεζκα θαη γεληθά πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε 

λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία θάζε αλζξψπνπ. (Γεθηή) 

H3Ζ : Οη θνηηεηέο πνπ ζεσξνχλ κεγάιε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 

κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, δέρνληαη θαη κηα ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεκαηηθψλ. Θέινπλ λα γλσξίδνπλ νηηδήπνηε λέν 

αλαθνηλψλεηαη ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηελ ψξα ηεο 

δηδαζθαιίαο, αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζέινπλ ηνλ Ζ/Τ γηα πεηξακαηηζκφ θαη ηέινο πηζηεχνπλ, φηη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ επηιχνληαη πεξηζζφηεξα θαη πνιππινθφηεξα πξνβιήκαηα.  (Γεθηή)  

H4Ζ : Οη θνηηεηέο πνπ ζεσξνχλ κεγάιε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 

κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία.(Γεθηή)  

H5Ζ : Οη θνηηεηέο πνπ ζεσξνχλ κεγάιε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο 

κειινληηθέο ηνπο επαγγεικαηηθέο αζρνιίεο, δελ έρνπλ θαη πςειή βαζκνινγία ζην 

κάζεκα. (Γεθηή)  
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1 Γνλείο θαη Ζ/Τ 19 .042   .122 .004 Όρη:Ζ1Ζ  

2 Βνήζεηα θαη Απηνπεπνίζεζε 20 .010  -.119 .005 Ναη:Ζ2Ζ 

3 Μνξθωηηθέο απαηηήζεηο 22 .000   .250 .000 Ναη:Ζ4Ζ 

4 Νενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά 24 .000   .362 .000 Ναη:Ζ3Ζ 

5 Μάζεκα επηινγήο 25 .000  -.324 .000 Ναη:Ζ2Ζ 

6 Λάζε θαη δηνξζώζεηο 27 .001  -.118 .006 Ναη:Ζ2Ζ 

7 Πξνζπάζεηα απάληεζεο  28 .000   .119 .005 Ναη:Ζ3Ζ 

8 Αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο  29 .000 -.158 .000 Ναη:Ζ2Ζ 

9 Βαζκνινγία επίδνζεο  31 .000  .181 .000 Ναη:Ζ5Ζ 

10 Αζρνιία κε ηα Μαζεκαηηθά 32 .000  .355 .000 Ναη:Ζ3Ζ 

11 Αλάπηπμε θξίζεο-λνεκνζύλεο  33 .000 -.249 .000 Ναη:Ζ2Ζ 

12 Πεηξακαηηζκόο ζηα Μαζεκαηηθά 43 .000  .198 .000 Ναη:Ζ3Ζ 

13 Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 44 .001  .186 .000 Ναη:Ζ3Ζ 

(Πίλαθαο Ζ) 

Σπκπεξάζκαηα 

 Απφ ηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ Πίλαθα Ζ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζρέζε 

φηη ηα καζεκαηηθά ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηηεηψλ κε ηελ ελαζρφιεζε ησλ γνλέσλ ηνπο κε ηνπο 

Ζ/Τ. πγθεθξηκέλα δηαπηζηψλεηαη, φηη φζν νη γνλείο ησλ θνηηεηψλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ, ηφζν νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο ηα Μαζεκαηηθά ζα ηνπο 

είλαη απαξαίηεηα ζε θάζε κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε. Ζ 

εξκελεία ηνπ γεγνλφηνο είλαη, φηη νη γνλείο ηνπο κπνξεί κελ λα έρνπλ κηα 
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ηερλνινγηθή πζηέξεζε, αιιά νη ίδηνη αλαγλσξίδνπλ απφ ηε ζπνπδαζηηθή ηνπο 

πείξα ηελ αμία ησλ καζεκαηηθψλ.  

 Μεγάιε ζπλάθεηα (θαη κάιηζηα αξλεηηθή) παξνπζηάδεη ε άπνςε ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο πνπ πηζηεχνπλ, πσο ηα καζεκαηηθά 

ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

κε ην φηη νη Ζ/Τ δίλνπλ απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά ζηηο  ζπνπδαζηηθέο ηνπο 

εξγαζίεο, ζα πξνηηκνχζαλ ηα Μαζεκαηηθά αλ ήηαλ κάζεκα επηινγήο, εάλ 

θάλνπλ ιάζε ζηηο αζθήζεηο πνπ ιχλνπλ εξγάδνληαη κέρξη λα ηα δηνξζψζνπλ,  

έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο, φηαλ βξίζθνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα 

θαη γεληθά πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε 

λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία θάζε αλζξψπνπ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνθχπηεη, φηη, όζν πεξηζζφηεξν νη θνηηεηέο  πηζηεχνπλ, φηη ηα 

καζεκαηηθά ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή, επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηόζν πεξηζζφηεξν πηζηεχνπλ φηη νη Ζ/Τ δίλνπλ 

απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά ζηηο  ζπνπδαζηηθέο ηνπο εξγαζίεο,  πξνηηκνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά αλ ήηαλ κάζεκα επηινγήο, φηαλ θάλνπλ ιάζε ζηηο αζθήζεηο πνπ 

ιχλνπλ εξγάδνληαη κέρξη λα ηα δηνξζψζνπλ,  έρνπλ ηελ αίζζεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο φηαλ βξίζθνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα θαη γεληθά πηζηεχνπλ φηη 

ηα καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηελ θαληαζία. 

 εκαληηθή ζπζρέηηζε (θαη κάιηζηα ζεηηθή) παξνπζηάδεη ε άπνςε ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο πνπ πηζηεχνπλ, πσο ηα καζεκαηηθά 

ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

κε ην φηη ζέινπλ λα γλσξίδνπλ νηηδήπνηε λέν αλαθνηλψλεηαη ζην ρψξν ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο, αζρνινχληαη 

κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζέινπλ ηνλ 

Ζ/Τ γηα πεηξακαηηζκφ θαη ηέινο πηζηεχνπλ, φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ 

επηιχνληαη πεξηζζφηεξα θαη πνιππινθφηεξα πξνβιήκαηα. Έηζη απφ ηε κειέηε 

ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη, φηη, όζν πεξηζζφηεξν νη θνηηεηέο  πηζηεχνπλ φηη ηα 

καζεκαηηθά ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηόζν πεξηζζφηεξν ζέινπλ λα γλσξίδνπλ νηηδήπνηε λέν 

αλαθνηλψλεηαη ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηελ ψξα 

ηεο δηδαζθαιίαο, αζρνινχληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζέινπλ ηνλ Ζ/Τ γηα πεηξακαηηζκφ θαη ηέινο πηζηεχνπλ φηη 
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κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ επηιχνληαη πεξηζζφηεξα θαη πνιππινθφηεξα 

πξνβιήκαηα. 

 Δπίζεο αλακελφκελε είλαη θαη ε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, 

πσο  όζν νη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ηα καζεκαηηθά ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

κειινληηθή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηόζν δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. 

 εκαληηθή ζρέζε απνδεηθλχεηαη, φηη ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

πηζηεχνπλ πσο, ηα καζεκαηηθά ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ θαη πςειή 

βαζκνινγία ζην κάζεκα. Καηαιήγνπκε ινηπφλ, φηη όζν νη θνηηεηέο ζεσξνχλ 

πσο ηα καζεκαηηθά ρξεζηκεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ηόζν  έρνπλ θαη πςειή βαζκνινγία ζην κάζεκα. 

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ε λενθηιία πξνο ηα Μαζεκαηηθά, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ηα 

ιάζε θαη νη δηνξζώζεηο. 

 

5.4.2.3   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Θ, Ζ2Θ, Ζ3Θ, Ζ4Θ, Ζ5Θ, Ζ6Θ θαη  Ζ7Θ 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Ζ παξνπζία ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ ζην ρώξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα. 

 

H1Θ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα, δε ζα ην επέιεγαλ ζαλ 

κάζεκα επηινγήο, γηαηί πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά δελ αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε 

λνεκνζχλε, ηε θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ.   (Γεθηή)  

H2Θ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα ζεσξνχλ, πσο δελ 

απαηηνχληαη επξχηεξεο γλψζεηο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. (Γεθηή) 
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H3Θ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εηψλ ηεο έξεπλαο πιεζαίλνπλ. (Γεθηή)  

H4Θ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ζεσξνχλ ηα Μαζεκαηηθά 

βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη ζα επέιεγαλ ινγηζκηθφ, πνπ ζα έδηλε απαληήζεηο ζε 

ζχλζεηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα .(Γεθηή)  

H5Θ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, δελ έρνπλ πςειή 

βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά (Απνξξίπηεηαη)  

H6Θ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, λνκίδνπλ φηη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ Ζ/Τ κπνξνχλ λα πεηξακαηίδνληαη ζηα Μαζεκαηηθά θαζψο επίζεο θαη φηη ζα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε. (Γεθηή)  

H7Θ : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ζεσξνχλ πσο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ δεκηνπξγείηαη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα 

βνεζήζεη λα αληεπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. (Γεθηή)  
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1 Μάζεκα επηινγήο 25 .003 -.126 .003 Ναη : Ζ1Θ 

2 Βαξεηό θαη κνλόηνλν κάζεκα 30 .000  .243 .000 Ναη : Ζ4Θ 

3 Βαζκνινγία απόδνζε 31 .000  .148 .001 Όρη : Ζ5Θ 
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4 Αλάπηπμε θξίζεο-λνεκνζύλεο  33 .017 -.102 .017 Ναη : Ζ1Θ 

5 Δπαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε 34 .058  .124 .004 Ναη : Ζ6Θ 

6 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο 42 .010  .136 .001 Ναη : Ζ7Θ 

7 Πεηξακαηηζκόο 43 .015  .130 .002 Ναη : Ζ6Θ 

8 Δπξύηεξε γλώζε  45 .000 -.177 .000 Ναη : Ζ2Θ 

9 Λνγηζκηθό Μαζεκαηηθώλ 47 .000  .173 .000 Ναη : Ζ4Θ 

10 Έηνο έξεπλαο  49 .008 -.087 .043 Ναη : Ζ3Θ 

(Πίλαθαο Θ) 

Σπκπεξάζκαηα 

 Απφ ηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ Πίλαθα Θ, πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπλάθεηα 

αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην 

δηδάζθνληα θαη ζ’ απηνχο, πνπ δε ζα ην επέιεγαλ ζαλ κάζεκα επηινγήο, γηαηί 

πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά δελ αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε, ηε 

θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη όζν 

πεξηζζφηεξν πηζηεχνπλ νη θνηηεηέο, πσο ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ηόζν δε 

ζα ην επέιεγαλ ζαλ κάζεκα επηινγήο γηαηί πηζηεχνπλ φηη ηα καζεκαηηθά δελ 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε, ηε θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

εξκελεία απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη νη θνηηεηέο απηνί 

δελ πηζηεχνπλ ζηηο βαζχηεξεο δπλαηφηεηεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σα 

αληηκεησπίδνπλ κεραληθά θαη λνκίδνπλ, φηη νη Ζ/Τ είλαη κεραλέο 

δηεθπεξαίσζεο καζεκαηηθψλ αζθήζεσλ. 

 Δπίζεο ζεκαληηθή ζρέζε ππάξρεη απφ ηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε 

παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα  θαη απφ απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη δελ 

απαηηνχληαη επξχηεξεο γλψζεηο πεξί ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη όζν νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ, πσο ε παξνπζία ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην 

δηδάζθνληα ηόζν ζεσξνχλ, φηη δελ απαηηνχληαη επξχηεξεο γλψζεηο πεξί ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Τ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ εξκελεία απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ εμνηθείσζε, πνπ απηνί νη θνηηεηέο έρνπλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ζπλεπψο ζεσξνχλ θπζηνινγηθή θαη εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζ’ απηέο απφ φινπο.  

 πζρέηηζε ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην 

δηδάζθνληα θαη ζηα έηε ηεο έξεπλαο. Γειαδή φζν ηα ρξφληα πεξλνχλ ηφζν  νη 

θνηηεηέο πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν 

δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα. Ζ δηαπίζησζε απηή 

εθπνξεχεηαη απφ ηελ θπξηαξρία ηεο κεραληζηηθήο ζεψξεζεο ησλ πάλησλ. 

Απηφ ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

 Ηζρπξή ζπλάθεηα δηαπηζηψλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε 

παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα θαη απηνχο πνπ ζεσξνχλ ηα Μαζεκαηηθά 

βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη ζα επέιεγαλ ινγηζκηθφ, πνπ ζα έδηλε 

απαληήζεηο ζε ζχλζεηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. πλεπψο όζν νη θνηηεηέο 

πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο 

κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ηόζν ζεσξνχλ, φηη ηα 

Μαζεκαηηθά είλαη βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη ζα επέιεγαλ ινγηζκηθφ 

πνπ ζα έδηλε απαληήζεηο ζε ζχλζεηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 

 Ακνηβαία ζπλάθεηα παξαηεξείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε 

παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, θαη ζ’ απηνχο πνπ έρνπλ πςειή βαζκνινγία 

ζηα Μαζεκαηηθά. Απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλάιπζε, φηη φζν νη  θνηηεηέο 

πηζηεχνπλ ζηελ παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο 

κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ηφζν θαη ε βαζκνινγία ζηα 

Μαζεκαηηθά απμάλεηαη. 

 χλδεζε δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε 

παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα θαη ζ’ απηνχο πνπ λνκίδνπλ, φηη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ κπνξνχλ λα πεηξακαηίδνληαη ζηα Μαζεκαηηθά θαζψο επίζεο 

θαη πσο ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο 

ελαζρφιεζε. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, φηη όζν νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο ε 
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παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ηόζν απηνί πηζηεχνπλ φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Ζ/Τ κπνξνχλ λα πεηξακαηίδνληαη ζηα Μαζεκαηηθά θαζψο επίζεο θαη φηη ζα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. 

 πλάθεηα εληνπίδεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε παξνπζία ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην 

δηδάζθνληα θαη απφ απηνχο, πνπ ζεσξνχλ, φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ 

δεκηνπξγείηαη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα βνεζήζεη λα 

αληεπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη, φηη φζν νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο ε 

παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ην δηδάζθνληα, ηφζν ζεσξνχλ φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ 

δεκηνπξγείηαη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα βνεζήζεη λα 

αληεπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ην βαξεηό θαη κνλόηνλν κάζεκα, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ην 

έηνο έξεπλαο. 

 

5.4.2.4   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Η, Ζ2Η, Ζ3Η, Ζ4Η θαη Ζ5Η 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Ο  κέρξη ηώξα ηξόπνο δηδαζθαιίαο  ηωλ Μαζεκαηηθώλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθωηηθέο  απαηηήζεηο ηωλ  θνηηεηώλ. 

 

H1Η : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, αλ ηα Μαζεκαηηθά 

ήηαλ κάζεκα επηινγήο ζα ην επέιεγαλ, φηαλ θάλνπλ ιάζε ζηηο αζθήζεηο εξγάδνληαη 

κέρξη λα ηα δηνξζψζνπλ, αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε, φηαλ βξίζθνπλ ηα ζσζηά 

απνηειέζκαηα ζηηο αζθήζεηο θαη ηέινο πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ 

ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ. (Γεθηή)  

H2Η : Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ηελ άπνςε, φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο  απαηηήζεηο ηνπο, ζπλδπάδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο  ηνλ Ζ/Τ θαη έηζη ληψζνπλ 
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κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ θαη ηέινο ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ Ζ/Τ αλ αξγφηεξα είραλ δηδαθηηθή ζηαδηνδξνκία. Δπίζεο 

ζεσξνχλ, φηη ν Ζ/Τ εκπινπηίδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ηε δηδαζθαιία.(Γεθηή) 

H3Η : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, επηζπκνχλ ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ Internet κε δηθηπαθνχο ηφπνπο Μαζεκαηηθψλ, φηαλ αδπλαηνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία.  (Γεθηή)  

H4Η : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, δε ζεσξνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη έρνπλ πςειή βαζκνινγία ζην κάζεκα, 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη επηζπκία ηνπο είλαη λα καζαίλνπλ φ,ηη θαηλνχξγην 

επηζηεκνληθά πξνθχπηεη κε ηα Μαζεκαηηθά .(Γεθηή)  

H5Η : Οη θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, αζρνινχληαη κε ηα 

καζεκαηηθά θαη πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ θαζψο επίζεο πηζηεχνπλ 

φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα καζεκαηηθά ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. (Γεθηή)  
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1 Γξαζηεξηόηεηα πνπδ. Δξγαζίεο  11 .012 -.092 .032 Ναη : Ζ2Η 

2 Βνήζεηα θαη Απηνπεπνίζεζε 20 .001 -.110 .010 Ναη : Ζ2Η 

3 Νενθηιία ζηα Μαζεκαηηθά 24 .000  .229 .000 Ναη : Ζ4Η 

4 Μάζεκα επηινγήο 25 .000 -.268 .000 Ναη : Ζ1Η 

5 Λάζε θαη Γηνξζώζεηο 27 .010 -.106 .013 Ναη : Ζ1Η 
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6 Πξνζπάζεηα απάληεζεο  28 .000  .177 .000 Ναη : Ζ4Η 

7 Αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο 29 .045 -.112 .009 Ναη : Ζ1Η 

8 Βαξεηό θαη κνλόηνλν κάζεκα 30 .000  .217 .000 Ναη : Ζ4Η 

9 Βαζκνινγία επίδνζεο 31 .000  .183 .000 Ναη : Ζ4Η 

10 Αζρνιία κε ηα καζεκαηηθά 32 .000  .267 .000 Ναη : Ζ5Η 

11 Αλάπηπμε θξίζεο – λνεκνζύλεο  33 .000 -.115 .007 Ναη : Ζ1Η 

12 Δπαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε 34 .000  .250 .000 Ναη : Ζ5Η 

13 Δκπινπηηζκόο δηδαζθαιίαο 39 .004  .167 .000 Ναη : Ζ2Η 

14 ηαδηνδξνκία εθπαηδεπηηθνύ 41 .041 -.091 .034 Ναη : Ζ2Η 

15 Αζζέλεηα – θνύξαζε – αξγίεο 48 .006 -.098 .021 Ναη : Ζ3Η 

(Πίλαθαο Η) 

Σπκπεξάζκαηα 

 Απφ ηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ Πίλαθα Η, πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπλάθεηα 

αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο 

ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο θαη ζ’ 

απηνχο πνπ έρνπλ ηελ άπνςε, φηη αλ ηα Μαζεκαηηθά ήηαλ κάζεκα επηινγήο 

ζα ην επέιεγαλ, φηαλ θάλνπλ ιάζε ζηηο αζθήζεηο εξγάδνληαη κέρξη λα ηα 

δηνξζψζνπλ, αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε, φηαλ βξίζθνπλ ηα ζσζηά 

απνηειέζκαηα ζηηο αζθήζεηο θαη ηέινο πηζηεχνπλ, φηη ηα καζεκαηηθά 

αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

εξκελεία απηήο ηεο ζπζρέηηζεο είλαη, φηη όζν νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ πσο ν 

κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο ηόζν απηνί έρνπλ ηελ άπνςε, φηη αλ ηα 

Μαζεκαηηθά ήηαλ κάζεκα επηινγήο ζα ην επέιεγαλ, φηαλ θάλνπλ ιάζε ζηηο 

αζθήζεηο εξγάδνληαη κέρξη λα ηα δηνξζψζνπλ, αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε, φηαλ 

βξίζθνπλ ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ζηηο αζθήζεηο θαη ηέινο πηζηεχνπλ φηη ηα 

καζεκαηηθά αλαπηχζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζχλε θαη ηε θαληαζία ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 Ακνηβαία ζπλάθεηα παξαηεξείηαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ ηελ άπνςε φηη ν 

κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
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κνξθσηηθέο  απαηηήζεηο ηνπο θαη ζ’ απηνχο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο κε ηνλ Ζ/Τ θαη έηζη ληψζνπλ 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ θαη ζα  

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ αλ αξγφηεξα έρνπλ δηδαθηηθή ζηαδηνδξνκία. Δπίζεο 

ζεσξνχλ, φηη ν Ζ/Τ εκπινπηίδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ηε δηδαζθαιία. Όζν νη 

θνηηεηέο λνκίδνπλ, πσο ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο  απαηηήζεηο ηνπο  ηόζν ζπλδπάδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο κε ηνλ Ζ/Τ θαη έηζη ληψζνπλ 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη ζηγνπξηά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ Ζ/Τ θαη ζα  

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ αλ αξγφηεξα έρνπλ δηδαθηηθή ζηαδηνδξνκία. Δπίζεο 

ζεσξνχλ, φηη ν Ζ/Τ εκπινπηίδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ηε δηδαζθαιία. ε φηη 

αθνξά θαη ηε ζρέζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ παξνπζηάδεηαη 

ζπζρέηηζε. Οη θνηηεηέο ελδέρεηαη ζηηο απαληήζεηο ηνπο, λα ζπλππνινγίδνπλ 

θαη ηελ επίθαηξε  δηδαθηηθή – κηθηή εκπεηξία ηνπο.  

 Ηζρπξή ζπλάθεηα εληνπίδεηαη θαη ζηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ν κέρξη 

ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπο θαη επηζπκνχλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ Internet κε δηθηπαθνχο 

ηφπνπο Μαζεκαηηθψλ, φηαλ αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηδαζθαιία. 

πγθεθξηκέλα όζν νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ, φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο 

ηνπο, ηόζν πεξηζζφηεξν επηζπκνχλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ Internet κε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο Μαζεκαηηθψλ, φηαλ αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε 

δηδαζθαιία. 

 Θεηηθή ζπζρέηηζε δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη 

ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο θαη ζ’ απηνχο πνπ δε ζεσξνχλ ηα Μαζεκαηηθά 

βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη έρνπλ πςειή βαζκνινγία ζην κάζεκα, 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη επηζπκία ηνπο είλαη λα καζαίλνπλ φ,ηη 

θαηλνχξγην επηζηεκνληθά πξνθχπηεη κε ηα Μαζεκαηηθά. πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ, φηη όζν ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, ηόζν απηνί δε ζεσξνχλ ηα 

Μαζεκαηηθά βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα θαη έρνπλ πςειή βαζκνινγία ζην 

κάζεκα, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαζθαιία θαη επηζπκία ηνπο είλαη λα καζαίλνπλ 
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φηη θαηλνχξγην επηζηεκνληθά πξνθχπηεη κε ηα Μαζεκαηηθά. 

 χλδεζε ππάξρεη κε ηνπο θνηηεηέο, πνπ πηζηεχνπλ, φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο 

ηνπο θαη απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα καζεκαηηθά θαη πέξαλ ησλ 

ζπνπδαζηηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ θαζψο επίζεο πηζηεχνπλ, φηη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα καζεκαηηθά ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ εξκελεία απηήο ηεο ζπζρέηηζεο είλαη, φηη όζν νη θνηηεηέο  

πηζηεχνπλ φηη ν κέρξη ηψξα ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ηνπο, ηόζν απηνί αζρνινχληαη κε 

ηα καζεκαηηθά θαη πέξαλ ησλ ζπνπδαζηηθψλ ηνπο απαηηήζεσλ θαζψο επίζεο 

πηζηεχνπλ, φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα καζεκαηηθά ζε νπνηαδήπνηε 

κειινληηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη ην κάζεκα επηινγήο, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ε ζηαδηνδξνκία 

εθπαηδεπηηθνύ. 

 

5.4.2.5   Δπεμεξγαζία ηωλ ππνζέζεωλ Ζ1Κ, Ζ2Κ, Ζ3Κ, Ζ4Κ θαη Ζ5Κ 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : Δπηινγή ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ηωλ Μαζεκαηηθώλ. 

 

H1Κ :Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ, φηη ν Ζ/Τ 

εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε ζηγνπξηά απηνχ πνπ ην ρξεζηκνπνηεί ζηηο 

ζπνπδαζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. (Γεθηή)  

H2Κ : Οη θνηηεηέο, πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, πηζηεχνπλ, φηη  

ππάξρεη ειάρηζηνο θίλδπλνο (παίξλσ ην απνηέιεζκα αιιά δε βιέπσ ηνλ ηξφπν) απφ 

ηελ επέκβαζε ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία. (Γεθηή) 

H3Κ : Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ, φηη αμίδεη 

ηνλ θφπν λα απνθηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο θάπνηεο ρξήζηκεο γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ 

Ζ/Τ έηζη ψζηε λα ηνλ αμηνπνηήζεη.  (Γεθηή)  

H4Κ : Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ, φηη ε 

παξνπζία ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο ηελ εκπινπηίδνπλ (επθνιία – 
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ηαρχηεηα – αθξίβεηα) .(Γεθηή)  

H5Κ : Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ, φηη ε 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζπάεη ηε κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ειθχεη ην 

θνηηεηή. (Γεθηή)  

H6Κ : Οη θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο πηζηεχνπλ, φηη, εάλ 

ζηαδηνδξνκνχζαλ ζαλ εθπαηδεπηηθνί ζην κέιινλ, ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο.(Γεθηή)  
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1 Βνήζεηα θαη απηνπεπνίζεζε 20 .012 -.102 .017 Ναη : Ζ1Κ 

2 Δπηθηλδπλόηεηα από Ζ/Τ 21 .001 -.092 .032 Ναη : Ζ2Κ 

3 Αμίδεη ηνλ θόπν ε πξνζπάζεηα 38 .000 -.213 .000 Ναη : Ζ3Κ 

4 Δκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο 39 .001  .163 .000 Ναη : Ζ4Κ 

5 Έιμε από ηνλ Ζ/Τ 40 .000 -.319 .000 Ναη : Ζ5Κ 

6 ηαδηνδξνκία εθπαηδεπηηθνύ 41 .000 -.331 .000 Ναη : Ζ6Κ 

(Πίλαθαο Κ) 

Σπκπεξάζκαηα 

 Απφ ηα ζηνηρεία αλάιπζεο ηνπ Πίλαθα Κ, πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζπλάθεηα 

αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο  θαη ζ’ 

απηνχο πνπ πηζαλνινγνχλ, φηη ν  Ζ/Τ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε 

ζηγνπξηά απηνχ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Έηζη ζπκπεξαίλνπκε, φηη όζν νη θνηηεηέο θαηεπζχλνληαη  ζην κηθηφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, ηόζν απηνί πηζαλνινγνχλ, φηη ν  Ζ/Τ εληζρχεη ηε απηνπεπνίζεζε 

θαη ηε ζηγνπξηά απηνχ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζπνπδαζηηθέο ηνπ 
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ππνρξεψζεηο. 

 Έληνλε ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ πηζηεχνπλ ζην 

κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο  θαη ζ’ απηνχο πνπ λνκίδνπλ, φηη ππάξρεη ειάρηζηνο 

θίλδπλνο (παίξλσ ην απνηέιεζκα αιιά δελ βιέπσ ηνλ ηξφπν) απφ ηελ 

επέκβαζε ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

πξνθχπηεη, φηη  όζν νη θνηηεηέο πηζηεχνπλ ζην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηόζν   

πεξηζζφηεξν λνκίδνπλ φηη ππάξρεη ειάρηζηνο θίλδπλνο (παίξλσ ην απνηέιεζκα 

αιιά δελ βιέπσ ηνλ ηξφπν) απφ ηελ επέκβαζε ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία. 

 Κνηλά ζεκεία παξνπζηάδνπλ νη εξσηψκελνη πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ, φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα απνθηήζεη  ν 

ελδηαθεξφκελνο θάπνηεο ρξήζηκεο γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ Ζ/Τ έηζη ψζηε λα 

ηνλ αμηνπνηήζεη. Ζ δηαπίζησζε απηή εξκελεχεηαη φηη όζν νη θνηηεηέο  

επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηόζν πηζηεχνπλ πσο αμίδεη ηνλ θφπν 

λα απνθηήζεη  ν ελδηαθεξφκελνο θάπνηεο ρξήζηκεο γλψζεηο γχξσ απφ ηνλ Ζ/Τ 

έηζη ψζηε λα ηνλ αμηνπνηήζεη. 

 χλδεζε παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη απηνχο πνπ έρνπλ ηελ άπνςε, φηη ε παξνπζία ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο ηελ εκπινπηίδνπλ (επθνιία – 

ηαρχηεηα – αθξίβεηα). Άξα έρνπκε ηε  δηαπίζησζε, φηη όζν νη  θνηηεηέο πνπ 

επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηόζν έρνπλ ηελ άπνςε φηη ε παξνπζία 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν δηδαζθαιίαο ηελ εκπινπηίδνπλ (επθνιία – 

ηαρχηεηα – αθξίβεηα). 

 πλάθεηα δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ ην κηθηφ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ζ’ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ, φηη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζπάεη 

ηε κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ειθχεη ην θνηηεηή. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη φζν νη θνηηεηέο επηζπκνχλ ην κηθηφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, ηφζν πεξηζζφηεξν πηζηεχνπλ, πσο ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ ζπάεη ηε 

κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ειθχεη ην θνηηεηή. 

 ρέζε (θαη κάιηζηα αξλεηηθή) παξνπζηάδεηαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ 

ην κηθηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ζ’ απηνχο πνπ λνκίδνπλ, φηη εάλ 

ζηαδηνδξνκνχζαλ ζαλ εθπαηδεπηηθνί ζην κέιινλ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Σε κεγαιχηεξε βαξχηεηα επηξξνήο πξνο ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 
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παξνπζηάδεη ε ζηαδηνδξνκία ωο εθπαηδεπηηθνύ, αληίζεηα ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα ε 

επηθηλδπλόηεηα ηνπ Ζ/Υ 

 

5.4.3  πκπεξάζκαηα εξωηεκαηνινγίνπ ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο  

          Πιεξνθνξηθήο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο) 

Απφ ηελ αλάιπζε  πνπ πξνεγήζεθε ζηα 546 εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεζζάξσλ 

αθαδεκατθψλ εηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνθχπηνπλ πνιιά θαη ελδηαθέξνληα 

ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ππνβνεζήζνπλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ δηαπηζηψζεσλ θαζψο 

θαη ζηελ ππνβνιή βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ, δε θαίλεηαη ν ηξφπνο 

πνπ πξνέθπςαλ θάπνηα ζηνηρεία, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηεκάησλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιε 

θαη γηα ην ιφγν απηφ έγηλε επηινγή φζσλ δεκνζηεχζεθαλ.        

Αξρίδνληαο ινηπφλ απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε φηη ην 44,69 % 

ηνπ δείγκαηνο είλαη αγφξηα θαη ην 55,31 % θνξίηζηα. Αθνινπζψληαο ηε ζεηξά ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζπκπεξαίλνπκε, φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ 

θνηηεηψλ είλαη αξθεηά πςειφ εθφζνλ παξαηεξνχκε κηα έληνλε ζπζζψξεπζε ζε 

Λχθεην θαη Παλεπηζηήκην. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ επίζεο γίλεηαη γλσζηφ 

φηη πεξίπνπ  1 ζηνπο 2 γνλείο έρεη επαθή κε ηνλ Ζ/Τ.   

 Πεξλψληαο ζηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία θαίλεηαη, φηη ε θαηνρή Ζ/Τ βξίζθεηαη  

ζε πςειφηαηα  επίπεδα (99,1 %), θαη ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνλ Δζληθφ κέζν φξν. Ζ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ Ζ/Τ γίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην ζπίηη, θαη ιηγφηεξν 

ζην Παλεπηζηήκην. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ειηθία ηεο 

πξψηεο επαθήο κε ηνλ Ζ/Τ. Ζ πξψηε απηή επαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζε κηθξή ειηθία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επρεξέζηεξε ηελ εθκάζεζε.

 Απφ ηελ ελαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαζέηεη 

ζήκεξα έλαο  Ζ/Τ, έρεη πξνηεξαηφηεηα ε  επαθή κε ην δηαδίθηπν θαζψο θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα κε ζπνπδαζηηθέο εξγαζίεο, ελψ ην κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ 

ζπγθεληξψλεη ε θνηλσληθή δηθηχσζε. Ζ επαθή απηή κε ην δηαδίθηπν ζπλάδεη κε ην 

πνζνζηφ ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο, αθνχ ζηα ζπίηηα ηνπο βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 90 % 

θαηά κέζνλ φξν ζην ζχλνιν ηεο ηεηξαεηίαο. Σέινο, έληνλε δξαζηεξηφηεηα 
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εκθαλίδεηαη θαη ζηελ εβδνκαδηαία σξηαία αζρνιία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ Ζ/Τ, πνπ 

εγγίδεη ηηο 14 ψξεο εβδνκαδηαίσο (13,86). Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο είλαη εκθαλψο 

κεγαιχηεξνο ζηα αγφξηα.              

 Δχθνια δηαπηζηψλεηαη πάλησο, φηη ε επηζπκία ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έληνλν. Απηφ 

ζπκπεξαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίδνπλ θαη θαίλεηαη ζε πςειφ πνζνζηφ λα 

πηζηεχνπλ, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο (91,9 %), 

ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθφηεξε εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη, 

ειαρηζηνπνηνχληαη ηα ιάζε. Γηαηππψλνπλ επίζεο θαη ηηο επηθπιάμεηο ηνπο (πεξίπνπ ν 

1 ζηνπο 2) εάλ νη Ζ/Τ δελ ηνπο δείρλνπλ ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ  θαη 

ηνπο παξαζέηνπλ κφλν ηα απνηειέζκαηα. Παξ’ φια απηά ζε πςειφηαην πνζνζηφ 

(86,1 %) ζεσξνχλ, φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα ιάβνπλ - κάζνπλ ηα απαξαίηεηα εθείλα 

εθφδηα (ζε ινγηζκηθφ) πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Ζ/Τ ζαλ βνήζεκα ζηε 

Μαζεκαηηθή ηνπο κειέηε θαη εμάζθεζε.  

 ε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ κέρξη ηψξα ηξφπν δηδαζθαιίαο νη 

απφςεηο ηνπο είλαη δηακνηξαζκέλεο θαη παξά ηηο αληημνφηεηεο παξνπζηάδνληαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλνη. Παξφια απηά ην 57,3 %  επηζπκεί ηε ζπλχπαξμε θαζεγεηή θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ, 1 ζηνπο  10 επηζπκεί λα δηδάζθεηαη απνθιεηζηηθά κε ηερλνινγηθφ ηξφπν, 

αιιά θαη 1 ζηνπο 3 πεξίπνπ ζέιεη λα παξακείλεη ζηνλ πθηζηάκελν παξαδνζηαθφ 

ηξφπν. 

    Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά σο επηζηήκε, είλαη ππεξβνιηθά 

ζεηηθή, παξά ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο θνβίεο ηνπ παξειζφληνο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηα 

Μαζεκαηηθά. ε πςειά πνζνζηά δηάθεηληαη επκελψο ζηηο λέεο εθαξκνγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά, αθφκε πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 7 ζηνπο 10  ζα ην 

επέιεγαλ αλ ήηαλ κάζεκα επηινγήο (71,1 %), αξθεηνί αξέζθνληαη ζηελ επαιήζεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ πνπ επηιχνπλ (77,3 %), εξγάδνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηα δηνξζψζνπλ (88,5 %) θαη γεληθά 

ελδηαθέξνληαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο απεπζχλεη ν θαζεγεηήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. Μεγάιν δηαπηζηψλεηαη επίζεο θαη ην πνζνζηφ, 

πνπ πηζηεχεη, φηη ηα Μαζεκαηηθά δελ απνηεινχλ έλα βαξεηφ θαη κνλφηνλν κάζεκα 

(86,1 %). 

 Σσλ πεξηζζνηέξσλ ε βαζκνινγία ζηα Μαζεκαηηθά βξίζθεηαη ζε πςειά 

επίπεδα θαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά πέξαλ 
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ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ είλαη ππνηνληθή. Πεπνίζεζή ηνπο είλαη, φηη ε 

Μαζεκαηηθή επηζηήκε αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία, ηελ θξίζε θαη ηε λνεκνζχλε ηνπ 

αλζξψπνπ. 

 Πηζηεχνπλ αθφκε φηη φιν απηφ ην πιέγκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη ζύγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, εκπινπηίδεη κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη  (γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο, ην ηξίπηπρν επθνιία – ηαρχηεηα – αθξίβεηα, ε είζνδνο ησλ ρξσκάησλ 

θ.ά)   ηε δηδαζθαιία,  ζπάεη ηε κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο (πνζνζηφ 

78,8 %) θαη ειθχεη ην θνηηεηή γηα κηα δεκηνπξγηθή επέθηαζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, πνπ είλαη ε Μαζεκαηηθή επηζηήκε. 

 Αθφκε θαη ζηελ ππνζεηηθή εξψηεζε, εάλ αξγφηεξα είραλ επαγγεικαηηθή 

εθπαηδεπηηθή ζηαδηνδξνκία ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη ζα  πξαγκαηνπνηνχζαλ ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νη απφςεηο ηνπο 

είλαη ζπληξηπηηθά θαηαθαηηθέο (84,1 %).   

 Θεηηθή είλαη θαη ε άπνςή ηνπο γηα ην φηη ν Ζ/Τ ηνπο πξνζθέξεη έλα 

πεηξακαηηθφ πεξηβάιινλ εμάζθεζεο, ην νπνίν ηνπο δίδεη επθαηξίεο δνθηκψλ 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ – δηαθνξεηηθψλ πξφζεκσλ ζε ζπλαξηήζεηο, αιγεβξηθέο 

παξαζηάζεηο θαη γεληθά δεκηνπξγία θαληαζηηθψλ ππνζέζεσλ πάλσ ζε καζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο θαη έλλνηεο (87,1 % νη ζεηηθέο απφςεηο). Δθηηκνχλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα θαη πνιππινθφηεξα 

πξνβιήκαηα (84,4 % νη ζεηηθέο απφςεηο) , απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο ππνζηεξίδνπλ 

ηελ αλάγθε γηα επξχηεξε γλψζε γχξσ απφ ηνλ Ζ/Τ, έηζη ψζηε λα απνηειεί ζηα ρέξηα 

ηνπο έλα πνιχηηκν φξγαλν δηείζδπζεο θαη εηδίθεπζεο ζηε γλψζε. 

 ην εηδηθφ δήηεκα ηεο αθνχζηαο απνπζίαο ηνπο (αζζέλεηα, θνχξαζε, 

θαθνθαηξία) απφ ηε δηδαζθαιία, πξνηείλνπλ κε ελζνπζηαζκφ (91,8 %) ηελ επαθή κε 

δηθηπαθνχο ηφπνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ Internet, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

πιεξνθνξεζνχλ απηά πνπ ζπληειέζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπο ζηε 

αθαδεκατθή ηάμε, λα εμαζθεζνχλ κε πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο, αθφκε θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ video κε ηε δηδαζθαιία πνπ έραζαλ. Να ππάξρεη ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαζεγεηή ηνπο ή αθφκε θαη λα δνπλ πψο παξνπζηάδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ ζέκα άιινη ζπγγξαθείο θαη θαζεγεηέο.      

  Σέινο ζην θξίζηκν θαη ζεκειηψδεο εξψηεκα θαηά πφζν νη λέεο ηερλνινγίεο 

ππνθαζηζηνύλ πιήξσο ηελ  παξνπζία ηνπ θαζεγεηή απφ ην ρψξν δηδαζθαιίαο, νη 

θνηηεηέο ηάρζεθαλ έληνλα αξλεηηθά (89,6 %). 
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 Πέξαλ ησλ πεξηγξαθηθψλ δηαπηζηψζεσλ, ην νπζηαζηηθφηεξν ηκήκα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, είλαη εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ 

ππνζέζεσλ. Δθεί παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ θαη 

αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ν ζηαηηζηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπο.  

Με ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ 546  θνηηεηψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο), κέζα απφ έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε 43 δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, κειεηήζεθαλ νη αλεζπρίεο, νη 

αληηξξήζεηο,  νη πξννπηηθέο θαη  νη ειπίδεο ηνπο γχξσ απφ έλα αξηηφηεξν δηδαθηηθφ 

πεξηβάιινλ. Δμήρζεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη 

παξνπζηάζηεθαλ  κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο πνπ πξνέθπςαλ.  

 

5.5   Δπίινγνο  Κεθαιαίνπ 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηεθκεξηψζεθε επηζηεκνληθά ε  

αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (ζπλνιηθά 801), ηα νπνία απαληήζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο Δζπεξηλψλ Λπθείσλ θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαηέιεμε ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, πνπ αθνξνχλ θαη ηνπο δχν 

πιεζπζκνχο. Έγηλαλ δηαπηζηψζεηο (απφ ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε),  πνπ αθνξνχλ ην 

παξόλ θαζψο θαη πξνβιέςεηο (κε ηηο αλαιχζεηο ησλ ππνζέζεσλ)   γηα ηηο  κειινληηθέο  

ηάζεηο. Κπξίσο φκσο αλαδείρηεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκβνιήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε δεκηνπξγία κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο, 

ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο ηδηνξξπζκίεο ηνπο. Δίηε απηνί 

νλνκάδνληαη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είηε αθαδεκαϊθά ακθηζέαηξα.     
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6.1  Προλεγόμενα Κευαλαίοσ 

 Από όια ηα πξνεγνύκελα γίλεηαη θαλεξό όηη από ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ 

πιηθνύ ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ, πξνθύπηνπλ  

ηξεηο ελόηεηεο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ηνκείο πνπ πξσηόηππα ζπλέβαιε ε 

παξνύζα κειέηε. Καηόπηλ γίλεηαη ε παξάιιειε παξάζεζε ησλ θπξηνηέξσλ 

επξεκάησλ ζηα δύν δείγκαηα θαη εθθξάδνληαη ζπκπεξάζκαηα. Σέινο δηαηππώλνληαη 

νη πξννπηηθέο θαη νη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζην ρώξν ηεο 

ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο.     

 Είλαη επίζεο γλσζηό θαη απνδεθηό από όινπο, όηη ε άκεζε επαθή θαη ε 

ζπλαιιαγή ελόο εξεπλεηή κε ηα ζηνηρεία δείγκαηνο ελόο ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ, ηνλ 

θαζηζηά γλώζηε θαη εξκελεπηή ησλ πνηθίισλ ζηνηρείσλ ηνπ, ησλ πξνβιεκαηηζκώλ 

ηνπ θαη ησλ επηδηώμεώλ ηνπ. Όηαλ κάιηζηα ν εξεπλεηήο είλαη επί ζεηξά εηώλ ν θύξηνο 

ή ν βνεζεηηθόο εθπαηδεπηηθόο ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

ησλ Μαζεκαηηθώλ, δηδάζθνληαο βαζηθά ή θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, γλσξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκό ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ ζηαηηζηηθώλ  πιεζπζκώλ 

θαζώο θαη ηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληά ηνπο.    

 Από ζηαηηζηηθήο πιεπξάο, πξέπεη λα ηνληζζεί, όηη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

πηζαλώλ κεηαβνιώλ κε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ ηεζζάξσλ εηώλ, δείρλεη εμάιινπ 

πηζαλή αιινίσζε ή κεηαβνιή ησλ δεηγκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ πιεζπζκώλ. 

  

6.2  Η σσμβολή της έρεσνας 

 Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζην ρώξν ησλ Εζπεξηλώλ Λπθείσλ θαη ζηνλ 

Παλεπηζηεκηαθό ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην ηκήκα Εθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηέζζεξα ζπλερή έηε 2007, 2008, 2009 θαη 2010 ζε δηαθνξεηηθά 

δείγκαηα αλά έηνο, είρε σο ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ, θάησ από ηηο νπνίεο 

ζα κπνξνύζε ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ, λα εκπινπηίζεη ηνλ παξαδνζηαθό 

ηξόπν κεηάδνζεο ηεο γλώζεο θαη λα κεηεμειηρζεί ζε κηα ελδηαθέξνπζα δηεξγαζία κε 

ξεαιηζηηθά απνηειέζκαηα. Επηπιένλ λα απνθηήζεη έλα θαηλνύξγην ελδηαθέξνλ γηα 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθόκελνπο κε ηελ είζνδν ζην ρώξν ηεο δηδαζθαιίαο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ. Η δηεξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα, είρε ζεηηθή αληαπόθξηζε από ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ηεο κηαο πιεπξάο (καζεηέο – θνηηεηέο). Οη απαληήζεηο ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ έδσζαλ κηα αηζηόδνμε πξννπηηθή, αλάδεημαλ ζέκαηα γηα 

πεξηζζόηεξε δηεξεύλεζε θαη ηέινο απνζαθήληζαλ ηελ παξνύζα θαηάζηαζε. 

 Η έξεπλα επίζεο ζπλέβαιε ζηελ ελεκέξσζε ησλ δηδαζθνκέλσλ κε ην ππάξρνλ 

πλεπκαηηθό (Μαζεκαηηθό ινγηζκηθό, δηθηπαθνί ηόπνη Μαζεκαηηθώλ) θαη πιηθό 

(ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, επξπδσληθόηεηα, δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, νπηηθνί 

αλαγλώζηεο)  κέξνο, ησλ θαηλνηνκηώλ πνπ εηζβάινπλ διεθνώς ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Επίζεο έγηλε ηεθκεξίσζε όισλ απηώλ ζε ζπλζήθεο πραγμαηικού τρόνοσ 

(real time). Γεληθά ηνλίζζεθαλ νη δπλαηόηεηεο θαη ε εηζδνρή ησλ Μαζεκαηηθώλ, σο 

επηζηήκε αηρκήο, ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία.   

 Σέινο ε δεκόζηα παξνπζίαζε απηήο ηεο κειέηεο θαζηζηά αλαγθαία θαη ηελ 

νπζηαζηηθή επηκόξθσζε ηεο άιιεο πιεπξάο (δηδάζθνληεο) ζηηο λέεο κεζόδνπο θαη 

πξνθιήζεηο θάζε ζύγρξνλεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Η άλνδνο ηεο πνηόηεηαο 

ζηε δηδαζθαιία, ε απνζηεγαλνπνίεζε ηνπ θαζαξνύ καζεκαηηθνύ ιόγνπ θαη ε 

πξνζγείσζε ησλ δηδαζθνκέλσλ ζηελ θνηλσλία ησλ εθαξκνγώλ θαη ηεο εηδίθεπζεο,  

απνηεινύλ ηηο λέεο αλάγθεο ηεο ςεθηαθήο καο επνρήο. 

 

6.3   Παράλληλα σσμπεράσματα 

 Πξέπεη λα ηνληζζεί, όηη ηα παξάιιεια ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

ζηα δύν πξναλαθεξζέληα δείγκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο, νπδεκία ζθέςε ζύγθξηζεο 

ησλ ζηνηρείσλ πθίζηαηαη. Πξνθαλώο νη δύν πιεζπζκνί, ζπλππάξρνπλ κελ ζηνλ ίδην 

ρώξν ηεο παηδείαο, αθεηέξνπ δε,  βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθή θνηλσληθή αθεηεξία, ππάξρεη ηεξάζηηα ειηθηαθή 

δηαθνξά θαη ηέινο έρνπλ δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. πλεπώο ζα ήηαλ 

άηνπν λα γίλεη νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθή ζύγθξηζε  κεηαμύ ηνπο. Η πεξηγξαθηθή 

παξάζεζε όκσο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, αηηηνινγεί θαη αλαιύεη κε 

θνηλσληνινγηθή ζαθήλεηα, ηνλ ηξόπν ζθέςεο, ηα πλεπκαηηθά εθόδηα, ηελ εθηίκεζε 

πξνο ηελ επηζηήκε ησλ Μαζεκαηηθώλ θαζώο θαη ηηο κνξθσηηθέο απαηηήζεηο ησλ δύν 

απηώλ δεηγκάησλ.     

 Με ην ζύλνιν ησλ δηεξεπλεηηθώλ εξσηήζεσλ, ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ, λα 

δηαπηζησζεί αξρηθά ε αμία θαη ε εκβέιεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ σο επηζηήκε, θαηόπηλ ν 

βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηνλ ζεκεξηλό (παξαδνζηαθό) ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπο. 

Αθόκε αλαδεηήζεθε θαηά πόζν είλαη αλαγθαία ε εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 
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ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ. Εμεηάζζεθε ν βαζκόο εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηέινο ην νηθνγελεηαθό (ηερλνινγηθό θαη κνξθσηηθό) 

επίπεδν, πνπ δηαβηνύλ νη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο.  

 Με βάζε ινηπόλ απηνύο ηνπο πέληε ζεκαηηθνύο άμνλεο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ από ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία  αλαθέξνληαη παξαθάησ. Από ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκπεξαίλνπκε, όηη ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηώλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειό, ελώ απελαληίαο, απηό ησλ γνλέσλ ησλ θνηηεηώλ 

πνιύ πςειό. Η κε ηθαλνπνίεζε από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο (θαζόινπ – 

ειάρηζηα) θζάλεη ζηνπο καζεηέο ζην πςειό  39,6 % , ελώ ζηνπο θνηηεηέο ππνρσξεί 

ζην 17,4 %.  ηελ επηινγή ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ απνξξίπηνπλ ηνλ 

παξαδνζηαθό θαη νη κελ καζεηέο ζε πνζνζηό 70,2 % επηζπκνύλ ε δηδαζθαιία λα 

πξαγκαηνπνηείηαη, είηε ακηγώο κε ηερλνινγηθά κέζα, είηε κε κηθηό ηξόπν, δειαδή ηε 

δηδαζθαιία ηνπ θαζεγεηή κε επηθνπξία ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. πκθσλνύλ ζην 

ζεκείν απηό θαη νη θνηηεηέο κε ζπλαθέο πνζνζηό 69,2 %. 

 ηηο απαληήζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ ηνλ πξώην θαη δεύηεξν ζεκαηηθό άμνλα, 

δειαδή ηε δηαπίζησζε γηα ηελ αμία θαη ηελ εκβέιεηα ησλ Μαζεκαηηθώλ σο 

επηζηήκεο, θαηαγξάθνληαη πςειά πνζνζηά,  ζπγγελή  θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε 

θαη από ηνπο δύν πιεζπζκνύο. Έηζη παξαηεξνύκε, όηη  ε λενθηιία γηα ζέκαηα 

καζεκαηηθώλ (63,53 % ζηνπο καζεηέο θαη 78,7 % ζηνπο θνηηεηέο), ζην εάλ ζα 

επέιεγαλ ηα καζεκαηηθά, εάλ  δελ ήηαλ ππνρξεσηηθό κάζεκα  (55,29% ζηνπο 

καζεηέο θαη 71,1 %   ζηνπο θνηηεηέο), ζηελ πξνζπάζεηα επαιήζεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αζθήζεσλ  (69,8 % ζηνπο καζεηέο θαη 77,3 %   ζηνπο θνηηεηέο), 

ζηελ επηκνλή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο κηαο άζθεζεο λα βξίζθνπλ ηα ιάζε 

κέρξη λα ηα δηνξζώζνπλ  (76,9 % ζηνπο καζεηέο θαη 88,5 %   ζηνπο θνηηεηέο), ζηελ 

αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο, όηαλ βξίζθνπλ ην ζσζηό απνηέιεζκα  

(88,24 % ζηνπο καζεηέο θαη 97,07 %   ζηνπο θνηηεηέο). 

 ε άιιε κηα νκάδα εξσηήζεσλ ζηνπο ίδηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ζεσξνύλ ηα καζεκαηηθά βαξεηό θαη κνλόηνλν κάζεκα, απάληεζαλ 

αξλεηηθά  (73,73 % νη καζεηέο θαη  86,1 %  νη θνηηεηέο), εάλ πηζηεύνπλ όηη ηα 

καζεκαηηθά αλαπηύζζνπλ ηελ θξίζε, ηε λνεκνζύλε, ηε θαληαζία, απάληεζαλ ζεηηθά 

(81,57 % ζηνπο καζεηέο θαη  89,7%  ζηνπο θνηηεηέο) θαζώο θαη ζην θαηά πόζν 

πηζηεύνπλ όηη ηα καζεκαηηθά ζα ηνπο ρξεζηκεύζνπλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή ηνπο 

ελαζρόιεζε πάιη ζεηηθά (76,4 % ζηνπο καζεηέο θαη 89,4 %   ζηνπο θνηηεηέο). 
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 ηα εξσηήκαηα πόζν αζρνινύληαη κε ηα καζεκαηηθά πέξαλ ησλ 

ζπνπδαζηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ νη απαληήζεηο είλαη κάιινλ ππνηνληθέο (32,54 % 

ζηνπο καζεηέο θαη 28,39 % ζηνπο θνηηεηέο) θαζώο θαη αλ πξνζπαζνύλ θαη 

ελδηαθέξνληαη λα απαληνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

δηδάζθνληα  ππεξέρεη ην κεξηθέο θνξέο (64,3 % ζηνπο καζεηέο θαη 78,57 %   ζηνπο 

θνηηεηέο). Σέινο, ζε ό,ηη αθνξά ηε βαζκνινγηθή ηνπο επίδνζε ζηα Μαζεκαηηθά ε 

βαζκνινγία ησλ καζεηώλ είλαη κέηξηα (54,90 %), ελώ ησλ θνηηεηώλ πνιύ θαιή (54,2 

%). 

 Η ηειεπηαία νκάδα εξσηεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξίην ζεκαηηθό άμνλα θαη 

πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζρέζε ηεο, κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. ηνπο 

θαηόρνπο Η/Τ ππάξρεη ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ δύν δεηγκάησλ (73,73 % ζηνπο 

καζεηέο θαη 99,1 %  ζηνπο θνηηεηέο) γεγνλόο εμεγήζηκν από ηα πξνιερζέληα ζε 

ζπζρέηηζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα ησλ καζεηώλ. Η εληππσζηαθή αληίζεζε 

πξνθύπηεη από ην ρξόλν ηεο πξώηεο επαθήο κε ηνλ Η/Τ (51,4 % ησλ καζεηώλ ζε 

κεγάιε ειηθία θαη 53,3 %   ησλ θνηηεηώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε). ε ό,ηη 

αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζεη ν θάζε πιεζπζκόο κε ηνπο Η/Τ 

ζπκπεξαίλνπκε, όηη νη καζεηέο επηθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν ζην δηαδίθηπν 

γεληθόηεξα θαη ιηγόηεξν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ελώ νη θνηηεηέο επηθεληξώλνληαη θαη 

απηνί πεξηζζόηεξν ζην δηαδίθηπν γεληθόηεξα θαη ιηγόηεξν ζηελ θνηλσληθή δηθηύσζε 

chat.  

 ην επίθαηξν θαη νπζηώδεο ζέκα ηεο επξπδσληθόηεηαο νη ζπλδέζεηο ησλ 

καζεηώλ βξίζθνληαη πνιύ ρακειά (56,5 %), ελώ ησλ θνηηεηώλ αηζζεηά ςειόηεξα 

(89,4 %).   Έληνλε είλαη θαη ε αληίζεηε πνξεία πνπ αθνξά ηνλ εβδνκαδηαίν ρξόλν 

επαθήο κε ηνλ Η/Τ. Η εβδνκαδηαία αζρνιία ησλ καζεηώλ θαηά κέζνλ όξν είλαη (7,76 

ώξεο) ελώ ε αληίζηνηρε ησλ θνηηεηώλ είλαη (13,86 ώξεο) ζρεδόλ δηπιάζηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε επαθή ησλ γνλέσλ (16,5 % ζηνπο καζεηέο θαη 50,55 %  

ζηνπο θνηηεηέο). 

 ε κηα ζεηξά από εξσηήκαηα πνπ ζηξέθνληαη ζηελ επηθνπξία ηνπ Η/Τ ζηε 

καζεκαηηθή κειέηε νη δύν πιεζπζκνί έρνπλ ζρεδόλ ηελ ίδηα άπνςε ζε πςειά 

πνζνζηά. Έηζη, ζην εάλ λνκίδνπλ όηη αμίδεη ηνλ θόπν λα πξνκεζεπηνύλ θαη λα κάζνπλ 

ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ ινγηζηηθώλ παθέησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα καζεκαηηθά έρνπλ 

ζεηηθή γλώκε (81,6 % ζηνπο καζεηέο θαη 86,1 %  ζηνπο θνηηεηέο). Εμίζνπ πςειά 

πνζνζηά έρνπλ νη απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εκπινπηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο 
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ησλ καζεκαηηθώλ κε Η/Τ, δηόηη ηνπο πξνζθέξεη αθξίβεηα, ηαρύηεηα θαη γξαθηθό 

πινύην ( 72,2% ζηνπο καζεηέο θαη 86,6 %  ζηνπο θνηηεηέο). ην όηη ν Η/Τ ζπάεη ηε 

κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο (80% ζηνπο καζεηέο θαη 78,8 %  ζηνπο 

θνηηεηέο). ηελ αληηζηξνθή ξόισλ δηδάζθνληνο – δηδαζθόκελνπ ε επηζπκία γηα 

ρξήζε Η/Τ είλαη (82,7 % ζηνπο καζεηέο θαη 84,1 %  ζηνπο θνηηεηέο). 

 ε ζέκαηα πεηξακαηηζκνύ ζηα καζεκαηηθά κε ηε ρξήζε Η/Τ ζπκθσλνύλ νη 

πεξηζζόηεξνη (76,9 % ζηνπο καζεηέο θαη  87,1%  ζηνπο θνηηεηέο). Θεηηθέο είλαη θαη 

νη απαληήζεηο ζην εξώηεκα, εάλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Η/Τ αληηκεησπίδνληαη 

πεξηζζόηεξα θαη πνιππινθόηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ώξαο 

(78,5 % ζηνπο καζεηέο θαη  84,4%  ζηνπο θνηηεηέο). Έρνπλ ακθόηεξνη νη πιεζπζκνί 

ηελ πεπνίζεζε, όηη γηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ Η/Τ ζηα καζεκαηηθά απαηηείηαη 

επξύηεξε γλώζε πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Η/Τ (87,1 % ζηνπο καζεηέο θαη  89,2%  

ζηνπο θνηηεηέο). 

 πκθσλία παξαηεξείηαη θαη ζηα δύν άθξσο ζεκαληηθά θαη ηειεπηαία 

εξσηήκαηα. Σν πξώην αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα από ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη νη αξλεηηθέο απαληήζεηο είλαη (74,1 % ζηνπο καζεηέο θαη  89,56 %  

ζηνπο θνηηεηέο). Σν δεύηεξν αλαθέξεηαη ζηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, όηαλ γηα θάπνηνπο αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο (αζζέλεηα, θνύξαζε, αξγίεο, 

θαθνθαηξία) θαη ν καζεηήο ή ν θνηηεηήο αδπλαηεί λα παξαζηεί ζηε δηδαζθαιία. Σόηε 

έρεη ηα δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε δηθηπαθό ηόπν καζεκαηηθώλ γηα εθκάζεζε, 

εμάζθεζε, ελεκέξσζε ή θαη επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ. Η ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ην επηζπκεί δηαθαώο ( 89% ζηνπο καζεηέο θαη 91,8 %  ζηνπο θνηηεηέο).     

  Από ηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ, πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Σα θνηλά θαη πεξηζζόηεξν 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη, όηη αλάκεζα ζηελ θαηνρή Η/Τ θαη ηε δηαζύλδεζε κε ηνλ 

Internet  ππάξρεη θαη ζηα δύν δείγκαηα αλαινγηθή ζρέζε. Η ίδηα έληνλε ζπλάθεηα 

παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ άπνςε, όηη όζν ηα Μαζεκαηηθά απνηεινύλ ρξεζηηθό 

ζηνηρείν γηα θάζε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία,  ηόζν θαη νη καζεηέο θαη θνηηεηέο 

δελ είλαη θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη, από ηνλ κέρξη ηώξα ηξόπν δηδαζθαιία (πξνθαλώο 

επηδεηνύλ έλα λέν ειθπζηηθό ηξόπν). Απηνλόεηεο δηαπηζηώζεηο όπσο όηη νη θαινί 

καζεηέο ή θνηηεηέο είλαη θαη επραξηζηεκέλνη από ηνλ κέρξη ζήκεξα ηξόπν 

δηδαζθαιίαο ησλ  Μαζεκαηηθώλ. Σέινο θνηλή πεπνίζεζε απνηειεί όηη  απηνί πνπ 

πηζηεύνπλ  ζην κηθηό ηξόπν δηδαζθαιίαο, ππνζηεξίδνπλ όηη ν Η/Τ ζπάει ηε 
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κνλνηνλία ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο.       

6.4   Προτάσεις 

 Οη ζπλζήθεο γηα κηα γελλαία εθπαηδεπηηθή ηερλνθξαηηθή κεηαξξύζκηζε έρνπλ 

σξηκάζεη. Η δηεζλήο πξαθηηθή θαη πείξα απέδεημε, όηη νη λέεο ηερλνινγίεο 

εκπινπηίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, αζθνύλ κηα ηδηόκνξθε γνεηεία ζε 

δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο, θαη παξέρνπλ πςειή πνηόηεηα παηδείαο. Η εηθόλα 

ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ πξέπεη λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά 

δξώκελα ηεο ρώξα καο. Ο εθπαηδεπηηθόο θόζκνο πξνζδνθά πξσηνβνπιίεο.  

 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όια απηά απαηηείηαη ηζρπξή ρξεκαηνδόηεζε θάζε 

θαηλνηνκίαο πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε. Απνξξόθεζε ησλ Κνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ 

πνπ αθνξνύλ εθπαηδεπηηθέο ζηνρεύζεηο θαη δξάζεηο. Δηαξθήο θαη πνηνηηθή 

επηκόξθσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ. Σερλνινγηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηηο 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο πςειώλ ηαρπηήησλ ζηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα. Εηδηθή 

κέξηκλα θαη αιιειεγγύε ζηα άηνκα ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθά νκάδσλ. Εθνδηαζκόο 

ησλ δηδαζθνκέλσλ κε όια εθείλα ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ζηνηρεία, ώζηε ε 

παξαθνινύζεζε ηεο δηδαζθαιίαο λα πξαγκαηνπνηείηαη αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά.   

Απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ςεθηαθήο δηείζδπζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε, απνηειεί ε Εζληθή ηξαηεγηθή. Υσξίο απηήλ ηα βήκαηα ζα είλαη 

απνζπαζκαηηθά θαη αηειέζθνξα. Απαηηείηαη ζνβαξόηεηα, επζύλε θαη εξγαηηθόηεηα.       

Όπσο πνιύ νξζά αλαθέξεη θαη ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Αζελώλ θ. 

Αξ. Ράπηεο, «δςζηςσώρ, δεν είναι γνωζηό ζηο εςπύ κοινό, ζηοςρ γονείρ, ζηην 

πλειονόηηηα ηων εκπαιδεςηικών, ακόμη και ζηοςρ πολιηικούρ, όηι η αξία ηηρ ειζαγφγής 

ηης υηθιακής εκπαιδεσηικής ηετνολογίας ζηην εκπαίδεσζη δεν είναι ηόζο η 

ηεσνολογική γνώζη ηηρ σπήζηρ ηος ςπολογιζηή, όζο οι δςναηόηηηερ πος διεθνώρ έσει 

διαπιζηωθεί όηι η ηεσνολογία αςηή παπέσει για ηο πέπαζμα ηος ζσολείος από ηα 

παπαδοζιακά ζηα μεηαβιομησανικά μονηέλα εκπαίδεςζηρ πος ανηαποκπίνονηαι ζηιρ 

απαιηήζειρ ηων καιπών και ζςγσπόνωρ ππαγμαηώνοςν, ζε ζςνδςαζμό και με άλλερ 

μεθοδολογίερ, ζημανηικέρ παιδαγωγικέρ ιδέερ και απσέρ πος δύζκολα μποπούν να 

εθαπμοζηούν ζηο ζσολείο ηος σθερ» (Ράπηης, 2009) 

Πξνηξνπή απνηειεί θαη ε άπνςε, όηη ε έξεπλα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζε 

άιιεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο εθπαίδεπζεο  δηαθνξεηηθώλ βαζκίδσλ θαη 
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δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήησλ δηδαζθνκέλσλ, έηζη ώζηε λα πξνθύςνπλ ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία.   

6.5    Επίλογος  Κευαλαίοσ 

 Με ην παξόλ θεθάιαην νινθιεξώλεηαη ε ηεηξαεηήο έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε 

κε αληηθείκελν ηελ εηζδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθώλ. ηελ δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο έξεπλαο θαηαιπηηθό ξόιν έπαημαλ νη  

καζεηέο ησλ Εζπεξηλώλ Λπθείσλ θαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Εθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαηύπσζε 

ησλ απόςεώλ ηνπο, κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η αμηνιόγεζε θαη θπξίσο ε 

επηζηεκνληθή εξκελεία ησλ απόςεσλ απηώλ έγηλε κε ηνλ  βέιηηζην δπλαηό ηξόπν. Η 

επηηαθηηθή αλάγθε ησλ λέσλ αλζξώπσλ, γηα έλα ζύγρξνλν, πνηνηηθό θαη δπλακηθό 

εθπαηδεπηηθό ρώξν δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη. Είλαη εζηθή ππνρξέσζε ινηπόλ όλφν 

ημών ηφν πρεζβσηέρφν λα ηνπο ηελ παξέρνπκε.    
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Παράρτημα Α’ 477 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ      
 

 

 

 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α' 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ    -    ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



478 Παράρτημα Α’ 

 

                                                                                  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

Α/Α 
 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ  
ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

ΣΗΜΔ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ - ΔΠΗΛΟΓΔ 

1 ΦΤΛΟ  1,2 1=ΑΓΟΡΗ 2=ΚΟΡΗΣΗ       

2 ΖΛΗΚΗΑ 1-100           

3 ΜΟΡΦΧΖ ΜΖΣΔΡΑ 1,2,3,4 1=ΓΖΜΟΣΗΚΟ 2=ΓΤΜΝΑΗΟ 3=ΛΤΚΔΗΟ 4=ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ   

4 ΜΟΡΦΧΖ ΠΑΣΔΡΑ 1,2,3,4 1=ΓΖΜΟΣΗΚΟ 2=ΓΤΜΝΑΗΟ 3=ΛΤΚΔΗΟ 4=ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ   

5 ΚΑΣΟΥΖ Ζ/Τ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

6 ΔΠΑΦΖ Ζ/Τ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

7 ΔΠΑΦΖ ΠΗΣΗ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

8 ΔΠΑΦΖ ΥΟΛΔΗΟ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

9 ΔΠΑΦΖ ΓΟΤΛΔΗΑ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

10 ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΧΣΖ ΔΠΑΦΖ  1,2,3,4,5 1=ΓΖΜΟΣΗΚΟ 2=ΓΤΜΝΑΗΟ 3=ΛΤΚΔΗΟ 4=ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 
5=ΜΔΓΑΛΖ 
ΖΛΗΚΗΑ 

11 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΥΟΛΗΚΖ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

12 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

13 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ E-MAILS 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

14 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ CHAT 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

15 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ INTERNET 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

16 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

17 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΗΝΣΔRNET 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

18 
ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΜΔ 
Ζ/Τ 1,2,3,4,5 1=[5 MINUS] 2=[6-10] 3=[11-15] 4=[16-20] 5=[21 PLUS] 

19 ΓΟΝΔΗ ΚΑΗ Ζ/Τ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

20 ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

21 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ Ζ/Τ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

22 ΜΟΡΦΧΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

23 ΣΡΟΠΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 1,2,3,4 1=ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 2=ΜΔ Ζ/Τ 
3=ΜΔΧ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 4=ΜΗΚΣΟ ΣΡΟΠΟ   

24 ΝΔΟΦΗΛΗΑ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

25 ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

26 ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

27 ΛΑΘΖ ΚΑΗ ΓΗΟΡΘΧΔΗ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

28 ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ 1,2,3 1=ΠΟΣΔ 
2=ΜΔΡΗΚΔ 
ΦΟΡΔ 3=ΠΑΝΣΟΣΔ     

29 ΑΗΘΖΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ  1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

30 ΒΑΡΔΣΟ ΚΑΗ ΜΟΝΟΣΟΝΟ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

31 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 1,2,3 1=ΥΑΜΖΛΖ 2=ΜΔΣΡΗΑ 3=ΤΦΖΛΖ     

 



Παράρτημα Α’ 479 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 
ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ     

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΣΗΜΔ ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ  - ΔΠΗΛΟΓΔ 

32 ΑΥΟΛΗΑ ΜΔ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

33 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΗΖ - ΦΑΝΣΑΗΑ 
κλπ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

34 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΝΑΥΟΛΖΖ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

35 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

36 ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΥΡΟΝΟΤ  1,2,3 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

37 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΚΑΗ Ζ/Τ 1,2,3 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

38 ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

39 ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

40 ΔΛΞΖ ΑΠΟ ΣΟΝ Ζ/Τ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

41 ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

42 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

43 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΜΟ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

44 ΠΟΟΣΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΑ 1,2,3,4,5 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΔΛΑΥΗΣΑ 3=ΑΡΚΔΣΑ 4=ΠΟΛΤ 
5=ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

45 ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΓΝΧΖ Ζ/Τ 1,2,3 1=ΚΑΘΟΛΟΤ 2=ΑΡΚΔΣΑ 3=ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ     

46 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

47 ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

48 ΑΘΔΝΔΗΑ ΚΟΤΡΑΖ ΑΡΓΗΑ 1,2 1=ΝΑΗ 2=ΟΥΗ       

49 ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ 1,2,3,4,5 1=[15-23] 2=[24-32] 3=[33-41] 4=[42-50] 5=[51-59] 

50 ΔΣΟ ΔΡΔΤΝΑ 1,2,3,4 1=[2007] 2=[2008] 3=[2009] 4=[2010]   



480 Παράρτημα Α’ 

 

                                                                                  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

Α/Α ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ  ΓΗΑΣΤΠΧΖ   ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ 

1 ΦΤΛΟ 

2 ΖΛΗΚΗΑ 

3 ΜΟΡΦΧΖ ΜΖΣΔΡΑ 

4 ΜΟΡΦΧΖ ΠΑΣΔΡΑ 

5 ΔΗΑΗ ΚΑΣΟΥΟ Ζ/Τ 

6 ΔΥΔΗ ΔΠΑΦΖ ΜΔ Ζ/Τ 

7 Ζ ΔΠΑΦΖ ΜΔ Ζ/Τ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΠΗΣΗ 

8 Ζ ΔΠΑΦΖ ΜΔ Ζ/Τ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

9 Ζ ΔΠΑΦΖ ΜΔ Ζ/Τ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΖ ΓΟΤΛΔΗΑ 

10 Δ ΠΟΗΑ ΒΑΘΜΗΓΑ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΒΡΗΚΟΟΤΝ ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ Ζ/Τ 

11 Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΤ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΥΟΛΗΚΔ - ΠΟΤΓΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

12 Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΤ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

13 Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΤ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ e-mails 

14 Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΤ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ chat 

15 Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΤ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ INTERNET 

16 Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΤ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

17 Ο Ζ/Τ ΟΤ ΔΥΔΗ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ 

18 ΠΟΔ ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΑΠΑΥΟΛΔΗΑΗ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ ΠΔΡΑΝ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΗΚΧΝ ΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

19 ΟΗ ΓΟΝΔΗ ΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ Ζ/Τ 

20 
ΘΑ ΑΗΘΑΝΟΟΤΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ - ΗΓΟΤΡΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΗΚΧΝ ΟΤ ΔΡΓΑΗΧΝ, ΑΝ ΓΗ' 

ΑΤΣΔ ΔΗΥΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ Ζ/Τ 

21 
ΠΟΟ "ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟ" (ΓΗΑ ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΟΤ) ΘΔΧΡΔΗ ΣΟΝ Ζ/Τ ΣΖΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΤ ΔΞΑΚΖΖ (π.χ. ΤΠΟΛΟΓΗΕΧ ΑΤΣΟ 

ΠΟΤ ΘΔΛΧ, ΑΛΛΑ ΓΔΝ ΜΑΘΑΗΝΧ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΑΤΣΟ Ο ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ) 

22 Ο ΜΔΥΡΗ ΣΧΡΑ ΣΡΟΠΟ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ, ΠΟΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΝΔΣΑΗ ΣΗ ΜΟΡΦΧΣΗΚΔ ΟΤ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 



Παράρτημα Α’ 481 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ      
 

Α/Α ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ  ΓΗΑΣΤΠΧΖ   ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ 

23 ΜΔ ΠΟΗΟΝ ΣΡΟΠΟ ΘΑ ΔΠΔΛΔΓΔ ΝΑ ΓΗΓΑΚΔΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

24 ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΑΗ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΔΗ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

25 ΔΑΝ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΖΣΑΝ ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΑ ΣΟ ΔΠΔΛΔΓΔ 

26 ΟΣΑΝ ΛΤΝΔΗ ΑΚΖΔΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ, ΠΡΟΠΑΘΔΗ ΝΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΔΗ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΒΡΗΚΔΗ 

27 ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΠΗΛΤΖ ΜΗΑ ΑΚΖΖ, ΟΣΑΝ ΚΑΝΔΗ ΛΑΘΖ ΔΡΓΑΕΔΑΗ ΜΔΥΡΗ ΝΑ ΣΑ ΓΗΟΡΘΧΔΗ 

28 
ΠΡΟΠΑΘΔΗ ΝΑ ΑΠΑΝΣΖΔΗ - ΔΝΓΗΑΦΔΡΔΑΗ ΣΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΟΤ ΘΔΣΔΗ Ο ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΧΡΑ 

29 
ΑΗΘΑΝΔΑΗ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ ΟΣΑΝ ΛΤΝΔΗ  (ΒΡΗΚΔΗ ΣΟ ΧΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ) Δ ΜΗΑ ΑΚΖΖ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ 

30 ΘΔΧΡΔΗ ΟΣΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑ ΒΑΡΔΣΟ ΚΑΗ ΜΟΝΟΣΟΝΟ ΜΑΘΖΜΑ 

31 
Ζ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΔΠΗΓΟΖ ΟΤ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΖΣΑΝ (δηλ. ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΣΑΞΖ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΣΔΣΡΑΜΖΝΟΤ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΤ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ) 

32 ΠΟΟ ΑΥΟΛΔΗΑΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΑΝ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΗΚΧΝ ΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ – ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

33 
ΠΗΣΔΤΔΗ ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ (π.χ. ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

ΑΝΑΠΣΤΟΤΝ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΟΤ, ΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΟΤ, ΣΖ ΦΑΝΣΑΗΑ ΟΤ) 

34 
ΠΟΟ ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΑ ΥΡΖΗΜΔΤΟΤΝ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΔΝΑΥΟΛΖΖ 

35 ΔΗΑΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

36 ΑΝ ΔΗΑΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ Ο ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΑΥΟΛΔΗΑΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΟ ΠΗΣΗ ΟΤ, ΔΠΑΡΚΔΗ 

37 ΑΝ ΔΗΑΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΑΝ ΔΗΥΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟΤ Ζ/Τ ΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΘΑ ΖΣΑΝ ΚΑΛΤΣΔΡΑ 

38 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΔΗ Ζ ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΣΖΝ ΔΠΗΛΤΖ ΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ "ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ" ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΚΟΠΟ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

39 
"ΔΜΠΛΟΤΣΗΕΔΣΑΗ" ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ Ζ ΔΠΗΛΤΖ ΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ Ζ/Τ (π.χ. ΚΑΝΧ 

ΔΤΚΟΛΑ ΚΑΗ ΓΡΖΓΟΡΑ ΚΑΗ ΜΔ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΜΗΑ ΤΝΑΡΣΖΖ) 

40 
ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ Ζ ΥΡΖΖ Ζ/Τ "ΠΑΔΗ" ΣΖ ΜΟΝΟΣΟΝΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΛΚΤΔΗ ΣΟ ΜΑΘΖΣΖ ΣΖ 

ΓΝΧΖ 

41 
ΔΑΝ ΑΡΓΟΣΔΡΑ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΖΔΗ Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΘΑ ΔΠΗΘΤΜΟΤΔ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ Ζ/Τ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

42 
ΔΑΝ ΔΗΑΗ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ, ΠΟΟ ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΘΑ Δ 

ΒΟΖΘΖΔΗ ΝΑ ΑΝΣΔΠΔΞΔΛΘΔΗ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΣΗ ΠΟΤΓΑΣΗΚΔ ΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

43 
ΠΟΟ ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Ζ/Τ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ "ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΣΔΗ" ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ (ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ή ΣΟ ΠΗΣΗ) 

ΠΑΝΧ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

44 
ΠΟΟ ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ζ/Τ ΑΠΑΝΣΧΝΣΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΡΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

 



482 Παράρτημα Α’ 

 

                                                                                  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

Α/Α ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ  ΓΗΑΣΤΠΧΖ   ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ 

45 
ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ ΓΗΑ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΗ ΣΟΝ Ζ/Τ ΣΖΝ ΔΠΗΛΤΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΓΝΧΖ ΠΑΝΧ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ Ζ/Τ 

46 
ΠΗΣΔΤΔΗ ΟΣΗ Ζ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖΝ ΑΗΘΟΤΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΔΗ ΣΟ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

47 
ΘΑ ΔΠΔΛΔΓΔ ΔΝΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΠΑΚΔΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΟΤ ΘΑ ΟΤ ΔΓΗΝΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ (ΜΟΝΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ) Δ 

ΤΝΘΔΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ (ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΟΣΗ ΑΠΟΤΝΓΔΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ, ΜΔ ΣΗ ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ 
ΔΞΔΣΑΔΗ Δ ΑΔΗ -ΣΔΗ) 

48 
ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΔ ΖΜΔΡΔ ΑΓΤΝΑΣΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ (ΛΟΓΧ ΑΘΔΝΔΗΑ, ΚΟΤΡΑΖ, ΑΡΓΗΧΝ, 

ΚΑΚΟΚΑΗΡΗΑ) ΘΑ  Δ ΔΝΓΗΔΦΔΡΔ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΟ ΗΝTERNET, ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΘΑ ΔΒΡΗΚΔ ΣΟ 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ, ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΔΣ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ή ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΟΤ 

49 ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ 

50 ΔΣΟ ΔΡΔΤΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  B' 

ΟΙ  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΕ  ΜΗΥΑΝΕ  ΑΠΟ  ΣΟ  ΣΕΛΟ  ΣΟΤ 

Β’  ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ  ΠΟΛΕΜΟΤ  ΜΕΥΡΙ  ΗΜΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



484 Παράρτημα B’ 

 

                                            Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  
 

 Μεηά ην πέξαο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο ζπλερίζηεθαλ θαη δεκηνχξγεζαλ  

εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Ζ ρξνλνινγηθή ζεηξά κε ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ζηαζκνχο 

(κε ζπνπδαηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηε κείσζε ηνπ ρψξνπ πνπ θαηαιάκβαλαλ θαη ηε 

αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηνπο ηζρχνο )  είλαη :  

1947. ηηο 23 Γεθεκβξίνπ νη William Shockey, Walter Brattain θαη John Bardeen 

δνθηκάδνπλ κε επηηπρία ηελ θξπζηαιινηξίνδν, πνπ έγηλε γλσζηή σο ηξαλδίζηνξ. 

1949. O Μφξηο Οπΐιθο ζπλαξκνινγεί ηνλ EDSAC, ηνλ πξψην ππνινγηζηή κε 

απνζεθεπφκελν πξφγξακκα, ζην παλεπηζηήκην ηνπ Κέκπξηηδ. 

1950. Οη κεραληθνί εξεπλεηέο ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηεο Μηλεάπνιηο θαηαζθεπάδνπλ 

ηνλ ERA 1101, έλα απφ ηα πξψηα δεκνθηιή ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ πνπ 

θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. 

1951. Οινθιεξψλεηαη ζην Δξγαζηήξην εξβνκεραληζκψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο (Massachusetts Institute of Technology, MIT) απφ 

ηνλ Σδέη Φφξεζηεξ (Jay Forrester) ε θαηαζθεπή ηνπ Whirlwind, ζην πιαίζην ελφο 

ζπκβνιαίνπ κε ην Κέληξν Δηδηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Ναπηηθνχ ησλ Ζ.Π.Α. Ο 

ππνινγηζηήο απηφο, αξρηθά ζρεδηαζκέλνο γηα πξνζνκνηψζεηο πηήζεσλ θαη κειέηεο 

αεξνδπλακηθψλ κνληέισλ, ζα εμειηρζεί ζε κία πνιχ δπλαηή, γεληθή ππνινγηζηηθή 

κεραλή. 

1952. Ο UNIVAC έρεη ήδε παξαγγειζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. θαη ειθχεη 

ηελ πξνζνρή νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Ο Σδνλ Φνλ Νφηκαλ (John von Neuamann, 

1903-1957) θαηαζθεπάδεη ζν Λνο Άιακνο ην Μαζεκαηηθφ Αλαιπηή, Απαξηζκεηή, 

Οινθιεξσηή θαη Τπνινγηζηή (Μathematical Analyser, Numerator, Intergrator and 

Computer, MANIAC 1).  

1953. Ζ ΗΒΜ θαηαζθεπάδεη θαη δηαζέηεη ηνλ πξψην ηεο κεγάιν ππνινγηζηή, ηνλ 

νπνίν νλνκάδεη "701". Σνλ επηέκβξην ε ΗΒΜ θπθινθνξεί ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά 

ην κνληέιν 701, ην πξψην απφ κία ζεηξά κνληέισλ πξννξηζκέλσλ γηα κεγάιεο 

ακπληηθέο θαη δηνηθεηηθέο εθαξκνγέο. ηνπο ππνινγηζηέο απηνχο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πξψηε θνξά κία γλήζηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε FORTRAN (FORmula 

TRANslation), δεκηνχξγεκα ηνπ Σδνλ Μπέηθεο (John Backus) ηεο ΗΒΜ. 

http://wapedia.mobi/el/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81
http://wapedia.mobi/el/EDSAC
http://wapedia.mobi/el/ERA_1101
http://wapedia.mobi/el/UNIVAC
http://wapedia.mobi/el/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
http://wapedia.mobi/el/%CE%99%CE%92%CE%9C
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1954. Έλα δηαζηαπξσκέλν ηξαλδίζηνξ ππξηηίνπ ηειεηνπνηείηαη απφ ηνλ Gordon Teal 

ηεο Texas Instruments Inc. θαη θαηεβάδεη ηηο ηηκέο ζηα $2.50. Ζ ΗΒΜ δεκηνπξγεί ην 

κνληέιν ΗΒΜ 650 κε καγλεηηθφ ηχκπαλν θαη δηαζέηεη ζηελ αγνξά 450 ηεκάρηά ηνπ. 

1955. Σα εξγαζηήξηα ηεο Βell αλαθνηλψλνπλ ηνλ ΣRADIC, ηνλ πξψην ππνινγηζηή 

εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν κε ηξαλδίζηνξ. 

1956. Δξεπλεηέο ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μαζαρνπζέηεο θαηαζθεπάδνπλ ηνλ 

ΣΥ-0, ηνλ πξψην απηνπξνγξακκαηηδφκελν ππνινγηζηή θαηαζθεπαζκέλν κφλν γηα 

απηφλ ηνλ ζθνπφ. Ζ επνρή ησλ καγλεηηθψλ δίζθσλ είλαη πιένλ γεγνλφο κε ηνλ ΗΒΜ 

305 RAMAC ζην Zellerbach ηνπ αλ Φξαλζίζθν. 

1957: ηηο 4 Οθησβξίνπ, ε Δλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηθψλ 

(Δ...Γ.) εθηνμεχεη ηνλ, 80 θηιψλ, πνχηηληθ («Γνξπθφξνο» ζηα ξσζηθά), ν νπνίνο 

απνηειεί ηνλ πξψην ηερλεηφ δνξπθφξν ζηελ ηξνρηά ηεο Γεο. ε απάληεζε, νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε πξφεδξν ηνλ Ατδελράνπεξ (Eisenhower) 

ηδξχνπλ κία ππεξεζία ππαγφκελε ζην Τπνπξγείν Άκπλαο (United States Department 

of Defense) κε ην φλνκα Γίθηπν Πξνεγκέλσλ Δξεπλεηηθψλ ρεδίσλ (Advanced 

Research Projects Agency, ARPA). θνπφο ηεο είλαη λα θαηαζηήζεη ηηο Ζ.Π.Α. 

θπξίαξρε δχλακε ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ζην ρψξν ηνπ 

ζηξαηνχ. ηελ ΑRPA ζα μεθηλήζεη ε ηδέα θαη θαηφπηλ ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

ππνινγηζηψλ, ην νπνίν ιίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα ζα θέξεη ην παζίγλσζην πιένλ 

φλνκα Internet!  

1958. Ο Σδαθ Κίικππ εθεπξίζθεη ην πξψην νινθιεξσκέλν θχθισκα ζηα 

εξγαζηήξηα ηεο Σexas Instruments γηα λα βειηηψζεη ηηο αληηζηάζεηο θαη ηνπο 

ππθλσηέο, ζηνηρεία πνπ πιένλ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πάλσ ζην ίδην θνκκάηη 

εκηαγσγνχ. O έτκνπξ Κξέη (Seymour Cray) ηεο Control Data θαηαζθεπάδεη ηνλ 

ππνινγηζηή CDC 1604, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

ηξαλδίζηνξ.  

1959. Ζ ζεηξά ησλ ππεξππνινγηζηψλ ηεο ΗΒΜ 7000 είλαη νη πξψηνη ηηο εηαηξίαο κε 

πιήξε θαηαζθεπή κε ηξαλδίζηνξ.   

1960. Ο πξνάγγεινο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή, ν DEC PDP-1, πσιείηαη γηα $120.000.  

Ζ ΗΒΜ παξνπζηάδεη ην κνληέιν 1401 ην νπνίν, παξ'φηη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχςεη 

αλάγθεο παιαηφηεξνπ ηχπνπ, πνπιά 14.000 θνκκάηηα θαη ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή ηεο 

http://wapedia.mobi/el/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
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δεχηεξεο γεληάο ππνινγηζηψλ (ηεο "γεληάο ησλ ηξαλδίζηνξ").  

1961. Βάζεη ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο Damation, ε IBM έρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 81.2% 

ζηελ ήδε ππάξρνπζα αγνξά ησλ ππνινγηζηψλ, κηαο θαη ηφηε έβγαδε ζηελ αγνξά ηελ 

ζεηξά 1400. 

1962: Ο Μάξζαι Μαθινχαλ (Marshall McLuhan, 1911-1980) γξάθεη ην βηβιίν «Ο 

Γαιάμίαο ηνπ Γθνχηελκπεξγθ» (Σhe Gutenberg Galaxy), κέζα ζην νπνίν ππάξρεη ε 

πεξίθεκε θξάζε: «Ζ ειεθηξνληθή αλεμαξηεζία ζα κεηαβάιεη ηνλ θφζκν ζε έλα 

παγθφζκην ρσξηφ». Λφγηα πξνθεηηθά, πνπ επαιεζεχνληαη πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 20νπ 

αηψλα. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 1967, θπθινθνξεί έλα λέν βηβιίν ηνπ Μάξζαι 

Μαθινχαλ κε ηίηιν «Σν Μέζν είλαη ην Μήλπκα» (Σhe Medium is the Message: An 

Inventory of Effects). Σν βηβιίν απηφ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία 

ηεο επηθνηλσλίαο, γίλεηαη αλάξπαζην θαη παξά ηελ επαλέθδνζή ηνπ ην 1989, ζήκεξα 

έρεη θαη πάιη εμαληιεζεί.  

1963: Ζ εηαηξία Digital Equipment Corporation (DEC), πνπ έρεη ηδξπζεί κφιηο έμη 

ρξφληα πξηλ απφ ηνλ Κέλεζ Ζ. Οιζελ (Kennetch H. Olsen), θαηαζθεπάδεη ηνλ PDP-8, 

ηνλ πξψην πξαγκαηηθφ minicomputer.  

1964. Ο ππεξππνινγηζηήο CDC 6600 ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ Seymour Cray. Μπνξεί 

λα εθηειεί πάλσ απφ 3000000 εληνιέο ην δεπηεξφιεπην θαη είλαη ηξεηο θνξέο πην 

γξήγνξνο απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ ππνινγηζηή ηεο ΗΒΜ.  Ζ εηαηξία ΗΒΜ, έπεηηα απφ 

έξεπλεο εηψλ, θπθινθνξεί ηνλ Απξίιην ζηελ αγνξά ηελ πεξίθεκε ζεηξά 360 (ΗΒΜ 

System/360 Computers). Οη ππνινγηζηέο ηεο ζεηξάο, βαζηζκέλνη ζε θπθιψκαηα 

κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο νινθιήξσζεο θαη κλήκεο εκηαγσγψλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα πξψηε θνξά ηνλ θψδηθα ΔΒCDIC. ε απηφλ θάζε ραξαθηήξαο αληηπξνζσπεχεηαη 

πηα κε νθηψ δπαδηθά ςεθία αλεβάδνληαο έηζη ζε 256 ην κέγηζην αξηζκφ ραξαθηήξσλ 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ. Ζ ηξίηε γεληά ππνινγηζηψλ (ε «γεληά ησλ 

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ») αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη. Ζ ΗΒΜ αλαθνηλψλεη ηνλ 

System 360, έλαλ "νηθνγελεηαθφ" ππνινγηζηή, κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφ λα 

ζπλεξγαζηνχλ 40 πεξηθεξεηαθά. Ζ αεξνπνξηθή εηαηξία American Airlines εγθαζηζηά 

έλα online ζχζηεκα θξάηεζεο εηζηηεξίσλ, ην ΗΒΜ reservation system. Ο IBM 1620 

είλαη ν πξψηνο θεληξηθφο ππνινγηζηήο (Main-frame) πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε Βφξεηα 

Διιάδα θαη ν δεχηεξνο ζε φιε ηελ Διιάδα. Δγθαηαζηάζεθε ζηε Φπζηθνκαζεκαηηθή 
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ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1964. ηελ αξρή 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιήο, φκσο ζηε ζπλέρεηα ε ρξήζε ηνπ 

επεθηάζεθε θαη ζηηο ππφινηπεο ζρνιέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

1965. H Digital Equipment Corp. παξνπζηάδεη ηνλ PDP-8, ηνλ πην επηηπρεκέλν κίλη-

ππνινγηζηή. Με ηε βνήζεηα κηαο ηειεθσληθήο γξακκήο ρακειήο ηαρχηεηαο 

δεκηνπξγείηαη ην πξψην δίθηπν επξείαο πεξηνρήο (Wide-Area computer Network) απφ 

ηε ζχλδεζε δχν ππνινγηζηψλ: ελφο ΣΥ-2, πνπ βξίζθεηαη ζην Δξγαζηήξην Λίλθνιλ 

ηνπ ΜΗΣ ζηε Μαζαρνπζέηε (ΜΗΣ Lincoln Lab, Massashussetts), θαη ελφο Q-32, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Δηαηξία Αλάπηπμεο πζηεκάησλ ζηελ Καιηθφξληα (System 

Development Corporation, Santa Monica, California). To απνηέιεζκα απφ απηή 

ζχλδεζε είλαη εληππσζηαθφ: νη ζπλδεδεκέλνη ππνινγηζηέο κπνξνχλ άλεηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηαπηφρξνλα γηα λα εμππεξεηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ρξήζηεο 

αιιά νη απιέο ηειεθσληθέο γξακκέο είλαη αθαηάιιειεο λα εμππεξεηήζνπλ απηή ηε 

ζχλδεζε, επηβεβαηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα έλα ζχζηεκα παθεηνκεηαγσγήο.  

1966. Ζ Hewlett-Packard κπαίλεη ζηελ αγνξά κε ηνλ ΖP-2115 κε ππνινγηζηηθή ηζρχ 

πνπ κφλν νη μεγάλοι ππνινγηζηέο δηέζεηαλ εθείλε ηελ επνρή. 

1968: Σνλ Αχγνπζην ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α. (United States of Defense) 

επηδηψθεη λα δηαζπλδέζεη φινπο ηνπο ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη έξεπλεο 

ζηξαηησηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζην πιαίζην ηνπ Γηθηχνπ Πξνεγκέλσλ Δξεπλεηηθψλ 

ρεδίσλ (Advanced Research Projects Agency, ARPA). Έηζη, ε εηαηξία Bolt Beranek 

and Newman (BBN) ζρεδηάδεη ην πξσηφθνιιν ΗMP (Ηnformaion Message Protocol) 

γηα ηε δηθηχσζε ππνινγηζηψλ maiframe. Παξάιιεια, αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο 

αξρίδνπλ κειέηεο ζε έλα ηνκέα, πνπ αξγφηεξα ζα νλνκαζηεί Γίθηπν Οινθιεξσκέλσλ 

Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ (Integrated Services Digital Network, ISDN). Mία λέα επνρή 

γηα ηε δηθηχσζε θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο αξρίδεη λα αλαηέιιεη.  

1970. Ζ επηθνηλσλία ππνινγηζηή κε ππνινγηζηή εμαπιψλεηαη, φηαλ ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Άκπλαο ησλ ΖΠΑ δεκηνπξγεί ην ARPANET, έλα δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ 

ππνινγηζηψλ. Γπν απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ ηεο Καιηθφξληα, έλαο ζηελ άληα Μπάξκπαξα, έλαο ζην Λνο 

Άληδειεο θαη αθφκα έλαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γηνχηα. Ζ εηαηξία Fairchild παξάγεη 

ην πξψην νινθιεξσκέλν θχθισκα κλήκεο ROM (Random Access Memory) κε ην 

http://wapedia.mobi/el/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://wapedia.mobi/el/ARPANET
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φλνκα 4100 θαη ρσξεηηθφηεηα 256 bytes, ελψ ιφγν αξγφηεξν ε Intel θαηαζθεπάδεη 

γηα πξψηε θνξά 1.024 bytes (1 Κ) RAM ζε ηππσκέλν θχθισκα.  

1971. Μηα νκάδα ηεο εηαηξείαο ΗΒΜ ζην αλ Υνζέ εθεπξίζθεη ηνλ εχθακπην δίζθν 

δηακέηξνπ 8 ηληζψλ γηα ηελ (καγλεηηθή) απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Σα ειεθηξνληθά λέα 

ηεο επνρήο αλαθέξνληαη ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο ζεηξάο 4004 ηεο Intel.  Ο 

Kenbak-1, έλαο κηθξνυπνινγηζηήο, πσιείηαη γηα $750. Ζ εηαηξία Intel Corporation 

θαηαζθεπάδεη ηνλ πξψην κηθξνεπεμεξγαζηή, ηνλ πεξίθεκν 4004, ν νπνίνο κπνξνχζε 

λα εθηειεί 60.000 πξάμεηο ην δεπηεξφιεπην, επίδνζε πνπ αλνίγεη ην δξφκν ζηνπο 

κηθξνυπνινγηζηέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηα κέζα ηεο 10εηίαο.  Σνλ Αχγνπζην, ε 

εηαηξία Intel θαηαζθεπάδεη ηνλ πξψην κηθξνεπεμεξγαζηή ζηα νθηψ bits κε ηελ 

νλνκαζία 8008. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 1974, ην επφκελν κνληέιν είλαη γεγνλφο: 

νλνκάδεηαη 8080 θαη ζα απνηειέζεη ηνλ αξρηθφ θξίθν κηαο αιπζίδαο λέσλ 

επεμεξγαζηψλ κε ηα νλφκαηα: 8086(1978), 80286 (1982), 80386 (1985), 80486 

(1989), Pentium (1993) θαη Pentium Pro (1995), νη νπνίνη ζα ππνζηεξίμνπλ 

εθαηνκκχξηα ππνινγηζηψλ κέζα ζηα επφκελα 30 ρξφληα. Ζ επνρή ηεο δφμαο ηνπ 

ππξηηίνπ μεθηλά.  

1972. Ζ Hewlett-Packard αλαθνηλψλεη ηνλ ΖP-35 "σο έλαλ γξήγνξν, θνβεξφ, 

ζσζηφ θαη ρσξίο αληαγσληζηή" ππνινγηζηή.  Ο ηεβ Βφδληαθ (Steve Wozniak) 

θαηαζθεπάδεη ην δηθφ ηνπ "Blue box", έλα κεράλεκα πνπ θάλεη ηειεθσληθέο θιήζεηο. 

1973. Ο Robert Metcalfe επηλνεί ην δίθηπν Ethernet ζην εξεπλεηηθφ θέληξν ηεο 

Υerox.  Ο Μicral είλαη ν πην ζχγρξνλνο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο, πνπ βαζίδεηαη ζην 

κηθξνεπεμεξγαζηή 8008 ηεο Intel. ρεδηάδεηαη απφ ηνλ Don Lancaster ν "Tv 

Typewriter", ν νπνίνο κπνξεί λα εκθαλίδεη γηα πξψηε θνξά αιθαξηζκεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηελ νζφλε κηαο απιήο ηειεφξαζεο. 

1974. Οη εξεπλεηέο ηεο Υerox ζην Palo Alto Research Center ζρεδηάδνπλ ηνλ πξψην 

ππνινγηζηή εθνδηαζκέλν κε πνληίθη (mouse). H Scelbi δηαθεκίδεη ηνλ ππνινγηζηή 

8Ζ, πνπ είλαη ν πξψηνο παλακεξηθαληθά δηαθεκηδφκελνο ππνινγηζηήο βαζηδφκελνο 

ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή 8008 ηεο Intel.  Οη επηζηήκνλεο ησλ International Network 

Working Group θαη Internetting Project ζρεδηάδνπλ ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο ΗΡ 

(Ηnternetworking Protocol) θαη TCP (Transmission Control Protocol), ηα νπνία 

νξίδνπλ κέρξη ζήκεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κελχκαηα (εληνιέο ή αξρεία) 

http://wapedia.mobi/el/%CE%99%CE%92%CE%9C
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δηαηξέρνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Βαζηθφ πξνηέξεκα ηνπ εληαίνπ 

πξσηνθφιινπ TCP/IP απνηειεί ην γεγνλφο φηη, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θφκβνο ηνπ 

δηθηχνπ ηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθηφο ιεηηνπξγίαο, απηφκαηα παξαθάκπηεηαη. 

Έηζη ην δίθηπν δελ θαηαξξέεη, αιιά ζπλερίδεη θαλνληθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

εμαζθαιίδνληαο αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά. Ζ ππεξεζία DARPA απνθαζίδεη ζχληνκα 

ηελ ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ TCP/IP ζηελ αγνξά. Μία ηερληθή αλαθάιπςε ηεξάζηηαο 

ζεκαζία, πξαγκαηνπνηεκέλε ηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ απφ κία θαζαξά 

ζηξαηησηηθή ακεξηθαληθή ππεξεζία, αθήλεηαη ειεχζεξε ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν, 

απνδεηθλχνληαο φηη κεξηθέο θνξέο νη θαλφλεο αλαηξέπνληαη.  Ζ εηαηξία Motorola 

θαηαζθεπάδεη ηνλ επεμεξγαζηή 6800.  

1975. Γεκηνπξγείηαη ην Telnet, λέα ππεξεζία ηνπ δηαδηθηχνπ. ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ 

ε εηαηξία Micro Instruments Telemetry Systems θαηαζθεπάδεη ζην Νέν Μεμηθφ ηνλ 

ππνινγηζηή Altair 8800, βαζηζκέλν ζηνλ επεμεξγαζηή ησλ 8 bits Intel 8080. Σνλ 

Ηαλνπάξην ην πεξηνδηθφ "Popular Electronics" παξνπζηάδεη ηνλ Αltair 8800 βαζηζκέλν 

ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο Intel 8008. Ζ εηθνληθή ππνκνλάδα (VDM), πνπ 

ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ Lee Felsenstein, πινπνηεί ηε ραξηνγξαθεκέλε αιθαξηζκεηηθή 

θάξηα νζφλεο γηα πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο.  Πξφθεηηαη γηα έλα άθνκςν θνπηί 

κηθξψλ δηαζηάζεσλ κε 252 bytes RAM, εθνδηαζκέλν κε δεθάδεο κηθξνχο δηαθφπηεο 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε δπαδηθή κνξθή. Υσξίο πιεθηξνιφγην 

θαη νζφλε, κφλν κεξηθά LEDs πνπ αλαβνζβήλνπλ πιεξνθνξνχλ ην ρξήζηε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα κε ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ αγνξά ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ ηηκή ησλ 393 δνιαξίσλ, γίλεηαη εμψθπιιν ζην πεξηνδηθφ 

"Popular Electronics". Ζ επνρή ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ έρεη αλεπίζεκα 

αξρίζεη, θαζψο βξηζθφκαζηε πηα ζηελ ηέηαξηε γεληά ππνινγηζηψλ, ηε «γεληά ησλ 

chips".  Οη Μπηι Γθέηηο (William Hl Gates) θαη Πνι Αιελ (Paul G.Allen) ηδξχνπλ 

ζηηο 4 Απξηιίνπ ηελ εηαηξία Microsoft κε έλαλ θαη κνλαδηθφ ζθνπφ : 'Δλαο 

ππνινγηζηήο κέζα ζε θάζε ζπίηη! Φαίλεηαη πσο ζα ην θαηαθέξνπλ.  

1976. O ηεβ Βφδληαθ ζρεδηάδεη ηνλ ππνινγηζηή Apple I. Ο ππνινγηζηήο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ πάλσ ζε κία κνλαδηθή πιαθέηα θπθισκάησλ. Οη 

εχθακπηνη καγλεηηθνί δίζθνη δηακέηξνπ 51/4 πινπνηνχληαη σο θαηαζθεπή απφ ηελ 

Shugart Associates. Παξνπζηάδεηαη ν ππεξππνινγηζηήο Cray I, δεκηνπξγία ηνπ 

έηκνπο Κξέη (Seymour Cray). Οη ηηβελ Σδνκπο (Steven P. Jobs) θαη ηέθελ Βφδληαθ 
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(Stephen G. Wozniak) ηδξχνπλ ζην γθαξάδ (!) ησλ γνληψλ ηνπ Σδνκπο ζηελ 

Καιιηθφξληα ηελ εηαηξία Apple. ε ιίγεο εβδνκάδεο θαηαζθεπάδνπλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ζην Homebrew Computer Club ηνπ Palo Alto ηνλ ππνινγηζηή Applie I, 

ν νπνίνο ζχληνκα βγαίλεη ζηελ αγνξά ζηελ ηηκή ησλ 666,66 δνιιαξίσλ, ελψ έλα 

ρξφλν αξγφηεξα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ Apple II. Υξήζε ηεο ηειενπηηθήο ζπζθεπήο σο 

νζφλε, ρξσκαηηζηά γξαθηθά θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζεθεχνληαη θαη «ηξέρνπλ» κε 

ηε βνήζεηα ελφο θνηλνχ θαζεηφθσλνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηνλ Apple 

II λα αμίδεη ηα 1.298 δνιιάξηα πνπ θνζηίδεη.  Ζ εηαηξία ΑΣ&Σ Βell Laboratories 

δεκηνπξγεί ην ινγηζκηθφ UUCP (UNIX-to-UNIX Copy Program). Απηφ επηηξέπεη θαη 

θαζνξίδεη ηε κεηαθνξά αξρείσλ κεηαμχ δχν ππνινγηζηψλ πνπ ηξέρνπλ ην ζχζηεκα 

UNIX θαη έρνπλ ζπλδεζεί κεηαμχ ηνπο κε ηε βνήζεηα δχν ζπζθεπψλ modem θαη ησλ 

θνηλψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ γξακκψλ. Γξάθεηαη ην πξψην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, ην CD/M.  

1977. Ζ εηαηξεία Σandy Radio Shack παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνυπνινγηζηή TRS-80. Ζ 

Apple Computers παξνπζηάδεη ηνλ Αpple II. Ζ Commodore παξνπζηάδεη ηνλ PET 

2001. (Personal Electronic Transactor). Oη Γνπάξλη Κξίζηηαλζνλ (Ward Christianson) 

θαη Ράληη νπο (Randy Suess) ηδξχνπλ ζην ηθάγν ηνπ Ηιηλφτο ηελ - πηζαλφηαηα - 

πξψηε Βάζε (Bulletin Board System, BBS) ζηνλ θφζκν.  

1978. Ο VAX 11/780 απφ ηελ Digital Equipment Corp. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίδεη 4.3 Gigabytes εηθνληθήο κλήκεο, μεπεξλψληαο εθαηνληάδεο 

θνξέο ηελ ηζρχ ησλ κηθξνυπνινγηζηψλ. 

1979. Ζ Motorola παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή 68000. 

1980. Οη John F. Shock θαη Jon A. Hupp ζηo Κέληξν Δξεπλψλ ηεο Xerox ζην Πάιν 

Άιην δεκηνπξγνχλ ην "ζθνπιήθη" (worm), έλα κηθξφ πξφγξακκα, ην νπνίν ςάρλεη 

ζην δίθηπν ηεο εηαηξείαο γηα αδξαλείο επεμεξγαζηέο, γηα λα ηνπο αλαζέζεη εξγαζίεο.Ζ 

Seagate Technology δεκηνπξγεί ηνλ πξψην ζθιεξφ δίζθν γηα κηθξνυπνινγηζηέο, ηνλ 

ST-506. Δκθαλίδεηαη ν πξψηνο νπηηθφο δίζθνο, ν νπνίνο έρεη κεγαιχηεξε 

ρσξεηηθφηεηα απφ ηελ δηζθέηα 5 1/4΄΄. Καηαζθεπάδεηαη ν ππνινγηζηήο Sinclair 

ZX80.  

1981. Ζ Xerox παξνπζηάδεη ηνλ "Σhe Star", ηνλ πξψην πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε 

Γξαθηθφ Πεξηβάιινλ Γηεπαθήο - ΓΠΔ (Graphical user interface, GUI). O Άληακ 
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Όζκπνξλ (Adam Osborne) νινθιεξψλεη ηνλ πξψην θνξεηφ ππνινγηζηή, πνπ θέξεη ην 

φλνκά ηνπ (Osborne). Επγίδεη 24 ιίβξεο θαη θνζηίδεη $1,795. Ζ ΗΒΜ παξνπζηάδεη ηνλ 

IBM PC θαη θαηαθηά ηελ αγνξά. O ΗΒΜ PC είλαη ν πξφγνλνο φισλ ηνλ ζεκεξηλψλ 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (PC). Γηαζέηεη σο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην PC-DOS, 

δεκηνπξγία ηεο Microsoft, ηεο εθθνιαπηφκελεο ηφηε εηαηξείαο ηνπ Μπηι Γθέηηο. Ζ 

Sony παξνπζηάδεη ηελ πξψηε δηζθέηα 31/2΄΄ θαη ηνλ νδεγφ ηεο. Tνλ Αχγνπζην ε 

εηαηξία ΗΒΜ παξνπζηάδεη ζηελ αγνξά ηνλ πξψην πξνζσπηθφ ππνινγηζηή κε ηε κνξθή 

πνπ ηνλ μέξνπκε ζήκεξα. Σν επίζεκν φλνκά ηνπ είλαη αθξηβψο απηφ, ΗΒΜ Personal 

Computer (PC), ελψ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη θηηαγκέλν απφ 

ηε Microsoft θαη θέξεη ην φλνκα Personal Computer Disk Operating System (PC-

DOS) ή δηαθνξεηηθά ΜS-DOS. Σα PCs είλαη πιένλ γεγνλφο. Ο θφζκνο αλαθαιχπηεη 

κία θαηλνχξγηα ζπζθεπή γηα ην ζπίηη, ε νπνία ζηγά-ζηγά ηείλεη λα παξακεξίζεη φιεο 

ηηο άιιεο. Σα κνληέια ΥΣ θαη ΑΣ ζα αθνινπζήζνπλ ιίγν αξγφηεξα.  Σνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1981 ε ΗΒΜ παξνπζηάδεη ηνλ πξψην IBM PC κε κλήκεο, κηα κνλάδα δηζθέηαο. Ο 

ΗΒΜ PC πεξηιάκβαλε ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο MS-DOS, ηεο 

Microsoft.  

1983. H Compaq Computer Corp. παξνπζηάδεη ηνλ πξψην "θιψλν" ηνπ IBM PC.  

Σν Φεβξνπάξην ε εηαηξία Microsoft δεκηνπξγεί σο ζπκπιήξσκα ηνπ MS-DOS, έλα 

γξαθηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην φλνκα Microsoft Windows 1.0 ην νπνίν επηηξέπεη 

ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία δχν πξνγξακκάησλ θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ην έλα ζην 

άιιν. Με βαζηέο ξίδεο ζηα γξαθηθά πεξηβάιινληα εξγαζίαο, πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ήδε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία νη εηαηξίεο Xerox (6085 Star) θαη Apple, ηα Windows 

μεθηλνχλ ηε δηθή ηνπο ιακπξή ζηαδηνδξνκία ζην ρψξν ηνπ ινγηζκηθνχ (software). Ζ 

Apple παξνπζηάδεη ηε Lisa, ηνλ πξψην ππνινγηζηή κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ (GUI), 

“πνληίθη”, “παξάζπξα” θαη δηθφ ηνπ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Ο επεμεξγαζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ ν Motorola 68000 θαη ε ηηκή ηνπ 10.000 δνιάξηα. Ζ Lisa δελ 

κπφξεζε λα πεηχρεη εκπνξηθά, θπξίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο, παξά ην φηη ήηαλ 

πνιχ πξσηνπνξηαθφο ππνινγηζηήο γηα ηελ επνρή. 

1984. Παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Αpple Computers ν ππνινγηζηήο Apple Macintosh. 

Γηαζέηεη πνληίθη θαη ΓΠΔ. Ζ εηαηξεία δαπαλά ζηνλ ηειηθφ ηνπ Super Bowl $1.5 

εθαηνκκχξην δνιάξηα γηα ηε δηαθήκηζή ηνπ. H IBM παξνπζηάδεη ηνλ IBM PC-AT 

(PC Advanced Technology), ν νπνίνο είλαη 3 θνξέο ηαρχηεξνο απφ ηνλ αξρηθφ PC θαη 
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βαζίδεηαη ζην λέν κηθξνεπεμεξγαζηή ηεο Intel, ηνλ 286. Ο ΑΣ δηαζέηεη δίαπιν (bus) 

ISA ησλ 16-bits θαη είλαη ν πιένλ ζχγρξνλνο γηα ηελ επνρή ηνπ ππνινγηζηήο. H 

εηαηξία Αpple θαηαζθεπάδεη ηνλ πξψην ππνινγηζηή ηεο ζεηξάο Μacintosh (κνληέιν 

128). Πξσηνπνξηαθά πνιχρξσκα παξάζπξα κε θαηαιφγνπο επηινγψλ, ρξήζε 

πνληηθηνχ θαη δεκηνπξγία ιίγσλ αιιά πνιχ αμηφινγσλ εθαξκνγψλ ραξίδνπλ ζηνπο 

Macintosh κία μερσξηζηή ζέζε ζην ρψξν ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. Γπζηπρψο 

φκσο, ηα αμηνπξφζεθηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δελ αξθνχλ γηα λα θάλνπλ ηε «κακά» 

εηαηξία λα κειεηήζεη θαη λα ραξάμεη καθξνπξφζεζκα κία ζσζηή ζηξαηεγηθή. 

Δκθαλίδνληαη νη πξψηεο δηζθέηεο 3,5 ηληζψλ θαη θαηαθηνχλ ηελ αγνξά ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ κεγέζνπο, ηεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο θπζηθήο αληνρήο. 

H Αpple παξνπζηάδεη ηνλ Macintosh, ηνλ πξψην επηηπρεκέλν ππνινγηζηή, πνπ ν 

έιεγρφο ηνπ γηλφηαλ κέζσ ηνπ “πνληηθηνχ” θαη ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Τπήξραλ θαη εδψ επεμεξγαζηήο Motorola 68000, θαζψο θαη πνιιέο απφ ηηο 

θαηλνηνκίεο ηεο Lisa, αιιά ζε πνιχ θζελφηεξε ηηκή (2.500 δνιάξηα). Ο Macintosh 

ζπλνδεπφηαλ απφ εθαξκνγέο, φπσο ην MacPaint (ινγηζκηθφ ζρεδίαζεο) θαη ην 

MacWriter (ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ).H IBM παξνπζηάδεη ηνλ IBM PC/AT, 

κε ηνλ επεμεξγαζηή 80286, 256Κ κλήκεο RAM, 16bit δίαπιν θαη νδεγφ δηζθέηαο 

πςειήο ππθλφηεηαο. 

1985. H Philips παξνπζηάδεη ην CD-ROM. 

1986. Ζ Compaq αλαθνηλψλεη ηνλ ππνινγηζηή Deskpro 386. Δκθαλίδεηαη ν πξψηνο 

Amstrad PC, o PC1512, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ PC1640. Δίλαη νη θζελφηεξνη 

πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο ζηελ Δπξψπε κε δπλαηφηεηεο ίδηεο κε ηνπο πνιχ 

αθξηβφηεξνπο ηεο ΗΒΜ θαη άιισλ θαηαζθεπαζηψλ. Ζ εκθάληζή ηνπο δίλεη κεγάιε 

ψζεζε ζηελ αγνξά πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ. 

1987. H IBM παξνπζηάδεη ηνπο κηθξνυπνινγηζηέο PS/2, νη νπνίνη δηαζέηνπλ δηζθέηα 

31/2 ηληζψλ θαη θάξηα νζφλεο VGA. Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ε ηερλνινγία Micro 

Channel Architecture (ΜCA) θαη ν πξψηνο δίαπινο "Plug and Play" γηα 

κηθξνυπνινγηζηέο.  Σν ινγηζκηθφ UUCP, γξακκέλν αξρηθά γηα ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα UNIX, κεηαγξάθεηαη γηα λα «ηξέρεη» θαη ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο 

(PC) ζε πεξηβάιινλ DOS, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ κεηαμχ 

FidoNet θαη Usenet.  Ζ ΗΒΜ παξνπζηάδεη ηε λέα γεληά πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ηεο, 

ηελ νηθνγέλεηα PS/2. Παξάιιεια, αλαθνηλψλεη λέεο, κεγαιχηεξεο κλήκεο  DRAM 

http://wapedia.mobi/el/Amstrad


Παράρτημα B’ 493 

 

      Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ     
 

ησλ 4ΜΒ.Ζ Apple αλαθνηλψλεη λέα κνληέια Macintosh, ηνλ Macintosh SE θαη ηνλ 

Macintosh II, πνπ πξνζθέξνπλ γηα πξψηε θνξά ρξψκα θαη δπλαηφηεηα πξνζζήθεο 

δηάθνξσλ πεξηθεξεηαθψλ. 

1988. Ο ζπλέηαηξνο θαη ζπληδξπηήο ηεο Apple ηεβ Σδνκπο εγθαηαιείπεη ηελ 

εηαηξεία θαη δεκηνπξγεί δηθή ηνπ, ηελ νπνία νλνκάδεη "Unveil the Next". H Compaq 

θαη άιινη θαηαζθεπαζηέο θιψλσλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ δεκηνπξγνχλ ην (EISA) 

Δnhanced Industry Standard πνπ παξφιν ην Micro channel δηαηεξεί ηε ζπκβαηφηεηά 

ηνπ κε ηνλ ήδε ππάξρνληα δίαπιν ΗSA. To "ζθνπιήθη" worm ηνπ Robert Morris 

εμαπιψλεηαη ζην δίθηπν ARPANET. Ο 23ρξφλνο Morris, γηνο ελφο απφ ηνπο 

ππεχζπλνπο αζθαιείαο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, εμαπιψλεη ην worm ζην 

δίθηπν θαη πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε 6.000 σο ζε 60.000 "host" ππνινγηζηέο ηνπ. 

Παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά νη πξψηνη έγρξσκνη εθηππσηέο laser.  

1989. Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνλ (P4) γλσζηφ σο 486 κηθξνεπεμεξγαζηή, ν νπνίνο 

πεξηέρεη παξαπάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην ηξαλδίζηνξ. Παξάιιεια παξνπζηάδεη θαη ην 

chipset γηα κεηξηθέο πιαθέηεο πνπ ζα δέρνληαη ην λέν κηθξνεπεμεξγαζηή. Σν 

Δπξσπατθφ Κέληξν Ππξεληθψλ Δξεπλψλ (CERN) μεθηλά πξνζπάζεηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο πξσηνθφιινπ γηα ηελ επηθνηλσλία ππνινγηζηψλ κε ζηφρν ηελ 

αληαιιαγή εγγξάθσλ. Γεκηνπξγείηαη ην πξσηφθνιιν http πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξνζπέιαζε εγγξάθσλ κε θείκελν θαη εηθφλεο απφ ππνινγηζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη ην ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ.  Σν Μάξηην ν Σηκ Μπέξλεξο-Λη (Tim Berners-Lee) δεκηνπξγεί ζην 

Δπξσπατθφ Κέληξν Ππξεληθψλ Δξεπλψλ (CERN) ηεο Διβεηίαο ηνλ Παγθφζκην 

Πιεξνθνξηαθφ Ηζηφ (World Wide Web, WWW). Ζ βαζηθή ηδέα είλαη απιή: ζηήζηκν 

εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ κε θείκελα, εηθφλεο θαη ήρνπο ζε πεξηβάιινλ ηχπνπ Windows 

επάλσ ζην Internet. Ζ εθαξκνγή ηεο μεθηλά ακέζσο θαη πνιχ γξήγνξα θπξηεχεη ην 

Γηαδίθηπν. Υηιηάδεο ζεκεία Web ζηήλνληαη θαη ειάρηζηα ρξφληα αξγφηεξα ε 

δηεχζπλζε Web θαζίζηαηαη απαξαίηεηε δίπια ζηελ ηαρπδξνκηθή, ηελ ηειεθσληθή θαη 

ηελ ειεθηξνληθή.  Σν Μάην ε εηαηξία Microsoft θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ηελ έθδνζε 

3.0 ησλ Windows, πνπ γίλεηαη ε αηηία γηα κία κεγάιε ψζεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο. Οη απμεκέλεο δπλαηφηεηεο θαη 

επθνιίεο θαζψο θαη ηα πνιιά θαηλνχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε εθαηνκκχξηα λένπο ρξήζηεο παγθφζκηα λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν ησλ 

http://wapedia.mobi/el/%CE%A3%CF%84%CE%B7%CE%B2_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%82
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ππνινγηζηψλ. Ζ βειηησκέλε έθδνζε 3.1. θπθινθνξεί δχν ρξφληα αξγφηεξα θαη ε 

δπλακηθή παξνπζία ηεο Μicrosoft ζηελ αγνξά αξρίδεη λα αξρίδεη λα γίλεηαη πιένλ 

θαλεξή. Παξνπζηάδεηαη ν πξψηνο επεμεξγαζηήο πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ έλα 

εθαηνκκχξην ηξαλδίζηνξ, είλαη ν i860 ηεο Intel, έλαο  επεμεξγαζηήο ηερλνινγίαο 

RISC (Reduce Instruction Set Computer). To ίδην ξεθφξ θαηαξξίπηεη θαη άιιε κηα 

δεκηνπξγία ηεο Intel ηε ρξνληά απηή, ν 80486. Γελληέηαη ν “Παγθφζκηνο Γηθηπαθφο 

Ηζηφο” (WWW - World Wide Web), ζην εξγαζηήξην ππξεληθήο θπζηθήο CERN ηεο 

Γελεχεο, κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη βνήζεηα θαη επηθνηλσλία ζηνπο επηζηήκνλεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν ζε εξεπλεηηθά ζέκαηα. 

1990. Γεκηνπξγείηαη ε ππεξεζία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ κε ηελ θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ηνπ Σηκ Μπέξλεξο-Λη (Σim Berners-Lee), εξεπλεηή ηνπ CERN. Ο Λη 

δεκηνπξγεί ην πξσηφθνιιν http, ηε δηεπζπλζηνδφηεζε ηζηνζειίδσλ (URI, πξφδξνκν 

ηνπ ζεκεξηλνχ URL) θαη ηε γιψζζα χαρτογράυησης ηζηνζειίδσλ HTML. Ζ 

Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 3.0.  Mέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ζα πνπιεζνχλ δχν 

εθαηνκκχξηα παθέηα. 

1991 Αξρίδεη ε αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux απφ ηνλ Λίλνπο 

Σφξβαιληο. Ζ Microsoft αλαβαζκίδεη νπζηαζηηθά θαη ην MS-DOS κε ηελ έθδνζε 5.0. 

1992 Ζ Microsoft θπθινθνξεί ηελ έθδνζε 3.1 ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

Windows. 

1993. H Intel παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή Pentium (P5). Αιιάδεη απφ 

αξηζκνχο ζε νλφκαηα ηελ νλνκαηνδνζία ζηνπο επεμεξγαζηέο ηεο . Ο λενεθιεγήο 

πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α. Μπηι Κιίληνλ (William J. Clinton) ηδξχεη ζηηο 15 επηεκβξίνπ 

ηελ Δζληθή Πιεξνθνξηθή Τπνδνκή (National Information Infrastructure, NII) κε 

ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ψζηε 

νη άλζξσπνη λα ζπλδένληαη κέζσ ησλ ππνινγηζηψλ γξήγνξα θαη εχθνια θαη λα 

απνιακβάλνπλ πιήζνο ππεξεζηψλ θαη πεγψλ πιεξνθφξεζεο. H Intel αλαθνηλψλεη ηνλ 

Pentium, ηελ πέκπηε γεληά ηεο νηθνγέλεηαο επεμεξγαζηψλ πνπ μεθίλεζε ην 1979. Ο 

Pentium απνηειείηαη απφ ηξία εθαηνκκχξηα ηξαλδίζηνξ θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη 

ηαρχηεηεο κέρξη 300MIPS ζηα 100ΜHz. Κπθινθνξεί ην Mosaic, ε γξαθηθή 

εθαξκνγή πινήγεζεο γηα ην δηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο ησλ Windows ππνινγίδνληαη ζε 

25 εθαηνκκχξηα. 

1994: Δγθαζίδξπζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ Πιεξνθνξηψλ (World Wide Web).  Ζ 
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εηαηξία Apple θαηαζθεπάδεη ηνλ πξψην ππνινγηζηή ηεο εηξάο Power Macintosh. 

Βαζηζκέλνο ζηνλ επεμεξγαζηή RISC (Reduced Instruction Set Computers), πξντφλ 

ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξηψλ ΗΒΜ θαη Μνtorola, είλαη ζε ζέζε λα «ηξέμεη» 

πξνγξάκκαηα ηφζν γηα PC φζν θαη γηα Macintosh! Σα ζχλνξα πέθηνπλ, αιιά ε αγνξά 

δελ αληαπνθξίλεηαη πνιχ ζεηηθά. Σν κνλνςήθην πνζνζηφ ηεο Αpple ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ αξρίδεη θαη δεκηνπξγεί ζχλλεθα πάλσ απφ ηελ 

θαιή, αιιά κάιινλ επηπφιαηε, εηαηξία. Σν Μάξηην, ε Apple Computer, Inc. 

παξνπζηάδεη ζηελ αγνξά ηνπο πξψηνπο Power Macintosh. Σνλ Απξίιην, ηδξχεηαη ε 

Netscape Communications Corporation. Οη πεξηζζφηεξνη ππνινγηζηέο έρνπλ πιένλ 

νδεγφ CD-ROM, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε έρεη απμεζεί πνιχ. Ο θαζεγεηήο Thomas 

Nicely αλαθαιχπηεη φηη ν επεμεξγαζηήο Pentium ηεο Intel έρεη θάπνην ιάζνο. Σν 

απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηνπ αξηζκνχ 4.195.835 κε ηνλ αξηζκφ 3.145.727 δελ είλαη 

ην ζσζηφ. Ζ Intel παξαδέρεηαη ην ιάζνο θαη αλαθνηλψλεη φηη ζα αληηθαηαζηήζεη 

φινπο ηνπο Pentium πνπ θπθινθνξνχλ.   

1995. Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνλ Pentium Pro, ηνλ πξψην ζηελ νηθνγέλεηα ησλ (P6). H 

Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 95, ην πξψην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα θιψλνπο 

πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ, βαζηζκέλν ζην MS-DOS, αιιά κε ΓΠΔ.  ηηο 24 Απξηιίνπ 

θαη αθνχ ήδε έρνπλ πξνεγεζεί ηα «ζηηβαξά» Windows NT, ε εηαηξία Microsoft 

θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. κηα λέα, δηαθνξεηηθή έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, 

πιένλ, πξνγξάκκαηνο Windows κε ηελ νλνκαζία Windows 95. Ζ ηεξάζηηα δηαθήκηζε 

πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξσηφγλσξε γηα ηνλ θφζκν ησλ ππνινγηζηψλ, γίλεηαη κφλν γηα 

εκπνξηθνχο ιφγνπο. Σα πξνηεξήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη πνιιά θαη αμηφινγα: 

ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα βξίζθνπλ ηε ιχζε ηνπο, ελψ δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζην 

Ηnternet είλαη ελζσκαησκέλεο ζε απηφ. H Walt Disney παξνπζηάδεη ην "Toy Story" 

ηελ πξψηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ έγηλε απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε 

ππνινγηζηή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ππνινγηζηέο ηεο Silicon Graphics θαη ζηαζκνί 

εξγαζίαο ηεο Sun. Μφιηο 110 άλζξσπνη δνχιεςαλ γηα απηή ηελ ηαηλία, ηε ζηηγκή πνπ 

γηα κηα νπνηαδήπνηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ρσξίο ηε ρξήζε ππνινγηζηή, είλαη 

απαξαίηεηνη 600. H Intel πξνσζεί ζηελ αγνξά ηελ έθηε γεληά επεμεξγαζηψλ ηεο, ηνπο 

Pentium Pro. H Sun Microsystems ζρεδηάδεη ηε Java, κηα γιψζζα δεκηνπξγίαο 

δσληαλψλ ζειίδσλ γηα ην δηαδίθηπν. Σν πξψην ηεο φλνκα ήηαλ Oak, αιιά ε νκάδα 

πνπ ηε ζρεδίαζε απνθάζηζε φηη ην φλνκα απηφ δελ ηαίξηαδε γηα ιφγνπο κάξθεηηλγθ. 

ηηο 24 Απγνχζηνπ, ε Microsoft αλαθνηλψλεη ηα Windows 95.  
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1997. Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή Pentium II, έλαλ Pentium Pro κε 

ηερλνινγία MMX γηα ηελ ππνζηήξημε πνιπκέζσλ. Σνλ Ηαλνπάξην, ε Intel 

παξνπζηάδεη ηνλ Pentium κε έμηξα εληνιέο πνιπκέζσλ (MMX). Ζ Microsoft 

θπθινθνξεί ην Office 97. Κπθινθνξεί ν Pentium II, γλσζηφο θαη κε ηελ θσδηθή 

νλνκαζία Klamath. Δίλαη έλαο Pentium Pro κε επεθηάζεηο ΜΜΥ. Κπθινθνξεί ε 

έθδνζε 4 ησλ Netscape Communicator θαη Microsoft Internet Explorer. 

1998. Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 98, πνιχ βειηησκέλε έθδνζε ησλ 

Windows 95. Χζηφζν θαη απηφ ην Λεηηνπξγηθφ χζηεκα βαζίδεηαη ζην MS-DOS.  

Ζ Microsoft θπθινθνξεί ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows 98. Σν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην δηαδίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Σν δηαδίθηπν αξρίδεη λα γίλεηαη κέζν 

δηαθίλεζεο αθφκα θαη ησλ κεηνρψλ. Σνλ Απξίιην αλαθνηλψλεηαη ν Pentium II Xeon. 

Ο θπβεξλνρψξνο απνθηά "πχιεο" (portals) ή δηθηπαθνχο ηφπνπο. Πξφθεηηαη γηα 

“ηφπνπο” ζην δηαδίθηπν, νη νπνίνη ζηελ θεληξηθή ηνπο ζειίδα πεξηιακβάλνπλ φια φζα 

ζα ήζειε λα βξεη θαλείο, π.ρ., επηθαηξφηεηα, ζέκαηα ςπραγσγίαο, παξαπνκπέο γηα 

αγνξέο δίζθσλ, βηβιίσλ θά.  

ηηο 18 Ματνπ 1998, ην ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη 20 Πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ κελχνπλ 

ηε Microsoft, γηαηί ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο ρξεζηκνπνηεί ηε δχλακή ηεο γηα λα 

βιάςεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Σνλ Οθηψβξην αξρίδεη ε πνιπζπδεηεκέλε δίθε. Σν 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux παξνπζηάδεη ηεξάζηηα εμάπισζε. H America On Line, ν 

κεγαιχηεξνο θνξέαο δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, εμαγνξάδεη ηε Netscape. Αλαθνηλψλεηαη 

φηη ε επφκελε έθδνζε ησλ Windows ζα ιέγεηαη Windows 2000. Μφλν πνπ ηα 

θαηλνχξηα Windows δελ ζα είλαη εμέιημε ησλ Windows 98 αιιά ησλ Windows NT.   

Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνλ Celeron, κηα θζελφηεξε έθδνζε ηνπ επεμεξγαζηή Pentium II. 

1999. Ζ Ηntel παξνπζηάδεη ηνλ Pentium III, έλα κηθξνεπεμεξγαζηή Pentium II 

εθνδηαζκέλν κε SSE (Streaming SIMD Extensions). Ο Pentium ΗΗΗ, γλσζηφο θαη κε 

ηελ θσδηθή νλνκαζία Katmai, επηηπγράλεη ην Μάξηην ζηηο ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ 450 θαη 500MHz, αιιά ε αγνξά είλαη ιίγν επηθπιαθηηθή απέλαληί ηνπ. 

Γεκηνπξγείηαη δήηεκα κε ην ιεγφκελν κνλαδηθφ αξηζκφ ζεηξάο θάζε νινθιεξσκέλνπ 

ηζηπ πνπ δηαβάδνπλ θάπνηεο εθαξκνγέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ επεμεξγαζηή ζε ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φπνπ ε Intel 

ζέιεη λα εμαζθαιίζεη πςειά επίπεδα αζθάιεηαο. Ζ ζέζε απηή ακθηζβεηείηαη έληνλα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ελψ νη αληηδξάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ 
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παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αλσλπκηαο ηνπ ρξήζηε. Ζ Intel δειψλεη φηη ν 

αξηζκφο απηφο ζα είλαη εμ νξηζκνχ απελεξγνπνηεκέλνο θαη ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

ηνλ ελεξγνπνηήζεη εθφζνλ ην επηζπκεί.  

Δκθαλίδεηαη ν Celeron 366 γηα βάζε Socket370. Οη ζθιεξνί δίζθνη IDE μεπεξλνχλ 

ζε ρσξεηηθφηεηα ηα 20GB. O επεμεξγαζηήο ηνπ 1GHz ζηα εξγαζηήξηα ηεο Intel είλαη 

γεγνλφο. Κπθινθνξνχλ ηα Windows 98 Second Edition (2εο έθδνζεο) θαη νη 

δνθηκαζηηθέο (beta) εθδφζεηο ησλ Windows 2000. Σνλ Ηνχλην θπθινθνξεί ην Office 

2000, ελψ ην επηέκβξην είλαη έηνηκε θαη ε ειιεληθή έθδνζε. Ήδε κπνξνχκε λα 

ζπλδεφκαζηε ζην δηαδίθηπν θαη απφ ην θηλεηφ καο. Σε δπλαηφηεηα απηή ηε δίλεη ην 

πξσηφθνιιν WAP (Πξσηφθνιιν Αζχξκαηεο Δθαξκνγήο), ην νπνίν αλέπηπμαλ νη 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. O δηαθνκηζηήο WAP “θηιηξάξεη” ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηηο απνζηέιιεη ζηα ζπκβαηά θηλεηά 

ηειέθσλα. Σν 2000 πιεζηάδεη θαη ην ιεγφκελν πξφβιεκα ηνπ 2000 (Y2K) επηθέξεη 

ζεκαληηθή αλαζηάησζε.  

2000. H Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 2000. Σα Windows ζηακαηνχλ 

επηηέινπο λα βαζίδνληαη ζην MS-DOS. Μαδί, Intel θαη AMD, αγγίδνπλ ηε ζπρλφηεηα 

ρξνληζκνχ επεμεξγαζηψλ ηνπ 1 GHz. Ζ Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows 

Millenium, κηα βειηησκέλε έθδνζε ησλ Windows 98 επ' επθαηξία ηεο έλαξμεο ηεο 

λέαο ρηιηεηίαο. Δμαθνινπζνχλ λα βαζίδνληαη ζην MS-DOS θαη δε γλσξίδνπλ επξεία 

δηάδνζε. Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο Itanium παξνπζηάδεηαη σο λέν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ P7. Σν πξφβιεκα ηνπ 2000 δελ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Ζ Microsoft θπθινθνξεί ηα Windows Me 

ηα νπνία πάλησο δελ απνηεινχλ ζεκαληηθή εμέιημε ζε ζρέζε κε ηα Windows 98. H 

Intel παξνπζηάδεη ηνλ Pentium 4, αξρηθά ζε ζπρλφηεηα 1 GHz. Ζ ηηκή ηνπ είλαη 

πςειή ρσξίο λα παξέρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο, ζε ζρέζε κε 

ηνλ Pentium III. 

2001. H Microsoft παξνπζηάδεη ηα Windows XP. Ζ Intel ζηακαηάεη ηελ παξαγσγή 

ησλ Pentium III θαη κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο ηηκέο ησλ Pentium 4, νη νπνίνη πιένλ 

ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπρλφηεηα ησλ 1,7 GHz. Ζ Microsoft θπθινθνξεί ην Office XP θαη 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηα Windows XP πνπ αληηθαζηζηνχλ ηα Windows Me αιιά θαη 

ηα Windows 2000. Γηάθνξνη ηνί κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θέξλνπλ 

κεγάιε αλαζηάησζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο 

http://wapedia.mobi/el/Microsoft
http://wapedia.mobi/el/Windows
http://wapedia.mobi/el/Intel
http://wapedia.mobi/el/AMD
http://wapedia.mobi/el/Windows_XP
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ζπζηεκάησλ. 

 2002 Σνλ Ηαλνπάξην ν Μπηι Γθέηηο παξνπζηάδεη ηελ ηερλνινγία ησλ νζνλψλ Mira ή 

Smart Displays. Σνλ Μάην ε λέα Hewlett Packard μεθηλάεη επηζήκσο ηε ιεηηνπξγία 

ηεο απνξξνθψληαο ηελ Compaq. Σνλ Ννέκβξην θπθινθνξνχλ ηα πξψηα Tablet PC κε 

αλαγλψξηζε γξαθήο, βαζηζκέλα ζηελ εηδηθή έθδνζε ησλ Windows. ην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ παγθνζκίσο θηάλεη ηα 655 

εθαηνκκχξηα. ην ρψξν ησλ επεμεξγαζηψλ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ Intel θαη AMD 

ζπλερίδεηαη. Ο Pentium IV μεπεξλάεη ζε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηα 3 GHz κε 

ηερλνινγία “πνιπλεκαηηθήο επεμεξγαζίαο” (multithreading). Δπίζεο θπθινθνξεί ν 

Athlon XP 2800+. Ζ Microsoft εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σέινο, 

ζηνλ ρψξν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, θπθινθνξεί ηνλ επηέκβξην ην πξψην 

Service Pack γηα ηα Windows XP. 

2003. Ο επεμεξγαζηήο AMD Athlon™ 64 FX-51 απνηειεί ηελ επηινγή ζηελ ζειίδα 

ηνπ Tom’s Hardware σο "Ζ θαιχηεξε θαηλνηνκία ζηνπο επεμεξγαζηέο γηα ην έηνο 

2003". Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 ην πξσηφθνιιν TCP/IP ζην νπνίν βαζίδεηαη ην 

δηαδίθηπν γίλεηαη 20 ρξνλψλ. Σν Φεβξνπάξην θπθινθνξεί ε λέα έθδνζε ηνπ Office 

(NET ή 2003). Ζ εμειιεληζκέλε έθδνζε είλαη δηαζέζηκε πξνο πψιεζε ην θζηλφπσξν 

ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σελ άλνημε ε AMD θπθινθνξεί ηνλ Athlon XP 3000+ ελψ ε Intel 

αλαθνηλψλεη ηελ θπθινθνξία κηαο λέαο πιαηθφξκαο, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα θνξεηά 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία Certino. Σελ ίδηα πεξίνδν 

αξρίδεη ε εκπνξηθή θπθινθνξία επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ DSL ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Αξθεηά TabletPc δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ είλαη πιένλ 

δηαζέζηκα ζηελ αγνξά, κε αξθεηά φκσο αθξηβέο ηηκέο. Δπίζεο ζηελ αγνξά 

θπθινθνξνχλ πιένλ αξθεηνί νδεγνί εγγξαθήο DVD κε ηεηξαπιή ηαρχηεηα. To 2003 

ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία ηνπ δηαδίθηπν γηα δχν ιφγνπο: Ο πξψηνο είλαη φηη γηα πξψηε 

θνξά ν φγθνο ησλ spam (δηαθεκηζηηθψλ) e-mails μεπέξαζε ηνλ φγθν ησλ θαλνληθψλ 

(ρξήζηκσλ) e-mails. Καη ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη γηα δχν “ηνχο” ηχπνπ worm 

(ζθνπιήθηα), νη νπνίνη εμαπιψζεθαλ ηαρχηαηα ην θαινθαίξη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

2004 ηηο αξρέο ηνπ 2004 αλαθνηλψλνληαη κεηψζεηο ζην θφζηνο ησλ επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ. Παξφια απηά, ην θφζηνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθή 

ηερλννηθνλνκηθή παξάκεηξν, θπξίσο ιφγσ ηεο πάγηαο ρξέσζεο ηεο γξακκήο DSL 

(ςεθηαθή ζπλδξνκεηηθή γξακκή) απφ ηνλ ΟΣΔ.  ην κέησπν ησλ επεμεξγαζηψλ ε 
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AMD θπθινθνξεί ηνπ πξψηνπο 64 δπαδηθψλ ςεθίσλ επεμεξγαζηέο (Athlon 64 

3200+), ελψ ε Intel θπθινθνξεί ηνπ πξψηνπο Pentium 4 ζηα 3,4GHz. Σα πξψηα 

κελχκαηα SPAM εκθαλίδνληαη θαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα. Ζ Intel θξίλεηαη έλνρε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα αζέκηην αληαγσληζκφ θαη ηεο επηβάιιεηαη έλα κεγάιν 

πξφζηηκν (497 εθαηνκκχξηα €). Κπθινθνξεί ηελ Διιάδα απφ ηελ Μαηδέληα ην 

OpenOffice.org έλα  εμειιεληζκέλν ζχλνιν εθαξκνγψλ γξαθείνπ, αληαγσληζηηθή ηνπ 

Microsoft Office. ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ αξρίδεη ε παξνρή ηνπ i-mode ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηεο Cosmote. Δκθαλίδεηαη ν πξψηνο “ηφο” γηα θηλεηά ηειέθσλα. 

ήκεξα ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 

ζπλδεδεκέλα ζην δηαδίθηπν. Οη κηζνί εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηή ζηελ 

εξγαζία ηνπο, ελψ πξνβιέπεηαη φηη ζχληνκα ζα εκθαληζηνχλ ηζρπξφηεξνη 

ππνινγηζηέο θαη ηαρχηεξα δίθηπα. Έλλνηεο φπσο Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (e-

commerce), Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-government), Ζιεθηξνληθή Μάζεζε (e-

learning), Σειεεξγαζία (e-working) απνηεινχλ πιένλ θαζεκεξηλή πξαθηηθή γηα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ αλζξψπσλ  

2005. Σν έηνο θαηά ην νπνίν γίλεηαη δπλαηή ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηα 64 bits. 

Γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ πξψησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ δηπινχ ππξήλα (Dual Core) 

απφ ηελ Advanced Micro Devices (AMD). 

2006.Ζ Intel παξνπζηάδεη ηνπο πνιιά ππνζρφκελνπο λένπο κηθξνεπεμεξγαζηέο 

Conroe. 

2007. Παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Microsoft ηα Windows Vista, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ην λέν πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ην ρξήζηε πνπ νλνκάδεηαη Aero. 

2008. Κάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξψηεο θάξηεο γξαθηθψλ πνπ ζπάλε ην θξάγκα 

ηνπ 1 TeraFLOP. 

IBM Lawrence Livermore National Laboratory Supercomputing Top500 

Μφιηο επηά κήλεο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηαρχηεξνπ ππεξππνινγηζηή ηνπ 

θφζκνπ, ε IBM αλαθνίλσζε φηη αλαπηχζζεη έλα αθφκα γξεγνξφηεξν ζχζηεκα, κε 

επεμεξγαζηηθή ηζρχ πνπ αληηζηνηρεί ζε δχν εθαηνκκχξηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο. Σν 

ζχζηεκα Sequoia (ζεθφγηα, έλα είδνο ςεινχ δέληξνπ ηεο Καιηθφξληα) αλαπηχζζεηαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ Άκπλαο θαη ζα εγθαηαζηαζεί ην 2011 

ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Lawrence Livermore ζην Λνο Άιακνο, αλαθνίλσζε ε 

εηαηξεία. Όπσο αλαθέξεη ην Reuters, ν ππεξππνινγηζηήο ζα ηξέρεη ζηελ εληππσζηαθή 

http://wapedia.mobi/el/Windows
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ηαρχηεηα ησλ 20 petaflop, δειαδή ζα εθηειεί 20 ηεηξάθηο εθαηνκκχξηα ππνινγηζκνχο 

θηλεηήο ππνδηαζηνιήο αλά δεπηεξφιεπην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Sequoia ζα είλαη κηα 

νιφθιεξε ηάμε κεγέζνπο ηζρπξφηεξνο απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, πνπ παξαδφζεθε 

πέξπζη απφ ηελ IBM ζην ππνπξγείν Δλέξγεηαο. Σν Roadrunner ήηαλ ν πξψηνο 

ππεξππνινγηζηήο πνπ μεπέξαζε (έζησ θαη νξηαθά) ην φξην ηνπ 1 petaflop. Σν Sequoia 

ζα θαηαζθεπαζηεί ζηα εξγαζηήξηα ηεο IBΜ ζηε Μηλεζφηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πξνζνκνηψζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ακεξηθαληθνχ ππξεληθνχ 

νπινζηαζίνπ. Θα κπνξνχζε επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιιεο απαηηεηηθέο 

εθαξκνγέο φπσο νη κεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο θαη ε πεηξειατθή εμεξεχλεζε. Σν λέν 

ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ 96 επηκέξνπο κνλάδεο ζε κέγεζνο ςπγείνπ νη νπνίεο ζα 

θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 318 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  Ο ξεμηθέιεπζνο γηγάληηνο 

ππνινγηζηήο αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ηνπο εηδηθνχο ζε πξνζνκνηψζεηο γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ακεξηθαληθνχ ππξεληθνχ νπινζηαζίνπ, ελψ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε θαη γηα κεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο ή 

πεηξειατθή εμεξεχλεζε.  
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