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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περίληψη

(Abstract)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (CD-ROM), ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 
Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ειρήνη Λαζαρίδου

Η παρούσα εργασία αποτελεί ουσιαστικά την τεκμηρίωση (documentation) της 

εκπαιδευτικής πολυμεσικής εφαρμογής με θεματική ενότητα «Μαθηματικά 

Κατεύθυνσης της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου (θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης)».

Με κίνητρο το γεγονός, ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά 

στη βελτίωση της μορφής, του περιεχομένου και των παιδαγωγικών μεθόδων της 

παραδοσιακής διδασκαλίας, έγινε στην παρούσα εργασία μια προσπάθεια διερεύνησης 

του θέματος αυτού. Συγκεκριμένα δημιουργήσαμε μία εφαρμογή, με σκοπό την 

εκμάθηση μαθηματικών (σύμφωνα με την επίσημη διδακτέα και εξεταστέα ύλη όπως 

αυτή καθορίζεται από το ΥΠΕΠΘ).

Οι φάσεις ανάπτυξης της εφαρμογής αναλύονται στο κεφάλαιο 2, ενώ στο κεφάλαιο 3 

αναπτύσσεται διεξοδικά το περιεχόμενο και οι διδακτικές προσεγγίσεις του θέματος.

Ακολουθεί στο κεφάλαιο 4 η δομή της εφαρμογής, όπως αυτή υλοποιήθηκε στο 

Macromedia Authorware 6.0. Παρουσιάζεται η προγραμματιστική δομή, αρκετές από 

τις βασικές οθόνες της εφαρμογής καθώς και ο τρόπος υλοποίησης τους.
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Σημαντικό μέρος σε μία πολυμεσική εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η αξιολόγησή της. 

Για το λόγο αυτό, επιλέχτηκε ένα πρώτο δείγμα 70 μαθητών, που ασχολήθηκαν με την 

εφαρμογή και ένα δεύτερο ισάριθμο δείγμα μαθητών, που δεν ασχολήθηκαν. Όλοι οι 

μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και από τα στοιχεία και τις 

επιδόσεις τους, προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως:

Α) Άνοδος στο μέσο όρο επίδοσης των μαθητών που έκαναν χρήση της 

εφαρμογής.

Β) Σημαντικότερη ανοδική διαφορά παρουσιάστηκε στους αδύνατους και 

καλούς μαθητές, παρά στους μέτριους.

Γ) Γενικότερη θετική προδιάθεση στο μάθημα των μαθηματικών με χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών παρά με τις συνήθεις μεθόδους της παραδοσιακής 

διδασκαλίας.
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Κεφάλαιο 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.1. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Ο
ι υπολογιστικές τεχνικές αποτελούσαν ανέκαθεν μέρος των μαθηματικών. Η 

πρώιμη μαθηματική εκπαίδευση περιλάμβανε μαθηματικούς υπολογισμούς με 

λέξεις μάλλον παρά με γράμματα. Η σύγχρονη έκδοση του Ινδο-Αραβικού 

συστήματος, επεκτάθηκε σε δεκαδικούς μετά το 1585 από τον Simon Stevin. Τα 

αλγεβρικά σύμβολα, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, χρησιμοποιήθηκαν από τον Άγγλο 

μαθηματικό Wallis μόλις το 1693. Οι γνωστοί υπολογιστικοί αλγόριθμοι με αριθμούς 

και σύμβολα, που εκτελούνται με μολύβι και χαρτί, αναπτύχθηκαν μετά το 1700.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η δημόσια εκπαίδευση σε πολλά κράτη άρχισε να 

οργανώνεται πιο συστηματικά. Ο ελβετός παιδαγωγός Johann Pestalozzi, ισχυρίστηκε 

ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να μάθουν καλύτερα, εάν συνέδεαν τις διάφορες ιδέες και 

έννοιες με εικόνες και με το χειρισμό συγκεκριμένων αντικειμένων. Έτσι οι 

μαθηματικές έννοιες, άρχισαν να συνοδεύονται από κατάλληλα σχήματα στον πίνακα 

και να γίνεται χρήση αντικειμένων για τη διευκόλυνση των αριθμητικών υπολογισμών.

Σιγά σιγά, άρχισαν να εμφανίζονται τα αριθμητήρια, οι διάφορες αριθμητικές κάρτες 

εικόνων για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία της αριθμητικής καθώς και μοντέλα 

γεωμετρικών στερεών ως βοηθητικό υλικό για τη διδασκαλία της γεωμετρίας. Πολλά 

από αυτά τα αντικείμενα σώζονται ακόμα και σήμερα σε ορισμένα δημοτικά κυρίως 

σχολεία.

Η σημερινή ραγδαία αναπτυσσόμενη υπολογιστική τεχνολογία σηματοδοτεί τον πιο 

σπουδαίο παράγοντα αλλαγής στη μαθηματική εκπαίδευση για τα τελευταία 100 

χρόνια. Γύρω στο 1974 οι επιστημονικοί υπολογιστές τσέπης, απέδειξαν άμεσα και
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γρήγορα την υπεροχή τους έναντι της τεχνικής υπολογισμού με μολύβι και χαρτί. Λίγα 

χρόνια μετά, η νέα τεχνολογία, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού 

προγράμματος διδασκαλίας στην άλγεβρα, την στατιστική και την ανάλυση [Tucker, 

1987]1. Για παράδειγμα, οι ενότητες λογαριθμικών πινάκων εξαφανίστηκαν από τα 

αναλυτικά προγράμματα του Λυκείου μετά το 1980, ενώ οι αντίστοιχες των 

τριγωνομετρικών πινάκων υπάρχουν σήμερα μόνο στα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου 

και μάλιστα σε μικρή έκταση.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, εμφανίστηκαν και οι υπολογιστές γραφικών τσέπης, 

που εκτός από πλειάδα υπολογιστικών πράξεων εμφανίζουν και τη γραφική παράσταση 

συναρτήσεων στη μικρή ενσωματωμένη οθόνη τους. Έτσι οι νέες τεχνολογικές 

δυνατότητες, αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος στο να εμπλουτιστεί η διδασκαλία και η 

μάθηση των μαθηματικών με νέα στοιχεία. Το «παλιό» περιεχόμενο αναζωογονήθηκε 

με νέες παραστάσεις και απεικονίσεις, ενώ προσφέρθηκε η δυνατότητα να εισαχθούν 

νέες σύγχρονες μαθηματικές έννοιες και εφαρμογές από τον πραγματικό κόσμο, κάτι 

που ήταν εντελώς αδύνατο με την παραδοσιακή μέθοδο με «μολύβι και χαρτί».

Σήμερα με την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε συνδυασμό με 

κατάλληλο λογισμικό και πολυμεσικές εφαρμογές, αναμένεται και εκτιμάται να δοθεί 

ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο μαθηματικό περιεχόμενο που διδάσκεται, αλλά και στον 

τρόπο με τον οποίο διδάσκεται. Έτσι οι μαθητές, έχουν πλέον τη δυνατότητα να 

πειραματίζονται και να εξερευνούν σπουδαίες μαθηματικές έννοιες, πατώντας απλώς 

«κουμπιά»!

1 Tucker Τ. (1987), “Calculators with a College education”, The Newsletter of the Mathematical Association of 
America.
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1.2. Επίδραση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση

1.2.1. Γενική εικόνα

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τις αλλαγές που συμβαίνουν στον 

σύγχρονο κόσμο, για τις νέες δεξιότητες δυναμικής επιβίωσης που χρειάζεται να 

αναπτύξουν τα άτομα, αλλά και για τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των 

προτεραιοτήτων, στις οποίες θα πρέπει να στραφούν οι κοινωνίες εν όψει των 

επερχόμενων εξελίξεων. Γίνεται επίσης λόγος για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών 

στη διαμόρφωση αυτών των εξελίξεων με τη διείσδυσή τους σε όλους τους τομείς των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων και όπως ήδη διαφαίνεται και της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Οι νέες τεχνολογίες έχουν ήδη αρχίσει να εισέρχονται και στην 

εκπαίδευση προκαλώντας αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τις υπάρχουσες 

παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας. Αναμένεται ότι οι αλλαγές αυτές θα 

διαφοροποιήσουν τα πρότυπα των διδακτικών και μαθησιακών συμπεριφορών ακριβώς 

όπως έχουν ήδη μεταλλάξει τα πρότυπα της οργάνωσης της παραγωγής και της 

εργασίας.

Η εκπαιδευτική τεχνολογία, που διατίθεται σήμερα με τη μορφή των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και του κατάλληλου λογισμικού, προσφέρει την ευκαιρία για 

αποτελεσματικότερη διδασκαλία, με στόχο την ουσιαστική κατανόηση, οπτικοποίηση 

και αφομοίωση των εννοιών.

Ωστόσο, σε μια σφαιρικότερη άποψη, είναι σαφές, ότι η υπολογιστική τεχνολογία, έχει 

αλλάξει γενικά τον τρόπο με τον οποίο ζουν, δημιουργούν και εργάζονται οι άνθρωποι. 

Αυτόματα μηχανήματα με ικανότητα ομιλίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κάθε είδους, 

ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές, αυτοματοποιημένη τεχνολογία για αυτοκίνητα και 

αεροπλάνα, εύκολη, φθηνή και γρήγορη επικοινωνία με οποιοδήποτε μέρος του 

πλανήτη μέσω internet, οπτικοακουστικές συσκευές, εικονικά παιχνίδια, μηχανήματα 

ιατρικής παρακολούθησης ασθενών, είναι μερικά μόνο από τα επιτεύγματα της νέας 

τεχνολογίας με τα οποία ο σημερινός άνθρωπος, έρχεται σε επαφή καθημερινά και τα 

θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του.

Με την έννοια αυτή λοιπόν, είναι σαφές ότι η τεχνολογία, όχι μόνο θα εισχωρήσει 

άμεσα στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά θα επηρεάσει σημαντικά τη διδακτική και
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μαθησιακή διαδικασία. Αναπάντητο είναι όμως το ερώτημα του «πότε» και του «πως». 

Στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, γίνεται έντονη και σοβαρή προσπάθεια 

εισαγωγής της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση, με στόχο να 

γίνει βασικός μοχλός για ριζικές αλλαγές σε τομείς όπως το περιεχόμενο, τις 

παιδαγωγικές μεθόδους και τις διδακτικές προσεγγίσεις.

Το εθνικό συμβούλιο δασκάλων των μαθηματικών στις ΗΠΑ (National Council of 

Teachers of Mathematics), τονίζει την επιτακτική ανάγκη για προσαρμογή των νέων 

ατόμων σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική κοινωνία. Επισημαίνει, επίσης ότι 

τα σημερινά μαθηματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι απαραίτητο να 

ενσωματώσουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας γενικότερα. Μεταξύ άλλων, στα STANDARDS για τη μεταρρύθμιση στη 

μαθηματική εκπαίδευση προτείνονται τα εξής [NCTM, 1989]:

• Οι τάξεις πρέπει να εφοδιαστούν μόνιμα με έναν τουλάχιστον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ως εργαλείο παρουσίασης και επίδειξης.

• Σε όλους τους μαθητές να δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή.

• Οι δάσκαλοι των μαθηματικών, πρέπει να εξοικειωθούν με τη νέα τεχνολογία 

και να την ενσωματώσουν στα μαθήματα τους.

Στη χώρα μας, τα περισσότερα σχολεία είναι εφοδιασμένα με εργαστήριο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ μεγάλο ποσοστό μαθητών ηλικίας 12-17 ετών, έχει 

τουλάχιστον βασικές γνώσεις χρήσης. Ωστόσο, είναι μικρό το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για παρουσιάσεις κατά τη 

διδασκαλία.

Όσον αφορά την ένταξη υπολογιστών γραφικών στα εκπαιδευτικά συστήματα 

διαφόρων χωρών, έχουμε τα εξής στοιχεία:1

1 Καραγιώργος & Βερνίκος (2000): «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, στα πλαίσια των σχολείων εφαρμογής πειραματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης με τίτλο: 
πειραματικές διδασκαλίες στα μαθηματικά με χρήση graphic calculators» Πρακτικά 17™ Συνεδρίου Μαθηματικής 
Παιδείας, 588-601, ΕΜΕ.
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Στις ΗΠΑ, από το 1994, επιτρέπεται η χρήση των υπολογιστών τσέπης στις εξετάσεις SAT 

(School Achievement Test) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση [Greenes & Bigol, 

1992],

Επίσης το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζει έντονα την ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

στα σχολεία και επιτρέπει χρήση υπολογιστών τσέπης στις τελικές εξετάσεις [Wait, 1999], 

Μέρος του αναλυτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 1996 και μετά 

είναι η διδασκαλία και χρήση δυναμικού γεωμετρικού λογισμικού και λογιστικών φύλλων.

Ομοίως στην Ολλανδία από το 1998, ο γραφικός υπολογιστής τσέπης, αποτελεί βασικό 

συστατικό της δευτεροβάθμιας μαθηματικής εκπαίδευσης [Hoogland, 2000],

Στην χώρα μας ωστόσο, δεν επιτρέπεται η χρήση του υπολογιστή τσέπης κατά την διάρκεια 

των τελικών εξετάσεων.

1.2.2. Επίδραση στο μαθηματικό περιεχόμενο

Ανέκαθεν η μαθηματική εκπαίδευση, ενδιαφερόταν για την καλλιέργεια και ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στους μαθητές, ώστε να αντιμετωπίζουν καθημερινές ανάγκες και 

πραγματικά προβλήματα.

Με τη χρήση των υπολογιστών, έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν άμεσα 

παραστάσεις, να επιλύουν εξισώσεις, να παραγωγίζουν, να ολοκληρώνουν κλπ. Έτσι 

εγείρεται το ερώτημα του αν πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές τις ενότητες εκείνες, οι 

οποίες εύκολα υπολογίζονται με χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εάν δίνεται η 

έμφαση στην υπολογιστική δύναμη της τεχνολογίας, τότε άραγε, δε μειώνεται η αξία 

των ανθρώπινων υπολογιστικών δεξιοτήτων; Επιπλέον με ποιο τρόπο ή ποιο κριτήριο, 

μπορούμε να αποφασίσουμε για το ποιες δεξιότητες είναι αναγκαίες και ποιες όχι για 

τους μαθητές;

Είναι λοιπόν αναγκαίο, να γίνει διάκριση ανάμεσα στην «ανάθεση» και στην 

«παραίτηση». Δηλαδή είναι διαφορετικό να αναθέσουμε μια υπολογιστική εργασία 

(την οποία μπορούμε να κάνουμε) στον υπολογιστή για εξοικονόμηση χρόνου, και 

διαφορετικό να μη γνωρίζουμε ή να μην θέλουμε να γνωρίζουμε αυτό που μπορεί να 

κάνει ο υπολογιστής, διότι το τελευταίο συνεπάγεται μείωση και εξασθένηση των 

μαθηματικών μας ικανοτήτων.
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Η δημιουργία ενός είδους εξάρτησης από τις μηχανές, μπορεί να κάνει τη διδασκαλία 

των μαθηματικών πιο εύκολη για το δάσκαλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

προσφέρει καλές υπηρεσίες στους μαθητές.

Έτσι λοιπόν ερωτήματα που σήμερα δεν έχουν έτοιμες απαντήσεις, αλλά αναμένεται 

να χρειαστούν άμεσες απαντήσεις στο εγγύς μέλλον είναι:

• Σε ποιο βαθμό θα απαιτείται από τους μαθητές να εκτελούν στατιστικούς 

υπολογισμούς με το χέρι, αντί να χρησιμοποιούν στατιστικά πακέτα;

• Σε ποια έκταση τα γεωμετρικά πακέτα γραφικών, θα αντικαταστήσουν την 

ανάγκη για ακριβείς κατασκευές με κανόνα και διαβήτη;

• Σε ποια έκταση θα αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες στο σχεδίασμά 

γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, με το χέρι;

Προς το παρόν, ωστόσο, στη χώρα μας το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών έχει τέτοια 

δομή, που ωθεί την εξάσκηση σε πολλές παραδοσιακές δεξιότητες ρουτίνας κυρίως 

στην άλγεβρα.

Ίσως το μόνο βέβαιο είναι ότι καθώς εξελίσσονται νέες προοπτικές για τα σχολικά 

μαθηματικά, δάσκαλοι και μαθητές, είναι καλό να μάθουν να αποδέχονται τη νέα 

τεχνολογία και να διαβλέπουν σ’ αυτή ένα πανίσχυρο αλλά και επικίνδυνο εργαλείο, 

που μπορούν ωστόσο υπό κατάλληλες προϋποθέσεις να το αξιοποιήσουν προκειμένου 

να μετατρέψουν τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών σε μια ευχάριστη και 

συναρπαστική εμπειρία.

1.2.3. Πλεονεκτήματα της χρήσης της νέας τεχνολογίας στη μαθηματική 

εκπαίδευση

Διάφορα πλεονεκτήματα της χρήσης της νέας τεχνολογίας, υποστηρίζονται σε 

σημαντικό βαθμό και από την παιδαγωγική πλευρά, όπως:

• Με τη νέα τεχνολογία οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις 

μαθηματικές έννοιες. Για παράδειγμα, ακόμα και με τον απλούστερο 

υπολογιστή τσέπης, μπορεί εύκολα ο μαθητής να εξερευνήσει τη 

συμπεριφορά των αριθμών, μελετώντας τις ιδιότητες των δυνάμεων. Στην
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περίπτωση αυτή, ο υπολογιστής είναι η γέφυρα ανάμεσα στη μελέτη και το 

χειρισμό πράξεων και στα αφηρημένα επίπεδα σκέψεων.

• Οι υπολογιστές διευκολύνουν τον πειραματισμό και την εξερεύνηση. Για 

παράδειγμα, με τη βοήθεια του υπολογιστή, μπορούν οι μαθητές να 

πειραματιστούν εξερευνώντας πρότυπα, τύπους, ώστε να οδηγηθούν σε 

διατύπωση εικασιών για το θέμα που μελετούν και μετά είτε να τις ελέγξουν, 

να τις ανασκευάσουν ή να αποδείξουν παραγωγικά την ορθότητά τους. 

Ακριβώς αυτή η διαδικασία, μπορεί να μυήσει το μαθητή στο γνήσιο 

μαθηματικό τρόπο σκέψης.

• Οι υπολογιστές διευκολύνουν τη μελέτη ρεαλιστικών εφαρμογών. Πράγματι, 

η καθημερινή πραγματικότητα παρέχει ποικιλία δεδομένων με ενδιαφέροντα 

θέματα, ικανά να προσελκύσουν την προσοχή και συγκέντρωση των μαθητών. 

Η χρήση του υπολογιστή καθιστά εύκολη τη διαχείριση αυτών των δεδομένων 

και έτσι είναι απλό να εξαχθούν συμπεράσματα που αναδεικνύουν την αξία 

των μαθηματικών για τη μελέτη του πραγματικού κόσμου.

• Η οπτικοποίηση ως όχημα ανάπτυξης της σκέψης και της ικανότητας 

επίλυσης προβλημάτων ενισχύεται και καθοδηγείται από τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ετσι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί 

δυναμικό μέσο διδασκαλίας αφού μπορεί να εξωτερικεύσει οπτικές εικόνες 

και ταυτόχρονα να τις καταστήσει έτοιμες για χειρισμό από το χρήστη [Noss 

et al, 1997]. Ειδικά στη διδασκαλία της γεωμετρίας έχει ήδη σημειωθεί 

σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων και των επιλογών, με την ανάπτυξη 

λογισμικών πακέτων τα οποία αξιοποιούν εποπτικές αναπαραστάσεις και 

εμπλέκουν τους μαθητές σε πλούσιες μαθησιακές δραστηριότητες.

• Η χρήση των υπολογιστών δημιουργεί θετική στάση και προδιάθεση για το 

μάθημα των μαθηματικών. Παιδαγωγικές έρευνες υποστηρίζουν την άποψη, 

ότι όλοι οι μαθητές είναι ικανοί να μάθουν μαθηματικά. Είναι βέβαια 

προφανές ότι ο μαθητής που αρνείται να ασχοληθεί με τα μαθηματικά, δεν 

πρόκειται να τα μάθει. Οι υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές 

να ξεπεράσουν τις όποιες αρνητικές εμπειρίες από το παρελθόν τους και να 

αποκτήσουν σιγά σιγά οικειότητα με το μάθημα, καθώς απομυθοποιούνται οι 

όποιες δυσκολίες του χάρη στην εκπαιδευτική τεχνολογία.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Κψήνη Λαζαρίδου
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• Ορισμένες έννοιες διδάσκονται καλύτερα με τη βοήθεια του υπολογιστή. 

Συχνά ένας από τους λόγους αντιπάθειας του μαθήματος των μαθηματικών 

από τους μαθητές, είναι η δυσκολία να αισθητοποιούν και να οπτικοποιούν 

ορισμένες μαθηματικές έννοιες και σκέψεις. Το θέμα αυτό, είναι επιλύσιμο με 

τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού.

1.2.4. Προβληματισμοί ως προς τη χρήση της νέας τεχνολογίας στη μαθηματική

εκπαίδευση

Ορισμένοι προβληματισμοί, που έχουν διατυπωθεί για τη χρήση της νέας τεχνολογίας

στη μαθηματική εκπαίδευση είναι οι εξής:

• Οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες πρώτα με μολύβι 

και χαρτί και μετά να κάνουν χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης.

• Η εκτεταμένη χρήση υπολογιστών στη διδασκαλία και τη μάθηση, ενδέχεται 

να οδηγήσει στην εξασθένηση πρακτικών δεξιοτήτων, που αποτελούν τη βάση 

της μαθηματικής σκέψης. Το γεγονός αυτό μπορεί να υπονομεύσει την 

εννοιολογική κατανόηση, την επιδεξιότητα λύσης προβλημάτων και την 

ικανότητα μάθησης προχωρημένων μαθηματικών.

• Η τεχνολογία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και είναι δύσκολο τα σχολεία 

και τα μαθηματικά προγράμματα να προσαρμόζονται και να αξιοποιούν κάθε 

φορά τα νέα δεδομένα.

• Οι δάσκαλοι των μαθηματικών και κυρίως οι παλαιότεροι, αισθάνονται 

ανασφάλεια στη χρήση της νέας τεχνολογίας. Επίσης απαιτείται χρόνος για 

την επιμόρφωση τους αλλά και υπομονή και διάθεση, ώστε να αισθανθούν 

αυτοπεποίθηση με τους νέους ρόλους που θα αναλάβουν στο μαθησιακό 

περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζεται στη νέα τεχνολογία.1

1 Σύμφωνα με άρθρο των Κ. Κασιμάτη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και Β. Γιαλαμά (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με τίτλο 
«Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (23/7/2001, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), διαφαίνεται, ότι μετά από σχετική έρευνα, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί πιστεύουν, ότι τα 
υπολογιστικά μέσα συνεισφέρουν στο να μετακινηθεί η διδασκαλία από το παραδοσιακό περιβάλλον διδασκαλίας 
σε σύγχρονα μοντέλα και ότι μετασχηματίζουν το παιδαγωγικό περιβάλλον της τάξης, συμβάλλοντας στην 
πληρέστερη κατανόηση των εννοιών. Επισημαίνουν βέβαια την ανάγκη επιμόρφωσης τους και τη χρήση 
κατάλληλου λογισμικού. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, θεωρούν τη νέα τεχνολογία ως συμπλήρωμα της 
παραδοσιακής διδασκαλίας και τονίζουν την έλλειψη δικής τους εμπειρίας στη χρήση Η/Υ.

14



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Κιρήνη Λαζαρίδου

Ωστόσο, παρά τη λογική που έχουν οι παραπάνω προβληματισμοί, πορίσματα της 

σύγχρονης παιδαγωγικής έρευνας, υποστηρίζουν ότι η χρήση των υπολογιστών, 

επηρεάζει όχι μόνο το μαθηματικό περιεχόμενο του προγράμματος διδασκαλίας, αλλά 

και τις μαθησιακές αλληλεπιδράσεις, την οργάνωση της τάξης και τον τρόπο 

αξιολόγησης της προόδου των μαθητών.

1.2.5. Πορίσματα της παιδαγωγικής έρευνας, σχετικά με τη χρήση της 

υπολογιστικής τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση

Ερευνες1 σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία και τη 

μάθηση των μαθηματικών, έχουν καταλήξει στα εξής συμπεράσματα:

• Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εργαλείο μέσα στην τάξη, βοηθά τους 

μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα αφηρημένες μαθηματικές έννοιες, 

προσφέροντας τη δυνατότητα οπτικοποίησης και συγκεκριμένης επεξεργασίας 

τους.

• Εί χρήση υπολογιστών τσέπης στα διαγωνίσματα, έχει ως συνέπεια 

υψηλότερες επιδόσεις, τόσο σε βασικές πράξεις, όσο και στις διαδικασίες 

επίλυσης προβλημάτων.

• Οι μαθητές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαμορφώνουν 

καλύτερη στάση απέναντι στα μαθηματικά και αυξάνεται η αυτενέργεια, η 

αυτοπεποίθηση και το ενδιαφέρον τους.

• Όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στη διδασκαλία ως συμπληρωματικό 

μέσο, σε συνδυασμό με τη μορφή-πορεία διδασκαλίας που θεωρεί κατάλληλη 

ο εκπαιδευτικός, υπό τις εκάστοτε συνθήκες, τότε επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα.

• Η διδασκαλία που υποβοηθείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή (CAI Computer 

Assisted I nstruction), είναι πιο αποτελεσματική, όσον αφορά την άνοδο της 

επίδοσης των αδύνατων και των πολύ καλών, παρά των μέτριων μαθητών.

1 Shummay 1998, N.C.T.M. 1987, Hembree & Dessart 1986, Becker 1987, Capper & Copple 1985, Lenihart et al 
1990, McCoy 1991, Henderson & Landesman 1992, Funkhouser 1993, Kaput & Thompson 1994, Dunham 1999, 
Becker et al 1999.
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• Οι μαθητές ολοκληρώνουν την ύλη συντομότερα με τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, παρά με την παραδοσιακή διδασκαλία.

• Η διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, συμβάλλει στην 

ενεργοποίηση και παρακίνηση όλων των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με 

παθητική στάση προς το μάθημα.

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η έρευνα έχει να δώσει πολλά και ελπιδοφόρα μηνύματα για 

το μέλλον της νέας τεχνολογίας στη μαθηματική εκπαίδευση, τα οποία ως στόχο θα 

έχουν τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 

αν λάβουμε υπόψη ότι το μάθημα των μαθηματικών γενικά δεν είναι και το πλέον 

«αγαπημένο» μάθημα των μαθητών.

Υπάρχουν βέβαια και έρευνες που δείχνουν ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν 

έχει σημαντική επίδραση στην επίδοση των μαθητών ή στη βελτίωση της κατανόησης 

των μαθηματικών εννοιών [Johnson et al 1994, Ford & Klicka 1994], Σε παλαιότερες 

έρευνες, πάλι δεν προέκυψαν ξεκάθαρα συμπεράσματα υπέρ της θετικής επίδρασης 

των υπολογιστών στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών [Coffin 1987, 

Ferrell 1985],
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Γενικά μέσα από την έρευνα διαφαίνονται περισσότερα θετικά παρά αρνητικά 

αποτελέσματα για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκμάθηση των 

σχολικών μαθηματικών.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι εάν οι νέες τεχνολογίες εισέλθουν καταλυτικά στο χώρο της 

παιδείας, ακριβώς όπως έχουν ήδη εισχωρήσει σε άλλους τομείς, τότε δε θα έχει τόση 

σημασία να μελετήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά, όσο το να τις αξιοποιήσουμε 

σωστά, ώστε να οδηγηθούμε σε καλύτερα αποτελέσματα.

Εξάλλου, είναι προφανές, ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε η χρήση της 

είναι δυνατό να οδηγήσει σε περισσότερη, καλύτερη ή φθηνότερη μάθηση, γιατί πάντα 

ο «σωστός» δάσκαλος είναι αναντικατάστατος.

Ωστόσο, η σωστή χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, μπορεί αναμφίβολα να 

διευρύνει την κατανόηση, να επιταχύνει τους ρυθμούς μάθησης και να συμβάλλει στη 

δημιουργία θετικής προδιάθεσης απέναντι στο μάθημα των μαθηματικών.

Στα πλαίσια αυτών των σκέψεων, έγινε η προσπάθεια ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού 

τίτλου για τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική εφαρμογή (η οποία συνοδεύει το παρόν κείμενο σε 

μορφή cd-rom, και αποτελεί μαζί με την αξιολόγησή της τον κορμό της παρούσας 

εργασίας) που παρουσιάζει το μάθημα των μαθηματικών της θετικής και τεχνολογικής 

κατεύθυνσης της Γ Λυκείου.

Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι κατά τη φάση της αξιολόγησης της 

εφαρμογής, τα αποτελέσματα είναι μάλλον ενθαρρυντικά για την χρήση και 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Οχι μόνο παρουσιάστηκε άνοδος 

του μέσου όρου επίδοσης των μαθητών που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, αλλά ήταν 

έντονη και μια γενικότερη θετική προδιάθεση απέναντι στη χρήση του αλλά και σε όλη 

τη φάση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση του και η οποία 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5.
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Κεφάλαιο 2

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γ
ια την ανάπτυξη της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των τεσσάρων 

φάσεων: ανάλυση - σχεδιασμός - παραγωγή - αξιολόγηση. Η μετάβαση από τη 

μία φάση στην άλλη, δεν ήταν ακριβώς γραμμική, διότι από το ένα στάδιο στο επόμενο 

υπήρχαν τόσο αναθεωρήσεις, όσο και προσθήκες.

2.1. Φάση 1: Ανάλυση

Όπως γνωρίζουμε στη φάση αυτή, ανήκει η ανάλυση αναγκών (need analysis), 

δηλαδή η συστηματική διαδικασία για να καθοριστούν οι στόχοι, να προσδιοριστούν οι 

διαφορές μεταξύ της πραγματικής και επιθυμητής κατάστασης και να καθοριστούν οι 

προτεραιότητες δράσης [Lee, Roadman 1991 ]1.

Συγκεκριμένα, ξεκινούμε από το δεδομένο ότι η εκπαιδευτική εφαρμογή, αναφέρεται 

στους μαθητές της Γ τάξης των Ενιαίων Λυκείων και των δύο κατευθύνσεων (θετικής, 

τεχνολογικής), ποσοστό που ανέρχεται στο 87% των μαθητών Γ Λυκείου.

Επίσης, το περιεχόμενο της εφαρμογής, δηλαδή η εκμάθηση μαθηματικών, είναι θέμα 

ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθητές, διότι το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μάθημα 

αυξημένου συντελεστή βαρύτητας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

ενώ επιπρόσθετα, ενέχει πολλές δυσκολίες για το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών.

Συνεπώς ως στόχους της εφαρμογής, θέσαμε:

1 Τεχνολογία Πολυμέσ(ον, Δημητριάδης-Πομπόρτσης-Τριανταφύλλου
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Στόγοι από άποψη περιεχομένου

■ Τη δημιουργία ενός τίτλου cd-rom, που περιέχει τα σχολικά μαθηματικά με τέτοιο 

τρόπο, ώστε ο μαθητής να καταλαβαίνει εύκολα, να μπορεί να μεταβαίνει από ένα 

στάδιο σε άλλο γρήγορα, αλλά με το δικό του ρυθμό μάθησης.

■ Να παρέχεται με πληρότητα όλο το περιεχόμενο και η εξεταστέα ύλη, με τρόπο 

που να καλύπτει τις ανάγκες του αδύνατου, μέτριου και του άριστου μαθητή.

■ Να παρουσιάζονται τα κεφάλαια και οι αντίστοιχες ενότητες με σαφείς και 

κατηγοριοποιημένους διδακτικούς στόχους, των οποίων η επίτευξη να είναι 

εύκολη και απλή για τον μαθητή που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή.

■ Να υπάρχουν περιοχές, όπου ο μαθητής να μπορεί να διαβάζει θέματα συναφούς 

περιεχομένου με τα μαθηματικά, στοχεύοντας στην προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος και της προσοχής του.

■ Η όλη παρουσίαση να είναι ευχάριστη αλλά και απλή στη χρήση και στις 

λειτουργίες, ώστε να προσελκύει ακόμα και τη μερίδα των μαθητών, που 

ενδεχομένως δε θα μελετούσε κάποιο μαθηματικό βιβλίο κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς.

■ Να υπάρχουν λυμένες αναλυτικά και κατανοητά οι περισσότερες βασικές 

ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, διότι αυτό όχι μόνο ελκύει το ενδιαφέρον του 

αδύνατου και μέσου μαθητή, αλλά διευκολύνει την προσωπική εργασία του κάθε 

μαθητή.

■ Να παρέχεται στον μαθητή η δυνατότητα επανάληψης σε όλη την ύλη και μάλιστα 

η επανάληψη αυτή να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των μέτριων αλλά και 

των άριστων μαθητών.

■ Επίσης για να καθορίσουμε τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει ο 

μαθητής μετά τη χρήση της εφαρμογής, παρατίθενται σχετικά ερωτηματολόγια 

(quiz) και εφ’ όλης της ύλης, αλλά και σε κάθε κεφάλαιο χωριστά, ώστε ο μαθητής 

να έχει τη δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης, κάτι το οποίο σταδιακά αναπτύσσει

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Ειρήνη Ααζαρίδοι»
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την αυτενέργεια του και μάλιστα καθαρά με τον προσωπικό του ρυθμό μάθησης, 

χωρίς το πιθανό άγχος της προφορικής εξέτασης, διαγωνίσματος κλπ.

■ Να παρέχεται στον μαθητή όλη η θεματολογία των Πανελληνίων εξετάσεων των 

προηγούμενων ετών, συγκεντρωμένη, εύχρηστη και με τις αντίστοιχες λύσεις ώστε 

να μπορεί να δημιουργήσει την δική του άποψη για το επίπεδο των θεμάτων των 

γενικών εξετάσεων και βεβαίως για να δοκιμάσει και τις δυνάμεις του.

Στόγοι από άποψη τεγνικής

■ Η εκπαιδευτική εφαρμογή προτιμήθηκε να γίνει σε cd-rom, παρά στο διαδίκτυο, 

διότι το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ 

μικρότερο μέρος αυτών έχει πρόσβαση στο internet1. Εξάλλου και ο όγκος των 

δεδομένων της εφαρμογής, συνιστά την υλοποίηση σε cd-rom.

■ Επίσης ο τίτλος στο cd-rom, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να απαιτεί ιδιαίτερη 

προσπάθεια εγκατάστασης, ώστε η χρήση να είναι απλή υπόθεση και για τους 

μαθητές-χρήστες με ελάχιστες γνώσεις υπολογιστών.

■ Η παρουσίαση να διαθέτει ήχους, βίντεο, κινήσεις, εικόνες ώστε να προδιαθέτει 

θετικά τον μαθητή.

Σχετικά με τον τομέα της ανάλυσης εργασιών (Task analysis), προτιμήσαμε να μην 

απαιτείται καμία γνώση ή δεξιότητα προκαταρκτική για τη χρήση της εφαρμογής, 

αντίθετα η όλη χρήση να είναι άμεση και ξεκάθαρη. Δηλαδή προτιμήσαμε τη χρήση 

buttons/hot spots, τα οποία να «ανοίγουν» με «χεράκι» και να οδηγούν στη νέα οθόνη. 

Επίσης προτιμήσαμε τη χρήση ενιαίας task bar με δυνατότητα πλοήγησης στο κύριο 

μενού, επιλογής ήχων (και παύσης αυτών), εισαγωγικού video, εξόδου κλπ.

Όσον αφορά την ανάλυση στόγων (Objective analysis), δηλαδή τη διαδικασία 

καθορισμού και διατύπωσης των βασικών στόχων που υποστηρίζει η εφαρμογή, 

ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία:

1 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ερευνα για τις 
νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας, Αποτελέσματα της έρευνας: Το 2002 το ποσοστό των 
μαθιμών (ηλικίας 15-18) με προσωπικό η/υ ήταν 28,9%, ενώ το ίδιο έτος το αντίστοιχο ποσοστό με προσωπική 
συνδρομή στο διαδίκτυο ήταν περίπου 9,2%.
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Κάθε κεφάλαιο της ύλης (από τα τέσσερα συνολικά κεφάλαια), χωρίζεται σε επιμέρους 

ενότητες. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται η σχετική θεωρία και όλες οι απαιτούμενες 

έννοιες (ορισμοί, τύποι, ιδιότητες, σχεδιαγράμματα κλπ) αλλά και προαπαιτούμενες 

έννοιες αυτών και αμέσως μετά ακολουθούν λυμένα παραδείγματα επιλεγμένα με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνουν άμεση εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών που 

προηγήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί στόχοι της διδασκαλίας είναι 

ξεκάθαροι. Αυτό γιατί άμεσα ο μαθητής-χρήστης σε συνεχόμενες οθόνες «βλέπει» τα 

σημεία της θεωρίας που πρέπει να προσέξει, τις απαιτούμενες μεθοδολογίες που 

χρειάζεται και αμέσως μετά την εφαρμογή αυτών.

Πιστεύουμε πως με τον τρόπο αυτό, ο οποίος άλλωστε προσομοιάζει και την 

πραγματική διδασκαλία των μαθηματικών, ο μαθητής αντιλαμβάνεται άμεσα τα σημεία 

της κάθε ενότητας που πρέπει να γνωρίζει. Εξάλλου με τα «κουμπιά πλοήγησης», 

μπορεί να επιστρέφει σε όποια οθόνη επιθυμεί ή ενδεχομένως να προσπερνά τις έννοιες 

που γνωρίζει.

Τελευταίο και βασικό σημείο είναι ότι κάνοντας το quiz, στο τέλος του κάθε 

καφαλαίου, αξιολογεί ο ίδιος ο μαθητής τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται τα αδύνατα και 

δυνατά του σημεία και προχωρεί ανάλογα και σύμφωνα με τον προσωπικό του ρυθμό.

2.2. Φάση 2: Σχεδίαση

Με βάση τις παραπάνω αρχικές σκέψεις του σταδίου της ανάλυσης, οδηγηθήκαμε στη 

σχεδίαση. Στη φάση αυτή υλοποιήσαμε τις εξής διαδικασίες:

Α) Συγκέντρωση απαιτούμενων αρχείων (ήχοι, βίντεο, εικόνες, animation).

Β) Δομή της εφαρμογής, με ένα γενικό διάγραμμα (outline), που έχει μορφή σαν αυτή 

που ακολουθεί:
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Γ) Εκλογή των διδακτικά καταλληλότερων ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, οι οποίες 

θα ακολουθούν μετά την παράθεση της αντίστοιχης θεωρίας - μεθοδολογίας της κάθε 

ενότητας.

Δ) Δημιουργία των ερωτηματολογίων1 (quiz) με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελέγχεται 

πραγματικά το επίπεδο των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Ε) Συγκέντρωση όλων των παλαιοτέρων θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων των 

ετών 2000-2004, ώστε ο μαθητής-χρήστης να έχει άμεση εικόνα του επιπέδου των 

θεμάτων που θα του ζητηθούν σε προσεχείς εξετάσεις.

Ζ) Επιλογή κατάλληλων επαναληπτικών ασκήσεων σε όλη την ύλη, ώστε να 

καλύπτονται όλα τα σημεία, οι έννοιες και τα τεχνάσματα, που μπορούν να ζητηθούν 

και μάλιστα ταξινομημένες σε δύο επίπεδα δυσκολίας, στα οποία δώσαμε τους τίτλους

■ Ασκήσεις επανάληψης και

■ Θέματα με απαιτήσεις

1 Τα ερωτηματολόγια με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής επιλέχτηκαν από το αντίστοιχο βιβλίο του καθηγητή με 
προτεινόμενες ασκήσεις / κριτήρια αξιολόγησης του ΥΠΕΠΘ και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
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2.3. Φάση 3: Παραγωγή

Στο στάδιο αυτό άρχισε η υλοποίηση της εφαρμογής στο Macromedia Authorware 6.0. 

Αναπτύξαμε τον σκελετό της εφαρμογής, τοποθετώντας τα κατάλληλα Frameworks 

στο flow line, για την οργάνωση όλων των κεφαλαίων. Τοποθετήθηκαν map-icons στο 

κάθε Framework για την οργάνωση των ενοτήτων. Μετά από αυτό άρχισαν να 

τοποθετούνται τα απαραίτητα κείμενα, τα γραφικά, τα σχεδιαγράμματα (πολλά εκ των 

οποίων έγιναν στο Corel Draw) στα αντίστοιχα display icons. Επίσης στο στάδιο αυτό 

ενσωματώθηκαν οι σχετικοί ήχοι και video. Αναλυτικά η δομή της εφαρμογής 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.

2.4. Φάση 4: Αξιολόγηση

Στο στάδιο αυτό, υπήρξαν οι πρώτες σκέψεις σχετικά με το πως θα αξιολογηθεί η 

εφαρμογή μετά την ολοκλήρωσή της, ώστε να υπάρχει σαφής άποψη για την 

αποτελεσματικότητά της, καθώς και για το αν πληρεί τα προκαθορισμένα κριτήρια 

ποιότητας.

Από άποψη λειτουργικότητας και στόχων, η διαμορφωτική (formative) αξιολόγηση, 

γινόταν ουσιαστικά κάθε στιγμή από την αρχή μέχρι σχεδόν την ολοκλήρωση του 

τίτλου (το οποίο και διήρκησε 7 μήνες από 07/2004 έως 01/2005). Από την άλλη μεριά, 

ήταν αναγκαία και η ανάπτυξη μιας συνολικής αξιολόγησης (summative) η οποία 

έπρεπε να εμπλέκει τους τελικούς χρήστες δηλαδή τους μαθητές, καταγράφοντας τη 

λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής.

Η αξιολόγηση αυτή θα έπρεπε να έχει ως στόχο να εντοπιστούν τα οφέλη αλλά και τα 

προβλήματα, που προκύπτουν από τη χρήση της, για παράδειγμα πως και τι μαθαίνουν 

οι μαθητές, αν οι λειτουργίες είναι σαφείς, αν αισθάνονται ότι βοηθούνται, αν η 

εφαρμογή βελτιώνει το μαθηματικό τους υπόβαθρο κλπ.

Επιλέξαμε τελικά να εφαρμόσουμε ποσοτική αξιολόγηση δηλαδή ένα τυχαίο δείγμα 

μαθητών, να χωριστεί σε δύο ομάδες η μία εκ των οποίων να ασχοληθεί με την 

εφαρμογή, ενώ η άλλη όχι. Μετά να συμπληρώσουν κατάλληλο ερωτηματολόγιο, οι 

βαθμοί του οποίου να συγκριθούν και να υποστούν στατιστική επεξεργασία.
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Για την υλοποίηση της σκέψης αυτής, τοποθετήσαμε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

μέσα στην εφαρμογή και δημιουργήσαμε διασύνδεση της εφαρμογής με βάση 

δεδομένων (Access) η οποία κρατά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των μαθητών 

σχετικά με την επίδοση τους στο ερωτηματολόγιο. Κατόπιν, τα στοιχεία της βάσης 

μεταφερόμενα στο Excel, μπορούν να υποστούν τις όποιες επιθυμητές στατιστικές 

επεξεργασίες καθώς και να εξαχθούν όλα τα σχετικά συμπεράσματα.

Στο Κεφάλαιο 5 δίνουμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αξιολόγηση.
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Κεφάλαιο 5

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3.1. Δομή του περιεχομένου

Τ^νπως έχει ήδη αναφερθεί, το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι τα Μαθηματικά 

ν_-/Κατεύθυνσης της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου, σύμφωνα με τη διδακτέα και 

εξεταστέα ύλη (όπως αυτή καθορίζεται από το ΥΠΕΓΊΘ) του σχολικού έτους 2004 - 

2005.

Έτσι τα κεφάλαια με τις αντίστοιχες ενότητες, είναι τα εξής:

£0 Μιγαδικοί αριθμοί

-Εισαγωγή 

-Πράξεις μιγαδικών 

-Μέτρο μιγαδικού

Ο Συναρτήσεις

-Εισαγωγή

-Μονοτονία-Αντίστροφη συνάρτησης 

-Όριο συνάρτησης 

-Συνέχεια συνάρτησης

03 Διαφορικός Λογισμός

-Εισαγωγή

-Κανόνες παραγώγισης
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-Ρυθμός μεταβολής 

-Βασικά θεωρήματα 

-Μονοτονία-Ακρότατα 

-Κυρτότητα-Σημεία καμπής 

-Ασύμπτωτες-Κανόνας De L’ Hospital 

-Μελέτη-χάραξη γραφικής παράστασης

Β3 Ολοκληρωτικός Λογισμός

-Αόριστο ολοκλήρωμα 

-Μέθοδοι ολοκλήρωσης 

-Ορισμένο ολοκλήρωμα

-Η συνάρτηση F(x) - \f (t)dt
a

-Εμβαδό επίπεδου χωρίου

Σε κάθε μια από τις παραπάνω ενότητες αναφέρονται οι συγκεκριμένοι διδακτικοί 

στόχοι κατάλληλα τμηματοποιημένοι και μεθοδευμένοι. Οι διδακτικοί στόχοι 

αναφέρονται ανά ενότητα και όχι ανά κεφάλαιο, λόγω της μεγάλης έκτασης που έχει 

το κάθε κεφάλαιο.

Η κάθε ενότητα παρουσιάζεται με την εξής μορφή:

Όλα τα λυμένα παραδείγματα προέρχονται από το σχολικό βιβλίο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ’ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΠΘ, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΕΔΒ» και είναι κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να 

δίνουν την άμεση εφαρμογή της θεωρίας που προηγήθηκε.
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Το πλάνο της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε είναι το εξής:

1. Στην κεντρική οθόνη (κύριο μενού), ο μαθητής επιλέγει το γνωστικό 

αντικείμενο (κεφάλαιο), με το οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί.

2. Επιλέγει (ανάλογα με το γνωστικό του υπόβαθρο) την ενότητα του 

κεφαλαίου.

3. Διαβάζει τους διδακτικούς στόχους που μπορεί να πετύχει μετά τη 

μελέτη της κάθε ενότητας.

4. Μελετά τη θεωρία ή εφόσον θεωρεί ότι τη γνωρίζει, με τα κουμπιά 

πλοήγησης, μπορεί απευθείας να περάσει στα λυμένα παραδείγματα.

5. Για να αξιολογήσει ο ίδιος ο μαθητής το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι 

διδακτικοί στόχοι, δηλαδή το κατά πόσο κατανόησε την κάθε ενότητα 

(από πλευράς θεωρίας αλλά και ασκήσεων), μπορεί να εκτελέσει το 

αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, με τη βοήθεια του οποίου θα 

αυτοαξιολογηθεί, διότι ολοκληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, 

εμφανίζεται οθόνη με την επίδοσή του επί τοις εκατό, καθώς και ο 

αριθμός των λανθασμένων και σωστών απαντήσεων.

Η διδακτική διαδικασία περιλαμβάνει:

1. Τον προσδιορισμό του αντικειμένου, των διδακτικών ενοτήτων 

καθώς και τον καθορισμό των διδακπκών στόχων.

2. Τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, η οποία γίνεται με φάσεις 

παρουσίασης της ύλης και παρατήρησης από το μαθητή. Για τη 

δυνατότητα μιας πιο διαλογικής μορφής, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει 

το «κουμπί» Υπόδειξη, το οποίο αντιστοιχεί σε αρχείο ήχου με τις 

αντίστοιχες επεξηγήσεις.

3. Τον έλεγχο του αποτελέσματος της διδασκαλίας με την αξιολόγηση 

της επίδοσης, μέσω των ερωτηματολογίων του κάθε κεφαλαίου αλλά και 

του τελικού.
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Όσον αφορά τους παράγοντες που βελτιώνουν τη διδακτική διαδικασία, πιστεύουμε ότι 

πληρούνται οι εξής:

■ Η διδακτέα ύλη παρουσιάζεται με απλό, κατανοητό και μεθοδικό τρόπο.

■ Οι διδακτικοί στόχοι είναι ευδιάκριτοι και ουσιαστικά αποτελούν μια μεθόδευση 

όλων των θεωριών και τύπων ασκήσεων που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής.

■ Υπάρχουν όλες οι περιπτώσεις και τα τεχνάσματα των ασκήσεων που πρέπει να 

έχει κατανοήσει ο μαθητής για την επιτυχία του στις εξετάσεις.

■ Ο μαθητής επιλέγει τον προσωπικό του ρυθμό μάθησης και το χρόνο που θα 

ασχοληθεί με την εφαρμογή. Δηλαδή απελευθερώνεται από το άγχος του να 

συμβαδίσει με ομαδική διδασκαλία σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

Διατίθενται επιπλέον όλα τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 έως και 

το 2004 με τις απαντήσεις τους, όπου ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δει 

συγκεντρωμένη όλη τη θεματολογία των προηγούμενων ετών. Έτσι, έχει άμεση άποψη 

για το γνωστικό επίπεδο των επερχόμενων εξετάσεων.

Για την πλήρη επανάληψη του μαθητή, αφού ολοκληρώσει μία φορά τουλάχιστον τα 

τέσσερα εξεταστέα κεφάλαια, έχει τη δυνατότητα επιλογής επανάληψης σε δύο 

επίπεδα:

■ Θέματα επανάληψης

■ Θέματα με απαιτήσεις

Στα θέματα αυτά θα βρει ασκήσεις οι οποίες συνδυάζουν τα διδακτέα κεφάλαια και με 

τον τρόπο αυτό, θα βελτιώσει το μαθηματικό του υπόβαθρο. Επίσης ο κάθε μαθητής 

ανάλογα με την υποδομή του, μπορεί να περάσει κατ’ ευθείαν στα θέματα με 

απαιτήσεις ή όχι.

Συμπερασματικά λοιπόν, θα λέγαμε ότι ο μαθητής έχει με απλό τρόπο τη δυνατότητα 

διάδρασης με την εφαρμογή και το μαθηματικό της περιεχόμενο, ανάλογα με την 

προσωπική του εμπειρία.

Πανεπιστήμιο Μακ£δονίαςΜ15
Ι'ιρήνη Λαζαρίδοι»
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Κιρήν!] Ααζαρίδο»

3.2. Διδακτική προσέγγιση

Εξάλλου, σύμφωνα με τις νεώτερες προσεγγίσεις, οι στόχοι της μαθηματικής 

εκπαίδευσης, αφορούν την ίδια τη διαδικασία μάθησης και δεν αποτελούν απλά 

μετρήσιμο αποτέλεσμα [Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1997]. Εργασία πάνω στα μαθηματικά σημαίνει προσδιορίζω 

το πρόβλημα, εικάζω για το αποτέλεσμα, πειραματίζομαι με τη βοήθεια 

παραδειγμάτων, συνθέτω συλλογισμό, διατυπώνω λύση, ελέγχω τα αποτελέσματα και 

αξιολογώ την ορθότητά τους σε σχέση με το αρχικό πρόβλημα. Έτσι οι μαθητές 

μαθαίνουν να ερευνούν, να αιτιολογούν, να αντιπαρέρχονται αντιπαραθέσεις, να 

εκτιμούν την ισχύ πιθανών λύσεων, να επιχειρηματολογούν υπέρ της λύσης που 

προτείνουν και να εκφράζονται στη μαθηματική γλώσσα αναγνωρίζοντας την ισχύ της 

ως εργαλείο επικοινωνίας.

Η προσέγγιση αυτή, αντιστοιχεί στο ρεαλιστικό μοντέλο, που στηρίζεται στο ότι η 

γνώση δε μπορεί και δεν πρέπει να επιβάλλεται δογματικά εκ των έξωθεν [Κολέζα, 

1997], Το κάθε τι πρέπει να υπόκειται σε εσωτερική επεξεργασία από εκείνον που το 

μαθαίνει, δηλαδή τον ίδιο τον μαθητή. Η μάθηση λοιπόν και η κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών, πρέπει να στηρίζονται στις ίδιες τις εμπειρίες του μαθητή. Με 

τον τρόπο αυτό, ο μαθητής ξεκινώντας από την παρατήρηση και ανάλυση 

καταστάσεων που του είναι οικείες, καθίσταται ικανός να αντιμετωπίζει τις 

μαθηματικές έννοιες και να τις χρησιμοποιεί σε μια ποικιλία καταστάσεων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν και την επίσημη θέση του Υπουργείου Παιδείας, όπως 

αυτή εκφράζεται στο Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών των Μαθηματικών για την 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1997). Δηλαδή η διαδικασία μάθησης 

των μαθηματικών και η κατασκευή της γνώσης, καθίσταται εφικτή υπό τη προϋπόθεση 

ότι βασίζεται σε συγκεκριμένες εμπειρίες του μαθητή. Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές, 

αφενός η έννοια του «γνωρίζω μαθηματικά», ταυτίζεται με την έννοια του «κάνω 

μαθηματικά» και αφετέρου κεντρικός στόχος της διδασκαλίας είναι η σχέση των 

μαθηματικών με τον πραγματικό κόσμο.

Ακριβώς σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παρέμβουν και να 

βοηθήσουν ως στοιχείο υποστήριξης και ενδυνάμωσης για την επίτευξη των 

διδακτικών στόχων, με διαφορετική αποτελεσματικότητα για κάθε περίπτωση:
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Α) Για τη μεταφορά γνώσεων -πληροφοριών είναι κατάλληλες τεχνολογίες σχετικές 

με τη μετάδοση γνώσεων.

Β) Για την απόκτηση δεξιοτήτων, χρειάζονται τεχνολογίες που επιτρέπουν μεγάλο 

βαθμό αλληλεπίδρασης, υπερκείμενα, υπερμέσα κλπ.

Γ) Για την επεξεργασία και μεταβολή διανοητικών μοντέλων προσφέρονται 

τεχνολογίες που ευνοούν τη συνεργατική μάθηση.

Εξάλλου σήμερα βιώνουμε μια σημαντική μεταβολή από την κλασσική αντιμετώπιση 

της μάθησης ως μετάδοση γνώσεων, στη διαφαινόμενη νέα κατάσταση, όπου μπορούν 

να συνυπάρξουν και να συνδιαλλαγούν μαθητές, εκπαιδευτικοί και νέα τεχνολογία. Σ’ 

αυτή τη νέα λογική, οι μαθητές μπορούν να αυτοοργανώνονται και αυτό συνεπάγεται 

την απόλυτη ανάγκη για την προσέγγιση των διεργασιών, που αφορούν τη μάθηση 

μέσα από διαφορετική σκοπιά.

Συγκεκριμένα θεωρείται αναγκαία, η διερεύνηση του ξεχωριστού τρόπου, με τον οποίο 

μαθαίνει ο κάθε μαθητής και συνακόλουθα, η ένταξη των νέων τεχνολογιών σε μια 

γνωστική διαδικασία, με πρωταγωνιστή τον ίδιο το μαθητή. Οι μαθητές, αλλά και οι 

δάσκαλοί τους, διαθέτουν ο καθένας διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους 

μαθαίνουν, με την έννοια πως έχουν προτιμώμενες οδούς για την πρόσληψη και την 

επεξεργασία των πληροφοριών. Μερικοί ενδιαφέρονται για γεγονότα, δεδομένα και 

αλγόριθμους, άλλοι αισθάνονται περισσότερο άνετα με θεωρίες και μαθηματικά 

μοντέλα. Κάποιοι επιθυμούν την «οπτικοποιημένη» παρουσίαση των πληροφοριών 

(εικόνες, σχήματα, διαγράμματα), άλλοι προτιμούν τις προφορικές παρουσιάσεις και 

τις γραπτές ή προφορικές ερμηνείες. Τέλος, υπάρχουν αυτοί που εμπιστεύονται 

περισσότερο τις διαδικασίες, κατά τις οποίες υπάρχει δυνατότητα για δράση και 

αλληλεπίδραση και εκείνοι που έλκονται από μια εσωστρεφή και εξατομικευμένη 

αντιμετώπιση της μαθησιακής διαδικασίας.

Πάνω όμως απ’ όλα, είναι σημαντικό το όποιο περιβάλλον διδασκαλίας να συνδέεται 

με την πραγματικότητα, να ελκύει το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών και να 

παρέχει τάσεις ενδυνάμωσης και ενίσχυσης των προσπαθειών τους.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ΜΙ$
Ηιρήνη Λαζαρίδου
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Για το λόγο αυτό, στην εφαρμογή υπάρχει η επιλογή της «Ιστορίας των μαθηματικών», 

όπου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το ρόλο της ιστορίας των μαθηματικών στη 

διδασκαλία, καθώς και επιλογή με τις βιογραφίες γνωστών και μεγάλων μαθηματικών, 

που μπορούν να συνδέσουν έτσι τις μεγάλες ερευνητικές προσπάθειες, άμεσα με τις 

σχολικές μαθηματικές έννοιες.
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Κεφάλαιο 4

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1. Παρουσίαση της δομής

Η
 εφαρμογή υλοποιήθηκε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο Macromedia Authorware 

6.0, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών με 

σημαντικές προγραμματιστικές ευκολίες σχετικά με τη διαχείριση κάθε είδους 

πολυμεσικής πληροφορίας.

Οι προγραμματιστικές αυτές ευκολίες, γίνονται με μεταφορά εικονιδίων (icons) - 

καθένα από τα οποία εκτελεί συγκεκριμένη εργασία - και τοποθέτηση αυτών με 

κατάλληλη σειρά πάνω σε γραμμή ροής (flowline), η οποία παρουσιάζεται σε επόμενη 

σελίδα.

Κάθε μία από τις θεματικές ενότητες (συνολικά δέκα), είναι οργανωμένη σε πλαίσιο 

(framework), το οποίο οργανώνει ομάδα εικονιδίων σε δομή κόμβων (όπως για 

παράδειγμα οι σελίδες του βιβλίου). Κάθε πλαίσιο (που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε 

κεφάλαιο ή αλλιώς θεματική ενότητα της εφαρμογής), περιέχει χάρτες (map icons), οι 

οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να περιέχουν άλλα εικονίδια, έτσι ώστε να 

οργανώνεται και να ομαδοποιείται καλύτερα ο κώδικας ενός μεγάλου προγράμματος. 

Τα εικονίδια χρησιμοποιούνται το ένα μέσα στο άλλο και έτσι ο κώδικας οργανώνεται 

σε βάθος επιπέδων (levels).

Χρησιμοποιήθηκαν προφανώς μέσα στην εφαρμογή πολλά εικονίδια διάδρασης 

(interaction icons), με σκοπό την επικοινωνία του χρήστη με την εφαρμογή. Η κάθε 

χρήση του εικονιδίου διάδρασης, συνοδευόταν από την υλοποίηση των εξής 

χαρακτηριστικών διάδρασης:
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• Την οθόνη διάδρασης με τις αντίστοιχες πληροφορίες (κείμενο, γραφικά, 
αντικείμενα διάδρασης κλπ).

• Τον τύπο διάδρασης (buttons, hot spots, hot objects κλπ).

• To είδος της ανταπόκρισης (feedback) δηλαδή το πως ανταποκρίνεται η 
εφαρμογή ανάλογα με το είδος διάδρασης που επιλέγει ο χρήστης.

Συγκεκριμένα, όταν ο χρήστης επιλέξει ένα τύπο διάδρασης, τότε η ροή του κώδικα 

ακολουθεί συγκεκριμένο κλάδο και εκτελεί το αντίστοιχο εικονίδιο. Για να γίνει αυτό η 

πληροφορία που θέλουμε να εμφανιστεί (μόλις ο χρήστης επιλέξει τη διάδραση), είναι 

τοποθετημένη μέσα στο εικονίδιο του αντίστοιχου κλάδου.

Ιδιαίτερα σημαντικό και εύχρηστο είναι το ότι, όπου χρησιμοποιήθηκαν παρόμοιοι 

κλάδοι διάδρασης, δίπλα από έναν αρχικό, τότε όλοι οι νέοι κλάδοι κληρονομούν τα 

χαρακτηριστικά του αρχικού και έτσι δεν χρειάστηκαν επιπρόσθετες ρυθμίσεις για τους 

νέους κλάδους.

Η μπάρα λειτουργιών (επάνω αριστερά σε κάθε οθόνη της εφαρμογής), έγινε με χρήση 

pull down menu - perpetual. Πρόκειται για διαδράσεις-λειτουργίες, που είναι διαρκώς 

ενεργές και διαθέσιμες, ενώ ο χρήστης εκτελεί άλλες εργασίες (πράγμα το οποίο 

σημαίνει ότι η ροή του προγράμματος, βρίσκεται σε άλλα εικονίδια). Αυτήν ακριβώς 

τη δυνατότητα δίνει η επιλογή “Perpetual”.

4.2. Παρουσίαση του προγράμματος

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί:

■ Η αρχική οθόνη της εφαρμογής.

■ Στοιχεία του προγράμματος της εφαρμογής με τις σχετικές επεξηγήσεις.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Κιρήνη Λ αζαρί δου

33



I Ιανηπιστήμιο Μ«κί;0ονίας/ΜΙ8
Ηιρήνη Λαζαρίδου

Η αρχική οθόνη της εφαρμογής

Μπάρα με λειτουργίες:
Εισόδου στο κύριο μενού, δυνατότητα επιλογής ήχων , παύσης 
ήχων, προβολή εισαγωγικού βίντεο, εξόδου από την εφαρμογή

Animated gif
Κουμπί εισαγωγής 
στο κύριο μενού

Animated object 
Σχεδιοκίνηση της λέξης MATH 
πάνω στην οθόνη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ Ενιαίου Λυκείου

Σνμ.φο>να με το σχολικο Ριβλιο 
Μαθηματικό Θετικής Κατεύθυνση ς 

Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου 
Ανδρεαδακη Σ*τ κα 

Εκδοση ΟΕΔΒ, 2004. Αθήνα 
ΥΠΕΠΘ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Math
Continue
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I Ιανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Ειρήνη Λαζαρίδου

Οργάνωση και δομή του περιεχομένου

Authorware 1
File Edit View Modify Text Control Xtras Commands Window Help

Q 3 & 2D is y w E[I

5

β> 1
LZ)

m
°-1START

Ε crgdsia.a6p

Itel Τ ask bar

Introduction

Master Framework

BUB
Level 1

[tel [ϊβ] [tel [tel [te]

£ ^ Complex Framework

' Itel [te] [te] ιά

Functions Framework

[tol [tol [tol [tol [tol

Main Menu
Complex
Functions
Calculus
Integrals

introduce complex 
praxeis complex 
metro complex 
quiz complex

introduce functions
monotoni-antistrofi
orio
sinexeia 
quiz functions

Calculus Framework

[tol [tel [tol Itol |tol

Integrals Framework

[tel [tel [tel [tel [tel

ΕΊ Revision (2parts) 

tel Past Exams + Answers

Final Quiz

introduce calculus EZ
kanones paragogisis
rithmos metavolis
theorems
monotorua-akrotata ■W

Aoristo
Methods
Orismeno
F(x|
Emvado *

Τα τέσσερα 
κεφάλαια της 

διδακτέας ύλης

Το
ερωτη ματολόγιο 

αξιολόγησης

Οι ενότητες του κάθε κεφαλαίου είναι 
οργανωμένες σε display icons τοποθετημένα σε 
group ίεοης.
Το κάθε κεφάλαιο είναι τοποθετημένο σε δικό 
του πλαίσιο (framework) για να εξασφαλίζεται 
ομοιόμορφη πλοήγηση.
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I Ι«\'ί;πιστήμιο Μακκόονίας/Μΐε
Ι.ιρήνη Λαζαρίδου

Η μπάρα με το μενού των λειτουργιών

Εδώ φαίνονται καθαρά τα εικονίδια διάδρασης τα οποία μέσα τους κρατούν τα 

εικονίδια χάρτες ή κουτιά (map icons) καθένα εκ των οποίων με τη σειρά του επιτελεί 

συγκεκριμένες λειτουργίες όπως πλοήγηση στο κύριο μενού και στα θέματα εξετάσεων 

των προηγούμενων ετών (View) καθώς και δυνατότητες επιλογής ήχων, παύσης αυτών, 

και προβολή εισαγωγικού video (Media).
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I Ιανκπιστήμιο Μακ'ίΛονίας/MlS
I ιρήνη Λαζαρίδου

Σγεδιασμός της πρώτης οθόνης της εφαρμογής

ES ergasia.a6p

[tel Task bar

Introduction

te, Master Framework

&
Its I [tel tel tel te

Complex Framework

tsF
tel tel tel te

pi. Functions Framework 
--- 1----- 1----- 1----- 1----- 1

Ξ Introduction

is
51 head bgr 

Animated GIF 

51 intro title 

5l math

move math 

(ueii] continue

erase animat-math 

Erase title page

Η πρώτη οθόνη της εφαρμογής έχει στην γραμμή ροής τον τίτλο [introduction] και 

είναι το δεύτερο κατά σειρά map icon στην αριστερή πλευρά της παραπάνω εικόνας.

Ανοίγοντας το Introduction οδηγούμαστε στα περιεχόμενα του εικονιδίου αυτού (στο 

δεξί μέρος της παραπάνω εικόνας).

Τα περιεχόμενα αυτά είναι αρχικά το εικονίδιο παρουσίασης με τίτλο head bgr το οποίο 

κρατά τα γραφικά του φόντου. Επόμενο στη σειρά είναι ένα animated gif, ενώ 

ακολουθεί ξανά εικονίδιο παρουσίασης που περιέχει τον γενικό τίτλο. Το επόμενο 

εικονίδιο παρουσίασης έχει τη λέξη Math την οποία μετακινεί το εικονίδιο 

σχεδιοκίνησης που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό. Με τη χρήση του εικονιδίου 

σχεδιοκίνησης το αντικείμενο που θέλουμε να κινηθεί, τοποθετείται σε δικό του 

εικονίδιο παρουσίασης για να αποφευχθεί η κίνηση των άλλων γραφικών που 

υπάρχουν στην οθόνη. Στη συνέχεια με το εικονίδιο erase «σβήνουμε» την 

σχεδιοκίνηση ώστε αυτή να μην επαναλαμβάνεται στις επόμενες οθόνες.
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I Ιον::πκττήμκ> ΜακΊ:ίϊονίας/ΜΙ5
I ιρήνη Λαζαρίδου

Aoufj των κόμβων μαθηματικού περιεχομένου

Φ Authorware

File Edit View Insert Modify Text Control Xtras Commands Window 1

Γ3Π□ £ till 0 *ο &2ι

E2 praxeis complex

erase head bgr 

Si praxeispl 

(m# it) Continue

Erase previous 

S) praxeis-p2 

IuhitJ Continue

Erase previous 

praxeis-p3 

|umj Continue

Erase previous 

SI ptaxeis-p4 

(unit) Continue

Erase previous 

SI praxeispS 

|uuit) Continue

Erase previous 

Si praxeispS 

(uuct) Continue

Erase previous 

Si praxeis-p7 

|uhit) Continue

Erase previous 

I praxeis-p8

Εδώ βλέπουμε το πλαίσιο (Complex Framework) μέσα στο οποίο είναι οργανωμένο το 

κεφάλαιο των Μιγαδικών αριθμών.

Βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει τρεις (3) ενότητες και το 
ερωτηματολόγιο του κεφαλαίου, δηλαδή τέσσερα συνολικά μέρη οργανωμένα μέσα 
στο πλαίσιο. Ενα από αυτά είναι η ενότητα [πράξεις μιγαδικών] η οποία προκύπτει 
ανοίγοντας το map icon με τίτλο [praxeis complex] και είναι η δεξιά εικόνα του 
παραπάνω σχήματος. Στην εικόνα αυτή, βλέπουμε το πως είναι τοποθετημένες οι 
οθόνες του μαθηματικού περιεχομένου με τις πράξεις των μιγαδικών. Η κάθε οθόνη 
έχει τον τίτλο praxeis-pl εως praxeis-p8, συνολικά 8 οθόνες που διαδέχονται η μια την 
άλλη με το Button Continue. Οι οθόνες αυτές περιέχουν τους διδακτικούς στόχους της 
ενότητας και το αντίστοιχο μαθηματικό περιεχόμενο. Το εικονίδιο Erase previous 
χρησιμοποιείται για να «σβήσει» από την κάθε οθόνη το προηγούμενο περιεχόμενο.

Με παρόμοια δομή είναι κατασκευασμένα και τα τέσσερα κεφάλαια της ύλης.
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Αομή των κόμβων μαθηματικού περιεχομένου

# Authorware
File Edit View Insert Modify Text Control Xtras Commands Window Help

-V l^l1'tal j rJ&] I

Εδώ βλέπουμε το πλαίσιο (Functions Framework) μέσα στο οποίο είναι οργανωμένο το 

κεφάλαιο των Συναρτήσεων.

Βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει τέσσερεις (4) ενότητες και το 

ερωτηματολόγιο του κεφαλαίου, δηλαδή πέντε συνολικά μέρη οργανωμένα μέσα στο 

πλαίσιο. Τρία από αυτά είναι οι ενότητες [μονότονη-αντίστροφη συνάρτησης, όριο 

συνάρτησης, συνέχεια συνάρτησης] τα οποία προκύπτουν ανοίγοντας τα αντίστοιχα 

map icons αυτών.
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Στα ανοιγμένα αυτά map icons, οι σελίδες διδακτικών στόχων και μαθηματικού 

περιεχομένου είναι αυτές μέσα στα κόκκινα ορθογώνια. Οι οθόνες διαδέχονται η μια 

την άλλη με το Button Continue. Το εικονίδιο Erase previous χρησιμοποιείται για να 

«σβήσει» από την κάθε οθόνη το προηγούμενο περιεχόμενο.

Με παρόμοια δομή είναι οργανωμένα και τα τέσσερα κεφάλαια της ύλης

Αομή των κόμβων: (Α) Θέματα επανάληψης, (Β) Θέματα με 

απαιτήσεις, (Γ) Θέματα πανελληνίων εξετάσεων προηγούμενων ετών.

•hemal -2-2004 
thema 3-2004 
•hema4-2004

Εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα των δύο map icons (Α) Επανάληψη (Revision 2parts) 

και (Β) Θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (Past exams + answers).

(A) To map icon Revision, περιέχει και τις δύο επαναληπτικές βαθμίδες δηλαδή 

τα (α) θέματα επανάληψεις - revision, (β) θέματα με απαιτήσεις - advanced revision 

οι οποίες είναι οργανωμένες σε ένα πλαίσιο (framework) η καθεμιά. Παρατηρούμε 

ότι το κάθε πλαίσιο έχει μέσα του άλλα δύο map icon εκ των οποίων το ένα κρατά τις 

εκφωνήσεις και το άλλο τις λύσεις. Και οι εκφωνήσεις αλλά και οι λύσεις είναι με τη
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σειρά τους τοποθετημένα σε δικό τους framework (και για καλύτερη οργάνωση, αλλά 

και για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη πλοήγηση).

(Β) Με παρόμοιο τρόπο είναι κατασκευασμένο και το πλαίσιο με τα Θέματα 

εξετάσεων προηγούμενων ετών. Βλέπουμε ενδεικτικά ανοιγμένα τα θέματα του 2004 

με τον τρόπο οργάνωσης των εκφωνήσεων και των απαντήσεων τους. Παρατηρούμε 

ότι στο τέλος των εκφωνήσεων των θεμάτων υπάρχει η διάδραση για το πέρασμα του 

χρήστη στις οθόνες με τις απαντήσεις.

Με παρόμοιο τρόπο είναι κατασκευασμένο όλο το υπόλοιπο υλικό που αφορά τους 

κόμβους: >Θέματα Επανάληψης , >Θέματα με απαιτήσεις , >Θέματα εξετάσεων

προηγούμενων ετών.

Αομή του κόμβου: Ιστορία των μαθηματικών

# Authorware
File Edit View Insert Modify Text Control Xtras Commands Window Help

eulei
cauchy
teimat

leibnc

Εδώ βλέπουμε την δομή οργάνωσης του κόμβου με την Ιστορία των μαθηματικών. 

Παρατηρούμε ότι προχωρά σε βάθος έως 4 επίπεδα.
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Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι αρχικά σε ένα map icon το οποίο ανοίγοντας 

οδηγεί στο πλαίσιο όπου είναι οργανωμένα τα επιμέρους θέματα αυτής.

Για παράδειγμα η θεματική ενότητα με τις βιογραφίες, είναι άλλο ένα map icon το 

οποίο οδηγεί με τη σειρά του στο τελικό που περιέχει την εισαγωγή και τις διαδράσεις.

Οι διαδράσεις είναι τύπου hot spot (ενεργές περιοχές) και οδηγούν σε κάθε βιογραφία 

χωριστά.

Το αρχικό πλαίσιο (framework) μέσα στο History εξασφαλίζει την ομοιόμορφη 

πλοήγηση.

4.3. Βασικές οθόνες της εφαρμογής

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν μερικές από τις βασικές οθόνες της εφαρμογής 

καθώς και σχόλια που αφορούν την κατασκευή τους.
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Το κύριο μενού της εφαρμογής

Δέκα συνολικά κόμβοι 
περιεχομένου εκ των 
οποίων οι τέσσερεις 
πρώτοι είναι η 
διδακτέα - εξεταστέα 
ύλη.
Ο κάθε κόμβος είναι 
hot spot και ανοίγει με 
«χεράκι»

Κουμπί εξόδου από την εφαρμογή

Η επιλογή 8 [Quiz Αξιολόγησης] είναι το ερωτηματολόγιο 
βάση του οποίου έγινε η έρευνα αξιολόγησης της εφαρμογής 
όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5
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File View

Concentrating Music 

Natural Echoes
Sound Off

1. Mi'/ttoucoi Αριθμοί

2. Lovupri|<>iK

v Au/φορικος Λογκτμος

4. Ολοκληρίοτικό; Λο'/ισμ

5. Θέματα Επανάληψης 

0. θέματα μ; απαίτησης

Θέηατα £Τ0)ν 2000-2004

S. Quiz Αηο/.ο'/ησης

0. Ιστορική Ανα.ορομή

10. Λιοακτικη τοη· Μαθηματικού

Το κύριο μενού της εφαρμογής με ανοιγμένη την επιλογή Media

Υπάργουν
- δύο δυνατότητες επιλογής ήχων 

- παύση ήχων
- προβολή εισαγωγικού video
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Προβολή του εισαγωγικού video «πό την επιλογή:

Media > Play intro movie
(Στην μπάρα λειτουργιών)

Με την επιλογή αυτή προβάλλεται αρχείο ψηφιακού video, διάρκειας ενός λεπτού, το 

οποίο επεξηγεί τις επιλογές του κύριου μενού και τη δομή της εφαρμογής, με σκοπό 

την εξοικείωση του μαθητή με το συγκεκριμένο περιβάλλον.
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Αναφορά των διδακτικών στόχων σε κάθε ενότητα

Αείγμα από τον κόμβο «ΜΙΓΑΛΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ»

Για την καλύτερη κατηγοριοποίηση των εννοιών και των ασκήσεων, οι διδακτικοί 

στόχοι αναφέρονται σε κάθε ενότητα και όχι σε κάθε κεφάλαιο (λόγω της μεγάλης 

έκτασης του κάθε κεφαλαίου).

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται η οθόνη των διδακτικών στόχων της ενότητας 

Βασικές έννοιες μιγαδικών αριθμών του κόμβου «Μιγαδικοί Αριθμοί» που είναι 

το 1° κεφάλαιο της ύλης στο κύριο μενού.

[mum]

Διδακτικοί Στόχοι

Αφού μελετήσετε
την '■ Θα έχετε κατανοήσει: Θα μπορείτε να:

ενότητα αυτή: ,

1» Το ρόλο του συνόλου 
τον (ΐιγοόικόν C

Λύνετε μί άνεση ασκήσεις 
-του αφορούν την:

2) Τον τράτο ορισμού 
ενός ριιγαοΐκού αριθμού 
και την γεωμετρική του 
ερμηνεία

3) Την έννοια του 
πραγματικού και
φανταστικού μέρους
ενός μιγαοΐκού

Β) Εύρεση ,ταραριέ τρ ων 
ώστε έτος ρπγαοικός ζ να 
ττληρεί συγκεκριμένες
ιοί ότητες
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Μονοτονία - Αντίστροφη συνάρτηση

Οριο συνάρτηση

Test ” 
yourself

Η κεντρική οθόνη του κόμβου «ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» 
(το 2ο κεφάλαιο της ύλης)

-ee View Media

αχ + b)dx

^-+£'+1
In - + arccos

fe=/H TgQuiz Κίφι//.Ο10<

/ (.V) + -i

BvB(

To κεφάλαιο των Συναρτήσεων χωρίζεται σε τέσσερεις 
ενότητες.
To Quiz αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 
και παρέχει δυνατότητες αυτοαξιολόγησης του 
μαθητή.
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Αναφορά των διδακτικών στόχων σε κάθε ενότητα

Αείγμα από τον κόμβο «ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ»

Για την καλύτερη κατηγοριοποίηση των εννοιών και των ασκήσεων, οι διδακτικοί 

στόχοι αναφέρονται σε κάθε ενότητα και όχι σε κάθε κεφάλαιο (λόγω της μεγάλης 

έκτασης του κάθε κεφαλαίου).

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται η οθόνη των διδακτικών στόχων της ενότητας 

Συνέχεια Συνάρτΐ]σης του κόμβου «ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» που είναι το 2° κεφάλαιο της 

ύλης στο κύριο μενού.

|·εμ|

Διδακτικοί Στόχοι

Αφού μελετήσετε 
την

ενότητα αυτή:
0α έχετε κατανοήσει: 0α μπορείτε να:

1» Την έννοια της συνέχειας 
συνάρτησης και την 
εφαρμογή του αντιστοίχου 
ορισμού

Λύνετε ριε άνεση ασκήσεις 
του αφορούν:

A) Tip· μελέτη συνέχειας 
συνάρτησης σε σημείο και σε 
οίάστημα2) Τα βασικά θεωρήματα 

του αφορούν συνεχείς 
συναρτήσεις Β) Ολα τα θεωρήματα για τις 

συνεχείς συναρτήσεις
3) Την εύρεση συνόλου 
τιμών συνάρτησης Γ) Την ύταρςη ρι^ών 

εξίσωσης σε οίάστημα

Λ» Την εύρεση συνόλου τιμών 
συνάρτησης
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Εισαγωγή

2. Κανόνες Παραγώγισης

3. Ρυθμός Μεταβολής

4. Βασικά θεο>ρήματα

5. Μονοτονία - Ακρότατα

6. Κυριότητα - Σημεία Καμπής 

Ασύμπτωτες Κανόνας D L Hospital

8. Μελέτη - Χάραξη γραφικής παράστασης

Test
yourself

Quiz κεφαλαίου

Η κεντρική οθόνη του κόμβου «ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ» 
(το 3ο κεφάλαιο της ύλης)

View Media

Το κεφάλαιο του Διαφορικού Λογισμού χωρίζεται σε 
οκτώ ενότητες.
To Quiz αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 
και παρέχει δυνατότητες αυτοαξιολόγησης του 
μαθητή.
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Αναφορά των διδακτικών στόχων σε κάθε ενότητα

Δείγμα από τον κόμβο «ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Για την καλύτερη κατηγοριοποίηση των εννοιών και των ασκήσεων, οι διδακτικοί 

στόχοι αναφέρονται σε κάθε ενότητα και όχι σε κάθε κεφάλαιο (λόγω της μεγάλης 

έκτασης του κάθε κεφαλαίου).

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται η οθόνη των διδακτικών στόχων της ενότητας 

Μονοτονία - Ακρότατα Συνάρτησης του κόμβου «ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ» που 

είναι το 3° κεφάλαιο της ύλης στο κύριο μενού.

Ρ™1
Διδακτικοί Στόχοι

Αφού
μελετήσετε την Θα έ/ετε κατανοήσει: 
ενότητα αυτή:

Θα μπορείτε να:

1ι Τΐ|ν έννοια της 
μονοτονίας και τον 
ακροτάτων σε συνουασμό 
ιι ε τιρ παράγω/ο 
συνάρτησης

Λύνετε με άνεση ασκήσεις 
του αφορούν:

Α) Την μελέτη μονοτονίας 
κοι ακροτάτων συνάρτησης

2) Τον τροσόιορισμό των 
τοπικών ακροτάτο»· με το 
Βεώρημα Ffimai

Β) Την ατόόειςη 
ανισοτήτων με /ρήση του 
ορισμού της μονοτονίας 
ί| και των ακροτάτων

3) Τις εφαρμογές του 
αφορούν μονοτονία και 
ακρότατα συνάρτησης

Γι Εφαρμογές με 
τραγματικα τροβλήμα τα 
εύρεσης μεγίστου ελάχιστου
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Η κεντρική οθόνη του κόμβου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ»
(το 4ο κεφάλαιο της ύλης)

File View Media

Το κεφάλαιο του Ολοκληρωτικού Λογισμού 
χωρίζεται σε πέντε ενότητες.
To Quiz αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 
και παρέχει δυνατότητες αυτοαξιολόγησης του 
μαθητή.
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Αναφορά των διδακτικών στόχων σε κάθε ενότητα

Δείγμα από τον κόμβο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ»

Για την καλύτερη κατηγοριοποίηση των εννοιών και των ασκήσεων, οι διδακτικοί 

στόχοι αναφέρονται σε κάθε ενότητα και όχι σε κάθε κεφάλαιο (λόγω της μεγάλης 

έκτασης του κάθε κεφαλαίου).

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται η οθόνη των διδακτικών στόχων της ενότητας

X
Η Συνάρτηση F(x) = J/(t)dt του κόμβου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ»

a

που είναι το 4° κεφάλαιο της ύλης στο κύριο μενού.

File View Media

jMEMoj

Διδακτικοί Στόχοι

Αφού μελετήσετε 
την

ενότητα αυτή:
Θα έχετε κατανοήσει:

1) Το θιμιλιώοις 
θιώρημα του 
Ολοκληρωτικού 
Λογισμού, ως τρό.το 
υ.τολογι σμού 
ολοκληρωμάτων 2

2) Τη ν διαδικασία 
παραγώγισης 
ολοκληρώματος. όταν 
τα άκρα ολοκλήρωσής 
έχουν διάφορες 
μορφές

Θα μπορείτε να:

Λύνετε με άνεσΐ| ασκήσεις 
που αφορούν:

Α) Τον υπολογισμό 
ορισμένων 
ολοκληρωμάτων, σε 
συνδυασμό με 
ολοκλήρωση κατά 
παράγοντες ή αλλαγή 
μεταβλητής

Β) Την εύρεση της 
παραγωγού οποί ουδήποτε 
ολοκληρώματος
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Ενότητα του Κόμβου: «ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ» 
Δείγμα από λυμένο παράδειγμα που ακολουθεί 
μετά την παρουσίαση της αντίστοΓ/ric θεωρίας

File View Media

ο % <3>
ΟΦ ο ο οα

Παράδειγμα 6
Να βρείτε ,του ανήκουν οι εικόνες των μιγαδικών ζγια τους ο,τοίους ισχύει:

(α)|ζ|=1 φ) |ζ+1+2ί>3 (ν) \Z+1HZ~2‘\ («5)1<|ζ|<2 (ε) \ζ\>1

ΛΥ1Η

(α) |ζ| = 1 δηλαδή
|ζ - (0+0i)| = 1
Μορφής \ζ - zQ\ = ρ, ρ> 0

με ζ0 = 0 + Οι. Ρ = 1

Κύκλος με κέντρο Κ(0,0) 
kcu ακτίνα 1

(b) |ζ + 1 + 2ί| = 3 δηλαδή 
|r-(-1-201 = 3 
Μορφής \ζ - ζ0\ = ρ, ρ > 0

μεζ0 = -1 -2ι. ρ = 3

Κύκλος με κέντρο Κ(-1 .-2) 
κοα ακτίνα 3

Παρουσίαση της ενότητας «ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ» 
του κεφαλαίου ΜΙΓ ΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.

Με τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω δεξιά) κινείται ο μαθητής σε όλη την έκταση της ενότητας.

Η οθόνη απεικονίζει δείγμα από λυμένα παραδείγματα που ακολουθούν μετά την παρουσίαση της 
συγκεκριμένης θεωρίας & μεθοδολογίας.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο μενού ή 
να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Ενότητα του Κόμβου: «ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ» 
Δείγμα από παρουσίαση θεωρίας

Παρουσίαση της ενότητας «ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ» 
του κεφαλαίου ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Με τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω δεξιά) κινείται ο μαθητής σε όλη την έκταση της ενότητας.

Με το τέλος της παρουσίασης της θεωρίας, ακολουθούν λυμένα παραδείγματα.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Ενότητα του Κόμβου «ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ» 
Δείγμα από λυιιένο παράδειγμα που ακολουθεί 
μετά την παρουσίαση της αντίστοιγικ θεωρίας

Παρουσίαση της ενότητας «ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ»
του κεφαλαίου ΔΙΑ ΦΟΡΙΚΟΣ Λ ΟΓΙΣΜΟΣ, με αντίστοιχα λυμένα παραδείγματα.

Με τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω δεξιά) κινείται ο μαθητής σε όλη την έκταση της ενότητας.

Η οθόνη απεικονίζει δείγμα από λυμένα παραδείγματα που ακολουθούν μετά την παρουσίαση της 
συγκεκριμένης θεωρίας & μεθοδολογίας.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο μενού ή να 
επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Ενότητα του Κόμβου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ» 
Αείγμα οθόνης σγετικά με το πως εφαρμόζονται 

συγκεκριμένα προαναφερθέντα θεωρήματα

File View Media

Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F(.χ) = f J\t)dt
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Παραδείγματα πάνω στη χρήση του Θεωρήματος 1
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| Continue |

Παρουσίαση της ενότητας « Η Συνάρτηση F(x)= [f(t)db
a

του κεφαλαίου ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Με τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω δεξιά) κινείται ο μαθητής σε όλη την έκταση της 
ενότητας.

Η συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζει παραδείγματα πάνω στη χρήση και εφαρμογή 
προαναφερθέντων θεωρημάτων.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει 
στο κύριο μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Η κεντρική οθόνη του συνδέσμου «Βιογραφίες μεγάλων μαθηματικών», 
που υπάγεται στον κόμβο «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ»

Διαδρομή: κύριο μενού/ιστορική αναδρομή/βιογραφίες

Βιογραφίες μεγαλιον μαθηματικό»'

EULER

-CAUC’HY
FERMAT

BOLZANO

LEIBNIZ

(If L ' HOPITAL

BERNOITLLI

PASCAL 
NEW TON

ABEL 
JACOBI 
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■ LAGRANGE 

RIEMANN

□οι ο ι ο ΦΟ

Παρουσίαση κεντρικής οθόνης με τις βιογραφίες μαθηματικών.

Με τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω δεξιά) κινείται ο μαθητής σε όλη την έκταση του κόμβου.

Η συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζει βιογραφικά σημειώματα όλων των ονομάτων που εμφανίζονται 
και τις αντίστοιχες φωτογραφίες αυτών.

Τα ονόματα είναι τοποθετημένα σε hot spots και ανοίγουν με «χεράκι».

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Οθόνη που υπάγεται στον κόμβο: 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ/ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαδρομή: κύριο μενού/ιστορική αναόρομή/βιογραφίες/Leibniz

File View Media

Gottf ried W ilhelm von LEIBNIZ

Γεννήθηκε στο Leipzig (Γερμάνιο) την 1 O' 1646 σε οικογενειακό περιβάλλον καΤεξοχήν ακαδημαϊκό και νομικο μια 
και ο πατέρας τον κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του (1640-1652) διετέλεοε καθηγητη; τη; Ηθική; Φιλοσοφία; 
στο τοπικό Πανεπιστήμιο, στο οποίο νωρίτερα όιειελεσε ω; καθη γητή; Δίκαιου και ο παππού; του (απο την μέρια τη; 
μητέρα; του). Σε ηλικία μόλις 6 ετών, ο μικρό; Leibniz χάνει τον πατέρα του και αναλαμβάνει ο ίδιο; πρωτοβουλία τη; 
κατεύθυνσης των σπουδών του Απο μικρή ηλικία, μελετούσε με ιδιαίτερο ζήλο στην πατρική βιβλιοθήκη, με 
αποτέλεσμα κατα την φοίτηση του στο δημοτικό να θεωρείται θαύμα ευρυμάθειά;. Σε ηλικία 12 ετών μπορούσε να 
διαβάζει άνετα λατινικά και ελληνικά και να ενόιαφερεται για την λογική ω; μέσο ερευνάς τη; αλήθειας. Ακριβό; επειδή 
το ενδιαφέρον του για τη λογική εξακολούθησε αμείωτο καθΌλη τη διάρκεια τη; ζωή; του. θεωρείται ο ιδρυτής τη; 
Μαθηματική; Λογική;. Μάλιστα, απο μικρό; είχε το όνειρο να δημιουργήσει μια οικουμενική γλωσσά (πασιγραφια) με 
την οποία, θα. έδινε ζωή σε μια. παγκόσμια επιστήμη. Οι δάσκαλοι του είχαν εναποθεσει στον μικρό Leibniz, η; καλύτερες 
ελπίδες και μάλιστα όταν κάποια στιγμή ο ίδιο; εόειξε ενδιαφέρον για. την ποίηση, ενοχλήθηκαν. Τότε ο μικρό; Lebniz 
απάντησε "το πνεύμα, μου δεν βρίσκει ικανοποίηση μόνο με ενό; αδου; τροφή, αλλά έχει ανάγκη ποικιλία;”

Το 1661 γράφτηκε στο πάτριο Πανεπιστήμιο, οπού έλαβε τον τίτλο του Bachelor και Master (1664) στη φιλοσοφία, 
και τα. νομικά. Λόγω κάποια; εχθρότητας - τα, αίτια τη; οποία; δεν είναι γνωστά - είχε ω; αποτέλεσμα να μην λάβει τον 
τίτλο του διδάκτορα στο εν λόγω Πανεπιστήμιο, αλλά σε αυτό του Altdoif το 1666 (διατριβή επί του συνδυαστικού 
λογισμού) . Η εν λόγω διατριβή ανατυπώθηκε εν αγνοια του. κάτι που προκάλεσε η; διαμαρτυρίες του διότι όπω; 
χαρακτηριστικά είπε ότι η διατριβή αυτή γράφτηκε σε περίοδο που ήταν στερημένος μαθηματικής πανοπλίας. Μετά απο 
αυτό εγκαιέλειψε την πόλη του και δεν επέστρεψε ποτέ πια Το 166" στην Νυρεμβέργη, γνωρίστηκε με τον πολίτικο 
Boineubius ο οποίο; εκτίμησε τα πνευματικά, του χαρίσματα με αποτέλεσμα σύντομα να αποκτήσει μια θέση στην 
διοίκηση του κράτους Εργάστηκε στο Παρίσι ω; πρεσβευτικό; ακολουθο; και ταξίδεψε πολύ σε όλη την Ευρώπη 
συνάπτοντας σχέσεις με του; διανοουμένου; τη; εποχή;. Το 16*3 υπο την μεσολάβηση του Oldenburg εγινε μέλος τη; 
Βασιλικής Εταιρεία; του Λονδίνου Οταν εμαθε -μα την αριθμομηχανή του Pascal (η οποία έκανε προσθέσεις.-αφαιρέσεις) 
κατασκεύασε μια τελειότερη η οποία έκανε επιπλέον πολλαπλασιασμούς διαιρέσει; και εξαγωγές ριζών. Κατα ομολογία 
του ίδιου ο Pascal άσκησε πάνω του την βαθύτερη και μόνιμότερη επίδραση Η συμβολή του στην Μαθηματική 
επιστήμη ήταν κάτι περισσότερο από καταλυτική Απεβίωσε στο Hannover την 14 11 1*16

Χαρακτηριστικό που λέγεται για το ισχυρό πνεύμα του Leibniz, είναι on μπορούσε να σκέφεται επι μέρες 
καθισμένος στην ίδια, καρέκλα .

Οίήν> | Ο C-D

Παρουσίαση του συνδέσμου (link) της κεντρικής οθόνης με τις βιογραφίες μαθηματικών, 
συγκεκριμένα της οθόνης με την βιογραφία του Leibniz.

Με τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω δεξιά) κινείται ο μαθητής σε όλη την έκταση του κόμβου δηλαδή 
μπορεί να δει όλες τις υπόλοιπες βιογραφίες πηγαίνοντας μπροστά και πίσω.

Η συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζει σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Leibniz.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιατρέψει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Κεντρική οθόνη του κόμβου: 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Ο κόμβος με τα θέματα παλαιότερων εξετάσεων.

Παρουσίαση κεντρικής οθόνης με τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των ετών 2000-2004.

Τα θέματα κάθε έτους είναι τοποθετημένα σε hot spots και ανοίγουν με «χεράκι».

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Κιρήνη Λαζαρίδου

Οθόνη που υπάγεται στον κόμβο:
Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Προηγουμένων Ετών

File View Media

ΘΕΜΑ 4

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2004 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Εστω η συνεχής f θί —> TJ τέτοια, (άστε f(l) = 1. Αν για κάθε πραγματικό x , ισχύει
X3Λ , 1

g{.ν)= 11 Γ1 f{t)dt - 3
*
1

ΓΗ—

οπού z = a + bi 6 C, με a, b 6 R * τότε

α. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση 

β. Να αποόείςετε ότι Γ

g είναι παραγωγίσιμη στο R και να βρείτε την g '
1

Μιηά,ιε, 5

«V

1
γ. Με δεδομένη τη σχέση του ερωτήματος β , να αποδείξετε ότι Re(:“) = -12 Μσνάίις 6

δ. Αν επιπλέον f(2) = a > 0 , f(3) = β και α > β , να αποδείξετε ότι υπάρχει \ στο (2 , 3)ν ° Μιη'άίες 6
τέτοιο ώστε f(x ) = 0

Continue

Παρουσίαση οθόνης με εκφωνήσεις θεμάτων που υπάγονται στον κόμβο Θέματα Πανελληνίων 
Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών.

Η συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζει το 4° θέμα των εξετάσεων του έτους 2004.

Αρχικά παρουσιάζονται όλες οι εκφωνήσεις των θεμάτων του κάθε έτους και με το τέλος των 
εκφωνήσεων υπάρχει οθόνη που οδηγεί στις απαντήσεις των θεμάτων ανά έτος.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Ιίιρήνη Λαζαρίδου

Οθόνη που υπάγεται στον κόμβο:
Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών 

με τις λύσεις των αντίστοιχων θεμάτων

File View Media

Απαντήσεις - Λύσεις Θεμάτων Προηγουμένων Ετών

θέμα 4 2004
g'(x) = Η ·/(·*3) · 3*2 -} ■ + - = )■ lYli't - ' + — ill

Παρατηρούμε οτι g(l) = 0 . αρα g(.X) _ 0 — g(.X) _g(l)

όηλαόη για x = 1 εχονμε ακροτατο (ολικο max) αρα λογ<·) του Θεωρήματος FERMAT. είναι g '(1)= 0 
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άτοπο αφού α > b

Προηγούμενε > εθίδεε
« »

Παρουσίαση οθόνης με τις λύσεις των θεμάτων που υπάγονται στον κόμβο Θέματα Πανελληνίων 
Εξετάσεων Προηγούμενων Ετών.

Η συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζει τη λύση του 4° θέματος των εξετάσεων του έτους 2004.

Αρχικά παρουσιάζονται όλες οι εκφωνήσεις των θεμάτων του κάθε έτους και με το τέλος των 
εκφωνήσεων υπάρχει οθόνη που οδηγεί στις απαντήσεις των θεμάτων ανά θέμα και ανά έτος.

Με τα βελάκια (κάτω δεξιά) μπορεί να προχωρήσει ο μαθητής σε οθόνες με τις λύσεις των 
προηγούμενων ή επόμενων θεμάτων, ενώ με το κουμπί «προηγούμενες σελίδες» μπορεί να γυρίσει 
στις εκφωνήσεις των θεμάτων.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Η κεντρική οθόνη του κόμβου «Θέματα με απαιτήσεις»

Παρουσίαση κεντρικής οθόνης με θέματα επανάληψης αυξημένων απαιτήσεων, την οποία μπορούμε 
να επιλέξουμε από το κύριο μενού.

Με το κουμπί Continue γίνεται η είσοδος στις οθόνες των θεμάτων.

Η κάθε οθόνη περιέχει την εκφώνηση ενός θέματος με σύνδεσμο (link) στην απάντηση η οποία 
«ανοίγει» σε νέα οθόνη.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Οθόνη που υπάγεται στον κόμβο «Θέματα με Απαιτήσεις»

Παρουσίαση οθόνης με εκφωνήσεις θεμάτων που υπάγονται στον κόμβο Θέματα με απαιτήσεις.

Η συγκεκριμένη οθόνη παρουσιάζει το 16’ θέμα.

Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με μια εκφώνηση ανά οθόνη ενώ η αντίστοιχη λύση του κάθε 
θέματος προκύπτει σε νέα οθόνη κάνοντας κλικ στο hot spot ΛΥΣΗ.

Με τα κουμπιά πλοήγησης (επάνω δεξιά) μπορεί ο μαθητής να δει όλες τις εκφωνήσεις και μετά να 
περάσει στις αντίστοιχες λύσεις.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.

64



I Ιαν;:7ΐιστήμιο νΐακτδονίας/MIS
Ιΰρήνη Λαζαρίδου

Αργείο ήχου με υπόδειξη στον κόμβο 

«Θέματα με Απαιτήσεις» 

Δείγμα από το Θέμα 12

Στον κόμβο «Θέματα με απαιτήσεις» υπάγονται ασκήσεις που απαιτούν κρίση και 

συνδυαστική σκέψη.

Για το λόγο αυτό, υπάρχει η ένδειξη «Υπόδειξη» η οποία ανοίγει με χεράκι και 

προκύπτει αρχείο ήχου με τη σχετική βοήθεια για την άσκηση.

Η ένδειξη «Λύση» οδηγεί σε νέα οθόνη που παρουσιάζει αναλυτικά όλη τη λύση της 

άσκησης.

File View Media

QS Φ Φ ΦΒ
ΘΕΜΑ 12
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Ηιρήνη Λαζαρίίίου

Η κεντρική οθόνη του κόμβου «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης»

Παρουσίαση της κεντρικής οθόνης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, την οποία μπορεί να επιλέξει 
ο μαθητής από το κύριο μενού.

Το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στον κόμβο αυτό, παρατίθεται ολόκληρο στο παράρτημα της 
παρούσης εργασίας. Το ερωτηματολόγιο περιέχει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ενώ απαιτείται 
να γίνει login από το μαθητή που θα το κάνει. Τα στοιχεία και ο βαθμός επίδοσης του μαθητή 
κρατώνται σε βάση δεδομένων (access αρχείο) και από εκεί μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
επεξεργασία αυτών.

Βάση του ερωτηματολογίου αυτού έγινε και η αξιολόγηση της εφαρμογής στην οποία αναφερόμαστε 
διεξοδικά στο κεφάλαιο 5.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Ινιρήνη Λαζαρίϋοΐ)

Οθόνη εισόδου (login) που υπάγεται στον κόμβο 
«Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης»

File View Media

ϊ

ϊ

ϊ

1 Entei yom Last Name and piess Enter. {

Fits! Name: EIRHNH

Middle Name: X

Last Name: LAZARIDOUl

Gioii|> Number

Η οθόνη εισαγωγής των στοιχείων του μαθητή ο οποίος θα κάνει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στον κόμβο αυτό, παρατίθεται ολόκληρο στο παράρτημα της 
παρούσης εργασίας. Το ερωτηματολόγιο περιέχει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ενώ απαιτείται 
να γίνει login από το μαθητή που θα το κάνει όπως φαίνεται στην παραπάνω οθόνη. Τα στοιχεία και 
ο βαθμός επίδοσης του μαθητή κρατώνται σε βάση δεδομένων (access αρχείο) και από εκεί μπορεί 
να γίνει οποιαδήποτε επεξεργασία αυτών.

Το πεδίο Group Number είναι η παράσταση της μορφής Α1-70, Β1-70 η οποία αντιπροσωπεύει 
τους 70 μαθητές που ασχολήθηκαν με την εφαρμογή ( Group-A) και τους αντίστοιχους 70 που δεν 
ασχολήθηκαν (Group-B).

Βάση του ερωτηματολογίου αυτού έγινε και η αξιολόγηση της εφαρμογής στην οποία αναφερόμαστε 
διεξοδικά στο κεφάλαιο 5.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέφει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.
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Ιύρήνη Λαζκρίδοο

Το πραγματικό αρχείο access με τα στοιχεία των μαθητών 
που έλαβαν μέρος στην έρευνα για την αξιολόγηση της εφαρμογής

Q Microsoft Access

File Edit View Insert Tools Window Help

Di w

Objects

U Tables

Queries

m Forms

Η Reports

Pages

2 Macros

Modules

Groups

Student_Data

TestResultDetail

TestResults

Οπως έχει αναφερθεί, με την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης, το οποίο είναι 
επιλογή στο κύριο μενού, κρατώνται οι επιδόσεις και άλλα στοιχεία (ημερομηνία, αριθμός 
προσπαθειών, συνολικό score επίδοσης αλλά και επίδοση σε κάθε ερώτηση χωριστά κλπ) του 
όποιου μαθητή -χρήστη κάνει το ερωτηματολόγιο.

Η παραπάνω οθόνη είναι η πραγματική βάση, με τα στοιχεία των συνολικά 140 μαθητών ΓΛυκείου 
που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησης της εφαρμογής.

Τα δεδομένα της παραπάνω βάσης αυτούσια μεταφέρθηκαν στο Excel στο οποίο και έγιναν όλες οι 
γραφικές παραστάσεις και οι πίνακες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5 (αξιολόγηση της 
εφαρμογής).
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Κιρήνη Λαζαρίίϊοιι

Η βάση με τα στοιχεία των μαθητών που 
συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησης

Ε Microsoft Access

He £dt View Insert Fgrmat Records Took Wndow Help

d · sa a a y x ti u ^ ■&
«* mmtmp : Database (Access 95 file format)

ft »* * 5 ♦ ξΙ ._____ H
____

i^ipen fc£[>esign

Objects ϋ Student .Data 

1 TestResADetail 

E TestResUts

TestResultDetail: Table TestResults: Table

E3 Tables

[5 Queries

a
Η Student Data Table E01!

LogonlD | LastName | FirslName | »
Α49 DIMOU HRISTINA
46 PAPAVASIUOU ELIZA
Α50 PAPADOPOULO NIKOLAOS U
Α51 POULAKIS ATHANASIOS
Α52 GIAGKOUDIS EVAGELLOS
Α53 TSIGERIDOU PARTHENOPI
Α54 KARAGIANNI MARTHA
Α55 STATHOULOPOl IOANNIS ||
Α56 GEORGIANS PAVLOS
Α57 PASHAUDOU NlkOLETA I
Α58 ASVESTA OLGA
Α59 MALE NTEZJ
46 LAZARIDOU KARINA
Α60 KONSTANTINIDC SOFA L
461 KONSTA ANNA |
462 KEHAGIAS SAVAS
463 HRISTIDIS PANAGIOTIS
464 MARMARIDIS LAZAROS
465 VAFIADIS STILIANOS -1
466 KATSIKAS MINAS
Α67 SAVOPOULOS HRISTOS
468 PAVLIDOU AGELIkl
469 PRIAVALI SOFIA
Α7 ZERVA MARIA
Α70 KANDIUDIS EVGENIOS
48 MPOUGIANIS VASIUOS
48 PANAGOULAKO GEORGIOS 11
B1 KONTOPOULOU ELENI ||
Β10 GAVRIILAW ΜΑΡΙΑ
B11 DANIKAS VASIUOS
B12 MIHAIUDIS kONSTANUNC
B13 GRAMMENOU sofa
B14 kOUTSOUROOP. DIMITRA U
B15 kOUTSOUlAS vasilios H
B16 kOSTOPOULOU PATROULA [I
B17 PSIRROPOULOS NlkOlAOS ||
B18 kOMPOTIS ATHANASIOS
B19 LOUTSOU MYRA

TestContiolNun| Question | Score [Used

i > . >11»+| of MOO

jTestConttolNun| LogonlD | TestDale | TestTime |
37 A37 
38A38
39 A39
40 A40
41 A41
42 A42
43 A43
44 .444
45 A45
46 A46
47 A47
48 A48
49 A49
50 A50
51 A51
52 A52
53 A53
54 A54 
55A55
56 A56
57 A57 
58A53
59 A59
60 A60
61 Αβί
62 462
63 463
64 A64
65 A65
66 466
67 A67
68 468
69 469
70 A70
71 B1
72 B2
73 B3
74 B4
75 B5
76 B6
77 B7 
76 B8
79 B9
80 B10
81 ΒΠ

6/12/2004 
6/12/2004 
6/12/2004 
6/12/2004 

11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
11/12/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 
17/Ί2/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 
17/12/2004 

I »i [»♦! ot ho

1 41 CO up 
1 4200 pp 
1 44 00 pp 
1 46 00 pp 

901 00 up 
9 03 00 ττρ 
9 04 00 rrp 
9 06 00 πρ 
9 08 00 ττρ 
9 09 00 ττρ 
9 11 00 ττρ 
9 13 00 ττρ 
9 15 00 ττρ 
9 1700 ττρ 
9 19 00 πρ 
9 21 00 πρ 
9 22 00 ττρ 
9 24 00 πρ 
9 26 00 πρ 

11 33 00 πρ 
11 35 00 πρ 
11 37 00 πρ 
11 41 00 πρ 
II 43 00 πρ 
11 44 00 πρ 
11 46 00 ττρ 
11 49 00 πρ 
11 51 00 πρ
11 53 00πρ 
120200 ρρ
12 07 00 ρρ 
12 09 00 ρρ 
12 10 00 ρρ
12 1300 ρρ 
8 16 00 ρρ 
8 20 00 ρρ 
8 21 00 ρρ 
8 25 03 ρρ 
8 27 00 ρρ 
8 29 00 ρρ 
8 31 00 ρρ 
8 33 00 ρρ 
8 35 00 ρρ 
8 36 00 ρρ 
8 38 00 uu

50 
63 
70 
80 
50 
70 
60 
80 
50 
80 ! 
60 
70 
50 
60 
90 
50 

100 
60 
70
80 I 
60 I
90 I
90 S
60 I 

100| 
90 I
60 I
90 Η
80 I
60 η 
90 I 
50 I 
70 I 
50 I
60 I
70 I

501 
60 I

901 
50 I

101
701 
60 I

100 I
501

Στην παρούσα βάση έχουμε τρεις πίνακες:

(α) για τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών

(β) για την επιμέρους επίδοση σε κάθε μια από τις δέκα ερωτήσεις

(γ) για τη συνολική επίδοση τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα

Βάση των παραπάνω στοιχείων έγινε η στατιστική έρευνα που παρατίθεται στο κεφάλαιο 5.
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I ,ιρήνη Ααζαρίδου

Οθόνη του κόμβου «Θέματα Επανάληψης»

File View Media

Ασκΐ|<τΐ| 10

Αγρότης επιθυμεί να περιφράζει οικόπεδο 
σχήματος ορθογιονίου παραλληλογράμμου του 
οποίου η μια πλευρά είναι τοίχος. Το υλικό της 
περίφρασης κοστίζει 2 ευριό/μέτρο για τις 
πλευρές ν και 3 ευριό/μέτρο για την πλευρά χ 
(όπως φαίνεται στο σχήμα). Αν ο αγρότητς 
διαθέτει 900 ευριό για την περίφραςη, να βρείτε 
τις πλευρές χ, ν της μεγίστης επιφάνειας 
χωραφιού που μπορεί να περιφράζει.

ΑΥΣΗ

HCSiQlICK'
ololoo

Παρόμοιος από τεχνικής άποψης με τον κόμβο [Θέματα με απαιτήσεις] είναι ο κόμβος 
[Θέματα επανάληψης].

Στην παραπάνω οθόνη βλέπουμε την επαναληπτική άσκηση 10, του κόμβου Θέματα Επανάληψης, 
στον οποίο μπορούμε να οδηγηθούμε από το κύριο μενού.

Με τα κουμπιά πλοήγησης μπορούμε να δούμε όλες τις εκφωνήσεις ενώ κάνοντας κλικ στο κουμπί 
Λ ΥΣΗ οδηγούμαστε σε νέα οθόνη με την απάντηση του θέματος.

Επάνω δεξιά βρίσκεται το μενού λειτουργιών από όπου ο μαθητής μπορεί να επιστρέψει στο κύριο 
μενού ή να επιτέλεσει οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του.

I

70



I Ιανί:πκττήμιο Μακχόονίας/ΜΙΗ
Ιύρήνη Λ<χζ«ρίδου

Μερικές τυχαίες οθόνες της εφαρμογής

Fie View Media

Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης συνάρτησης

Μεθοδολογία Μελέτης
1) Βρί<τκου|ΐ£ το ,Τίόιο ορισμού τη; Γ.

2) Εξετάξουριε τη συνέχεια της f στο πεδίο ορισμού της.

3) Βρίσκουριε την f ' και την f "

4) Βρίσκουριε το πρόσηρια των I ’ κοι f ” κοι κοτσσκευάξουριε τους πίνακες ριονοτονίας ακροτάτων 

κοι κοίλων - σηριείων καμπής.

5» Μελετούριε τη συριπεριφορά της ί στο οκρο των διαστιμιάτων του πεδίου ορισμού της «οριακές τιριές. 

ασύριπτωτες κλπ)

6) Ελέγχουριε ον η f είναι άρτιο ή περιττή στο πεδίο ορισριού της Α. όιότι ον είναι άρτιο έχει άξονα συριριετρίας 

τον άξονα τωνν . ενώ ον είναι περιττή έχει κέντρο συριριετρίας την op/ή των αξόνων. Ομοίως ελέγχουριε αν 

είναι περιοδική ριε περίοδο Τ διότι τότε ριπορούριε να περιορίσουριε τη ριελέτη της f σε διάστηρια πλάτους Τ.

") Συχνά γιο μεγαλύτερη ακρίβεια, ριπορούριε να κατασκευάσουμε και έναν πίνακα τιμών της f καθώς και να 

βρούριε τις ρίξες της «σηριείο τοριής ριε τον άξονα των χ).

| Continue |

File View Media

5) Ελέγχουριε τη συριπεριφορά της ί στα άκρα.

• Inn /*(.r) = liin(.r3 — 3.Τ2 —9.Υ+11)= liui.r3 =χ—*+αο' X—*-*-03 X—Μ· 03

<®lnn f(y) = lnn(.Y3 — 3.Υ2 —9.ν + 11) = Luu ,ν3 = -°0
r—*-co' x-y-oo τ-y-oo

Η Cf δεν έχει ασύριπτωτες στο - cc,+co «πολυωνυριικη 3ου ρυθμού»

6) Συγκεντρώνονριε το παραπάνω σε ένα πίνακα. ( πίνακας μεταβολών της ί ).

X —οο 1 / + so

./ · <y>
— 4- Γk c ) +

f"(x)
- ) + +

ft')

το π. max ση/

w
ueio rοπ min

(-1.16) καμπής (3.-16)
(1,0)

Με βάση όλα τα παραπάνω σχεδιάξουριε την γραφική παράσταση της ί.

| Continue \

tv Γ

m.
Ovi Φ o
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I Ιανιπιστήμιο Mui«:<Sovirx^MIS
Ι ,ιρήνη Λι/ζαρίδου

Μερικές τυχαίες οθόνες της εφαρμογής

Ο* C&J
α ^ Φ οα|

Η γραφική <τσ.ρ «στάση της f

File View Media

0» i ■
γμ U &(5ΧΠ)Α(£D 1 (u)A(LD1 <J\\J ΰΤΓΡΧΣ S2-,J Η (ii _ _ _ ο·ϋ e·

______1

Για παράδειγμα, έστω on θελουμε να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα I

I = | x-e\/x

Καταρ/ην παρατηρούμε οτι η ολοκληρωτέσ ποσότητα είναι σε μορφή /ινομένου και μάλιστα, 
ενώ το ολοκλήρωμα που προκύπτει είναι απλό στον υπολογισμό του

I = |* ,ν · (<?' ) dx =.xeΛ - )* χ'χ' τ/.Υ = xc - | eΛ dx

Μι θοδολογία

ΕανΡ(χ) ττολνοννμο κσι θελοιμε να ιττολονισοιμε ολοκληρομα τον ανήκει σε κυποιυ art ο τις εφ|ς μορφεν χρησιμο?τοιονμε τις 

αντίστοιχες αντικαταστάσεις.

II 7 = j Ρ(χ )ημ(αχ)άχ 7 = f Ρ(χ)σν\’(αχ)<1χ 1 = | Ρ(χ) · η (αχ )dx

7=| ηιι(α\)(,α'ιΙ\

7=| συ\(αχ)<>α,(1χ

(r*) ■·*
| - 2 οιιι-(iTt )J - ημ(αη) (ax)j = ονν (αχ)

βρίσκουμε την τταράγουσα Q(x) 
του Ρ(χ).

| Continue |

Λ Λ= xc — e + c
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1 ΙΐΑΤΛίοτημιο Μ«Κί;όονί«ς/Μ18
Ινιρήνη Λαζαρίδου

Μερικές τυχαίες οθόνες της εφαρμογής

Fie View Media

τκ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Oil Φ ί> ■φο|

Να ριελετηθεί ως προς τα κοίλα και τα σημεία καμπής η συνάρτηση /(λ ) 3λ·5 -5.γ4 +2

( ) Το πεδίο ορισμού της ί είναι το R (πολυωνυμική).

Ο /'(λ·) = 15λ·4 - 20.Υ3

Ο /"(.ν) = 60 τ3 - 60υ 2 

Ο /"( ν) = 0 =Ζ> 60.V2 ( V — 1) = 0 —· ,ν = 0, λ- = 1

• ___) Πίνακας

X 0 1

ζ

Ρί

\Γ
Ρ +

βχ) Γ\ ί V
\ ;

κοίλα κά τω κοίλα κάτω κοίλα άνω

Σημείο Καμπής 

(1/(1))
(1.0)

| Continue |

Μεθοοολο·;ιο

It Βρίσκουμε το πεόιο ορισμόν της ί

2) Βρίσκουμε την f ' (χ) , f ” (χ)

3) Βρίσκουμε το πρόσημό της f "(χ) 

(συνηθος λύνοντας την εςισοση ί ”(.\) = 0)

4» Κατο.σκευαζουμε τον σχετικό πίνακα
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I Ι(/\τ.πιστημιο Μακχόονίας/ΜΙΝ
Κιρήνη Λαζίφίδου

Μερικές τυχαίες οθόνες της εφαρμογής

Fie view Media

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

<3Η
οφ Φ ο οο|

Ν« βρεθούν οι ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f ( ν ) =

Το πεδίο ορισμού της f είναι το R - 1.

__] Κατακόρυφες ασύμπτιοτες
Λ'· — 3

lull f (Λ*) = lull ----------- = +οο
τ—* 2+ ' c—*2+ υ _ “>

lun / ( V ) = Lun
*-* 2- ‘ * —*2 -

Αρα η ευθεία είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της CJ.

| Οριζόντιες Πλάγιες ασύμπτωτες

λ2 -3

, /(.*> . Τ^ΤΛ = lull--------= lull — lun —5-------— = lun — = 1

β = lull l /'(λ ) - λ\ J= lun

Apa i| ευθεία y = λ\ + β δηλαδή i|

— 1 Λ \ “ - 3 - λ ( λ — 2) , 2 λ - 3 , 2 λ
= lun-------------------------------= lun-------------= lun

*-*-«■ \ — 2 Λ· _ 2 *-*-<*■ ν

είναι πλάγια ασύμπτωτη της C/ στο — f

Οριοίως. η y = x + 2 είναι πλάγια ασύμπτωτης της C/'στο -|-Οθ
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I Ιανι;7ηστήμιο Μακκόονίας/MlS
Κιρήνη Λαζαρίδου

Η διαδικασία r»>|>£<τΐ|ς του αόριστον ολοκληρώματος. είναι ΐ| αντίστροφη .τορεια Π|. ,τι/ρα/νι ι<τΐ|. και λέγεται 
ολοκλήρωση.

Βασικές ιδιότητες της ολοκλήρωσης

1 J //( ν )<7ν = κ| /(.ν)τ/ν λ. e R

2 j ( f ( ν ) + s?( ν ) V/v = J f’( v )dx + J v )<l\

| Tontiiuir

Πίνακας Αόριστων Ολοκληρωμάτων

1 . Odx = c 6 J η/ixdx = -συνχ + c

2 f Idx = x + c c 17. ------- γ-dx = εφχ + c

[ — dx = In | .v | +c

J συν x

3. 8 f —ί— dx - -σφχ + c
X J W/2 v

Λ·α + 1
4 f X11 dx - ---------- l· c 9.1 exiiv = ex + c.

J n+ 1

5. j" συν xdx = /;//.v + c 10.1"axdx - —— + c
J In <7
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I Ιανί'.πιστήμιο Μακχόονίας/ΜΙΧ
Ηιρήνη Λαζ(ίριδοΐ)

Μερικές τυχαίες οθόνες της εφαρμογής

File View Media

Μέθοδοι διδασκαλίας και
τρόποι σκέψης - επίλυσης ασκήσεων μαθηματικών

C£>
α·>1 ο ΦΟ

Ο εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη γιο τΐ| ριέθοδο που θο ακολουθήσει κοτό τΐ| διδασκαλία και ο ίδιος 
κρίνε τ σι για τον προγροριριοτισριό. ριεθόδευση της όλης αλλά και την καταλληλότητα της ριεθόδου που 
επέλεςε.

Γενικά ριιας πρώτης ριορφής ταςινοριηση τον ριεθόδων διδασκαλίας. αφορά την επιστηριονική και την 
παιδαγωγική ριέθοδο.

Κατά την επιστηριονική ριέθοδο. βασικός στόχος είναι η γνώση και όχι ο ριαθητής. Η γνώση ριεταδίδεται 
ριε συνεχή λόγο συνήθοις ριε επαγωγή η παραγωγή, παρα βλέποντας τις ατοιιικές διαφορές ριεταςό των 
ριαθητων. Η όλη διατάσσεται ριε σύστηρια. διαριορφωριένους νόριους και γενικές αρχές και τελικά η γνώση 
ελέγχεται στο σύνολό της.

Κατά τη παιδαγωγική ριέθοδο. η εργασία διαφοροποιείται αισθητά. Κύριος σκοπός είναι ο ριαθητής και 
η προσφερόριενη γνώση είναι ανάλογη ριε την αντιληπτική του ικανότητα. Ο εκπαιδευτικός ριεταδίδει τη 
γνώση κυρίως ριε την επαγωγική ριέθοδο και ενδιαφέρεται για την ανάπτυςη αυτενέργειας των ριαθητων

Συνεχίζοντας την ταςινόριηση των ριεθόδων διδασκαλίας που ουσιαστικά είναι και οι τρόποι σκέψης και 
επίλυσης των ριαθηριατικων ασκήσεων, θα ανσφερθοόριε στα εςής:
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Fie View Media

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Το κόστος παρο.γωγι'ις Κ(.\) και ΐ| τιριι'ι πώλησης Π(Χ) ενός προϊόντος, δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις

υ* 3
Α'(.\) = — - 20.Υ2 + 600 λ + 1000. Π (λ) = 420\

Να βρείτε πότε ο ρυθμός μεταβολής του κέρδους Ρ(\) = Π(χ) - Κ(χ) είναι θετικός.

Η συνάρτηση του κέρδους Ρ<λ» είναι

Ρ(χ) = Π(χ) - Κ(χ) = 420χ - — + 20χ2
X
— + 2Οχ" -1 S0x - 1000 3

Ο ρυθμός ριεταβολής του κέρδους Ριχι είναι η παρά/υν/ος Ρ ’ (χ). δηλαδή

3χ2 ->
Ρ (χ) =---------+ 40χ - 1S0 = -χ" + 40χ - 1S03

Αρκεί να λύσουμε την ανίσιοση Ρ * (χ) 0

— Λ'2 -+- -40.Υ — 1 SO 0 Τριονί βίο με ρίζες 20 — V220. 20 + J220

| Continue |
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Μερικές τυχαίες οθόνες της εφαρμογής

File View Media

Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας τιον Μαθηματικοί στο Λύκειο

Οι μαθητές στο Λύκειο, έρχονται σε επαφή με νεες ιόεες. εννοιες και κλάδους των 
μαθηματικών, όπως:

• Η άλγεβρα και ιι ανάλικηι, όπου εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο λογισμό, 
επιπλέον στόχοι είναι: (α) η κατανόηση και χρήση συναρτησιακών σχέσεων στην επίλυση 
προβλημάτων (β) η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, χρήσης και κατασκευής γραφικών 
παραστάσεων (γ) η κατανόηση και χρήση εξισώσεων, αλγορίθμων, κανόνων και τύπων (δ) 
η κατανόηση και χρήση εννοιών της ανάλυσης.

• Η γτωιιιτοια, όπου επιδιώκεται: (α) η ανάπτυξη και χρήση των ιδιοτήτων των σχημάτων 
του επιπέδου και του χώρου (β) η εξοικείωση με την αποδεικτική διαδικασία (γ) η χρήση 
γεωμετρικόν μοντέλων στην επίλυση προβλημάτων

- Η αναλυτική /εωιιττοία, όπου επιδιώκεται η εξοικείωση στη μελέτη ιδιοτήτων 
γεωμετρικών σχημάτων με αλγεβρικές μεθόδους.

- Οι ιιι/αοικοί αριθμοί, όπου επιδιώκεται: (α) η κατανόηση της χρησιμότητας της 
επέκτασης του συνόλου των πραγματικών R στο σύνολο των μιγαόικων C (β) η επίλυση 
προβλημάτων απο άλλους μαθηματικούς κλάδους.

- Η θεωρία αριθμών, όπου επιδιώκεται: (α) η άσκηση στην αποδεικτική διαδικασία (β) η 
καλλιέργεια της αφηρημένης σκέψης (γ) η γνωριμία με την αισθητική αξία των μαθηματικών

• Οι πιθανότιιτι; και ιι στατιστικά, οπού επιδιώκεται: (ο.) η άσκηση στη
συλλογή-επεξεργασια-παρουσιασΐ| δεδομένων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων (β) η 
κατανόηση της χρησιμότητας της Θεωρίας Πιθανοτήτων στην επίλυση προβλημάτων που
έχουν το στοιχείο της αβεβαιότητας (γ) η γνωριμία με τις βασικές μεθόδους της στατιστικής_________
και ίων πιθανοτήτων. | Continue

3» c&
μ * * C-D

File View Media

Niels He,,rik ABEL
Γεννήθηκε την 5 OS 1802 στο Frindoe (Νορβηγία), απο πατέρα ιερέα.To 1815 μετακόμισε στην Cluistiania για να 

συνεχίσει τις σπουδές του στην τοπική καθεδρική σ/ολη όπου το ISIS ει/ε την τυ/η να συναντήσει τον Holniboe, έναν 
διδάσκαλο των μαθηματικών, ο οποίος αμέσως αναγνώρισε την ασυνήθιστη φυσική ροπή του Abel στα μαθηματικά 
Οχι μόνο τον ενθάρρυνε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αλλά μελλοντικά του δημοσίευσε και πολλά έργα. To 1S20 
με το θάνατο του πατέρα, του Abel η οικογένεια αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες και απο τότε άρχισε 
μια μεγάλη πάλη από τη μέρια, του Abel ενάντιον διάφορων χρεών Το 1821 περασε στο τοπικό Πανεπιστήμιο. Το 1823 
δημοσίευσε σε νορβηγικό περιοδικό τις κυρίες ιόεες του. οι οποίες επροκειτο να του κάνουν διάσημο To 1S24 γίνεται 
δεκτό το αίτημα του για παροχή χρηματικής βοήθειας απο την κυβέρνηση, ενω ένα. χρόνο μετά παίρνει υποτροφία για 
σπουδές στο εξωτερικό. Μεταβαίνει στη Γερμανία και απο εκεί στο Παρίσι, οπού εργάστηκε με μεγάλο ζήλο και στις 
30 10 1826 παρουσίασε στην Ακαδημία Επιστήμων υπόμνημα για τις υπερβατικές συναρτήσεις

Η εξέταση του ανατέθηκε στους Legendre και Cauchy, αλλα δυστυχώς ο Cauchy έχασε στο κείμενο. Στο μεταξύ ο 
Abel έχοντας εξάντλησα τκ οικονομικές παροχές του. παίρνει το δρομο της επιστροφής και προκαμενου να επιβίωσα 
επιδίδεται στην ιδιωτική διδασκαλίας. Και ενω στο Βερολίνο ιδρύθηκε περίπου την περίοδο εκείνη μαθηματικό 
σεμινάριο, στο οποίο θα δίδασκαν οι Abel και Jacobi, ήταν πολύ αργό για toy Abel ο οποίος τον Δεκέμβριο του 1S2S 
μετακομησε στην πόλη Fiolnnd, φιλοξενούμενος της οικογεναας στην οποία βρισκόταν η μνηστη του με την ιδιότητα 
της παιδαγωγού.Μη μπορώντας να αντεξιε το κλίμα, μια οξαα πνευμοακη κρίση επέφερε το θάνατο την 6 04 1828 
λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση εργασιών του στις εφημερίδες, αναμένοντας την κρίση του ινστιτούτου της Γαλλίας. 
To 1S30 μεγάλο βραβείο μαθηματικών απονέμει απο κοινού στον Abel και Jacobi Οι φίλοι του Abel προσπάθησαν 
ιδιαίτερα να. δημοσιεύσουν όλες τις εργασίες του. αλλά, περασε μια δεκαετία μέχρι να το καταφέρουν πλήρως. Επίσης 
ο Holmboe (καθηγητής Πανεπιστημίου στην έδρα των μαθηματικών απο το 1826) δημοσίευσε μια πλήρη συλλογή 
γραπτών και ανεκδότων του Abel το 1839. ενω μια Πληρέστερη έκδοση ακολοχιθησε το 1881

Το 1929 με τη συμπλήρωσή 100 χρόνων απο το θανατό του, εγερθη μνημείο προς τιμήν του απο την νορβηγική 
κυβέρνηση η οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο να εκφρασει την ευγνωμοσύνη της στο πρώτο της τέκνο που επάξια 
εξασφάλισε εξεχουσα. θέση στην ιστορία των μαθηματικών

<S'ΦΟ
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File View Media

Quit

f
Ϊ
T
ϊττ

Οθόνη από το Quiz του κόμβου «Συναρτήσεις»

Question 1 of 10

Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης / (χ) = λ][ — 111 Λ' είναι

1. (0 , e ]
2. (0 , e )
3. [0 , e]
4. (1 ,e)

File View Media 

~¥~

X* * τ
- TQuit
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Φ
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Οθόνη από το Quiz του κόμβου «Διαφορικός Λογισμός»

Question 5 of 10

Αν f'(x) = 3(λ - 1)3(.ν - 2)(λ - 3) τότε η f εμφανίζει τοπικό ελάχιστο γιο

1. X = 3 
X 2. χ * 2

3. x = 1
4. χ = 0

wrong answer!

File View Media

T
T Question 10

T
T
T

_nL

Οθόνη που 

εμφανίζει το 

score

επίδοσης σε 

κάθε quiz.

Quiz Summary

Total Questions:
Questions Presented: 10
Questions Correct: 7
Questions Incorrect: 3

Quiz Score: 70

( „9« . J
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Κεφάλαιο 5

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1. Τρόπος αξιολόγησης

Γ
ια την διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής, κλήθηκαν δειγματοληπτικά 

εκατόν σαράντα (140) τυχαίοι μαθητές, Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου θετικής και 

τεχνολογικής κατεύθυνσης από Λύκεια της Καλαμαριάς ως επί το πλείστον, αλλά και 

του Κέντρου και της Πολίχνης (Νομού Θεσσαλονίκης).

Στους μισούς από αυτούς δόθηκε η εκπαιδευτική εφαρμογή για μελέτη (Α-ΟΜΑΔΑ) 

ενώ στους άλλους μισούς όχι (Β-ΟΜΑΔΑ).

Η ομάδα Α κατείχε την εφαρμογή (cd-rom) για περίπου τρεις εβδομάδες ενώ η ομάδα 

Β απλά γνώριζε τους λόγους της έρευνας, δεν ήλθε ωστόσο σε επαφή με την εφαρμογή.

Τον Δεκέμβριο 2004, δόθηκε και στους εκατόν σαράντα μαθητές το Ερωτηματολόγιο 

Αξιολόγησης (το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος ενώ ταυτόχρονα

βρίσκεται και στην εφαρμογή, στην επιλογή: Quiz Αξιολόγησης^. Οι μαθητές,

οργανωμένοι σε ομάδες, απάντησαν το ερωτηματολόγιο σε φροντιστηριακό χώρο στην 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, μέσα σε διάστημα περίπου τριών εβδομάδων και οι 

βαθμολογίες τους περάστηκαν στην εφαρμογή και συνδέθηκαν με αντίστοιχη βάση 

δεδομένων1 (Access). Κατόπιν, υπέστησαν διάφορες επεξεργασίες στο Excel τις οποίες 

θα δούμε παρακάτω.

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι δύο ομάδες 

μαθητών, περιλαμβάνει δέκα (10) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες

1 Στο 4° κεφάλαιο του παρόντος παρουσιάζεται και εποπτική εικόνα του αρχείου αυτού, με τα στοιχεία και τις 
επιδόσεις των μαθητών, ενώ στο cd-rom της εφαρμογής υπάρχει όλη η βάση που δημιουργήθηκε κατά την φάση 
της αξιολόγησης.
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αναφέρονται στο μέρος της ύλης που έχουν γενικά διδαχθεί οι μαθητές μέχρι τον 

Δεκέμβριο του κάθε σχολικού έτους.

Οι ερωτήσεις προέρχονται από το βιβλίο του καθηγητή το οποίο περιέχει ερωτήσεις και 

κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται από το ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο1.

Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου, έγινε ως εξής:

■ η κάθε σωστή απάντηση λαμβάνει μια (1) μονάδα

■ αρνητική βαθμολογία για τις λάθος απαντήσεις δεν λήφθηκε υπόψην 

Ετσι ο κάθε μαθητής είχε τη δυνατότητα να λάβει βαθμό από 0 εως 10.

Οι βαθμολογίες των μαθητών (με άριστα το 10), φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
(Α-ΟΜΑΔΑ) 

ασχολήθηκαν με την 
εφαρμογή

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
(Β - ΟΜΑΔΑ) 

δεν ασχολήθηκαν με την 
εφαρμογή

1 1 5
2 1 6
3 2 8
4 3 9
5 15 16
6 14 11
7 13 6
8 9 4
9 7 3
10 5 2

ΣΥΝΟΛΟ 70 70

1 ΥΠΕΠΘ, ΚΕΕ, Αξιολόγηση των μαθητών της Γ τάξης Λυκείου στα Μαθηματικά, Τεύχος Α, Αθήνα 1999
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

Α-ΟΜΑΔΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χι

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Vi

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

<ί

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ή%

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Ν,

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Γ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Fi%

1 1 0,01 1,43 1,00 0,01 1,43
2 1 0,01 1,43 2,00 0,03 2,86
3 2 0,03 2,86 4,00 0,06 5,71
4 3 0,04 4,29 7,00 0,10 10,00
5 15 0,21 21,43 22,00 0,31 31,43
6 14 0,20 20,00 36,00 0,51 51,43
7 13 0,19 18,57 49,00 0,70 70,00
8 9 0,13 12,86 58,00 0,83 82,86
9 7 0,10 10,00 65,00 0,93 92,86
10 5 0,07 7,14 70,00 1,00 100,00

ΣΥΝΟΛΑ 70 1,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

Β-ΟΜΑΔΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
*ί

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Vi

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ί

ΣΧΕΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ή%

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Ν

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Γ

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Ε%

I 5 0,07 7,14 5,00 0,07 7,14
2 6 0,09 8,57 11,00 0,16 15,71
3 8 0,11 11,43 19,00 0,27 27,14
4 9 0,13 12,86 28,00 0,40 40,00
5 16 0,23 22,86 44,00 0,63 62,86
6 11 0,16 15,71 55,00 0,79 78,57
7 6 0,09 8,57 61,00 0,87 87,14
8 4 0,06 5,71 65,00 0,93 92,86
9 3 0,04 4,29 68,00 0,97 97,14
10 2 0,03 2,86 70,00 1,00 100,00

ΣΥΝΟΛΑ 70 1,00
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5.2. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Α-ΟΜΑΑΑΣ

Α) Μέση τιμή:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ \·, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Vi XjVi
1 1 1
2 1 2
3 2 6
4 3 12
5 15 75
6 14 84
7 13 91
8 9 72
9 7 63
10 5 50

ΣΥΝΟΛΟ 70 456
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 6,51

/ =1
V

456
70

6,51

Β) Διάμεσος1:

1 2 3 3 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 ~ΊΓ 5 5
5 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6

6 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8
8 8 9 9 9 9 9
9 9 10 10 10 10 10

6 + 6 
2

= 6

1 Επειδή η μέση τιμή από στατιστική άποψη, δεν ενδείκνυται πάντα ως μέτρο θέσης - κέντρο των παρατηρήσεων, 
χρησιμοποιούμε τη διάμεσο δ η οποία είναι στατιστικό μέγεθος (μέτρο θέσης) που δεν επηρεάζεται από τις 
ακραίες τιμές του δείγματος. Δηλαδή η διάμεσος είναι η τιμή που χωρίζει ένα σύνολο παρατηρήσεων σε δύο ίσα 
μέρη. Συγκεκριμένα είναι η τιμή που το πολύ το 50% των παρατηρήσεων είναι μικρότερες από αυτήν και το πολύ 
το 50% των παρατηρήσεων είναι μεγαλύτερες από αυτήν.
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Γ) Επικρατούσα τιμή:

(η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο δείγμα)

Μ0=5

Δ) Διασπορά1:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Xj

1 Η
1 (χ,-χ 2

1 -5,51 30,41
2 -4,51 20,38
3 -3,51 12,35
4 -2,51 6,32
5 -1,51 2,29
6 -0,51 0,26
7 0,49 0,24
8 1,49 2,21
9 2,49 6,18
10 3,49 12,15

ΣΥΝΟΛΟ (Σ) 92,79
ΔΙΑΣΠΟΡΑ (S1 2) 1,33

S 2
]_

ν

92,79

70
1,33

Ε) Τυπική απόκλιση2:

S = y[sT = J\,33 =1,15

1 Η διασπορά ή διακύμανση είναι στατιστικό μέγεθος (μέτρο διασποράς) που εκφράζει την μεταβλητότητα των 
εξεταζόμενων παρατηρήσεων γύρω από τα μέτρα κεντρικής τάσης.

2 Η τυπική απόκλιση είναι η θετική τετραγωνική ρίζα της διασποράς. Χρησιμοποιείται διότι η διασπορά βγάζει 
αποτέλεσμα σε τετραγωνικές μονάδες.

84



Ια\'ί;7πστήμιο Μ«Κί;δονίας/ΜΙ8
I ιρήνη Λαζαρίδου

85



I Ι«ν;:πιστήμιο Μακεδονίας/ΜΙΞ
Κιρήνη Λαζαρίδου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ fi%

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Fi%
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Ειρήνη Λαζαρίδου

5.3. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Β-ΟΜΑΔΑΣ

Α) Μέση τιμή:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ χ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ν. Xj'Vi
1 5 5
2 6 12
3 8 24
4 9 36
5 16 80
6 11 66
7 6 42
8 4 32
9 3 27
10 2 20

ΣΥΝΟΛΟ 70 344
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4,91

ν

Β) Διάμεσος1:

1 1 1 1 1 2 2
2 2 2 2 3 3 3
3 3 3 3 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5
5 5 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 7
7 7 7 7 7 8 8
8 8 9 9 9 10 10

δ =
5 + 5
~Ύ~

= 5

1 Επειδή η μέση τιμή από στατιστική άποψη, δεν ενδείκνυται πάντα ως μέτρο θέσης - κέντρο των παρατηρήσεων, 
χρησιμοποιούμε τη διάμεσο δ η οποία είναι στατιστικό μέγεθος (μέτρο θέσης) που δεν επηρεάζεται από τις 
ακραίες τιμές του δείγματος. Δηλαδή η διάμεσος είναι η τιμή που χωρίζει ένα σύνολο παρατηρήσεων σε δύο ίσα 
μέρη. Συγκεκριμένα είναι η τιμή που το πολύ το 50% των παρατηρήσεων είναι μικρότερες από αυτήν και το πολύ 
το 50% των παρατηρήσεων είναι μεγαλύτερες από αυτήν.
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Γ) Επικρατούσα τιμή:

(η τιμή με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο δείγμα)

Μ0=5

Δ) Διασπορά1:

— ί —\2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Xj Xj -χ (χ, -χ)

1 -3,91 15,32
2 -2,91 8,49
3 -1,91 3,66
4 -0,91 0,84
5 0,09 0,01
6 1,09 1,18
7 2,09 4,35
8 3,09 9,52
9 4,09 16,69
10 5,09 25,86

ΣΥΝΟΛΟ (Σ) 85,93
Λ I Α Σ Π Ο Ρ A (S1 2) 1,23

S 85,93
70

1,23

Ε) Τυπική απόκλιση2: S = a/s'2" = yl\,23 = 1,1

1 Η διασπορά ή διακύμανση είναι στατιστικό μέγεθος (μέτρο διασποράς) που εκφράζει την μεταβλητότητα των 
εξεταζόμενων παρατηρήσεων γύρω από τα μέτρα κεντρικής τάσης.

2 Η τυπική απόκλιση είναι η θετική τετραγωνική ρίζα της διασποράς. Χρησιμοποιείται διότι η διασπορά βγάζει 
αποτέλεσμα σε τετραγωνικές μονάδες.
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I Ιαντ.πιστήμιο Μακχδονίας/VIIS
1'ιρήνη Λαζαρίδου
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Ιΰρήνη Ααζαρίδου

5.4. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΟΜΑΔΩΝ

A - ΟΜΑΔΑ Β - ΟΜΑΔΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 6,51 4,91

ΔΙΑΜΕΣΟΣ 6 5

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 5 5

ΑΙΑΣΠΟΡΑ 1,33 1,23

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 1,15 U

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ 2 ΟΜΑΔΩΝ

-#-νΐ (ΟΜΑΔΑ Α) -Β-νΐ (ΟΜΑΔΑ Β)
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I Ιανϋτπστήμιο M«Ki;Sovtac/MIS 
Ειρήνη Λαζαρίδου

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 2 ΟΜΑΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

□ fi% (Α' ΟΜΑΔΑ) □ fi% (B‘ ΟΜΑΔΑ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 2
ΟΜΑΔΩΝ

□ Fi% (Α' ΟΜΑΔΑ) □ Fi% (Β' ΟΜΑΔΑ)
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Ειρήνη Λαζαρίδοο

5.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν πολλά και ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα στην ομάδα Α δηλαδή στους εβδομήντα μαθητές που ασχολήθηκαν με 

την εφαρμογή, ο μέσος όρος επίδοσης στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ήταν (με 

άριστα το δέκα) 6,51 έναντι 4,91 που ήταν ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών που 

δεν ήλθαν σε επαφή με την εφαρμογή (ομάδα Β). Προκύπτει λοιπόν μια διαφορά 1,6 

μονάδες.

Η διαφορά αυτή, αν και ίσως φαίνεται μικρή, είναι μάλλον σημαντική αν σκεφτούμε 

ότι το μάθημα των μαθηματικών κατεύθυνσης της Γ Λυκείου έχει αυξημένο 

συντελεστή βαρύτητας στις Γενικές Εξετάσεις του Μαίου - Ιουνίου κάθε σχολικού 

έτους. Δεν είναι καθόλου σπάνιο το γενονός ότι και μισή μονάδα διαφοράς σε ένα 

υποψήφιο μπορεί να σημαίνει διαφορετική) σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ακόμα 

και διαφορετική) πόλη σπουδών. Το τελευταίο προφανώς οδηγεί και σε αυξημένη 

οικονομική επιβάρυνση του υποψηφίου.

Από τον πίνακα σύγκρισης συχνοτήτων των βαθμολογιών των δύο ομάδων, προκύπτει 

ότι μικρότερος αριθμός μαθητών συγκέντρωσε βαθμολογία κάτω από τη βάση (δηλαδή 

μικρότερη του πέντε) στην ομάδα Α, ενώ σημαντικά υψηλότερος ήταν ο αντίστοιχος 

αριθμός των μαθητών στην ομάδα Β, όπως φαίνεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω 

πίνακα.

Βαθμολογία μικρότερη του 5 Βαθμολογία μεγαλύτερη του 5

ΟΜΑΔΑ Α

(ασχολήθηκαν με την 
εφαρμογή)

7 από τους 70 μαθητές 48 από τους 70 μαθητές

ΟΜΑΔΑ Β

(δεν ασχολήθηκαν με 
την εφαρμογή)

28 από τους 70 μαθητές 26 από τους 70 μαθητές
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Σημαντική, όπως φαίνεται, είναι η διαφορά των δύο ομάδων και για τις πάνω από τη 

βάση βαθμολογίες.

Από την άλλη μεριά, βαθμολογία ακριβώς πέντε συγκέντρωσαν 15 μαθητές της ομάδας 

Α έναντι 16 μαθητών της ομάδας Β.

Το τελευταίο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια πολυμεσική εφαρμογή είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική στους αδύνατους και στους καλούς μαθητές, παρά στους μέτριους.

Από τον πίνακα σύγκρισης των σχετικών συχνοτήτων των δύο ομάδων, προκύπτουν τα 

αντίστοιχα επί τοις εκατό ποσοστά, τα οποία έχουν ως εξής:

Βαθμολογία 

ίση με

5 6 7 8 9 10

ΟΜΑΔΑ A

(ασχολήθηκαν με την 
εφαρμογή)

21,43% 20% 18,57% 12,86% 10% 7,14 %

ΟΜΑΔΑ Β

(δεν ασχολήθηκαν με την 
εφαρμογή)

22,86 % 15,71 % 8,57 % 5,71 % 4,29 % 2,86 %

Ο παραπάνω συγκεντρωτικός πίνακας δείχνει ενδεχομένως καθαρά την επιρροή της 

πολυμεσικής εφαρμογής στους καλούς (βαθμολογία 6 - 7) προς άριστους μαθητές 

(βαθμολογία 8 - 10), των οποίων τα αντίστοιχα ποσοστά εμφανίζουν ολοένα και 

μεγαλύτερη διαφορά καθώς ανεβαίνει η βαθμολογική κλίμακα.

Αντίστοιχος είναι και ο πίνακας με βαθμολογία κάτω της βάσης, όπου φαίνονται οι 

επιδόσεις των αδύνατων μαθητών.

Βαθμολογία 

ίση με

1 2 3 4

ΟΜΑΔΑ A

(ασχολήθηκαν με την 
εφαρμογή)

1,43 % 1,43% 2,86 % 4,29 %

ΟΜΑΔΑ Β

(δεν ασχολήθηκαν με την 
εφαρμογή)

7,14% 8,57 % 11,43% 12,86 %
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Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τα αποτελέσματα για τους αδύνατους μαθητές είναι ακόμη 

πιο εντυπωσιακά.

Ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας δείχνει καθαρά ότι οι μαθητές της ομάδας Α με 

βαθμολογία κάτω από τη βάση είναι αισθητά λιγότεροι από τους αντίστοιχους της 

ομάδας Β. Ομοίως οι μαθητές της ομάδας Α με βαθμολογία πάνω από τη βάση είναι 

περισσότεροι από τους αντίστοιχους μαθητές της ομάδας Β.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ 2 ΟΜΑΔΩΝ

-♦-νί (ΟΜΑΔΑ Α) —■— νί (ΟΜΑΔΑ Β)

Σίγουρα βέβαια, αυτό μπορεί να οφείλεται και στην γενικότερη θετική προδιάθεση που 

έδειξαν όλοι οι μαθητές για συμμετοχή στην έρευνα και για παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων. Ειδικά οι μαθητές της ομάδας Α που ήλθαν σε επαφή με την 

εφαρμογή αλλά και με την όλη διαδικασία αξιολόγησης της, έδειξαν μια αρκετά ενεργή
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συμμετοχή και ένα μάλλον έντονο ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε αυτό να το 

αποδόσουμε στην περιέργεια της ανθρώπινης φύσης ή θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 

ότι ίσως οι αδύνατοι ειδικά μαθητές να εξέλαβαν την όλη φάση της έρευνας και της 

αξιολόγησης ως μια προσπάθεια για την βελτίωση τους, στην οποία και να 

ανταποκρίθηκαν. Ακόμα όμως και αν όλα τα παραπάνω είναι απλές εικασίες, οι ίδιοι οι 

αριθμοί αποδεικνύουν το δυναμικό που έχει μέσα του ο κάθε μαθητής και 

συγκεκριμένα, στην περίπτωσή μας, ο αδύνατος μαθητής ο οποίος υπό τις κατάλληλες 

συνθήκες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον μαθησιακό του ρυθμό.

Εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις η διδασκαλία επικεντρώνεται στη μεταφορά 

προκαθορισμένων νοημάτων1 και οι διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι 

υποβαθμίζουν ή αγνοούν το προσωπικό νόημα που διαμορφώνει ο κάθε μαθητής. Η 

ατομική και συλλογική διαπραγμάτευση του νοήματος γίνεται τότε κυρίως μέσα από 

άδηλες διαδικασίες. Δηλαδή, η επεξεργασία της σχέσης του προσωπικού νοήματος με 

το προκαθορισμένο συμβολικό νόημα, γίνεται από τον ίδιο το μαθητή χωρίς την 

καθοδήγηση και την υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό.

Αυτό φυσικά είναι δύσκολο έργο για το μαθητή, διότι προϋποθέτει αναλυτικές 

μεθόδους επεξεργασίας. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια στη σχολική μάθηση 

εμφανίζονται από τη στιγμή που μια ακατάλληλη μέθοδος διδασκαλίας απευθύνεται σε 

μαθητές με ανεπαρκή προυπάρχουσα γνώση και μη-συστηματοποιημένες μεθόδους 

επεξεργασίας. Ωστόσο αυτοί οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους, 

όπως άλλωστε έδειξε και η έρευνα, αρκεί ο διδακτικός μετασχηματισμός των μοντέλων 

της θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών να βασίζεται σε δύο παράγοντες: (Α) Στην 

εμφανή διαπραγμάτευση του νοήματος των προβλημάτων και των διαδικασιών 

επίλυσης, (Β) Στη διδασκαλία αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας. Με έναν τέτοιο 

διδακτικό μετασχηματισμό τα βήματα στη διδασκαλία της μαθηματικής επίλυσης 

προβλημάτων, μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής:

Α) Οι μαθητές υποστηρίζονται να επεξεργαστούν με αναλυτικό τρόπο τα στοιχεία του 

προβλήματος. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να προσφερθεί από μια κατάλληλη 

πολυμεσική εφαρμογή η οποία για παράδειγμα θα συνδέει τα στοιχεία του 

προβλήματος με αντίστοιχο σχήμα.

Πανεπιστήμιο Μιχκεδονίας/Μ IS
Ειρήνη Λαζαρίδου
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Β) Οι μαθητές με τον τρόπο αυτό, ελέγχουν τα στοιχεία που έχουν αναγνωρίσει και το 

σχήμα που έχει ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

Γ) Οι μαθητές αναπαραστούν το πρόβλημα μέσω της εφαρμογής, αναγνωρίζουν 

σχέσεις και σταδιακά οδηγούνται στην επίλυση του προβλήματος.

Ισως όλα τα παραπάνω να αποτελούν και μια πιθανή εξήγηση για την θεαματική 

βελτίωση των αδύνατων μαθητών που ασχολήθηκαν με την εφαρμογή και συμμετείχαν 

στην αξιολόγηση της.

Εκτιμούμε ότι, αντίστοιχες κατάλληλες πολυμεσικές εφαρμογές θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν και για όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οχι βέβαια με στόχο να αντικαταστήσουν τον καθηγητή, 

γιατί όπως είπαμε σίγουρα ο «σωστός» δάσκαλος είναι αναντικατάστατος, αλλά με 

στόχο να συμπληρώσουν τη διδασκαλία και κυρίως να παρέχουν δυνατότητες 

οπτικοποίησης εννοιών και όρων. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αναβαθμίζεται ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού σε ενορχηστρωτή της διδακτικής πράξης, που με 

κατάλληλους συνδυασμούς παραδοσιακής διδασκαλίας, εναλλακτικών μεθόδων 

διδασκαλίας, χρήσης πολυμεσικών εφαρμογών και κυρίως από το γνήσιο ενδιαφέρον 

του και την προσφορά του στους μαθητές, διασφαλίζει, βελτιώνει και αναβαθμίζει τη 

μαθησιακή διαδικασία. 1

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Μβ
Ειρήνη Λαζαρίδου

1 Αντιμετώπιση σχολικών δυσκολιών στα μαθηματικά [5° Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική των μαθηματικόιν και 
Πληροφορική στην εκπαίδευση].
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Κεφάλαιο 6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

6.1. Το μοντέλο SCORM

Τ
ο μοντέλο SCORM (Shareable Content Object 

Reference Model) πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 

2000 ως πρότυπο για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές μέσω 

διαδικτύου. Πρόκειται για αρχιτεκτονική που επιτρέπει την 

επαναχρησιμοποίηση των διαδικτυακών αντικειμένων 

μάθησης (web based learning objects).

Στην αρχική του μορφή, προήλθε από το Υπουργείο Αμύνας των ΗΠΑ το 1996, στα 

πλαίσια μιας ερευνητικής προσπάθειας αναζήτησης προτύπων για την διαδικτυακή 

εκπαίδευση. Στόχος του ήταν η αύξηση της ποιότητας (increase quality) και η μείωση 

των διπλών εκπαιδευτικών προσπαθειών (reduce duplication of training efforts).

To 1997, το Υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ ίδρυσε το επονομαζόμενο ADL (Advanced 

Distributed Learning), για να επιταχύνει την ανάπτυξη των προτύπων και μέσω αυτών 

να καλύψει αντίστοιχες στρατιωτικές του ανάγκες, αλλά και γενικά να μοντερνοποιήσει 

και να τυποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο διακομίζεται η διαδικτυακή εκπαίδευση. 

To ADL με τη σειρά του, έχοντας πλήρη υποστήριξη από την κυβέρνηση, τα 

πανεπιστήμια και την βιομηχανία, συνένωσε τα υπάρχοντα πρότυπα των|:

AICC (Aviation Industry CBT Committee)

^ IMS Global Learning Consortium

IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers)

η ενσωμάτωση των οποίων οδήγησε στην πρώτη έκδοση του SCORM (version 1.0), το 

2000.

Βασικοί στόχοι του 
SCORM:

- Reusability
- Durability
- Accessibility
- Interoperability
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Ο βασικός ρόλος του SCORM είναι η δημιουργία περιεχομένου που μπορεί να τρέξει 

σε οποιοδήποτε συμβατό σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS1, Learning Management 

System). Επιπλέον για να τυποποιήσει τον τρόπο ονομασίας των αντικειμένων μάθησης 

(learning objects) υιοθέτησε το μοντέλο LOM (Learning Objects Metadata) το οποίο 

παρέχει τυποποιημένο τρόπο ονομασίας των δεδομένων των αντικειμένων 

περιεχομένου (content object data). Για παράδειγμα, το LOM περιλαμβάνει ετικέτες 

όπως τίτλο, περιγραφή, λέξεις-κλειδιά κλπ.

Για να δούμε καλύτερα τις ανάγκες εισαγωγής του μοντέλου SCORM, αναφέρουμε το 

εξής παράδειγμα:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Ειρήνη Λαζαρίδυυ

Οι περισσότεροι οργανισμοί και εταιρείες παρέχουν συνήθως κάποιας μορφής εκπαίδευση στο προσωπικό 
τους οι ίδιοι ή πληρώνοντας εξωτερικό παροχέα. Ετσι υπάρχει το φαινόμενο να πληρώνουν για παροχή 
εκπαίδευσης όχι τόσο πολύ διαφορετικής από τον ένα οργανισμό σε άλλον. Συχνά χρησιμοποιούνται στα 
πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης βιντεοκασσέτες, cd-roms, διαφάνειες κλπ και φυσικό είναι καθώς και 
σχεδόν βέβαιο ότι συνολικά οι οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, διαφορετικά 
εργαλεία συγγραφής και διαφορετικά LMS. Στην περίπτωση που ένας οργανισμός αναβαθμιστεί, το 
υπάρχον υλικό ενδέχεται να μην είναι συμβατό με τη νέα τεχνολογία με αποτέλεσμα να πρέπει και αυτό με 
τη σειρά του να αναβαθμιστεί. Αν υποθέσουμε ότι το 50% του εκπαιδευτικού υλικού σε όλους τους 
οργανισμούς είναι το ίδιο, τότε αυτό το μέρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εταιρείες. Είναι 
προφανές ότι αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος αυτού του 
εκπαιδευτικού υλικού είναι συμβατό και επαναχρησιμοποιήσιμο από όλους τους οργανισμούς. Αυτήν 
ακριβώς την προϋπόθεση καλείται να εκπληρώσει το μοντέλο SCORM, δηλαδή να δημιουργήσει ευέλικτες 
εκπαιδευτικές επιλογές διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο των εφαρμογών είναι ανεξάρτητο από τον τρόπο 
διανομής και τα συστήματα διαχείρισης.

Η τελευταία έκδοση1 2 του SCORM είναι η 1.2 η οποία ισχύει από τον Οκτώβριο του 

2001. Βασικά συστατικά της είναι τα εξής:

■ Το μοντέλο CAM (Content Aggregation Model)

Περιέχει χαρακτηριστικά για το μοντέλο περιεχομένου (content model), τα 

μεταδεδομένα (metadata) και την πακετοποίηση περιεχομένου (content packaging). 

Σύμφωνα με το CAM, το περιεχόμενο μιας εφαρμογής αποτελείται από:

1 To LMS, είναι διαδικτυακό πακέτο λογισμικού, με το οποίο οι χρήστες (μαθητές / φοιτητές κλπ) μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή. Απαιτείται εξουσιοδότηση από το χρήστη και τα στοιχεία των 
χρηστών αποθηκεύονται και είναι προσβάσιμα από τους instructors.

2 Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2004
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Assets Είναι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των δεδομένων (media, text, images,

sounds). Για την επαναχρησιμοποίηση τους ετικετοποιούνται βάση του 

μοντέλου LOM.

SCOS (Shareable Είναι συλλογή από assets που επικοινωνούν με το LMS. Ουσιαστικά

Content Objects) ε/vcw 01 μικρότερες λογικές μονάδες εντολών που διακινούνται και

εντοπίζονται από ένα LMS. Το μοντέλο περιεχομένου (content model) 

δεν καθορίζει ελάχιστο ή μέγιστο μέγεθος του SCO. Ωστόσο το SCO 

πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το μοντέλο περιεχομένου της 

εφαρμογής και επαναχρησιμοποιήσιμο. Ολα τα SCOs μαζί αποτελούν 

το πακέτο περιεχομένου (content package), το οποίο με τη σειρά του 

χρησιμοποιεί ετικέτες μεταδεδομένων για την περιγραφή του 

περιεχομένου. Οι ετικέτες μεταδεδεδομένων (metadata tags) παρέχουν 

τη φυσική τοποθεσία των αρχείων.

■ The Run-Time Environment (RTE)

Πρόκειται για την τεχνική που καθορίζει την διάδραση του περιεχομένου της 

εφαρμογής με το LMS. To RTE καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο 

επικοινωνεί με το συμβατό LMS. Επιπλέον καθορίζει τις υπευθυνότητες του LMS σε 

μια εφαρμογή συμβατή με το μοντέλο SCORM. Για παράδειγμα το LMS είναι 

υπεύθυνο για τον εντοπισμό της κατάστασης του SCO, την ταξινόμηση των SCO και 

την πλοήγηση από το ένα SCO στο άλλο, αλλά όχι και για την τοποθέτηση τους. 

Ακόμα το LMS δεν επιτρέπει να είναι πάνω από ένα ανοιχτό SCO κάθε φορά και 

επίσης βασική απαίτηση είναι το SCO να προβάλλεται σε παράθυρο που υπάγεται στο 

LMS. Τέλος το LMS παρέχει την διασύνδεση API (Application Program Interface) 

δηλαδή τον κώδικα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα SCO και 

το LMS. Υπάρχουν συνολικά 49 RTE εντολές στο μοντέλο, από τις οποίες οι 14 είναι 

υποχρεωτικές στους κατασκευαστές LMS.

Η πρώτη χρήση1 του SCORM σε πραγματική διαδικτυακή εφαρμογή έγινε από το NET 

(Nebraska Educational Telecommunications) σε συνεργασία με το Nebraska National

1 www.adlnet.orff
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Guard, τον Ιούλιο του 2000 με μαθήματα στρατιωτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, 

συγκεκριμένα 25 εφαρμογές συμβατές με το SCORM και ισοδύναμες με περίπου 215 

ώρες διδασκαλίας σε αίθουσα.Τα αποτελέσματα ωστόσο δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά 

για τους εξής τρεις λόγους:

1) Τα πρότυπα μεταξύ των εκδόσεων 1.1. και 1.2. του SCORM είχαν σημαντικές

αλλαγές εως και μη-συμβατότητα. Με την έκδοση του SCORM 1.2. τα 

εργαλεία του SCORM 1.1. δεν είχαν πια καμιά χρησιμότητα.

2) To SCORM απαιτεί όλη η πλοήγηση μεταξύ των SCO να γίνεται από το LMS.

Δηλαδή το ένα SCO δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το άλλο χωρίς την 

μεσολάβηση του LMS. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά της πλοήγησης δεν ήταν 

συγκεκριμένα αλλά εξαρτώμενα από τον κάθε κατασκευαστή LMS. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο να εμφανίζεται ή στο πλαίσιο του LMS ή σε νέο 

παράθυρο. Ετσι δεν ήταν πάντα προκαθορισμένο το τι ακριβώς θα έβλεπε ο 

χρήστης στην οθόνη. Επίσης η έκδοση 1.2. στην αρχική της μορφή δεν περιείχε 

χαρακτηριστικά πλοήγησης εντός των SCO - αυτό ήταν σημαντικό πρόβλημα 

διότι τα περισσότερα SCO ήταν πάνω από μια σελίδα.

3) Λάθη και ατέλειες προέκυπταν από τη χρήση πακέτων λογισμικού διαφορετικών

κατασκευαστών. Συχνά η επικοινωνία μεταξύ περιεχομένου και LMS είχε 

προβλήματα κυρίως λόγω του χρόνου που χρειαζόταν το LMS να διαχειριστεί 

την SCO-to-SCO πλοήγηση. Τα προβλήματα αυτά γινόταν φανερά με το να 

ρίχνουν την ταχύτητα της σύνδεσης στο internet κάθε φορά που η πλοήγηση 

του χρήστη ήταν γρήγορη. Η λύση στο θέμα αυτό (από την πλευρά του 

κατασκευαστή του εργαλείου συγγραφής της εφαρμογής) ήταν ή οι χρήστες να 

περίμεναν να φορτώσει η σελίδα προτού χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε είδος 

πλοήγησης ή να ελαττωθεί ο κώδικας της πλοήγησης στην εφαρμογή. Από την 

άλλη μεριά ο κατασκευαστής LMS προσφέρθηκε να δώσει λύση στο πρόβλημα 

έναντι 200$ την ώρα, ισχυριζόμενος ότι το πρόβλημα δεν ήταν του LMS αλλά 

αλλά των δημιουργών των εφαρμογών.

Σήμερα για να είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρμογή συμβατή με το μοντέλο 

SCORM πρέπει τα SCOs και τα Assets να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα στο μοντέλο το 

οποίο και απαιτεί να ακολουθούνται συγκεκριμένες τυποποιήσεις κατά την δημιουργία
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εφαρμογών. Οι τυποποιήσεις αυτές είναι βασικές και για το λόγο ότι απλοποιούν τη 

δημιουργία των μεταδεδομένων ενώ συνοπτικά είναι οι εξής:

Εκτός από το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και 

παραγωγή της εφαρμογής πρέπει να έχουν σαφείς ρόλους και υπευθυνότητες 

επόμενο βασικό βήμα είναι η ονομασία και η αποθήκευση των αργείων. Το όνομα 

που θα δοθεί στα αρχεία πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από όλους όσους 

εμπλέκονται στην δημιουργία της εφαρμογής. Για παράδειγμα τυποποιημένες 

ονομασίες αρχείων, είναι:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/MIS
Ειρήνη Λαζαρίδου

Ονομα Αρχείου Περιγραφή Αρχείου

cs 10 l_0207_mov.angry.mpg Customer Service course 101, a movie about angry customers

cs 10 l_0207_txt_angry.html Customer Service course 101, Sco Number 0207, text about 
angry customers

Η τοποθέτηση των αρχείων συνίσταται να γίνεται σε μια κεντρική τοποθεσία (για 

παράδειγμα έναν κοινό server) προσβάσιμο από όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εφαρμογή.

Επιπλέον, όπως ακριβώς τα βιβλία έχουν το διεθνές πρότυπο ISBN, ένα αντίστοιχο 

πρότυπο είναι το GUID (Globally Unique I dentifier) που χρησιμοποιείται για τον 

εντοπισμό αντικειμένων σε ένα content repository. Περιλαμβάνεται στο SCO 

(συγκεκριμένα στα πεδία catalogue και entry) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα 

Assets. Τυποποίηση συνίσταται και για το GUID, με στόχο τον εντοπισμό υλικού 

εύκολα και γρήγορα και συνήθως χρησιμοποιείται στην πράξη μια μορφή σαν την 

ακόλουθη:

Customized data, entered manually identifier obtained from a service

Prefix Name Course Version & 
Name

Item Type

Επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των μεταδεδομένων. Ως εργαλείο στοχεύει στο να 

διευκολύνει αυτούς που ψάχνουν συγκεκριμένα assets ή συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το 

σχήμα των μεταδεδομένων που χρησιμοποιείται στο SCORM βασίζεται στο πρότυπο 

LOMvl.O. To LOM χρησιμοποιείται για την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου της
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εφαρμογής. To SCORM χρησιμοποιεί 9 κατηγορίες πεδίων μεταδεδομένων τις οποίες 

ονομάζει elements. Το κάθε element μπορεί να έχει υποκατηγορίες, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν περίπου 70 πιθανά πεδία. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα πεδία των 

μεταδεδομένων όπως αυτά χρησιμοποιούνται στο SCO.

Metadata
Title: Version:
Keyword: Status:
SCO Description: Date:
SCO Catalogue: Structure:
SCO Entry: Format:
Classification Description: Size:
Purpose: Classification keyword:
Contribute: Role: MD Scheme:
Entity: MD Catalogue:

MD Entry:
Learning Resource Type: Interactivity Type:
Cost: Copyright: Interactivity Level:
Rights Description: Typical learning time:

Location:

Τα μεταδεδομένα περιλαμβάνονται τελικά στην εφαρμογή ως XML αρχείο, ενώ τα 

συνιστώμενα πεδία μεταδεδομένων για το SCO έχουν ως εξής1:

Recommended Metadata Fields for SCOs
Element Name Required by SCORM (YES: Y, NO: N)

GENERAL Y
• Identifier (Catalogue, Entry) Y
• Title Y
• Description Y
• Keyword Y
• Structure N

I LIFECYCLE Y
• Version Y
• Status Y
• Contribute (Role, Entity, Date) N

1 METADATA Y
• Identifier (Catalogue, Entry) Y
• Metadata Scheme Y

I TECHNICAL Y
• Format Y
• Size N
• Location Y

EDUCATIONAL N
• Interactivity Type N
• Learning Resource Type N

1 www.isal.cmu.edu
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• Interactivity Level N
• Typical Learning Time N

RIGHTS Y

• Cost Y
• Copyright & other restrictions Y
• Description N

CLASSIFICATION Y

• Purpose Y
• Description Y
• Keyword Y

Σχετικά με τη δομή που μπορούν να έχουν τα SCOs και τα Assets, υπάρχουν διάφορα 

πρότυπα ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Πρότυπο 1: SINGLE SCO. Η πιο βασική δομή SCO.

Πρότυπο 2: SCO with Assets. SCO αποτελούμενο από πολλαπλές σελίδες assets.
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Πρότυπο 3:
Single SCO with intra-SCO branching. Οι διακλαδώσεις μπορεί να είναι πολύπλοκες ή απλές. Το 
LMS δεν γνωρίζει τι γίνεται μέσα στο SCO.

Πρότυπο 4
Multiple SCOs with assets.

Γενικά τα πραπάνω πρότυπα δεν είναι τα μοναδικά αλλά υπάρχουν και άλλοι 

συνδυσμοί διασύνδεσης των SCOs και Assets.

Εκτιμάται ότι πολύ σύντομα το SCORM θα βρεί τρόπο να παρέχει διαδικτυακές 

εφαρμογές που θα τρέχουν σε οποιοδήποτε LMS. Ωστόσο σήμερα είναι εφικτή η 

δημιουργία συμβατού διαδικτυακού περιεχομένου που τρέχει σε οποιοδήποτε LMS 

αναγνωρίζει το συγκεκριμένο πρότυπο του SCORM.
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6.2. To SCO σε XML αρχείο της εφαρμογής

Η εφαρμογή για την οποία γίνεται λόγος στην παρούσα εργασία, δεν είναι διαδικτυακή 

αλλά αποτελεί τουλάχιστον προς το παρόν stand alone version. Συνεπώς δεν μπορεί να 

γίνει λόγος για χρήση του SCORM στην συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ωστόσο είναι εφικτή η δημιουργία του SCO, την οποία παραθέτουμε παρακάτω σε 

XML. Το αρχείο που ακολουθεί προέκυψε από μέσα από το Authorware μετά την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής, που με συγκεκριμένη εντολή (στο μενού> Commands) 

μπορεί να κάνει «extract» στοιχεία της εφαρμογής, δημιουργώντας τελικά το παρακάτω 

αρχείο. Φαίνεται καθαρά το LOM με τα πεδία: <general>, <lifecycle>,

< metametadata >, <technical>, <educational>, <rights>, <annotation>, 
<classification>.

<?xml version = "1.0" ?>

- <! — File written by Authorware SCO Metadata Editor ver 1.23 — > 
<!DOCTYPE lorn (View Source for full doctype...)>

^ <lom>
2 <general>

<identifier>MathC6971</identifier>
^ <title>

clangstring >ergasia</langstring>
</title>

- <catalogentry>
<catalog>ergasia</catalog>

2 <entry>
clangstring >ergasia</langstring> 

c/entry> 
c/catalogentry>

2 cdescription>
clangstring>Educational application for learning 
mathematics.Designed according to the greek 
educational system.Refers to C Likeiou school level
math.c/langstring>

c/description>
2 c keyword >

clangstring>Mathematics,C Likeiou, Entrace
exams,Educational application,Biographies of great 
mathematicians,Learning mathematicsc/langstring>

c/keyword >
2 ccoverage>

clangstring>This resource applies to about 87% of the 
greek students at the age of 17-18c/langstring>

c/coverage>
2 caggregationlevel>

- csource>
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<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>
<value>

<langstring>4 — unit/course</langstring>
</value>

</aggregationlevel>
</general>
<lifecycle>
2 <version>

<langstring>1.0</langstring>
</version>

- <status>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring> Revised </langstring>

</value>
</status>

2 <contribute>
2 <role>

2 <source>
<langstring>LOMvl.O</langstring>

</source>
2 <value>

<langstring>Author</langstring>
</value>

</role>
2 <centity>

<vcard>BEGIN:vCard FN:Lazaridou Irene
ORG:University of Macedonia - MIS
ADDR:Thessaloniki, Greece TEL:2310-949145
EMAIL:lirene99@yahoo. com
END:vCard</vcard>

</centity>
2 <date>

<datetime>2005-01-26</datetime>
2 <description>

<langstring>contribution date</langstring> 
</description>

</date>
</contribute>

</lifecycle>
<metametadata>

<catalogentry>
<catalog>ergasia</catalog>

2 <entry>
<langstring>New catalog entry</langstring>

</entry>
</catalogentry>
<metadatascheme>LOMvl.O</metadatascheme>

</metametadata>
<technical>
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<format>application/x-authorware-map</format>
<size> 120000000 </size>

<location type="TEXT">C:\Documents and
Settings\User\Desktop\diplomatikiLAZ\</location>

<location>C:\Documents and
Settings\User\Desktop\diplomatikiLAZ\</location>

2 <installationremarks>
<langstring>autorun cd-rom</langstring> 

</installationremarks>
^ <otherplatformrequirements>

<langstring>Pentium 2 or above,speakers</langstring> 
</otherplatformrequirements>

</technical>
<educational>
2 <interactivitytype>

<source>
<langstring>LOMvl.O</langstring>

</source>
<value>

<langstring>Active</langstring>
</value>

</interactivitytype>
2 <learningresourcetype>

2 <source>
<langstring>0</langstring>

</source>
2 <value>

< langstring>exercise, exam, narrative text, self- 
assessment, figure, quiz</langstring>

</value>
</learningresourcetype>

2 <interactivitylevel>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring>high</langstring>

</value>
</interactivitylevel>

2 <semanticdensity>
^ <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

^ <value>
<langstring>very high</langstring>

</value>
</semanticdensity>

2 <intendedenduserrole>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring>Teacher</langstring>
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</value>
</intendedenduserrole>

2 <intendedenduserrole>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring>Author</langstring>

</value>
</intendedenduserrole>

2 <intendedenduserrole>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring>Learner</langstring>

</value>
</intendedenduserrole>

2 <context>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

^ <value>
<langstring>Higher education,University first
circle</langstring>

</value>
</context>

^ <typicalagerange>
<langstring>The typical user's age is 17-18 years

old.</langstring>
</typicalagerange>

2 <difficulty>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring>easy</langstring>

</value>
</difficulty>

2 <description>
<langstring>This resource can be used at a school lab 

or at a personal level.</langstring>
</description>

</educational>
<rights>
2 <cost>

2 <source>
<langstring>LOMvl.O</langstring>

</source>
2 <value>

<langstring>No</langstring>
</value>

</cost>
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2 <copyrightandotherrestrictions>
^ <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring>No</langstring>

</value>
</copyrightandotherrestrictions>

2 <description>
<langstring>This resource has been created as a 

required MIS project by the University of 
Macedonia. Freeware, Source code
available</langstring>

</description>
</rights>
<annotation>
2 <person>

<vcard>Gekina V</vcard>
</person>

2 <date>
<datetime>2005-01-26</datetime>

2 <description>
<langstring>annotation date</langstring> 

</description>
</date>

2 <description>
<langstring>all the exercises of the school textbook are 

solved in this application and this is very useful 
because i can understand them very well, also the 
revision exercises are very good because at a 
school test one was exactly the same, i would like 
more of eirini's video!</langstring>

</description>
</annotation>
<annotation>
2 <person>

<vcard>Karagianidis T</vcard>
</person>

^ <date>
<datetime>2005-01-26</datetime>

^ <description>
<langstring>annotation date</langstring> 

</description>
</date>
<description>

<langstring>Very useful, easy to use, excellent 
collection of exercises</langstring>

</description>
</annotation>
<annotation>
2 < person>

<vcard>Papadopulu D</vcard>
</person>

- <date>
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<datetime>2005-01-26</datetime>
2 <description>

<langstring>annotation date</langstring> 
</description>

</date>
2 <description>

<langstring>i like the collection of the past exam 
papers of all the previous years, the music, also the 
topics are very well understood</langstring>

</description>
</annotation>

2 <classification>
2 <purpose>

2 <source>
<langstring>LOMvl.O</langstring>

</source>
2 <value>

<langstring>Educational Objective</langstring> 
</value>

</purpose>
2 <description>

<langstring>Learning the following topics:Complex 
numbers,Functions,Calculus,Integrals</langstring>

</description>
2 < keyword >

<langstring>complex, functions, calculus,integrals,past 
exam papers</langstring>

</keyword>
</classification>

2 <classification>
<purpose>
2 <source>

<langstring>LOMvl.O</langstring>
</source>

2 <value>
<langstring>Prerequisite</langstring>

</value>
</purpose>
<description>

<langstring>Basic knowledge of school
mathematics</langstring>

</description>
</classification>

</lom>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση 
βαθμολογείται με μια (1) μονάδα.

■ Ερώτηση 1

Αν z = a +bi =0 με a,b e R , τότε:

A a = 0

B a = 1 και b = 0

Γ a = 0 και b = 1

Δ a = 0 και b = 0

■ Ερώτηση 2

Αν z ,w eC με Re (z + w) = 0, τότε

A Re (z) + Re (-w)=0 

B Re (-z) + Re (w)=0 

Γ Re (z) + Re (w)=0

A z + w =0
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Ερώτηση 3

, .. 4χ2 +1
I ο οριο lim--------— ισουται με

ΛΓ->+«= 4-Χ

A -4 

Β 4 

Γ 1 

Δ 0

Ερώτηση 4

Η παράσταση A = ΐ2005 + ΐ20045 νσούται με: 

A i-1 

Β i+1 

Γ i 

Δ -1

Ερώτηση 5

Η συνάρτηση f(x) = In
( 2 . 2 ΛX + κ

V ^
, κ>0 ορίζεται για

Α χ > 0

Β χ > -1

Γ χ > 1

Δ χ > k
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Ερώτηση 6

Αν η εξίσωση αχ2 + βχ + γ = 0, με α Φ 0 και α,β,γ e R , έχει ρίζα τον 2+ί, θα 

έχει και τον:

-2+i

-2-ΐ

5
2 + ί

-5 

2 + ί

Ερώτηση 7

Η εξίσωση j z — 1 | = 3 παριστάνει στο μιγαδικό επίπεδο κύκλο με κέντρο.....

και ακτίνα 3.

A (1,0)

Β (0,1)

Γ (0,0)

Δ (U)

Ερώτηση 8

™ , ,. ημχI ο οριο lim —— ισουται με
* ->0 χ

A 1 

Β 0 

Γ -1 

Δ 2
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A

Β

Γ

Δ
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Ερώτηση 9

Το όριο lim
χ -»ο

1 - συνχ
ισούται με

A 4

Β -4

Γ 8

Δ 2

Ερώτηση 10

Αν για το μιγαδικό z ισχύει | ζ | = 1 και w = 2ζ + 1 τότε

A | ζ - w = 1

Β | ζ + w = 4

Γ | w - 1 | = 2

Δ 1 w + 2 1 - 1
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 Δ

2 Γ

3 A

4 Β

5 A

6 Γ

7 A

8 A

9 Γ

10 Γ

116



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας'Μ ί S
Ιΐιρήνη Λαζαρίδου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1

Δημητριάδης, Πομπόρτσης, 
Τριανταφύλλου, Τεχνολογία 
Πολυμέσων - Θεωρία και Πράξη, 
Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη, 
2004

ΥΠΕΠΘ, ΟΕΔΒ, Μαθηματικά θετικής 
κατεύθυνσης Γ Λυκείου, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 
1999

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 5° 
Πανελλήνιο Συνέδριο, Διδακτική 
των μαθηματικών και πληροφορική 
στην εκπαίδευση, Πρακτικά 
Συνεδρίου, 12-14 Οκτ.2001

Τσολακίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Πρακτικά Συνεδρίου: Π 
πληροφορική στην εκπαίδευση, 
Τεχνικές, Εφαρμογές, Κατάρτιση 
εκπαιδευτικών, Ρόδος 14-15 
Δεκ.2001, Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών Αθήνα, 2002

G.Loria, Ιστορία των Μαθηματικών, 
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, 
Εκδόσεις Παπαζήση

ΥΠΕΠΘ, ΚΕΕ, Αξιολόγηση των 
μαθητών της Γ Λυκείου στα 
Μαθηματικά, Αθήνα, 1999

ΚΟΛΛΙΑΣ Α.Α, Οι υπολογιστές στη 
διδασκαλία και τη μάθηση, Εκδόσεις 
Ελλην, Αθήνα, 1999

Καραγεώργιος Δ, Διδακτική των 
θετικών επιστημών, Εισαγωγή στη

1 Τα βιβλία & περιοδικά μαθηματικού περιεχομένου 
χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση της 
εφαρμογής.

διδακτική διαδικασία, Εκδόσεις 
Σαββάλα Αθήνα, 2003

Krathwohl, Bloom, Masia, Ταξινομία 
διδακτικών στόχων, Εκδόσεις 
Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 2000

Σιμάτος, Τεχνολογία και Εκπαίδευση, 
Επιλογή και χρήση εποπτικών 
μέσων διδασκαλίας, Εκδόσεις 
Πατάκη Αθήνα, 1995

Καζαντζής Θ, Ολοκληρώματα,
Εκδόσεις Μαθηματική Βιβλιοθήκη 
- Βαφειάδης, Θεσσαλονίκη, 1995

Καζαντζής Θ, Παράγωγοι
Συναρτήσεων, Εκδόσεις Σπηλιώτη, 
Αθήνα, 1994

F.Arshad, G.Kelleher, P.Ward, 
Creating interactive learning 
environments, Delivering effective 
computer-based advice, Immediate 
Publishing UK, 1995

D.W.Brooks, Web-teaching, A guide to 
designing interactive teaching for 
the world wide web. Plenum Press 
NY, 1997

Becker H, The impact of computer use 
on children’s learning: what 
research has shown and what has 
not, John Hopkins University, 1987

Demana & Waits, The role of 
technology in teaching 
mathematics, Mathematics teacher, 
1990

Malone C. J, Theories of learning, 
Wadsworth Inc., Belmont 
California, 1991

Tucker T, Calculators with a college 
education. Focus, America, The 
Newsletter of the Mathematical 
Association of America, 1987

117



National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM), Curriculum 
and evaluation standards for school 
mathematics, Reston, 1989

Bishop A, The social construction of 
meaning - A significant 
development for mathematical 
education, 1985

Burgmeier J, Boisen M, Larsen M, 
Calculus with applications,
McGraw Hill Mathematics Series, 
1990

Bunday B. & Mulholland H, Pure 
mathematics for advanced level, 
Butterwoth & Co Publishers Ltd, 
1983

Research & Education Association, 
Problem Solvers Calculus, New 
Jersey, 1998



Πανεπιστήμιο Μαιαχϊονίαο'ΜΒ
Ειρήνη Λαζαρίδου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Μαυροειδής Γ. & Τύπας Γ.,
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: 
Τεχνική και μεθοδολογία 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001.

Κασιμάτη Κ., Γιαλαμάς Β., Απόψεις 
εκπαιδευτικών για τη συμβολή των 
Νέων τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001.

Κεκές I., Μυλωνάκου-Κεκέ Η., 
Διαδίκτυο και μάθηση: Οι 
στρατηγικές για την πλοήγηση και η 
διδακτική τους αξία, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2001.

Φερεντίνος Σ. (Πάντειο Πανεπιστήμιο), 
Μάθηση και μαθηματική 
εκπαίδευση.

Δούκας X., Ποιότητα και αξιολόγηση 
στην εκπαίδευση, συνοπτική 
ερευνητική επισκόπηση. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία 
για την κοινωνία της πληροφορίας, 
Ερευνα για τις νέες τεχνολογίες και 
την κοινωνία της πληροφορίας

Department of Mathematics, Pontifical 
Catholic University Brazil 
(www.mat.puc-rio.br). Math Media 
- Mathematics and Multimedia new 
technologies for teaching and 
learning.

Carnegie Mellon University - Learning 
Systems Architecture Lab, Best 
practices for content developers, 1bt 
edition, USA, 2003

Technology, Pedagogy and Education,
Volume 13, Number 2, 2004

Mathematical thinking and learning, 
Volume 6, Number 3 & 4, 2004

Journal of educational multimedia and 
Hypermedia, Volume 13, Number 3, 
2004

Educational technology systems, 
Volume 32, Number 1, 2004

Journal of technology and teacher 
education, Volume 12, Number 3, 
2004

International journal on E learning. 
Volume 3, Number 3, 2004

Θέματα στην εκπαίδευση, Τόμος 4, 
Τεύχη 1-3, 2003

Τα εκπαιδευτικά, Τεύχη 69-70, 2003

Ευκλείδης Β, Μαθηματικό περιοδικό 
για το Λύκειο, Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία, Τεύχη ετών 
2000-2004

119

http://www.mat.puc-rio.br


1 Ιανκπιοτήμιο Μ(/κί;όο\'ί(/ς/ΜΙ5
Ειρήνη Λαζαρίόοΐ)

ΠΗΓΕΣ INTERNET

www.ypepth.gr
Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με 
ποικιλία άρθρων για την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, τις διδακτικές προσεγγίσεις, τις 
παιδαγωγικές μεθόδους, τα σχολικά 
Αναλυτικά Προγράμματα κλπ.

www.pi-schools.gr
Η ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, με πολλά άρθρα σχετικά με την 
διδασκαλία, την εκπαίδευση, τις 
παιδαγωγικές μεθόδους και τις διδακτικές 
προσεγγίσεις.

www.suitel01.com
Ιστοσελίδα που περιέχει άρθρα σχετικά με τα 
πολυμέσα στην εκπαίδευση και πληροφορίες 
για εκπαιδευτικές εφαρμογές.

www.univie.ac.at/future.media/moe/uebe
r.html
Ιστοσελίδα σχετική με τη διδασκαλία των 
μαθηματικών μέσω διαδικτύου και μέσω 
πολυμεσικών εφαρμογών (gallery of 
multimedia learning material).

www.firstmonday.dk/issues
Αρθρα σχετικά με το μέλλον των πολυμέσων 
στην εκπαίδευση (Allyn Radford).

........ Ειρήνη Λαζαρίδου
www.uncw.edu/cte/et/articles
Η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου North \ - Εξάμηνο MIS,
Carolina (Wilmington) με πολλές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
πληροφορίες και άρθρα σχετικά με τη χρήση ,. _ ,

. , π . lircne99@vahoo.comτων πολυμέσων στην μαθηματική
εκπαίδευση (center for teaching
excellence).

www.Isal.cmu.edu
Η ιστοσελίδα του εργαστηρίου learning 
systems architecture lab του Πανεπιστημίου 
Carnegie Mellon ΗΠΑ.

Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την

Macromedia Authorware 6.0
υλοποίηση της εφαρμογής:

Corel Draw 11.0 
Adobe Premiere 5.1 

Microsoft Equation 3.0

Adobe Photoshop 7.0
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