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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Διαδίκτυο και η τεράστια ανάπτυξη του, προσέδωσε απρόσμενη 

ώθηση σ’ όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις  επιστήμες 

και στα Μαθηματικά.  Ο σχεδιασμός  και η ανάπτυξη  της εκπαίδευσης 

και  των Μαθηματικών, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθεί υπ’ όψη το 

Διαδίκτυο. 

Παρουσιάζονται σ’ αυτή την εργασία οι υποδομές και η πορεία 

ανάπτυξης του Διαδικτύου. Δίνονται τα βασικά Μαθηματικά Λογισμικά 

και παρουσιάζονται μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών 

τους, σημαντικές έννοιες από το Μαθηματικό κόσμο της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Γίνεται αναφορά στο λεγόμενο ¨Ψηφιακό Σχολείο¨ και στην 

πολύπλευρη κοινωνική Δικτύωση. Τέλος παρουσιάζονται συγκεκριμένα 

συμπεράσματα για το χώρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης, 

παίρνοντας υπόψη την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία. 
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ABSTRACT 

Internet and its immense development lent an incredible impetus on 

all human activity and especially on sciences and mathematics. The 

planning and development of Education and Mathematics in particular, 

cannot be realistic without taking the Internet under consideration. 

This paper presents the internet infrastructure and its course of 

development in connection with mathematical education. The basic 

mathematics software is presented through specific examples of 

applications involving important concepts from the mathematical world 

of  Secondary Education. 

The so-called ¨Digital School¨ is also mentioned as well as the 

many-sided social networks. Specific examples are presented on the 

ground of the learning of mathematics in Greece, taking under 

consideration  the  related international experience. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δυνατότητα χρήσης του 

Διαδικτύου (Web), ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας για τα Μαθηματικά. 
Η ανάλυση και τα συμπεράσματα όμως επεκτείνονται σε όλο το φάσμα 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη του διαδικτύου, μέσα στο οποίο 
υπάρχουν πλέον τεράστιες δυνατότητες για την αξιοποίηση και διάδοση 
της γνώσης, των πηγών πληροφόρησης αλλά και της επικοινωνίας μεταξύ 
ανθρώπων και διαφόρων κοινωνικών ομάδων, ανοίγει έναν καινούργιο 
ορίζοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα αυτής των 
Μαθηματικών. 

Στη χώρα μας, μόλις τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται μία προσπάθεια 
για τη δημιουργία της λεγόμενης ψηφιακής τάξης, μέσα από τις 
επιστημονικές κατευθύνσεις που επεξεργάζεται το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας. Έως τώρα το 
Διαδίκτυο χρησιμοποιείται στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση πολύ 
περιορισμένα κυρίως ως πηγή πληροφορίας, χωρίς αξιοποίηση των  
άλλων ζωτικών λειτουργιών και δυνατοτήτων του και κυρίως της 
δυναμικής του. 

Τα Μαθηματικά στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι 
μόνο, ακολουθούν κυρίως τον λεγόμενο «παραδοσιακό» τρόπο 
διδασκαλίας, ο οποίος δεν ανατρέπεται αλλά εμπλουτίζεται από το 
Διαδίκτυο. Παρά τη χρήση διαφόρων δυνατοτήτων, όπως Μαθηματικά 
προγράμματα, παρουσίαση θεματικών ενοτήτων με τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, η χώρα μας είναι ακόμη πολύ πίσω από τη σύγχρονη διεθνή 
εμπειρία και πρακτική.  

Στην εργασία αυτή συζητούμε αυτές τις νέες δυνατότητες 
αξιοποίησης του Διαδικτύου, σε εναρμόνιση με τη διεθνή πρακτική με 
στόχο να προτείνουμε τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό 
επίπεδο συγκεκριμένα βήματα για την αξιοποίηση του Διαδικτύου ως 
εποπτικού μέσου διδασκαλίας. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται 
επιγραμματικά οι σύγχρονες διδακτικές αντιλήψεις για τη διδασκαλία 
των Μαθηματικών ιδιαίτερα σε σχέση με το Διαδίκτυο. Παρουσιάζονται 
οι δυνατότητες του Διαδικτύου ως πηγή πληροφοριών , εκπαιδευτικών 
πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως «χώρος» δημοσίευσης έργων και 
ανταλλαγής μαθηματικών προβληματισμών. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνικές δυνατότητες που 
δημιουργεί το Διαδίκτυο και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στη 
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διδασκαλία των Μαθηματικών. Γίνεται αναφορά στο διαδραστικό 
πίνακα, ο οποίος μόλις τώρα εισάγεται στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώ 
παρουσιάζονται τα κατάλληλα Λογισμικά για τη διδασκαλία των 
Μαθηματικών. Ακόμη παρουσιάζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
καθώς επίσης και οι on – line κοινότητες. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεκριμένα μαθηματικά θέματα, 
από όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Τα διδακτικά παραδείγματα 
που παρατίθενται, ενισχύουν τη δυναμική του Διαδικτύου και καθιστούν 
αναγκαίο έναν νέο τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών. Επιλέξαμε 
θέματα (case studies) από την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία, τον Διαφορικό 
και Ολοκληρωτικό Λογισμό και τη Στατιστική. Παρατίθεται ακόμη ένα 
παράδειγμα από το χώρο της Αστρονομίας με διαθεματικό ενδιαφέρον. 

Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο αποτιμάται η συμβολή του 
Διαδικτύου σε 2 ειδικές κατηγορίες μαθητικού δυναμικού. Στα παιδιά 
που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά Μαθηματικά και τους διεθνείς 
διαγωνισμούς και στα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Συνοψίζουμε με τα συμπεράσματα και τη Βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 
Α. Θεωρίες Μάθησης και Διαδίκτυο. 
Στο ερώτημα πως ορίζεται η μάθηση, η απάντηση προσδιορίζει και 

τις διάφορες θεωρίες μετάδοσης της γνώσης, οι οποίες είναι σήμερα 
αποδεκτές και λειτουργούν στα εκπαιδευτικά δρώμενα δημιουργώντας το 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη χρήση των πολύπλευρων δυνατοτήτων που 
προσφέρει το Διαδίκτυο. Θα συζητήσουμε τις εξής θεωρίες: 
συμπεριφοριστική ,εποικοδομισμός. 

Σύμφωνα λοιπόν με την συμπεριφοριστική  θεωρία κυριότεροι 
εκπρόσωποι της οποίας είναι οι J.B. Watson, E.L. Thorndike, B.F. 
Skinner και I. Pavlov «μάθηση είναι εκείνη η διαδικασία η οποία οδηγεί 
σε μία διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς ενός ατόμου και η οποία 
προκύπτει ως αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης». Πάνω στη θεωρία αυτή 
έχουν αναπτυχθεί μοντέλα διδασκαλίας όπως η Προγραμματισμένη 
Διδασκαλία (F.Skinner) και ο Διδακτικός Σχεδιασμός (Instructional 
Design). Άξονες αυτών των μοντέλων είναι α) ανάλυση του 
στοχευόμενου κοινού και των αναγκών του β) σχεδίαση των μαθημάτων 
γ) ανάπτυξη του διδακτικού υλικού δ) εφαρμογή ε) Αξιολόγηση και 
επιστροφή στο πρώτο στάδιο ( Analyze, Design, Develop, Implement, 
Evaluate) [ΕΑΙΤΥ 2008 σ. 25 Πάτρα].   

Το μοντέλο αυτό ταιριάζει πολύ καλά με τη διαδικασία λογισμικού 
με διδακτικό χαρακτήρα (tutorials), και χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα για 
τη δημιουργία κατάλληλων περιβαλλόντων. Τα λογισμικά καθοδήγησης 
διδασκαλίας ( tutorials) και πρακτικής και εξάσκησης ( drill and practice) 
βασίζονται πάνω στις θεωρίες αυτές, αλλά είναι ανεπαρκή για τους 
εκπαιδευτικούς στόχους μας επειδή αφορούν δεξιότητες όπως είναι η 
εξάσκηση στην εκτέλεση πράξεων, η απομνημόνευση κ.τ.λ. Γενικά 
σήμερα η θεωρία του συμπεριφορισμού βρίσκεται σε ύφεση, διότι 
σχεδιάστηκε με προδιαγραφές που δεν ανταποκρίνονται στις νέες 
προκλήσεις και στις δυνατότητες που προσφέρει για τη διδασκαλία το 
Διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με μια επικρατέστερη θεωρία μάθησης του 
εποικοδομισμού (constructivism), κατά την οποία η μάθηση δε 
μεταδίδεται, αλλά κατασκευάζεται από το ίδιο το άτομο με βάση τις 
νοητικές του δομές , ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει σ’ ένα κατάλληλο 
περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα και να 
αλληλεπιδρά μαζί του. Κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής της θεωρίας 
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μάθησης είναι ο J.Piaget και ο J.Brunner με τη θεωρία της 
ανακαλυπτικής μάθησης. [Bigge M. 1990] Στην ίδια σχολή μάθησης , 
των λεγόμενων γνωσιακών θεωριών μάθησης (cognitive) εντάσσονται 
και άλλες θεωρίες που παρακολουθουν τη σύγχρονη προόδο της 
Βιολογίας και της Νευροφυσιολογίας. [Κολιάδης Ε. 2002] 

Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης είναι συμβατές σε όλη τη 
νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, τα οποία παρέχουν πλήθος 
δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το λεγόμενο web 2.0 και η 
κοινωνική δικτύωση. [Berners-Lee T., κ.α. 2006] 

Η ταχύτατη ανάπτυξη των λογισμικών, σε πρώτη φάση η εμφάνιση 
του web 3.0 ή αλλιώς σημασιολογικού web και μετά το 2020 του 
αναμενόμενου web 4.0, αναμένεται να δημιουργήσουν επανάσταση και 
στο χώρο της εκπαίδευσης ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες 
προκλήσεις. 
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Β. Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας  
     Αξιοποίηση ιστοσελίδων – ιστοχώρων  
Μια βασική δυνατότητα που παρέχει το Διαδίκτυο είναι η χρήση του 

ως δεξαμενή πληροφοριών. Αυτή η δυνατότητά συναρτάται άμεσα από 2 
καθοριστικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την ευχρηστία και ο 
δεύτερος αφορά την ευμάθεια. Το μόνο σοβαρό πρόβλημα είναι η 
αξιοπιστία  και η εγκυρότητα  των πληροφοριών που παρέχονται. Γι 
αυτό απαιτείται αξιολόγηση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων με 
εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, διότι δεν υπάρχει 
επιτροπή αξιολόγησης όπως στα περιοδικά. Απαιτούνται κατά συνέπεια 
παράγοντες όπως η επικαιροποίηση και η εγκυρότητα, του συγγραφέα.  

Η πρώτη και πιο διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου στην 
εκπαίδευση είναι η άντληση κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού. 
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές /φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν 
εύκολα ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες , διαδικτυακά μουσεία, 
εξειδικευμένες δικτυακές πύλες (portals), ιστότοπους με επιστημονικό 
υλικό, επιστημονικών ενώσεων όπως Μαθηματικές Εταιρείες κ.τ.λ. 

Οι αξιόπιστες δικτυακές πηγές μπορούν να προσφέρουν στους 
εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευόμενους άλλες πηγές πληροφόρησης , 
μέσα επικοινωνίας, νέους τρόπους αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, 
προσομοίωση συναρτήσεων, διαδικασιών, φαινομένων και κατασκευή 
μοντέλων. Όλα αυτά μπορούν να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου 
γνωσιακές δεξιότητες (higher order cognitive skills), με βάση τις οποίες 
ενισχύεται η μαθησιακή διαδικασία , η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
η διερεύνηση από πολλές οπτικές γωνίες ενός θέματος, η δυνατότητα για 
επικοινωνία και συνεργασία, καθώς επίσης η κριτική και δημιουργική 
σκέψη [Steeples C and Jones C 2002 Berlin]. 

Πως γίνεται η αναζήτηση της πληροφορίας στο Διαδίκτυο; Αυτό 
επιτυγχάνεται κυρίως με τις Μηχανές Αναζήτησης. Οι μηχανές αυτές 
ανευρίσκουν και ταξινομούν την  πληροφορία με κατάλληλους 
αλγόριθμους συντακτικής και σημασιολογικής επεξεργασίας, για 
παράδειγμα Google και Wolphramalpha αντίστοιχα 

Το Διαδίκτυο αποτελεί επίσης μέσο για επικοινωνία και συνεργασία 
μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευτικοί συχνά 
συνεργάζονται με συναδέλφους τους για τη συλλογή και παραγωγή 
μαθησιακού υλικού, τη δημιουργία  και ανταλλαγή σχεδίων μαθημάτων , 
όπως συμβαίνει μέσω του κόμβου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων, 
The European Schoolnet [http://www.eun.org]. Ο κόμβος αυτός 
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προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, πηγές πληροφορίας , νέα και επικοινωνία 
για τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των χωρών 
της Ευρώπης. Άλλοι ενδεικτικοί κόμβοι είναι οι παρακάτω: 

_Canada’s Schoolnet [ http://www.schoolnet.ca ] 
_Global Schoolnet Foundation [ http://www.gsn.org ] 
_Educasource  [ http://www.educasource.education.fr ]. 
 Κόμβος που παρέχει στους εκπαιδευτικούς της Γαλλίας πρόσβαση 

σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, καταλόγους , 
συλλογές εικόνων κ.τ.λ.) και σ’ ένα χώρο ανταλλαγής απόψεων και 
εμπειριών. 

Μία από τις προστιθέμενες αξίες του διαδικτύου στην εκπαίδευση 
είναι ότι αποτελεί πρόσφορο και  χρήσιμο μέσο επικοινωνίας μεταξύ 
εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου. Αποτελεί δηλαδή το κύριο μέσο για 
τη δημιουργία “κοινοτήτων μάθησης”. 

Ο Tim Berners—Lee που δημιούργησε τον παγκόσμιο ιστό, όταν 
εργαζόταν ως φυσικός στο CERN και σήμερα πρόεδρος του W3C 
consortium, δημιούργησε επίσης το σημασιολογικό ιστό (Semantic Web). 
Τo W3C δίνει ώθηση στην ιδέα του σημασιολογικού ιστού και κυρίως 
στα πρότυπα και τις τεχνολογίες που απαιτούνται. Το σημασιολογικό 
δίκτυο έχει σκοπό να δώσει οντολογικά χαρακτηριστικά και 
σημασιολογικό προσδιορισμό στις πηγές / κόμβους του διαδικτύου με 
απώτερο σκοπό κάθε πληροφοριακό σύστημα να μπορεί να συνεργασθεί 
με κάποιο άλλο ανταλλάσσοντας πληροφορία και όχι μόνο υπερμεσικό 
υλικό. 

Το semantic web έχει ως στόχο να υποστηρίξει έναν ευφυή τρόπο 
αναζήτησης της πληροφορίας στο διαδίκτυο με χρήση προτύπων 
μεταπληροφορίας τα οποία θα αναφερθούν και στη συνέχεια. 

Ένα άλλο θέμα σημαντικό αφορά την υποστήριξη και υποδομή 
(scaffolding) του εκπαιδευόμενου όταν χρησιμοποιεί δικτυακά 
εκπαιδευτικά συστήματα . Η ερευνητική προσπάθεια συνίσταται κυρίως 
στην ευφυή ανάλυση των ενεργειών του χρήστη και την υποστήριξη κατά 
τη διάρκεια  επίλυσης προβλημάτων. Ένα τέτοιο λογισμικό είναι για 
παράδειγμα το CTAT (Cognitive Tutor Authoring Tools) το οποίο 
συνδυάζει στοιχεία από τη γνωστική ψυχολογία και την τεχνητή 
νοημοσύνη. 
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Γ. Υπηρεσίες αναζήτησης πηγών 
Η αναζήτηση πραγματοποιείται με τις γνωστές «Μηχανές 

Αναζήτησης» (search engines),   τους «Θεματικούς Καταλόγους» 
(directories), τα ειδικά διαδικτυακά συστήματα όπως πύλες (portals) 
διαμεσολαβητές μαθησιακών πηγών (education brokers), και 
διαμεσολαβητές γνώσης (knowledge brokers). Παρακάτω 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα διάφορα συστήματα. 

 

Γ1 ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν προηγμένoυς αλγόριθμους 

ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval) αξιοποιώντας τεχνικές 
ανάλυσης κειμένου που βασίζονται στη σάρωση των δικτυακών τόπων 
από κατάλληλα προγράμματα (crawlers), την αποθήκευση των 
περιεχομένων των δικτυακών τόπων σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων 
και την κατάλληλη λεκτική ή/και σημασιολογική ανάλυση του 
περιεχομένου αυτού. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η παρουσίαση 
στο χρήστη μιας λίστας δικτυακών τόπων ταξινομημένων με βάση τη 
σημασιολογική συνάφεια σε σχέση με τις λέξεις κλειδιά ή φράσεις που 
αυτός εισάγει κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος αναζήτησης. Γνωστές 
μηχανές αναζήτησης είναι οι Google, Msn, Ask Jeeves). 

Υπάρχουν και μεταμηχανές αναζήτησης που πραγματοποιούν 
αναζήτηση χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα παραπάνω από μία μηχανές 
αναζήτησης. Μια τέτοια μεταμηχανή αναζήτησης είναι η Dogpile 
[www.dogpille.com]. Ακόμη υπάρχουν μηχανές αναζήτησης 
επιστημονικού περιεχομένου, oπως η Scirus [www.scirus.com] στην 
οποία μπορεί να γίνει αναζήτηση άρθρων (papers) από επιστημονικά 
περιοδικά. Αν η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω διακομιστών με 
δικαίωμα χρήσης ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών (π.χ. Πανεπιστήμια – είτε 
dialup είτε και όχι) είναι δυνατό το ελεύθερο “κατέβασμα” άρθρων από 
ηλεκτρονικά περιοδικά και οίκους που έχουν συμφωνία με το αντίστοιχο 
ίδρυμα. Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί το πώς 
λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης σαν τη scirus. Για την ενημέρωσή 
τους θα μπορούσαν να διαβάσουν το σχετικό άρθρο στην 
[http://www.scirus.com/press/pdf/whitepaper_scirus.pdf ]. 
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Γ2 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
Οι θεματικοί κατάλογοι (web directories) λειτουργούν διαφορετικά 

από τις μηχανές αναζήτησης, υποστηρίζουν την εύρεση πληροφοριών 
μέσω κατάλληλων σχημάτων ταξινόμησης στα οποία 
κατηγοριοποιούνται οι δικτυακοί τόποι στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας. 
Ενώ η αποτελεσματικότητα μιας μηχανής αναζήτησης βασίζεται στις 
τεχνικές της δυνατότητες, δηλαδή τη χωρητικότητα και την 
επεξεργαστική ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης και αναζήτησης 
καθώς και τους αλγόριθμους αναζήτησης και ταξινόμησης, οι θεματικοί 
κατάλογοι βασίζονται στη μη αυτοματοποιημένη ανθρώπινη παρέμβαση 
για την οργάνωση της πληροφορίας σε θεματικές κατηγορίες. Οι 
γνωστότεροι θεματικοί κατάλογοι είναι το Yahoo! και το Open 
Directory Project (O.D.P.). 

 
 

Γ3  ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -    
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι αποθήκες μαθησιακών αντικειμένων (Learning Objects 
Repositories) είναι συστήματα που περιέχουν αποθηκευμένο μαθησιακό 
υλικό καθώς και κατάλληλες περιγραφές του μαθησιακού υλικού, ώστε 
να είναι δυνατή η αναζήτηση και η ανάκτηση του υλικού από τους 
χρήστες των συστημάτων αυτών μέσω εξειδικευμένων αντικειμένων. Ο 
όρος “μαθησιακό αντικείμενο” σημαίνει κάθε οντότητα, ψηφιακή ή όχι, η 
οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τη μάθηση, την εκπαίδευση / 
έρευνα και την κατάρτιση. Οι περιγραφές των μαθησιακών αντικειμένων 
ονομάζονται μαθησιακά μετα-δεδομένα. Έτσι για κάθε μαθησιακό 
αντικείμενο, για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ένα Java applet με 
ένα διαδραστικό πρόγραμμα εξομοίωσης ή ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, 
παρέχει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά και σχόλια που το περιγράφουν. 

Με δεδομένη τη σημασία που έχουν τα μεταδεδομένα ως 
μηχανισμός οργάνωσης και αναζήτησης μαθησιακών πόρων, έχει ορισθεί 
από το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ένα 
πρότυπο (standard) με στόχο τον κοινό τρόπο καταγραφής των 
μαθησιακών μετα-δεδομένων. Το πρότυπο αυτό ονομάζεται Learning 
Object Metadata (LOM) σε γλώσσα ΧΜL IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard 
for Learning Object Metadata [http://ltsc.ieee.org/wg12/] και παρουσιάζεται 
σχηματικά παρακάτω 



 

 

15 

 

  
Η ολοκλήρωση και συνδυασμός τέτοιων σχημάτων είναι προϋπόθεση για 
την ικανοποιητική σημασιολογική αναζήτηση προς την οποία 
προχωρούμε με ταχύ βήμα. 

Σημαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες μαθησιακών πόρων είναι το 
Educational Resources Information Center (ERIC) του Υπουργείου 
Παιδείας των Η.Π.Α.(http://www.eric.ed.gov) , το Edusource (http://www.edusource.ca) , 
το World Lecture Hall (http://www.utexas.edu/worldlecture) , το Globewide Network 
Academy (http://www.gnacademy.org) , το Multimedia Educational Resource for 
Learning and Online Teaching (MERLOT) κ.α. 

 

Γ4  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (portals) 
Λέγοντας εκπαιδευτική πύλη (portal), εννοούμε μια τοποθεσία στον 

παγκόσμιο ιστό, η οποία οδηγεί τον χρήστη – εκπαιδευτικό σε 
επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, ταξινομημένους σε διάφορες 
κατηγορίες. Εκτός από την κατευθυνόμενη πρόσβαση, πολλές πύλες, 
όπως για παράδειγμα η πύλη του σχολικού δικτύου www.sch.gr, 
προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες: μηχανισμούς αναζήτησης, αίθουσες 
συζητήσεων, λογαριασμούς e-mail και υπηρεσίες ειδήσεων. 
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Ακολουθεί ένας εκπαιδευτικός κατάλογος με ελληνικές 
εκπαιδευτικές πύλες που είναι προϊόντα συλλογικής ή ατομικής 
προσπάθειας. 

− Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠΕΠΘ / e-yliko.gr με προτάσεις 
Διδασκαλίας, Υποστηρικτικό Υλικό και Λογισμικό, 
πληροφορίες για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Συνέδρια 
(http://www.e-yliko.gr). 

− Η εκπαιδευτική πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(http://pi-schools.gr).  

− Έδρα Εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική Έδρα Εκπαίδευσης 
ασχολείται με θέματα που αφορούν τον μαθητή, τον 
εκπαιδευτικό και αναφέρονται στο αντικείμενο εργασίας 
(http://www.edra.ipet.gr). 

− Η e-Πύλη εκπαίδευσης που αναφέρεται σε θέματα της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (http://www.pekp.gr). 

− e-paideia με Ειδήσεις, Σχέδια Μαθημάτων, Έρευνες, Μελέτες, 
Εκπαιδευτικά Άρθρα (http://e-paideia.net). 

− Alfavita: Εκπαιδευτική Ηλεκτρονική Πύλη με Ειδήσεις, 
Αναλύσεις, Έρευνες, Θέματα για όλους τους χώρους της 
Παιδείας (http://www.alfavita.gr). 

 

Γ5  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Οι εκπαιδευτικές ή μαθησιακές τεχνολογίες (δηλαδή Τεχνολογίες 

Πληροφορίας Επικοινωνίας – Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση) διευρύνονται 
πρόσφατα σε όλες τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στην έρευνα όλων των επιστημονικών πεδίων, 
αξιοποιούνται δε σε όλα τα εκπαιδευτικά / γνωσιακά αντικείμενα και σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ θεωρούνται αναντικατάστατες 
για μία βέλτιστη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι Τεχνολογίες Προγραμματισμού και Λογισμού χρησιμοποιούνται 
για τον Προγραμματισμό, την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και 
την εφαρμογή αλγορίθμων και εκπαιδευτικών προτύπων. 

Όταν η ενασχόληση με ένα σύστημα συνδυάζεται με χρήση 
μαθηματικών, μας παρέχει τους κανόνες να δημιουργήσουμε 
Αλγορίθμους, δηλαδή κανόνες για την επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με το σύστημα που μελετάμε. Ο αλγόριθμος στη συνέχεια 
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μετασχηματίζεται σ’ένα πρόγραμμα για υπολογιστή και εκτελείται. Η 
χρήση γλώσσας προγραμματισμού για τη δημιουργία προσομοιώσεων, 
ακόμα και σε διδακτικές εφαρμογές έχει προστιθέμενη αξία, έναντι της 
χρήσης έτοιμων πακέτων λογισμικού, διότι μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ανατρέξει στον αλγόριθμο ώστε να 
μελετήσει θέματα όπως η ακρίβεια των μετρήσεων (κάτι που αρκετά 
συχνά αγνοείται με τα έτοιμα “διδακτικά” πακέτα), τα όρια χρήσης του, η 
δυνατότητα να βελτιώσει τον αλγόριθμο, η δυνατότητα να προσαρμόσει 
τον αλγόριθμο στο συγκεκριμένο πρόβλημα και τις παραμέτρους. 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα πρότυπα βοηθούν στην 
εξασφάλιση των εξής ιδιοτήτων: 

Διαλειτουργικότητα  (Interoperability) 
Επαναχρησιμοποίηση (Reusability) 
Προσβασιμότητα (Accessibility) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

 Α. Διαδραστικός Πίνακας (Interactive Whiteboard – 
IWB) 

Η διδασκαλία μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν δασκαλοκεντρική, με τη 
χρήση παραδοσιακών τεχνικών δεδομένων και υποδομών. Ειδικά για τα 
Μαθηματικά τη βάση αποτελούσαν ο μαυροπίνακας, τα όργανα 
σχεδίασης όπου υπήρχαν και τα φύλλα εργασίας. Τα Μαθηματικά 
διδάσκονταν και διδάσκονται ακόμη και τώρα, κυρίως με παρουσίαση 
των εννοιών και την εμπέδωσή τους με επίλυση ασκήσεων. Είναι 
διαπιστωμένο ότι αυτό δεν ενθαρρύνει  τη συμμετοχή όλης της τάξης, 
αλλά μόνο ενός μικρού αριθμού μαθητών με δυνατότητες και δεξιότητες 
στα Μαθηματικά. Ο φορμαλιστικός τρόπος διδασκαλίας στα 
Μαθηματικά, η μαθηματική αυστηρότητα και η δυσκολία των εννοιών 
πολύ γρήγορα απογοητεύουν τους περισσότερους μαθητές από την 
ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα. Αυτό δημιουργεί παθητική στάση 
και έλλειψη κινήτρων για συμμετοχή [Kline M, 1993]. 

Εδώ και 2 χρόνια, ξεκίνησε και στη χώρα μας, μία αλλαγή, με τη 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και στα 
Μαθηματικά. Η αρχή έγινε από το σχολικό έτος 2009 – 2010 από την Α΄ 
τάξη Γυμνασίου όλων των σχολείων με τη δωρεάν παροχή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οι οποίοι έχουν ενσωματωμένα  εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, 
ο στόχος είναι η δημιουργία της λεγόμενης ψηφιακής τάξης. 

Σήμερα που οι ταχύτητες σύνδεσης με το Διαδίκτυο είναι πολύ 
μεγάλες, αλλά και με την ανάπτυξη των Ευρυζωνικών δικτύων, η είσοδος 
του Διαδραστικού Πίνακα στη διδασκαλία είναι καθοριστικός.  

Ο διαδραστικός πίνακας είναι μια ψηφιακή συσκευή ικανή να 
αλληλεπιδρά μ’ έναν υπολογιστή και να προβάλλει εικόνες / βίντεο και 
άλλα δεδομένα σε μία οθόνη. Ο υπολογιστής ελέγχεται με απευθείας 
άγγιγμα ή με ειδική πέννα. Για τη λειτουργία του απαιτούνται ένας 
υπολογιστής και ένα προβολικό (βιντεοπροβολέας). Το προβολικό 
προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του 
πίνακα. 

Οι διαδραστικοί πίνακες πρωτοεμφανίσθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αυστραλία, τη Νέα 
Ζηλανδία, τον Καναδά, τις Η.Π.Α. Για τη χρήση του έγιναν πολλαπλές 
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έρευνες, τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν ένα πολύ 
αποτελεσματικό μέσο διάδρασης με ψηφιακό υλικό και πολυμέσα σ’ ένα 
περιβάλλον εκπαίδευσης με πολλά άτομα. Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν διαμόρφωση κειμένου και εικόνων, 
δημιουργία, εκτύπωση και αποθήκευση σημειώσεων. Ακόμη δίνεται η 
δυνατότητα προβολής ιστοσελίδων και βίντεο από το Διαδίκτυο, ενώ 
χρησιμοποιείται εύκολα για προβολές και προγράμματα. Έτσι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δείξει μία εφαρμογή, ένα Εκπαιδευτικό λογισμικό 
για να παρουσιασθεί η δουλειά ενός μαθητή σ’ όλη την τάξη για να 
βοηθηθούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Σήμερα σε μια σειρά από χώρες, η πλειοψηφία των σχολικών 
τάξεων χρησιμοποιεί τους διαδραστικούς πίνακες. Στην Αγγλία που 
πρωτοπορεί, το 100 % των σχολικών τάξεων είναι εφοδιασμένες με 
διαδραστικούς πίνακες. Στη χώρα μας η χρήση τους είναι πολύ 
περιορισμένη, ειδικά στα Δημόσια Σχολεία. Την επόμενη διετία, 
αναμένεται έκρηξη στη χρήση της τεχνολογίας των διαδραστικών 
πινάκων στα δημόσια σχολεία  της χώρας μας [Υπουργείο Παιδείας 
ΔΒΜΘ, Νοέμβριος 2009]. 

 
 

Β)   On – line κοινότητες – εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Οι διαδραστικοί πίνακες, προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής, 

όλης της τάξης, με έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Οι εικόνες, 
ο ήχος και το video κάνουν ιδιαίτερα εύχρηστο το μάθημα και μάλιστα 
αυτό των Μαθηματικών, που είναι και ιδιαίτερα απαιτητικό. Οι εποπτικές 
δυνατότητες  διευκολύνουν την αντίληψη δυσνόητων εννοιών όπως 
Γεωμετρικών κατασκευών, Στερεομετρίας, Σύγκλιση ακολουθιών και 
συναρτήσεων, σχέση συνάρτησης – παραγώγου, Στατιστικής, on line 
δειγματοληψίας και ασκήσεων πολλαπλής επιλογής. 

Οι διαδραστικοί πίνακες δίνουν τη δυνατότητα στην τάξη να 
υπεισέρχεται την ώρα του μαθήματος σε χώρους με μεγάλες δυνατότητες 
πληροφορίας, βιβλιοθήκες, Μαθηματικές Εταιρείες, Επιστημονικά 
ιδρύματα αλλά κυρίως να δημιουργεί on – line επικοινωνία με άλλες 
σχολικές τάξεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. 

 Ιστότοποι στους οποίους οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να βρουν πληροφορίες, μαθηματικά λογισμικά, ασκήσεις. 
Δραστηριότητες και μάλιστα διαθεματικές υπάρχουν, τόσο σε άλλες 
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χώρες, όσο και στην πατρίδα μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε στη Μεγάλη 
Βρετανία http://www.curriculum online.gov.uk, στην Αυστραλία 
www.thplearning.federation.edu.au, στον Καναδά http://clee.on.ca, στο 
Wisconsin on – line κέντρο www.wisc-online.com, αλλά και στη χώρα 
μας ο ιστότοπος του Υπουργείου Παιδείας www.e-yliko.gr. Εκπαιδευτικό 
Λογισμικό μπορεί να κατεβάσει κανείς από το opensoft.sch.gr, Ελεύθερο 
Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα(ΕΛ/ΛΑΚ). 

Οι διαδραστικοί πίνακες παρέχουν ακόμη ιδιαίτερα μεγάλη στήριξη 
σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είτε λόγω φυσικών προβλημάτων 
όραση, ακοή, κινητικά προβλήματα, όσο και λόγω ιδιαίτερων 
ψυχοσυναισθηματικών καταστάσεων. Οι μαθητές αυτοί φοιτούν σε 
Ειδικά Σχολεία ή σε Τμήματα Ένταξης και ασφαλώς αυτές οι 
ψηφιακές δυνατότητες τους βοηθούν απεριόριστα. 

 
 

Γ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
Είναι αρκετά τα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία χρησιμοποιούνται 

για τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Θα παρουσιάσουμε τα 
σημαντικότερα και θα δούμε πως αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική 
πράξη. 
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1. Cabri ΙΙ: Λογισμικό το οποίο εφαρμόζεται στα προγράμματα 
εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής drill & practice. 

2. Cabri 3D: Λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την 
τρισδιάστατη παρουσίαση σχημάτων και στερεών. 

3. The Geometer’s Sketchpad (GSP): Λογισμικό για 
διερευνητική μάθηση με τη χρήση βασικών γεωμετρικών 
σχημάτων. 

4. Function Probe: Διερευνητικό υλικό πολλαπλών 
αναπαραστάσεων. Κατάλληλο για τη μελέτη συναρτησιακών 
σχέσεων μεταξύ συμεταβαλλόμενων μεγεθών. 

5. Modellus: Ανοικτό περιβάλλον για μοντελοποίηση, 
πειραματισμό και προσομοίωση μαθηματικών μοντέλων και 
την επεξεργασία τους μέσα από γραφικές παραστάσεις, 
πίνακες και κινούμενα σχέδια. 

6. Geogebra: Σημαντικό λογισμικό για τη μελέτη θεμάτων σε 
συνδυασμό Άλγεβρας και Γεωμετρίας, αλλά και Διαφορικού, 
Ολοκληρωτικού Λογισμικού. 

7. IQ plus: Λογισμικό κατάλληλο για μικρές τάξεις Γυμνασίου, 
όπως η Α΄ τάξη που χρησιμοποιείται ως βάση για τη χρήση 
των υπολογιστών στο Γυμνάσιο. 

Ακόμη μπορεί να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν τα έξυπνα 
περιβάλλοντα καθοδήγησης (Intelligent Tutoring Systems). Αυτά είναι 
λογισμικά τα οποία καθοδηγούν τα μοντέλα εργασίας με βάση την 
τεχνητή νοημοσύνη, όταν υπάρχουν λανθασμένες επιλογές [Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2006]. 

Τα λογισμικά και τα αποτελέσματά τους, συνιστάται να 
παρουσιάζονται με το λογισμικό παρουσίασης power point, το οποίο έχει 
δυνατότητα κίνησης (animation) και δημιουργίας συνδέσμων (links) 
με άλλες παρουσιάσεις, αρχεία λογισμικών, αρχεία video , προγράμματα 
στο Υπολογιστή η στο διαδίκτυο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
Δράσεις Λογισμικών 

 
Παρουσιάζονται 6 πρωτότυπες Μαθηματικές δράσεις επιλεγμένες από 
την ευρεία διδακτική εμπειρία των τελευταίων 5 ετών στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι δράσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα 
στον καθένα να αντιληφθεί πως μιά σειρά από έννοιες μαθηματικών 
μπορούν να δοθούν με το Διαδίκτυο στους μαθητές. Τα παραδείγματα 
καλύπτουν ευρύ φάσμα σχολικών τάξεων τόσο του Γυμνασίου, όσο και 
του Λυκείου και είναι τα εξής: 

Δραση 1η: Αξονική συμμετρία 
Δραση 2η: Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης  
Δραση 3η: Τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
Δραση 4η: Φυσικοί λογάριθμοι-Ιστορικό σημείωμα 
Δραση 5η: Μέτρηση της ακτίνας της Γης από τον Ερατοσθένη 
Δραση 6η: Στατιστική 

 
 

Δράση 1η : Αξονική συμμετρία 
 

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου.  
Θέμα: Αξονική συμμετρία. Κεφ. Β.2.1 
Λογισμικά: IQ Plus, Cabri- geometry II και Cabri- geometry 3D 
Μέσα: Ένας υπολογιστής του καθηγητή, ένας προβολέας, οι υπολογιστές 
των μαθητών, κιμωλίες, γεωμετρικά όργανα   
Χώρος: Συνήθης τάξη 
Αρχεία: ppt με υπερσυνδέσεις των αντίστοιχων λογισμικών. 
 

Βασική ιδέα 
Η αξιοποίηση αρχικά του λογισμικού IQ Plus που διαθέτουν οι 

μαθητές της Α΄Γυμνασίου και επικουρικά από τον καθηγητή των 
λογισμικών Cabri- geometry II και Cabri- geometry 3D. 

Σκοπός 
Η κατανόηση της αξονικής συμμετρίας και επιμέρους στόχοι η 

αξιοποίηση της δυνατότητας της νέας ψηφιακής τεχνολογίας ως 
συμπληρωματικού εργαλείου έρευνας και διαχείρισης νέων καταστάσεων 
και προβληματισμών. 



 

 

23 

 

Εξέλιξη του σεναρίου 
α) Προβάλλονται στον πίνακα εικόνες που σηματοδοτούν την 

αξονική συμμετρία.  

Ένα τέτοιο τοπίο είναι και μια λίμνη που αντικατοπτρίζει τα 
χιονισμένα βουνά στα νερά της.  

Στην εικόνα αυτή ο καθηγητής βοηθούμενος από τις ικανότητες 
που έχει το αρχείο ppt και δραστηριοποιώντας το μαρκαδόρο του 
χαράσσει σιγά –σιγά τον άξονα συμμετρίας πάνω στην εικόνα αυτή 
καθώς και σε άλλες που έχει ετοιμάσει. 

β) Καλεί τους μαθητές να μπουν στο πρόγραμμα IQ Plus και 
μάλιστα στην 16η εβδομάδα όπου σε συγκεκριμένο χώρο οι μαθητές 
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ασκούνται στο να τοποθετήσουν τις μπαλίτσες που βρίσκονται αριστερά 
μέσα στο τετραγωνισμένο χαρτί ώστε να αποτελέσουν όλες μαζί ένα 
σχήμα σαν και το σχήμα της λίμνης( οριζόντιος άξονας – κατακόρυφος 
άξονας). 

γ) Στη συνέχεια καλεί ο καθηγητής τους μαθητές να 
κατασκευάσουν ένα ισοσκελές τρίγωνο με βάση 4cm και σκέλη 5cm. Στη 

φάση αυτή οι μαθητές προσπαθούν να θυμηθούν την κατασκευή και ο 
καθηγητής τους βοηθά με τη χρήση του Cabri- geometry II  
κατασκευάζοντας το τρίγωνο ΑΒΓ. 

δ) Στη φάση αυτή ο καθηγητής προσπαθώντας να οδηγήσει τους 
μαθητές στη σύγκριση των τριγώνων ΑΒΔ και ΑΔΓ του ανωτέρω 
σχήματος συνδέεται με προκατασκευασμένο αρχείο που περιέχει το 
ακόλουθο δυναμικό σχήμα από το οποίο έχει τη δυνατότητα 
μετακινώντας το σημείο Μ να κινείται και το τρίγωνο ΑΔΜ με τρόπο 
που θα ταυτίζεται άλλοτε με το ΑΒΔ και άλλοτε με το ΑΔΓ. Ακόμα με 
την κίνηση αυτή τα παιδιά μπορούν να δουν και να παρατηρήσουν πως 

5cm5cm

4cm

5cm5cm

4cm



 

 

25 

 

αν ένα σημείο ανήκει στον άξονα συμμετρίας τότε θα ταυτίζεται με τον 
εαυτό του καθώς επίσης κάθε σημείο του ενός τριγώνου έχει το 
αντίστοιχο συμμετρικό πάνω στο άλλο με τρόπο τέτοιο που στη συνέχεια 
θα οδηγηθούν στην κατασκευή του συμμετρικού δοθέντος σημείου ως 
προς άξονα. 
Στη φάση αυτή οι μαθητές με κατάλληλη πρόκληση μπορούν να φτάσουν 
στο ίδιο συμπέρασμα διπλώνοντας το χαρτί κατά μήκος του ύψους ΑΔ 
και έτσι καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: τα τρίγωνα που είναι 
συμμετρικά ως προς άξονα είναι μεταξύ των ίσα.  

Στον ίδιο στόχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το Cabri- geometry 3D  με 
το οποίο βλέπουν οι μαθητές στο χώρο πλέον τη μετακίνηση του ενός 
τριγώνου πάνω στο άλλο.  

ε) Το επόμενο βήμα περιέχει την ενασχόληση των μαθητών με την 

κατασκευή του συμμετρικού μιας γωνίας ως προς άξονα, όπως προτείνει 
το IQ Plus. Με τη βοήθεια του σχήματος αυτού, όπως και σε κάθε 
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δυναμικό σχήμα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν όλες τις 
δυνατές γωνίες (οξείες, ορθές, αμβλείες) και να παρατηρούν τις 
αντίστοιχες συμμετρικές.  

 
 
 

 
Δράση 2η: Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης  
 

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου. Κεφ. 3.1 
Θέμα: Η Έννοια της γραμμικής εξίσωσης 
Λογισμικά: Function Probe και Geogebra 
Μέσα: Ένας υπολογιστής του καθηγητή, ένας προβολέας, αίθουσα με 
υπολογιστές ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό 
περιβαλλον.   
Χώρος: Εργαστήριο με υπολογιστές 
Αρχεία: ppt με υπερσυνδέσεις των αντίστοιχων λογισμικών. 

 
Σκοπός 

Η κατανόηση της θέσης της ευθείας αχ+βψ=γ για τις διάφορες 
πραγματικές τιμές των παραμέτρων α, β, γ και η ευχέρεια μεταφοράς των 
στοιχείων ενός  πίνακα τιμών σε ένα σύστημα αξόνων. 

 
 
 

Εξέλιξη του σεναρίου 
α) Αρχικά οπλίζουμε τον πίνακα του λογισμικού Function Probe 

με τιμές που προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο τύπο για παράδειγμα: 
12 3

4
xy −

=  

Που προκύπτει από τη γραμμική εξίσωση: 
3 4 12x y+ =  
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Στη συνέχεια με αποστολή των σημείων αυτών στο γράφημα του 
προγράμματος δημιουργούμε τις εικόνες των σημείων αυτών. 

 
 

Ύστερα με σύνδεση σημείων καταλήγουμε στην εικόνα που είναι 
ένα μέρος του γραφήματος που ζητούμε. 

β) Η φάση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού Geogegra 
το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε τις τιμές των παραμέτρων 
α,β,γ και να τις μεταβάλλουμε μέσα σε επιθυμητά όρια. Έτσι με 
κατάλληλους δρομείς που αντιστοιχούν στις τιμές των παραμέτρων 
αυτών δημιουργείται πλειάδα ευθειών που θα δώσουν την ευκαιρία στους 
μαθητές να παρατηρήσουν, να διερευνήσουν και μέσα από μια 
δημιουργική ατμόσφαιρα να διακρίνουν τις χαρακτηριστικές θέσεις που 
μπορεί μια ευθεία να κατέχει στο σύστημα αναφοράς των ορθογωνίων 
αξόνων.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η δυνατότητα που παρέχει η χρήση ενός 
δυναμικού σχήματος δεν είναι παρά να δώσει την ευκαιρία στο 
χρήστη( μαθητή αλλά και καθηγητή) να γεμίσουν με πολλές εικόνες με 
τρόπο να λειτουργήσει μια αλληλοδιάδραση που θα βοηθήσει τον 
ανώτερο μαθηματικό στοχασμό.  

Στο σημείο αυτό έχει θέση να πει κανείς πως αυτή η πρωταγορική 
αντίληψη της ανίχνευσης και ψηλάφησης του αισθητού κόσμου αποτελεί 
το σκαλί για την πλατωνική  περιπλάνηση στον κόσμο των μαθηματικών.  
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Γενική περίπτωση: 

 
 

Παραλληλία με τον οριζόντιο άξονα 

Παραλληλία με τον κατακόρυφο άξονα 
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Δράση 3η: Τριγωνομετρικές συναρτήσεις 

 
Τάξη: Β΄ Λυκείου.  
Μάθημα: Άλγεβρα 
Θέμα: Τριγωνομετρικές συναρτήσεις.Κεφ. 1.1, 1.2, 1.6 
Λογισμικό: Geogebra 
Μέσα: Ένας υπολογιστής του καθηγητή, ένας προβολέας, αίθουσα με 
υπολογιστές ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό 
περιβάλλον.   
Χώρος: Εργαστήριο με υπολογιστές 
Αρχεία: ppt με υπερσυνδέσεις του αντίστοιχου λογισμικού. 

Σκοπός 
Μελέτη της γραφικής παράστασης των τριγωνομετρικών 

συναρτήσεων με επιμέρους στόχους την παρατήρηση των μεταβολών 
που επέρχονται στις γραφικές αυτές παραστάσεις όταν μεταβάλλονται οι 
διάφορες παράμετροι που τις ορίζουν. 

 
Εξέλιξη του σεναρίου για τη μελέτη της συνάρτησης:   

[ ], 0,2y x xημ π= ∈  
 α) θεωρώντας στο περιβάλλον του Geogebra το μοναδιαίο κύκλο 

2 2 1x y+ =  
καθώς και ένα τυχαίο σημείο Μ πάνω σ’ αυτόν, ορίζουμε την προβολή 
της επιβατικής ακτίνας ΟΜ πάνω στον κατακόρυφο άξονα. Η αλγεβρική 
τιμή αυτής της προβολής, η οποία αποτελεί και το ημίτονο του 
αντίστοιχου τόξου  ΑΜ, όπου Α(1,0) μεταβάλλεται κάθε φορά που 
κινείται το σημείο Μ κι  έτσι εύκολα οι μαθητές θα αντιληφθούν τις 
διάφορες τιμές του  [ ]0, 2x π∈ . 
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β) Μεταφέροντας τώρα το μήκος του τόξου s=ΑΜ στον οριζόντιο  

άξονα με αρχή την αρχή του συστήματος και ορίζοντας ένα νέο σημείο 
D(s, ημx) αποκτούμε την δυνατότητα κάνοντας χρήση της ικανότητας 
χάραξης του ίχνους αυτού του σημείου D να δούμε την ημιτονοειδή 
καμπύλη. 

 γ) Στη συνέχεια επεκτείνεται η μελέτη και στη συνάρτηση:  
( ), ,y x Rρημ ω ρ ω= ∈  

Ορίζοντας την ανωτέρω συνάρτηση στο περιβάλλον του λογισμικού 
αυτού και ελέγχοντας τις δύο παραμέτρους με τις τιμές δύο δρομέων 
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πλούσια αποτελέσματα. 
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δ) Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να επεκτείνουμε τη μελέτη και για τις 
συναρτήσεις:  

( ), ,y a x y x y a x b xημ ω θ εφ ημ συν κλπ= + = = +  
 
Το λογισμικό επιτρέπει τη μελέτη των μεταβολών του γραφήματος 
καθώς αλλάζουν οι παράμετροι των οικογενειών των συναρτήσεων 
με δυναμική απεικόνιση. Αυτή η εποπτική παράσταση είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη και στη Φυσική (Ταλαντώσεις, Κύματα, 
Ακουστική, Ηλεκτρομαγνητισμός) 
 
 

Δράση 4η: Φυσικοί λογάριθμοι-Ιστορικό σημείωμα 
 
Τάξη: Γ΄ Λυκείου(Θετική ή Τεχνολογική Κατ/νση) 
Μάθημα: Άλγεβρα 
Θέμα: Η Εμφάνιση των φυσικών λογαρίθμων 

(Ιστορικό Σημείωμα από το βιβλίο Άλγεβρας Β΄Λυκείου) 
Λογισμικό: Geogebra 
Μέσα: Ένας υπολογιστής του καθηγητή, ένας προβολέας, αίθουσα με 
υπολογιστές ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό 
περιβάλλον.   
Χώρος: Εργαστήριο με υπολογιστές 
Αρχεία: ppt με υπερσυνδέσεις του αντίστοιχου λογισμικού 

 
Σκοπός 

 Μελέτη και η εφαρμογή του ορισμένου ολοκληρώματος για την 
κατανόηση της εισαγωγής των φυσικών λογαρίθμων και η σχέση των 
λογαρίθμων με γεωμετρικά σχήματα.  

 
Εξέλιξη του σεναρίου 

α) Χαράσσοντας το γράφημα της συνάρτησης 1y
x

=  στο 

περιβάλλον το λογισμικού geogebra θεωρούμε στον άξονα των 
τετμημένων τα μήκη: 

ΟΑ1, ΟΑ2, ΟΑ3, … 
τέτοια ώστε να αποτελούν γεωμετρική πρόοδο και μάλιστα με λόγο 2.  
Τότε θα είναι: 

32

1 2

... 2ΟΑΟΑ
= = =

ΟΑ ΟΑ  
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Αν οι συντεταγμένες των Α1, Α2, Α3, … είναι αντίστοιχα 
α1,α2,α3,… τότε τα ορισμένα ολοκληρώματα:  

32 4

1 2 3

1 1 1, , , . . .
aa a

a a a

dx dx dx
x x x∫ ∫ ∫  

σύμφωνα με τον τύπο:  

( )
2 2

2

1

1 1

2
2 1

1

1 ln ln ln ln ln ln 2
a a

a

a
a a

adx x dx x a a
x a

⎛ ⎞′= = = − = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫  

θα είναι όλα μεταξύ των ίσα.  
β) Η μέτρηση των εμβαδών αυτών είναι εύκολη με το λογισμικό 

geogebra και η ενασχόληση των μαθητών θα δώσει ενδιαφέρουσες 

εντυπώσεις.  
Άρα η σχέση των ίσων εμβαδών των χωρίων αυτών θα δώσει την 

αντίστοιχη αριθμητική πρόοδο πράγμα που ισχύει στη λογαριθμική 
συνάρτηση. Με την εφαρμογή αυτή δηλώνεται φυσική σημασία των 
λογαρίθμων. 
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Δράση 5η: Μέτρηση της ακτίνας της Γης από τον Ερατοσθένη 
 
Τάξη: Β΄ Λυκείου 
Μάθημα: Γεωμετρία 
Θέμα: Μέτρηση της ακτίνας της Γής από τον Ερατοσθένη 
Λογισμικό: Cabri- geometry 3D 
Μέσα: Ένας υπολογιστής του καθηγητή, ένας προβολέας, αίθουσα με 
υπολογιστές ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό 
περιβάλλον.   
Χώρος: Εργαστήριο με υπολογιστές 
Αρχεία: ppt με υπερσυνδέσεις του αντίστοιχου λογισμικού 

Σκοπός 
 Κατανόηση της ιδέας και της τεχνικής του Ερατοσθένη για τη 
μέτρηση της ακτίνας της Γής. 

Εξέλιξη του σεναρίου 
 α) Κάνοντας μαζί με τους μαθητές μια προσομοίωση της γης στο 
δυναμικό περιβάλλον του Cabri- geometry 3D, όπου έχουμε σχεδιάσει το 
περίφημο φρέαρ στη αρχαία πόλη της Συήνης που απείχε 805km από την 
Αλεξάνδρεια της Αρχαίας Αιγύπτου, μπορούμε να παραστήσουμε τη 
σχέση της καθετότητας των ηλιακών ακτίνων με τον ορίζοντα της 
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Συήνης και τη γωνιακή σχέση των 7,2 μοιρών με την κάθετο στην 
Αλεξάνδρεια.   
 

β) Περιστρέφοντας ή μετατοπίζοντας τη σφαίρα σε διάφορες 
κατευθύνσεις μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν ενδιαφέρουσες σχέσεις 
για τη σφαιρικότητα της Γής.  

 
 γ) Κρύβοντας στη συνέχεια την επιφάνεια της σφαίρας μπορούν 

να παρατηρήσουν τη σχέση της παραλληλίας των ακτίνων του ηλίου και 
τη σχέση των εντός και εναλλάξ γωνιών που εμφανίζονται στην 
κλασσική μέτρηση του Ερατοσθένη.   

 
 
Δηλαδή:  
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Κι ακόμη:  

 
  Δραση 6η: Στατιστική 

  
Τάξη: Γ΄ Λυκείου(ΓΕΛ, ΕΠΑΛ).  
Θέμα: Ραβδογράμματα- Κυκλικά διαγράμματα με βάση τα δεδομένα του 
πίνακα 7 σελ. 68 του Σχολικού Βιβλίου σελ. και Ιστογράμματα ίσου 
πλάτους – Επικρατούσα τιμή με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 8 σελ.72 του 
Σχολικού Βιβλίου 
Λογισμικά: Excel της Microsoft και Geogebra 
Μέσα: Ένας υπολογιστής του καθηγητή, ένας προτζέκτορας,, κιμωλίες,ή 
ακόμα και ένας διαδραστικός πίνακας. 
Χώρος: Συνήθης τάξη 
Αρχεία: ppt με υπερσυνδέσεις των αντίστοιχων λογισμικών. 
 

Βασική ιδέα 
Η αξιοποίηση αρχικά του λογισμικού Excel της Microsoft για τη 

δημιουργία ραβδογραμμάτων και κυκλικών διαγραμμάτων καθώς επίσης 
και η χρήση του Geogebra για τη δυναμική παρουσίαση ιστογραμμάτων 
και εύρεσης της επικρατούσας τιμής ενός συνόλου παρατηρήσεων.  

Σκοπός 
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Η πληρέστερη κατανόηση των κατανομών ενός συνόλου 
παρατηρήσεων και η παρουσίαση των συχνοτήτων σε μορφή 
ραβδογραμμάτων, κυκλικών διαγραμμάτων καθώς και ιστογραμμάτων.  

Εξέλιξη του σεναρίου 
α) Έχοντας καταγράψει σε ένα φύλλο Excel τον πίνακα κατανομής 

των συχνοτήτων της μεταβλητής «απασχόληση»(Πίν. 7) έχουμε τη 
δυνατότητα να διαχειριστούμε με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού 
όλα τα στοιχεία του πίνακα αυτού. Για παράδειγμα:     

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Στη συνέχεια από τον πίνακα αυτόν μπορούμε να 

κατασκευάσουμε τα ραβδογράμματα των συχνοτήτων ή τα κυκλικά 
διαγράμματα και να εναλλάσσουμε κάθε φορά τις διάφορες μορφές που 
μας παρέχει το λογισμικό αυτό. Έτσι θα μπορέσουν οι μαθητές να 
κατανοήσουν το ρόλο και να αποκωδικοποιήσουν τη σημασία των 
διαγραμμάτων αυτών. Έτσι θα διαχειριστούμε τα ακόλουθα σχήματα:  

 
 

Ραβδόγραμμα συχνοτήτων 
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 Κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων 

Τηλεόραση - 
Κινηματρογράφος

22%

Μουσική
27%

Διασκέδαση - Ντίσκο
15%

Αθλητισμός
15%

Υπολογιστές 
8%

Άλλο
5%

Διάβασμα 
εξωσχολικών Βιβλίων 

8%

 
 
 
γ) Δημιουργούμε στη συνέχεια στο λογισμικό της Geogebra λίστες 

από τα δεδομένα του πίνακα 8 σχετικά με το ύψος των 40 μαθητών του  
πίνακα 4 του σχολικού βιβλίου έχουμε εύκολα τη δυνατότητα να 
παρουσιάσουμε στους μαθητές τα ιστογράμματα και τα πολύγωνα 
συχνοτήτων μιας κατανομής. Τα κατωτέρω σχήματα είναι δυναμικά και 
περιέχουν πολλά στοιχεία (διάμεσο, διακύμανση, τυπική απόκλιση, 
συντελεστή μεταβολής κλπ) 
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Μέσα από την παρουσίαση αυτών των Μαθηματικών δράσεων, δίνεται η 
δυνατότητα στον καθένα να αντιληφθεί πως μια σειρά από έννοιες 
μαθηματικών μπορούν να δοθούν με το Διαδίκτυο στους μαθητές. Τα 
παραδείγματα που κατασκευάστηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
σχολικών τάξεων τόσο του Γυμνασίου, όσο και του Λυκείου. 
 Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δάσκαλου των Μαθηματικών και της 
Φυσικής να προβληματιστεί, να προσπαθήσει και να βρει τις πιο 
κατάλληλες ψηφιακές δράσεις για τους μαθητές του. Εκτός από τις 
καθαρά μαθηματικές έννοιες, μπορούν να παρουσιασθούν 
προσομοιώσεις, διαδικασίες από τη Φυσική, τη Βιολογία την Οικονομία, 
ιστορικά παραδείγματα, καταστάσεις εικονικής πραγματικότητας με 
διαθεματικό τρόπο. Δεν υπάρχει περιορισμός στην επινόηση διδακτικών 
παραδειγμάτων με τη χρήση Λογισμικών σε όλες τις κατηγορίες 
μαθητικού δυναμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 
Συζητώνται οι μαθηματικοί διαγωνισμοί, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες τα μαθηματικά forα και ο διάλογος σε σχέση με το διαδίκτυο. 

 

  Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αρκετοί μαθητές ασχολούνται με τους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς, 

τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο Επίπεδο. Στη χώρα μας αυτού του 
είδους τις δραστηριότητες αναπτύσσει με ιδιαίτερη επιτυχία, η Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία – Ε.Μ.Ε. κυρίως για μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας, αλλά και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 
Μαθηματικοί Διαγωνισμοί διεξάγονται από το 1918 (το σχολικό έτος 
2009 – 2010 διεξήχθησαν οι εβδομηκοστοί διαγωνισμοί). Η ανταπόκριση 
και η συμμετοχή των μαθητών είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Από τη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συμμετέχουν και στις 3 φάσεις των 
διαγωνισμών, σχεδόν 20.000 μαθητές, ενώ από την Πρωτοβάθμια στα 
πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού ¨Παιχνίδι και Μαθηματικά σχεδόν 
50.000 μαθητές για τις 2 τελευταίες τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού. 

Αντίστοιχοι διαγωνισμοί διεξάγονται για τις χώρες της Βαλκανικής 
σε 2 επίπεδα μέχρι 15,5 ετών το πρώτο και μέχρι 18,5 ετών το δεύτερο, 
ενώ κάθε χρόνο διεξάγεται η Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα. Το 2004 
η χώρα μας με διοργανώτρια την Ε.Μ.Ε. διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία 
την 45η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (International Mathematical 
Olympiad). Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται αντίστοιχοι διαγωνισμοί 
και για φοιτητές. Δραστηριότητες που εξυπηρετούν αυτούς τους 
Διαγωνισμούς εκτός όλων των άλλων είναι και τα Μαθηματικά 
Καλοκαιρινά Σχολεία – Μ.Κ.Σ. που τη φετινή χρονιά 
πραγματοποιούνται για 4ο χρόνο συνεχώς. Ο θεσμός των Μ.Κ.Σ. για 
πολλές ξένες χώρες είναι ευρύτατα διαδεδομένος εδώ και δεκαετίες. 

Τίθεται κατά συνέπεια το ερώτημα πως θα μπορούσαν να 
βοηθηθούν αποτελεσματικά όλα αυτά τα προικισμένα παιδιά που 
συμμετέχουν σ’ αυτούς τους διαγωνισμούς και πολλά απ’ αυτά 
προέρχονται από την περιφέρεια. 

Σήμερα με την τεράστια δυναμική που έχει το Διαδίκτυο, όλο αυτό 
το μαθητικό δυναμικό μπορεί να βοηθηθεί απεριόριστα. Μπορεί να 
ανατρέξει σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, από τις οποίες να αντλήσει 
Επιστημονικό Υλικό για αυτές τις δραστηριότητες, αλλά ακόμη να 
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οδηγηθεί σε νέες πηγές και διευθύνσεις, άγνωστες ακόμη και σε 
Μαθηματικούς που ασχολούνται με Ολυμπιάδες. 
Αναφέρονται μερικές επιλεγμένες διευθύνσεις ως μικρό ποιοτικό δείγμα 
των δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο:  

1. http://www.hms.gr/activities/competitions Η σελίδα της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που αφορά τους 
Μαθηματικούς Διαγωνισμούς. 

2. http://excalibur.math.hk Κατάλογος μαθηματικών 
προβλημάτων από τις Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες 
από το 1987 ως σήμερα. 

3. http://cemc.uwaterloo.ca Προβλήματα των Καναδικών 
μαθηματικών διαγωνισμών όπως οι: Pascal, Caley, Fermat, 
Euler, Descartes.  

4. http://www.unl.edu/amc Διαγωνισμοί της Αμερικάνικης 
Μαθηματικής Εταιρείας όπως οι AJHSME, AHSME, 
AIME, USAMO. 

5. http://math.sch.edu/putnam/index.html Αρχείο πολλών 
ετών του γνωστού μαθηματικού διαγωνισμού Putnam των 
Η.Π.Α. 

6. http://www.math.nus.edu.sg/~smsweb/competitions Σελίδα 
της Μαθηματικής Ολυμπιάδας της Σιγκαπούρης. Η χώρα 
αυτή έχει αξιοζήλευτα αποτελέσματα σε μεγάλους 
μαθηματικούς διαγωνισμούς. 

7. http://www.amt.canberra.edu.au/wfnmcj.html Η σελίδα του 
περιοδικού ¨Μαθηματικοί Διαγωνισμοί¨ το οποίο είναι 
όργανο της Διεθνούς Μαθηματικής Ολυμπιάδας. 

8. http://www.geosities.com/mkatoozian/math Διεθνής 
Μαθηματικός Διαγωνισμός για φοιτητές Πανεπιστημίων. 

9. http://www.mandelbrot.org Αρχείο προβλημάτων του 
διαγωνισμού Mandelbrot προς τιμή του μαθηματικού που 
ανακάλυψε τα Fractals. 

10. http://www.mathforum.com/library Από τις καλύτερες 
ιστοσελίδες για θέματα που σχετίζονται με τη μαθηματική 
εκπαίδευση πολλές πηγές, πληροφορίες, υλικό, δράσεις, 
διαγωνισμοί, προβλήματα κ.τ.λ. 
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Μέχρι τώρα τα βιβλία προσέφεραν ένα μέρος επιστημονικού υλικού 
και μάλιστα οικονομικά δυσβάσταχτο. Τώρα μέσα από αυτές τις πηγές 
γνώσης μπορούν εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά οι μαθητές να 
έχουν πρόσβαση στη γνώση χωρίς όρια και οικονομική επιβάρυνση. Τα 
βιβλία και ό,τι άλλο σχετικό θέλουν και μπορούν να βρουν, θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν μία τεράστια Μαθηματική Βιβλιοθήκη. 
Έτσι ¨σπάνε¨ οι διάφοροι φραγμοί πρόσβασης στα Μαθηματικά  για 
μαθητές , ανεξάρτητα που ευρίσκονται. Επιπλέον  οι ενδιαφερόμενοι 
μαθητές μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσουν γνώμες και 
προβληματισμούς με συμμαθητές τους και καθηγητές. Μπορούν να 
λαμβάνουν μέρος σε διάφορα Fora διαδικτυακά, όπου η διακίνηση 
ασκήσεων, μαθηματικών προβλημάτων, άρθρων, απόψεων και 
προβληματισμών είναι πολύ συνηθισμένη. 

Τα Μαθηματικά Καλοκαιρινά Σχολεία, αποτελούν πλέον έναν 
αδιαμφισβήτητο θεσμό και στη χώρα μας. Η ύλη διδασκαλίας τους και οι 
διαφόρων ειδών ασκήσεις και προβλήματα, βρίσκονται αναρτημένα στο 
Διαδίκτυο, έτσι που ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση και 
συμμετοχή σ’ αυτά. Τα διαρκώς παραγόμενα και ανανεούμενα 
εκπαιδευτικά μαθηματικά «προϊόντα» αποτελούν κοινή περιουσία 
όλων.   

 

Β) ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΑΙ        ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 

Μία άλλη κατηγορία μαθητών η οποία χρήζει ιδιαίτερης 
εκπαιδευτικής μέριμνας και φροντίδας είναι οι μαθητές με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μαθητές με 
προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικά προβλήματα και 
ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Στη χώρα μας η λεγόμενη Ειδική 
Αγωγή που αφορά αυτά ακριβώς τα παιδιά, αρχίζει να παίρνει 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τώρα 
συγκροτούνται σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή τμήματα ένταξης, 
τα οποία υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά 
από αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα προικισμένα με εξαιρετικές 
δυνατότητες και στα μαθηματικά. 

Μέχρι τώρα για  τα παιδιά αυτά η διδασκαλία γίνονταν με τους 
συμβατικούς τρόπους. Σήμερα όμως το Διαδίκτυο, προσφέρει στα παιδιά 
αυτά νέες δυνατότητες. Οι πλούσιες εικόνες, η κίνηση, ο ήχος, το χρώμα 
αλλά ακόμη και κατάλληλα λογισμικά για πολύ ειδικές περιπτώσεις 
μαθητών ανατρέπουν  τα πάντα. Μπορούν πλέον οι μαθητές αυτοί στη 
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συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων να αξιοποιούν με τον ίδιο 
τρόπο  τις δυνατότητες του Διαδικτύου όπως και οι άλλοι συμμαθητές 
τους. Έτσι ανατρέπεται η όποια ανισοβαρής εκπαιδευτική σχέση και 
παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές αυτούς να συμμετάσχουν 
ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί ο 
μεγάλος Άγγλος Φυσικός Steffen Hawking.  

 

Γ)    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ FORΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
Το Διαδίκτυο και η πολύπλευρη ανάπτυξή του δημιούργησαν τους 

συλλογικούς χώρους δημόσιου και ανοικτού προβληματισμού τα 
λεγόμενα Fora ή σε προσωπικό επίπεδο τα blogs. 

Οι δικτυακοί αυτοί τόποι διαλόγου, προσφέρουν την δυνατότητα 
άμεσης ανταλλαγής απόψεων, διατύπωσης προβληματισμών, 
επικοινωνίας, ενημέρωσης και πρόσβασης σε πολλών ειδών 
μαθηματικών θεμάτων. Σε σοβαρά ζητήματα που απασχόλησαν τον 
μαθηματικό εκπαιδευτικό κόσμο οι τόποι αυτοί, έδωσαν χώρο για άμεση 
διατύπωση θέσεων, για αντιπαράθεση γνωμών, αρκετές φορές βέβαια και 
με το στοιχείο της υπερβολής. Φαίνεται όμως ότι μέσα σ’ αυτούς τους 
χώρους αναπτύσσεται ένας ¨μαθηματικός πολιτισμός¨ σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες με αναφορά ακόμη και σε διεθνή θέματα. Έτσι 
εκτός από τους θεσμοθετημένους επίσημους φορείς, Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρεία – Ε.Μ.Ε., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Π.Ι., Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας Κ.Ε.Ε., αναπτύσσονται και οι άμεσοι χώροι 
διαλόγου που εκτός όλων των άλλων προσφέρουν: 
     α) Πλήθος ασκήσεων για όλες τις βαθμίδες 
     β) Ανάπτυξη μαθηματικών θεμάτων 
     γ) Μαθηματικά άρθρα 
     δ) Μαθηματικά ψηφιακά περιοδικά 
     ε) Μαθηματικές και Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
     στ) Πρόσβαση σε Μαθηματικά Λογισμικά 
     η) Στήλες ενημέρωσης σε θέματα Ιστορίας των Μαθηματικών 
     θ) Θέματα πολιτισμού σε σχέση με τα Μαθηματικά όπως 

Μαθηματικά και   Φιλοτελισμός, Μαθηματικά και Μουσική, 
Μαθηματικά και Θέατρο, Εκλαϊκευμένη Μαθηματική 
λογοτεχνία κ.τ.λ. 

      ι) Διασκεδαστικά ψυχαγωγικά μαθηματικά. 
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Ασφαλώς όπως όλοι οι χώροι διαλόγου ο καθένας μπορεί να έχει τις 
απόψεις του να συμφωνεί ή να διαφωνεί, να παίρνει μέρος σ’ έναν 
διάλογο ή όχι. Η αισθητική του καθένα προσδιορίζει αυτά τα θέματα. Οι 
χώροι αυτοί όμως αποτελούν μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί 
να παραβλέπει κανείς. 

Αναφέρονται επιλεγμένα Μαθηματικά Fora εγχώρια και διεθνή. 
Εγχώρια Fora:  

1) www.mathematica.gr 
2) Η Ελληνική Μαθηματική Πύλη http://www.telemath.gr 
3) Θαλής και Φίλοι http://www.thalesandfriends.org/gr/index.php με 

πολύ χαρακτηριστικό τη δημιουργία των Λεσχών Ανάγνωσης 
διαφόρων βιβλίων με αναφορά στα Μαθηματικά και τις Θετικές 
Επιστήμες γενικότερα. 

4) Ομάδα Μαθηματικών Δυτικής Αττικής 
http://www.geocities.com/omadamaths/  

5) Μάθε Μαθηματικά http://user.ira.sch.gr/thafounar/  
6) Forum του Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών http://forum.math.uoa.gr/  
7) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Φυσικής του Ε.Μ.Π. 

http://www.edrantua.gr/forum/forumdisplay.php  
8) Μαθηματικά και νέες Τεχνολογίες http://users.att. 

sch.gr/oran/home/home.html  
9) Τα Μαθηματικά είναι αλυσίδα http://www.mathsforyou.gr/  
10)  Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο http://www.sch.gr  
11)  http://www.math.uoc.gr1080/ Ιστοσελίδα Μαθηματικού 

τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης 
Διεθνη Fora:  
1) http://mathworld.wolfrom.com 
2) http://ams.org/mathweblmi_journals.html για μαθηματικά 

περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή. 
3) http://www.khake.come/page47 ιστοσελίδα για διάφορα θέματα 

μαθηματικών  
4) http://www.math-atlas.org/ 
5) http://www.math.fsu.edu/Virtual/ με πολλές πληροφορίες και πηγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  
ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην εργασία αυτή, αποτυπώνονται επιλεγμένες βασικές πτυχές από 
τη χρήση του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στη διδασκαλία  
των Μαθηματικών. 

Τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια και στη χώρα μας, υπάρχει 
πλούσια παραγωγή επιστημονικών απόψεων, οι οποίες έχουν κατατεθεί 
σε Συνέδρια Πανελλήνια ή Διεθνή, σε επιστημονικά περιοδικά, σε βιβλία 
έντυπα ή ηλεκτρονικά, στον Τύπο κ.τ.λ. Ειδικά μπορούμε να πούμε πως 
τα Συνέδρια της Μαθηματικής Εταιρείας, σταθερά εδώ και 12 – 13 
χρόνια, έχουν πολλά δημοσιευμένα άρθρα πάνω σε θέματα που αφορούν 
το Διαδίκτυο, τις νέες Τεχνολογίες σε σχέση με την Εκπαίδευση και 
μάλιστα αυτής των Μαθηματικών. Εκτός από την Ελληνική Μαθηματική 
Εταιρεία – Ε.Μ.Ε. μπορούμε να αναφέρουμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
– Π.Ι., τα Συνέδρια Διδακτικής των Μαθηματικών που διεξήχθησαν κάτω 
από την Επιστημονική Καθοδήγηση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. 

Συνοψίζοντας, η χρήση του Διαδικτύου επικεντρώνεται στους 
παρακάτω τομείς: 
α) Παραγωγή Λογισμικών και χρησιμοποίηση τους στην 
Μαθηματική Εκπαίδευση. 
β) Δημιουργία του ¨ ψηφιακού σχολείου¨. 
γ) Εκπαιδευτική και κοινωνική Δικτύωση. 
δ) Γενικότερα εκπαιδευτικά συμπεράσματα. 
 
α) Παραγωγή Λογισμικών και χρησιμοποίηση τους στην 
Μαθηματική Εκπαίδευση. 

α1) Η δημιουργία και η χρήση των λογισμικών στα Μαθηματικά της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναβαθμίζει ποιοτικά το μάθημα.  

α2) Η χρήση των λογισμικών αυτών στα Δημόσια Ελληνικά Σχολεία 
υπολείπεται σοβαρά των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και όχι μόνον. 
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α3) Τα Μαθηματικά μέσα από τη χρήση αυτών των λογισμικών 
αποκτούν άλλη ποιότητα. Ξεφεύγουν από το αφηρημένο θεωρητικό 
πλαίσιο, δίνουν την δυνατότητα της συμμετοχής σε όλους, με 
διαισθητικό, διερευνητικό τρόπο. 

α4) Δύσκολες μαθηματικές έννοιες αποκαλύπτονται στους μαθητές. 
Νέες δυνατότητες που υπό άλλες συνθήκες ήταν αδύνατο να συζητηθούν 
εποπτικά. Ειδικά θέματα Γεωμετρίας και μάλιστα του χώρου που δεν 
διδάσκεται στα σχολεία μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φοίτησή 
τους σε θετικές Πανεπιστημιακές σχολές, μέσα από κατάλληλα 
λογισμικά παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. 
β) Δημιουργία του «ψηφιακού σχολείου» 

β1) Παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν την ολόπλευρη χρήση αυτών 
των λογισμικών είναι:  

− Η έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
τέτοια θέματα. 

− Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που νοιώθουν οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί για αυτές τις δυνατότητες του Διαδικτύου, που 
επιτείνεται ακόμη περισσότερο από την ευκολία που κάποιοι 
μαθητές χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες. 

− Η προσκόλληση, ειδικά των μεγαλύτερων εκπαιδευτικών, σε 
παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας και ακόμη σ’ ένα πλαίσιο 
διδασκαλίας για τα μαθηματικά που επικεντρώνεται στο 
θεωρητικό και αφηρημένο κομμάτι τους. 

β2) Η δημιουργία του ¨ψηφιακού σχολείου¨ στη χώρα μας είναι 
ακόμη στα ¨σπάργανα¨. Όταν για παράδειγμα στην Αγγλία και στις 
Η.Π.Α. το 100% των σχολείων κινούνται πάνω στα πλαίσια αυτά, εμείς 
τώρα ξεκινάμε τα πρώτα βήματα. Χώρες μικρότερου μεγέθους από τις 2 
προηγούμενες όπως η Σιγκαπούρη και η Φινλανδία δείχνουν ότι η 
επένδυση και όχι μόνο οικονομικά, πάνω σε καινούργιες ιδέες άμεσα 
υλοποιήσιμες φέρνουν αποτελέσματα. Η δημιουργία «ζωντανής» 
ιστοσελίδας σε κάθε σχολείο, με αναφορά σε κάθε μάθημα είναι το 
πρώτο βήμα. Οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν πρώτη προτεραιότητα 
για όλα τα σχολεία. Αν «κάθε τάξη και ένας διαδραστικός πίνακας» είναι 
ακόμη «όνειρο» τουλάχιστον είναι εφικτό «κάθε σχολείο και ένας 
διαδραστικός πίνακας». Η on – line επικοινωνία σχολείων, εντός και 
εκτός Ελλάδας, η αντίστοιχη εκπαιδευτικών και μαθητών πρέπει να 
γίνουν και σε μας πραγματικότητα. Η μαθηματική εκπαίδευση είναι 
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σίγουρο ότι μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει από μία τέτοια «αλλαγή 
πλεύσης». 
 
γ) Εκπαιδευτική και κοινωνική Δικτύωση. 

γ1) Η καθολική χρήση του Διαδικτύου δίνει ασφαλώς τη δυνατότητα 
της πλήρους εκπαιδευτικής δικτύωσης. 

γ2) Κάθε εκπαιδευτική μονάδα διασυνδέεται με άλλες αντίστοιχες 
και την κοινωνία, ενώ εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται σε 
όλα τα θέματα δικτυακά. 

γ3) Οι πολίτες έχουν γνώση και γνώμη για όλα τα θέματα 
εκπαίδευσης ενώ η γνώμη τους μεταφέρεται στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων γρήγορα και αποτελεσματικά. 

γ4) Όλα τα πνευματικά αγαθά και δημιουργίες εύκολα και άμεσα 
ανήκουν σε όλους ξεπερνώντας ανυπέρβλητα εμπόδια του παρελθόντος. 
δ) Γενικότερα εκπαιδευτικά συμπεράσματα 

Οι χώρες που καινοτόμησαν στην μαθηματική εκπαίδευση και 
γενικότερα στην εκπαίδευση, φάνηκε από διαδικασίες αξιολόγησης, ότι 
οι κόποι τους καρποφόρησαν. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA 
(Program for International Student Assessment) όπου σταθερά η 
Φινλανδία πρωτεύει τόσο στα Μαθηματικά, όσο και σε άλλα 
διαφορετικού επιστημονικού επιπέδου μαθήματα είναι μια σοβαρή 
ένδειξη. 

Στους διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς, χώρες με νέες 
αντιλήψεις για το ρόλο και τη χρήση των νέων Τεχνολογιών και του 
Διαδικτύου σημειώνουν αξιόλογες επιδόσεις και κατατάσσονται ψηλά 
στην παγκόσμια λίστα.  

Το Διαδίκτυο έχει ασφαλώς θετική συμβολή στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών τόσο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, όσο και στη 
Τριτοβάθμια. Στον όρο Διαδίκτυο συμπεριλαμβάνεται όλο το πλέγμα από 
τη δικτύωση, τα ψηφιακά προγράμματα, μέχρι τη χρήση των ψηφιακών 
τεχνολογιών.  

Τα Μαθηματικά στηρίζονται στην διαίσθηση και στην απόδειξη. Η 
κριτική που ασκείται πολλές φορές είναι πως με τη χρήση του 
Διαδικτύου ενισχύεται η Μαθηματική εμπειρία, αλλά αδυνατίζει η 
Μαθηματική Απόδειξη και η Μαθηματική αυστηρότητα. Θεωρώ ότι 
είναι μόνο ζήτημα ορθής χρήσης των νέων εργαλείων. Στα μαθηματικά 
παραδείγματα που παρουσιάστηκαν η μαθηματική εμπειρία σε πρώτο 
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στάδιο και η ανακάλυψη, μπορούν να οδηγήσουν στην απόδειξη. 
Επισημαίνεται επίσης ότι στην μαθηματική απόδειξη οι Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές έχουν τεράστια συμβολή. Το πρόβλημα των τεσσάρων 
χρωμάτων ήταν το πρώτο μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα που λύθηκε με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές [Appel, ea 1977]. Η απόδειξη ότι ο Ολκός 
Πεταλούδα του Lorenz στο Χάος είναι Fractal έγινε επίσης με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές [Τucker 1999]. 

Το Διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει σ’ ένα άλλο επίπεδο τη 
διδασκαλία των Μαθηματικών. Είναι ένα πολυ-εργαλείο, το οποίο 
αναπτύσσεται ραγδαία με αποδεδειγμένη άμεση και ρεαλιστική ωφέλεια. 

Με την ταχεία υλοποίηση των σχετικών εφαρμογών στην 
Εκπαίδευση η Χώρα μας θα καλύψει γρήγορα το «ψηφιακό» χάσμα και 
θα βρεθεί στη πρωτοπορία των εκπαιδευτικών δρώμενων διεθνώς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η εργασία στηρίχτηκε στη σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται. Οι 

6 εκπαιδευτικές Δράσεις του κεφαλαίου 3 είναι πρωτότυπες εφαρμογές 
επιλεγμένες από την ευρεία διδακτική εμπειρία των τελευταίων 5 ετών 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
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