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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στο να µελετήσει: α) τις σύγχρονες τάσεις και απόψεις στο χώρο 

της Γενικής ∆ιδακτικής, της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών, της ∆ιδακτικής µε Νέες Τεχνολογίες και 

της Εκπαίδευσης από Απόσταση και β) να διαµορφώσει προτάσεις για τη διδακτική προσέγγιση των 

µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογικών µεθόδων.        

Τα χαρακτηριστικά της εποχής µας, της Εποχής της Πληροφορίας (Information Age), έχουν 

προκαλέσει την εξέλιξη και εκ νέου οργάνωση των επιχειρήσεων και των οργανισµών: α) Οργάνωση του 

προσωπικού σε οµάδες, στις οποίες δίνεται αυτονοµία µε αυξηµένες ευθύνες, β) Ζήτηση εργαζοµένων που 

να παίρνουν πρωτοβουλίες  και να εισάγουν διαφορετικές θεωρήσεις, γ) ∆ιενέργεια επικοινωνιών µέσω 

δικτύων και δ) Έµφαση στην προσαρµογή στις ανάγκες.  

Οι βασικές αυτές αλλαγές έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στα διάφορα προγράµµατα και συστήµατα 

εκπαίδευσης, τα οποία καλούνται να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόµενους και σύγχρονους εργαζόµενους µε 

τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν και να επιλύουν  προβλήµατα, να 

δουλεύουν σε οµάδες, να επικοινωνούν, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να εισάγουν διαφορετικές 

θεωρήσεις. Οι σύγχρονοι εργαζόµενοι πρέπει να εκπαιδεύονται και να επιµορφώνονται διαρκώς (διά βίου 

εκπαίδευση και κατάρτιση) εφόσον η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση µετά από µερικά χρόνια δεν 

επαρκεί, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας στα διάφορα αντικείµενα. 

Επίσης, επειδή ο «κανόνας» στην αγορά εργασίας είναι η αλλαγή θέσεων εργασίας, πολλές φορές και 

αντικειµένου εργασίας του σύγχρονου εργαζοµένου, να γίνεται κατά µέσο όρο τρεις φορές στην 

εργασιακή του ζωή, είναι αναγκαία η προσαρµογή στις σύγχρονες απαιτήσεις µέσω της συνεχούς 

εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης.   

Η αλλαγή και προσαρµογή του περιεχοµένου των προγραµµάτων και συστηµάτων εκπαίδευσης δεν 

επαρκεί για να προετοιµάσει τους εκπαιδευόµενους και σύγχρονους εργαζόµενους για τις νέες 

διαµορφούµενες ανάγκες. Απαιτείται η αλλαγή και η προσαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας.  

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύξαµε ένα µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων 

θετικών επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή (Instructional Design Model for the Teaching of lessons 

in Sciences with the use of Computers), κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 2002 – 2004, στο 

Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Η ανάπτυξη του µοντέλου διδακτικού 

σχεδιασµού βασίστηκε: α) Στις σύγχρονες απόψεις σχετικά µε τη µάθηση και τη διδασκαλία, από τους 

χώρους της Γενικής ∆ιδακτικής, της ∆ιδακτικής µε Νέες Τεχνολογίες, της ∆ιδακτικής των Θετικών 

Επιστηµών και των Θεωριών ∆ιδακτικού Σχεδιασµού και β) Σε ένα πλήθος ερευνητικών αποτελεσµάτων 

από την εφαρµογή πολλών από τις διδακτικές προσεγγίσεις που προβλέπει το µοντέλο σε προπτυχιακά και 

µεταπτυχιακά µαθήµατα στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 

1998 – 2002.  

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού αποτελεί ένα πλήρες µοντέλο για το διδακτικό σχεδιασµό σε 

µαθήµατα θετικών επιστηµών και είναι επικεντρωµένο στη µάθηση και τη διδασκαλία πανεπιστηµιακών 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, µε δυνατότητες εφαρµογής τόσο στην ανώτερη 

δευτεροβάθµια (λυκειακή) και στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, όσο και στην επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και στην επιµόρφωση προσωπικού σε θέµατα από τις Θετικές Επιστήµες. Το 
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µοντέλο περιέχει ένα σύνολο διδακτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών 

και ένα σύνολο χαρακτηριστικών για την επιλογή, τη χρήση και την αξιολόγηση λογισµικών και 

διδακτικών προσεγγίσεων µε τη βοήθεια του υπολογιστή, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια 

εφαρµογής και διαµόρφωσης προγραµµάτων διδασκαλίας.  

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού εφαρµόστηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2003 – 2004, στα 

µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή). Ένα πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας 

σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µοντέλου, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του 

Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, επίσης ένα πειραµατικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε από απόσταση.      

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού ελέγχθηκε και διερευνήθηκε σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα του ως προς: α) τη βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών συγκριτικά µε την 

καθολική εφαρµογή της παραδοσιακής αφηγηµατικής µεθόδου διδασκαλίας και β) τη βελτίωση των 

ποιοτικών στοιχείων της διδασκαλίας όπως η προώθηση του πειραµατισµού και της αυτενέργειας, η 

καλλιέργεια ενός πνεύµατος συνεργασίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και των 

δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης κλπ.    

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη 

βοήθεια του υπολογιστή, όπως και τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τη διερεύνηση της 

αποτελεσµατικότητας του µοντέλου, παρουσιάζονται και αναπτύσσονται αναλυτικά στη διατριβή.   

Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χορηγήθηκε από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 

(ΙΚΥ), υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στην ειδίκευση «∆ιδακτική Μαθηµατικών και 

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», τις περιόδους από 01/11/2002 έως 30/09/2004 και από 01/10/2005 

έως 30/04/2007.    

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Καθηγητή του Τµήµατος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, αφενός για τη δυνατότητα που µου 

έδωσε να ασχοληθώ µε ένα τόσο ενδιαφέρον και σηµαντικό θέµα, από τον καιρό που παρακολουθούσα 

τα µαθήµατα του Master της ∆ιδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και 

αφετέρου για τη συνεχή υποστήριξη και βοήθεια του σε όλα τα στάδια της εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής. Για την άµεση φροντίδα του για την εξασφάλιση των µέσων για την πραγµατοποίηση της 

έρευνας. Τέλος, για τη διδασκαλία του στους χώρους των Μαθηµατικών, της Γενικής ∆ιδακτικής, της 

∆ιδακτικής µε Νέες Τεχνολογίες, αλλά και στο χώρο της Επιστηµονικής Έρευνας και για το ενδιαφέρον 

που µου ενέπνευσε προκειµένου να ασχοληθώ ερευνητικά στον τόσο σηµαντικό χώρο της Εκπαίδευσης.     

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, τον κ. Ιωάννη – 

Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και τον κ. 

Στάθη Χατζηκωνσταντινίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, αφενός για την υποστήριξη τους τόσο όταν ανέλαβα το θέµα της 

διδακτορικής µου διατριβής στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς, όσο και κατά την πραγµατοποίηση όλων των σταδίων της έρευνας, αφετέρου για την βοήθεια 
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που παρείχαν σε όποια θέµατα χρειάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής.    

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Μάρκο Κούτρα, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τµήµατος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, για τις υποδείξεις του σχετικά µε 

τις µεθόδους στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. ∆ηµήτρη Γκίνη, ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, για τη βοήθεια του στην πραγµατοποίηση της 

έρευνας για την εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης και τον κ. Γιώργο Μαυροµάτη, ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς, για τη βοήθεια του στη δηµιουργία του εξυπηρετητή (server) στο δικτυακό τόπο του Τµήµατος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης και την εγκατάσταση της πλατφόρµας ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης.        

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου, για την υποστήριξη που µου παρείχε όλα τα 

χρόνια των σπουδών µου, για την αγάπη για τη µάθηση που µου εµφύσησε, για την εργατικότητα που µε 

βοήθησε να αναπτύξω και για την καλλιέργεια η οποία αποτελούσε και αποτελεί πάντα προτεραιότητα και 

είναι απαραίτητη για ένα δάσκαλο οποιασδήποτε βαθµίδας.   

 

 

Κωνσταντίνος Ε. Κορρές 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παραδοσιακή, καθαρά θεωρητική, διδασκαλία των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων 

Θετικών Επιστηµών, εµφανίζει σοβαρές αδυναµίες στο να εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθµό τους 

σκοπούς και στόχους της. Οι αδυναµίες αυτές εντοπίζονται κυρίως στη χρησιµοποίηση µέσων και 

µεθόδων (προφορική παράδοση, παρουσίαση στον πίνακα, θεωρητική µελέτη των διαφόρων θεµάτων) 

που ελάχιστα ελκύουν το ενδιαφέρον και κερδίζουν την προσοχή των φοιτητών.  

Οι νέες τεχνολογικές µέθοδοι, χρησιµοποιώντας σύγχρονες εφαρµογές, τις οποίες παρέχουν οι 

σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Τεχνολογίας και ειδικότερα η Επιστήµη των Υπολογιστών, µπορούν 

αφενός να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και να κερδίσουν την προσοχή των φοιτητών και αφετέρου να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις των φοιτητών αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία της διδασκαλίας και της µάθησης 

στα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα Θετικών Επιστηµών.  

Η χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και πέρασε από 

τρεις µεγάλες φάσεις ως τις µέρες µας:  

α) Μάθηση από τους υπολογιστές (Computer Assisted Instruction – CAI), όπου ο υπολογιστής 

θεωρείτο ότι έπρεπε να είναι προγραµµατισµένος να διδάσκει το µαθητή και να κατευθύνει τις 

δραστηριότητες του προς την απόκτηση προκαθορισµένων γνώσεων ή ικανοτήτων.  

β) Μάθηση σχετικά µε τους υπολογιστές (εναλφαβητισµός στους Η/Υ), η οποία είχε ως αποτέλεσµα 

την εισαγωγή του µαθήµατος της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 

όπου ο υπολογιστής έγινε το γνωστικό αντικείµενο και οι µαθητές διδάσκονταν και διδάσκονται µαθήµατα 

σχετικά µε τα µηχανικά µέρη και πώς να προγραµµατίζουν τον υπολογιστή.  

γ) Χρήση του Η/Υ ως νοητικού ή γνωστικού εργαλείου (Computers as Mindtools or Cognitive Tools) 

στη διδασκαλία των διαφόρων µαθηµάτων, δηλαδή η χρήση του Η/Υ ως διανοητικού συνεργάτη του 

µαθητευόµενου στη µαθησιακή διαδικασία, η οποία και απορρίπτει τις υποθέσεις του CAI και του 

εναλφαβητισµού στους υπολογιστές. Το µοντέλο αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τις πλέον σύγχρονες 

απόψεις στο χώρο της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών, της µάθησης µέσω ανακάλυψης (Discovery 

Learning) και της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (Constructivism), σύµφωνα µε τις οποίες ο 

εκπαιδευόµενος κατασκευάζει ενεργητικά τη γνώση, βασισµένος στις προηγούµενες εµπειρίες του, µέσω 

της εξερεύνησης και του πειραµατισµού µε το υπό διαπραγµάτευση αντικείµενο. 

Η µάθηση και διδασκαλία µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και ειδικότερα µε τη βοήθεια των 

υπολογιστών, είναι ένα αντικείµενο το οποίο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας.  Οι 

σύγχρονες απόψεις για χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση και ειδικότερα η χρήση του Η/Υ ως νοητικού ή 

γνωστικού εργαλείου, είναι απόψεις οι οποίες µπορούν να προσφέρουν πολλά, δεν έχουν όµως ακόµα 

αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό στο πλαίσιο συγκεκριµένων διδακτικών προσεγγίσεων στα επιµέρους 

γνωστικά αντικείµενα. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη για µελέτη, περιγραφή, εφαρµογή και αξιολόγηση 

διδακτικών προσεγγίσεων µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και ειδικότερα µε τη βοήθεια των 

υπολογιστών, στο πλαίσιο όµως των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων.        

Η διδακτορική διατριβή αφορά τη διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη 

βοήθεια νέων τεχνολογιών. Η διατριβή εκπονήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης 

του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 2002 – 2007.   
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Στα πλαίσια της διατριβής αναπτύξαµε ένα πρωτότυπο µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων θετικών επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή (Instructional Design Model for 

the Teaching of lessons in Sciences with the use of Computers). Το µοντέλο έρχεται να καλύψει τις 

ανάγκες για το διδακτικό σχεδιασµό στα µαθήµατα Θετικών Επιστηµών, προτείνοντας: α) ένα σύνολο 

διδακτικών προσεγγίσεων, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται ανακαλυπτικές – κατασκευαστικές προσεγγίσεις 

µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, αναφορικά µε τις δεξιότητες τις οποίες έχουµε ως 

στόχο να αναπτύξουν οι µαθητευόµενοι και β) ένα σύνολο χαρακτηριστικών για την επιλογή, τη χρήση 

και την αξιολόγηση λογισµικών και διδακτικών προσεγγίσεων µε τη βοήθεια του υπολογιστή.      

Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιήθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος της κατά τη 

διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 2004 – 2006, αν και τµήµατα του θεωρητικού µέρους της,  των 

δραστηριοτήτων µε τη βοήθεια του υπολογιστή, της αρχικής µελέτης και του µοντέλου διδακτικού 

σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων θετικών επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, είχαν 

γραφτεί νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της αποδελτίωσης της βιβλιογραφίας το ακαδηµαϊκό έτος 2002 – 

2003 και κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού στο Τµήµα Στατιστικής 

και Ασφαλιστικής Επιστήµης το ακαδηµαϊκό έτος 2003 – 2004. Η συγγραφή των συµπερασµάτων της 

διατριβής και η τελική διαµόρφωση του κειµένου έγιναν κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2005 – 

2006 και του χειµερινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2006 – 2007. 

Η διατριβή περιλαµβάνει τέσσερα βασικά µέρη: 

(Ι) Το πρώτο µέρος είναι το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής και περιλαµβάνει τα κεφάλαια 1 – 6. 

Ειδικότερα η ανάπτυξη του πρώτου µέρους ανά κεφάλαιο είναι η επόµενη:  

Στο πρώτο κεφάλαιο περιέχεται µία ουσιαστική καταγραφή παλαιότερων, νεότερων και σύγχρονων 

απόψεων σχετικά µε τη µάθηση και τη διδασκαλία. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες θεωρίες 

για τη µάθηση, µία κατηγοριοποίηση των ειδών µάθησης και γίνεται µία καταγραφή των σηµαντικότερων 

µεθόδων και µοντέλων διδασκαλίας και των πλέον χαρακτηριστικών διδακτικών προσεγγίσεων.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιέχεται µία καταγραφή των σηµαντικότερων απόψεων σχετικά µε τη 

σκέψη. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα είδη σκέψης και δεξιοτήτων σκέψης, µία 

κατηγοριοποίηση των πλαισίων των δεξιοτήτων σκέψης και γίνεται µία καταγραφή των πλέον γνωστών 

προγραµµάτων διδασκαλίας δεξιοτήτων σκέψης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται µία ταξινόµηση, παρουσίαση και σχολιασµός των σηµαντικότερων 

µοντέλων µάθησης και διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Επίσης γίνεται µία ιστορική αναδροµή 

σχετικά µε την εισαγωγή και χρήση του υπολογιστή στο χώρο της Εκπαίδευσης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του γνωστικού ή νοητικού εργαλείου και γίνεται µία 

καταγραφή των εφαρµογών λογισµικού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της έννοιας αυτής.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θέµα της εκπαίδευσης από απόσταση. Ειδικότερα 

παρουσιάζεται µία ιστορική αναδροµή της εκπαίδευσης από απόσταση, παρουσιάζονται σχετικές ορολογίες 

και ορισµοί, παρουσιάζεται το θέµα της εκπαίδευσης από απόσταση σχετικά µε τις σύγχρονες απαιτήσεις, 

παρουσιάζεται η οργάνωση και οι τύποι των ιδρυµάτων που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση και 

τέλος παρουσιάζεται µία πλήρης καταγραφή των τεχνολογικών µέσων τα οποία χρησιµοποιούνται στη 

εκπαίδευση από απόσταση. 
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Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια των θεωριών και µοντέλων διδακτικού σχεδιασµού. 

Ειδικότερα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού, η διάκριση 

τους από σχετικές εκπαιδευτικές έννοιες, οι λόγοι που τις κάνουν σηµαντικές, οι λόγοι και οι τρόποι µε 

τους οποίους αλλάζουν, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για τη σύγκριση των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού 

και τέλος παρουσιάζεται µία επιλογή από θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού.   

(ΙΙ) Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει το πρωτότυπο διδακτικό υλικό της διατριβής και περιλαµβάνει τα 

κεφάλαια 7 – 9. Ειδικότερα η ανάπτυξη του δεύτερου µέρους ανά κεφάλαιο είναι η επόµενη:  

Στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία µαθηµάτων 

Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Ειδικότερα παρουσιάζεται το µαθηµατικό πακέτο 

Mathematica, βασικά στοιχεία για το χειρισµό του και δραστηριότητες για τη διδασκαλία θεµάτων από: α) 

τον Απειροστικό Λογισµό ΙΙ (Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών) και β) τη Γραµµική Άλγεβρα.         

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται µία αρχική µελέτη, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα 

Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 1998 – 2002 και 

αφορά τη διδακτική προσέγγιση των καµπύλων του επιπέδου και του χώρου µε τη βοήθεια του 

υπολογιστή, σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα. Τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της 

αρχικής µελέτης αξιοποιήθηκαν στη διαµόρφωση του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού.  

Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζεται το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, το οποίο αποτελεί ένα πλήρες µοντέλο για 

το διδακτικό σχεδιασµό σε µαθήµατα θετικών επιστηµών και είναι επικεντρωµένο στη µάθηση και τη 

διδασκαλία πανεπιστηµιακών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων.  

(ΙΙΙ) Το τρίτο µέρος περιέχει την πρωτότυπη έρευνα της διατριβής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο 

Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 

ακαδηµαϊκού έτους 2003 – 2004 και αφορά την εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Το τρίτο µέρος περιλαµβάνει 

τα κεφάλαια 10 – 13. Ειδικότερα η ανάπτυξη του τρίτου µέρους ανά κεφάλαιο είναι η επόµενη:  

Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας. Ειδικότερα διατυπώθηκαν δύο 

ερευνητικές υποθέσεις και δύο διερευνητικά ερωτήµατα, για καθεµιά και καθένα από τα οποία 

αναπτύχθηκαν αναλυτικά η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε και οι µέθοδοι στατιστικής 

ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν, παράλληλα µε τους λόγους επιλογής της κάθε µεθόδου:  

1η Ερευνητική Υπόθεση:  «Η επίδοση των φοιτητών σε θέµατα γεωµετρικών ερµηνειών και εφαρµογής 

διαδικασιών είναι καλύτερη στην περίπτωση που γίνεται εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού 

για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, από την περίπτωση 

που γίνεται καθολική χρήση της αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης».   

2η Ερευνητική Υπόθεση:  «Η επίδοση των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος είναι 

καλύτερη στην περίπτωση που γίνεται εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, από την περίπτωση που γίνεται καθολική 

χρήση της αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης».   
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1ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα:  «Ποιες είναι οι διαθέσεις – στάσεις των φοιτητών απέναντι στο πειραµατικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας, πως συσχετίζονται µεταξύ τους και πως συσχετίζονται µε την επίδοση των 

φοιτητών;»    

2ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα:  «Ποιες είναι οι διαθέσεις των φοιτητών απέναντι στην εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας από απόσταση και πως συσχετίζονται µεταξύ τους;» 

Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων 1 και 2, ειδικότερα 

ελέγχθηκαν: α) η επίδοση των φοιτητών σε θέµατα υπολογισµών, γεωµετρικών ερµηνειών και 

διαδικασιών συγκριτικά µε το πρόγραµµα διδασκαλίας και β) η επίδοση των φοιτητών στις τελικές 

εξετάσεις συγκριτικά µε το πρόγραµµα διδασκαλίας. Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι της 

Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής (παραµετρικά και µη παραµετρικά κριτήρια).  

Στο δωδέκατο κεφάλαιο γίνεται η µελέτη του 1ου διερευνητικού ερωτήµατος, δηλαδή η µελέτη των 

διαθέσεων – στάσεων των φοιτητών σχετικά µε το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας στα εργαστήρια. 

Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν: α) η διερευνητική – περιγραφική στρατηγική, β) η επαγωγική ανάλυση 

και γ) η Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων, ειδικότερα η µέθοδος της Ανάλυσης Πολλαπλών 

Αντιστοιχιών σε συνδυασµό µε την Αυτόµατη Ταξινόµηση σε οµοιογενείς οµάδες ατόµων. Η ανάλυση 

έγινε ξεχωριστά για τους φοιτητές των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), 

προκειµένου να χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικά δείγµατα και να βγουν γενικότερα συµπεράσµατα.  

 Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η µελέτη του 2ου διερευνητικού ερωτήµατος, δηλαδή η µελέτη 

των διαθέσεων – στάσεων των φοιτητών σχετικά µε το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από 

απόσταση. Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν: α) η διερευνητική – περιγραφική στρατηγική, β) η 

επαγωγική ανάλυση και γ) η Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων, ειδικότερα η µέθοδος της Ανάλυσης 

Πολλαπλών Αντιστοιχιών σε συνδυασµό µε την Αυτόµατη Ταξινόµηση σε οµοιογενείς οµάδες ατόµων.    

(IV) Το τέταρτο µέρος περιέχει τα συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής και περιλαµβάνει το 

κεφάλαιο 14.  

Ειδικότερα στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της διδακτορικής 

διατριβής αναφορικά µε το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών 

Επιστηµών και την εφαρµογή του στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς.    

Τέλος, στα Παραρτήµατα της διατριβής παρουσιάζονται: α) Ερωτηµατολόγια γνώσεων – 

δεξιοτήτων (tests) που δόθηκαν στους φοιτητές, τόσο πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος διδασκαλίας (προ – τεστ) (pre – tests), όσο και µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος διδασκαλίας (µετά – τεστ) (post – tests), β) Ερωτηµατολόγια διαθέσεων απέναντι στη 

διδακτική προσέγγιση που δόθηκαν στους φοιτητές που παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα 

διδασκαλίας των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) και στους φοιτητές που 

παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση, γ) Ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας 

στο µαθηµατικό πακέτο Mathematica για τα µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) 

και δ) Στατιστικά αποτελέσµατα πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων για τα µαθήµατα Απειροστικός 

Λογισµός ΙΙ, Άλγεβρα (Επιλογή) και το µάθηµα από απόσταση.  



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 5

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

 

1.1. Η µάθηση 

Οι απόψεις που επικρατούν σε κάθε εποχή σχετικά µε τη µάθηση επηρεάζουν σηµαντικά τις 

µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται στο σχολείο, είτε αυτές υποστηρίζονται από το αναλυτικό 

πρόγραµµα, είτε χρησιµοποιούνται υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα από τους εκπαιδευτικούς. Έχουν 

διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις σχετικά µε τη φύση της µάθησης, είναι δύσκολο όµως να 

δοθεί ένας περιεκτικός ορισµός (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  

Για τους εκπροσώπους της Σχολής του Συµπεριφορισµού (Behaviorism) η µάθηση είναι αποτέλεσµα 

συνεξαρτήσεων ανάµεσα στα ερεθίσµατα που δέχεται ένα άτοµο από το περιβάλλον του και στις 

αντιδράσεις του.  

Σύµφωνα µε τις αρχές της Γνωστικής Ψυχολογίας (Cognitive Psychology) η µάθηση 

πραγµατοποιείται στον εσωτερικό κόσµο του µαθητή και έχει ως αποτέλεσµα την τροποποίηση της 

συµπεριφοράς του. Ο R. Gagné ορίζει τη µάθηση ως τη διαδικασία που υποβοηθάει τους οργανισµούς να 

τροποποιήσουν τη συµπεριφορά τους σε ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε ένα µόνιµο τρόπο, 

ώστε η ίδια τροποποίηση ή αλλαγή να µην επαναλαµβάνεται σε κάθε νέα περίπτωση.  

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της Θεωρίας Κατασκευής της Γνώσης (Constructivism), η µάθηση 

είναι η ενεργητική κατασκευή της γνώσης από το µαθητή, κατά την οποία χρησιµοποιεί τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις του και η οποία ενεργοποιείται µέσω της δράσης του µαθητή σε προβληµατικές 

καταστάσεις. Σύµφωνα µε τον J. Piaget, η µάθηση είναι η ενεργητική κατασκευή της γνώσης µέσω της 

οργάνωσης και της προσαρµογής των ψυχολογικών δοµών του ατόµου, προκειµένου να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες του περιβάλλοντος του και η οποία ενεργοποιείται µέσω της µετάβασης από 

καταστάσεις ισορροπίας σε καταστάσεις ανισορροπίας. Σύµφωνα µε τον E. Von Glasersfeld, η µάθηση 

προκύπτει ως προσαρµογή µε τον κόσµο των εµπειριών και όχι ως ανακάλυψη ενός προϋπάρχοντος 

κόσµου.        

Οι κοινωνικο–πολιτιστικές θεωρίες για τη µάθηση επικεντρώνουν το ενδιαφέρον στην επικοινωνιακή 

και πολιτιστική διάσταση της µάθησης, υποστηρίζοντας ότι η µάθηση προέρχεται από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και η κοινωνική µάθηση οδηγεί ουσιαστικά στην γνωστική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον L. 

Vygotsky, κάθε λειτουργία στην ανάπτυξη του ατόµου εµφανίζεται δύο φορές: αρχικά σε κοινωνικό 

επίπεδο (διαψυχολογική) και αργότερα σε ατοµικό επίπεδο, εσωτερικά του ατόµου (ενδοψυχολογική). Οι 

άνθρωποι χρησιµοποιούν «εργαλεία» τα οποία προέρχονται από µία "κουλτούρα" (culture), για να 

επικοινωνήσουν µε το κοινωνικό τους περιβάλλον, η εσωτερίκευση των οποίων, οδηγεί σε ανώτερες 

δεξιότητες σκέψης. Σύµφωνα µε τη θεωρία της εγκατεστηµένης µάθησης, η µάθηση η οποία προκύπτει 

φυσικά, είναι συνάρτηση της δραστηριότητας, του πλαισίου και της κουλτούρας µέσα στην οποία 

προκύπτει. 
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1.2. Θεωρίες µάθησης 

Το σύνολο των ενεργειών που εκτελεί ένας δάσκαλος µέσα στην τάξη στηρίζονται υποσυνείδητα ή 

ενσυνείδητα σε κάποια θεωρία ή µοντέλο µάθησης. Θεωρία ή µοντέλο µάθησης είναι η περιγραφή του 

τρόπου µε τον οποίο πραγµατοποιείται η µάθηση.  

Τι είναι όµως θεωρία και τι µοντέλο γενικότερα και σε τι διαφέρουν;  

Στις Θετικές Επιστήµες, µία θεωρία: α) Παρέχει µία γενική εξήγηση για παρατηρήσεις που γίνονται 

κατά το πέρασµα του χρόνου, β) Εξηγεί και προβλέπει συµπεριφορές, γ) ∆εν µπορεί ποτέ να εγκαθιδρυθεί 

χωρίς καµία αµφιβολία, δ) Μπορεί να τροποποιηθεί, ε) Μπορεί να απορριφθεί ολοκληρωτικά αν εξεταστεί 

και ελεγχθεί εκτενώς, αλλά πολλές φορές µία θεωρία µπορεί να είναι ευρέως αποδεκτή για ένα πολύ 

µεγάλο χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια να απορριφθεί. Ένα µοντέλο είναι µία διανοητική εικόνα η 

οποία µας βοηθάει να καταλάβουµε κάτι το οποίο δεν µπορούµε να δούµε ή να βιώσουµε άµεσα (Dorin, 

Demmin & Gabel, 1990).        

Σε ένα µοντέλο µάθησης οι ερευνητές της εκπαίδευσης προσπαθούν να συµπεριλάβουν όλους τους 

παράγοντες εκείνους που υπεισέρχονται στη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειµένου και επηρεάζουν τη 

µάθησή του (Τουµάσης, 1994). Ειδικότερα ένα µοντέλο µάθησης αποσκοπεί: α) Στην πρόβλεψη 

καταστάσεων που αφορούν τη µάθηση και τη διδασκαλία. β) Στη δηµιουργία ερωτηµάτων σχετικά µε τη 

διαδικασία µάθησης και διδασκαλίας, η απάντηση των οποίων καθορίζει το βαθµό εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας του µοντέλου και συµβάλλει στην ανακατασκευή του και γ) Στη βελτίωση της επικοινωνίας 

µεταξύ των πειραµατικών αποτελεσµάτων και του ερευνητικού πλάνου στο οποίο εντάσσονται, 

προσφέροντας ταυτόχρονα στον ερευνητή το κίνητρο και τα µεθοδολογικά εργαλεία για την εκτέλεση 

µιας έρευνας. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σύντοµα οι κυριότερες θεωρίες µάθησης. Για επιπλέον ανάλυση 

βλέπε Κυριαζής & Μπακογιάννης (2003) και Κορρές (2000).  

 

1.2.1. Συµπεριφορικές θεωρίες µάθησης  

Οι θεωρίες µάθησης του Συµπεριφορισµού (Behaviorism), οι οποίες κυριάρχησαν από τις αρχές του 

20ου αιώνα έως τις αρχές τις δεκαετίας του 1960, έχουν επηρεαστεί έντονα από την Εµπειρική Φιλοσοφία 

του 17ου και 18ου αιώνα. Η βασική άποψη των συµπεριφοριστών είναι ότι η µάθηση και η απόκτηση της 

γνώσης είναι αποτέλεσµα συνεξαρτήσεων ανάµεσα στα ερεθίσµατα (S = Stimuli) που δέχεται το άτοµο 

από το περιβάλλον του και στις αντιδράσεις του (R = Responses) στα ερεθίσµατα αυτά (Κυριαζής & 

Μπακογιάννης, 2003). 

Οι πιο χαρακτηριστικές συµπεριφορικές θεωρίες µάθησης είναι: 

1. Η µάθηση µε κλασσική εξάρτηση των Pavlov και Watson  

Ο Ρώσος φυσιολόγος και ψυχολόγος Ιvan Pavlov θεωρείται ως ο  πρωτεργάτης της Σχολής του 

Συµπεριφορισµού. Ο Pavlov, µέσω της µελέτης των αντανακλαστικών (reflexes), απέδειξε πειραµατικά τη 

δηµιουργία µιας νέας µορφής συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα της σύνδεσης ενός υποκατάστατου 

ερεθίσµατος (conditioned stimulus) µε το φυσικό ερέθισµα (Pavlov, 1927 και Wolman, 1965). Το είδος 

αυτό της µάθησης είναι γνωστό ως εξαρτηµένη αντανακλαστική µάθηση ή µάθηση µε κλασσική εξάρτηση 

(classical conditioning).  
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Ο  J. Watson, ο οποίος θεωρείται ως ο θεµελιωτής της Ψυχολογίας της Συµπεριφοράς 

(Behaviorism), επέκτεινε τη θεωρία της κλασσικής εξαρτηµένης µάθησης στους ανθρώπους, 

υποστηρίζοντας ότι η µάθηση είναι µία διαδικασία εξαρτηµένων αντανακλαστικών (conditioning reflexes) 

(Watson, 1924). Σύµφωνα µε τον Watson, οι άνθρωποι γεννιούνται µε ορισµένα αντανακλαστικά και µε 

τις συγκινησιακές αντιδράσεις του φόβου, της αγάπης και του θυµού. Η υπόλοιπη συµπεριφορά τους 

διαµορφώνεται ανάλογα µε τις αντιδράσεις τις οποίες συνδέουν µε τα ερεθίσµατα που δέχονται από το 

περιβάλλον ή µε τα αντίστοιχα υποκατάστατα τους.  

 

2. Η συνδετική θεωρία µάθησης του Thorndike    

Ο Αµερικάνος ψυχολόγος E. Thorndike ανέπτυξε τη συνδετική θεωρία µάθησης (Associationism), 

σύµφωνα µε την οποία η σχέση µεταξύ εξωτερικού ερεθίσµατος και αντίδρασης θεωρείται ως ένας 

νευρικός δεσµός (µία σύνδεση) (Thorndike, 1905, 1913, 1921, 1922, 1931). 

Η βασική µορφή µάθησης για τον Thorndike είναι η µάθηση µε δοκιµή και πλάνη (learning by trial 

and error), σύµφωνα µε την οποία υπό την πίεση µιας ανάγκης, τα ζώα αλλά και ο άνθρωπος, συνδέουν 

τον ερεθισµό µε την επιτυχή αντίδραση (Βερτσέτης, 1997).  

O Thorndike διατύπωσε τρεις βασικούς νόµους για τη µάθηση: 

1. Το νόµο της άσκησης (ή χρήσης και αχρησίας), σύµφωνα µε τον οποίο ο δεσµός µεταξύ 

ερεθίσµατος-αντίδρασης ισχυροποιείται µε τη συνεχή άσκηση. 

2. Το νόµο του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τον οποίο η σύνδεση µεταξύ µιας αντίδρασης και του 

ερεθίσµατος που την προκαλεί γίνεται πιο ισχυρή όταν η αντίδραση συνοδεύεται από ένα ευχάριστο 

αποτέλεσµα.  

3. Το νόµο της ετοιµότητας, σύµφωνα µε τον οποίο όταν µία «µονάδα αγωγιµότητας» (επιµέρους 

νευροφυσιολογικός µηχανισµός µέσω του οποίου γίνεται η αντίληψη των ερεθισµάτων και η αντίδραση σ’ 

αυτά) είναι έτοιµη να µεταβιβάσει κάτι, η πραγµατοποίηση της µεταβίβασης προκαλεί ευχάριστη 

κατάσταση.  

 

3. Η µάθηση µε ενεργητική υποκατάσταση του Skinner  

Ο Αµερικάνος ψυχολόγος B. F. Skinner εισηγήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1960 τη θεωρία 

της συντελεστικής εξάρτησης ή ενεργητικής υποκατάστασης (operant conditioning ή instrumental 

conditioning) (Skinner, 1953, 1957, 1958, 1962), της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η έµφαση που 

δίνει στο ρόλο της ενίσχυσης (reinforcement). Η συµπεριφορά που ακολουθείται από µια θετική ενίσχυση 

(ενθάρρυνση) έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να επαναληφθεί και να γίνει προϊόν µάθησης, ενώ η 

συµπεριφορά που ακολουθείται από αρνητική ενίσχυση (αποθάρρυνση) έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να 

εκλείψει (Skinner, 1968). Η µάθηση µέσω ενός σχεδίου διακοπτόµενης ενίσχυσης, αν και απαιτεί 

περισσότερο χρόνο από τη συνεχή ενίσχυση, θεωρείται προτιµότερη, εφόσον είναι δυσκολότερο να 

επέλθει απόσβεση. 

Στις σύγχρονες µελέτες για τη µάθηση δε µιλάµε για ενίσχυση (reinforcement), αλλά για ανάδραση 

ή ανατροφοδότηση (feedback). 
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1.2.2. Γνωστικές θεωρίες µάθησης 

Σύµφωνα µε τις αρχές της Γνωστικής Ψυχολογίας (Cognitive Psychology), η µάθηση είναι µία 

διαδικασία η οποία πραγµατοποιείται στον εσωτερικό κόσµο του µαθητή και έχει ως αποτέλεσµα την 

τροποποίηση της συµπεριφοράς του. Η µάθηση εξαρτάται από τις προηγούµενες γνώσεις, το υπόβαθρο, 

τις εµπειρίες, την ιδιοσυγκρασία και το στυλ µάθησης του κάθε µαθητή. Η διδασκαλία είναι το σύνολο των 

ενεργειών που διενεργούνται από το δάσκαλο στον εξωτερικό κόσµο του µαθητή και έχουν σκοπό να 

επηρεάσουν και να προκαλέσουν τη µάθηση (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Οι πιο χαρακτηριστικές γνωστικές θεωρίες µάθησης είναι:  

1. Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών  

Σύµφωνα µε τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών, η ανθρώπινη συµπεριφορά θεωρείται το 

αποτέλεσµα της επεξεργασίας από τον εγκέφαλο δεδοµένων (πληροφοριών) τα οποία προέρχονται από το 

εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον. Με την επεξεργασία των προσλαµβανοµένων πληροφοριών, ο 

άνθρωπος δηµιουργεί νέες γνώσεις (Τουµάσης, 1994).   

O Gagné συγκεντρώνει τα σηµαντικά σηµεία των σύγχρονων γνωστικών θεωριών µάθησης στο 

παρακάτω µοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών (Gagné, 1975):           

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών, οι εσωτερικές διαδικασίες ή φάσεις της 

µάθησης που διενεργούνται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του µαθητή, είναι (Κασσωτάκης & Φλουρής, 

1981): α) Η φάση της Παρότρυνσης (Motivation phase), β) Η φάση της σύλληψης (Apprehending phase), 

γ) Η φάση της Απόκτησης (Acquisition phase), δ) Η φάση της Συγκράτησης (Retention phase), ε) Η φάση 

της Ανάκλησης (Recall phase), στ) Η φάση της Γενίκευσης (Generalization phase), ζ) Η φάση της 

Εκτέλεσης (Performance phase) και η) Η φάση της Ανάδρασης (Feedback phase).  

Προσδοκίες 
(Expectations) 

Μακροπρόθεσµη 
µνήµη 

(Long-term 
memory) 

Βραχυπρόθεσµη 
µνήµη 

(Short-term 
memory) 

Αισθητηριακές 
Εγγραφές 

(Sensory Register)

Υποδοχείς 
(Receptors) 

Εκτελεστικός 
Έλεγχος 

(Executive 
Control) 

Εκτελεστές 
(Effectors) 

Γεννήτρια 
αντιδράσεων 
(Response 
generator) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ENVIRONMENT) 

Σχήµα 1.1: Μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών κατά Gagné  
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2. Οι ιεραρχίες µάθησης του Gagné 

Ο Robert Gagné (Gagné, 1967, 1970, 1975) ανέπτυξε την επισωρευτική θεωρία µάθησης, 

σύµφωνα µε την οποία οι απλούστερες δραστηριότητες λειτουργούν ως συστατικά στοιχεία των πιο 

πολύπλοκων δραστηριοτήτων. Ο Gagné δίνει έµφαση στις προαπαιτούµενες γνώσεις για τη µάθηση µιας 

ενότητας ή µιας έννοιας, οι οποίες προηγούνται στην ιεραρχία µάθησης, γεγονός που δείχνει την 

επισωρευτική φύση της νοητικής λειτουργίας.  

Σύµφωνα µε την «ανάλυση θέµατος» του Gagné, πολύπλοκοι διδακτικοί στόχοι µπορούν να 

αναλυθούν σε απλούστερους προαπαιτούµενους στόχους, οι οποίοι πρέπει να κατακτηθούν από το 

µαθητή προκειµένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Η ανάλυση ενός µαθηµατικού θέµατος στα γνωστικά 

του στηρίγµατα, µπορεί να προσφέρει πολλά στη διδακτική πράξη, εφόσον δίνει τη δυνατότητα στο 

δάσκαλο να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους να αποτύχει η διδακτική διαδικασία, εφόσον παρουσιαστεί 

γνωστικό κενό σε κάποιο ή κάποια από τα γνωστικά στηρίγµατα του βασικού διδακτικού στόχου.               

Ο R. Gagné πρότεινε µία ιεραρχία από οκτώ είδη µάθησης, από τα απλούστερα στα πιο σύνθετα 

(Gagné, 1970 και Φλουρής, 1980): α) Μάθηση σηµάτων (εξαρτηµένων αντανακλαστικών), β) Μάθηση 

ερεθισµών–αντιδράσεων, γ) Μάθηση αλυσιδώσεων, δ) Μάθηση λεκτικών συνειρµών, ε) Μάθηση 

πολλαπλής διάκρισης, στ) Μάθηση εννοιών, ζ) Μάθηση κανόνων και η) Μάθηση επίλυσης προβλήµατος 

(problem solving).  

  

3. Η ενεργητική παραληπτική µάθηση του Ausubel  

O David Ausubel τάσσεται υπέρ της εκθετικής διδασκαλίας (Expository Teaching) και της 

παραληπτικής µάθησης (Receptive Learning), σύµφωνα µε τις οποίες η ύλη ενός µαθήµατος, εφόσον 

οργανωθεί και προσφερθεί κατάλληλα, µπορεί να κατανοηθεί και να συγκρατηθεί τόσο καλά όσο και η 

γνώση που αποκτάται µέσω της ανακάλυψης (Ausubel, 1960, 1963, 1968, 1971 και Ausubel & Robinson, 

1969).  

Ο Ausubel υποστηρίζει τις παρακάτω αρχές οργάνωσης της διδασκαλίας: 

1. Την προοδευτική διαφοροποίηση (progressive differentiation), σύµφωνα µε την οποία ο δάσκαλος 

οφείλει να διδάσκει πρώτα τις πιο γενικές και περιεκτικές έννοιες, έπειτα τις λιγότερο περιεκτικές και τέλος 

τις συγκεκριµένες πληροφορίες, οργάνωση η οποία αντιστοιχεί στον τρόπο οργάνωσης της γνωστικής 

δοµής του µαθητή.  

2. Την ολοκληρωµένη συσχέτιση των επιµέρους στοιχείων της ύλης (integrative reconciliation), 

σύµφωνα µε την οποία οι νέες έννοιες του µαθήµατος πρέπει να συσχετίζονται µε τις προηγούµενες, ώστε 

να προκύπτει ένα ενιαίο σύνολο εννοιών και γνώσεων. 

3. Τη χρήση των προκαταβολικών οργανωτών (advanced organisers), οι οποίοι µπορεί να είναι 

εισαγωγικά κείµενα, ή γενικά παρουσιάσεις επιµέρους εννοιών (subconcepts), οι  οποίες θα χρησιµεύσουν 

ως σηµεία αναφοράς στο µαθητή και θα τον βοηθήσουν στην αφοµοίωση της νέας ύλης. Οι 

προκαταβολικοί οργανωτές δηµιουργούν µία «διανοητική σκαλωσιά» (Intellectual Scaffolding) για τη νέα 

γνώση. 
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1.2.3. Κατασκευαστικές θεωρίες µάθησης  

Οι απόψεις του J. Piaget για τη µάθηση και τη διδασκαλία, επηρέασαν σε µεγάλο βαθµό τους 

µεταγενέστερους θεωρητικούς και ερευνητές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής (Pulaski, 1980, 

Dienes, 1973, 1978). Έθεσαν τις βάσεις για τη Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης (Constructivism), η οποία 

αποτελεί στις µέρες µας την πιο σύγχρονη και αποδεκτή αντίληψη στο χώρο της εκπαίδευσης (Sinclair, 

1987, Steffe, Cobb & Von Glasersfeld, 1988 και Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

 

1.2.3.1. Η αναπτυξιακή θεωρία του Piaget 

Ο Jean Piaget πρότεινε την αναπτυξιακή θεωρία ή γενετική (εξελικτική) επιστηµολογία, η οποία 

προσπαθεί να ερµηνεύσει την εξέλιξη των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού και του εφήβου και να 

αναλύσει τις διαδικασίες που πραγµατοποιούνται κατά τη µετάβαση του ατόµου από το ένα στάδιο της 

νοητικής ανάπτυξης στο άλλο (Piaget, 1950, 1952, 1974, Flavell, 1963, Piaget, Inhelder & Szeminska, 

1960 και Κορρές, 1995).  

Σύµφωνα µε τον Piaget, διανοητική ανάπτυξη είναι η απόκτηση νέων γνωστικών ικανοτήτων που 

δεν υπήρχαν πριν. Η απόκτηση των νέων ικανοτήτων δεν προκύπτει από την ποσοτική αύξηση των 

δεξιοτήτων του ατόµου, αλλά από την ποιοτική αλλαγή της δοµής της σκέψης. Οι διανοητικές δοµές 

σχηµατίζονται µέσω της αλληλεπίδρασης του ατόµου µε το περιβάλλον του, προκειµένου το άτοµο να 

αντιµετωπίσει τις αυξανόµενες απαιτήσεις του περιβάλλοντος του. 

Για τον Piaget, «σχήµα» (schéma) είναι η προσαρµογή που επιτυγχάνει ο οργανισµός σε µια 

ορισµένη κατάσταση, ως αποτέλεσµα µιας σειράς δραστηριοτήτων. Η µετάβαση από το ένα στάδιο 

νοητικής ανάπτυξης στο άλλο, είναι ουσιαστικά η κατάκτηση ενός πλέγµατος σχηµάτων. 

Σύµφωνα µε τον Piaget, οι δύο βασικές λειτουργίες τις οποίες εκτελούν οι οργανισµοί, τόσο σε 

βιολογικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, είναι (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003): 

1. Η οργάνωση (organisation), η οποία αναφέρεται στην ικανότητα των οργανισµών να οργανώνουν 

τις ψυχολογικές και σωµατικές δυνατότητες τους σε συστήµατα, προκειµένου να ανταποκριθούν 

καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος τους. 

2. Η προσαρµογή (adaptation), η οποία επιτελείται µε δύο συµπληρωµατικές µεταξύ τους διαδικασίες: 

την αφοµοίωση (assimilation) και τη συµµόρφωση (accomodation). Με την αφοµοίωση ο οργανισµός 

χρησιµοποιεί µία δοµή ή ικανότητα την οποία ήδη έχει, για να αντιµετωπίσει προβλήµατα του 

περιβάλλοντος του. Με τη συµµόρφωση ο οργανισµός τροποποιεί τις προηγούµενες γνωστικές δοµές του 

ή αναπτύσσει καινούργιες, προκειµένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος του 

ή να συµπεριλάβει νέες εµπειρίες. Η προσαρµογή είναι µία ισορροπία ανάµεσα στην αφοµοίωση και την 

συµµόρφωση: Αν το άτοµο δε µπορεί να προσαρµοστεί στο περιβάλλον του µε τη διαδικασία της 

αφοµοίωσης, τότε δηµιουργείται µία κατάσταση ανισορροπίας, οπότε οι παρούσες δοµές του ατόµου 

αλλάζουν ή αναπτύσσονται καινούργιες, µε τη διαδικασία της συµµόρφωσης. 

Η νοητική ανάπτυξη είναι η µετάβαση από καταστάσεις ισορροπίας σε καταστάσεις ανισορροπίας 

(équilibre–déséquilibre). Η αποκατάσταση της ισορροπίας σηµαίνει τη µετάβαση του ατόµου σε ένα 

ανώτερο νοητικό επίπεδο (Dembo, 1977). 
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Τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης, κατά τον Piaget, είναι (Saettler, 1990): α) Το αισθησιοκινητικό 

στάδιο (0-2 χρονών), β) Το προσυλλογιστικό ή προλογικό στάδιο (2-7 χρονών), γ) Το στάδιο των 

συγκεκριµένων λογικών πράξεων ή συλλογιστική περίοδος (7–12 µε 13 χρονών) και δ) Το στάδιο των 

τυπικών λογικών πράξεων ή περίοδος της αφαιρετικής σκέψης (13 χρονών και άνω). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του J. Piaget, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ουσιαστική µάθηση, η 

διδασκαλία πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης του κάθε µαθητή 

(εξατοµικευµένη διδασκαλία). Ο Piaget θεωρεί ότι η µάθηση δε µεταδίδεται (µε αφηγηµατικό τρόπο), 

αλλά οικοδοµείται, κατασκευάζεται από τον κάθε µαθητή. Υποστηρίζει επίσης ότι η διδασκαλία θα πρέπει 

να είναι µία ενεργητική συνεργασία µεταξύ του δασκάλου και των µαθητών και των µαθητών µεταξύ 

τους. Η διδασκαλία πρέπει να είναι δηµιουργία καταστάσεων, µέσα στις οποίες οι µαθητές να µπορούν να 

ανακαλύπτουν της νοητικές δοµές (Duckworth, 1964). Είναι γνωστή άλλωστε η φράση του Piaget: 

apprendre c’ est inventer (µαθαίνω σηµαίνει ανακαλύπτω). 

 

 1.2.3.2. Η µάθηση µέσω ανακάλυψης του Bruner 

Ο Jerome Bruner υποστήριξε την ανακαλυπτική προσέγγιση στη µάθηση των µαθηµατικών. Τόνισε 

επίσης τη σηµασία της καλλιέργειας της διαισθητικής σκέψης και της µελέτης της δοµής των διαφόρων 

θεµάτων (Bruner, 1960a). 

Ο βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους µαθητές του να 

ανακαλύψουν τις µαθηµατικές έννοιες και ιδέες. Η ανακάλυψη για τον Bruner, είναι ουσιαστικά µία 

διαδικασία και µία γενικότερη στάση εξερεύνησης και πειραµατισµού απέναντι στα 

µαθηµατικά.(Τουµάσης, 1994).  

Η διδασκαλία των µαθηµατικών θα πρέπει επίσης να αποβλέπει στην καλλιέργεια της διαισθητικής 

σκέψης, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόµου: α) να φτάνει άµεσα στη λύση ενός 

προβλήµατος, χωρίς να µπορεί ακόµα να δώσει µία τυπική λύση και β) να διαµορφώνει γρήγορα 

επιτυχηµένες εικασίες ή να επιλέγει µεταξύ των πιθανών µεθόδων λύσης ενός προβλήµατος ως προς το 

ποια είναι η πιο αποδοτική και γόνιµη. 

Η διαισθητική σκέψη, αντίθετα µε την αναλυτική σκέψη, δεν προχωρά µε βαθµιαία σαφή βήµατα. 

Επίσης η συνειδητοποίηση των λειτουργιών στις οποίες βασίζονται τα βήµατα αυτά είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη. Η διαισθητική σκέψη επιτρέπει ελευθερία στη διαµόρφωση ενός συµπεράσµατος και άλµατα 

ως προς τον έλεγχο των ενδιάµεσων συµπερασµάτων, τα οποία µπορούν να ελεγχθούν αργότερα µε την 

αναλυτική σκέψη. Έρχεται να δώσει λύσεις οι οποίες δε θα ήταν εφικτές µε την αναλυτική σκέψη και να 

διαµορφώσει εικασίες οι οποίες θα ελεγχθούν και θα διερευνηθούν µε την αναλυτική σκέψη (Bruner, 

1966). 

Ο Bruner δίνει επίσης µεγάλη σηµασία στην κατανόηση της «δοµής» των διαφόρων θεµάτων,  

δηλαδή των θεµελιωδών, βασικών αρχών που συνθέτουν ένα συγκεκριµένο θέµα. Η κατανόηση της 

δοµής µιας έννοιας ή µιας ιδέας, επιτρέπει στους µαθητές να βρουν µόνοι τους τις επιµέρους ειδικότερες 

γνώσεις, το σηµαντικότερο όµως είναι ότι τους παρέχει τη δυνατότητα να διερευνήσουν άλλα θέµατα που 

ανάγονται στη συγκεκριµένη έννοια και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε άλλες περιοχές (Bruner, 

1966).  
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Η µέθοδος της ανακάλυψης (discovery learning) επιτρέπει στους µαθητές να µαθαίνουν πως να 

µαθαίνουν. Αυξάνει τις διανοητικές ικανότητες των µαθητών και συµβάλλει στην ανάπτυξη της γνωστικής 

στρατηγικής (cognitive strategy) και της δηµιουργικής σκέψης των µαθητών. Η συγκίνηση της 

ανακάλυψης αποτελεί επίσης ένα ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω µάθηση και µια ουσιαστική ανταµοιβή για 

την δηµιουργική εργασία του µαθητή (Bruner, 1961, 1971).  

Η γενική διαδικασία µάθησης κατά τον Bruner, ακολουθεί την εξής πορεία (Κορρές, 2000): 

(1) Ο µαθητής χειρίζεται και επεξεργάζεται απ’ ευθείας τα διάφορα υλικά. 

(2) Ο µαθητής ανακαλύπτει κάποιες κανονικότητες και πρότυπα τα οποία αντιστοιχούν στα διαισθητικά 

πρότυπα τα οποία έχει ήδη διαµορφώσει, συνδυάζοντας τις εµπειρίες του από τον εξωτερικό κόσµο, µε 

κάποια µοντέλα ή πρότυπα που έχει στο µυαλό του.  

(3) Οι υπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις του µαθητή αναδιοργανώνονται, ώστε να προσαρµοστούν και 

να συµµορφωθούν µε τα πρότυπα και τις κανονικότητες του εξωτερικού κόσµου (µε την κατά Piaget 

έννοια). 

Τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης κατά τον Bruner είναι: α) Το στάδιο της πραξιακής 

αναπαράστασης (enactive representation), β) Το στάδιο της εικονικής αναπαράστασης (iconic 

representation) και γ) Το στάδιο της συµβολικής αναπαράστασης (symbolic representation)  

Μία από τις πιο ριζοσπαστικές θέσεις του Bruner, η οποία δείχνει και την αντίθεση του προς τον 

Piaget, είναι ότι όλα τα θέµατα µπορούν να διδαχθούν αποτελεσµατικά σε όλους τους µαθητές, 

ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης τους, αρκεί ο δάσκαλος να χρησιµοποιήσει τη γλώσσα που 

καταλαβαίνει ο κάθε µαθητής (Bruner, 1960b, 1966). Η τολµηρή αυτή άποψη του Bruner, είχε ως 

συνέπεια το "σπειροειδές πρόγραµµα" (spiral curriculum) για την εκπαίδευση. 

 

1.2.3.3. Η θεωρία κατασκευής της γνώσης  

Ο όρος «κονστρουκτιβισµός» (Constructivism) χρησιµοποιήθηκε από τον Seymour Papert, ο οποίος 

θέλησε να δώσει έµφαση στη συµµετοχή του µαθητευόµενου στη διαδικασία της µάθησης και στον τρόπο 

που ο ίδιος κατασκευάζει το «νοητικό χάρτη» µε τον οποίο αντιλαµβάνεται, επεξεργάζεται και κατανοεί τη 

διαδικασία αυτή (Ράπτης & Ράπτη, 1996 και Papert, 1980, 1993).     

Σύµφωνα µε τη Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης (Constructivism) ο µαθητής κατασκευάζει 

ενεργητικά τη γνώση, χρησιµοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Η γνώση δε µπορεί να 

µεταφερθεί ή να µεταδοθεί στους µαθητές, µε την παθητική αποδοχή των απόψεων που υποστηρίζει ο 

δάσκαλος (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  

Η µάθηση ενεργοποιείται µέσω της δράσης του µαθητευόµενου σε προβληµατικές καταστάσεις 

(Thompson, 1985). Η γνώση περνάει από µία κατάσταση ισορροπίας σε µια άλλη. Ο µαθητής, 

αντιµετωπίζοντας ένα πρόβληµα το οποίο δεν µπορεί να εξηγήσει ή να λύσει µε τις προηγούµενες 

γνωστικές δοµές του, οδηγείται σε µια αστάθεια ή έλλειψη ισορροπίας, µε αποτέλεσµα την τροποποίηση 

των προηγούµενων αντιλήψεων και ιδεών του, προκειµένου να αντιµετωπίσει και να ενσωµατώσει τη νέα 

εµπειρία.  

Ο Ernst Von Glasersfeld διατύπωσε το 1975 τις παρακάτω αρχές του ριζοσπαστικού 

κονστρουκτιβισµού (Radical Constructivism):  
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α) Η γνώση δεν λαµβάνεται παθητικά είτε µέσω των αισθήσεων, είτε µέσω της επικοινωνίας, αλλά 

οικοδοµείται ενεργητικά από το υποκείµενο της µάθησης. 

β) Η γνώση είναι µια διαδικασία προσαρµογής µε τον κόσµο των εµπειριών και όχι η ανακάλυψη ενός 

προϋπάρχοντος κόσµου ανεξάρτητου από το γνώστη. 

Οι νεότερες θεωρίες µάθησης αλλά και απόψεις που έχουν γίνει πρόσφατα αποδεκτές (όπως η 

θεωρία κοινωνικής ανάπτυξης του Vygotsky), θεωρούν τη µάθηση ως κοινωνική διαδικασία και όχι ως 

ανεξάρτητη. Οι υποστηρικτές της Κοινωνικής Κατασκευής της Γνώσης (Social Constructivism) 

υποστηρίζουν ότι η µάθηση είναι µία δυναµική αλληλεπίδραση (interplay) µεταξύ των δραστηριοτήτων µε 

τις οποίες οι άνθρωποι ασχολούνται και το νόηµα των δραστηριοτήτων αυτών που διαπραγµατεύονται 

κοινωνικά. Υπό την έννοια αυτή η µάθηση δεν είναι ένα αντικείµενο το οποίο αποκτάται και διατηρείται 

ανεξάρτητα από τα άτοµα. Αντίθετα, βρίσκεται στις κοινωνικές σχέσεις και ταυτότητες των 

µαθητευοµένων, όπως επίσης στις συζητήσεις και την κοινωνική επικοινωνία που χρησιµοποιούν για να 

βγάλουν νόηµα από τις δραστηριότητες και τα γεγονότα στα οποία συµµετέχουν (Jonassen, 2000).     

Η µάθηση σε κάποιο βαθµό τουλάχιστον, προκύπτει από την κοινωνική διαπραγµάτευση των 

νοηµάτων. ∆ηλαδή, η κοινωνική αλληλεπίδραση που συντελείται στις οµάδες στις οποίες ανήκει ο 

µαθητής, οδηγεί σε µία κοινωνική κατασκευή της γνώσης.  Οι ιδέες της οµάδας τίθενται υπό 

διαπραγµάτευση και η διαφορές µεταξύ των απόψεων δηµιουργούν µία αστάθεια, µε αποτέλεσµα την 

αναδιοργάνωση της προηγούµενης γνώσης σε ένα κλίµα επικοινωνίας και συνεργασίας (Bishop, 1985). 

 Τέλος, οι αναπαραστάσεις του πνεύµατος εµφανίζονται ως εµπόδια στην επιστηµονική γνώση, 

όπως προκύπτει από τις έρευνες του Bachelard. Τα λάθη και κυρίως οι διαδικασίες που χρησιµοποιεί ο 

µαθητής για να παράγει λάθη είναι ενδείξεις των αναπαραστάσεων αυτών.  

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε η Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης (Constructivism) 

ασχολείται µε τη διαδικασία του πως οι µαθητευόµενοι κατασκευάζουν τη γνώση, η οποία εξαρτάται: α) 

από τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, οι οποίες µε τη σειρά τους εξαρτώνται από τα είδη των εµπειριών 

των µαθητευοµένων, β) από το πώς είναι οργανωµένες οι εµπειρίες αυτές σε γνωστικές δοµές (knowledge 

structures) και γ) από τα πιστεύω (beliefs) που χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν τα αντικείµενα και τα 

γεγονότα που συµπεριλαµβάνουν στον κόσµο. 

Ενδεδειγµένες διδακτικές πρακτικές, σύµφωνα µε τη Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης, είναι 

(Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003):   

(1) Οι µαθητές να ασχολούνται ενεργητικά µε την εξερεύνηση προβληµατικών καταστάσεων. Να 

ψάχνουν για πρότυπα, να διαµορφώνουν υποθέσεις τις οποίες να αξιολογούν και να γενικεύουν, να 

επεξεργάζονται διάφορα υλικά (φυσικά µοντέλα, διαγράµµατα κλπ), να χειρίζονται σύµβολα και να 

συσχετίζουν τα παραπάνω, να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες µεταξύ τους και µε το δάσκαλο. 

Ενδείκνυται επίσης να ασχολούνται µε πρωτότυπα γι' αυτούς προβλήµατα. 

(2) Ο δάσκαλος να είναι ο δηµιουργός των προβληµατικών καταστάσεων. Ο δάσκαλος να επιλέγει 

κατάλληλα θέµατα, τα οποία να βασίζονται σε πραγµατικές εµπειρίες ή θέµατα οικεία στους µαθητές, να 

απευθύνει στους µαθητές διερευνητικές ή επεξηγηµατικές ερωτήσεις, να διευθύνει και να εστιάζει τη 

συζήτηση στα σηµαντικά σηµεία. 
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(3) Η τάξη να εξετάζει κριτικά τις εξηγήσεις και αιτιολογήσεις που δίνουν οι µαθητές και αποφασίζει για 

την εγκυρότητα και την αλήθεια των ιδεών που εκφράζονται. Το λάθος να θεωρείται ως ένα φυσιολογικό 

συστατικό της ανθρώπινης σκέψης, του οποίου η ανάλυση και η διερεύνηση οδηγεί σε νέες εξερευνήσεις 

και σε νέες γνώσεις. Να γίνεται ξεκάθαρο ότι η γνώση είναι µία κοινωνική κατασκευή, προσωρινή και 

αβέβαιη, η οποία αναπτύσσεται µε τη διαµόρφωση τολµηρών υποθέσεων και εικασιών που ελέγχονται και 

αµφισβητούνται. Στη συνέχεια είτε γίνονται αποδεκτές µέσω συµφωνίας ή µετασχηµατίζονται για να 

επαναληφθεί η ίδια διαδικασία ελέγχου και αµφισβήτησης. 

(4) Η αλληλεπίδραση µεταξύ δασκάλου και µαθητών αλλά και των µαθητών µεταξύ τους, να 

δηµιουργεί µία συνεργατική ατµόσφαιρα µάθησης, ώστε να καλλιεργείται αµοιβαία εµπιστοσύνη. 

 

1.2.4. Κοινωνικο–πολιτιστικές θεωρίες µάθησης 

Οι κοινωνικο–πολιτιστικές θεωρίες για τη µάθηση έχουν τη βάση τους στις απόψεις του Lev 

Vygotsky. Οι απόψεις του Vygotsky αν και διατυπώθηκαν τη δεκαετία του 1930, έγιναν ευρύτερα γνωστές 

τη δεκαετία του 1960 και επηρέασαν µόνο πρόσφατα την Παιδαγωγική Επιστήµη, επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον στην επικοινωνιακή και πολιτιστική διάσταση της µάθησης. 

  

1.2.4.1. Η θεωρία κοινωνικής ανάπτυξης του Vygotsky 

Η θεωρία κοινωνικής ανάπτυξης (Social Development Theory) του Lev Vygotsky υποστηρίζει ότι η 

κοινωνική αλληλεπίδραση (social interaction) παίζει ένα θεµελιώδη ρόλο στην γνωστική ανάπτυξη του 

ατόµου. Το µεγαλύτερο µέρος της αρχικής εργασίας του Vygotsky έγινε στο πλαίσιο της µάθησης της 

γλώσσας στα παιδιά (Vygotsky, 1962), αν και µετέπειτα εφαρµογές του θεωρητικού πλαισίου ήταν 

ευρύτερες (Wertsch, 1985).  

Ο Vygotsky (1962) τόνισε τις πολιτιστικές πλευρές της µάθησης µέσω της ενεργητικής συµµετοχής 

σε συνεργασία µε άλλους, ενώ υποστηρίζεται κατάλληλα από το δάσκαλο. O Vygotsky χρησιµοποίησε τον 

όρο "σκαλλωσιά" (scaffolding) προκειµένου να περιγράψει διάφορους τύπους υποστήριξης που οι 

δάσκαλοι χρειάζεται να παρέχουν στους µαθητές τους προκειµένου να τους καταστήσουν ικανούς να 

µάθουν. Μπορεί να περιλαµβάνει λεκτική βοήθεια, ερωτήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις, που όλες 

στοχεύουν στην επέκταση των δραστηριοτήτων του παιδιού σε µία περιοχή στην οποία το παιδί δεν 

µπορεί να επιτύχει τις δραστηριότητες µόνο του.     

Σύµφωνα µε τον Vygotsky (1978), "κάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη (cultural 

development) του παιδιού εµφανίζεται δύο φορές: την πρώτη φορά, σε κοινωνικό επίπεδο και αργότερα 

σε ατοµικό επίπεδο. Αρχικά µεταξύ ανθρώπων (διαψυχολογική) (interpsychological) και µετά εσωτερικά 

του παιδιού (ενδοψυχολογική) (intrapsychological). Αυτό ισχύει εξίσου στην εκούσια προσοχή, στη λογική 

µνήµη και στο σχηµατισµό των εννοιών. Όλες οι υψηλές λειτουργίες, προέρχονται από πραγµατικές 

σχέσεις µεταξύ ατόµων". 

Σύµφωνα µε τον Vygotsky, δηλαδή, η διαδικασία της ανάπτυξης εξαρτάται από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και η κοινωνική µάθηση οδηγεί ουσιαστικά στην γνωστική ανάπτυξη. Το φαινόµενο αυτό 

ονοµάζεται "ζώνη επικείµενης ανάπτυξης" (Zone of Proximal Development), το οποίο σύµφωνα µε τον 

Vygotsky είναι "η απόσταση µεταξύ του πραγµατικού επιπέδου ανάπτυξης όπως καθορίζεται από 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 15

ανεξάρτητη επίλυση προβλήµατος και το επίπεδο της δυνατής ανάπτυξης, όπως καθορίζεται από επίλυση 

προβλήµατος υπό καθοδήγηση ενηλίκου ή σε συνεργασία µε πιο ικανούς οµότιµους (peers)" (Vygotsky, 

1978). Με άλλα λόγια, ένας µαθητής µπορεί να εκτελέσει ένα έργο υπό την καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή 

µε τη συνεργασία των συµµαθητών του, το οποίο δεν θα µπορούσε να επιτύχει µόνος του. Η ζώνη της 

επικείµενης ανάπτυξης γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ αυτού που ξέρει κάποιος και αυτού που µπορεί να 

µάθει, στην οποία σύµφωνα µε τον Vygotsky πραγµατοποιείται η µάθηση.   

O Vygotsky προσέγγισε την ανάπτυξη διαφορετικά από τον Piaget. Ο Piaget πίστευε ότι η γνωστική 

ανάπτυξη αποτελείται από τέσσερις κύριες περιόδους: αισθησιοκινητική, προσυλλογιστική, συγκεκριµένων 

λογικών πράξεων και τυπικών λογικών πράξεων (Saettler, 1990). Άλλοι κονστρουκτιβιστές τόνισαν τον 

ενεργό ρόλο του µαθητευόµενου στην ανάπτυξη της προσωπικής του σκέψης. Ο Vygotsky, αντίθετα από 

τον Piaget, πίστευε ότι η ανάπτυξη είναι µία διαδικασία που θα έπρεπε να αναλυθεί, παρά ένα προϊόν που 

πρέπει να επιτευχθεί ή να αποκτηθεί και ότι η διαδικασία της ανάπτυξης (που ξεκινάει µε τη γέννηση και 

συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου) είναι υπερβολικά πολύπλοκη για να αναλυθεί σε 

στάδια (Driscoll, 1994 και Hausfather, 1996).    

Σύµφωνα µε τον LeFrancois (1999), "ο Piaget βλέπει την ανάπτυξη ως ένα είδος "ξετυλίγµατος" 

καθοδηγούµενο από εσωτερικές τάσεις, ενώ ο Vygotsky βλέπει την ανάπτυξη ως το αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης του παιδιού µε άλλους ανθρώπους". 

Ο Vygotsky εστίασε την προσοχή του στις συνδέσεις µεταξύ των ανθρώπων και του πολιτιστικού 

πλαισίου (cultural context) στο οποίο δρουν και αλληλεπιδρούν σε κοινές (shared) εµπειρίες (Crawford, 

1996). Οι άνθρωποι, σύµφωνα µε τον Vygotsky, χρησιµοποιούν "εργαλεία" (tools) τα οποία προέρχονται 

από µία "κουλτούρα" (culture), όπως η οµιλία και ο γραπτός λόγος, προκειµένου να επικοινωνήσουν µε το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Αρχικά τα παιδιά αναπτύσουν αυτά τα εργαλεία για την εξυπηρέτηση 

αποκλειστικά κοινωνικών λειτουργιών, ως τρόπους για την κοινοποίηση των αναγκών τους. Η 

εσωτερίκευση αυτών των εργαλείων, κατά τον Vygotsky, οδηγεί σε ανώτερες δεξιότητες σκέψης. Όταν ο 

Piaget παρατηρούσε µικρά παιδιά να συµµετέχουν στον εγωκεντρικό λόγο στην προσυλλογιστική 

περίοδο, πίστευε ότι ήταν µία φάση η οποία εξαφανιζόταν όταν το παιδί έφτανε στο στάδιο των 

συγκεκριµένων λογικών πράξεων. Αντίθετα ο Vygotsky έβλεπε τον εγωκεντρικό λόγο ως µία µεταβατική 

κατάσταση από τον κοινωνικό λόγο στις εσωτερικευµένες σκέψεις (Driscoll, 1994). ∆ηλαδή ο Vygotsky 

πίστευε ότι η σκέψη και η γλώσσα δεν µπορούν να υπάρχουν η µία χωρίς την άλλη.          

Ενδεδειγµένες διδακτικές πρακτικές, σύµφωνα µε τη θεωρία του Vygotsky είναι: 

(1) Ο δάσκαλος αντί να υπαγορεύει τα προσωπικά του νοήµατα ενδείκνυται να συνεργάζεται µε τους 

µαθητές του στην δηµιουργία νοηµάτων, µε τρόπους ώστε οι µαθητές να δηµιουργούν τα δικά τους 

(Hausfather, 1996). Η µάθηση δηλαδή να είναι µία ανταποδοτική (reciprocal) εµπειρία για τους µαθητές 

και το δάσκαλο.    

(2) Εφόσον η γνωστική αλλαγή εµφανίζεται µέσα στη ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης, η διδασκαλία 

ενδείκνυται να απευθύνεται σε ένα επίπεδο ανάπτυξης που είναι µόλις πάνω από το επίπεδο ανάπτυξης 

των µαθητών, εφόσον "η µάθηση η οποία είναι προσανατολισµένη σε επίπεδα ανάπτυξης που έχουν ήδη 

επιτευχθεί, είναι αναποτελεσµατική ως προς τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. ∆εν στοχεύει προς ένα 

νέο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης, αλλά µάλλον επιβραδύνει τη διαδικασία" (Vygotsky, 1978).  
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(3) Τα άτοµα που συµµετέχουν σε µία συνεργασία µε οµοτίµους (peers) ή σε µία  καθοδηγούµενη 

διδασκαλία από το δάσκαλο, πρέπει να έχουν την ίδια εστίαση (focus) προκειµένου να προσεγγίσουν τη 

ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης. "Η οµαδική προσοχή (joint attention) και η µοιρασµένη επίλυση 

προβλήµατος (shared problem solving) είναι απαραίτητη, προκειµένου να δηµιουργηθεί µία γνωστική, 

κοινωνική και συναισθηµατική ανταλλαγή" (Hausfather, 1996). Επιπρόσθετα, είναι ουσιαστικό για τους 

συνεργάτες να είναι σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και ο συνεργάτης του ανώτερου επιπέδου να είναι 

ενήµερος για το επίπεδο του συνεργάτη του κατώτερου επιπέδου. Αν αυτό δε συµβεί ή ο ένας 

συνεργάτης κυριαρχεί, η αλληλεπίδραση είναι λιγότερο επιτυχηµένη (Driscoll, 1994 και Hausfather, 1996).    

 

1.2.4.2. Η θεωρία της εγκατεστηµένης µάθησης 

Η εγκατεστηµένη µάθηση (situated learning) είναι µία γενική θεωρία απόκτησης γνώσης. Σύµφωνα 

µε τον Lave (1988) η µάθηση η οποία προκύπτει φυσικά, είναι συνάρτηση της δραστηριότητας, του 

πλαισίου και της κουλτούρας µέσα στην οποία προκύπτει (είναι δηλαδή "εγκατεστηµένη"). Αυτό έρχεται 

σε αντίθεση µε τις περισσότερες µαθησιακές δραστηριότητες της τάξης οι οποίες περιλαµβάνουν γνώσεις 

οι οποίες είναι αφηρηµένες και εκτός πλαισίου. Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ένα ουσιαστικό 

συστατικό της εγκατεστηµένης µάθησης, εφόσον οι µαθητευόµενοι εµπλέκονται σε µία "κοινότητα 

πρακτικής" (community of practice), η οποία συµπεριλαµβάνει πιστεύω και συµπεριφορές για να 

αποκτηθούν. Καθώς ο νεοεισερχόµενος ή ο αρχάριος κινείται από τη περιφέρεια της κοινότητας προς το 

κέντρο, γίνεται περισσότερο ενεργός και απασχοληµένος µέσα στην κουλτούρα και έτσι αναλαµβάνει το 

ρόλο του έµπειρου ή του ειδικού. Η εγκατεστηµένη µάθηση είναι συνήθως ακούσια και όχι ηθεληµένη. 

Αυτές οι ιδέες καλούνται από τους Lave και Wenger (1991) διαδικασία της "νόµιµης περιφερειακής 

συµµετοχής" (legitimate peripheral participation).           

Άλλοι ερευνητές έχουν αναπτύξει περαιτέρω τη θεωρία της εγκατεστηµένης µάθησης. Οι Brown, 

Collins και Duguid (1989) δίνουν έµφαση στην ιδέα της "γνωστικής µαθητείας" (cognitive apprenticeship): 

"Η γνωστική µαθητεία υποστηρίζει τη µάθηση σε µία περιοχή µε το να επιτρέπει στους µαθητές να 

αποκτούν, να αναπτύσσουν και να χρησιµοποιούν γνωστικά εργαλεία (cognitive tools) σε αυθεντικές 

(authentic) δραστηριότητες της περιοχής". Η µάθηση, τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολείο, προχωράει 

µέσα από τη συνεργατική κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική κατασκευή της γνώσης". Οι Brown, 

Collins και Duguid (1989) επίσης, δίνουν έµφαση στην ανάγκη για µία νέα επιστηµολογία της γνώσης, η 

οποία θα δίνει έµφαση στην ενεργητική αντίληψη επί των εννοιών και της αναπαράστασης.            

 Η θεωρία της εγκατεστηµένης µάθησης έχει εφαρµοστεί στο πλαίσιο των µαθησιακών 

δραστηριοτήτων βασισµένων στην τεχνολογία (technology–based learning activities) για σχολεία που 

εστιάζουν στις δεξιότητες επίλυσης προβλήµατος (Cognition & Technology Group at Vanderbilt, 1993). Ο 

L. Suchman (1988) επίσης µελέτησε το θεωρητικό πλαίσιο της εγκατεστηµένης µάθησης στο χώρο της 

τεχνητής νοηµοσύνης.    

 

1.2.5. Θεωρίες µάθησης ενηλίκων  

Οι θεωρίες µάθησης ενηλίκων (adult learning) προήλθαν από την ιδέα ότι οι ενήλικοι µαθαίνουν 

διαφορετικά από τους νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως οι λόγοι της µάθησης τους είναι πολύ διαφορετικοί. 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 17

Σύµφωνα µε την Cross (1981): "Οι ενήλικοι µαθητευόµενοι είναι εθελοντές. ∆εν υπάρχει καταναγκασµός 

κατά τη διδασκαλία των ενηλίκων και εποµένως η δηµιουργία κινήτρων (motivation) δεν είναι συνήθως 

πρόβληµα. Οι ενήλικοι τείνουν να αναζητούν ευκαιρίες µάθησης. Συνήθως αλλαγές της ζωής όπως 

διαζύγιο, αλλαγή εργασίας, απόλυση, συνταξιοδότηση ή γεωγραφική αλλαγή, λειτουργούν ως κίνητρο για 

τον ενήλικο για να αναζητήσει νέες ευκαιρίες µάθησης". Σύµφωνα µε τoυς Zemke & Zemke (1984): "Οι 

ενήλικοι φέρνουν ένα πλούτο πληροφοριών και εµπειριών στην µαθησιακή κατάσταση. Γενικά θέλουν να 

τους συµπεριφέρονται ως ίσους που είναι ελεύθεροι να κατευθύνουν τους εαυτούς τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία".   

 

1.2.5.1. Η θεωρία της Ανδραγωγικής του Knowles 

Η πιο γνωστή θεωρία µάθησης ενηλίκων είναι η Ανδραγωγική (Andragogy) του Malcolm Knowles, η 

οποία είναι µία θεωρία αποκλειστικά για τη µάθηση ενηλίκων (Knowles, 1984a, 1984b, 1975). Η 

Ανδραγωγική έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς στο σχεδιασµό οργανωτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης 

(organizational training programs).  

Ο Knowles δίνει έµφαση στο γεγονός ότι οι ενήλικοι είναι αυτο–κατευθυνόµενοι (self–directed) και 

περιµένουν να αναλαµβάνουν ευθύνη για τις αποφάσεις τους. H αυτο–κατευθυνόµενη µάθηση (self–

directed learning) είναι µία διαδικασία "µέσα στην οποία τα άτοµα παίρνουν πρωτοβουλία, µε ή χωρίς τη 

βοήθεια άλλων, να διαγνώσουν τις µαθησιακές τους ανάγκες, να διατυπώσουν µαθησιακούς σκοπούς, να 

αναγνωρίσουν ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη µάθηση, να επιλέξουν και να εκτελέσουν 

κατάλληλες µαθησιακές στρατηγικές και να αξιολογήσουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα" (Knowles, 1975).  

Η Ανδραγωγική βασίζεται σε πέντε βασικές υποθέσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

µαθητευοµένων (Knowles, 1984a): 

α)  Εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους (Self–concept): Καθώς ένα πρόσωπο ωριµάζει η εικόνα που 

έχει για τον εαυτό του γίνεται από µία εξαρτώµενη προσωπικότητα σε ένα αυτό–κατευθυνόµενο 

ανθρώπινο ον.   

β) Εµπειρία (Experience): Καθώς ένα πρόσωπο ωριµάζει αποκτά ένα ολοένα αυξανόµενο απόθεµα 

εµπειρίας, η οποία γίνεται ένας αυξανόµενος πόρος (resource) για µάθηση.    

γ) Ετοιµότητα για τη µάθηση (Readiness to learn): Καθώς ένα πρόσωπο ωριµάζει η ετοιµότητα του για 

µάθηση γίνεται αυξανόµενα προσανατολισµένη στα αναπτυξιακά καθήκοντα (developmental tasks) των 

κοινωνικών του ρόλων  

δ) Προσανατολισµός της µάθησης (Orientation to learning): Καθώς ένα πρόσωπο ωριµάζει η χρονική 

του προοπτική αλλάζει από µία της αναβαλλόµενης εφαρµογής της γνώσης στην αµεσότητα (immediacy) 

εφαρµογής και συνεπακόλουθα ο προσανατολισµός του αλλάζει από έναν επικεντρωµένο στα θέµατα 

(subject–centeredness) σε έναν επικεντρωµένο στα προβλήµατα (problem–centredness).        

ε) Κίνητρα για τη µάθηση (Motivation to learn): Καθώς ένα πρόσωπο ωριµάζει τα κίνητρα του για τη 

µάθηση είναι εσωτερικά (internal).  

Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ της Ανδραγωγικής και της Παιδαγωγικής είναι (Green, 1998): 
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α) Απαιτήσεις µάθησης: Οι ενήλικοι µαθητευόµενοι πρέπει να ισορροπήσουν τις ευθύνες της ζωής µε 

τις απαιτήσεις της µάθησης σε αντίθεση µε τα παιδιά και τους έφηβους, οι οποίοι µπορούν να αφιερώσουν 

περισσότερο χρόνο στις απαιτήσεις της µάθησης. 

β) Ρόλος του εκπαιδευτή: Οι ενήλικοι µαθητευόµενοι είναι αυτόνοµοι και αυτο–κατευθυνόµενοι, σε 

αντίθεση µε παιδιά και τους έφηβους οι οποίοι βασίζονται στο δάσκαλο για να κατευθύνει τη µάθηση.  

γ) Εµπειρίες της ζωής: Οι ενήλικοι µαθητευόµενοι έχουν ένα µεγάλο ποσό εµπειριών από τη ζωή και 

χρειάζονται να συνδέσουν τη µάθηση στη βάση γνώσης τους, σε αντίθεση µε παιδιά και τους έφηβους οι 

οποίοι φτιάχνουν µία βάση γνώσης.  

δ) Λόγοι για τη µάθηση: Οι ενήλικοι µαθητευόµενοι είναι προσανατολισµένοι στο σκοπό και ξέρουν για 

ποιο σκοπό µαθαίνουν νέες πληροφορίες, ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι συχνά δε βλέπουν το λόγο για να 

πάρουν ένα συγκεκριµένο µάθηµα, απλά ξέρουν ότι πρέπει να µάθουν τις πληροφορίες.   

ε) Μονιµότητα µάθησης: Η µάθηση των ενηλίκων είναι αυτο–παρακινούµενη και τείνει να διαρκεί για 

ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ η µάθηση των παιδιών και των εφήβων είναι αναγκαστική και τείνει να 

εξαφανίζεται σύντοµα µετά τη διδασκαλία.  

Η Ανδραγωγική παρέχει µία σειρά από αρχές για το σχεδιασµό προγραµµάτων µάθησης ενηλίκων 

(Knowles, 1984a, 1984b):  

(1) Υπάρχει η ανάγκη να εξηγείται στους ενήλικους γιατί διδάσκονται συγκεκριµένα πράγµατα, εφόσον 

οι ενήλικοι θέλουν να συµµετέχουν στον προγραµµατισµό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας τους.  

(2) Η διδασκαλία ενδείκνυται να είναι προσανατολισµένη στο έργο (task–oriented) παρά στην 

αποµνηµόνευση. Οι µαθησιακές δραστηριότητες δηλαδή, ενδείκνυται να είναι στο πλαίσιο των 

συνηθισµένων έργων προς εκτέλεση.   

(3) Η διδασκαλία πρέπει να λαµβάνει υπόψη το µεγάλο εύρος των διαφορετικών υποβάθρων των 

µαθητευοµένων. Το µαθησιακό υλικό και οι δραστηριότητες πρέπει να επιτρέπουν διαφορετικά είδη και 

επίπεδα εµπειρίας µε το προς µάθηση αντικείµενο. 

(4) Η διδασκαλία ενδείκνυται να επιτρέπει στους µαθητευόµενους να ανακαλύπτουν πράγµατα για 

τους ίδιους, παρέχοντας βοήθεια και καθοδήγηση στην περίπτωση λαθών, εφόσον οι ενήλικοι είναι αυτο–

κατευθυνόµενοι.  

(5) Ο δάσκαλος ενδείκνυται να έχει το ρόλο του διευκολυντή της µάθησης, παρά το ρόλο του 

αφηγητή (lecturer) ή του βαθµολογητή.  

(6) Οι ενήλικοι µαθαίνουν καλύτερα όταν το προς µάθηση αντικείµενο έχει άµεση σχέση µε την 

εργασία τους ή την προσωπική τους ζωή.   

 

1.3. Είδη µάθησης 

Οι περισσότεροι θεωρητικοί επιστήµονες κατηγοριοποιούν τα είδη µάθησης (kinds of learning) σε 

τρεις τοµείς (domains): στο γνωστικό (cognitive), στον συναισθηµατικό (affective) και στον κινητικό ή 

ψυχοκινητικό τοµέα (motor ή psychomotor domain) (Bloom, 1956, Gagné, 1985 και Reigeluth & Moore, 

1999).  
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1.3.1. Γνωστικός τοµέας 

Ο γνωστικός τοµέας (cognitive domain) είναι ο τοµέας που ασχολείται µε την ανάκληση ή την 

αναγνώριση της γνώσης και την ανάπτυξη της κατανόησης και των διανοητικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων (Bloom, 1956 και Reigeluth & Moore, 1999). Η γνωστική εκπαίδευση (cognitive education) 

υπό αυτή την έννοια, αποτελείται από το σύνολο των διδακτικών µεθόδων που βοηθούν  τους 

µαθητευόµενους στη µάθηση της γνώσης, ώστε να µπορεί να ανακληθεί και να αναγνωριστεί, όπως και 

στην ανάπτυξη των κατανοήσεων και των διανοητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των µαθητευόµενων.    

Ο Bloom και οι συνεργάτες του (1956) ανέπτυξαν µία ταξονοµία, η οποία χρησιµοποιείται 

προκειµένου να κατηγοριοποιηθούν οι τύποι των εκπαιδευτικών επιδιώξεων του γνωστικού τοµέα. 

Σύµφωνα µε την ταξινοµία του Bloom (Bloom's taxonomy) οι βασικοί τύποι µάθησης είναι:  

α) Γνώση (Knowledge): Οι µαθητές µπορούν να θυµηθούν και να ανακαλέσουν πληροφορίες, που 

εκτείνονται από συγκεκριµένες σε αφηρηµένες.    

β) Κατανόηση (Comprehension): Οι µαθητές είναι ικανοί να καταλάβουν και να χρησιµοποιήσουν κάτι 

το οποίο ανακοινώνεται. Οι µαθητές µπορούν να µεταφράσουν, να ερµηνεύσουν και να καταλήξουν 

συµπερασµατικά στην ανακοίνωση. Ο Bloom πίστευε ότι το στάδιο αυτό ήταν η κύρια έµφαση των 

σχολείων και των κολλεγίων.   

γ) Εφαρµογή (Application): Οι µαθητές µπορούν να εφαρµόσουν κατάλληλες έννοιες ή αφαιρέσεις 

(abstractions) σε ένα πρόβληµα ή µία κατάσταση ακόµα και όταν δεν τους ζητείται να πράξουν µε αυτό 

τον τρόπο.  

δ) Ανάλυση (Analysis): Οι µαθητές µπορούν να διαχωρίσουν το υλικό στα µέρη του και και να 

καθορίσουν τις σχέσεις µεταξύ των µερών αυτών.    

ε) Σύνθεση (Synthesis): Οι µαθητές µπορούν να δηµιουργήσουν ένα προϊόν, να συνδυάσουν µέρη από 

προηγούµενες εµπειρίες µε νέο υλικό προκειµένου να δηµιουργήσουν µία ολότητα.   

στ) Αξιολόγηση (Evaluation): Οι µαθητές κάνουν κρίσεις σχετικά µε την αξία των υλικών, των ιδεών 

κοκ.   

 Ο Ausubel (1968) διέκρινε δύο τύπους µάθησης: 

α) Μηχανική µάθηση (Rote Learning), στην οποία το υλικό που έχει µάθει ο µαθητευόµενος 

αποτελείται από "διακριτά µέρη και σχετικά αποµονωµένες οντότητες, οι οποίες σχετίζονται µε τη 

γνωστική δοµή µε έναν αυθαίρετο, αυτολεξεί τρόπο, ο οποίος δεν επιτρέπει την καθιέρωση σηµαντικών 

σχέσεων".     

β) Μάθηση που έχει "νόηµα" (Meaningful Learning), η οποία "πραγµατοποιείται αν ο στόχος της 

µάθησης µπορεί να συνδεθεί µε έναν µη αυθαίρετο, µόνιµο τρόπο µε αυτά που ο µαθητευόµενος ήδη 

ξέρει και αν ο µαθητευόµενος υιοθετήσει ένα αντίστοιχο σύνολο µάθησης προκειµένου να πράξει µε τον 

τρόπο αυτό".  

Ο Anderson (1983) διέκρινε δύο είδη γνώσης: 

1) ∆ηλωτική γνώση (Declarative Knowledge), η οποία αποτελείται από "µπλόκ (chunks) ή γνωστικές 

µονάδες (cognitive units). Οι γνωστικές µονάδες µπορούν να είναι προτάσεις, συµβολοσειρές ή εικόνες 

του χώρου. Σε κάθε περίπτωση µία γνωστική µονάδα κωδικοποιεί ένα σύνολο στοιχείων σε µία 

συγκεκριµένη σχέση. Τα µπλοκ αυτά δεν περιέχουν περισσότερα από πέντε στοιχεία".    
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2) ∆ιαδικαστική γνώση (Procedural Knowledge), η οποία είναι "γνώση σχετικά µε το πώς να κάνει 

κανείς πράγµατα". 

Με παρόµοιο τρόπο, ο Merill (1983) πρότεινε την ακόλουθη ταξινοµία:    

1) Ενθύµηση κατά λέξη (Remember verbatim), η οποία "σχετίζεται µε την κυριολεκτική αποθήκευση 

και ανάκληση πληροφοριών". 

2) Ενθύµηση µέσω παράφρασης (Remember paraphrased), η οποία "σχετίζεται µε την ενσωµάτωση 

ιδεών στη συνδετική µνήµη (associative memory)". 

3) Χρήση γενίκευσης (Use a generality), στην οποία ο µαθητευόµενος "χρησιµοποιεί ένα γενικό κανόνα 

προκειµένου να επεξεργαστεί συγκεκριµένες πληροφορίες". 

4) Εύρεση µιας γενίκευσης (Find a generality), στην οποία ο µαθητευόµενος "βρίσκει µία νέα 

γενίκευση ή µία διαδικασία ανώτερου επιπέδου". 

Ο Gagné (1985) πρότεινε µία ταξινοµίαµαθησιακών αποτελεσµάτων µε τρεις κύριες κατηγορίες για 

το γνωστικό τοµέα:  

1) Λεκτική πληροφορία (Verbal Information), στην οποία ο µαθητευόµενος "µπορεί να µάθει να 

διατυπώνει ή να δηλώνει ένα γεγονός ή ένα σύνολο γεγονότων, χρησιµοποιώντας τον προφορικό λόγο ή 

τη γραφή, την πληκτρολόγηση ή ακόµα και το σχεδιασµό µιάς εικόνας".    

2) ∆ιανοητικές δεξιότητες (Intellectual Skills), στην οποία ο µαθητευόµενος "αλληλεπιδρά µε το 

περιβάλλον χρησιµοποιώντας σύµβολα".   

3) Γνωστικές στρατηγικές (Cognitive Strategies), στην οποία "το άτοµο έχει µάθει δεξιότητες για να 

διαχειρίζεται την προσωπική του µάθηση, µνήµη (remembering) και σκέψη". 

Οι Reigeluth και Moore (1999) προτείνουν µία ταξονοµία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί σύνθεση 

των προηγούµενων ταξονοµιών:   

1) Αποµνηµόνευση πληροφοριών (Memorize information):  

Είναι το πιο απλό και επιφανειακό επίπεδο µάθησης, στο οποίο απευθύνθηκαν εκτενώς οι 

συµπεριφοριστές. Οι υποστηρικτές της γνωστικής ψυχολογίας εξερεύνησαν επίσης τη χρήση µνηµονικών 

και µεταγνωστικών δεξιοτήτων (metacognitive skills) (γνώση για το πως µαθαίνει κανείς και ποιες είναι οι 

διαδικασίες της σκέψης του) προκειµένου να βοηθήσουν τους µαθητευόµενους να αποµνηµονεύσουν 

πληροφορίες. Το είδος αυτό της µάθησης έχει υπερχρησιµοποιηθεί στα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά 

πλαίσια στις µέρες µας, εφόσον είναι το πιο εύκολο να διδαχθεί και να εξεταστεί.  

2) Κατανόηση σχέσεων (Understand relationships) 

Η κατανόηση είναι κυρίως θέµα µάθησης των σχέσεων µεταξύ στοιχείων γνώσης. Η κατασκευή 

τέτοιων σχέσεων από τους µαθητευόµενους, οργανώνει τα στοιχεία γνώσης σε δοµές γνώσης (knowledge 

structures), οι οποίες συνήθως καλούνται σχήµατα (schemata). Οι γνωστικές θεωρίες µάθησης 

προσπάθησαν να ερευνήσουν τις εσωτερικές αυτές γνωστικές δοµές, γεγονός που αποτέλεσε ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα τους έναντι των συµπεριφορικών θεωριών µάθησης.     

3) Εφαρµογή δεξιοτήτων (Apply skills) 

Ο συµπεριφορισµός βοήθησε πολύ στην κατανόηση της διδασκαλίας και του ελέγχου αυτού του 

είδους µάθησης και οι γνωστικές θεωρίες προσέθεσαν στη βάση αυτή. Η εφαρµογή δεξιοτήτων αν και 
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δυσκολότερη στη διδασκαλία και τον έλεγχο από τη αποµνηµόνευση πληροφοριών, είναι τυπικά 

ευκολότερη από την ανάπτυξη βαθιάς κατανόησης σχετικά µε πολύπλοκα φαινόµενα.   

4) Εφαρµογή γενικών δεξιοτήτων (Apply generic skills)  

Οι δεξιότητες της κατηγορίας αυτής είναι ανεξάρτητες περιοχής (domain–independent) (µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικές περιοχές σε διαφορετικό βαθµό), σε αντίθεση µε τις δεξιότητες της 

προηγούµενης κατηγορίας και συνήθως απαιτείται περισσότερος χρόνος προκειµένου να αναπτυχθούν. Η 

εφαρµογή γενικών δεξιοτήτων αντιστοιχεί µε τα επίπεδα ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση του Bloom. 

Το είδος αυτό της µάθησης, το οποίο είναι και το δυσκολότερο να διδαχθεί, περιλαµβάνει δεξιότητες 

σκέψης ανώτερης τάξης (higher order thinking skills), µε τις οποίες θα ασχοληθούµε εκτενώς στην 

επόµενη παράγραφο, µαθησιακές στρατηγικές (learning strategies) και µεταγνωστικές δεξιότητες 

(metacognitive skills).      

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι ταξινοµίες µάθησης που παρουσιάστηκαν παραπάνω, όπου 

και αντιστοιχίζονται τα διάφορα είδη µάθησης:      

Πίνακας 1.1. Ταξινοµίες µάθησης    

Bloom Gagné Ausubel Anderson Merill Reigeluth 

Γνώση 
Μηχανική 

µάθηση  

Ενθύµηση κατά 

λέξη 

Αποµνηµόνευση 

πληροφοριών 

Κατανόηση  

Λεκτική 

πληροφορία Μάθηση που 

έχει «νόηµα» 

∆ηλωτική 

γνώση Ενθύµηση µέσω 

παράφρασης 

Κατανόηση 

σχέσεων 

Εφαρµογή 
∆ιανοητικές 

δεξιότητες 
 

∆ιαδικαστική 

γνώση 

Χρήση µιας 

γενίκευσης 

Εφαρµογή 

δεξιοτήτων  

Ανάλυση  

Σύνθεση 

Αξιολόγηση 

Γνωστικές 

στρατηγικές 
  

Εύρεση µιας 

γενίκευσης 

Εφαρµογή 

γενικών 

δεξιοτήτων 

Πηγή: Reigeluth & Moore (1999) 

 

1.3.2. Συναισθηµατικός τοµέας 

Η συναισθηµατική εκπαίδευση (affective education) αναφέρεται στην εκπαίδευση για προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη, αισθήµατα, συναισθήµατα, ήθη και αξίες της ηθικής. Συνήθως η συναισθηµατική 

εκπαίδευση είναι αποµονωµένη στα αναλυτικά προγράµµατα (Ackerson, 1991/1992 και Beane, 1990). Η 

εκπαίδευση για το συναίσθηµα (education for affect) επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση αφορά το να γίνουµε 

"ανθρώπινοι" (human), οπότε η εκπαίδευση πρέπει να αφορά το συναίσθηµα, οπότε δεν µπορεί να 

διαχωριστει από άλλες πλευρές του αναλυτικού προγράµµατος (Beane, 1990). 

Ο συναισθηµατικός τοµέας (affective domain) αναφέρεται στα συστατικά της συναισθηµατικής 

ανάπτυξης που εστιάζουν σε εσωτερικές αλλαγές ή διαδικασίες, ή σε κατηγορίες συµπεριφοράς στα 

πλαίσια της συναισθηµατικής εκπαίδευσης ως διαδικασίας (process) ή ως τελικού προϊόντος (end–

product). Η συναισθηµατική εκπαίδευση ως διαδικασία αναφέρεται στην προσωπική ανάπτυξη ή στις 

εσωτερικές αλλαγές προκειµένου να υπηρετήσει τα "καλύτερα" συµφέροντα των ατόµων και της 
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κοινωνίας, ενώ η συναισθηµατική εκπαίδευση ως τελικό προϊόν  αναφέρεται στα αποτελέσµατα αυτής της 

διαδικασίας: ένα άτοµο "ανεπτυγµένο συναισθηµατικά" (affectively developed) (Reigeluth & Martin, 

1999).    

Η πιο γνωστή ταξινοµία του συναισθηµατικού τοµέα, η οποία έχει χρησιµοποιηθεί και περισσότερο, 

είναι η "συναισθηµατική ταξινοµία" (affective taxonomy) των Krathwohl, Bloom και Masia (1964), η οποία 

βασίζεται στην αρχή της εσωτερίκευσης (internalization), της διαδικασίας µε την οποία µία στάση ή αξία 

γίνεται αυξανόµενα µέρος του ατόµου.  

Η ταξινοµία των Krathwohl, Bloom και Masia περιλαµβάνει πέντε κατηγορίες: α) Πρόσληψη 

(Receiving), β) Ανταπόκριση (Responding), γ) Αποτίµηση (Valuing), δ) Οργάνωση (Organization) και ε) 

Χαρακτηρισµός από µία αξία ή ένα πλέγµα αξιών (Characterization by a value or value complex). Οι πέντε 

αυτές κατηγορίες διαµορφώθηκαν ώστε να είναι ιεραρχικές (να "χτίζεται" η µία πάνω στην άλλη). Η 

ταξινοµία αυτή έχει χαρακτηριστεί ως πολύ γενική, αφηρηµένη, υπερβολικά βασισµένη στη γνώση και 

περιορισµένη στην προοπτική, ενώ έχει αµφισβητηθεί και ο ιεραρχικός της χαρακτήρας (Martin & Briggs, 

1986).  

Οι Martin και Briggs (1986) ανέπτυξαν τη δική τους συναισθηµατική ταξινοµία µε την αυτο–

ανάπτυξη (self–development) να είναι η περισσότερο περιεκτική από τις συναισθηµατικές κατασκευές και 

την κοινωνική ικανότητα (social competence), τις αξίες (values), τα ήθη (morals) και αξίες της ηθικής 

(ethics), την συνεχιζόµενη παρώθηση (continuing motivation), το ενδιαφέρον (interest), τις στάσεις 

(attitudes) και τα συναισθήµατα (emotions) και αισθήµατα (feelings) ως υποκατηγορίες (subcomponents). 

Η ταξινοµία αυτή είχε ως σκοπό να περιγράψει µαθησιακά αποτελέσµατα στο συναισθηµατικό τοµέα, 

δηλαδή να συσχετίσει τη γνωστική µε τη συναισθηµατική περιοχή. Αυτό όµως δεν µπορούσε να γίνει, 

όπως αναγνώρισαν οι Martin και Briggs, προτού ο συναισθηµατικός τοµέας οριστεί και περιγραφεί 

καλύτερα.          

Η περιγραφή των ειδών µάθησης του συναισθηµατικού τοµέα πέρασε από την ανάπτυξη 

ταξονοµιών στην ανάπτυξη εννοιολογικών µοντέλων (conceptual models). Οι Martin και Reigeluth (1999) 

προτείνουν ένα εννοιολογικό µοντέλο για το συναισθηµατικό τοµέα, το οποίο έχει έξι διαστάσεις 

(dimensions) και τρεις κύριες συνιστώσες (components) για την κάθε διάσταση.  

Οι διαστάσεις του µοντέλου των Martin και Reigeluth είναι: 

1) Συναισθηµατική ανάπτυξη (Emotional Development): Κατανόηση των προσωπικών αισθηµάτων και 

των αισθηµάτων των άλλων και των συναισθηµατικών αξιολογήσεων, µάθηση της διαχείρισης των 

αισθηµάτων αυτών και θέληση για να πράξει κάποιος κατ' αυτόν τον τρόπο.    

2) Ηθική ανάπτυξη (Moral Development): Κατασκευή κωδίκων (codes) συµπεριφοράς και λογικών 

(rationales) για να τις ακολουθήσει κάποιος, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης προκοινωνικών 

στάσεων, που έχουν σχέση µε φροντίδα, δικαιοσύνη, ισότητα κλπ.   

3) Κοινωνική ανάπτυξη (Social Development): Κατασκευή δεξιοτήτων και στάσεων για την εγκαινίαση 

και εγκαθίδρυση αλληλεπιδράσεων και τη διατήρηση σχέσεων µε άλλους, συµπεριλαµβανοµένων των 

οµοτίµων (peers), της οικογένειας, των συνεργατών και αυτών που είναι διαφορετικοί από εµάς.   

4) Πνευµατική ανάπτυξη (Spiritual Development): Καλλιέργεια της επίγνωσης και της εκτίµησης 

πνευµατικών θεµάτων που σχετίζονται µε την ψυχή, τη θρησκευτική πίστη κλπ.  
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5) Αισθητική ανάπτυξη (Aesthetic Development): Απόκτηση µίας εκτίµησης για την οµορφιά και το 

στυλ, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας για αναγνώριση και δηµιουργία αυτής. Συχνά είναι 

συνδεδεµένη µε την τέχνη και τη µουσική, όµως περιλαµβάνει επίσης την αισθητική των ιδεών.   

6) Παρωθητική ανάπτυξη (Motivational Development): Καλλιέργεια ενδιαφερόντων και της επιθυµίας 

για καλλιέργεια ενδιαφερόντων, βασισµένη στη χαρά ή τη χρησιµότητα που παρέχουν, 

συµπεριλαµβανοµένων τόσο επαγγελµατικών όσο και µη επαγγελµατικών επιδιώξεων. 

Οι κύριες συνιστώσες για την κάθε διάσταση είναι: α) Γνώση (Knowledge), η οποία αφορά 

κατανοήσεις και πληροφορίες που σχετίζονται µε τη διάσταση, β) ∆εξιότητες (Skills), οι οποίες αφορούν 

ικανότητες που βασίζονται σε κλίσεις, σχετική γνώση και πρακτική για ικανή απόδοση και γ) Στάσεις 

(Attitudes), οι οποίες αφορούν θετικές, ουδέτερες ή αρνητικές ανταποκρίσεις σχετικά µε ένα σηµείο 

αναφοράς, που αναπαρίστανται συνήθως ως θέσεις και προθέσεις.      

 

1.3.3. Ψυχοκινητικός τοµέας 

Οι φυσικές (physical) ή ψυχοκινητικές (psychomotor) δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα ενός 

ανθρώπου να εκτελεί πρακτικές δραστηριότητες µε έναν ικανό (competent) τρόπο. Οι δραστηριότητες 

αυτές µπορούν να προέρχονται από τον τοµέα των αθληµάτων, από το χώρο της εργασίας ή να αφορούν 

τον ελεύθερο χρόνο.  

Παρά τις πρόσφατες κοινωνικοοικονοµικές τάσεις, όπως ο αυτοµατισµός στο χώρο της εργασίας, η 

σηµασία των φυσικών δεξιοτήτων στα άτοµα και στην κοινωνία µοιάζει να έχει διατηρηθεί και ίσως να έχει 

αυξηθεί. Ειδικότερα στο χώρο της εργασίας, η περιοχή της φυσικής δραστηριότητας έχει ήδη γίνει 

αποδεκτή ως ικανή να µετρηθεί µέσω αντικειµενικών µέτρων απόδοσης όπως η ταχύτητα, η 

παραγωγικότητα, τα ποσοστά σφάλµατος κλπ. Πολλές εταιρείες, οι οποίες είχαν στο παρελθόν πλήρως 

αυτοµατοποιήσει την παραγωγή τους, έχουν στις µέρες µας επαναφέρει το ανθρώπινο δυναµικό, εφόσον 

καλά εκπαιδευµένοι άνθρωποι έχουν πολύ συχνά καλύτερη απόδοση από τα ροµπότ, τόσο στην 

παραγωγικότητα όσο και στην ποιότητα εργασίας (Romiszowski, 1999).          

Σύµφωνα µε τον Romiszowski (1999), οι ψυχοκινητικές δεξιότητες (όπως και οι δεξιότητες των 

άλλων τοµέων) περιλαµβάνουν δεξιότητες από ένα συνεχές δεξιοτήτων (skills continuum) από 

αναπαραγωγικές (reproductive) έως παραγωγικές δεξιότητες (productive skills). Ειδικότερα: 

α) Αναπαραγωγικές δεξιότητες: Αφορούν επαναληπτικές ή αυτοµατοποιηµένες δεξιότητες (όπως 

δακτυλογράφηση, αλλαγή ταχύτητας,  γρήγορο τρέξιµο κλπ). 

β) Παραγωγικές δεξιότητες: Αφορούν δεξιότητες "στρατηγικής" ή "προγραµµατισµού", οι οποίες 

απαιτούν από το άτοµο να παράγει µία ανταπόκριση που εξαρτάται από συγκεκριµένη κατάσταση (όπως 

ζωγραφική, συµµετοχή σε οµαδικό άθληµα κλπ).                

 

1.4. Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας 

Μέθοδος διδασκαλίας (Εξαρχάκος, 1993) είναι ένα οργανωµένο σύστηµα γνώσεων, στάσεων και 

ενεργειών το οποίο: α) Έχει µία συγκεκριµένη φιλοσοφία, β) Έχει καθορισµένες αρχές, γ) Υποστηρίζει 

κάποια τεχνική και πορεία διδασκαλίας, και δ) Στοχεύει στην επίτευξη των γενικών εκπαιδευτικών σκοπών 

και των συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων του γνωστικού αντικειµένου στο οποίο χρησιµοποιείται. 
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Η µέθοδος διδασκαλίας δεν πρέπει να συγχέεται µε την πορεία που ακολουθείται κατά τη 

διδασκαλία. Η πορεία της διδασκαλίας καθορίζεται από: α) Το ρόλο του δασκάλου, β) Το ρόλο του 

µαθητή, γ) Τους τρόπους µε τους οποίους ο µαθητής θα οικοδοµήσει τη γνώση, δ) Τις ικανότητες και 

στάσεις που θέλουµε να αποκτήσει ο µαθητής, ε) Τη φύση και τους σκοπούς της διδακτέας ύλης και στ) 

Τα µέσα της διδασκαλίας. 

Οι µέθοδοι διδασκαλίας ανάλογα µε τις αρχές και τη φιλοσοφία τους, κατατάσσονται στις 

δασκαλοκεντρικές, τις µαθητοκεντρικές και τις συνεργατικές ή συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας (στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται επίσης ως παλιές, νέες και σύγχρονες µέθοδοι διδασκαλίας). Στη συνέχεια θα 

παρουσιάσουµε τις βασικές αρχές της κάθε κατηγορίας και θα αναφέρουµε τις γνωστότερες και 

χαρακτηριστικότερες µεθόδους. Για επιπλέον ανάλυση βλέπε Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003 και Κορρές, 

2000.  

 

1.4.1. ∆ασκαλοκεντρικές µέθοδοι  

Οι δασκαλοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας έχουν ως επίκεντρο το δάσκαλο και ως θεµελιώδη αρχή 

την προσαρµογή του µαθητή στο ρυθµό και στον τρόπο σκέψης που έχει προκαθορίσει ο δάσκαλος 

(Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  

Ο δάσκαλος ο οποίος αποτελεί την αυθεντία µέσα στην τάξη, θεωρείται ότι κατέχει έναν όγκο 

επιστηµονικών και άλλων γνώσεων τις οποίες πρέπει να µεταδώσει στους µαθητές του. Ο µαθητής 

συµµετέχει παθητικά στην διδακτική διαδικασία και δέχεται τις περισσότερες φορές άκριτα και 

αναντίρρητα ότι του προσφέρει ο δάσκαλος. Η διδασκαλία έχει ως κύριο σκοπό την προσφορά γνώσεων 

και την απόκτηση δεξιοτήτων. Το µάθηµα γίνεται µε αφηγηµατικό τρόπο, κάτω από τον απόλυτο 

προγραµµατισµό και την απόλυτη καθοδήγηση του δασκάλου. 

Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα δασκαλοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας είναι: α) η µέθοδος 

του J. F. Herbart ή ερβαρτιανή µέθοδος διδασκαλίας (Εξαρχάκος, 1993) και β) η τριµερής πορεία 

διδασκαλίας, την οποία δηµιούργησαν οι παιδαγωγοί της λεγόµενης Πειραµατικής Παιδαγωγικής, µε κύριο 

εκπρόσωπο τον W. Lay (Εξαρχάκος, 1993). 

 

1.4.2. Μαθητοκεντρικές µέθοδοι 

Οι µαθητοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας έχουν ως επίκεντρο το µαθητή και ως βασική αρχή την 

απόλυτη και συνειδητή συµµετοχή του µαθητή σε όλες της φάσεις της διαδικασίας µάθησης (Κυριαζής & 

Μπακογιάννης, 2003). 

Ο δάσκαλος παρακολουθεί τη δραστηριότητα των µαθητών και τους καθοδηγεί µόνο εάν του το 

ζητήσουν. Ο µαθητής θέτει τους δικούς του στόχους και προβληµατισµούς και αναπτύσσει  δικές του 

πρωτοβουλίες, µαθαίνει να αυτενεργεί, να ερευνά και να πειραµατίζεται και µπορεί µε τους συµµαθητές 

του να αλλάξει την πορεία της διδασκαλίας προκειµένου να επιτύχει τους στόχους που έθεσε. Η 

διδασκαλία έχει ως σκοπό να προσφέρει στο µαθητή τις απαραίτητες γνώσεις και να τον µάθει να 

επεκτείνει και να γενικεύει αυτές τις γνώσεις µόνος του, αλλά και να τον βοηθήσει να διαµορφώσει µία 
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προσωπικότητα ελεύθερη και δηµιουργική που θα κάνει τις δικές της επιλογές, µε πνεύµα συνεργασίας και 

αλληλοσεβασµού.  

Ο Αµερικανός παιδαγωγός  J. Dewey άσκησε έντονη κριτική κατά της µεθόδου του Herbart, από τα 

τέλη του 19ου αιώνα. Ο Dewey εισήγαγε τη µέθοδο των βιωµάτων ή σχεδίων (projects), η οποία έχει ως 

βάση την αναβίωση καταστάσεων που υπάρχουν στην κοινωνία. Βασική παιδαγωγική αρχή της µεθόδου 

αυτής είναι η «µάθηση διά του πράττειν» (Learning by Doing) (Dewey, 1933, 1938). Κατά τον Dewey η 

σχέση που υπάρχει µεταξύ διδασκαλίας – µάθησης είναι η ίδια µε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ πώλησης 

και αγοράς: Όσο καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά είναι η διδασκαλία, τόσο καλύτερα είναι τα µαθησιακά 

αποτελέσµατα.    

Άλλες γνωστές µαθητοκεντρικές µέθοδοι είναι η µέθοδος του O. Decroly (Βερτσέτης, 1997), η 

µέθοδος της M. Montessori (Montessori, 1912), το Dalton–plan το οποίο δηµιούργησε και εφάρµοσε η H. 

Parkhurst στο Dalton της Μασαχουσέτης το 1922 και στη Μ. Βρετανία από το 1923 και έπειτα (Parkhurst, 

1922), το Winnetka–plan το οποίο επινόησε και εφάρµοσε ο C. Washburne στην περιοχή Winnetka του 

Σικάγο (Washburn, 1926 και Washburn & Marland, 1963), το σχέδιο Jena–plan το οποίο σχεδίασε και 

εφάρµοσε ο P. Petersen, στο πειραµατικό σχολείο του Πανεπιστηµίου της Jena, από το 1923 και έπειτα 

(Βερτσέτης, 1997), η µέθοδος «ελεύθερης εργασίας σε οµάδες» του R. Cousinet (Cousinet, 1957) και η 

µέθοδος του Ελβετού R. Dottrens (Βερτσέτης, 1997).  

 

1.4.3. Συµµετοχικές–Συνεργατικές Μέθοδοι  

Ο κύριος άξονας των µεθόδων αυτών είναι η συνεργασία των µαθητών µεταξύ τους και µε το 

δάσκαλο, γι’ αυτό τις ονοµάζουµε συµµετοχικές ή συνεργατικές µεθόδους διδασκαλίας (Κυριαζής & 

Μπακογιάννης, 2003).  

Ο δάσκαλος συνεργάζεται µε τους µαθητές του, καθοδηγώντας τους όταν κρίνει ότι είναι 

απαραίτητο ή όταν το ζητήσουν οι ίδιοι. Με κατάλληλες ερωτήσεις ή νύξεις βοηθάει τους µαθητές του να 

καταστρώσουν ένα σχέδιο εργασίας και να χαράξουν τη στρατηγική και την πορεία που θα ακολουθήσουν 

κατά την εκτέλεση του σχεδίου, χωρίς να περιορίζει την ελεύθερη συµµετοχή των µαθητών. Οι µαθητές 

εργάζονται πολλές φορές σε οµάδες και συνεργάζονται µεταξύ τους για την επίτευξη κάποιου κοινού 

σκοπού. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται επίσης µε τη συνεργασία µαθητών και δασκάλου.  

Η διδασκαλία δεν αποβλέπει µόνο στην µετάδοση γνώσεων, αλλά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του µαθητή. Το σχολείο δεν είναι ένας «µικρόκοσµος» της κοινωνίας, όπως έλεγε ο 

Dewey, είναι η ίδια η κοινωνία. Είναι λοιπόν ανάγκη να αναπτυχθεί στο σχολείο µια οµαδική και 

δηµοκρατική ζωή, µε όλες τις δηµοκρατικές διαδικασίες της κοινωνίας, τις οποίες υποστηρίζουν οι 

συνεργατικές µέθοδοι διδασκαλίας. 

 

1.5. Μοντέλα διδασκαλίας 

Μοντέλο διδασκαλίας ή διδακτικό µοντέλο είναι µια σχηµατοποιηµένη απόδοση της διδακτικής 

διαδικασίας σε συνοπτική µορφή διδακτικής πορείας. Τα διδακτικά µοντέλα έκαναν την εµφάνιση τους 

στην δεκαετία του 1960 και κινούνται στη λογική των σχεδίων διδασκαλίας (plans) (Κυριαζής & 

Μπακογιάννης, 2003).  
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Τα µοντέλα διδασκαλίας βοηθούν: α) Στη διαµόρφωση µιας συνολικής άποψης για την διδακτική 

διαδικασία (στάσεις και συµπεριφορές, τρόπος διαπραγµάτευσης της γνώσης από τον δάσκαλο και τους 

µαθητές, αξιολόγηση της διδασκαλίας), β) Στον έλεγχο της ποιότητας της διδασκαλίας και στην 

τροποποίηση και βελτίωση αυτής, γ) Στον έλεγχο της κοινωνικής, συναισθηµατικής, νοητικής κατάστασης 

των µαθητών και στη βελτίωση του κλίµατος της τάξης και δ) Στην επινόηση τρόπων για την βελτίωση 

της επίδοσης των µαθητών.   

Σύµφωνα µε τους Bruce Joyce και Marsha Weil (1986) τα µοντέλα διδασκαλίας είναι ουσιαστικά 

µοντέλα µάθησης, εφόσον καθώς βοηθάµε τους µαθητές να αποκτήσουν πληροφορίες, ιδέες, δεξιότητες, 

αξίες, τρόπους σκέψεις και µέσα έκφρασης τους, τους διδάσκουµε επίσης πώς να µαθαίνουν. Ο τρόπος µε 

τον οποίο διεξάγεται η µάθηση έχει µία ισχυρή επίδραση στις ικανότητες των µαθητών να εκπαιδεύονται 

µόνοι τους.     

Οι Joyce και Weil (1986) κατατάσσουν τα µοντέλα διδασκαλίας σε τέσσερις οµάδες (families), µε 

κοινούς προσανατολισµούς στους ανθρώπους και στο πως αυτοί µαθαίνουν. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε 

τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας, καταγράφοντας τα πλέον γνωστά µοντέλα διδασκαλίας που 

µπορούν να καταταχθούν σε κάθε οµάδα:  

α) Οµάδα επεξεργασίας πληροφοριών (The Information Processing Family)  

Αν και όλες οι προσπάθειες για να εκπαιδεύσουµε ένα µαθητή περιλαµβάνουν επεξεργασία 

πληροφοριών, τα µοντέλα της οµάδας επεξεργασίας πληροφοριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να 

βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν και να χειριστούν δεδοµένα. Τα µοντέλα αυτά δεν ασχολούνται 

µε µηχανιστικές θεωρίες για το ανθρώπινο µυαλό (όπως η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών για τη 

µάθηση της Γνωστικής Ψυχολογίας), µάλιστα πολλά από αυτά έχουν µία µη δοµηµένη άποψη για το 

χειρισµό πληροφοριών.  

Τα πιο γνωστά µοντέλα τα οποία µπορούν να καταταχθούν στην οµάδα επεξεργασίας πληροφοριών 

είναι: α) Το µοντέλο κατάκτησης εννοιών (Concept Attainment Model) των Bruner, Goodnow και Austin 

(Bruner, Goodnow & Austin, 1967), β) Το µοντέλο επαγωγικής σκέψης της Taba (Taba, 1966), γ) Το 

µοντέλο της επιστηµονικής αναζήτησης του Suchman (Inquiry Training) (Suchman, 1960, 1962), δ) Το 

µοντέλο της εκθετικής διδασκαλίας του Ausubel (Expository Teaching) (Ausubel, 1963), ε) Το µοντέλο 

της επίλυσης προβλήµατος (Problem Solving) (Polya, 1973, Brady, 1991 και Τουµάσης, 1994). 

 

β) Προσωπική οµάδα (The Personal Family)  

Τα µοντέλα της προσωπικής οµάδας βασίζονται στην άποψη ότι ο καθένας µας βλέπει τον κόσµο 

από µια οπτική που πηγάζει από τις εµπειρίες µας, το περιβάλλον και τις σχέσεις µας. Ο καθένας µας 

κουβαλάει ένα "ζευγάρι φακών", µέσα από το οποίο ερµηνεύει τα γεγονότα, µεταφράζει τη γλώσσα και 

µετασχηµατίζει τις πληροφορίες δίνοντας τους νέο νόηµα. Το περιβάλλον µας δίνει τη γλώσσα, µέσω της 

οποίας αναπτύσσουµε κοινές κατανοήσεις, και τα υπόλοιπα τεχνήµατα της "κουλτούρας". Το περιβάλλον 

διαµορφώνει πως συµπεριφερόµαστε και πως αισθανόµαστε και εµείς µε τη σειρά µας διαµορφώνουµε το 

περιβάλλον µας.  
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Τα µοντέλα της προσωπικής οµάδας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να βελτιώσουµε τα 

προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα συναισθήµατα των µαθητών µας και να αναζητήσουµε 

ευκαιρίες να τους κάνουµε συνεργάτες µας και να επικοινωνήσουµε θετικά µαζί τους. 

Τα πιο γνωστά µοντέλα που µπορούν να καταταχθούν στην προσωπική οµάδα  είναι: α) Το µοντέλο 

της έµµεσης διδασκαλίας (Indirect instruction ή Nondirective teaching), µε κύριο εισηγητή τον Carl 

Rogers (Rogers, 1969) και β) τα µοντέλα της Συνεκτικής (Synectics) του W. Gordon (Gordon, 1961).  

 

γ) Κοινωνική οµάδα (The Social Family)  

Τα µοντέλα της κοινωνικής οµάδας συνδυάζουν δύο απόψεις: Η µία άποψη αφορά τη µάθηση και 

υποστηρίζει ότι η συνεργατική συµπεριφορά προκαλεί το ενδιαφέρον, όχι µόνο κοινωνικά, αλλά και 

διανοητικά, εποµένως οι εργασίες που απαιτούν κοινωνική αλληλεπίδραση θα προκαλέσουν τη µάθηση. Η 

δεύτερη άποψη αφορά την κοινωνία και υποστηρίζει ότι ο κεντρικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι να 

προετοιµάσει τους µαθητές να γίνουν πολίτες µίας δηµοκρατικής κοινωνίας.     

Το πιο γνωστό µοντέλο που µπορεί να καταταχθεί στην κοινωνική οµάδα είναι το µοντέλο 

συνεργατικής έρευνας (Group–Investigation Model), το οποίο αναπτύχθηκε το 1954 από τον H. Thelen 

και τελειοποιήθηκε το 1976 από τους S. Sharan και Y. Sharan (Thelen, 1954, 1967, Sharan, 1980 και 

Sharan & Sharan, 1976). 

   

δ) Οµάδα συστηµάτων συµπεριφοράς (The Behavioral Systems Family) 

Η οµάδα συστηµάτων συµπεριφοράς βασίζεται στις αρχές των συµπεριφορικών θεωριών µάθησης. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της χρήσης 

συµπεριφορικών τεχνικών σε ένα µεγάλο εύρος προβληµάτων, από φοβίες και ελλείψεις κοινωνικών 

δεξιοτήτων, έως  προβλήµατα συµπεριφοράς και έλεγχο άγχους.  

Τα πιο γνωστά µοντέλα που µπορούν να καταταχθούν στην οµάδα συστηµάτων συµπεριφοράς 

είναι: α) το µοντέλο της άµεσης ή κατευθυνόµενης διδασκαλίας (Direct Instruction ή Explicit Instruction ή 

Direct Teaching), β) το µοντέλο της µίµησης συµπεριφοράς προτύπων του Bandura (1971), γ) το 

µοντέλο αξιοποίησης του χρόνου του J. Caroll (1963), δ) το µοντέλο της κυριαρχίας στη µάθηση (Mastery 

Learning), το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά από τον Morrison τη δεκαετία του 1930 (Saettler, 1990) και στη 

συνέχεια από τον B. Bloom (1971), ο οποίος βασίστηκε στο µοντέλο του Caroll και ε) µία παραλλαγή του 

µοντέλου της κυριαρχίας στη µάθηση των J. Block και L. Anderson (1975).  

Για περισσότερες πληροφορίες και επιπλέον ανάλυση βλέπε Joyce & Weil (1986 ή κάποια από τις 

επόµενες εκδόσεις του βιβλίου), Κυριαζής & Μπακογιάννης (2003) και Κορρές (2000).             

 

1.6. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

1.6.1. Αφηγηµατικές προσεγγίσεις 

Οι αφηγηµατικές διδακτικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν τις αρχές των δασκαλοκεντρικών µεθόδων 

και µοντέλων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος περιγράφει, διηγείται ή δίνει κάποιες πληροφορίες στους µαθητές 

του, ενώ οι µαθητές παρακολουθούν παθητικά, παραµένοντας αµέτοχοι και κρατώντας κάποιες φορές 

σηµειώσεις. Ο δάσκαλος απευθύνεται στο µέσο µαθητή, θεωρώντας ότι όλοι οι µαθητές έχουν ένα βασικό 
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υπόβαθρο. Επίσης ο ρυθµός διδασκαλίας είναι ο ίδιος για όλους τους µαθητές (Εξαρχάκος, 1993, 

Βερτσέτης, 1997 και Τουµάσης, 1994). 

Αν και οι αφηγηµατικές προσεγγίσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις σύγχρονες απόψεις σχετικά µε τη 

µάθηση και τη διδασκαλία, σε ορισµένες περιπτώσεις ο δάσκαλος ενδείκνυται να χρησιµοποιεί κάποια 

αφηγηµατική διδακτική προσέγγιση. Ειδικότερα στην εισαγωγή του µαθήµατος και στην παράθεση των 

ιδιαίτερων στόχων που επιδιώκονται µε τη διδασκαλία και στην παράθεση πληροφοριών σχετικών µε την 

ιστορία του µαθήµατος. Στη διασύνδεση του µαθήµατος µε τις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών και 

µε εφαρµογές των υπό διαπραγµάτευση εννοιών στην καθηµερινή ζωή και σε άλλους χώρους. Τέλος στην 

επισήµανση ή ανακεφαλαίωση συγκεκριµένων στοιχείων της θεωρίας ή στη διευκρίνιση σηµείων που 

µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στους µαθητές (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

 

1.6.2. Ανακαλυπτικές–κατασκευαστικές προσεγγίσεις  

Με τις ανακαλυπτικές–κατασκευαστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας ουσιαστικά οι µαθητές 

καταλήγουν σε ένα αποτέλεσµα για το οποίο δεν διέθεταν έναν έτοιµο αλγόριθµο, µέσα από µια 

διαδικασία εξερεύνησης και ανακάλυψης, χωρίς κάποιος να τους διατυπώσει ή να τους εξηγήσει το 

αποτέλεσµα. Η µάθηση προκύπτει ως κατασκευή µέσω της ενεργητικής ενασχόλησης του µαθητευόµενου 

µε το υπό διαπραγµάτευση αντικείµενο, µέσω της αυτενέργειας και του πειραµατισµού µε τις έννοιες και 

τις ιδιότητες τους και µέσω της κοινωνικής διαπραγµάτευσης, όπου οι µαθητευόµενοι συνεργάζονται µε 

το δάσκαλο και µεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.   

 Οι ανακαλυπτικές προσεγγίσεις ακολουθούν συνήθως τα βήµατα (Τουµάσης, 1994): 

(1) Καθορισµός προβλήµατος 

(2) Συλλογή δεδοµένων, επεξεργασία, οργάνωση, ανάλυση 

(3) Σχηµατισµός εικασίας 

(4) Έλεγχος εικασίας 

(5) ∆ιατύπωση συµπεράσµατος 

Στα παραπάνω πέντε βήµατα προσθέσαµε δύο επιπλέον:  

(6) Συζήτηση – ∆ιερεύνηση  

(7) Αναστοχασµός  

Τα δύο βασικά είδη των ανακαλυπτικών–κατασκευαστικών διδακτικών προσεγγίσεων είναι: α) η 

ελεύθερη ή καθαρή ανακάλυψη (unguided discovery), στην οποία ο δάσκαλος αφήνει τους µαθητές να 

αυτενεργήσουν, να συζητήσουν όλες τις απόψεις, να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητά τους και να 

αποφασίσουν για το ποιες θα υιοθετήσουν, ενώ αυτός λειτουργεί ως σύµβουλος και β) η καθοδηγούµενη 

ανακάλυψη (guided discovery), στην οποία ο δάσκαλος χρησιµοποιεί ερωτήσεις, συζήτηση και διάφορες 

δραστηριότητες προκειµένου να καθοδηγήσει τους µαθητές του να ανακαλύψουν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  

Η µάθηση που επιτυγχάνεται µέσω των ανακαλυπτικών–κατασκευαστικών προσεγγίσεων είναι 

µάθηση που έχει "νόηµα" ή ουσιαστική µάθηση (meaningful learning) και όχι µηχανική και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από το µαθητή σε άλλους χώρους, εφόσον ο µαθητής συµµετείχε ενεργητικά στη 

διαµόρφωση της. Οι ανακαλυπτικές–κατασκευαστικές προσεγγίσεις δηµιουργούν αυτοπεποίθηση στους 
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µαθητές, η οποία µπορεί να δράσει ως ένα ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω µάθηση, προκειµένου ο µαθητής 

να ικανοποιήσει το προσωπικό του ερευνητικό ενδιαφέρον και όχι για ωφελιµιστικούς λόγους. 

 

1.6.3. ∆ιαλογικές προσεγγίσεις 

Οι διαλογικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν τις αρχές των συµµετοχικών–συνεργατικών µεθόδων 

διδασκαλίας, έχουν δηλαδή ως βασική αρχή την ενεργή συµµετοχή των µαθητών στη διδακτική 

διαδικασία και τη συνεργασία µεταξύ µαθητών και δασκάλου και των µαθητών µεταξύ τους. Ο διάλογος 

είναι ο κύριος τρόπος επικοινωνίας µεταξύ µαθητών και δασκάλου και των µαθητών µεταξύ τους, ώστε να 

επιτευχθεί η εν λόγω συνεργασία (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Ο διάλογος προκειµένου να είναι αποτελεσµατικός, ενδείκνυται να αναπτύσσεται στο χώρο των 

ενδιαφερόντων των µαθητών. Το θέµα του διαλόγου να είναι σαφώς καθορισµένο, ώστε να µην 

αναπτύσσεται µία ατέλειωτη συζήτηση χωρίς να υπάρχει η προοπτική κάποιου συµπεράσµατος. Να 

υπάρχει συµµετοχή όλων των µαθητών στο διάλογο. Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει τους µαθητές να 

συµµετέχουν και να αντιµετωπίζει τα λάθη των µαθητών µε κατανόηση. Να ενθαρρύνεται η µελέτη των 

διαφόρων θεµάτων από διάφορες οπτικές γωνίες και αποφεύγεται η προβολή απόψεων µε δογµατικό 

τρόπο. Να υπάρχει διάθεση για ειλικρίνεια και επιστηµονική εντιµότητα µεταξύ των µαθητών και του 

δασκάλου. Τέλος ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν στο διάλογο ενδείκνυται να µην είναι πολύ 

µεγάλος, προκειµένου να υπάρχει πραγµατική συµµετοχή στη συζήτηση.   

Τα δύο βασικά είδη διαλόγου: α) ο ελεύθερος διάλογος στον οποίο οι µαθητές εµπλέκονται σε µια 

ελεύθερη συζήτηση, ενώ ο δάσκαλος παρεµβαίνει ελάχιστα στην όλη διαδικασία και β) ο κατευθυνόµενος 

διάλογος, στον οποίο ο δάσκαλος κάνει εύστοχες παρεµβάσεις προκειµένου να αποτρέψει πιθανές 

παρεκκλίσεις του διαλόγου, να επηρεάσει τους µαθητές να ακούν και να σέβονται τη γνώµη των άλλων 

και να µην προσπαθούν να επιβάλλουν τη γνώµη τους στους συνοµιλητές τους και να πει  ή να πράξει ότι 

δεν µπορούν να πουν ή να πράξουν οι µαθητές.  

  



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΚΕΨΗ  

 

2.1. Η σκέψη και οι δεξιότητες σκέψης 

Το 1997, στο Έβδοµο ∆ιεθνές Συνέδριο σχετικά µε τη Σκέψη που πραγµατοποιήθηκε στη 

Σινγκαπούρη, οι παγκόσµιες αυθεντίες του χώρου, συµπεριλαµβανοµένων των Feuerstein, Gardner και De 

Bono, παραδέχθηκαν ότι "είµαστε µόνο στο όριο της κατανόησης της εσωτερικής µαγείας του 

σκεπτόµενου µυαλού" (MacBeath, 1997). Η µελέτη των λειτουργιών του ανθρώπινου µυαλού έχει 

απασχολήσει τους φιλόσοφους για αιώνες, ενώ πιο πρόσφατα, οι ψυχολόγοι, οι ειδικοί της εκπαίδευσης 

και οι φυσιολόγοι έχουν συνεισφέρει στη µελέτη αυτή.  

Κατά το πρώτο µισό του 20ου αιώνα επικρατούσε η αντίληψη της έµφυτης ευφυίας ή νοηµοσύνης 

(innate intelligence) η οποία θεωρείτο σταθερή και µετρήσιµη. Αυτή η αντίληψη, ωστόσο, έχει απαξιωθεί 

στις µέρες µας για δύο κυρίως λόγους: α) Ο δείκτης ευφυίας (Intelligence Quotient–IQ) ενδεχοµένως να 

µην είναι σταθερός κατά τη διάρκεια του χρόνου (παρατήρηση η οποία καλείται "the Flynn Εffect") και β) 

η νοηµοσύνη δε θεωρείται ως ένα σύνολο από ικανότητες που έχουν κληρονοµηθεί (Wilson, 2000).  

Κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, οι συνεχείς εξελίξεις στη γνωστική ψυχολογία παρήγαγαν 

εναλλακτικές εξηγήσεις. Σύµφωνα µε τον Piaget, όλα τα παιδιά περνάνε από συγκεκριµένα καλά–

διαφοροποιηµένα στάδια στη σκέψη τους, τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες συµπεριφορές και 

τύπους γνωστικής λειτουργίας (στάδια της νοητικής ανάπτυξης). Ο Bruner συνέδεσε τη λογική στη δοµή 

των εµπειριών, την ανάπτυξη σχηµάτων (schemata) (µε τα οποία οι µαθητευόµενοι δίνουν νόηµα στις 

εµπειρίες τους) και τη διαµόρφωση των εννοιών στενά συσχετισµένη µε την απόκτηση της γλώσσας. Ο 

Vygotsky τόνισε τις πολιτιστικές πλευρές της µάθησης µέσω της ενεργητικής συµµετοχής σε συνεργασία 

µε άλλους, ενώ υποστηρίζεται κατάλληλα από το δάσκαλο, µέσω λεκτικής βοήθειας, ερωτήσεων, 

υποδείξεων και κατευθύνσεων, που όλες στοχεύουν στην επέκταση των δραστηριοτήτων του παιδιού σε 

µία περιοχή στην οποία δεν µπορεί να επιτύχει τις δραστηριότητες µόνο του (Wilson, 2000).  

Με τον όρο "σκέψη" (thinking) εννοούµε συνήθως µία ενσυνείδητη, κατευθυνόµενη προς το σκοπό 

διαδικασία, όπως ενθύµηση, διαµόρφωση εννοιών, προγραµµατισµός τι να κάνει κάποιος και τι να πει, 

φαντασία καταστάσεων, λογικός συλλογισµός, επίλυση προβληµάτων, θεώρηση απόψεων, διαµόρφωση 

αποφάσεων και κρίσεων και παραγωγή νέων προοπτικών (Learning and Skills Research Center, 2004a).     

Με τον όρο δεξιότητα σκέψης (thinking skill) εννοούµε επιδεξιότητα, πρακτική ικανότητα ή ευκολία 

στη διαδικασία ή τις διαδικασίες της σκέψης (διαδικασίες που προκύπτουν αυθόρµητα ή φυσικά ή 

αποκτούνται µέσω της µάθησης και της πρακτικής). Το αν ένα συγκεκριµένο συστατικό της σκέψης έχει 

αναπτυχθεί ή όχι, δεν µπορεί να κριθεί από άλλους χωρίς χωρίς ένα σηµαντικό µέρος γνώσης πλαισίου 

(contextual knowledge), συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης των προηγούµενων εµπειριών του ατόµου ή 

της οµάδας (Learning and Skills Research Center, 2004a).     

Οι δεξιότητες σκέψεις (thinking skills) είναι διανοητικές διαδικασίες (mental processes). ∆ιάφοροι 

ερευνητές έχουν προτείνει διάφορες ταξονοµίες σκέψης (McGuiness, 1999), οι περισσότερες εκ των 

οποίων περιλαµβάνουν: α) Συλλογή πληροφοριών, β) Ταξινόµηση πληροφοριών, γ) Ανάλυση 

πληροφοριών, δ) Εξαγωγή συµπερασµάτων από πληροφορίες, ε) Καταιγισµός (brainstorming) νέων 

ιδεών, στ) Επίλυση προβλήµατος, ζ) Καθορισµός αιτίου και αποτελέσµατος, η) Αξιολόγηση επιλογών, θ) 
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Προγραµµατισµός και θέση σκοπών, ι) Παρακολούθηση (monitoring) προόδου, ια) Λήψη αποφάσεων και 

ιβ) Αναστοχασµός (reflecting) κάποιου σχετικά µε την προσωπική του πρόοδο. Να σηµειώσουµε ότι όλα 

τα παραπάνω βασίζονται στην υπόθεση ότι η σκέψη προχωρά πέρα από την απόκτηση της γνώσης 

(acquisition of knowledge) και περιλαµβάνει τις διαδικασίες της  γνώσης σχετικά µε τη σκέψη 

(µεταγνώση–metacognition) (Wilson, 2000).  

 

2.2. Είδη σκέψης και δεξιοτήτων σκέψης  

2.2.1. Τι είναι η µεταγνώση  

Η µεταγνώση (metacognition) είναι η γνώση σχετικά µε το πως µαθαίνει κανείς, δηλαδή η γνώση 

για το πως γνωρίζει τα πράγµατα και ποιες είναι οι διαδικασίες της σκέψης του. Οι δεξιότητες της 

µεταγνώσης διευκολύνουν το µαθητή στην απόκτηση και τον έλεγχο της γνώσης, όπως και στη 

συνειδητοποίηση για το ποιες είναι οι νοητικές ικανότητες και οι αδυναµίες του.  

Ο Flavell (1976) χρησιµοποίησε τον όρο "µεταγνώση" για να περιγράψει "τη γνώση κάποιου 

αναφορικά µε τις προσωπικές τους γνωστικές διαδικασίες και προϊόντα ή οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτές. Η 

µεταγνώση αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στην ενεργητική παρακολούθηση και την επακόλουθη ρύθµιση 

και διεύθυνση αυτών των διαδικασιών, συνήθως στην υπηρεσία κάποιου διακριτού σκοπού ή στόχου".  

Η µεταγνώση περιλαµβάνει δύο βασικές διαστάσεις (Boekaerts & Simons, 1993): α) 

Συνειδητοποίηση από ένα άτοµο των προσωπικών γνωστικών λειτουργιών του (µεταγνωστική γνώση–

metacognitive knowledge) και β) Προγραµµατισµός, παρακολούθηση και αξιολόγηση από ένα άτοµο της 

προσωπικής σκέψης και µάθησης του. Η µεταγνώση χρησιµοποιείται σε στενά πλαίσια από κάποιους (ως 

"σκέψη σχετικά µε τη σκέψη") και ευρύτερα από άλλους, προκειµένου να συµπεριλάβει την ενσυνείδητη 

αυτο–ρύθµιση (self–regulation) της σκέψης και µάθησης.    

Οι µαθητές είναι δυνατό να ασκηθούν στις µεταγνωστικές τεχνικές µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο, 

κατά την οποία όλοι αναλαµβάνουν εναλλάξ να παίξουν το ρόλο του εκπαιδευτικού και να κατευθύνουν 

τους υπόλοιπους στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας.   

 

2.2.2. Τι είναι η αυτο–ρύθµιση   

Οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι η αυτο–ρύθµιση (self–regulation) είναι µία συστηµατική 

διαδικασία η οποία περιλαµβάνει τη θέση προσωπικών σκοπών και τη χάραξη πορείας για τη συµπεριφορά 

κάποιου προς την επίτευξη αυτών των σκοπών. Περιλαµβάνει γνωστικά (cognitive), παρωθητικά 

(motivational), συναισθηµατικά (affective) και συµπεριφορικά (behavioural) µέρη τα οποία επιτρέπουν 

στα άτοµα να προσαρµόσουν τις ενέργειες τους και / ή τους σκοπούς τους προκειµένου να επιτύχουν 

επιθυµητά αποτελέσµατα στις µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Μία τέτοια προσαρµογή 

προϋποθέτει τη µεταγνώση και δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς κάποια εκούσια συνειδητοποίηση της 

σκέψης και των µαθησιακών διαδικασιών που συµβαίνουν παράλληλα. Να σηµειώσουµε επίσης ότι η 

αυτο–ρύθµιση θεωρείται ευρέως να είναι σχετική µε το πλαίσιο στο οποίο εµφανίζεται (context–specific) 

(Learning and Skills Research Center, 2004a).  
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Σύµφωνα µε τους Schunk και Ertmer (2000), η αυτο–ρύθµιση περιλαµβάνει διαδικασίες όπως: α) 

Θέση σκοπών για τη µάθηση, β) Παρακολούθηση και συγκέντρωση στη διδασκαλία, γ) Χρήση 

αποτελεσµατικών στρατηγικών για την οργάνωση, κωδικοποίηση και επανάληψη των πληροφοριών ώστε 

να µπορούν να ανακληθούν, δ) Εγκαθίδρυση ενός παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας, ε) 

Αποτελεσµατική χρήση πόρων, στ) Παρακολούθηση και έλεγχος της απόδοσης, ζ) Αποτελεσµατική 

διαχείριση του χρόνου, η) Αναζήτηση βοήθειας όταν είναι απαραίτητο, θ) ∆ιατήρηση θετικών πιστεύω 

σχετικά µε τις δυνατότητες κάποιου, την αξία της µάθησης, τους παράγοντες που επηρρεάζουν τη 

µάθηση και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα ενεργειών και ι) Βίωση περηφάνειας και ικανοποίησης από τις 

προσπάθειες κάποιου.                  

Ο σκοπός πολλών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων ήταν και είναι στις µέρες µας η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αυτο–ρύθµισης (self–regulation skills). Οι µαθητευόµενοι, παρά να λειτουργούν παθητικά 

στην τάξη, θα έπρεπε να είναι ικανοί να αποφασίσουν τους προσωπικούς τους σκοπούς για τη µάθηση, να 

προγραµµατίσουν τη µάθηση τους, να ετοιµάσουν τον εαυτό τους να µάθουν, να ασχοληθούν µε τις 

µαθησιακές δραστηριότητες, να παρακολουθήσουν τι και πως µαθαίνουν καλύτερα, να καθορίσουν τις 

µαθησιακές δραστηριότητες υπό το φως αυτής της παρακολούθησης και να διατηρήσουν τα κίνητρα τους 

(motivation) και ένα σκοπό για τη µάθηση.  

Σύµφωνα µε τον Simons (1993), οι µαθητευόµενοι που έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες αυτο–

ρύθµισης (self–regulated learners): 

α) ∆ιατηρούν ένα προσανατολισµό σε µαθησιακούς σκοπούς και δραστηριότητες.  

β) Σχεδιάζουν µαθησιακές δραστηριότητες για να επιτύχουν αυτούς τους σκοπούς.  

γ) Επιλέγουν σκοπούς υπό το φως της προσωπικής τους ικανότητας, προηγούµενης γνώσης και 

ενδιαφερόντων.  

δ) ∆ηµιουργούν εσωτερικά κίνητρα (intrinsically motivate) για την απόδοση τους (αυτο–παρώθηση) 

(self–motivation).  

ε) Προσπελαύνουν σχετική προηγούµενη γνώση προκειµένου να εφαρµόσουν σε νέα µάθηση.  

στ) Εφαρµόζουν στρατηγικές για να ξεκινήσουν.   

ζ) Αποδίδουν επιτυχίες και αποτυχίες σε προσωπική προσπάθεια.   

Το κλειδί στην αυτο–ρύθµιση (self–regulation) είναι η πρόθεση (intentionality). Οι µαθητές πρέπει 

να δεχτούν και να "αγκαλιάσουν" την πρόθεση να µάθουν και να αποδόσουν. Οι προθέσεις είναι ο σκοπός 

γύρω από τον οποίο οι µαθητές µπορούν να ρυθµίσουν τις δραστηριότητες τους. Η διδασκαλία χρειάζεται 

να βοηθήσει τους µαθητές αρχικά να διατυπώσουν τους σκοπούς και τις προθέσεις τους και στη συνέχεια 

να αναστοχαστούν σχετικά µε το πόσο καλά έχουν επιτευχθεί αυτοί οι σκοποί και οι προθέσεις (Jonassen, 

2000).      

 

2.2.3. Τι είναι η κριτική σκέψη 

Η κριτική σκέψη (κριτική σκέψη) ως θέµα, εµφανίστηκε κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 

και του 1980, ως αντίδοτο στην αναπαραγωγική µάθηση (reproductive learning) (Paul, 1992). Η 

αναπαραγωγική µάθηση είναι κατώτερης τάξης µάθηση (lower order learning), η οποία προκύπτει από τη 
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αποµνηµόνευση και την αναπαραγωγή αυτών που ο δάσκαλος ή το βιβλίο λέει και αφήνει τους µαθητές 

µε κοµµάτια πληροφορίας τα οποία δεν είναι καλά συνδεδεµένα µεταξύ τους, ούτε ολοκληρωµένα.  

Οι παραδοσιακές απόψεις και µοντέλα της κριτικής σκέψης είναι προσανατολισµένα στη λογική 

(logic–oriented). Περιγράφουν ένα περιορισµένο σύνολο λειτουργιών, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν 

σε ιδέες που ήδη υπάρχουν, αλλά δεν υποστηρίζουν την παραγωγή πρωτότυπων σκέψεων και ιδεών, 

γεγονός που τα διαφοροποιεί από τις σύγχρονες απόψεις και µοντέλα. Σύµφωνα µε τον Walters (1990) οι 

παραδοσιακές αντιλήψεις για την κριτική σκέψη στηρίζονται στην  υπόθεση ότι οι µαθητές δεν µπορούν 

να σκεφτούν ή να δράσουν παράλογα. Ο Walters, αντίθετα, υποστηρίζει ότι υπάρχει µια περισσότερο 

ολιστική άποψη της λογικής (holistic view of rationality), η οποία περιλαµβάνει εκτός των λογικών 

διαδικασιών, διαίσθηση, φαντασία, εννοιολογική δηµιουργικότητα και ενόραση.  

Σύµφωνα µε τον Ennis (1985), η κριτική σκέψη είναι "αναστοχαστική και λογική σκέψη, εστιασµένη 

στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το τι να πιστέψει ή να κάνει κανείς". Σύµφωνα µε τον Paul (1992), η 

σκέψη που έχει "νόηµα" (meaningful thinking) ισοδυναµεί µε την κριτική λογική σκέψη, η οποία είναι 

"πειθαρχηµένη (disciplined), αυτοκατευθυνόµενη (self–directed) σκέψη". Σύµφωνα µε τον Litecky (1992), 

η κριτική σκέψη είναι η ενεργητική, διανοητική προσπάθεια να βγάλουµε νόηµα σχετικά µε τον κόσµο 

µας, µελετώντας προσεκτικά τη σκέψη προκειµένου να καταλάβουµε καλύτερα το περιεχόµενο.   

Σύµφωνα µε την Halpern (1997), κριτική σκέψη είναι "η χρήση των γνωστικών δεξιοτήτων ή 

στρατηγικών οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα ενός επιθυµητού αποτελέσµατος. Είναι η σκέψη που 

είναι σκόπιµη (purposeful), ακολουθεί τους κανόνες της λογικής (reasoned) και είναι κατευθυνόµενη από 

το σκοπό (goal directed), το είδος της σκέψης που χρησιµοποιείται στην επίλυση προβλήµατος, στη 

διατύπωση συµπερασµάτων, στον υπολογισµό πιθανοτήτων και στη λήψη αποφάσεων, όταν αυτός που 

σκέφτεται χρησιµοποιεί δεξιότητες οι οποίες είναι προσανατολισµένες και αποτελεσµατικές για το 

συγκεκριµένο πλαίσιο και τύπο του στόχου τον οποίο σκέφτεται. H κριτική σκέψη καλείται µερικές φορές 

και κατευθυνόµενη σκέψη (directed thinking), εφόσον είναι εστιασµένη σε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα".  

Η κριτική σκέψη αναφέρεται πολλές φορές στη βιβλιογραφία ως σκέψη ανώτερης τάξης. Ο όρος 

"σκέψη ανώτερης τάξης" (higher order thinking) χρησιµοποιήθηκε από τον Vygotsky (1978) προκειµένου 

να διακρίνει µεταξύ των σχετικά βασικών διανοητικών λειτουργιών (όπως η ικανότητα της αντίληψης του 

εξωτερικού κόσµου) και των ανώτερων διανοητικών λειτουργιών, όπως η σκέψη και τα πολιτιστικά 

εργαλεία που συνδέονται µε τη σκέψη (όπως η γλώσσα). ∆εν υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ κριτικής 

σκέψης και σκέψης ανώτερης τάξης. 

Οι Resnick και Klopfer (1987), αντί να δώσουν έναν ορισµό, απαριθµούν τα κύρια χαρακτηριστικά 

της σκέψης ανώτερης τάξης: 

α) Μη αλγοριθµική (nonalgorithmic). Το µονοπάτι της δράσης δεν είναι πλήρως καθορισµένο από την 

αρχή. 

β) Τείνει να είναι πολύπλοκη. Η συνολική διαδροµή δεν είναι εµφανής (διανοητικά) από οποιοδήποτε 

κοµβικό σηµείο.  

γ) Συνήθως παράγει πολλαπλές λύσεις, καθεµία µε κόστη και οφέλη, παρά µία µοναδική λύση.  

δ) Περιλαµβάνει κρίση µε διαβάθµιση και ερµηνεία.  
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ε) Περιλαµβάνει την εφαρµογή πολλαπλών κριτηρίων, τα οποία πολλές φορές είναι αντικρουόµενα 

µεταξύ τους.  

στ) Περιλαµβάνει αυτο–καθορισµό (self–regulation) της διαδικασίας σκέψης.     

ζ) Περιλαµβάνει την εύρεση δοµής σε προφανή αταξία.   

η) Απαιτεί να καταβάλλει κανείς προσπάθεια (effortful). Σηµαντική πνευµατική εργασία περιλαµβάνεται 

στα είδη των επεξεργασιών και των κρίσεων που απαιτούνται.  

   

2.2.4. Τι είναι η αναστοχαστική σκέψη 

Τον όρο "αναστοχαστική σκέψη" (reflective thinking) εισήγαγε ο J. Dewey, το 1910, στο βιβλίο του 

"How We Think" (Πως Σκεφτόµαστε). Σύµφωνα µε τον Dewey (1933), αναστοχαστική σκέψη είναι η 

"ενεργητική, επίµονη και προσεκτική θεώρηση οποιουδήποτε πιστεύω ή υποτιθέµενης γνώσης ως προς το 

πλαίσιο που υποστηρίζει τη γνώση αυτή και ως προς το περαιτέρω συµπέρασµα προς το οποίο τείνει".     

Ο Donald Norman (1993) διακρίνει δύο είδη σκέψης: την εµπειρική (experiential) και την 

αναστοχαστική (reflective). Η εµπειρική σκέψη προκύπτει από τις εµπειρίες ενός ατόµου για τον κόσµο. 

Είναι αντανακλαστική (reflexive) και προκύπτει αυτόµατα. Η αναστοχαστική σκέψη, από την άλλη µεριά, 

απαιτεί απελευθέρωση. Εµπλεκόµαστε σε µια κατάσταση, αντιδρούµε σ' αυτήν, σκεφτόµαστε σχετικά µε 

το τι κάναµε, βγάζουµε συµπεράσµατα από την εµπειρία, καθορίζουµε συσχετισµούς και κρατάµε τις 

εµπειρίες και τους αναστοχασµούς. Μία συνήθης κριτική των κατασκευαστικών προσεγγίσεων στη µάθηση 

είναι ότι οι µαθητευόµενοι είναι τόσο ενεργητικοί ώστε δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν σχετικά µε το τι 

κάνουν. Το αντίδοτο στην κατάσταση αυτή είναι η αναστοχαστική σκέψη, η οποία µας βοηθάει να 

καταλάβουµε τι έχουµε βιώσει και τι ξέρουµε (Jonassen, 2000).  

Μολονότι η κριτική σκέψη και η αναστοχαστική σκέψη χρησιµοποιήθηκαν επίσης στο παρελθόν ως 

συνώνυµα, η διαφορά τους έγκειται στο ότι η κριτική σκέψη περιλαµβάνει µία ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων 

σκέψης οι οποίες οδηγούν προς επιθυµητά αποτελέσµατα, ενώ η αναστοχαστική σκέψη εστιάζει στη 

διαδικασία της εξαγωγής κρίσεων και συµπερασµάτων σχετικά µε το τι έχει συµβεί.  

 

2.2.5. Τι είναι η επιµέλεια 

Η "επιµέλεια" (mindfulness) είναι η "οικειοθελής (volitional), καθοδηγούµενη από τη µεταγνώση 

(metacognitively guided) χρησιµοποίηση µη αυτόµατων διαδικασιών, που συνήθως απαιτούν προσπάθεια 

(effort demanding processes)" (Salomon & Globerson, 1987). Η επιµέλεια απαιτείται για την µάθηση που 

έχει "νόηµα" (meaningful learning), µάθηση η οποία είναι εφαρµόσιµη σε παρόµοιες καταστάσεις  και 

µπορεί να µεταφερθεί σε µη παρόµοιες καταστάσεις.  

Η επιµελής µάθηση (mindful learning), σύµφωνα µε τους Salomon και Globerson (1987), 

χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) Καταστολή αρχικών απαντήσεων και αναστοχασµός (reflecting) σε πλευρές προβληµάτων.  

β) Συλλογή, έρευνα και εξατοµίκευση πληροφοριών σχετικών µε προβλήµατα. 

γ) Παραγωγή και επιλογή εναλλακτικών στρατηγικών. 

δ) ∆ηµιουργία συνδέσεων µε υπάρχουσα γνώση και κατασκευή νέων δοµών.  

ε) Κατανάλωση προσπάθειας στη µάθηση. 
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στ) Συγκέντρωση (concentrating). 

ζ) Αναστοχασµός (reflecting) σχετικά µε το πώς εκτελέστηκε κάποιο έργο (task). 

Η επιµελής µάθηση είναι ένα είδος δραστηριότητας στο οποίο οι µαθητές δεν έχουν συνηθίσει να 

δουλεύουν, είναι όµως σίγουρα ικανοί να το επιτύχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι η παροχή ενός σχετικού 

σκοπού για να σκεφτούν και τα εργαλεία για την καθοδήγηση της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο 

Salomon (1985) υποστηρίζει τη χρήση των υπολογιστών όχι στη µάθηση "χαµηλού επιπέδου" ("low–road" 

learning) (πρακτική και εξάσκηση, καθοδήγηση σε αυτόµατες απαντήσεις), αλλά στη µάθηση "υψηλού 

επιπέδου" ("high–road" learning) (εντατική σκέψη, εξαρτηµένη από καταστάσεις, επιµελής επεξεργασία). 

Βέβαια, η "επιµέλεια" εξαρτάται από τους µαθητές και την προθυµία και το ενδιαφέρον τους στη µάθηση 

(Jonassen, 2000).      

 

2.3. Πλαίσια των δεξιοτήτων σκέψης 

Σύµφωνα µε την ερευνητική έκθεση "Thinking Skills Framework for post–16 learners: an 

evaluation", του κέντρου Learning and Skills Research Center (2004a), τα πλαίσια των δεξιοτήτων 

σκέψης (thinking skills frameworks), µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις οµάδες (groups):  

α) Πλαίσια που καλύπτουν την προσωπικότητα, τη σκέψη και τη µάθηση (All–embracing frameworks, 

covering personality, thought and learning – All–embracing family) 

Τα περισσότερα από τα πλαίσια της οµάδας αυτής παρέχουν µία περιεκτική έκθεση της σκέψης και 

της µάθησης, στην οποία τα συναισθήµατα και τα πιστεύω παίζουν ρόλο και ταξινοµούν τις γνώσεις και 

δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτευχθούν εκπαιδευτικές επιδιώξεις στο γνωστικό τοµέα αλλά και 

πέρα από αυτόν.  

β) Πλαίσια διδακτικού σχεδιασµού (Instructional design frameworks – The designer family)   

Η οµάδα αυτή παρέχει δύο κατηγορίες πλαισίων: i) Πλαίσια διαµόρφωσης και ταξινόµησης 

εκπαιδευτικών σκοπών, σε όρους των διαδικασιών σκέψης και µάθησης, οι οποίες µπορούν να συναχθούν 

από παρατηρούµενη συµπεριφορά σε απόδοση αναφερόµενη σε κάποιο στόχο (task performance) και ii) 

Εννοιολογικά πλαίσια για την κατανόηση του πως οι δεξιότητες σκέψης διαµορφώνονται για σκοπούς 

όπως η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβλήµατος, η κριτική και η δηµιουργική σκέψη. Η εστίαση πολές 

φορές επεκτείνεται πέρα από το γνωστικό τοµέα και περιλαµβάνει µία περιγραφή της µεταγνώσης. Η 

δεύτερη κατηγορία αναπτύχθηκε από συγγραφείς µε κοινό ενδιαφέρον στο σχεδιασµό διδασκαλίας για 

την ανάπτυξη της σκέψης ανώτερης τάξης.          

γ) Πλαίσια της κριτικής και παραγωγικής σκέψης (Frameworks of critical and productive thinking – The 

higher order family) 

Τα πλαίσια της οµάδας αυτής αναφέρονται στην κατανόηση της κριτικής σκέψης και του λογικού 

συλλογισµού ανώτερης τάξης. Υπάρχει κοινή συµφωνία ότι η σκέψη ανώτερης τάξης υποβοηθάται από 

τον αναστοχασµό και τη µεταγνώση. Είναι µία ιδιαίτερα οµοιογενής οµάδα, στην οποία όλοι οι συγγραφείς 

εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αναγνωρίζουν διαθέσεις οι οποίες πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικές 

στην ανάπτυξη της κριτικής και παραγωγικής σκέψης.     

δ) Πλαίσια της γνωστικής δοµής και γνωστικής ανάπτυξης (Frameworks of cognitive structure and 

cognitive development – The intellect family)Η οµάδα αυτή εί ναι  
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Η οµάδα αυτή είναι η περισσότερο ανοµοιογενής και περιέχει διαφορετικές προσεγγίσεις στην 

ανάλυση της έννοιας της νοηµοσύνης. Κάποιοι θεωρητικοί κατηγοριοποιούν τις διαδικασίες σκέψης και 

επίλυσης προβλήµατος µε παρόµοιο τρόπο στα παιδιά της σχολικής ηλικίας και στους ενηλίκους, αλλά 

έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τις γενετικές και περιβαλλοντικές επιρροές στη δοµή της 

διανόησης. Οι θεωρητικοί των σταδίων υποστηρίζουν τις ποιοτικές αλλαγές στη σκέψη καθώς το άτοµο 

αναπτύσσεται ή προοδεύει. Άλλοι ερευνητές εστιάζουν σε συγκεκριµένα είδη σκέψης και στο πως αυτά 

αναπτύσσονται από το άτοµο.        

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τρία από τα πιο χαρακτηριστικά πλαίσια δεξιοτήτων σκέψης. Για 

περισσότερες πληροφορίες και µια εκτενή καταγραφή των πλαισίων που έχουν αναπτυχθεί µέχρι σήµερα 

βλέπε Learning and Skills Research Center (2004a). 

 

2.3.1. Η θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner 

Ο Gardner και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν τη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης (multiple 

intelligences). Η θεωρία του Gardner µπορεί να ταξινοµηθεί στα πλαίσια της γνωστικής δοµής και 

γνωστικής ανάπτυξης. Η θεωρία αυτή διέκρινε αρχικά επτά είδη νοηµοσύνης (Gardner, 1983 και Gardner 

& Hatch, 1989), ενώ σε νεότερη εργασία τα είδη νοηµοσύνης έγιναν εννέα (Gardner, 1999): 

1) Γλωσσική νοηµοσύνη (linguistic intelligence): Περιλαµβάνει την ευαισθησία στον προφορικό και το 

γραπτό λόγο, την ικανότητα για µάθηση της γλώσσας και την ικανότητα για χρήση της γλώσσας 

προκειµένου να επιτευχτούν συγκεκριµένοι σκοποί.  

2) Λογικο–µαθηµατική νοηµοσύνη (logico–mathematical intelligence): Περιλαµβάνει την ικανότητα για 

λογική ανάλυση προβληµάτων, για εκτέλεση µαθηµατικών πράξεων και για επιστηµονική διερεύνηση 

θεµάτων.  

3) Μουσική νοηµοσύνη (musical intelligence): Περιλαµβάνει δεξιότητες στην εκτέλεση, σύνθεση και 

εκτίµηση µουσικών σχεδίων.    

4) Σωµατική–Κιναισθητική νοηµοσύνη (bodily–kinesthetic intelligence): Περιλαµβάνει τη δυνατότητα 

της χρήσης του σώµατος ή µερών του σώµατος προκειµένου να επιλυθούν προβλήµατα ή να 

κατεργαστούν προϊόντα.  

5) Νοηµοσύνη ιδιοτήτων του χώρου (spatial intelligence): Χαρακτηρίζει τη δυνατότητα για 

αναγνώριση και χειρισµό των σχεδίων του ευρέος χώρου, αλλά και σχεδίων περισσότερο περιορισµένων 

περιοχών.  

6) ∆ιαπροσωπική νοηµοσύνη (interpersonal intelligence): ∆ηλώνει την ικανότητα ενός ατόµου να 

καταλάβει τις προθέσεις, τα κίνητρα και τις επιθυµίες άλλων ανθρώπων και επακόλουθα να εργάζεται 

αποτελεσµατικά µε άλλους ανθρώπους.  

7) Ενδοπροσωπική νοηµοσύνη (intrapersonal intelligence): Περιλαµβάνει την ικανότητα να 

καταλαβαίνει κάποιος τον εαυτό του, να έχει ένα αποτελεσµατικό επαρκές µοντέλο του εαυτού του (που 

να περιλαµβάνει τις επιθυµίες, τους φόβους και τις ικανότητες) και να χρησιµοποιεί µια τέτοια πληροφορία 

στη ρύθµιση της προσωπικής του ζωής. 

 8) Nοηµοσύνη που αφορά τη φύση (naturalist intelligence): Επιδεικνύει βασικές ικανότητες στην 

αναγνώριση και ταξινόµηση των ζωντανών υπάρξεων, διάκριση µεταξύ των µελών ενός είδους, 
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αναγνώριση της ύπαρξης άλλων συναφών ειδών και σκιαγράφηση των σχέσεων, τυπικών ή άτυπων, 

µεταξύ των διαφόρων ειδών.   

9) Υπαρξιακή νοηµοσύνη (existential intelligence): Περιλαµβάνει την ικανότητα για κάποιον να 

αφυπνίζεται και να εµπλέκεται σε συνθήκες που είναι ουσιώδεις για την ανθρώπινη ζωή και να ρωτάει 

βαθυστόχαστες ερωτήσεις σχετικά µε το νόηµα της ζωής και του θανάτου.  

Ο Gardner (1999) διατυπώνει δύο ουσιώδεις ισχυρισµούς για τη θεωρία της πολλαπλής 

νοηµοσύνης: 

α) Η θεωρία είναι µία περιγραφή της ανθρώπινης γνώσης στην πληρότητα της.  

β) Οι άνθρωποι έχουν ένα µοναδικό "µείγµα" από νοηµοσύνες, το οποίο προκύπτει από το συνδυασµό 

της γενετικής του κληρονοµιάς και των συνθηκών της ζωής σε µία δεδοµένη κουλτούρα και εποχή.     

 

2.3.2. Το πλαίσιο των δεξιοτήτων και διαθέσεων κριτικής σκέψης της Halpern 

Η βάση του υλικού για το πλαίσιο κριτικής σκέψης της Halpern, εµφανίστηκε αρχικά στο βιβλίο της 

"Thought and knowledge: an introduction to critical thinking" (Halpern, 1984) και στη συνέχεια 

διαµορφώθηκε σε "µία ταξινοµία δεξιοτήτων κριτικής σκέψης" (Halpern, 1994). Η ταξινοµία είχε ως σκοπό 

να παρέχει µία βάση για την εθνική αποτίµηση των δεξιοτήτων σκέψης στους ενηλίκους στις ΗΠΑ. Η 

Halpern αναθεώρησε και ενοποίησε την προηγούµενη δουλειά της και τη παρουσίασε όχι ως ταξονοµία, 

αλλά ως ένα σύνολο από αναθεωρήσεις κεφαλαίων στο βιβλίο της "Critical thinking across the curriculum: 

a brief edition of thought and knowledge" (Halpern, 1997). Σε τελευταία εργασία της η Halpern (2002) 

έχει διαµορφώσει σύγχρονο διδακτικό υλικό παράλληλα µε το κυρίως κείµενο.   

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης που προτείνει η 

Halpern στις διάφορες εργασίες της (Halpern, 1997, 1994):   

1) ∆εξιότητες µνήµης (Memory skills): ∆εξιότητες που απαιτούνται όταν κάποιος µαθαίνει, κατά τη 

διάρκεια της διατήρησης και της ανάκλησης.  

Ειδικότερα: α) Παρακολούθηση της προσωπικής προσοχής κάποιου, β) Ανάπτυξη µιας επίγνωσης 

της επίδρασης των στερεοτύπων και άλλων πιστεύω σ' αυτά που θυµόµαστε, γ) Το να κάνει κανείς 

αφηρηµένες πληροφορίες να έχουν "νόηµα" ως βοήθεια στην κατανόηση και την ανάκληση, δ) Χρήση 

προκαταβολικών οργανωτών για την προσµονή νέας πληροφορίας, ε) Οργάνωση πληροφοριών ώστε να 

µπορεί να ανακληθεί πιο εύκολα, στ) Παραγωγή γραµµών ανάκλησης (retrieval cues) τόσο στην 

απόκτηση όσο και στην ανάκληση, ζ) Παρακολούθηση του πόσο καλά µαθαίνουµε, η) Χρήση εξωτερικών 

βοηθειών µνήµης, χρησιµοποίηση λέξεων κλειδιών (keywords) και εικόνων, ρυθµών, τόπων και πρώτων 

γραµµάτων, ως εσωτερικών βοηθειών µνήµης, θ) Εφαρµογή γνωστικών τεχνικών συνέντευξης και ι) 

Ανάπτυξη µιας επίγνωσης των προκαταλήψεων (biases) στη µνήµη.            

2) ∆εξιότητες σκέψης και γλώσσας (Thought and language skills): ∆εξιότητες που απαιτούνται 

προκειµένου να κατανοήσουµε και να υποστηρίξουµε εναντίον των πειστικών τεχνικών που είναι 

ενσωµατωµένες στην καθηµερινή γλώσσα.     

Ειδικότερα: α) Αναγνώριση και υποστήριξη εναντίον της χρήσης συναισθηµατικής και 

παραπλανητικής γλώσσας, β) Ανίχνευση λανθασµένης χρήσης ορισµών και αναπαραστάσεων αφηρηµένων 

εννοιών, γ) Κατανόηση της χρήσης της πλαισίωσης µε καθοδηγητικές ερωτήσεις και της άρνησης να 
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προκαταβάλλει τον αναγνώστη, δ) Κατάλληλη χρήση αναλογιών, ε) Χρησιµοποίηση των ερωτήσεων και 

της παράφρασης, ως δεξιότητα για την κατανόηση κειµένων και προφορικής γλώσσας και στ) Παραγωγή 

και χρήση µιας γραφικής αναπαράστασης πληροφορίας που παρέχεται µε πεζό λόγο.        

3) ∆εξιότητες παραγωγικού συλλογισµού (Deductive reasoning skills): ∆εξιότητες που 

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό αν ένα συµπέρασµα είναι έγκυρο (για παράδειγµα πρέπει να είναι 

αληθές, αν οι υποθέσεις είναι αληθείς). 

Ειδικότερα: α) ∆ιάκριση µεταξύ παραγωγικού και επαγωγικού συλλογισµού, β) Αναγνώριση 

πρϋποθέσεων και συµπερασµάτων, γ) Λογικός συλλογισµός µε εντολές του τύπου "Αν… τότε…", δ) 

Χρήση αρχών γραµµικής διάταξης, ε) Αποφυγή των σφαλµάτων της άρνησης των προηγουµένων και της 

επιβεβαίωσης των επακόλουθων και στ) Χρήση δενδροδιαγραµµάτων µε διακλαδώσεις και κόµβους για να 

αναπαρασταθούν πληροφορίες.    

4) ∆εξιότητες ανάλυσης επιχειρηµάτων (Argument analysis skills): ∆εξιότητες που απαιτούνται 

προκειµένου να κρίνουµε πόσο καλά οι λόγοι και οι ενδείξεις υποστηρίζουν ένα συµπέρασµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της θεώρησης υποθέσεων αντίθετων των ενδείξεων, διατυπωµένων και µη 

διατυπωµένων υποθέσεων και τη συνολική ισχύ ενός επιχειρήµατος.  

Ειδικότερα: α) Αναγνώριση προϋποθέσεων (λόγων), αντίθετων επιχειρηµάτων και συµπερασµάτων, 

β) ∆ιαµόρφωση ισχυρών επιχειρηµάτων τα οποία δείχνουν καλή σκέψη και δεξιότητες επικοινωνίας, γ) 

Κρίση της εγκυρότητας µιας πηγής πληροφοριών και κρίση της διαφοράς µεταξύ εµπειρίας σε πραγµατικά 

θέµατα και σε θέµατα αξιών, Κατανόηση της διαφοράς µεταξύ γνώµης, λογικής κρίσης και γεγονότος, δ) 

Κατανόηση και αποφυγή κοινών σφαλµάτων, όπως πρόσωπο ανδρείκελο (straw person), επικλήσεις 

άγνοιας, τύψεις από συσχέτιση και επιχειρήµατα εναντίον του προσώπου, ε) Αναγνώριση ψυχολογικών 

αποτελεσµάτων στο λογικό συλλογισµό και στ) Ενθύµηση για θεώρηση τι µπορεί να λείπει από ένα 

επιχείρηµα.        

5) ∆εξιότητες της σκέψης ως ελέγχου υποθέσεων (Skills in thinking as hypothesis testing): ∆εξιότητες 

που χρησιµοποιούνται στον επιστηµονικό λογικό συλλογισµό – συγκέντρωση παρατηρήσεων, διατύπωση 

πιστεύω και υποθέσεων και µετά χρήση της πληροφορίας που συλλέχθηκε προκειµένου να αποφασίσουµε 

αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τις υποθέσεις.     

Ειδικότερα: α) Αναγνώριση της ανάγκης και της χρήσης λειτουργικών ορισµών, β) Κατανόηση της 

ανάγκης για την αποµόνωση και τον έλεγχο µεταβλητών, προκειµένου να κάνουµε ισχυρούς αιτιώδεις 

ισχυρισµούς, γ) Έλεγχος για επαρκές µέγεθος δείγµατος και πιθανές µεροληψίες στη δειγµατοληψία, όταν 

µία γενίκευση έχει γίνει, δ) Ικανότητα να περιγράψει κάποιος τη σχέση µεταξύ οποιωνδήποτε δύο 

µεταβλητών ως θετική, αρνητική ή ασυσχέτιστη και ε) Κατανόηση των ορίων του συσχετιστικού 

συλλογισµού.    

6) ∆εξιότητες κριτικής σκέψης πιθανότητας και αβεβαιότητας (Likelyhood and uncertainty critical 

thinking skills): Η σωστή χρήση αντικειµενικών και υποκειµενικών υπολογισµών πιθανότητας.   

Ειδικότερα: α) Αναγνώριση παλλινδρόµησης στο µέσο, β) Κατανόηση και αποφυγή λαθών σε µία 

πρόταση (µία πρόταση είναι αληθής αν όλα είναι αληθή) (conjunction errors), γ) Χρήση ποσοστών βάσης 

(base rates) για τη διατύπωση προβλέψεων, δ) Κατανόηση των ορίων της εξαγωγής συµπερασµάτων 
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(extrapolation), ε) Προσαρµογή των αποτιµήσεων κινδύνου για την ερµηνεία της αθροιστικής φύσης των 

πιθανοκρατικών γεγονότων και στ) Το να σκέφτεται κανείς έξυπνα σχετικά µε άγνωστους κινδύνους.      

7) ∆εξιότητες λήψης αποφάσεων (Decision–making skills): Οι δεξιότητες που περιλαµβάνονται στην 

παραγωγή και επιλογή εναλλακτικών λύσεων και στην κρίση µεταξύ τους. 

Ειδικότερα: α) Πλαισίωση µιας απόφασης µε διαφορετικούς τρόπους προκειµένου να θεωρηθούν 

διαφορετικά είδη εναλλακτικών λύσεων, β) Παραγωγή εναλλακτικών λύσεων, γ) Αξιολόγηση των 

συνεπειών διαφόρων εναλλακτικών, δ) Αναγνώριση των µεροληψιών στην ανάλυση της υστερινής 

γνώσης (hindsight), ε) Χρήση ενός φύλλου εργασίας για τη λήψη αποφάσεων, στ) Αποφυγή των 

µεροληψιών που µπορούν να µας παγιδεύσουν (entrapment bias), ζ) Αναζήτηση αποδείξεων που 

διαψεύδουν και η) Επίγνωση των αποτελεσµάτων της µνήµης στις αποφάσεις.       

8) ∆εξιότητες επίλυσης προβλήµατος (Problem–solving skills): ∆εξιότητες που απαιτούνται για την 

αναγνώριση και ορισµό ενός προβλήµατος, στη διατύπωση του σκοπού και στην παραγωγή και 

αξιολόγηση για πορείες λύσεων (solution paths). 

Ειδικότερα: α) Επανεκκίνηση του προβλήµατος και του σκοπού, προκειµένου να θεωρηθούν 

διαφορετικά είδη λύσεων, β) Αναγνώριση του κριτικού ρόλου της επιµονής, γ) Χρήση µιας ποιοτικής 

αναπαράστασης ενός προβλήµατος (για παράδειγµα διαγράµµατα, δενδροδιαγράµµατα, πίνακες και 

µοντέλα), δ) Κατανόηση περιορισµών παγκόσµιας θεώρησης (world–view), ε) Επιλογή της καλύτερης 

στρατηγικής για τον τύπο του προβλήµατος και στ) Ενεργητική αναζήτηση αναλογιών.       

9) ∆εξιότητες για δηµιουργική σκέψη (Skills for creative thinking) 

Ειδικότερα: α) Επαναορισµός του προβλήµατος και του σκοπού (µε διάφορους διαφορετικούς 

τρόπους), β) Εύρεση αναλογιών (κατά µήκος διαφορετικών περιοχών γνώσης), γ) Καταγραφή συναφών 

όρων, δ) Καταιγισµός ιδεών (brainstorming) (χωρίς έλεγχο ή αξιολόγηση), ε) Παραγωγή και χρήση λιστών 

από τρόπους µέσα στους οποίους µία λύση µπορεί να διαφοροποιείται, στ) Καταγραφή λιστών ιδιοτήτων, 

ζ) Καταγραφή των θετικών, αρνητικών και ενδιαφερόντων ιδιοτήτων διαφόρων λύσεων και η) 

Οπτικοποίηση από άλλη οπτική θεώρηση.     

Ο σκοπός της Halpern είναι οι αναγνώστες της να χρησιµοποιούν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Γι' 

αυτό το λόγο προτείνει ένα πλαίσιο γενικής χρήσης για να καθοδηγήσει τη διαδικασία σκέψης, το οποίο 

συνίσταται στο να ζητάει από τους ανθρώπους να υιοθετήσουν µία µεταγνωστική προσέγγιση 

προκειµένου να γίνουν περισσότερο "γνώστες" (knowledgeable) σχετικά µε τη σκέψη τους και να είναι 

περισσότερο ικανοί να τη ρυθµίσουν.  

Το πλαίσιο της Halpern συνίσταται από τέσσερις ερωτήσεις: 1) Ποιος είναι ο σκοπός; 2) Τι είναι 

γνωστό; 3) Ποιες δεξιότητες σκέψης θα σας οδηγήσουν στο σκοπό; 4) Έχετε επιτύχει το σκοπό σας;  

Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται χρόνος και συνειδητή προσπάθεια για να αναπτυχθούν οι στάσεις και 

οι δεξιότητες ενός κριτικού σκεπτόµενου (critical thinker) (έως το σηµείο όπου η προσέγγιση γίνεται 

"συνήθεια"), η Halpern προτείνει ότι οι δάσκαλοι ενδείκνυται να παρέχουν πολλές ευκαιρίες για χρήση της 

κριτικής σκέψης και ότι οι δάσκαλοι και οι µαθητευόµενοι οµοίως εκτιµούν τη ανάπτυξη των παρακάτω έξι 

διαθέσεων κριτικής σκέψης (critical thinking dispositions):  

α) Προθυµία για προγραµµατισµό (willingness to plan) 

β) Ευκαµψία (flexibility) ("ανοικτό µυαλό" – open–mindedness)  
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γ) Επιµονή (persistense) 

δ) Προθυµία για αυτο–διόρθωση (self–correct)  

ε) Το να είναι "επιµελείς" (mindful) (µεταγνωστική παρακολούθηση–metacognitive monitoring)  

στ) Το να αναζητούν οµοφωνία (consensus)   

 

2.3.3. Το µοντέλο της ολοκληρωµένης σκέψης  

Το µοντέλο της ολοκληρωµένης σκέψης (Integrated Thinking Model) (Iowa Department of 

Education, 1989 και Jonassen, 2000) είναι ένα πλαίσιο κριτικής και παραγωγικής σκέψης. Το µοντέλο 

ορίζει τις δεξιότητες πολύπλοκης σκέψης (complex thinking) ως ένα αλληλεπιδραστικό σύστηµα το οποίο 

έχει τρία βασικά συστατικά: 

α) Βασική σκέψη ή Σκέψη περιεχοµένου (Content / Basic thinking) 

β) Κριτική σκέψη (Critical thinking)  

γ) ∆ηµιουργική σκέψη (Creative thinking) 

 

 

Η πολύπλοκη σκέψη περιλαµβάνει στρατηγικές διαδικασίες κατευθυνόµενες προς το σκοπό, 

πολλαπλών βηµάτων, όπως ο σχεδιασµός, η λήψη αποφάσεων και η επίλυση προβλήµατος. Αυτό αποτελεί 

τον ουσιώδη πυρήνα της σκέψης ανώτερης τάξης, το σηµείο στο οποίο η σκέψη διασταυρώνεται ή 

εισβάλλει στην πράξη. 

 

(I) Βασική σκέψη ή Σκέψη περιεχοµένου (Content / Basic thinking) 

Σχήµα 2.1: Το µοντέλο της πολύπλοκης σκέψης (Iowa Department of Education, 1989) 

(Ι) Βασική σκέψη / Σκέψη περιεχοµένου 
• Γνώση που έχει γίνει αποδεκτή 
• Μεταγνώση  

Βάση γνώσης από όπου λειτουργούν η κριτική, 
η δηµιουργική και η πολύπλοκη σκέψη 

(ΙΙΙ) ∆ηµιουργική γνώση 
• Παραγόµενη γνώση  

α) Σύνθεση 
β) Επεξεργασία  γ) Φαντασία 

(ΙΙ) Κριτική σκέψη 
• Αναδιοργανωµένη γνώση 

α) Ανάλυση  

β) Αξιολόγηση    γ) Σύνδεση 

(ΙV) ∆ιαδικασίες πολύπλοκης σκέψης 

• Κατευθυνόµενη προς το σκοπό 
ολοκλήρωση αποδεκτής, αναδιοργανω-
µένης και παραγόµενης γνώσης   
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Αναπαριστά τις δεξιότητες, τάσεις και διαθέσεις που απαιτούνται για να µάθουµε πληροφορίες που 

έχουν γίνει αποδεκτές, δηλαδή γενικές γνώσεις βασικού ακαδηµαϊκού περιεχοµένου και να ανακαλέσουµε 

αυτή την πληροφορία αφού την έχουµε µάθει.  

Η βασική σκέψη περιλαµβάνει τις δεξιότητες της µάθησης και της ανάκλησης αυτών που έχουµε 

µάθει, περιγράφει δηλαδή την παραδοσιακή µάθηση. Βρίσκεται βέβαια σε διαρκή αλληλεπίδραση µε την 

κριτική, τη δηµιουργική και την πολύπλοκη σκέψη, εφόσον αποτελεί τη βάση γνώσης από την οποία 

λειτουργούν.  

 

(ΙΙ) Κριτική σκέψη (Critical thinking) 

Περιλαµβάνει τη δυναµική αναδιοργάνωση της γνώσης σε σηµαντικούς και χρήσιµους τρόπους. 

Περιλαµβάνει τρεις γενικές δεξιότητες: Αξιολόγηση, Ανάλυση και Σύνδεση.  

(ΙΙα) Αξιολόγηση (Evaluating) 

Περιλαµβάνει κρίσεις για κάτι συγκρίνοντας το µε κάποιο πρότυπο. ∆εν αφορά έκφραση 

προσωπικών στάσεων ή αισθηµάτων.  

Περιλαµβάνει δεξιότητες όπως: α) Εκτίµηση πληροφοριών για την αξιοπιστία και τη χρησιµότητα 

τους και διάκριση µεταξύ σχετικών και άσχετων πληροφοριών, β) Καθορισµός κριτηρίων για την κρίση 

της αξίας των ιδεών ή αποτελεσµάτων αναγνωρίζοντας σχετικά κριτήρια και αποφασίζοντας πως και πότε 

θα εφαρµοστούν, γ) Καθορισµός προτεραιοτήτων σε ένα σύνολο επιλογών σύµφωνα µε τη σχετικότητα ή 

τη σηµασία τους, δ) Αναγνώριση σφαλµάτων και λαθών στη λογική, όπως ασάφειες, αναλήθειες και 

υπερβολές και ε) Επαλήθευση επιχειρηµάτων και υποθέσεων, µέσω πραγµατικών ελέγχων. 

(ΙΙβ) Ανάλυση (Analyzing) 

Περιλαµβάνει το διαχωρισµό µιας ολόκληρης οντότητας στα σηµαντικά της µέρη και την κατανόηση 

των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των µερών αυτών. Ο χειρισµός των σχέσεων µεταξύ των µερών και 

του όλου, βοηθάει τους µαθητευόµενους να καταλάβουν την υποκειµενική οργάνωση των ιδεών.  

Περιλαµβάνει δεξιότητες όπως: α) Αναγνώριση σχεδίων / προτύπων οργάνωσης, β) Ταξινόµηση 

αντικειµένων σε κατηγορίες έχοντας ως βάση κοινές ιδιότητες, γ) Αναγνώριση υποθέσεων, διατυπωµένων 

ή υπονοούµενων, όπως και υποθέσεων και πιστεύω που βρίσκονται πίσω από κάποιες θέσεις (για 

παράδειγµα αξιώµατα στη γεωµετρία), δ) Αναγνώριση βασικών ή κεντρικών ιδεών σε κείµενο, δεδοµένα ή 

κατασκευάσµατα και διαφοροποίηση ιδεών που βρίσκονται στον πυρήνα του θέµατος από υποστηρικτικές 

πληροφορίες και ε) Εύρεση ακολουθιών ή διατάξεων σε ακολουθιακά οργανωµένη πληροφορία.  

(ΙΙγ) Σύνδεση (Connecting)  

Περιλαµβάνει τον καθορισµό σχέσεων µεταξύ των ολοτήτων που αναλύονται. Η σύνδεση βασίζεται 

στην ανάλυση εφόσον πολλές φορές συγκρίνουµε ολότητες έχοντας ως βάση τα µέρη στα οποία έχουν 

αναλυθεί.  

Περιλαµβάνει δεξιότητες όπως: α) Σύγκριση / αντιπαράθεση οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ 

αντικειµένων ή γεγονότων, β) Λογική σκέψη, που απαιτείται για την ανάλυση ή την ανάπτυξη ενός 

επιχειρήµατος, συµπεράσµατος ή την παροχή υποστήριξης για ισχυρισµούς, γ) ∆ιατύπωση 

συµπερασµάτων παραγωγικά από γενικεύσεις ή αρχές σε παραδείγµατα (υποθετικο–παραγωγική ή 

συλλογιστική λογική), δ) ∆ιατύπωση συµπερασµάτων για µία θεωρία ή αρχή επαγωγικά από δεδοµένα και 
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ε) Αναγνώριση αιτιωδών σχέσεων µεταξύ γεγονότων ή αντικειµένων και πρόβλεψη πιθανών 

αποτελεσµάτων.  

 

(ΙΙΙ) ∆ηµιουργική σκέψη (Creative thinking) 

Απαιτεί πέρα από τη γνώση που έχει γίνει αποδεκτή, την παραγωγή νέας γνώσης. Η κριτική σκέψη 

χρησιµοποιεί περισσότερο αντικειµενικά κριτήρια, συνήθως καθιερωµένα εξωτερικά κριτήρια, ενώ η 

δηµιουργική σκέψη χρησιµοποιεί περισσότερο προσωπικές και υποκειµενικές δεξιότητες στη δηµιουργία 

της νέας γνώσης. Τα κύρια συστατικά της δηµιουργικής σκέψης είναι η σύνθεση, η φαντασία και η 

επεξεργασία.  

(ΙΙΙα) Σύνθεση (Synthesizing)  

Περιλαµβάνει δεξιότητες όπως: α) Αναλογική σκέψη, η οποία περιλαµβάνει τη δηµιουργία και τη 

χρήση µεταφορών και αναλογιών για να γίνει η πληροφορία περισσότερο κατανοητή, β) Περίληψη / 

ανακεφαλαίωση κύριων ιδεών από κάποιον µε τα δικά του λόγια, γ) ∆ιατύπωση υποθέσεων σχετικά µε 

γεγονότα και προβλεπόµενα αποτελέσµατα και δ) Σχεδιασµός µιας διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης 

µίας βήµα προς βήµα διαδικασίας για την επίτευξη δραστηριοτήτων.  

(ΙΙΙβ) Φαντασία (Imagining) 

Περιλαµβάνει τη φαντασία διαδικασιών, αποτελεσµάτων και πιθανοτήτων. Περιλαµβάνει διαίσθηση 

και αρτιότητα σκέψης και συχνά απαιτεί από τους µαθητές να οπτικοποιήσουν ενέργειες ή αντικείµενα. Η 

οπτικοποίηση είναι µία δεξιότητα την οποία κάποιοι µαθητές θα βρούν δύσκολο να αναπτύξουν λόγω 

ατοµικών διαφορών στις ικανότητες σκέψης. 

Περιλαµβάνει δεξιότητες όπως: α) Έκφραση ιδεών µε αρτιότητα ή παραγωγή όσο περισσότερων 

ιδεών κάποιος µπορεί, β) Πρόβλεψη γεγονότων ή ενεργειών που προκαλούνται από ένα σύνολο 

συνθηκών, γ) ∆ιατύπωση υποθέσεων και συλλογισµός σχετικά µε ενδιαφέρουσες πιθανότητες και 

απάντηση ερωτήσεων του τύπου "Τι θα γινόταν αν", χωρίς λογική αξιολόγηση, δ) Οπτικοποίηση, η οποία 

περιλαµβάνει τη δηµιουργία διανοητικών εικόνων ή διανοητική παρακολούθηση ενεργειών, ε) ∆ιαίσθηση ή 

υποψίες σχετικά µε ιδέες, οι οποίες είναι δυναµικές στρατηγικές που είναι αδύνατο να διδαχθούν αλλά 

αξίζουν να γίνουν αποδεκτές, τουλάχιστον ως υποθέσεις οι οποίες µπορούν να ελεγχθούν µε τη χρήση 

άλλων δεξιοτήτων.  

(ΙΙΙγ) Επεξεργασία πληροφοριών (Elaborating on information)  

Σηµαίνει πρόσθεση προσωπικού νοήµατος σε πληροφορίες, συσχετίζοντας τις µε προσωπικές 

εµπειρίες ή θεωρώντας την πληροφορία ως επέκταση µιας ιδέας.  

Περιλαµβάνει δεξιότητες όπως: α) Επέκταση (expanding) της πληροφορίας µε την πρόσθεση 

λεπτοµερειών, παραδειγµάτων ή άλλων πληροφοριών, β) Τροποποίηση, βελτίωση ή αλλαγή ιδεών για 

διαφορετικούς λόγους, γ) Επέκταση (extending) των ιδεών µέσω της εφαρµογής τους σε ένα διαφορετικό 

πλαίσιο, δ) Αλλαγή (shifting) κατηγοριών σκέψης µέσω της θεώρησης µιας διαφορετικής οπτικής γωνίας, 

ε) Συγκεκριµενοποίηση (concretizing) γενικών ιδεών µέσω της παράθεσης παραδειγµάτων και χρήσεων.  

 

(IV) ∆εξιότητες πολύπλοκης σκέψης (Complex Thinking Skills) 
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Βρίσκονται στο κέντρο του µοντέλου ολοκληρωµένης σκέψης. Συνδυάζουν τις δεξιότητες σκέψης 

περιεχοµένου, κριτικής και δηµιουργικής σκέψης σε µεγαλύτερες διαδικασίες προσανατολισµένες στις 

ενέργειες. Περιλαµβάνουν την Επίλυση προβλήµατος, το Σχεδιασµό και τη Λήψη αποφάσεων. 

(IVα) Επίλυση προβλήµατος (Problem solving)  

Περιλαµβάνει τη συστηµατική προσέγγιση ενός σκοπού, ο οποίος είναι συνήθως η λύση ενός 

προβλήµατος που παρουσιάζει µια κατάσταση. Είναι ίσως η πιο συνήθης πολύπλοκη δεξιότητα.  

Περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα και τις σχετικές δεξιότητες:  

(1) Kατανόηση του προβλήµατος (διαίσθηση, οπτικοποίηση, αρτιότητα, αναγνώριση υποθέσεων),  

(2) Έρευνα του προβλήµατος (εκτίµηση πληροφοριών, αλλαγή κατηγοριών, ταξινόµηση, αναγνώριση 

σφαλµάτων),  

(3) ∆ιατύπωση του προβλήµατος (Περίληψη / ανακεφαλαίωση, διατύπωση συµπερασµάτων, 

διατύπωση υποθέσεων, συγκεκριµενοποίηση ιδεών, αναγνώριση κύριων ιδεών),  

(4) Εύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων (Επέκταση µε την προσθήκη λεπτοµερειών, παραδειγµάτων 

κλπ, επέκταση µέσω της εφαρµογής σε διαφορετικό πλαίσιο, τροποποίηση, πρόβλεψη, αρτιότητα, 

διατύπωση πιψοκίνδυνων υποθέσεων),  

(5) Επιλογή λύσης (εκτίµηση πληροφοριών, σύγκριση / αντιπαράθεση, καθορισµός κριτηρίων, 

καθορισµός προτεραιοτήτων, επαλήθευση) και  

(6) Κατασκευή αποδοχής (σχεδιασµός, αρτιότητα, αλλαγή κατηγοριών, διατύπωση συµπερασµάτων, 

αναγνώριση αιτιωδών σχέσεων, πρόβλεψη).  

(IVβ) Σχεδιασµός (Designing)  

Περιλαµβάνει την εφεύρεση ή την παραγωγή νέων προϊόντων ή ιδεών σε κάποιοα µορφή, είτε αυτή 

είναι καλλιτεχνική ή επιστηµονική, µηχανική ή άλλη µορφή. Περιλαµβάνει την ανάλυση µιας ανάγκης και 

έπειτα το σχεδιασµό και τη δηµιουργία του νέου προϊόντος.  

Περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα και τις σχετικές δεξιότητες:  

(1) Φαντασία ενός σκοπού (αρτιότητα, αλλαγή κατηγοριών, διατύπωση υποθέσεων, οπτικοποίηση, 

διαίσθηση),  

(2) ∆ιατύπωση ενός σκοπού (οπτικοποίηση, πρόβλεψη, αναγνώριση αιτιωδών σχέσεων, αναγνώριση 

σχεδίων / προτύπων, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασµός, λογικός συλλογισµός),  

(3) Εφεύρεση ενός προϊόντος (αρτιότητα, σχεδιασµός, επέκταση µε την προσθήκη πληροφοριών, 

συγκεκριµενοποίηση, αλλαγή κατηγοριών, αναλογική σκέψη, οπτικοποίηση),  

(4) Εκτίµηση του προϊόντος (καθορισµός κριτηρίων, εκτίµηση πληροφοριών, σύγκριση / 

αντιπαράθεση, αναγνώριση λαθών, επαλήθευση) και  

(5) Αναθεώρηση του προϊόντος (επέκταση µε την προσθήκη πληροφοριών, επέκταση µέσω της 

εφαρµογής σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, τροποποίηση).  

(IVγ) Λήψη αποφάσεων (Decision making) 

Περιλαµβάνει την επιλογή µεταξύ εναλλακτικών λύσεων µε ένα λογικό συστηµατικό τρόπο. 

Περιλαµβάνει ενηµέρωση και χειρισµό αντικειµενικών και υποκειµενικών κριτηρίων.  

Περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα και τις σχετικές δεξιότητες:  
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(1) Αναγνώριση ενός θέµατος (αναγνώριση της κύριας ιδέας, αναγνώριση σχεδίων / µοτίβων, 

αναγνώριση υποθέσεων, αναγνώριση σφαλµάτων),  

(2) Γενίκευση εναλλακτικών υποθέσεων (αρτιότητα, επέκταση µέσω της εφαρµογής σε διαφορετικό 

πλαίσιο, αλλαγή κατηγοριών, διατύπωση υποθέσεων, διατύπωση ριψοκίνδυνων υποθέσεων 

(speculating)),  

(3) Εκτίµηση συνεπειών (ταξινόµηση, σύγκριση / αντιπαράθεση, καθορισµός κριτηρίων, αναγνώριση 

αιτιωδών σχέσεων, πρόβλεψη, αναλογική σκέψη),  

(4) Επιλογή (Περίληψη / ανακεφαλαίωση, λογική σκέψη, διατύπωση συνεπειών, συγκεκριµενοποίηση, 

διαίσθηση) και  

(5) Αξιολόγηση των επιλογών (εκτίµηση πληροφοριών, επαλήθευση, διαίσθηση).  

 

2.4. Προγράµµατα διδασκαλίας δεξιοτήτων σκέψης 

Οι προσεγγίσεις που έχουν ακολουθηθεί στο παρελθόν για τη διδασκαλία δεξιοτήτων σκέψης 

µπορούν να διακριθούν, σύµφωνα µε τον Nisbet (1990) σε: α) Ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα και β) 

Προγράµµατα εισαγωγής (infusion) στο αναλυτικό πρόγραµµα. Η McGuinness (1999) υποδιαιρεί την 

δεύτερη κατηγορία σε: i) Προγράµµατα δεξιοτήτων σκέψης σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα και ii) 

Προγράµµατα γενικής εισαγωγής στο αναλυτικό πρόγραµµα.  

Στη συνέχεια θα αναφέρουµε τα γνωστότερα και σηµαντικότερα προγράµµατα διδασκαλίας 

δεξιοτήτων σκέψης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστηµών. Πολλά 

από τα προγράµµατα αυτά έχουν αναπτυχθεί για την πρωτοβάθµια ή την γυµνασιακή δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, όµως το γενικό τους πλαίσιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία δεξιοτήτων σκέψης 

στην λυκειακή δευτεροβάθµια, τη µεταδευτεροβάθµια και την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και στην 

επιµόρφωση στο χώρο της εργασίας.  

 

1. Ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα  

Τα πιο γνωστά ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα είναι: α) Το πρόγραµµα εργαλειακού 

εµπλουτισµού (Instrumental Enrichment–IE) του Feuerstein (Feuerstein, Rand, Hoffman & Miller, 1980), 

β) το πρόγραµµα «Cognitive Research Trust–CoRT» του Edward de Bono (de Bono 1988, 1991 και 

Wilson, 2000), γ) το πρόγραµµα γνωστικής επιτάχυνσης µέσω εκπαίδευσης στις θετικές επιστήµες 

(Cognitive Acceleration through Science Education–CASE) το οποίο αναπτύχθηκε από τους Michael 

Shayer, Philip Adey και Carolyn Yates (Adey, Shayer & Yates, 1995, Adey & Shayer, 1994 και Wilson, 

2000), δ) το πρόγραµµα «Φιλοσοφία για παιδιά» των Lipman και Fisher (Lipman, Sharp & Oscanyon, 

1980, Fisher, 1995, Lipman, 1980), ε) το πρόγραµµα δεξιοτήτων σκέψης Somerset (The Somerset 

Thinking Skills Course – STSC) (Blagg, Ballinger & Gardner, 1988 και Wilson, 2000), στ) το πρόγραµµα 

δεξιοτήτων σκέψης στην εργασία (Thinking Skills at Work – TSAW) (Blagg, Lewis και Ballinger, 1994).  

 

2. Προγράµµατα εισαγωγής στο αναλυτικό πρόγραµµα 

Τα πιο γνωστά προγράµµατα εισαγωγής στο αναλυτικό πρόγραµµα είναι: α) το πρόγραµµα 

ενεργοποίησης των δεξιοτήτων σκέψης των παιδιών (Activating Children' s Thinking Skills – ACTS) 
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(McGuinness, Curry, Greer, Daly & Salters, 1996, 1997), το οποίο σχεδιάστηκε από την McGuiness, σε 

συνεργασία µε µια µικρή οµάδα δασκάλων και προσάρµοσε το γνωστικό πλαίσιο των Swartz, Parks και 

Perkins (Swartz & Parks, 1994) και β) προγράµµατα δεξιοτήτων σκέψης για τα µαθηµατικά, µε 

γνωστότερο το πρόγραµµα του Schoenfeld (1985) για τη διδασκαλία της µαθηµατικής επίλυσης 

προβλήµατος, σε µαθητές κολλεγίου στις ΗΠΑ.  

Για περισσότερες πληροφορίες και µια εκτενή καταγραφή των προγραµµάτων που έχουν 

αναπτυχθεί µέχρι σήµερα βλέπε Learning and Skills Research Center (2004b). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

 

3.1. Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνολογίας των υπολογιστών στις µέρες µας, 

προσφέρει δυνατότητες για γρήγορη, άµεση, πολύπλευρη και ολοκληρωµένη αλλά και εξειδικευµένη 

ενηµέρωση σε όλους. Η σύγχρονη κοινωνία η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως κοινωνία της 

πληροφορίας, παρέχει δυνατότητες για αυτο–εκπαίδευση και αυτο–µόρφωση, αλλά και απαιτεί την 

ικανότητα χρήσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πλέον από όλους. Η γενικευµένη χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθηµερινή εργασιακή και προσωπική πρακτική, δεν θα µπορούσε να 

αφήσει ανεπηρέαστο τον ευαίσθητο χώρο του σχολείου, το οποίο αποτελεί άλλωστε και τον «καθρέπτη» 

της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του δασκάλου διαφοροποιείται σηµαντικά, εφόσον η µόρφωση 

και η εκπαίδευση των µαθητών, την οποία επηρεάζει και προκαλεί, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει όλα 

εκείνα τα στοιχεία που θα τους κάνουν ικανούς να συµµετέχουν, να δρουν και να ενεργούν στην 

σηµερινή κοινωνία (Kyriazis & Korres, 2002).  

 

3.2. Εισαγωγή και χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

στην Εκπαίδευση – Η διεθνής εµπειρία   

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την εισαγωγή και χρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο γνωστικού 

αντικειµένου µε την εισαγωγή µαθηµάτων Πληροφορικής και Τεχνολογιών υπολογιστικών συστηµάτων 

και δικτύων, όσο και σε επίπεδο χρήσης των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων στη διδασκαλία άλλων 

µαθηµάτων (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003 και Κορρές, 2003). 

Η διάχυση και η γενικευµένη χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις δραστηριότητες της σηµερινής αγοράς 

εργασίας, προϋποθέτει και προαπαιτεί την κατάλληλη και αποτελεσµατική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο 

του εργατικού, όσο και του µαθητικού δυναµικού στη χρήση των ΤΠΕ. Η εκπαίδευση και κατάρτιση στις 

ΤΠΕ, µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων ικανοτήτων των εργαζοµένων, µπορεί να οδηγήσει σε θετικές 

επιδράσεις των ΤΠΕ στην οικονοµική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Κορρές & Τσάµη, 

2004). Ένα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό µπορεί να διευρύνει τους τοµείς κατασκευής, παραγωγής 

και χρήσης ΤΠΕ, αλλά και όλους τους τοµείς οι οποίοι χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ σε οποιαδήποτε 

δραστηριότητα, γεγονός που η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι οδηγεί στη µεγέθυνση της 

παραγωγικότητας, τόσο της παραγωγικότητας εργασίας, όσο και της συνολικής παραγωγικότητας (OECD, 

2003a). Η εκπαίδευση λοιπόν και η κατάρτιση στις ΤΠΕ, τόσο σε επίπεδο γενικής δευτεροβάθµιας και 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο τεχνικής και επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας, 

µεταδευτερεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανάγεται σε βασικό παράγοντα για τη χάραξη 

κατευθύνσεων εκπαιδευτικής πολιτικής στις οικονοµίες του µέλλοντος.  

Ο ΟΟΣΑ στους ∆είκτες του για την Εκπαίδευση του 2003 (OECD, 2003b), έχει συµπεριλάβει έξι 

συνολικά δείκτες για την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε 
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συγκριτικά αποτελέσµατα για 14 χώρες: το Βέλγιο, τη ∆ανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την 

Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κορέα, το Μεξικό, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και 

την Ελβετία. Ειδικότερα:  

1) Εισαγωγή βασικών εφαρµογών ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Από στοιχεία του ΟΟΣΑ για την περίοδο 1980–2000, προκύπτει µία ραγδαία αύξηση των ποσοστών 

µαθητών της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε βασικές εφαρµογές 

ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα για εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου και λογιστικών φύλλων, το 

µέσο ποσοστό των µαθητών για το έτος 2000 ήταν 97 % (µε ποσοστά για τις διάφορες χώρες από 93 % 

έως 100 %), ενώ το αντίστοιχο µέσο ποσοστό για το έτος 1980 ήταν 2 % (µε ποσοστά από 1 % έως 7 

%) και για το έτος 1990 ήταν 41 % (µε ποσοστά από 15 % έως 64 %). Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(Internet) είχε το έτος 2000 κατά µέσο όρο το 94 % (µε ποσοστά για τις διάφορες χώρες από 58 % έως 

100 %), ενώ το 1995 το µέσο ποσοστό ήταν 24 % (µε ποσοστά για τις χώρες από 7 % έως 57 %).  

Η αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή ήταν για το έτος 2000 κατά µέσο όρο 9 µαθητές / 

υπολογιστή. Οι χώρες µε τη µικρότερη αναλογία ήταν η ∆ανία (3 µαθητές), η Ελβετία (3 µαθητές) και η 

Νορβηγία (4 µαθητές / υπολογιστή).  

 

2) Σοβαρότερα εµπόδια στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία   

Τα σοβαρότερα εµπόδια που υπήρχαν στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπως αναφέρθηκαν 

από τους διευθυντές των σχολείων το 2001, είναι:  

α) Εµπόδια που σχετίζονται µε το µηχανικό µέρος των Η/Υ και τον εξοπλισµό γενικότερα, µε πιο 

σοβαρά εµπόδια τον ανεπαρκή αριθµό υπολογιστών για χρήση από τους δασκάλους και τους µαθητές (µε 

µέσα ποσοστά µαθητών σε σχολεία που δήλωσαν το πρόβληµα 10 % και 17 % αντίστοιχα) και την 

απαξίωση των υπολογιστών (παλαιότεροι των τριών ετών) (8 %).   

β) Εµπόδια σχετικά µε το λογισµικό, όπου τα ποσοστά των µαθητών που αντιµετωπίζουν τα 

συγκεκριµένα εµπόδια ήταν πολύ µικρά (1–3%). Η µόνη χώρα µε υψηλά ποσοστά ήταν η Κορέα σχετικά 

µε τον αριθµό των διαθέσιµων αντιγράφων λογισµικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς (10 %) και την 

ποικιλία των ειδών λογισµικού (17 %).     

γ) Εµπόδια σχετικά µε το δάσκαλο, µε κύριο εµπόδιο την έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων του 

δασκάλου στη χρήση Η/Υ για διδακτικούς σκοπούς (µε µέσο ποσοστό µαθητών σε σχολεία που δήλωσαν 

το πρόβληµα 10 %). Ως δευτερεύοντα εµπόδια αναφέρθηκαν η δυσκολία εισαγωγής των υπολογιστών 

στη διδασκαλία στην τάξη (7 %), ο ανεπαρκής χρόνος των δασκάλων να προετοιµάσουν µαθήµατα στα 

οποία χρησιµοποιούνται Η/Υ (6 %), αλλά και η έλλειψη ενδιαφέροντος και προθυµίας των δασκάλων να 

χρησιµοποιήσουν τους Η/Υ για διδακτικούς σκοπούς (6 %). 

δ) Εµπόδια σχετικά µε την οργάνωση και το σχεδιασµό ή σχετικά µε το σχολείο, όπου το βασικό 

εµπόδιο ήταν η έλλειψη συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης (10 %)   

 

3) Πρόσβαση των δασκάλων στις ΤΠΕ 

Τα ποσοστά των δασκάλων που είχαν πρόσβαση στις ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς τουλάχιστον 

µία φορά το µήνα το 2001, όπως αναφέρθηκαν από τους διευθυντές των σχολείων, ήταν κατά µέσο όρο 
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47 % για τη χρήση εφαρµογών υπολογιστών και 42 % για τη χρήση του διαδικτύου. Η αναλογία 

δασκάλων ανά υπολογιστή ήταν κατά µέσο όρο 6 δάσκαλοι / υπολογιστή, µε χώρες µε τη µικρότερη 

αναλογία τη Σουηδία (1 δάσκαλος), την Κορέα (1 δάσκαλος), τη ∆ανία (2 δάσκαλοι), τη Φινλανδία (2 

δάσκαλοι) και τη Νορβηγία (2 δάσκαλοι / υπολογιστή).      

 

4) Χρήση των ΤΠΕ προκειµένου να επιτευχθούν διαφορετικοί εκπαιδευτικοί σκοποί 

Οι ΤΠΕ, όπως δήλωσαν οι διευθυντές των σχολείων το 2001, χρησιµοποιούνται από τους µαθητές 

σε µεγάλο βαθµό για την εύρεση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου (µε µέσο ποσοστό µαθητών 67 %) 

και σε µικρότερο βαθµό για την ανάπτυξη ικανοτήτων ανεξάρτητης µάθησης (61 %), για την παροχή 

πρόσθετης διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης (53 %), για την παροχή ευκαιριών για µάθηση των 

µαθητών µε το δικό τους ρυθµό (57 %), για το συνδυασµό θεµάτων από τα σχολικά µαθήµατα µεταξύ 

τους (59 %) και για την παροχή ευκαιριών για µάθηση µε προσοµοίωση (52 %).    

 

5) ∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε τις ΤΠΕ 

Οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνταν οι µαθητές υπό τη µορφή εργασιών τουλάχιστον µία 

φορά το µήνα ήταν κυρίως ο χειρισµός του Η/Υ (94 % κατά µέσο όρο) και η γραφή κειµένων µε 

επεξεργαστές κείµένου (93 %). Κατά δεύτερο λόγο η αποστολή, η έρευνα και η χρήση ηλεκτρονικών 

µορφών πληροφοριών (80 %) και οι υπολογισµοί µέσω λογιστικών φύλλων (75 %) και ακολουθούν η 

χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού (67 %) και η δηµιουργία γραφικών παραστάσεων µε χρήση 

προγραµµάτων γραφικών (63 %).      

 

6) Συνεργασία των σχολείων µε άλλους οργανισµούς στις ΤΠΕ     

Η συνεργασία των σχολείων µε άλλους οργανισµούς στις ΤΠΕ, όπως αναφέρθηκαν από τους 

διευθυντές των σχολείων το 2001, αφορά: 

α) Συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπου αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο η κοινή 

εκπαιδευτική εµπειρία µέσω των ΤΠΕ (επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, κοινά ερευνητικά 

προγράµµατα και εργασίες) (µε µέσο ποσοστό µαθητών 45 %) και η επαγγελµατική εξέλιξη αναφορικά µε 

τις ΤΠΕ (45 %).  ∆ευτερευόντως αναφέρθηκε η ανάπτυξη λογισµικού, δικτύων υπολογιστών, µαθησιακών 

περιβαλλόντων και µαθησιακού υλικού (34 %), η ανάπτυξη κοινών δικτύων υπολογιστών και συντήρησης 

συστηµάτων δικτύων (29 %) και η δωρεά, ανταλλαγή ή κοινή αγορά εξοπλισµού ΤΠΕ (29 %).    

β) Συνεργασία µε ιδιωτικές εταιρείες, όπου αναφέρθηκε κυρίως η δωρεά, ανταλλαγή ή αγορά 

εξοπλισµού ΤΠΕ (11 %), η ανάπτυξη λογισµικού, δικτύων, εκπαιδευτικών περιβαλλόντων κλπ (10 %), η 

ανάπτυξη και συντήρηση κοινών συστηµάτων, δικτύων κλπ (9 %) και η επαγγελµατική εξέλιξη αναφορικά 

µε τις ΤΠΕ (8 %).   

γ) Συνεργασία µε άλλους οργανισµούς, όπου αναφέρθηκε κυρίως η επαγγελµατική εξέλιξη αναφορικά 

µε τις ΤΠΕ (16 %) και δευτερευόντως η ανάπτυξη λογισµικού και περιβαλλόντων (13 %), η δωρεά, 

ανταλλαγή ή κοινή αγορά εξοπλισµού (12 %) και η ανάπτυξη και συντήρηση κοινών συστηµάτων και 

δικτύων (12 %).   
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3.3. Η προγραµµατισµένη διδασκαλία  

Η προγραµµατισµένη διδασκαλία (programmed instruction) (Κανάκης, 1989) είναι µία µορφή 

αυτοδιδασκαλίας, η οποία στηρίζεται σε ένα διδακτικό πρόγραµµα, το οποίο αποτελείται από πολλά µικρά 

βήµατα, τα πλαίσια (frames). Κάθε πλαίσιο δίνει ορισµένες πληροφορίες στο µαθητή και τον καλεί να 

απαντήσει σε µια ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά µπορεί να προχωρήσει στο επόµενο βήµα. Η 

προγραµµατισµένη διδασκαλία γνώρισε τη µεγαλύτερη ακµή της στη δεκαετία του 1960, µε τους 

υποστηρικτές της να πιστεύουν ότι είναι η διδακτική επανάσταση που θα καταργούσε το δάσκαλο. Από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1970 όµως ο υπέρµετρος ενθουσιασµός υποχώρησε. 

Η προγραµµατισµένη διδασκαλία έχει τις βάσεις της στην θεωρία του Εd. Thorndike για τη µάθηση 

µε δοκιµή και πλάνη και στη θεωρία της ενεργητικής υποκατάστασης (operant conditioning) του Skinner 

(Skinner, 1954). 

Οι βασικές αρχές της προγραµµατισµένης διδασκαλίας είναι: α) η προσφορά της ύλης σε µικρά 

βήµατα και β) η άµεση ενίσχυση των προσπαθειών του µαθητή µε την επιβεβαίωση της σωστής 

απάντησης (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Οι κύριες µορφές προγραµµάτων για την προγραµµατισµένη διδασκαλία:  

1. Το γραµµικό (linear) πρόγραµµα, το οποίο επινοήθηκε από τον B. F. Skinner και αποτελείται από µια 

απλή σειρά πλαισίων τα οποία ο µαθητής ακολουθεί και προχωρεί σε ευθεία γραµµή προς τον τελικό 

στόχο. Κάθε διδακτικό βήµα αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: α) µία πληροφορία, β) µία ερώτηση, γ) 

ένα κενό για να δοθεί η απάντηση από το µαθητή και δ) τη σωστή απάντηση. Το γραµµικό πρόγραµµα 

του Skinner έχει εµφανιστεί περισσότερο µε τη µορφή βιβλίου.  

2. Το διακλαδισµένο πρόγραµµα, το οποίο επινοήθηκε από τον N. A. Crowder και αποτελείται από 

µεγαλύτερα πλαίσια τα οποία έχουν τη µορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Ο µαθητής επιλέγει την 

απάντηση την οποία θεωρεί σωστή. Κάθε απάντηση παραπέµπει σε διαφορετικό πλαίσιο. Στην περίπτωση 

που ο µαθητής επιλέξει λανθασµένη απάντηση, παραπέµπεται σε ένα πλαίσιο που του εξηγεί γιατί η 

απάντηση του είναι λανθασµένη και τον παρακινεί να µελετήσει πάλι το αρχικό πλαίσιο. Τα διακλαδισµένο 

πρόγραµµα του Crowder έχει τη µορφή ανακατεµένου βιβλίου (scrambled book). 

Η βασική διαφορά του γραµµικού από το διακλαδισµένο πρόγραµµα βρίσκεται στον τρόπο 

αντιµετώπισης του λάθους του µαθητή (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). Ο Skinner πιστεύει ότι τα 

βήµατα πρέπει να είναι τόσο µικρά ώστε να αποφεύγεται το λάθος του µαθητή. Όταν ο µαθητής δώσει 

λανθασµένη απάντηση του προσφέρεται η σωστή. Αντίθετα, ο Crowder πιστεύει ότι το λάθος αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο στη διαδικασία µάθησης. Όταν ο µαθητής κάνει λάθος του δίνονται συµπληρωµατικές 

εξηγήσεις για να το ξεπεράσει.    

Τα µέσα παρουσίασης της προγραµµατισµένης διδασκαλίας ήταν αρχικά τα προγραµµατισµένα 

βιβλία και οι διδακτικές µηχανές, ενώ αργότερα οι υπολογιστές.   

 

3.4. Το εκπαιδευτικό λογισµικό  

Εκπαιδευτικό λογισµικό είναι το µέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της µάθησης χρησιµοποιώντας ως κύριο εργαλείο τον υπολογιστή. Η διευκόλυνση της 

µάθησης µπορεί να επιτευχθεί, είτε χρησιµοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισµικό ως µέσο διδασκαλίας από 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 50

τον εκπαιδευτικό είτε ως αλληλεπιδραστικό µέσο υποστήριξης της µάθησης από το µαθητή. Η χρήση του 

εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να θεωρηθεί ως συµβολή στη βελτίωση της µάθησης σε ποιοτικό κυρίως 

επίπεδο, ενεργοποιώντας το µαθητή και τον εκπαιδευτικό, ώστε να αξιοποιήσει το δυναµικό τους. Αυτό 

σηµαίνει ότι ο χρήστης εκπαιδευτικού λογισµικού: α) εξερευνά και ανακαλύπτει και β) αποκτά δηµιουργική 

σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο που µαθαίνει (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

 

3.4.1. Το µοντέλο της µάθησης µε τη βοήθεια του υπολογιστή  

Το µοντέλο της µάθησης µε τη βοήθεια του υπολογιστή (Computer Aided Learning–CAL) 

περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες µέσω των οποίων οι υπολογιστές συνεισφέρουν µε ποικίλλους 

τρόπους στη διαδικασία µάθησης (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων CAL είναι: 

1. Ένας γνωστικός τοµέας παρουσιάζεται στο µαθητή υπό τη µορφή εκπαιδευτικών ενοτήτων. Το 

επίπεδο και το µέγεθος της ενότητας εξαρτάται από το γνωστικό επίπεδο των µαθητών, το είδος του 

εκπαιδευτικού υλικού, τη µέθοδο διδασκαλίας που ακολουθείται από το σύστηµα CAL κλπ. Τα κυριότερα 

προβλήµατα που εµφανίζονται είναι ο αποπροσανατολισµός του µαθητή όταν χρησιµοποιεί το πρόγραµµα 

και η υπερφόρτωσή του µε γνώσεις τις οποίες δεν µπορεί να αφοµοιώσει.  

2. Ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία µάθησης µε το σύστηµα CAL, σε αντίθεση µε τον 

παθητικό ρόλο στον οποίο υποβάλλεται όταν διαβάζει ένα βιβλίο ή παρακολουθεί µία διάλεξη.  

3. Ο µαθητής µπορεί αµέσως να πληροφορείται για την αξιολόγηση της επίδοσης του 

(ανατροφοδότηση πληροφοριών – information feedback).  

4. Κάθε µαθητής αλληλεπιδρά µε το σύστηµα µε το δικό του προσωπικό ρυθµό, γεγονός που 

επιτρέπει την ταυτόχρονη διδασκαλία οµάδων µαθητών µε διαφορετικές πνευµατικές ικανότητες 

(εξατοµικευµένη διδασκαλία).        

5. Τα συστήµατα CAL µπορούν να αναπροσαρµοστούν εύκολα (flexible), για την παρουσίαση 

εκπαιδευτικού υλικού στους µαθητές.     

6. Τα συστήµατα CAL παρέχουν δυνατότητες για την αξιολόγηση του βαθµού κατανόησης ενός 

συγκεκριµένου γνωστικού τοµέα από το µαθητή.  

7. Τα συστήµατα CAL πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο έµπειρα από πλευράς γνωστικού 

αντικειµένου και διδακτικών µεθόδων. Να έχουν τη δυνατότητα να εκτιµήσουν τις απαντήσεις του 

µαθητή, µέσω της καταγραφής των αναγκαίων βοηθητικών ενεργειών (remedial actions) και της επίδοσης 

των µαθητών. Επίσης να έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν αποφάσεις µέσω της εκτίµησης των 

απαντήσεων και της αυτοκριτικής των γνώσεων και των µεθόδων που χρησιµοποιούν.  

Οι Kemmis, Atkin και Wright έχουν προτείνει ένα πλαίσιο για το CAL, το οποίο αποτελείται από 

τέσσερα µοντέλα (paradigms) για την εφαρµογή των υπολογιστών στην εκπαίδευση (Kemmis, Atkin & 

Wright, 1977): 

1. Το µοντέλο της διδασκαλίας (Instructional model ή Computer Assisted Instruction–CAI) 

2. Το µοντέλο της αποκάλυψης (Relevatory model ή Simulation) 

3. To µοντέλο της εικασίας (Conjectural model ή  Modelling ή Modelization) 

4. Το απελευθερωτικό µοντέλο (Emancipatory model) 
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3.4.1.1. Το µοντέλο της διδασκαλίας υποβοηθούµενης από τον υπολογιστή 

Σύµφωνα µε το µοντέλο της διδασκαλίας υποβοηθούµενης από τον υπολογιστή (Computer Assisted 

Instruction–CAI), ο υπολογιστής είναι προγραµµατισµένος να διδάσκει το µαθητευόµενο και να 

κατευθύνει τις δραστηριότητες του προς την απόκτηση προκαθορισµένων γνώσεων ή ικανοτήτων. Το 

µοντέλο CAI αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ από ψυχολόγους που θεωρούσαν τον υπολογιστή ως το ιδεώδες 

µέσο για να προσφέρει εξατοµικευµένη διδασκαλία (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Το µοντέλο CAI περιλαµβάνει δύο κατηγορίες προγραµµάτων: 

1. Προγράµµατα πρακτικής και εξάσκησης  

Τα προγράµµατα πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice) αποτελούν ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα δοµηµένου διαλόγου, είναι δηλαδή ένα είδος σύντοµων προγραµµάτων τα οποία στοχεύουν 

στην εµπέδωση των εννοιών που διδάχθηκαν και την περαιτέρω εξάσκηση των µαθητών σε ένα 

συγκεκριµένο αντικείµενο (Suppes, 1966). Τα προγράµµατα πρακτικής και εξάσκησης αποτέλεσαν την πιο 

γνωστή µορφή του µοντέλου CAI, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και κατά το µεγαλύτερο 

µέρος της δεκαετίας του 1980.  

Τα προγράµµατα αυτά παρουσίαζαν προβλήµατα – πιο συχνά µαθηµατικά προβλήµατα – για να 

λυθούν από τους µαθητευόµενους. Οι µαθητευόµενοι εισήγαγαν απαντήσεις και λάµβαναν 

ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά µε την ακρίβεια των απαντήσεων τους, δεχόµενοι συχνά γραφικές 

ανταµοιβές (πρόσωπα που χαµογελούν, εκρήξεις κλπ) σε περίπτωση σωστής απάντησης. Η χρήση των 

προγραµµάτων αυτών βασιζόταν κυρίως στις απόψεις της µάθησης µε συντελεστική εξάρτηση του 

Skinner και γενικότερα στις απόψεις της θεωρίας του Συµπεριφορισµού. Τα προγράµµατα πρακτικής και 

εξάσκησης χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή της προγραµµατισµένης διδασκαλίας, αντικαθιστώντας 

τα προγραµµατισµένα βιβλία και τις διδακτικές µηχανές του Skinner (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  

Το ισχυρότερο επιχείρηµα υπέρ της χρήσης των προγραµµάτων αυτών ήταν η ανάπτυξη του 

αυτοµατισµού (Merill, Tolman, Christensen, Hammons, Vincent & Reynolds, 1986), άποψη συµβατή µε τη 

θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών (Information Processing Approach). Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, 

προκειµένου να µάθει κάποιος πολύπλοκες ικανότητες ανώτερης τάξης (higher order skills) είναι 

απαραίτητο να µπορεί να εκτελεί αυτόµατα ενέργειες που απαιτούν υποϊκανότητες κατώτερης τάξης 

(lower order).        

Η χρήση των προγραµµάτων πρακτικής και εξάσκησης είναι εξειδικευµένη και έχει σαφώς 

περιορισµένες δυνατότητες στην ενεργοποίηση της πολύπλοκης σκέψης που απαιτείται για την επίτευξη 

ουσιαστικής µάθησης, την οποία ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει στην επίλυση προβληµάτων, στη 

µεταφορά ικανοτήτων σε πρωτότυπες καταστάσεις, στην κατασκευή πρωτότυπων ιδεών κλπ (Jonassen, 

2000).      

 

2. ∆ιδακτικά προγράµµατα 

Η επανάσταση της Γνωστικής Ψυχολογίας στο χώρο της Ψυχολογίας Μάθησης (Learning 

Psychology) τη δεκαετία του 1970, παρείχε τις βάσεις για διδακτικά προγράµµατα (Computer–based 
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Tutorials), τα οποία στόχευαν στην αντιµετώπιση των ατοµικών διαφορών στη µάθηση, παρέχοντας 

διορθωτική διδασκαλία όταν οι απαντήσεις των µαθητευοµένων ήταν λανθασµένες.  

Τα αρχικά διδακτικά προγράµµατα παρουσίαζαν κάποιες πληροφορίες, µε κείµενο ή γραφικά και 

µετά έδιναν στον µαθητευόµενο µία ερώτηση, συνήθως µε τη µορφή της ερώτησης πολλαπλής επιλογής 

(multiple choice), προκειµένου να ελέγξουν την κατανόηση του µαθητευόµενου ως προς τις πληροφορίες 

που είχαν παρουσιαστεί. Η απάντηση του µαθητευόµενου συγκρινόταν από το πρόγραµµα µε τη σωστή 

απάντηση που ήταν αποθηκευµένη στη µνήµη του υπολογιστή. Οι σωστές απαντήσεις ανταµοίβονταν, 

ενώ σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης, ακολουθούσε διορθωτική διδασκαλία (remedial instruction). 

Οι στρατηγικές της διορθωτικής διδασκαλίας ήταν πολλές φορές πολύ εξελιγµένες, µε την παροχή 

διδασκαλίας εξειδικευµένης στη φύση του λάθους του µαθητευόµενου ή την παροχή εναλλακτικών 

µορφών διδασκαλίας. Στη συνέχεια το πρόγραµµα παρουσίαζε το πρόβληµα ξανά, δίνοντας άλλη µία 

ευκαιρία στο µαθητεόµενο να απαντήσει σωστά.  

Τα διδακτικά προγράµµατα αποτελούνται από ακολουθίες της µορφής: Παρουσίαση → Απάντηση 

→ Ανατροφοδότηση. Ανάλογα µε τη δοµή και τη ροή τους, τα διδακτικά προγράµµατα κατατάσσονται:  

α) Στα γραµµικά (linear), τα οποία καολουθούν πάντα την ίδια ροή ανεξάρτητα από το µαθητή που τα 

χειρίζεται (Alessi & Trollip, 1985), β) Στα προσαρµοστικά ή διακλαδωτά (adaptive ή branching), στα οποία 

κάθε κοµµάτι υλικού που βλέπει ο µαθητής καθορίζεται άµεσα από την προηγούµενη συµπεριφορά του 

όταν επιλέγει µια απάντηση σε ερώτηση πολλαπλής επιλογής και γ) Στα παραγωγικά προγράµµατα 

(generative), στα οποία το επίπεδο της απόδοσης του µαθητή στις εργασίες που ανέλαβε ως εκείνη τη 

στιγµή µπορεί να καθορίσει την παρουσίαση των επόµενων παραδειγµάτων από τον υπολογιστή (Davies 

& Hartley, 1972). 

Πολλά διδακτικά προγράµµατα παρείχαν επίσης στρατηγικές προσανατολισµού (orienting 

strategies), όπως κίνητρα, προκαταβολικούς οργανωτές (adnance organizers), ανασκοπήσεις (overviews), 

περιλήψεις (summaries) και αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο (personalization) (για παράδειγµα αναφορά 

στο µαθητευόµενο µε το όνοµα του). Τα πιο µοντέρνα διδακτικά προγράµµατα προσαρµόζονταν στο 

επίπεδο µάθησης µε το οποίο ξεκινούσε ο µαθητευόµενος, επέτρεπαν στους µαθητευόµενους να 

επιλέξουν τη µορφή και την ποσότητα της διδασκαλίας που προτιµούσαν ή τους συµβούλευαν σχετικά µε 

το πόση διδασκαλία χρειάζονταν.  

Μολονότι τα διδακτικά προγράµµατα αποτέλεσαν µια σηµαντική πρόοδο από τα προγράµµατα 

πρακτικής και εξάσκησης, παρουσιάζουν δύο προβλήµατα: 

α) Κάθε µορφή απάντησης του µαθητευοµένου και κάθε κατάλληλη διδασκαλία έπρεπε να έχει 

προβλεφτεί από τους σχεδιαστές και να έχει προγραµµατιστεί στον υπολογιστή, το οποίο αποτελεί ένα 

στόχο υπερβολικά δύσκολο αν όχι ανέφικτο να επιτευχθεί.  

β) Τα διδακτικά προγράµµατα δεν επιτρέπουν στους µαθητευόµενους να κατασκευάσουν τα δικά τους 

νοήµατα, αλλά µάλλον να αντιστοιχίσουν µία µοναδική ερµηνεία του κόσµου σ' αυτά που ξέρουν οι 

µαθητευόµενοι. Οι µαθητευόµενοι δεν ενθαρρύνονται ούτε έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τι είναι 

σηµαντικό, να συλλογιστούν και να ελέγξουν αυτά που ξέρουν ή να κατασκευάσουν κάποιο προσωπικό 

νόηµα γι' αυτά που µελετούν. Η γνώση που αποκτούν από τα διδακτικά συστήµατα είναι συνήθως 

αδρανής γνώση (inert knowledge) εφόσον δεν την εφαρµόζουν (Jonassen, 2000).      
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3.4.1.2. Τα µοντέλα της αποκάλυψης, της εικασίας και το απελευθερωτικό µοντέλο   

Το µοντέλο της αποκάλυψης (Relevatory model ή Simulation), το οποίο προτάθηκε από τον 

Kemmis, κατευθύνει το µαθητή σε µια διαδικασία έρευνας και ανακάλυψης (learning by discovery), καθώς 

το αντικείµενο µάθησης και τα επιµέρους θέµατα αποκαλύπτονται σταδιακά στο µαθητή καθώς 

χρησιµοποιεί το πρόγραµµα (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Στο µοντέλο αυτό έχουµε την εκτενή χρήση των προσοµοιώσεων, µιας δυναµικής τεχνικής του CAL 

η οποία βοηθά το µαθητή να πειραµατιστεί µε καταστάσεις οι οποίες διαφορετικά θα ήταν πολύ ακριβές, 

χρονοβόρες και επικίνδυνες (Μπακογιάννης, 1997).  

Το µοντέλο της εικασίας (Conjectural model ή Modeling ή Modelization) αναφέρεται στο σχεδιασµό 

και τη δοκιµή ενός µοντέλου µιας πραγµατικής ή φανταστικής κατάστασης (modeling) από τον ίδιο το 

χρήστη σε πακέτα τεχνητής νοηµοσύνης και εφαρµογές της επιστήµης των υπολογιστών (Κυριαζής & 

Μπακογιάννης, 2003). 

Η πορεία που υποστηρίζει το µοντέλο είναι η στρατηγική της λύσης προβλήµατος: δηµιουργία 

υπόθεσης – δοκιµή υπόθεσης – ανάλυση του αποτελέσµατος – εύρεση του λάθους – οργάνωση επόµενων 

ενεργειών. 

Στο απελευθερωτικό µοντέλο (Emancipatory model) ο υπολογιστής χρησιµοποιείται ως βοηθητικό 

εργαλείο (labour saving device). Οι υπολογιστές µπορούν να διευκολύνουν το δάσκαλο και τους µαθητές 

απελευθερώνοντας τους από κουραστικές, µη δηµιουργικές εργασίες όπως είναι οι δύσκολοι και 

πολύπλοκοι υπολογισµοί και ο σχεδιασµός πολύπλοκων γραφικών παραστάσεων.  

 

3.4.2. Εκπαιδευτικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν τεχνικές της τεχνητής 

νοηµοσύνης  

Το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή CAI δεν είναι επαρκές, κυρίως 

σε θέµατα επικοινωνίας ανθρώπου-µηχανής, εφόσον υπόκειται σε σοβαρούς περιορισµούς, όπως η 

εξάρτηση από το πρόγραµµα του συντάκτη και η έλλειψη ενός ζωντανού και αµφίδροµου διαλόγου. Η 

ανεπάρκεια του µοντέλου αυτού και η αδυναµία υπολογιστικής ισχύος του µικροϋπολογιστή, οδήγησαν 

στη δεκαετία του 1980 στη δηµιουργία ενός νέου είδους συστηµάτων τα οποία χρησιµοποιούν τεχνικές 

της τεχνητής νοηµοσύνης (Intelligent Computer Assisted Instruction–ICAI) (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 

2003). 

Η τεχνητή νοηµοσύνη (Artificial Intelligence–AI) είχε αρχικά εφαρµογές στον στρατιωτικό και τον 

εµπορικό τοµέα και στη συνέχεια εφαρµόστηκε στη διαγνωστική Ιατρική. Με την εµφάνιση των νέων 

τεχνολογιών των υπολογιστών (οθόνες πολύ πυκνής εγγραφής, µεγάλες µνήµες κλπ.), άρχισε να 

εισέρχεται και στο χώρο της Εκπαίδευσης.  

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν τεχνικές της τεχνητής νοηµοσύνης 

διακρίνονται σε (Μπακογιάννης, 1997): 

α) Έµπειρα συστήµατα (Expert Systems)  

β) Έξυπνα διδακτικά συστήµατα (Intelligent Tutoring Systems–ITS) 

γ) Εκπαιδευτικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν τεχνητή νοηµοσύνη (Intelligent Computer 

Assisted Instruction–ICAI)  
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3.4.2.1. Έµπειρα συστήµατα   

Τα έµπειρα συστήµατα επιχειρούν να καλύψουν ανάγκες που δηµιουργεί η έλλειψη εξειδίκευσης σε 

ένα τοµέα. Έχουν κυρίως συµβουλευτικό χαρακτήρα και βρήκαν µεγάλη εφαρµογή στο στρατό, τη 

βιοµηχανία, το εµπόριο, αλλά και σε τοµείς όπως η Ιατρική, η Φυσική κλπ (O’ Shea & Self, 1983). 

Τα βασικά µέρη ενός έµπειρου συστήµατος είναι (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003): 

α) Η βάση γνώσης (Knowledge–Base), η οποία περιέχει εξειδικευµένη γνώση γύρω από ένα τοµέα. 

β) Η µηχανή συµπερασµάτων (Inference Engine), η οποία χρησιµοποιεί αυτή τη γνώση για τη λύση 

ενός προβλήµατος. 

Το έµπειρο σύστηµα αναλύει το πρόβληµα που του θέτει ο χρήστης σε µια σειρά από υποστόχους 

και ανοίγει ένα διάλογο µε το χρήστη, ζητώντας του να ελέγξει τα επιµέρους συµπεράσµατά µε τα 

δεδοµένα του πραγµατικού προβλήµατος ώσπου να φτάσει στην τελική λύση. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έµπειρου συστήµατος είναι (Μπακογιάννης, 1997): 

1. Η γνώση που συµπεριλαµβάνεται σε ένα έµπειρο σύστηµα είναι δύο ειδών (Feigenbaum & Mc 

Corduck, 1983): 

α) Γνώση γεγονότων, δηλαδή γνώση ευρέως διαδεδοµένη και κοινώς αποδεκτή ως έγκυρη. 

β) Εµπειρική ή ευρετική γνώση, δηλαδή η γνώση που αποκτά ο ειδικός µε την εµπειρία. 

2. Η γνώση που προσφέρεται από ένα έµπειρο σύστηµα δεν είναι «αδιαµφισβήτητη», αλλά 

«πιθανοκρατική», δηλαδή αφορά την πλέον «κατάλληλη» γνώση για την αντιµετώπιση του 

συγκεκριµένου προβλήµατος. Η γνώση ενός έµπειρου συστήµατος δίνει στο µαθητή πρωτοβουλία 

επιλογής, γεγονός που αποτελεί ένα σοβαρό πλεονέκτηµα απέναντι στα παραδοσιακά διδακτικά 

περιβάλλοντα και προγράµµατα, εφόσον καλλιεργεί την κρίση του µαθητή. 

3. Τα έµπειρα συστήµατα αντιµετωπίζουν το λεγόµενο «συνδυαστικό πρόβληµα» (Feigenbaum & Mc 

Corduck, 1983), το οποίο αναφέρεται στον αποτελεσµατικό συνδυασµό των τεράστιων ποσοτήτων των 

διαθέσιµων δεδοµένων, προκειµένου να πάρουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η ανάπτυξη και χρήση 

στρατηγικών που αφορούν την εξέταση των πλέον πιθανών επιλογών στη λύση ενός προβλήµατος, 

προσοµοιάζει τον ανθρώπινο τρόπο αντιµετώπισης, αλλά δεν εγγυάται την  εύρεση της λύσης. 

4. Τα έµπειρα συστήµατα έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν τις αποφάσεις τους µέσω των 

ερωτήσεων «Γιατί;» και «Πως;» από το χρήστη.  

Η εξειδικευµένη γνώση που εκφράζεται µέσα από ένα έµπειρο σύστηµα έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική 

αξία, εφόσον έχει τη δυνατότητα να συµβουλεύσει το µαθητή ή την οµάδα µαθητών τόσο στην επίλυση 

µεµονωµένων προβληµάτων, όσο και στη διεξαγωγή ευρύτερων ερευνητικών προγραµµάτων, τα οποία 

απαιτούν µακροχρόνια προσπάθεια, συνεργασία και λήψη αποφάσεων από τους ίδιους τους 

µαθητευόµενους πάνω στη στρατηγική προσέγγισης και διεξαγωγής της έρευνας. Επίσης σύµφωνα µε 

τους Collins και Brown, βοηθάει τους µαθητές να συγκρίνουν τα δικά τους βήµατα µε αυτά που 

ακολούθησε το έµπειρο σύστηµα ώστε να ανακαλύψουν στοιχεία από την απόδοσή τους που χρειάζονται 

βελτίωση (Collins & Brown, 1988). 
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3.4.2.2. Ευφυή διδακτικά συστήµατα  

Τα παραδοσιακά διδακτικά προγράµµατα CAI εµφανίζουν τους εξής σοβαρούς περιορισµούς (O’ 

Shea, 1982 και Howe & Ross, 1981): 

α) Αδυναµία «κατανόησης» της φύσης των λαθών ή των εσφαλµένων αντιλήψεων των µαθητών. 

β) Αδυναµία χρήσης εναλλακτικών διδακτικών στρατηγικών ως αποτέλεσµα της επαφής των 

συστηµάτων µε τους µαθητές. 

γ) Έλλειψη ποικιλίας µορφών επικοινωνίας του υπολογιστή µε τους µαθητές. 

Η πιο εξελιγµένη µορφή των προγραµµάτων CAI είναι τα ευφυή διδακτικά συστήµατα (Intelligent 

Tutoring Systems–ITS), τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 1990 από 

ερευνητές της τεχνητής νοηµοσύνης προκειµένου να διδάξουν επίλυση προβληµάτων και διαδικαστική 

γνώση σε µια ποικιλία περιοχών. Ο σκοπός της κατασκευής των έξυπνων διδακτικών συστηµάτων 

σύµφωνα µε τους Sleeman και Brown ήταν η διευκόλυνση της «µάθησης διά του πράττειν» (learning by 

doing), δηλαδή της µετατροπής της γνώσης των διαφόρων γεγονότων σε βιωµατική γνώση (experiential 

knowledge) (Sleeman & Brown, 1982).  

Τα συστήµατα ITS προσέθεσαν "νοηµοσύνη" στα διδακτικά προγράµµατα µε τη µορφή των των 

έµπειρων µοντέλων (expert models), των µοντέλων µαθητή (student models), των µοντέλων διδασκαλίας 

(tutorial models) και των µοντέλων χρήστη (user models).  

Η αρχιτεκτονική των έξυπνων διδακτικών συστηµάτων περιλαµβάνει τέσσερα βασικά συστατικά 

(Μπακογιάννης, 1997 και Jonassen, 2000): 

1. Έµπειρη γνώση 

Η έµπειρη γνώση αποτελείται από τα γεγονότα και τους κανόνες που αναµένεται να γνωρίζουν οι 

ειδικοί για έναν ιδιαίτερο τοµέα της γνώσης. Η έµπειρη γνώση µπορεί να αναπαρασταθεί µέσα από 

κανόνες παραγωγής (production rules), πλαίσια (frames), σηµασιολογικά δίκτυα (semantic networks), 

σενάρια (scripts) κλπ   

2. Μοντέλα µαθητή (student modeling) 

Τα µοντέλα του µαθητή περιλαµβάνουν τις ενέργειες των µαθητευόµενων καθώς προσπαθούν να 

λύσουν το πρόβληµα στο ITS σύστηµα (O’ Shea & Self, 1983). Οι βασικές µέθοδοι κατασκευής των 

µοντέλων µαθητή σύµφωνα µε τον Self είναι o έλεγχος της απόκλισης των απαντήσεων του µαθητή από 

τις σωστές απαντήσεις και η µοντελοποίηση των εσφαλµένων αντιλήψεων των µαθητών (Self, 1988).  

Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο, οι ενέργειες των µαθητών συγκρίνονται µε τις στρατηγικές που 

περιέχονται στο έµπειρο µοντέλο και οι κανόνες που γνωρίζει ο µαθητής µοντελοποιούνται ως ένα 

υποσύνολο του έµπειρου µοντέλου. Η Goldstein προτείνει την κατασκευή ενός γενετικού διαγράµµατος 

(genetic diagram), στο οποίο οι γνώσεις του µαθητή περιγράφονται ως κόµβοι, η µαθησιακή του 

συµπεριφορά ως δεσµοί µεταξύ των κόµβων και η πρόοδος του ως µία διαδροµή πάνω στο διάγραµµα. 

Σύµφωνα µε την Goldstein, το γενετικό διάγραµµα δεν λύνει το πρόβληµα της µοντελοποίησης, εφόσον 

καµία απάντηση του µαθητή δεν αποτελεί ασφαλή απόδειξη του επιπέδου των γνώσεών του. Επίσης 

σύµφωνα µε τον Wachsmuth, το µεγαλύτερο πρόβληµα δηµιουργείται όταν κάποιος µαθητής 

χρησιµοποιεί ιδιόµορφους κανόνες που δεν περιλαµβάνονται στη βάση γνώσης, αλλά που οδηγούν σε 

ικανοποιητική απόδοση (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  
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Σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο, µοντελοποιούνται οι εσφαλµένες αντιλήψεις (bugs) των µαθητών, 

οι οποίες είτε αφορούν την εφαρµογή ακατάλληλων ιδεών για την κατανόηση µιας διαδικασίας ή 

αντανακλούν την ακαταλληλότητα των γενικών γνώσεων που έχει διαµορφώσει ο µαθητής στην 

κατανόηση της συγκεκριµένης διαδικασίας.  

3. Μοντέλα διδασκαλίας (tutorial models)  

Όταν προκύπτουν διαφοροποιήσεις µεταξύ του έµπειρου µοντέλου και του µοντέλου µαθητή, το 

µοντέλο διδασκαλίας διαγιγνώσκει το πρόβληµα και παρέχει κατάλληλη διορθωτική διδασκαλία. Η µορφή 

της διδακτικής παρέµβασης σύµφωνα µε τους Lepper και Chabay (1988), εξαρτάται από: α) τον έλεγχο, 

δηλαδή ποιος έχει την πρωτοβουλία για τη διδακτική παρέµβαση (ενεργητικό ή παθητικό σύστηµα 

βοήθειας), β) το χρόνο, δηλαδή σε περίπτωση ενεργητικού συστήµατος βοήθειας, το  πότε θα παρέχεται 

η βοήθεια (αν θα προηγείται ή θα έπεται ενός λανθασµένου βήµατος και µετά από πόσα βήµατα θα 

παρέχεται) και γ) το περιεχόµενο και το στυλ, το οποίο αφορά τη µορφή της ανατροφοδότησης και 

µπορεί να περιλαµβάνει την παροχή κατάλληλων απαντήσεων, διάγνωση των σφαλµάτων, οδηγίες για τα 

επόµενα βήµατα, υποδείξεις κλπ. 

4. Μορφές επικοινωνίας 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη χρηστών ενός συστήµατος ITS και επιπλέον οι απαιτήσεις του 

κάθε χρήστη αυξάνονται καθώς αποκτά µεγαλύτερη εµπειρία πάνω στο σύστηµα. Με ανάλογο τρόπο, το 

σύστηµα πρέπει να αναπαριστά το µαθητευόµενο, όχι µόνο ως µαθητή (µοντέλο µαθητή), αλλά και ως 

χρήστη (µοντέλο χρήστη). Οι τρόποι επικοινωνίας ενός συστήµατος ITS µε το χρήστη είναι τα 

«παράθυρα», τα «µενού», το «ποντίκι», οι δυνατότητες οργάνωσης της εµφάνισης της οθόνης και 

φυσικά η χρήση της φυσικής γλώσσας, η οποία βέβαια απαιτεί τεράστιες προσπάθειες και γι’ αυτό έχει 

περιορισµένη εφαρµογή. 

Μολονότι τα ITS συστήµατα έχουν περισσότερες δυνατότητες ως προς τις παρανοήσεις των 

µαθητευοµένων, υπάρχουν πολλά προβλήµατα στις διαδικασίες µοντελοποίησης των έµπειρων µοντέλων 

και των µοντέλων µαθητή που χρησιµοποιούν. Σύµφωνα µε τους Derry και Lajoie (1993), το µοντέλο 

µαθητή δεν µπορεί να προσδιορίσει όλους τους τρόπους που οι µαθητές ενδέχεται να ακολουθήσουν για 

να λύσουν ένα πρόβληµα. Επίσης εφόσον παρέχεται τυποποιηµένο κείµενο ως ανατροφοδότηση, δεν 

µπορεί να συγκριθεί µε την ευαισθησία που προσφέρει ένας καλός δάσκαλος. Πιο σηµαντικό είναι 

σύµφωνα µε τον Schön (1983) να ενθαρυνθούν οι µαθητές να µάθουν οι ίδιοι να αναστοχάζονται και να 

διαγιγνώσκουν τις ενέργειες τους (reflective practitioners). Επίσης τα καλά συστήµατα ITS είναι σύµφωνα 

µε τους Derry και Lajoie τεχνικά δύσκολα να σχεδιαστούν και συχνά κοστίζουν εκατοµύρια δολλάρια για 

να υλοποιηθούν. Υπάρχουν σχετικά λίγα "έξυπνα" συστήµατα διαθέσιµα και τα περισσότερα δεν είναι 

εύκολα προσβάσιµα. Τέλος οι µέθοδοι κατασκευής του µοντέλου µαθητή που χρησιµοποιούνται στα 

"έξυπνα" συστήµατα, είναι χρήσιµες για να διαγιγνώσκουν ένα περιορισµένο είδος γνώσης και άρα δεν 

είναι γενικεύσιµες. Σύµφωνα µε τον Jonassen (2000) τα συστήµατα ITS είναι διδακτικές συσκευές µε 

πολλές δυνατότητες, από τις οποίες ωφελούνται µάλλον περισσότερο οι ειδικοί που τις αναπτύσσουν, 

παρά οι µαθητευόµενοι που τις χρησιµοποιούν.        
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3.4.2.3. Εκπαιδευτικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν τεχνητή νοηµοσύνη  

Στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων που χρησιµοποιούν τεχνητή 

νοηµοσύνη (Intelligent Computer Assisted Instruction–ICAI) απαιτείται ο συνδυασµός των ερευνητικών 

µεθόδων και της εµπειρίας επιστηµόνων από τη Γνωστική Ψυχολογία (Neurosciences ή Bioscience), τη 

Γλωσσολογία, τις Επιστήµες της Αγωγής, την Κυβερνητική και την Πληροφορική. 

Ο στόχος των συστηµάτων είναι αφενός να προσοµοιώσουν τη συµπεριφορά ενός εκπαιδευτικού, 

µε τις ανάλογες ικανότητες του στο επιστηµονικό και παιδαγωγικό πεδίο, αφετέρου να προσοµοιώσουν το 

µαθησιακό περιβάλλον της τάξης, εξασφαλίζοντας ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας στο ίδιο το σύστηµα 

µε γλώσσα όσο το δυνατόν φυσική για το µαθητή (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

Οι τρεις συντελεστές ενός συστήµατος ICAI, όπως περιγράφονται από τον Alain Βonnet, είναι 

(Μπακογιάννης, 1997): 

α) Ένα έµπειρο σύστηµα του προς έρευνα επιστηµονικού πεδίου. 

β) Ένα τµήµα παιδαγωγικών στρατηγικών. 

γ) Ένα τµήµα επικοινωνίας µε στόχο την ανάδειξη µιας αυτόµατης φυσικής γλώσσας. 

Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µε τεχνητή νοηµοσύνη ΙCAI είναι ένα σύστηµα κατασκευασµένο µε 

βάση δύο αυτόµατα εργαλεία: ένα σύστηµα συγγραφέα (system auteur) και ένα έµπειρο σύστηµα (expert 

system). Το σύστηµα συγγραφέας επιτρέπει τη γενίκευση προβληµάτων σύµφωνα µε τη διδακτική 

στρατηγική (strategie tutoriel). 

To σύστηµα κατευθύνει την παιδαγωγική αντιµετώπισης της αποτυχίας µέσω φανταστικών 

διαµεσολαβητικών σταδίων, καθορίζει τις στρατηγικές καθοδήγησης και είναι σε θέση να αποφασίσει 

µέχρι πότε ο µαθητής θα αφεθεί να περιπλανάται και να πειραµατίζεται στο πεδίο του λάθους, και πότε θα 

παρέµβει προκειµένου να δώσει βοήθεια ή να ενισχύσει το µαθητή. Είναι ικανό να ελέγχει την αφοµοίωση 

των γνώσεων προτείνοντας αντίθετα παραδείγµατα ή ντοκουµέντα. Είναι ικανό επίσης να προσδιορίζει τα 

συχνότερα εµφανιζόµενα λάθη που οφείλονται στη στρατηγική εποπτείας ή στις δυσκολίες του προς 

µάθηση αντικειµένου, προκειµένου να προχωρήσει σε ρυθµιστικά ή διορθωτικά σχήµατα. Συνδυάζει 

ευρετικές µεθόδους, οι οποίες  καθορίζονται από τους διδάσκοντες, όπως και αλγοριθµικές µεθόδους 

αναγκαίες για την αποτελεσµατικότητα και τη συνθετικότητά τους (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). 

 Όταν ο εκπαιδευόµενος βρίσκεται σε κατάσταση δυσκολίας, αυτή προέρχεται είτε από την 

παρανόηση των ενοτήτων του αντικειµένου που µελετά, είτε από την ανεπαρκή κατανόηση κατά το 

διάλογο, είτε από την άρνηση αποδοχής των παιδαγωγικών στρατηγικών που εξελίσσονται από τον 

διδάσκοντα, είτε από το συνδυασµό των παραπάνω. 

Οι βασικές αρχές του µοντέλου ICAI είναι (Μπακογιάννης, 1997): 

1. Τα προγράµµατα µε παιδαγωγικό προσδιορισµό πρέπει να είναι έµπειρα συστήµατα στο υπό έρευνα 

πεδίο και να στηρίζονται σε µια θεωρία, η οποία εκφράζεται µε τις παιδαγωγικές στρατηγικές που 

χρησιµοποιούν. 

2. Η εξέλιξη των προγραµµάτων πραγµατοποιείται ανάλογα µε τη συµπεριφορά των µαθητών.  

Η δοµή των συστηµάτων ICAI περιλαµβάνει (Μπακογιάννης, 1997): 

1. Τη διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί στη βάση γνώσης, η οποία έχει διδακτικό αλλά και αξιολογικό 

σκοπό και οργανώνεται µε βάση τις τεχνικές για την επεξεργασία και αναπαράσταση της γνώσης   
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2. Τη διδακτική στρατηγική, η οποία καθορίζει την επικοινωνία του συστήµατος µε το µαθητή (ύλη, 

µεθοδολογία, ρυθµός) και αναλύεται στην πραγµατογνωµοσύνη, την αξιολόγηση των διαλόγων µε το 

µαθητή και των στάσεων του σε κατάσταση µάθησης, όχι πάντοτε οµαλής. 

Οι παιδαγωγικές στρατηγικές του δασκάλου αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας του συστήµατος–

συγγραφέας, µε υπαγορευόµενες από τους στόχους προδιαγραφές. Το σύστηµα ICAI ολοκληρώνεται κατά 

την ενσωµάτωση του  έµπειρου συστήµατος στο επίπεδο εξέλιξης του µαθητή, όπου η αναπαράσταση 

των γνώσεων και η δηµιουργία κανόνων γι’ αυτήν την πραγµατογνωµοσύνη συνδέονται µε την 

αναπαράσταση των γνώσεων στο σύστηµα-συγγραφέας.      

3. Το τµήµα διαγνωστικών κανόνων, το οποίο ασκεί τον έλεγχο των απαντήσεων των µαθητών 

σύµφωνα µε προκαταρτικά πλάνα (plans redicatifs). 

4. Το αρχείο του µαθητή, µέσω του οποίου σκιαγραφείται η µαθησιακή συµπεριφορά του µαθητή σε 

κάθε διδακτική ενότητα µε κριτήρια που προσφέρει το σύστηµα, µε βάση τα δεδοµένα που έχει κρατήσει 

το σύστηµα για το συγκεκριµένο µαθητή. 

5. Το τµήµα επικοινωνίας συστήµατος-χρήστη. 

Η ποιότητα και ο βαθµός της επικοινωνίας εξαρτώνται από το βαθµό κατανόησης ερωτήσεων–

απαντήσεων. 

Το µοντέλο ICAI βρίσκεται σε ερευνητικό–εξελικτικό στάδιο. Τα συστήµατα που αναπτύσσονται 

στα πλαίσια του µοντέλου απαιτούν πολύ µεγάλη υπολογιστική δύναµη, επίσης η κατανόηση των 

ανθρώπινων µηχανισµών µάθησης είναι πολύ δύσκολη.  

 

3.5. Από τη µάθηση από τους υπολογιστές στη µάθηση µε τους υπολογιστές 

Η χρήση των Η/Υ στην εκπαίδευση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και πέρασε από 

τρεις µεγάλες φάσεις ως τις µέρες µας: α) µάθηση από τους υπολογιστές, β) µάθηση σχετικά µε τους 

υπολογιστές και γ) µάθηση µε τους υπολογιστές. 

 

3.5.1. Μάθηση από τον υπολογιστή: Η παραδοσιακή άποψη  

Μια πρωταρχική χρήση του υπολογιστή στην ιστορία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι το 

µοντέλο CAI της διδασκαλίας υποβοηθούµενης από τον υπολογιστή και η εξέλιξη του στο µοντέλο των 

έξυπνων διδακτικών συστηµάτων ITS. Τα µοντέλα αυτά αναπαριστούν τη µάθηση από τον υπολογιστή, 

όπου υπολογιστής είναι προγραµµατισµένος να διδάσκει το µαθητευόµενο και να κατευθύνει τις 

δραστηριότητες του προς την απόκτηση προκαθορισµένων γνώσεων και ικανοτήτων. Η µάθηση από τον 

υπολογιστή έχει τα χαρακτηριστικά ενός δασκαλοκεντρικού µοντέλου διδασκαλίας, όπου τη θέση του 

δασκάλου έχει πάρει ο υπολογιστής. Η γνώση που αποκτούν οι µαθητευόµενοι αντιστοιχεί στην 

ανακάλυψη ενός πρϋπάρχοντος µοντέλου, στην περίπτωση των έξυπνων διδακτικών συστηµάτων ενός 

έµπειρου µοντέλου, το οποίο έχουν σχεδιάσει οι δηµιουργοί του συστήµατος και όχι στην κατασκευή 

προσωπικών νοηµάτων από τους µαθητευόµενους. Οι εναλλακτικοί "αποδεκτοί" τρόποι προσέγγισης της 

µάθησης είναι σαφώς περιορισµένοι, εφόσον κανένας σχεδιαστής ή δάσκαλος, ανεξάρτητα από την 

εµπειρία του ή τις παιδαγωγικές του γνώσεις, δεν µπορεί να προβλέψει όλες τις στρατηγικές που 

ενδεχοµένως θα ακολουθήσουν οι µαθητευόµενοι.          
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3.5.2. Μάθηση σχετικά µε τους υπολογιστές: Εναλφαβητισµός στους υπολογιστές   

Στη δεκαετία του 1980 οι µικροϋπολογιστές έκαναν την εµφάνιση τους, οπότε οι εκπαιδευτές 

άρχισαν να ψάχνουν τρόπους να τους χρησιµοποιήσουν, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν µε ττις 

περισσότερες πρωτοεµφανιζόµενες τεχνολογίες όπως το ραδιόφωνο, το µαγνητόφωνο, η τηλεόραση κλπ. 

Το ατυχές αποτέλεσµα των αναζητήσεων αυτών ήταν ότι θεωρήθηκε σηµαντικό από τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς οι µαθητές να µάθουν σχετικά µε τους υπολογιστές. Έτσι οι µαθητές διδάσκονταν 

µαθήµατα σχετικά µε τα µηχανικά µέρη του υπολογιστή (hardware components). Επίσης λόγω µη 

διαθεσιµότητας χρήσιµων εφαρµογών, οι µαθητές διδάσκονταν πώς να προγραµµατίζουν τους 

υπολογιστές, συνήθως µε τη χρήση της BASIC.  

∆ιάφοροι ορισµοί έχουν δοθεί κατά καιρούς σχετικά µε τον εναλφαβητισµό στους υπολογιστές. 

Αναφέρουµε ενδεικτικά τον ορισµό του Hunter (1983) σύµφωνα µε τον οποίο "Εναλφαβητισµός στους 

Η/Υ είναι οι γνώσεις και οι ικανότητες τις οποίες χρειάζονται όλοι οι πολίτες προκειµένου να επιβιώσουν 

και να αναπτυχθούν σε µία κοινωνία η οποία εξαρτάται από την τεχνολογία για τη διαχείριση 

πληροφοριών και την επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων". Αν και πολλοί ειδικοί, όπως ο Luehrmann 

(1982), τόνισαν ότι ο εναλφαβητισµός στους Η/Υ είναι πέρα από τη λεκτική αναγνώριση των µερών του 

υπολογιστή, η ικανότητα να κάνει κανείς κάτι εποικοδοµητικό µε τον υπολογιστή, αυτό που πολλοί 

µαθητές έµαθαν προκειµένου να γίνουν εναλφάβητοι στους υπολογιστές, ήταν πώς να αποµνηµονεύουν 

τα µέρη του υπολογιστή, µε βάση "το δυνατό πιστεύω ότι το λεξιλόγιο υποδηλώνει γνώση" (Bork, 1985). 

Το να αποµνηµονεύσουν οι µαθητές τα µέρη και τις λειτουργίες των υπολογιστών και του λογισµικού, δεν 

σηµαίνει ότι θα καταλάβουν τις λειτουργίες αυτές και θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές. 

Είναι πολύ ευκολότερο να ελέγξει κανείς το λεξιλόγιο παρά τη σκέψη, έτσι πολύ συχνά ο εναλφαβητισµός 

στους Η/Υ σήµαινε και σηµαίνει καθαρή αποµνηµόνευση.  

Ο εναλφαβητισµός στους υπολογιστές δεν είναι βασικό θέµα στις µέρες µας για τρεις κυρίως 

λόγους: Πρώτον, πολλοί µαθητές είναι ικανοί να χρησιµοποιούν τους υπολογιστές χωρίς διδασκαλία. 

Πολλοί µαθητές έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους και οι περισσότεροι έχουν "εκτεθεί" στους υπολογιστές 

από πολύ µικρές ηλικίες. Με δεδοµένο ένα χρήσιµο σκοπό οι περισσότεροι µαθητές πειραµατίζονται µε 

τους υπολογιστές και µαθαίνουν να τους χρησιµοποιούν χωρίς να έχουν ανάγκη από µεγάλη βοήθεια.  

∆εύτερον, η µεταφορά της έµφασης από τον εναλφαβητισµό στους υπολογιστές, προέκυψε από τη 

σηνειδητοποίηση ότι οι µαθητευόµενοι δεν είναι απαραίτητο να καταλάβουν τον υπολογιστή προκειµένου 

να τον χρησιµοποιήσουν παραγωγικά. Οι υπολογιστές πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα τους 

µε έναν αποδοτικό, κατανοητό τρόπο, χωρίς οι µαθητευόµενοι να χρειάζεται να τα µελετήσουν 

προκειµένου να τα χρησιµοποιήσουν. Τα νεότερα λογισµικά χρησιµοποιούν καλύτερα την υπολογιστική 

δύναµη του Η/Υ προκειµένου να υποστηρίξουν εφαρµογές λογισµικού που είναι φιλικές στο χρήστη (user 

friendly) ή ακόµα και "διαφανείς" (transparent). Η τάση για διαφάνεια στο λογισµικό θα συνεχίσει µόνο να 

βελτιώνει τα συστήµατα διεπαφής του λογισµικού (software interfaces), κάνοντας τον εναλφαβητισµό 

στους υπολογιστές ακόµη λιγότερο απαραίτητο.  

Ο τρίτος λόγος για τη µεταφορά της έµφασης από τον εναλφαβητισµό στους υπολογιστές είναι ότι 

οι περισσότερες εφαρµογές ή ικανότητες που µάθαιναν οι µαθητές δεν υποστήριζαν τους σκοπούς της 
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Εκπαίδευσης. Τα εργαλεία είναι πραγµατικά χρήσιµα µόνον όταν βοηθούν το µαθητευόµενο να επιτύχει 

ένα στόχο που χρειάζεται ή θέλει να φέρει εις πέρας. Πολλοί µαθητές στο παρελθόν υποχρεώθηκαν να 

αποκτήσουν γνώσεις ή ικανότητες που σχετίζονται µε τους υπολογιστές, οι οποίες δεν είχαν καµία σχέση 

µε τους µαθητές, ούτε υποστήριζαν ουσιαστικούς µαθησιακούς σκοπούς.  

Η γνώση σχετικά µε τους υπολογιστές είναι χρήσιµη. Κάποια γνώση σχετικά µε οποιοδήποτε 

εργαλείο είναι απαραίτητη προκειµένου να χρησιµοποιήσει κάποιος το εργαλείο. Η ικανότητα για τη χρήση 

οποιουδήποτε εργαλείου απαιτεί εξάσκηση, η οποία όµως ενδείκνυται να γίνεται στα πλαίσια κάποιας 

δραστηριότητας που «έχει νόηµα» (meaningful). Όταν χρησιµοποιούµε ένα εργαλείο προκειµένου να 

εκτελέσουµε κάποιο σηµαντικό έργο, εστιάζουµε λιγότερο στο εργαλείο αυτό καθ' εαυτό και περισσότερο 

στις δυνατότητες του (αυτά που µας επιτρέπει να κάνουµε). Η κατανόηση προκύπτει από τις 

δραστηριότητες που «έχουν νόηµα»  και όχι από την αποµνηµόνευση των µερών ή των λειτουργιών του 

υπολογιστή (Jonassen, 2000).                           

 

3.5.3. Μάθηση µε τους υπολογιστές: Μία κατασκευαστική άποψη  

Η τελευταία φάση στην ιστορία των εκπαιδευτικών συστηµάτων έχει απορρίψει τις υποθέσεις των 

µοντέλων CAI και ITS και του εναλφαβητιµού στους υπολογιστές.  

Η παραδοσιακή υπόθεση της Εκπαίδευσης ότι οι µαθητές µαθαίνουν από το δάσκαλο και κατ' 

επέκταση από τον υπολογιστή, έρχεται σε αντίθεση µε τις πλέον σύγχρονες απόψεις της µάθησης µέσω 

ανακάλυψης (Discovery Learning) και της θεωρίας κατασκευής της γνώσης (Constructivism), οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι οι µαθητές κατασκευάζουν ενεργητικά τη γνώση, µέσω της δράσης τους επί 

προβληµατικών καταστάσεων (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  

Εποµένως οι τρόποι µε τους οποίους χρησιµοποιούµε τις τεχνολογίες θα έπρεπε να αλλάξουν από 

τους παραδοσιακούς ρόλους της τεχνολογίας ως δασκάλου, στην τεχνολογία ως συνεργάτη στη 

µαθησιακή διαδικασία. Οι µαθητές δε µαθαίνουν από την τεχνολογία, αλλά οι τεχνολογίες µπορούν να 

υποστηρίξουν την κατασκευή της µάθησης από τους µαθητές, όταν οι µαθητές µαθαίνουν µε την 

τεχνολογία.     

Οι τρόποι µε τους οποίους µαθητές µαθαίνουν µε την τεχνολογία είναι (Jonassen, Peck & Wilson, 

1999): 

1. Οι υπολογιστές υποστηρίζουν την κατασκευή της γνώσης: 

α) για την αναπαράσταση των ιδεών, κατανοήσεων και πιστεύω των µαθητευοµένων,  

β) για την παραγωγή οργανωµένων, πολυµεσικών (multimedia) βάσεων γνώσης από τους 

µαθητευόµενους.  

2. Οι υπολογιστές υποστηρίζουν τις εξερευνήσεις: 

α) για την πρόσβαση σε απαιτούµενες πληροφορίες, 

β) για τη σύγκριση αντιλήψεων, πιστεύω και παγκόσµιων απόψεων. 

3. Οι υπολογιστές υποστηρίζουν τη µάθηση µέσω της δράσης (learning by doing): 

α) για την προσοµοίωση σηµαντικών προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου, καταστάσεων και 

πλαισίων,  

β) για την αναπαράσταση πιστεύω, αντιλήψεων, επιχειρηµάτων και ιστοριών από άλλους, 
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γ) για την παροχή ενός ασφαλούς, ελέγξιµου χώρου αντιµετώπισης προβληµάτων (problem space) για 

τη σκέψη του µαθητευόµενου.  

4. Οι υπολογιστές υποστηρίζουν τη µάθηση µέσω της συζήτησης: 

α) για τη συνεργασία µε άλλους, 

β) για τη συζήτηση, την ανάπτυξη επιχειρηµάτων και τη διαµόρφωση οµοφωνίας µεταξύ των µελών 

µιας µαθησιακής κοινότητας, 

γ) για την υποστήριξη της επικοινωνίας µεταξύ κοινοτήτων που δηµιουργούν γνώση. 

5. Οι υπολογιστές είναι διανοητικοί συνεργάτες οι οποίοι υποστηρίζουν τη µάθηση µέσω του 

αναστοχασµού (learning by reflecting): 

α) για να βοηθήσουν τους µαθητευόµενους να διατυπώσουν και αν αναπαραστήσουν αυτά που 

ξέρουν, 

β) για να αναστοχαστούν πάνω σ' αυτά που έχουν µάθει και στο πως κατάφεραν να τα µάθουν, 

γ) για να υποστηρίξουν τις εσωτερικές διαπραγµατεύσεις των µαθητευόµενων και τη δηµιουργία 

νοηµάτων (meaning making),  

δ) για την κατασκευή προσωπικών αναπαραστάσεων νοηµάτων,  

ε) για την υποστήριξη της "επιµελούς" σκέψης (mindful thinking). 

Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει το µοντέλο της χρήσης του Η/Υ ως γνωστικού ή νοητικού 

εργαλείου (computers as cognitive tools ή mindtools) ως το περισσότερο υποσχόµενο µοντέλο για να 

υποστηρίξει την ανακαλυπτική–κατασκευαστική µάθηση από τους µαθητές. Το µοντέλο αυτό, το οποίο 

προτείνει τη χρήση του Η/Υ ως διανοητικού συνεργάτη του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία, έρχεται σε 

συµφωνία µε τις πλέον σύγχρονες απόψεις στο χώρο της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών, της 

µάθησης µέσω ανακάλυψης (Discovery Learning) και της θεωρίας κατασκευής της γνώσης 

(Constructivism), σύµφωνα µε τις οποίες ο µαθητευόµενος κατασκευάζει ενεργητικά τη γνώση, 

βασισµένος στις προηγούµενες εµπειρίες του, µέσω της εξερεύνησης και του πειραµατισµού µε το υπό 

διαπραγµάτευση αντικείµενο και όχι αναπαράγοντας απλά αυτά που του λέει ο δάσκαλος. Το µοντέλο της 

χρήσης του Η/Υ ως γνωστικού ή νοητικού εργαλείου θα αναπτυχθεί εκτενώς στο επόµενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΩΣ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  

 

4.1. Εισαγωγή  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν χρησιµοποιηθεί παραδοσιακά 

στην Εκπαίδευση για να "διδάξουν" τους µαθητευόµενους µε τον ίδιο τρόπο που οι δάσκαλοι "διδάσκουν" 

τους µαθητές: περιγράφουν αυτά που θέλουν να διδάξουν και ελέγχουν την ανάκληση των πληροφοριών 

και την κατανόηση των εννοιών και κανόνων που έχουν διδαχθεί. Οι παραδοσιακές εφαρµογές της 

µάθησης και διδασκαλίας µέσω Η/Υ βασίζονται στα αποτελέσµατα που έχουν οι τεχνολογίες των 

υπολογιστών στο µαθητευόµενο, όπου ο µαθητευόµενος δε συµµετέχει καθόλου στη διαµόρφωση της 

διαδικασίας (Salomon, Perkins & Globerson, 1991).  

Η χρήση εφαρµογών των υπολογιστών ως γνωστικών ή νοητικών εργαλείων (cognitive tools ή 

mindtools) αξιοποιεί τα αποτελέσµατα της µάθησης µε τους υπολογιστές, όπου ο µαθητευόµενος µπαίνει 

σε µία διανοητική συνεργασία µε τον υπολογιστή. Τα νοητικά εργαλεία απαιτούν από τους 

µαθητευόµενους να σκεφτούν κριτικά προκειµένου να αναπαραστήσουν αυτά που ξέρουν, δηλαδή να 

χρησιµοποιήσουν το µυαλό τους,  γι' αυτό και αναφέρονται ως νοητικά εργαλεία (mindtools) (Jonassen, 

2000). 

Η αποτελεσµατικότητα της µάθησης µε τα γνωστικά εργαλεία "εξαρτάται από τη νοητική 

ενασχόληση των µαθητευοµένων στους στόχους που υποστηρίζονται από τα εργαλεία, η οποία αυξάνει 

την πιθανότητα ποιοτικής αναβάθµισης της λειτουργίας του συστήµατος µαθητευόµενου–υπολογιστή" 

(Salomon, Perkins & Globerson, 1991). ∆ηλαδή όταν οι µαθητές δουλεύουν µε τους υπολογιστές, 

βελτιώνουν τις δυνατότητες του υπολογιστή, ο υπολογιστής από την άλλη βελτιώνει τη σκέψη και τη 

µάθηση τους (Jonassen, 2000).          

Η χρήση του Η/Υ ως νοητικού εργαλείου αναπαριστά την τεχνητή νοηµοσύνη αντίστροφα: αντί ο 

υπολογιστής να προσοµοιώνει την ανθρώπινη νοηµοσύνη, έχουµε τους ανθρώπους να "προσοµοιώνουν 

τη µοναδική νοηµοσύνη του Η/Υ και να τη χρησιµοποιούν ως µέρος της γνωστικής τους συσκευής 

(cognitive apparatus)" (Salomon, 1988). Όταν οι µαθητευόµενοι "εσωτερικοποιούν" (internalize) το 

εργαλείο, αρχίζουν να σκέπτονται στα πλαίσια του εργαλείου και µπορούν µε τον τρόπο αυτό να 

αναλάβουν την ευθύνη για τη διαµόρφωση των δικών τους σκοπών, την επιλογή των δικών τους 

στρατηγικών και την επισκόπηση (monitoring) της δικής τους µάθησης (Jonassen, 2000).    

 

4.2. Η έννοια του νοητικού εργαλείου   

4.2.1. Ορισµοί για τα νοητικά εργαλεία   

Τα νοητικά εργαλεία (mindtools) ή γνωστικά εργαλεία (cognitive tools) είναι µαθησιακά 

περιβάλλοντα και εργαλεία βασισµένα στον υπολογιστή τα οποία έχουν αναπτυχθεί ή προσαρµοστεί 

προκειµένου να λειτουργούν ως διανοητικοί συνεργάτες του µαθητή, για να ενεργοποιούν και να 

διευκολύνουν την κριτική σκέψη (critical thinking) και τη µάθηση ικανοτήτων ανώτερης τάξης (higher 

order learning). Τα εργαλεία αυτά περιλαµβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται απαραίτητα σε) βάσεις 

δεδοµένων (databases), σηµασιολογικά δίκτυα (semantic networks) (χάρτες εννοιών του υπολογιστή), 
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υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets), έµπειρα συστήµατα (expert systems), εργαλεία µοντελοποίησης 

συστηµάτων (systems modeling tools), µικρόκοσµοι (microworlds), µηχανές αναζήτησης πληροφοριών 

(information search engines), εργαλεία οπτικοποίησης (visualization tools), εργαλεία έκδοσης πολυµέσων 

(multimedia publishing tools), περιβάλλοντα ζωντανής συνοµιλίας (live conversation tools) και 

συνδιασκέψεις µέσω υπολογιστή (computer conferences) (Jonassen, 2000).        

Τα νοητικά εργαλεία είναι εργαλεία γνωστικής ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης, τα οποία ενισχύουν 

τη σκέψη του µαθητευόµενου, διευρύνοντας τους περιορισµούς του µυαλού. Κατ’ αντιστοιχία µε τα 

µηχανικά εργαλεία, τα οποία ανέπτυξε ο άνθρωπος προκειµένου να διευκολύνει και να ενισχύσει τη 

φυσική εργασία (για παράδειγµα τον τροχό και το µοχλό) και τη βιοµηχανική επανάσταση, η οποία 

προσέθεσε τεχνητές πηγές ενέργειας για να επεκτείνει το ποσό της φυσικής εργασίας που µπορούσε να 

επιτευχθεί, η επανάσταση της πληροφορίας (information revolution) ενίσχυσε το πλεονέκτηµα της χρήσης 

των εργαλείων επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα και την ταχύτητα τους. Σύµφωνα µε τον Salomon 

(1993) τα εργαλεία δεν είναι απλά συσκευές, υπηρετούν πολιτιστικούς σκοπούς και απαιτούν έναν ικανό 

χρήστη προκειµένου να λειτουργήσουν χρήσιµα. Οι υπολογιστές µπορούν να ενισχύσουν τη γνωστική 

λειτουργία. Σύµφωνα µε τον Pea (1985), τα γνωστικά εργαλεία αναδιοργανώνουν (ανακατασκευάζουν 

ριζικά) τον τρόπο που οι µαθητευόµενοι σκέφτονται.  

Τα νοητικά εργαλεία είναι γενικεύσιµα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία έχουν ως στόχο να 

ενεργοποιήσουν και να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία (Kommers, Jonassen & Mayes, 1992). 

Σύµφωνα µε τον Derry (1990), τα νοητικά εργαλεία είναι νοητικές και υπολογιστικές συσκευές που 

υποστηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτείνουν τις διαδικασίες σκέψης των χρηστών τους. Τα νοητικά 

εργαλεία δε µειώνουν απαραίτητα την επεξεργασία πληροφοριών (δηλαδή κάνουν µία εργασία 

ευκολότερη), αλλά ο στόχος τους είναι να κάνουν πιο αποτελεσµατική χρήση των νοητικών προσπαθειών 

των µαθητευοµένων. Σύµφωνα µε τον Perkins (1993) τα νοητικά εργαλεία δεν είναι συσκευές τις οποίες 

οι µαθητές χρησιµοποιούν φυσικά χωρίς προσπάθεια ("fingertip" tools). Στην πραγµατικότητα η µάθηση 

µε τα νοητικά εργαλεία απαιτεί από τους µαθητευόµενους να σκεφτούν περισσότερο (καταβάλλοντας 

µεγαλύτερη προσπάθεια) σχετικά µε την περιοχή γνώσης που µελετούν απ' ότι θα χρειαζόταν να 

σκεφτούν χωρίς το εργαλείο.  

Τα νοητικά εργαλεία είναι συσκευές κριτικής σκέψης µέσω της µοντελοποίησης των ικανοτήτων 

κριτικής σκέψης στις λειτουργίες τους. Για παράδειγµα οι µαθητευόµενοι δε µπορούν να κατασκευάσουν 

σηµασιολογικά δίκτυα ή βάσεις γνώσεων έµπειρων συστηµάτων, χωρίς να αναλύσουν και εποµένως να 

σκεφτούν κριτικά σχετικά µε το περιεχόµενο που µελετούν. Τα εργαλεία δηµιουργούν µια "διανοητική 

σκαλωσιά" (Intellectual Scaffolding) προς τη σκέψη που έχει "νόηµα" (meaningful thinking), δηλαδή 

ενεργοποιούν τους µαθητές και τους υποστηρίζουν όταν έχουν ενεργοποιηθεί.   

Τα νοητικά εργαλεία είναι διανοητικοί συνεργάτες (intellectual partners). Στις περισσότερες 

συνεργασίες, η ευθύνη εναπόκειται στο συνεργάτη ο οποίος είναι περισσότερο ικανός να εκτελέσει 

συγκεκριµένες λειτουργίες. Στις διανοητικές συνεργασίες τους µε τον Η/Υ οι µαθητευόµενοι θα πρέπει να 

είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση και εκτίµηση (µέσω της κρίσης τους) σχεδίων πληροφοριών (patterns 

of information) και µετά για την οργάνωση τους (εργασίες τις οποίες οι άνθρωποι κάνουν καλύτερα από 

τους υπολογιστές).  



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 64

Θα πρέπει να τονίσουµε τέλος ότι τα νοητικά εργαλεία είναι µία έννοια. Παρόλο που οι παραπάνω 

ορισµοί είναι εστιασµένοι στους υπολογιστές, οι υπολογιστές δεν αποτελούν υπονοούµενα νοητικά 

εργαλεία. Τα νοητικά εργαλεία αναπαριστούν µία κατασκευαστική προσέγγιση για τη χρήση υπολογιστών 

ή άλλων τεχνολογιών προκειµένου να ενεργοποιήσουν τους µαθητές να αναπαραστήσουν, να χειριστούν 

και να αναστοχαστούν πάνω σ' αυτά που ξέρουν. Τα νοητικά εργαλεία οδηγούν στην ενεργητική 

ενασχόληση των µαθητευοµένων προς τη δηµιουργία γνώσης, η οποία αντανακλά την κατανόηση και τη 

σύλληψη της πληροφορίας, παρά αντιγράφει την παρουσίαση της πληροφορίας από το δάσκαλο (βλ. 

Σχήµα 4.1). Τα νοητικά εργαλεία ανεξάρτητα από τη µορφή τους, είναι εργαλεία που ενεργοποιούν το 

µυαλό (mindtools) (Jonassen, 2000).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Από το εκπαιδευτικό λογισµικό στη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού 

εργαλείου   

Η παραδοσιακή άποψη για τη χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία και µάθηση, της µάθησης από τον 

Η/Υ, οδήγησε στο παρελθόν στην έννοια του εκπαιδευτικού λογισµικού, η οποία αναπτύχθηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Η προσέγγιση της χρήσης του Η/Υ ως νοητικού εργαλείου εντάσσεται και 

επεκτείνει τον παραδοσιακό αυτό ορισµό του εκπαιδευτικού λογισµικού.  

Ο προσδιορισµός του εκπαιδευτικού λογισµικού ως µέσου διδασκαλίας ή αυτοδιδασκαλίας δεν 

µπορεί να παρερµηνευθεί ως ένα µέσο που απλά διευκολύνει το µαθητευόµενο σε κάποιες ενέργειες που 

είναι χρονοβόρες ή κοπιαστικές. Η έµφαση στον ορισµό του εκπαιδευτικού λογισµικού πρέπει να δοθεί 

στην ποιοτική αναβάθµιση της σκέψης και την ενεργοποίηση του δασκάλου και των µαθητευοµένων  

καθώς χρησιµοποιούν τον υπολογιστή στη µελέτη του υπό διαπραγµάτευση γνωστικού αντικειµένου. Ο 

υπολογιστής θα χρησιµοποιηθεί και ως µέσο διευκόλυνσης σε κοπιαστικές και χρονοβόρες ασχολίες οι 

οποίες δεν προσφέρουν, αλλά µάλλον καθυστερούν και προκαλούν ανία στο µαθητευόµενο. Η 

συνεισφορά όµως του υπολογιστή στην ενεργητική και ανακαλυπτική–κατασκευαστική προσέγγιση της 

γνώσης είναι ουσιαστική όταν χρησιµοποιείται στην αναπαράσταση των εννοιών και διαδικασιών που ο 

µαθητευόµενος µελετά, στην εξερεύνηση και τον πειραµατισµό µε το υπό διαπραγµάτευση υλικό, στον 

αναστοχασµό του µαθητευόµενου σ' αυτά που έχει µάθει κλπ.  

Σχήµα 4.1: Μαθησιακές διαδικασίες (learning processes) των νοητικών εργαλείων (Jonassen, 2000) 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
(CONTROL) 

∆άσκαλος / 
Σύστηµα 

Μαθητής
∆ηµιουργίαΠαρουσίαση 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
(GENERATIVITY) 

Παθητική 

Ενεργητική 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ 
(ENGAGEMENT) 

ΝΟΗΤΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 65

Η χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου επεκτείνει τον ορισµό του εκπαιδευτικού 

λογισµικού υπό την έννοια ότι περιλαµβάνει οποιοδήποτε εργαλείο, λογισµικό, δραστηριότητα, 

περιβάλλον, το οποίο βοηθάει το µαθητευόµενο ως διανοητικός συνεργάτης, να βελτιώσει ποιοτικά τη 

διαδικασία της µάθησης του, όπως και το δάσκαλο να οργανώσει αποτελεσµατικότερα τη διαδικασία 

διδασκαλίας–µάθησης την οποία οργανώνει και διευθύνει (βλ. Σχήµα 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προσέγγιση της χρήσης του Η/Υ ως νοητικού εργαλείου µπορεί να συµπεριλάβει τόσο τα µοντέλα 

της µάθησης µε τη βοήθεια του υπολογιστή (Computer Aided Learning–CAL), όσο και τα συστήµατα που 

κάνουν χρήση των τεχνικών της τεχνητής νοηµοσύνης (Intelligent Computer Assisted Instruction–ICAI) . 

Τα µοντέλα που ταιριάζουν καλύτερα στη φιλοσοφία και τις λειτουργίες της χρήσης του Η/Υ ως 

νοητικού εργαλείου είναι της αποκάλυψης (Simulation or Relevatory paradigm), της εικασίας (Modeling or 

Conjectural paradigm) και των έµπειρων συστηµάτων (Expert Systems). Ακόµα και τα µοντέλα της 

διδασκαλίας υποβοηθούµενης από τον υπολογιστή (Computer Assisted Instruction–CAI) και των ευφυών 

διδακτικών συστηµάτων (Intelligent Tutoring Systems–ITS), τα οποία αντιπροσωπεύουν παραδοσιακές 

προσεγγίσεις της διδασκαλίας από τον υπολογιστή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αποτελεσµατικό 

τρόπο σε ειδικές συνθήκες και για ειδικούς σκοπούς (κάλυψη γνωστικών κενών, ενισχυτική διδασκαλία σε 
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Σχήµα 4.2: Συσχετισµός της χρήσης του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου µε την παραδοσιακή 
κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού  
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αδύνατους µαθητές, επιπλέον ασκήσεις σε χαρισµατικούς µαθητές κ.α.). Το απελευθερωτικό µοντέλο 

(Emancipatory paradigm) αν και αρχικά είχε περιγράψει τη χρήση του Η/Υ ως βοηθητικού εργαλείου σε 

εργασίες κοπιαστικές και χρονοβόρες και εργασίες που απαιτούν ταχύτητα και ακρίβεια (labour saving 

device), µπορεί να επεκταθεί και να εµπλουτιστεί ώστε να περιλαµβάνει δραστηριότητες σύµφωνα µε τη 

λογική και τους σκοπούς της χρήσης του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου.     

 

4.2.3. Λόγοι για τη χρήση των νοητικών εργαλείων 

Η χρήση των νοητικών εργαλείων αιτιολογείται από ένα σύνολο θεωρητικών επιχειρηµάτων, που 

προέρχονται από σύγχρονες απόψεις και θεωρίες για τη µάθηση και τη διδασκαλία.  

Οι θεωρητικοί λόγοι της χρήσης των νοητικών εργαλείων είναι:   

1) Μάθηση που έχει "νόηµα" (Meaningful Learning) 

Τα νοητικά εργαλεία υποστηρίζουν τη µάθηση που έχει "νόηµα" (Meaningful Learning), η οποία 

σύµφωνα µε τους Jonassen, Peck και Wilson (1999) είναι:  

α) Ενεργητική (active) [µέσω χειρισµού (manipulative) / παρατηρητική (observant)] – όπου οι 

µαθητευόµενοι αλληλεπιδρούν µε ένα περιβάλλον και χειρίζονται τα αντικείµενα του περιβάλλοντος 

αυτού, παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων τους και κατασκευάζοντας τις δικές τους 

ερµηνείες των φαινοµένων και των αποτελεσµάτων του χειρισµού.  

β) Κατασκευαστική (Constructive) [αναστοχαστική (reflective) / ρυθµιστική (regulatory)] – όπου οι 

µαθητευόµενοι ενοποιούν τις νέες εµπειρίες και ερµηνείες τους µε την προηγούµενη γνώση τους σχετικά 

µε τον κόσµο, κατασκευάζοντας τα δικά τους απλά ή πολύπλοκα νοητικά µοντέλα για να εξηγήσουν αυτά 

που παρατηρούν.  

γ) Ηθεληµένη (Intentional) [µέσω διατυπώσεων (articulative) / αναστοχαστική (reflective)] – όπου οι 

µαθητευόµενοι διατυπώνουν τους µαθησιακούς τους σκοπούς, τι κάνουν, τις αποφάσεις που παίρνουν, τις 

στρατηγικές που χρησιµοποιούν και τις απαντήσεις που βρίσκουν. 

δ) Αυθεντική (Authentic) [πολύπλοκη (complex) / εντός πλαισίου (contextual)] – η οποία αφορά 

µαθησιακούς στόχους οι οποίοι τίθενται εντός κάποιου σηµαντικού στόχου του πραγµατικού κόσµου ή 

προσοµοιώνονται σε κάποιο µαθησιακό περιβάλλον βασισµένο σε κάποια περίπτωση ή πρόβληµα (case–

based or problem–based learning environment).  

ε) Οµαδοσυνεργατική (Cooperative) [συνεργατική (collaborative) / µέσω συζήτησης (conversational)] 

– όπου οι µαθητευόµενοι δουλεύουν σε οµάδες διαπραγµατευόµενοι κοινωνικά µία κοινή σκοπιµότητα, 

κατανοώντας συγχρόνως το στόχο και τις µεθόδους που θα χρησιµοποιήσουν για την επίτευξη του.   

2) Κατασκευή της Γνώσης (Knowledge Construction) 

Οι κατασκευαστικές προσεγγίσεις της µάθησης έχουν ως στόχο τη δηµιουργία περιβαλλόντων στα 

οποία οι µαθητευόµενοι κατασκευάζουν ενεργητικά τη γνώση παρά ανακεφαλαιώνουν την ερµηνεία του 

δασκάλου για τον κόσµο. Στα κατασκευαστικά περιβάλλοντα των νοητικών εργαλείων, οι µαθητευόµενοι 

ασχολούνται ενεργητικά µε την ερµηνεία του εξωτερικού κόσµου και µε τον αναστοχασµό των ερµηνειών 

τους. Τα νοητικά εργαλεία είναι εργαλεία που διευκολύνουν τους µαθητευόµενους να αναπαραστήσουν 

και να οργανώσουν αυτά που ξέρουν. Είναι επίσης µέσα για την κοινωνική διαπραγµάτευση των 

νοηµάτων (meanings) συγκεκριµένων αντιλήψεων, εννοιών, ερµηνειών και λειτουργιών.  
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Η ενεργητική κατασκευαστική µάθηση αντιτίθεται στην εµφάνιση της αδρανούς (inert) γνώσης, η 

οποία ενδεχοµένως να µπορεί να ανακληθεί αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Αν οι µαθητευόµενοι 

κατασκευάσουν ενεργητικά τις δικές τους ερµηνείες για τον κόσµο, έχουν µεγαλύτερη "κυριότητα" 

(ownership) των σκέψεων αυτών, οπότε οι σκέψεις αυτές είναι λιγότερο πιθανό να εκφυλιστούν µε την 

πάροδο του χρόνου (Jonassen, 2000). 

3) Αναστοχαστική σκέψη (Reflective Thinking) 

Σύµφωνα µε τον Norman (1993), οι υπολογιστές µπορούν να υποστηρίξουν την αναστοχαστική 

σκέψη όταν δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να συνθέσουν τη νέα γνώση προσφέροντας νέες 

αναπαραστάσεις, τροποποιώντας παλιές και συγκρίνοντας παλιές και νέες αναπαραστάσεις. Έτσι 

επιπρόσθετα στην ενεργητική ενασχόληση µε τις εµπειρίες, η γνώση απαιτεί ότι οι µαθητευόµενοι 

αναστοχάζονται σχετικά µε το τι έχουν κάνει, τι σηµαίνει αυτό και τι άλλο χρειάζεται να κάνουν και να 

µάθουν. Όταν οι µαθητευόµενοι διαισθάνονται και επιδεικνύουν µία πρόθεση να µάθουν, αυτό που θα 

µάθουν δεν θα είναι αδρανές. Η χρήση των νοητικών εργαλείων απασχολεί τους µαθητευόµενους µε τις 

παραπάνω µορφές της αναστοχαστικής σκέψης, οι οποίες µε τη σειρά τους υποστηρίζουν την κατασκευή 

της γνώσης.         

4) Εργαλεία γνωστικής συνεργασίας (Cognitive Partnership Tools) 

Οι γνωστικές τεχνολογίες (cognitive technologies) είναι εργαλεία που µπορούν να παρέχονται από 

οποιοδήποτε µέσο και βοηθούν τους µαθητευόµενους να υπερβούν τους περιορισµούς του µυαλού τους, 

ειδικότερα περιορισµούς στη µνήµη, τη σκέψη ή την επίλυση προβληµάτων (Pea, 1985). Η πιο 

χαρακτηριστική γνωστική τεχνολογία είναι η γλώσσα (language).  

Τα υπολογιστικά εργαλεία, αντίθετα µε άλλα εργαλεία, µπορούν να λειτουργήσουν ως διανοητικοί 

συνεργάτες, οι οποίοι µοιράζονται το γνωστικό βάρος της εκτέλεσης εργασιών (Salomon, 1993). Όταν οι 

µαθητευόµενοι χρησιµοποιούν τους υπολογιστές ως διανοητικούς συνεργάτες, οι υπολογιστές τους 

απελευθερώνουν από κάποιες µη παραγωγικές εργασίες αποµνηµόνευσης, επιτρέποντας στους 

µαθητευόµενους να σκεφτούν περισσότερο παραγωγικά. Σύµφωνα µε τον Perkins (1993), η µάθηση δεν 

προκύπτει από την αποµονωµένη, ανυποστήρικτη (unsupported) σκέψη από τους µαθητευόµενους. Ο 

σκοπός µας πρέπει να είναι να κατανέµουµε στο µαθητευόµενο και τον υπολογιστή τη γνωστική ευθύνη 

της επεξεργασίας που κάνουν ο καθένας καλύτερα. Η απόδοση και των δύο βελτιστοποιείται, αφήνοντας 

κάποιο "γνωστικό υπόλοιπο" (cognitive residue) στους µαθητευόµενους, το οποίο είναι πολύ πιθανό να 

µεταφερθεί σε καταστάσεις όπου χρησιµοποιούν το εργαλείο ξανά (Salomon, 1993).  

5) Πλαίσιο στήριξης της σκέψης (Scaffold Thinking)  

Τα νοητικά εργαλεία δηµιουργούν ένα πλαίσιο στήριξης νέων µορφών σκέψης και λογικής (scaffold 

thinking) µέσα στη ζώνη επικείµενης µάθησης (zone of proximal development), τη ζώνη µεταξύ των 

υπαρχόντων και των δυνητικών (potential) ικανοτήτων των µαθητευοµένων. Σύµφωνα µε τον Pea 

(1985), η οπτική του Vygotsky δίνει έµφαση στη λειτουργική αναδιοργάνωση της γνώσης, µε τη χρήση 

συµβολικών τεχνολογιών (symbolic technologies). Τα νοητικά εργαλεία εµπλέκουν (engage) νέες µορφές 

λογικής, οι οποίες αναδιοργανώνουν βασικά τους τρόπους µε τους οποίους οι µαθητευόµενοι 

αναπαριστούν αυτά που ξέρουν. Αν αυτές οι µορφές λογικής ενυπάρχουν µέσα στη ζώνη τους, οι 
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µαθητευόµενοι θα εσωτερικεύσουν το φαρµαλισµό αυτό. ∆ηλαδή τα νοητικά εργαλεία αναπαριστούν 

γνωστικά πλαίσια στήριξης της γνώσης (cognitive scaffolds) (Jonassen, 2000).      

Πέρα από τη θεωρητική αιτιολόγηση της χρήσης των νοητικών εργαλείων, υπάρχει ένα σύνολο 

πρακτικών επιχειρηµάτων που παρουσιάζει τη χρήση των νοητικών εργαλείων πρώτα απ' όλα ως µία 

εφικτή και πρακτικά εφαρµόσιµη λύση, αλλά επίσης ως µία "καλύτερη εναλλακτική" από την ανάπτυξη 

αµιγώς εκπαιδευτικών εφαρµογών.   

Οι πρακτικοί λόγοι της χρήσης των νοητικών εργαλείων είναι:    

1) Έλλειψη παραδοσιακού εκπαιδευτικού λογισµικού 

Ο πρώτος πρακτικός λόγος για τη χρήση εφαρµογών λογισµικού ως νοητικά εργαλεία είναι η 

έλλειψη διαθεσιµότητας παραδοσιακού εκπαιδευτικού λογισµικού. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 

υπήρχαν διαθέσιµα προγράµµατα CAI για να υποστηρίξουν τη µάθηση. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 85 % 

των προγραµµάτων αυτών ήταν είτε προγράµµατα πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice) ή 

διδακτικά προγράµµατα (tutorials) σχεδιασµένα να υποστηρίξουν την απλή αποµνηµόνευση. Ακόµα και να 

ήθελε κάποιος να χρησιµοποιήσει κάποιο πρόγραµµα πρακτικής και εξάσκησης ή κάποιο διδακτικό 

πρόγραµµα, είναι σχεδόν απίθανο να µπορούσε να βρει ένα πρόγραµµα για να εξασκήσει τη συγκεκριµένη 

δεξιότητα που χρειάζονταν οι µαθητές του. Παρά τις χιλιάδες των διδακτικών προγραµµάτων που έχουν 

δηµοσιευτεί, το σύνολο τους δεν καλύπτει ένα ικανοποιητικό µέρος των σχολικών και πανεπιστηµιακών 

αναλυτικών προγραµµάτων. Επίσης υπάρχει µεγάλη δυσκολία στον εντοπισµό, την επιλογή, την 

προεπισκόπηση και το χειρισµό του κάθε προγράµµατος, το οποίο τυπικά καλύπτει µόνο ένα στόχο του 

αναλυτικού προγράµµατος.         

Τα νοητικά εργαλεία απαιτούν να µάθει κανείς να χειρίζεται έναν µικρό αριθµό προγραµµάτων ή 

λογισµικών πακέτων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ήδη διαθέσιµα στα σχολεία και τα 

πανεπιστήµια. Αυτές οι εφαρµογές λογισµικού µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικά αντιείµενα 

του αναλυτικού προγράµµατος.   

2) Κόστος ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού 

Ο δεύτερος πρακτικός λόγος για τη χρήση εφαρµογών λογισµικού ως νοητικά εργαλεία είναι το 

κόστος ανάπτυξης των εφαρµογών λογισµικού. Τα περισσότερα από τα διδακτικά προγράµµατα, 

ειδικότερα αυτά µε την υψηλότερη ποιότητα, κοστίζουν ακριβά ακόµα και για µία άδεια χρήσης, πόσο 

µάλλον για µία άδεια χρήσης σε ένα σχολείο ή σε ένα τµήµα πανεπιστηµίου, ενώ µπορούν να 

υποστηρίξουν στην καλύτερη περίπτωση ένα περιορισµένο σύνολο διδακτικών στόχων σε κάποιο 

συγκεκριµένο θέµα ενός µαθήµατος. Τα περισσότερα από τα νοητικά εργαλεία, αντίθετα, είναι ήδη 

διαθέσιµα στα σχολεία ή τα πανεπιστήµια (π.χ. εφαρµογές του Office) και αυτά που δεν είναι διαθέσιµα 

κοστίζουν λιγότερο ή το ίδιο µε τα διδακτικά προγράµµατα, τουλάχιστον οι εκδόσεις για φοιτητές ή 

µαθητές (student editions), ενώ καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος θεµάτων από διαφορετικά µαθήµατα και 

πολλές φορές από διαφορετικά αντικείµενα.            

3) Αποδοτικότητα (Efficiency) 

Ο τρίτος πρακτικός λόγος για τη χρήση εφαρµογών λογισµικού ως νοητικά εργαλεία είναι η 

αποδοτικότητα κόστους και µάθησης. Εφόσον τα νοητικά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε 

πολλούς τρόπους, σε οποιοδήποτε µάθηµα, προκειµένου να ενεργοποιήσουν την µάθηση που έχει 
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"νόηµα" και επειδή το κόστος ανά εφαρµογή είναι σχετικά χαµηλό, το κόστος ανά µαθητή είναι εξαιρετικά 

χαµηλό. Τα νοητικά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περισσότερα θέµατα και αντικείµενα σε 

µικρότερο κόστος από οποιαδήποτε άλλη διαθέσιµη διδακτική προσέγγιση βασισµένη στον υπολογιστή.          

Τα νοητικά εργαλεία παρέχουν επίσης αποδοτικότητα στη  µάθηση. Κάθε διδακτικό πρόγραµµα 

βασισµένο στον υπολογιστή, που έχει κατασκευαστεί από έναν ανεξάρτητο παραγωγό, στοχεύει σε ένα 

διαφορετικό σύνολο αποτελεσµάτων και υποστηρίζει ένα διαφορετικό σύνολο µέσων για να επιτευχθούν 

τα αποτελέσµατα αυτά. Η µάθηση της χρήσης ανεξάρτητων εφαρµογών λογισµικού, απαιτεί χρόνο και 

προσπάθεια, η οποία µειώνει τη γνωστική προσπάθεια που µπορεί να εφαρµοστεί στις ιδέες προς µάθηση. 

Η µάθηση των διαδικασιών για τη χρήση του κάθε πακέτου απαιτεί από το δάσκαλο να µελετήσει το 

λογισµικό και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ανεξάρτητο µάθηµα. Η προσαρµογή κάθε 

εκπαιδευτικού προγράµµατος στις ανάγκες και ικανότητες της κάθε τάξης δεν αντιπροσωπεύει µία 

αποδοτική χρήση του χρόνου του δασκάλου. Αντίθετα τα νοητικά εργαλεία απαιτούν την ανάπτυξη 

ικανοτήτων του µαθητευοµένου σε περιορισµένο αριθµό προγραµµάτων, τα οποία µπορούν να 

εφαρµοστούν σε ένα µεγάλο εύρος θεµατικού περιεχοµένου, αντιπροσωπεύοντας έτσι µία αποδοτικότερη 

χρήση χρόνου και προσπάθειας (Jonassen, 2000).         

 

4.3. Εφαρµογές λογισµικού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως νοητικά εργαλεία 

4.3.1. Πότε µία εφαρµογή λογισµικού µπορεί να θεωρηθεί νοητικό εργαλείο 

Η πραγµατικότητα στο χώρο της ανάπτυξης και υλοποίησης εφαρµογών λογισµικού στις µέρες µας, 

είναι ότι νέες εφαρµογές των υπολογιστών αναπτύσσονται διαρκώς. Η επιλογή µιας εφαρµογής και η 

αποτίµηση αν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως νοητικό εργαλείο είναι βασικό θέµα, εφόσον δεν έχουν όλες οι 

εφαρµογές λογισµικού τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειµένου να υποστηρίξουν τις λειτουργίες 

των νοητικών εργαλείων.  

Καταρχάς πρέπει να διακρίνουµε τα νοητικά εργαλεία από τα εργαλεία παραγωγικότητας 

(Productivity tools). Τα εργαλεία παραγωγικότητας είναι εργαλεία που συχνά χρησιµοποιούνται στη τάξη ή 

την αγορά εργασίας, προκειµένου να βοηθήσουν τους µαθητές ή τους υπαλλήλους να παράγουν έργο. 

Εργαλεία όπως επεξεργαστές κειµένου (word–processors), προγράµµατα γραφικών και ζωγραφικής, και 

προγράµµατα σχεδίασης (Computer Aided Design–CAD) έχουν βελτιώσει σηµαντικά την παραγωγικότητα 

των χρηστών τους. Τα εργαλεία παραγωγικότητας δεν είναι απαραίτητα γνωστικά εργαλεία, εφόσον δεν 

αναδιοργανώνουν σηµαντικά και δεν ενισχύουν τη σκέψη του µαθητευόµενουή τις ιακανότηες που 

παρέχονται από αυτή τη σκέψη.  

Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να διακρίνουµε τα νοητικά εργαλεία από τα εργαλεία που 

χρησιµοποιούν πληροφορίες (Information–Using tools). Τα εργαλεία που χρησιµοποιούν πληροφορίες, 

όπως ο παγκόσµιος πληροφοριακός ιστός (World Wide Web–WWW) ή οι µηχανές αναζήτησης 

πληροφοριών (search engines) δεν είναι απαραίτητα νοητικά εργαλεία. Είναι νοητικά εργαλεία όταν 

χρησιµοποιούνται στα πλαίσια κάποιας δραστηριότητας που έχει "νόηµα", όπως για παράδειγµα στην 

ηθεληµένη αναζήτηση πληροφοριών.  

Ο D. Jonassen έχει αναπτύξει µια σειρά από κριτήρια σχετικά µε το πότε ένα εργαλείο µπορεί να 

θεωρηθεί νοητικό εργαλείο (Jonassen, 2000). Τα κριτήρια αυτά δεν είναι απόλυτα κριτήρια, είναι µάλλον 
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δείκτες εµφάνισης χαρακτηριστικών νοητικού εργαλείου. Ένα εργαλείο µπορεί να θεωρηθεί νοητικό 

εργαλείο όταν είναι: 

1. Βασισµένο στον υπολογιστή (Computer–based) 

Αν και πολλές εφαρµογές µη υπολογιστικές µπορούν να λειτουρφήσουν ως νοητικά εργαλεία, η 

προσέγγιση µε την οποία ασχολούµαστε αφορά το πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον υπολογιστή 

πιο αποτελεσµατικά, εποµένως τα νοητικά εργαλέια µε τα οποία ασχολούµαστε είναι βασισµένα στον 

υπολογιστή.    

2. ∆ιαθέσιµη εφαρµογή (Available application)  

Οι εφαρµογές λογισµικού που χρησιµοποιούνται ως νοητικά εργαλέια είναι έτοιµες, διαθέσιµες, 

γενικές εφαρµογές λογισµικού. Τα νοητικά εργαλεία ενδεχοµένως επίσης να λειτουργούν και ως εργαλεία 

παραγωγικότητας (βάσεις δεδοµένων, υπολογιστικά φύλλα κλπ), διδακτικά προγράµµατα κλπ.      

3. Εντός των οικονοµικών δυνατοτήτων των µαθητευοµένων (Affordable)  

Τα νοητικά εργαλεία πρέπει να είναι εντός των οικονοµικών δυνατοτήτων των µαθητευοµένων. Τα 

περισσότερα νοητικά εργαλεία είναι διαθέσιµα στο κοινό ή διανέµονται χωρίς αµοιβή (shareware). Άλλα 

διανέµονται µαζί µε πακέτα εφαρµογών (όπως το Offfice). Κάποια που είναι ακριβά, αντισταθµίζουν το 

κόστος µε τα πολύ δυνατά µαθησιακά τους αποτελέσµατα.    

4. Υποστηρίζει την κατασκευή της γνώσης (Knowledge Construction)  

Η εφαρµογή πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή και την αναπαράσταση 

προσωπικής γνώσης.   

5. Γενικεύσιµο (Generalizable)  

Η εφαρµογή πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές περιοχές ή αντικείµενα.   

6. Υποστηρίζει την κριτική σκέψη (Critical thinking)  

Η χρήση των νοητικών εργαλείων εµπλέκει τους µαθητευόµενους σε θέµατα που απαιτούν κριτική 

σκέψη, ανώτερης τάξης, η οποία έχει σίγουρα περισσότερο «νόηµα» από ότι η αποµνηµόνευση και 

παράφραση αυτών που λέει το βιβλίο ή ο δάσκαλος.  

7. Ευνοεί τη µεταφορά της µάθησης σε άλλες περιοχές (Transferable learning)  

Η χρήση των νοητικών εργαλείων έχει ως αποτέλεσµα την κατασκευή γενικεύσιµων γνώσεων και 

δεξιοτήτων που µπορούν να µεταφερθούν σε διαφορετικές περιοχές. Η γνώση δηλαδή που αναπτύσσεται 

σε µια περιοχή γνώσης (για παράδειγµα τα µαθηµατικά) να µπορεί να µεταφερθεί σε µία άλλη περιοχή 

γνώσης (για παράδειγµα την οικονοµική επιστήµη).   

8. Έχει απλό, δυναµικό φορµαλισµό (Simple, powerful formalism)  

Το κάθε νοητικό εργαλείο απαιτεί από τους µαθητευόµενους να οργανώσουν και να 

αναπαραστήσουν αυτά που ξέρουν µε ένα διαφορετικό τρόπο, αντίστοιχο µε το φορµαλισµό του 

νοητικού εργαλείου. Τα νοητικά εργαλεία έχουν απλό, αλλά δυναµικό φορµαλισµό.   

9. Εύκολο να το µάθει κανείς  (Easily learnable)   

Η πνευµατική προσπάθεια που απαιτείται προκειµένου να µπορέσει κάποιος να µάθει το νοητικό 

εργαλείο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα πλεονεκτήµατα της σκέψης που προέρχονται από τη χρήση του 

εργαλείου. Η σύνταξη και η µέθοδος χρήσης του λογισµικού δεν θα πρέπει να είναι τόσο φορµαλιστική και 
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δύσκολη ώστε να καλύπτει το διανοητικό σκοπό του εργαλείου. Οι βασικές λειτουργίες του λογισµικού 

πρέπει να µπορεί να τις µάθει κανείς σε 1 ή 2 ώρες.        

 

4.3.2. Κατηγορίες νοητικών εργαλείων βασισµένων στον υπολογιστή  

Οι κυριότερες κατηγορίες νοητικών εργαλείων βασισµένων στον υπολογιστή είναι: 

(1) Εργαλεία δυναµικής µοντελοποίησης (Dynamic modelling tools) 

Τα εργαλεία δυναµικής µοντελοποίησης περιγράφουν πως οι ιδέες είναι δυναµικά συσχετισµένες 

µεταξύ τους. Οι δυναµικές σχέσεις είναι αιτιώδεις (causal), όπου ένας παράγοντας προκαλεί µία αλλάγή σε 

έναν άλλο. Κάθε περιοχή γνώσης διέπεται από δυναµικές σχέσεις. Η κατανόηση των σχέσεων αυτών είναι 

ουσιώδης ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά των ιδεών σε άλλες περιοχές. Τα εργαλεία δυναµικής 

µοντελοποίησης χρησιµοποιούνται όχι µόνο για να αναπαραστήσουµε δυναµικές σχέσεις, αλλά επίσης για 

να κατασκευάσουµε προσοµοιώσεις µοντέλων δυναµικών συστηµάτων. Τα εργαλεία αυτά είναι ίσως τα 

πιο απαιτητικά αλλά και ενδιαφέροντα νοητικά εργαλεία (Jonassen, 2000).  

Στα εργαλεία δυναµικής µοντελοποίησης κατατάσσονται: α) Υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets), 

β) Έµπειρα συστήµατα (Expert systems), γ) Εργαλεία µοντελοποίησης συστηµάτων (Systems modelling) 

και δ) Μικρόκοσµοι (Microworlds).   

(2) Εργαλεία ερµηνείας (Interpretation tools) 

Τα εργαλεία ερµηνείας βοηθούν τους µαθητευόµενους να ερµηνεύσουν πληροφορίες καθώς 

κατασκευάζουν τις βάσεις γνώσης τους. ∆ηλαδή είναι εργαλεία που δηµιουργούν νοήµατα (meaning–

making), εφόσον βοηθούν τους µαθητευόµενους να καταλάβουν τις ιδέες που επεξεργάζονται. Η 

κατασκευή της γνώσης, από µια κατασκευαστική σκοπιά (constructivistic approach), είναι µία διαδικασία 

που αποτελείται από τέσσερα µέρη: α) ∆ιατύπωση µιας πρόθεσης να κατασκευάσει κάποιος τη γνώση, β) 

Συλλογή και ερµηνεία πληροφορίας, γ) Κατασκευή και αναπαράσταση µιας νέας κατανόησης και δ) 

Αναστοχασµός σχετικά µε το τι έχει µάθει ο µαθητευόµενος, πως το έχει µάθει και τι σηµαίνει. Τα 

εργαλεία ερµηνείας προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στο δεύτερο µέρος, της συλλογής και ερµηνείας 

πληροφορίας.    

Τα εργαλεία ερµηνείας περιλαµβάνουν: α) Εργαλεία ηθεληµένης αναζήτησης πληροφοριών 

(Intentional information search tools) και β) Εργαλεία οπτικοποίησης (Visualization tools).  

(3) Εργαλεία συζήτησης (conversation tools) 

Οι νεότερες θεωρίες µάθησης θεωρούν τη µάθηση ως κοινωνική διαδικασία, όχι ως ανεξάρτητη. 

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της θεωρίας κοινωνικής κατασκευής της γνώσης (social constructivism) 

και της θεωρίας της κοινωνικής ανάπτυξης του Vygotsky (social development theory), η µάθηση 

προκύπτει από την κοινωνική διαπραγµάτευση των νοηµάτων, µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των 

µαθητευοµένων στις δραστηριότητες και στα γεγονότα στα οποία συµµετέχουν.  Οι µαθητές δεν είναι 

απαραίτητο να µαθαίνουν µόνο από το δάσκαλο. Μπορούν επίσης να µαθαίνουν µέσω της συζήτησης των 

προβληµάτων, των πιστεύω και των προσδοκιών τους µεταξύ τους.  

Η τεχνολογία µπορεί να υποστηρίξει την κοινωνική µάθηση µέσω των εργαλείων συζήτησης 

(conversation tools). Η ραγδαία εξάπλωση του ∆ιαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει 

στην σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό εξοικείωση όλων µας µε τα εργαλεία συζήτησης. Για παράδειγµα, 
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το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E–mail) έχει γίνει ένα από τα πιο διαδεδοµένα µέσα, τόσο για τις 

επαγγελµατικές και εκπαιδευτικές, όσο και για τις προσωπικές µας ανάγκες επικοινωνίας. Για τους 

περισσότερους φοιτητές και για πολλούς µαθητές η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου όπως η 

συνοµιλίες µέσω του διαδικτύου (chat rooms), οι οµάδες χρηστών (user groups) κλπ είναι καθηµερινή 

πρακτική.   

Τα εργαλεία συζήτησης περιλαµβάνουν: α) Εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας (sychronous 

conferencing) και β) Εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας (asychronous conferencing). 

(4) Εργαλεία σηµασιολογικής οργάνωσης (Semantic Organization tools) 

Τα εργαλεία σηµασιολογικής οργάνωσης  είναι εργαλεία που βοηθούν τους µαθητευόµενους να 

οργανώσουν και να αναπαραστήσουν οπτικά τις ιδέες που µελετούν και µαθαίνουν. Η οργάνωση των 

ιδεών είναι σηµαντική εφόσον αν οι ιδέες δεν οργανωθούν στη µνήµη δεν θα µπορούν να ανακληθούν 

εύκολα από το µαθητευόµενο. Αν οι ιδέες σε µια γνωστική περιοχή δεν είναι καλά οργανωµένες, οι 

µαθητευόµενοι δεν µπορούν να βγάζουν συµπεράσµατα, να βλέπουν και να εξάγουν αναλογίες, να 

επιλύουν προβλήµατα και να εκτελούν εργασίες που απαιτούν σκέψη ανώτερης τάξης, όπως θα έκαναν αν 

η γνώση που έχουν κατασκευάσει ήταν καλά οργανωµένη.  

Τα εργαλεία σηµασιολογικής οργάνωσης περιλαµβάνουν: α) Βάσεις δεδοµένων (Databases) και β) 

Σηµασιολογικά δίκτυα ή Χάρτες εννοιών (Semantic Networks ή Concept Maps). Οι βάσεις δεδοµένων 

αρχικά αναπτύχθηκαν ως εργαλεία παραγωγικότητας (productivity tools), προκειµένου να διευκολύνουν 

την αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών στις επιχειρήσεις, τον κυβερνητικό µηχανισµό και την 

εκπαίδευση. Αντίθετα τα σηµασιολογικά δίκτυα σχεδιάστηκαν προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως 

νοητικά εργαλεία.     

(5) Εργαλεία κατασκευής της γνώσης (Knowledge construction tools) 

Τα εργαλεία κατασκευής της γνώσης βασίζονται στη θεωρία του Papert σύµφωνα µε την οποία "η 

γνώση οικοδοµείται από το µαθητή και δεν παρέχεται από το δάσκαλο" και "ότι αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα 

εύκολα όταν ο µαθητευόµενος ασχολείται µε την κατασκευή (construction) ενός αντικειµένου εξωτερικού 

ή τουλάχιστον που να µπορεί να "µοιραστεί" (sharable), για παράδειγµα ένα κάστρο στην άµµο, µία 

µηχανή, ένα πρόγραµµα του υπολογιστή ή ένα βιβλίο", για την οποία χρησιµοποίησε τον όρο 

"constructionism" (Papert, 1990). Η λογική για τη θεωρία συτή είναι η γνώση ως σχεδιασµός (Perkins, 

1986), η οποία υποστηρίζει ότι η απόκτηση της γνώσης είναι µία διαδικασία σχεδιασµού, η οποία 

διευκολύνεται όταν οι µαθητευόµενοι ασχολούνται ενεργητικά µε το σχεδιασµό της γνώσης παρά µε την 

κωδικοποίηση ή την ερµηνεία της.  

Τα εργαλεία κατασκευής της γνώσης (όρος που χρησιµοποιεί ο Jonassen(2000)) περιλαµβάνουν 

πολυµέσα (multimedia), εργαλεία έκδοσης (desktop publishing), υπερκείµενο (hypertext), κατασκευή 

διαδικτυακών τόπων (web sites), CD–ROM και ένα σύνολο σχετικών τεχνολογιών. Τα παραπάνω εργαλεία 

καλύπτονται υπό τον όρο «υπερµέσα» (hypermedia), τα οποία είναι δοµηµένες, διασυνδεδεµένες, 

πολυµεσικές βάσεις γνώσης, που χρησιµοποιούν τις παραπάνω τεχνολογίες.         

Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε αναλυτικότερα τα νοητικά εκείνα εργαλεία τα οποία θεωρούµε ως 

καταλληλότερα για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστηµών, ειδικότερα τα υπολογιστικά φύλλα, τα 

εργαλεία µοντελοποίησης συστηµάτων, τα εργαλεία οπτικοποίησης και τους µικρόκοσµους. Στην ανάλυση 
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µας θα περιγράψουµε: α) τις λειτουργίες του κάθε εργαλείου και β) πως µπορεί η κάθε εφαρµογή να 

χρησιµοποιηθεί ως νοητικό εργαλείο. Τα εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας και τα εργαλεία ασύγχρονης 

επικοινωνίας, τα οποία µπορούν και αυτά να χρησιµοποιηθούν για τη µάθηση και διδασκαλία των Θετικών 

Επιστηµών από απόσταση, θα αναπτυχθούν αναλυτικά στο κεφάλαιο για την εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση.             

 

4.4. Νοητικά εργαλεία για τη µάθηση και διδασκαλία των Θετικών Επιστηµών  

4.4.1. Τα υπολογιστικά φύλλα  

Τα υπολογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι αριθµητικά συστήµατα καταχώρησης και αποθήκευσης 

εγγραφών (record–keeping systems). Τα υπολογιστικά φύλλα αναπτύχθηκαν αρχικά και χρησιµοποιούνται 

ακόµα και σήµερα, περισσότερο για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων στο χώρο των επιχειρήσεων.   

Τα ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα σχεδιάστηκαν από τελειόφοιτους φοιτητές λογιστικής ως 

εργαλεία για την υποστήριξη λογιστικών λειτουργιών στα µαθήµατα τους. Προκειµένου να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα ισορροπίας και θέµατα ωφέλους και ζηµίας που ρωτούσαν ερωτήσεις της 

µορφής "Τι θα γινόταν αν…", για παράδειγµα "Tι θα γινόταν αν τα επιτόκια αυξάνονταν κατά 1 %;" και 

κουρασµάνοι από το να έχουν να ξαναυπολογίσουν όλες τις τιµές που επηρρεάζονταν από τη µεταβολή, 

ανέπτυξαν ένα ηλεκτρονικο φύλλο ισορροπίας, στο οποίο µια αλλαγή σε ένα κελί (cell) θα προκαλούσε 

αυτόµατα αλλαγές σε όλες τις τιµές που επηρρεάζονται από αυτό (απόλυτη και σχετική αναφορά). Το 

ηλεκτρονικό αυτό φύλλο, το οποίο ονοµάστηκε VisiCalc, αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 

και προκάλεσε την ανάπτυξη φαινόµενο των µικρουπολογιστών στο χώρο των επιχειρήσεων.      

Η κατασκευή και χρήση των υπολογιστικών φύλλων ενεργοποιεί µια ποικιλία διανοητικών 

διαδικασιών, οι οποίες απαιτούν από τους µαθητευόµενους να χρησιµοποιήσουν υπάρχοντες κανόνες, να 

παράγουν νέους κανόνες που περιγράφουν σχέσεις και να οργανώσουν πληροφορίες.    

Τα υπολογιστικά φύλλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως : 

α) Εργαλεία για υπολογισµούς, ανάλυση και λογικούς συλλογισµούς 

Αρχιικά, τα υπολογιστικά φύλλα είναι υπολογιστικά εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν τα γνωστική 

προσπάθεια που σχετίζεται µε τους υπολογισµούς. Τα υπολογιστικά φύλλα δηλαδή µπορούν να 

υποστηρίξουν δραστηριότητες επίλυσης προβλήµατος. ∆εδοµένης µιας προβληµατικής κατάστασης µε 

πολύπλοκες ποσοτικές σχέσεις, τα υπολογιστικά φύλλα χρησιµοποιούνται προκειµένου να 

αναπαραστήσουν τις σχέσεις αυτές. Οι συλλογισµοί αυτοί απαιτούν από τους µαθητευόµενους να 

θεωρήσουν τις συνέπειες των συνθηκών ή των επιλογών τους, εποµένως χρειάζονται απαραίτητα λογικό 

συλλογισµό ανώτερης τάξης (higher order reasoning).  

Τα υπολογιστικά φύλλα χρησιµοποιούνται επίσης για να υπολογίσουν σχέσεις µεταξύ των 

αρυθµητικών µεταβλητών, επιτρέποντας στους µαθητευόµενους να κάνουν λογικούς συλλογισµούς 

σχετικά µ' αυτές τις σχέσεις, χρησιµοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο. Τα υπολογιστικά φύλλα υπό αυτή 

την έννοια υποστηρίζουν δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης, όπως συλλογή, περιγραφή και ερµηνεία 

δεδοµένων (Niess, 1992).   

β) Για την κατανόηση µαθηµατικών εννοιών και κανόνων 

Τα υπολογιστικά φύλλα υποστηρίζουν την αριθµητική σκέψη. Όταν µαθαίνουν να εκτελούν 

αριθµητικές διαδικασίες, ακόµα και µε πολύ πρακτική και εξάσκηση, οι µαθητευόµενοι απορροφώνται στο 
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χειρισµό των αριθµών και χάνουν την εικόνα αυτού που θέλουν να επιλύσουν (Dubitsky, 1988). Τα 

υπολογιστικά φύλλα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο χειρισµού και αναπαράστασης των τιµών και 

ανάπτυξης τύπων για το συσχετισµό τους, διαδικασίες οι οποίες βελτιώνουν την κατανόηση των 

αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται για τη σύγκριση τους και επίσης των µαθηµατικών µοντέλων που 

χρησιµοποιούνται για τη συγκεκριµένη περιοχή περιεχοµένου.    

γ) Εργαλεία κατασκευής µοντέλων προσοµοίωσης 

Η προσοµοίωση φαινοµένων µέσω της χρήσης υπολογιστικών φύλλων παρέχει µία άµεση και 

αποτελεσµατική λύση για την κατανόηση του ρόλου των παραµέτρων και του ελέγχου διαφορετικών 

τρόπων βελτιστοποίησης των τιµών τους (Sundheim, 1992). Εφαρµογές της αναπαράστασης και µελέτης 

δυναµικών συστηµάτων (συστηµάτων που αλλάζουν στο χρόνο και περιγράφονται από µεταβλητές) 

περιέχονται στη βιβλιογραφία (Barnes, 1997, Crisci, 1992, Adams & Krock, 1989, Rudnicki, 1990 και 

Cashien, 1990).    

Ο σκοπός της χρήσης των υπολογιστικών φύλλων στη διαδικασία µάθησης–διδασκαλίας είναι να 

µπορούν οι µαθητευόµενοι να αναλύουν ανεξάρτητα µια προοβληµατική κατάσταση, αναγνωρίζοντας τις 

µεταβλητές και τις σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών και να δηµιουργούν τύπους και συναρτήσεις για τον 

υπολογισµό και το χειρισµό ων ποσοτήτων σ' αυτές τις µεταβλητές. Η ικανότητα να δηµιουργεί κανείς 

ποσοτικά µοντέλα προβληµατικών καρταστάσεων είναι µια δυναµική µεταφερόµενη (transferable) 

δεξιότητα.   

Η ενδεδειγµένη σειρά σταδίων και µαθησιακών δραστηριοτήτων κατά τη χρήση των υπολογιστικών 

φύλλων ως νοητικών εργαλείων είναι (Jonassen, 2000):  

(1) Παρέχεται ένα υπόδειγµα υπολογιστικού φύλλου (spreadsheet template) στους µαθητές, για την 

εισαγωγή και εξοικείωση των µαθητευοµένων στη δοµή και τις συναρτήσειςτων υπολογιστικών φύλλων.   

(2) Οι µαθητευόµενοι δηµιουργούν ένα σχέδιο, σχετικά µε το τι θέλουν να ανπαραστήσουν, αν θέλουν 

να δηµιουργήσουν µία προσοµοίωση, τι σηµεία θέλουν να τονίσουν, ποια είδη δοµών και πληροφοριών 

απαιτούνται για να τονίσουν αυτά τα σηµεία, ποιοι είναι οι µαθησιακοί σκοποί, αν ενδιαφέρονται για 

καλύτερη κατανόηση των εννοιών που διδάχθηκαν κλπ.    

(3) Οι µαθητευόµενοι προσαρµόζουν υπάρχοντα υπολογιστικά φύλλα ή σχεδιάζουν νέα υπολογιστικά 

φύλλα για να συµπληρώσουν άλλοι µαθητευόµενοι.  

(4) Οι µαθητευόµενοι δηµιουργούν και συµπληρώνουν ένα υπολογιστικό φύλλο προσανατολισµένο 

στο πρόβληµα (problem–oriented). Είναι η πιο πολύπλοκη δραστηριότητα και το δυσκολότερο µέρος της 

διαδικασίας, η οποία απαιτεί από τους µαθητευόµενους να αναγνωρίσουν µεταβλητές και ανάγκες 

πληροφορίας, να αναπτύξουν τύπους και συναρτήσεις, να συµπληρώσουν το υπολογιστικό φύλλο και 

µετά να το χρησιµοποιήσουν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις.  

(5) Οι µαθητευόµενοι βγάζουν συµπεράσµατα (extrapollate) χρησιµοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο.  

(6) Οι µαθητές αναστοχάζονται σχετικά µε τη δραστηριότητα. Ο αναστοχασµός δεν θα πρέπει να 

περιµένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αντίθετα οι µαθητές θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος (project) να αναστοχάζονται σχετικά µε το αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, τι 

αλλαγές πρέπει να γίνουν κλπ, αλλά και κατά το τέλος του προγράµµατος να αναστοχάζονται σχετικά µε 
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το τι έχουν µάθει σχετικά µε το αντικείµενο υπό διαπραγµάτευση, τι έχουν µάθει σχετικά µε τα 

υπολογιστικά φύλλα, τι έχουν µάθει σχετικά µε τη συνεργασία µε άλλους κλπ.       

  

4.4.2. Τα εργαλεία µοντελοποίησης συστηµάτων   

Η θεωρία δυναµικών συστηµάτων (systems dynamics theory) µελετά την αιτιώδη αλληλεξάρτηση 

µεταξύ των συστατικών µερών (components) ενός συστήµατος. Τα συστήµατα είναι δυναµικά όταν 

αλλαγές στα µέρη τους σχετίζονται µε αλλαγές σε άλλα µέρη του συστήµατος.  

Τα δυναµικά συστήµατα µπορούν να αναπαρασταθούν µέσω των αιτιωδών βρόγχων ή των 

βρόγχων ανάδρασης (causal loops ή feedback loops), οι οποίοι χρησιµοποιούνται για να δείξουν τις 

επιδράσεις µεταξύ των συστατικών µερών των συστηµάτων. Οι αιτιώδεις βρόγχοι παρουσιάζουν 

περιορισµούς όταν χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν συστήµατα, εφόσον δείχνουν σχέσεις και 

επιτρέπουν προβλέψεις, όµως δεν περιγράφουν τις λειτουργίες του συστήµατος, ούτε παρουσιάζουν 

ποσοτικές πληροφορίες. Εποµένως δεν µπορούν να προσοµοιώσουν τα συστήµατα τα οποία περιγράφουν 

(Mandinach & Cline, 1994 και Steed, 1992).  

Τα νοητικά µοντέλα είναι νοητικές αναπαραστάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν µεταφορική γνώση, 

οπτική – χωρική γνώση (ιδιοτήτων του χώρου) και δοµική γνώση και δίνουν τη δυνατότητα στους 

µαθητευόµενους να κατασκευάσουν µοντέλα των φαινοµένων που µπορούν να "τρέχουν", προκειµένου 

να ελέγξουν την κατανόηση τους (Jonassen & Henning, 1999). Η κατασκευή µοντέλων του πραγµατικού 

κόσµου (αφηρηµένες αναπαραστάσεις που δεν περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες µιας κατάστασης, αλλά 

βασίζονται στις ειδικές λεπτοµέρειες των φαινοµένων) είναι στην καρδιά της επιστηµονικής σκέψης και 

απαιτεί διάφορες διανοητικές δραστηριότητες όπως προγραµµατισµός, συλλογή δεδοµένων, συνεργασία 

και πρόσβαση σε πληροφορίες, οπτικοποίηση δεδοµένων, µοντελοποίηση και έκθεση (Soloway, Krajcik & 

Finkel, 1995).  

Μοντέλο είναι η εννοιολογική αναπαράσταση ενός φαινοµένου ή µιας κατάστασης, η οποία 

περιγράφεται λεκτικά, οπτικά ή ποσοτικά. Προσοµοίωση  είναι µία προσέγγιση ενός φαινοµένου, η οποία 

µοιµείται τις συνθήκες και τις λειτουργίες του. Ο όρος δυναµικός δηλώνει δράση ή αλλαγή σε 

καταστάσεις. Τα δυναµικά µοντέλα προσοµοίωσης είναι µοντέλα, τα οποία αναπαριστούν εννοιολογικά τη 

µεταβαλλόµενη φύση ενός συστήµατος φαινοµένων, µε ένα τρόπο που προσοµοιάζει την πραγµατική 

κατάσταση, είναι δηλαδή αφαιρέσεις ή µοντέλα της πραγµατικότητας. 

Η Diane Fischer (1994) προτείνει ότι οι µαθητές ενδείκνυται να εισαχθούν στη µοντελοποίηση µέσω 

της παρουσίασης από το δάσκαλο του πώς να αναπτύξουν το µοντέλο και µετά µέσω του χειρισµού του 

µοντέλου και της διατύπωσης προβλέψεων. Στη συνέχεια οι µαθητευόµενοι αναπτύσσουν µοντέλα ως 

οµαδική δραστηριότητα στην τάξη ενώ καθοδηγούνται από το δάσκαλο. Καθώς γίνονται περισσότερο 

ανεξάρτητοι, οι µαθητευόµενοι επιλέγουν ένα θέµα που τους ενδιαφέρει, αναγνωρίζουν τις παραµέτρους 

του συστήµατος, εργάζονται µε άλλα άτοµα για να αναπτύξουν ένα µοντέλο και το παρουσιάζουν στην 

τάξη. Ο ρυθµός της προόδου εξαρτάται από την ηλικία, την εξυπνάδα και το ενδιαφέρον των 

µαθητευοµένων.  

Ο Danid Jonassen (2000) έχει αναπτύξει περαιτέρω το µοντέλο της Fischer, ως εξής: 
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(1) Οι µαθητευόµενοι "τρέχουν" και ελέγχουν ένα υπάρχον υπόδειγµα µοντέλου (template) µε 

ορισµένα από την αρχή συστατικά µέρη και συνδέσεις που λειτουργούν. Οι µαθητευόµενοι κάνουν 

προβλέψεις και παράγουν υποθέσεις, ελέγχοντας τις προβλέψεις τους µε τη χρήση του µοντέλου.  

(2) Οι µαθητευόµενοι χειρίζονται το υπάρχον µοντέλο. Ειδικότερα, ο δάσκαλος δηµιουργεί ένα 

διάγραµµα αφήνοντας ορισµένες µεταβλητές µη καθορισµένες. Οι µαθητευόµενοι παροτρύνονται να 

παράγουν τις δικές τους σχέσεις.  

(3) Οι µαθητευόµενοι δηµιουργούν ένα οµαδικό µοντέλο µιας παρόµοιας κατάστασης, δουλεύοντας ως 

τάξη υπό την καθοδηγηση του δασκάλου. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν έχουµε µόνον 

έναν υπολογιστή στην τάξη.  

(4) Οι µαθητευόµενοι δηµιουργούν ένα σχέδιο για τα δικά τους µοντέλα, σκεπτόµενοι τι θ'έλουν να 

αναπαραστήσουν, τι σηµεία θέλουν να τονίσουν, τι είδους δοµές και πληροφορίες θα χρειαστούν, προς 

ποιους σκοπούς θα κινηθούν κλπ.  

(5) Οι µαθητευόµενοι δηµιουργούν και ελέγχουν τα µοντέλα τους.           

(6) Οι µαθητευόµενοι παρουσιάζουν τα µοντέλα τους στην τάξη, η οποία συζητά και αξιολογεί τα 

µοντέλα ή βοηθάει στην επίλυση τυχόν δυσκολιών και προβληµάτων.  

(7) Οι µαθητευόµενοι δηµιουργούν τις δικές τους θεωρίες.  Ειδικότερα, οι µαθητευόµενοι βασισµένοι 

στα µοντέλα τους που δουλεύουν, προσπαθούν να γενικεύσουν τα αποτελέσµατα τους σε µια θεωρία που 

περιγράφει τη συµπεριφορά µιας µεγαλύτερης οµάδας αντικειµένων ή γεγονότων.  

(8) Οι µαθητές αναστοχάζονται σχετικά µε τη δραστηριότητα. Ο αναστοχασµός ενδείκνυται να γίνεται 

τόσο κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, σχετικά µε το αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, τι 

αλλαγές χρειάζονται, πως πηγαίνει η οµάδα συγκριτικά µε άλλες οµάδες κλπ, αλλά και στο τέλος του 

προγράµµατος, σχετικά µε το τι έµαθαν οι µαθητευόµενοι σχετικά µε το αντικείµενο µάθησης, τι έχουν 

µάθει σχετικά µε τα νοητικά µοντέλα και την κατασκευή τους, τι έµαθαν σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ 

τους και µε το δάσκαλο κλπ.       

Τα πιο γνωστά εργαλεία για την κατασκευή µοντέλων συστηµάτων είναι το Stella της εταιρείας 

High Performance Systems, το PowerSim και το Model–It από την οµάδα Highly Interactive Computer του 

Πανεπιστηµίου του Michigan.      

Τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί το λογισµικό Modellus, το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 

από µία οµάδα επιστηµόνων από το Νέο Πανεπιστηµίο της Λισαβόνας. Το Modellus δίνει τη δυνατότητα 

στους µαθητές να κατασκευάσουν µαθηµατικά µοντέλα µε διαλογικό τρόπο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων και τη διερεύνηση τους µε τη µορφή παρουσιάσεων, 

γραφηµάτων και πινάκων τιµών. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση και ερµηνεία 

πειραµατικών δεδοµένων, εφόσον διαθέτει εργαλεία για την κατασκευή µοντέλων από εικόνες 

(φωτογραφίες, γραφήµατα κλπ) και βίντεο. Το Modellus µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µάθηση και τη 

διδασκαλία των Μαθηµατικών και της Φυσικής τόσο στη δευτεροβάθµια, όσο και την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση (Teodoro, 2001). Το λογισµικό αυτό έχει µεταφραστεί στα Ελληνικά και διατίθεται από το 

Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της χώρας µας.    
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4.4.3. Τα εργαλεία οπτικοποίησης   

Τα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization tools) είναι µία νέα και γρήγορα αναπτυσσόµενη οµάδα 

εργαλείων, τα οποία µας επιτρέπουν να συλλογιστούµε λογικά και να αναπαραστήσουµε οπτικά ιδέες, 

χωρίς να χρειαζόµαστε καλλιτεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή πρωτότυπων 

σχεδίων. Τα εργαλεία αυτά µας βοηθούν να ερµηνεύσουµε και να αναπαραστήσουµε οπτικά ιδέες και να 

αυτοµατοποιήσουµε κάποιες από τις χειρωνακτικές εργασίες για τη δηµιουργία εικόνων.  

Τα εργαλεία οπτικοποίησης έχουν δύο βασικές χρήσεις: α) την ερµηνευτική (interpretive) και β) την 

εκφραστική (expressive) (Gordin, Edelson & Gomez, 1996). Τα ερµηνευτικά εργαλεία βοηθούν τους 

µαθητευόµενους να δουν και να χειριστούν οπτικά, αντικέιµενα και εικόνες, εξάγοντας νόηµα από τις 

πληροφορίες που οπτικοποιούνται. Οι ερµηνευτικές αναπαραστάσεις βοηθούν στο να ξεκαθαρίσει ο 

µαθητευόµενος δυσνόητα αντικείµενα και αφηρηµένες έννοιες, κάνοντες τις περισσότερο κατανοητές 

(Levin, Anglin & Carney, 1987). Οι εκφραστικές αναπαραστάσεις βοηθούν τους µαθητευόµενους να 

µεταφέρουν οπτικά το νόηµα προκειµένου να κοινοποιήσουν ένα σύνολο πιστεύω και απόψεων.           

Σύµφωνα µε τον Snir, οι υπολογιστές έχουν µία µοναδική συνεισφορά στο ξεκαθάρισµα και τη 

διόρθωση συχνά εµφανιζόµενων λανθασµένων αντιλήψεων για φαινόµενα, µέσω της οπτικοποίησης 

αυτών των ιδεών. Χρησιµοποιώντας γραφικά του υπολογιστή, κάποιος µπορεί να µετακινήσει την 

προσοχή πίσω και προστά, από τις τοπικές στις ολικές ιδιότητες του φαινοµένου και να εκπαιδεύσει το 

µυαλό για να ολοκληρώσει τις δύο πλευρές σε µια συναφή εικόνα (Snir, 1989).  

Πολυάριθµα εργαλεία οπτικοποίησης παρέχουν αναπαραστάσεις που έρχονται σε συµφωνία µε τη 

λογική και επιτρέπουν στους µαθητευόµενους να συλλογιστούν λογικά σχετικά µε αντικεiµενα µε τα οποία 

ασχολούνται και αλληλεπιδρούν (Merill, Reiser, Bekkelaar & Hamid, 1992). Για παράδειγµα η γραφική 

αναπαράσταση της απόδειξης ως δέντρου στο Geometry Tutor, οπτικοποιεί ακολουθίες λύσης ενός 

προβλήµατος (Anderson, Boyle & Yost, 1986).  

Τα µαθηµατικά, ειδικότερα, είναι ένα αφηρηµένο πεδίο µελέτης. Η κατανόηση όλων των περιοχών 

των µαθηµατικών υποβοηθάται από την παρατήρηση των γραφικών παραστάσεων των διαφόρων 

εννοιών και µεγεθών. Η κατανόηση της δυναµικής των µαθηµατικών υποβοηθάται από τη δυνατότητα να 

χειρίζεται κάποιος τύπους και εξισώσεις και να παρατηρεί τα αποτελέσµατα αυτού του χειρισµού.  

Προγράµµατα όπως το Mathematica, το Maple, το MatLab χρησιµοποιούνται συχνά για να 

αναπαραστήσουν οπτικά µαθηµατικές σχέσεις σε προβλήµατα, ούτως ώστε οι µαθητευόµενοι να δουν τα 

αποτελέσµατα οποιουδήποτε χειρισµού στα πλαίσια προβληµάτων. Σύµφωνα µε τον Porzio (1995), 

µαθητευόµενοι του Απειροστικού Λογισµού οι οποίοι χρησιµοποίησαν το Mathematica ήταν περισσότερο 

ικανοί να κάνουν συνδέσεις µεταξύ αριθµητικών, γραφικών και συµβολικών αναπαραστάσεων απ' ότι 

µαθητευόµενοι οι οποίοι χρησιµοποιούσαν υπολογιστικές συσκευές τσέπης (calculators) ή 

µαθητευόµενους οι οποίοι µάθαιναν µέσω παραδοσιακών µεθόδων. Φοιτητές µηχανολόγοι µηχανικοί που 

χρησιµοποίησαν το Mathematica, έλυναν τα προβλήµατα που απαιτούσαν Απειροστικό Λογισµό 

περισσότερο εννοιολογικά (conceptually) απ' ότι παραδοσιακοί φοιτητές, που εστίαζαν µόνο στις 

διαδικασίες (Roddick, 1995). Η δυνατότητα να ερµηνεύει κάποιος αριθµητικές και συµβολικές 

αναπαραστάσεις συνδυάζοντας τις µε τα γραφικά τους αποτελέσµατα, βοηθάει τους µαθητευόµενους να 

καταλάβουν τα µαθηµατικά περισσότερο εννοιολογικά. Οι µαθητευόµενοι στις τάξεις των µαθηµατικών και 
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των θετικών επιστηµών, οι οποιοι χρησιµοποιούν διαφορετικές µορφές µαθηµατικών, µπορούν να µάθουν 

τις µαθηµατικές συναρτήσεις περισσότερο αποτελεσµατικά βλέποντας τις αναπαραστάσεις τους 

(Jonassen, 2000).  

Τα µαθηµατικά πακέτα είναι επίσης χρήσιµα για την οπτικοποίηση πειραµάτων. Σχεδιάζοντας τη 

γραφική αναπαράσταση δεδοµένων που έχουν προκύψει από πειράµατα, µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα 

συµπεράσµατα σχετικά µε τις µεταβλητές και τις τιµές τους.  

Τα µαθηµατικά πακέτα (Mathematica, Maple, MatLab) είναι πέρα από εργαλεία οπτικοποίησης, 

ισχυρά υπολογιστικά εργαλεία, αποθηκευτικά µέσα µαθηµατικών αλγορίθµων και εγχειριδίων, εργαλεία 

ανάλυσης δεδοµένων και εργαλεία µοντελοποίησης συστηµάτων. Υποστηρίζουν τους µαθητευόµενους σε 

κάθε πλευρά της µάθησης των ειδικών θεµάτων των Θετικών Επιστηµών (Μαθηµατικών, Στατιστικής 

κλπ).  

  Τα εργαλεία οπτικοποίησης χρησιµοποιούνται φυσιολογικά για να υποστηρίξουν κάποια είδη 

έρευνας ή µεγαλύτερης µαθηµατικής δραστηριότητας. ∆εν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενός 

τελικού προϊόντος, µιας βάσης γνώσης δηλαδή, αλλά χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση των 

µαθητευοµένων στην ερµηνεία ή την αναπαράσταση "ιδεών" καθώς ερευνούν και ασχολούνται µε ένα 

θέµα.  

 

4.4.4. Οι µικρόκοσµοι    

Ο όρος "µικρόκοσµος" (microworld) εισήχθη από τον Papert (1980) προκειµένου να περιγράψει 

περιβάλλοντα εξερευνητικής µάθησης (explorative learning environments) που χρησιµοποιούσαν τη 

χελώνα της Logo για να υποστηρίξουν τη µάθηση αρχών της Γεωµετρίας.  

Οι κικρόκοσµοι πέρα από τους περιορισµούς που εµφανίζονται στη Logo είναι µία πολύ "δυνατή 

ιδέα" (powerful idea). Είναι πρωτίστως εξερευνητικά µαθησιακά περιβάλλοντα, χώροι ανακάλυψης και 

προσοµοιώσεις µε περιορισµούς φαινοµένων του πραγµατικού κόσµου, στους οποίους οι µαθητευόµενοι 

µπορούν να πλοηγηθούν, να χειριστούν ή να δηµιουργήσουν αντικείµενα και να ελέγξουν τα 

αποτελέσµατα του ενός στο άλλο. "Οι µικρόκοσµοι παρουσιάζουν τους µαθητευόµενους µε ένα απλό 

µοντέλο ενός µέρους του κόσµου" (Hanna, 1986).  

Οι µικρόκοσµοι επιτρέπουν στους µαθητευόµενους να ελέγξουν και να κατασκευάσουν βαθύτερη 

γνώση των φαινοµένων που χειρίζονται. Οι µικρόκοσµοι αντιγράφουν τη λειτουργικότητα που χρειάζεται 

προκειµένου να εξερευνήσουν οι µαθητευόµενοι φαινόµενα στα µέρη του κόσµου στα οποία 

αναφέρονται, δηλαδή παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία παρατήρησης και χειρισµού που είναι απαραίτητα 

για την εξερεύνηση και τον έλεγχο αντικειµένων σ' αυτά τα µέρη του κόσµου. Έχουν αποδειχθεί 

εξαιρετικά αποτελεσµατικά εργαλεία για την ενεργοποίηση της σκέψης ανώτερης τάξης των 

µαθητευοµένων, όπως ο έλεγχος υποθέσεων και η διατύπωση εικασιών.  

Οι µικρόκοσµοι συντίθεται από αντικείµενα, σχέσεις µεταξύ αντικειµένων και λειτουργίες ή πράξεις 

που µετασχηµατίζουν τα αντικέιµενα και τις σχέσεις τους (Thompson & Wang, 1988). Η βασική αρχή που 

σχετίζεται µε την προσέγγιση αυτή είναι το αίσθηµα της "άµεσης ενασχόλησης" (direct engagement), το 

αίσθηµα ότι ο υπολογιστής είναι "αόρατος", ότι δεν είναι καν εκεί, αυτό που είναι πραγµατικά εκεί είναι ο 

κόσµος που εξερευνούµε, για παράδειγµα η µουσική, η τέχνη, τα µαθηµατικά, οι επιχειρήσεις κλπ, ή 
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οτιδήποτε η φαντασία και οι στόχοι µας παρέχουν (Draper & Norman, 1986). Οι µικρόκοσµοι υπό αυτή 

την έννοια υποστηρίζουν την εµπειριακή µάθηση (experiential learning).  

Οι µικρόκοσµοι δεν είναι απαραίτητα βασισµένοι στον υπολογιστή. Είναι όµως σχετικοί µε την 

ηλικία και τα ενδιαφέροντα του µαθητευόµενου.     

Οι µικρόκοσµοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να υποστηρίξουν την αυτο–ρύθµιση 

(self–regulation) στη µάθηση. Μερικές ενδεδειγµένες πρακτικές είναι (Jonassen, 2000): 

1) Oι µαθητευόµενοι ενδείκνυται να θέτουν στόχους ως προς το τι θέλουν να µελετήσουν, ποια σηµεία 

πρέπει να τονιστούν, τι είδους εξερεύνησης ή πειραµατικών αποτελεσµάτων απαιτούνται για να τονιστούν 

αυτά τα σηµεία, προς ποιους σκοπούς θα κινηθούµε κλπ.  

2) Οι µικρόκοσµοι είναι χώροι επίλυσης προβληµάτων, οι οποιοι επιτρέπουν στους µαθητευόµενους να 

να παράγουν υποθέσεις για ιδέες µέσα στη περιοχή περιεχοµένου που µελετάται. Η µορφή αυτή της 

πρακτικής της επίλυσης προβλήµατος, είναι περισσότερο πιθανό να παράγει µεταφορά της µάθησης από 

ότι περισσότερο παραδοσιακές πρακτικές επίλυσης προβλήµατος.             

3) Η συµπτωµατική µάθηση (incidental learning) θα πρέπει να είναι αποδεκτή, υπό µια σχετική έννοια 

και θα πρέπει να ενθαρρύνεται όταν χρησιµοποιούµε µαθησιακά περιβάλλοντα µικροκόσµων.  

4) Οι µαθητευόµενοι ενδείκνυται να ενθαρρύνονται να συγκρίνουν τα αντικείµενα στο µικρόκοσµο µε 

αντικείµενα ή ενέργειες που τους είναι ήδη οικεία. Οι µαθητευόµενοι ενδείκνυται να ερωτώνται αν µορούν 

να σκεφτούν σχετικά µε πράγµατα στον πραγµατικό κόσµο που να συµπεριφέρονται όπως τα αντικέιµενα 

του µικρόκοσµου, διαδικασία που ο Papert ονόµασε "κοινωνικά προσαρµοσµένη µάθηση" (syntonic 

learning).  

5) Όταν οι µαθητευόµενοι "κολλάνε" και δεν µπορούν να παράγουν προβλήµατα, σκοπούς και 

υποθέσεις, θα πρέπει πρώτα να µοντελοποιήσουµε πώς να παράγουµε υποθέσεις και στη συνέχεια να 

εξασκήσουµε τους µαθητευόµενους παροτρύνοντας τους σε συµπεριφορές παραγωγής υποθέσεων. 

6) Οι µαθητευόµενοι ενδείκνυται να ενθαρρύνονται να συνεργάζονται σε µικτές οµάδες των 2 ή 3 

ατόµων.  

7) Οι µαθητευόµενοι ενδεκνυται να εκθέτουν στην τάξη και να αναστοχάζονται σχετικά µε τα 

ευρήµατα τους σε κάθε µικρόκοσµο. Οι µαθητευόµενοι κατά τη διάρκεια του προγράµµατος ενδείκνυται 

να ελέγχουν την πρόοδο τους, να ελέγχουν αν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, ποιες αλλαγές 

είναι απαραίτητες, πως είναι η οµάδα συγκριτικά µε άλλες οµάδες, αν απαντούν στις ερωτήσεις και αν 

τονίζουν τα σηµεία που έχουν θέσει στο σχεδιασµό. Αφού τελειώσει το πρόγραµµα, οι µαθητευόµενοι 

ενδείκνυται να αναστοχάζονται σχετικά µε το πρόγραµµα, τι έχουν µάθει σχετικά µε το περιεχόµενο και τι 

έχουν µάθει εργαζόµενοι µεταξύ τους.  

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα µικροκόσµων, όπως τα εργαλεία Boxer (diSesse & Abelson, 1986), 

Writing Partner (Salomon, 1993), Thinker Tools (White, 1993) και Bubble Dialogue (McMahon & O' Neill, 

1993). Τα περιβάλλοντα αυτά έχουν δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά: α) Συνήθως παρέχουν πολλαπλές 

αναπαραστάσεις φαινοµένων και β) Παρέχουν άµεση ανάδραση όταν ο µαθητευόµενος δοκιµάζει κάτι.      

Οι πιο γνωστές εφαρµογές µικροκόσµων είναι:        

α)  Το Interactive Physics, ένα περιβάλλον έρευνας για την εξερεύνηση θεµάτων στη Νευτώνεια 

Μηχανική.  
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β) Το SimCalc, ένα πρόγραµµα που διδάσκει έννοιες του Απειροστικού Λογισµού σε µαθητές 

γυµνασιακής και λυκειακής εκπαίδευσης, µέσω του MathWorld, ενός µικρόκοσµου που περιέχει 

εικονογραφηµένους κόσµους και δυναµικά γραφήµατα στα οποία οι ηθοποιοί κινούνται ανάλογα µε τα 

γραφήµατα.      

γ) Το Geometric Supposer, ένα εργαλείο για τη δηµιουργία και τον έλεγχο εικασιών στη Γεωµετρία, 

µέσω της κατασκευής και του χειρισµού γεωµετρικών αντικειµένων και της εξερεύνησης των σχέσεων 

µέσα και ανάµεσα στα αντικείµενα αυτά (Schwartz, 1987). Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή αναλυτική 

παραγωγική προσέγγιση στη διδασκαλία και µάθηση της Γεωµετρίας, η χρήση του Geometric Supposer 

υποστηρίζει µία επαγωγική προσέγγιση, µέσω του χειρισµού των συστατικών µερών των γεωµετρικών 

αντικειµένων και της παρατήρησης των αποτελεσµάτων. 

δ) Το Gabri–Geometry, ένα περιβάλλον λογισµικού που υποστηρίζει την ανάπτυξη µιας 

διερευνητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και µάθηση της Γεωµετρίας. Υποστηρίζει την κατασκευή και τη 

µελέτη γεωµετρικών αντικειµένων. Αποτελείται από ένα πακέτο υπολογιστικών εργαλείων για τη 

δηµιουργία δραστηριοτήτων και εφαρµογών, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην αµφίδροµη σχέση 

µε το χρήστη. Το Gabri–Geometry µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µάθηση και τη διδασκαλία της 

Αναλυτικής και Ευκλείδειας Γεωµετρίας, όπως και των γεωµετρικών µετασχηµατισµών, στο γυµνάσιο και 

στο λύκειο αλλά και στο πρώτο έτος του πανεπιστηµίου σε αντίστοιχα θέµατα (Κορδάκη, 2001). Το 

λογισµικό αυτό έχει µεταφραστεί στα Ελληνικά και διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της 

χώρας µας. 

ε) Το The Geometer's Sketchpad, ένα εργαλείο που υποστηρίζει και αυτό την ανάπτυξη µιας 

διερευνητικής προσέγγισης στη διδασκαλία και µάθηση της Γεωµετρίας. Έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά 

µε το Gabri–Geometry και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µαθήµατα Γεωµετρίας στο γυµνάσιο και στο 

λύκειο αλλά και στο πρώτο έτος του πανεπιστηµίου. Επίσης έχει δυνατότητες για την εξερεύνηση µη 

ευκλείδειων γεωµετριών µέσω της χρήσης µετασχηµατισµών και τη δηµιουργία αρχείων εντολών. Το 

λογισµικό αυτό έχει µεταφραστεί στα Ελληνικά και διατίθεται και αυτό από το Υπουργείο Παιδείας στα 

σχολεία της χώρας µας.    

 

4.5. Αποτίµηση της µάθησης µε τα νοητικά εργαλεία  

Σύµφωνα µε τον Jonassen (2000), αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε τα νοητικά εργαλεία 

προκειµένου να ενεργοποιήσουµε την κατασκευαστική, αυτορυθµιζόµενη, κριτική, δηµιουργική και 

πολύπλοκη σκέψη, ενδείκνυται να αποτιµήσουµε (assess) αυτά τα είδη των κατασκευαστικών 

αποτελεσµάτων και όχι την αναπαραγωγική µάθηση. Αν εισάγουµε τα νοητικά εργαλεία στη διδασκαλία, 

αλλά στη συνέχεια εκτιµάµε τα µαθησιακά αποτελέσµατα µε µέτρα ανάκλησης, οι µαθητές µας θα 

θεωρήσουν ότι τα νοητικά εργαλεία δε "µετράνε" και θα "επιστρατεύσουν" τις στρατηγικές 

αποµνηµόνευσης περιεχοµένου που τόσο καλά γνωρίζουν.  

Η χρήση των νοητικών εργαλείων ενεργοποιεί τη δηµιουργία προσωπικών νοηµάτων (personal 

meaning–making). Πως όµως µπορούµε να αποτιµήσουµε τα νοήµατα που έχουν δηµιουργηθεί; Η πιο 

προφανής λύση είναι να αποτιµήσουµε τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων των µαθητευοµένων, 

δηλαδή τις βάσεις γνώσης (Knowledge bases) που έχουν δηµιουργήσει. Εφόσον οι µαθητές ενεργοποιούν 
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την κατασκευαστική, αυτορυθµιζόµενη σκέψη και την κριτική, δηµιουργική και πολύπλοκη σκέψη 

προκειµένου να χρησιµοποιήσουν τα νοητικά εργαλεία, τότε τα αποτελέσµατα που παράγουν (οι βάσεις 

γνώσης τους) πρέπει να εµφανίζουν ενδείξεις κατασκευής γνώσης, αυτορύθµισης και σκέψης ανώτερης 

τάξης (higher order thinking).  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε µία προσαρµογή της µεθοδολογίας που προτείνει ο Jonassen 

(2000) για την αποτίµηση (assessment) της µάθησης µε τα νοητικά εργαλεία:  

(I) Αποτίµηση της κατασκευής της γνώσης (Knowledge Construction)  

Στο στάδιο αυτό είναι σηµαντική η αποτίµηση των ειδών και του βαθµού κατασκευής της γνώσης 

από τους µαθητευόµενους και όχι η αποτίµηση της "εκστόµισης" των ιδεών που προηγουµένως έχουν 

µεταφερθεί σ' αυτούς. Η κοινή γνώση (common knowledge) δεν είναι απαραίτητα ο πιο βασικός σκοπός 

της Εκπαίδευσης. Εφόσον η µάθηση είναι περισσότερο επίγνωση πλαισίου (contextual insight) και καλή 

κρίση (good judgement), απ' ότι αδρανής γνώση (inert knowledge), πρέπει να ξανασκεφτούµε τη σχέση 

µας µε τις παραδοσιακές δραστηριότητες και µεθοδολογίες αποτίµησης και αξιολόγησης (Wiggins, 1993). 

Μέσα στις αλλάγές που έιναι απαραίτητες, είναι ο επαναπροσδιορισµός της κατεύθυνσης της αποτίµησης 

προς την αυτο–αποτίµηση (auto–assessment) και εναλλακτικές µορφές αποτίµησης που παρέχουν στους 

µαθητευόµενους την ευκαιρία να εκφράσουν αυτά που ξέρουν µε τον καλύτερο τρόπο. Οι µαθητευόµενοι 

πρέπει να αυτο–αποτιµήσουν και να αυτο–αξιολογήσουν τις βάσεις γνώσεις τους, προτού τις υποβάλλουν 

για εκτίµηση και αξιολόγηση.             

Για να αξιολογήσουµε την κατασκευή της γνώσης στις βάσεις γνώσης των µαθητευοµένων 

ελέγχουµε τις εξής παραµέτρους: 

1) Παρατήρηση και αναστοχασµός   

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι σταµατούν και σκέφτονται σχετικά µε τις δραστηριότητες στις 

οποίες εµπλέκονται και αν µοιράζονται συχνά παρατηρήσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες τους µε τους 

συµµαθητές ή τους καθηγητές.     

2) Αλληλεπιδράσεις των µαθητευοµένων 

Ελέγχουµε το βαθµό στον οποίο οι µαθητευόµενοι χειρίζονται τις µεταβλητές και τους ελέγχους του 

περιβάλλοντος.    

3) Πρωτοτυπία των ερµηνειών 

Ελέγχουµε αν οι βάσεις γνώσεις περιέχουν πρωτότυπες ιδέες που συνελήφθηκαν, οργανώθηκαν και 

αναπαραστάθηκαν από τους µαθητευόµενους ή βασίζονται σε ιδέες ή ερµηνείες του δασκάλου ή του 

βιβλίου.  

4) Περιέργεια / Ενδιαφέρον / Προβληµατισµός 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι ασχολούνται µε τις µαθησιακές δραστηριότητες µόνον επειδή τους 

ζητείται ή κινητοποιούνται από ερευνητικό ενδιαφέρον ή ειλικρινή επιθυµία να µάθουν και αν προσπαθούν 

µε επιµονή να επιλύσουν την ασυνέχεια µεταξύ αυτών που παρατηρούνται και αυτών που τους είναι 

γνωστά.   

5) Κατασκευή διανοητικών µοντέλων και δηµιουργία νοηµάτων  
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Ελέγχουµε το βαθµό στον οποίο οι µαθητευόµενοι δηµιουργούν τις δικές τους κατανοήσεις, 

αναπτύσσουν δικές τους θεωρίες και αγωνίζονται να εξειδικευτούν στην αναγνώριση και επίλυση 

προβληµάτων.    

 

(II) Αποτίµηση της αυτο–ρύθµισης (Self–Regulation)   

Το πιο σηµαντικό είδος αποτίµησης για την υποστήριξη της αυτο–ρύθµισης είναι η αυτο–

αποτίµηση, στην οποία οι µαθητές εκτιµούν τι ξέρουν και πόσο ικανοί είναι να µάθουν µια συγκεκριµένη 

δεξιότητα ή ένα συγκεκριµένο θέµα (µέσω του αναστοχασµού), προκειµένου να συγκρίνουν τις βάσεις 

γνώσης τους µε αυτές που χρειάζεται να αποκτήσουν προκειµένου να επιτύχουν τους µαθησιακούς τους 

σκοπούς. 

Οι µαθητευόµενοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν πως κατασκευάζουν τις γνωστικές δοµές τους. 

Σύµφωνα µε τον Laveault (1986), "η προσαρµοστικότητα (adaptability) εξηγεί τέσσερα χαρακτηριστικά 

της ενήλικης διανοητικής αξιολόγησης: Ευκαµψία (flexibility), σταθερότητα (stability), γενικευσιµότητα 

(generalizability) και πρωτοτυπία των λειτουργιών (originality of operations)". Αυτά είναι ουσιώδη 

χαρακτηριστικά των αυτορυθµιζόµενων µαθητευόµενων και εποµένως θα πρέπει επίσης να αποτιµώνται 

όταν χρησιµοποιούνται τα νοητικά εργαλεία προκειµένου να κατασκευάσουµε νοήµατα.           

Για να αξιολογήσουµε την αυτο–ρυθµιζόµενη σκέψη στην κατασκευή των βάσεων γνώσης των 

µαθητευοµένων  ελέγχουµε τις εξής παραµέτρους: 

1) Κατεύθυνση προς τους σκοπούς   

Ελέγχουµε το βαθµό στον οποίο οι µαθητευόµενοι εµπλέκονται σε δραστηριότητες που 

συνεισφέρουν στην επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών.   

2) Θέση προσωπικών σκοπών 

Ελέγχουµε το βαθµό στον οποίο οι µαθητευόµενοι εµπλέκονται στην διαµόρφωση (ανάπτυξη και 

έκφραση) των σκοπών µάθησης   

3) Καθορισµός προσωπικής µάθησης 

Ελέγχουµε αν η πρόοδος του µαθητευόµενου παρακολουθείται από άλλους ή οι µαθητευόµενοι 

είναι υπεύθυνοι ή εµπλέκονται ως συνεργάτες στην παρακολούθηση και έκθεση της προόδου προς τους 

σκοπούς.      

4) Μάθηση πώς να µαθαίνουν 

Ελέγχουµε αν το περιβάλλον µάθησης δίνει ευκαιρίες για συζήτηση των διαδικασιών και των 

στρατηγικών µάθησης (επιτυχηµένων ή αποτυχηµένων), δηλαδή το βαθµό της έµφασης που δίνεται στη 

µεταγνώση.      

5) ∆ιατύπωση σκοπών ως εστιασµός της δραστηριότητας 

Ελέγχουµε το βαθµό στον οποίο οι µαθητευόµενοι περιγράφουν τις δραστηριότητες στις οποίες 

εµπλέκονται σε όρους που σχετίζονται άµεσα µε συγκεκριµένους σκοπούς µάθησης.    

6) Χρήση νοητικών εργαλείων στην υποστήριξη των σκοπών µάθησης 

Ελέγχουµε το βαθµό στον οποίο η χρήση των νοητικών εργαλέιων συνεισφέρει στην επίτευξη των 

σκοπών µάθησης.   
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(III) Αποτίµηση της συνεργασίας (Collaboration) 

Για να αξιολογήσουµε τη συνεργασία στην κατασκευή των βάσεων γνώσης των µαθητευοµένων  

ελέγχουµε τις εξής παραµέτρους: 

1) Αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητευοµένων   

Ελέγχουµε το βαθµό στον οποίο οι µαθητευόµενοι εµπλέκονται σε δραστηριότητες στις οποίες 

συνεργάζονται µε συµµαθητές τους και αν αυτό καταλήγει σε επιτυχία.   

2) Αλληλεπίδραση µε ανθρώπους έξω από το σχολείο 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι ασχολούνται µε πληροφορίες και απόψεις εκτός του σχολείου και 

τη συχνότητα µε την οποία συµβαίνει αυτό.  

3) Κοινωνική διαπραγµάτευση (Social Negotiation) 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι εµπλέκονται στη διαδικασία επίτευξης συµφωνίας σχετικά µε τη 

φύση των προβληµάτων και τα σχέδια δράσης, κατά πόσο η συνεργασία αυτή επιτυγχάνεται µε ευκολία 

και κατά πόσο εκτιµώνται οι ιδέες όλων των µελών της οµάδας.   

4) ∆ιανοµή ρόλων και υπευθυνότητα 

Ελέγχουµε αν οι ρόλοι και οι ευθύνες αλλάζουν συχνά και αν οι µαθητευόµενοι παίρνουν τις δικές 

τους αποφάσεις σχετικά µε τους ρόλους και τις ευθύνες τους.  

 

(IV) Αποτίµηση της κριτικής σκέψης (Critical Thinking) 

Η κριτική σκέψη είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιµηθεί, εφόσον δεν υπάρχει καθολική συµφωνία 

σχετικά µε το τι σηµαίνει κριτική σκέψη. Υπάρχουν τεστ για την κριτική σκέψη, όπως το "Watson–Glaser 

test" και το "Cornell test of Critical Thinking", αλλά υπάρχουν ερωτηµατικά για την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία τους (Wang & Jonassen, 1993). 

Η κριτική σκέψη εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο εργαζόµαστε. ∆ηλαδή αν σκεφτούµε κριτικά 

σε διαφορετικά αντικείµενα (µαθηµατικά, θετικές επιστήµες, κοινωνικές επιστήµες) και σε διαφορετικά 

πλαίσια του πραγµατικού κόσµου, ενεργοποιούνται διαφορετικές δεξιότητες κριτικής σκέψης ή οι ίδιες 

δεξιότητες µε διαφορετικό τρόπο. Επίσης η µεταφορά της κριτικής σκέψης σε µια περιοχή γνωστικού 

αντικειµένου είναι δύσκολο να εκτιµηθεί, εφόσον αν δεν εµφανιστεί µεταφορά µάθησης, δεν µπορούµε να 

γνωρίζουµε αν οι µαθητευόµενοι δεν είναι ικανοί να µεταφέρουν την κριτική σκέψη ή έχουν έλλειψη 

γνώσεων ειδικών του αντικειµένου οπότε η κριτική σκέψη δεν µεταφέρεται γι' αυτό το λόγο (Norris, 

1989). Ο µόνος τρόπος είναι να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα του νοητικού εργαλείου µέσα στο πλάισιο 

της χρήσης του.       

Για να αξιολογήσουµε την κριτική σκέψη στην κατασκευή των βάσεων γνώσης των µαθητευοµένων  

ελέγχουµε τις εξής παραµέτρους: 

1) Οι µαθητευόµενοι αξιολογούν πληροφορίες και ιδέες στις βάσεις γνώσης τους;   

Ελέγχουµε αν οι µαθητές διακρίνουν τις σχετικές από τις άσχετες πληροφορίες, αν εκτιµούν την 

αξιοπιστία και τη χρησιµότητα της πληροφορίας, αν αναγνωρίζουν κριτήρια και κρίνουν τη αξία της 

πληροφορίας, αν αναγνωρίζουν τις ανακρίβειες και τις αναλήθειες κλπ.   

2) Οι µαθητευόµενοι αναλύουν πληροφορίες και ιδέες στις βάσεις γνώσης τους;  
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Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι διακρίνουν στοιχεία ή οµάδες πληροφοριών, αν µπορούν να 

ταξινοµούν πληροφορίες, αν αναγνωρίζουν ή αξιολογούν υποθέσεις και θέσεις, αν µπορούν να 

αναγνωρίζουν ουσιώδεις ιδέες και σχέδια δεδοµένων.     

3) Οι µαθητευόµενοι συνδυάζουν ιδέες και κατανοούν σχέσεις µέσα στις βάσεις γνώσης τους; 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι συγκρίνουν / αντιπαραθέτουν οµοιότητες και διαφορές, αν 

αξιολογούν επιχειρήµατα και λογική, αν διατυπώνουν συµπεράσµατα από γενικεύσεις σε ειδικά 

παραδείγµατα και από ειδικά παραδείγµατα σε γενικεύσεις, αν αναγνωρίζουν αίτια και προβλέπουν 

αποτελέσµατα, αν µπορούν να διακρίνουν σχέσεις µεταξύ µεταβλητών κλπ.    

 

(V) Αποτίµηση της δηµιουργικής σκέψης (Creative Thinking) 

Για να αξιολογήσουµε την δηµιουργική σκέψη στην κατασκευή των βάσεων γνώσης των 

µαθητευοµένων ελέγχουµε τις εξής παραµέτρους: 

1) Οι µαθητευόµενοι επεξεργάζονται και εξατοµικεύουν πληροφορίες και ιδέες στις βάσεις γνώσης 

τους;   

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι προσθέτουν λεπτοµέρειες, παράγουν τα δικά τους παραδείγµατα, 

δηµιουργούν ιστορίες, αλλάζουν τη γραµµή της ιστορίας ή την οπτική γωνία, αλλάζουν το πλαίσιο της 

αναπαράστασης.     

2) Οι µαθητευόµενοι συνθέτουν ιδέες στις βάσεις γνώσης; 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι χρησιµοποιούν µεταφορές και αναλογίες, αν συνοψίζουν και 

ανακεφαλαιώνουν ιδέες µε δικά τους λόγια, αν κάνουν υποθέσεις και προβλέψεις για αίτια και 

αποτελέσµατα και αν σχεδιάζουν τιε ενέργειες τους προσεκτικά.  

3) Οι µαθητευόµενοι φαντάζονται ιδέες στις βάσεις γνώσης τους; 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι παράγουν πολλές ιδέες ανά µάθηµα, αν προβλέπουν γεγονότα ή 

αποτελέσµατα, αν σκέφτονται συνέπειες και πιθανότητες, αν ρωτούν ερωτήσεις "Τι θα γινόταν αν", αν 

οπτικοποιούν τις ιδέες τους,  αν επιδεικνύουν διανοητικές εικόνες, αν έχουν ιδέες (hunches).   

 

(VI) Αποτίµηση της πολύπλοκης σκέψης (Complex Thinking) 

Για να αξιολογήσουµε την πολύπλοκη σκέψη στην κατασκευή των βάσεων γνώσης των 

µαθητευοµένων ελέγχουµε τις εξής παραµέτρους: 

1) Οι µαθητευόµενοι ασχολούνται µε την επίλυση προβλήµατος καθώς κατασκευάζουν τις βάσεις 

γνώσης τους;  

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι οπτικοποιούν ιδέες, αν διατυπώνουν υποθέσεις, αν έχουν 

πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών, αν αναγνωρίζουν κύριες ιδέες και ανακεφαλαιώνουν το 

πρόβληµα, αν εκτιµούν τις πληροφορίες, αν καθορίζουν την πιο κατάλληλη αντιµετώπιση, αν 

κατασκευάζουν οµοφωνία γνώµης για τη λύση.    

2) Οι µαθητευόµενοι σχεδιάζουν λογικά συνεπή, προϊόντα που έχουν νόηµα; 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι φαντάζονται την αντιµετώπιση τους, αν θεωρούν την εµφάνιση και 

το αποτέλεσµα των ενεργειών τους, αν εκτιµούν την αποδοχή της αντιµετώπισης τους και των 
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αποτελεσµάτων της αντιµετώπισης αυτής, αν αναθεωρούν το προϊόν προκειµένου να µεγιστοποιήσουν 

την αποδοχή και τα αποτελέσµατα κλπ.    

3) Οι µαθητευόµενοι συστηµατικά παίρνουν αποφάσεις που έχουν νόηµα καθώς κατασκευάζουν τις 

βάσεις γνώσεις τους; 

Ελέγχουµε αν οι µαθητευόµενοι αναγνωρίζουν και διατυπώνουν θέµατα, αν θεωρούν εναλλακτικές 

απόψεις και οπτικές γωνίες, αν αξιολογούν τα αποτελέσµατα της κάθε εναλλακτικής περίπτωσης, αν 

κάνουν επιλογές, αν αξιολογούν και υπερασπίζονται τις επιλογές τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 

5.1. Τι είναι η εκπαίδευση από απόσταση 

Ο όρος «εκπαίδευση από απόσταση» (distance education) είναι γενικός και περιγράφει όλες εκείνες 

τις διεργασίες διδασκαλίας και µάθησης που λαµβάνουν χώρα σε σχολεία και πανεπιστήµια, τα οποία 

λειτουργούν µε το σύστηµα της αλληλογραφίας ή µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογικών µέσων, σε 

ανοιχτά πανεπιστήµια, σε αντίστοιχα τµήµατα «συµβατικών» πανεπιστηµίων και σε φορείς παροχής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης από απόσταση. Χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει την εκπαίδευση ατόµων 

που επιλέγουν να µην παρακολουθούν µαθήµατα σε σχολεία και πανεπιστήµια, αλλά να µελετούν στο 

σπίτι τους ή, µερικές φορές, και στο χώρο εργασίας τους. Στα γαλλικά αναφέρεται ως enseignement ή 

formation a distance.  

 

5.1.1. Ορολογία σχετική µε την εκπαίδευση από απόσταση 

Ιστορικά, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της εκπαίδευσης από απόσταση, της οποίας το κύριο 

χαρακτηριστικό αποτελεί η έλλειψη ταυτόχρονης παρουσίας διδάσκοντα και διδασκοµένου, 

χρησιµοποιήθηκε µια σειρά από διαφορετικές σχετικές ορολογίες, που δεν είναι όλες συνώνυµες µεταξύ 

τους. Ειδικότερα: 

1. Εκπαίδευση διά αλληλογραφίας  

Ο όρος εκπαίδευση διά αλληλογραφίας (Correspondence Education ή Correspondence Study) είναι 

ο πρώτος που εµφανίστηκε. Υπάρχουν ακόµα αρκετοί που τον υποστηρίζουν, θεωρώντας ότι ένα 

σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από απόσταση εξακολουθεί να χρησιµοποιεί τη 

διαδικασία της αλληλογραφίας. 

Ο όρος «εκπαίδευση διά αλληλογραφίας» αδυνατεί να εκφράσει τη διδακτική δυναµική αυτής της 

µορφής εκπαίδευσης, που άρχισε να εµφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και κύριο 

χαρακτηριστικό της αποτελεί η  χρήση των νέων τεχνολογικών µέσων. Ο όρος αυτός είναι κατάλληλος για 

να περιγράφει την ταχυδροµική µορφή κάποιων δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης από απόσταση, που 

βασίζονται σε έντυπο υλικό. 

 

2. Σπουδές κατ’ οίκον  

Το 1926, οι διευθυντές των σχολείων των Η.Π.Α. που παρείχαν «εκπαίδευση διά αλληλογραφίας» 

συγκεντρώθηκαν για να δηµιουργήσουν µια ένωση, της οποίας η ονοµασία που επιλέχθηκε ήταν Εθνικό 

Συµβούλιο Σπουδών κατ’ Οίκον (National Home Study Council). Το 1995, τα µέλη του Συµβουλίου 

ενέγραψαν περίπου 5 εκατοµµύρια µαθητές.  

Ο όρος Σπουδές κατ’ Οίκον (Home Study) χρησιµοποιήθηκε στις Η.Π.Α. από τεχνικά και 

επαγγελµατικά ινστιτούτα για την παροχή επιπλέον εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά ποτέ από τα 

ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Μία από τις δυσκολίες στη χρήση των «σπουδών κατ’ 

οίκον» ως γενικού όρου, αποτελεί το γεγονός ότι στην πραγµατικότητα ο µαθητής από απόσταση µπορεί 

και να µη µελετά στο σπίτι του ή να µελετά κατά ένα µέρος στο σπίτι του και κατά ένα άλλο µέρος σε 
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άλλα κέντρα. Το 1994 η ένωση µετονοµάστηκε σε Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από Απόσταση 

(Council for Distance Education and Training). 

 

3. Ανεξάρτητες σπουδές  

Ο κύριος εισηγητής του όρου «ανεξάρτητες σπουδές» (Independent Study) ήταν ο Charles A. 

Wedemeyer, ο οποίος θεωρούσε ότι µε τον τρόπο αυτό, ήταν δυνατό να αποδοθεί γενικά µια σειρά από 

δραστηριότητες διδασκαλίας και µάθησης που εµφανίζονται στην αµερικάνικη πραγµατικότητα και για τις 

οποίες χρησιµοποιούνται συχνά διαφορετικές ονοµασίες, ειδικότερα: σπουδές διά αλληλογραφίας 

(correspondence study), ανοικτή εκπαίδευση (open education), ράδιο – τηλεοπτική διδασκαλία (radio – 

television teaching), εξατοµικευµένη µάθηση (individualized learning). 

Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται ακόµα αρκετά συχνά σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης από απόσταση στις Η.Π.Α., κυρίως της ανώτατης βαθµίδας (Markowitz, 1983). Παρουσιάζει, 

όµως, την αδυναµία ότι υποδηλώνει «ανεξαρτησία» από το εκπαιδευτικό ίδρυµα, κάτι που δεν αποτελεί το 

ζητούµενο στην εκπαίδευση από απόσταση.  

 

4. Εξωτερικές σπουδές  

«Εξωτερικές σπουδές» (External Studies) ήταν ο όρος που χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στην 

Αυστραλία. Περιγράφει πολύ καλά το χαρακτήρα της εκπαίδευσης από απόσταση που εµφανίστηκε σε 

πανεπιστήµια και ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης της Αυστραλίας: µορφή εκπαίδευσης που είναι 

«εξωτερική», αλλά όχι «αποκοµµένη» από το επιστηµονικό προσωπικό του ιδρύµατος. Το ίδιο προσωπικό 

αναλαµβάνει δυο οµάδες φοιτητών, µία που προσέρχεται στο πανεπιστήµιο και µία «εξωτερική». 

Προετοιµάζει όµως και τις δυο οµάδες για τις ίδιες εξετάσεις, µε αποτέλεσµα και τα πτυχία τους να είναι 

ισότιµα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα τµήµατα «Εξωτερικών Σπουδών» των πανεπιστηµίων της 

Αυστραλίας µετονοµάστηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης από Απόσταση (Distance Education Centers), ενώ 

και η αντίστοιχη αυστραλιανή ένωση άλλαξε την ονοµασία της σε Ένωση Ανοικτής Μάθησης και Μάθησης 

από Απόσταση της Αυστραλίας (Open and Distance Learning Association of Australia). 

 

5. ∆ιδασκαλία από απόσταση  

Ο όρος «εξ’ αποστάσεως διδασκαλία» ή «διδασκαλία από απόσταση» (Distance Teaching ή 

Teaching at a Distance) χρησιµοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως χαρακτηριστικός αυτής την µορφής 

εκπαίδευσης. Περιγράφει όλες εκείνες τις µεθόδους διδασκαλίας στις οποίες, εξαιτίας της φυσικής 

απόστασης µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένου, οι φάσεις της προεργασίας (επιλογή αντικειµένου, 

σχεδιασµός διδακτικής ύλης, παιδαγωγικές στρατηγικές) και µετάδοσης (προσοµοίωση, επεξηγήσεις, 

ερωτήσεις, καθοδήγηση) του διδακτικού υλικού πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια εκτυπωτικών, 

µηχανικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Moore, 1973). 

Έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του Ανοικτού Πανεπιστηµίου της 

Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο τον χρησιµοποίησε για τις διδακτικές του στρατηγικές. Ωστόσο, είναι 

ανεπαρκής να προσδιορίσει µε τρόπο γενικό αυτό το πεδίο της εκπαίδευσης, καθώς παραβλέπει τη 
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συµµετοχή του µαθητή στις διδακτικές διεργασίες, δίνοντας έµφαση στο ρόλο του διδάσκοντα και του 

ιδρύµατος που τις υποστηρίζει. 

 

6. Μάθηση από απόσταση  

Ο όρος «εξ’ αποστάσεως µάθηση» ή «µάθηση από απόσταση» (Distance Learning or Learning at a 

Distance) αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’90 και δίνει έµφαση στην εµπλοκή του µαθητή µε τις 

διαδικασίες της εκπαίδευσης από απόσταση. Στις Η.Π.Α. χρησιµοποιήθηκε και ως γενική ορολογία για τη 

χρήση νέων ηλεκτρονικών µέσων σε αυτή τη µορφή εκπαίδευσης (Portway & Lane, 1994). 

 

7. Εκπαίδευση από απόσταση  

Καθένας από τους δυο τελευταίους όρους (διδασκαλία και µάθηση από απόσταση) αποδίδουν µόνο 

το µισό από το φαινόµενο που θέλουµε να περιγράψουµε: α) Η «διδασκαλία µάθηση από απόσταση» 

υποδεικνύει ακριβώς τη διαδικασία δηµιουργίας µιας σειράς µαθηµάτων, µέσα από την οποία το ίδρυµα 

προετοιµάζει το υλικό που θα διδαχθεί στους µαθητές και β) Η «µάθηση από απόσταση» αναφέρεται στη 

διαδικασία όπως γίνεται αντιληπτή από την οπτική του µαθητευόµενου. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να 

περιληφθούν και οι δυο αυτές διαφορετικές οπτικές στην ορολογία που θα επιλεγεί και θα χαρακτηρίζει 

αυτή την ιδιόµορφη µορφή εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, καταλληλότερος για αυτό το ρόλο είναι ο όρος «εκπαίδευση από 

απόσταση» (Distance Education), όπως αποτυπώνεται και στο σχήµα που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο όρος «εκπαίδευση από απόσταση» άρχισε να κερδίζει έδαφος 

και να γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτός. Αποτυπώνει πολύ καλά τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού 

του τύπου εκπαίδευσης: α) το φυσικό αποχωρισµό διδάσκοντα και διδασκοµένου, β) την ανάπτυξη σειράς 

µαθηµάτων από απόσταση και γ) ένα σύστηµα υποστήριξης των µαθητών. 

Η κυριότερη αδυναµία του είναι ότι δεν αποδίδει το γεγονός ότι πολλοί µαθητές σε συστήµατα 

εκπαίδευσης από απόσταση είναι κάτοικοι µεγάλων πόλεων, οπότε σηµαντικό χαρακτηριστικό δεν 

αποτελεί τόσο η γεωγραφική απόσταση µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένου, αλλά η απόσταση µεταξύ 

διδακτικών και µαθησιακών ενεργειών (Keegan, 1996). 

 

8. Εκπαίδευση από απόσταση και ανοικτή µάθηση  

Παράλληλα µε την εκπαίδευση από απόσταση, εµφανίζεται συχνά ο όρος «ανοικτή µάθηση» (open 

learning). Ο όρος αυτός είναι εµφανώς επηρεασµένος από την ονοµασία του Ανοικτού Πανεπιστηµίου της 

Βρετανίας, του οποίου η φήµη και το κύρος επέδρασαν καταλυτικά στα ιδρύµατα εκπαίδευσης από 

Σχήµα 5.1. Σχέση διδασκαλίας, µάθησης και εκπαίδευσης από απόσταση 

∆ιδασκαλία από απόσταση 

Εκπαίδευση από Απόσταση

Μάθηση από απόσταση+
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απόσταση που ακολούθησαν την ίδρυση του, µε αποτέλεσµα το επίθετο «ανοικτός» να υιοθετηθεί τόσο 

στην ονοµασία όσο και στις πρακτικές που ακολούθησαν. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε µια σύγχυση 

ανάµεσα στις ορολογίες ανοικτή µάθηση και εκπαίδευση από απόσταση. 

Οι όροι ανοικτή µάθηση και εκπαίδευση από απόσταση δεν είναι συνώνυµοι, εφόσον έχουν 

σηµαντικές διαφορές:  

α) Η ανοικτή µάθηση αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο ή µε άλλα λόγια, διαφορετική εκπαιδευτική 

πολιτική: δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, παροχή εκπαίδευσης ανεξάρτητα από γεωγραφικούς, 

κοινωνικούς και χρονικούς περιορισµούς, ελευθερία στην επιλογή διδακτικών µεθόδων, καθώς και στο 

σχεδιασµό, την προετοιµασία και την παρουσίαση των µαθηµάτων, ενώ η εκπαίδευση από απόσταση 

αποτελεί ειδική µορφή εκπαίδευσης, µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και αναφέρεται στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται, όταν ο µαθητής σπουδάζει σε φυσική απόσταση από τον 

εκπαιδευτικό φορέα. 

β) ∆ιαδικασίες ανοικτής µάθησης είναι δυνατό να συµπεριλαµβάνονται τόσο στην εκπαίδευση από 

απόσταση όσο και στη διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο. Είναι όρος περισσότερο θεωρητικός και µπορεί, 

επίσης, να αναφέρεται σε στρατηγικές επιλογής φοιτητών χωρίς προαπαιτούµενα προσόντα. 

γ) Ιδρύµατα παροχής εκπαίδευσης από απόσταση, ως φορείς εναλλακτικών µεθόδων εκπαίδευσης, 

είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ανοικτά, χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό. Για παράδειγµα, πολλά 

πανεπιστήµια εκπαίδευσης από απόσταση έχουν κλειστές ηµεροµηνίες στις συναλλαγές τους µε τους 

φοιτητές ή επιλέγουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις στο σχεδιασµό του εκπαιδευτικού υλικού, 

περιορίζοντας το εύρος των επιστηµονικών πεδίων. Σε κάθε περίπτωση, η εκπαίδευση από απόσταση δεν 

µπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως ανοικτή ούτε ως κλειστή. 

 

5.1.2. Ορισµοί της εκπαίδευσης από απόσταση 

Η ανάγκη να προσδιορισθεί ο νέος αυτός χώρος στην εκπαίδευση οδήγησε τους ερευνητές στη 

διατύπωση ορισµών, καθένας από τους οποίους εµφανίζει τις δικές του ιδιαιτερότητες (Keegan, 1996). 

 Ο πρώτος ορισµός προέρχεται από τον G. Dohmen, διευθυντή του Γερµανικού Ινστιτούτου 

Εκπαίδευσης από Απόστασης (DIFF) του Tübingen (Dohmen, 1967): «Εκπαίδευση από απόσταση 

(Fernstudium) είναι µια συστηµατικά οργανωµένη µορφή προσωπικών σπουδών στις οποίες την ευθύνη 

της παρουσίασης του µαθησιακού υλικού, της καθοδήγησης, εποπτείας και εξασφάλισης της επιτυχίας των 

µαθητών αναλαµβάνει µια οµάδα καθηγητών, καθένας από τους οποίους έχει συγκεκριµένες 

αρµοδιότητες. Γίνεται εφικτή σε απόσταση µε τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών µέσων, που είναι δυνατό να 

καλύψουν µεγάλες αποστάσεις. Το αντίθετο της «εκπαίδευσης από απόσταση» είναι η «άµεση 

εκπαίδευση» (direct education) ή «εκπαίδευση πρόσωπο µε πρόσωπο» (face to face education): ένας 

τύπος εκπαίδευσης που πραγµατοποιείται µε την άµεση επαφή διδασκόντων και µαθητών». 

Ο O. Peters εργάστηκε αρχικά στο Γερµανικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης από Απόσταση (DIFF) του 

Tübingen και αργότερα στο Fernuniversität της Χάγης. Σύµφωνα µε τον Peters (1973): «∆ιδασκαλία / 

εκπαίδευση από απόσταση (Fernunterricht) είναι µια µέθοδος µετάδοσης γνώσεων, δεξιοτήτων και 

συµπεριφοράς, οργανωµένης ορθολογικά µε την εφαρµογή καταµερισµού εργασίας και οργανωτικών 

αρχών, όπως επίσης και µε την εκτεταµένη χρήση τεχνικών µέσων, ειδικά για την αναπαραγωγή υψηλής 
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ποιότητας διδακτικού υλικού, τα οποία καθιστούν εφικτή την ταυτόχρονη εκπαίδευση µεγάλου αριθµού 

µαθητών ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Πρόκειται για µια βιοµηχανοποιηµένη µορφή 

διδασκαλίας και µάθησης». 

Ο M. Moore παρουσίασε τον παρακάτω ορισµό το 1973 και τον επανέλαβε χωρίς καµιά 

διαφοροποίηση το 1977 (Moore, 1973 και 1977): «Η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία µπορεί να οριστεί ως µια 

οικογένεια εκπαιδευτικών µεθόδων στις οποίες οι διδακτικές συµπεριφορές εκτελούνται χωριστά από τις 

µαθησιακές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που υπό άλλες συνθήκες θα πραγµατοποιούνταν µε την 

παρουσία του διδασκοµένου, έτσι ώστε η επικοινωνία µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένου πρέπει να 

διευκολύνεται από τη χρήση εκτυπωτικών, ηλεκτρονικών, µηχανικών και άλλων συσκευών». 

Ο B. Holmberg, µε µία διαµορφωµένη γνώση από τη βιβλιογραφία γραµµένη στα αγγλικά, 

γερµανικά και τις σκανδιναβικές γλώσσες, σηµειώνει (Holmberg, 1977): «Ο όρος «εκπαίδευση από 

απόσταση» καλύπτει τις διάφορες µορφές σπουδών όλων των βαθµίδων που δεν πραγµατοποιούνται 

κάτω από τη συνεχή και άµεση επίβλεψη του εκπαιδευτικού, ο οποίος δε βρίσκεται στην αίθουσα 

διδασκαλίας ή στο ίδιο κτίριο ταυτόχρονα µε τους µαθητές του, αλλά η οποία παρόλα αυτά, επωφελείται 

από το σχεδιασµό, την καθοδήγηση και τη διδασκαλία που παρέχεται από έναν εκπαιδευτικό οργανισµό». 

Ενδεικτικοί των πιο πρόσφατων προσπαθειών να οριστεί αυτό το πεδίο της εκπαίδευσης, είναι οι 

παρακάτω ορισµοί: 

Σύµφωνα µε τους D. Garrison και D. Shale (1987): «Η «εκπαίδευση από απόσταση» υποδηλώνει 

ότι το µεγαλύτερο µέρος της επικοινωνίας, στα πλαίσια της διδασκαλίας, µεταξύ διδάσκοντα και 

διδασκόµενου εµφανίζεται χωρίς απευθείας επαφή. Πρέπει να εµπεριέχει διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία 

ανάµεσα σε καθηγητή και µαθητή, ώστε να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εκπαιδευτική 

διαδικασία. Χρησιµοποιεί την τεχνολογία για να παρέχει την απαραίτητη διπλής κατεύθυνσης 

επικοινωνία». 

Ο B. Barker και οι συνεργάτες του αναφέρονται στη διεύρυνση του ορισµού για την «εκπαίδευση 

από απόσταση», υπό το πρίσµα των νέων τηλεπικοινωνιακών µέσων (Barker et al., 1989): «Προσεγγίσεις 

εκπαίδευσης από απόσταση που βασίζονται στις τηλεπικοινωνίες αποτελούν µια προέκταση πέρα από τα 

όρια των σπουδών διά αλληλογραφίας. Η διδακτική και µαθησιακή εµπειρία εµφανίζεται ταυτόχρονα από 

εκπαιδευτικό και µαθητή – είναι σχετική µε το χρόνο. Όταν η επικοινωνία επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

ηχητικών µέσων ή/και βίντεο, η δυνατότητα επαφής µαθητή – εκπαιδευτικού σε πραγµατικό χρόνο 

γίνεται εφικτή, επιτρέποντας µ’ αυτό τον τρόπο την άµεση ανταπόκριση του διδάσκοντα σε απορίες και 

σχόλια του µαθητή. Όπως ακριβώς και σε µια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, οι µαθητές µπορούν να 

ζητήσουν διευκρινίσεις από τον οµιλητή». 

O M. Moore γράφει από το πανεπιστήµιο Pennsylvania State University, ως εκδότης του περιοδικού 

«The American Journal of Distance Education» (Moore, 1990): “Η εκπαίδευση από απόσταση 

περιλαµβάνει όλες εκείνες τις ρυθµίσεις που απαιτούνται για την παροχή εκπαίδευσης µε τη βοήθεια 

εκτυπωτικών ή ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών µέσων σε άτοµα που εµπλέκονται σε διαδικασίες 

προγραµµατισµένης µάθησης σε χώρο ή χρόνο διαφορετικό από εκείνο του εκπαιδευτικού ή των 

εκπαιδευτικών». 
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Σχετικά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση από απόσταση, o C. Lane συµπληρώνει 

(Portway & Lane, 1994): «Ο όρος «εκπαίδευση από απόσταση» αναφέρεται σε διδακτικές και µαθησιακές 

καταστάσεις, στις οποίες ο διδάσκοντας και ο διδασκόµενος ή οι διδασκόµενοι είναι αποκοµµένοι 

γεωγραφικά και γι’ αυτό στηρίζονται σε ηλεκτρονικές συσκευές και εκτυπωτικά µέσα για τη διανοµή του 

εκπαιδευτικού υλικού. Η εκπαίδευση από απόσταση περιλαµβάνει την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία) και την εξ’ αποστάσεως µάθηση (ο ρόλος του µαθητή στη 

διαδικασία)». 

Η ανάλυση των παραπάνω ορισµών οδηγεί στην αναγνώριση συγκεκριµένων βασικών στοιχείων 

(elements) (Keegan, 1980 και 1996): 

α) Ο διαχωρισµός διδάσκοντα και διδασκοµένου, ο οποίος διαχωρίζει την εκπαίδευση από απόσταση 

από τη διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο (face to face).  

β) Η επιρροή ενός εκπαιδευτικού οργανισµού, η οποία διαχωρίζει την εκπαίδευση από απόσταση από 

την ιδιωτική µελέτη (private study).   

γ) Η χρήση τεχνικών µέσων (technical media), συνήθως εντύπων (print), προκειµένου να ενώσουν το 

δάσκαλο και το µαθητευόµενο και να µεταφέρουν το εκπαιδευτικό περιεχόµενο.  

δ) Η παροχή µιας διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία (two – way communication), ώστε οι 

µαθητευόµενοι να µπορούν να έχουν τα πλεονεκτήµατα ή ακόµα και να ξεκινούν οι ίδιοι το διάλογο.            

ε) Η δυνατότητα περιστασιακών συναντήσεων τόσο για διδακτικούς λόγους όσο και για λόγους 

κοινωνικοποίησης.   

στ) Η συµµετοχή σε µία βιοµηχανοποιηµένη µορφή εκπαίδευσης (industrialized form), η οποία αν γίνει 

δεκτή, περιλαµβάνει το γένος (genus) του ριζικού διαχωρισµού της εκπαίδευσης από απόσταση από άλλες 

µορφές στο εκπαιδευτικό φάσµα.  

 

5.2. Ιστορική αναδροµή 

Οι ρίζες της εκπαίδευσης από απόσταση εντοπίζονται από κάποιους στη µετάδοση πληροφορίας 

από στόµα σε στόµα, ουσιαστικά όµως οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης που συνιστούν την απαρχή 

αυτού του ξεχωριστού τύπου εκπαίδευσης εντοπίζονται πρώτη φορά στη µέθοδο της αλληλογραφίας. 

Τα πρώτα δείγµατα υποτυπώδους µορφής εκπαίδευσης από απόσταση εντοπίζονται στις επιστολές 

του Απόστολου Παύλου προς Κορινθίους, γύρω στο 50 – 60 µ.Χ. Ο Απόστολος Παύλος, απαντώντας σε 

επιστολές που έλαβε από τους Κορινθίους, είχε εσωκλείσει στην επιστολή του συγκεκριµένο κείµενο 

διδασκαλίας (δογµατικού περιεχοµένου), µε υποδείξεις για τα λάθη στα οποία υπέπεσαν, απαντήσεις σε 

ερωτήµατα και κατευθύνσεις συµπεριφοράς. 

Στις 20 Μαρτίου του 1728, ο Caleb Phillipps, καθηγητής νέας µεθόδου στενογραφίας, δηµοσίευσε 

στην εφηµερίδα της Βοστόνης «Boston Gazette», την πρώτη αγγελία για µαθήµατα διά αλληλογραφίας: 

«Όσοι ζουν στην επαρχία και επιθυµούν να µάθουν αυτή την τέχνη (στενογραφία), είναι δυνατό να τους 

αποστέλλονται εβδοµαδιαίως τα ειδικά µαθήµατα, τα οποία αποδίδουν κατά τρόπο τέλειο εκείνα που 

πραγµατοποιούνται στη Βοστόνη». 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 92

Η εκπαίδευση διά αλληλογραφίας αναπτύχθηκε σηµαντικά στα χρόνια της Βιοµηχανικής 

Επανάστασης, εφόσον η εξέλιξη της τυπογραφίας έκανε την εκτύπωση εκπαιδευτικού υλικού πιο εύκολη 

και µαζική, ενώ παράλληλα υπήρχε συνεχής βελτίωση στην ταχύτητα των υπηρεσιών του ταχυδροµείου.  

Τα πρώτα αναγνωρισµένα µαθήµατα διά αλληλογραφίας προσφέρθηκαν το 1840 από τον Isaac 

Pitman, στην Αγγλία, για τη διδασκαλία φωνολογικής στενογραφίας. Το 1856 ο Γάλλος Charles Toussaint 

και ο Γερµανός Gustav Langenscheidt ίδρυσαν στο Βερολίνο σχολή για εκµάθηση ξένων γλωσσών µε τη 

µέθοδο της αλληλογραφίας. Αντίστοιχες σχολές, αλλά και φροντιστήρια για την εισαγωγή στο 

πανεπιστήµιο, ιδρύθηκαν και σ’ άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Το 1873, η Anna Elliot Ticknor, δηµιούργησε στη Βοστόνη µία οργάνωση µε σκοπό να ενθαρρύνει 

τη δυνατότητα σπουδών κατ’ οίκον (Society to Encourage Study at Home). Θεωρείται πρωτοπόρος στην 

εκπαίδευση διά αλληλογραφίας στην Αµερική, ενώ η σχολή λειτούργησε µέχρι το θάνατό της το 1897. Οι 

περισσότεροι σπουδαστές της ήταν γυναίκες, σε µια περίοδο που η συµµετοχή της γυναίκας στους 

χώρους της εκπαίδευσης ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη (Holmberg, 2000). Την ίδια περίπου εποχή (1898), 

στην Ιαπωνία, δηµοσιεύτηκε διαφήµιση που ανακοίνωνε την ύπαρξη µια νέας µεθόδου εκπαίδευσης, δια 

αλληλογραφίας, η οποία λειτουργούσε από το 1882. 

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, πανεπιστήµια στην Αµερική, τον Καναδά και την Ευρώπη άρχισαν 

να προσφέρουν µαθήµατα εκπαίδευσης από απόσταση µε τη µορφή της αλληλογραφίας, σε µια 

προσπάθεια να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις του κόσµου για εκπαίδευση. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα η εκπαίδευση δια αλληλογραφίας γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση µε τα πανεπιστήµια και 

τα ιδιωτικά σχολεία να παρέχουν εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες. 

Το βρετανικό µοντέλο των σπουδών δια αλληλογραφίας διαδόθηκε και σε άλλες πρώην 

κοινοπολιτείες του Ηνωµένου Βασιλείου. Για παράδειγµα, στην Αυστραλία, η επιβολή υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, προκάλεσε την ανάγκη για περισσότερους 

δασκάλους και νηπιαγωγούς, πολλοί από τους οποίους εκπαιδεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλληλογραφίας. 

Σε χώρες µε µεγάλο πλήθος µεταναστών, όπως η Αµερική και ο Καναδάς, δηµιουργήθηκαν ειδικές 

µορφές εκπαίδευσης για την οµαλή τους ένταξη στις νέες κοινωνίες. Το 1882, στις Η.Π.Α., το ρεύµα 

Chautauqua πρωτοστάτησε στην εκπαίδευση δια αλληλογραφίας, η οποία επηρέασε την ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης από απόσταση σε όλη τη Βόρεια Αµερική. Στον Καναδά, η εκπαίδευση για τα δικαιώµατα και 

τα καθήκοντα του πολίτη απόκτησε ιδιαίτερη σηµασία, ειδικά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου 

Πολέµου. Στις Η.Π.Α. και στον Καναδά αναπτύχθηκαν προγράµµατα για τη γεωργία χρησιµοποιώντας σε 

µεγάλο βαθµό µαθήµατα δια αλληλογραφίας για την εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσµού, πολλοί από 

τους οποίους ήταν νέοι και άπειροι στο χώρο. 

Η Σοβιετική Ένωση χρησιµοποίησε τη µέθοδο της αλληλογραφίας για να διευρύνει τις ευκαιρίες για 

εκπαίδευση και να συνδυάσει τις σπουδές µε την παραγωγική εργασία. Με τη σειρά τους, πολλές χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης υιοθέτησαν το σοβιετικό πρότυπο εκπαίδευσης ενηλίκων που εργάζονταν µε 

µαθήµατα διά αλληλογραφίας. 

Σε συνδυασµό µε τη µαζική τεχνολογική ανάπτυξη, οι δύο Παγκόσµιοι Πόλεµοι συνέβαλλαν αρκετά 

στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης από απόσταση. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, η 
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απαίτηση για συντήρηση των οπλικών συστηµάτων οδήγησε στην εκπαίδευση στρατιωτών δια 

αλληλογραφίας (Sumner, 2000). 

Το 1926 εκπέµπεται από το BBC το πρώτο σχολικό ραδιοφωνικό πρόγραµµα, ενώ επτά χρόνια 

αργότερα, το 1933, µεταδίδονται τα πρώτα προγράµµατα εκπαιδευτικής τηλεόρασης από το Πανεπιστήµιο 

της Iowa (State University of Iowa). Τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα άρχισαν να αξιοποιούνται, όχι 

µόνο στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του ταχυδροµείου, αλλά επίσης στην εφαρµογή νέων µεθόδων 

εκπαίδευσης από απόσταση (Bates, 1995). 

Από τη στιγµή της εµφάνισης της εκπαίδευσης από απόσταση και µέχρι τη δεκαετία του 1960, οι 

οργανισµοί που την παρείχαν κατέφευγαν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, στη µέθοδο της αλληλογραφίας. 

Αναφέρουµε χαρακτηριστικά το Πανεπιστήµιο του Σικάγο (University of Chicago) και το Πανεπιστήµιο του 

Ουϊσκόνσιν (University of Wisconsin). Γενικά, πέρα από κάποιες αξιοσηµείωτες περιπτώσεις µεµονωµένων 

µαθητών, η εκπαίδευση δια αλληλογραφίας δεν έχαιρε εκτίµησης, εξαιτίας των χαµηλών επιδόσεων που 

εµφάνιζαν οι µαθητές της, αλλά και του ιδιαίτερου µεγάλου ποσοστού εγκαταλείψεων. 

Το 1969 ιδρύθηκε το Βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (United Kingdom Open University), γεγονός 

το οποίο σηµατοδότησε την απαρχή µιας νέας εποχής στην εκπαίδευση από απόσταση, εφόσον: α) 

αποτέλεσε τον πρώτο οργανισµό που σχεδιάστηκε αποκλειστικά και ειδικά να προσφέρει εκπαίδευση από 

απόσταση για την απόκτηση πτυχίων όλων των ειδών και β) υιοθέτησε µεθόδους που µέχρι τότε δεν 

είχαν εφαρµοστεί, παράλληλα µε τη διανοµή έντυπου υλικού, όπως τη χρήση πολυµέσων, τη 

συστηµατική µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων και τη συνεχή παρακολούθηση των µαθητών 

µέσω τακτικών συναντήσεων (Keegan, 1996). 

Η ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστηµίου της Αγγλίας ακολουθήθηκε από περισσότερα από 25 

αντίστοιχα αυτόνοµα ιδρύµατα παροχής αποκλειστικά εκπαίδευσης από απόσταση. Τα ιδρύµατα αυτά 

χρησιµοποιούσαν και χρησιµοποιούν ποικίλα τεχνολογικά µέσα και έχουν εγγεγραµµένους µεγάλο πλήθος 

µαθητών. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι έχουν εξασφαλίσει από τις κατά τόπους κυβερνήσεις την 

εξουσιοδότηση απονοµής τίτλων σπουδών: πτυχίων, διπλωµάτων, µεταπτυχιακών και διδακτορικών, 

αποδίδοντας µε τον τρόπο αυτό στην εκπαίδευση από απόσταση, το κύρος και την αξιοπιστία που 

στερούνταν. 

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης από απόσταση, διακρίνεται συνήθως σε τρεις γενιές (Garisson, 1985): 

α) Η πρώτη γενιά χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη χρήση έντυπου υλικού και την απουσία απευθείας 

επαφής του µαθητή µε το διδάσκοντα ή τον εκπαιδευτικό φορέα. Τυπικό παράδειγµα της πρώτης γενιάς 

εκπαίδευσης από απόσταση αποτελεί η εκπαίδευση δια αλληλογραφίας. Χρονικά τοποθετείται από την 

αρχή της εµφάνισης της έως τη δεκαετία του 1960. 

β) Η δεύτερη γενιά διακρίνεται από το συνδυασµό της διανοµής έντυπου υλικού µε την εφαρµογή 

οπτικοακουστικών µέσων. Η επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένου είναι 

πιο άµεση, αλλά όχι στο βαθµό ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική αλληλεπίδραση. Καλύπτει τη χρονική 

περίοδο από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 µέχρι το τέλος περίπου του 20ου αιώνα. 

γ) Η τρίτη γενιά, την οποία βιώνουµε στις µέρες µας, βασίζεται στην εφαρµογή των σύγχρονων 

τηλεπικοινωνιακών επιτευγµάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εφικτή 
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η αλληλεπίδραση µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένου, αλλά και ανάµεσα στους ίδιους τους µαθητές 

(µεµονωµένα ή σε µικρές οµάδες). 

 

5.3. Η εκπαίδευση από απόσταση και οι σύγχρονες απαιτήσεις   

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οικονοµία, στις κοινωνικές δοµές και στην τεχνολογία καθιστούν 

αναγκαία την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης. Οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί οργανισµοί είναι 

ήδη υπερφορτωµένοι µε µεγάλο αριθµό προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, αλλά και µεγάλο αριθµό καταρτιζόµενων στην ιδιωτική και δηµόσια µεταδευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Είναι επιτακτική η ανάγκη για την παροχή συστηµάτων εκπαίδευσης που δεν επιτάσσουν 

χρονικές και γεωγραφικές δεσµεύσεις στο σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος έχει την ανάγκη για βελτίωση του 

επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων του, αλλά και εµπλουτισµό των τυπικών προσόντων του (OECD, 

2001).  

 

5.3.1. Λόγοι για εκπαίδευση από απόσταση 

Οι λόγοι που κάνουν την εκπαίδευση από απόσταση απαραίτητη στις µέρες µας είναι:  

1. Κοινωνικοί λόγοι 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις σπουδές ενός ατόµου στις παραδοσιακές εκπαιδευτικές δοµές, είναι 

η φυσική παρουσία του στις σχολικές ή πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη ή πολλές φορές αδύνατη τη 

συµµετοχή πολλών οµάδων πολιτών σε προγράµµατα σπουδών παραδοσιακού τύπου. Για παράδειγµα, 

υπάρχουν άτοµα που για λόγους υγείας, οικογενειακούς, επαγγελµατικούς, ή οικονοµικούς. δεν µπορούν 

να εγκαταλείπουν τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους και να περνούν ένα µεγάλο µέρος του χρόνου 

τους στην έδρα του αντίστοιχου εκπαιδευτικού φορέα. 

Οι αδυναµίες των παραδοσιακών εκπαιδευτικών δοµών έχουν ως αποτέλεσµα δύο σηµαντικά 

µειονεκτήµατα: α) Την άνιση µεταχείριση εις βάρος των πολιτών που ανήκουν στις παραπάνω οµάδες, 

αφού τους στερούν τη δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση και β) την µη αξιοποίηση από πλευράς της 

κοινωνίας, µερικώς ή πλήρως, του ανθρώπινου δυναµικού της, αφού πολλοί από αυτούς που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παραδοσιακά προγράµµατα, έχουν τις προοπτικές να εξελιχθούν σε 

επιστήµονες υψηλής στάθµης και συνεπώς σε πολύτιµα στελέχη της κοινωνίας. 

Η διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση έχει και µια άλλη διάσταση: τη δυνατότητα για 

προσωπική καλλιέργεια και αυτοπραγµάτωση των πολιτών, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

τους. Προϋπόθεση για ενεργή συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση της κοινωνικής ζωής είναι να 

είναι µορφωµένοι και καταρτισµένοι, ώστε να είναι σε θέση να ερµηνεύουν τα όσα συµβαίνουν γύρω 

τους. 

Τα συστήµατα σπουδών από απόσταση καθιστούν εφικτή την πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης, ατόµων που δεν µπορούν µε άλλους τρόπους να συµµετέχουν σε αυτά, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης που κατοικούν ή λόγω προσωπικών προβληµάτων. Επίσης η εκπαίδευση από 

απόσταση µπορεί να υποκαταστήσει τη συµβατική εκπαίδευση σε περιπτώσεις που το µέγεθος του 

τοπικού ανθρώπινου δυναµικού δεν µπορεί να δικαιολογήσει την παροχή ποιοτικής και ανταγωνιστικής 
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εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε µαθήµατα καθηγητών 

αναγνωρισµένης αξίας, που υπό διαφορετικές συνθήκες δε θα µπορούσαν να παρακολουθήσουν. 

  

2. Επαγγελµατικοί λόγοι  

Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας καθιστά την αρχική εκπαίδευση ανεπαρκή 

για όλη τη διάρκεια της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση των γνώσεών 

του.  Υπολογίζεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος θα είναι υποχρεωµένος στο µέλλον να αλλάξει κατά µέσο 

όρο τρεις τουλάχιστον φορές επαγγελµατική κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής του ζωής.  

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την ανάγκη να επιµορφώνεται και να ενηµερώνεται διαρκώς, ώστε να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρµόζεται στις µεταβολές. Η ανάγκη για προσαρµογή, εξέλιξη και 

αλλαγή στο περιεχόµενο και πολλές φορές στο αντικείµενο εργασίας των σύγχρονων εργαζοµένων απαιτεί 

µία σηµαντική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital), δηλαδή τη συνεχή βελτίωση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου και την εξειδίκευση των εργαζοµένων. Επίσης ο εκσυγχρονισµός του πρωτογενή 

και του δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας, καθώς και η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών, απαιτούν 

συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εργαζοµένων µέσα από ευέλικτα εκπαιδευτικά σχήµατα.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι επιτακτική η ανάγκη για συστηµατική δια βίου εκπαίδευση και 

επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού δυναµικού. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αυτή δεν µπορεί να 

γίνει µε τα παραδοσιακά σχήµατα εκπαίδευσης, εφόσον οι εργαζόµενοι δεν είναι δυνατόν να 

εγκαταλείπουν κάθε τόσο τον τόπο της µόνιµης διαµονής και εργασίας τους και να εγκαθίστανται στην 

έδρα του αντίστοιχου ιδρύµατος για να παρακολουθήσουν τα προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Η δια βίου εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση µπορεί να επιτευχθεί 

µέσω της εκπαίδευσης από απόσταση, εφόσον: α) µπορεί να εφαρµοστεί ακόµα και στο χώρο εργασίας 

και β) µπορεί να σχεδιαστεί µε ευελιξία ώστε να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, λαµβάνοντας 

υπόψη τους περιορισµούς και υποχρεώσεις που έχουν οι ενήλικες στην ζωή τους. 

 

3. Οικονοµικοί λόγοι  

Οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για πρόσβαση στην εκπαίδευση, 

υποχρεώνουν πολλές χώρες του κόσµου να αναζητήσουν εκπαιδευτικά συστήµατα ικανά να 

αντεπεξέρχονται σε σώµατα µεγάλου µεγέθους σπουδαστών. Οι ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατόν να 

εκπληρωθούν µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήµατα, 

καθώς η δεδοµένη υποδοµή δεν επαρκεί. Το οικονοµικό κόστος για τις κυβερνήσεις, τόσο των 

αναπτυγµένων όσο και των αναπτυσσόµενων κρατών, για τη δηµιουργία αλλά και τη συντήρηση µόνο 

των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι δυσβάστακτο. Υπό το πρίσµα των συνθηκών αυτών, ιδρύθηκαν σε 

διάφορες χώρες του εξωτερικού πριν από δεκαετίες ιδρύµατα πανεπιστηµιακού τύπου για την παροχή 

εκπαίδευσης από απόσταση.  

Η δηµιουργία προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση εξυπηρετεί, εκτός από τα συµφέροντα 

του κοινωνικού συνόλου, πρωτίστως τα οικονοµικά συµφέροντα του ιδρύµατος που την παρέχει, εφόσον: 

α) Το σηµαντικότερο µέρος του λειτουργικού κόστους οφείλεται στα έξοδα παραγωγής του 

εκπαιδευτικού υλικού. Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του προαπαιτούν τεχνικά µέσα, τεχνικές παραγωγής 
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και τελικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, κατ’ επέκταση και υψηλού κόστους. Αν και το κόστος στο 

σύνολο του είναι υψηλό, το κόστος ανά µονάδα εκπαιδευοµένου εµφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστικό. Το 

κόστος ανά µονάδα εκπαιδευοµένου, αποτελεί άλλωστε το µέτρο σύγκρισης µε τη συµβατική εκπαίδευση. 

β) Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών για ανθρώπινους πόρους, καλύπτουν οι αµοιβές των 

εκπαιδευτικών. Οι αµοιβές αυτές αποδεικνύονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, αφού στην εκπαίδευση από 

απόσταση µία αύξηση του αριθµού των εκπαιδευοµένων δεν απαιτεί ανάλογη αύξηση του αριθµού των 

εκπαιδευτών. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα µαθήµατα από απόσταση προσφέρονται από πανεπιστήµια 

παραδοσιακού τύπου. Έτσι, η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή και το ανθρώπινο δυναµικό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και να αξιοποιηθεί για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που παρέχονται τόσο µε 

παραδοσιακές µεθόδους εκπαίδευσης όσο και µε µεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.  

Το κόστος της εκπαίδευσης από απόσταση ανά εκπαιδευόµενο προκύπτει σηµαντικά χαµηλότερο 

από αντίστοιχα συστήµατα παραδοσιακού τύπου, αρκεί να συµµετέχει µεγάλο πλήθος σπουδαστών. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στη Μεγάλη Βρετανία το λειτουργικό κόστος στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο το 

1973 ήταν 1842 λίρες ανά φοιτητή, ενώ κυµαινόταν µεταξύ 4049 – 4801 λιρών στα συµβατικά 

πανεπιστήµια. Αντίστοιχα, στην Kίνα το 1989, το κόστος ανά φοιτητή στα πανεπιστήµια που παρείχαν 

εκπαίδευση από απόσταση εκτιµήθηκε ως ποσοστό 43% – 51% του κόστους των συµβατικών 

πανεπιστηµίων (Rumble, 1997). 

Παράλληλα, τα ιδρύµατα εκπαίδευσης από απόσταση µπορούν να αποκοµίσουν σηµαντικά 

οικονοµικά οφέλη από την ανάπτυξη συνεργασιών µε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αναλαµβάνοντας τη 

διοργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού τους. Αλλά και για τις ίδιες τις εταιρείες η 

εφαρµογή µεθόδων από απόσταση, µε την ευελιξία που παρέχουν, αποδεικνύεται οικονοµικά 

συµφέρουσα. Η κατάρτιση πραγµατοποιείται ακόµα και στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι των εργαζοµένων. 

Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται σηµαντικά το κόστος που προκύπτει λόγω των µετακινήσεων των 

εργαζοµένων αλλά κυρίως από τη µη εφαρµογή των καθηκόντων τους κατά το χρονικό διάστηµα που 

διαρκεί η εκπαίδευση. 

Τέλος, στην εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί κοινή πρακτική η οικονοµική επιβάρυνση των 

εκπαιδευοµένων, µε αποτέλεσµα µεγάλο κέρδος εσόδων, δεδοµένου του µεγέθους των σπουδαστών που 

απασχολείται στα συγκεκριµένα ιδρύµατα. 

 

5.3.2. Σε ποιους απευθύνεται η εκπαίδευση από απόσταση 

Η εκπαίδευση από απόσταση µπορεί να  διαχωριστεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

α) ∆ιά βίου εκπαίδευση και διαρκής κατάρτιση ενήλικων εργαζόµενων 

β) Τριτοβάθµια εκπαίδευση σε Πανεπιστήµια και Τεχνικά Ιδρύµατα 

γ) Μέση και πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε µαθητές δηµοτικού σχολείου, γυµνασίων και λυκείων  

δ) Όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευσης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Στις Η.Π.Α, τα συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση βελτιώνονται συνεχώς και εφαρµόζονται σε 

όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης: κολέγια, πανεπιστήµια, δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια – λύκεια (Κ-

12), ιδρύµατα δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων και διαρκούς κατάρτισης, παραδίδουν µαθήµατα ή 
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σεµινάρια µέσω του διαδικτύου (Web – based Education) και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών 

επιτευγµάτων σε µαθητές από όλο τον κόσµο.  

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ώστε τα σχολεία όλων των βαθµίδων και τα Πανεπιστήµια να συνδεθούν στον Παγκόσµιο Ιστό 

(World Wide Web) µέσω του ∆ιαδικτίου (Internet).  

Όταν η εκπαίδευση απευθύνεται σε µαθητές σχολείων, συνήθως χρησιµοποιούνται µέθοδοι 

προσοµοίωσης της πραγµατικής διδασκαλίας. Οι µαθητές επικοινωνούν µε άλλα σχολεία της περιοχής ή µε 

µαθητές από όλο τον κόσµο και συµµετέχουν σε οµαδικές εργασίες. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε 

σχολεία αποµακρυσµένων περιοχών να παρακολουθούν µαθήµατα από καθηγητές που βρίσκονται σε 

κεντρικές πόλεις και δεν µπορούν να επισκεφθούν τις περιοχές αυτές. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται οι 

ευκαιρίες επικοινωνίας και ταυτόχρονα η συµµετοχή των ατόµων που εκπαιδεύονται. 

Οι ενήλικες που παρακολουθούν µαθήµατα µε εκπαίδευση από απόσταση είναι συνήθως 

εργαζόµενοι ή έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις και δεν µπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά 

παραδόσεις µαθηµάτων σε διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο. Η εκπαίδευση από απόσταση γίνεται 

ιδιαίτερα ελκυστική στους εργαζόµενους, εφόσον τα µαθήµατα µπορούν να παραδίδονται στο χώρο και 

στο χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόµενος (στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας του), αλλά και τους εργοδότες, 

που επιθυµούν να βελτιώσουν την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους µε επιµορφωτικά σεµινάρια, χωρίς 

όµως να φύγουν από τον τόπο εργασίας τους για να τα παρακολουθήσουν. 

Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται  σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες τα οποία µπορούν να έχουν 

ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση και να παρακολουθούν το µάθηµα µιας τάξης από απόσταση. 

Ειδικότερα για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, τα οποία δεν µπορούν να βγουν από το σπίτι και να 

παρακολουθήσουν κανονικά µαθήµατα στο σχολείο, δηµιουργούνται ειδικές διαδικασίες χειρισµού του 

υπολογιστή, όπως ανίχνευση της κίνησης των µατιών του χρήστη µε ενσωµατωµένη κάµερα στον 

υπολογιστή και αυτόµατη ενεργοποίηση των εντολών χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιήσει ο χρήστης 

ποντίκι ή πληκτρολόγιο. Για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, υπάρχει ένα σύστηµα που συνθέτει φωνή 

και τους ανακοινώνει τα µηνύµατα που εµφανίζονται στην οθόνη ή µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

ζωντανή επικοινωνία µε ήχο µέσω του διαδικτύου.  

Η εκπαίδευση από απόσταση δίνει στους µαθητές µε ειδικά προβλήµατα ένα περιβάλλον στο οποίο 

έχουν αποτελεσµατική επικοινωνία µε ειδικούς καθηγητές που τους βοηθούν να υπερνικήσουν τις φυσικές 

δυσκολίες και να αποκτήσουν πλήρη εκπαίδευση. ∆ηµιουργούνται κοινότητες ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

και µπορούν να εκπαιδευτούν µαζί οµάδες ατόµων που αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα. Το άτοµο µε 

ειδικές ανάγκες έχει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, και έχει στη διάθεση του ένα πλήθος προγραµµάτων 

και υπηρεσιών. Ψυχολόγοι και σύµβουλοι που κατοικούν σε µακρινές περιοχές, µπορούν να επικοινωνούν 

µαζί του και να του παρέχουν οδηγίες από απόσταση. 

 

5.4. Τα ιδρύµατα που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση  

5.4.1. Η οργάνωση των ιδρυµάτων που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση  

Αν και εκπαίδευση από απόσταση µπορεί να προκύψει σε ατοµικό επίπεδο µέσω προσωπικής 

µελέτης, µε την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραµµάτων, µε τη συµµετοχή σε οργανωµένες 
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συζητήσεις, µέσω της αλληλεπίδρασης µε κάποιον άλλο ή µέσω του διαδικτύου, αλλά και σε επίπεδο 

προσωπικού διακανονισµού µεταξύ διδάσκοντα – διδασκοµένου, η κυρίαρχη πρακτική χαρακτηρίζεται από 

την ύπαρξη ενός οργανισµού που αναλαµβάνει την ευθύνη της παροχής εκπαίδευσης σε ένα σώµα 

σπουδαστών, προσφέροντας συγκεκριµένες υπηρεσίες. Η  εκπαίδευση από απόσταση µοιράζεται µε την 

προσωπική µελέτη την εξατοµικευµένη φύση των σπουδών, ανεξάρτητα από την συµµετοχή και / ή τη 

συνύπαρξη µε άλλους σε οµάδες µαθητών, ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται από τα στοιχεία διοίκησης και 

διαχείρισης που διέπουν την εκπαίδευση πανεπιστηµιακού τύπου. 

Η οργάνωση των ιδρυµάτων που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση περιέχει δύο χαρακτηριστικά 

λειτουργικά υποσυστήµατα: α) Το σύστηµα ανάπτυξης των µαθηµάτων και β) τις υπηρεσίες υποστήριξης 

των σπουδαστών. Ειδικότερα: 

1. Τα συστήµατα ανάπτυξης των µαθηµάτων 

Η ανάπτυξη των µαθηµάτων περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την παραγωγή του 

εκπαιδευτικού υλικού (η παρουσίαση του οποίου στηρίζεται ενσυνείδητα ή υποσυνείδητα σε 

συγκεκριµένες διδακτικές µεθόδους), καθώς και τη διανοµή του στους σπουδαστές. Απαιτεί την ύπαρξη 

εργαστηριακών χώρων παραγωγής που να παρέχουν ευκολίες στους δηµιουργούς των µαθηµάτων, ώστε 

να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται µε ποικίλα µέσα.  

Ο οργανισµός µπορεί να ενσωµατώσει στο εκπαιδευτικό του προσωπικό οµάδα ειδικών για την 

ανάπτυξη των µαθηµάτων ή να συνεργάζεται εξωτερικά µαζί τους. Αντίστοιχα, εκτός οργανισµού είναι 

δυνατό να πραγµατοποιηθεί η τεχνική παραγωγή του έντυπου υλικού, η εγγραφή κασετών ήχου, εικόνας 

κτλ.  

Με τον τρόπο αυτό, η εσωτερική οργάνωση για τη δηµιουργία µαθηµάτων από απόσταση µπορεί 

να περιοριστεί σε ένα εκδοτικό σώµα µε τεχνική και εκπαιδευτική κατάρτιση, ικανό τόσο για την 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για τον έλεγχο και την ανάπτυξη συνεργασιών µε εξωτερικούς 

οργανισµούς για τα διάφορα στάδια της παραγωγής αυτής (Holmberg, 2000). 

Η διανοµή των ενοτήτων των µαθηµάτων από απόσταση και του εκπαιδευτικού υλικού που τις 

συνοδεύει, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους: 

α) Μέσω ταχυδροµείου: Το υλικό αποστέλλεται στις ταχυδροµικές διευθύνσεις των εκπαιδευόµενων. Η 

επιλογή αυτή είναι συµφέρουσα κυρίως όταν ο αριθµός των εκπαιδευόµενων είναι περιορισµένος και 

συνεπώς τα ταχυδροµικά τέλη χαµηλά. 

β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E–mail): Το υλικό αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

των εκπαιδευοµένων µε τη µορφή πακέτων δεδοµένων. Η επιλογή αυτή δεν µπορεί να εφαρµοσθεί για τις 

βιντεοταινίες, τις ζωντανές τηλεοπτικές εκποµπές και τα CD’s ή τα DVD’s, που περιλαµβάνονται 

ενδεχοµένως στο διδακτικό υλικό, γιατί τα αντίστοιχα πακέτα δεδοµένων είναι πολύ µεγάλα. 

γ) Μέσω της αποθήκευσης του διδακτικού υλικού σε έναν κόµβο στο διαδίκτυο: Οι εκπαιδευόµενοι 

έχουν ανά πάσα στιγµή πρόσβαση στον κόµβο αυτό, ώστε να µπορούν να «κατεβάζουν» (Download) 

στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τα τµήµατα του διδακτικού υλικού που τους χρειάζονται. Στην 

περίπτωση αυτή επίσης δηµιουργείται πρόβληµα µε τα πακέτα δεδοµένων που είναι πολύ µεγάλα.  

δ) Μέσω επίγειας ή δορυφορικής τηλεόρασης: Όταν στο διδακτικό υλικό περιλαµβάνονται 

βιντεοταινίες ή ζωντανές τηλεοπτικές εκποµπές και ο αριθµός των εκπαιδευόµενων είναι µεγάλος, τότε η 
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διανοµή τους γίνεται µε τη βοήθεια επίγειας ή δορυφορικής τηλεόρασης. Η δορυφορική τηλεόραση 

χρησιµοποιείται όταν οι εκπαιδευόµενοι είναι κατανεµηµένοι σε µία εκτεταµένη περιοχή που δεν µπορεί να 

καλυφθεί από ένα µόνο ποµπό επίγειας τηλεόρασης. 

Οι χρόνοι διανοµής των ενοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού είναι συνήθως οι ακόλουθοι:  

α) Κάποια ιδρύµατα εκπαίδευσης από απόσταση στέλνουν από την έναρξη των σπουδών συνολικά 

πακέτα τα οποία περιέχουν ολοκληρωµένα τα µαθήµατα που θα ακολουθήσουν. Η επιλογή της 

συγκεκριµένης διαδικασίας δε θεωρείται ενδεδειγµένη, εφόσον συχνά προκαλεί φόβο στους µαθητές, οι 

οποίοι ξαφνικά έρχονται αντιµέτωποι µε ένα τεράστιο όγκο µαθησιακού υλικού. Επιπλέον, αποτελεί κακή 

οικονοµική πολιτική, αφού στην περίπτωση ακόµα και περιορισµένης έκτασης εγκαταλείψεων, το ίδρυµα 

θα µπορούσε να αποφύγει το κόστος παραγωγής και διανοµής ενοτήτων που τελικά δε θα 

χρησιµοποιηθούν ποτέ. 

β) Στην κοινή πρακτική εφαρµόζεται περισσότερο η αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού σε 

προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Βέβαια, η διανοµή ενοτήτων µαθηµάτων χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

ιδιαιτερότητες των σπουδαστών, δείχνει να µειώνει πολλές φορές την αποδοτικότητα τους, εφόσον άτοµα 

που µελετούν µε πιο αργούς ρυθµούς αποθαρρύνονται παρατηρώντας να συγκεντρώνεται στο γραφείο 

τους πλήθος θεµατικών ενοτήτων. Η αυστηρή εφαρµογή συγκεκριµένου προγραµµατισµού στη διανοµή 

του µαθησιακού υλικού βασίζεται συνήθως, στην πρόθεση των ιδρυµάτων να εξασφαλίσουν την 

εναρµόνιση του σπουδαστή µε το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος σπουδών, αλλά και να 

εξυπηρετήσουν την ανάγκη προσωπικής οργάνωσης του τρόπου εργασίας του, ώστε να αντεπεξέρχεται 

και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις (οικογενειακές ή επαγγελµατικές) που ενδεχοµένως τον απασχολούν. 

γ) Μια τρίτη επιλογή αποτελεί η προσαρµογή της διανοµής του εκπαιδευτικού υλικού ώστε να 

δηµιουργεί κατάλληλα κίνητρα για την ενεργοποίηση των µαθησιακών δραστηριοτήτων του σπουδαστή. 

Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί ρυθµίζοντας κατάλληλα τη ροή αποστολής των θεµατικών ενοτήτων 

ανάλογα µε τους ρυθµούς µάθησης του κάθε φοιτητή ξεχωριστά.  

 

2. Οι υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδαστών 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδαστών έχουν ως σκοπό να αναπληρώσουν τους µηχανισµούς 

εκείνους που υπάρχουν σε ένα σύστηµα εκπαίδευσης, συµβάλλοντας στην αποβολή των αισθηµάτων 

αποµόνωσης που πιθανόν δηµιουργεί στους φοιτητές η φυσική τους απόσταση από τον εκπαιδευτικό 

οργανισµό. 

Τα άτοµα που επιλέγουν να παρακολουθήσουν προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση αποκτούν 

πρόσβαση σε υπηρεσίες διοικητικής και µαθησιακής υποστήριξης, που οι µορφές τους ποικίλλουν 

αναφορικά µε το ίδρυµα που τις παρέχει.  

Το µοντέλο υποστήριξης των σπουδαστών που εφαρµόζεται στο Ανοικτό Πολυτεχνείο της Νέας 

Ζηλανδίας χαρακτηρίζεται από την παροχή ποιοτικής πληροφόρησης και συµβουλευτικής καθοδήγησης 

τόσο πριν (υποψήφιος σπουδαστής), όσο και κατά τα πρώτα στάδια της ενσωµάτωσης του φοιτητή σε 

ένα σύστηµα εκπαίδευσης από απόσταση (εγγεγραµµένος σπουδαστής) (Reid, 1995).  

Η υποστήριξη που παρέχεται στα πρώτα στάδια (institutional information) έχει ως κύριο σκοπό να 

αντιληφθούν οι σπουδαστές τις προοπτικές της συµµετοχής τους σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης από 
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απόσταση, δηλαδή τον ακαδηµαϊκό σχεδιασµό και τις προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης, παρά 

να ενηµερωθούν για τα µαθήµατα και το πρόγραµµα σπουδών. Είναι επίσης σηµαντικό στα πρώτα στάδια 

να διερευνηθούν και να πιστοποιηθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις των σπουδαστών, ώστε να 

αποφευχθούν σοβαρά γνωστικά κενά που πιθανόν να προκύψουν στην πορεία και τις περισσότερες φορές 

οδηγούν σε εγκατάλειψη των σπουδών. 

Οι αρχικές αυτές διερευνήσεις συχνά πραγµατοποιούνται στον κεντρικό εκπαιδευτικό οργανισµό. 

Υπάρχει όµως η αναγκαιότητα για ευελιξία, µε την ανάπτυξη περισσότερων διόδων επικοινωνίας µε το 

σπουδαστή.  

Στο µοντέλο υποστήριξης των σπουδαστών του Ανοικτού Πολυτεχνείου της Νέας Ζηλανδίας οι 

υπηρεσίες διοικητικής και µαθησιακής υποστήριξης (student support services) είναι: α) υποστήριξη στις 

διαδικασίες µάθησης, β) επαγγελµατικός προσανατολισµός, γ) ακαδηµαϊκή καθοδήγηση, δ) υπεράσπιση 

των σπουδαστών, ε) αναλυτική και συγκεκριµένη ενηµέρωση για τα µαθήµατα που προσφέρονται, καθώς 

και το πρόγραµµα σπουδών, στ) συµβουλευτική περί οικονοµικών θεµάτων, ζ) υπηρεσίες βιβλιοθήκης, η) 

στήριξη και ενίσχυση από το διδακτικό προσωπικό, θ) συµβουλευτική σε προσωπικό επίπεδο και ι) 

υποστήριξη ειδικών αναγκών. 

Για µία αναλυτικότερη παρουσίαση του µοντέλου βλέπε Brindley, 1993, Burton & Reid, 1994 και  

Reid, 1995. 

  

5.4.2. Οι τύποι των ιδρυµάτων που παρέχουν εκπαίδευση από απόσταση 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί που προσφέρουν προγράµµατα από απόσταση, εµφανίζουν µία µεγάλη 

πολυπλοκότητα, τόσο ως προς τα προγράµµατα εκπαίδευσης που εφαρµόζουν, όσο και ως προς τη δοµή 

τους. Παρόλα αυτά, αναφορικά µε το πλαίσιο λειτουργίας ιδρυµάτων εκπαίδευσης από απόσταση, 

µπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικές κατηγορίες (Keegan, 1996, Neil, 1981 και Keegan & Rumble, 1982) 

(βλέπε Σχήµα 5.2.): 

α) Αυτόνοµα ιδρύµατα (autonomous institutions). 

β) Ιδρύµατα µικτού τύπου (mixed institutions).  

 

1. Αυτόνοµα ιδρύµατα  

Ο όρος «αυτόνοµα ιδρύµατα» αναφέρεται στις εξής συνιστώσες: 1) Χρηµατοδότηση, 2) Εξετάσεις 

και πιστοποίηση, 3) Αναλυτικά προγράµµατα και υλικά και 4) συστήµατα διανοµής και υποστήριξης 

σπουδαστών (Neil, 1981).       

Τα αυτόνοµα ιδρύµατα αναφορικά µε την πολυπλοκότητα της διδακτικής δοµής και του επιπέδου 

της παροχής, διακρίνονται σε: α) ∆ηµόσια, ιδιωτικά σχολεία και κολλέγια διά αλληλογραφίας και β) 

Πανεπιστήµια µάθησης από απόσταση ή ανοικτά πανεπιστήµια.   

 Η ίδρυση το 1969 του Ανοικτού Πανεπιστηµίου της Μεγάλης Βρετανίας επέδρασε σηµαντικά στην 

πορεία της εκπαίδευσης από απόσταση κατά δύο τρόπους:  

α) Το Ανοικτό Πανεπιστήµιο της Μεγάλης Βρετανίας ήταν το πρώτο ίδρυµα που σχεδιάστηκε 

αποκλειστικά και ειδικά για να προσφέρει προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση σε επίπεδο 

αναγνωρισµένων πτυχίων και  
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β)  Από την έναρξη της λειτουργίας του υιοθέτησε την εφαρµογή πολυµέσων, συνδυάζοντας έντυπο 

υλικό, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές και πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία κατά ένα 

ολοκληρωµένο τρόπο. Κάθε χρόνο αποφοιτούν από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο το 9% του συνόλου των 

πτυχιούχων της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ απορροφά το 5% του κρατικού προϋπολογισµού που 

προορίζεται για τη λειτουργία των πανεπιστηµίων. 

Την ίδρυση του Βρετανικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ακολούθησαν πάνω από 25 ιδρύµατα 

πανεπιστηµιακού επιπέδου σε διάφορες χώρες του κόσµου, προσφέροντας αποκλειστικά εκπαίδευση από 

απόσταση. Τα ιδρύµατα αυτά εξασφάλισαν πιστοποίηση από τις κυβερνήσεις των κρατών τους και 

παρέχουν αναγνωρισµένα απολυτήρια, πτυχία και διπλώµατα. Χρησιµοποιούν ποικιλία επικοινωνιακών 

µέσων και συνήθως απασχολούν µεγάλο πλήθος µαθητών. Ουσιαστικά εκπροσωπούν την κύρια µορφή 

εκπαίδευσης από απόσταση (Bates, 1995). 

 

2. Ιδρύµατα µικτού τύπου 

Με τον όρο ιδρύµατα µικτού τύπου (mixed institutions) περιγράφονται ιδρύµατα τα οποία 

προσφέρουν µε µεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση, ένα µεγάλο µέρος των εκπαιδευτικών τους 

προγραµµάτων προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης, παράλληλα µε παραδοσιακές µεθόδους εκπαίδευσης. 

Στα προγράµµατα από απόσταση των ιδρυµάτων αυτών συµµετέχει ένας συγκριτικά µικρός αριθµός 

φοιτητών, ενώ η ανάπτυξη των µαθηµάτων βασίζεται σε ένα µεγάλο ποσοστό σε ήδη υπάρχον υλικό, 

µειώνοντας σηµαντικά το κόστος παραγωγής. 

Τα ιδρύµατα µικτού τύπου διακρίνονται σε (Keegan, 1996): α) Τµήµατα ανεξάρτητης µάθησης 

συµβατικών ιδρυµάτων, πανεπιστηµίων ή κολλεγίων, β) Τµήµατα εκπαίδευσης από απόσταση 

διαφορετικών ιδρυµάτων – µοντέλο εταιρικών συνεργασιών (the consortium model)  και γ) Η 

Αυστραλιανή ολοκληρωµένη µέθοδος (the Australian integrated mode) – µοντέλο New England.  

 Το µοντέλο των εταιρικών συνεργασιών περιλαµβάνει τη δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ 

εκπαιδευτικών και άλλων δοµών για την οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Οι 

συνεργασίες αυτές φέρνουν κοντά πανεπιστήµια ή τµήµατα πανεπιστηµίων, κυβερνητικές υπηρεσίες, 

εταιρίες, αρχές ραδιοφώνου, τηλεόρασης και παραγωγής µέσων (media production) για το σκοπό της 

εγγραφής των σπουδαστών στα µαθήµατα εκπαίδευσης από απόσταση (McNeil, 1993).  

Η ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ οργανισµών που παρέχουν αποκλειστικά εκπαίδευση από 

απόσταση µε ιδρύµατα µικτού τύπου, προσφέρει ολοκληρωµένα προγράµµατα σπουδών, όπου οι 

φοιτητές µπορούν να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε µάθηµα, ανεξάρτητα από το ίδρυµα που το 

οργανώνει. Ταυτόχρονα, τα συµµετέχοντα ιδρύµατα επωφελούνται από τον καταµερισµό των υπηρεσιών 

παραγωγής και προώθησης του διδακτικού υλικού από άποψη τόσο ποιότητας όσο και κόστους. 

Η Αυστραλιανή ολοκληρωµένη µέθοδος είναι ένας διακεκριµένος τύπος τµήµατος εκπαίδευσης από 

απόσταση στα πλαίσια ενός συµβατικού ιδρύµατος, ο οποίος αναπτύχθηκε στην Αυστραλία. Το 

πανεπιστήµιο University of New England ξεκίνησε να προσφέρει προγράµµατα σπουδών τόσο στο χώρο 

του πανεπιστηµίου (on–campus) και εξωτερικά (externally). Οι καθηγητές του πανεπιστηµίου 

αναλάµβαναν τόσο οµάδες εσωτερικών και εξωτερικών σπουδαστών σε ίσους αριθµούς. Στους 
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σπουδαστές από απόσταση στέλνονταν σηµειώσεις των διαλέξεων και πολλές φορές κασέτες ήχου 

ηχογραφηµένες ζωντανά στα µαθήµατα στους χώρους του πανεπιστηµίου. Υπήρχε προαπαίτηση για τους 

σπουδαστές από απόσταση για υποχρεωτικές περιόδους παρακολούθησης µαθηµάτων στους χώρους του 

πανεπιστηµίου. Οι σπουδαστές και των δύο οµάδων είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις (παράδοση εργασιών) και 

έδιναν τις ίδιες εξετάσεις. Επίσης πιστοποιούνταν για τα ίδια πτυχία και διπλώµατα. Για µία εκτενέστερη 

ανάπτυξη της Αυστραλιανής µεθόδου βλέπε Sheath, 1965 και Nunan, 1993.        

 

 

5.5. Αδυναµίες της εκπαίδευσης από απόσταση  

Η µεγαλύτερη αδυναµία την οποία εξακολουθεί να έχει ακόµα και σήµερα η εκπαίδευση από 

απόσταση, είναι η αδυναµία να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις. Το γεγονός ότι σε ένα πρόγραµµα 

εκπαίδευσης από απόσταση, είναι δυνατό ο εκπαιδευόµενος να ολοκληρώσει τις σπουδές του χωρίς να 

έρθει καθόλου σε επαφή µε τον εκπαιδευτή του, δηµιουργεί σκεπτικισµό σχετικά µε την ποιότητα της 

εκπαίδευσης που προσφέρουν τα προγράµµατα από απόσταση. Η αδυναµία αυτή µεταφράζεται στο 

ερώτηµα κατά πόσο τα πτυχία που παρέχονται από απόσταση µπορούν να θεωρούνται ισοδύναµα µε 

εκείνα που αποκτώνται µε κανονικές σπουδές. 

Τα προγράµµατα σπουδών από απόσταση πρέπει να έχουν αποτελέσµατα µάθησης που να 

ανταποκρίνονται πλήρως στο επίπεδο του πτυχίου που παρέχεται. Όλες οι απαιτήσεις και οι όροι για να 

πάρει πτυχίο ο µαθητής µε παραδοσιακές µεθόδους πρέπει να ικανοποιούνται εξίσου µε τα προγράµµατα 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της επικοινωνίας, κυρίως µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει 

συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα από 

απόσταση εµφανίζονται πιο ανοιχτά, πιο δίκαια και δίνουν περισσότερες εξουσίες και δυνατότητες στους 

εκπαιδευόµενους. Ωστόσο, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών µεθόδων µπορεί στην πραγµατικότητα 

να επιδεινώσει τις κοινωνικές ανισότητες. Όπως συµβαίνει και σε άλλες πλευρές της σύγχρονης ζωής, οι 

ευκαιρίες για εκπαίδευση είναι πολύ περισσότερες για αυτούς που οικονοµικά βρίσκονται σε 
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Σχήµα 5.2. Τυπολογία των ιδρυµάτων εκπαίδευσης από απόσταση (προσαρµογή από Keegan, 
1996) 
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πλεονεκτικότερη θέση έναντι των άλλων, δηλαδή οι µαθητευόµενοι µε περισσότερα οικονοµικά µέσα, 

έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές για πρόσβαση σε µια ευρύτερη περιοχή εκπαιδευτικών πηγών. 

Μία άλλη αδυναµία είναι η αµφισβήτηση του κοινωνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης από 

απόσταση. Τα άτοµα έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη επαφή και την άµεση επικοινωνία µε τους 

δασκάλους και συµµαθητές τους. Η αµεσότητα της προσωπικής επαφής µαθητή-δασκάλου και 

συµµαθητών µεταξύ τους δεν µπορεί να αναπληρωθεί πλήρως από τα συστήµατα ασύγχρονης αλλά ούτε 

και σύγχρονης επικοινωνίας. 

 

5.6. Τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση από απόσταση 

Η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί µια αναπτυσσόµενη µορφή εκπαίδευσης που επιχειρεί να 

υπερνικήσει τους χωρο–χρονικούς περιορισµούς από τους οποίους διέπεται η παραδοσιακή εκπαίδευση. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι νέες τεχνολογίες έρχονται να διαδραµατίσουν έναν πολύ σηµαντικό ρόλο, 

εφόσον η χρήση τους επιτρέπει την πιο εύκολη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε πηγές γνώσης, 

προσφέροντας τη δυνατότητα για µια πιο εξατοµικευµένη µαθησιακή εµπειρία.  

Η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση από απόσταση ξεκίνησε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, κυρίως µε τη µορφή της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Τα επιτεύγµατα που 

σηµειώθηκαν στον τοµέα της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν σηµαντικά στη ανάπτυξη 

καλωδιακών (συνδροµητικών) τηλεοπτικών συστηµάτων, δορυφορικών συνδέσεων και ισχυρών 

υπολογιστικών µηχανών. Η συνεχής εξέλιξη και η µαζική παραγωγή ηλεκτρονικών συστηµάτων 

προσφέρουν νέες και µεγαλύτερες δυνατότητες, χαµηλότερα κόστη, καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία. Οι 

εκπαιδευτικοί οργανισµοί, ιδιαίτερα εκείνοι που υποστηρίζουν προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση, 

αναγνωρίζουν τη δυναµική που εµφανίζουν τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγµατα (κατασκευή δυναµικών 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων ευρείας µετάδοσης, ισχυρών προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

µηχανών ψηφιακής αναπαραγωγής εικόνας και ήχου), ενώ παράλληλα οι εταιρίες παραγωγής προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας εκδηλώνουν έντονα το ενδιαφέρον τους προς τη νέα, ελκυστική αγορά που 

διαµορφώνεται (Minoli, 1996). 

Στη σηµερινή εποχή, η εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε συνδυασµό µε 

την ανάπτυξη δικτυακών εφαρµογών, προσφέρουν µεγάλες δυνατότητες αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας 

µεταξύ διδάσκοντα και διδασκοµένων. Επίσης διευκολύνουν την εκπαίδευση από απόσταση, εφόσον όλες 

οι πληροφορίες που βρίσκονται σε µορφή κειµένων, εικόνας και ήχου µπορούν να µετατραπούν σε 

ψηφιακή µορφή (digital form), οπότε ο εκπαιδευτής µπορεί να επεξεργαστεί το διδακτικό του υλικό µε τη 

βοήθεια πολυµέσων (συστήµατα αναπαραγωγής εικόνας και ήχου), να σχεδιάσει παρουσιάσεις µαθηµάτων 

και µέσω ενός δικτύου υπολογιστών ή του διαδικτύου να το αποστείλει άµεσα στους εκπαιδευόµενους, 

ανεξάρτητα από την απόσταση που τους χωρίζει. 

Η εκπαίδευση από απόσταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί: α) µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας 

(asynchronous communication), κατά την οποία ο εκπαιδευόµενος µπορεί να αλληλεπιδράσει οποιαδήποτε 

στιγµή κρίνει ότι είναι κατάλληλη για αυτόν ή β) µέσω σύγχρονης επικοινωνίας (synchronous 

communication), όταν η επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου γίνεται σε πραγµατικό χρόνο 

(real time) (Porter, 1997). 
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5.6.1. Εκπαίδευση µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας 

Ασύγχρονη επικοινωνία (asynchronous communication) προκύπτει όταν ένα µόνο άτοµο µπορεί να 

επικοινωνήσει µία δεδοµένη χρονική στιγµή. Παραδείγµατα ασύγχρονης επικοινωνίας είναι ο τηλεφωνητής 

και το Fax (Jonassen, 2000).  

Η εκπαίδευση µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συµµετοχή µαθητών και 

καθηγητών. Οι µαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωµένοι µαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια 

χρονική στιγµή. Αντίθετα, µπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό 

πλαίσιο και να έρχονται σε επαφή µε το εκπαιδευτικό υλικό σύµφωνα µε τους προσωπικούς τους ρυθµούς 

και επιλογές.  

Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από την σύγχρονη. Παλαιότερες µορφές 

εκπαίδευσης µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας αποτελούν τα µαθήµατα σε κασέτες ήχου και / ή εικόνας και 

τα µαθήµατα δια αλληλογραφίας, που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι νεότερες µέθοδοι εκπαίδευσης µέσω 

ασύγχρονης επικοινωνίας χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες δικτύων υπολογιστών.  Τέτοιες υπηρεσίες για το 

διαδίκτυο (Internet) είναι: το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (electronic mail ή e-mail), οι οµάδες συζητήσεων 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mailing lists), τα συστήµατα πινάκων ανακοινώσεων (Bulletin Board 

Systems), οι οµάδες συζητήσεων (newsgroups) και ο παγκόσµιος ιστός (World Wide Web ή WWW). 

 

5.6.1.1. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  

Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (electronic mail ή e-mail) ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα 

να επικοινωνήσει µε κάθε σπουδαστή µεµονωµένα (One–to–One Communication). Επίσης έχει τη 

δυνατότητα να στείλει το εκπαιδευτικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των σπουδαστών την 

ίδια στιγµή, υπό την προϋπόθεση βέβαια να έχουν οι εκπαιδευόµενοι ηλεκτρονική διεύθυνση σε κάποιο 

δίκτυο. Για παράδειγµα, µια διάλεξη που παραχωρεί κάποιος προσκεκληµένος οµιλητής για ένα µάθηµα, 

θα µπορούσε να σταλεί µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθενός από τους 

εκπαιδευόµενους, ώστε καθένας να έχει το δικό του αντίγραφο της οµιλίας. 

 

5.6.1.2. Εφαρµογές οµαδικών συζητήσεων    

1. Οι λίστες συζητήσεων 

Η οµαδική συζήτηση γίνεται µε πολλούς τρόπους µέσα στο δίκτυο. Μία υπηρεσία µέσω της οποίας 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µία οµαδική συζήτηση είναι οι λίστες συζητήσεων (mailing lists) του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Σε κάθε λίστα συζητήσεων υπάρχει ένα κεντρικό θέµα συζήτησης που φαίνεται από το όνοµα της 

λίστας. Για να παρακολουθήσει κάποιος τη συζήτηση σε µια λίστα πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως µέλος 

της λίστας. Κάθε χρήστης που είναι µέλος µίας λίστας µπορεί να στείλει ηλεκτρονικά µηνύµατα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της λίστας (η οποία ανήκει σε κάποιο κεντρικό υπολογιστή (host computer)), τα 

οποία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προωθούνται αυτόµατα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 

ατόµων που είναι µέλη της λίστας. 
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Οι λίστες συζητήσεων διακρίνονται σε: α) ελεγχόµενες λίστες (moderated), στις οποίες ορισµένα 

µηνύµατα που φτάνουν απορρίπτονται προτού αποσταλούν σε όλα τα µέλη της λίστας, επίσης γίνεται 

έλεγχος των ατόµων που εγγράφονται στη λίστα προκειµένου να µην ενοχλούνται τα µέλη της συζήτησης 

από µηνύµατα διαφηµιστικού περιεχοµένου ή µηνύµατα άσχετα µε το θέµα της συζήτησης και β) µη 

ελεγχόµενες λίστες (unmoderated), οι οποίες επιτρέπουν τη δηµοσίευση όλων τα µηνύµατα που φτάνουν, 

επίσης µπορεί να εγγραφεί ως µέλος οποιοσδήποτε. 

 

2. Τα συστήµατα πινάκων ανακοινώσεων  

Τα συστήµατα πινάκων ανακοινώσεων (Bulletin Board Systems – BBS) χρησιµοποιούνται για 

ασύγχρονες οµαδικές συζητήσεις παράλληλα µε τις λίστες οµαδικών συζητήσεων (mailing lists) και τις 

οµάδες ειδήσεων και συζητήσεων (newsgroups). Στα συστήµατα πινάκων ανακοινώσεων τα µηνύµατα 

που στέλνει ο κάθε χρήστης αποθηκεύονται σε µια κεντρική περιοχή, δηλαδή σε κάποιον κεντρικό 

υπολογιστή συνδεδεµένο στο δίκτυο και απευθύνονται σε πολλούς χρήστες (One–to–Many 

Communication).  

Τα συστήµατα BBS συνήθως απαιτούν από το χρήστη να κάνει ιδιαίτερες ενέργειες για να δει τα 

µηνύµατα. Ο χρήστης µπορεί να διαβάσει τα µηνύµατα είτε το ένα µετά το άλλο, είτε επιλεκτικά µε οδηγό 

τον πίνακα περιεχοµένων και βλέποντας τα θέµατα να επιλέξει τα µηνύµατα που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί 

να απαντήσει σε όποια µηνύµατα επιθυµεί και τα δικά του µηνύµατα θα αναγραφούν στην ίδια περιοχή 

και θα παραµείνουν εκεί για να µπορούν να τα βλέπουν οι άλλοι χρήστες. Στη διαδικασία αυτή η 

αποστολή µηνυµάτων γίνεται µε ευκολία, αλλά η ανάγνωση τους παρουσιάζεται προβληµατική. 

 

3. Οι οµάδες συζητήσεων  

Οι οµάδες ειδήσεων ή συζητήσεων (Usenet newsgroups) χρησιµοποιούνται επίσης για την 

πραγµατοποίηση οµαδικών συζητήσεων. Αν και έχουν µεγάλη οµοιότητα µε τις λίστες συζητήσεων του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η βασική διαφορά τους είναι ότι τα µηνύµατα οµάδων ειδήσεων διαδίδονται 

στους χρήστες µε το Usenet (ένα δίκτυο υπολογιστών που αποτελεί τµήµα του Internet), εποµένως για 

να λαµβάνει κάποιος χρήστης τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που στέλνονται στις οµάδες 

ειδήσεων και συζητήσεων είναι απαραίτητο να έχει πρόσβαση στο δίκτυο Usenet. 

Η σύνδεση του χρήστη µε τις οµάδες ειδήσεων είναι άλλοτε αµφίδροµη, οπότε µπορεί να στέλνει 

µε ευκολία τα δικά του µηνύµατα και άλλοτε µονόδροµη, οπότε δεν µπορεί να στείλει κανένα µήνυµα και 

µπορεί να διαβάζει µόνο µηνύµατα άλλων. Στα newsgroups δίνεται περισσότερη έµφαση στη συζήτηση 

πάνω στο θέµα που αναφέρονται και η επικοινωνία γίνεται αυστηρά µε βάση το θέµα συζήτησης. 

Αντίθετα σε µία λίστα συζητήσεων µε πολλούς εγγεγραµµένους χρήστες µπορούν να συζητηθούν πολλές 

ιδέες και θέµατα ανεξάρτητα από τον τίτλο της λίστας.  

 

5.6.1.3. Ο παγκόσµιος ιστός  

Στον παγκόσµιο ιστό (World Wide Web – WWW) ανακοινώνονται πληροφορίες για προγράµµατα 

µαθηµάτων και δηµοσιεύονται σηµειώσεις µαθηµάτων και παρουσιάσεις εργασιών. Ο παγκόσµιος ιστός 
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όµως µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µέσο για ολοκληρωµένη εκπαίδευση από απόσταση µε χρήση των 

ιστοσελίδων του παγκοσµίου ιστού (WWW) για πραγµατική καθοδήγηση των µαθητών.  

Ο παγκόσµιος ιστός (WWW), συγκριτικά µε άλλα µέσα επικοινωνίας, υπερέχει διότι: 

α) Τα εκπαιδευτικά κέντρα µέσω του παγκόσµιου ιστού µπορούν να δηµιουργούν πηγές πληροφοριών 

και να παραδίδουν σειρές µαθηµάτων σε όλο τον κόσµο. 

β) Το κόστος της εκτύπωσης και αποστολής εντύπων µέσω ταχυδροµείου εκµηδενίζεται εφόσον  οι 

ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού διαδίδονται µέσα από το διαδίκτυο σε όλους τους χρήστες.  

γ) Οι δηµοσιευµένες πληροφορίες στον παγκόσµιο ιστό µπορούν να διορθωθούν και να 

συµπληρωθούν µία φορά στον υπολογιστή που λειτουργεί ως εξυπηρετητής (server), ώστε όλοι οι 

χρήστες µπορούν να δουν τις αλλαγές χωρίς να χρειάζεται να αλλαχθεί το κείµενο για τον κάθε χρήστη 

ξεχωριστά. 

δ) Οι αλληλεπιδραστικές επικοινωνίες γίνονται µε αποστολή κειµένων, εικόνων, γραφικών και ήχου από 

τον καθηγητή στον µαθητή και αντίστροφα και µεταξύ των µαθητών. Οι µαθητές επικοινωνούν µε τον 

εκπαιδευτή πιο εύκολα και αναπτύσσονται νέες µορφές συνεργασίας µεταξύ τους. 

ε) Οι µαθητές µπορούν να συµµετέχουν σε εργασίες που γίνονται από πολλά άτοµα µαζί. 

Στον παγκόσµιο ιστό, µε διάφορα εργαλεία προγραµµατισµού, µπορούν να σχεδιαστούν 

ιστοσελίδες µε πολλές δυνατότητες, εποµένως υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευτικό οργανισµό να 

δηµιουργήσει τις δικές του ιστοσελίδες και να παρέχει µε αυτές εκπαίδευση από απόσταση. 

Ο παγκόσµιος ιστός εµφανίζει κείµενα στην οθόνη του υπολογιστή που χαρακτηρίζονται ως 

υπερκείµενα (hypertexts). Στα κείµενα αυτά µπορούν να περιέχονται δυναµικές συνδέσεις (links) που 

οδηγούν σε άλλες περιοχές του ιστού. Επίσης, µαζί µε τα κείµενα µπορούν να παρουσιάζονται 

φωτογραφίες, αρχεία ήχου (audio) και κινούµενης εικόνας (video). 

 

5.6.1.4. Οι πλατφόρµες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

Θα παρουσιάσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν οι πλατφόρµες ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης µέσα από την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E–

Class. Η πλατφόρµα E–Class δηµιουργήθηκε από τη µη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ» (Greek Universities Network – GUNET), ώστε να υποστηρίζει υπηρεσίες ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης στην Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του Πανελλήνιου Πανεπιστηµιακού ∆ιαδικτύου GUNET. H 

πλατφόρµα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακή µορφή, άµεσα προσβάσιµη από το διαδίκτυο Internet.   

Η δηµιουργία της πλατφόρµας E–Class βασίστηκε στο λογισµικό ανοικτού κώδικα «Classroom 

Online», µε την προσθήκη πολλών νέων χαρακτηριστικών (LDAP Authentication Schema, µηχανισµός 

δηµιουργίας χρηστών, ανανεωµένο γραφικό περιβάλλον, πλήρης εξελληνισµός, προσθήκη νέων εργαλείων 

διαχείρισης κλπ). Παράλληλα, η αρχιτεκτονική της παραµετροποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό δίνοντας της 

ευελιξία και ευκολία προσαρµογής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις  ενός δυναµικού περιβάλλοντος 

εκπαίδευσης.  

Στην πλατφόρµα E–Class κεντρικός είναι ο ρόλος του «καθηγητή», ο οποίος χρησιµοποιώντας το 

υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κλπ) και χωρίς επιπλέον τεχνικές γνώσεις έχει τη 
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δυνατότητα εύκολα, γρήγορα και απλά, να δηµιουργεί εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα 

(electronic lessons). Τα ηλεκτρονικά αυτά µαθήµατα µπορούν είτε να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα για την 

εκπαίδευση από απόσταση είτε να λειτουργούν επικουρικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα στους 

χώρους ενός πανεπιστηµίου (on–campus).  

Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις:  

α) Ο καθηγητής, ο οποίος µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να εγγράψει/διαγράψει 

χρήστες – εκπαιδευόµενους σε/από αυτά, να εισάγει ψηφιακό υλικό για τα µαθήµατα του (κείµενα, 

εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο κλπ), να δηµιουργήσει οµάδες συζητήσεων καθώς και ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης. 

β) Ο χρήστης – εκπαιδευόµενός, ο οποίος µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να 

µελετήσει το ψηφιακό υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε την εγγραφή του χωρίς την 

ανάγκη µεσολάβησης του διαχειριστή και  

γ) Ο διαχειριστής, ο οποίος έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας, δηµιουργεί τους λογαριασµούς 

των καθηγητών, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον υπολογιστή που φιλοξενεί την πλατφόρµα, 

παρακολουθεί και διαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων, διαχειρίζεται τα µαθήµατα όλων των καθηγητών, 

διαχειρίζεται τους λογαριασµούς όλων των χρηστών και ανανεώνει τα µαθήµατα (για επόµενα εξάµηνα).  

 Οι κατηγορίες µαθηµάτων που υποστηρίζει η πλατφόρµα είναι τρεις: 

α) Ανοικτά µαθήµατα, στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόµα κι αν δεν έχει 

λογαριασµό στην πλατφόρµα.  

β) Ανοικτά σε εγγραφή µαθήµατα, στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης µόνο αν έχει 

λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε αυτά και  

γ) Κλειστά µαθήµατα, στα οποία δεν έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόµα κι αν έχει λογαριασµό στην 

πλατφόρµα και στα οποία µπορεί να εγγραφεί ένας σπουδαστής από τον ίδιο τον καθηγητή.  

Η κατηγορία – κατάσταση στην οποία ανήκει ένα µάθηµα καθορίζεται από τον καθηγητή κατά τη 

δηµιουργία του µαθήµατος και µπορεί να αλλάζει δυναµικά από τον καθηγητή µέσα από την διεπαφή 

διαχείρισης του µαθήµατος. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα στην πλατφόρµα E–Class είναι:  

1) Η Ατζέντα παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθµούς του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, 

αξιολογήσεις, κλπ).  

2) Τα Έγγραφα περιέχουν το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις).   

3) Οι Ανακοινώσεις από τον καθηγητή προς τους εκπαιδευόµενους.  

4) Οι Περιοχές Συζητήσεων για θέµατα που αφορούν το µάθηµα καθορίζονται από τον καθηγητή.  

5) Οι Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) δηµιουργούνται από τον καθηγητή   

6) Χρήσιµοι Σύνδεσµοι από το διαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα.  

7) Οι Εργασίες Φοιτητών είναι οι περιοχή που «τοποθετούν» οι εκπαιδευόµενοι τις εργασίες τους, τις 

οποίες διαχειρίζεται µόνο ο καθηγητής του µαθήµατος.  

8) Λίστα µε τους εγγεγραµµένους χρήστες του µαθήµατος, το ρόλο τους (καθηγητής – 

εκπαιδευόµενος – διαχειριστής), το email τους και τον αριθµό µητρώου τους.  
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9) Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης τις οποίες δηµιουργεί ο καθηγητής του µαθήµατος.   

10) Η Περιγραφή Μαθήµατος δίνει πληροφορίες που αφορούν τους στόχους του µαθήµατος, τη δοµή 

του, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν κλπ.  

11) Στην περιοχή Βιντεοσκοπηµένα µαθήµατα υπάρχουν σύνδεσµοι ψηφιοποιηµένων διαλέξεων του 

µαθήµατος, ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.  

12) Στην περιοχή Βίντεο υπάρχουν αρχεία βίντεο που έχει ανεβάσει στην πλατφόρµα ο διδάσκοντας.  

13) Στην Κουβέντα µπορούν να πραγµατοποιούνται συζητήσεις σε πραγµατικό χρόνο ανάµεσα στον 

καθηγητή και στους χρήστες που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµα.  

Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία 

ανάλογα µε τη δοµή και το υλικό του µαθήµατος που διαθέτει, ώστε να απλοποιείται το περιβάλλον 

εργασίας του εκπαιδευοµένου και να εµφανίζονται µόνο οι απαραίτητες ενότητες. Παράλληλα ο 

καθηγητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συµµετοχή στο 

µάθηµα.  

 

5.6.2. Εκπαίδευση µέσω σύγχρονης επικοινωνίας 

Η σύγχρονη επικοινωνία (synchronous communication) ή επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο (real–

time communication) προκύπτει συνήθως πρόσωπο µε πρόσωπο, µε δύο ή περισσότερα άτοµα να 

επικοινωνούν µεταξύ τους στον ίδιο χρόνο αλλά όχι απαραίτητα και στον ίδιο χώρο, µε τη χρήση 

τηλεφώνων, συνδιασκέψεων µε τη χρήση βίντεο και ήχου κλπ (Jonassen, 2000).  

Στην εκπαίδευση µέσω σύγχρονης επικοινωνίας, η συµµετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων 

πραγµατοποιείται ταυτόχρονα. Η αλληλεπίδραση µεταξύ τους γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και κατά την 

διάρκειά της µπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις αλλά και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτή η µορφή επικοινωνίας 

µπορεί να επιτευχθεί είτε µε συνδιάσκεψη µέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer 

conferencing), είτε µε συστήµατα τηλεδιάσκεψης (video conferencing). 

 

5.6.2.1. Η συνδιάσκεψη µέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Η συνδιάσκεψη µέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer conferencing ή desktop 

conferencing) έχει δύο µορφές: α) συνδιάσκεψη µέσω µηνυµάτων γραπτού κειµένου και β) συνδιάσκεψη 

µε τη χρήση βίντεο (εικόνας και ήχου) (desktop videoconferencing). 

 

1. Η συνδιάσκεψη µέσω µηνυµάτων γραπτού κειµένου  

Οι περισσότερες µορφές επικοινωνίας στο διαδίκτυο βασίζονται στην ανταλλαγή γραπτών 

µηνυµάτων µικρού ή µεγάλου µεγέθους. Η µετάδοση εικόνας και ήχου, η οποία δίνει µία πιο φυσική και 

πιο εντυπωσιακή επικοινωνία προαπαιτεί τη βελτίωση των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται ώστε να 

επιτευχθούν υψηλές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων, διατηρώντας υψηλή ποιότητα γραφικών.  

Η συνδιάσκεψη µε µηνύµατα γραπτού κειµένου µπορεί να θεωρηθεί ως µια οµαδική συζήτηση, 

όπου το κάθε άτοµο έχει προσωπική αλληλεπιδραστική επικοινωνία και η συζήτηση γίνεται µέσω ενός 

δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
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Υπάρχουν ειδικά σχεδιασµένα πρόγραµµα λογισµικού (software) τα οποία παρέχουν λειτουργίες 

που διευκολύνουν την επικοινωνία, όπως σύνδεση στο δίκτυο, επιλογή των συνοµιλητών, επιλογή των 

χώρων συζήτησης, απόρριψη ανεπιθύµητων συνοµιλητών, επικοινωνία ενός προς έναν ή πολλών ατόµων 

µαζί. Σε προγράµµατα λογισµικού ειδικά σχεδιασµένα για τη εκπαίδευση, ο καθηγητής µπορεί να 

κατευθύνει την συζήτηση, να επιλέγει ποιοι µαθητές θα µιλήσουν, να απαντά σε απορίες των µαθητών και 

να κατευθύνει τους σπουδαστές σε διάφορες περιοχές του δικτύου όπου ανακοινώνονται πληροφορίες και 

δηµοσιεύεται εκπαιδευτικό υλικό. Ο καθηγητής και οι σπουδαστές µπορούν να επικοινωνούν µε την ίδια 

ευκολία σε κοντινές αποστάσεις (όπως είναι στο ίδιο κτίριο) όπως και σε µακρινές αποστάσεις (που 

εκτείνονται πέρα από τα εθνικά τους σύνορα). Τα µηνύµατα αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία βάση δεδοµένων που µπορεί να ερευνηθεί από τους χρήστες ανά πάσα 

στιγµή. 

Τα προγράµµατα συνδιάσκεψης µέσω µηνυµάτων γραπτού κειµένου διακρίνονται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες: α) τα προγράµµατα που λειτουργούν ως πελάτες IRC (IRC Clients) ή είναι τύπου IRC και β) 

τα προγράµµατα που µας επιτρέπουν να δηµιουργήσουµε µία κοινότητα από χρήστες του διαδικτύου και 

να έχουµε άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων (instant messengers).    

Το IRC (Internet Relay Chat) είναι ένα πρόγραµµα σύγχρονης επικοινωνίας πολλών ατόµων στο 

διαδίκτυο. Πολλά άτοµα µπορούν να συνδεθούν την ίδια στιγµή και να πληκτρολογήσουν τα µηνύµατα 

τους και τις απαντήσεις τους σε µια διαρκή συζήτηση, όπου τα µηνύµατα ακολουθούν το ένα πίσω από το 

άλλο και εµφανίζονται στις οθόνες όσων συµµετέχουν στη συζήτηση.  

Για να συνδεθεί κάποιος χρήστης στο IRC, χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα πελάτη IRC (IRC Client) και 

συνδέεται σε εξυπηρετητές IRC (IRC Servers), οι οποίοι είναι προγράµµατα εγκατεστηµένα σε 

υπολογιστές σε διάφορες περιοχές του δικτύου. Κάθε IRC Server συνδέεται σε συγκεκριµένο δίκτυο IRC 

και ο χρήστης µπορεί να επικοινωνεί µόνο µε όσους βρίσκονται στο δίκτυο που αντιστοιχεί στον IRC 

Server στον οποίο συνδέεται. Οι χώροι συζητήσεων του IRC λέγονται κανάλια (Channels). Τα κανάλια 

ελέγχονται πλήρως από τους χρήστες που τα δηµιουργούν, στα οποία ο χρήστης µπορεί να µιλήσει µε ένα 

ή περισσότερα άτοµα.  

Στον παγκόσµιο ιστό δηµιουργούνται προγράµµατα επικοινωνίας (Chat), όπου ο χρήστης µπορεί να 

συνοµιλήσει µε άλλους µέσω µηνυµάτων γραπτού κειµένου όπως στο IRC, µε τη διαφορά ότι συνδέεται 

µέσω της ιστοσελίδας του κάθε προγράµµατος επικοινωνίας, χωρίς να χρησιµοποιεί δικό του πρόγραµµα 

IRC. Στα συστήµατα τύπου IRC οµάδες χρηστών δηµιουργούν περιοχές συζητήσεων που λέγονται Chat 

Rooms.  

Στην εκπαίδευση µπορούν να χρησιµοποιηθούν IRC Servers στους οποίους να συνδέονται οι 

σπουδαστές και οι εκπαιδευτές. Το IRC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο επικοινωνίας και ως µέσο 

αναζήτησης βοήθειας. Σε εφαρµογές εκπαίδευσης µπορούν να δηµιουργηθούν Chat Rooms για 

διαφορετικά θέµατα και αντικείµενα, τα οποία θα έχουν στόχο ως στόχο την αµοιβαία πληροφόρηση και 

τη συνεργασία των σπουδαστών. Τα θέµατα των περιοχών συζητήσεων µπορούν να αναφέρονται σε 

διαφορετικές ενότητες µαθηµάτων, ώστε οι µαθητές που ενδιαφέρονται να συζητήσουν πάνω σε 

συγκεκριµένη ενότητα να συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο συζήτησης. Επίσης για το ίδιο µάθηµα 

µπορούν να δηµιουργούνται περισσότεροι από ένας χώροι συζητήσεων, για παράδειγµα, µπορούν να 
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δηµιουργηθούν θέµατα όπως ερωτήσεις για τη θεωρία, ερωτήσεις για τις ασκήσεις, οµαδικές εργασίες, 

εκπαιδευτικό λογισµικό για το µάθηµα κλπ.  

Ένα λογισµικό πρόγραµµα για τα Windows στο οποίο µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία κοινότητα 

από χρήστες του διαδικτύου και να έχουµε άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων είναι το ICQ. Με το πρόγραµµα 

ICQ µπορεί κάποιος να επιλέξει τον συνοµιλητή του από κατάλογο που δείχνει τα ονόµατα όσων είναι 

συνδεδεµένοι εκείνη τη στιγµή στο σύστηµα. Όταν λειτουργεί το πρόγραµµα, µια οριζόντια γραµµή ή µε 

παράθυρα χωρίζει στα δύο την οθόνη του υπολογιστή. Κάθε τµήµα αντιστοιχεί σε καθέναν από τους δύο 

χρήστες που βρίσκονται την ίδια στιγµή µέσα στο σύστηµα για να επικοινωνήσουν. Στο ένα µισό της 

οθόνης εµφανίζονται τα µηνύµατα που πληκτρολογεί ο ένας χρήστης ενώ στο άλλο µισό της οθόνης 

εµφανίζονται τα µηνύµατα που γράφει ο άλλος χρήστης. Αυτό επιτρέπει να αναπτυχθεί µια συζήτηση σε 

πραγµατικό χρόνο και η ταχύτητα αποστολής των µηνυµάτων είναι η ταχύτητα µε την οποία 

πληκτρολογεί τα µηνύµατα του ο κάθε χρήστης.  

 

2. Η συνδιάσκεψη µε τη χρήση βίντεο (εικόνας και ήχου) 

Σχετικά µε τα συστήµατα συνδιάσκεψης µε τη χρήση βίντεο (εικόνας και ήχου) (desktop 

videoconferencing), παλαιότερα υπήρχαν σοβαρά προβλήµατα µε την µετάδοση αρχείων βίντεο µέσω 

δικτύου, εφόσον απαιτούνταν µεγάλος χώρος αποθήκευσης στον υπολογιστή και συνδέσεις υψηλών 

ταχυτήτων. Στον παγκόσµιο ιστό οι χρήστες δυσκολεύονται να διαχειριστούν αρχεία γραφικών, ήχου και 

βίντεο µεγάλου µεγέθους γιατί καταλαµβάνουν µεγάλο εύρος ζώνης κατά τη µετάδοση τους µέσα από το 

διαδίκτυο, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η αποτελεσµατική συµπίεση τους (Compression). Το 

τηλεοπτικό σήµα δεν είναι δυνατόν να µεταδοθεί όπως δηµιουργείται από την κάµερα, αλλά πρέπει να 

συµπιεστεί για να µεταδοθεί µέσω διαδικτύου. 

Τα τελευταία χρόνια, πολλά από τα προβλήµατα αυτά έχουν ξεπεραστεί και ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσει µε άλλους χρήστες σε πραγµατικό χρόνο, να αποστείλει και να λάβει αρχεία 

βίντεο, εικόνας και ήχου. Με τον τρόπο αυτό, κάποιος µπορεί να µετέχει σε µία τηλεδιάσκεψη από το 

γραφείο του µέσω διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται να πάει σε συγκεκριµένη τοποθεσία και σε 

συγκεκριµένο χρόνο.  

Οι δυνατότητες των συστηµάτων συνδιάσκεψης µε τη χρήση βίντεο είναι πολλές και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση από απόσταση µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιούνται τα συστήµατα 

επικοινωνίας µε τη χρήση µηνυµάτων γραπτού κειµένου, προσφέροντας όµως επιπλέον δυνατότητες που 

κάνουν την επικοινωνία λιγότερο απρόσωπη και περισσότερο φυσική. 

Ένα σύστηµα που προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις εκπαίδευσης από απόσταση για χρήση σε 

τοπικά δίκτυα και γενικά στο διαδίκτυο είναι το ClassPoint, που σχεδιάστηκε από την White Pine Software 

για την δηµιουργία εικονικών τάξεων (virtual classrooms) στο διαδίκτυο. Το ClassPoint δηµιουργεί ένα 

περιβάλλον εικονικών τάξεων στον παγκόσµιο ιστό, το οποίο κατευθύνεται από τον καθηγητή, 

διευκολύνει τον προγραµµατισµό των µαθηµάτων που διδάσκονται, µεταδίδει σήµα εικόνας (video) και 

ήχου (audio) από πολλές προς πολλές περιοχές, εµφανίζει την εικόνα του καθηγητή και των µαθητών και 

δίνει δυνατότητες παρουσίασης στον καθηγητή.  
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Το ClassPoint παρέχει ένα σύστηµα παρουσίασης γραφικών µε λευκούς πίνακες (Whiteboard), το 

οποίο προσοµοιώνει τον πίνακα µιας πραγµατικής τάξης και µε τη βοήθεια του οποίου ο καθηγητής και οι 

µαθητές µπορούν να βλέπουν ή να σχεδιάζουν την ίδια στιγµή κείµενα και σχεδιαγράµµατα. Επίσης το 

περιεχόµενο του λευκού πίνακα µπορεί να τροποποιηθεί και να διορθωθεί από τον καθηγητή ή από τους 

µαθητές σε πραγµατικό χρόνο µέσα στη διάρκεια του µαθήµατος από απόσταση. 

Με τη χρήση του συστήµατος Classpoint οι οργανισµοί που θέλουν να παρέχουν µία εκπαίδευση 

από απόσταση έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν εικονικές τάξεις στον παγκόσµιο ιστό µε πλήρη 

αλληλεπιδραστική επικοινωνία, στις οποίες µπορούν γρήγορα, αποτελεσµατικά και µε χαµηλό κόστος να 

συνδεθούν ο εκπαιδευτής και οι σπουδαστές. 

Το περιβάλλον µάθησης κατευθύνεται από τον καθηγητή. Η εικόνα µέσω βίντεο φαίνεται στις 

οθόνες όλων όσων συµµετέχουν στην επικοινωνία και ο καθένας µπορεί να δει και να ακούσει τους 

υπόλοιπους. Η εικονική τάξη στον παγκόσµιο ιστό ρυθµίζεται από τον καθηγητή και γίνεται 

προγραµµατισµός των µαθηµάτων. Με το πρόγραµµα ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του 

µαθήµατος, µπορεί να κάνει οµαδική περιήγηση των µαθητών σε πηγές του διαδικτύου. Οι πηγές του 

δικτύου υπολογιστών είναι στη διάθεση των µαθητών τόσο κατά τη διάρκεια της οµαδικής συνάντησης, 

όσο πριν και µετά από αυτή. 

Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν ή περισσότερους σπουδαστές και να τους 

προβάλλει µε µεγαλύτερη εικόνα από τους υπόλοιπους προκειµένου να µιλήσουν, επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα κάποιος σπουδαστής να ζητήσει να παρέµβει στη συζήτηση, οπότε προβάλλεται και η δική 

του εικόνα. Οι σπουδαστές εκτός από τον ήχο επικοινωνούν και µε γραπτά µηνύµατα, είτε ένας προς έναν 

είτε οµαδικά, ενώ µε σήµα εικόνας και ήχου επικοινωνούν ταυτόχρονα όλοι µαζί. Ο εκπαιδευτής είναι σε 

θέση να παρακολουθεί µέχρι και 12 εκπαιδευόµενους κάθε φορά µέσα στην εικονική τάξη, ανεξάρτητα 

από αυτούς που προβάλλει. Μπορούν να γίνονται ειδικές συζητήσεις που κατευθύνονται από τον 

εκπαιδευτή και συµµετέχουν µικρές οµάδες σπουδαστών που προβάλλονται.  

Επιπλέον, µε τη χρήση του ClassPoint επιτρέπεται η πραγµατοποίηση εξετάσεων σε πραγµατικό 

χρόνο. Ο καθηγητής µπορεί να υποβάλλει σε όλους τους µαθητές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και να 

βλέπει τις απαντήσεις κάθε µαθητή σε ξεχωριστά παράθυρα. Οι µαθητές δεν µπορούν να δουν τις 

απαντήσεις των άλλων.  

 

5.6.2.2. Τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης  

Τα συστήµατα τηλεδιάσκεψης (video conferencing) επιτρέπουν την αµφίδροµη επικοινωνία µέσω 

ήχου και εικόνας αιθουσών που είναι εγκαταστηµένες σε διαφορετικές περιοχές. Με τη βοήθεια των 

συστηµάτων τηλεδιάσκεψης, τα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση πραγµατοποιούνται µέσω της 

επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την πρόσωπο µε πρόσωπο εικονική επαφή 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων. Παράλληλα, το περιβάλλον µάθησης και διδασκαλίας δε διαφέρει 

ουσιαστικά από το περιβάλλον µιας παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Από τις εικονικές τάξεις που 

βρίσκονται οι εκπαιδευόµενοι, µπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις, να λαµβάνουν απαντήσεις, να 

επιλύουν ασκήσεις, να δίνουν διαγωνίσµατα και να εξετάζονται άµεσα.  
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Τα προγράµµατα τηλεδιάσκεψης προαπαιτούν την ύπαρξη δικτύου που να καθιστά εφικτή την 

µεταφορά εικόνας, ήχου και δεδοµένων από την κεντρική µονάδα προς όλες τις µονάδες υποστήριξης 

εκπαίδευσης από απόσταση και αντίστροφα, ώστε να εξασφαλίζεται η αµφίδροµη επικοινωνία προς κάθε 

κατεύθυνση. Προϋπόθεση λοιπόν αποτελεί ο εξοπλισµός όλων των µονάδων µε την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδοµή. 

Σε µια αίθουσα τηλεδιάσκεψης εγκαθίστανται συστήµατα που περιλαµβάνουν κάµερες και 

µικρόφωνα, ενώ διαθέτουν τουλάχιστον µία επιπλέον είσοδο εικόνας και ήχου για την χρήση 

εναλλακτικών πηγών. Από πλευράς εξόδου (Output), χρησιµοποιείται συνήθως κάποιο αναλογικό µέσο 

προβολής εικόνας (τηλεόραση, βιντεοπροβολέας κλπ) και εξωτερικά ηχεία. 

Οι κάµερες χρησιµοποιούνται για τη λήψη τόσο του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόµενων, µε 

διαφορετικές δυνατότητες και ρυθµίσεις για την κάθε περίπτωση. Οι αυτοµατισµοί στις κάµερες έχουν ως 

σκοπό να επιτρέψουν στον εκπαιδευτή και στους εκπαιδευόµενους να συµπεριφέρονται φυσικά, χωρίς να 

χρειάζεται να µεταβάλλουν ριζικά τη συµπεριφορά τους για να προσαρµοστούν στη διεξαγωγή ενός 

µαθήµατος από απόσταση. Οι κάµερες συνοδεύονται από κάποιο σύστηµα µικροφώνων µε το οποίο 

συνεργάζονται ώστε να γίνεται συγχρονισµένη µετάδοση ήχου και εικόνας. 

Για τη λήψη του εκπαιδευτή, απαιτείται µια κάµερα που να µπορεί να εστιάσει αρκετά στο πρόσωπό 

του, αλλά ταυτόχρονα να έχει τη δυνατότητα να τον ακολουθεί αυτόµατα καθώς κινείται στο χώρο 

διεξαγωγής του µαθήµατος, ώστε να µην είναι αναγκασµένος να µένει καθ’ όλη τη διάρκεια της διάλεξης 

σε µία συγκεκριµένη θέση ή να κινείται σε έναν πολύ περιορισµένο χώρο. Τέτοιου είδους κάµερες 

υλοποιούνται είτε µε ανιχνευτές ραδιοσυχνοτήτων είτε µε αναγνώριση προτύπων.  

Οι κάµερες των εκπαιδευόµενων πρέπει να διαθέτουν επίσης δυνατότητες οριζόντιας και κάθετης 

περιστροφής, καθώς και µεγέθυνσης ή διεύρυνσης του πλάνου, ώστε: 

α) να µπορούν να λαµβάνουν µια γενική εικόνα της αίθουσας διδασκαλίας και ολόκληρου του 

ακροατηρίου και  

β) να µπορούν να εστιάζουν σε συγκεκριµένα άτοµα στο ακροατήριο, όταν πρόκειται να υπάρχει 

διάλογος ή αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών και του εκπαιδευτή. 

Οι κάµερες µπορούν να ρυθµιστούν ώστε να έχουν µέχρι και 100 διαφορετικά σηµεία εστίασης 

αντίστοιχα µε τις θέσεις των εκπαιδευοµένων. Οι κάµερες συνδυάζονται συνήθως µε ένα σύστηµα 

επιτραπέζιων µικροφώνων και ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται µε το πάτηµα ενός κουµπιού επάνω 

τους. Έτσι η εικόνα που βλέπει ο αποµακρυσµένος εκπαιδευτής σε περίπτωση ερώτησης προς αυτόν ή σε 

περίπτωση διαλόγου µεταξύ των σπουδαστών, δεν είναι το γενικό πλάνο της αίθουσας, αλλά το άτοµο 

ακριβώς που µιλάει τη δεδοµένη στιγµή.  

Ένα ακόµη σύστηµα που αποσκοπεί στην οµαλή µετάβαση από την παραδοσιακή µορφή 

διδασκαλίας στη διδασκαλία από απόσταση είναι ο ηλεκτρονικός πίνακας γραφής. Ο πίνακας αυτός δίνει 

τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να γράφει τις πληροφορίες που επιθυµεί σε έναν πίνακα, οι πληροφορίες 

αυτές ψηφιοποιούνται αυτόµατα και µπορούν να αποθηκευτούν ή να απεικονιστούν άµεσα σε 

αποµακρυσµένα σηµεία.  

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών πινάκων γραφής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

α) συστήµατα ανίχνευσης κίνησης µαρκαδόρων και  
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β) συστήµατα πίνακα ευαίσθητου στην αφή.  

Γενικά, οι συσκευές τηλεδιάσκεψης σχεδιάζονται ώστε να διευκολύνουν την διεξαγωγή ενός 

µαθήµατος ακόµα και για χρήστες χωρίς προηγούµενη εµπειρία. ∆ιαµορφώνονται µε ένα λειτουργικό 

σύστηµα πολύ µικρού µεγέθους, στο οποίο ο χρήστης έχει πρόσβαση µόνο στην περίπτωση κάποιας 

αναβάθµισης. Ο χειρισµός των συσκευών τηλεδιάσκεψης γίνεται αποκλειστικά µε τηλεχειριστήριο και µε 

απλές επιλογές, οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη του συστήµατος όταν αυτό δεν είναι σε διάσκεψη. Η 

εγκατάσταση των συσκευών αυτών πραγµατοποιείται σε πολύ µικρό χρόνο και έχουν έτοιµες 

αυτοµατοποιηµένες ρυθµίσεις για τις απλές µορφές χρήσης. Οι συσκευές τηλεδιάσκεψης είναι συνήθως 

ακριβότερες από τα συστήµατα που εγκαθίστανται σε υπολογιστή και ενδείκνυνται ιδιαίτερα για 

τηλεδιασκέψεις σε µεγάλους χώρους. 

Η µετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγµατικό χρόνο είναι µια εφαρµογή που έχει µεγάλες  

απαιτήσεις από το δίκτυο που θα τις υποστηρίξει. Οι διαφοροποιήσεις στην ταχύτητα του δικτύου 

επηρεάζουν κυρίως την ποιότητα της εικόνας στην επικοινωνία. Προβλέπεται υψηλότερη προτεραιότητα 

για την µετάδοση του ήχου, διότι ο καθαρός ήχος είναι η πιο σηµαντική παράµετρος για να δίνεται η 

αίσθηση της επικοινωνίας στους συµµετέχοντες και να διατηρείται η αµεσότητα στην επικοινωνία, ακόµα 

και αν η εικόνα δεν έχει υψηλή ποιότητα.  

Στην Ελλάδα το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

και το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στα πλαίσια του έργου «∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ίκτυο Υψηλών 

Ταχυτήτων» του προγράµµατος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., δηµιούργησαν την πρώτη εικονικής αίθουσα 

τηλεδιδασκαλίας. Η αίθουσα αυτή απαρτίζεται από τρεις άρτια εξοπλισµένες αίθουσες τηλεκπαίδευσης, µία 

ανά ίδρυµα, οι οποίες επιτρέπουν πλήρη αµφίδροµη επικοινωνία και υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης, 

προσοµοιώνοντας όλες τις λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα σε κανονικές αίθουσες διδασκαλίας. Η 

προηγµένη αυτή πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης παρουσιάσθηκε τον Ιούνιο του 2000.  

 

5.6.3. Ο συνδυασµός σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 

Η σύγχρονη και η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλλά είναι 

σηµαντικό να συµπληρώνουν η µία την άλλη. 

Η σύγχρονη εκπαίδευση µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αµεσότητα της 

επαφής του διδάσκοντα µε τους εκπαιδευόµενους και να δώσει µια άλλη διάσταση στο αντικείµενο της 

µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τον εκπαιδευτή, µπορούν να έχουν 

µαζί του φωνητική και οπτική επικοινωνία και µε αυτό τον τρόπο αποδυναµώνονται οι περιορισµοί των 

αποστάσεων. Οι συνδιασκέψεις εκπαίδευσης από απόσταση σύγχρονης µορφής, έχουν αξία και µετά τη 

χρονική στιγµή διεξαγωγής τους, εποµένως η καταγραφή των µαθηµάτων είναι πολύ σηµαντική, ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές και σε µελλοντικές χρονικές στιγµές. 

Επιπλέον, το µαγνητοσκοπηµένο υλικό µπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευόµενους που δεν 

συµµετείχαν στο αρχικό γεγονός, διευρύνοντας έτσι το κοινό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η ασύγχρονη εκπαίδευση µπορεί να προσφέρει πολλά θετικά στοιχεία, εµπλουτίζοντας το 

πρωτογενές υλικό (την µαγνητοσκοπηµένη διάλεξη) µε επιπλέον παραποµπές για ενηµέρωση, 

βιβλιογραφία, δυνατότητες για σχολιασµό και συζήτηση που δεν υπάρχει χρόνος να γίνουν µε σύγχρονο 
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τρόπο. Η ενσωµάτωση του µαγνητοσκοπηµένου υλικού µε όλο το υποστηρικτικό υλικό, σχηµατίζει έτσι 

ένα πλήρες σύνολο εκπαιδευτικού υλικού, που παρέχει στους εκπαιδευόµενους γνώσεις µε πολλά 

διαφορετικά µέσα.  

Επιπλέον, οι σηµερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες, όλο και περισσότερο απαιτούν τη διαρκή 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων και την παρακολούθηση της προόδου των 

εκπαιδευοµένων µέσω εργασιών, ερωτήσεων και συζητήσεων. Αυτές οι ενέργειες, δεν µπορούν να 

ενταχθούν άµεσα σε ένα µάθηµα µε σύγχρονη επικοινωνία, εφόσον εκεί προτεραιότητα έχει η διεξαγωγή 

της διάλεξης και η µερική αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένων. Στην ασύγχρονη επικοινωνία 

δεν υπάρχει ο περιορισµός αυτός, οπότε ένα µάθηµα µε σύγχρονη επικοινωνία µπορεί να έχει την 

συνέχισή του µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας, µέσα από ένα περιβάλλον εκπαίδευσης στο οποίο έχουν 

πρόσβαση ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόµενοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 

6.1. Τι είναι οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού  

Μια θεωρία διδακτικού σχεδιασµού (Instructional design theory) είναι µια θεωρία η οποία 

προσφέρει σαφή καθοδήγηση σχετικά µε το πώς µπορούµε να βοηθήσουµε καλύτερα τους ανθρώπους να 

µάθουν και να αναπτυχθούν. Τα είδη µάθησης και ανάπτυξης µπορούν να είναι γνωστικά, 

συναισθηµατικά, κοινωνικά, φυσικά και πνευµατικά. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού, είναι (Reigeluth, 1999b):  

α) Οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού είναι προσανατολισµένες στο σχεδιασµό (design oriented) 

(εστιάζοντας στα µέσα για την επίτευξη δεδοµένων στόχων για την µάθηση ή την ανάπτυξη), παρά 

προσανατολισµένες στην περιγραφή (εστιάζοντας στα αποτελέσµατα δεδοµένων γεγονότων). 

β) Μια θεωρία διδακτικού σχεδιασµού αναγνωρίζει µεθόδους διδασκαλίας (methods of instruction) 

(τρόπους για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της µάθησης) και τις καταστάσεις (situations) στις 

οποίες αυτές οι µέθοδοι ενδείκνυται ή όχι να χρησιµοποιηθούν. 

γ) Σε όλες τις θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού, οι µέθοδοι διδασκαλίας µπορούν να αναλυθούν σε 

επιµέρους (component) µεθόδους, οι οποίες περιέχουν περισσότερες πληροφορίες και µεγαλύτερη 

καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς. 

δ) Οι µέθοδοι είναι «πιθανοκρατικές» παρά «αιτιοκρατικές», το οποίο σηµαίνει ότι αυξάνουν τις 

πιθανότητες της επίτευξης των σκοπών που έχουν τεθεί, παρά εξασφαλίζουν την επίτευξη των σκοπών 

αυτών. 

 

6.2. Βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού   

6.2.1. Θεωρίες προσανατολισµένες στο σχεδιασµό 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού είναι ότι είναι προσανατολισµένες 

στο σχεδιασµό (design oriented) ή προσανατολισµένες στους σκοπούς (goal oriented). Το χαρακτηριστικό 

αυτό τις διαφοροποιεί έντονα από την αντίληψη που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν σχετικά µε τις 

θεωρίες. Οι θεωρίες µπορούν να θεωρηθούν ότι ασχολούνται µε σχέσεις αιτίου – αποτελέσµατος ή µε 

ροές γεγονότων σε φυσικές διαδικασίες, µε δεδοµένο ότι τα αποτελέσµατα ή τα γεγονότα αυτά είναι 

σχεδόν πάντα πιθανοκρατικά (probabilistic) (το αίτιο αυξάνει τις πιθανότητες να προκύψει το δεδοµένο 

αποτέλεσµα), παρά αιτιοκρατικά (deterministic) (το αίτιο οδηγεί πάντα στην εµφάνιση του δεδοµένου 

αποτελέσµατος). Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαµβάνονται τις θεωρίες ως περιγραφικές στη φύση τους, 

υπό την έννοια ότι η θεωρία περιγράφει τα αποτελέσµατα, που προκύπτουν όταν µια δεδοµένη οµάδα 

αιτιολογικών (causal) γεγονότων παρουσιάζονται, ή υπό την έννοια ότι περιγράφει την ακολουθία µε την 

οποία συγκεκριµένα γεγονότα προκύπτουν. Οι περισσότερες θεωρίες µάθησης είναι περιγραφικές. Οι 

περιγραφικές θεωρίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πρόβλεψη (δεδοµένου ενός αιτιολογικού 

γεγονότος, να προβλέψουµε τι αποτελέσµατα θα έχουµε ή µε δεδοµένο ένα γεγονός σε µία διαδικασία, να 

προβλέψουµε ποιο γεγονός είναι πιο πιθανό να προκύψει στη συνέχεια) ή για εξήγηση (µε δεδοµένο ένα 
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αποτέλεσµα που έχει προκύψει, να εξηγήσουµε τι είναι πιο πιθανό να το έχει προκαλέσει ή να έχει 

προηγηθεί).  

Οι θεωρίες προσανατολισµένες στο σχεδιασµό είναι πολύ διαφορετικές από τις περιγραφικές 

θεωρίες. Οι θεωρίες προσανατολισµένες στο σχεδιασµό είναι «καθοδηγητικές» (prescriptive) στη φύση 

τους, υπό την έννοια ότι προσφέρουν οδηγίες σχετικά µε το ποιες µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να επιτευχθεί καλύτερα ένας δεδοµένος σκοπός. Να σηµειώσουµε ότι ο όρος «καθοδηγητική» θεωρία 

δε σηµαίνει ότι αναφέρει µε µεγάλη λεπτοµέρεια ακριβώς τι πρέπει να γίνει, χωρίς να επιτρέπει καµία 

διαφοροποίηση, εφόσον «καθοδήγηση» αυτής της µορφής µπορεί να αναπτυχθεί µόνο σε αιτιοκρατικές 

θεωρίες, που δεν αναπτύσσονται σχεδόν ποτέ στις κοινωνικές επιστήµες.  

Πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει την διαφοροποίηση µεταξύ των περιγραφικών θεωριών και των 

θεωριών σχεδιασµού. Ο Simon (1969) αναφέρθηκε στην διάκριση αυτή µε τους όρους «φυσικές 

επιστήµες» και «επιστήµες του τεχνητού», αναφερόµενος αντίστοιχα στις περιγραφικές θεωρίες και τις 

θεωρίες σχεδιασµού. Οι Cronbach και Suppes (1969) αναφέρθηκαν στη διάκριση µεταξύ «έρευνας 

προσανατολισµένης στα συµπεράσµατα» και «έρευνας προσανατολισµένης στις αποφάσεις».  

Οι θεωρίες σχεδιασµού στοχεύουν στο να παρέχουν άµεση καθοδήγηση στους «πρακτικούς» 

(practitioners) σχετικά µε το ποιες µεθόδους µπορούν να χρησιµοποιήσουν προκειµένου να επιτύχουν 

διαφορετικούς στόχους, ενώ οι περιγραφικές θεωρίες προσπαθούν να δώσουν µια βαθύτερη κατανόηση 

των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από διάφορα φαινόµενα. Οι περιγραφικές θεωρίες είναι εξίσου 

σηµαντικές στην πρακτική, εφόσον αφενός παρέχουν µια ερµηνεία γιατί µια θεωρία σχεδιασµού 

λειτουργεί, αφετέρου µπορούν να βοηθήσουν τους «πρακτικούς» να γενικεύσουν τις προσωπικές τους 

θεωρίες σχεδιασµού για τις τόσες πολλές καταστάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει καµία επαρκής θεωρία 

σχεδιασµού. Πολλές µέθοδοι διδασκαλίας και µοντέλα διδασκαλίας στο παρελθόν (καθοδηγητικά µοντέλα) 

βασίζονται στα αποτελέσµατα µιας θεωρίας µάθησης (περιγραφική θεωρία). 

Στην ανάπτυξη και τον έλεγχο µιας περιγραφικής θεωρίας, η µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στην 

εγκυρότητα, ενώ στην περίπτωση των θεωριών σχεδιασµού στην καταλληλότητα (δηλαδή αν η 

συγκεκριµένη µέθοδος επιτυγχάνει τους δεδοµένους στόχους για τη δεδοµένη κατάσταση, από 

οποιαδήποτε άλλη γνωστή µέθοδο). Να τονίσουµε ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι θεωρίες 

σχεδιασµού απαιτούν διαφορετικές µεθοδολογίες έρευνας από τις περιγραφικές θεωρίες (Reigeluth, 

1999b). 

 

6.2.2. Μέθοδοι και καταστάσεις 

Η θεωρία διδακτικού σχεδιασµού αποτελείται από τουλάχιστον δύο συστατικά: µεθόδους για τη 

διευκόλυνση της ανθρώπινης µάθησης και ανάπτυξης (οι οποίες καλούνται επίσης µέθοδοι διδασκαλίας) 

και ενδείξεις σχετικά µε το πότε και πότε όχι ενδείκνυται να χρησιµοποιούµε τις µεθόδους αυτές (οι οποίες 

καλούνται καταστάσεις). Ο όρος «πλαίσιο» χρησιµοποιείται συχνά στην εκπαίδευση όπως και στην 

καθηµερινή γλώσσα όµως δεν επηρεάζουν όλες οι πλευρές του πλαισίου την επιλογή των µεθόδων που 

ενδείκνυται να χρησιµοποιήσουµε. O Reigeluth χρησιµοποίησε τον όρο «κατάσταση», για να συµπεριλάβει 

τις πλευρές εκείνες του πλαισίου που επηρεάζουν την επιλογή µεθόδων. Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό 

των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού είναι ότι οι µέθοδοι τις οποίες προτείνουν χρησιµοποιούνται «κατά 
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περίπτωση» (situational) παρά καθολικά, δηλαδή η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εξαρτάται από την 

κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε.  

Σε κάθε διδακτική κατάσταση έχουµε δύο βασικές συνιστώσες: α) τις συνθήκες υπό τις οποίες θα 

πραγµατοποιηθεί η διδασκαλία και β) τα επιθυµητά αποτελέσµατα της διδασκαλίας (βλέπε Σχ. 6.1).  

 

Αποτελεσµατικότητα Αποδοτικότητα Απήχηση

Επιθυµητά
αποτελέσµατα

Μάθηση Μαθητευόµενος Μαθησιακό
περιβάλλον

Περιορισµοί
προετοιµασίας

∆ιδακτικές
συνθήκες

Καταστάσεις

...

Μέθοδοι

Θεωρία
διδακτικού

 σχεδιασµού

 
Σχήµα 6.1. Τα συστατικά των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού (Reigeluth, 1999) 

 

Οι διδακτικές συνθήκες (instructional conditions), τις οποίες δεν πρέπει να συγχέουµε µε τις 

συνθήκες µάθησης (conditions of learning) του Gagne, περιλαµβάνουν:  

α) Τη φύση του προς µάθηση αντικειµένου (για παράδειγµα η µάθηση εννοιών είναι διαφορετική από 

τη µάθηση ικανοτήτων). 

β) Τη φύση του µαθητευόµενου (για παράδειγµα προηγούµενη γνώση, στρατηγικές µάθησης και 

κινητοποίησης). 

γ) Τη φύση του µαθησιακού περιβάλλοντος (για παράδειγµα ανεξάρτητα στο σπίτι, σε οµάδες 

συγκεκριµένου αριθµού µαθητών στο σχολείο, σε µια µικρή οµάδα, σε µια επιχείρηση). 

δ) Τη φύση των περιορισµών της προετοιµασίας της διδασκαλίας (για παράδειγµα πόσο χρόνο και ποια 

µέσα υπάρχουν διαθέσιµα για το σχεδιασµό και την προετοιµασία της διδασκαλίας). 

Οι διδακτικές συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν το ποιες µέθοδοι θα δουλέψουν καλύτερα 

προκειµένου να επιτύχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Από τις συνθήκες µάθησης του Gagné, µόνο οι 

εσωτερικές (internal) είναι διδακτικές συνθήκες και αναφέρονται στη φύση του µαθητευόµενου, ενώ οι 

εξωτερικές (external) αποτελούν διδακτικές µεθόδους. 

Η δεύτερη βασική συνιστώσα οποιαδήποτε διδακτικής κατάστασης είναι τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τους µαθησιακούς σκοπούς. Τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα δεν περιλαµβάνουν τους συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους που επιθυµούµε να 

επιτύχουµε. Αντίθετα, περιλαµβάνουν τα επίπεδα της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της 

απήχησης που θέλουµε ή χρειαζόµαστε από τη διδασκαλία. Ειδικότερα:  
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α) Το επίπεδο της αποτελεσµατικότητας είναι ο βαθµός κατά τον οποίο η διδασκαλία είναι 

επιτυχηµένη, δηλαδή το πόσο καλά επιτυγχάνονται οι µαθησιακοί σκοποί. Τα επιθυµητά διδακτικά 

αποτελέσµατα δεν ασχολούνται µε το ποιοι είναι οι µαθησιακοί σκοποί αλλά µε το πόσο καλά 

επιτυγχάνονται. Συνήθως για τη µέτρηση του επιπέδου αποτελεσµατικότητας τίθεται ένα «κριτήριο» 

(criterion), για παράδειγµα η απάντηση σε 7 σωστές από ένα σύνολο 10 ερωτήσεων που αφορούν κάποιο 

συγκεκριµένο γνωστικό θέµα. 

β) Το επίπεδο της αποδοτικότητας είναι το επίπεδο αποτελεσµατικότητας διαιρούµενο µε το χρόνο 

και/ή το κόστος της διδασκαλίας. Για παράδειγµα πόσο χρόνο έκαναν οι µαθητές να επιτύχουν κάποιο 

συγκεκριµένο κριτήριο που έχει τεθεί. 

γ) Το επίπεδο απήχησης (appeal) είναι ο βαθµός στον οποίο οι µαθητευόµενοι διασκεδάζουν / 

χαίρονται τη διδασκαλία. Ένα παράδειγµα είναι οι µαθητευόµενοι να ρωτούν από µόνοι τους που θα 

µπορούσαν να µάθουν περισσότερα για ένα θέµα που έχουν διδαχθεί. 

Κάποια διαπραγµάτευση είναι απαραίτητη µεταξύ των επιθυµητών αποτελεσµάτων 

(αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και απήχηση). Όσο περισσότερο αποτελεσµατική θέλουµε να είναι 

µια διδασκαλία, τόσο περισσότερο χρόνο και έξοδα ενδέχεται να απαιτεί, µε αποτέλεσµα να είναι λιγότερο 

αποδοτική. Επίσης µερικές φορές όσο περισσότερη απήχηση θέλουµε να έχει µια διδασκαλία, τόσο 

λιγότερο αποδοτική ενδέχεται να είναι.  

 

6.2.3. Επιµέρους µέθοδοι  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού είναι προσανατολισµένες στο 

σχεδιασµό, έχουν µεθόδους οι οποίες χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση (component methods), 

εξειδικεύοντας τις καταστάσεις στις οποίες οι µέθοδοι αυτές είναι κατάλληλες ή µη κατάλληλες. Οι µέθοδοι 

των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού, µπορούν να διαιρεθούν σε επιµέρους µεθόδους (componential), οι 

οποίες αποτελούν µέρη (parts) της γενικής µεθόδου. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν συνήθως πολλοί διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να εκτελεστεί 

µια µέθοδος. Οι τρόποι αυτοί είναι είδη (kinds) της πιο γενικής µεθόδου τους. Πολλές φορές ένα από τα 

είδη αυτά είναι καλύτερο από τα άλλα για ένα δεδοµένο σύνολο συνθηκών και επιθυµητών 

αποτελεσµάτων, ενώ άλλες φορές είναι ισοδύναµα ως προς την αποτελεσµατικότητα. Συχνά η 

αποτελεσµατικότητα ενός είδους εξαρτάται από την δεδοµένη κατάσταση.  

Τέλος, περισσότερες πληροφορίες µπορούν να είναι διαθέσιµες για µια µέθοδο µέσω της παροχής 

κριτηρίων (criteria) που θα πρέπει να ικανοποιεί η µέθοδος. Τα κριτήρια αυτά εισάγουν προδιαγραφές 

(specifications) τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι διάφορες µέθοδοι. 

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι όλες οι επιµέρους µέθοδοι (είτε είναι µέρη, είδη ή κριτήρια) 

µπορούν συνήθως να διασπαστούν σε περισσότερο λεπτοµερείς οδηγίες, δηλαδή έχουν υποµέρη 

(subcomponents) τα οποία µε τη σειρά τους έχουν υπουποµέρη και ούτω καθεξής, ώστε να οδηγηθούµε 

σε «πρωταρχικά µέρη» (elementary components), µέρη δηλαδή που για πρακτικούς λόγους δεν 

εµφανίζουν σηµαντική διαφοροποίηση και εποµένως δεν είναι χρήσιµο να διασπαστούν στα συστατικά 

τους. Τα µέρη αυτά είναι έντονα συσχετισµένα και συνήθως αναφέρονται σε συγκεκριµένες καταστάσεις 

ως προς τα αποτελέσµατα τους στην επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων. 
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Μια θεωρία διδακτικού σχεδιασµού είναι αρκετά απλούστερη και ευκολότερη στην κατανόηση αν 

περιγράφει µεθόδους σε ένα σχετικά γενικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, σε ένα διάγραµµα που αναλύει τις 

µεθόδους σε επιµέρους µεθόδους και µετά αναλύει τις επιµέρους µεθόδους στα συστατικά τους, οι γενικές 

µέθοδοι είναι αυτές που βρίσκονται υψηλότερα στο διάγραµµα. Όµως µια τέτοια απλή θεωρία είναι 

λιγότερο χρήσιµη στους εκπαιδευτικούς, διότι υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί τρόποι µε τους 

οποίους µπορούν να εκτελεστούν αυτές οι µέθοδοι και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καµία καθοδήγηση 

σχετικά µε το ποιος ή ποιοι τρόποι είναι πιθανότερο να λειτουργήσουν καλύτερα στις καταστάσεις τους. 

Εποµένως, µια θεωρία διδακτικού σχεδιασµού είναι ευκολότερο να εφαρµοστεί εάν περιγράφει τις 

µεθόδους σε ένα σχετικά λεπτοµερές επίπεδο. Οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού µπορούν να διαφέρουν 

σε µεγάλο βαθµό, σε όρους του επιπέδου της καθοδήγησης που παρέχουν, κυµαινόµενες από πολύ 

γενικές θεωρίες σε πολύ λεπτοµερείς θεωρίες. Θα πρέπει να τονίσουµε βέβαια ότι µία θεωρία επειδή είναι 

λεπτοµερής δεν σηµαίνει ότι δεν είναι ευέλικτη, υπό την έννοια της προσαρµοστικότητας σε διαφορετικές 

καταστάσεις. 

 

6.2.4. Πιθανοκρατικές µέθοδοι  

Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό των µεθόδων διδασκαλίας είναι ότι είναι πιθανοκρατικές 

(probabilistic methods), δηλαδή ότι δεν εγγυώνται τα επιθυµητά διδακτικά και µαθησιακά αποτελέσµατα, 

αλλά αυξάνουν την πιθανότητα να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αυτό συµβαίνει διότι 

υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες (κατάσταση, µεταβλητές) οι οποίοι επηρεάζουν το πόσο καλά 

λειτουργεί µία µέθοδος διδασκαλίας. Είναι πιθανότατα αδύνατο να αναπτύξουµε µία διδακτική µέθοδο η 

οποία να λειτουργεί καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο στις καταστάσεις για τις οποίες προορίζεται 

στο 100% των περιπτώσεων που εφαρµόζεται. Ο σκοπός όµως των θεωριών διδακτικού σχεδιασµού είναι 

να επιτύχει την υψηλότερη δυνατή πιθανότητα εµφάνισης των επιθυµητών αποτελεσµάτων (η οποία 

συνήθως περιλαµβάνει κόστος – αποτελεσµατικότητα). 

Θα ήταν επιθυµητό οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού να µπορούσαν να ορίσουν πιθανότητες για 

κάθε επιµέρους µέθοδο, όµως οι πιθανότητες αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν για διαφορετικές 

καταστάσεις και να διαφέρουν ανάλογα µε το ποιες επιµέρους µέθοδοι χρησιµοποιούνται µε τις 

συγκεκριµένες µεθόδους (ένα «αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης» (interaction effect)). Το γεγονός αυτό κάνει 

εξαιρετικά δύσκολο τον καθορισµό πιθανοτήτων για κάθε µέθοδο σε οτιδήποτε λιγότερο από ένα 

ηλεκτρονικό σύστηµα υποστήριξης της εµφάνισης (electronic performance support system) αν και οι 

θεωρητικοί θα είχαν ακόµα το εξαιρετικά πολύπλοκο πρόβληµα του εµπειρικού προσδιορισµού ή της 

επικύρωσης όλων των πιθανοτήτων για όλες τις ποιοτικά διαφορετικές καταστάσεις. Για αυτούς τους 

λόγους δυστυχώς, οι πιθανότητες περιλαµβάνονται σπάνια σε θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού. 

 

6.2.5. Αξίες – Φιλοσοφία  

Ένα σηµαντικό συµπέρασµα στον προσανατολισµό των σκοπών ή του σχεδιασµού των θεωριών 

σχεδιασµού και στην έµφαση στην εκλεξιµότητα των µεθόδων για την επίτευξη των σκοπών τους, είναι 

ότι οι αξίες (values) παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο για τις θεωρίες σχεδιασµού, ενώ οποιαδήποτε συζήτηση 

για αξίες στις περιγραφικές θεωρίες θεωρείται συνήθως µη επιστηµονική. Οι αξίες (ή η φιλοσοφία) είναι 
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ιδιαίτερα σηµαντικές στις θεωρίες σχεδιασµού µε δύο τρόπους: Αρχικά παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στον 

καθορισµό των σκοπών (goals) που θα προσπαθήσουν να επιτύχουν οι µέθοδοι των θεωριών σχεδιασµού. 

Παραδοσιακά, τα µοντέλα διαδικασιών των θεωριών σχεδιασµού είχαν στηριχθεί αποκλειστικά σε τεχνικές 

ανάλυσης αναγκών (needs – analysis) µία προσέγγιση βασισµένη στα δεδοµένα (data – based approach) 

προκειµένου να αποφασίσουν τι θα διδάξουν. Χρειαζόµαστε µεγαλύτερη αναγνώριση του σηµαντικού 

ρόλου που οι αξίες παίζουν σε τέτοιες αποφάσεις και τα µοντέλα διαδικασιών διδακτικού σχεδιασµού 

πρέπει να προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά µε το πώς µπορούµε να βοηθήσουµε όλους τους ανθρώπους 

που εµπλέκονται στην διαδικασία να φτάσουν σε µία οµοφωνία ως προς τις αξίες αυτές. Κατά δεύτερο 

λόγο, για οποιοδήποτε δεδοµένο σκοπό, υπάρχουν σχεδόν πάντα περισσότερες από µία µέθοδοι που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη του. Παραδοσιακά, τα µοντέλα διαδικασιών διδακτικού 

σχεδιασµού έχουν στηριχθεί πρωταρχικά σε ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε το ποιες µέθοδοι 

λειτουργούν καλύτερα. Όµως το ποιες µέθοδοι λειτουργούν καλύτερα εξαρτάται από το ποια κριτήρια 

χρησιµοποιούµε για να αξιολογήσουµε τις µεθόδους και αυτά τα κριτήρια αντανακλούν τις αξίες που 

υποστηρίζουµε. 

 

6.3. Γιατί και πως αλλάζουν οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού 

Είναι χρήσιµο να σκεφτόµαστε στα πλαίσια δύο ειδών αλλαγών: τµηµατικής (piecemeal) και 

συστηµικής (systemic). Η τµηµατική αφήνει τη δοµή ενός συστήµατος αµετάβλητη. Συχνά περιλαµβάνει 

την εύρεση καλύτερων τρόπων για την αντιµετώπιση ήδη υπαρχόντων αναγκών. Αντίθετα η συστηµική 

αλλαγή εµπεριέχει τη µεταβολή της δοµής του δεδοµένου συστήµατος, συνήθως για την αντιµετώπιση 

νέων αναγκών. ∆ηλαδή η τµηµατική αλλαγή συχνά αλλάζει ένα µέρος του συστήµατος µε ένα τρόπο κατά 

τον οποίο το µέρος αυτό είναι ακόµα συµβατό µε το υπόλοιπο σύστηµα, ενώ η συστηµική αλλαγή 

εµπεριέχει µια τέτοια βασική αλλαγή ώστε να είναι απαραίτητες αλλαγές σε ολόκληρο το σύστηµα, επειδή 

τα υπόλοιπα µέρη του συστήµατος δεν είναι συµβατά µε την αλλαγή αυτή.  

Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται είναι εάν οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού χρειάζονται τµηµατική 

ή συστηµική αλλαγή. Οι θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού αποτελούν βάσεις γνώσεις, οι οποίες καθοδηγούν 

την εκπαιδευτική πρακτική µε γνώµονα τη διευκόλυνση της µάθησης. Με τη σειρά της, η διδακτική 

πρακτική είναι ένα υποσύστηµα, το οποίο  είναι µέρος διαφορετικών ειδών συστηµάτων, όπως συστήµατα 

δηµόσιας εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης, κατάρτισης στελεχών, ιατρικών µονάδων, των ενόπλων 

δυνάµεων, άτυπα µαθησιακά συστήµατα και πολλά άλλα. Τα υποσυστήµατα διδακτικής πρακτικής συχνά 

αναφέρονται απλά ως «διδακτικά συστήµατα».  

Όταν ένα σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας (ή κοινωνικής) αλλάζει µε σηµαντικούς τρόπους, 

τα υποσυστήµατα του, προκειµένου να επιβιώσουν, πρέπει να αλλάζουν µε ισοδύναµα σηµαντικούς 

τρόπους. Αυτό συµβαίνει διότι κάθε υποσύστηµα πρέπει να ικανοποιεί µία ή περισσότερες από τις 

συνθήκες του υπερσυστήµατος του, προκειµένου το υπερσύστηµα να εξακολουθήσει να το υποστηρίζει 

(Hutchins, 1996). Εποµένως αν τα υπερσυστήµατα των διδακτικών συστηµάτων υπόκεινται σε 

συστηµικές αλλαγές, τότε και µόνον τότε τα διδακτικά συστήµατα και επακόλουθα η θεωρία διδακτικού 

σχεδιασµού, χρειάζονται να υποστούν συστηµικές αλλαγές, ή να κινδυνεύσουν να γίνουν απαρχαιωµένες 

(become obsolete).       
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6.3.1. Το υπερσύστηµα της διδασκαλίας 

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα αν τα υπερσυστήµατα της διδασκαλίας υπόκεινται σε δραµατική 

αλλαγή. Στην αγροτική εποχή, οι επιχειρήσεις ήταν οργανωµένες γύρω από την οικογένεια, υπό τη µορφή 

οικογενειακών επιχειρήσεων. Στη βιοµηχανική εποχή, η δοµή αυτή αντικαταστάθηκε από τη 

γραφειοκρατία και τα υποκαταστήµατα (departments), τα οποία αποτέλεσαν την δεσπόζουσα µορφή της 

οργάνωσης των επιχειρήσεων.  

Στις µέρες µας καθώς εξελισσόµαστε βαθύτερα στην εποχή της πληροφορίας, οι επιχειρήσεις 

(corporations) καταργούν πολλά από τα ενδιάµεσα επίπεδα της γραφειοκρατίας και οργανώνονται εκ νέου 

στη βάση ολιστικών προσεγγίσεων παρά στα τµηµατικά υποκαταστήµατα (fragmented departments). 

Επίσης οργανώνουν εκ νέου το προσωπικό τους σε οµάδες, στις οποίες δίνεται αξιοσηµείωτη αυτονοµία, 

προκειµένου να αυτοδιοικούνται µέσα στα όρια της κουλτούρας της επιχείρησης, παρά να διοικούνται εκ 

των άνω (Drucker, 1989 και Hammer & Chumpy, 1993), γεγονός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

απαντούν πιο γρήγορα και κατάλληλα στις ανάγκες των πελατών τους. Οι αλλαγές αυτές σίγουρα 

ταιριάζουν στον ορισµό της συστηµικής αλλαγής. Με ολοένα αυξανόµενο ρυθµό, άλλοι οργανισµοί στον 

ιδιωτικό, το δηµόσιο και στον λεγόµενο «τρίτο» (µη κερδοφόρο) τοµέα υπόκεινται παρόµοιους 

µετασχηµατισµούς (Osborne & Gaebler).  

Στο σχήµα 6.2 συνοψίζονται ορισµένα από τα «χαρακτηριστικά κλειδιά» στα οποία συνοψίζονται οι 

βασικές διαφορές µεταξύ των οργανισµών της βιοµηχανικής εποχής και της εποχής της πληροφορίας:     

 

Βιοµηχανική Εποχή Εποχή της Πληροφορίας 

 Τυποποίηση (Standardization) 

 Γραφειοκρατική οργάνωση 

 Κεντρικός Έλεγχος 

 Ανταγωνιστικές σχέσεις 

 Απολυταρχική λήψη αποφάσεων 

 Συµφωνία (Compliance) 

 Συµµόρφωση (Conformity) 

 Επικοινωνίες µίας κατεύθυνσης 

 Τµηµατοποίηση 

 Προσανατολισµός στα επιµέρους τµήµατα 

 Προγραµµατισµένη απαξίωση 

 ∆ιευθυντής ή αφεντικό ως «άρχων» 

 Προσαρµογή στις ανάγκες (Customization) 

 Οργάνωση βασισµένη σε οµάδες 

 Αυτονοµία µε ευθύνη 

 Συνεργατικές σχέσεις 

 Συµµετοχική λήψη αποφάσεων 

 Πρωτοβουλία (Initiative) 

 ∆ιαφορετικότητα (Diversity) 

 Επικοινωνία µέσω δικτύων (Networking) 

 Ολισµός (Holism) 

 Προσανατολισµός στη διαδικασία 

 Ολική Ποιότητα 

 Πελάτης ως «άρχων» 

Σχήµα 6.2. Χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους οργανισµούς της βιοµηχανικής εποχής από       
την εποχή της πληροφορίας (Reigeluth, 1999b) 

     

Οι βασικές αυτές αλλαγές στα υπερσυστήµατα της διδασκαλίας, έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για τη 

διδασκαλία. Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι ικανοί να σκέφτονται και να επιλύουν προβλήµατα, να 

δουλεύουν σε οµάδες, να επικοινωνούν, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να εισάγουν διαφορετικές 
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θεωρήσεις (perspectives) στη δουλειά τους. Επίσης οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να µαθαίνουν 

περισσότερα, εντούτοις έχουν λιγότερο χρόνο για να τα µάθουν (Lee & Zemke, 1995).  

 

6.3.2. Το υπάρχον µοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Το υπάρχον µοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι βασισµένο στην τυποποίηση 

(standardization), όπως η µαζική παραγωγή της βιοµηχανικής εποχής, η οποία δίνει τώρα τη θέση της 

στην προσαρµοσµένη στις ανάγκες παραγωγή (customization) της εποχής της πληροφορίας. Γνωρίζουµε 

ότι διαφορετικοί µαθητευόµενοι µαθαίνουν µε διαφορετικούς ρυθµούς και έχουν διαφορετικές µαθησιακές 

ανάγκες. Εντούτοις το υπάρχον µοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης εµπεριέχει τη διδασκαλία µεγάλου 

αριθµού µαθητευοµένων, στο ίδιο περιεχόµενο, στον ίδιο χρόνο. Ένας λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι 

η µάθηση σε οµάδες (group–based) αναπαριστά λογιστικές και οικονοµικές αποδοτικότητες, µολονότι δεν 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των µαθητευοµένων. Όπως αναφέρουν οι Campbell και 

Monson (1994), η παραδοσιακή υπόθεση της εκπαίδευσης ότι η καθοδήγηση όλων των µαθητευόµενων 

στο ίδιο περιεχόµενο µε τον ίδιο τρόπο µπορεί να είναι αποδοτική, µπορεί να αµφισβητηθεί. Το µοντέλο 

αυτό µπορεί να ανταποκρίνεται στην αποδοτικότητα, δεν ανταποκρίνεται όµως στην αποτελεσµατικότητα.  

Η αξιολόγηση των µαθητευοµένων έχει παραδοσιακά βασιστεί σε νόρµες (norm – based) και µέρος 

των σκοπών της τυποποιηµένης εκπαίδευσης είναι η ταξινόµηση των µαθητευοµένων σε δευτεροβάθµια, 

ανώτατη εκπαίδευση ή επαγγελµατική κατάρτιση. Η σύγκριση των µαθητών µε έγκυρο τρόπο αποτελούσε 

µία ανάγκη της βιοµηχανικής εποχής, προκειµένου να διαχωριστούν οι εργάτες από τους διευθυντές και 

τους προϊσταµένους. Οι εργάτες δεν ήταν ούτε οικονοµικά εφικτό, αλλά ούτε και επιθυµητό να 

εκπαιδευτούν πάρα πολύ, εφόσον τότε δε θα ήταν ικανοποιηµένοι να εκτελούν επαναλαµβανόµενες 

βαρετές εργασίες, ούτε θα εκτελούσαν αυτά που τους ζητούνταν χωρίς ερωτήσεις. Σύµφωνα λοιπόν µε 

τον Reigeluth (1999b), το υπάρχον µοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σχεδιασµένο για την 

ταξινόµηση των µαθητευοµένων και όχι για τη µάθηση.         

Όµως οι εργάτες της γραµµής συναρµολόγησης (assembly – line workers) οι οποίοι ενεργούν 

αυτοµατισµένα, τείνουν να γίνουν ένα είδος υπό εξαφάνιση στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες. Η 

µετακίνηση των κατασκευαστικών εργασιών εκτός των συνόρων, σε χώρες όπου υπάρχουν φθηνά 

εργατικά χέρια, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα του εξοπλισµού και η έµφαση της σύγχρονης κίνησης για 

την αναδόµηση των καθηκόντων των στελεχών, στην ποιότητα, συγκλίνουν στην ανάγκη για ένα ολοένα 

αυξανόµενο αριθµό εργαζοµένων που να µπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σκεφτούν κριτικά και 

να επιλύουν προβλήµατα. Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε την ανάγκη αυτή στη βιοµηχανία και την 

ανάγκη για διά βίου µαθητευόµενους, πρέπει τώρα να εστιάσουµε τη διδασκαλία µας στη µάθηση και όχι 

στην ταξινόµηση. Όµως πως µπορούµε να επανεστιάσουµε τα συστήµατα µας στη µάθηση; Οι 

εκπαιδευτικοί συµφωνούν ότι διαφορετικοί άνθρωποι µαθαίνουν µε διαφορετικούς ρυθµούς. Εποµένως 

όταν ένα σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης κρατάει το χρόνο σταθερό, η επιτυχία πρέπει να ποικίλει, 

όπως ήταν και είναι η κατάσταση στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα της βιοµηχανικής εποχής, από τότε που 

αντικατέστησε το σχολικό κτίριο της µίας αίθουσας. Η εναλλακτική είναι να αφήσουµε το χρόνο να 

ποικίλει, να δώσουµε δηλαδή στον κάθε µαθητευόµενο το χρόνο που χρειάζεται προκειµένου να επιτύχει 

τους µαθησιακούς σκοπούς. Αυτό θα ήταν ένα σύστηµα που να εστιάζει στη µάθηση. Χρειαζόµαστε 
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δηλαδή να εστιάσουµε τα συστήµατα µας στην προσαρµογή στις ανάγκες (customization) και όχι στην 

τυποποίηση (standardization), ανεξάρτητα από το διδακτικό πλαίσιο, είτε αυτό είναι µια επιχείρηση ή ένας 

οργανισµός, είτε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, είτε ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης. Η έµφαση 

στην αλλαγή του περιεχοµένου που διδάσκουµε, δε θα µας βοηθήσει να ανταποκριθούµε στις σύγχρονες 

και εκ νέου διαµορφωµένες ανάγκες των υπερσυστηµάτων της διδασκαλίας.  

Επίσης το υπάρχον µοντέλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι βασισµένο στην συµφωνία 

(compliance) και την συµµόρφωση (conformity). Οι εκπαιδευόµενοι αναµένεται συνήθως να κάθονται 

κάτω, να είναι ήσυχοι και να κάνουν ότι τους ζητείται να κάνουν. Η µάθηση τους καθορίζεται από τον 

εκπαιδευτή. Όµως οι εργοδότες θέλουν στις µέρες µας εργαζόµενους που θα αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες προκειµένου να λύσουν προβλήµατα και να εισάγουν τη διαφορετικότητα (κυρίως 

διαφορετικές θεωρήσεις) στο χώρο εργασίας. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ενισχύουν / βελτιώνουν την 

ικανότητα µιας οµάδας να λύνει προβλήµατα και να βρίσκεται µπροστά από τον ανταγωνισµό. Οι 

κοινότητες και οι οικογένειες επίσης, χρειάζονται ανθρώπους που θα αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και θα 

εκτιµούν / τιµούν τη διαφορετικότητα.  

Η αλλαγή του περιεχοµένου της διδασκαλίας δεν επαρκεί για να ικανοποιηθούν αυτές οι νέες 

ανάγκες των υπερσυστηµάτων, εφόσον η ίδια η δοµή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

αποθαρρύνει τη λήψη πρωτοβουλιών και τη διαφορετικότητα. Από όλα τα παραπάνω, είναι σαφές το 

συµπέρασµα ότι το υπάρχον µοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αλλάξει. Αυτό αποτελεί το 

αντικείµενο έρευνας και µελέτης ενός νέου αναδυόµενου πεδίου που καλείται Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών 

Συστηµάτων (Educational Systems Design – ESD), το οποίο ασχολείται τόσο µε το ποια είδη αλλαγών 

απαιτούνται για αν ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες των υπερσυστηµάτων και των µαθητευοµένων 

(ένα θέµα προϊόντος) και µε το πώς θα προσεγγιστούν αυτές οι αλλαγές (ένα θέµα διαδικασίας).       

               

6.3.3. Επιπτώσεις για τις θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού 

Οι βασικές αλλαγές στα υπερσυστήµατα της διδασκαλίας και η ανάγκη για την αλλαγή του 

υπάρχοντος µοντέλου εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως είδαµε παραπάνω, έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 

για τις θεωρίες και τα µοντέλα διδακτικού σχεδιασµού.  

Οι θεωρητικοί και οι πρακτικοί ερευνητές, πρέπει να δηµιουργήσουν και να τελειοποιήσουν µία νέα 

γενιά θεωριών διδακτικού σχεδιασµού, προσανατολισµένων στη µάθηση, προκειµένου να βοηθήσουν 

τους εκπαιδευτικούς να αντιµετωπίσουν τις νέες διαµορφούµενες ανάγκες, όπως η εστίαση στη µάθηση 

και όχι στην ταξινόµηση, η υποβοήθηση της ανάπτυξης της πρωτοβουλίας (initiative), της οµαδικής 

εργασίας (teamwork), των δεξιοτήτων σκέψης (thinking skills) και της διαφορετικότητας (diversity).        

Η υγεία και η ποιότητα µιας θεωρίας διδακτικού σχεδιασµού, εξαρτάται επίσης από την ικανότητα 

της να περιλαµβάνει όλους τους «µετόχους» (stakeholders) στη διαδικασία σχεδιασµού (design process). 

Η πιο  σηµαντική ίσως από όλες τις επιπτώσεις είναι ότι αρκετά µεγάλο µέρος του σχεδιασµού πρέπει να 

γίνεται από τους µαθητευόµενους (χρήστες – σχεδιαστές) (user – designers) κατά τη διάρκεια της 

µάθησης τους. Οι νέες τεχνολογίες µπορούν να βοηθήσουν στο θέµα αυτό µε δύο τρόπους: α) µε τη 

βοήθεια υπολογιστικών συστηµάτων, όπως τα νοήµονα διδακτικά συστήµατα, τα οποία παράγουν 

επιλογές για τους µαθητευοµένους βασισµένα σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει από τους 
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µαθητευόµενους ή β) µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστηµάτων υποστήριξης της εκτέλεσης (Electronic 

Performance Support Systems – EPSS), τα οποία είναι συστήµατα τα οποία οι δάσκαλοι µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν προκειµένου να προσαρµόσουν ή να σχεδιάσουν τα δικά τους υλικά για τη διδασκαλία 

και το πλαίσιο για τις δραστηριότητες στις οποίες τα υλικά αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν (Reigeluth, 

1999b).  

Η ανάγκη για ένα νέο µοντέλο (paradigm) θεωριών διδακτικού σχεδιασµού, δε σηµαίνει ότι πρέπει 

να απορρίψουµε και να αποβάλλουµε ολοκληρωτικά το παλιότερο µοντέλο. Αντίθετα το νέο µοντέλο 

ανάπτυξης θεωριών διδακτικού σχεδιασµού είναι σηµαντικό να ενσωµατώσει το µεγαλύτερο µέρος της 

γνώσης που έχει παραχθεί από τα παλαιότερες θεωρίες διδακτικού σχεδιασµού, αλλά η γνώση αυτή 

πρέπει να αναδοµηθεί σε ουσιωδώς διαφορετικούς σχηµατισµούς ώστε να ικανοποιεί τις νέες 

διαµορφούµενες ανάγκες των µαθητευοµένων.            

 

6.4. Σύγκριση των θεωριών και µοντέλων διδακτικού σχεδιασµού 

Η σύγκριση των θεωριών και µοντέλων διδακτικού σχεδιασµού είναι πολύ δύσκολη, εφόσον 

ποικίλουν από µοντέλα που προτείνουν κατάλληλα οργανωµένο έντυπο υλικό, έως την υποστήριξη 

επίλυσης προβλήµατος (problem solving) ή τη δηµιουργία ανοικτών περιβαλλόντων µάθησης (open 

learning environments).       

Ένα πλαίσιο για τη σύγκριση των θεωριών και µοντέλων διδακτικού σχεδιασµού προτείνουν οι 

Reigeluth & Moore (1999), µε τα παρακάτω στοιχεία σύγκρισης (comparison elements): 

α) Είδη της µάθησης (Types of Learning)  

Σε ποια είδη της µάθησης απευθύνονται η θεωρία και οι διδακτικές µέθοδοι τις οποίες προτείνει; Τα 

είδη της µάθησης σύµφωνα µε την ταξινοµία του Reigeluth (Reigeluth & Moore, 1999) φαίνονται στο 

παρακάτω διάγραµµα. Αν και τα είδη της µάθησης φαίνονται διακριτά, πρέπει να τονίσουµε ότι µπορούν 

να επικαλύπτονται και ότι αποτελούν ένα είδος συνεχούς (continuum) υπό την έννοια ότι ενδεχοµένως να 

απαιτείται από τους µαθητευόµενους να έχουν αποµνηµονεύσει κάποιες πληροφορίες προκειµένου να 

εφαρµόσουν κάποια δεξιότητα, χωρίς αυτό να είναι πάντα απαραίτητο.  

 

 

 Είδη της µάθησης 

Αποµνηµόνευση 
Πληροφοριών 

Εφαρµογή 
δεξιοτήτων 

Κατανόηση 
σχέσεων 

Εφαρµογή γενικών 
δεξιοτήτων 

 

β) Έλεγχος της µάθησης (Control of Learning)   

Ποιος έχει τον έλεγχο της φύσης της διαδικασίας µάθησης: ο δάσκαλος, ο µαθητευόµενος ή ο 

σχεδιαστής της διδασκαλίας; Ο έλεγχος µπορεί να θεωρηθεί ότι «παίρνει τιµές» από ένα συνεχές, στου 

οποίου τα δύο άκρα βρίσκονται ο δασκαλοκεντρικός και ο µαθητοκεντρικός έλεγχος.  
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 γ) Εστίαση της µάθησης (Focus of Learning) 

Οι δραστηριότητες της µάθησης περιστρέφονται γύρω από συγκεκριµένα θέµατα ή προβλήµατα ή 

γύρω από κάτι άλλο; Η εστίαση της µάθησης µπορεί να ποικίλλει, από τη χρήση θεµάτων ειδικών 

περιοχής (domain specific) έως προβλήµατα που περιλαµβάνουν διαφορετικές αρχές (interdisciplinary). Η 

σύγκριση µπορεί να γίνει όχι µόνο ως προς τη δραστηριότητα, αλλά και ως προς το περιεχόµενο στο 

οποίο αυτή η δραστηριότητα βασίζεται.  

       
δ) Οµαδοποίηση για τη µάθηση (Grouping for Learning) 

Πώς οµαδοποιούνται οι µαθητευόµενοι, εργάζονται ατοµικά ή µε άλλους;   

 

ε) Αλληλεπιδράσεις για τη µάθηση (Interactions for Learning) 

Ποια είναι η πρωταρχική φύση της αλληλεπίδρασης: ∆άσκαλος µε µαθητή, µαθητής µε µαθητή, 

µαθητής µε υλικό;  

 
Αλληλεπιδράσεις για τη µάθηση  

Ανθρώπινες Μη ανθρώπινες 

∆άσκαλος – 
µαθητής 

Μαθητής – 
µαθητής  

Μαθητής – 
άλλη 

Μαθητής – 
εργαλεία  

Μαθητής – 
πληροφορίες 

Μαθητής – 
περιβάλλον  

Μαθητής – 
άλλη  

 

στ)  Υποστήριξη για τη µάθηση (Support for Learning)   

Ποια είδη και επίπεδα υποστήριξης δίνονται στο µαθητευόµενο; Ποια είδη γνωστικής υποστήριξης 

(cognitive support) δίνονται από το δάσκαλο ή τα υλικά; Ποια είδη πηγών είναι διαθέσιµα; Ποια είδη 

συναισθηµατικής υποστήριξης (emotional support) δίνονται;  

 

 

Άτοµα 

Οµαδοποίηση για τη µάθηση

Ζεύγη Μικρές οµάδες  
(3 – 6 ) 

Μεγάλες οµάδες 
(7+) 

Θέµατα που περιλαµβάνουν 
διαφορετικές αρχές 

Εστίαση της µάθησης

Θέµατα ειδικά 
περιοχής 

Προσανατολισµός 
στα προβλήµατα 

Προσανατολισµός 
στα θέµατα 

∆ασκαλοκεντρικός Μαθητοκεντρικός

Έλεγχος της µάθησης
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6.5. Θεωρίες και µοντέλα διδακτικού σχεδιασµού του γνωστικού τοµέα  

Ο C. Reigeluth στο βιβλίο του «Instructional Design Theories and Models Volume II: A New 

Paradigm of Instructional Theory» (Reigeluth, 1999a) παρουσιάζει µία συλλογή από θεωρίες και µοντέλα 

διδακτικού σχεδιασµού, τις οποίες αναπτύσσουν και υπογράφουν γνωστοί επιστήµονες της ∆ιδακτικής και 

της Εκπαίδευσης όπως H. Gardner, D. Perkins, M. Hannafin, R. Mayer, R. Schank, D. Schwartz, D. 

Jonassen, L. Landa, D. Merill, C. Reigeluth, A. Romiszowski, J. Moore και άλλοι.    

Οι θεωρίες και τα µοντέλα διδακτικού σχεδιασµού µπορούν να ταξινοµηθούν αντίστοιχα µε τα είδη 

µάθησης όπως αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 1.3., σε τρεις τοµείς: στον γνωστικό, τον συναισθηµατικό 

και τον κινητικό ή ψυχοκινητικό τοµέα. Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούµε σε µια επιλογή από 

θεωρίες και µοντέλα διδακτικού σχεδιασµού του γνωστικού τοµέα από το βιβλίο του C. Reigeluth 

(1999a). Για κάθε θεωρία ή µοντέλο θα ακολουθήσουµε τη δοµή: α) Σκοποί και προϋποθέσεις (Goals and 

preconditions), β) Αξίες (Values), γ) Μέθοδοι (Methods) και δ) Κύριες συνεισφορές (Major contributions).   

 

6.5.1. Η θεωρία της διδασκαλίας και µάθησης για κατανόηση των Perkins και Unger 

1. Σκοποί και προϋποθέσεις   

Η θεωρία της διδασκαλίας και µάθησης για κατανόηση (Teaching and Learning for Understanding) 

αναπτύχθηκε από τον D. Perkins και C. Unger, στη Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου του Harvard 

(Harvard University Graduate School of Education). Ο πρωταρχικός σκοπός της θεωρίας αυτής είναι η 

καλλιέργεια της κατανόησης ως ικανότητα εµφάνισης (performance capability). Έτσι, είναι προτεινόµενη 

µόνο στις καταστάσεις όπου η κατανόηση είναι κεντρικού ενδιαφέροντος (of central concern).  

 

2. Αξίες  

Κάποιες από τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται αυτή η θεωρία είναι:  

α) Να είναι κανείς ικανός να αναπτύξει τη γνώση µέσω της κατανόησης. 

β) Η µάθηση θεµάτων που είναι κεντρικά στην γνωστική περιοχή. 

γ) Η παρώθηση (motivation) («αυθεντική εµπλοκή, αφοσίωση και συναισθηµατική απάντηση»). 

δ)  Ενεργητική χρήση και µεταφορά της γνώσης. 

ε) ∆ιατήρηση (retention) της γνώσης.  

στ) Οργανωµένες, συστηµατικές προσεγγίσεις στην κατασκευαστική διδασκαλία.  

ζ) Μία ευρεία και ευέλικτη ποικιλία παιδαγωγικών στυλ, συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης διδασκαλίας.  

η) Οι µαθητές να παρέχουν υποστήριξη ο ένας στον άλλο. 

Γνωστική 
υποστήριξη 

Υποστήριξη για τη µάθηση 

Συναισθηµατική 
υποστήριξη 
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3. Μέθοδοι  

Οι κύριες µέθοδοι τις οποίες προσφέρει η θεωρία είναι: 

(Ι) Επιλογή παραγωγικών θεµάτων (generative topics) για µελέτη (δάσκαλος και µαθητές), τα οποία θα 

πρέπει να είναι:     

α) Κεντρικά στη γνωστική περιοχή.  

β) Προσβάσιµα και ενδιαφέροντα για τους µαθητές.  

γ) Ενδιαφέροντα για τον καθηγητή. 

δ) Να µπορούν να συνδεθούν µε θέµατα από διαφορετικές θεωρήσεις (diverse themes).  

 

(ΙΙ) Επιλογή και δηµόσια δήλωση σκοπών κατανόησης (understanding goals) (δάσκαλος και µαθητές), 

οι οποίοι πρέπει να είναι: 

α) Να είναι ένθετοι (nested), να περιέχουν δηλαδή υποστόχους.  

β) Να είναι κεντρικοί στη γνωστική περιοχή, αναφορικά µε: i) τη γνώση περιεχοµένου στην περιοχή, ii) 

τις µεθόδους της περιοχής, iii) τους σκοπούς της περιοχής και iv) τις µορφές έκφρασης της περιοχής.   

 

(ΙΙΙ) Ενασχόληση µε εµφανίσεις κατανόησης (understanding performances) (µαθητές) 

Σκοποί: 

α) Η προώθηση της κατανόησης των µαθητών. 

β) Η δηµόσια επίδειξη της κατανόησης των µαθητευοµένων µέχρι το συγκεκριµένο σηµείο.  

Κριτήρια: 

α) Θα πρέπει να σχετίζονται άµεσα µε τους σκοπούς κατανόησης.  

β) Θα πρέπει να αναπτύσσουν την κατανόηση µέσω της πρακτικής.  

i) Αναστοχαστική ενασχόληση σε προκλητικούς αλλά εφικτούς στόχους.  

ii) Οι ενασχολήσεις αυτές να αποτελούν µία ακολουθία (sequenced) προς ευρύτερες και βαθύτερες 

κατανοήσεις. 

 Εµφανίσεις εισαγωγής (entry performances): Εξερευνητικές (exploratory) 

 Μεσαίες στην ακολουθία εµφανίσεις (mid-sequence): Οργανωµένες – καθοδηγούµενη 

ανακάλυψη (organized – guided inquiry) 

 Εµφανίσεις κορύφωσης (culminating): Προϊόντα και / ή παρουσίαση (product and / or 

presentation).    

iii) Ανατροφοδότηση (feedback) και επανάληψη (revision)   

γ) Θα πρέπει να εµπλέκονται πολλαπλά στυλ µάθησης (learning styles) και µορφές έκφρασης.   

 

(IV) Παροχή διαρκούς εκτίµησης (ongoing assessment) (δάσκαλος), η οποία πρέπει να είναι: 

α) Σχετική, σαφής και δηµόσια. 

β) Συχνή. 

γ) Από πολλές πηγές.  

δ) Να χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της προόδου και την ενηµέρωση του σχεδιασµού.  
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4. Κύριες συνεισφορές  

Η εστίαση στην κατανόηση ως ένα σηµαντικό είδος µαθησιακού αποτελέσµατος. Η έµφαση στις 

εµφανίσεις (performances) ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ανάπτυξης (development) και της εκτίµησης 

(assessment) της κατανόησης. Μία διδακτική µεθοδολογία η οποία έχει πρακτικό νόηµα στους δασκάλους, 

κάνοντας λειτουργική µε έναν προσβάσιµο τρόπο µία ευρέως κατασκευαστική προσέγγιση στη διδασκαλία 

και τη µάθηση.       

 

6.5.2. Η θεωρία του σχεδιασµού κατασκευαστικών περιβαλλόντων µάθησης του 

Jonassen 

1. Σκοποί και προϋποθέσεις   

 H θεωρία του σχεδιασµού κατασκευαστικών περιβαλλόντων µάθησης (Designing Constructivist 

Learning Environments) αναπτύχθηκε από τον D. Jonassen, Καθηγητή ∆ιδακτικών Συστηµάτων 

(Instructional Systems) στο Πανεπιστήµιο Pennsylvania State University. Ο πρωταρχικός σκοπός της 

θεωρίας αυτής είναι η καλλιέργεια της επίλυσης προβλήµατος (problem solving) και της εννοιολογικής 

ανάπτυξης (conceptual development). Είναι προτεινόµενη για περιοχές που δεν είναι καλά ορισµένες (ill–

defined) ή δεν είναι καλά δοµηµένες (ill–structured).  

 

2. Αξίες  

Κάποιες από τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται αυτή η θεωρία είναι:  

α) Μάθηση η οποία προκαλείται από ένα πρόβληµα το οποίο δεν είναι καλά ορισµένο (ill–defined) ή 

δεν είναι καλά δοµηµένο (ill–structured) (ή µία ερώτηση, µία υπόθεση, µία εργασία κλπ). 

β) Ένα πρόβληµα ή ένας σκοπός µάθησης ο οποίος «ανήκει» («owned») στο µαθητή.  

γ) ∆ιδασκαλία η οποία περιέχει εµπειρίες οι οποίες διευκολύνουν την κατασκευή της γνώσης, µέσω της 

δηµιουργίας νοηµάτων (meaning making).    

δ) Μάθηση η οποία είναι ενεργητική και αυθεντική. 

 

3. Μέθοδοι  

Οι κύριες µέθοδοι τις οποίες προσφέρει η θεωρία είναι: 

1. Επιλογή ενός κατάλληλου προβλήµατος (ή ερώτησης, υπόθεσης, εργασίας κλπ) προκειµένου να 

εστιάσει η µάθηση πάνω σ’ αυτό, το οποίο:     

α) Να είναι ενδιαφέρον, σχετικό και ελκυστικό, προκειµένου να καλλιεργήσει την «ιδιοκτησία» 

(«ownership») του µαθητευόµενου. 

β) Να µην είναι καλά ορισµένο (ill–defined) ούτε καλά δοµηµένο (ill–structured).  

γ) Να είναι αυθεντικό, δηλαδή ότι κάνουν οι πρακτικοί (practitioners).  

δ) Ο σχεδιασµός του προβλήµατος θα πρέπει να απευθύνεται στο πλαίσιο του προβλήµατος (context), 

στην αναπαράσταση και στο χώρο χειρισµού του.  

2. Παροχή σχετικών περιπτώσεων ή παραδείγµατα που έχουν «δουλευτεί» (worked examples) 

προκειµένου να προκαλέσουν το συλλογισµό που βασίζεται στις περιπτώσεις (case – based reasoning) και 

να βελτιώσουν τη γνωστική ευελιξία (cognitive flexibility).    
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3. Παροχή επιλέξιµων από το µαθητευόµενο πληροφοριών (learner - selectable) ακριβώς την ώρα που 

απαιτείται (just – in – time)  

Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικές και εύκολα προσβάσιµες.  

4. Παροχή γνωστικών εργαλείων, τα οποία δηµιουργούν µία διανοητική σκαλωσιά για τις απαιτούµενες 

δεξιότητες, συµπεριλαµβανοµένων εργαλείων αναπαράστασης προβληµάτων, εργαλεία µοντελοποίησης 

της γνώσης, εργαλεία υποστήριξης της εµφάνισης (performance – support tools) και εργαλεία συλλογής 

πληροφοριών.  

5. Παροχή εργαλείων συζήτησης και συνεργασίας για να υποστηρίξουν κοινότητες συνοµιλίας 

(discourse communities), κοινότητες οικοδόµησης της γνώσης (knowledge – building) και κοινότητες 

µαθητευοµένων.  

6. Παροχή κοινωνικής υποστήριξης και υποστήριξης πλαισίου (social / contextual support).  

Η θεωρία προσφέρει επίσης τις παρακάτω διδακτικές δραστηριότητες προκειµένου να υποστηρίξει 

τη µάθηση: 

Α. Μοντελοποίηση της εµφάνισης και των καλυµµένων γνωστικών διαδικασιών. 

Β. Καθοδήγηση του µαθητευόµενου, µέσω της παροχής παρωθητικών ωθήσεων (motivational 

prompts), µε την παρακολούθηση και τη ρύθµιση της εµφάνισης του µαθητευόµενου, µε την πρόκληση 

του αναστοχασµού και / ή τη διατάραξη (perturbing) των µοντέλων του µαθητευόµενου. 

Γ. Παροχή µιας διανοητικής σκαλωσιάς (scaffold) στο µαθητευόµενο, προσαρµόζοντας τη δυσκολία 

των στόχων, µε την αναδόµηση του στόχου και / ή µε την παροχή εναλλακτικών εκτιµήσεων.            

 

4. Κύριες συνεισφορές  

Η εισαγωγή µεγάλου µέρους εργασίας στο χώρο της θεωρίας κατασκευής της γνώσης, σε ένα 

κατανοητό διδακτικό πλαίσιο.  

 

6.5.3. Η θεωρία της διδασκαλίας γενικών µεθόδων σκέψης του Landa 

1. Σκοποί και προϋποθέσεις   

Η θεωρία της διδασκαλίας γενικών µεθόδων σκέψης (Teaching General Methods of Thinking) 

αναπτύχθηκε από τον L. Landa, πρόεδρο της εταιρείας Landamatics International της Νέας Υόρκης, µίας 

εταιρείας συµβούλων εκπαίδευσης και διοίκησης. Ο πρωταρχικός σκοπός της θεωρίας αυτής, είναι η 

διδασκαλία γενικών µεθόδων σκέψης (η ανώτατη τάξη δεξιοτήτων σκέψης). Προτείνεται για όλες τις 

καταστάσεις, οι οποίες αν και διαφορετικές στο περιεχόµενο, έχουν παρόµοιες γενικές λογικές δοµές 

(συχνά κρυµµένες) οι οποίες επιτρέπουν σε κάποιον να τις χειριστεί πνευµατικά µε τον ίδιο τρόπο, 

χρησιµοποιώντας τις ίδιες γενικές διανοητικές λειτουργίες (general mental operations).       

 

2. Αξίες  

Κάποιες από τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται αυτή η θεωρία περιλαµβάνουν:  

α) Γενικές µεθόδους σκέψης (για επιτυχία στην εκπαίδευση, στη βιοµηχανία και στην σηµερινή εποχή 

της πληροφορίας). 
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β) Αναγνώριση γενικών λογικών δοµών διαφόρων θεµάτων γνωστικών αντικειµένων (subject matters), 

τα οποία καθορίζουν µεθόδους για την αντιµετώπιση αυτών των δοµών.   

 

3. Μέθοδοι  

Οι κύριες µέθοδοι (ή στρατηγικές) τις οποίες προσφέρει η θεωρία είναι: 

Στρατηγική 1: Καθοδηγούµενη ανακάλυψη (Guided discovery) 

1. Καθοδήγηση των µαθητών να ανακαλύψουν ένα σύστηµα διανοητικών λειτουργιών, κάτω από το 

οποίο βρίσκεται µία γενική µέθοδος σκέψης:     

Παροχή ενός στόχου (task) ή ενός προβλήµατος στους µαθητές και προτροπή να το εκτελέσουν.  

2. Υποβοήθηση των µαθητών να καταλάβουν τι έκαναν στο µυαλό τους καθώς εκτέλεσαν το στόχο και 

στη συνέχεια διατύπωση µιας µεθόδου η οποία αντιστοιχεί σε αυτό.  

α) Μπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να διαµορφώσουν ένα λεπτοµερές σύνολο οδηγιών (µία 

µέθοδο) ούτως ώστε άλλοι άνθρωποι να µπορούν να τις ακολουθήσουν για να εκτελέσουν το στόχο.  

β) Αν συναντήσουν δυσκολία, µπορούµε να τους εξηγήσουµε πώς να διαµορφώσουν τη µέθοδο.  

γ) Αναγνώριση µιας εµφανούς ή µιας κρυµµένης (υπονοούµενης) λογικής δοµής του περιεχοµένου του 

στόχου ή του προβλήµατος και σαφής περιγραφή της.  

δ) Επίδειξη του πως η λογική δοµή του περιεχοµένου καθορίζει τη µέθοδο αντιµετώπισης του. 

ε) Χρήση ενός διαγράµµατος ροής (flow chart) όταν θα βοηθήσει τους µαθητές να αναπαραστήσουν 

γραφικά τη µέθοδο.           

3. Υποβοήθηση των µαθητών να µάθουν να εφαρµόζουν τη µέθοδο η οποία ανακαλύφθηκε. 

Μπορούµε να προτρέψουµε τους µαθητές να εξασκηθούν, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που έχει 

ανακαλυφθεί (οδηγίες), µε ένα τρόπο βήµα προς βήµα, σε νέες περιπτώσεις. 

4. Υποβοήθηση των µαθητών να εσωτερικεύσουν τη µέθοδο. 

Μπορούµε να προτρέψουµε τους µαθητές να εξασκήσουν τη µέθοδο σε νέες περιπτώσεις χωρίς να 

κοιτάζουν τις οδηγίες, παρά χρησιµοποιώντας τις προσωπικές τους οδηγίες (self – instructions).  

5. Υποβοήθηση των µαθητών να αυτοµατοποιήσουν τη µέθοδο. 

Μπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να εφαρµόσουν τη µέθοδο σε νέες περιπτώσεις πολύ 

γρήγορα, χωρίς να χρησιµοποιούν ούτε τις προσωπικές τους οδηγίες (self – instructions). 

6. Επανάληψη των βηµάτων 1 – 5 για τη σταδιακή αύξηση του βαθµού γενικότητας της µεθόδου που 

ανακάλυψαν οι µαθητές.  

α) Στο βήµα 1 µπορούν να δοθούν στους µαθητές στόχοι (ή προβλήµατα) οι οποίοι βρίσκονται έξω 

από τη γνωστική περιοχή όπου αρχικά ανακαλύφθηκε και χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος και οι οποίοι 

απαιτούν µία τροποποίηση της µεθόδου που έχει ανακαλυφθεί.  

β) Στο βήµα 2 µπορούν να βοηθηθούν οι µαθητές να διατυπώσουν µία πιο γενική µέθοδο η οποία να 

λειτουργεί και στις δύο περιοχές.  

γ) Τα βήµατα 3 – 5 παραµένουν αµετάβλητα.  

 

Στρατηγική 2: Εκθετική διδασκαλία (Expository teaching) 
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Τα ίδια έξι βήµατα εµφανίζονται, µε τη διαφορά ότι τα πρώτα παρέχονται στους µαθητές σε έτοιµη 

µορφή, µε κατάλληλες παρουσιάσεις (demonstrations).   

 

Στρατηγική 3: Συνδυαστική προσέγγιση (Combination approach) 

Κάποια βήµατα διδάσκονται µέσω της ανακάλυψης και κάποια µέσω της εκθετικής µεθόδου, 

ανάλογα µε τους στόχους του καθηγητή (objectives).  

  

4. Κύριες συνεισφορές  

Η εστίαση σε γενικές µεθόδους σκέψης – την ανώτατη τάξη δεξιοτήτων σκέψης – ως ένα 

σηµαντικό είδος διδακτικού στόχου (teaching objective) και µαθησιακού αποτελέσµατος (learning 

outcome). Μία διδακτική µέθοδος η οποία βασίζεται σε επίπεδα ανάπτυξης διανοητικών δεξιοτήτων 

(mental skills development). Επιλογές για ανακαλυπτική και / ή εκθετική διδασκαλία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΚΕΤΩΝ  

 

7.1. ∆ιδακτική πράξη και υπολογιστές στα µαθήµατα Θετικών Επιστηµών 

Οι νέες τεχνολογικές µέθοδοι παρέχουν στο δάσκαλο εύχρηστα και αποτελεσµατικά εργαλεία τόσο 

στην παρουσίαση της νέας γνώσης, όσο και στο σχεδιασµό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες 

προάγουν την αυτενέργεια, την ερευνητική διάθεση και την συνεργασία µεταξύ των µαθητών, αλλά και 

βοηθούν τους µαθητές να ανακαλύψουν και να κατασκευάσουν τη νέα γνώση.  

Οι νέες τεχνολογικές µέθοδοι υποστηρίζουν κατά κύριο λόγο τις ανακαλυπτικές–κατασκευαστικές 

προσεγγίσεις (discovery learning / constructivistic approaches) στη διδασκαλία των Μαθηµατικών και των 

Θετικών Επιστηµών γενικότερα (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003). Οι ανακαλυπτικές–κατασκευαστικές 

διδακτικές προσεγγίσεις µπορούν να εφαρµοστούν µε τις µορφές της ελεύθερης και της καθοδηγούµενης 

ανακάλυψης. Προτείνουµε κατά κύριο λόγο τη χρήση των διδακτικών προσεγγίσεων καθοδηγούµενης 

ανακάλυψης (guided discovery) προκειµένου να έχουµε τα πλεονεκτήµατα των ανακαλυπτικών 

προσεγγίσεων, αποφεύγοντας όµως τα αδιέξοδα στα οποία µπορεί να καταλήξει η διαδικασία 

διδασκαλίας–µάθησης όταν εφαρµόζεται η ελεύθερη ανακάλυψη (Κορρές, 2000). Το µοντέλο της χρήσης 

του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου (cognitive tool ή mindtool), παρουσιάζεται από τη σύγχρονη 

έρευνα ως η πιο ενδεδειγµένη λύση για να υποστηρίξει την µάθηση µέσω ανακάλυψης και τις 

κατασκευαστικές διδακτικές προσεγγίσεις (Jonassen, 2000).  

Ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά στην παρουσίαση και µελέτη των 

γεωµετρικών ιδιοτήτων των διαφόρων εννοιών και µεγεθών τα οποία διδάσκονται στα µαθήµατα Θετικών 

Επιστηµών της ∆ευτεροβάθµιας και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως και των µεταβολών που 

συµβαίνουν στη γραφική παράσταση των εννοιών και µεγεθών ανάλογα µε τη µεταβολή των 

παραµέτρων. Με την κατάλληλη χρήση και υλοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα 

µαθηµατικά πακέτα, όπως το Mathematica, το Maple κλπ, όπως η ποιότητα των γραφικών (χρώµατα, 

πάχος γραµµών κλπ) και η δυνατότητα κίνησης (animation), οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε µια 

ζωντανή, δυναµική αντιµετώπιση των διαφόρων εννοιών και µεγεθών (Κυριαζής & Κορρές, 2001b). Η 

αντιµετώπιση αυτή αφενός ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των µαθητών για το µάθηµα και τα µαθηµατικά ή 

τις άλλες θετικές επιστήµες ως αντικείµενα αυτά καθαυτά, αφετέρου τους βοηθάει να ανακαλύψουν και 

να κατασκευάσουν τις διάφορες έννοιες µόνοι τους και οδηγεί σε µια µάθηση των εννοιών και κανόνων 

που έχει "νόηµα" (meaningful) (Kyriazis & Korres, 2002b).  

 

7.2. Παρουσίαση του µαθηµατικού πακέτου Mathematica   

7.2.1. Γενικά για το Mathematica 

Το Mathematica είναι ολοκληρωµένο περιβάλλον για τεχνικούς υπολογισµούς, το οποίο όταν 

πρωτοκυκλοφόρησε το 1988, είχε µία τεράστια επίδραση στον τρόπο που χρησιµοποιούνται οι 

υπολογιστές σε πολλούς τεχνικούς και άλλους χώρους. Λέγεται συχνά ότι το Mathematica σηµατοδότησε 
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το ξεκίνηµα των µοντέρνων τεχνικών υπολογισµών. Από τη δεκαετία του 1960 υπήρχαν διάφορα 

ανεξάρτητα πακέτα για συγκεκριµένους στόχους που αφορούσαν κυρίως αριθµητικούς και αλγεβρικούς 

υπολογισµούς και το σχεδιασµό γραφικών παραστάσεων. Το Mathematica παρουσίασε ένα και µοναδικό 

πακέτο, το οποίο µέσω µιας συµβολικής γλώσσας προγραµµατισµού, µπορούσε να χειριστεί το µεγάλο 

εύρος αντικειµένων που εµπλέκονται στους τεχνικούς υπολογισµούς, χρησιµοποιώντας µόνο ένα µικρό 

αριθµό βασικών εντολών (Wolfram, 1996).  

Αρχικά η επίδραση του Mathematica έγινε αισθητή κυρίως στη Φυσική, στη Μηχανική και στα 

Μαθηµατικά. Όσο όµως περνούν τα χρόνια το Mathematica έχει γίνει σηµαντικό σε ένα αξιοσηµείωτα 

µεγάλο εύρος πεδίων. Σήµερα χρησιµοποιείται σε όλες σχεδόν τις Επιστήµες – Φυσική, Βιολογία, 

Κοινωνικές Επιστήµες και άλλες – και πολλοί από τους πιο επιφανείς επιστήµονες του κόσµου είναι µεταξύ 

των πιο ένθερµων υποστηρικτών του. Έχει παίξει κρίσιµο ρόλο σε πολλές σηµαντικές ανακαλύψεις και 

είναι η βάση για χιλιάδες τεχνικά άρθρα. Στη Μηχανική, το Mathematica έχει γίνει ένα βασικό εργαλείο 

τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην παραγωγή και µέχρι τώρα ο σχεδιασµός πολλών από τα πιο σηµαντικά 

νέα προϊόντα στον κόσµο στηρίζεται σε κάποιο στάδιο του στο Mathematica.  

Στο εµπόριο, το Mathematica  έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πολύπλοκης 

οικονοµικής µοντελοποίησης, καθώς και έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε πολλά είδη γενικού σχεδιασµού 

και αναλύσεων. Το Mathematica έχει επίσης αναδυθεί ως ένα σηµαντικό εργαλείο στην Επιστήµη των 

Υπολογιστών και στην ανάπτυξη λογισµικού: το µέρος του που χρησιµοποιείται ως γλώσσα 

προγραµµατισµού χρησιµοποιείται ευρέως ως ένα ερευνητικό περιβάλλον, ένα περιβάλλον διεπαφής 

(interface environment), ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη πρωτοτύπων (prototyping environment) 

(Wolfram, 1996).        

Το µεγαλύτερο µέρος των χρηστών του Mathematica είναι τεχνικοί επαγγελµατίες. Το Mathematica 

όµως χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό στην εκπαίδευση, όπου πολλά µαθήµατα, από µαθήµατα Λυκείου 

έως και  προπτυχιακά και µεταπτυχιακά πανεπιστηµιακά µαθήµατα, βασίζονται σε αυτό. Επιπρόσθετα, µε 

την διαθεσιµότητα των µαθητικών εκδόσεων (student versions), το Mathematica έχει γίνει ένα σηµαντικό 

εργαλείο τόσο για τους φοιτητές τεχνικών όσο και µη τεχνικών σχολών ανά τον κόσµο.  

Η βάση των χρηστών του περιλαµβάνει ανθρώπους από όλες τις ηπείρους, µε ηλικίες από δέκα 

ετών και πάνω και περιλαµβάνει για παράδειγµα καλλιτέχνες, συνθέτες, γλωσσολόγους και δικηγόρους. 

Υπάρχουν πολλοί επίσης που από προσωπικό ενδιαφέρον χρησιµοποιούν το Mathematica για να 

επεκτείνουν τα ενδιαφέροντα τους στις Επιστήµες, στα Μαθηµατικά και στους Υπολογιστές. Από τότε που 

το Mathematica πρωτοκυκλοφόρησε, η βάση χρηστών του έχει αυξηθεί σταθερά και σήµερα ο συνολικός 

αριθµός των χρηστών του ξεπερνάει το ένα εκατοµµύριο. Το Mathematica είναι βασικό εργαλείο πολλών 

οργανισµών, και χρησιµοποιείται σήµερα στις 50 επιχειρήσεις µε το µεγαλύτερο πλούτο στον κόσµο, στα 

15 σηµαντικότερα τµήµατα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ και στα 50 µεγαλύτερα πανεπιστήµια στον κόσµο.  

Σε τεχνικό επίπεδο, το Mathematica είναι ένα από τα µεγαλύτερα προγράµµατα µίας εφαρµογής 

που αναπτύχθηκε ποτέ και περιλαµβάνει ένα µεγάλο πλήθος από πρωτότυπους αλγορίθµους και 

σηµαντικές τεχνικές καινοτοµίες. Μεταξύ αυτών των καινοτοµιών είναι η έννοια του «notebook», δηλαδή 

του ανεξαρτήτου πλατφόρµας αλληλεπιδραστικού εγγράφου (platform – independent interactive 

document). Τα «notebooks» έχουν γίνει ήδη βασικό στοιχείο για πολλά είδη σηµειώσεων µαθηµάτων και 
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άρθρων και µε τις νέες δυνατότητες στις εκδόσεις του Mathematica, έχουν αρχίσει να αποτελούν µία 

βασική µορφή δηµοσίευσης τεχνικών άρθρων στο διαδίκτυο και αλλού (Wolfram, 1996).  

Η ανάπτυξη του Mathematica έχει γίνει από την Wolfram Research, της οποίας ηγείται ο Stephen 

Wolfram. Σήµερα υπάρχουν πάνω από 100 εξειδικευµένα εµπορικά πακέτα διαθέσιµα για το Mathematica, 

όπως και διάφορα περιοδικά και περισσότερα από 200 βιβλία αφιερωµένα στο σύστηµα.  

 
7.2.2. Το Mathematica ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Το Mathematica είναι ένα µαθηµατικό πακέτο, το οποίο συνδυάζει τα χαρακτηριστικά:  

α) ενός πακέτου συµβολικής άλγεβρας, εφόσον µπορεί να κάνει αλγεβρικές πράξεις, όπου το 

αποτέλεσµα µπορεί να περιέχει µία ή περισσότερες µεταβλητές,  

β) ενός εργαλείου οπτικοποίησης, εφόσον δίνει τη δυνατότητα για τη σχεδίαση γραφικών 

παραστάσεων στο επίπεδο και στο χώρο µε ευκολία, ταχύτητα και ακρίβεια,  

γ) ενός εργαλείου µοντελοποίησης συστηµάτων, εφόσον µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία 

µοντέλων πραγµατικών καταστάσεων αλλά και θεωριών από διάφορους τοµείς των Θετικών κυρίως 

Επιστηµών και τη διερεύνηση τους µέσω στατικών και δυναµικών µεθόδων αναπαράστασης που 

επιτρέπουν την παρατήρηση της µεταβολής της συµπεριφοράς του µοντέλου ανάλογα µε τη µεταβολή 

των παραµέτρων,  

δ) ενός µικρόκοσµου, εφόσον είναι ένα εξερευνητικό µαθησιακό περιβάλλον για τις έννοιες των 

µαθηµατικών και των µαθηµάτων θετικών επιστηµών γενικότερα, µέσα στο οποίο ο µαθητευόµενος 

µπορεί να ασχοληθεί µε την κατασκευή και τον έλεγχο εσωτερικών διανοητικών µοντέλων, τα οποία στη 

συνέχεια µπορεί να τα αναπαραστήσει στο ίδιο περιβάλλον, έχοντας στη διάθεση του ένα ολοκληρωµένο 

συνδυασµό µικρόκοσµου–εργαλείου µοντελοποίησης–εργαλείου οπτικοποίησης σε ένα µόνο εργαλείο και     

ε) µιας γλώσσας προγραµµατισµού, µε τις δοµές της ακολουθίας, της επιλογής και της επανάληψης 

όπως και την ύπαρξη και δυνατότητα ορισµού διαφόρων δοµών δεδοµένων.  

Το Mathematica µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά ως νοητικό εργαλείο στην υποστήριξη 

ανακαλυπτικών–κατασκευαστικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Μαθηµατικών και άλλων 

µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών, τόσο στη ∆ευτεροβάθµια όσο και στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, εφόσον 

δίνει τη δυνατότητα:  

α) Να σχεδιάσουµε εύκολα και γρήγορα τη γραφική παράσταση οποιασδήποτε συνάρτησης ή 

καµπύλης στο επίπεδο ή στο χώρο, µέσω του τύπου της συνάρτησης ή της εξίσωσης της καµπύλης. 

β) Να µελετήσουµε αναλυτικά τις γεωµετρικές ιδιότητες και τα γεωµετρικά µεγέθη που αναφέρονται 

στις συναρτήσεις ή στις καµπύλες του επιπέδου και του χώρου είτε µέσω στατικών αναπαραστάσεων οι 

οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν πολλαπλές καµπύλες στο ίδιο σχήµα ή µέσω δυναµικών 

αναπαραστάσεων και κίνησης (animation).  

γ) Να κάνουµε εύκολα, γρήγορα και µε µεγάλη ακρίβεια πολύπλοκους υπολογισµούς αριθµητικούς ή 

αλγεβρικούς, οι οποίοι µπορούν να περιλαµβάνουν τόσο υπολογισµούς ορίων, παραγώγων, µερικών 

παραγώγων και ολοκληρωµάτων απλών και διπλών, όπως και τη λύση εξισώσεων. 

Το Mathematica είναι ένα εύχρηστο εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις 

προγραµµατισµού και επιτρέπει στους δασκάλους των Μαθηµατικών και των άλλων Θετικών Επιστηµών, 
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να οπτικοποιούν τις διάφορες έννοιες και τα διάφορα µεγέθη, ώστε να µη φαντάζουν ξένα και απρόσιτα 

στους µαθητές. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες στις οποίες οι µαθητές θα µπορούν να 

αυτενεργούν και να πειραµατίζονται µε τον απ’ ευθείας χειρισµό των διαφόρων εννοιών και γεωµετρικών 

µεγεθών στα πλαίσια του λογισµικού, αναπτύσσοντας µε τον τρόπο αυτό, µία στάση εξερεύνησης και 

πειραµατισµού απέναντι στη γνώση. Επίσης να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες στις οποίες 

οι µαθητές θα µπορούν να διαµορφώνουν εικασίες σχετικά µε τα θέµατα που διαπραγµατεύονται, τις 

οποίες να ελέγχουν χρησιµοποιώντας το ίδιο το λογισµικό. Μ’ αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η 

διαισθητική σκέψη των µαθητών. Τέλος να ελέγχουν οι ίδιοι οι µαθητές, πειραµατικά, τα συµπεράσµατα 

τα οποία τους παρουσιάζει ο δάσκαλος, ούτως ώστε η αλήθεια να προκύπτει ως προϊόν διαπραγµάτευσης 

και συµφωνίας µεταξύ των µελών της τάξης. έχουµε µε τον τρόπο αυτό µία κοινωνική κατασκευή της 

γνώσης. 

 

7.3. Χειρισµός του Mathematica   

Για να εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή πληκτρολογήσουµε ή να «φορτώσουµε» στη µνήµη 

οποιοδήποτε ορισµό πρέπει να πατήσουµε SHIFT και ENTER, ή αριθµητικό ENTER. Προτού εκτελεστεί 

οποιαδήποτε εντολή ή γίνει δεκτός οποιοσδήποτε ορισµός, γίνεται συντακτικός έλεγχος από το 

Mathematica. Στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος στην σύνταξη κάποιας εντολής ή ορισµού, το 

πρόγραµµα εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα, υπογραµµίζοντας το σηµείο στο οποίο έχει γίνει το λάθος. 

Στη συνέχεια θα δούµε το συµβολισµό των βασικών µαθηµατικών συµβόλων, πράξεων και 

αντικειµένων στο Mathematica. Επίσης θα δούµε πως µπορούµε να σχεδιάζουµε γραφικές παραστάσεις 

συναρτήσεων µίας ή δύο µεταβλητών, καµπύλων και διανυσµάτων στο επίπεδο ή στο χώρο (Wolfram, 

1996, Gray, 1998 και Torrence & Torrence, 1999).  

 

7.3.1. Συµβολισµός στο Mathematica   

Ο συµβολισµός στο Mathematica, αν και είναι παρόµοιος µε τον συνήθη µαθηµατικό συµβολισµό, 

παρουσιάζει κάποιες ουσιώδεις διαφορές µ’ αυτόν. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τον συµβολισµό των 

βασικών µαθηµατικών συµβόλων, πράξεων και αντικειµένων στο Mathematica, συγκριτικά µε τον συνήθη 

µαθηµατικό συµβολισµό:  

1) Οι παρενθέσεις στα µαθηµατικά έχουν διάφορες σηµασίες και χρήσεις. Ας δούµε για καθεµιά από τις 

χρήσεις αυτές ποιος είναι ο αντίστοιχος συµβολισµός στο Mathematica: 

Χρήση Παρένθεσης Συνήθης Συµβολισµός Συµβολισµός στο Mathematica 

Σηµείο του ℜ 2 ή του ℜ 3 (x1, y1) ή (x1, y1, z1)  {x1, y1} ή {x1, y1, z1} 

Οµαδοποίηση a ( b + c) a (b + c) ή a * (b + c) 

Συνάρτηση f εφαρµοσµένη σε µια 

µεταβλητή x 
f(x) f[x] 

 

2) Η ισότητα συµβολίζεται µε διάφορους τρόπους ανάλογα µε τη χρήση της. Συγκεκριµένα: 
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Χρήση Ισότητας Συνήθης Συµβολισµός Συµβολισµός στο Mathematica 

Ορισµός συνάρτησης µίας 

µεταβλητής  
f(x) = έκφραση του x f[x_] := έκφραση του x 

Ορισµός συνάρτησης δύο 

µεταβλητών 
f(x, y) = έκφραση των x, y f[x _ , y _ ] := έκφραση των x, y 

Αντικατάσταση x = α x = α 

Παράσταση ή επίλυση εξίσωσης α x + β y = γ 
α x + β y = = γ   

ή  α * x + β * y = = γ 

 

3) Ο πολλαπλασιασµός συµβολίζεται µε ένα κενό ή έναν αστερίσκο *. Πολλές φορές είναι απαραίτητο 

να χρησιµοποιούµε τον αστερίσκο, όταν µία έκφραση πρόκειται να συνεχιστεί σε µία επόµενη γραµµή. 

4) Το εσωτερικό γινόµενο δύο διανυσµάτων (a1, a2) και (b1, b2) του ℜ 2 συµβολίζεται µε ., δηλαδή   

{a1, a2}.{ b1, b2} και επιστρέφει την έκφραση: a1 b1 + a2 b2.  

5) Στο Mathematica, όπως στα συνήθη µαθηµατικά, οι συναρτήσεις διακρίνονται από τις τιµές τους. Η 

f είναι µία συνάρτηση της οποίας η τιµή στο x (το οποίο µπορεί να είναι είτε µία παράµετρος ή ένας 

αριθµός) είναι η f[x].  

6) Οι παράγωγοι συναρτήσεων µίας µεταβλητής και οι µερικές παράγωγοι συναρτήσεων δύο 

µεταβλητών υπολογίζονται ως εξής:   

Χρήση Συµβόλου Συνήθης Συµβολισµός Συµβολισµός στο Mathematica 

Παράγωγος συνάρτησης f ως 

προς µεταβλητή x 
f΄(x) ή 

 xd
f d

 f '[ x ]  ή  D[ f[x], x ] 

Tιµή της παραγώγου µιας 

συνάρτησης f στο x = a 
f΄(a) ή 

 xd
f d

|x = a f '[a]  ή  D[ f[x], x ] /. x –> a 

∆εύτερη παράγωγος µιας 

συνάρτησης f ως προς µια 

µεταβλητή x 

f΄΄(x) ή 
2

2

 xd
f d

 f ''[ x ]  ή  D[ f[x], {x, 2}] 

Μερική παράγωγος συνάρτησης 

f[x, y] ως προς x x
f∂

∂
 D[ f[x, y], x ]  ή  ∂ x f[ x, y ] 

Μερική παράγωγος δεύτερης 

τάξης συνάρτησης f[x, y] ως 

προς x 

2

2

 x 

f 

∂
∂

 D[ f[x, y], {x, 2}]  ή  ∂ x , x  f[ x, y ] 

Μερική παράγωγος συνάρτησης 

f[x, y] ως προς x και ως προς y  x y 
f 2

∂∂
∂

 ∂ y , x  f[ x, y ] 

 

7) Τα ολοκληρώµατα µιας συνάρτησης συµβολίζονται ως εξής:  
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Χρήση Συµβόλου Συνήθης Συµβολισµός Συµβολισµός στο Mathematica 

Αόριστο ολοκλήρωµα συνάρτησης f 

ως προς µεταβλητή x 
∫ dx )x( f   Integrate[ f[x], x] ή ∫ dx ]x[ f  

Ορισµένο ολοκλήρωµα συνάρτησης 

f ως προς µεταβλητή x στο 

διάστηµα [a, b]  

∫
b
a dx )x(f   Integrate[f[x], {x, a, b}] ή ∫

b
a dx [x] f  

Αόριστο διπλό ολοκλήρωµα 

συνάρτησης f ως προς µεταβλητές x 

και y 

f (x, y) dx dy∫∫  
Integrate [ Integrate[ f[x, y], x],  y] ή 

∫∫ f [x, y] dx dy  

Ορισµένο διπλό ολοκλήρωµα 

συνάρτησης f ως προς µεταβλητές x 

και y στην περιοχή [a, b] x [c, d] 

dy dx  )y ,x(f  d  
c  

b  
a  ∫ ∫

 

Integrate[f[x, y], {x, a, b}, {y, c, d}] ή 

dy dx  ]y ,x[f  d  
c  

b  
a  ∫ ∫  

 

8) Οι πίνακες 2 x 2 και 3 x 3 και τα βασικά µεγέθη και είδη πινάκων που χρησιµοποιούνται στην Γραµµική 

Άλγεβρα συµβολίζονται ως εξής: 

Χρήση Συµβόλου Συνήθης Συµβολισµός Συµβολισµός στο Mathematica 

Ορισµός πίνακα 2 x 2 Α = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
d   c
b   a

 A= {{a, b},{c, d}} 

Ορισµός πίνακα 3 x 3 Α = 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

ihg
fed
cba

 A= {{a, b, c},{d, e, f},{g, h, i}} 

Υπολογισµός ορίζουσας 

πίνακα 
| Α | Det[Α] 

Υπολογισµός αντιστρόφου του 

πίνακα A  
Α – 1 Inverse[A] 

Υπολογισµός αναστρόφου του 

πίνακα Α 
ΑΤ Transpose[Α] 

 

7.3.2. Γραφικές παραστάσεις στο επίπεδο και στο χώρο   

7.3.2.1. Χάραξη γραφικής παράστασης πραγµατικής συνάρτησης µίας ή δύο 

πραγµατικών µεταβλητών  

Θεωρούµε µία πραγµατική συνάρτηση πραγµατικής µεταβλητής µε τύπο f(x) = έκφραση του x, 

όπου x ∈ (a, b). Η βασική εντολή για τη χάραξη της γραφικής παράστασης µιας πραγµατικής συνάρτησης 

µίας πραγµατικής µεταβλητής είναι η Plot. Η εντολή Plot συντάσσεται µε τους εξής τρόπους: 

α) Plot[ f[x], {x, a, b}, επιλογές] 
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β) Plot[ f[x] // Evaluate, {x, a, b}, επιλογές] 

Θεωρούµε µία πραγµατική συνάρτηση δύο πραγµατικών µεταβλητών µε τύπο f(x, y) = έκφραση 

των x και y, όπου x ∈ (a, b) και y ∈ (c, d). Η βασική εντολή για τη χάραξη της γραφικής παράστασης µιας 

πραγµατικής συνάρτησης δύο πραγµατικών µεταβλητών είναι η Plot3D. Η εντολή Plot3D συντάσσεται µε 

τους εξής τρόπους: 

α) Plot3D[ f[x, y], {x, a, b}, {y, c, d}, επιλογές] 

β) Plot3D[ f[x, y] // Evaluate, {x, a, b}, {y, c, d}, επιλογές] 

Η διαφορά των δύο παραπάνω εντολών είναι η εξής: Χωρίς τη χρήση της εντολής //Evaluate, το 

πρόγραµµα αρχικά υπολογίζει ποιες τιµές του x από το διάστηµα (a, b) θα χρησιµοποιηθούν και στη 

συνέχεια εκτιµάει και υπολογίζει την τιµή της f σε καθεµιά από τις τιµές αυτές. Με τη χρήση της εντολής 

//Evaluate, το πρόγραµµα αρχικά εκτιµάει την f δηµιουργώντας µία συµβολική έκφραση στα πλαίσια της 

µεταβλητής x και στη συνέχεια εκτιµάει αυτήν την έκφραση αριθµητικά για τις συγκεκριµένες τιµές του x 

που απαιτούνται για τη χάραξη της γραφικής παράστασης.  

 

Οι επιλογές στην Plot και την Plot3D µπορούν να περιλαµβάνουν: 

1) Την εντολή AspectRatio, η οποία ορίζει την αναλογία ύψους–πλάτους του γραφήµατος.  

Η εντολή AspectRatio –> Automatic µας εξασφαλίζει ισότητα µονάδων στους δύο άξονες, δηλαδή 

ορθοκανονικό σύστηµα αξόνων. 

Η προκαθορισµένη τιµή (default) για την AspectRatio είναι 0.618, δηλαδή ο αντίστροφος του 

λεγόµενου «χρυσού λόγου» 
2

51+
.  

2) Την εντολή Ticks, η οποία αναφέρεται στη διαγράµµιση των αξόνων. 

Ειδικότερα η εντολή Ticks –> None αφαιρεί τη διαγράµµιση από τους άξονες.  

Η εντολή Ticks –> {Range[a, b, step1], Range[c, d, step2]} ορίζει τη διαγράµµιση στον άξονα x´x 

να είναι µεταξύ των a και b µε βήµα step1 και τη διαγράµµιση στον άξονα y΄y να είναι µεταξύ των c και d 

µε βήµα step2. Με την εντολή Ticks –> {Range[a, b, step1], Automatic} η διαγράµµιση στον άξονα y΄y 

καθορίζεται αυτόµατα.  

Η εντολή Ticks –> {{x1, {x2, " "}, x3 , {x4, " "}}, {y1, {y2, " "}, y3 , {y4, " "}}} τοποθετεί στον άξονα 

x΄x τα σηµεία x1, x2, x3, x4, δεν εµφανίζει όµως τις τιµές που εµφανίζονται µε τη µορφή {xi , " "} στη 

διαγράµµιση των αξόνων και αντίστοιχα στον άξονα y΄y τα σηµεία y1, y2, y3, y4 αποκρύπτοντας τις τιµές 

των {yi , " "}. Με την εντολή Ticks –> {{x1, {x2, " "}, x3 , {x4, " "}}, Automatic} η διαγράµµιση στον άξονα 

y΄y καθορίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα. 

3) Την εντολή Axes, µε την οποία καθορίζεται η ύπαρξη ή µη αξόνων. 

Ειδικότερα η εντολή Axes –> None αφαιρεί τους άξονες. Η εντολή Axes –> {True, False} εµφανίζει 

τον άξονα x΄x και αφαιρεί τον άξονα y΄y. 

4) Την εντολή PlotRange, η οποία αναφέρεται στα σηµεία τα οποία πρόκειται να συµπεριληφθούν 

στην γραφική παράσταση.  
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Ειδικότερα η εντολή PlotRange  –> {{a, b}, {c, d}} καθορίζει ότι θα χαραχθεί το τµήµα του ίχνους 

της καµπύλης το οποίο βρίσκεται µεταξύ των ευθειών x = a, x = b (ως προς τον άξονα x΄x) και y = c, y 

= d (ως προς τον άξονα y΄y).  

Η εντολή PlotRange  –> All επιτρέπει τη χάραξη όλων των σηµείων του γραφήµατος.  

Με την εντολή PlotRange –> Automatic βρίσκεται η κατανοµή των τιµών των συντεταγµένων των 

σηµείων που εµφανίζονται στο γράφηµα και εξαιρούνται τα σηµεία εκείνα τα οποία βρίσκονται επαρκώς 

εκτός της κατανοµής. Η προκαθορισµένη τιµή (default) είναι η PlotRange –> Automatic.   

5) Την εντολή PlotPoints, η οποία καθορίζει το πλήθος των σηµείων στα οποία πρόκειται να εκτιµηθεί 

η καµπύλη προκειµένου να χαραχθεί το γράφηµα του ίχνους της. Προκειµένου να έχουµε µεγαλύτερη 

ακρίβεια στη σχεδίαση, η καµπύλη θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ένα µεγάλο αριθµό σηµείων.  

6) Την εντολή PlotStyle, η οποία καθορίζει το είδος των γραµµών ή των σηµείων που πρόκειται να 

σχεδιαστούν. Η εντολή PlotStyle µπορεί να περιλαµβάνει τις εξής παραµέτρους:  

α) Την παράµετρο Thickness[value1], η οποία καθορίζει το πάχος της γραµµής που σχεδιάζεται 

ανάλογα µε την τιµή της value1. H παράµετρος value1 παίρνει τιµές στο [0, 1].  

β) Την παράµετρο GrayLevel[value2], η οποία χρωµατίζει την καµπύλη στις αποχρώσεις του γκρι. Η 

παράµετρος value2 παίρνει τιµές στο [0, 1], µε GrayLevel[0] να αντιστοιχεί στο µαύρο και GrayLevel[1] 

να αντιστοιχεί στο άσπρο. 

γ) Την παράµετρο RGBColor[red, green, blue], η οποία χρωµατίζει την καµπύλη µε συνδυασµούς του 

κόκκινου, πράσινου και µπλε χρώµατος. Οι παράµετροι red, green, blue παίρνουν τιµές στο [0, 1] και ο 

συσχετισµός τους καθορίζει την υφή του τελικού χρώµατος. 

Η επιλογή RGBColor[1,0,0] αντιστοιχεί στο κόκκινο, η επιλογή RGBColor[0,1,0] αντιστοιχεί στο 

πράσινο, η επιλογή RGBColor[0,0,1] αντιστοιχεί στο µπλε, η επιλογή RGBColor[1,1,0] αντιστοιχεί στο 

κίτρινο και η επιλογή RGBColor[0,1,1] αντιστοιχεί στο γαλάζιο.  

δ) Την παράµετρο Hue[value] η οποία χρωµατίζει την καµπύλη ανάλογα µε την τιµή της value η οποία 

παίρνει τιµές στο [0,1].   

Η επιλογή Hue[1] αντιστοιχεί στο κόκκινο, η επιλογή Hue[0.7] αντιστοιχεί στο µπλε, η επιλογή 

Hue[0.5] αντιστοιχεί στο γαλάζιο, οι επιλογές Hue[0.4] και Hue[0.3]  αντιστοιχούν σε αποχρώσεις του 

πράσινου, η επιλογή Hue[0.2] αντιστοιχεί στο κίτρινο και η επιλογή Hue[0.1] αντιστοιχεί στο πορτοκαλί.  

Η εντολή PlotStyle µπορεί να εµφανιστεί µε τις εξής µορφές: 

α) PlotStyle –> παράµετρος, αν έχουµε µόνο µία παράµετρο, 

β) PlotStyle –> {παράµετρος1, παράµετρος2, …}, αν έχουµε περισσότερες από µία παραµέτρους.  

7) Την εντολή AxesLabel, η οποία καθορίζει τίτλους για τους άξονες.  

Ειδικότερα, η εντολή AxesLabel –> {τίτλος x–άξονα , τίτλος y–άξονα} αποδίδει τίτλους και στους 

δύο άξονες, ενώ η εντολή AxesLabel –> τίτλος, αποδίδει τίτλο µόνο στον κατακόρυφο άξονα. Στις 

γραφικές παραστάσεις του επιπέδου οι τίτλοι τοποθετούνται στην άκρη του κάθε άξονα.  

Η εντολή AxesLabel –> None αφαιρεί τους τίτλους από τους άξονες.  

8) Την εντολή AxesOrigin, η οποία καθορίζει την αρχή των αξόνων, δηλαδή  το σηµείο τοµής των 

αξόνων που σχεδιάζονται.  
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Ειδικότερα, η εντολή AxesOrigin –> {x, y} καθορίζει ότι το σηµείο τοµής των αξόνων είναι το 

σηµείο (x, y).  

Η εντολή AxesOrigin –> Automatic χρησιµοποιεί έναν εσωτερικό αλγόριθµο για τον προσδιορισµό 

του σηµείου τοµής των αξόνων. Αν το σηµείο (0, 0) βρίσκεται µέσα ή κοντά στην περιοχή που 

σχεδιάζεται τότε συνήθως επιλέγεται αυτό ως η αρχή των αξόνων.    

9) Την εντολή DefaultFont, η οποία καθορίζει τη γραµµατοσειρά και το µέγεθος της γραµµατοσειράς, 

τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στη διαγράµµιση των αξόνων και στους τίτλους των αξόνων ή του 

γραφήµατος.  

Ειδικότερα η επιλογή DefaultFont –> {"Times", 13} καθορίζει η γραµµατοσειρά στους άξονες και 

στους τίτλους αξόνων και γραφήµατος να είναι η "Times New Roman" και το µέγεθος της 

γραµµατοσειράς 13 στ.  

10) Την εντολή ViewPoint (η οποία αφορά µόνο την εντολή Plot3D), η οποία καθορίζει το σηµείο στο 

χώρο από το οποίο θεωρούνται τα αντικείµενα που έχουν σχεδιαστεί.  

 

7.3.2.2. Χάραξη περισσότερων από µίας γραφικών παραστάσεων στο ίδιο γράφηµα 

Για τη χάραξη περισσότερων από µίας γραφικών παραστάσεων στο ίδιο γράφηµα: 

(Ι) Για να σχεδιάσουµε στο ίδιο γράφηµα δύο συναρτήσεις f, g: (a, b) → ℜ, µε το ίδιο πεδίο ορισµού, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την Plot µε την εξής σύνταξη:  

Plot[ {f[x], g[x]} //Evaluate, {x, a, b}, επιλογές] 

Οι περισσότερες επιλογές στην παραπάνω εντολή είναι οι ίδιες µε τις επιλογές της συνήθους 

σύνταξης της εντολής. Η επιλογή που διαφέρει είναι η PlotStyle, η οποία συντάσσεται:  

α) Αν έχουµε µία παράµετρο για την κάθε συνάρτηση:  

PlotStyle –> {παράµετρος συνάρτησης f, παράµετρος συνάρτησης g} 

β) Αν έχουµε περισσότερες από µία παραµέτρους για την κάθε καµπύλη: 

PlotStyle –> {{παράµετρος1 της f, παράµετρος2 της f, …}, {παράµετρος1 της g, παράµετρος2 της g, 

…}} 

  

(ΙΙ) Για να σχεδιάσουµε δύο πραγµατικές συναρτήσεις πραγµατικής µεταβλητής: f: (a, b) → ℜ  και g: 

(c, d) → ℜ  οι οποίες δεν έχουν απαραίτητα το ίδιο πεδίο ορισµού, στο ίδιο γράφηµα, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε την εντολή Show. Η εντολή Show συντάσσεται ως εξής: 

Show[αντικείµενο1, αντικείµενο2, …, επιλογές] 

Τα αντικείµενα που εµφανίζονται στην εντολή Show µπορούν να είναι είτε διανύσµατα ή γραφικές 

παραστάσεις καµπύλων ή συναρτήσεων στο επίπεδο.  

Οι επιλογές που εµφανίζονται στην εντολή Show είναι οι ίδιες µε τις επιλογές της εντολής Plot, µε 

διαφορές στις προκαθορισµένες τιµές (default) των εντολών. Για παράδειγµα η προκαθορισµένη τιµή για 

την εντολή Axes στην Show είναι Axes –> False. 

Ειδικότερα για τις συναρτήσεις f και g χρησιµοποιούµε τις εντολές:          

p = Plot[ f[x] //Evaluate, {x, a, b}, επιλογές] 

q = Plot[ g[x] //Evaluate, {x, c, d}, επιλογές] 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 141

Show[p, q, …, επιλογές] 

Η αντικατάσταση των γραφηµάτων των δύο καµπύλων µε p και q αντίστοιχα, µας επιτρέπει να 

χρησιµοποιούµε τα εν λόγω γραφήµατα ως αντικείµενα, στα οποία αναφερόµαστε µε τα ονόµατα p και q. 

 

(ΙΙΙ) Για να σχεδιάσουµε στο ίδιο γράφηµα τo ίχνoς µιας συνάρτησης f [n]: (a, b) → ℜ για 

διαφορετικές τιµές κάποιας παραµέτρου n της συνάρτησης, χρησιµοποιούµε την εντολή Table σε 

συνδυασµό µε την Plot. Η σύνταξη της εντολής είναι:  

Plot[Table[ f[n][x], {n, n1, n2, step}] //Evaluate, {x, a, b}, επιλογές] 

Η παραπάνω εντολή σηµαίνει: «Σχεδίασε τις γραφικές παραστάσεις f[n], µε n να παίρνει τιµές από 

n1 έως n2 µε βήµα step, για x ∈ (a, b)».  

 

7.3.2.3. Γραφική παράσταση διανυσµάτων στο επίπεδο  

Μπορούµε να σχεδιάσουµε διανύσµατα στο επίπεδο µε το Mathematica κάνοντας χρήση του 

πακέτου "Graphics`Arrow`" του προγράµµατος. Καταρχάς «φορτώνουµε» το πακέτο "Graphics`Arrow`" 

το οποίο µας επιτρέπει να σχεδιάζουµε διανύσµατα υπό τη µορφή προσανατολισµένων ευθύγραµµων 

τµηµάτων (διανύσµατα ως βέλη) µε την εντολή: 

Needs["Graphics`Arrow`"] 

Στη συνέχεια σχεδιάζουµε το διάνυσµα µε αρχή το σηµείο (x1, y1) και πέρας το σηµείο  (x2, y2): 

Show[Graphics[{Hue[a], Arrow[ {x1, y1}, {x2, y2}]}], επιλογές]  

H εντολή Arrow από τον τρόπο ορισµού της, είναι µία συνάρτηση η οποία δέχεται ως πρότυπα τις 

συντεταγµένες των διανυσµάτων (x1, y1) και (x2, y2). Η προσθήκη της επιλογής Hue[a], ανάλογα µε την 

επιλογή του a, µας καθορίζει το χρώµα µε το οποίο θα χρωµατιστεί το διάνυσµα. Στις επιλογές είναι 

απαραίτητο να συµπεριλάβουµε την Axes -> True, αν επιθυµούµε να έχουµε άξονες στο γράφηµα µας.   

Προκειµένου να απεικονίσουµε δύο διανύσµατα του επιπέδου στο ίδιο γράφηµα, κάνουµε χρήση 

της εντολής Show, ως εξής: 

Show[Graphics[{Hue[a1], Arrow[ {x1, y1}, {x2, y2}]}], Graphics[{Hue[a2], Arrow[ {x3, y3}, {x4, 

y4}]}], επιλογές]  

 

7.4. ∆ιδασκαλία θεµάτων από τον Απειροστικό Λογισµό ΙΙ (Συναρτήσεις δύο ή 

περισσοτέρων µεταβλητών) µε τη βοήθεια µαθηµατικών πακέτων 

7.4.1. Γεωµετρικές ιδιότητες συναρτήσεων δύο µεταβλητών  

Η γραφική παράσταση µιας συνάρτησης δύο µεταβλητών f: ℜ2 →ℜ, µε z = f(x, y) αποτελείται από 

το σύνολο των σηµεiων S= {(x, y, z) = (x, y, f(x, y)), για κάθε (x, y) ∈ ℜ2} του ℜ3. Το σύνολο S είναι 

ουσιαστικά µία επιφάνεια.  

Οι µαθητευόµενοι µπορούν να ανακαλύψουν την σχέση µεταξύ της γεωµετρικής αναπαράστασης 

µιας συνάρτησης δύο µεταβλητών και της αλγεβρικής της µορφής µέσω του πειραµατισµού µε το 

λογισµικό και του σχεδιασµού διαφόρων γραφικών παραστάσεων πολυωνυµικών συναρτήσεων για 

διαφορετικές τιµές και πρόσηµα των παραµέτρων.  
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Μία ειδική µορφή επιφάνειας στο χώρο είναι το επίπεδο. Οι µαθητευόµενοι µπορούν να σχεδιάσουν 

τη γραφική παράσταση µίας συνάρτησης δύο µεταβλητών πρώτου βαθµού, για παράδειγµα της f(x, y) = 

2 x + 3 y – 5 και στη συνέχεια να καθοδηγηθούν να αλλάξουν τις τιµές και τα πρόσηµα των παραµέτρων 

στην ίδια συνάρτηση και να παρατηρήσουν τις µεταβολές στο γράφηµα ανάλογα µε τη µεταβολή των 

παραµέτρων.  

f[x_,y_]:=2*x+3*y-5 

Plot3D[f[x,y]//Evaluate,{x,8,8}

, {y,-8,8}, AspectRatio->1,     

DefaultFont-> {"Times",12}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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Παρατηρούµε ότι σε κάθε περίπτωση, η γραφική παράσταση της f(x, y) = α x + β y + γ 

αναπαριστά επίπεδο.             

Οι µαθητευόµενοι µπορούν να παρατηρήσουν τη µεταβολή της γραφικής παράστασης καθώς 

αλλάζουν οι δυνάµεις των x και y στη συνάρτηση f(x, y) = αx + βy + γ. Ειδικότερα αν θεωρήσουµε τη 

συνάρτηση f(x, y) = αx2 + βy + γ, όπου α>0 και β>0, παρατηρούµε ότι το επίπεδο "καµπυλώνεται" προς 

τις θετικές τιµές του άξονα των z κατά µήκος του άξονα των x. Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουµε για 

αρνητικές τιµές των παραµέτρων α και β, αλλά και για τη συνάρτηση  f(x, y) = α x + β y2 + γ. 

f[x_,y_]:=2*x2 + 3*y – 5 

Plot3D[f[x,y]//Evaluate,{x,-8,8}, 

{y,-8,8}, AspectRatio->1, 

DefaultFont-> {"Times",12}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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Αν θεωρήσουµε τη συνάρτηση f(x, y) = α x3 + β y + γ, όπου α>0 και β>0, παρατηρούµε ότι το 

επίπεδο "καµπυλώνεται" προς τις θετικές τιµές του άξονα των z στο θετικό µέρος του άξονα των x και 

προς τις αρνητικές τιµές του άξονα των z στο αρνητικό µέρος του άξονα των x. Αντίστοιχα αποτελέσµατα 

έχουµε για αρνητικές τιµές των παραµέτρων α και β, αλλά και για τη συνάρτηση   f(x, y) = α x + β y3 + 

γ.   
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f[x_,y_]:=2*x3 + 3*y – 5 

Plot3D[f[x,y]//Evaluate, {x,-8,8}, 

{y,-8,8}, AspectRatio->1,  

      DefaultFont->{"Times",12}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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Αν θεωρήσουµε τη συνάρτηση f(x, y) = α x2 + β y2 + γ, όπου α>0 και β>0, παρατηρούµε ότι το 

επίπεδο "καµπυλώνεται" προς τις θετικές τιµές του άξονα των z κατά µήκος των αξόνων x και y. 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουµε για αρνητικές τιµές των παραµέτρων α και β. Στην περίπτωση που 

έχουµε ετερόσηµες τιµές των α και β προκύπτουν επιφάνειες µε σαγµατικά σηµεία. 
 

f[x_,y_]:=2*x2 + 3*y2 – 5 

Plot3D[f[x,y]//Evaluate,{x,-8,8}, 

{y,-8,8}, AspectRatio->1, 

DefaultFont-> {"Times",12}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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f[x_,y_]:=2*x2 – 3*y2 – 5   

Plot3D[f[x,y]//Evaluate,{x,-8,8}, 

{y,-8,8}, AspectRatio ->1, 

DefaultFont ->{"Times",12}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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7.4.2. Η έννοια της µερικής παραγώγου συνάρτησης δύο µεταβλητών 

Ορίζουµε τη συνάρτηση f(x, y) = – x 2 – y 2 + 4 x + 6 y + 4: 

f[x_,y_]:= –x2 –y2 + 4*x + 6*y + 4   

Θα ερµηνεύσουµε τη µερική παράγωγο 
 x
f 

∂
∂ της f(x, y) στο σηµείο Α(4, 2): 

∂x f[x,y] 

4-2 x 

∂x f[x,y]/.{x->4,y->2} 

-4 

Η συνάρτηση z = f(x, y) έχει γραφική παράσταση: 

a=Plot3D[f[x,y]//Evaluate,{x,0,5},{y,0,5}, AspectRatio->0.8, AxesLabel-> 

{"x","y","z"}, FaceGrids->None, ViewPoint->{4,3,0.5}, DefaultFont-> 

{"Times",13}] 
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Σχεδιάζουµε το επίπεδο y = 2 και στη συνέχεια το απεικονίζουµε στο ίδιο γράφηµα µε τη γραφική 

παράσταση της συνάρτησης z = f(x, y): 

d=ParametricPlot3D[{x,2,z} 

//Evaluate,{x,0,5}, 

{z,0,30},      

AspectRatio->0.8, 

AxesLabel->{"x","y","z"}, 

FaceGrids->None, 

ViewPoint->{4,3,0.5}, 

DefaultFont->{"Times",13}] 

Show[a,d] 
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Παρατηρούµε ότι η τοµή του επιπέδου y = 2 µε την επιφάνεια z = f(x, y) δίνει µία συνάρτηση f1(x) 

= f(x, 2): 
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f1[x_]:=f[x,2] 

f1[x] 

12 + 4 x – x2  

f1'[x] 

4-2 x 

f1'[4] 

-4 

Παρατηρούµε ότι η µερική παράγωγος 
 x
f 

∂
∂

 της f(x) στο σηµείο Α(4, 2) ισούται µε την παράγωγο 

της f1(x) = f(x, 2) στο σηµείο xo = 4.  

ΓΕΝΙΚΑ: H 
 x
f 

∂
∂

 της z = f(x, y) στο σηµείο Α(xo, yo) συµβολίζει την κλίση της εφαπτοµένης της 

καµπύλης που προκύπτει από την τοµή της επιφάνειας f(x, y) µε το επίπεδο y = yο. 

b=ParametricPlot3D[Append[{x,2,-4*(x-4)+12},{Hue[1],Thickness[0.01]}]   

       //Evaluate, {x,0,6}, AspectRatio->0.8, AxesLabel->{"x","y","z"},  

       FaceGrids-> None, ViewPoint->{4,3,0.5}, DefaultFont->{"Times",13}] 

c=ParametricPlot3D[Append[{x,2,f1[x]},{Hue[0.4],Thickness[0.01]}] //Evaluate, 

{x,0,6}, AspectRatio->0.8, AxesLabel->{"x","y","z"}, FaceGrids->None, 

ViewPoint->{4,3,0.5}, DefaultFont->{"Times",13}] 

 Show[a,b,c,d] 
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7.4.3. Εύρεση τοπικών ακροτάτων συνάρτησης δύο µεταβλητών 

Στη συνέχεια θα περιγράψουµε τη γενική διαδικασία εύρεσης τοπικών ακροτάτων µιας συνάρτησης 

δύο µεταβλητών, χρησιµοποιώντας το Mathematica για τους διάφορους µαθηµατικούς υπολογισµούς και 

τη σχεδίαση των γραφικών παραστάσεων που απαιτούνται. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητευόµενοι: α) 

εστιάζουν την προσοχή τους στη διαδικασία, η οποία είναι και ο στόχος αυτής της ενότητας και όχι στους 

υπολογισµούς, και β) συνδυάζουν τα αποτελέσµατα που βρίσκουν µε τις γεωµετρικές αναπαραστάσεις 
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τους, οπτικοποιώντας τα βήµατα που ακολουθούν, αποφεύγοντας τη µηχανική µάθηση µιας σειράς 

αλγοριθµικών βηµάτων.  

Ορίζουµε τη συνάρτηση f(x, y) = 
3
1

x 3 – 2 x 2 + y 2 + 3 x – 6 y + 4. 

f@x_,y_D:=
1
3

∗x3 −2∗x2+y2+3∗x−6∗y+4
 

1. Υπολογίζουµε τις µερικές παραγώγους 
 x
f 

∂
∂

, 
 y
f 

∂
∂

,  
2

2

 x 
f 

∂
∂

, 
2

2

 y 
f 

∂
∂

 και 
 x y 
f 2

∂∂
∂

. 

∂x f[x, y] 

3 – 4x + x2 

∂y f[x, y] 

-6 + 2y 

∂x, x f[x, y] 

-4 + 2x 

∂y, y f[x, y] 

2 

∂x, y f[x, y] 

0 

2. Υπολογίζουµε τα σηµεία πιθανών ακροτάτων λύνοντας τις εξισώσεις: 
 x
f 

∂
∂

 = 0, 
 y
f 

∂
∂

 = 0. 

Solve[∂x f[x, y] == 0, x] 

{{x→1},{x→3}} 

Solve[∂y f[x, y] == 0, y] 

{{y→3}} 

Προκύπτουν δύο σηµεία πιθανών τοπικών ακροτάτων: Α(1, 3) και Β(3, 3).   

3. Για καθένα από τα σηµεία (xo, yo) αυτά υπολογίζουµε την ορίζουσα: ∆ = 

2

2 2

2

2 

2

 y
f 

 x y 
f  

 y x 
f  

 x
f  

∂
∂

∂∂
∂

∂∂
∂

∂
∂

  

(Ι) Αν ∆ > 0 τότε ελέγχουµε την 
2

2

 x 
f 

∂
∂

.   

    (Ι α) Αν 
2

2

 x 
f 

∂
∂

 > 0 έχουµε τοπικό ελάχιστο το f(xo, yo) στο σηµείο (xo, yo).  

    (Ι β) Αν 
2

2

 x 
f 

∂
∂

 < 0 έχουµε τοπικό µέγιστο το f(xo, yo) στο σηµείο (xo, yo). 

(ΙΙ) Αν ∆ < 0 έχουµε σαγµατικό σηµείο.  

(ΙΙΙ) Αν ∆ = 0 δεν µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα.  

 

∆@f_, 8a_, b_<D:= DetAi
k
jj ∂x,xf@x, yD ∂y,xf@x, yD

∂x,yf@x, yD ∂y,yf@x, yD
y
{
zzE ê. 8x→ a, y→ b<

 

α) Για το σηµείο Α(1, 3): 

∆[f,{1,3}] 

–4  
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f[1,3] 

3
11

−  

Εποµένως, έχουµε στο σηµείο (1, 3) σαγµατικό σηµείο το f(1, 3) = 
3
11

− .  

β) Για το σηµείο Α(3, 3): 

∆[f,{3,3}] 

4 

∂x, x f[x, y] /. {x–>3, y–>3} 

2 

f[3,3] 

-5 

Εποµένως, έχουµε στο σηµείο (3, 3) τοπικό ελάχιστο το f(3, 3) = –5.  

 

4. Σχεδιάζουµε τη γραφική παράσταση της f(x, y): 

Plot3D[f[x,y]//Evaluate, 

{x,0,4},{y,0,4},   

AxesLabel-> {"x","y","z"}, 

ViewPoint->{-5,-5,-1}, 

DefaultFont->{"Times",13}, 

AspectRatio->1,     

FaceGrids->None,        

Ticks->{{0,1,3},{0,3},     

{-5,-11/3,0}}] 
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Μπορούµε να σχεδιάσουµε γραµµές πλέγµατος στη γραφική παράσταση για να έχουµε καλύτερη 

οπτική αντίληψη των σηµείων του χώρου στα οποία εµφανίζονται τα τοπικά ακρότατα και τα σαγµατικά 

σηµεία.  

Show[%,FaceGrids→All] 
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Μπορούµε επίσης να σχεδιάσουµε µε προοπτική την προβολή της επιφάνειας στο επίπεδο, µέσω 

της εντολής ContourPlot, η οποία σχεδιάζει έναν "τοπογραφικό χάρτη" της επιφάνειας θεωρώντας τις 

ισοϋψείς της καµπύλες. Περιοχές µε το ίδιο χρώµα βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Οι πιο σκούρες περιοχές 

βρίσκονται χαµηλότερα στο χώρο. Με την επιλογή ContourShading –> False παίρνουµε τις ισοϋψείς 

καµπύλες της επιφάνειας. 

 

ContourPlot[f[x,y],{x,0,4}, {y,0,4}, DefaultFont-> {"Times",13}] 

Show[%,ContourShading->False] 
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Μπορούµε να σχεδιάσουµε την προβολή της επιφάνειας στο επίπεδο, µέσω της εντολής 

DensityPlot, η οποία απεικονίζει την "πυκνότητα" της προβολής της επιφάνειας στο επίπεδο. Οι πιο 

σκούρες περιοχές βρίσκονται επίσης χαµηλότερα στο χώρο, όπως και στην ContourPlot. Με την επιλογή 

Mesh –> False αφαιρούµε τη διαγράµµιση από το γράφηµα.  

 

DensityPlot[f[x,y],{x,0,4},{y,0,4},DefaultFont->{"Times",13}] 

Show[%, Mesh->False] 
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7.4.4. Μελέτη γεωµετρικών ιδιοτήτων και ακροτάτων παραβολοειδών επιφανειών 

Οι παραβολοειδείς επιφάνειες είναι επιφάνειες που περιγράφονται ως σύνολα σηµείων της µορφής: 

S= {(x, y, z) = (x, y, f(x,y)), όπου f(x, y) µε f(x, y) = a (x2 + y2), (x, y) ∈ ℜ2}. Θα µελετήσουµε τις 

γεωµετρικές ιδιότητες και τα ακρότατα των παραβολοειδών επιφανειών µέσω δοκιµών και πειραµατισµών 
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µε το πρόγραµµα, µε τη βοήθεια των οποίων θα διαµορφώσουµε εικασίες τις οποίες µπορούµε αργότερα 

να ελέγξουµε µε θεωρητικές τυπικές µεθόδους.  

Ορίζουµε τις παραβολοειδείς επιφάνειες στο Mathematica ουσιαστικά ως µία συνάρτηση τριών 

µεταβλητών f [a] (x, y) = a (x2 + y2), εκ των οποίων η µία (η a) θεωρείται παράµετρος, υπό τη έννοια ότι 

θα µελετήσουµε τις µεταβολές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τα ακρότατα των επιφανειών ανάλογα 

µε τη µεταβολή της παραµέτρου αυτής.  

f[a_][x_,y_] := a*(x2+y2) 

Εφαρµόζουµε τη γενική διαδικασία εύρεσης τοπικών ακροτάτων µιας συνάρτησης δύο µεταβλητών, 

όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο: 

∂x f[a][x, y] 

2 a x 

∂y f[a][x, y] 

2 a y 

∂x, x f[a][x, y] 

2 a 

∂y, y f[a][x, y] 

2 a 

∂x, y f[a][x, y] 

0 

Solve[∂x f[a][x, y] == 0, x] 

{{x→0}} 

Solve[∂y f[a][x, y] == 0, y] 

{{y→0}} 

∆[f[a],{0,0}] 

4 a2 

∂x, x f[a][x, y]/.{x->0, y->0} 

2 a 

f[a][0,0] 

0 

Παρατηρούµε ότι για κάθε τιµή της παραµέτρου a ∈ ℜ – {0}, η επιφάνεια έχει ακρότατο στο 

σηµείο (0, 0) το f[a](0,0) = 0 (εφόσον ∆ = 

2

2 2

2

2 

2

 y
f 

 x y 
f  

 y x 
f  

 x
f  

∂
∂

∂∂
∂

∂∂
∂

∂
∂

 > 0), ειδικότερα για α > 0 έχει τοπικό 

ελάχιστο (εφόσον 
2

2

 x 
f 

∂
∂

 > 0), ενώ για α < 0 έχει τοπικό µέγιστο (εφόσον 
2

2

 x 
f 

∂
∂

 < 0).       

Θα µελετήσουµε τη µεταβολή στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των παραβολοειδών επιφανειών 

ανάλογα µε τη µεταβολή της παραµέτρου a. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µία δυναµική αναπαράσταση 

της µεταβολής αυτής µέσω του παρακάτω animation:   
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Do[Plot3D[f[a][x,y]//Evaluate, {x,-8,8},{y,-8,8}, AspectRatio->1, AxesLabel-

>{"x","y","z"}, DefaultFont->{"Times",13}, ViewPoint-> {2,3,0}, PlotRange-

>{{-8,8},{-8,8},{-250,250}},  

  PlotLabel->TableForm[{{''f(x,y) = '', '' a (x2+y2)'' },{''a ='', a}}, 

TableAlignments->Center, TableSpacing->{0.2}]],{a,-2,2}] 
f Hx,yL = a Hx2+y2L

a = -2
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f Hx,yL = a Hx2+y2L
a = -1

-505
x

-5 0 5
y

-200

0

200

z

5

 
f Hx,yL = a Hx2+y2L

a = 0
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f Hx,yL = a Hx2+y2L
a = 1
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f Hx,yL = a Hx2+y2L

a = 2
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-200
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Οι µαθητευόµενοι µπορούν να παρατηρήσουν ότι για θετικές τιµές της παραµέτρου a η επιφάνεια 

βρίσκεται στο θετικό τµήµα του άξονα των z, ενώ για αρνητικές τιµές της παραµέτρου a στο αρνητικό 

τµήµα. Για a = 0 η επιφάνεια συµπίπτει µε το επίπεδο z = 0. Επίσης καθώς η |a| αυξάνεται, η επιφάνεια 

συγκλίνει προς τον άξονα των z, είτε προς το θετικό τµήµα του (αν a > 0), είτε προς το αρνητικό τµήµα 

του άξονα των z (αν a < 0).    
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Τα ίδια αποτελέσµατα παίρνουµε αν δηµιουργήσουµε µία στατική αναπαράσταση της µεταβολής 

της γραφικής παράστασης της επιφάνειας ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων, όπου σχεδιάζουµε 

την επιφάνεια για διαφορετικές τιµές της παραµέτρου στο ίδιο γράφηµα.  

    

 

q[a_]:=Plot3D[{f[a][x,y], 

Hue[Abs[a]/3]}//Evaluate,  

  {x,-8,8}, {y,-8,8}, AxesLabel-> 

{"x","y","z"}, FaceGrids->None,  

AspectRatio->3/2, PlotRange->  

  {{-8,8},{-8,8},{-400,400}},  

ViewPoint->{2,3,0.5}, DefaultFont-> 

{"Times",13}]; 

Show[Table[q[a], {a,-3,3}]] -5
0

5
x

-5 0 5

y

-400

-200

0

200

400

z

-5
0
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7.4.5. Η µέθοδος Langrance για την εύρεση ακροτάτων υπό περιορισµό 

Θεωρούµε τη συνάρτηση f(x, y) = 10 + x + 3 y – x2 – y2, (x, y) ∈ ℜ2. Θα βρούµε τα µέγιστα και 

τα ελάχιστα της συνάρτησης υπό τον περιορισµό g(x, y) = 2 x + 3 y – 12 = 0. Για την εύρεση µεγίστων 

και ελαχίστων µιας συνάρτησης δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών υπό περιορισµό χρησιµοποιούµε τη 

µέθοδο Langrance. Στη συνέχεια θα περιγράψουµε τη γενική διαδικασία εφαρµογής της µεθόδου, 

χρησιµοποιώντας το Mathematica για τους µαθηµατικούς υπολογισµούς και τη σχεδίαση των γραφικών 

παραστάσεων που απαιτούνται.  

1. Θεωρούµε τη συνάρτηση F(x, y, m) = f(x,y) + m g(x, y) και την ορίζουµε στο πρόγραµµα: 

f[x_,y_]:=10+x+3*y-x^2-y^2 

g[x_,y_]:=2*x+3*y-12 

F[x_,y_,m_]:=f[x,y]+m*g[x,y]//Expand 

F[x,y,m] 

10 - 12m + x + 2mx -x2 + 3y + 3my - y2 

2. Υπολογίζουµε τις µερικές παραγώγους 
 x
F 

∂
∂

, 
 y
F 

∂
∂

,  
2

2

 x

F

∂

∂
, 

2

2

 y

F

∂

∂
 και 

 x y 
F2

∂∂
∂

 της F(x, y, m). Επίσης 

τις  
 x
g 

∂
∂

 και 
 y
g 

∂
∂

.    

∂x F[x,y,m] 

1 + 2m - 2x 

∂y F[x,y,m] 

3 + 3m - 2y 

∂x,x F[x,y,m] 
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-2 

∂y,y F[x,y,m] 

-2 

∂x,y F[x,y,m] 

0 

∂x g[x, y] 

2 

∂y g[x, y] 

3 

2. Λύνουµε το σύστηµα: 
 x
F 

∂
∂

 = 0, 
 y
F 

∂
∂

 = 0 και g(x, y) = 0. Βρίσκουµε ως λύσεις τριάδες της µορφής: 

(x, y, m) = (xo, yo, zo). Τα σηµεία (xo, yo) είναι πιθανά σηµεία τοπικών ακροτάτων, µε αντίστοιχο 

ακρότατο το f(xo, yo).   

Solve[{∂x F[x,y,m] == 0, ∂y F[x,y,m] == 0, g[x, y] == 0}, {x, y, m}]  

::x→ 3
2
, y→ 3, m → 1>>

 

f[
2
3
,3] 

37
4  

3. Για καθένα από τα σηµεία (xo, yo) αυτά υπολογίζουµε την ορίζουσα:  

   ∆ = 

0
 y
g 

 x 
g  

 y
g 

 y

f 
 x y 
f 

 x 
g  

 y x 
f 

 x

f 

  
2

22

2

2

2

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂

∂
∂∂

∂
∂
∂

∂∂
∂

∂

∂

  

(Ι) Αν ∆ > 0 τότε έχουµε τοπικό µέγιστο το f(xo, yo) στο σηµείο (xo, yo). 

(ΙΙ) Αν ∆ < 0 τότε έχουµε τοπικό ελάχιστο το f(xo, yo) στο σηµείο (xo, yo).  

(ΙΙΙ) Αν ∆ = 0 δεν µπορούµε να βγάλουµε συµπέρασµα.  

Για το σηµείο Α(
2
3

, 3) έχουµε: 

]

032

320

202

Det[
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

−
 

26 

Εποµένως στο σηµείο Α(
2
3

, 3) έχουµε τοπικό µέγιστο για m = 1, το f(
2
3

, 3) = 
4
37

. 

Αν σχεδιάσουµε στο ίδιο γράφηµα τις ισοϋψείς καµπύλες της f(x, y) και την προβολή του 

περιορισµού g(x, y) = 0 στο επίπεδο xy, παρατηρούµε ότι στο σηµείο τοπικού ακροτάτου υπό τον 

περιορισµό, οι ισοϋψείς καµπύλες και η προβολή του περιορισµού έχουν την ίδια κλίση. Στο σηµείο αυτό 

θα πρέπει να τονίσουµε ότι ενδείκνυται η ενασχόληση των µαθητευόµενων µε περισσότερα 

παραδείγµατα, προκειµένου να διαµορφώσουν και να διατυπώσουν τις εικασίες και τις διάφορες 
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γεωµετρικές ερµηνείες. Σε περίπτωση ενασχόλησης µε ένα και µοναδικό παράδειγµα, υπάρχει ο κίνδυνος 

να διαµορφωθεί εσφαλµένη άποψη λόγω συγκεκριµένων ιδιαιτεροτήτων του παραδείγµατος που 

χρησιµοποιείται.     

a=ContourPlot[f[x,y],{x,0,3},{y,0,5}, 

ContourShading->False, AspectRatio-> 

Automatic, DefaultFont->{"Times",13}] 

<<Graphics`ImplicitPlot` 

b=ImplicitPlot[g[x,y] 0//Evaluate,{x,0,3}, 

AspectRatio->Automatic, DefaultFont-> 

{"Times",13}] 

Show[a, b, AspectRatio->Automatic] 
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Προκειµένου να µελετήσουµε τη γεωµετρική ερµηνεία της εύρεσης τοπικών ακροτάτων υπό 

περιορισµό θα σχεδιάσουµε διαδοχικά τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x, y) και τις γραφικές 

παραστάσεις της συνάρτησης και του περιορισµού στο ίδιο γράφηµα. Να σηµειώσουµε ότι η γραφική 

παράσταση του περιορισµού g(x, y) = 0, είναι το σύνολο των σηµείων (x, y, z), όπου   (x, y) ∈ ℜ2 µε 

g(x, y) = 0 και z ∈ ℜ.       

 

 

c=Plot3D[f[x,y]//Evaluate, 

      {x,0,3},{y,0,5},  

       AspectRatio->1,  

       AxesLabel-> {"x","y","z"}, 

DefaultFont->{"Times",13}] 

 

 

 

Solve[g[x,y] 0,y] 

::y→ −
2
3
H−6+ xL>>

 

d=ParametricPlot3D[{x,-
3
2
(-6+x),z} 

//Evaluate, {x,0,3}, {z,-7,15}, 

AspectRatio->1, AxesLabel-> 

{"x","y","z"}, DefaultFont-> 

{"Times",13}] 

Show[c,d] 
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Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η εύρεση των ακροτάτων µιας συνάρτησης δύο ή περισσοτέρων 

µεταβλητών υπό περιορισµό ανάγεται στην εύρεση των ακροτάτων της καµπύλης των κοινών σηµείων 

των επιφανειών της συνάρτησης και του περιορισµού.   

 

7.4.6. Υπολογισµός και γεωµετρική ερµηνεία διπλών ολοκληρωµάτων 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε θέµατα που αφορούν: α) τον υπολογισµό των διπλών 

ολοκληρωµάτων, σε µία ορθογώνια και γενκότερα σε µία φραγµένη περιοχή και ειδικότερα τη σηµασία 

της σειράς ολοκλήρωσης και β) τη γεωµετρική ερµηνεία των διπλών ολοκληρωµάτων σε µία ορθογώνια 

και γενικότερα σε µία φραγµένη περιοχή.  
Θεωρούµε τη συνάρτηση f(x, y) = 1 – 6 x2 y, (x, y) ∈ ℜ2. Θα υπολογίσουµε το ∫∫

R
dA )y ,x(f , όπου 

R: 0 ≤ x ≤ 2, –1 ≤ y ≤ 1. θα υπολογίσουµε διαδοχικά το διπλό ολοκλήρωµα, αρχικά υπολογίζοντας το 

 dx f(x, y)2 
0 ∫  και στη συνέχεια το dy  dx f(x, y)1 

1 
2 
0 ∫ ∫− ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛  και έπειτα υπολογίζοντας το   dy f(x, y)1 

1 ∫ −  και 

στη συνέχεια το dx  dy f(x, y)2 
0 

1 
1 ∫ ∫ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

− . Παρατηρούµε ότι σε µια ορθογώνια περιοχή, το αποτέλεσµα του 

διπλού ολοκληρώµατος είναι το ίδιο ανεξάρτητα από τη σειρά ολοκλήρωσης.   

f[x_,y_]:=1-6*x2*y 

dx y]f[x, 2 0  ∫  

2-16 y 

dy y)*16-(2 1 
1- ∫   

4 

dy y]f[x, 1 
1-  ∫   

2 

dx2 2 0  ∫   

4 
Θεωρούµε τη συνάρτηση f(x, y) = x2 + 3 x y, (x, y) ∈ ℜ2. Θα υπολογίσουµε το ∫∫

R
dA )y ,x(f , όπου 

R: η περιοχή που περικλείεται µεταξύ των καµπύλων y = x2, y = 2 x, x = 0 και x = 2. Αρχικά θα 

σχεδιάσουµε την περιοχή R σε ένα ορθοκανονικό σύστηµα αξόνων:  

 

<<Graphics`FilledPlot` 

FilledPlot[{x2, 2*x},{x,-1,3}, 

AspectRatio->1, Curves->Front, 

DefaultFont->{''Times'',12}, 

AxesLabel->{''x'',''y''}] 
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θα υπολογίσουµε αρχικά το  dy f(x, y)x2 
 x2∫  και στη συνέχεια το dx  dy f(x, y)2 

0 
x2 

 x2∫ ∫ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛  και έπειτα το 

 dx f(x, y)2 
0 ∫  και στη συνέχεια το dy  dx f(x, y)2x 

x 
2 
0 2∫ ∫ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ .  

f[x_,y_]:= x2 + 3*x*y 

dy y]f[x, x*2 x 2  ∫  

) x3 x 2 16(  x
2
1 23 ++−−  

dx )x 3 x 2 16( x 
2
1

  2 
0 

23∫ ++−−  

5
48

 

dx y]f[x, 
2

0
 ∫  

y 6  
3
8
+  

∫ +x2* 

x 2 dy  y)6  
3
8

(  

) x9 - x 28 (16  x 
3
1 3+  

Παρατηρούµε ότι σε µια φραγµένη περιοχή, έχει σηµασία η σειρά της ολοκλήρωσης: όταν 

ολοκληρώνουµε αρχικά ως προς τα άκρα συναρτήσεις το αποτέλεσµα προκύπτει αριθµός (που είναι και το 

σωστό, εφόσον το διπλό ολοκλήρωµα συµβολίζει άπειρο άθροισµα ή όγκο κάποιου στερεού), ενώ αν 

ακολουθήσουµε αντίθετη σειρά προκύπτει συνάρτηση της µίας εκ των δύο µεταβλητών x ή y. Θα πρέπει 

να σηµειώσουµε ότι αυτό είναι ένα λάθος που πολύ συχνά συναντάµε στα γραπτά των φοιτητών, εφόσον 

οι περισσότεροι µαθαίνουν τυποποιηµένα µια σειρά από αλγορίθµους υπολογισµού χωρίς να µπορούν να 

ερµηνεύσουν το αποτέλεσµα και κατ’ επέκταση χωρίς να µπορούν να ανιχνεύσουν λάθη ουσίας όπως το 

παραπάνω. 
Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τη γεωµετρική ερµηνεία του ∫∫

R
dA )y ,x(f , σε µία ορθογώνια 

περιοχή R. Έστω f(x, y) = 4 – x – y2, (x, y) ∈ ℜ2 και R: 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 1. Αρχικά θα απεικονίσουµε 

γραφικά την ορθογώνια περιοχή R: 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 1.   

a=ParametricPlot[{{x,0},{x,1}}//Evaluate,{x,0,2}, AxesLabel->{"x","y"}, 

AspectRatio->Automatic, PlotStyle->{{Hue[1],Thickness[0.02]}}, DefaultFont-

>{"Times",13}] 

b=ParametricPlot[{{0,y},{2,y}}//Evaluate,{y,0,1}, AxesLabel->{"x","y"}, 

AspectRatio->Automatic, PlotStyle->{{Hue[1],Thickness[0.02]}}, DefaultFont-

>{"Times",13}] 

Show[a,b] 
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Απεικονίζουµε τη γραφική παράσταση της z = f(x, y), (x, y) ∈ ℜ2, επίσης απεικονίζουµε την 

ορθογώνια περιοχή R: 0 ≤ x ≤ 2, 0 ≤ y ≤ 1 ως ένα κατακόρυφο ορθογώνιο πρίσµα και στη συνέχεια 

απεικονίζουµε την γραφική παράσταση της συνάρτησης µαζί µε το πρίσµα.  

  

f[x_,y_]:= 4 – x – y2 

c=Plot3D[f[x,y],{x,-1,3},{y,-1,2}, 

AxesLabel->{"x","y","z"},  

DefaultFont->{"Times",13}, 

AspectRatio→1,  

  ViewPoint->{-2, -2, 1}] 

 

 

d=ParametricPlot3D[{{x,0,z},{x,1,z}}

//Evaluate,{x,0,2},{z,0,4}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}, 

DefaultFont→{"Times",13}] 

e=ParametricPlot3D[{{0,y,z},{2,y,z}}

//Evaluate,{y,0,1},{z,0,4}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}, 

DefaultFont->{"Times",13}] 

Show[d,e, 

  PlotRange→{{-1,3},{-1,2},{0,4}}, 

ViewPoint->{-2, -2, 2}, 

AspectRatio->0.9] 

 

 

Show[c,d,e,  

  PlotRange→{{-1,3},{-1,2},{0,4}}, 

ViewPoint->{-2, -2, 1}, 

AspectRatio->1.2] 
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Παρατηρούµε ότι το ∫∫

R
dA )y ,x(f , σε µία ορθογώνια περιοχή R, αναπαριστά τον όγκο του στερεού 

που οριοθετείται από τη βάση του πρίσµατος, έχει ως πλευρές τις πλάγιες έδρες του πρίσµατος και ως 

«κορυφή» την επιφάνεια της συνάρτησης.  
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7.5. ∆ιδασκαλία θεµάτων από τη Γραµµική Άλγεβρα µε τη βοήθεια µαθηµατικών 

πακέτων  

7.5.1. ∆ιανύσµατα στους ευκλείδειους χώρους 

Στην παράγραφο αυτή θα µελετήσουµε κάποια µεγέθη και ιδιότητες που αφορούν διανύσµατα 

στους ευκλείδειους χώρους, ειδικότερα διανύσµατα του επιπέδου και του χώρου.  
Το µέτρο ή  νόρµα  ενός διανύσµατος v ορίζεται ως η συνάρτηση vvv   ⋅= .  

Η απόσταση  µεταξύ δύο διανυσµάτωνu , v  ορίζεται ως η συνάρτηση d(u ,v ) = vu − .  

Στο Mathematica τα παραπάνω µεγέθη ορίζονται ως εξής: 

norm[v_]:=Sqrt[v.v] 

distance[u_,v_]:=norm[u-v] 
Το εσωτερικό γινόµενο µεταξύ δύο διανυσµάτωνu , v  ορίζεται ως u ·v  =  ),θ( cos  vuvu , 

εποµένως προκειµένου να προσδιορίσουµε τη γωνία θ(u ,v ) θα χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση        

arc cosθ(u ,v ) (τοξσυν), εποµένως:  θ(u ,v ) = arc cos 
vu
vu  ⋅  . 

Στο Mathematica έχουµε: 

theta[u_,v_]:=ArcCos[(u.v)/(norm[u]*norm[v])] 

Για παράδειγµα ας θεωρήσουµε τα διανύσµατα  u = (2, 3) και v = ( – 1, 2), οπότε έχουµε:  

u={2,3} 

v={-1,2} 

{2,3} 

{-1,2} 

u.v 

4 

norm[v] 
è!!!!5  

norm[u] 
è!!!!!!13  

distance[u,v] 
è!!!!!!10  

theta[u,v] 

ArcCos[
65

4
] 

theta[v,u] 

ArcCos[
65

4
] 

Παρατηρούµε ότι η γωνία µεταξύ δύο διανυσµάτων είναι ανεξάρτητη από τη σειρά των 

διανυσµάτων, δηλαδή δεν έχει πρόσηµο.  

Για να υπολογίσουµε αριθµητικά τη γωνία θ(u ,v ) χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση Ν(%), η οποία 

υπολογίζει τη γωνία σε ακτίνια (rad), και την εντολή %/Degree, η οποία υπολογίζει τη γωνία σε µοίρες.     
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N[%] 

1.05165 

%/Degree 

60.2551 

Θεωρούµε τα διανύσµατα p = (p1, p2), q = (q1, q2), r = (r1, r2). Μπορούµε να αποδείξουµε την 

ισχύ της αντιµεταθετικής και της επιµεριστικής ιδιότητας του εσωτερικού γινοµένου ως εξής:  

p:={p1,p2} 

q:={q1,q2} 

r:={r1,r2} 

p.q 

p1 q1+p2 q2 

p.q==q.p 

True 

(p+r).q == p.q + r.q  

q1 (p1+r1)+q2 (p2+r2) p1 q1+p2 q2+q1 r1+q2 r2 

Expand[(p+r).q] == p.q + r.q  

True 

Θεωρούµε τα διανύσµατα u = (1, 2) και v = (3, –1). Μπορούµε να σχεδιάσουµε τα διανύσµατα u , 

v και u +v  σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων ως εξής: Φορτώνουµε το πακέτο 

Graphics`Arrow` µε το οποίο µπορούµε να σχεδιάζουµε διανύσµατα στο επίπεδο µε τη γεωµετρική έννοια 

του εφαρµοστού διανύσµατος. Στη συνέχεια δηµιουργούµε το διάνυσµα ως αντικείµενο. Σχεδιάζουµε τα 

αντικείµενα στο επίπεδο ή στο χώρο µε την εντολή Show.    

u={1,2} 

v={3,-1} 

{1,2} 

{3,-1} 

Needs["Graphics`Arrow`"] 

vector[arxi_,syntet_,xroma_]:=Graphics[{ 

xroma, Arrow[arxi,arxi+syntet]}] 

vector[syntet_,xroma_]:=Graphics[{xroma, 

Arrow[{0,0},syntet]}] 

Show[vector[u,Hue[0.7]],vector[v, 

Hue[0.3]], vector[u+v,Hue[1]],            

      Axes-> True, PlotRange->{{-1,4},{-1,3}}, 

DefaultFont->{"Times",13}, AspectRatio-> 

Automatic] 
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7.5.2. ∆ιανυσµατικοί χώροι – ∆ιανυσµατικοί υπόχωροι  

Θεωρούµε το σύνολο ℜ των πραγµατικών αριθµών µε τις πράξεις της πρόσθεσης ⊕ και του 

βαθµωτού πολλαπλασιασµού ⊗ που ορίζονται ως εξής:  

x ⊕ y = x+y+2 

λ ⊗ x = λ x + 4 

όπου +, ⋅  οι συνήθεις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασµού πραγµατικών αριθµών.  

Μπορούµε να ελέγξουµε αν το σύνολο (ℜ, ⊕, ⊗) είναι διανυσµατικός χώρος µε τη βοήθεια του 

Mathematica ως εξής:     

pros[x_,y_]:=x+y+2 

pol[m_,x_]:=m*x+4 

pros[y,x] 

2+x+y 

pros[pros[x,y],z] 

4+x+y+z 

pros[x,pros[y,z]] 

4+x+y+z 

pros[x,-2] 

x 

pros[-2,x] 

x 

pros[x,-x-4] 

-2 

pros[-x-4,x] 

-2 

Παρατηρούµε ότι το ουδέτερο στοιχείο ως προς την πράξη ⊕ είναι το – 2 ∈ ℜ, ενώ το συµµετρικό 

στοιχείο κάθε στοιχείου x ∈ ℜ ως προς την πράξη ⊕ είναι το – x – 4.  

pol[m*n,x] 

4 + m n x 

pol[m,pol[n,x]]//Expand 

4 + 4 m + m n x 

Παρατηρούµε ότι (m ⋅ n) ⊗ x ≠ m ⊗ (n ⊗ x), για κάθε πραγµατικό αριθµό m ≠ 0. Εποµένως το 

σύνολο (ℜ, ⊕, ⊗) δεν είναι διανυσµατικός χώρος.  

Θεωρούµε το σύνολο M = { (x, y) ∈ ℜ2, ώστε x + 2 y = 0 }, υποσύνολο του ℜ2. Θεωρούµε δύο 
στοιχεία του Μ α = (x, – ½ x) και β = (y, – ½ y), x, y ∈ ℜ και τα στοιχείαα  + β  και mα .     

a = {x,-
2
1
*x} 

{x,-
2
x
} 

b = {y,-
2
1
*y} 
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{y,-
2
y
} 

a + b 

{x+y,
2
y

2
x
−− } 

x + y + 2* (
2
y

2
x
−− )//FullSimplify 

0 

m*a 

{m x,-
2
x m
} 

m x + 2* (
2
x m

− ) 

0 

Παρατηρούµε ότι οι συντεταγµένες των α  + β  και mα  ικανοποιούν τη συνθήκη του συνόλου Μ, 

εποµένως το Μ είναι διανυσµατικός υπόχωρος του ℜ2.  

 

7.5.3. Γραµµική ανεξαρτησία διανυσµάτων – Βάση διανυσµατικού χώρου 

Στη συνέχεια θα µελετήσουµε την ιδιότητα της γραµµικής ανεξαρτησίας διανυσµάτων του 

επιπέδου. Φορτώνουµε το πακέτο Graphics`Arrow` µε το οποίο µπορούµε να σχεδιάζουµε διανύσµατα 

στο επίπεδο. Στη συνέχεια δηµιουργούµε το διάνυσµα και το ευθύγραµµο τµήµα ως αντικείµενα. 

Σχεδιάζουµε τα αντικείµενα στο επίπεδο ή στο χώρο µε την εντολή Show.    

Needs["Graphics`Arrow`"] 

vector[arxi_,syntet_,xroma_]:=Graphics[{xroma,Arrow[arxi,arxi+syntet]}] 

vector[syntet_,xroma_]:=Graphics[{xroma,Arrow[{0,0},syntet]}] 

euth_tmima[arxi_,telos_,xroma_]:=Graphics[{xroma,Dashing[{0.05}], 

Line[{arxi,telos}]}] 

Θεωρούµε τα διανύσµατα a = (3, –2) και b = (–6, 4). Παρατηρούµε ότι b = – 2a , άρα σύµφωνα 

µε τον ορισµό της γραµµικής ανεξαρτησίας, εφόσον υπάρχει λ ∈ ℜ ώστε b = λa , τα διανύσµατα a , b  

∈ ℜ2 είναι γραµµικά εξαρτηµένα.  Αν σχεδιάσουµε τα δύο διανύσµατα σε ένα σύστηµα καρτεσιανών 

συντεταγµένων έχουµε:  

a={3,-2} 

{3,-2} 

b={-6,4} 

{-6,4} 

Show[vector[a,Hue[0.7]], vector[b,Hue[0.3]], Axes->True, PlotRange->All, 

DefaultFont->{"Times",13}, AspectRatio->Automatic] 
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Παρατηρούµε ότι τα δύο διανύσµατα είναι συγγραµµικά, µάλιστα είναι αντίρροπα, εφόσον λ = – 2 

< 0.  

Θεωρούµε τα διανύσµατα a = (3, 2) και b = (2, – 1).  

a={3,2} 

{3,2} 

b={2,-1} 

{2,-1} 

Show[vector[a,Hue[0.7]], vector[b,Hue[0.3]], Axes->True, PlotRange->All, 

DefaultFont->{"Times",13}, AspectRatio->Automatic] 
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Από τη γραφική παράσταση των δύο διανυσµάτων παρατηρούµε ότι είναι γραµµικά ανεξάρτητα. 

Αποτελούν όµως βάση του διανυσµατικού χώρου ℜ2; Θεωρούµε το διάνυσµα c = (4, 1). Μπορεί το 

διάνυσµα c  να γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων a  και b ; Θεωρούµε την εξίσωση 

c = ma  + nb , m, n ∈ ℜ και υπολογίζουµε τους πραγµατικούς αριθµούς m, n µε τη βοήθεια του 

Mathematica:  

c={4,1} 

{4,1} 

 

m*a+n*b 

{3m + 2n, 2m - n} 

Solve[{3*m + 2*n  4,2*m – n  1},{m, n}] 

::m→ 6
7
, n→

5
7
>>

 

Show[vector[a,Hue[0.7]], vector[b,Hue[0.3]], vector[c,Hue[1]], 

vector[
7
6
*a,Hue[0.5]], vector[

7
5
*b,Hue[0.8]],  
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     euth_tmima [
7
6
*a,c,Hue[0.5]], euth_tmima[

7
5
*b,c,Hue[0.8]],  

  Axes->True, PlotRange->All, DefaultFont-> {"Times",13},  

  AspectRatio->Automatic] 
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Από τη γραφική παράσταση των διανυσµάτων c , ma  και nb  στο ίδιο σύστηµα συντεταγµένων 

µε τα διανύσµατα a  και b . Παρατηρούµε ότι τα ma  και nb  είναι τα συγγραµµικά διανύσµατα των a  

και b  τα οποία δηµιουργούνται αν σχεδιάσουµε τις παράλληλες από το πέρας του διανύσµατος c  προς 

τα διανύσµατα a  και b , αν κάνουµε δηλαδή ανάλυση του c  σε δύο συνιστώσες παράλληλες µε τα a  

και b .   

Tα διανύσµατα a  και b  παράγουν το χώρο ℜ2, δηλαδή για το τυχαίο διάνυσµα v = (x, y) του ℜ2, 

µπορούµε να βρούµε συντεταγµένες m, n ∈ ℜ ώστε  v = ma  + nb , ως εξής:      

v={x,y} 

{x,y} 

m*a + n*b 

{3m + 2n, 2m - n} 

Solve[{3*m + 4*n  x, 2*m - 2*n  y}, {m, n}] 

::m→ −
1
7
H−x − 2yL, n→ −

1
14

H−2x+ 3yL>>
 

Εποµένως τα διανύσµατα a  και b  είναι γραµµικά ανεξάρτητα και παράγουν το χώρο ℜ2, άρα 

αποτελούν βάση του διανυσµατικού χώρου ℜ2.   

 

7.5.4. Γραµµικές απεικονίσεις στο επίπεδο και το χώρο 

Θεωρούµε ένα τετράγωνο µε κορυφές τα σηµεία: Α(0,0), Β(0,1), Γ(1,1), ∆(1,0). Θα µελετήσουµε 

τα αποτελέσµατα της εφαρµογής διαφόρων γραµµικών απεικονίσεων του επιπέδου f: ℜ2 → ℜ2 στο 

τετράγωνο, ειδικότερα των απεικονίσεων της οµοιοθεσίας, της στροφής και της ανάκλασης ως προς τους 

άξονες x΄x και y΄y.    

Ορίζουµε το τετράγωνο ως αντικείµενο και το σχεδιάζουµε: 

square=Graphics[{Hue[0.7],Polygon[{{0,0},{0,1},{1,1},{1,0}}]}] 

Show[square, Axes->True, AspectRatio->Automatic, DefaultFont-> {"Times",13}, 

PlotRange->{{-1,2},{-1,2}}] 
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1. Οµοιοθεσία 

Θεωρούµε την απεικόνιση f: ℜ2 → ℜ2 µε f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ) = M ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x , ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ∈ ℜ2, όπου M = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
λ0
0λ ,     λ ∈ ℜ 

(οµοιοθεσία). Τι προκαλεί η εφαρµογή της απεικόνισης στο τετράγωνο του σχήµατος; 

M = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
30

03
  

f[x_,y_]:=M.{x,y} 

f[x,y] 

{3 x,3 y} 

Ελέγχουµε αν η απεικόνιση είναι γραµµική µε τη βοήθεια του Mathematica ως εξής:  

α) Ελέγχουµε αν ισχύει f(α  + β ) =  f(α ) + f( β ), όπουα = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

1

1

y
x  και β = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

2

y
x : 

f[x1+x2,y1+y2] 

{3(x1+x2), 3(y1+y2)} 

f[x1,y1]+f[x2,y2] 

{3 x1 + 3 x2, 3 y1 + 3 y2} 

Expand[f[x1+x2,y1+y2]]==f[x1,y1]+f[x2,y2] 

True 

β) Ελέγχουµε αν ισχύει f(m α ) = m f(α ), όπουα = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

1

1

y
x  και m ∈ ℜ: 

f[m*x1,m*y1] 

{3 m x1,3 m y1} 

m*f[x1,y1] 

{3 m x1,3 m y1} 

f[m*x1,m*y1]==m*f[x1,y1] 

True 

Θεωρούµε διάφορες τιµές του λ ∈ ℜ, θετικές και αρνητικές και σχεδιάζουµε την εικόνα του 

τετραγώνου µέσω της απεικόνισης  f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ), για παράδειγµα: 

square2=Graphics[{Hue[0.5],Polygon[{M.{0,0},M.{0,1},M.{1,1},M.{1,0}}]}] 

Show[square2, square, Axes->True, AspectRatio->Automatic, DefaultFont-> 

{"Times",13}, PlotRange->{{-1,4},{-1,4}}] 
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-1 1 2 3 4

-1

1

2

3

4

 

Παρατηρούµε ότι προκύπτει ένα σχήµα όµοιο προς το αρχικό για κάθε τιµή του λ ∈ ℜ,  ενώ το 

πρόσηµο του λ ∈ ℜ επηρεάζει τη θέση του νέου τετραγώνου (τεταρτηµόριο στο οποίο βρίσκεται).  

2. Στροφή 

Θεωρούµε την απεικόνιση f: ℜ2 → ℜ2 µε f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ) = S(θ) ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x , ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ∈ ℜ2, όπου S(θ) = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
cosθsinθ
sinθcosθ ,  θ ∈ (–π, π] (στροφή). Είναι εύκολο να διαπιστώσουµε ότι η απεικόνιση είναι γραµµική, 

όπως προηγουµένως. 

S[theta_]:= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Cos[theta]Sin[theta]

Sin[theta]-Cos[theta]
  

f[x_,y_]:=S[r].{x,y} 

f[x,y] 

{x Cos[r]-y Sin[r],y Cos[r]+x Sin[r]} 

Θεωρούµε διάφορες τιµές του θ ∈ (–π, π], θετικές και αρνητικές και σχεδιάζουµε την εικόνα του 

τετραγώνου µέσω της απεικόνισης  f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ), για παράδειγµα: 

square3[theta_]:=Graphics[{Hue[0.4], Polygon[{S[theta].{0,0}, S[theta].{0,1}, 

S[theta].{1,1}, S[theta].{1,0}}]}] 

Show[square, square3[
3
π
], Axes->True, AspectRatio->Automatic, DefaultFont-> 

{"Times",13}, PlotRange->{{-1,2},{-1,2}}] 
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Παρατηρούµε ότι για κάθε τιµή του θ ∈ (–π, π],  η απεικόνιση στρέφει το αρχικό σχήµα κατά γωνία  

θ ∈ (–π, π]. Το πρόσηµο του θ ∈ (–π, π] επηρεάζει τη στροφή του σχήµατος κατά τη θετική ή αρνητική 

φορά. 

3. Ανάκλαση ή κατοπτρισµός ως προς τον άξονα x΄x 

Θεωρούµε την απεικόνιση f: ℜ2 → ℜ2 µε f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ) = Rx ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x , ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ∈ ℜ2, όπου Rx = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
1-0
01 , 

(ανάκλαση ή κατοπτρισµός). Είναι εύκολο να διαπιστώσουµε ότι η απεικόνιση είναι γραµµική, όπως 

προηγουµένως. 

 R = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1-0

01
  

f[x_,y_]:=R.{x,y} 

f[x,y] 

{x,-y} 

square4=Graphics[{Hue[0.2], Polygon[{R.{0,0}, R.{0,1}, R.{1,1}, R.{1,0}}]}] 

Show[square, square4, Axes->True, AspectRatio->Automatic, DefaultFont-> 

{"Times",13}, PlotRange->{{-1,2},{-2,2}}] 
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Παρατηρούµε ότι η εφαρµογή της απεικόνισης στο τετράγωνο, προκαλεί τον κατοπτρισµό του 

(ανάκλαση) ως προς τον άξονα x΄x.  

Με όµοιο τρόπο προκύπτει ότι η γραµµική απεικόνιση f: ℜ2 → ℜ2 µε f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ) = Ry ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x , ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ∈ ℜ2, 

όπου Ry = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
10
01- , προκαλεί την ανάκλαση του σχήµατος ως προς τον άξονα y΄y. 

Θεωρούµε την απεικόνιση f: ℜ2 → ℜ2 µε f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ) = Α ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x , ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ∈ ℜ2, όπου Α = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
δγ
βα , α, β, γ, δ 

∈ ℜ. Η απεικόνιση είναι γραµµική εφόσον f(λα  + µ β ) = Α (λα  + µ β ) = Α(λα ) + Α(µ β ) = λ (Αα ) + 

µ (Α β ) = λ f(α ) + µ f( β ), για κάθε a , b  ∈ ℜ2 και λ, µ ∈ ℜ. 

Ας θεωρήσουµε την f( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ) = Α ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x , µε Α = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
1-0
12 , ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ∈ ℜ2 και ας σχεδιάσουµε το σχήµα που 

προκύπτει από την εφαρµογή της απεικόνισης στο τετράγωνο του αρχικού σχήµατος:  
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A = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1-0

12
  

f[x_,y_]:= A.{x,y} 

f[x,y] 

{2x + y, -y} 

square5=Graphics[{Hue[0.2],Polygon[{A.{0,0},A.{0,1},A.{1,1},A.{1,0}}]}] 

Show[square, square5, Axes->True, AspectRatio->Automatic, DefaultFont-> 

{"Times",13}, PlotRange->{{-1,4},{-2,2}}] 
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Παρατηρούµε ότι η εφαρµογή της απεικόνισης στο τετράγωνο του αρχικού σχήµατος, προκαλεί 

διατήρηση της ιδιότητας της παραλληλίας, ενώ δε διατηρεί την καθετότητα και τις αποστάσεις.  

Αντίστοιχα στον τρισδιάστατο χώρο ℜ3, ας θεωρήσουµε έναν κύβο µε κορυφές τα σηµεία: 

Α(1,0,0), Β(1,1,0), Γ(0,1,0), ∆(0,0,0), Ε(1,0,1), Ζ(1,1,1),Η(0,1,1), Θ(0,0,1). 

f1={{1,0,0},{1,1,0},{0,1,0},{0,0,0}}; 

f2={{1,0,1},{1,1,1},{0,1,1},{0,0,1}}; 

f3={{0,0,1},{1,0,1},{1,0,0},{0,0,0}}; 

f4={{0,0,1},{0,1,1},{0,1,0},{0,0,0}}; 

f5={{1,1,0},{1,0,0},{1,0,1},{1,1,1}}; 

f6={{1,1,0},{0,1,0},{0,1,1},{1,1,1}}; 

cube=Map[Graphics3D[{Polygon[#]}]&, {f1,f2,f3,f4,f5,f6}]; 

Show[cube, Axes->True, AxesLabel-> {"x","y","z"}, DefaultFont-> {"Times",13}, 

AspectRatio->1] 
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Ας θεωρήσουµε την απεικόνιση f: ℜ3 → ℜ3 µε f(x, y, z) = (x–3y+z, 2x–3y, 2y–z), (x, y, z) ∈ ℜ3. 

Ορίζουµε την απεικόνιση στο Mathematica ως εξής: 

f[x_,y_,z_]:={x-3*y+z,2*x-3*y,2*y-z} 

Βρίσκουµε τον πίνακα αναπαράστασης Α της f ως προς την κανονική βάση του ℜ3: 

A=Transpose[{f[1,0,0],f[0,1,0],f[0,0,1]}] 

{{1,-3,1},{2,-3,0},{0,2,-1}} 

A.{x,y,z} 

{x-3 y+z,2 x-3 y,2 y-z} 

cube2=Map[Graphics3D[{Polygon[#]}]&, Map[Table[A.#[[i]],{i,4}]&, 

{f1,f2,f3,f4,f5,f6}]]; 

Show[cube, cube2, Axes->True, AxesLabel->{"x","y","z"}, DefaultFont-> 

{"Times",13}, AspectRatio->1] 
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Η εφαρµογή της απεικόνισης στον κύβο του αρχικού σχήµατος, προκαλεί διατήρηση της ιδιότητας 

της παραλληλίας, ενώ δε διατηρεί την καθετότητα και τις αποστάσεις.  

 

7.5.5. Ιδιοτιµές, ιδιοδιανύσµατα και ιδιόχωροι – ∆ιαγωνιοποίηση πίνακα 

Θεωρούµε τον πίνακα Α = 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−
−

212
310
211

. Θα υπολογίσουµε τις ιδιοτιµές, τα ιδιοδιανύσµατα και τους 

ιδιόχωρους που αντιστοιχούν στην κάθε ιδιοτιµή.  

Αρχικά, ορίζουµε τον πίνακα στο Mathematica και βλέπουµε τις εντολές προβολής του πίνακα 

//MatrixForm και TableForm:    

A={{1,-1,2},{0,-1,3},{2,-1,2}} 

A//MatrixForm 
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i

k

jjjjj
1 −1 2
0 −1 3
2 −1 2

y

{

zzzzz
 

A//TableForm 
1 −1 2
0 −1 3
2 −1 2 

Υπολογίζουµε την ορίζουσα του πίνακα Α µέσω της εντολής Det[A]: 

Det[A] 

-1 

Θεωρούµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακα Α, ως τη συνάρτηση |Α – x I3|: 

I3=IdentityMatrix[3] 

{{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}} 

Det[A-x*I3] 

−1+ 2x+2x2 − x3 
Παραγοντοποιούµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο, µέσω της εντολής //Factor και στη συνέχεια 

επιλύουµε την χαρακτηριστική εξίσωση |Α – x I3| = 0, από την οποία υπολογίζουµε τις ιδιοτιµές του 

πίνακα:   

Det[A-x*I3]//Factor 

−H1+ xL H1−3x+ x2L  
Solve[Det[A-x*I3] 0,x] 

:8x→ −1<, :x →
1
2
I3−è!!!!5 M>, :x →

1
2
I3 +è!!!!5M>>

 

Οι ιδιοτιµές του πίνακα Α είναι λ1 = )5(3
2
1

+ , λ2 = -1 και λ3 = )5(3
2
1

− . Μπορούµε να 

υπολογίσουµε τις ιδιοτιµές του πίνακα Α επίσης µέσω της εντολής Eigenvalues[A]: 

Eigenvalues[A] 

: 1
2
I3 +è!!!!5 M, −1,

1
2
I3 −è!!!!5 M>

 

Για καθεµία από τις ιδιοτιµές λ του πίνακα Α υπολογίζουµε τα ιδιοδιανύσµατα u   µέσω της 

εξίσωσης: Αu  = λ u , u  ≠ 0  ⇔ (Α – λ Ι3) u  = 0 , u  ≠ 0 . Χρησιµοποιούµε την εντολή Nullspace(Μ), η 

οποία µας δίνει ένα σύνολο από γραµµικά ανεξάρτητα διανύσµατα u   για τα οποία ισχύει Μ u  = 0 :  

NullSpace[A+1*I3] 

{{1,2,0}} 

NullSpaceAA−
1
2

∗I3−
è!!!!5M∗I3E êê FullSimplify

 
:: 1

10
I5 −è!!!!5M, 3

10
I5 +è!!!!5M, 1>>

 
NullSpaceAA−

1
2

∗I3+
è!!!!5M∗I3E êê FullSimplify

 
:: 1

10
I5+è!!!!5M, 6

5+è!!!!5
, 1>>

 

Μπορούµε επίσης να υπολογίσουµε τα ιδιοδιανύσµατα που αντιστοιχούν στις ιδιοτιµές του πίνακα Α 

µέσω της εντολής Eigenvectors[A]:  

{v1,v2,v3}=Eigenvectors[A]//FullSimplify 
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:: 1
10

I5 +è!!!!5M, −
3
10

I−5 + è!!!!5 M, 1>, 81, 2, 0<, : 1
10

I5 − è!!!!5 M, 3
10

I5 +è!!!!5M, 1>>
 

Στη συνέχεια θα προσδιορίσουµε τους ιδιόχωρους που αντιστοιχούν στην κάθε ιδιοτιµή: 

α) Για λ1 = )5(3
2
1

+ , έχουµε 1v =( )5(5
10
1

+ , )5(-5
10
3

+− , 1), ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι 

V(λ1) = V( )5(3
2
1

+ ) = {x 1v , x ∈ ℜ} = {x ( )5(5
10
1

+ , )5(-5
10
3

+− , 1), x ∈ ℜ}.  

ParametricPlot3D[Append[x*v1,{Hue[1],Thickness[0.02]}]//Evaluate,           {x,-

2,2}, DefaultFont->{"Times",13}, PlotRange->{{-1,1},{-1,1},{-1,1}}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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β) Για λ2 = - 1, έχουµε 2v =(1, 2, 0), ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι V(λ2) = V(-1) = {x 2v , x ∈ ℜ} = 

{x (1, 2, 0), x ∈ ℜ}.  

ParametricPlot3D[Append[x*v2,{Hue[1],Thickness[0.02]}]//Evaluate,           {x,-

5,5}, DefaultFont->{"Times",12}, PlotRange->{{-1,1},{-2,2},{-2,2}}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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 γ) Για λ3 = )5-(3
2
1

, έχουµε 3v = ( )5-(5
10
1

, )5(5
10
3

+ , 1), ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι 

V(λ3) = V( )5(3
2
1

− ) = {x 3v , x ∈ ℜ} = {x ( )5-(5
10
1

, )5(5
10
3

+ , 1), x ∈ ℜ}. 
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 ParametricPlot3D[Append[x*v3,{Hue[1],Thickness[0.02]}]//Evaluate,        {x,-

2,2}, DefaultFont->{"Times",12}, PlotRange->{{-1,1},{-2,2},{-1,1}}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}] 
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Θα δούµε στη συνέχεια πότε ένας πίνακας είναι διαγωνίσιµος και πως µπορούµε να 

διαγωνιοποιήσουµε ένα πίνακα. Ένας πίνακας Α είναι διαγωνίσιµος, αν µπορούµε να βρούµε έναν πίνακα Ρ 

ώστε ο Α να µπορεί να γραφεί ως Α = Ρ Β Ρ–1, όπου ο Β είναι ένας διαγώνιος πίνακας.  
∆εδοµένων των ιδιοτιµών λ1, λ2, λ3, … και των ιδιοδιανυσµάτων 1v , 2v , 3v , … ενός πίνακα Α, 

επιλέγουµε ικανό αριθµό γραµµικά ανεξάρτητων ιδιοδιανυσµάτων και θεωρούµε τον πίνακα Ρ ως ένα 
τετραγωνικό πίνακα µε στήλες τα ιδιοδιανύσµατα αυτά, δηλαδή: Ρ = [ 1v  2v  3v  … ] Τ. Τότε ο διαγώνιος 

πίνακας Β =  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

............

...λ00

...0λ0

...00λ

3

2

1

.  

Για τον πίνακα Α του οποίου ιδιοτιµές και τα ιδιοδιανύσµατα υπολογίσαµε παραπάνω, θεωρούµε τον 
πίνακα Ρ = [ 1v  2v  3v ] Τ :     

P=Transpose[{v1,v2,v3}]//FullSimplify 

:: 1
10

I5 +è!!!!5 M, 1,
1
10

I5 − è!!!!5 M>, :− 3
10

I−5 + è!!!!5 M, 2, 3
10

I5 +è!!!!5 M>, 81, 0, 1<>
 

P//MatrixForm 
i

k

jjjjjjjjjj

1
10

I5+è!!!!5M 1 1
10

I5−è!!!!5M

− 3
10

I−5+è!!!!5M 2 3
10

I5+è!!!!5M
1 0 1

y

{

zzzzzzzzzz
 

Ελέγχουµε αν ο πίνακας Ρ είναι αντιστρέψιµος, υπολογίζοντας την ορίζουσα του και ορίζουµε και 

υπολογίζουµε τον αντίστροφο του πίνακα Ρ µέσω της εντολής Inverse[A], η οποία µας δίνει τον 

αντίστροφο ενός πίνακα Α: 

Det[P] 
è!!!!5  

Ant[P_]:=Inverse[P]//FullSimplify 

Ant[P]//MatrixForm 
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i

k

jjjjjjjjjjjjjjjj

2
"####5

− 1
"####5

1
10

I5+è!!!!5M

3
5

1
5

− 3
5

− 2
"####5

1
"####5

1
10

I5−è!!!!5M

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzz
 

Ελέγχουµε αν ο πίνακας Α είναι διαγωνίσιµος, δηλαδή αν γράφεται ως Α = Ρ Β Ρ–1, όπου Β ο 

διαγώνιος πίνακας µε στοιχεία της διαγωνίου τις ιδιοτιµές του πίνακα, υπολογίζοντας τον πίνακα Β µέσω 

της ισοδυναµίας: Α = Ρ Β Ρ–1 ⇔ Β = Ρ–1 Α Ρ: 

Ant[P].A.P//FullSimplify 

:: 1
2
I3 +è!!!!5 M, 0, 0>, 80, −1, 0<, :0, 0, 1

2
I3 −è!!!!5 M>>

 

Ant[P].A.P//FullSimplify //MatrixForm 
i

k

jjjjjjjjjj

1
2
I3+è!!!!5M 0 0

0 −1 0

0 0 1
2
I3−è!!!!5M

y

{

zzzzzzzzzz
  

 

Θεωρούµε τον πίνακα Α = 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−
−

320
430
221

. Θα υπολογίσουµε τις ιδιοτιµές, τα ιδιοδιανύσµατα και τους 

ιδιόχωρους που αντιστοιχούν στην κάθε ιδιοτιµή. Επίσης θα προσδιορίσουµε το ελάχιστο πολυώνυµο του 

πίνακα Α. 

Αρχικά, ορίζουµε τον πίνακα στο Mathematica:    

A={{1,-2,2},{0,-3,4},{0,-2,3}} 

{{1,-2,2},{0,-3,4},{0,-2,3}} 

Θεωρούµε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο του πίνακα Α, ως χαρ(x) = |Α – x I3| και το 

παραγοντοποιούµε: 

I3=IdentityMatrix[3] 

{{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}} 

xar[x_]:=Det[A-x*I3]//Factor 

xar[x] 

−H−1+ xL2H1+ xL  
Στη συνέχεια επιλύουµε την χαρακτηριστική εξίσωση |Α – x I3| = 0, από την οποία υπολογίζουµε 

τις ιδιοτιµές του πίνακα:   

Solve[Det[A-x*I3] 0,x] 

{{x→-1},{x→1},{x→1}} 

Οι ιδιοτιµές του πίνακα Α είναι λ1 = -1 και λ2 = 1 (αλγεβρική πολλαπλότητα 2). Για καθεµία από τις 

ιδιοτιµές του πίνακα Α υπολογίζουµε τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα:  

{v1}=NullSpace[A-l1*I3] 

{{1,2,1}} 

{v2,v3}=NullSpace[A-l2*I3] 

{{0,1,1},{1,0,0}} 
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Στη συνέχεια θα προσδιορίσουµε τους ιδιόχωρους που αντιστοιχούν στην κάθε ιδιοτιµή: 
α) Για λ1 = -1 έχουµε 1v =( 1, 2, 1), ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι V(λ1) = V(-1) = {x 1v , x ∈ ℜ} = {x 

(1, 2, 1), x ∈ ℜ}.  

ParametricPlot3D[Append[x*v1,{Hue[1],Thickness[0.02]}]//Evaluate,           {x,-

5,5}, DefaultFont->{"Times",12}, PlotRange->{{-1,1},{-2,2},{-2,2}}, 

AxesLabel->{"x","y","z"}, ViewPoint->{1,-2,0}] 
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 β) Για λ2 = 1 έχουµε 2v  = (0, 1, 1) και 3v  = (1, 0, 0), ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι V(λ2) = V(1) = 

{x 2v  + y 3v  , x, y ∈ ℜ} = {x ( 0, 1, 1) + y (1, 0, 0), x, y ∈ ℜ}.  

ParametricPlot3D[x*v2+y*v3//Evaluate,{x,-2,2},{y,-2,2}, DefaultFont-> 

{"Times",12}, PlotRange->{{-1,1},{-2,2},{-1,1}}, AxesLabel-> {"x","y","z"}, 

PlotPoints->{60,15}, ViewPoint->{1,-2,0}] 
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Στη συνέχεια θα προσδιορίσουµε το ελάχιστο πολυώνυµο του πίνακα Α. Έχουµε προσδιορίσει το 

χαρακτηριστικό πολυώνυµο χαρ(x) = – (x – 1)2 (x+1) του πίνακα Α. Το ελάχιστο πολυώνυµο έχει τις ίδιες 

ρίζες µε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο, στην ελάχιστη πολλαπλότητα και ως συντελεστή µεγιστοβάθµιου 

όρου τη µονάδα, ώστε αν εισαχθεί ο πίνακας Α στη θέση της µεταβλητής, να προκύπτει ο µηδενικός 

πίνακας.   

Θεωρούµε τα πιθανά ελάχιστα πολυώνυµα πολ1(x) = (x–1)2(x+1) και πολ2(x) = (x–1) (x+1). 

Υπολογίζουµε τον πίνακα που προκύπτει αν εισαχθεί ο πίνακας Α στη θέση της µεταβλητής. Να 

σηµειώσουµε ότι στο Mathematica δεν γίνεται αυτόµατα η εισαγωγή του πίνακα Α σε ένα ποολυώνυµο, 

εφόσον δεν µετατρέπονται αυτόµατα οι µονάδες στο µοναδιαίο πίνακα. Εποµένως: 

α) Για το πολ1(x) = (x–1)2 (x+1): 
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(A-I3).(A-I3).(A+I3) 

{{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}} 

β) Για το πολ2(x) = (x–1) (x+1): 

(A-I3).(A+I3) 

{{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}} 

Παρατηρούµε ότι και τα δύο πολυώνυµα έχουν τις ίδιες ρίζες µε το χαρακτηριστικό πολυώνυµο και 

αν εισαχθεί ο πίνακας Α στη θέση της µεταβλητής, προκύπτει ο µηδενικός πίνακας και για τα δύο 

πολυώνυµα. Επειδή όµως το πολυώνυµο πολ2(x) = (x–1) (x+1) έχει τις ίδιες ρίζες µε το χαρακτηριστικό 

πολυώνυµο, στην ελάχιστη πολλαπλότητα, αυτό είναι το ελάχιστο πολυώνυµο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

8.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε µία αρχική µελέτη η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 

των ακαδηµαϊκών ετών 1999–2001 και αφορά τις ανακαλυπτικές – κατασκευαστικές διδακτικές 

προσεγγίσεις, σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα, µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού 

εργαλείου.  

Η αρχική µελέτη, η οποία αναλύετεαι στις παραγράφους 8.1 – 8.4, είναι ουσιαστικά µια 

προκαταρκτική έρευνα ή έρευνα "πιλότος" (pilot study) για τη διαµόρφωση του µοντέλου διδακτικού 

σχεδιασµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών που προτείνουµε στη διατριβή, αλλά 

και την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2003–2004, όπου και εφαρµόστηκε το 

µοντέλο.  

Στη µελέτη αναλύουµε τις ανακαλυπτικές – κατασκευαστικές προσεγγίσεις µε τη βοήθεια του 

υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου (Discovery Learning – Constructivistic approaches with the use of 

Computers as Mindtools), η οποία βασίζεται στις σύγχρονες απόψεις για τη µάθηση µέσω ανακάλυψης 

(Discovery Learning), τη θεωρία κατασκευής της γνώσης (Constructivism) και το µοντέλο της χρήσης του 

υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου (cognitive tool ή mindtool).  

Το µαθηµατικό αντικείµενο που επιλέχτηκε είναι η ∆ιαφορική Γεωµετρία των Καµπυλών και 

Επιφανειών, ειδικότερα το θέµα των καµπύλων του επιπέδου και του χώρου (Gray, 1998 και Manfredo P. 

DoCarmo, 1976), κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:  

α) Η διαφορική γεωµετρία έχει πολλές ενδιαφέρουσες και χρήσιµες εφαρµογές σε πολλούς τοµείς των 

Μαθηµατικών και τοµείς που δεν συσχετίζονται άµεσα µε τα Μαθηµατικά όπως η Φυσική, η 

Αρχιτεκτονική, η Ναυπηγική, η Ιατρική κλπ. (Henderson, 1998 και Oprea, 1997).  

β) Αφορά τόσο τους φοιτητές των Μαθηµατικών Τµηµάτων, όσο και τους φοιτητές Τµηµάτων Θετικών 

Επιστηµών και Πολυτεχνικών Σχολών, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο.  

γ) Ενοποιεί τα αντικείµενα πολλών µαθηµατικών τοµέων όπως η Αναλυτική Γεωµετρία, ο Απειροστικός 

Λογισµός, η Γραµµική Άλγεβρα κλπ.     

Το λογισµικό που επιλέχθηκε είναι το µαθηµατικό πακέτο Mathematica (Wolfram, 1996 και 

Torrence & Torrence, 1999).   

H προσέγγιση εφαρµόστηκε στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά τη διάρκεια 

των ακαδηµαϊκών ετών 1999–2000 και 2000–2001. ∆ύο οµάδες συµµετείχαν στη µελέτη, µια οµάδα 

προπτυχιακών και µία οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών. Οι δύο οµάδες διδάχθηκαν θέµατα που 

αφορούσαν τις γεωµετρικές ιδιότητες του ίχνους των καµπύλων του επιπέδου και του χώρου, τα 

διανυσµατικά πεδία κατά µήκος καµπύλων του επιπέδου και του χώρου και την καµπυλότητα των 

καµπύλων του επιπέδου. 

Η µελέτη έχει ως σκοπό να αξιολογήσει το επίπεδο κατανόησης της διδασκαλίας των εννοιών από 

τους φοιτητές, να συγκρίνει το επίπεδο κατανόησης µεταξύ ανδρών και γυναικών και να αποτιµήσει τις 
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διαφορές τους. Επίσης έχει ως σκοπό να αποτιµήσει τις απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τη χρήση του 

λογισµικού στη διαδικασία διδασκαλίας–µάθησης και τις δυνατότητες που προσφέρει, επίσης να 

αποτιµήσει τις διαφορές και οµοιότητες των απόψεων µεταξύ προπτυχιακών–µεταπτυχιακών φοιτητών και 

ανδρών–γυναικών ως προς τη χρήση του λογισµικού.      

Στην παράγραφο 8.5 αναφέρονται µία σειρά από εργασίες που αφορούν τη µάθηση και διδασκαλία 

µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Μέρος των αποτελεσµάτων των 

εργασιών αυτών, χρησιµοποιήθηκαν επίσης στη διαµόρφωση του µοντέλου διδακτικου σχεδιασµού. 

 

8.2. Η µεθοδολογία της αρχικής µελέτης  

Η µελέτη σχεδιάστηκε για προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές Τµηµάτων Μαθηµατικών και 

Τµηµάτων Θετικών Επιστηµών και Πολυτεχνικών Σχολών. Πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Μαθηµατικών 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 1999–2000 και 2000–2001. ∆ύο 

οµάδες συµµετείχαν στη µελέτη, µία οµάδα 25 προπτυχιακών φοιτητών (Οµάδα Α) και µία οµάδα 34 

µεταπτυχιακών φοιτητών (Οµάδα Β) του Τµήµατος Μαθηµατικών, συνολικά 59 φοιτητές.  

Μία σειρά πειραµατικών µαθηµάτων σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν στις αίθουσες και τα 

εργαστήρια του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πρόγραµµα διδασκαλίας των 

Οµάδων Α και Β περιελάµβανε τη διδασκαλία θεωρητικών θεµάτων µέσω της αφηγηµατικής, 

δασκαλοκεντρικής προσέγγισης (στις αίθουσες διδασκαλίας) και εφαρµογές των θεωρητικών θεµάτων 

µέσω της ανακαλυπτικής προσέγγισης µε τη χρήση του µαθηµατικού πακέτου Mathematica (στο 

εργαστήριο). Οι φοιτητές που συµµετείχαν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν και τις δύο µορφές 

διδασκαλίας, ήταν εποµένως ικανοί να συγκρίνουν τις δύο αυτές µορφές και να αξιολογήσουν την 

αποτελεσµατικότητα τους.  

Η διδασκαλία των εργαστηρίων και στις δύο οµάδες πραγµατοποιήθηκε µε µία σειρά από µαθήµατα 

διάρκειας 2 διδακτικών ωρών. Ο καθηγητής είχε τη δυνατότητα να γράφει στον πίνακα τα στοιχεία της 

θεωρίας που θεωρούσε απαραίτητα, τις εντολές και προγράµµατα του Mathematica που χρειάζονταν οι 

µαθητές και τις εικασίες, τις υποθέσεις και τα συµπεράσµατα που διατυπώνονταν από τους φοιτητές.    

Οι φοιτητές της Οµάδας Α ήταν χωρισµένοι σε οµάδες των 2 ή 3 ατόµων ανά υπολογιστή, ενώ οι 

φοιτητές της Οµάδας Β ήταν χωρισµένοι σε οµάδες των 2 ατόµων ανά υπολογιστή ή δούλευαν 

ανεξάρτητα. Συνεργάζονταν µε τα µέλη των οµάδων τους, µε τα µέλη άλλων οµάδων και µε τον 

καθηγητή στην ανακάλυψη και διερεύνηση των προβληµατικών καταστάσεων που παρουσιάζονταν στην 

τάξη. Είχαν την ευκαιρία να ζητήσουν τη βοήθεια του καθηγητή ανά πάσα στιγµή, σχετικά µε την 

κατανόηση των στοιχείων της θεωρίας που αναφέρονταν στο µάθηµα και τη χρήση, τη σύνταξη και τη 

λειτουργία των εντολών του λογισµικού. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να θέτουν υπό συζήτηση 

ερωτήσεις, εικασίες και συµπεράσµατα στην κοινότητα της τάξης.  

Ένα ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε προκειµένου να αξιολογηθεί η εισαγωγή του 

µαθηµατικού πακέτου Mathematica στη διαδικασία διδασκαλίας–µάθησης. Ειδικότερα, η ανάπτυξη του 

ερωτηµατολογίου αφορά την αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησης των µαθηµατικών εννοιών που 

διδάχθηκαν οι φοιτητές και την αποτίµηση των διδακτικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του 

λογισµικού.  
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Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από την κωδικοποίηση των ερωτηµατολογίων επεξεργάστηκαν µε 

το στατιστικό πακέτο SPSS. Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως έλεγχοι υποθέσεων και τα αποτελέσµατα της 

σχέσης µεταξύ µεταβλητών ή υποπληθυσµών διερευνήθηκαν περαιτέρω µε τους πίνακες συνάφειας 

(Contingency Tables).  

Μέρος των αποτελεσµάτων της µελέτης που αφορούν την εφαρµογή της προσέγγισης σε οµάδα 

προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1999–2000, περιλαµβάνονται στη διπλωµατική εργασία 

του Κων/νου Κορρέ µε τίτλο «Μία διδακτική προσέγγιση της Θεωρίας Καµπύλων του Επιπέδου µε τη 

βοήθεια του Η/Υ», η οποία παρουσιάστηκε στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 5 

Ιουνίου 2000 (Κορρές, 2000).  

Τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της µελέτης έχουν αποσταλεί για δηµοσίευση σε περιοδικά 

∆ιδακτικής (Kyriazis & Korres, to appear και Κορρές, υπό κρίση).  

 

8.3. Αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης της αρχικής µελέτης  

8.3.1. Οι φοιτητές που συµµετείχαν στην αρχική µελέτη  

Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν 59 µε ηλικίες από 

21 έως 44 ετών, µε µέση ηλικία 27,55 έτη και τυπική απόκλιση 7,52 έτη. Ως προς το φύλο 31 (52,5 %) 

ήταν άνδρες και 28 (47,5 %) ήταν γυναίκες.  

Η Οµάδα Α αποτελούνταν από 25 προπτυχιακούς φοιτητές µε ηλικίες από 21 έως 25 έτη, µε µέση 

ηλικία 23,20 έτη και τυπική απόκλιση 1,32 έτη. Ως προς το φύλο 13 φοιτητές (52 %) ήταν άνδρες και 12 

(48 %) ήταν γυναίκες. Η Οµάδα Α αποτελούνταν από φοιτητές 4ου έτους και άνω.   

Η Οµάδα Β αποτελούνταν από 34 µεταπτυχιακούς φοιτητές µε ηλικίες από 22 έως 44 έτη, µε µέση 

ηλικία 31,43 έτη και τυπική απόκλιση 0,39 έτη. Ως προς το φύλο 18 φοιτητές (52,9 %) ήταν άνδρες και 

16 (47,1 %) ήταν γυναίκες. Η Οµάδα Β αποτελούνταν από φοιτητές που παρακολουθούσαν το 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα ειδίκευσης (Μ∆Ε) στη ∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών.  

 
Πίνακας 8.1. Προηγούµενες δεξιότητες και εµπειρία σχετικά µε τους υπολογιστές 

Οµάδα Α Οµάδα Β 
  

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Ναι 10 9 12 16 1. Χρησιµοποιείτε υπολογιστές 
στο Πανεπιστήµιο; Όχι 3 3 6 0 

Ναι 10 9 15 9 2. Έχετε και χρησιµοποιείτε 
υπολογιστή στο σπίτι; Όχι 3 3 3 7 

Ναι 10 12 15 16 3. Βρίσκετε ενδιαφέρον στη 
χρήση υπολογιστή; Όχι 3 0 3 0 

Περισσότερα από 3 χρόνια 9 0 12 10 

1 έως 3 χρόνια 4 9 3 3 
4. Για πόσο καιρό 
χρησιµοποιείτε τον 
υπολογιστή; 

Λιγότερο από 1 χρόνο 0 3 0 3 
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Η πλειοψηφία των φοιτητών που συµµετείχε στην έρευνα έκανε χρήση του υπολογιστή είτε στο 

Πανεπιστήµιο (79,7 %) είτε στο σπίτι (72,9 %). Οι φοιτητές είχαν εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

εφόσον το 33,9 % χρησιµοποιούσε τον υπολογιστή από 1 έως 3 χρόνια και το 55,4 % περισσότερο από 3 

χρόνια.  

Οι Οµάδες Α και Β δεν είναι οµοιογενείς ως προς την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (X2–

Homogeneity, X2 = 7,473, P–value = 0,024, Df = 2). Οι φοιτητές της Οµάδας Β µοιάζουν να έχουν 

µεγαλύτερη εµπειρία από τους φοιτητές της Οµάδας Α. Αυτό είναι αναµενόµενο εφόσον η Οµάδα Β έχει 

µεγαλύτερη µέση ηλικία και τυπική απόκλιση από την Οµάδα Α. Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν είναι 

οµοιογενείς επίσης (X2–Homogeneity, X2 = 11,219, P–value = 0,004, Df = 2). Οι άνδρες µοιάζουν να 

έχουν µεγαλύτερη εµπειρία από τις γυναίκες στη χρήση υπολογιστή.  

Το 89,8 % των φοιτητών δήλωσαν ότι βρίσκουν ενδιαφέρον στη χρήση του υπολογιστή. Οι δύο 

οµάδες φοιτητών δε µοιάζουν να διαφέρουν ως προς το ενδιαφέρον τους (X2–Homogeneity, X2 = 0,159, 

P–value = 0,690, Df = 1). Οι άνδρες και οι γυναίκες αντίθετα µοιάζουν να διαφέρουν (X2–Homogeneity, 

X2 = 6,033, P–value = 0,014, Df = 1), µε τις γυναίκες να εµφανίζουν ένα µεγαλύτερο ποσοστό στις 

θετικές απαντήσεις από τους άνδρες (Γυναίκες: 100 %, Άνδρες: 80,6 %). 

Οι φοιτητές δήλωσαν ότι έκαναν χρήση του υπολογιστή κυρίως ως κειµενογράφου (44,6 %), 

προγραµµατιστικού εργαλείου (21,4 %) ή και των δύο (33,9 %).   

 

8.3.2. Αξιολόγηση της κατανόησης των φοιτητών ως προς τις έννοιες που 

διδάχθηκαν   

Η αξιολόγηση της κατανόησης των φοιτητών ως προς τις έννοιες που διδάχθηκαν βασίστηκε στα 

αποτελέσµατα ενός τεστ που δόθηκε στους φοιτητές, σε συνδυασµό µε τις παρατηρήσεις των καθηγητών 

από το µάθηµα. Το τεστ απαντήθηκε από 53 φοιτητές, το σύνολο των φοιτητών της Οµάδας Α (25 

φοιτητές) και 28 από τους φοιτητές της Οµάδας Β.  

Η αξιολόγηση της κατανόησης των φοιτητών βασίστηκε στα εξής θέµατα:  

α) Εύρεση του προσήµου µεγεθών για διάφορες καµπύλες και διαφορετικές τιµές των παραµέτρων.  

β) Αναγνώριση των γραφικών παραστάσεων µεγεθών καµπύλων από τη γραφική παράσταση 

καµπύλων. 

γ) Αντιστοίχιση γραφικών παραστάσεων µεγεθών που αφορούν καµπύλες σε δεδοµένες γραφικές 

παραστάσεις καµπύλων και αντίστροφα. 

Οι φοιτητές εµφάνισαν µία αξιοσηµείωτη µεταβολή στην ικανότητας τους να αντιµετωπίσουν 

θέµατα όπως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω. Στην αρχή των εργαστηρίων σχεδόν κανένας φοιτητής 

δεν µπορούσε να δώσει απάντηση σε θέµατα που αφορούσαν γεωµετρικές ιδιότητες των µεγεθών και 

εννοιών και γεωµετρικές ερµηνείες, ενώ µετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων οι φοιτητές ήταν ικανοί 

να απαντήσουν στην συντριπτική πλειοψηφία τους θέµατα που αφορούσαν απλές σχετικά καµπύλες και 

σε µικρότερο αλλά ικανοποιητικό ποσοστό (άνω του 50 %) θέµατα που αφορούσαν περισσότερο 

πολύπλοκες καµπύλες.    
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 Πίνακας 8.2. Ποσοστά σωστών απαντήσεων φοιτητών σε θέµατα από τη Θεωρία Καµπύλων   

Ενδεικτικά θέµατα από τη Θεωρία Καµπύλων Ποσοστά σωστών 
απαντήσεων  

α) ευθείας 100 % 

β) κύκλου µε το συνήθη προσανατολισµό 100 % 

γ) κύκλου µε αντίθετο προσανατολισµό 75,5 % 

1. Πρόσηµο καµπυλότητας  
  

δ) υπερβολής 54,7 % 

α) κύκλου µε το συνήθη προσανατολισµό 71,7% 2. Αναγνώριση γραφήµατος 
καµπυλότητας από το ίχνος και τον 
προσανατολισµό της καµπύλης  β) κύκλου µε αντίθετο προσανατολισµό 52,8 % 

α) Αντιστοίχιση γραφηµάτων καµπυλότητας σε 
δεδοµένα ίχνη καµπύλων 

83 % 3. Αντιστοίχιση ίχνους καµπύλης 
και καµπυλότητας ανάλογα µε τη 
µεταβολή των παραµέτρων β) Αντιστοίχιση ιχνών καµπύλων σε δεδοµένα 

γραφήµατα καµπυλότητας  
47,2 % 

 

Προκειµένου να µετρήσουµε το επίπεδο κατανόησης των φοιτητών, κάναµε µία ανάλυση των 

βαθµών των φοιτητών που συµµετείχαν στο τεστ. Τα τεστ βαθµολογήθηκαν µε τους βαθµούς 1 έως 5 (1 

= Άσχηµα, 2 = Μέτρια, 3 = Καλά, 4 = Πολύ καλά, 5 = Άριστα).  

Οι φοιτητές πήραν βαθµούς από 2 έως 5 (Μέτρια έως Άριστα). Ο µέσος βαθµός ήταν 3,34 µε 

τυπική απόκλιση 0,91. Το επίπεδο κατανόησης των φοιτητών ήταν πολύ υψηλό, εφόσον το 60,4 % 

βαθµολογήθηκε µε Πολύ καλά ή Άριστα και µόνο το 11,3 % Άσχηµα ή Μέτρια. 

Η ανάλυση ως προς τις οµάδες έδειξε ότι η Οµάδα Α είχε µέση επίδοση 3,40 µε τυπική απόκλιση 

0,90 και η Οµάδα Β µέση επίδοση 3,29 µε τυπική απόκλιση 0,92. Οι δύο οµάδες µοιάζουν να µην είναι 

οµοιογενείς ως προς την επίδοση των φοιτητών τους (X2–Homogeneity, X2  = 13,396, P–value = 0,020, 

Df = 5), µε τους βαθµούς της Οµάδας Α να είναι υψηλότεροι από τους βαθµούς της Οµάδας Β. Περαιτέρω 

ανάλυση δεν παρουσίασε σηµαντική στατιστική διαφορά ως προς τις συναρτήσεις κατανοµών των δύο 

οµάδων σε επίπεδο σηµαντικότητας 5 % (Mann–Whitney, U = 310,5, P–value = 0,474).      

 

Πίνακας 8.3. Eπίδοση φοιτητών ανά οµάδα και συνολικά 

Επίδοση φοιτητών Οµάδα Α Οµάδα Β Συνολικά 

Άσχηµα 0 0  0 

Μέτρια 3 3 6 

Καλά 3 12 15 

Πολύ καλά  16 7 23 

Άριστα 3 6 9 

Σύνολο 25 28 53 

 

Η ανάλυση ως προς το φύλο έδειξε ότι οι άνδρες είχαν µέση επίδοση 3,40 µε τυπική απόκλιση 0,61 

και οι γυναίκες µέση επίδοση 3,29 µε τυπική απόκλιση 1,11. Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν είναι 

οµοιογενείς ως προς την επίδοση τους (X2–Homogeneity, X2 = 16,36, P–value = 0,006, Df = 5). 
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Περαιτέρω ανάλυση δεν έδειξε σηµαντική στατιστική διαφορά ως προς τις συναρτήσεις κατανοµών τους 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 5 % (Mann–Whitney, U = 329,5, P–value = 0,710).  

 

Πίνακας 8.4. Eπίδοση φοιτητών ανά φύλο και συνολικά 

Επίδοση φοιτητών Άνδρες Γυναίκες Συνολικά 

Άσχηµα 0 0 0 

Μέτρια 0 6 6 

Καλά 12 3 15 

Πολύ καλά  10 13 23 

Άριστα 3 6 9 

Σύνολο 25 28 53 

 

Η διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η απόκλιση από τη µέση επίδοση. Ειδικότερα, οι 

γυναίκες µοιάζουν να έχουν µεγαλύτερα ποσοστά στους υψηλότερους βαθµούς, αλλά επίσης υψηλότερα 

ποσοστά σε χαµηλότερους βαθµούς. Οι βαθµοί των ανδρών µοιάζουν να συγκεντρώνονται γύρω από τη 

µέση επίδοση. Η ίδια παρατήρηση προέκυψε σε δύο άλλες µελέτες των Α. Κυριαζή και Κ. Κορρέ στις 

οποίες συµµετείχαν µαθητές Γυµνασίου (Kyriazis & Korres, 2002b) και µαθητές Λυκείου (Κυριαζής & 

Κορρές, 2001a). Το αποτέλεσµα αυτό παραµένει προς περαιτέρω διερεύνηση. 

Η επίδοση των φοιτητών εξαρτάται από το ενδιαφέρον τους για τη χρήση υπολογιστών (X2–

Independency, X2 = 24,91, P–value < 0,001, Df = 5). Ειδικότερα, οι φοιτητές που δε βρίσκουν 

ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή είναι συγκεντρωµένοι στο Καλά (3), ενώ οι φοιτητές που βρίσκουν 

ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή είναι κατανεµηµένοι από Μέτρια έως Άριστα (2 – 5).  

Η επίδοση των φοιτητών εξαρτάται από την προηγούµενη εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστών 

(X2–Independency, X2 = 54,545, P–value < 0,001, Df = 10). Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι οµάδες των 

φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (Λιγότερο από 1 χρόνο, 1 – 3 χρόνια, 

Περισσότερα από 3 χρόνια) δεν έχουν τις ίδιες συναρτήσεις κατανοµών (Kruskal–Wallis, H = 14,494, Df = 

2, P–value = 0,001). Ένα αξιοσηµείωτο συµπέρασµα είναι ότι οι φοιτητές µε λιγότερο από 1 χρόνο 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστών (11,3 % του συνόλου) επέτυχαν άριστη επίδοση.  

 
Πίνακας 8.5. Eπίδοση φοιτητών ανά οµάδα εµπειρίας στη χρήση υπολογιστή  

Επίδοση φοιτητών Λιγότερο 
από 1 χρόνο 

1 έως 3 
χρόνια 

Περισσότερα 
από 3 χρόνια Συνολικά 

Άσχηµα  0 0 0 0 

Μέτρια 0 6 0 6 

Καλά 0 3 12 15 

Πολύ καλά  0 10 13 23 

Άριστα 6 0 3 9 

Σύνολο 6 19 28 53 
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8.3.2. Απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τη χρήση του λογισµικού στη διδασκαλία 

και τη µάθηση 

Τα θέµατα που ελέγχθηκαν σχετικά µε τις απόψεις των φοιτητών για τη χρήση του λογισµικού στη 

διδασκαλία και τη µάθηση είναι:  

(Ι) Στόχοι του λογισµικού 

Το λογισµικό χαρακτηρίστηκε ως κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί κυρίως στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

(100 %), στο Λύκειο (89,8 %) και στην Επιµόρφωση και Κατάρτιση (Training) (79,7%), δευτερεόντως 

στο Γυµνάσιο (42,4 %).  

Οι φοιτητές θεώρησαν ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα από την 

παραδοσιακή διδασκαλία κυρίως σε θέµατα Γεωµετρίας (89,8 %) και Ανάλυσης (84,7 %), δευτερευόντως 

Άλγεβρας (47,5 %). Τα θέµατα της Γεωµετρίας που προτάθηκαν είναι κυρίως Αναλυτική Γεωµετρία 

(∆ιανύσµατα, Κωνικές Τοµές), Ευκλείδεια Γεωµετρία (Στερεοµετρία), ∆ιαφορική Γεωµετρία των Καµπύλων 

και Επιφανειών (Καµπύλες, ∆ιανυσµατικά Πεδία Καµπυλότητα), ∆ιαφορική Γεωµετρία. Το αντικείµενο της 

Ανάλυσης που κυρίως προτάθηκε είναι ο Απειροστικός Λογισµός (Όρια, Συνέχεια, Θεωρία Συναρτήσεων, 

Παραγώγιση, Μονβοτονία Ακρότατα, Κυρτότητα, Σηµεία Καµπής, Ολοκλήρωση). Το θέµα της Άλγεβρας 

που κυρίως προτάθηκε είναι η Γραµµική Άλγεβρα (Πίνακες). 

 

(ΙΙ) Χειρισµός του λογισµικού  

Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το 89,3 % των φοιτητών. Οι Οµάδες Α και Β ήταν 

οµοιογενείς ως προς τη άποψη τους για το αν το λογισµικό ξεκινάει εύκολα (X2–Homogeneity, X2 = 0,078, 

P–value = 0,780, Df = 1). Οι άνδρες και οι γυνάικες ήταν επίσης οµοιογενείς (X2–Homogeneity, X2 = 

0,078, P–value = 0,780, Df = 1).    

Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι είναι εύκολο στη χρήση από το 58 % των φοιτητών. Παρουσιάστηκαν 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο οµάδων, ως προς το αν το λογισµικό είναι εύκολο στη χρήση (X2–

Homogeneity, X2 = 6,650, P–value = 0,010, Df = 1). Ειδικότερα το 76 % των φοιτητών της Οµάδας Α 

πιστεύει ότι το λογισµικό είναι εύκολο στη χρήση ενώ το 60 % των φοιτητών της Οµάδας Β πιστεύει το 

αντίθετο. Να σηµειώσουµε ότι η Οµάδα Β παρακολούθησε ένα πρόγραµµα µε πιο πολύπλοκα 

προγράµµατα και δραστηριότητες από ότι η Οµάδα Α, επίσης οι φοιτητές της Οµάδας Α εκπόνησαν 

εργασίες οι οποίες περιελάµβαναν τη χρήση του λογισµικού.      

Οι άνδρες και οι γυναίκες µοιάζουν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις επίσης, εφόσον το  67,9 % 

των γυναικών πιστεύουν ότι το λογισµικό είναι εύκολο στη χρήση, ενώ οι άνδρες είναι χωρισµένοι 

περίπου στη µέση (Ναι: 45,5 %, Όχι: 54,5 %). Το συµπέρασµα αυτό δεν προκύπτει από τον έλεγχο 

οµοιογένειας (X2–Homogeneity, X2 = 2,538, P–value = 0,111, Df = 1). 

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν λογισµικό είναι εύκολο στη χρήση εξαρτώνται από το 

ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστών (X2–Independency, X2 = 9,416, P–value = 0,002, Df = 1). 

Ειδικότερα οι φοιτητές που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή (10,2 % συνόλου) 

δήλωσαν ότι το πρόγραµµα δεν είναι εύκολο στη χρήση.       

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν λογισµικό είναι εύκολο στη χρήση εξαρτώνται επίσης 

από την προηγούµενη εµπειρία τους στους υπολογιστές (X2–Independency, X2 = 15,261, P–value < 
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0,001, Df = 2), µε τους φοιτητές που έιχαν 1–3 χρόνια εµπειρίας να εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό 

θετικών απαντήσεων (Λιγότερο από 1 χρόνο: 50 %, 1–3 χρόνια: 100 %, Περισσότερα από 3 χρόνια: 40 

%). 

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν λογισµικό είναι εύκολο στη χρήση µοιάζουν να 

εξαρτώνται από το αν οι φοιτητές έχουν χρησιµοποιήσει το λογισµικό ως µέσο αυτο–διδασκαλίας, όµως 

δε µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα ασφαλές συµπέρασµα από τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

ανεξαρτησίας (X2–Independency, X2 = 4,258, P–value = 0,039, Df = 1). Ειδικότερα παρατηρούµε ότι οι 

φοιτητές που είχαν χρησιµοποιήσει το λογισµικό ως µέσο αυτο–διδασκαλίας παρουσίασαν ένα υψηλότερο 

ποσοστό θετικών απαντήσεων από τους φοιτητές που δεν είχαν χρησιµοποιήσει το λογισµικό (Είχαν 

χρησιµοποιήσει το λογισµικό: 80 %, ∆εν είχαν χρησιµοποιήσει το λογισµικό: 48,6 %).     

Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις οι οποίες δίνονται από το λογισµικό όταν υπάρχουν λάθη στην 

είσοδο των εντολών ή των προγραµµάτων, χαρακτηρίζονται από τους φοιτητές κυρίως ως επαρκείς (45,8 

%) ή καλές (28,8 %). Οι απόψεις των φοιτητών των δύο οµάδων διαφέρουν στο θέµα αυτό (Mann–

Whitney, U = 284, P–value = 0,021), µε τους φοιτητές της Οµάδας Α να χαρακτηρίζουν τις διευκρινίσεις 

και επεξηγήσεις κυρίως ως επαρκείς (72 %), ενώ οι φοιτητές της Οµάδας Β κυρίως ως καλές (38,2 %), 

δευτερευόντως ως επαρκείς (26,5 %).  

Οι προαπαιτούµενες δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού είναι, σύµφωνα µε τους φοιτητές, 

κυρίως η γνώση των εντολών του λογισµικού (90,3 %) και η εµπειρία στη χρήση υπολογιστών (71 %) και 

δευτερευόµενως οι προγραµµατιστικές δεξιότητες (29 %).  

Οι άνδρες και οι γυναίκες επίσης εµφανίζουν διαφορές απόψεων στο θέµα αυτό (Mann–Whitney, U 

= 218, P–value < 0,001). Οι άνδρες χαρακτηρίζουν της διευκρινίσεις του λογισµικού κυρίως ως καλές 

(41,9 %), δευτερευόντως ως επαρκείς (29 %), ενώ οι απόψεις των γυναικών είναι συγκεντρωµένες στο 

χαρακτηρισµό των διευκρινίσεων ως επαρκείς (64,3 %).  

Η βοήθεια του λογισµικού (help browser) επίσης θεωρείται ως πολύ καλή από τους µισούς περίπου 

φοιτητές (49,1 %) και επαρκής από περίπου το ένα τρίτο των φοιτητών (34 %), µόνο ένα µικρό ποσοστό 

των φοιτητών θεωρούν τη βοήθεια ανεπαρκή (5,7 %). Οι δύο οµάδες συµφωνούν ως προς το 

χαρακτηρισµό της βοήθειας (Mann–Whitney, U = 276,5, P–value = 0,153). Οι άνδρες και οι γυνάικες, 

αντίθετα µοιάζουν να διαφωνούν (Mann–Whitney, U = 188, P–value = 0,002), µε τους άνδρες να 

χαρακτηρίζουν τη βοήθεια του λογισµικού κυρίως ως πολύ καλή (67,9 %) και τις γυναίκες κυρίως ως 

επαρκή (48 %), δευτερευόντως ως πολύ καλή (28 %). 

Το 48,2 % των φοιτητών πιστεύουν ότι µπορούν να µάθουν να χειρίζονται τo λογισµικό µε τη 

χρήση εγχειριδίου και το 46,4 % µέσω του απ' ευθείας χειρισµού σε συνδυασµό µε τη βοήθεια. Θα πρέπει 

να σηµειώσουµε ότι µόνο 10,7 % από τους φοιτητές πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να µάθουν να 

χρησιµοποιούν το πρόγραµµα µόνο µε τη βοήθεια του καθηγητή.  

Οι δύο οµάδες δεν είναι οµοιογενείς ως προς την άποψη τους αυτή (X2–Homogeneity, X2 = 13,534, 

P–value = 0,004, Df = 3), συγκεκριµένα το 60 % των φοιτητών της Οµάδας Α δήλωσαν ότι θα 

µπορούσαν να µάθουν να χειρίζονται το λογισµικό µε τη χρήση εγχειριδίου, ενώ το 51,6 % των φοιτητών 

της Οµάδας Β µέσω του απ' ευθείας χειρισµού σε συνδυασµό µε τη βοήθεια. Οι άνδρες και οι γυνάικες δεν 

είναι οµοιογενείς επίσης (X2–Homogeneity, X2 = 10,367, P–value = 0,016, Df = 3), συγκεκριµένα το 41,9 
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% των ανδρών δήλωσαν ότι θα µπορούσαν να µάθουν να χειρίζονται το λογισµικό µέσω του απ' ευθείας 

χειρισµού σε συνδυασµό µε τη βοήθεια, ενώ το 60 % των γυναικών µε τη χρήση εγχειριδίου. 

Οι τρόποι µέσω των οποίων οι φοιτητές πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να µάθουν να χειρίζονται το 

λογισµικό εξαρτώνται από το ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστή (X2–Independency, X2 = 40,320, 

P–value < 0,001, Df = 3). Η πλειοψηφία των φοιτητών που δήλωσαν ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή 

πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να µάθουν να χειρίζονται το λογισµικό είτε µέσω του απ' ευθείας χειρισµού 

σε συνδυασµό µε τη βοήθεια (46 %) ή µε τη χρήση ενός εγχειριδίου (48 %). Θα πρέπει να σηµειώσουµε 

ότι οι φοιτητές που πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να µάθουν να χειρίζονται το λογισµικό µόνο µε τη 

βοήθεια του καθηγητή (10,7 %) είναι µοιρασµένοι στη µέση ως προς το αν βρίσκουν ενδιαφέρον στη 

χρήση υπολογιστή.     

Η άποψη των φοιτητών σχετικά µε τη µάθηση του χειρισµού του λογισµικού είναι ανεξάρτητη από 

την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (X2–Independency, X2 = 8,103, P–value = 0,231, Df = 6).        

Το 79,7 % των φοιτητών δηλώνουν ότι θα µπορούσαν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από 

την παρουσία του καθηγητή. Ένα µεγάλο ποσοστό θεωρεί ως απαραίτητες τη γνώση των δυνατοτήτων 

του λογισµικού, την καλή κατανόηση των εντολών του λογισµικού και τη χρήση εγχειριδίου. Οι δύο 

οµάδες είναι οµοιογενείς ως προς αυτό το θέµα (X2–Homogeneity, X2 = 0,359, P–value = 0,549, Df = 1). 

Ως προς την οµοιογένεια ανδρών και γυναικών δε µπορούµε να διατυπώσουµε ένα ασφαλές συµπέρασµα 

από τη στατιστική ανάλυση (X2–Homogeneity, X2 = 3,047, P–value = 0,081, Df = 1), οι άνδρες όµως 

παρουσιάζουν ένα υψηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων από τους άνδρες (Άνδρες: 71 %, Γυνάικες: 

89,3 %). 

Η ικανότητα των φοιτητών να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του 

καθηγητή, µοιάζει να εξαρτάται από το ενδιαφέρον τους στους υπολογιστές, αν και η στατιστική ανάλυση 

δεν µας παρέχει ένα ασφαλές συµπέρασµα (X2–Independency, X2 = 3,627, P–value = 0,057, Df = 1), 

εφόσον το 93,6 % των φοιτητών που δηλώνουν ότι µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από 

τον καθηγητή, βρίσκουν ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή.   

Η ικανότητα των φοιτητών να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του 

καθηγητή, εξαρτάται από την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (X2–Independency, X2 = 12,317, P–

value = 0,002, Df = 2), συγκεκριµένα τα µεγαλύτερα ποσοστά των φοιτητών που µπορούν να 

χρησιµοποιούν το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή, επιτυγχάνονται µεταξύ των 

φοιτητών µε εµπειρία 1–3 χρόνων ή περισσότερων από 3 χρόνια (Λιγότερο από 1 χρόνο: 13,6 %, 1–3 

χρόνια: 43,2 %, Περισσότερα από 3 χρόνια: 43,2 %).  

Τέλος η ικανότητα των φοιτητών να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του 

καθηγητή,  είναι ανεξάρτητη από το αν έχουν χρησιµοποιήσει το λογισµικό ως µέσο αυτο–διδασκαλίας 

(X2–Independency, X2 = 0,001, P–value = 0,970, Df = 1).              

 

(ΙΙΙ) ∆υνατότητες και χαρακτηριστικά της χρήσης του λογισµικού στη διδασκαλία και µάθηση  

Το σύνολο των φοιτητών υποστήριξε ότι η χρήση του λογισµικού προκάλεσε το ενδιαφέρον τους 

για το µάθηµα, µάλιστα το 74,6 % σε µεγάλο βαθµό. Οι απόψεις των Οµάδων Α και Β µοιάζουν να 

διαφέρουν στο βαθµό του ενδιαφέροντος, µε τους φοιτητές της Οµάδας Α να εµφανίζουν ένα υψηλότερο 
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ποσοστό στο µεγαλύτερο βαθµό του ενδιαφέροντος από τους φοιτητές της Οµάδας Β (Οµάδα A: 88 %, 

Οµάδα B: 64,7 %), δε µπορούµε να διατυπώσουµε ένα ασφαλές συµπέρασµα από τη στατιστική ανάλυση 

(X2–Homogeneity, X2 = 4,123, P–value = 0,042, Df = 1). Οι άνδρες και οι γυναίκες αντίθετα, είναι 

οµοιογενείς (X2–Homogeneity, X2 = 1,269, P–value = 0,260, Df = 1).   

Το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα από τη χρήση του λογισµικού εξαρτάται από το 

ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστή (X2– Independency, X2 = 19,592, P–value < 0,001, Df = 1), 

συγκεκριµένα οι φοιτητές που δε βρίσκουν ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή (10,2 % του συνόλου) 

εµφανίζουν µικρότερο βαθµό ενδιαφέροντος για το µάθηµα.       

Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών από τη χρήση του λογισµικού εξαρτάται από την 

εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (X2– Independency, X2 = 9,155, P–value = 0,010, Df = 2), 

συγκεκριµένα οι φοιτητές που είχαν 1–3 χρόνια εµπειρίας εµφανίζουν ένα υψηλότερο ποσοστό στο 

µεγαλύτερο βαθµό ενδιαφέροντος για το µάθηµα από τη χρήση του λογισµικού (Λιγότερο από 1 χρόνο: 

50 %, 1–3 χρόνια: 100 %, Περισσότερα από 3 χρόνια: 71%). 

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα είναι ότι το 94,6 % των φοιτητών που απάντησαν τη συγκεκριµένη 

ερώτηση (89,8 % του συνόλου) δήλωσαν ότι οι δυνατότητες του λογισµικού προκάλεσαν το ενδιαφέρον 

τους για τα Μαθηµατικά ως επιστήµης και η πλειοψηφία τους σε µεγάλο βαθµό (71,7 %). Οι Οµάδες Α και 

Β δεν είναι οµοιογενείς, κυρίως ως προς το βαθµό (X2–Homogeneity, X2 = 7,847, P–value = 0,020, Df = 

2), µε τους φοιτητές της Οµάδας Α να εµφανίζουν ένα υψηλότερο ποσοστό στο µεγαλύτερο βαθµό 

ενδιαφέροντος για τα Μαθηµατικά ως επιστήµη (Οµάδα Α: 76 %, Οµάδα Β: 61,3 %). Οι άνδρες και οι 

γυναίκες αντίθετα, δεν εµφανίζουν διαφορές στο βαθµό ενδιαφέροντος (X2–Homogeneity, X2 = 2,991, P–

value = 0,224, Df = 2). 

Οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκαν οι φοιτητές είναι κυρίως: α) Το λογισµικό παρέχει γεωµετρική 

εποπτεία και αναπαραστάσεις διαφόρων εννοιών, β) Παρέχει τη δυνατότηγτα οπτικοποίησης των 

θεωρητικών µαθηµατικών και γ) Παρέχει κίνητρα για περαιτέρω διερεύνηση. 

Το σύνολο των φοιτητών που απάντησαν τη συγκεκριµένη ερώτηση (89,8 %), δήλωσαν ότι η 

χρήση του λογισµικού επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή τους στη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης, 

µάλιστα το 60,4 % σε µεγάλο βαθµό. Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των δύο οµάδων (X2–Homogeneity, X2 = 0,260, P–value = 0,610, Df = 1). ∆ιαφορά βρέθηκε 

µεταξύ ανδρών και γυναικών (X2–Homogeneity, X2 = 8,214, P–value = 0,004, Df = 1), µε τους άνδρες να 

εµφανίζουν ένα υψηλότερο ποσοστό στο µεγαλύτερο βαθµό ενεργητικής συµµετοχής στο µάθηµα από τις 

γυναίκες (Άνδρες: 78,6 %, Γυναίκες: 40 %).    

Οι τρόποι µε τους οποίους η χρήση του λογισµικού επέτρεψε τη ενεργητική συµµετοχή των 

φοιτητών, σύµφωνα µε τους ίδιους, είναι: α) Πρόκληση ενδιαφέροντος συγκριτικά µε την παραδοσιακή 

διδασκαλία, β) Πειραµατισµός µε τις έννοιες που διδάχθηκαν, γ) Συνεργασία σε οµάδες, ανταλλαγή 

απόψεων, δοκιµές στον υπολογιστή και δ) Προσωπική κατασκευή της γνώσης µέσω αναπάντεχων λαθών, 

ερωτήσεων και εικασιών.  

Η ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών είναι ανεξάρτητη από το ενδιαφέρον τους στη χρήση 

υπολογιστή (X2–Independency, X2 = 0,305, P–value = 0,581, Df = 1).  
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Η ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών εξαρτάται από την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή 

(X2–Independency, X2 = 17,982, P–value < 0,001, Df = 2), ειδικότερα οι φοιτητές µε µεγαλύτερη 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά στο µεγαλύτερο βαθµό της ενεργητικής 

συµµετοχής (Λιγότερο από 1 χρόνο: 0 %, 1–3 χρόνια: 52,6 %, Περισσότερα από 3 χρόνια: 88 %).  

Το 94,7 % των φοιτητών που απάντησαν τη συγκεκριµένη ερώτηση (89,8 % του συνόλου), 

δήλωσαν ότι ηχρήση του λογισµικού τους επέτρεψε να αυτενεργούν, να εξερευνούν και να 

πειραµατίζονται, µάλιστα το 71,7 % σε µεγάλο βαθµό. Οι δύο οµάδες δεν εµφάνισαν σηµαντικές 

διαφορές (X2–Homogeneity, X2 = 2,991, P–value = 0,224, Df = 2), η Οµάδα Α όµως, εµφάνισε 

υψηλότερο ποσοστό στο µεγαλύτερο βαθµό (Οµάδα Α: 76 %, Οµάδα Β: 61,3 %). Οι άνδρες και οι 

γυναίκες δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές (X2–Homogeneity, X2 = 3,6, P–value = 0,165, Df = 2).   

Οι τρόποι µε τους οποίους η χρήση του λογισµικού επέτρεψε την αυτενέργεια, τη εξερεύνηση και 

τον πειραµατισµό, σύµφωνα µε τους ίδιους, είναι: α) Πειραµατισµός µε τις επιλογές του λογισµικού, β) 

Εξερεύνηση άγνωστων θεµάτων, και γ) ∆ιερεύνηση και συζήτηση διαφόρων περιπτώσεων και 

παραδειγµάτων. 

Η αυτενέργεια των φοιτητών εξαρτάται από το ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστή (X2– 

Independency, X2 = 18,368, P–value < 0,001, Df = 2). Συγκεκριµένα, οι φοιτητές που δήλωσαν ότι δεν 

ενδιαφέρονται για τη χρήση υπολογιστή (10,2 % του συνόλου) έδειξαν µικρότερο βαθµό αυτενέργειας 

από τη χρήση του λογισµικού, πρέπει να σηµειώσουµε βέβαια ότι 6 % των φοιτητών που δήλωσαν ότι 

ενδιαφέρονται για τη χρήση υπολογιστή, έδωσαν αρνητικές απαντήσεις ως προς την αυτενέργεια.   

Η αυτενέργεια των φοιτητών µοιάζει να εξαρτάται από την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή, 

όµως δεν προκύπτει ασφαλές συµπέρασµα από τη στατιστική ανάλυση (X2– Independency, X2 = 8,994, 

P–value = 0,061, Df = 4). 

        
Πίνακας 8.6. Απόψεις των φοιτητών για τις δυνατότητες και χαρακτηριστικά της χρήσης του 
λογισµικού στη διδασκαλία και µάθηση  

Οµάδα Α Οµάδα Β 
 

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Ναι, σε µεγάλο βαθµό 10 12 15 7 

Ναι, σε µικρό βαθµό 3 0 3 9 
1. Η χρήση του λογισµικού 
προκάλεσε το ενδιαφέρον σας για 
το µάθηµα; 

Όχι 0 0 0 0 

Ναι, σε µεγάλο βαθµό 10 9 9 10 

Ναι, σε µικρό βαθµό 0 3 9 3 
2. Η χρήση του λογισµικού 
προκάλεσε το ενδιαφέρον σας για 
τα µαθηµατικά ως επιστήµη; 

Όχι 3 0 0 0 

Ναι, σε µεγάλο βαθµό 13 3 9 7 

Ναι, σε µικρό βαθµό 0 9 6 6 
3. Η χρήση του λογισµικού 
επέτρεπε την ενεργητική 
συµµετοχή σας στο µάθηµα; 

Όχι 0 0 0 0 

Ναι, σε µεγάλο βαθµό 10 9 9 10 

Ναι, σε µικρό βαθµό 3 3 6 3 
4. Η χρήση του λογισµικού 
επέτρεπε την αυτενέργεια, την 
εξερεύνηση και τον πειραµατισµό; 

Όχι 0 0 0 3 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 185

 

Ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τις πλέον αποτελεσµατικές συνθήκες για τη 

χρήση του λογισµικού, το σύνολο των φοιτητών υποστήριξαν τις ανακαλυπτικές προσεγγίσεις, ενώ το 

49,2 % τόσο τις ανακαλυπτικές όσο και τις αφηγηµατικές προσεγγίσεις.  

Όσον αφορά τους τρόπους χρήσης του λογισµικού στις ανακαλυπτικές προσεγγίσεις, το σύνολο 

των φοιτητών απάντησε στην αντίστοιχη ερώτηση και πρότεινε τη χρήση του λογισµικού κυρίως στην 

κατανόηση των εννοιών (84,7 %), στη µελέτη ιδιοτήτων (89,8 %), στον έλεγχο εικασιών (84,7 %) και 

στην επίλυση προβλήµατος (52,5 %), δευτερευόντως ως µέσο παρουσίασης (30,5 %) και ως µέσο 

απόδειξης (42,4 %).  

Όσον αφορά τους τρόπους χρήσης του λογισµικού στις αφηγηµατικές προσεγγίσεις, το σύνολο των 

φοιτητών απάντησε στην αντίστοιχη ερώτηση και πρότεινε τη χρήση του λογισµικού κυρίως ως µέσο 

παρουσίασης (42,1 %), στην κατανόηση των εννοιών (68,4 %) και στη µελέτη ιδιοτήτων (76,3 %). 

Στην ερώτηση αν κατά τη διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού εξοικονοµείται χρόνος 

συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, το 54,2 % των φοιτητών δήλωσε ότι πιστεύει ότι 

εξοικονοµείται χρόνος. Οι απόψεις των δύο οµάδων διαφέρουν (X2–Homogeneity, X2 = 19,924, P–value < 

0,001, Df = 1), συγκεκριµένα το 88 % των φοιτητών της Οµάδας Α πιστεύουν ότι εξοικονοµείται χρόνος, 

ενώ το 70,6 % των φοιτητών της Οµάδας Β πιστεύουν το αντίθετο. Αντίθετα οι άνδρες και οι γυναίκες 

είναι οµοιογενείς σχετικά µε την άποψη τους για την εξοικονόµηση χρόνου λόγω της χρήσης του 

λογισµικού συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία (X2–Homogeneity, X2 = 0,181, P–value = 0,670, 

Df = 1).    

Τα θέµατα στα οποία οι φοιτητές των δύο οµάδων πιστεύουν ότι εξοικονοµείται χρόνος είναι: α) 

Πολύπλοκοι υποογιστοί, β) Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων, γ) Μελέτη πολύπλοκων σχηµάτων και 

µορφών και δ) Καταστάσεις επίλυσης προβλήµατος. 

Ως προς τη χρήση του λογισµικού ως µέσου αυτο–διδασκαλίας, το 60 % των φοιτητών της Οµάδας 

Α δήλωσαν ότι είχαν χρησιµοποιήσει το λογισµικό ως µέσο αυτο–διδασκαλίας, ενώ το σύνολο των 

φοιτητών της Οµάδας Β δήλωσαν το αντίθετο. Πρέπει να σηµειώσουµε βέβαια, ότι στους φοιτητές της 

Οµάδας Α είχαν ανατεθεί ατοµικές εργασίες, οι οποίες αφορούσαν τη µελέτη µιας άγνωστης σε αυτούς 

καµπύλης µε τη χρήση του λογισµικού, ενώ οι φοιτητές της Οµάδας Β δούλευαν µε το λογισµικό µόνο 

κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων.  

Η χρήση του λογισµικού ως µέσου αυτο–διδασκαλίας δεν εξαρτάται από το ενδιαφέρον των 

φοιτητών στη χρήση υπολογιστή (X2–Independency, X2 = 2,128, P–value = 0,145, Df = 1), ούτε από την 

εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (X2–Independency, X2 = 2,744, P–value = 0,254, Df = 2).  

Η βέλτιστη αναλογία φοιτητών ανά υπολογιστή, όπως προτείνεται από τους φοιτητές των δύο 

οµάδων, είναι κυρίως 2 φοιτητές ανά υπολογιστή (67,8 %), δευτερευόντως 1 φοιτητής ανά υπολογιστή  

(27,1 %) και 1 ή 2 φοιτητές ανά υπολογιστή (5,1 %).  

Οι Οµάδες Α και Β παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη βέλτιστη κατανοµή φοιτητών ανά 

υπολογιστή (X2–Homogeneity, X2 = 6,939, P–value = 0,031, Df = 2), συγκεκριµένα το 79,4 % των 

φοιτητών της Οµάδας Β προτείνουν 2 µαθητές ανά υπολογιστή, ενώ οι φοιτητές της Οµάδας Α 

προτείνουν 2 φοιτητές (52 %) ή ένα φοιτητή ανά υπολογιστή (36 %). Οι άνδρες και οι γυναίκες 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 186

παρουσιάζουν επίσης διαφορές (X2–Homogeneity, X2 = 31,028, P–value < 0,001, Df = 2), µε το σύνολο 

των ανδρών να προτείνουν 2 φοιτητές ανά υπολογιστή, ενώ το 57,1 % των γυναικών προτείνουν έναν 

φοιτητή ανά υπολογιστή.      

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του λογισµικού, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές των δύο 

οµάδων, είναι: α) Το λογισµικό προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, β) Οι δυνατότητες 

του λογισµικού συµβάλλουν στην ουσιαστική κατανόηση τω εννοιών που διδάσκονται, γ) Το λογισµικό 

προσφέρει γεωµετρική εποπτεία και οπτικοποίηση των εννοιών, δ) Το λογισµικό προκαλέι την ενεργητική 

συµµετοχή των φοιτητών στο µάθηµα και την εστίαση της προσοχής των φοιτητών στο µάθηµα, ε) Οι 

λανθασµένες κατανοήσεις ανιχνεύονται και ξεκαθαρίζονται, στ) Η χρήση του λογισµικού υποστηρίζει µία 

αλληλεπιδραστική διαδικασία µάθησης, ζ) Το λογισµικό προσφέρει τη δυνατότητα για αυτενέργεια και 

πειραµατισµό και η) Το λογισµικό βοηθάει τους φοιτητές στην γρήγορη, ακριβή σχεδίαση και 

υπολογισµούς.  

 Τα µειονεκτήµατα της χρήσης του λογισµικού, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές των δύο 

οµάδων, είναι: α) Απαίτηση χρόνου για τη µάθηση του χειρισµού και της χρήσης του λογισµικού, β) 

Απαίτηση εµπειρίας στους υπολογιστές, γ) Το περιβάλλον του λογισµικού δεν είναι επαρκώς φιλικό στο 

χρήστη (user–friendly) και δ) Υπάρχει ο κίνδυνος για τους φοιτητές να παραµελήσουν τη θεωρία και να 

οδηγηθούν σε σύγχυση ή ελλιπή κατανόηση του αντικειµένου.    

Τέλος, το σύνολο των φοιτητών που απάντησε τη συγκεκριµένη ερώτηση (89,8 %), δήλωσαν ότι 

θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν άλλα µαθήµατα που κάνουν χρήση του Mathematica ή άλλων 

λογισµικών προγραµµάτων µε παρόµοιες λειτουργίες.     

 

8.4. Συµπεράσµατα της αρχικής µελέτης 

Η πλειοψηφία των φοιτητών που συµµετείχε στην έρευνα είχαν εµπειρία στη χρήση υπολογιστών. 

Η Οµάδα Β είχε µεγαλύτερη εµπειρία, πιθανότατα λόγω µεγαλύτερης µέσης ηλικίας, επίσης οι άνδρες 

είχαν µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή από τις γυναίκες. Η µεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών 

δήλωσαν ότι βρίσκουν ενδιαφέρον στη χρήση του υπολογιστή. Οι δύο οµάδες φοιτητών δεν διέφεραν ως 

προς το ενδιαφέρον τους, οι γυναίκες όµως εµφάνισαν µεγαλύτερο ποσοστό στις θετικές απαντήσεις από 

τους άνδρες. 

Οι φοιτητές εµφάνισαν µία αξιοσηµείωτη µεταβολή στην απόδοση τους από την αρχή των 

εργαστηρίων, όπου σχεδόν κανένας δε µπορούσε να δώσει απάντηση σε θέµατα που αφορούσαν 

γεωµετρικές ιδιότητες και γεωµετρικές ερµηνείες των µεγεθών και εννοιών που διδάχθηκαν, µέχρι την 

ολοκλήρωση των εργαστηρίων, όπου οι φοιτητές ήταν ικανοί να απαντήσουν στην συντριπτική 

πλειοψηφία τους σε θέµατα που αφορούσαν απλές σχετικά καµπύλες και σε µικρότερο αλλά ικανοποιητικό 

ποσοστό θέµατα που αφορούσαν περισσότερο πολύπλοκες καµπύλες.    

Τα ευρήµατα της µελέτης σχετικά µε την επίδοση των φοιτητών µετά την ολοκλήρωση των 

εργαστηρίων είναι: 

1) Η επίδοση των φοιτητών ήταν πολύ καλή µε τα τρία πέµπτα να επιτυγχάνουν Πολύ καλά ή Άριστα 

και µόνο το ένα δέκατο περίπου Άσχηµα ή Μέτρια.  
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2) Η επίδοση της Οµάδας Α ήταν λίγο υψηλότερη από την επίδοση της Οµάδας Β, η στατιστική 

ανάλυση όµως δεν έδειξε σηµαντική στατιστική διαφορά.  

3) Η επίδοση των ανδρών ήταν λίγο υψηλότερη από την επίδοση των γυναικών, η στατιστική ανάλυση 

όµως δεν έδειξε σηµαντική στατιστική διαφορά. Η διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η απόκλιση 

από τη µέση επίδοση, όπου οι γυναίκες είχαν µεγαλύτερα ποσοστά τόσο σε υψηλότερους βαθµούς όσο 

και σε χαµηλότερους βαθµούς, ενώ οι βαθµοί των ανδρών ήταν συγκεντρωµένοι γύρω από τη µέση 

επίδοση. Η ίδια παρατήρηση έχει προκύψει και σε προηγούµενες µελέτες, αποτέλεσµα το οποίο παραµένει 

προς περαιτέρω διερεύνηση. 

4) Η επίδοση των φοιτητών εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την προηγούµενη εµπειρία τους στη 

χρήση υπολογιστών. Ένα αξιοσηµείωτο συµπέρασµα είναι ότι οι φοιτητές µε λιγότερο από 1 χρόνο 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστών πέτυχαν άριστη επίδοση.  

Τα ευρήµατα της µελέτης σχετικά µε τις απόψεις των φοιτητών για τη χρήση του λογισµικού στη 

διδασκαλία και τη µάθηση είναι:  

(Ι) Ως προς τους στόχους του λογισµικού: 

1) Το λογισµικό χαρακτηρίστηκε ως κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί κυρίως στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

στο Λύκειο και στην Επιµόρφωση και Κατάρτιση, δευτερευόντως στο Γυµνάσιο.  

2) Οι φοιτητές πρότειναν τη χρήση του λογισµικού κυρίως σε θέµατα Γεωµετρίας και Ανάλυσης, 

δευτερευόντως Άλγεβρας.  

(ΙΙ) Ως προς το χειρισµό του λογισµικού  

1) Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από τη µεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών. Οι δύο 

οµάδες ήταν οµοιογενείς ως προς το θέµα αυτό, όπως επίσης οι άνδρες και οι γυναίκες.    

2) Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι είναι εύκολο στη χρήση από τα τρία περίπου πέµπτα των φοιτητών. Οι 

δύο οµάδες δεν ήταν οµοιογενείς µε την Οµάδα Α να υποστηρίζει ότι το λογισµικό είναι εύκολο στη χρήση 

ενώ η Οµάδα Β το αντίθετο. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στη µεγαλύτερη πολυπλοκότητα των 

προγραµµάτων και δραστηριοτήτων που παρακολούθησε η Οµάδα Β και στο γεγονός ότι οι φοιτητές της 

Οµάδας Α εκπόνησαν εργασίες µε τη χρήση του λογισµικού. Οι γυναίκες υποστήριξαν ότι το λογισµικό 

είναι εύκολο στη χρήση, ενώ οι άνδρες ήταν χωρισµένοι περίπου στη µέση, διαφοροποίηση που όµως δεν 

προέκυψε από τον έλεγχο οµοιογένειας. Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν λογισµικό είναι 

εύκολο στη χρήση εξαρτώνται από το ενδιαφέρον και την προηγούµενη εµπειρία τους στη χρήση 

υπολογιστών. Επίσης µοιάζουν να εξαρτώνται από το αν οι φοιτητές έχουν χρησιµοποιήσει το λογισµικό 

ως µέσο αυτο–διδασκαλίας, χωρίς αυτό να υποστηρίζεται από τη στατιστική ανάλυση.   

3) Οι φοιτητές αναγνώρισαν ως προαπαιτούµενες δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού κυρίως τη 

γνώση των εντολών του λογισµικού και την εµπειρία στη χρήση υπολογιστών και δευτερευόντως τις 

προγραµµατιστικές δεξιότητες.  

4) Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις οι οποίες δίνονται από το λογισµικό όταν υπάρχουν λάθη στην 

είσοδο των εντολών ή των προγραµµάτων, χαρακτηρίστηκαν από τους φοιτητές κυρίως ως επαρκείς  ή 

καλές. Η βοήθεια του λογισµικού (help browser) θεωρήθηκε επίσης ως πολύ καλή από τους µισούς 

περίπου φοιτητές και επαρκής από περίπου το ένα τρίτο των φοιτητών.  
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5) Οι φοιτητές υποστήριξαν ότι µπορούν να µάθουν να χειρίζονται τo λογισµικό µε τη χρήση 

εγχειριδίου ή µέσω του απ' ευθείας χειρισµού σε συνδυασµό µε τη βοήθεια. Μόνο ένα µικρό ποσοστό 

υποστήριξαν ότι θα µπορούσαν να µάθουν να χρησιµοποιούν το πρόγραµµα µόνο µε τη βοήθεια του 

καθηγητή.  

6) Η µεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών υποστήριξαν ότι µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό 

ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή. Ένα µεγάλο ποσοστό θεωρεί ως απαραίτητες τη γνώση των 

δυνατοτήτων του λογισµικού, την καλή κατανόηση των εντολών του λογισµικού και τη χρήση 

εγχειριδίου.  

(ΙΙΙ) Ως προς τις διδακτικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά της χρήσης του λογισµικού  

1) H χρήση του λογισµικού προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα. Το ενδιαφέρον 

των φοιτητών για το µάθηµα από τη χρήση του λογισµικού, εξαρτάται από το ενδιαφέρον και την 

προηγούµενη εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή.  

2) Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα είναι ότι οι δυνατότητες του λογισµικού προκάλεσαν το ενδιαφέρον 

των φοιτητών για τα Μαθηµατικά ως επιστήµη. Οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκαν οι φοιτητές είναι 

κυρίως η γεωµετρική εποπτεία και οι αναπαραστάσεις των εννοιών, η δυνατότητα οπτικοποίησης των 

θεωρητικών µαθηµατικών και τα κίνητρα που παρέχει το λογισµικό για περαιτέρω διερεύνηση. 

3) Η χρήση του λογισµικού επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στο µάθηµα. Οι τρόποι 

µε τους οποίους γινόταν αυτό, σύµφωνα µε τους φοιτητές, είναι µέσω της πρόκλησης ενδιαφέροντος 

συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, µέσω του πειραµατισµού µε τις έννοιες, µέσω της 

συνεργασίας σε οµάδες, της ανταλλαγής απόψεων και των δοκιµών στον υπολογιστή και µέσω της 

προσωπικής κατασκευής της γνώσης µέσα από αναπάντεχα λάθη, ερωτήσεις και εικασίες. Η ενεργητική 

συµµετοχή των φοιτητών είναι ανεξάρτητη από το ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστή αλλά 

εξαρτάται από την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή.  

4) Η χρήση του λογισµικού επέτρεπε στους φοιτητές να αυτενεργούν, να εξερευνούν και να 

πειραµατίζονται. Οι  τρόποι µε τους οποίους γινόταν αυτό, σύµφωνα µε τους φοιτητές, είναι ο 

πειραµατισµός µε τις επιλογές του λογισµικού, η εξερεύνηση άγνωστων θεµάτων και η διερεύνηση και 

συζήτηση διαφόρων περιπτώσεων και παραδειγµάτων. Η αυτενέργεια των φοιτητών εξαρτάται από το 

ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστή, µοιάζει επίσης να εξαρτάται από την εµπειρία τους στη χρήση 

υπολογιστή, όµως δεν προκύπτει ασφαλές συµπέρασµα από τη στατιστική ανάλυση.  

5) Οι διδακτικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τις πλέον αποτελεσµατικές συνθήκες για τη χρήση 

του λογισµικού είναι, σύµφωνα µε τους φοιτητές κυρίως οι ανακαλυπτικές, δευτερευόντως οι 

αφηγηµατικές. Στις ανακαλυπτικές προσεγγίσεις, το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως στην 

κατανόηση των εννοιών, στη µελέτη ιδιοτήτων, στον έλεγχο εικασιών και στην επίλυση προβλήµατος, 

δευτερευόντως ως µέσο παρουσίασης και ως µέσο απόδειξης, ενώ στις αφηγηµατικές προσεγγίσεις ως 

µέσο παρουσίασης, στην κατανόηση των εννοιών και στη µελέτη ιδιοτήτων. 

6) ∆εν υπήρξε καθολική συµφωνία σχετικά µε το αν εξοικονοµείται χρόνος συγκριτικά µε την 

παραδοσιακή διδασκαλία. Η Οµάδα Α υποστήριξε ότι εξοικονοµείται χρόνος, ενώ η Οµάδα Β το αντίθετο. 

Τα θέµατα στα οποία οι φοιτητές πιστεύουν ότι εξοικονοµείται χρόνος είναι οι πολύπλοκοι υπολογισµοί, η 
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σχεδίαση γραφικών παραστάσεων, η µελέτη πολύπλοκων σχηµάτων και µορφών και οι καταστάσεις 

επίλυσης προβλήµατος. 

7) Ως βέλτιστη αναλογία φοιτητών ανά υπολογιστή, προτάθηκε από τους φοιτητές των δύο οµάδων, 

κυρίως 2 φοιτητές ανά υπολογιστή, δευτερευόντως 1 φοιτητής ανά υπολογιστή και 1 ή 2 φοιτητές ανά 

υπολογιστή.  

8) Ένα αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα είναι ότι το σύνολο των φοιτητών δήλωσαν ότι θα επέλεγαν να 

παρακολουθήσουν και άλλα µαθήµατα που κάνουν χρήση του Mathematica ή άλλων λογισµικών 

προγραµµάτων µε παρόµοιες λειτουργίες.     

      

8.5. Εργασίες για τη µάθηση και διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται µία σειρά από εργασίες που αφορούν τη µάθηση και 

διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µέρος των αποτελεσµάτων 

των οποίων, χρησιµοποιήθηκαν επίσης στη διαµόρφωση του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού.  

Ειδικότερα έχουµε:  

α) Επιµόρφωση στη διδασκαλία µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου 

Σχετικά µε το σχεδιασµό ενός προγράµµατος επιµόρφωσης, εν ενεργεία και µελλόντων καθηγητών 

Μαθηµατικών, στη διδασκαλία µε τη χρήση του υπολογιστή και για αποτελέσµατα από την εφαρµογή του, 

βλέπε Kyriazis & Korres, 2002a.    

 

β) ∆ιδακτικές προσεγγίσεις µε τη βοήθεια του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου 

Σχετικά µε διδακτικές προσεγγίσεις µε τη βοήθεια του υπολογιστή έχουµε: 

i) ∆ιδασκαλία µε τη χρήση της ανακαλυπτικής–κατασκευαστικής διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια 

µαθηµατικών πακέτων όπως το Mathematica, το Maple κλπ, στα πλαίσια ενός επαναληπτικού–

ανακεφαλαιωτικού προγράµµατος διδασκαλίας, το οποίο ακολουθεί το παραδοσιακό πρόγραµµα 

διδασκαλίας. Σχετικά µε µελέτες περίπτωσης για τη διδασκαλία των γραµµικών συναρτήσεων Γ΄ 

Γυµνασίου, βλέπε Kyriazis & Korres, 2002b και για τη διδασκαλία των καµπύλων του Επιπέδου στη Β΄ 

Λυκείου, βλέπε Κυριαζής & Κορρές, 2001a.  

ii) ∆ιδασκαλία µε τη χρήση εργαλείων µοντελοποίησης συστηµάτων, όπως το Modellus. Σχετικά µε τη 

διδασκαλία των συναρτήσεων f(x) = αx + β και f(x) = αx2 της Α΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, µέσω της 

διασύνδεσης µε την ευθύγραµµη οµαλή και οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση, βλέπε Κορρές & Σεφερλής, 

2005. 

iii) ∆ιδασκαλία µε τη χρήση υπερµέσων. Σχετικά µε το σχεδιασµό και την ανάπτυξη υπερµεσικού 

εκπαιδευτικού λογισµικού και αντίστοιχων φύλλων εργασίας εργασίας, βλέπε Κορρές, 2006. Σχετικά µε µία 

µελέτη περίπτωσης για τη διδασκαλία της µελέτης της συνάρτησης y=αx+β στην Β΄ τάξη του Γυµνασίου, 

βλέπε Κορρές & Καραστάθης, 2007.    

 

γ) Αξιολόγηση της χρήσης του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου  
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Σχετικά µε µία µεθοδολογία αξιολόγησης ενός λογισµικού από τους εκπαιδευτικούς, ως προς το αν 

εµφανίζει τα χαρακτηριστικά ενός γνωστικού εργαλείου και µία µελέτη περίπτωσης για την αξιολόγηση 

του λογισµικού Mathematica, βλέπε Κορρές, 2003.  

 

δ) ∆ιδασκαλία της Στατιστικής  

Σχετικά µε το θέµα της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Στατιστικής, βλέπε Κορρές & Τσάµη, 

2006a και 2006b.  

Σχετικά µε τη διερεύνηση των δυσκολιών που συναντούν οι µαθητές της Γ΄ Λυκείου στο µάθηµα 

της Στατιστικής και των απόψεων τους για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη 

διδασκαλία του µαθήµατος, βλέπε Ghinis, Korres & Bersimis, to appear και Γκίνης & Κορρές, 2005.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

 

9.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε ένα µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων θετικών επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή (Instructional Design Model for the 

Teaching of lessons in Sciences with the use of Computers), το οποίο αναπτύξαµε κατά τη διάρκεια των 

ακαδηµαϊκών ετών 2002 – 2004, στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.  

Η ανάπτυξη του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού βασίστηκε: α) Στις σύγχρονες απόψεις σχετικά µε 

τη µάθηση και τη διδασκαλία, από τους χώρους της ∆ιδακτικής, της ∆ιδακτικής µε Νέες Τεχνολογίες, της 

∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών και των Θεωριών ∆ιδακτικού Σχεδιασµού (βλέπε κεφάλαια 1 – 6) και 

β) Σε ένα πλήθος ερευνητικών αποτελεσµάτων από την εφαρµογή κάποιων από τις διδακτικές 

προσεγγίσεις που προβλέπει το µοντέλο σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα στο Τµήµα 

Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1998 – 2002 (βλέπε Κεφάλαιο 8).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού, τα οποία αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά οποιασδήποτε θεωρίας ή µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού (Reigeluth, 1999b), είναι:  

α) Είναι προσανατολισµένο στο σχεδιασµό (design oriented) (εστιάζει στα µέσα για την επίτευξη 

δεδοµένων στόχων), παρά προσανατολισµένο στην περιγραφή (εστιάζοντας στα αποτελέσµατα 

δεδοµένων γεγονότων). 

β) Περιγράφει µεθόδους διδασκαλίας (τρόπους για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της µάθησης) 

και τις καταστάσεις στις οποίες ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν αυτές οι µέθοδοι. 

γ) Οι µέθοδοι διδασκαλίας αναλύονται σε επιµέρους µεθόδους, οι οποίες περιέχουν περισσότερες 

πληροφορίες προκειµένου να προσφέρουν µεγαλύτερη καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς. 

δ) Οι µέθοδοι είναι «πιθανοκρατικές», το οποίο σηµαίνει ότι αυξάνουν τις πιθανότητες της επίτευξης 

των σκοπών που έχουν τεθεί, παρά εξασφαλίζουν την επίτευξη τους.  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε το µοντέλο ακολουθώντας τη δοµή: α) Σκοποί και προϋποθέσεις 

του µοντέλου, β) Θεωρητικό υπόβαθρο του µοντέλου, γ) Προγράµµατα διδασκαλίας που προβλέπει το 

µοντέλο και δ) Κύριες συνεισφορές του µοντέλου.   

 

9.1. Σκοποί και προϋποθέσεις του µοντέλου 

Στις µέρες µας καθώς εξελισσόµαστε βαθύτερα στην εποχή της πληροφορίας (Information Age), οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισµοί καταργούν πολλά από τα επίπεδα της γραφειοκρατίας και οργανώνονται εκ 

νέου, στη βάση ολιστικών (holistic) προσεγγίσεων. Το προσωπικό οργανώνεται σε οµάδες, στις οποίες 

δίνεται αυτονοµία µε αυξηµένες ευθύνες, προκειµένου να αυτοδιοικούνται µέσα στα όρια της κουλτούρας 

της επιχείρησης ή του οργανισµού, παρά να διοικούνται εκ των άνω (Drucker, 1989 και Hammer & 

Chumpy, 1993). Η αγορά εργασίας ζητά εργαζόµενους που να παίρνουν πρωτοβουλίες (Initiative) και να 

εισάγουν διαφορετικές θεωρήσεις (Diversity). Η λήψη αποφάσεων δεν είναι πλέον του προϊσταµένου ή 

του διευθυντή, αλλά οι αποφάσεις λαµβάνονται συµµετοχικά. Οι επικοινωνίες γίνονται µέσω δικτύων 
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(Networks). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά επιτρέπουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισµούς να 

απαντούν πιο γρήγορα και κατάλληλα στις ανάγκες των πελατών τους, γεγονός που αποτελεί ένα από τα 

βασικά χαρακτηριστικά της εποχής µας: την προσαρµογή στις ανάγκες (Customization) (Reigeluth, 

1999b). 

Οι βασικές αυτές αλλαγές στα χαρακτηριστικά της εποχής µας, έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για τα 

διάφορα προγράµµατα και συστήµατα εκπαίδευσης, εφόσον πρέπει να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόµενους 

και σύγχρονους εργαζόµενους µε τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να είναι ικανοί να σκέφτονται και να 

επιλύουν προβλήµατα, να δουλεύουν σε οµάδες, να επικοινωνούν, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, να 

εισάγουν διαφορετικές θεωρήσεις στη δουλειά τους. Οι σύγχρονοι εργαζόµενοι είναι απαραίτητο να 

µαθαίνουν περισσότερα, εντούτοις έχοντας λιγότερο χρόνο για να µάθουν και να εκπαιδεύονται και να 

επιµορφώνονται διαρκώς (διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση) (Lee & Zemke, 1995).  

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών της σύγχρονης εποχής, το µοντέλο 

διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, 

έχει τους εξής σκοπούς: 

(1) Σκοποί ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων, δηλαδή να βοηθήσει τους µαθητευόµενους να 

ανακαλύψουν και να κατασκευάσουν τις γνώσεις, τις µεθόδους και διαδικασίες και τις δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες στη ζωή τους, στην εργασιακή τους πρακτική και στη λειτουργία και ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Στους σκοπούς αυτούς περιλαµβάνονται: α) Η κατανόηση των εννοιών των µαθηµάτων θετικών 

επιστηµών και εφαρµογή τους στην αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων, β) Η ανάπτυξη 

υπολογιστικών δεξιοτήτων, γ) Η καλλιέργεια της ικανότητας για εκτίµηση και προσεγγιστικούς 

υπολογισµούς, δ) Η ικανότητα χρησιµοποίησης της µαθηµατικής γλώσσας στην αντιµετώπιση  

προβληµάτων, ε) Η ικανότητα κατανόησης, ερµηνείας και εξαγωγής συµπερασµάτων από γραφικές 

παραστάσεις, στ) Η ικανότητα «µαθηµατικοποίησης» ενός προβλήµατος και η ερµηνεία και διερεύνηση 

των αποτελεσµάτων κλπ.      

(2) Σκοποί ανάπτυξης προσωπικών χαρακτηριστικών, δηλαδή να βοηθήσει τους µαθητευόµενους να 

αναπτύξουν προσωπικά χαρακτηριστικά και διανοητικά γνωρίσµατα, τα οποία θα χρησιµοποιήσουν άµεσα 

ή έµµεσα σε άλλες περιοχές ή θα µεταφέρουν σε άλλες καταστάσεις. Στους σκοπούς αυτούς 

περιλαµβάνονται: α) Η ανάπτυξη της ικανότητας για λογικούς συλλογισµούς (παραγωγικός συλλογισµός), 

β) Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, γ) Η ικανότητα αναγνώρισης λογικών σχέσεων µεταξύ ανεξάρτητων 

γεγονότων, δ) Η ανάπτυξη µιας στάσης εξερεύνησης και πειραµατισµού απέναντι στη γνώση, ε) Η 

ανάπτυξη της διαισθητικής σκέψης (επαγωγικός συλλογισµός), στ) Η ανάπτυξη της ικανότητας για 

αφαίρεση και γενίκευση κλπ.   

(3) Κοινωνικο – πολιτισµικοί σκοποί, δηλαδή να βοηθήσει τους µαθητευόµενους να αναπτύξουν 

διανοητικά, αισθητικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στους σκοπούς αυτούς περιλαµβάνονται: α) Η 

ανάπτυξη της φαντασίας και της παρατηρητικότητας, β) Η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των 

µαθητών και των εκπαιδευτικών αλλά και των µαθητών µεταξύ τους κλπ.   

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη 

βοήθεια του υπολογιστή σχεδιάστηκε ως µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για την ανώτατη 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, δηλαδή για το σχεδιασµό της διδασκαλίας σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά 
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µαθήµατα Θετικών Επιστηµών. Βέβαια, µπορεί να εφαρµοστεί τόσο στην ανώτερη δευτεροβάθµια 

(λυκειακή) εκπαίδευση όσο και στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση σε µαθήµατα Θετικών 

Επιστηµών. Επίσης µπορεί να εφαρµοστεί στην επαγγελµατική κατάρτιση και στην επιµόρφωση 

προσωπικού σε θέµατα περιεχοµένου από τις Θετικές Επιστήµες.      

  

9.2. Θεωρητικό υπόβαθρο του µοντέλου  

9.2.1. Σύγχρονες θεωρίες µάθησης  

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων θετικών επιστηµών µε τη 

βοήθεια του υπολογιστή στηρίζεται στις απόψεις των κατασκευαστικών θεωριών µάθησης, των κοινωνικο 

– πολιτιστικών θεωριών µάθησης και των θεωριών µάθησης ενηλίκων. Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε τις 

βασικές αρχές τις οποίες υποστηρίζει το µοντέλο κατ’ αντιστοιχία µε τις θεωρίες µάθησης στις οποίες 

στηρίζονται οι αρχές αυτές.    

 

9.2.1.1. Αρχές από τις κατασκευαστικές θεωρίες µάθησης 

Σύµφωνα µε τη µάθηση µέσω ανακάλυψης (Discovery Learning) του J. Bruner (1960a, 1966):  

α) Βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους µαθητές του να 

ανακαλύψουν τις διάφορες έννοιες και ιδέες και να αναπτύξουν µία γενικότερη στάση εξερεύνησης και 

πειραµατισµού απέναντι στη γνώση.  

β) Η διδασκαλία θα πρέπει να αποβλέπει στην καλλιέργεια της διαισθητικής σκέψης.  

γ) Είναι πολύ σηµαντική η κατανόηση της «δοµής» των διαφόρων θεµάτων, δηλαδή των θεµελιωδών 

αρχών που συνθέτουν ένα συγκεκριµένο θέµα.  

Η µέθοδος της ανακάλυψης επιτρέπει στους µαθητές να µαθαίνουν πως να µαθαίνουν. Αυξάνει τις 

διανοητικές ικανότητες των µαθητών και συµβάλλει στην ανάπτυξη της γνωστικής στρατηγικής και της 

δηµιουργικής σκέψης των µαθητών. Η συγκίνηση της ανακάλυψης αποτελεί επίσης ένα ισχυρό κίνητρο για 

περαιτέρω µάθηση και µια ουσιαστική ανταµοιβή για την δηµιουργική εργασία του µαθητή (Bruner, 1961, 

1971). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία κατασκευής της γνώσης (Constructivism), η οποία βασίζεται στις απόψεις 

του J. Piaget, του E. Von Glasersfeld και πολλών άλλων σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητών της 

Εκπαίδευσης:  

α) Ο µαθητής κατασκευάζει ενεργητικά τη γνώση, χρησιµοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. 

Η γνώση δε µπορεί να µεταφερθεί ή να µεταδοθεί στους µαθητές, µε την παθητική αποδοχή των 

απόψεων που υποστηρίζει ο δάσκαλος (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003),  

β) Η γνώση είναι µια διαδικασία προσαρµογής µε τον κόσµο των εµπειριών και όχι η ανακάλυψη ενός 

προϋπάρχοντος κόσµου ανεξάρτητου από το γνώστη (Von Glasersfeld, 1975),  

γ) Η µάθηση ενεργοποιείται µέσω της δράσης του µαθητευόµενου σε προβληµατικές καταστάσεις 

(Thompson, 1985), 
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δ) Η µάθηση προκύπτει από την κοινωνική διαπραγµάτευση των νοηµάτων, δηλαδή η κοινωνική 

αλληλεπίδραση που συντελείται στις οµάδες στις οποίες ανήκει ο µαθητής οδηγεί σε µία κοινωνική 

κατασκευή της γνώσης (Bishop, 1985) και  

ε) Οι αναπαραστάσεις του πνεύµατος εµφανίζονται ως εµπόδια στην επιστηµονική γνώση, των οποίων 

ενδείξεις είναι τα λάθη και κυρίως οι διαδικασίες που χρησιµοποιεί ο µαθητής για να παράγει λάθη είναι 

ενδείξεις των αναπαραστάσεων αυτών (έρευνες του Bachelard).  

Ενδεδειγµένες διδακτικές πρακτικές, για τις κατασκευαστικές θεωρίες µάθησης είναι: 

(1) Οι µαθητές να ασχολούνται ενεργητικά µε την εξερεύνηση προβληµατικών καταστάσεων. Να 

ψάχνουν για πρότυπα, να διαµορφώνουν υποθέσεις τις οποίες να αξιολογούν και να γενικεύουν, να 

επεξεργάζονται διάφορα υλικά, να χειρίζονται σύµβολα και να συσχετίζουν τα παραπάνω, να επικοινωνούν 

και να ανταλλάσσουν ιδέες µεταξύ τους και µε το δάσκαλο.  

(2) Ο δάσκαλος να είναι ο δηµιουργός των προβληµατικών καταστάσεων. Ο δάσκαλος να επιλέγει 

κατάλληλα θέµατα, να απευθύνει στους µαθητές διερευνητικές ή επεξηγηµατικές ερωτήσεις, να διευθύνει 

και να εστιάζει τη συζήτηση στα σηµαντικά σηµεία. 

(3) Η τάξη να εξετάζει κριτικά τις εξηγήσεις και αιτιολογήσεις που δίνουν οι µαθητές και αποφασίζει για 

την εγκυρότητα και την αλήθεια των ιδεών που εκφράζονται (γνώση ως κοινωνική κατασκευή). Το λάθος 

να θεωρείται ως ένα φυσιολογικό συστατικό της ανθρώπινης σκέψης.  

(4) Να δηµιουργείται µία συνεργατική ατµόσφαιρα µάθησης, µέσω της αλληλεπίδρασης µεταξύ 

δασκάλου και µαθητών αλλά και των µαθητών µεταξύ τους. 

 

9.2.1.2. Αρχές από τις κοινωνικο – πολιτιστικές θεωρίες µάθησης 

Σύµφωνα µε τη θεωρία κοινωνικής ανάπτυξης (Social Development Theory) του L. Vygotsky:  

α) Κάθε λειτουργία στην πολιτιστική ανάπτυξη του παιδιού εµφανίζεται δύο φορές: αρχικά σε 

κοινωνικό επίπεδο (µεταξύ ανθρώπων) και µετά σε ατοµικό επίπεδο (εσωτερικά του παιδιού). Όλες οι 

διανοητικές λειτουργίες προέρχονται από πραγµατικές σχέσεις µεταξύ ατόµων (Vygotsky, 1978). 

β) Η διαδικασία της ανάπτυξης εξαρτάται από την κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική µάθηση 

οδηγεί ουσιαστικά στην γνωστική ανάπτυξη, δηλαδή ένας µαθητής µπορεί να εκτελέσει ένα έργο υπό την 

καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή µε τη συνεργασία των συµµαθητών του, το οποίο δεν θα µπορούσε να 

επιτύχει µόνος του («ζώνη επικείµενης ανάπτυξης») (Vygotsky, 1978).   

γ) Οι δάσκαλοι για να καταστήσουν τους µαθητές τους ικανούς να µάθουν ενδείκνυται να παρέχουν 

διάφορους τύπους υποστήριξης, οι οποίοι καλούνται «σκαλλωσιές» (scaffolding), οι οποίοι µπορεί να 

περιλαµβάνουν λεκτική βοήθεια, ερωτήσεις, υποδείξεις και κατευθύνσεις, που όλες στοχεύουν στην 

επέκταση των δραστηριοτήτων του παιδιού σε µία περιοχή στην οποία το παιδί δεν µπορεί να επιτύχει τις 

δραστηριότητες µόνο του.     

δ) Οι άνθρωποι, προκειµένου να επικοινωνήσουν µε το κοινωνικό τους περιβάλλον, χρησιµοποιούν 

«εργαλεία» τα οποία προέρχονται από µία «κουλτούρα», όπως η οµιλία, ο γραπτός λόγος, νοητικά 

εργαλεία βασισµένα στον υπολογιστή κλπ., η εσωτερίκευση των οποίων οδηγεί σε ανώτερες δεξιότητες 

σκέψης (Crawford, 1996).  

Ενδεδειγµένες διδακτικές πρακτικές, σύµφωνα µε τη θεωρία του Vygotsky είναι: 
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(1) Ο δάσκαλος αντί να υπαγορεύει τα προσωπικά του νοήµατα ενδείκνυται να συνεργάζεται µε τους 

µαθητές του ώστε να δηµιουργήσουν τα δικά τους νοήµατα, οπότε η µάθηση να είναι µία ανταποδοτική 

εµπειρία για τους µαθητές και το δάσκαλο (Hausfather, 1996).    

(2) Εφόσον η γνωστική αλλαγή εµφανίζεται µέσα στη ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης, η διδασκαλία 

ενδείκνυται να απευθύνεται σε ένα επίπεδο ανάπτυξης που είναι µόλις πάνω από το επίπεδο ανάπτυξης 

των µαθητών (Vygotsky, 1978).  

(3) Τα άτοµα που συµµετέχουν σε µία συνεργασία µε οµότιµους (peers) ή σε µία  καθοδηγούµενη 

διδασκαλία από το δάσκαλο, πρέπει να έχουν την ίδια εστίαση προκειµένου να προσεγγίσουν τη ζώνη της 

επικείµενης ανάπτυξης. Επίσης είναι ουσιαστικό για τους συνεργάτες να είναι σε διαφορετικά επίπεδα 

ανάπτυξης και ο συνεργάτης του ανώτερου επιπέδου να είναι ενήµερος για το επίπεδο του συνεργάτη του 

κατώτερου επιπέδου (Driscoll, 1994 και Hausfather, 1996).  

Σύµφωνα µε την εγκατεστηµένη µάθηση (situated learning),  µε κύριο εκφραστή τον Lave, η 

µάθηση η οποία προκύπτει φυσικά είναι συνάρτηση της δραστηριότητας, του πλαισίου και της 

κουλτούρας µέσα στην οποία προκύπτει (Lave, 1988). Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί ένα 

ουσιαστικό συστατικό, εφόσον οι µαθητευόµενοι εµπλέκονται σε µία "κοινότητα πρακτικής" (community 

of practice), η οποία συµπεριλαµβάνει πιστεύω και συµπεριφορές για να αποκτηθούν.  

Οι Brown, Collins και Duguid (1989) δίνουν έµφαση στην ιδέα της "γνωστικής µαθητείας" (cognitive 

apprenticeship), η οποία υποστηρίζει τη µάθηση σε µία περιοχή µε το να επιτρέπει στους µαθητές να 

αποκτούν, να αναπτύσσουν και να χρησιµοποιούν γνωστικά εργαλεία (cognitive tools) σε αυθεντικές 

(authentic) δραστηριότητες της περιοχής. 

Η θεωρία της εγκατεστηµένης µάθησης έχει εφαρµοστεί στο πλαίσιο των µαθησιακών 

δραστηριοτήτων βασισµένων στην τεχνολογία (technology – based learning activities) (Cognition & 

Technology Group at Vanderbilt, 1993)          

 

9.2.1.3. Αρχές από τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων 

Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν πανεπιστηµιακά προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα, 

βρίσκονται ηλικιακά και αναπτυξιακά σε ένα σηµείο που επικαλύπτονται δύο περιοχές διδακτικής και 

εκπαιδευτικής γνώσης: οι παιδαγωγικές θεωρίες και οι θεωρίες µάθησης ενηλίκων. Οι φοιτητές των 18 – 

24 ετών έχουν τόσο τα χαρακτηριστικά των µαθητευόµενων οι οποίοι δεν έχουν ακόµα βγει από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα στην αγορά εργασίας (ειδικά στα πρώτα έτη του πανεπιστηµίου), αλλά και τα 

χαρακτηριστικά των ενηλίκων µαθητευόµενων (adult learners) (Cross, 1981 και Zemke & Zemke, 1984).  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της Ανδραγωγικής (Andragogy) του M. Knowles (1975, 1984a και 1984b):  

α) Οι ενήλικοι είναι αυτο–κατευθυνόµενοι (self–directed) και περιµένουν να αναλαµβάνουν ευθύνη για 

τις αποφάσεις τους.  

β) Οι ενήλικοι µαθητευόµενοι αποκτούν ένα πλούτο εµπειρίας (Experience) καθώς ωριµάζουν, ο οποίος 

γίνεται ένας αυξανόµενος πόρος (Resource) για τη µάθηση. 

γ) Η ετοιµότητα του για µάθηση (Readiness to learn) των ενήλικων µαθητευόµενων γίνεται 

αυξανόµενα προσανατολισµένη στα αναπτυξιακά καθήκοντα (developmental tasks) των κοινωνικών του 

ρόλων.  
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δ) Ο προσανατολισµός της µάθησης (Orientation to learning) των ενήλικων µαθητευοµένων αλλάζει 

από αυτόν της αναβαλλόµενης εφαρµογής της γνώσης, ο οποίος είναι επικεντρωµένος στα θέµατα 

(subject–centeredness), σε έναν προσανατολισµό στην αµεσότητα (immediacy) εφαρµογής, ο οποίος 

είναι επικεντρωµένος στα προβλήµατα (problem–centeredness).        

ε) Τα κίνητρα για τη µάθηση (Motivation to learn) των ενήλικων µαθητευοµένων είναι εσωτερικά 

(internal).  

Ενδεδειγµένες πρακτικές σύµφωνα µε την Ανδραγωγική είναι (Knowles, 1984a και 1984b):  

(1) Οι ενήλικοι θέλουν να συµµετέχουν στον προγραµµατισµό και την αξιολόγηση της διδασκαλίας 

τους, οπότε υπάρχει η ανάγκη να τους εξηγείται γιατί διδάσκονται συγκεκριµένα πράγµατα.  

(2) Η διδασκαλία ενδείκνυται να είναι προσανατολισµένη στο έργο (task–oriented) παρά στην 

αποµνηµόνευση. Οι µαθησιακές δραστηριότητες δηλαδή, ενδείκνυται να είναι στο πλαίσιο των 

συνηθισµένων έργων προς εκτέλεση.   

(3) Η διδασκαλία πρέπει να λαµβάνει υπόψη το µεγάλο εύρος των διαφορετικών υποβάθρων των 

µαθητευοµένων, οπότε το µαθησιακό υλικό και οι δραστηριότητες πρέπει να επιτρέπουν διαφορετικά είδη 

και επίπεδα εµπειρίας µε το προς µάθηση αντικείµενο. 

(4) Η διδασκαλία ενδείκνυται να επιτρέπει στους µαθητευόµενους να ανακαλύπτουν πράγµατα για 

τους ίδιους, παρέχοντας βοήθεια και καθοδήγηση στην περίπτωση λαθών, εφόσον οι ενήλικοι είναι αυτο–

κατευθυνόµενοι.  

(5) Ο δάσκαλος ενδείκνυται να έχει το ρόλο του διευκολυντή της µάθησης, παρά το ρόλο του 

αφηγητή (lecturer) ή του βαθµολογητή.  

(6) Οι ενήλικοι µαθαίνουν καλύτερα όταν το προς µάθηση αντικείµενο έχει άµεση σχέση µε την 

εργασία τους ή την προσωπική τους ζωή.   

 

9.2.2. Είδη µάθησης των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε τα είδη µάθησης όπως διαµορφώνονται στα µαθήµατα 

Θετικών Επιστηµών. Θα εστιάσουµε στα είδη µάθησης (kinds of learning) του γνωστικού τοµέα (cognitive 

domain), ο οποίος ασχολείται µε την ανάκληση ή την αναγνώριση της γνώσης και την ανάπτυξη της 

κατανόησης και των διανοητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.    

Σύµφωνα µε την ταξινοµία του Bloom (Bloom's taxonomy) οι βασικοί τύποι µάθησης είναι (Bloom, 

1956 και Reigeluth & Moore, 1999): α) Γνώση (Knowledge), β) Κατανόηση (Comprehension), γ) 

Εφαρµογή (Application), δ) Ανάλυση (Analysis), ε) Σύνθεση (Synthesis) και στ) Αξιολόγηση (Evaluation).  

Σύµφωνα µε την ταξινοµία µαθησιακών αποτελεσµάτων του Gagné υπάρχουν τρεις κύριες 

κατηγορίες για το γνωστικό τοµέα (Gagné, 1985): α) Λεκτική πληροφορία (Verbal Information), β) 

∆ιανοητικές δεξιότητες (Intellectual Skills) και γ) Γνωστικές στρατηγικές (Cognitive Strategies). 

Σύµφωνα µε την ταξινοµία των Reigeluth και Moore (1999), η οποία ουσιαστικά αποτελεί σύνθεση 

των προηγούµενων ταξινοµιών και µιας σειράς άλλων ταξινοµιών, όπως οι ταξινοµίες των Ausubel (1968), 

Anderrson (1983) και Merill (1983), έχουµε τα είδη µάθησης: α) Αποµνηµόνευση πληροφοριών (Memorize 

information), β) Κατανόηση σχέσεων (Understand relationships), γ) Εφαρµογή δεξιοτήτων (Apply skills) 

και δ) Εφαρµογή γενικών δεξιοτήτων (Apply generic skills).      
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∆ηµιουργήσαµε µία κατηγοριοποίηση των ειδών µάθησης στα µαθήµατα Θετικών Επιστηµών, 

αναφορικά µε το περιεχόµενο των µαθηµάτων αυτών σε πανεπιστηµιακό επίπεδο και τις γνώσεις και 

δεξιότητες που ενδείκνυται να αναπτύξει ο φοιτητής ή ο σύγχρονος εργαζόµενος αναφορικά µε τους 

σκοπούς του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού. Ειδικότερα διακρίναµε τρεις κατηγορίες: 

α) Υπολογιστικές δεξιότητες (Υπολογισµοί) 

Οι δεξιότητες της κατηγορίας αυτής αναφέρονται στην αποµνηµόνευση τύπων, ανάκληση τύπων 

για δεδοµένο ερώτηµα, αντικατάσταση ποσών στις µεταβλητές, διενέργεια υπολογισµών, επίσης 

αποµνηµόνευση κανόνων υπολογισµού, ανάκληση και σωστή εφαρµογή κανόνων για δεδοµένο 

πρόβληµα.     

Οι υπολογιστικές δεξιότητες στα µαθήµατα θετικών επιστηµών αντιστοιχούν µε περισσότερες από 

µία κατηγορίες στις ταξινοµίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Για παράδειγµα στην ταξινοµία των 

Reigeluth και Moore, αντιστοιχούν η αποµνηµόνευση πληροφοριών, η κατανόηση σχέσεων και η 

εφαρµογή δεξιοτήτων, στην ταξινοµία του Bloom, αντιστοιχούν η γνώση, η κατανόηση και η εφαρµογή 

κλπ.        

β) ∆εξιότητες ερµηνείας και εξαγωγής συµπερασµάτων (Ερµηνείες)     

Οι δεξιότητες της κατηγορίας αυτής αναφέρονται στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων, είτε αυτή 

είναι γεωµετρική στην περίπτωση των Μαθηµατικών, είτε φυσική ερµηνεία στην περίπτωση της Φυσικής 

ή ειδική περιοχής ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο. Επίσης αναφέρονται στην ικανότητα εξαγωγής 

συµπερασµάτων βασισµένων στη γνώση των ερµηνειών, όπως αναγνώριση σε ένα σχήµα των 

αποτελεσµάτων – λύσεων ενός προβλήµατος, αντιστοίχιση σε πολλαπλές γραφικές παραστάσεις των 

αντίστοιχων µαθηµατικοποιηµένων συναρτήσεων που τις περιγράφουν, αναγνώριση µεταβολής γραφικής 

παράστασης ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων µίας συνάρτησης, µίας εξίσωσης ή ενός 

συστήµατος κλπ.   

Οι δεξιότητες ερµηνείας και εξαγωγής συµπερασµάτων αντιστοιχούν µε την κατανόηση σχέσεων, 

την εφαρµογή δεξιοτήτων και την εφαρµογή γενικών δεξιοτήτων της ταξινοµίας των Reigeluth και Moore, 

µε τις διανοητικές δεξιότητες και τις γνωστικές στρατηγικές της ταξινοµίας µαθησιακών αποτελεσµάτων 

του Gagné, επίσης µε την κατανόηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση της ταξινοµίας του Bloom.        

γ) ∆εξιότητες εφαρµογής διαδικασιών και αντιµετώπισης προβληµάτων (∆ιαδικασίες) 

Οι δεξιότητες εφαρµογής διαδικασιών περιλαµβάνουν τη εφαρµογή διαδικασιών και αλγορίθµων σε 

ένα πρόβληµα είτε της ίδιας γνωστικής περιοχής, είτε µεταφορά µιας διαδικασίας από ένα γνωστικό 

αντικείµενο σε ένα άλλο για την επίλυση δεδοµένου προβλήµατος, συνήθως διαδικασίας των 

Μαθηµατικών. Επίσης περιλαµβάνουν την εξαγωγή συµπερασµάτων σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τις 

ερµηνείες σχετικά µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας. 

Οι δεξιότητες της κατηγορίας αυτής αντιστοιχούν µε την εφαρµογή δεξιοτήτων και την εφαρµογή 

γενικών δεξιοτήτων της ταξινοµίας των Reigeluth και Moore, µε τις διανοητικές δεξιότητες και τις 

γνωστικές στρατηγικές της ταξινοµίας µαθησιακών αποτελεσµάτων του Gagné, επίσης µε την ανάλυση, 

τη σύνθεση και την αξιολόγηση της ταξινοµίας του Bloom.        
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9.2.3. Οι δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης  

Βασικό ζητούµενο της εκπαίδευσης του ατόµου, το οποίο ζει και αναπτύσσεται στο σύγχρονο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης (higher order 

thinking skills). Οι δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης θα εφοδιάσουν τον σύγχρονο άνθρωπο µε τα 

κατάλληλα εφόδια ώστε να µπορεί να αντιµετωπίζει τα καθηµερινά προβλήµατα στον εργασιακό και στο 

κοινωνικό του περιβάλλον, θα του επιτρέπουν να κρίνει και να αξιολογεί δεδοµένα και καταστάσεις, θα 

του επιτρέπουν να προσαρµόζεται στις ολοένα µεταβαλλόµενες συνθήκες και να είναι ανοικτός σε νέες 

ιδέες και καινοτόµες µεθόδους στο χώρο εργασίας του.       

Με τον όρο δεξιότητα σκέψης (thinking skill) εννοούµε επιδεξιότητα, πρακτική ικανότητα ή ευκολία 

στη διαδικασία ή τις διαδικασίες της σκέψης (διαδικασίες που προκύπτουν αυθόρµητα ή φυσικά ή 

αποκτούνται µέσω της µάθησης και της πρακτικής). Το αν ένα συγκεκριµένο συστατικό της σκέψης έχει 

αναπτυχθεί ή όχι, δεν µπορεί να κριθεί από άλλους, χωρίς ένα σηµαντικό µέρος γνώσης πλαισίου 

(contextual knowledge), συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης των προηγούµενων εµπειριών του ατόµου ή 

της οµάδας στην οποία ανήκει το άτοµο (LSRC, 2004a).     

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω κατηγοριών δεξιοτήτων 

σκέψης: 

1) Μεταγνωστικές δεξιότητες  

Η µεταγνώση (metacognition) είναι η γνώση σχετικά µε το πως µαθαίνει κανείς, δηλαδή η γνώση 

για το πως γνωρίζει τα πράγµατα και ποιες είναι οι διαδικασίες της σκέψης του. Οι δεξιότητες της 

µεταγνώσης διευκολύνουν το µαθητή στην απόκτηση και τον έλεγχο της γνώσης, όπως και στη 

συνειδητοποίηση για το ποιες είναι οι νοητικές ικανότητες και οι αδυναµίες του (Flavell, 1976 και 

Jonassen, 2000).  

2) ∆εξιότητες αναστοχαστικής σκέψης  

Η αναστοχαστική σκέψη (reflective thinking) περιλαµβάνει τις ενέργειες: Εµπλεκόµαστε σε µια 

κατάσταση, αντιδρούµε σ' αυτήν, σκεφτόµαστε σχετικά µε το τι κάναµε, βγάζουµε συµπεράσµατα από 

την εµπειρία, καθορίζουµε συσχετισµούς και κρατάµε τις εµπειρίες και τους αναστοχασµούς (Dewey, 

1933, Norman, 1993 και LSRC, 2004a).  

3) ∆εξιότητες αυτό – ρύθµισης  

Η αυτο–ρύθµιση (self–regulation) είναι µία συστηµατική διαδικασία η οποία περιλαµβάνει τη θέση 

προσωπικών σκοπών και τη χάραξη πορείας για τη συµπεριφορά κάποιου προς την επίτευξη αυτών των 

σκοπών. Η αυτό – ρύθµιση προϋποθέτει τη µεταγνώση και θεωρείται ευρέως να είναι σχετική µε το 

πλαίσιο στο οποίο εµφανίζεται (context–specific). Το κλειδί στην αυτο–ρύθµιση είναι η πρόθεση 

(intentionality). Οι µαθητές πρέπει να δεχτούν και να "αγκαλιάσουν" την πρόθεση να µάθουν και να 

αποδόσουν και γύρω από αυτή να ρυθµίσουν τις δραστηριότητες τους. Η διδασκαλία χρειάζεται να 

βοηθήσει τους µαθητές αρχικά να διατυπώσουν τους σκοπούς και τις προθέσεις τους και στη συνέχεια να 

αναστοχαστούν σχετικά µε το πόσο καλά έχουν επιτευχθεί αυτοί οι σκοποί και οι προθέσεις (Shunk & 

Ertmer, 2000 και Simons, 1993).       

4) ∆εξιότητες κριτικής σκέψης ή σκέψης ανώτερης τάξης 
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Σύµφωνα µε την Halpern (1997), κριτική σκέψη (critical thinking) είναι η χρήση των γνωστικών 

δεξιοτήτων ή στρατηγικών οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα ενός επιθυµητού αποτελέσµατος. Είναι 

σκόπιµη (purposeful), ακολουθεί τους κανόνες της λογικής (reasoned) και είναι κατευθυνόµενη από το 

σκοπό (goal directed). H κριτική σκέψη καλείται κατευθυνόµενη σκέψη (directed thinking), εφόσον είναι 

εστιασµένη σε ένα επιθυµητό αποτέλεσµα.    

Σηµαντικές απόψεις – θέσεις για την κριτική σκέψη έχουν διατυπώσει οι Paul (1992), Ennis (1985) 

και Litecky (1992).    

Σύµφωνα µε τους Resnick και Klopfer (1987), τα κύρια χαρακτηριστικά της σκέψης ανώτερης τάξης 

είναι: α) Μη αλγοριθµική (nonalgorithmic), β) Τείνει να είναι πολύπλοκη, γ) Συνήθως παράγει πολλαπλές 

λύσεις, καθεµία µε κόστη και οφέλη, δ) Περιλαµβάνει κρίση µε διαβάθµιση και ερµηνεία, ε) Περιλαµβάνει 

την εφαρµογή πολλαπλών κριτηρίων, τα οποία ενδεχοµένως να είναι αντικρουόµενα µεταξύ τους, στ) 

Περιλαµβάνει αυτο–καθορισµό (self–regulation) της διαδικασίας σκέψης, ζ) Περιλαµβάνει την εύρεση 

δοµής σε προφανή αταξία, η) Απαιτεί να καταβάλλει κανείς προσπάθεια (effortful).  

5) ∆εξιότητες επιµέλειας 

Σύµφωνα µε τους Salomon και Globerson (1987), η επιµέλεια (mindfulness) είναι η οικειοθελής 

(volitional), καθοδηγούµενη από τη µεταγνώση (metacognitively guided) χρησιµοποίηση µη αυτόµατων 

διαδικασιών, που συνήθως απαιτούν προσπάθεια (effort demanding processes), η οποία απαιτείται για την 

µάθηση που έχει «νόηµα», µάθηση η οποία είναι εφαρµόσιµη σε παρόµοιες καταστάσεις  και µπορεί να 

µεταφερθεί σε µη παρόµοιες καταστάσεις.  

Η επιµελής µάθηση (mindful learning), σύµφωνα µε τους Salomon και Globerson (1987), 

χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) Καταστολή αρχικών απαντήσεων και 

αναστοχασµός (reflecting) σε πλευρές προβληµάτων, β) Συλλογή, έρευνα και εξατοµίκευση πληροφοριών 

σχετικών µε προβλήµατα, γ) Παραγωγή και επιλογή εναλλακτικών στρατηγικών, δ) ∆ηµιουργία 

συνδέσεων µε υπάρχουσα γνώση και κατασκευή νέων δοµών, ε) Κατανάλωση προσπάθειας στη µάθηση, 

στ) Συγκέντρωση (concentrating), ζ) Αναστοχασµός (reflecting) σχετικά µε το πώς εκτελέστηκε κάποιο 

έργο (task).  

 

9.2.4. Η χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου  

9.2.4.1. Χαρακτηριστικά των νοητικών εργαλείων   

Σύµφωνα µε τον Jonassen (2000), τα νοητικά εργαλεία (mindtools) ή γνωστικά εργαλεία (cognitive 

tools) είναι µαθησιακά περιβάλλοντα και εργαλεία βασισµένα στον υπολογιστή τα οποία έχουν αναπτυχθεί 

ή προσαρµοστεί προκειµένου να λειτουργούν ως «διανοητικοί συνεργάτες» του µαθητή, για να 

ενεργοποιούν και να διευκολύνουν την κριτική σκέψη (critical thinking) και τη µάθηση ικανοτήτων 

ανώτερης τάξης (higher order learning).  

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των νοητικών εργαλείων είναι:   

α) Είναι γενικεύσιµα υπολογιστικά εργαλεία (Generalizable), δηλαδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

διαφορετικές περιοχές ή αντικείµενα (Jonassen, 2000). 
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β) Αναδιοργανώνουν (ανακατασκευάζουν ριζικά) τoν τρόπο που οι µαθητευόµενοι σκέφτονται (Pea, 

1985).   

γ) Έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν και να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία (Kommers, 

Jonassen & Mayes, 1992). 

δ) Είναι νοητικές και υπολογιστικές συσκευές που υποστηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτείνουν τις 

διαδικασίες σκέψης των χρηστών τους (Derry, 1990).  

ε) ∆εν είναι απλά βοηθητικές συσκευές (accommodating tools) (Jonassen, 2000).   

στ) ∆εν είναι συσκευές τις οποίες οι µαθητές χρησιµοποιούν φυσικά χωρίς προσπάθεια ("fingertip" 

tools) (Perkins, 1993).  

ζ) Είναι συσκευές κριτικής σκέψης µέσω της µοντελοποίησης των ικανοτήτων κριτικής σκέψης στις 

λειτουργίες τους. Τα εργαλεία δηµιουργούν µια "διανοητική σκαλωσιά" (Intellectual Scaffolding) προς τη 

σκέψη που έχει "νόηµα" (meaningful thinking), δηλαδή ενεργοποιούν τους µαθητές και τους 

υποστηρίζουν όταν έχουν ενεργοποιηθεί (Jonassen, 2000).   

η) Υποστηρίζουν την κατασκευή της γνώσης (Knowledge Construction) (Jonassen, 2000).  

θ)  Ευνοούν τη µεταφορά της µάθησης σε άλλες περιοχές (Transferable learning) (Jonassen, 2000).   

ι)  Έχουν απλό και δυναµικό φορµαλισµό (Simple, powerful formalism) (Jonassen, 2000).   

ια) Είναι εύκολο να τα µάθει κανείς  (Easily learnable) (Jonassen, 2000).     

 

9.2.4.2. Κατηγορίες νοητικών εργαλείων βασισµένων στον υπολογιστή  

Οι κυριότερες κατηγορίες νοητικών εργαλείων βασισµένων στον υπολογιστή είναι (Jonassen, 

2000): 

(1) Εργαλεία δυναµικής µοντελοποίησης (Dynamic modelling tools) 

Τα εργαλεία δυναµικής µοντελοποίησης χρησιµοποιούνται: α) για την αναπαράσταση δυναµικών 

σχέσεων µεταξύ ιδεών, εφόσον µέσω της κατανόησης των σχέσεων αυτών είναι δυνατή η µεταφορά των 

ιδεών σε άλλες περιοχές και β) για την κατασκευή προσοµοιώσεων µοντέλων δυναµικών συστηµάτων. 

Στα εργαλεία δυναµικής µοντελοποίησης περιλαµβάνονται: α) Υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets) 

(Dubitsky, 1988, Rudnicki, 1990, Cashien, 1990, Adams & Crock, 1989, Niess, 1992, Barnes, 1997, Crisci, 

1992 και Sundheim, 1992), β) Έµπειρα συστήµατα (Expert systems) (O’ Shea & Self,1983, Feigenbaum & 

Mc Corduck, 1983 και Collins & Brown, 1988), γ) Εργαλεία µοντελοποίησης συστηµάτων (Systems 

modelling) (Jonassen & Hemming, 1999, Steed, 1992 και Saloway, Krajcik & Finkel, 1995) και δ) 

Μικρόκοσµοι (Microworlds) (Papert, 1980, hanna, 1986, Thompson & Wang, 1988).   

(2) Εργαλεία ερµηνείας (Interpretation tools) 

Τα εργαλεία ερµηνείας βοηθούν τους µαθητευόµενους να ερµηνεύσουν πληροφορίες καθώς 

κατασκευάζουν τις βάσεις γνώσης τους, δηλαδή είναι εργαλεία που δηµιουργούν νοήµατα (meaning–

making).  

Τα εργαλεία ερµηνείας περιλαµβάνουν: α) Εργαλεία ηθεληµένης αναζήτησης πληροφοριών 

(Intentional information search tools) και β) Εργαλεία οπτικοποίησης (Visualization tools) (Levin, Anglin & 

Carney, 1987 και Gordin, Edelson & Gomez, 1996).  

(3) Εργαλεία συζήτησης (conversation tools) 
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Τα εργαλεία συζήτησης υποστηρίζουν την κοινωνική µάθηση. Η ραγδαία εξάπλωση του ∆ιαδικτύου 

(Internet) τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει στην σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό εξοικείωση όλων 

µας µε τα εργαλεία συζήτησης (Porter, 1997 και Keegan, 1996).  

Τα εργαλεία συζήτησης περιλαµβάνουν: α) Εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας (sychronous 

conferencing) και β) Εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας (asychronous conferencing). 

(4) Εργαλεία σηµασιολογικής οργάνωσης (Semantic Organization tools) 

Τα εργαλεία σηµασιολογικής οργάνωσης είναι εργαλεία που βοηθούν τους µαθητευόµενους να 

οργανώσουν και να αναπαραστήσουν οπτικά τις ιδέες που µελετούν και µαθαίνουν.  

Τα εργαλεία σηµασιολογικής οργάνωσης περιλαµβάνουν: α) Βάσεις δεδοµένων (Databases) και β) 

Σηµασιολογικά δίκτυα ή Χάρτες εννοιών (Semantic Networks ή Concept Maps).  

(5) Εργαλεία κατασκευής της γνώσης (Knowledge construction tools) 

Τα εργαλεία κατασκευής της γνώσης βασίζονται στη θεωρία του Papert (Constructionism) 

σύµφωνα µε την οποία η κατασκευή της γνώσης µπορεί να υποβοηθηθεί από την κατασκευή 

(construction) αντικειµένων εξωτερικών ή τουλάχιστον που να µπορούν να «µοιραστούν» (sharable) 

(Papert, 1990 και Perkins, 1986).  

Τα εργαλεία κατασκευής της γνώσης περιλαµβάνουν υπερµέσα (hypermedia), πολυµέσα 

(multimedia), εργαλεία έκδοσης (desktop publishing), υπερκείµενο (hypertext), κατασκευή διαδικτυακών 

τόπων (web sites), CD–ROM και ένα σύνολο σχετικών τεχνολογιών.         

    

9.3. Προγράµµατα διδασκαλίας που προβλέπει το µοντέλο 

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη 

βοήθεια του υπολογιστή, προβλέπει τη χρήση περισσοτέρων από µίας διδακτικών προσεγγίσεων ανά 

κατάσταση, δηλαδή χρήση της πλέον κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης αντίστοιχα µε το είδος ή τα 

είδη µάθησης τα οποία τίθενται ως στόχοι κάθε φορά.       

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ένα σύνολο διδακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών, αλλά και ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών για τα προγράµµατα διδασκαλίας µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, 

τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επιλογή, χρήση και αξιολόγηση µίας διδακτικής 

προσέγγισης και των αντίστοιχων λογισµικών, τα οποία χρησιµοποιούνται στα πλαίσια του µοντέλου.  

 

9.3.1. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις  

9.3.1.1. Αφηγηµατική προσέγγιση εµπλουτισµένη µε τις σύγχρονες απόψεις για τη 

µάθηση και διδασκαλία 

Σύµφωνα µε την αφηγηµατική διδακτική προσέγγιση, η οποία υποστηρίζει τις αρχές των 

δασκαλοκεντρικών µεθόδων και µοντέλων διδασκαλίας, ο δάσκαλος περιγράφει, διηγείται ή δίνει κάποιες 

πληροφορίες στους µαθητές του, ενώ οι µαθητές παρακολουθούν παθητικά, παραµένοντας αµέτοχοι και 

κρατώντας κάποιες φορές σηµειώσεις (Εξαρχάκος, 1993, Βερτσέτης, 1997 και Τουµάσης, 1994). 
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Η αφηγηµατική προσέγγιση µπορεί να εµπλουτιστεί µε τις σύγχρονες απόψεις σχετικά µε τη 

µάθηση και τη διδασκαλία, ώστε οι µαθητευόµενοι να συµµετέχουν περισσότερο ενεργά στη µαθησιακή 

διαδικασία, να καλλιεργείται η διάθεση για έρευνα και πειραµατισµό και να αναπτύσσεται η κριτική τους 

σκέψη. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της συζήτησης και του διαλόγου µεταξύ δασκάλου και µαθητευοµένων 

και των µαθητευοµένων µεταξύ τους. Η αφηγηµατική προσέγγιση µπορεί να χρησιµοποιεί κατάλληλους 

τρόπους παρουσίασης του υλικού (όπως προκαταβολικούς οργανωτές), επίσης να χρησιµοποιεί εποπτικά 

µέσα βασισµένα στον υπολογιστή για να επιδεικνύει στους µαθητευόµενους θέµατα δυναµικών σχέσεων 

σχετικών µε µεγέθη και έννοιες υπό διαπραγµάτευση.  

 Ο δάσκαλος ενδείκνυται να χρησιµοποιεί την αφηγηµατική διδακτική προσέγγιση όταν στόχος της 

διδασκαλίας είναι η µάθηση θεωρητικών θεµάτων, υπολογιστικών δεξιοτήτων και εισαγωγικά θέµατα 

διαδικασιών (εισαγωγικά µαθήµατα στις διαδικασίες). Ο µαθητευόµενος δε θα ανακαλύψει εκ νέου ή θα 

κατασκευάσει όλη την επιστηµονική γνώση που έκανε αιώνες να διαµορφωθεί, στα στενά χρονικά πλαίσια 

των εννέα διδακτικών εβδοµάδων ενός πανεπιστηµιακού µαθήµατος. Η ανακαλυπτική – κατασκευαστική 

προσέγγιση θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια της ανάπτυξης ερµηνευτικών και διαδικαστικών δεξιοτήτων, 

για τις οποίες είναι η πλέον κατάλληλη.    

 

9.3.1.2. Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση µε τη χρήση του υπολογιστή 

ως νοητικού εργαλείου 

Σύµφωνα µε την ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση, οι µαθητευόµενοι καταλήγουν σε 

ένα αποτέλεσµα για το οποίο δεν διέθεταν έναν έτοιµο αλγόριθµο, µέσα από µια διαδικασία εξερεύνησης 

και ανακάλυψης. Η µάθηση προκύπτει ως κατασκευή µέσω της ενεργητικής ενασχόλησης του 

µαθητευόµενου µε το υπό διαπραγµάτευση αντικείµενο, µέσω της αυτενέργειας και του πειραµατισµού µε 

τις έννοιες και τις ιδιότητες τους. Επίσης η µάθηση  προκύπτει ως κοινωνική κατασκευή µέσω της 

κοινωνικής διαπραγµάτευσης, εφόσον οι µαθητευόµενοι συνεργάζονται µε το δάσκαλο και µεταξύ τους 

για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί (Κορρές, 2000).   

 Η ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση ακολουθεί συνήθως τα βήµατα (προσαρµογή από 

Τουµάσης, 1994): 

(1) Καθορισµός προβλήµατος 

(2) Συλλογή δεδοµένων, επεξεργασία, οργάνωση, ανάλυση 

(3) Σχηµατισµός εικασίας 

(4) Έλεγχος εικασίας 

(5) ∆ιατύπωση συµπεράσµατος 

Σ’ αυτά τα πέντε βήµατα, προσθέσαµε άλλα δύο: 

(6) Συζήτηση – ∆ιερεύνηση  

(7) Αναστοχασµός  

Τα νοητικά εργαλεία είναι τα ιδανικά εργαλεία για να λειτουργήσουν ως «διανοητικοί συνεργάτες» 

των µαθητευόµενων στα πλαίσια των ανακαλυπτικών – κατασκευαστικών προσεγγίσεων (Κορρές, 2003). 

Οι µαθητευόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα νοητικά εργαλεία για να συλλέξουν πληροφορίες, να 

επεξεργαστούν, να αναλύσουν και να οργανώσουν τις πληροφορίες αυτές. Επίσης µέσω του 
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πειραµατισµού µε τις έννοιες µπορούν να διατυπώσουν εικασίες, τις οποίες να ελέγξουν µε τη βοήθεια του 

εργαλείου. Μπορούν να διερευνήσουν τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα τους ως προς τις 

µεταβολές ανάλογα µε τη µεταβολή των υποθέσεων ή των αρχικών συνθηκών. Τα νοητικά εργαλεία 

µπορούν να προσφέρουν σηµαντική υποστήριξη στους µαθητευόµενους σε όλα τα στάδια της 

ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής διαδικασίας µάθησης.       

Η ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού  

εργαλείου ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ερµηνείας και εξαγωγής συµπερασµάτων (ερµηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων αντιµετώπισης προβληµάτων (διαδικασίες).  

Προτείνουµε τη δηµιουργία από τον καθηγητή και χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας στα 

πλαίσια κάποιου νοητικού εργαλείου. Τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας ενδείκνυται να περιέχουν: α) 

∆ραστηριότητες σχετικές µε τα θέµατα υπό διαπραγµάτευση, οι οποίες υπό τη µορφή βηµάτων, 

ενεργειών και ερωτήσεων, να καθοδηγούν τους φοιτητές στον πειραµατισµό µε τις έννοιες, στη 

διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και στη διατύπωση µέσω συζήτησης γενικών συµπερασµάτων, β) 

Βασικές εντολές του νοητικού εργαλείου και τα απαιτούµενα προγράµµατα για τα θέµατα υπό 

διαπραγµάτευση, γ) Υποδείξεις σχετικά µε το µαθηµατικό αντικείµενο και τις λειτουργίες του νοητικού 

εργαλείου και δ) Ασκήσεις οι οποίες µπορούν να επιλυθούν µε τη χρήση και τροποποίηση των 

υπαρχόντων στο φύλλο εργασίας εντολών και προγραµµάτων του νοητικού εργαλείου.  

Οι φοιτητές ενδείκνυται να είναι χωρισµένοι σε οµάδες των 2 ή 3 ατόµων ανά υπολογιστή. Οι 

φοιτητές πρέπει να συνεργάζονται µε τα µέλη των οµάδων τους, µε τα µέλη άλλων οµάδων και µε τον 

καθηγητή στην αντιµετώπιση των προβληµατικών καταστάσεων που συναντούν κατά την εργασία τους 

µε το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας. Πρέπει επίσης να τους δίνεται η δυνατότητα να θέτουν υπό συζήτηση 

ερωτήσεις, εικασίες και συµπεράσµατα στην κοινότητα της τάξης. Επίσης να µπορούν ανά πάσα στιγµή να 

ζητήσουν τη βοήθεια του καθηγητή, σχετικά µε την κατανόηση των στοιχείων της θεωρίας που 

αναφέρονται στο µάθηµα και τη χρήση, τη σύνταξη και τη λειτουργία των εντολών του λογισµικού. 

 

9.3.1.3. Συνεργατική – διαλογική προσέγγιση µε εργασία σε οµάδες 

Η συνεργατική – διαλογική προσέγγιση µε εργασία σε οµάδες βασίζεται στις αρχές των 

συµµετοχικών – συνεργατικών µεθόδων διδασκαλίας, έχει δηλαδή ως βασική αρχή τη συνεργασία µεταξύ 

µαθητών και δασκάλου και των µαθητών µεταξύ τους, έχοντας ως κύριο τρόπο επικοινωνίας το διάλογο 

(Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003).  

Η συνεργατική αυτή προσέγγιση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της εργασίας των 

µαθητευόµενων σε οµάδες, οι οποίες µπορούν να διαµορφώνονται είτε από τον καθηγητή είτε από τους 

µαθητές και οι οποίες θα εργάζονται σε κάποιο θέµα που θα αναλαµβάνουν.  

Το θέµα µπορεί να ανατίθεται από το δάσκαλο στους µαθητευόµενους ή να το προτείνουν οι ίδιοι 

και να λαµβάνεται η απόφαση από κοινού µεταξύ καθηγητή – µαθητευοµένων. Η εργασία µπορεί να 

γίνεται στην  αίθουσα διδασκαλίας, στα εργαστήρια ή εξωτερικά των χώρων του πανεπιστηµίου. Οι 

φοιτητές ενδείκνυται να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τη διατύπωση των σκοπών της εργασίας τους, για 

το σχεδιασµό και προγραµµατισµό ενός σχεδίου εργασίας και για την διεκπεραίωση και ολοκλήρωση 
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αυτού του σχεδίου, υπό την καθοδήγηση και την παρακολούθηση του καθηγητή. Οι φοιτητές 

ενδεχοµένως να χρησιµοποιούν νοητικά εργαλεία για την υποβοήθηση και υποστήριξη τους στα διάφορα 

στάδια της εργασίας, νοητικά εργαλεία που είτε τα επιλέγουν οι ίδιοι ή προτείνονται από τον καθηγητή.   

Τα αποτελέσµατα της εργασίας των µαθητευοµένων ενδείκνυται να παρουσιάζονται στην κοινότητα 

της τάξης σε χρονική στιγµή που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων (πιθανότατα στο τέλος του 

ακαδηµαϊκού εξαµήνου). Στην παρουσίαση ενδείκνυται να υπάρχει συζήτηση µεταξύ των φοιτητών 

ανεξαρτήτως οµάδων στις οποίες ανήκουν, µεταξύ τους αλλά και µε τον καθηγητή, συζήτηση την οποία 

διευθύνει ο καθηγητής.          

Η συνεργατική – διαλογική προσέγγιση µε εργασία σε οµάδες ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί όταν 

στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερµηνείας και εξαγωγής συµπερασµάτων (ερµηνείες) 

και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αντιµετώπισης προβληµάτων (διαδικασίες).  

 

9.3.1.4. Εκπόνηση εργασιών µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου  

Η διδακτική προσέγγιση της εκπόνησης εργασιών µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού 

εργαλείου, αφορά την εκπόνηση ατοµικών εργασιών από τους φοιτητές, οι οποίες µπορούν να σχετίζονται 

µε τη µελέτη και διερεύνηση σχέσεων σε δεδοµένα προβλήµατα, εργασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται από 

τους µαθητευόµενους µε τη χρήση νοητικών εργαλείων του υπολογιστή.  

Η διδακτική προσέγγιση αυτή προϋποθέτει να έχουν οι φοιτητές παρακολουθήσει µία σειρά 

µαθηµάτων στα οποία έχει εφαρµοστεί η ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση µε τη χρήση του 

υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, οπότε οι φοιτητές έχουν κάποια γνώση σχετικά µε το συµβολισµό και 

τη δοµή του νοητικού εργαλείου που θα χρησιµοποιήσουν, αλλά να έχουν επίσης έρθει σε επαφή µε ένα 

δυναµικό τρόπο αντιµετώπισης της γνώσης, µέσω της αναπαράστασης µεγεθών, της διερεύνησης της 

µεταβολής µεγεθών ανάλογα µε τη µεταβολή δεδοµένων συνθηκών και της µελέτης του συσχετισµού και 

της αλληλεπίδρασης µεταξύ µεγεθών. Επίσης να έχουν έρθει σε επαφή µε τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα νοητικά εργαλεία στη µελέτη πρακτικών θεµάτων, όπως γεωµετρικές ιδιότητες και στην 

αντιµετώπιση προβληµάτων από το χώρο των Θετικών Επιστηµών.            

Οι φοιτητές αναλαµβάνουν µία ατοµική εργασία, το θέµα της οποίας ανατίθεται από το δάσκαλο ή 

το προτείνουν οι ίδιοι και λαµβάνεται µία απόφαση από κοινού (µεταξύ καθηγητή – φοιτητών). Οι 

φοιτητές εργάζονται στα εργαστήρια ή στο σπίτι τους σε ώρες ανεξάρτητες των ωρών διδασκαλίας του 

µαθήµατος µε τη βοήθεια του νοητικού εργαλείου. Μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια του καθηγητή σε 

δεδοµένες ώρες που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων ή στις ώρες διδασκαλίας του µαθήµατος.   

Τα αποτελέσµατα των εργασιών των µαθητευοµένων ενδείκνυται να παρουσιάζονται στην 

κοινότητα της τάξης σε χρονική στιγµή που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων (συνήθως στο τέλος του 

ακαδηµαϊκού εξαµήνου) και στην παρουσίαση ενδείκνυται να γίνεται συζήτηση µεταξύ καθηγητή και 

φοιτητών και των φοιτητών µεταξύ τους.  

Η προσέγγιση αυτή ανεξαρτήτως της χρήσης νοητικών εργαλείων χρησιµοποιείται ευρύτατα σε 

µεταπτυχιακά µαθήµατα ή προπτυχιακά µαθήµατα επιλογής. Μία εφαρµογή της προσέγγισης αυτής έγινε 

σε παλαιότερη εργασίας µας, αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στη διπλωµατική εργασία του Κ. 

Κορρέ «∆ιδακτική προσέγγιση των καµπύλων του επιπέδου µε τη χρήση του υπολογιστή» (Κορρές, 
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2000). Τα αποτελέσµατα έδειξαν µία εξαιρετική εργασία των φοιτητών σε ερευνητικό επίπεδο, µε 

εργασίες οι οποίες είχαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διερευνήσεις και αποτελέσµατα σχετικά µε γεωµετρικές 

ιδιότητες καµπύλων του επιπέδου.              

Η διδακτική προσέγγιση της εκπόνησης εργασιών µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού 

εργαλείου ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ερµηνείας και εξαγωγής συµπερασµάτων (ερµηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων αντιµετώπισης προβληµάτων (διαδικασίες).  

 

9.3.1.5. Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση από απόσταση µέσω 

σύγχρονης επικοινωνίας 

Η ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση από απόσταση µέσω σύγχρονης επικοινωνίας, 

στηρίζεται στις αρχές της ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης µε τη χρήση του υπολογιστή ως 

νοητικού εργαλείου, µε τη διαφορά ότι, ελλείψει της άµεσης, πρόσωπο µε πρόσωπο, επικοινωνίας 

καθηγητή – φοιτητών και των φοιτητών µεταξύ τους, προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα δίαυλο 

επικοινωνίας µεταξύ τους, κάνοντας χρήση των εργαλείων σύγχρονης επικοινωνίας.  

Η ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση από απόσταση µέσω σύγχρονης επικοινωνίας 

ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί όταν στόχος της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ερµηνείας και 

εξαγωγής συµπερασµάτων (ερµηνείες) και η ανάπτυξη διαδικαστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων 

αντιµετώπισης προβληµάτων (διαδικασίες), εφόσον η διδασκαλία θεωρητικών θεµάτων ή υπολογιστικών 

δεξιοτήτων (υπολογισµοί) µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εκπαιδευτικό υλικό που µπορούν οι 

µαθητευόµενοι να «κατεβάσουν» από κάποιο σύστηµα ασύγχρονης επικοινωνίας.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια της ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης από απόσταση µέσω 

σύγχρονης επικοινωνίας, προτείνουµε την παράλληλη χρήση: i) ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας στα 

πλαίσια ενός νοητικού εργαλείου, ο καθένας στον υπολογιστή του και ii) ενός συστήµατος σύγχρονης 

επικοινωνίας µέσω µηνυµάτων γραπτού κειµένου, µέσω του οποίου, µε τη χρήση γραπτού κειµένου, οι 

φοιτητές µπορούσαν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε το δάσκαλο, να συζητούν, να ανταλλάσσουν 

απόψεις, να διατυπώνουν ιδέες και απορίες και να διατυπώνουν συµπεράσµατα µέσω του πειραµατισµού 

και της ενεργητικής ενασχόλησης µε το φύλλο εργασίας. Το σύστηµα σύγχρονης επικοινωνίας ενδείκνυται 

να προσφέρει δυνατότητες για: α) Αποστολή εγγράφων και αρχείων µεταξύ χρηστών, β) 

Πραγµατοποίηση συνοµιλίας φωνητικής / µέσω βίντεο (video/voice conversation), γ) Χρήση της 

εφαρµογής «Whiteboard» (µέσω της οποίας ο καθηγητής και οι µαθητευόµενοι µπορούν να γράψουν και 

να σχεδιάσουν ταυτόχρονα σε έναν πίνακα σε πραγµατικό χρόνο). 

 

9.3.2. Χαρακτηριστικά προγραµµάτων διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχουν τα προγράµµατα 

διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή όπως προβλέπουν οι αρχές και οι απόψεις τις οποίες 

υποστηρίζει το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών και 

αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 9.2. Ειδικότερα παρουσιάζονται: α) τα χαρακτηριστικά ενός 

προγράµµατος διδασκαλίας το οποίο κάνει χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου και β) τα 
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χαρακτηριστικά ενός προγράµµατος διδασκαλίας από απόσταση µέσω ενός συνδυασµού συστηµάτων 

ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας.  

Τα χαρακτηριστικά των προγραµµάτων διδασκαλίας δίνονται παρακάτω, υπό τη µορφή ερωτήσεων. 

Η απάντηση της κάθε µίας εκ των ερωτήσεων αυτών και ειδικότερα ο βαθµός της συµφωνίας – διαφωνίας 

προς την άποψη που εκφράζει η ερώτηση, αποτελεί ένα µέσο αξιολόγησης του δεδοµένου 

χαρακτηριστικού που διατυπώνεται.  

       

9.3.2.1. Χαρακτηριστικά προγράµµατος διδασκαλίας µε τη χρήση του υπολογιστή ως 

νοητικού εργαλείου 

Η επιλογή ενός κατάλληλου λογισµικού, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως νοητικό εργαλείο 

στη διδασκαλία ενός δεδοµένου µαθήµατος Θετικών Επιστηµών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία (Κορρές, 

2003), εφόσον το λογισµικό αυτό θα αποτελέσει το «διανοητικό συνεργάτη» του µαθητευόµενου, ένα 

εργαλείο µέσω του οποίου θα κατασκευάσει ενεργητικά τη γνώση µέσω του πειραµατισµού µε τις έννοιες, 

της ενασχόλησης µε τις προβληµατικές καταστάσεις, της διατύπωσης και ελέγχου εικασιών και της 

κοινωνικής διαπραγµάτευσης των ιδεών και κανόνων που διατυπώνονται στην τάξη όπως προβλέπουν οι 

κατασκευαστικές θεωρίες µάθησης, αλλά και µέσω του οποίου ο µαθητευόµενος θα «εσωτερικεύσει» τις 

δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης µε την κατά Vygotsky έννοια, όπως προβλέπουν οι κοινωνικο – 

πολιτιστικές θεωρίες µάθησης.         

 

(Ι) Χαρακτηριστικά του λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί ως νοητικό εργαλείο 

1. Το λογισµικό ξεκινάει εύκολα; 

Το λογισµικό ενδείκνυται να ξεκινάει εύκολα. Τα σύγχρονα λογισµικά τα οποία λειτουργούν σε 

περιβάλλον Windows εγκαθίστανται και ξεκινούν εύκολα. Σε παλαιότερα λογισµικά ή σε λογισµικά που 

απαιτούν άλλα λειτουργικά συστήµατα, το χαρακτηριστικό αυτό είναι σηµαντικό, εφόσον η µικρότερη 

εξοικείωση ενός µαθητευόµενου µε την τεχνολογία, µπορεί να προκαλέσει την αργοπορηµένη του 

συµµετοχή ή και την εγκατάλειψη του µαθήµατος.      

2. Το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του; 

Το λογισµικό ενδείκνυται να είναι εύκολο στο χειρισµό του. Λέγοντας εύκολο δεν εννοούµε να µην 

απαιτείται καµία προσπάθεια ή όλες οι λειτουργίες του να πραγµατοποιούνται µε το «πάτηµα» µερικών 

κουµπιών. Το λογισµικό δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο στο χειρισµό του ώστε να απαιτούνται 

πολλές ώρες µαθηµάτων µόνο για να µπορέσει ο φοιτητής να χειριστεί το λογισµικό.  

3. Είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού;   

Οι προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες ενδεχοµένως να είναι απαραίτητες για τη χρήση 

του λογισµικού µπορούν να είναι εµπειρία στο χειρισµό, γνώση εντολών του λογισµικού ή γνώσεις 

προγραµµατισµού. Ευκταίο είναι να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες προαπαιτούµενες γνώσεις και 

δεξιότητες, γιατί σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να υπερφορτιστεί ο µαθητής µε τη µάθηση 

αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων και η εστίαση της προσοχής να µην είναι στα σηµαντικά σηµεία της 

µάθησης του γνωστικού αντικειµένου.     
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4. Πως θα χαρακτηρίζατε τις διευκρινίσεις και τις επεξηγήσεις του λογισµικού σχετικά µε τα λάθη στην 

είσοδο των δεδοµένων;  

Οι διευκρινήσεις και επεξηγήσεις του λογισµικού ενδείκνυται να είναι σαφείς, σύντοµες και να 

γίνονται εύκολα κατανοητές από τους µαθητευόµενους, υπό την έννοια ότι δείχνουν καθαρά το σηµείο 

που έχει γίνει το λάθος.   

5. Πως θα χαρακτηρίζατε τη βοήθεια (Help Browser) του λογισµικού;  

Η βοήθεια του λογισµικού ενδείκνυται να είναι επεξηγηµατική, να δίνει σαφείς, σύντοµες και 

εύχρηστες πληροφορίες στους µαθητευόµενους, να επιτρέπει στους µαθητευόµενους να τη 

χρησιµοποιούν για αυτό – µάθηση και αυτό – διδασκαλία.    

6.  Οι µαθητευόµενοι µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του 

καθηγητή; 

Είναι σηµαντικό οι µαθητευόµενοι να µπορούν να  χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την 

παρουσία του καθηγητή, εφόσον δύο από τους πλέον σηµαντικούς στόχους της χρήσης του υπολογιστή 

ως νοητικού εργαλείου είναι η µεταφορά της µάθησης σε άλλες περιοχές και η χρήση του λογισµικού για 

αντιµετώπιση προβληµάτων, οι οποίοι προϋποθέτουν τη δυνατότητα χειρισµού και χρήσης του λογισµικού 

ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή.   

7. Το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς;  

Το λογισµικό ενδείκνυται να είναι εύκολο στο να το µάθει κανείς, χαρακτηριστικό το οποίο 

σχετίζεται µε το αν έχει συµβολισµό και δοµή που είναι οικεία στους µαθητευόµενους, εφόσον στην 

περίπτωση αυτή ο µαθητευόµενος µε µικρή καθοδήγηση µπορεί να µάθει τις βασικές λειτουργίες του 

λογισµικού και στη συνέχεια να «ανακαλύψει», µέσω του πειραµατισµού, τις υπόλοιπες λειτουργίες µόνος 

του. Τα µαθηµατικά πακέτα έχουν συµβολισµό και δοµή συναφή µε το συνήθη µαθηµατικό συµβολισµό 

και γι’ αυτό το λόγο προσφέρουν µία ιδανική λύση για τα µαθήµατα Μαθηµατικών και άλλων Θετικών 

Επιστηµών.      

8. Το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό;  

Ο συµβολισµός και οι εντολές του λογισµικού ενδείκνυται να είναι απλές, ώστε να µπορεί ο 

µαθητευόµενος σε ένα µάθηµα διάρκειας 2 – 3 ωρών να µάθει το συµβολισµό, τις βασικές εντολές και τις 

βασικές επιλογές των εντολών αυτών, ώστε να µην δαπανηθεί υπερβολικά µεγάλος χρόνος για την 

εκµάθηση του λογισµικού, η οποία είναι δευτερεύων στόχος.    

9. Το λογισµικό έχει δυναµικό φορµαλισµό;  

Το λογισµικό ενδείκνυται να επιτρέπει την κατασκευή δυναµικών αναπαραστάσεων που να 

αλλάζουν εύκολα ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό στην περίπτωση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών, εφόσον τα µεγέθη που 

διαπραγµατεύονται είναι δυναµικά και µας ενδιαφέρει η διερεύνηση της µεταβολής του µεγέθους ανάλογα 

µε τη µεταβολή εµπλεκόµενων και συσχετιζόµενων µεγεθών. 

Επίσης ο φορµαλισµός του ενδείκνυται να επιτρέπει τη δυναµική µετατροπή και µεταφορά των 

εντολών και των προγραµµάτων που έχουν ήδη σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σε άλλα προβλήµατα και 

περιοχές.      

10. Το λογισµικό είναι γενικεύσιµο; 
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Το λογισµικό ενδείκνυται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία και τη µάθηση 

περισσότερων του ενός θεµάτων και γνωστικών αντικειµένων. Το χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται µε τη 

µεταφορά της µάθησης σε άλλες περιοχές και τη χρήση του λογισµικού στην αντιµετώπιση προβληµάτων. 

Επίσης µε τη δυνατότητα γενίκευσης των εντολών και των προγραµµάτων που σχεδιάζονται και 

αναπτύσσονται.   

11. Σε ποια µαθήµατα θεωρείτε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα από 

την παραδοσιακή διδασκαλία;    

Το λογισµικό ενδείκνυται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερα του ενός µαθήµατα σε ένα 

πρόγραµµα σπουδών, γιατί µε τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει εξοικονόµηση χρόνου από την εκµάθηση 

του χειρισµού νέων προγραµµάτων κάθε φορά για ένα νέο µάθηµα µε τη χρήση του υπολογιστή, επίσης η 

εµπειρία στη χρήση ενός λογισµικού βελτιώνει µε τον καιρό την ποιότητα των διερευνήσεων και των 

αναπαραστάσεων που κάνουν µόνοι τους οι µαθητευόµενοι.       

 

(ΙΙ) Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή  

Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    

1. Η διδακτική προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητευόµενων για το µάθηµα;  

Η πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητευοµένων για το µάθηµα είναι πολύ σηµαντική, διότι 

µόνο αν ο µαθητευόµενος ενδιαφερθεί και συµµετέχει πραγµατικά στο µάθηµα, µπορεί η διδακτική 

προσέγγιση να αυξήσει τις πιθανότητες µεγιστοποίησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων.         

2. Οι δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του λογισµικού στην κατανόηση και την µελέτη των 

εννοιών που διδάχθηκαν, προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητευοµένων για το γνωστικό αντικείµενο αυτό 

καθ’ αυτό;  

Το µεγάλο πρόβληµα στη διδασκαλία των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών είναι ότι οι 

µαθητευόµενοι συχνά, δε βρίσκουν ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείµενο. Οι δυνατότητες που 

προσφέρουν τα νοητικά εργαλεία στην αναπαράσταση των µεγεθών, στη µελέτη των µεταβολών των 

διαφόρων µεγεθών και στο συσχετισµό τους µε άλλα µεγέθη και στην αντιµετώπιση προβληµάτων και 

εφαρµογών του γνωστικού αντικειµένου, µπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των µαθητευοµένων.    

3. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να συµµετέχουν ενεργητικά στο µάθηµα;  

Η ενεργητική συµµετοχή των µαθητευοµένων στη διαδικασία διδασκαλίας – µάθησης προτείνεται 

από όλες τις σύγχρονες θεωρίες και απόψεις για τη µάθηση. Μόνο µέσω της ενεργητικής συµµετοχής 

µπορεί ο µαθητευόµενος να ανακαλύψει – κατασκευάσει τη γνώση. Η παθητική αποδοχή των απόψεων 

τις οποίες προτείνει ο δάσκαλος µπορεί να οδηγήσει µόνο στην αποµνηµόνευση κάποιων πληροφοριών.     

4. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αυτενεργούν; 

Η αυτενέργεια συνίσταται στο να κάνουν οι µαθητευόµενοι ενέργειες σχετικά µε τους στόχους του 

µαθήµατος µε δική τους πρωτοβουλία, χαρακτηριστικό πολύ σηµαντικό, εφόσον η ανάληψη της 

προσωπικής ευθύνης για τη µάθηση µπορεί να οδηγήσει στη µάθηση που έχει «νόηµα» (meaningful) και 

µπορεί να µεταφερθεί σε άλλες καταστάσεις.    

5. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να πειραµατίζονται µε τις έννοιες και τα 

χαρακτηριστικά των εννοιών;  
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Ο πειραµατισµός µε τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των εννοιών αποτελεί σηµαντικό 

χαρακτηριστικό των ανακαλυπτικών – κατασκευαστικών θεωριών για τη µάθηση, εφόσον µέσω του 

πειραµατισµού «ανακαλύπτονται» ένα σύνολο από ιδιότητες σχετικές µε τα υπό διαπραγµάτευση µεγέθη 

και θέµατα, αλλά και καλλιεργείται ένα ερευνητικό πνεύµα απέναντι στη γνώση γενικότερα.     

6. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αναστοχάζονται σχετικά µε τις έννοιες 

και τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται;  

Ο αναστοχασµός, ο οποίος περιλαµβάνει την ανακεφαλαίωση και την εκ νέου σκέψη σχετικά µε τα 

θέµατα τα οποία έχουν διαπραγµατευτεί οι µαθητευόµενοι, είναι πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό, εφόσον 

επιτρέπει  στους µαθητευόµενους να έχουν προσωπική άποψη για τη µάθηση τους (τι έχουν µάθει και σε 

ποιο βαθµό) και να έχουν σε ένα βαθµό τον έλεγχο της προσωπικής τους µάθησης.   

7. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της εκτενούς κάλυψης από τον καθηγητή (παρουσίαση και 

εξήγηση) των απαιτούµενων πληροφοριών;  

Η κάλυψη από τον καθηγητή των απαιτούµενων πληροφοριών (παρουσίαση και εξήγηση) πρέπει να 

είναι εκτενής, στο βαθµό που καλύπτει επαρκώς το ποσό της πληροφορίας το οποίο θέλουµε να έχουν 

στη διάθεση τους οι µαθητευόµενοι, αλλά δεν πρέπει να γίνεται σε υπερβολικά µεγάλο βαθµό, εφόσον 

στην περίπτωση αυτή η προσέγγιση κινδυνεύει να γίνει δασκαλοκεντρική.    

8. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της καθοδήγησης από τον καθηγητή;  

Ο βαθµός της καθοδήγησης από τον καθηγητή εξαρτάται από το αν θέλουµε η διδακτική 

προσέγγιση να είναι καθοδηγούµενη και σε ποιο βαθµό. Ο ενδεδειγµένος βαθµός καθοδήγησης είναι προς 

τους στόχους του µαθήµατος, προκειµένου να µην έχουµε µεγάλες παρεκκλίσεις, αλλά όχι υπερβολικός, 

εφόσον επίσης υπάρχει ο κίνδυνος η προσέγγιση να γίνει δασκαλοκεντρική.   

9. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να δηµιουργούν προσωπικές 

αναπαραστάσεις των εννοιών που διδάχθηκαν;  

Η δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων είναι επιθυµητή εφόσον µόνο µ’ αυτόν τον τρόπο οι 

µαθητευόµενοι µπορούν να κατανοήσουν και να κατασκευάσουν τις νέες έννοιες. Μία διδακτική 

προσέγγιση ενδείκνυται να περιλαµβάνει πλήθος αναπαραστάσεων από τις οποίες οι µαθητευόµενοι θα 

επιλέξουν, θα διαµορφώσουν και θα χρησιµοποιήσουν στην κατασκευή των προσωπικών τους 

αναπαραστάσεων.  

10. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών;  

Η διατύπωση και ο έλεγχος εικασιών βρίσκεται στο κέντρο των ανακαλυπτικών και των 

κατασκευαστικών προσεγγίσεων για τη µάθηση, εφόσον αποτελεί µία δυναµική διαδικασία που βασίζεται 

στην άποψη ότι η γνώση είναι µία κοινωνική κατασκευή προσωρινή και αβέβαιη. Η διατύπωση και ο 

έλεγχος εικασιών αποτελεί και την κύρια διαδικασία έρευνας στις Θετικές Επιστήµες, οπότε πέρα από µία 

διαδικασία µάθησης αποτελεί και µία διαδικασία επιστηµονικής έρευνας.     

11. Οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται οι φοιτητές συνεισφέρουν στην επίτευξη 

συγκεκριµένων σκοπών; 

Οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται οι µαθητευόµενοι πρέπει να έχουν σαφή 

προσανατολισµό και να συνεισφέρουν στην επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών, εφόσον µε τη χρήση 
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υπολογιστικών εργαλείων υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για απόσπαση της προσοχής και εστίαση στο 

υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο δεν αποτελεί βασικό µαθησιακό στόχο.     

12. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στους µαθητευόµενους να διαµορφώνουν 

προσωπικούς σκοπούς µάθησης;  

Είναι ενδεδειγµένο οι µαθητευόµενοι να διαµορφώνουν προσωπικούς σκοπούς µάθησης, 

χαρακτηριστικό της αυτό – ρύθµισης. Ο σύγχρονος µαθητευόµενος και εργαζόµενος πρέπει να έχει 

ανεπτυγµένες τις δεξιότητες αυτό – ρύθµισης, εφόσον µε τον τρόπο αυτό µπορεί να προσαρµόζει και να 

διευρύνει το κεφάλαιο γνώσεων και δεξιοτήτων του για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του στις ολοένα 

µεταβαλλόµενες συνθήκες.        

13. Πιστεύετε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να βοηθήσει τους µαθητευόµενους στην επίτευξη 

των σκοπών µάθησης; 

Το λογισµικό πρέπει να λειτουργεί ως νοητικό εργαλείο, το οποίο είναι «διανοητικός συνεργάτης» 

των µαθητευοµένων και προσφέρει υποβοήθηση που λειτουργεί ως «διανοητική σκαλωσιά» για την 

κατασκευή και «εσωτερίκευση» της νέας γνώσης.     

14. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή και φοιτητών;  

Η διδακτική προσέγγιση πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή και 

φοιτητών, εφόσον ο καθηγητής δεν είναι ο αφηγητής (lecturer) αλλά ο διευκολυντής της µαθησιακής 

διαδικασίας, ο οποίος προσφέρει υποστήριξη και ανάδραση όταν χρειαστεί ή όταν του το ζητήσουν οι 

φοιτητές.  

15. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους;  

Η διδακτική προσέγγιση πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών, 

εφόσον η γνώση σε µεγάλο βαθµό προκύπτει µέσω της συζήτησης και µέσω της αποδοχής ή απόρριψης 

απόψεων που τίθενται στο σύνολο της τάξης, η εγκυρότητα των οποίων µπορεί να ελεγχθεί και µε τη 

βοήθεια ενός νοητικού εργαλείου.   

16. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση; 

Σε κάθε περίπτωση, ενδεδειγµένη είναι η κοινωνική διαπραγµάτευση, η διαπραγµάτευση δηλαδή 

µεταξύ φοιτητών και καθηγητή και των φοιτητών µεταξύ τους σχετικά µε τη φύση των προβληµάτων και 

τα κύρια σχέδια δράσης του µαθήµατος.  

  

Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης  

Η διδακτική προσέγγιση ενδείκνυται να προσφέρει ευκαιρίες στους µαθητευόµενους για να 

αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι επιθυµητές προς 

ανάπτυξη από τους µαθητευόµενους δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης και οι δραστηριότητες / 

ενέργειες οι οποίες ευνοούν αλλά και ελέγχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών.   

1. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αξιολογούν πληροφορίες ή ιδέες;  

Η αξιολόγηση πληροφοριών ή ιδεών περιλαµβάνει τη διάκριση των σχετικών από τις άσχετες 

πληροφορίες, την εκτίµηση της αξιοπιστίας µιας πληροφορίας, την αναγνώριση κριτηρίων, την 

αναγνώριση  ανακριβειών κλπ.   

2. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αναλύουν πληροφορίες ή ιδέες;  
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Η ανάλυση πληροφοριών ή ιδεών περιλαµβάνει την εξέταση και ταξινόµηση πληροφοριών, την 

αναγνώριση ουσιωδών σχέσεων και σχεδίων δεδοµένων κλπ.  

3. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να συνδυάζουν πληροφορίες ή ιδέες;  

Ο συνδυασµός πληροφοριών ή ιδεών περιλαµβάνει τη σύγκριση και τη διατύπωση σχέσεων µεταξύ 

εννοιών και µεγεθών, την πρόβλεψη αποτελεσµάτων κλπ.  

4. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να επεξεργάζονται πληροφορίες ή ιδέες;  

Η επεξεργασία πληροφοριών ή ιδεών περιλαµβάνει την παραγωγή προσωπικών παραδειγµάτων από 

τους µαθητευόµενους, την αλλαγή του πλαισίου αναπαράστασης κλπ.  

5. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να συνθέτουν ιδέες;  

Η σύνθεση ιδεών περιλαµβάνει τη χρήση µεταφορών ή αναλογιών, τη διατύπωση υποθέσεων για 

αίτια και αποτελέσµατα, το σχεδιασµό δραστηριοτήτων κλπ.  

6. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να φαντάζονται ιδέες;  

Η φαντασία ιδεών περιλαµβάνει την πρόβλεψη γεγονότων ή αποτελεσµάτων, τη διατύπωση 

εικασιών κλπ.  

7. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να ασχολούνται µε την επίλυση 

προβλήµατος;  

Η επίλυση προβλήµατος περιλαµβάνει την οπτικοποίηση ιδεών, τη διατύπωση υποθέσεων, τη 

συλλογή πληροφοριών τις οποίες εκτιµούν οι µαθητευόµενοι, την απόφαση για την πλέον κατάλληλη 

αντιµετώπιση του προβλήµατος κλπ.   

8. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να σχεδιάζουν ενέργειες και να εκτιµούν 

τα αποτελέσµατα τους;  

9. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να λαµβάνουν αποφάσεις;  

Η λήψη αποφάσεων περιλαµβάνει τη διατύπωση εναλλακτικών οπτικών γωνιών και τη διατύπωση 

τρόπων αντιµετώπισης προβληµάτων και την απόφαση για τον πλέον κατάλληλο τρόπο κλπ. 

   

Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 

1. Η διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο συγκριτικά µε την παραδοσιακή 

διδασκαλία;  

Η χρήση των νοητικών εργαλείων µπορεί να εξοικονοµήσει χρόνο συγκριτικά µε την παραδοσιακή 

διδασκαλία, σε εργασίες µη παραγωγικές, κοπιαστικές και χρονοβόρες που δεν αποτελούν βασικό στόχο 

µάθησης, όπως είναι για παράδειγµα οι πολύπλοκοι υπολογισµοί, όταν ο στόχος του µαθήµατος είναι οι 

διαδικαστικές δεξιότητες ή οι δεξιότητες ερµηνείας. Βέβαια τα νοητικά εργαλεία είναι εργαλεία που 

απαιτούν προσπάθεια (effortful), οπότε πολλές φορές η διδασκαλία µε τη χρήση κάποιου νοητικού 

εργαλείου σε δραστηριότητες που έχουν «νόηµα» (meaningful) µπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο από 

την παραδοσιακή διδασκαλία.        

2. Σε ένα µάθηµα στο οποίο εφαρµόζεται η διδακτική προσέγγιση ποια θεωρείτε ως βέλτιστη αναλογία 

φοιτητών ανά υπολογιστή;    

Ως βέλτιστη αναλογία µαθητευοµένων ανά υπολογιστή προτείνονται οι οµάδες των δύο ή τριών 

ατόµων ανά υπολογιστή, εφόσον µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συνεργασία µεταξύ των φοιτητών, η 
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οποία δεν επιτυγχάνεται όταν οι φοιτητές εργάζονται ατοµικά, ούτε και όταν έχουµε µεγάλο αριθµό 

φοιτητών ανά υπολογιστή, εφόσον στην περίπτωση αυτή κάποιοι δε συµµετέχουν.         

3. Σε ένα µάθηµα στο οποίο εφαρµόζεται η διδακτική προσέγγιση, ποια θεωρείτε ως βέλτιστη 

διαδικασία; 

Οι διαδικασίες. τις οποίες έχουµε δοκιµάσει στην πράξη και προτείνουµε για ένα µάθηµα στο οποίο 

εφαρµόζεται η προσέγγιση µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, είναι:    

Α) Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα ότι είναι απαραίτητο. Οι φοιτητές σηµειώνουν στο τετράδιο και 

πληκτρολογούν µόνοι τους στο λογισµικό τις εντολές. 

Β) ∆ίνονται σηµειώσεις στους φοιτητές σχετικά µε τις κύριες εντολές του λογισµικού και τις διαδικασίες 

του µαθήµατος. Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα συµπληρωµατικά και οι φοιτητές πληκτρολογούν µόνοι 

τους στο λογισµικό τις εντολές. 

Γ) ∆ίνονται ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, τα οποία περιέχουν τις κύριες εντολές και τις διαδικασίες του 

µαθήµατος. Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα συµπληρωµατικά. Οι φοιτητές τρέχουν αρχικά τις έτοιµες 

διαδικασίες του φύλλου, ενώ στη συνέχεια επιλύουν νέα προβλήµατα αλλάζοντας τις υπάρχουσες στο 

φύλλο εντολές.  

Προτείνουµε την τρίτη διαδικασία, ως βέλτιστη, διότι όταν οι φοιτητές πληκτρολογούν µόνοι τους 

τις εντολές στο λογισµικό, στα πλαίσια ενός µαθήµατος στο εργαστήριο, καταναλώνεται πολύς χρόνος 

λόγω ελλιπούς εµπειρίας των φοιτητών και λόγω λαθών πληκτρολόγησης.   

  

9.3.2.2. Χαρακτηριστικά προγράµµατος διδασκαλίας από απόσταση µέσω ενός 

συνδυασµού συστηµάτων ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας 

Ένα πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση ενδείκνυται να περιλαµβάνει τρία µέρη: α) 

τη διδασκαλία θεωρητικών κυρίως θεµάτων µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας, µε εκπαιδευτικό υλικό που οι 

φοιτητές µπορούσαν να «κατεβάσουν» από µία πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, στην οποία έχει 

δηµιουργηθεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό µάθηµα, β) τη διδασκαλία πρακτικών θεµάτων (ιδιοτήτων, 

γεωµετρικών ερµηνειών, διαδικασιών και εφαρµογών) µέσω της ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής 

προσέγγισης µε τη χρήση υπολογιστή και ειδικότερα µε τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, µέσω 

σύγχρονης επικοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή υλοποιείται µέσω της παράλληλης χρήσης: i) ηλεκτρονικών 

φύλλων εργασίας ο καθένας στον υπολογιστή του και ii) ενός συστήµατος σύγχρονης επικοινωνίας µέσω 

µηνυµάτων γραπτού κειµένου το οποίο ενδείκνυται να προσφέρει τη δυνατότητα για χρήση της 

εφαρµογής Whiteboard (ενός συστήµατος παρουσίασης γραφικών σε λευκούς πίνακες στο οποίο ο 

καθηγητής και οι µαθητευόµενοι µπορούν να βλέπουν ή να σχεδιάζουν κείµενα και σχεδιαγράµµατα σε 

πραγµατικό χρόνο) και γ) ένα µέρος της διδασκαλίας να πραγµατοποιείται µε διδασκαλία πρόσωπο µε 

πρόσωπο (face – to – face) στους χώρους του πανεπιστηµίου.  

 

(Ι) Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  

1. Η πλατφόρµα ξεκινάει εύκολα; 

Η πλατφόρµα ενδείκνυται να ξεκινάει εύκολα, δηλαδή να µπορούν οι µαθητευόµενοι εύκολα και 

χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να συνδέονται στην πλατφόρµα.      
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2. Οι λειτουργίες της πλατφόρµας είναι εύκολες στο χειρισµό τους;  

Οι λειτουργίες της πλατφόρµας ενδείκνυται να είναι εύκολες στο χειρισµό τους, υπό την έννοια να 

µπορεί ο µαθητευόµενος να περιηγηθεί εύκολα στα διάφορα ηλεκτρονικά µαθήµατα (όπου του 

επιτρέπεται η πρόσβαση), να µπορεί να κατεβάζει εύκολα εκπαιδευτικό υλικό, να συµµετέχει στις οµάδες 

συζητήσεων και να επικοινωνεί εύκολα µε τους διαχειριστές της πλατφόρµας και τους καθηγητές των 

ηλεκτρονικών µαθηµάτων.  

3. Είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση της πλατφόρµας;   

Οι προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες ενδεχοµένως να είναι απαραίτητες για τη χρήση 

της πλατφόρµας, µπορούν να είναι εµπειρία στο χειρισµό, γνώση συγκεκριµένων εντολών ή γνώσεις 

προγραµµατισµού.   

4.  Οι µαθητευόµενοι µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ανεξάρτητα από την σύγχρονη 

επικοινωνία (on–line) µε τον καθηγητή; 

Η πλατφόρµα χρησιµοποιείται κυρίως για την ασύγχρονη εκπαίδευση των µαθητευοµένων, µε 

εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στην πλατφόρµα, οπότε είναι εξαιρετικά σηµαντικό να µπορούν οι 

µαθητευόµενοι να τη χρησιµοποιούν χωρίς τη σύγχρονη επικοινωνία του καθηγητή.   

3. Πως µπορούν οι µαθητευόµενοι να µάθουν να χειρίζονται την πλατφόρµα;   

Οι µαθητευόµενοι ενδεχοµένως να µπορούν να µάθουν να χειρίζονται την πλατφόρµα µέσω του απ’ 

ευθείας χειρισµού, µε τη χρήση εγχειριδίου ή µε τη βοήθεια κάποιου που έχει εµπειρία σε αντίστοιχες 

πλατφόρµες. Στην περίπτωση που απαιτείται εγχειρίδιο ο καθηγητής πρέπει να εξασφαλίσει την παροχή 

αντίστοιχου εγχειριδίου στους µαθητευόµενους που το χρειάζονται και στην περίπτωση που απαιτείται η 

βοήθεια κάποιου µε εµπειρία σε αντίστοιχες πλατφόρµες, ο καθηγητής ενδείκνυται να παρέχει την 

αντίστοιχη υποστήριξη µέσω της σύγχρονης επικοινωνίας.    

5. Σε ποια µαθήµατα θεωρείτε ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η πλατφόρµα;  

Η πλατφόρµα  ενδείκνυται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερα του ενός µαθήµατα σε ένα 

πρόγραµµα σπουδών, για να µπορεί να γίνει εξοικονόµηση χρόνου από την εκµάθηση του χειρισµού νέων 

συστηµάτων ασύγχρονης επικοινωνίας σε νέα µαθήµατα.      

 

(ΙΙ) Χαρακτηριστικά του λογισµικού στο οποίο έχουν δηµιουργηθεί τα ηλεκτρονικά φύλλα 

εργασίας  

Οι επεξηγήσεις στα παρακάτω χαρακτηριστικά που είναι ίδια µε τα χαρακτηριστικά του λογισµικού 

για το πρόγραµµα διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή, δεν επαναλαµβάνονται.  

1. Το λογισµικό ξεκινάει εύκολα; 

2. Το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του; 

 3. Είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού;   

4. Πως θα χαρακτηρίζατε τις διευκρινίσεις και τις επεξηγήσεις του λογισµικού σχετικά µε τα λάθη στην 

είσοδο των δεδοµένων;  

5. Πως θα χαρακτηρίζατε τη βοήθεια (Help Browser) του λογισµικού;  

6. Οι µαθητευόµενοι µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την σύγχρονη επικοινωνία 

(on–line) µε τον καθηγητή; 
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7. Το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς;  

8. Το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό (ο συµβολισµός και οι εντολές του λογισµικού είναι απλές); 

 9. Το λογισµικό έχει δυναµικό φορµαλισµό (µπορούν να κατασκευαστούν δυναµικές αναπαραστάσεις 

που να αλλάζουν εύκολα ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων);  

10. Το λογισµικό είναι γενικεύσιµο (µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερα από ένα γνωστικά 

αντικείµενα); 

 

(ΙΙΙ) Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης από απόσταση µέσω σύγχρονης 

επικοινωνίας  

Οι επεξηγήσεις στα παρακάτω χαρακτηριστικά που είναι ίδια µε τα χαρακτηριστικά της διδακτικής 

προσέγγισης για το πρόγραµµα διδασκαλίας µε τη βοήθεια του υπολογιστή, δεν επαναλαµβάνονται. 

 

Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    

1. Η διδακτική προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητευοµένων για το µάθηµα;  

2. Οι δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του λογισµικού στην κατανόηση και την µελέτη των 

εννοιών που διδάχθηκαν, προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητευόµενων για το γνωστικό αντικείµενο αυτό 

καθ’ αυτό;  

3. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να συµµετέχουν ενεργητικά στο µάθηµα;  

4. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αυτενεργούν;  

5. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να πειραµατίζονται µε τις έννοιες και µε 

τα χαρακτηριστικά των εννοιών;  

6. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αναστοχάζονται (να ανακεφαλαιώνουν 

και να ξανασκέφτονται) σχετικά µε τις έννοιες και τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται; 

7. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της εκτενούς κάλυψης (παρουσίαση και εξήγηση) των 

απαιτούµενων πληροφοριών από το φύλλο εργασίας µε το οποίο εργάζονται οι φοιτητές;  

8. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της υποστήριξης από τον καθηγητή µέσω της σύγχρονης 

επικοινωνίας (on–line) στις περιπτώσεις που οι µαθητευόµενοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα;  

9. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της καθοδήγησης από το φύλλο εργασίας, µε το οποίο εργάστηκαν 

οι µαθητευόµενοι; 

10. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της καθοδήγησης από τον καθηγητή, µέσω της σύγχρονης 

επικοινωνίας (on–line);  

11. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να δηµιουργούν προσωπικές 

αναπαραστάσεις των εννοιών που διδάχθηκαν;  

12. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών;  

13. Οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται οι φοιτητές συνεισφέρουν στην επίτευξη 

συγκεκριµένων σκοπών; 

14. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στους µαθητευόµενους να διαµορφώνουν 

προσωπικούς σκοπούς µάθησης;  
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15. Πιστεύετε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να βοηθήσει τους µαθητευόµενους στην επίτευξη 

των σκοπών µάθησης; 

16. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή και φοιτητών;  

17. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους;  

18. Η διδακτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση; 

  

Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης  

1. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αξιολογούν πληροφορίες ή ιδέες;  

2. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να αναλύουν πληροφορίες ή ιδέες;  

3. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να συνδυάζουν πληροφορίες ή ιδέες;  

4. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να επεξεργάζονται πληροφορίες ή ιδέες;  

5. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να συνθέτουν ιδέες;  

6. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να φαντάζονται ιδέες;  

7. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να ασχολούνται µε την επίλυση 

προβλήµατος;   

8. Η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να σχεδιάζουν ενέργειες και να εκτιµούν 

τα αποτελέσµατα τους;  

9. Η διδκτική προσέγγιση επιτρέπει στους µαθητευόµενους να λαµβάνουν αποφάσεις;;  

  

Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης από απόσταση 

1. Πιστεύετε ότι η διδακτική προσέγγιση από απόσταση µε σύγχρονη επικοινωνία αναπληρώνει 

επαρκώς το µάθηµα στην τάξη;  

Είναι προφανές ότι το µάθηµα µε προσωπική επαφή καθηγητή – µαθητευόµενων δεν µπορεί να 

αναπληρωθεί µε κανένα σύστηµα, όσο άµεσο κι αν είναι και όσες τεχνολογικές δυνατότητες και αν 

χρησιµοποιεί για την οπτική και ακουστική επαφή µεταξύ καθηγητή – µαθητευοµένων. Στην περίπτωση 

όµως που η διδασκαλία από απόσταση είναι απαραίτητη, λόγω χωροχρονικών περιορισµών ή 

υποχρεώσεων των µαθητευοµένων ή του καθηγητή, θα πρέπει να ελεγχθεί αν η διδακτική προσέγγιση 

προσφέρει µία καλή λύση η οποία να αναπληρώνει επαρκώς, στο µέτρο του δυνατού, το µάθηµα στην 

τάξη.        

 

9.3.2.3. Επιλογή και αξιολόγηση λογισµικών και διδακτικών προσεγγίσεων   

Καταρχάς ας ξεκαθαρίσουµε τη διαφορά µεταξύ της επιλογής και της αξιολόγησης ενός λογισµικού 

και κατ’ επέκταση µίας διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή: α) Επιλογή (Selection) 

είναι η αξιολόγηση του λογισµικού ή της προσέγγισης ως προς τα πιθανά χαρακτηριστικά προτού 

εφαρµοστεί στην πράξη και β) Αξιολόγηση (Evaluation) είναι ο έλεγχος των χαρακτηριστικών του 

λογισµικού ή της προσέγγισης αφού έχει χρησιµοποιηθεί στην πράξη (Squires & McDougall, 1994).  
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Τα χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν παραπάνω και αφορούν προγράµµατα διδασκαλίας µε τη 

βοήθεια του υπολογιστή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για την επιλογή όσο και για την αξιολόγηση 

λογισµικών αλλά και διδακτικών προσεγγίσεων µε τη βοήθεια του υπολογιστή.  

Η επιλογή του λογισµικού ή της προσέγγισης ενδείκνυται να γίνεται από καθηγητές, είτε ατοµικά 

χρησιµοποιώντας τα χαρακτηριστικά αυτά ως µία λίστα αξιολόγησης, είτε από οµάδες καθηγητών τόσο 

προτού βγουν στην ενεργό υπηρεσία (pre – service teachers), όσο και καθηγητών που υπηρετούν ενεργά 

(in – service teachers).  Ένα παράδειγµα επιλογής λογισµικού για τη χρήση του µαθηµατικού πακέτου 

Mathematica ως νοητικού εργαλείου στη διδασκαλία των µαθηµατικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

έχει γίνει σε παλαιότερες εργασίες µας (Kyriazis & Korres, 2002a και Κορρές, 2003).  

Η αξιολόγηση του λογισµικού ή της προσέγγισης ενδείκνυται να γίνεται από τους τελικούς χρήστες 

(end – users), οι οποίοι είναι οι µαθητευόµενοι (Kyriazis & Korres, to appear, Κορρές, υπό κρίση, Kyriazis 

& Korres, 2002b, Κυριαζής & Κορρές, 2001a, Κορρές, 2000). Η αξιολόγηση αυτή ενδείκνυται να γίνεται 

τόσο στο τέλος ανακεφαλαιωτικά (ανακεφαλαιωτική αξιολόγηση – summative evaluation), όσο και κατά 

τη διάρκεια της διαµόρφωσης της διδακτικής προσέγγισης (διαµορφωτική αξιολόγηση – formative 

evaluation). Να σηµειώσουµε ότι τα αποτελέσµατα της πρακτικής εφαρµογής και αξιολόγησης µιας 

διδακτικής προσέγγισης ενδείκνυται και επιβάλλεται να χρησιµοποιούνται στη διαµόρφωση 

(επαναδιαµόρφωση) της προσέγγισης ή να οδηγούν και στην απόρριψη µιας διδακτικής προσέγγισης και 

επιλογή µιας άλλης, αν δεν πληρεί τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά.   

 

9.4. Κύριες συνεισφορές του µοντέλου  

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού που αναπτύξαµε παραπάνω αποτελεί ένα πλήρες µοντέλο για το 

διδακτικό σχεδιασµό σε µαθήµατα Θετικών Επιστηµών. Επίσης είναι επικεντρωµένο στη µάθηση και τη 

διδασκαλία πανεπιστηµιακών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, µε δυνατότητες εφαρµογής 

τόσο στην ανώτερη δευτεροβάθµια (λυκειακή) και στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά και στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην επιµόρφωση προσωπικού σε θέµατα από τις Θετικές 

Επιστήµες.      

Μοντέλο διδακτικού σχεδιασµού σχεδιασµένο ειδικά για τα µαθήµατα Θετικών Επιστηµών και για τη 

µάθηση και τη διδασκαλία πανεπιστηµιακών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, δεν 

συναντήσαµε στην διεθνή βιβλιογραφία (στην ελληνική βιβλιογραφία δεν συναντήσαµε ούτε τη θεωρία 

των µοντέλων διδακτικού σχεδιασµού), γεγονός που αναδεικνύει τη σηµασία της συνεισφοράς του 

µοντέλου στο χώρο της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών και στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.   

Το µοντέλο περιέχει ένα σύνολο διδακτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία µαθηµάτων θετικών 

επιστηµών και ένα σύνολο χαρακτηριστικών για την επιλογή, τη χρήση και την αξιολόγηση λογισµικών 

που θα χρησιµοποιηθούν ως νοητικά εργαλεία, αλλά και διδακτικών προσεγγίσεων µε τη βοήθεια του 

υπολογιστή, τόσο στους χώρους ενός εργαστηρίου ή από απόσταση, στα πλαίσια εφαρµογής και 

διαµόρφωσης προγραµµάτων διδασκαλίας. Τα παραπάνω δείχνουν τη χρηστικότητα του µοντέλου, υπό 

την έννοια της προσφοράς πλήθους επιλογών προς χρήση στους καθηγητές των µαθηµάτων Θετικών 

Επιστηµών.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

10.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τη µεθοδολογία της έρευνας η οποία πραγµατοποιήθηκε στο 

Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 

ακαδηµαϊκού έτους 2003 – 2004 και αφορά την εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού για τη 

διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Στα επόµενα κεφάλαια 

παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσµατα της έρευνας.    

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας του µοντέλου ως προς: α) τη 

βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών συγκριτικά µε την καθολική εφαρµογή της παραδοσιακής 

αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης και β) τη βελτίωση των ποιοτικών στοιχείων της διδασκαλίας όπως 

η προώθηση του πειραµατισµού και της αυτενέργειας, η καλλιέργεια ενός πνεύµατος συνεργασίας, η 

ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της σκέψης ανώτερης τάξης κλπ.    

Τα γνωστικά αντικείµενα που επιλέχτηκαν προκειµένου να εφαρµοστεί το µοντέλο διδακτικού 

σχεδιασµού είναι: α) Ο Απειροστικός Λογισµός (Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών), ειδικότερα τα θέµατα 

της µερικής παραγώγισης και των πολλαπλών ολοκληρωµάτων (Thomas & Finney, 1995) και β) η 

Γραµµική Άλγεβρα, ειδικότερα τα θέµατα των διανυσµατικών χώρων και υποχώρων, των γραµµικών 

απεικονίσεων και των χαρακτηριστικών µεγεθών τελεστών και πινάκων (Strang, 1996 και Χρυσάκης, 

1992), κυρίως για τους ακόλουθους λόγους (Κυριαζής, 2004):  

α) Ο Απειροστικός Λογισµός και η Γραµµική Άλγεβρα αποτελούν βασικά µαθήµατα στα αναλυτικά 

προγράµµατα των τµηµάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικών Επιστηµών στην Ελλάδα και διεθνώς.  

β) ∆ιδάσκονται αντίστοιχα µαθήµατα σε όλα σχεδόν τα τµήµατα Θετικών Επιστηµών, όπως στα 

τµήµατα των Μαθηµατικών, της Φυσικής, της Επιστήµης Υπολογιστών, της Χηµείας και της Βιολογίας, στα 

τµήµατα Πολυτεχνικών Σχολών, όπως και στα τµήµατα Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών.   

γ) Αποτελούν βασικά εργαλεία και έχουν πολλές χρήσιµες εφαρµογές σε τοµείς που σχετίζονται άµεσα 

µε τα αντικείµενα αυτά όπως τα Μαθηµατικά, η Στατιστική, η Ασφαλιστική Επιστήµη, αλλά και σε τοµείς 

που δεν σχετίζονται άµεσα µε αυτά, όπως η Φυσική, η Οικονοµία, τα Χρηµατοοικονοµικά κλπ.  

Το λογισµικό που επιλέχθηκε προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή του µοντέλου 

διδακτικού σχεδιασµού είναι το µαθηµατικό πακέτο Mathematica (Κυριαζής & Κορρές, 2001β), κυρίως 

επειδή τα χαρακτηριστικά του, ειδικότερα: α) ο φορµαλισµός του Mathematica, που είναι παρόµοιος µε το 

συνήθη µαθηµατικό φορµαλισµό, β) η δοµή του, που είναι βασισµένη στις συναρτήσεις και  µας επιτρέπει 

να µελετήσουµε γεωµετρικά αντικείµενα, έννοιες και ιδιότητες ως συναρτήσεις και γ) οι δυνατότητες που 

προσφέρει για εύκολη, γρήγορη και ακριβή σχεδίαση γραφηµάτων στο επίπεδο και στον τρισδιάστατο 

χώρο, κάνουν το Mathematica ένα πολλά υποσχόµενο νοητικό (ή γνωστικό) εργαλείο για τη διδασκαλία 

των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών, όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα της αρχικής (προκαταρκτικής) 

µελέτης (pilot study) που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 8. 
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10.2. Στοιχεία µεθοδολογίας έρευνας 

10.2.1. Γενικά στοιχεία  

Η επιστηµονική ερευνητική µέθοδος είναι ένα ιδιαίτερο σύστηµα σκέψης και λύσης προβληµάτων, 

του οποίου θεµελιώδη συστατικά στοιχεία είναι (Παρασκευόπουλος, 1993α, 1993β):   

α) ∆έχεται ότι για να είναι µία γνώση έγκυρη, πρέπει να επαληθεύεται από τα εµπειρικά δεδοµένα, τα 

δεδοµένα δηλαδή της εµπειρικής πραγµατικότητας. 

β) Αποσκοπεί στη γενίκευση, δηλαδή στη διατύπωση γενικών αρχών – θεωριών οι οποίες να 

καλύπτουν, να περιγράφουν και να ερµηνεύουν όσο το δυνατόν ευρύτερες οµάδες – κατηγορίες 

φαινοµένων.   

Τα στάδια της επιστηµονικής ερευνητικής µεθόδου είναι (Σχήµα 10.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάδιο 2 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΥΕΝΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

 Γενική διατύπωση του προβλήµατος 
 Ανασκόπηση και αποδελτίωση βιβλιογραφίας 
 ∆ιατύπωση συγκεκριµένων ερευνητικών 
υποθέσεων – διερευνητικών ερωτηµάτων 

Στάδιο 1 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
 Επιλογή δείγµατος 
 Επιλογή ή κατασκευή µέσων και τεχνικών συλλογής των 
δεδοµένων 

 Ορισµός τόπου και χρόνου διεξαγωγής της έρευνας 
 Εκτέλεση προκαταρκτικών – διερευνητικών ερευνών 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 Συγκρότηση των οµάδων ανάλυσης 
 Εκτέλεση πειραµατικών παρεµβάσεων 
 ∆ιενέργεια µετρήσεων 

Στάδιο 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 Στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 
 Κατασκευή πινάκων και σχεδιαγραµµάτων 
 Κριτική αξιολόγηση και σχολιασµός ευρηµάτων 
 ∆ιατύπωση συµπερασµάτων 

Στάδιο 4 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στάδιο 5 

Σχήµα 10.1: Τα στάδια της ερευνητικής επιστηµονικής µεθόδου (Παρασκευόπουλος, 1993α)  

ΠΡΟΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΦΑΣΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΦΑΣΗ 

ΦΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
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Το ζητούµενο σε όλες σχεδόν τις έρευνες είναι οι σχέσεις – συνάφειες µεταξύ των µεταβλητών. Στη 

µελέτη της σχέσης – συνάφειας µεταξύ των µεταβλητών, το πρώτο ζητούµενο είναι ο καθορισµός κατά 

πόσον µεταξύ των µεταβλητών υπάρχει  συστηµατική συµµεταβολή (κατά πόσον δηλαδή οι αλλαγές στις 

τιµές της µίας µεταβλητής συνοδεύονται από αντίστοιχες συστηµατικές αλλαγές στις τιµές της άλλης 

µεταβλητής). Στην περίπτωση που µεταξύ των µεταβλητών υπάρχει συστηµατική συµµεταβολή τα 

ζητούµενα είναι δύο: α) Να εκφραστεί η υπάρχουσα συµµεταβολή ποσοτικά – αριθµητικά µε στατιστικούς 

δείκτες και όρους και β) Να καθοριστεί η φύση της υπάρχουσας συµµεταβολής, δηλαδή να καθοριστεί 

κατά πόσον η σχέση είναι αιτιώδης ή όχι.  

Η σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών είναι αιτιώδης, όταν κάθε µεταβολή στις τιµές της πρώτης 

µεταβλητής (αίτιο) συνεπάγεται – προκαλεί συστηµατικές αλλαγές στις τιµές της δεύτερης µεταβλητής 

(αποτέλεσµα). Στις αιτιώδεις σχέσεις υπάρχει χρονική διαδοχή µεταξύ των δύο µεταβλητών: προηγείται η 

αλλαγή στη µεταβλητή – αίτιο και έπεται η µεταβολή στην µεταβλητή – αποτέλεσµα (αίτιο ⇒ 

αποτέλεσµα). Η σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών είναι ετεροκαθοριζόµενη συµµεταβολή, όταν µία «τρίτη» 

µεταβλητή επηρεάζει τις δύο µεταβλητές προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή η «τρίτη» µεταβλητή είναι το 

αίτιο της συµµεταβολής των δύο µεταβλητών.  

Η µορφή που µπορεί να πάρει η διατύπωση των συγκεκριµένων στόχων µιας έρευνας είναι 

(Παρασκευόπουλος, 1993α): α) Ερευνητική υπόθεση, η οποία είναι µία καταφατική πρόταση στην οποία 

αποτυπώνεται ένας συγκεκριµένος στόχος µιας έρευνας ως πρόβλεψη για τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 

της έρευνας και β) ∆ιερευνητικό ερώτηµα, το οποίο είναι µία ερωτηµατική πρόταση, σε ευθύ ή πλάγιο 

λόγο, όπου αποτυπώνεται ένας συγκεκριµένος στόχος της έρευνας απλώς ως το ζητούµενο να ερευνηθεί 

– απαντηθεί, χωρίς καµιά αναφορά στα αναµενόµενα αποτελέσµατα.   

  Στις έρευνες πολλές φορές χρησιµοποιείται η πολυµεθοδολογική προσέγγιση, σύµφωνα µε την 

οποία σε µία έρευνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορες ερευνητικές µέθοδοι και προσεγγίσεις, ώστε 

η µία να συµπληρώνει την άλλη (Παρασκευόπουλος, 1993α, 1993β).  

Επίσης πολλές φορές χρησιµοποιείται η πολυφασική δειγµατοληψία, σύµφωνα µε την οποία στην 

ίδια έρευνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν δείγµατα διαφορετικού µεγέθους για τα διαφορετικά θέµατα 

της έρευνας (Παρασκευόπουλος, 1993β). Μάλιστα, κάποια από τα υποκείµενα µπορούν να 

«συµµετέχουν» σε περισσότερα του ενός δείγµατα.  

Για µία εκτενή αναφορά των µεθόδων έρευνας στην Εκπαίδευση, βλέπε Παρασκευόπουλος, 1993α 

και 1993β και Cohen & Manion, 2000.        

 

10.2.2. Ερευνητικές στρατηγικές  

Ο όρος «ερευνητική στρατηγική» σηµαίνει το είδος και το βαθµό των περιοριστικών ελέγχων και 

των σκόπιµων παρεµβάσεων που µπορεί ή / και θέλει να ασκήσει ο ερευνητής στις συνθήκες διεξαγωγής 

της έρευνας. Είναι το σύνολο των διαδικαστικών ρυθµίσεων και των παρεµβατικών ενεργειών στις οποίες 

προβαίνει ο ερευνητής, για να µεγιστοποιήσει την εγκυρότητα, εσωτερική και εξωτερική, των ευρηµάτων 

της έρευνας του. Οι προσπάθειες του ερευνητή εστιάζονται: α) Στον έλεγχο των «τρίτων» παραγόντων οι 

οποίοι εµπλέκονται και αφενός νοθεύουν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά, αφετέρου µας δυσκολεύουν να 

καθορίσουµε κατά πόσον η σχέση µεταξύ των µεταβλητών είναι αιτιώδης ή ετεροκαθοριζόµενη 
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συµµεταβολή και β) αν η σχέση είναι αιτιώδης, στον καθορισµό της χρονικής διαδοχής των δύο 

µεταβλητών, δηλαδή στο να αποφανθούµε για το ποια µεταβλητή είναι το αίτιο και ποια το αποτέλεσµα.  

Στην ερευνητική µεθοδολογία οι «τρίτοι» παράγοντες αντιµετωπίζονται ως εξής:  

α) Στις νατουραλιστικές έρευνες, κατά το χρόνο που µετράµε τις υπό µελέτη µεταβλητές οι «τρίτοι» 

παράγοντες αφήνονται ελεύθεροι να συνυπάρχουν και να επιδρούν. Στη συνέχεια είτε αγνοούµε τις 

επιδράσεις των «τρίτων» παραγόντων ή προσπαθούµε εκ των υστέρων να τις απαλείψουµε – ελέγξουµε. 

β) Στις πειραµατικές έρευνες, λαµβάνεται µέριµνα, µε την κατάλληλη διαρρύθµιση της ερευνητικής 

διαδικασίας, να απαλειφθούν – ελεγχθούν οι επιδράσεις των «τρίτων» παραγόντων εκ των προτέρων, 

ώστε όταν κάνουµε τις µετρήσεις να έχει επισυµβεί η διαφοροποιητική δράση των δύο µελετώµενων 

µεταβλητών, ενώ να έχουν εξαρχής εξουδετερωθεί οι επιδράσεις των άλλων παραγόντων.      

Τα είδη των ερευνητικών στρατηγικών, ανάλογα µε το βαθµό αυστηρότητας στον σκόπιµο έλεγχο 

των συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας, είναι (Παρασκευόπουλος, 1993α και Cohen & Manion, 2000): α) 

Πειραµατική στρατηγική, β) Σύγκριση διαφορικών οµάδων (ex post facto σύγκριση), γ) Συναφειακή 

στρατηγική (αριθµητικοί δείκτες συνάφειας) και δ) ∆ιερευνητική – περιγραφική στρατηγική.  

 

I. Πειραµατική στρατηγική 

Η πειραµατική στρατηγική είναι η στρατηγική η οποία παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα 

για τα πραγµατικά περιγραφικά χαρακτηριστικά και την αληθινή φύση της σχέσης µεταξύ δύο 

µεταβλητών.   

Τα κύρια µέρη της διαδικασίας της πειραµατικής στρατηγικής, είναι: 

α) Προσδιορίζουµε µεταβλητές για τις οποίες έχουµε ξεκαθαρίσει ποια αναµένουµε να είναι η 

ανεξάρτητη (αίτιο) και ποια η εξαρτηµένη (αποτέλεσµα). Εποµένως ο σκοπός της έρευνας πρέπει να έχει 

διατυπωθεί ως ερευνητική υπόθεση (και όχι ως διερευνητικό ερώτηµα).  

β) Ορίζουµε για την ανεξάρτητη µεταβλητή τουλάχιστον δύο τιµές – επίπεδα, οι οποίες θα 

αποτελέσουν τις πειραµατικές καταστάσεις και οι οποίες απέχουν αρκούντως µεταξύ τους.   

γ) Σχηµατίζουµε τόσες οµάδες υποκειµένων όσες και οι καταστάσεις του πειράµατος (τουλάχιστον 

δύο), πριν αφήσουµε να επενεργήσει ο ανεξάρτητος παράγοντας – αίτιο, οι οποίες να είναι καθόλα όµοιες 

µεταξύ τους.  

δ) Αφήνουµε σε κάθε οµάδα να επιδράσει µία από τις καταστάσεις του πειράµατος για κάποιο 

αρκούντως µεγάλο χρονικό διάστηµα.  

ε) Φροντίζουµε κατά το χρονικό διάστηµα της επενέργειας της ανεξάρτητης µεταβλητής να µην 

επιδράσει κάποιος «τρίτος παράγοντας», ώστε να επηρεάσει διαφορικά όλα ή µερικά από τα υποκείµενα 

ορισµένων οµάδων. 

στ) Εξασφαλίζουµε ένα έγκυρο και αξιόπιστο ψυχοµετρικό µέσο, ώστε να µετρήσουµε την εξαρτηµένη 

µεταβλητή σε όλα τα υποκείµενα στο τέλος του πειράµατος.  

ζ) Συγκρίνουµε µε την κατάλληλη στατιστική µέθοδο τις µετρήσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής 

µεταξύ των διαφόρων οµάδων.   

Όταν οι οµάδες υποκειµένων που σχηµατίζουµε είναι δύο, καλούνται Πειραµατική Οµάδα και 

Οµάδα Ελέγχου.   
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II.  Σύγκριση διαφορικών οµάδων (ex post facto σύγκριση) 

Η εφαρµογή της ex post facto σύγκρισης (ή σύγκρισης διαφορικών οµάδων) προϋποθέτει αρχικά 

τον εντοπισµό δύο οµάδων υποκειµένων οι οποίες αποδεδειγµένα διαφέρουν ως προς τη µία µεταβλητή 

(η οποία καλείται διαφορική) και στη συνέχεια στον καθορισµό κατά πόσο αυτές οι δύο µεταβλητές 

διαφέρουν ως προς την άλλη µεταβλητή (η οποία καλείται συγκρινόµενη). 

Εφόσον µαζί µε τις δύο µελετώµενες µεταβλητές συνυπήρχαν και επιδρούσαν διάφορες «τρίτες» 

µεταβλητές, οι οποίες ενδεχοµένως να νοθεύσουν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και να µας 

δυσκολέψουν στον καθορισµό της αληθινής φύσης της συνάφειας, ο ερευνητής θα πρέπει να 

«εξουδετερώσει» εκ των υστέρων την επίδραση των «τρίτων» µεταβλητών συνήθως µε την κατάλληλη 

επιλογή των οµάδων υποκειµένων (για παράδειγµα αν κάποιος τρίτος παράγοντας επηρεάζει κάποια από 

τα υποκείµενα της έρευνας, µπορούν να µοιραστούν στις δύο οµάδες).  

Η ex post facto σύγκριση είναι δεύτερη σε εγκυρότητα στρατηγική, µετά την πειραµατική, είναι 

όµως λιγότερο απαιτητική από την πειραµατική στρατηγική, η οποία είναι συχνά πολύ δύσκολο να 

εφαρµοστεί στην πράξη και πρακτικά ανέφικτη, ενώ πολλές φορές και αντιδεοντολογική.    

 

III.  Συναφειακή στρατηγική (αριθµητικοί δείκτες συνάφειας) 

Το κύριο χαρακτηριστικό της συναφειακής στρατηγικής είναι ότι προσπαθεί να µελετήσει τις 

σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών, χρησιµοποιώντας ως µέσο τους αριθµητικούς δείκτες συνάφειας.  Οι 

δείκτες (ή συντελεστές) συνάφειας είναι στατιστικοί δείκτες που ποσοτικοποιούν (εκφράζουν αριθµητικά) 

το βαθµό της συµµεταβολής των µεταβλητών.  

Η εφαρµογή της συναφειακής στρατηγικής προϋποθέτει να πάρουµε ένα µόνο δείγµα και για κάθε 

υποκείµενο του δείγµατος να εξασφαλίσουµε µία µέτρηση για καθεµιά από τις υπό µελέτη µεταβλητές. 

Στη συνέχεια υπολογίζουµε µε την κατάλληλη στατιστική διαδικασία την αριθµητική τιµή του δείκτη 

συνάφειας µεταξύ των µετρήσεων.     

Ένα πλεονέκτηµα της συναφειακής µεθόδου είναι ότι ενώ η πειραµατική στρατηγική και η ex post 

facto σύγκριση προσδιορίζουν το βαθµό της συνάφειας σε διωνυµική διαβάθµιση (ΝΑΙ ή ΟΧΙ), η 

συναφειακή µέθοδος προσδιορίζει το βαθµό της συνάφειας σε αριθµητική διαβάθµιση (από 0 εώς ±1). Η 

αριθµητική αυτή έκφραση του βαθµού της συνάφειας, πέρα από την λεπτοµερέστερη – πληρέστερη 

περιγραφική της αξία και τις δυνατότητες που προσφέρει στη διερεύνηση της συνάφειας περισσότερων 

των δύο µεταβλητών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην επίλυση δύο επιπλέον ερευνητικών προβληµάτων: 

α) Στην πρόβλεψη των τιµών µιας µεταβλητής από τις τιµές µιας ή περισσοτέρων άλλων µεταβλητών, µε 

τη στατιστική µέθοδο της παλινδρόµησης (Regression) και β) Στον εντοπισµό θεµελιακών διαστάσεων 

στη δοµή µιας σύνθετης πρότασης, µε τις µεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης ∆εδοµένων 

(Multivariate Data Analysis).  

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στις συναφειακές έρευνες, οι δυνατότητες για έλεγχο των «τρίτων» 

παραγόντων είναι λιγότερες συγκριτικά µε την ex post facto σύγκριση και ακόµη λιγότερες συγκριτικά µε 

την πειραµατική µέθοδο. Επίσης προβληµατική γίνεται και κάθε απόφαση µας σχετικά µε την αληθινή 

φύση της σχέσης, ειδικότερα ενώ µπορούµε µερικώς να αποκλείσουµε την περίπτωση της 
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ετεροκαθοριζόµενης συµµεταβολής, στην περίπτωση µιας αιτιώδους σχέσης δεν µπορούµε να 

αποφανθούµε για τη χρονική διαδοχή της επενέργειας των µεταβλητών.  

 

IV. ∆ιερευνητική – περιγραφική στρατηγική 

Το ζητούµενο στις διερευνητικές – περιγραφικές έρευνες είναι η καταγραφή των διαφόρων 

εκφάνσεων ενός φαινοµένου, καθώς και η αναζήτηση και ο εντοπισµός διαφαινόµενων γενικών τάσεων 

και πιθανών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών του ερευνητικού προβλήµατος. Η διερευνητική – 

περιγραφική στρατηγική είναι κατάλληλη σε έρευνες όπου το ζητούµενο είναι κυρίως η όσο το δυνατόν 

πληρέστερη απεικόνιση της παρούσας κατάστασης ενός φαινοµένου και όχι τόσο η ερµηνεία του 

φαινοµένου µε τον εντοπισµό των αιτιωδών σχέσεων και η γενίκευση των ευρηµάτων σε ευρύτερα 

οµοειδή σύνολα – πληθυσµούς.  

   Η ex post facto σύγκριση, η συναφειακή στρατηγική και η διερευνητική – περιγραφική 

στρατηγική κατατάσσονται στις νατουραλιστικές στρατηγικές (βλ. Σχήµα 10.2.1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Η µεθοδολογία της έρευνας  

Η έρευνα σχεδιάστηκε για προπτυχιακούς φοιτητές Τµηµάτων Θετικών Επιστηµών. Περιλαµβάνει 

την εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων Θετικών 

Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, σε µαθήµατα Απειροστικού Λογισµού (Συναρτήσεις πολλών 

µεταβλητών) και Γραµµικής Άλγεβρας. Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού εφαρµόστηκε στο Τµήµα 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού 

έτους 2003 – 2004, στα µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) του 2ου Εξαµήνου.  

Στην έρευνα ακολουθήθηκε η πολυµεθοδολογική προσέγγιση, ειδικότερα χρησιµοποιήθηκαν η 

πειραµατική µέθοδος, η ex post facto σύγκριση διαφορικών οµάδων, η διερευνητική – περιγραφική 

στρατηγική και η συναφειακή στρατηγική (Παρασκευόπουλος, 1993α, 1993β και Cohen & Manion, 2000).  

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τους στόχους της έρευνας µας στο Τµήµα Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης, οι οποίοι είναι δύο ερευνητικές υποθέσεις και δύο διερευνητικά ερωτήµατα, οι 

οποίοι ελέγχονται – διερευνώνται για τα µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) του 

2ου Εξαµήνου. Στην έρευνα χρησιµοποιήσαµε την πολυφασική δειγµατοληψία, ειδικότερα 

χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα διαφορετικού µεγέθους για τις ερευνητικές υποθέσεις και τα διερευνητικά 

ερωτήµατα της έρευνας. 

Συναφειακή 
στρατηγική 

(αριθµητικοί δείκτες 
συνάφειας )

∆ιερευνητική – 
περιγραφική 
στρατηγική 

Σύγκριση ex post 
facto διαφορικών 

οµάδων 

Πειραµατική 
στρατηγική 

Νατουραλιστικές 
στρατηγικές 

Χαλαρός έλεγχος Αυστηρός έλεγχος 

Σχήµα 10.2: Τα είδη των ερευνητικών στρατηγικών ως προς το βαθµό αυστηρότητας στον έλεγχο 
(Παρασκευόπουλος, 1993α)  
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Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια των στατιστικών προγραµµάτων SPSS 

(Social Package for Social Sciences) και StatGraphics και του υπολογιστικού φύλλου Excel.    

 

10.3.1. 1η Ερευνητική υπόθεση: Επίδοση φοιτητών σε θέµατα υπολογισµών, 

γεωµετρικών ερµηνειών και διαδικασιών συγκριτικά µε το πρόγραµµα διδασκαλίας   

1η Ερευνητική Υπόθεση:  «Η επίδοση των φοιτητών κυρίως σε θέµατα γεωµετρικών ερµηνειών και 

εφαρµογής διαδικασιών είναι καλύτερη στην περίπτωση που γίνεται εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού 

σχεδιασµού για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή (το οποίο 

προβλέπει συνδυασµό διδακτικών προσεγγίσεων, συγκεκριµένα αφηγηµατικής προσέγγισης και 

ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης µε τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας), από την 

περίπτωση που γίνεται καθολική χρήση της αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης».   

Προκειµένου να ελέγξουµε την ισχύ της 1ης ερευνητικής υπόθεσης χρησιµοποιήσαµε την 

πειραµατική στρατηγική. Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές που παρακολουθούσαν σε τακτική 

βάση τις παραδόσεις των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) του 2ου Εξαµήνου.  

Στους φοιτητές δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο πριν την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος 

διδασκαλίας. Το ερωτηµατολόγιο περιείχε: α) Ερωτήσεις σχετικά µε το αν επιθυµούν να 

παρακολουθήσουν τα εργαστήρια του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) 

αντίστοιχα και αν παρακολουθούν το άλλο εκ των δύο µαθηµάτων και τα εργαστήρια του και β) ένα 

ερωτηµατολόγιο γνώσεων – δεξιοτήτων (προ – τεστ) (pre – test), το οποίο περιείχε ερωτήσεις απλών 

σχετικά υπολογισµών και βασικών γεωµετρικών ερµηνειών. Τα ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα, 

ζητούνταν όµως ο Α.Μ., αφενός για να γίνει η κατανοµή των φοιτητών στις δύο οµάδες υποκειµένων 

(Πειραµατική και Οµάδα ελέγχου), αφετέρου για να γίνει η αντιστοίχιση της βαθµολογίας των φοιτητών 

στο προ – τεστ µε τη βαθµολογία τους στο µετά – τεστ. Στο ερωτηµατολόγιο αναγραφόταν ότι η 

αξιολόγηση του δε θα επηρεάσει την τελική βαθµολογία των φοιτητών στο µάθηµα.  

Ειδικότερα για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ το προ – τεστ περιείχε ερωτήσεις από την ύλη 

του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός Ι του 1ου Εξαµήνου (Συναρτήσεις µίας µεταβλητής) και από την 

ύλη που είχε διδαχθεί έως το συγκεκριµένο σηµείο, ειδικότερα ερωτήσεις σχετικά µε: α) Υπολογισµούς 

απλών ολοκληρωµάτων, β) τη γεωµετρική ερµηνεία του θεωρήµατος µέσης τιµής του ολοκληρωτικού 

λογισµού, γ) υπολογισµούς µερικών παραγώγων συναρτήσεων δύο µεταβλητών, δ) υπολογισµούς 

παραγώγων σύνθετων συναρτήσεων δύο µεταβλητών και ε) τη γεωµετρική ερµηνεία της µερικής 

παραγώγου συνάρτησης δύο µεταβλητών (βλ. Παράρτηµα Α.1.1.).      

Για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) το προ – τεστ περιείχε ερωτήσεις από την ύλη του µαθήµατος 

Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα του 1ου Εξαµήνου (Πίνακες, Ορίζουσες, Συστήµατα, ∆ιανυσµατικοί χώροι 

και υπόχωροι) και από την ύλη που είχε διδαχθεί έως το συγκεκριµένο σηµείο, ειδικότερα ερωτήσεις 

σχετικά µε: α) το διανυσµατικό λογισµό στο επίπεδο, ειδικότερα τη γεωµετρική αναπαράσταση 

διανύσµατος στο επίπεδο και τη µεταβολή της όταν πολλαπλασιαστεί µε πραγµατικό αριθµό, τη 

γεωµετρική αναπαράσταση αθροίσµατος και γραµµικού συνδυασµού διανυσµάτων στο επίπεδο και τον 

υπολογισµό του µέτρου διανυσµάτων, β) υπολογισµούς οριζουσών, γ) τη γεωµετρική αναπαράσταση 

συνόλου σηµείων του επιπέδου των οποίων οι συντεταγµένες συνδέονται µε µια γραµµική σχέση, δ) τον 
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έλεγχο γραµµικής εξάρτησης – ανεξαρτησίας διανυσµάτων και ε) τη γεωµετρική ερµηνεία της γραµµικής 

εξάρτησης διανυσµάτων του επιπέδου ή του χώρου (βλ. Παράρτηµα Α.1.2.). 

Για το καθένα από τα δύο µαθήµατα (Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)), οι φοιτητές 

χωρίστηκαν σε δύο οµάδες (Πειραµατική οµάδα και Οµάδα Ελέγχου), ανάλογα µε (κατά σειρά): α) Εάν 

δήλωσαν ότι επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια ή όχι, β) οι οµάδες να παρουσιάζουν 

στατιστική «ισοδυναµία» ως προς την επίδοση των φοιτητών στο προ – τεστ (τα παραµετρικά και µη 

παραµετρικά κριτήρια – έλεγχοι να µην εµφανίζουν σηµαντική διαφορά) και γ) εάν παρακολουθούν τα 

εργαστήρια του άλλου εκ των δύο µαθηµάτων (οι φοιτητές οι οποίοι δεν παρακολουθούσαν τα 

εργαστήρια του άλλου εκ των δύο µαθηµάτων προτιµήθηκαν έναντι αυτών που είχαν παρακολουθήσει ή 

είχαν επιλεγεί να παρακολουθήσουν κάποιο εργαστήριο).  

Για καθένα από τα δύο µαθήµατα (Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)), οι φοιτητές 

της Πειραµατικής Οµάδας παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας στα εργαστήρια, το 

οποίο ήταν διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών, σε δύο µαθήµατα των τριών (3) ωρών. Οι φοιτητές της 

Πειραµατικής Οµάδας του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός ΙΙ χωρίστηκαν σε δύο επιµέρους οµάδες 

(groups), αφενός επειδή ο αριθµός τους ήταν πολύ µεγάλος για τη χωρητικότητα του εργαστηρίου, 

αφετέρου για να υπάρχει ουσιαστική συµµετοχή των φοιτητών και συζήτηση των φοιτητών µε τον 

καθηγητή και των φοιτητών µεταξύ τους. Οι φοιτητές της Οµάδας Ελέγχου παρακολούθησαν τον ίδιο 

αριθµό διδακτικών ωρών στη τάξη, στα ίδια θέµατα, µε την παραδοσιακή αφηγηµατική διδακτική 

προσέγγιση.   

Μετά την εφαρµογή του διαφοροποιηµένου προγράµµατος διδασκαλίας στην Πειραµατική Οµάδα 

και την Οµάδα Ελέγχου, δόθηκε στους φοιτητές ένα ερωτηµατολόγιο γνώσεων – δεξιοτήτων (µετά – 

τεστ) (post – test), το οποίο περιείχε ερωτήσεις – ασκήσεις σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: α) 

Υπολογισµούς, β) Γεωµετρικές ερµηνείες και γ) ∆ιαδικασίες. Στο ερωτηµατολόγιο αναγραφόταν ότι η 

αξιολόγηση του δε θα επηρεάσει την τελική βαθµολογία των φοιτητών στο µάθηµα.  

Ειδικότερα για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ το µετά – τεστ περιείχε ερωτήσεις – ασκήσεις 

σχετικά µε: α) Εύρεση τοπικών ακροτάτων – σαγµατικών σηµείων συνάρτησης δύο µεταβλητών, από τη 

γραφική της παράσταση, β) Εύρεση ακροτάτων συνάρτησης δύο µεταβλητών υπό περιορισµό, από τη 

γραφική της παράσταση ή τις ισοϋψείς της καµπύλες, γ) Αντιστοίχιση επιφανειών (επιπέδων, 

παραβολοειδών κλπ) των οποίων δίνεται η γραφική παράσταση µε εξισώσεις συναρτήσεων δύο 

µεταβλητών, ανάλογα µε το βαθµό ως προς x και ως προς y, δ) Υπολογισµός και γεωµετρική ερµηνεία 

µερικών παραγώγων συνάρτησης δύο µεταβλητών, ε) ∆ιαδικασία εύρεσης τοπικών ακροτάτων – 

σαγµατικών σηµείων συνάρτησης δύο µεταβλητών και αναγνώριση τους στη γραφική παράσταση και στ) 

∆ιαδικασία εύρεσης ακροτάτων συνάρτησης δύο µεταβλητών υπό περιορισµό (µέσω της µεθόδου 

Langrance) και αναγνώριση τους στη γραφική παράσταση (βλ. Παράρτηµα Α.2.1.).      

Για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) το µετά – τεστ περιείχε ερωτήσεις – ασκήσεις σχετικά µε: α) 

Γεωµετρικός έλεγχος αν δύο διανύσµατα του επιπέδου είναι γραµµικά ανεξάρτητα, αν αποτελούν βάση 

του διανυσµατικού χώρου R2 και πως µπορούµε να γράψουµε ένα διάνυσµα ως γραµµικό συνδυασµό δύο 

διανυσµάτων που αποτελούν βάση του R2 (γεωµετρική ανάλυση διανύσµατος σε συνιστώσες παράλληλες 

µε τα διανύσµατα της βάσης), β) Αντιστοίχιση γραµµικών απεικονίσεων (οµοιοθεσία, στροφής, 
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ανάκλασης) των οποίων δίνεται η γραφική παράσταση µε πίνακες παράστασης,  γ) Περιγραφή 

γεωµετρικής αναπαράστασης συνόλων σηµείων του επιπέδου ή του χώρου των οποίων οι συντεταγµένες 

περιγράφονται µε σχέσεις διαφόρων µορφών, έλεγχος αν τα σύνολα σηµείων αποτελούν διανυσµατικούς 

χώρους και αν ναι, εύρεση διάστασης τους δ) Υπολογισµός εσωτερικού γινοµένου, µέτρου και γωνίας 

µεταξύ δύο διανυσµάτων του χώρου και διατύπωση συµπερασµάτων αναφορικά µε τη σχετική θέση των 

διανυσµάτων, ε) Αλγεβρικός έλεγχος αν δύο διανύσµατα του επιπέδου είναι γραµµικά ανεξάρτητα, αν 

αποτελούν βάση του διανυσµατικού χώρου R2 και πως µπορούµε να γράψουµε ένα διάνυσµα ως γραµµικό 

συνδυασµό δύο διανυσµάτων που αποτελούν βάση του R2 (αλγεβρική ανάλυση διανύσµατος σε 

συνιστώσες παράλληλες µε τα διανύσµατα της βάσης) και στ) Έλεγχος αν µία απεικόνιση είναι γραµµική, 

εύρεση ιδιοτιµών, ιδιοδιανυσµάτων και ιδιοχώρων της γραµµικής απεικόνισης και περιγραφή γεωµετρικής 

αναπαράστασης ιδιοχώρων (βλ. Παράρτηµα Α.2.2.). 

Για καθένα από τα δύο µαθήµατα (Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)), ελέγχθηκε – 

συγκρίθηκε η επίδοση των φοιτητών της Πειραµατικής Οµάδας και της Οµάδας Ελέγχου, µε παραµετρικά 

και µη παραµετρικά κριτήρια,  σε τέσσερις άξονες: α) Υπολογισµούς, β) Γεωµετρικές ερµηνείες, γ) 

∆ιαδικασίες και δ) Συνολική επίδοση. Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι της Περιγραφικής και της Επαγωγικής 

Στατιστικής (∆αµιανού & Κούτρας, 1993 και 1996, Παρασκευόπουλος, 1993γ).  

Η πειραµατική µέθοδος µας εξασφαλίζει ότι εφόσον η επίδοση των φοιτητών της Πειραµατικής 

Οµάδας και της Οµάδας Ελέγχου στο προ – τεστ δεν παρουσίασε σηµαντική διαφοροποίηση, τυχόν 

διαφορές στην επίδοση των φοιτητών σε κάποιον από τους τέσσερις άξονες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και ελέγχθηκαν µε το µετά – τεστ, µπορούν να αποδοθούν στη διαφοροποίηση στο πρόγραµµα 

διδασκαλίας, που σχεδιάστηκε όπως προβλέπει το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού.   

 

10.3.2. 2η  Ερευνητική υπόθεση: Επίδοση φοιτητών στις τελικές εξετάσεις 

συγκριτικά µε το πρόγραµµα διδασκαλίας   

2η Ερευνητική Υπόθεση:  «Η επίδοση των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος είναι 

καλύτερη στην περίπτωση που γίνεται εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία 

των Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, από την περίπτωση που γίνεται καθολική χρήση 

της αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης».   

Προκειµένου να ελέγξουµε την ισχύ της 2ης ερευνητικής υπόθεσης χρησιµοποιήσαµε την ex post 

facto σύγκριση (ή σύγκριση διαφορικών οµάδων). Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές που 

εξετάστηκαν στις τελικές εξετάσεις Ιουνίου 2004 των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα 

(Επιλογή) του 2ου Εξαµήνου.  

Ως διαφορική µεταβλητή θεωρήσαµε το αν έχουν ή δεν έχουν παρακολουθήσει το πειραµατικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας στο εργαστήριο, οπότε διαµορφώθηκαν δύο οµάδες υποκειµένων και ελέγξαµε αν 

διαφέρουν ως προς την επίδοση τους στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και 

Άλγεβρα (Επιλογή) αντίστοιχα. Ως συγκρινόµενη µεταβλητή θεωρήθηκε η επίδοση των φοιτητών στις 

τελικές εξετάσεις. Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής 

(∆αµιανού & Κούτρας, 1993 και 1996, Παρασκευόπουλος, 1993γ).  
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Προκειµένου να «ελέγξουµε» την επίδραση των «τρίτων» µεταβλητών, µία εκ των οποίων θα 

µπορούσε να είναι η διαφορετική ικανότητα των φοιτητών στα αντίστοιχα µαθήµατα, συγκρίναµε τις δύο 

διαφορικές οµάδες ως προς την επίδοση των φοιτητών σε ένα προηγούµενο µάθηµα, ένα κριτήριο που 

δεν επηρεάστηκε από το αν παρακολούθησαν ή όχι το πειραµατικό πρόγραµµα στα εργαστήρια. 

Ειδικότερα, για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, συγκρίναµε στατιστικά τις δύο διαφορικές οµάδες ως 

προς την επίδοση των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός Ι του Α΄ 

εξαµήνου, τις τελευταίες τρεις εξεταστικές περιόδους (για να υπάρχει σχετική ισοδυναµία θεµάτων 

εξέτασης) και για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή), χρησιµοποιήσαµε την επίδοση των φοιτητών στις τελικές 

εξετάσεις του µαθήµατος Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα του Α΄ εξαµήνου, οµοίως τις τελευταίες τρεις 

εξεταστικές περιόδους. 

Να σηµειώσουµε ότι η χρήση των επιδόσεων των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις των µαθηµάτων 

Απειροστικός Λογισµός Ι (Α΄ εξάµηνο), Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα (Α΄ εξάµηνο), Απειροστικός 

Λογισµός ΙΙ (Β΄ εξάµηνο) και  Άλγεβρα (Επιλογή) (Β΄ εξάµηνο), έγινε κατόπιν άδειας από τη Γενική 

Συνέλευση του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (13η Γ.Σ. 

/ 12–07–04).   

Για καθένα από τα δύο µαθήµατα (Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)), ελέγχθηκε – 

συγκρίθηκε η επίδοση των φοιτητών των δύο διαφορικών οµάδων στις τελικές εξετάσεις Ιουνίου 2004, µε 

παραµετρικά και µη παραµετρικά κριτήρια. Η βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις 

των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων, αποτελεί ένα από τα πιο βασικά ζητούµενα µιας διδακτικής 

παρέµβασης, εφόσον η επίδοση αυτή χρησιµοποιείται συνήθως ως κύριο µέτρο της ικανότητας των 

φοιτητών, στο Πανεπιστήµιο, στην εισαγωγή για µεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και στην αγορά εργασίας.   

 

10.3.3. 1ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα: ∆ιαθέσεις – στάσεις φοιτητών σχετικά µε το 

πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας   

1ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα:  «Ποιες είναι οι διαθέσεις – στάσεις των φοιτητών απέναντι στο 

πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας, πως συσχετίζονται µεταξύ τους και πως συσχετίζονται µε την 

επίδοση των φοιτητών τόσο σε δοκιµασίες γεωµετρικών ερµηνειών και διαδικασιών αλλά και στις τελικές 

εξετάσεις του µαθήµατος;»    

Προκειµένου να µελετήσουµε το 1ο διερευνητικό ερώτηµα, χρησιµοποιήσαµε την διερευνητική – 

περιγραφική στρατηγική, µεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής και µεθόδους της Πολυδιάστατης 

Ανάλυσης ∆εδοµένων. Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός 

ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), που είχαν παρακολουθήσει το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας στα 

εργαστήρια. 

Στους φοιτητές δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων απέναντι στη διδακτική 

προσέγγιση µε τη βοήθεια του υπολογιστή (βλ. Παράρτηµα Β.1.), το οποίο περιέχει τρία βασικά µέρη:  (Ι) 

∆ιαθέσεις και εµπειρία των φοιτητών σχετικά µε τους Η / Υ, (ΙΙ) Χαρακτηριστικά του λογισµικού που 

χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο, (ΙΙΙ) Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του Η/Υ,  

ειδικότερα: Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, Β. Χαρακτηριστικά 

ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης και Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης.   
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Στις ερωτήσεις διαθέσεων – στάσεων των φοιτητών επιλέχθηκε η χρήση κλιµάκων αξιολόγησης, οι 

οποίες είναι αριθµητικές κλίµακες (συνήθως από 1 έως 5, από 1 έως 7 ή από 1 έως 10) και οι οποίες 

χρησιµοποιούνται όταν δε µας ενδιαφέρει µόνο αν τα άτοµα που εκφράζουν µία άποψη είναι υπέρ ή κατά 

µιας άποψης, αλλά κυρίως µας ενδιαφέρει ο βαθµός αποδοχής ή απόρριψης (Μπεχράκης, 1999).  

Σε κάθε ερώτηση διαθέσεων, οι φοιτητές έδωσαν µία απάντηση σε µία επταβάθµια κλίµακα 

αξιολόγησης της µορφής:   
 ∆ιαφωνώ                       Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 

Χρησιµοποιήσαµε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης, προκειµένου αφενός να έχουµε την 

ακριβέστερη δυνατή πληροφορία σχετικά µε τις διαθέσεις των φοιτητών, αφετέρου για να έχουµε τη 

µικρότερη δυνατή επιρροή στις απαντήσεις των φοιτητών.  

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου κωδικοποιήθηκαν ως µεταβλητές κατηγορίας (nominal) ή 

διάταξης (ordinal). Επίσης οι βαθµολογίες των φοιτητών στο µετά – τεστ (συνολική επίδοση, 

υπολογισµοί, γεωµετρικές ερµηνείες, διαδικασίες) και στις τελικές εξετάσεις των µαθηµάτων 

επανακωδικοποιήθηκαν ως µεταβλητές διάταξης, ειδικότερα ως Άσχηµα, Μέτρια, Καλά, Πολύ καλά, 

Άριστα.     

Για το καθένα από τα δύο µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) έγινε 

στατιστική ανάλυση µε: α) µεθόδους της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής και β) µε 

µεθόδους πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων (Multivariate Data Analysis).  

Στην επαγωγική ανάλυση (∆αµιανού & Κούτρας, 1993 και 1996, Παρασκευόπουλος, 1993γ) 

διερευνήθηκαν οι οµοιότητες και διαφορές στις απόψεις µεταξύ οµάδων φοιτητών, ειδικότερα έγινε 

οµαδοποίηση των φοιτητών ανάλογα µε το φύλο και την εµπειρία στη χρήση υπολογιστή. Στην 

επαγωγική ανάλυση χρησιµοποιήσαµε µη παραµετρικά κριτήρια, σε συνδυασµό µε τους πίνακες 

συνάφειας (Contingency Tables). Έγινε χρήση µη παραµετρικών κριτηρίων, εφόσον έχουµε ποιοτικές 

µεταβλητές, ειδικότερα επιλέξαµε το κριτήριο Mann – Whitney στην οµαδοποίηση ανάλογα µε το φύλο 

και το κριτήριο Kruskal – Wallis, στην οµαδοποίηση ανάλογα µε την εµπειρία, προκειµένου να ερευνηθεί 

αν οι οµάδες µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής, 

οπότε εµφανίζουν τη ίδια συµπεριφορά (κατανοµή) ως προς τις απόψεις τους. ∆εν επιλέξαµε το κριτήριο 

X2 – Έλεγχος Οµοιογένειας, επειδή προαπαιτεί κατώτερο όριο στις αναµενόµενες συχνότητες του πίνακα 

συνάφειας (≥ 5), για να είναι ικανοποιητική η προσέγγιση της κατανοµής του κριτηρίου X2 από την X2 – 

κατανοµή, ενώ οι απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µας συγκεντρώνονται 

στις περισσότερες ερωτήσεις γύρω από συγκεκριµένες απαντήσεις, οπότε υπάρχουν πολλά κελιά στον 

πίνακα µε περιεχόµενο την τιµή 0. Για τον ίδιο λόγο, δεν επιλέξαµε το κριτήριο X2 – Έλεγχος 

Ανεξαρτησίας, για τον έλεγχο του συσχετισµού µεταξύ των µεταβλητών.     

Η Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων προσφέρει τη δυνατότητα για µελέτη των ερωτήσεων – 

µεταβλητών ενός ερωτηµατολογίου στο οποίο χρησιµοποιούνται κλίµακες αξιολόγησης µε δύο τρόπους 

(Μπεχράκης, 1999, Σιάρδος, 1999 και Μαυροµάτης, 1999): 

α) Χρήση της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών (Multiple Correspondence Analysis) σε 

συνδυασµό µε τη µέθοδο της Αυτόµατης Ταξινόµησης (Cluster Analysis), ειδικότερα της Ανιούσας 
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Ιεραρχικής ταξινόµησης (Hierarchical Cluster Analysis) για τη δηµιουργία οµοιογενών οµάδων ατόµων. 

Στην περίπτωση αυτή, οι µεταβλητές θεωρούνται κατηγορικές ποιοτικές µεταβλητές (multiple nominal) 

και δεν απαιτούνται προϋποθέσεις για την εφαρµογή της µεθόδου, παρά µόνο ο αρχικός πίνακας 

δεδοµένων να αποτελείται από θετικούς αριθµούς (προϋπόθεση η οποία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

κατά την κωδικοποίηση των ερωτήσεων- µεταβλητών του ερωτηµατολογίου).  

β) Χρήση της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis) σε συνδυασµό µε τη 

µέθοδο Αυτόµατης Tαξινόµησης (Cluster Analysis) για τη δηµιουργία οµοιογενών οµάδων µεταβλητών. 

Στην περίπτωση αυτή οι µεταβλητές θεωρούνται ποσοτικές (scale), µάλιστα συνεχείς ποσοτικές 

µεταβλητές.  

Οι ερωτήσεις – µεταβλητές στις οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί κλίµακες αξιολόγησης, αν και δεν είναι 

ποσοτικές συνεχείς µεταβλητές, µπορούν να µελετηθούν µέσω της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες σε 

συνδυασµό µε την Αυτόµατη Ταξινόµηση σε οµοιογενείς οµάδες µεταβλητών, εφόσον οι υπολογισµοί της 

µέσης τιµής, της τυπικής απόκλισης και του συντελεστή συσχέτισης που χρησιµοποιούν οι µέθοδοι αυτές, 

έχουν νόηµα για την περίπτωση των κλιµάκων αξιολόγησης.  

Στην Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδοµένων επιλέξαµε το συνδυασµό των µεθόδων της ανάλυσης 

πολλαπλών αντιστοιχιών και της αυτόµατης ταξινόµησης, εφόσον: 

α) Οι µεταβλητές του ερωτηµατολογίου µας είναι κατά βάση ποιοτικές κατηγορίας και διάταξης, 

β) οι µέθοδοι αυτές δεν έχουν προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους, παρά µόνο ο αρχικός πίνακας 

δεδοµένων να αποτελείται από θετικούς αριθµούς και  

γ) η διερεύνηση της έρευνας µας περιλαµβάνει κάποιες καθαρά ποιοτικές κατηγορικές µεταβλητές 

(Φύλο, Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή), οι οποίες θα έπρεπε να παραληφθούν αν γινόταν χρήση της 

µεθόδου Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες.   

Για τη µέθοδο της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών, η οποία αναφέρεται επίσης ως Ανάλυση 

Οµοιογένειας (Homogeneity Analysis), βλέπε Benzécri, 1973, 1980, Lebart, Morineau & Tabart, 1977, 

Lebart, Morineau & Piron, 1995, Gifi, 1990 και Greenacre, 1984.  

Για τη µέθοδο της Αυτόµατης Ταξινόµησης βλέπε Sokal & Sneath, 1963 και Benzécri, 1981.  

Για τη µέθοδο της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες, βλέπε Dunteman, 1989.                     

 

10.3.4. 2ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα: ∆ιαθέσεις – στάσεις φοιτητών σχετικά µε το 

πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση  

2ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα:  «Ποιες είναι οι διαθέσεις των φοιτητών απέναντι στην εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας από απόσταση και πως συσχετίζονται µεταξύ τους;» 

Προκειµένου να µελετήσουµε το 2ο διερευνητικό ερώτηµα, χρησιµοποιήσαµε την διερευνητική – 

περιγραφική στρατηγική, µεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής και µεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης 

∆εδοµένων. Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, που 

παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση, µέσω ενός συστήµατος 

σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, το οποίο έκανε οποίο χρήση της πλατφόρµας ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης E–Class. Οι φοιτητές δήλωσαν συµµετοχή και εγγράφηκαν στο σύστηµα µέσω του 
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διαδικτύου (Internet). Η διδακτική προσέγγιση από απόσταση έκανε επίσης χρήση του µαθηµατικού 

πακέτου Mathematica. 

Στους φοιτητές δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων απέναντι στο πειραµατικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση  (βλ. Παράρτηµα Β.2.), το οποίο περιέχει τέσσερα βασικά µέρη: 

(Ι) ∆ιαθέσεις και εµπειρία των φοιτητών σχετικά µε τους Η / Υ, (ΙΙ) Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας 

ασύγχρονης επικοινωνίας που χρησιµοποιήθηκε, (ΙΙΙ) Χαρακτηριστικά του λογισµικού που 

χρησιµοποιήθηκε και (IV) Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης από απόσταση µέσω σύγχρονης 

επικοινωνίας, ειδικότερα: Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, Β. 

Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης και Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της 

διδακτικής προσέγγισης. 

Στις ερωτήσεις διαθέσεων των φοιτητών επιλέχθηκε η χρήση κλιµάκων αξιολόγησης, όπως και στο 

1ο διερευνητικό ερώτηµα, ειδικότερα χρησιµοποιήθηκε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης της µορφής:   
∆ιαφωνώ                       Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 

Όλες οι ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν ως µεταβλητές κατηγορίας (nominal) ή διάταξης (ordinal) και 

έγινε στατιστική ανάλυση µε: α) µεθόδους της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής (∆αµιανού & 

Κούτρας, 1993 και 1996, Παρασκευόπουλος, 1993γ) και β) µε µεθόδους πολυδιάστατης ανάλυσης 

δεδοµένων (Multivariate Data Analysis).  

Η επαγωγική ανάλυση περιλαµβάνει τη µελέτη οµοιοτήτων και διαφορών απόψεων µεταξύ οµάδων 

φοιτητών, ειδικότερα οι φοιτητές οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε το φύλο και την εµπειρία στη χρήση 

υπολογιστή. Χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικά κριτήρια σε συνδυασµό µε τους πίνακες συνάφειας 

ειδικότερα το κριτήριο Mann – Whitney και το κριτήριο Kruskal – Wallis.  

Η πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων βασίστηκε στις µεθόδους της ανάλυσης πολλαπλών 

αντιστοιχιών (multiple correspondence analysis) και της αυτόµατης ταξινόµησης (cluster analysis) 

(Μπεχράκης, 1999, Σιάρδος, 1999 και Μαυροµάτης, 1999).    

  

10.4. Τα πειραµατικά προγράµµατα διδασκαλίας  

10.4.1. Το πειραµατικό πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στα µαθήµατα Απειροστικός 

Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)  

Το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας που εφαρµόστηκε στα µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

και Άλγεβρα (Επιλογή) πραγµατοποιήθηκε στις αίθουσες και τα εργαστήρια του Τµήµατος Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.   

Το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας, για καθένα από τα δύο µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός 

ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), έκανε χρήση τόσο της παραδοσιακής αφηγηµατικής προσέγγισης, όσο και της 

καθοδηγούµενης ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης µε τη χρήση υπολογιστή και ειδικότερα 

µε τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας. Ειδικότερα, το πειραµατικό πρόγραµµα περιλάµβανε δύο 

µέρη: α) την παραδοσιακή διδασκαλία των θεωρητικών θεµάτων µε την αφηγηµατική παραδοσιακή 

προσέγγιση εµπλουτισµένη µε τα χαρακτηριστικά που προτείνουν οι σύγχρονες θεωρίες µάθησης, το 
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οποίο πραγµατοποιήθηκε στις αίθουσες διδασκαλίας και β) τη διδασκαλία ιδιοτήτων, γεωµετρικών 

ερµηνειών, διαδικασιών και εφαρµογών των θεωρητικών θεµάτων µέσω της καθοδηγούµενης 

ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο 

υπολογιστών, µε τους φοιτητές να δουλεύουν στους υπολογιστές µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών φύλλων 

εργασίας. Η διδασκαλία των εργαστηρίων για καθένα από τα δύο µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και 

Άλγεβρα (Επιλογή), πραγµατοποιήθηκε σε δύο µαθήµατα διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών το 

καθένα.  

Τα θέµατα τα οποία διαπραγµατεύθηκαν οι φοιτητές στα εργαστήρια, για το µάθηµα Απειροστικός 

Λογισµός ΙΙ, είναι: α) Γεωµετρικές ιδιότητες συναρτήσεων δύο µεταβλητών β) Υπολογισµός και 

γεωµετρική ερµηνεία µερικών παραγώγων συνάρτησης δύο µεταβλητών, γ) ∆ιαδικασία εύρεσης τοπικών 

ακροτάτων – σαγµατικών σηµείων συνάρτησης δύο µεταβλητών, δ) Μέθοδος Langrance για την εύρεση 

ακροτάτων συνάρτησης δύο µεταβλητών υπό περιορισµό και ε) Μελέτη γεωµετρικών ιδιοτήτων και 

ακροτάτων παραβολοειδών επιφανειών (βλ. Παράγραφοι 7.4.1 – 7.4.5).      

Τα θέµατα τα οποία διαπραγµατεύθηκαν οι φοιτητές στα εργαστήρια, για το µάθηµα Άλγεβρα 

(Επιλογή), είναι: α) Βασικές έννοιες και γεωµετρική αναπαράσταση διανυσµάτων στο επίπεδο, β) Η 

έννοια, η γεωµετρική ερµηνεία και ο έλεγχος της γραµµικής ανεξαρτησίας – εξάρτησης διανυσµάτων του 

επιπέδου, γ) Η έννοια της βάσης διανυσµατικού χώρου και η διαδικασία της ανάλυσης διανύσµατος σε 

συνιστώσες των διανυσµάτων της βάσης, δ) Γεωµετρική αναπαράσταση των γραµµικών απεικονίσεων στο 

επίπεδο και το χώρο και ε) ∆ιαδικασία εύρεσης ιδιοτιµών, ιδιοδιανυσµάτων και ιδιοχώρων πίνακα ή 

γραµµικής απεικόνισης και η έννοια της διαγωνιοποίησης πίνακα (βλ. Παράγραφοι 7.5.1 – 7.5.5). 

Οι φοιτητές είχαν στη διάθεση τους ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, στα οποία υπήρχαν: α) 

∆ραστηριότητες σχετικές µε τα θέµατα υπό διαπραγµάτευση, οι οποίες υπό τη µορφή βηµάτων, 

ενεργειών και ερωτήσεων, καθοδηγούσαν τους φοιτητές στον πειραµατισµό µε τις έννοιες, στη 

διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και στη διατύπωση µέσω συζήτησης γενικών συµπερασµάτων, β) Οι 

εντολές του µαθηµατικού πακέτου και τα απαιτούµενα προγράµµατα για τα θέµατα υπό διαπραγµάτευση, 

γ) Υποδείξεις σχετικά µε το µαθηµατικό αντικείµενο και τις λειτουργίες του µαθηµατικού πακέτου και δ) 

Ασκήσεις οι οποίες µπορούσαν να επιλυθούν µε τη χρήση και τροποποίηση των υπαρχόντων στο φύλλο 

εργασίας εντολών και προγραµµάτων του µαθηµατικού πακέτου.  

Για τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν στο µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, 

βλέπε Παράρτηµα Γ.1. Για τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν στο µάθηµα Άλγεβρα 

(Επιλογή), βλέπε Παράρτηµα Γ.2.   

Στους φοιτητές δίνονταν επίσης σηµειώσεις σχετικές µε τα θέµατα που διδάχθηκαν στα 

εργαστήρια, στο τέλος της κάθε διδακτικής ενότητας. Οι σηµειώσεις περιείχαν τα κύρια σηµεία του 

µαθήµατος, τόσο του γνωστικού αντικειµένου, όσο και των εντολών και προγραµµάτων του λογισµικού, 

αλλά και τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης των εντολών και προγραµµάτων από το µαθηµατικό πακέτο.    

Ο καθηγητής είχε τη δυνατότητα να γράφει στον πίνακα τα στοιχεία της θεωρίας που θεωρούσε 

απαραίτητα, τις εντολές και προγράµµατα του Mathematica που χρειάζονταν οι µαθητές και τις εικασίες, 

τις υποθέσεις και τα συµπεράσµατα που διατυπώνονταν από τους φοιτητές. Επίσης µε τη χρήση 

βιντεοπροβολέα, µπορούσε να παρουσιάζει στους φοιτητές στατικές και δυναµικές αναπαραστάσεις 
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(animations), σχετικές µε τα υπό διαπραγµάτευση θέµατα, ώστε οι φοιτητές να µην υπερφορτωθούν µε 

εξαιρετικά πολύπλοκες εντολές και προγράµµατα, εφόσον ο σκοπός της διδασκαλίας δεν είναι η εκµάθηση 

των λειτουργιών του µαθηµατικού πακέτου, αλλά η αποτελεσµατική χρήση του στη µελέτη των θεµάτων 

του γνωστικού αντικειµένου.       

Οι φοιτητές ήταν χωρισµένοι σε οµάδες των 2 ή 3 ατόµων ανά υπολογιστή. Συνεργάζονταν µε τα 

µέλη των οµάδων τους, µε τα µέλη άλλων οµάδων και µε τον καθηγητή στην ανακάλυψη και διερεύνηση 

των προβληµατικών καταστάσεων που συναντούσαν κατά την εργασία τους µε το ηλεκτρονικό φύλλο 

εργασίας. Είχαν την ευκαιρία να ζητήσουν τη βοήθεια του καθηγητή ανά πάσα στιγµή, σχετικά µε την 

κατανόηση των στοιχείων της θεωρίας που αναφέρονταν στο µάθηµα και τη χρήση, τη σύνταξη και τη 

λειτουργία των εντολών του λογισµικού. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να θέτουν υπό συζήτηση 

ερωτήσεις, εικασίες και συµπεράσµατα στην κοινότητα της τάξης.  

 

10.4.2. Το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση  

Το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός συστήµατος 

ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας, που κάνει χρήση του ∆ιαδικτύου (Web–based). Ειδικότερα, 

δηµιουργήθηκε ένας εξυπηρετητής (server), στο δικτυακό τόπο του Τµήµατος Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, στον οποίο εγκαταστάθηκε η πλατφόρµα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E–Class του Πανελληνίου Ακαδηµαϊκού ∆ικτύου GUNET (Greek Universities 

Network). Η πρόσβαση στο σύστηµα ήταν δυνατή µέσω ιστοσελίδας (http://e-learn.sta.unipi.gr).      

Στην πλατφόρµα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης E–Class δηµιουργήθηκαν δύο ηλεκτρονικά 

µαθήµατα, τα µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή). Η πρόσβαση στα µαθήµατα 

αυτά ήταν ελεγχόµενη (τα µαθήµατα ήταν κλειστά), ειδικότερα οι φοιτητές έκαναν αίτηση συµµετοχής, 

στην οποία δήλωναν επιθυµητό όνοµα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password), µέσω ενός 

ηλεκτρονικού µηνύµατος (e-mail) που έστελναν στο διαχειριστή του συστήµατος (administrator). Εφόσον 

η αίτηση γινόταν δεκτή, τα στοιχεία του φοιτητή καταχωρούνταν στο σύστηµα και ο φοιτητής λάµβανε 

ένα σχετικό ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα.  

Το κάθε ηλεκτρονικό µάθηµα (Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)) περιλάµβανε 

µεταξύ άλλων, τους εξής συνδέσµους (links):  

α) Περιγραφή Μαθήµατος, µέσω του οποίου δίνονταν πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους, τη δοµή 

του µαθήµατος, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν κλπ.  

β) Ατζέντα, όπου παρουσιάζονταν χρονικά τα σηµαντικά γεγονότα για το κάθε µάθηµα (παράδοση 

εργασιών, µαθήµατα µε σύγχρονη επικοινωνία κλπ).  

γ) Ανακοινώσεις, όπου τοποθετούνταν ανακοινώσεις για τους εκπαιδευόµενους, σχετικά µε εργασίες 

που έπρεπε να παραδώσουν, πληροφορίες σχετικά µε υλικό που µπορούσαν να βρουν στο κάθε µάθηµα, 

επίσης πληροφορίες για τα µαθήµατα µε σύγχρονη επικοινωνία που έγιναν (σχετικά µε το χρόνο και τη 

διαδικασία πραγµατοποίησης των µαθηµάτων). 

δ) Έγγραφα, που περιείχαν το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος, ειδικότερα σηµειώσεις σχετικά µε το 

προς µάθηση αντικείµενο και σχετικές εφαρµογές στο µαθηµατικό πακέτο, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, 

ερωτηµατολόγια διαθέσεων σχετικά µε την διδακτική προσέγγιση από απόσταση κλπ. 
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ε) Εργασίες Φοιτητών, όπου οι φοιτητές µπορούσαν να βρουν οδηγίες σχετικά µε τις εργασίες τους, 

καθώς και ηµεροµηνία παράδοσης. Στο σύνδεσµο αυτό οι φοιτητές µπορούσαν να «παραδώσουν» 

ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας τους και να «λάβουν» βαθµολογία και σχόλια, τα οποία να είναι 

«προσβάσιµα» µόνο από τους ίδιους (ο καθένας να έχει πρόσβαση στα σχόλια και τη βαθµολογία της 

εργασίας του).  

στ) Περιοχές Συζητήσεων, για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, όπως και αποριών σε θέµατα σχετικά το 

µάθηµα, µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας.  

ζ) Κουβέντα, η οποία έδινε τη δυνατότητα για πραγµατοποίηση συζητήσεων σε πραγµατικό χρόνο 

(real time) ανάµεσα στον καθηγητή και στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο µάθηµα, µέσω 

µηνυµάτων γραπτού κειµένου.  

Συµπληρωµατικά, υπήρχε η δυνατότητα για ενεργοποίηση των εξής συνδέσµων από τον καθηγητή:  

α) Σύνδεσµοι από το ∆ιαδίκτυο, µε συνδέσµους σχετικούς µε το µάθηµα.  

β) Οµάδες Εργασίας, ανοικτές ή κλειστές που απαρτίζονταν από καθηγητές και φοιτητές.   

γ) Λίστα Χρηστών, µε τους εγγεγραµµένους χρήστες του µαθήµατος.  

δ) Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, οι οποίες µπορούσε να δηµιουργήσει ο καθηγητής και µπορούσαν να 

είναι πολλαπλών επιλογών, σωστού – λάθους ή συµπλήρωσης κενών, για τις οποίες οι φοιτητές 

µπορούσαν να ενηµερωθούν αυτόµατα για την επίδοση τους.  

ε) Βίντεο, όπου υπήρχαν αρχεία παρουσιάσεων µε υλικό σχετικό µε το µάθηµα που µπορούσε να 

«ανεβάσει» στην πλατφόρµα ο καθηγητής.  

στ) Βιντεοσκοπηµένα µαθήµατα, όπου µπορούσαν να τοποθετηθούν βιντεοσκοπηµένες διαλέξεις του 

µαθήµατος ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.  

Το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση εφαρµόστηκε στους φοιτητές που δήλωσαν 

συµµετοχή και εγγράφηκαν στο σύστηµα µέσω του διαδικτύου (Internet), για το µάθηµα Απειροστικός 

Λογισµός ΙΙ. Το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση χρησιµοποιεί τόσο την ασύγχρονη 

όσο και τη σύγχρονη επικοινωνία, προκειµένου να επιτύχει την αποτελεσµατικότερη δυνατή 

«προσοµοίωση» του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών 

µε τη βοήθεια τεχνολογικών µεθόδων βασισµένων στον υπολογιστή, όπως αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 9. 

Ειδικότερα, το πειραµατικό πρόγραµµα περιλάµβανε τρία µέρη: α) τη διδασκαλία θεωρητικών θεµάτων, 

µέσω της παραδοσιακής αφηγηµατικής προσέγγισης εµπλουτισµένης µε τα χαρακτηριστικά που 

προτείνουν οι σύγχρονες απόψεις για τη µάθηση και τη διδασκαλία, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε 

διδασκαλία πρόσωπο µε πρόσωπο (face – to – face) στους χώρους του Πανεπιστηµίου, β) τη διδασκαλία 

θεωρητικών θεµάτων µέσω ασύγχρονης επικοινωνίας, µε εκπαιδευτικό υλικό που οι φοιτητές µπορούσαν 

να «κατεβάσουν» από το σύνδεσµο «Έγγραφα» και µέσω ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και διατύπωσης 

αποριών που έθεταν οι φοιτητές στο σύνδεσµο «Περιοχές συζητήσεων» και γ) τη διδασκαλία ιδιοτήτων, 

γεωµετρικών ερµηνειών, διαδικασιών και εφαρµογών των θεωρητικών θεµάτων µέσω της 

καθοδηγούµενης ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης µε τη χρήση υπολογιστή και ειδικότερα 

µε τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, µέσω σύγχρονης επικοινωνίας και ειδικότερα µε την 

παράλληλη χρήση i) των ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας ο καθένας στον υπολογιστή του και ii) του 

συστήµατος «Κουβέντα», µέσω του οποίου µε τη χρήση γραπτού κειµένου οι φοιτητές µπορούσαν να 
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αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε το δάσκαλο, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις, να διατυπώνουν 

ιδέες και απορίες και να διατυπώνουν συµπεράσµατα µέσω του πειραµατισµού και της ενεργητικής 

ενασχόλησης µε το φύλλο εργασίας.  

Το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση µε σύγχρονη επικοινωνία για το µάθηµα 

Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, πραγµατοποιήθηκε σε ένα µάθηµα διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών. 

Οι φοιτητές είχαν στη διάθεση τους ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, όπως περιγράφηκαν στην προηγούµενη 

παράγραφο. Για τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν στο πειραµατικό πρόγραµµα από 

απόσταση µέσω σύγχρονης επικοινωνίας βλέπε Παράρτηµα Γ.1.3.  

Τα θέµατα τα οποία διαπραγµατεύθηκαν οι φοιτητές αφορούν τη θεωρία των Πολλαπλών 

Ολοκληρωµάτων, ειδικότερα: α) Υπολογισµός διπλού ορισµένου ολοκληρώµατος και έλεγχος µεταβολής 

αποτελέσµατος ανάλογα µε τη σειρά ολοκλήρωσης, β) Γεωµετρική ερµηνεία διπλού ολοκληρώµατος 

συνάρτησης δύο µεταβλητών σε ορθογώνια περιοχή, γ) Υπολογισµός διπλού ολοκληρώµατος συνάρτησης 

δύο µεταβλητών σε φραγµένη µη ορθογώνια περιοχή, δ) Υπολογισµός όγκου στερεών (βλ. Παράγραφος 

7.4.6).    

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά το πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση µε σύγχρονη 

επικοινωνία είναι: Οι φοιτητές και ο καθηγητής συνδέθηκαν στο σύστηµα «Κουβέντα» σε δεδοµένη µέρα 

και ώρα όπου ορίστηκε να γίνει το πειραµατικό πρόγραµµα µε σύγχρονη επικοινωνία. Οι φοιτητές είχαν 

φροντίσει να «κατεβάσουν» από το σύστηµα το φύλλο εργασίας υπό τη µορφή µίας εργασίας (project) 

που έπρεπε να ολοκληρώσουν και να έχουν µία έκδοση του µαθηµατικού πακέτου που να «τρέχει» 

εγκατεστηµένη στον υπολογιστή τους. Ο καθηγητής προέτρεψε τους φοιτητές να αρχίσουν να δουλεύουν 

µε το φύλλο εργασίας και να συζητούν τα διάφορα θέµατα και τις ερωτήσεις που έβρισκαν στο φύλλο 

εργασίας µε τον ίδιο ή µε τους άλλους φοιτητές που συµµετείχαν στο µάθηµα. Η επικοινωνία γινόταν 

κυρίως µε µηνύµατα γραπτού κειµένου. Υπήρχε δυνατότητα επίσης για τη χρήση τηλεφώνου σε 

περιπτώσεις που τα γραπτά µηνύµατα δεν παρείχαν την απαιτούµενη ανατροφοδότηση για τους φοιτητές. 

Oι φοιτητές, αφού είχαν ολοκληρώσει την εργασία τους µε το φύλλο εργασίας, µπορούσαν να στείλουν 

ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας τους στον καθηγητή µέσω του συνδέσµου «Εργασίες», στον οποίο 

µετά από δεδοµένο χρονικό διάστηµα µπορούσαν να λάβουν βαθµολογία και σχόλια για την επίδοση τους. 

Οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια του µαθήµατος µε σύγχρονη επικοινωνία είχαν τη δυνατότητα να 

στείλουν στον καθηγητή το φύλλο εργασίας τους εφόσον αντιµετώπιζαν κάποιου είδους πρόβληµα και να 

το ξαναπάρουν πίσω µε τις κατάλληλες διορθώσεις. 

Η δηµιουργία και χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας σε κάποιο µαθηµατικό πακέτο, έχει το 

πλεονέκτηµα ότι µε κατάλληλες επιλογές που αφαιρούν τη «έξοδο» (Output) του πακέτου στο φύλλο 

εργασίας, το µέγεθος του αρχείου γίνεται µικρό, ούτως ώστε το «κατέβασµα» του φύλλου εργασίας 

(Downloading) από την πλατφόρµα και η αποστολή του από τους φοιτητές στον καθηγητή και 

αντίστροφα να γίνεται σε πολύ µικρό χρόνο. Ο καθηγητής εφόσον του αποσταλεί ένα φύλλο εργασίας 

από τους φοιτητές µπορεί µε τη χρήση απλών εντολών να «τρέξει» όλα τα προγράµµατα και τις εντολές 

του φύλλου εργασίας ώστε να διαπιστώσει και να αξιολογήσει τι επέτυχε ο κάθε φοιτητής.    

Τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο (real time) παρέχουν µεγάλες 

δυνατότητες επικοινωνίας χωρίς να απαιτούν ειδικές προδιαγραφές (requirements), παρά έναν σύγχρονο 
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προσωπικό υπολογιστή (Personal Computer – PC). Η δυνατότητα για χρηστικότητα του µοντέλου 

διδακτικού σχεδιασµού από απόσταση µε προδιαγραφές που δεν απαιτούν ειδικά συστήµατα επικοινωνίας 

αποτελούσε και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της έρευνας µας, εφόσον πιστεύουµε ότι ένα πρόγραµµα 

διδασκαλίας από απόσταση πρέπει να είναι πρακτικά εφαρµόσιµο και αυτό µπορεί µόνο να επιτευχθεί αν 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τις υπάρχουσες πηγές (Resources) των χρηστών.          

Μία πρόταση για επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο που συνδυάζει πολλαπλές µορφές επικοινωνίας 

µεταξύ χρηστών που είναι συνδεδεµένοι στο σύστηµα και χρησιµοποιείται µε τα Windows είναι το 

σύστηµα Windows Messenger. Το σύστηµα Windows Messenger προσφέρει δυνατότητες για:  

α) ∆ηµιουργία µιας λίστας επαφών (contact list), οι οποίες µπορούν να αναφέρονται στους φοιτητές 

που συµµετέχουν σε ένα δεδοµένο µάθηµα.    

β) Επικοινωνία µέσω µηνυµάτων γραπτού κειµένου σε πραγµατικό χρόνο, αποστολή µηνυµάτων 

κειµένου από τον κάθε χρήστη στις επαφές του και αντίστροφα, όταν είναι συνδεδεµένοι στο σύστηµα 

(online) και διαθέσιµοι.  

γ) Αποστολή εγγράφων και αρχείων ο κάθε χρήστης στις επαφές του.  

δ) Κλήση ενός υπολογιστή και πραγµατοποίηση συνοµιλίας φωνητικής / µέσω βίντεο (video/voice 

conversation) χρησιµοποιώντας το µικρόφωνο, τα ηχεία και την κάµερα του υπολογιστή.  

ε) Κλήση από έναν χρήστη κάποιου άλλου χρήστη να κοιτάξει σε κάποιο πρόγραµµα στον υπολογιστή 

του ή να χρησιµοποιήσουν µαζί την εφαρµογή «Whiteboard» (µία εφαρµογή στην οποία δύο χρήστες 

µπορούν να γράψουν και να ζωγραφίσουν ταυτόχρονα σε έναν πίνακα ο οποίος «προσοµοιώνει» έναν 

πίνακα στην τάξη). 

στ) Μέσω της εφαρµογής «Remote Assistance» µπορεί κάποιος χρήστης να ζητήσει βοήθεια µε τον 

υπολογιστή του από κάποιον άλλο χρήστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

11.1. Εισαγωγή  

Το κεφάλαιο 11 ασχολείται µε τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων 1 και 2 όπως διατυπώθηκαν 

και αναπτύχθηκαν στις παραγράφους 10.3.1. και 10.3.2. Γίνεται ο έλεγχος της επίδοσης των φοιτητών 

συγκριτικά µε το πρόγραµµα διδασκαλίας, µε τη χρήση δύο διαφοροποιηµένων προγραµµάτων 

διδασκαλίας: α) ενός προγράµµατος το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού 

σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων θετικών επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, όπως 

αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 9, το οποίο προβλέπει συνδυασµό διδακτικών προσεγγίσεων ανά κατάσταση 

και β) του παραδοσιακού αφηγηµατικού προγράµµατος διδασκαλίας. 

Η επίδοση των φοιτητών αξιολογήθηκε βάσει δύο γραπτών δοκιµασιών: α) του ερωτηµατολογίου 

γνώσεων και δεξιοτήτων που έδωσαν οι φοιτητές µετά την εφαρµογή του διαφοροποιηµένου 

προγράµµατος διδασκαλίας (µετά – τεστ) και β) του γραπτού που έδωσαν οι φοιτητές στις τελικές 

εξετάσεις. Η επίδοση των φοιτητών στο µετά – τεστ αξιολογήθηκε σε τέσσερα επίπεδα: α) Επίδοση στους 

υπολογισµούς, β) Επίδοση στις γεωµετρικές ερµηνείες, γ) επίδοση στις διαδικασίες και δ) Συνολική 

επίδοση στο µετά – τεστ.      

 

11.2. Έλεγχος επίδοσης φοιτητών σε θέµατα υπολογισµών, γεωµετρικών ερµηνειών 

και διαδικασιών συγκριτικά µε το πρόγραµµα διδασκαλίας 

Όπως αναφέραµε στην παράγραφο 10.3.1., προκειµένου να ελέγξουµε την ισχύ της 1ης 

ερευνητικής υπόθεσης χρησιµοποιήσαµε την πειραµατική στρατηγική. Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους 

φοιτητές που παρακολουθούσαν σε τακτική βάση τις παραδόσεις των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός 

ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) του 2ου Εξαµήνου.  

Η µη υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων στα πανεπιστηµιακά τµήµατα κάνει την 

επιλογή και τη χρησιµοποίηση ενός δείγµατος σε µία έρευνα ιδιαίτερα δύσκολη, εφόσον το 

προσκαλούµενο δείγµα, το συµµετέχον δείγµα και το προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα είναι σχεδόν πάντα 

διαφορετικά, οπότε ο έλεγχος για την ισοδυναµία των οµάδων πριν το διαφοροποιηµένο πρόγραµµα 

διδασκαλίας είναι απαραίτητο να γίνεται σε διάφορα σηµεία της έρευνας. 

Ως προσκαλούµενο δείγµα για την 1η ερευνητική υπόθεση θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών 

που έδωσαν το προ–τεστ. Ως συµµετέχον δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που έδωσαν το 

µετά–τεστ. Ως προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών για τους οποίους 

είχαµε επιδόσεις τόσο στο προ – τεστ όσο και στο µετά – τεστ. 

Ο έλεγχος για την ισοδυναµία των δύο οµάδων πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, αλλά και για πιθανή διαφοροποίηση τους µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος έγινε τόσο µε περιγραφικές µεθόδους αλλά και µε µεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής. 

Ειδικότερα από πλευράς µεθόδων Επαγωγικής Στατιστικής, χρησιµοποιήθηκαν τρία κριτήρια: το 
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παραµετρικό κριτήριο t–test για την ισότητα των µέσων δύο ανεξάρτητων δειγµάτων  και τα µη 

παραµετρικά κριτήρια Mann–Whitney U test και Kolmogorov–Smirnov Z test. 

 

(Ι) Το παραµετρικό κριτήριο t–test 

Το παραµετρικό κριτήριο t–test, για τον έλεγχο της ισότητας των µέσων δύο ανεξάρτητων 

δειγµάτων υπολογίζεται µέσω του τύπου: 
δS
XX

t 21 −
= , όπου 1X , 2X οι µέσες τιµές των δύο δειγµάτων 

και Sδ το τυπικό σφάλµα της διαφοράς των µέσων όρων των δύο δειγµάτων.  

Στη συνέχεια συγκρίνουµε την τιµή του t  που βρήκαµε µε την t΄ – κρίσιµη τιµή για df βαθµούς 

ελευθερίας και για δεδοµένο επίπεδο σηµαντικότητας α %, συνήθως 5 % ή 1 %. Αν t – τιµή > t – κρίσιµη 

τιµή για επίπεδο σηµαντικότητας α %, τότε η διαφορά των µέσων όρων είναι σηµαντική, εποµένως 

απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση (Ho) ότι η διαφορά µεταξύ των δύο µέσων όρων είναι µηδενική.     

Το τυπικό σφάλµα Sδ υπολογίζεται διαφορετικά σε περίπτωση ισοπληθών δειγµάτων, ανισοπληθών 

δειγµάτων που προέρχονται από οµοιογενείς πληθυσµούς και ανισοπληθών δειγµάτων που προέρχονται 

από ανοµοιογενείς πληθυσµούς.  

Στην περίπτωση ανισοπληθών δειγµάτων, ελέγχουµε αν οι πληθυσµοί είναι οµοιογενείς ή όχι 

κάνοντας έλεγχο ισότητας των διακυµάνσεων. Αν οι πληθυσµοί είναι ανοµοιογενείς, εφαρµόζουµε τη 

διόρθωση Cochran & Cox από την οποία παίρνουµε τις διορθωµένες t’ κρίσιµες τιµές µέσω του τύπου 
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+

+
=′  όπου Ν1, Ν2 τα µεγέθη των δύο δειγµάτων, S1, S2 οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 

και t1, t2 οι κρίσιµες τιµές για δεδοµένο επίπεδο σηµαντικότητας και βαθµούς ελευθερίας df1 = N1 – 1, df2 

= N2 – 1 αντίστοιχα.  

 

(ΙΙ) Τα µη παραµετρικά κριτήρια Mann – Whitney και Kolmogorov – Smirnov 

Το µη παραµετρικό κριτήριο Mann – Whitney εφαρµόζεται όταν έχουµε δεδοµένα που µπορούν να 

διαβαθµιστούν, χωρίς την υπόθεση ότι ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Η µέθοδος συγκρίνει δύο 

ανεξάρτητα δείγµατα για το αν παρουσιάζουν διαφορές στις κατανοµές τους. Η µηδενική υπόθεση (Ho) 

στο κριτήριο αυτό είναι ότι τα δύο δείγµατα είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση 

κατανοµής (distribution function). Η εναλλακτική υπόθεση (H1) είναι είτε ότι οι συναρτήσεις κατανοµών 

είναι στοχαστικά διατεταγµένες (stochastically ordered) ή ότι είναι άνισες. 

Το µη παραµετρικό κριτήριο Kolmogorov – Smirnov συγκρίνει δύο ανεξάρτητα δείγµατα για το αν 

παρουσιάζουν διαφορές στις αθροιστικές κατανοµές τους. Η µηδενική υπόθεση (Ho) στο κριτήριο αυτό 

είναι ότι τα δύο δείγµατα είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση αθροιστική συνάρτηση 

κατανοµής κατανοµής.  

Η εφαρµογή παραµετρικών τεχνικών σε ανεξάρτητα δείγµατα, απαιτεί την ύπαρξη της κανονικής 

κατανοµής στον πληθυσµό από τον οποίο προέρχονται τα δείγµατα. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η χρήση 

τους όταν τα µεγέθη των δειγµάτων είναι αρκετά µεγάλα (≥ 30), διότι τότε το Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα 
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της θεωρίας Πιθανοτήτων εξασφαλίζει την ικανοποίηση των προϋποθέσεων (Τσάντας, Μωϋσιάδης, 

Μπαγιάτης & Χατζηπαντελής, 1999).  

Ακόµα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής των παραµετρικών κριτηρίων, µπορούµε να 

πραγµατοποιήσουµε και µη παραµετρικές αναλύσεις. Θεωρητικά βέβαια, το t–test είναι καλύτερο διότι 

µπορεί να εντοπίσει την ύπαρξη διαφορών µεταξύ δύο πληθυσµών χρησιµοποιώντας µικρότερο µέγεθος 

δειγµάτων απ’ ότι κάποιο από τα µη παραµετρικά κριτήρια. 

Ο έλεγχος για την ισοδυναµία των δύο οµάδων πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, έγινε µε το βαθµό επίδοσης των φοιτητών στο προ–τεστ. Ο έλεγχος για την πιθανή  

διαφοροποίηση των δύο οµάδων µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος έγινε σε τρία 

επίπεδα: α) Βαθµός ως προς τους υπολογισµούς, β) Βαθµός ως προς τις γεωµετρικές ερµηνείες και γ) 

Βαθµός ως προς τις διαδικασίες. Επίσης θεωρήθηκε ένας δείκτης επίδοσης ως ο µέσος όρος των βαθµών 

που συγκέντρωσε ο κάθε φοιτητής στα τρία παραπάνω επίπεδα, στρογγυλοποιηµένος στον πλησιέστερο 

ακέραιο και ο βαθµός επίδοσης των φοιτητών στο µετά – τεστ. Οι παραπάνω βαθµοί επίδοσης ορίστηκαν 

ως ποσοτικές διακριτές µεταβλητές µε εύρος 0 – 10.  

Η ανάλυση έγινε ξεχωριστά για τους φοιτητές των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και 

Άλγεβρα (Επιλογή), προκειµένου να παρατηρηθούν και να ελεγχθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές 

αναφορικά µε το διαφοροποιηµένο πρόγραµµα σε δύο διαφορετικά δείγµατα και να µπορέσουµε να 

βγάλουµε γενικότερα συµπεράσµατα. Να σηµειώσουµε βέβαια ότι τα δείγµατα των φοιτητών των δύο 

µαθηµάτων επικαλύπτονται, εφόσον τα µαθήµατα είναι και τα δύο 2ου Εξαµήνου και τα δεδοµένα για τα 

δύο µαθήµατα συλλέχθηκαν κατά την ίδια περίοδο (Εαρινό Εξάµηνο 2003 – 2004).  

 

11.2.1. Έλεγχος 1ης ερευνητικής υπόθεσης για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ  

Προσκαλούµενο δείγµα 

Ως προσκαλούµενο δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που έδωσαν το προ–τεστ, ένα 

σύνολο 129 φοιτητών. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, αρχικά ανάλογα µε το αν δήλωσαν ότι 

επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια ή όχι. Επειδή περισσότεροι φοιτητές εξέφρασαν επιθυµία 

για παρακολούθηση των εργαστηρίων από όσους µπορούσαν να συµµετέχουν λόγω περιορισµών του 

χώρου στα εργαστήρια αλλά και των διαθέσιµων ωρών, επιλέχθηκαν 60 φοιτητές για να 

παρακολουθήσουν τα εργαστήρια (σε δύο οµάδες των τριάντα 30 φοιτητών), ώστε οι οµάδες να 

παρουσιάζουν στατιστική «ισοδυναµία» ως προς την επίδοση των φοιτητών στο προ – τεστ (τα 

παραµετρικά και µη παραµετρικά κριτήρια να µην εµφανίζουν σηµαντική διαφορά). Οι δύο οµάδες είχαν 

αντίστοιχα µέγεθος 60 και 69 φοιτητές, οπότε ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραµετρικών 

κριτηρίων.      

Group Statistics

60 5,02 1,771 ,229
69 5,03 1,543 ,186

Επιλέχθηκαν για τα
εργαστήρια
Ναι
Όχι

Βαθµός επίδοσης
στο προ-τεστ

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Ο έλεγχος της ισότητας των δύο διακυµάνσεων (Levene’s test for Equality of Variances) 

υποδεικνύει ότι δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στην απόρριψη της (F = 1,318, p–value = 0,253). 

Συνεπώς θα χρησιµοποιήσουµε το t–test που αντιστοιχεί στην περίπτωση των ίσων διακυµάνσεων (Equal 

variances assumed). Τα αποτελέσµατα (t = – 0,42, df = 127, p–value = 0,966) έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

σηµαντική διαφορά στη µέση επίδοση των φοιτητών των δύο οµάδων.       

Independent Samples Test

1,318 ,253 -,042 127 ,966

-,042 118,009 ,967

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Βαθµός επίδοσης
στο προ-τεστ

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of Means

 

Η τιµή του Mann – Whitney U στατιστικού είναι 1971 και του ισοδύναµου Wilcoxon W είναι 3801. 

∆ίνονται επίσης η τιµή της κανονικής προσέγγισης Z (ίδια και για τα δύο στατιστικά) ίση µε – 0,48 και η 

πιθανότητα σφάλµατος τύπου Ι (πιθανότητα να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση µε δεδοµένο ότι αυτή 

ισχύει) ίση µε 0,631. Συνεπώς δεν µπορούµε να απορρίψουµε την υπόθεση ότι οι δύο οµάδες είναι 

υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής.            

Test Statisticsa

1971,000
3801,000

-,480
,631

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
επίδοσης στο
προ-τεστ

Grouping Variable: Φοιτητές που
επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν τα
εργαστήρια του µαθήµατος Απειροστικός ΙΙ

a. 

 
Συµµετέχον δείγµα 

Ως συµµετέχον δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που έδωσαν το µετά–τεστ, ένα 

σύνολο 119 φοιτητών. Από αυτούς, οι µεν που παρακολούθησαν το πρόγραµµα στα εργαστήρια ήταν 57, 

ενώ οι δε που παρακολούθησαν καθολικά το παραδοσιακό πρόγραµµα ήταν 62.   

 

Προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα 

Ως προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών για τους οποίους είχαµε 

επιδόσεις τόσο στο προ – τεστ όσο και στο µετά – τεστ, ένα σύνολο 104 φοιτητών. Από αυτούς οι 51 

είχαν παρακολουθήσει τα εργαστήρια (Πειραµατική Οµάδα) ενώ οι υπόλοιποι 53 δεν είχαν 

παρακολουθήσει τα εργαστήρια (Οµάδα Ελέγχου).  
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Τα περιγραφικά µεγέθη (µέγεθος δείγµατος, µέσος όρος και τυπική απόκλιση) των επιδόσεων των 

φοιτητών των δύο οµάδων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Group Statistics

51 5,02 1,827 ,256
53 5,04 1,709 ,235
51 8,24 1,491 ,209

53 7,74 1,788 ,246

51 5,08 2,374 ,332
53 1,51 1,660 ,228
51 7,69 2,811 ,394
53 3,58 2,845 ,391
51 7,04 1,865 ,261
53 4,38 1,757 ,241
51 7,20 1,939 ,272
53 4,47 1,836 ,252

Παρακολουθήσατε
τα εργαστήρια;
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Βαθµός επίδοσης στο
προ-τεστ

Βαθµός ως προς τους
υπολογισµούς

Βαθµός ως προς τις
γεωµετρικές ερµηνείες

Βαθµός ως προς τις
διαδικασίες

∆είκτης επίδοσης υπολ. -
γεωµ. ερµηνειών - διαδικ.

Βαθµός επίδοσης στο
µετα-τεστ

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Η γραφική αναπαράσταση των παραπάνω µεγεθών µπορεί να γίνει µε το παρακάτω συγκεντρωτικό 

θηκόγραµµα (Boxplot): 

ΌχιΝαι

Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος
Απειροστικός ΙΙ;

10

8

6

4

2

0

6

6

Βαθµός επίδοσης στο
µετα-τεστ του
Απειροστικού ΙΙ

∆είκτης επίδοσης για το
µάθηµα Απειροστικός ΙΙ

Βαθµός ως προς τις
διαδικασίες στον
Απειροστικό ΙΙ

Βαθµός ως προς τις
γεωµετρικές ερµηνείες
στον Απειροστικό ΙΙ

Βαθµός ως προς τους
υπολογισµούς στον
Απειροστικό ΙΙ

Βαθµός επίδοσης στο
προ-τεστ του
Απειροστικού ΙΙ

 

Οι κατανοµές των συχνοτήτων των φοιτητών ως προς τις επιδόσεις τους στο προ–τεστ και στο 

µετά–τεστ, αλλά και ως προς τους υπολογισµούς, τις γεωµετρικές ερµηνείες, τις διαδικασίες και το δείκτη 

επίδοσης ως προς τα παραπάνω τρία επίπεδα, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες για τις δύο 

οµάδες, την Πειραµατική Οµάδα και την Οµάδα Ελέγχου:      
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Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Απειροστικός ΙΙ; Ναι

0 0 4 4 0 0
2 0 0 0 0 0
0 0 2 0 4 4
6 0 5 0 0 0

13 0 9 0 0 0
13 2 8 6 3 2
10 7 9 3 7 8

2 7 6 2 12 11
0 7 5 11 15 10
5 17 2 8 10 16
0 11 1 17 0 0

51 51 51 51 51 51

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Count

Βαθµός
επίδοσης

στο
προ-τεστ

Count

Βαθµός ως
προς τους

υπολογισµούς
Count

Βαθµός ως
προς τις

γεωµετρικές
ερµηνείες

Count

Βαθµός ως
προς τις

διαδικασίες
Count

∆είκτης
επίδοσης 

υπολ. - γεωµ.
ερµηνειών -
διαδικασιών

Count

Βαθµός
επίδοσης

στο
µετα-τεστ

 
Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Απειροστικός ΙΙ; Όχι

0 0 19 18 0 0
2 0 15 0 3 3
2 0 6 0 7 7
2 0 4 2 8 8
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Για τον έλεγχο της ισοδυναµίας ή της διαφοροποίησης των οµάδων χρησιµοποιήθηκαν δύο 

κριτήρια, το t – test για την ισότητα των µέσων δύο ανεξάρτητων δειγµάτων (παραµετρικό κριτήριο) και 

το κριτήριο Mann – Whitney (µη παραµετρικό). Οι δύο οµάδες (Πειραµατική Οµάδα και Οµάδα Ελέγχου) 

έχουν αντίστοιχα µέγεθος 51 και 53 φοιτητές, οπότε ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραµετρικών 

κριτηρίων (µέγεθος δείγµατος ≥ 30).  

Χρησιµοποιούµε το t–test που αντιστοιχεί στην περίπτωση των ανεξάρτητων δειγµάτων που 

προέρχονται από οµοιογενείς πληθυσµούς (έχουν ίσες διακυµάνσεις) σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός της 

επίδοσης στις γεωµετρικές ερµηνείες, όπου από τα αποτελέσµατα δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή 

συµπεράσµατα. Από τα αποτελέσµατα του t–test, προκύπτει ότι µπορούµε να  θεωρήσουµε ότι δεν 

υπάρχει σηµαντική διαφορά στη µέση επίδοση των φοιτητών της Πειραµατικής Οµάδας και της Οµάδας 
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Ελέγχου ως προς το προ–τεστ (F = 0,319,  p–value = 0,573 και t = – 0,52, df = 102, p–value = 0,958) 

και τους υπολογισµούς (F = 1,808,  p–value = 0,182 και t = 1,544, df = 102, p–value = 0,126). Αντίθετα 

η µέση επίδοση των φοιτητών της Πειραµατικής Οµάδας και της Οµάδας Ελέγχου εµφανίζει σηµαντική 

διαφοροποίηση ως προς τις διαδικασίες (F = 1,502, p–value = 0,223 και t = 7,393, df = 102, p–value < 

0,001), το δείκτη επίδοσης υπολογισµών – γεωµετρικών ερµηνειών – διαδικασιών (F = 0,425, p–value = 

0,516 και t = 7,812, df = 102, p–value < 0,001) και το µετά–τεστ (F = 0,630, p–value = 0,429 και t = 

7,360, df = 102, p–value < 0,001).   

Στην περίπτωση της επίδοσης στις γεωµετρικές ερµηνείες, η t΄– κρίσιµη τιµή όπως υπολογίζεται 

από τη διόρθωση Cochran & Cox, επειδή t1 ≈ t2 για τα δεδοµένα µεγέθη των δύο δειγµάτων Ν1 = 51 και 

Ν2 = 53, προκύπτει ότι t΄– κρίσιµη τιµή ≈ t1 ≈ t2 = 1,68 για επίπεδο σηµαντικότητας 5 %. Εφόσον t = 

8,855 >  t΄– κρίσιµη τιµή, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η µέση επίδοση των φοιτητών της Πειραµατικής 

Οµάδας και της Οµάδας Ελέγχου εµφανίζει σηµαντική διαφοροποίηση ως προς τις γεωµετρικές ερµηνείες.       

Independent Samples Test

,319 ,573 -,052 102 ,958

-,052 100,877 ,958

1,808 ,182 1,544 102 ,126

1,549 99,998 ,125

4,058 ,047 8,914 102 ,000

8,855 89,145 ,000

1,502 ,223 7,393 102 ,000
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Equal variances
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Equal variances
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Equal variances
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Equal variances
assumed
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not assumed
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Equal variances
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Βαθµός ως προς τις
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υπολογισµών - γεωµ.
ερµηνειών - διαδικ.

Βαθµός επίδοσης στο
µετα-τεστ

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

t-test for Equality of Means

 

Από το κριτήριο Mann – Whitney προκύπτει ότι η Πειραµατική Οµάδα και η Οµάδα Ελέγχου 

µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις 

επιδόσεις τους στο προ–τεστ (U = 1295, p–value = 0,709) και τους υπολογισµούς (U = 1144,5, p–value 

= 0,169), ενώ µπορούµε να απορρίψουµε την υπόθεση ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια 

συνάρτηση κατανοµής ως προς τις επιδόσεις τους στις γεωµετρικές ερµηνείες (U = 344, p–value < 

0,001), τις διαδικασίες (U = 375,5, p–value < 0,001), το δείκτη επίδοσης υπολογισµών–γεωµετρικών 
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ερµηνειών–διαδικασιών (U = 340,5, p–value < 0,001) και τις επιδόσεις τους στο µετά–τεστ (U = 381, p–

value < 0,001).       

Test Statisticsa

1295,500 1144,500 344,000 375,500 340,500 381,000
2621,500 2575,500 1775,000 1806,500 1771,500 1812,000
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,709 ,169 ,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
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υπολ. - γεωµ.
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Βαθµός
επίδοσης
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µετα-τεστ

Grouping Variable: Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Απειροστικός ΙΙ;a. 
 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα παίρνουµε από την εφαρµογή του µη παραµετρικού κριτηρίου 

Kolmogorov–Smirnov Z test, µε το οποίο ελέγχουµε αν οι αθροιστικές συναρτήσεις κατανοµής των δύο 

δειγµάτων προέρχονται από την ίδια κατανοµή. Ειδικότερα:   

Test Statisticsa

,072 ,115 ,637 ,651 ,669 ,612
,041 ,115 ,637 ,651 ,669 ,612

-,072 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
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Grouping Variable: Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Απειροστικός ΙΙ;a. 
 

 

11.2.2. Έλεγχος 1ης ερευνητικής υπόθεσης για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή)  

Προσκαλούµενο δείγµα 

Ως προσκαλούµενο δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που έδωσαν το προ–τεστ, ένα 

σύνολο 75 φοιτητών. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, αρχικά ανάλογα µε το αν εξέφρασαν 

επιθυµία να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια και σε δεύτερη φάση µε τρόπο ώστε οι οµάδες να 

παρουσιάζουν στατιστική «ισοδυναµία» ως προς την επίδοση των φοιτητών στο προ – τεστ. Οι δύο 

οµάδες είχαν αντίστοιχα µέγεθος 36 και 39 φοιτητές.      

Group Statistics

36 5,53 1,576 ,263
39 5,54 1,484 ,238

Επιλέχθηκαν για τα
εργαστήρια
Ναι
Όχι

Βαθµός επίδοσης στο
προ-τεστ

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Το µέγεθος των δύο δειγµάτων (36 και 39 φοιτητές αντίστοιχα) δεν µας εξασφαλίζει µε ασφάλεια 

τις προϋποθέσεις των παραµετρικών κριτηρίων. Ενδείκνυται λοιπόν ο έλεγχος της κανονικότητας των δύο 
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δειγµάτων (Test of Normality) µέσω του test των Kolmogorov–Smirnov. Τα αποτελέσµατα (Πειραµατική 

Οµάδα: Statistic = 0,187, df = 36, p–value = 0,003, Οµάδα Ελέγχου: Statistic = 0,206, df = 36, p–value 

< 0,001) έδειξαν ότι δεν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι παρατηρήσεις για τις επιδόσεις των φοιτητών 

των δύο οµάδων ακολουθούν τη κανονική κατανοµή.       

Tests of Normality

,187 36 ,003
,206 39 ,000

Επιλέχθηκαν για τα
εργαστήρια
Ναι
Όχι

Βαθµός επίδοσης στο
προ-τεστ

Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Ενδείκνυται η εφαρµογή µη παραµετρικών κριτηρίων για τον έλεγχο της ισοδυναµίας των δύο 

οµάδων. Από το κριτήριο Mann – Whitney (U = 698,5, p–value = 0,970) προκύπτει ότι δεν µπορούµε να 

απορρίψουµε την υπόθεση ότι οι δύο οµάδες είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση 

κατανοµής ως προς την επίδοση τους στο προ – τεστ.   

Test Statisticsa

698,500
1364,500

-,038
,970

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
επίδοσης στο
προ-τεστ

Grouping Variable: Φοιτητές που επιλέχθηκαν για
τα εργαστήρια του µαθήµατος Άλγεβρα (Επιλογή)

a. 

       

Συµµετέχον δείγµα 

Ως συµµετέχον δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που έδωσαν το µετά–τεστ, ένα 

σύνολο 69 φοιτητών. Από αυτούς, οι µεν που παρακολούθησαν το πρόγραµµα στα εργαστήρια ήταν 34, 

ενώ οι δε που παρακολούθησαν καθολικά το παραδοσιακό πρόγραµµα ήταν 35.   

 

Προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα 

Ως προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών για τους οποίους είχαµε 

επιδόσεις τόσο στο προ – τεστ όσο και στο µετά – τεστ, ένα σύνολο 61 φοιτητών. Από αυτούς, οι 31 

είχαν παρακολουθήσει τα εργαστήρια (Πειραµατική Οµάδα) ενώ οι υπόλοιποι 30 δεν είχαν 

παρακολουθήσει τα εργαστήρια (Οµάδα Ελέγχου).  

Τα περιγραφικά µεγέθη (µέγεθος δείγµατος, µέσος όρος και τυπική απόκλιση) των επιδόσεων των 

φοιτητών των δύο οµάδων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Group Statistics

31 5,39 1,606 ,288
30 5,33 1,398 ,255
31 7,94 1,569 ,282

30 7,50 1,776 ,324

31 5,42 1,963 ,352
30 2,50 1,280 ,234
31 6,90 2,785 ,500
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Η γραφική αναπαράσταση των παραπάνω µεγεθών µπορεί να γίνει µε το παρακάτω συγκεντρωτικό 

θηκόγραµµα (Boxplot): 
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Οι κατανοµές των συχνοτήτων των φοιτητών ως προς τις επιδόσεις τους στο προ–τεστ και στο 

µετά–τεστ, αλλά και ως προς τους υπολογισµούς, τις γεωµετρικές ερµηνείες, τις διαδικασίες και το δείκτη 

επίδοσης ως προς τα παραπάνω τρία επίπεδα, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες για τις δύο 

οµάδες, την Πειραµατική Οµάδα και την Οµάδα Ελέγχου:      
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Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Άλγεβρα (Επιλογή); Ναι
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Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Άλγεβρα (Επιλογή); Όχι
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 Το µέγεθος των δύο δειγµάτων (31 και 30 φοιτητές αντίστοιχα) δεν µας εξασφαλίζει µε ασφάλεια 

τις προϋποθέσεις των παραµετρικών κριτηρίων. Ενδείκνυται λοιπόν ο έλεγχος της κανονικότητας των δύο 

δειγµάτων (Test of Normality) µέσω του test των Kolmogorov–Smirnov. Τα αποτελέσµατα, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα, έδειξαν ότι µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι παρατηρήσεις ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή µόνο για το δείγµα των επιδόσεων των φοιτητών της Πειραµατικής Οµάδας στους 

υπολογισµούς (Statistic = 0,144, df = 31, p–value = 0,102) σε επίπεδο σηµαντικότητας 5 %, ενώ  για τις 

επιδόσεις των φοιτητών της Οµάδας Ελέγχου στους υπολογισµούς δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή 

συµπεράσµατα (Statistic = 0,167, df = 30, p–value = 0,031).    
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Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Ενδείκνυται η εφαρµογή µη παραµετρικών κριτηρίων για τον έλεγχο της ισοδυναµίας και της 

πιθανής διαφοροποίησης των δύο οµάδων ως προς τις διάφορες επιδόσεις. Από το κριτήριο Mann – 

Whitney προκύπτει ότι η Πειραµατική Οµάδα και η Οµάδα Ελέγχου µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι 

υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις επιδόσεις τους στο προ–τεστ (F = 

465, p–value = 1,000) και τους υπολογισµούς (F = 397,5, p–value = 0,323), ενώ µπορούµε να 

απορρίψουµε την υπόθεση ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς 

τις επιδόσεις τους στις γεωµετρικές ερµηνείες (F = 130, p–value < 0,001), τις διαδικασίες (F = 180, p–

value < 0,001), το δείκτη επίδοσης υπολογισµών–γεωµετρικών ερµηνειών–διαδικασιών (F = 176, p–value 

< 0,001) και τις επιδόσεις τους στο µετά–τεστ (F = 185,5, p–value < 0,001).      

Test Statisticsa

465,000 397,500 130,000 180,000 176,000 185,500
930,000 862,500 595,000 645,000 641,000 650,500

,000 -,988 -4,894 -4,192 -4,184 -4,103
1,000 ,323 ,000 ,000 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
επίδοσης

στο
προ-τεστ

Βαθµός
ως προς
τους

υπολογ.

Βαθµός
ως προς
τις γεωµ.
ερµηνείες

Βαθµός ως
προς τις

διαδικασίες

∆είκτης
επίδοσης

υπολ. - γεωµ.
ερµηνειών -
διαδικασιών

Βαθµός
επίδοσης

στο
µετα-τεστ

Grouping Variable: Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Άλγεβρα (Επιλογή);a. 
 

Από το κριτήριο Kolmogorov – Smirnov προκύπτει ότι µπορούµε να θεωρήσουµε για την 

Πειραµατική Οµάδα και την Οµάδα Ελέγχου ότι οι αθροιστικές συναρτήσεις κατανοµής τους προέρχονται 

από την ίδια κατανοµή ως προς τις επιδόσεις τους στο προ–τεστ (Z = 0,252, p–value = 1,000) και τους 

υπολογισµούς (Z = 0,676, p–value = 0,751), ενώ µπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση ως 

προς τις επιδόσεις τους στις γεωµετρικές ερµηνείες (Z = 2,645, p–value = < 0,001), τις διαδικασίες (Z = 

3,149, p–value < 0,001), το δείκτη επίδοσης υπολογισµών–γεωµετρικών ερµηνειών–διαδικασιών (Z = 

2,897, p–value < 0,001) και τις επιδόσεις τους στο µετά–τεστ (Z = 2,632, p–value < 0,001).      
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Test Statisticsa

,065 ,173 ,677 ,806 ,742 ,674
,030 ,000 ,000 ,194 ,065 ,097

-,065 -,173 -,677 -,806 -,742 -,674

,252 ,676 2,645 3,149 2,897 2,632

1,000 ,751 ,000 ,000 ,000 ,000

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
επίδοσης

στο
προ-τεστ

Βαθµός
ως προς
τους

υπολογ.

Βαθµός
ως προς
τις γεωµ. 
ερµηνείες

Βαθµός
ως προς

τις
διαδικ.

∆είκτης
επίδοσης

υπολ. - γεωµ.
ερµηνειών -
διαδικασιών

Βαθµός
επίδοσης

στο
µετα-τεστ

Grouping Variable: Παρακολουθήσατε τα εργαστήρια του µαθήµατος Άλγεβρα (Επιλογή);a. 
 

 

11.2.3. Αποτελέσµατα του ελέγχου της 1ης ερευνητικής υπόθεσης 

Η πειραµατική ερευνητική στρατηγική εφαρµόστηκε στα µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και 

Άλγεβρα (Επιλογή), για τον έλεγχο της 1ης ερευνητικής υπόθεσης. Από τα περιγραφικά µεγέθη, τις 

κατανοµές των επιδόσεων των φοιτητών και τα παραµετρικά και µη παραµετρικά κριτήρια, προκύπτουν 

τα αποτελέσµατα:  

α) Η Πειραµατική Οµάδα και η Οµάδα Ελέγχου εµφανίστηκαν ισοδύναµες ως προς την επίδοση 

τους  στο προ–τεστ.  

β) Μετά την εφαρµογή της διαφοροποιηµένης διδακτικής προσέγγισης, οι δύο οµάδες εµφάνισαν 

οµοιότητα στην επίδοση τους στους υπολογισµούς, ενώ εµφάνισαν σηµαντική διαφοροποίηση στις 

γεωµετρικές ερµηνείες, στις διαδικασίες, αλλά και στη συνολική επίδοση των φοιτητών, τόσο στο δείκτη 

επίδοσης υπολογισµών – γεωµετρικών ερµηνειών – διαδικασιών αλλά και στην επίδοση στο µετά–τεστ, 

ειδικότερα οι επιδόσεις των φοιτητών της Πειραµατικής Οµάδας ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες από τις 

επιδόσεις των φοιτητών της Οµάδας Ελέγχου.     

 

11.3. Έλεγχος επίδοσης φοιτητών στις τελικές εξετάσεις συγκριτικά µε το 

πρόγραµµα διδασκαλίας 

Όπως αναφέραµε στην παράγραφο 10.3.2., προκειµένου να ελέγξουµε την ισχύ της 2ης 

ερευνητικής υπόθεσης χρησιµοποιήσαµε την ex post facto σύγκριση (ή σύγκριση διαφορικών οµάδων). 

Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές που εξετάστηκαν στις τελικές εξετάσεις Ιουνίου 2004 των 

µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή).  

Ως διαφορική µεταβλητή θεωρήσαµε το αν οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το πειραµατικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας στα εργαστήρια, οπότε διαµορφώθηκαν δύο οµάδες (Πειραµατική Οµάδα και 

Οµάδα Ελέγχου).  Ως συγκρινόµενη µεταβλητή θεωρήσαµε την επίδοση των φοιτητών στις τελικές 

εξετάσεις των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) αντίστοιχα.  

Προκειµένου να ελέγξουµε την «ισοδυναµία» των οµάδων πριν την εφαρµογή του 

διαφοροποιηµένου προγράµµατος διδασκαλίας συγκρίναµε τις δύο διαφορικές οµάδες ως προς την 

επίδοση των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις ενός προηγούµενου µαθήµατος. Ειδικότερα για το µάθηµα 
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Απειροστικός Λογισµός ΙΙ χρησιµοποιήσαµε το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός Ι (του Α΄ εξαµήνου) και για 

το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) το µάθηµα Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα (επίσης του Α΄ εξαµήνου).  

Ως συµµετέχον δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που συµµετείχαν στις τελικές εξετάσεις 

των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) αντίστοιχα. Ως προµηθεύον τα δεδοµένα 

δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών για τους οποίους είχαµε βαθµολογίες τόσο στις τελικές 

εξετάσεις του µαθήµατος όσο και στις τελικές εξετάσεις του αντίστοιχου προηγούµενου µαθήµατος, όπως 

καθορίστηκε παραπάνω.   

Ο έλεγχος για την ισοδυναµία των δύο οµάδων πριν την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος, αλλά και για πιθανή διαφοροποίηση τους µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος έγινε τόσο µε περιγραφικές µεθόδους αλλά και µε µεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής. 

Ειδικότερα από πλευράς µεθόδων Επαγωγικής Στατιστικής, χρησιµοποιήθηκαν τρία κριτήρια: το 

παραµετρικό κριτήριο t–test για την ισότητα των µέσων δύο ανεξάρτητων δειγµάτων  και τα µη 

παραµετρικά κριτήρια Mann–Whitney U test και Kolmogorov–Smirnov Z test.  

Η ανάλυση έγινε ξεχωριστά για τους φοιτητές των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και 

Άλγεβρα (Επιλογή), προκειµένου να παρατηρηθούν και να ελεγχθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές 

αναφορικά µε το διαφοροποιηµένο πρόγραµµα σε δύο διαφορετικά δείγµατα (τα οποία βέβαια 

επικαλύπτονται) και να µπορέσουµε να βγάλουµε γενικότερα συµπεράσµατα.  

 

11.3.1. Έλεγχος 2ης ερευνητικής υπόθεσης για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ  

Συµµετέχον δείγµα 

Ως συµµετέχον δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που συµµετείχαν στις τελικές εξετάσεις 

του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, ένα σύνολο 332 φοιτητών. Από αυτούς, οι µεν που είχαν 

παρακολουθήσει το πρόγραµµα στα εργαστήρια ήταν 55, ενώ οι δε που παρακολούθησαν καθολικά το 

παραδοσιακό πρόγραµµα ήταν 277.   

Group Statistics

55
277

51

236

Φοιτητές που παρακολού-
θησαν τα εργαστήρια
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Βαθµός εξετάσεων
Απειροστικού ΙΙ

Βαθµός εξετάσεων
Απειροστικού Ι

             
N

 
Προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα 

Ως προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών για τους οποίους είχαµε 

βαθµολογίες τόσο στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός ΙΙ όσο και στις τελικές 

εξετάσεις του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός Ι, ένα σύνολο 289 φοιτητών. Από αυτούς οι 51 είχαν 

παρακολουθήσει τα εργαστήρια (Πειραµατική Οµάδα) ενώ οι υπόλοιποι 236 δεν είχαν παρακολουθήσει τα 

εργαστήρια (Οµάδα Ελέγχου).  
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Τα περιγραφικά µεγέθη της βαθµολογίας των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις  παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

Group Statistics

51 4,76 2,346 ,329
236 4,28 2,364 ,154

51 4,82 2,104 ,295

236 2,93 2,340 ,152

Φοιτητές που παρακολού-
θησαν τα εργαστήρια
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Βαθµός εξετάσεων
Απειροστικού Ι

Βαθµός εξετάσεων
Απειροστικού ΙΙ

N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean

 
Οι κατανοµές της βαθµολογίας των φοιτητών ως προς τα µαθήµατα Απειροστικός Ι και 

Απειροστικός ΙΙ και τα αντίστοιχα ραβδογράµµατα (Barcharts) δίνονται παρακάτω: 

Crosstabulation

4 17
7,8% 7,2%

3 32
5,9% 13,6%

0 12
,0% 5,1%

8 20
15,7% 8,5%

0 3
,0% 1,3%

18 89
35,3% 37,7%

9 30
17,6% 12,7%

4 14
7,8% 5,9%

1 13
2,0% 5,5%

4 5
7,8% 2,1%

0 1
,0% ,4%

51 236
100,0% 100,0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Βαθµολογία
εξετάσεων
Απειρο-
στικού Ι

Total

Ναι Όχι

Φοιτητές που
παρακολούθησαν
τα εργαστήρια

Crosstabulation

2 43
3,9% 18,2%

1 33
2,0% 14,0%

4 40
7,8% 16,9%

5 42
9,8% 17,8%

5 4
9,8% 1,7%

18 38
35,3% 16,1%

10 16
19,6% 6,8%

0 13
,0% 5,5%

4 4
7,8% 1,7%

0 2
,0% ,8%

2 1
3,9% ,4%

51 236
100% 100,0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Βαθµολογία
εξετάσεων
Απειρο-
στικού ΙΙ

Total

Ναι Όχι

Φοιτητές που
παρακολούθησαν
τα εργαστήρια
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Η γραφική αναπαράσταση των παραπάνω µεγεθών µπορεί να γίνει µε το παρακάτω συγκεντρωτικό 

θηκόγραµµα (Boxplot): 

ΌχιΝαι

Φοιτητές που παρακολούθησαν
τα εργαστήρια

10

8

6

4

2

0

32

1

Βαθµός
εξετάσεων
Απειροστικού ΙΙ

Βαθµός
εξετάσεων
Απειροστικού Ι
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Για τον έλεγχο της ισοδυναµίας ή της διαφοροποίησης των οµάδων χρησιµοποιήθηκαν τρία 

κριτήρια, το t – test για την ισότητα των µέσων δύο ανεξάρτητων δειγµάτων (παραµετρικό κριτήριο), το 

κριτήριο Mann – Whitney και το κριτήριο Kolmogorov – Smirnov (µη παραµετρικά). Οι δύο οµάδες 

(Πειραµατική Οµάδα και Οµάδα Ελέγχου) έχουν αντίστοιχα µέγεθος 51 και 236 φοιτητές, οπότε 

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραµετρικών κριτηρίων (µέγεθος δείγµατος ≥ 30).  

Αρχικά ελέγχουµε αν οι πληθυσµοί από τους οποίους θεωρήθηκαν τα δείγµατα µπορούν να 

θεωρηθούν οµοιογενείς (έχουν ίσες τυπικές αποκλίσεις). Στην περίπτωση του Απειροστικού Λογισµού Ι τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου ισότητας των διακυµάνσεων έδειξαν ότι οι πληθυσµοί από τους οποίους 

θεωρήθηκαν τα δείγµατα µπορούν να θεωρηθούν οµοιογενείς, αφού F = 1,080, p–value = 0,300 και για 

235 βαθµούς ελευθερίας στον αριθµητή και 50 στον παρονοµαστή οι κρίσιµες F – τιµές σε επίπεδα 

σηµαντικότητας 5% και 1% είναι 1,46 και 1,71 αντίστοιχα.  Εφαρµόζουµε λοιπόν το t–test για 

ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγµατα που προέρχονται από οµοιογενείς πληθυσµούς. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι οι δύο οµάδες δεν παρουσιάζουν διαφορά ως προς τη µέση επίδοση τους στις τελικές 

εξετάσεις του µαθήµατος Απειροστικός Ι, εφόσον t = 1,330, p–value = 0,958 και για 285 βαθµούς 

ελευθερίας οι κρίσιµες t – τιµές σε επίπεδα σηµαντικότητας 5% και 1% είναι 1,64 και 2,33 αντίστοιχα.   

Στην περίπτωση του Απειροστικού Λογισµού IΙ σχετικά µε τον έλεγχο ισότητας των διακυµάνσεων, 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι πληθυσµοί από τους οποίους θεωρήθηκαν τα δείγµατα είναι 

ανοµοιογενείς, αφού F = 4,337, p–value = 0,038 και για 235 βαθµούς ελευθερίας στον αριθµητή και 50 

στον παρονοµαστή οι κρίσιµες F – τιµές σε επίπεδα σηµαντικότητας 5% και 1% είναι 1,46 και 1,71 

αντίστοιχα. Εφαρµόζουµε λοιπόν το t–test για ανεξάρτητα ανισοπληθή δείγµατα που προέρχονται από 

ανοµοιογενείς πληθυσµούς.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι δύο οµάδες παρουσιάζουν διαφορά ως προς τη µέση επίδοση τους 

στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος Απειροστικός ΙΙ, εφόσον t = 5,702, p–value < 0,001 και σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%, t1 = 1,68, t2 = 1,64 και η διορθωµένη t’ κρίσιµη τιµή είναι 1,67156. 

Independent Samples Test

1,080 ,300 1,330 285 ,184

1,337 73,602 ,185

4,337 ,038 5,324 285 ,000

5,702 79,094 ,000

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Βαθµός εξετάσεων
Απειροστικού Ι

Βαθµός εξετάσεων
Απειροστικού ΙΙ

F Sig.

Levene's Test for
Equality of
Variances

t df
Sig.

(2-tailed)

t-test for Equality of Means

 
Από το κριτήριο Mann – Whitney προκύπτει ότι η Πειραµατική Οµάδα και η Οµάδα Ελέγχου 

µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τη 

βαθµολογία τους στον Απειροστικό Ι (U = 5336,5, p–value = 0,191), ενώ µπορούµε να απορρίψουµε την 
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παραπάνω υπόθεση για τη βαθµολογία των οµάδων στον Απειροστικό ΙΙ (U = 3331,5, p–value < 0,001). 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα παίρνουµε από την εφαρµογή του κριτηρίου Kolmogorov–Smirnov Z test, µε το 

οποίο ελέγχουµε αν οι αθροιστικές συναρτήσεις κατανοµής των δύο δειγµάτων προέρχονται από την ίδια 

κατανοµή (Απειροστικός Ι: Ζ = 0,785, p–value = 0,569 και Απειροστικός ΙΙ: Ζ = 2,812, p–value < 0,001).       

Test Statisticsa

5336,500 3331,500
33302,500 31297,500

-1,306 -5,054
,191 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
εξετάσεων

Απειροστικού Ι

Βαθµός
εξετάσεων

Απειροστικού
ΙΙ

Grouping Variable: Φοιτητές που
παρακολούθησαν τα εργαστήρια

a. 

 
Test Statisticsa

,121 ,434
,121 ,434

-,006 ,000
,785 2,812
,569 ,000

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
εξετάσεων

Απειροστικού Ι

Βαθµός
εξετάσεων

Απειροστικού
ΙΙ

Grouping Variable: Φοιτητές που παρακολούθησαν τα εργαστήριαa. 
 

 

11.3.2. Έλεγχος 2ης ερευνητικής υπόθεσης για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή)  

Συµµετέχον δείγµα 

Ως συµµετέχον δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών που συµµετείχαν στις τελικές εξετάσεις 

του µαθήµατος Άλγεβρα (Επιλογή), ένα σύνολο 130 φοιτητών. Από αυτούς, 33 είχαν παρακολουθήσει το 

πρόγραµµα στα εργαστήρια, ενώ 97 φοιτητές όχι.  

Group Statistics

33
97
32

91

Φοιτητές που παρακολού-
θησαν τα εργαστήρια
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Βαθµός εξετάσεων
Άλγεβρας (Επιλ.)

Βαθµός Εφαρµ.
Γραµ. Άλγεβρας

            
N

 
Προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα 

Ως προµηθεύον τα δεδοµένα δείγµα θεωρήσαµε το σύνολο των φοιτητών για τους οποίους είχαµε 

βαθµολογίες τόσο στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος Άλγεβρα (Επιλογή) όσο και στις τελικές εξετάσεις 

του µαθήµατος Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα, ένα σύνολο 123 φοιτητών. Από αυτούς οι 32 είχαν 
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παρακολουθήσει τα εργαστήρια (Πειραµατική Οµάδα) ενώ οι υπόλοιποι 91 δεν είχαν παρακολουθήσει τα 

εργαστήρια (Οµάδα Ελέγχου).  

Τα περιγραφικά µεγέθη της βαθµολογίας των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις  παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

Group Statistics

32 5,66 3,012 ,532
91 5,56 2,291 ,240
32 6,44 2,313 ,409

91 4,27 2,890 ,303

Φοιτητές που παρακολού-
θησαν τα εργαστήρια
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Βαθµός Εφαρµ.
Γραµ. Άλγεβρας

Βαθµός εξετάσεων
Άλγεβρας (Επιλ.)

         
N Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

 

Οι κατανοµές της βαθµολογίας των φοιτητών ως προς τα µαθήµατα Απειροστικός Ι και 

Απειροστικός ΙΙ και τα αντίστοιχα ραβδογράµµατα (Barcharts) δίνονται παρακάτω: 

Crosstabulation

3 2
9,4% 2,2%

1 2
3,1% 2,2%

3 6
9,4% 6,6%

1 9
3,1% 9,9%

0 4
,0% 4,4%

7 20
21,9% 22,0%

2 18
6,3% 19,8%

3 12
9,4% 13,2%

6 8
18,8% 8,8%

5 7
15,6% 7,7%

1 3
3,1% 3,3%

32 91
100% 100,0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Βαθµoλογία
εξετάσεων
Εφαρµοσµ.
Γραµµικής
Άλγεβρας

Total

Ναι Όχι

Φοιτητές που
παρακολούθησαν
τα εργαστήρια

Crosstabulation

0 13
,0% 14,3%

0 1
,0% 1,1%

0 4
,0% 4,4%

3 12
9,4% 13,2%

2 11
6,3% 12,1%

0 2
,0% 2,2%

5 14
15,6% 15,4%

6 12
18,8% 13,2%

3 9
9,4% 9,9%

8 5
25,0% 5,5%

2 6
6,3% 6,6%

3 2
9,4% 2,2%

32 91
100,0% 100%

0

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Βαθµολογία
εξετάσεων
Άλγεβρας
(Επιλ.)

Total

Ναι Όχι

Φοιτητές που
παρακολούθησαν
τα εργαστήρια
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109876543210

Βαθµός εξετάσεων
Εφαρµ. Γραµ. Άλγεβρας

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Pe
rc

en
t Όχι

Ναι

Φοιτητές που
παρακολούθησαν
τα εργαστήρια

  

1098765432110

Βαθµός εξετάσεων
Άλγεβρας (Επιλ.)

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Pe
rc

en
t Όχι

Ναι

Φοιτητές που
παρακολούθησαν
τα εργαστήρια

 

Η γραφική αναπαράσταση των παραπάνω µεγεθών µπορεί να γίνει µε το παρακάτω συγκεντρωτικό 

θηκόγραµµα (Boxplot): 

ΌχιΝαι

Φοιτητές που παρακολούθησαν
τα εργαστήρια

10

8

6

4

2

0
80

Βαθµός
εξετάσεων
Άλγεβρας
(Επιλ.)

Βαθµός
Εφαρµ. Γραµ.
Άλγεβρας
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Το µέγεθος του δείγµατος της Πειραµατικής Οµάδας (32 φοιτητές) δεν µας εξασφαλίζει µε 

ασφάλεια τις προϋποθέσεις των παραµετρικών κριτηρίων. Ενδείκνυται λοιπόν ο έλεγχος της 

κανονικότητας των δειγµάτων των βαθµολογιών της Πειραµατικής Οµάδας στα µαθήµατα Εφαρµοσµένη 

Γραµµική Άλγεβρα και Άλγεβρα (Επιλογή) µέσω του test των Kolmogorov–Smirnov. Τα αποτελέσµατα, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, έδειξαν ότι δεν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα 

σχετικά µε το αν οι βαθµολογίες της Πειραµατικής Οµάδας ακολουθούν την κανονική κατανοµή σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 5 % (Εφαρµ. Γραµ. Άλγεβρα: Statistic = 0,164, df = 32, p–value = 0,029 και 

Άλγεβρα (Επιλ.): Statistic = 0,157, df = 32, p–value = 0,045).    

Tests of Normality

,164 32 ,029
,151 91 ,000
,157 32 ,045

,127 91 ,001

Φοιτητές που παρακολού-
θησαν τα εργαστήρια
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Βαθµός Εφαρµ.
Γραµ. Άλγεβρας

Βαθµός εξετάσεων
Άλγεβρας (Επιλ.)

Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Συνεπώς ενδείκνυται η εφαρµογή µη παραµετρικών κριτηρίων για τον έλεγχο της ισοδυναµίας και 

της πιθανής διαφοροποίησης των δύο οµάδων ως προς τις βαθµολογίες των φοιτητών. Από το κριτήριο 

Mann – Whitney προκύπτει ότι η Πειραµατική Οµάδα και η Οµάδα Ελέγχου µπορούν να θεωρηθούν ότι 

είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις βαθµολογίες των φοιτητών 

στην Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα (F = 1360,5, p–value = 0,578), ενώ µπορούµε να απορρίψουµε 

την παραπάνω υπόθεση για τις βαθµολογίες των φοιτητών στην Άλγεβρα (Επιλογή) (F = 834,5, p–value 

< 0,001).      

Test Statisticsa

1360,500 834,500
5546,500 5020,500

-,556 -3,607
,578 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
Εφαρµ. Γραµ.
Άλγεβρας

Βαθµός
εξετάσεων
Άλγεβρας

(Επιλ.)

Grouping Variable: Φοιτητές που
παρακολούθησαν τα εργαστήρια

a. 

 
Από το κριτήριο Kolmogorov – Smirnov προκύπτει ότι µπορούµε να θεωρήσουµε για την 

Πειραµατική Οµάδα και την Οµάδα Ελέγχου ότι οι αθροιστικές συναρτήσεις κατανοµής τους προέρχονται 

από την ίδια κατανοµή ως προς τις βαθµολογίες των φοιτητών στην Εφαρµοσµένη Γραµµική Άλγεβρα (Z 

= 0,862, p–value = 0,447), ενώ µπορούµε οριακά να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση για τις 

βαθµολογίες των φοιτητών στην Άλγεβρα (Επιλογή) (Z = 1,539, p–value = 0,018) σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5 %. 
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Test Statisticsa

,177 ,316
,177 ,316

-,109 ,000
,862 1,539
,447 ,018

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Βαθµός
Εφαρµ. Γραµ.
Άλγεβρας

Βαθµός
εξετάσεων
Άλγεβρας

(Επιλ.)

Grouping Variable: Φοιτητές που παρακολούθησαν τα εργαστήριαa. 
 

 

11.3.3. Αποτελέσµατα του ελέγχου της 2ης ερευνητικής υπόθεσης 

Η ex post facto σύγκριση (ή σύγκριση διαφορικών οµάδων) εφαρµόστηκε στα µαθήµατα 

Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), για τον έλεγχο της 2ης ερευνητικής υπόθεσης. Από τα 

περιγραφικά µεγέθη, τις κατανοµές των επιδόσεων των φοιτητών και τα παραµετρικά και µη παραµετρικά 

κριτήρια, προκύπτουν τα αποτελέσµατα:  

α) Για καθένα από τα µαθήµατα Απειροστικός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), η Πειραµατική Οµάδα και η 

Οµάδα Ελέγχου εµφανίστηκαν ισοδύναµες ως προς την βαθµολογία των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις 

ενός προηγούµενου µαθήµατος, ειδικότερα στα µαθήµατα Απειροστικός Ι και Εφαρµοσµένη Γραµµική 

Άλγεβρα αντίστοιχα.  

β) Μετά την εφαρµογή της διαφοροποιηµένης διδακτικής προσέγγισης, οι δύο οµάδες εµφάνισαν 

σηµαντική διαφοροποίηση στην βαθµολογία των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του καθενός από τα 

µαθήµατα Απειροστικός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), ειδικότερα οι επιδόσεις των φοιτητών της Πειραµατικής 

Οµάδας ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες από τις επιδόσεις των φοιτητών της Οµάδας Ελέγχου.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΝ – ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

12.1. Εισαγωγή  

Το κεφάλαιο 12 ασχολείται µε τη µελέτη του 1ου διερευνητικού ερωτήµατος, όπως διατυπώθηκε και 

αναπτύχθηκε στην παράγραφο 10.3.3. Προκειµένου να µελετήσουµε το 1ο διερευνητικό ερώτηµα, 

χρησιµοποιήσαµε την διερευνητική – περιγραφική στρατηγική, την επαγωγική ανάλυση και την 

πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων.  

Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα 

(Επιλογή), που είχαν παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας στα εργαστήρια και 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων απέναντι στη διδακτική προσέγγιση µε τη 

βοήθεια του υπολογιστή. 

Η διερευνητική – περιγραφική ανάλυση περιλαµβάνει τέσσερις θεµατικούς άξονες: α) Γενικά 

χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν,  β) Επίδοση των φοιτητών µετά την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας, γ) Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο 

εργαστήριο και δ) Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή, µε επιµέρους 

άξονες: δ1) Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, δ2) Χαρακτηριστικά 

ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης και δ3) Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής 

προσέγγισης. 

Η επαγωγική ανάλυση περιλαµβάνει τη µελέτη οµοιοτήτων και διαφορών στις απόψεις µεταξύ 

οµάδων φοιτητών που συναντώνται στο δείγµα. Ειδικότερα έγινε οµαδοποίηση των φοιτητών ανάλογα µε 

το φύλο και την εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και µελέτη µε µη παραµετρικά κριτήρια, σε συνδυασµό 

µε τους πίνακες συνάφειας.             

Η πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων βασίστηκε στις µεθόδους της Ανάλυσης Πολλαπλών 

Αντιστοιχιών και της Αυτόµατης Ταξινόµησης, για τη δηµιουργία οµοιογενών οµάδων ατόµων.  

Η ανάλυση βασίστηκε σε δεδοµένα (data) που συλλέχθηκαν από: α) Tην κωδικοποίηση του 

ερωτηµατολογίου διαθέσεων – στάσεων απέναντι στη διδακτική προσέγγιση µε τη βοήθεια του 

υπολογιστή και β) Tην κωδικοποίηση της αξιολόγησης του ερωτηµατολογίου γνώσεων – δεξιοτήτων µετά 

την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας (µετά–τεστ) και γ) Tις βαθµολογίες των 

φοιτητών στις τελικές εξετάσεις των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή). 

Οι βαθµολογίες των φοιτητών στο µετά – τεστ (υπολογισµοί, γεωµετρικές ερµηνείες, διαδικασίες, 

δείκτης επίδοσης και συνολική επίδοση) και στις τελικές εξετάσεις των µαθηµάτων επανακωδικοποιήθηκαν 

ως µεταβλητές διάταξης ως εξής: 
Προηγούµενες τιµές Νέες τιµές Χαρακτηρισµός 

0 – 2 1 Άσχηµα 

3 – 4 2 Μέτρια 

5 – 6 3 Καλά 

7 – 8 4 Πολύ καλά 

9 – 10 5 Άριστα 
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Οι απαντήσεις των φοιτητών στην επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης, µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως εξής: 

α) Θετική στάση ή άποψη απέναντι στις απόψεις που εκφράζουν οι ερωτήσεις θεωρούµε ότι 

εκφράζουν απαντήσεις από 5 και πάνω.  

β) Απόλυτα θετική απάντηση θεωρούµε ότι εκφράζουν οι απαντήσεις 6 και 7.  

γ) Η απάντηση 4 εκφράζει τη µη λήψη θέσης σχετικά µε την άποψη που εκφράζεται. 

δ)  Αρνητική στάση ή άποψη εκφράζουν απαντήσεις από 3 και κάτω. 

ε) Απόλυτα αρνητική απάντηση θεωρούµε ότι εκφράζουν οι απαντήσεις 1 και 2.    

Η ανάλυση έγινε ξεχωριστά για τους φοιτητές των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και 

Άλγεβρα (Επιλογή), προκειµένου να παρατηρηθούν και να ελεγχθούν οι διαθέσεις – στάσεις των φοιτητών 

σε δύο διαφορετικά δείγµατα (τα οποία είναι βέβαια επικαλυπτόµενα) και να µπορέσουµε να βγάλουµε 

γενικότερα συµπεράσµατα.  

 

12.2. ∆ιερευνητική – περιγραφική ανάλυση για το 1ο διερευνητικό ερώτηµα   

12.2.1 ∆ιερευνητική – περιγραφική ανάλυση για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός 

ΙΙ  

12.2.1.1. Γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν 

Οι φοιτητές που συµµετείχαν στο δείγµα του 1ου διερευνητικού ερωτήµατος για το µάθηµα 

Απειροστικός Λογισµός Ι ήταν 54. Ως προς το φύλο, 19 ήταν αγόρια (35,2 %) και 35 ήταν κορίτσια (64,8 

%). 

19 35,2%
35 64,8%
54 100,0%

Αγόρια
Κορίτσια
Total

Count %
Φύλο

 

Οι περισσότεροι από τους φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα διαθέσεων δήλωσαν ότι έκαναν 

χρήση του υπολογιστή είτε στο Πανεπιστήµιο (72,2 %) είτε στο σπίτι (85,2 %).  

39 72,2% 46 85,2%
15 27,8% 8 14,8%
54 100,0% 54 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %

Χρησιµοποιείτε υπολογιστή
στο πανεπιστήµιο;

Count %

Χρησιµοποιείτε
υπολογιστή στο σπίτι;

 
Ως προς την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή, το 50,0 % των φοιτητών δήλωσε ότι έκανε 

χρήση του υπολογιστή για περισσότερο από 3 χρόνια, το 30,8 % από 1 έως 3 χρόνια και το 19,2 % 

λιγότερο από 1 χρόνο.  
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10 19,2%
16 30,8%
26 50,0%
52 100,0%

Λιγότερο από 1 χρόνο
1 έως 3 χρόνια
Περισσότερο από 3 χρόνια
Total

Count %

Πόσο καιρό χρησιµοποιείτε
τον υπολογιστή;

 

Οι φοιτητές δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν τον υπολογιστή κυρίως ως κειµενογράφο (88,46 %), για 

στατιστικά προγράµµατα (23,1 %), για προγραµµατισµό (17,3 %), για παιχνίδια (51,9 %) ή κάνουν 

χρήση του διαδικτύου (69,2 %). Το 3,8 % των φοιτητών δήλωσε άλλη χρήση, ειδικότερα «επεξεργασία 

φωτογραφίας / ζωγραφική» και «µουσική ή προβολή ταινιών». 

Στην ερώτηση για το ενδιαφέρον των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή, θετική στάση (5 και πάνω) 

εξέφρασε το 88,4 % των φοιτητών. Μάλιστα  το 69,2 % των φοιτητών έδωσε απόλυτα θετική απάντηση 

(6 ή 7).  

2 3,8%
2 3,8%
2 3,8%

10 19,2%
19 36,5%
17 32,7%
52 100,0%

1
3
4
5
6
7
Total

Count %

Σας προκαλεί  ενδιαφέρον η
χρήση του Η/Υ;

  

 

12.2.1.2. Επίδοση των φοιτητών µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος διδασκαλίας  

Η επίδοση των φοιτητών µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας, στο 

µετά – τεστ και στις τελικές εξετάσεις, µπορεί να χαρακτηριστεί πολύ ικανοποιητική, εφόσον ήταν καλή 

έως άριστη για το σύνολο των φοιτητών στους υπολογισµούς, για το 62,7 % στις γεωµετρικές ερµηνείες, 

για το 96,1 % στις διαδικασίες, επίσης για το 96,1 % στο δείκτη επίδοσης, για το 96,1 % στη συνολική 

επίδοση στο µετά – τεστ και για το 62,5 % των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις.  

0 ,0% 4 7,8% 2 3,9% 2 3,9%
0 ,0% 15 29,4% 0 ,0% 0 ,0%
9 17,6% 17 33,3% 11 21,6% 14 27,5%

16 31,4% 11 21,6% 15 29,4% 26 51,0%
26 51,0% 4 7,8% 23 45,1% 9 17,6%
51 100,0% 51 100,0% 51 100,0% 51 100,0%

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count %

Επίδοση στους
υπολογισµούς

Count %

Επίδοση στις
γεωµ. ερµηνείες

Count %

Επίδοση στις
διαδικασίες

Count %

∆είκτης
επίδοσης
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2 3,9% 10 20,8%
0 ,0% 8 16,7%

14 27,5% 24 50,0%
18 35,3% 6 12,5%
17 33,3% 0 ,0%
51 100,0% 48 100,0%

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count %

Επίδοση στο
µετα-τεστ

Count %

Επίδοση στις τελικές
εξετάσεις

  

ΆρισταΠολύ
καλά

ΚαλάΆσχηµα

Επίδοση στο µετα-τεστ

20

15

10

5

0

C
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nt

33,33%35,29%
27,45%

3,92%

 

Πολύ καλάΚαλάΜέτριαΆσχηµα

Επίδοση στις τελικές εξετάσεις

25

20

15
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5

0
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12,5%

50,0%

16,67%20,83%

 
 

12.2.1.3. Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο 

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του µαθηµατικού πακέτου που 

χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο (Mathematica) δίνονται παρακάτω: 

1) Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το 90,4 % των φοιτητών.   

47 90,4%
5 9,6%

52 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %
Το λογισµικό ξεκινάει εύκολα;

 
2) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του, θετική άποψη (5 και 

πάνω στην επταβάθµια κλίµακα) είχε το 72,3 % των φοιτητών και ως προς το αν το λογισµικό είναι 

εύκολο να το µάθει κανείς το 78 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω 

ερωτήσεις εξέφρασε µόνο το 7,4 % και 4,9 % αντίστοιχα.  

4 7,4% 0 ,0%
0 ,0% 2 4,9%

11 20,4% 7 17,1%
17 31,5% 16 39,0%
9 16,7% 14 34,1%

13 24,1% 2 4,9%
54 100,0% 41 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Το λογισµικό είναι
εύκολο στο χειρισµό του;

Count %

Το λογισµικό είναι εύκολο
να το µάθει κανείς;
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76542

Το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό
του;

20

15

10

5

0
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24,07%
16,67%

31,48%

20,37%

7,41%

 

76543

Το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει
κανείς;

20

15

10

5

0

C
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nt

4,88%

34,15%39,02%

17,07%
4,88%

 

3) Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η εµπειρία στο χειρισµό (53,9 %) και δευτερευόντως η γνώση των εντολών του 

λογισµικού (38,9 %) και οι γνώσεις προγραµµατισµού (25,9 %). Το 31,5 % των φοιτητών δήλωσε ότι 

δεν είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες.  

4) Στην ερώτηση αν το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 63,4 % 

των φοιτητών και στην ερώτηση αν έχει δυναµικό φορµαλισµό το 85,4 % των φοιτητών. Επίσης θετική 

άποψη στην ερώτηση αν το λογισµικό είναι γενικεύσιµο εξέφρασε το 63 % των φοιτητών. Αρνητική 

άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε µόνο το 2,4 %, 0 % και 14,8 % αντίστοιχα. 

0 ,0% 0 ,0% 2 3,7%
1 2,4% 0 ,0% 6 11,1%

14 34,1% 6 14,6% 12 22,2%
11 26,8% 6 14,6% 23 42,6%
9 22,0% 17 41,5% 8 14,8%
6 14,6% 12 29,3% 3 5,6%

41 100,0% 41 100,0% 54 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Το λογισµικό έχει
απλό φορµαλισµό;

Count %

Το λογισµικό έχει
δυναµικό φορµαλισµό;

Count %

Το λογισµικό είναι
γενικεύσιµο;

 
5) Οι απόψεις σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την 

παρουσία του καθηγητή είναι µοιρασµένες προς αρνητικές, εφόσον το 55,6 % των φοιτητών έδωσε 

αρνητική απάντηση στο αντίστοιχο ερώτηµα.  

24 44,4%
30 55,6%
54 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %

Μπορείτε να χειρίζεστε το λογισµικό
ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή;

  

6) Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις του λογισµικού όταν υπάρχουν λάθη στην είσοδο των δεδοµένων, 

σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από Ανεπαρκείς έως Καλές, αξιολογήθηκαν θετικά από το 64,9 % 

των φοιτητών (5 και πάνω), ειδικότερα καλές (6 ή 7) από το 37,1 % και επαρκείς (5) από το 27,8 % των 

φοιτητών. 

Η βοήθεια του λογισµικού (help browser), επίσης σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από 

Ανεπαρκής έως Καλή, αξιολογήθηκε θετικά από το 64,8 % των φοιτητών (5 και πάνω), ειδικότερα καλή (6 

ή 7) από το 33,3 % και επαρκής (5) από το 31,5 % των φοιτητών.  
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4 7,4% 2 3,7%
5 9,3% 5 9,3%

10 18,5% 12 22,2%
15 27,8% 17 31,5%
19 35,2% 16 29,6%

1 1,9% 2 3,7%
54 100,0% 54 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε τις διευκρινίσεις /
επεξηγήσεις του λογισµικού σχετικά µε
τα λάθη στην είσοδο των δεδοµένων;

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε τη βοήθεια
του λογισµικού;

 
7) Το 66,7 % των φοιτητών θεώρησαν ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα 

από την παραδοσιακή διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα. Οι υπόλοιποι φοιτητές πρότειναν τη χρήση του 

λογισµικού κυρίως σε θέµατα Μαθηµατικών (29,6 %) και Στατιστικής (29,6 %).  

 

12.2.1.4. Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή  

 Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    

Η αξιολόγηση του αν η διδακτική προσέγγιση είχε χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής–κατασκευαστικής 

προσέγγισης από τους φοιτητές δίνεται παρακάτω: 

1) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, 

θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 96,3 % των φοιτητών και στη ερώτηση αν προκάλεσε το ενδιαφέρον 

των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο αυτό καθαυτό το 90,7% των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 

και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε µόνο το 3,7 % και 5,6 % αντίστοιχα. Είναι σηµαντικό να 

σηµειώσουµε ότι απόλυτα αρνητική απάντηση (1 ή 2 στην κλίµακα αξιολόγησης) δεν έδωσε κανένας 

φοιτητής.    

2 3,7% 3 5,6%
0 ,0% 2 3,7%
9 16,7% 16 29,6%

14 25,9% 17 31,5%
29 53,7% 16 29,6%
54 100,0% 54 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση
προκάλεσε το ενδιαφέρον

σας για το µάθηµα;
Count %

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε
το ενδιαφέρον σας για τα

µαθηµατικά αυτά καθ' αυτά;
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7653

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για το µάθηµα;
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53,7%

25,93%
16,67%

3,7%

 

76543

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για τα µαθηµατικά ως

επιστήµη;

20

15
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5

0
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29,63%31,48%29,63%

3,7%5,56%

 
2) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στο 

µάθηµα, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 94,4 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους 

φοιτητές να αυτενεργούν το 79,6% των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω 

ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής στην ερώτηση για την ενεργητική συµµετοχή και µόνο 7,4 % 

των φοιτητών στην ερώτηση για την αυτενέργεια.  

Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να πειραµατίζονται θετική 

άποψη (5 και πάνω) είχε το 75,9 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να 

αναστοχάζονται το 85,2 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις 

εξέφρασε µόνο το 3,7 % των φοιτητών στην ερώτηση για τον πειραµατισµό και κανένας φοιτητής στην 

ερώτηση για τον αναστοχασµό.   

Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι απόλυτα αρνητική απάντηση (1 ή 2) σε όλες τις παραπάνω 

ερωτήσεις δεν έδωσε κανένας φοιτητής.    

0 ,0% 4 7,4% 2 3,7% 0 ,0%
3 5,6% 7 13,0% 11 20,4% 8 14,8%
8 14,8% 14 25,9% 13 24,1% 10 18,5%

23 42,6% 17 31,5% 12 22,2% 23 42,6%
20 37,0% 12 22,2% 16 29,6% 13 24,1%
54 100,0% 54 100,0% 54 100,0% 54 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε την

ενεργητική συµµετοχή
σας στο µάθηµα;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να
αυτενεργείτε;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να

πειραµατίζεστε;
Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να

αναστοχάζεστε;
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7654

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε την
ενεργητική συµµετοχή σας στο

µάθηµα;
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37,04%
42,59%

14,81%
5,56%

 

76543

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
αυτενεργείτε;
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31,48%
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12,96%
7,41%

  

76543

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
πειραµατίζεστε;
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29,63%
22,22%24,07%

20,37%

3,7%

 

7654

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
αναστοχάζεστε;
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24,07%

42,59%

18,52%14,81%

 
3) Στην ερώτηση σχετικά µε το πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν την παρουσίαση και εξήγηση από 

τον καθηγητή των απαιτούµενων πληροφοριών, µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης 

από ελλιπής ως εκτενής, το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισαν την παρουσίαση ως εκτενή (απαντήσεις 

5 και πάνω).    

Επίσης στην ερώτηση σχετικά µε το πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν το βαθµό της καθοδήγησης 

από τον καθηγητή, µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από ελάχιστη έως πλήρη 

καθοδήγηση, το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισαν το βαθµό της καθοδήγησης ως µεγάλο (απαντήσεις 

5 και πάνω).    

10 18,5% 2 3,7%
12 22,2% 18 33,3%
32 59,3% 34 63,0%
54 100,0% 54 100,0%

5
6
7
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε την
παρουσίαση και εξήγηση από τον

καθηγητή των απαιτούµενων
πληροφοριών;

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε το
βαθµό της καθοδήγησης

από τον καθηγητή;

 
4) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να δηµιουργούν 

προσωπικές αναπαραστάσεις, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 74,1 % των φοιτητών και ως προς το αν 

έδινε τη δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών το 87% των φοιτητών. Αρνητική άποψη 

(3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.    



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 265

14 25,9% 7 13,0%
18 33,3% 19 35,2%
15 27,8% 20 37,0%
7 13,0% 8 14,8%

54 100,0% 54 100,0%

4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε
να δηµιουργείτε προσωπικές

αναπαραστάσεις;
Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για τη διατύπωση

και τον έλεγχο εικασιών;

 
5) Στην ερώτηση αν οι δραστηριότητες του µαθήµατος συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων 

σκοπών, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 75,9 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν η διδακτική 

προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για διαµόρφωση προσωπικών σκοπών µάθησης από τους φοιτητές, το 

48,2 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε το 3,7 % και 

25,9 % αντίστοιχα.  

Στην ερώτηση αν η χρήση του λογισµικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών µάθησης θετική 

άποψη (5 και πάνω) είχε το 90,7 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στην παραπάνω 

ερώτηση δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.    

0 ,0% 2 3,7% 0 ,0%
2 3,7% 12 22,2% 0 ,0%

11 20,4% 14 25,9% 5 9,3%
18 33,3% 15 27,8% 14 25,9%
13 24,1% 9 16,7% 23 42,6%
10 18,5% 2 3,7% 12 22,2%
54 100,0% 54 100,0% 54 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Οι δραστηριότητες του
µαθήµατος συνεισέφεραν

στη επίτευξη
συγκεκριµένων σκοπών;

Count %

Η διδακτική προσέγγιση
έδινε τη δυνατότητα να
διαµορφώνετε προσ.
σκοπούς µάθησης;

Count %

Η χρήση του
λογισµικού βοήθησε
στην επίτευξη των
σκοπών µάθησης;

 
6) Ως προς το αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών και 

του καθηγητή, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το σύνολο των φοιτητών και ως προς το αν η διδακτική 

προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους, το 92,6 % των φοιτητών. 

Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.  

Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για κοινωνική 

διαπραγµάτευση, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 79,6 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) 

εξέφρασε µόνο το 3,7 % των φοιτητών. 
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0 ,0% 0 ,0% 2 3,7%
0 ,0% 4 7,4% 11 20,4%
3 5,6% 2 3,7% 19 35,2%

28 51,9% 31 57,4% 18 33,3%
23 42,6% 17 31,5% 4 7,4%
54 100,0% 54 100,0% 54 100,0%

2
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για συζήτηση
µεταξύ των φοιτητών και

του καθηγητή;
Count %

Η διδ. προσέγγιση
έδινε τη δυνατότητα για

συζήτηση των
φοιτητών µεταξύ τους;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
έδινε τη δυνατότητα

για κοινωνική
διαπραγµάτευση;

 

7654

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα
για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους;

30

20
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0

C
ou

nt

31,48%

57,41%

3,7%7,41%

 

765

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα
για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών και

του καθηγητή;

30

25

20

15
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C
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nt
42,59%

51,85%

5,56%

 

 

Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης  

Η αξιολόγηση του αν η διδακτική προσέγγιση είχε χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης 

ανώτερης τάξης δίνεται παρακάτω:  

1) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να αξιολογούν 

πληροφορίες ή ιδέες, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 71,1 % των φοιτητών, ως προς το αν επέτρεπε 

στους φοιτητές να αναλύουν πληροφορίες ή ιδέες, το 79,6% των φοιτητών και ως προς το αν επέτρεπε 

στους φοιτητές να συνδυάζουν πληροφορίες ή ιδέες, το 96,3 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και 

κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε το 7,7 %, το 3,7 % και κανένας φοιτητής αντίστοιχα.     

4 7,7% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 2 3,7% 0 ,0%

11 21,2% 9 16,7% 2 3,7%
23 44,2% 18 33,3% 9 16,7%
12 23,1% 22 40,7% 34 63,0%

2 3,8% 3 5,6% 9 16,7%
52 100,0% 54 100,0% 54 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να αξιολογείτε
πληροφορίες ή ιδέες;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να αναλύετε
πληροφορίες ή ιδέες;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να συνδυάζετε
πληροφορίες ή ιδέες;

 
2) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να 

επεξεργάζονται πληροφορίες ή ιδέες, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 87 % των φοιτητών, ως προς το 
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αν επέτρεπε στους φοιτητές να συνθέτουν ιδέες, το 83,3% των φοιτητών και ως προς το αν επέτρεπε 

στους φοιτητές να φαντάζονται ιδέες, το 90,7 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις 

παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε το 7,4 %, το 3,7 % και το 5,6 % των φοιτητών αντίστοιχα.     

0 ,0% 0 ,0% 1 1,9%
4 7,4% 2 3,7% 2 3,7%
3 5,6% 7 13,0% 3 5,6%

14 25,9% 20 37,0% 24 44,4%
18 33,3% 23 42,6% 18 33,3%
15 27,8% 2 3,7% 6 11,1%
54 100,0% 54 100,0% 54 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε
να επεξεργάζεστε

πληροφορίες ή ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να

συνθέτετε ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να

φαντάζεστε ιδέες;

 
3) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να ασχοληθούν 

µε την επίλυση προβλήµατος, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 88,8 % των φοιτητών, ως προς το αν 

επέτρεπε στους φοιτητές να σχεδιάζουν ενέργειες και να εκτιµούν τα αποτελέσµατα τους, το 88,5 % των 

φοιτητών και ως προς το αν επέτρεπε στους φοιτητές να λαµβάνουν αποφάσεις το 81,5 % των 

φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε το 5,6 %, το 3,8 % και το 

11,1 % των φοιτητών αντίστοιχα.      

3 5,6% 2 3,8% 6 11,1%
3 5,6% 4 7,7% 4 7,4%
9 16,7% 8 15,4% 22 40,7%

29 53,7% 32 61,5% 19 35,2%
10 18,5% 6 11,5% 3 5,6%
54 100,0% 52 100,0% 54 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να

ασχοληθείτε µε την
επίλυση προβλήµατος;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να σχεδιάζετε
ενέργειες και να εκτιµάτε
τα αποτελέσµατα τους;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να
λαµβάνετε
αποφάσεις;

 
 

Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 

1) Ως προς τη βέλτιστη αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή, το 77,8 % των φοιτητών πρότεινε 2 

φοιτητές ανά υπολογιστή, το 37 % των φοιτητών πρότεινε 1 φοιτητή ανά υπολογιστή, ένα πολύ µικρό 

ποσοστό (3,7 %) πρότεινε 1 υπολογιστή που να τον χειρίζεται ο δάσκαλος. 

12 22,2%
8 14,8%

32 59,3%

2 3,7%

54 100,0%

1 µαθητής / υπολογιστή
1 ή 2 µαθητές / υπολογιστή
2 µαθητές / υπολογιστή
2 µαθητές / υπολογιστή ή 1 υπολογιστής
που χειρίζεται ο δάσκαλος
Total

Count %

Ποια θεωρείτε ως βέλτιστη αναλογία
µαθητών ανά υπολογιστή;
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2) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν πιστεύουν ότι η διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού 

εξοικονοµεί χρόνο συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, το 63 % των φοιτητών είχαν θετική 

άποψη (5 και πάνω), µάλιστα το 48,2 % έδωσε απόλυτα θετική απάντηση (6 ή 7). Αρνητική άποψη (3 και 

κάτω) εξέφρασε µόνο το 7,4 % των φοιτητών, µάλιστα απόλυτα αρνητική απάντηση (2) έδωσε µόνο το 

3,7 % των φοιτητών.    

2 3,7%
2 3,7%

16 29,6%
8 14,8%

11 20,4%
15 27,8%
54 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Πιστεύετε ότι η διδασκαλία µε τη χρήση του
λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο συγκριτικά µε

την παραδοσιακή διδασκαλία;

 
3) Στην ερώτηση ποια διαδικασία θεωρούν ως βέλτιστη σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το 

λογισµικό, εκ των: Α. Οι φοιτητές κρατούν σηµειώσεις από τον πίνακα και πληκτρολογούν µόνοι τους στο 

λογισµικό τις εντολές, Β. ∆ίνονται σηµειώσεις στους φοιτητές, ενώ οι φοιτητές πληκτρολογούν µόνοι τους 

τις εντολές, και Γ. ∆ίνονται ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας µε τα οποία εργάζονται οι φοιτητές, οι φοιτητές 

πρότειναν κατά κύριο λόγο τη διαδικασία Γ. (55,6 %), δευτερευόντως τη διαδικασία Β. (37 %) και ένα 

πολύ µικρό ποσοστό τη διαδικασία Α. (11,1 %).     

6 11,1%
18 33,3%

2 3,7%
28 51,9%
54 100,0%

Α
Β
Β ή  Γ
Γ
Total

Count %

Σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το λογισµικό,
ποια θεωρείτε ως βέλτιστη διαδικασία;

 
4) Στην ερώτηση αν οι φοιτητές θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται 

χρήση λογισµικού µε παρόµοιες λειτουργίες, η µεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών έδωσε θετική απάντηση 

(92,6 %).   

50 92,6%
4 7,4%

54 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %

Θα επιλέγατε άλλο µάθηµα στο οποίο
γίνεται χρήση του Mathematica ή

λογισµικού µε παρόµοιες δυνατότητες;

 
5) Τα πλεονεκτήµατα της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο συγκριτικά µε 

την παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «Λιγότεροι φοιτητές, άρα αυξηµένη προσοχή, επίλυση αποριών και πληρέστερη κατανόηση. 

Κατανόηση της πραγµατικής έννοιας των µαθηµατικών και των εφαρµογών τους».    
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 «Πιο κατανοητό µάθηµα». 

 «Επικοινωνία, οπτική επαφή µε χώρους και διαγράµµατα, βαθύτερη κατανόηση εννοιών και 

διδασκόµενης ύλης».  

 «Κατανοούµε καλύτερα τις έννοιες και τις γραφικές παραστάσεις». 

 «Γίνονται αντιληπτές ευκολότερα οι έννοιες».  

 «Κατανόηση γραφικών παραστάσεων στο χώρο. Βαθύτερη κατανόηση της λύσης των ασκήσεων 

που γίνονται στο µάθηµα».  

 «Η διδακτική προσέγγιση στο εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή και 

µαθητή. Λύνονται απορίες και το περιβάλλον είναι οικείο. Επιπλέον στο εργαστήριο οι φοιτητές 

συνεργάζονται µεταξύ τους».  

 «Καλύτερη εµπέδωση της θεωρίας λόγω της απεικόνισης στην οθόνη των εργασιών και των 

γραφηµάτων. Πιο ευχάριστο το µάθηµα και πιο ξεκούραστο».  

 «Γρηγορότερη, ευκολότερη, επιµορφωτική, διασκεδαστική, ενεργητική συµµετοχή. Επικοινωνία 

µαθητών µε καθηγητή. Τα θυµάσαι για περισσότερο καιρό».    

 «Είναι πιο προσιτό στο µαθητή και πιο ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα να ασχολείται µε περισσότερη 

προσοχή και να εµπεδώνει αυτά που κάνει».     

 «Με τον τρόπο αυτό κατανοώ καλύτερα το µάθηµα του Απειροστικού, αφού µε τη βοήθεια του 

καθηγητή και µε τη χρήση του λογισµικού καταλαβαίνω την πρακτική σηµασία αυτών που διδάσκοµαι 

λόγω της αναπαράστασης τους».   

 «Γίνεται πιο κατανοητό το µάθηµα αφού υπάρχει οπτική επαφή µε τα διάφορα σχήµατα. Το 

µάθηµα είναι πιο ενδιαφέρον και σε προδιαθέτει ώστε να δεις θετικά το µάθηµα».  

 «Είναι πιο ενδιαφέρον και πιο ελκυστικό να χρησιµοποιείται ο Η/Υ. Εξοικονοµείται χρόνος – οι 

µαθητές δεν είναι υποχρεωµένοι να κάνουν "επίπονες" µαθηµατικές πράξεις. Τα αλγεβρικά αποτελέσµατα 

παίρνουν µορφή στο χώρο και είναι  πιο κατανοητά».     

 «Λιγότερα άτοµα, πιο άµεση επαφή, πιο πολλές ερωτήσεις. Επίλυση αποριών, πιο ενδιαφέρον». 

 «Άµεση εφαρµογή, ενεργή συµµετοχή των µαθητών, µικρότερος αριθµός µαθητών, καλύτερη 

κατανόηση και επεξήγηση των µαθηµάτων».    

 «Εφαρµογή των όσων διδάσκονται στην παραδοσιακή διδασκαλία, κατανόηση µε σχήµατα».  

 «Πιο ενδιαφέρον, περισσότερη προσοχή, ευχάριστο µάθηµα, εκµάθηση χρήσης προγράµµατος στον 

υπολογιστή».   

 «Αποκτά το µάθηµα ενδιαφέρον, κατανόηση γεωµετρικών ερµηνειών». 

 «Το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο και πιο παραστατικό. Κατανοούµε την εφαρµογή που έχουν τα 

µαθηµατικά στον υπολογιστή και στην εργασία. Υπάρχει καλύτερη συνεννόηση µε τον καθηγητή και 

µεταξύ φοιτητών».  

 «Η διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο, αναπαριστά τα δεδοµένα και έτσι 

γίνονται πιο κατανοητά και υπάρχει καλύτερη επικοινωνία µεταξύ καθηγητή–φοιτητών. Εξοικείωση µε το 

µάθηµα». 

 «Το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο. Υπάρχει περισσότερη επικοινωνία µεταξύ φοιτητών αλλά και 

µεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Υπάρχει περισσότερη εξοικείωση µε το µάθηµα».  
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 «Επιλύονται δύσκολα και χρονοβόρα προβλήµατα σε λιγότερο χρόνο, ο φοιτητής αποκτά ευχέρεια 

σε ένα καινούργιο πρόγραµµα, καλύτερη οπτική επαφή µε κάποιες έννοιες (επιφάνειες κλπ)».  

 «Επιλύονται πιο εύκολα τα πολύπλοκα προβλήµατα, δίνονται εικόνες που δεν µπορούν να 

σχεδιαστούν στον πίνακα. Εκµάθηση ενός καινούργιου προγράµµατος που µπορεί να είναι χρήσιµο στο 

µέλλον».    

 «Σαφήνεια, αποκρυστάλωση εννοιών και κυρίως οπτικοποίηση µαθηµατικής λογικής πάνω σε 

θέµατα που ως τώρα ήταν µόνο θεωρητικά γνωστά».  

 «Περισσότερο κατανοητό το µάθηµα, οπτικοποίηση ιδεών, εξοικονόµηση χρόνου, δυνατότητα 

επίλυσης ασκήσεων, παραδειγµάτων εκ µέρους των φοιτητών».     

 «Εξοικονόµηση χρόνου, οπτικοποίηση ιδεών, πιο κατανοητό το µάθηµα, δυνατότητα να επιλύουµε 

περισσότερα παραδείγµατα».   

 «Αναπαράσταση δεδοµένων, εξοικονόµηση χρόνου, αµεσότητα, επικοινωνία φοιτητών µεταξύ τους, 

φοιτητών–καθηγητή».   

 «Η προσέγγιση στο εργαστήριο αποδεικνύεται θετική για την κάλυψη κενών στα πλαίσια των 

παραδοσιακών µαθηµάτων αλλά και την καλύτερη χρήση του υπολογιστή για την επίλυση µαθηµατικών 

προβληµάτων».   

 «Καλύτερη κατανόηση των σχηµάτων, µικρότερος αριθµός µαθητών, άµεση επίλυση αποριών από 

τον καθηγητή».  

 «Το βρίσκω σαφώς πιο ενδιαφέρον και λόγω του ότι εµείς οι ίδιοι χειριζόµαστε τους Η/Υ έχουµε τη 

δυνατότητα να κατανοούµε ευκολότερα και γρηγορότερα καθετί καινούργιο που παρουσιάζεται στο 

µάθηµα. Ο καθηγητής έχει πολύ καλύτερη επικοινωνία µε τους φοιτητές και µπορεί να ασχοληθεί µε τον 

καθένα ξεχωριστά, πράγµα που στην τάξη δεν είναι εφικτό».   

 «Στο εργαστήριο οι έννοιες είναι περισσότερο κατανοητές (λόγω οπτικοποίησης). Πιο ενδιαφέρον 

λόγω παράλληλης χρήσης Η/Υ».  

 «Άµεση επαφή µε το αντικείµενο, περισσότερο κατανοητό, πιο γρήγορη εκµάθηση, µικρότερος 

αριθµός µαθητών».  

 «Εξοικείωση µε τους Η/Υ και µε µαθηµατικά προγράµµατα».  

 «Το αντικείµενο της διδασκαλίας γίνεται πιο εύκολα κατανοητό και δηµιουργείται µια πιο 

ολοκληρωµένη άποψη για την ερµηνεία του».  

6) Τα µειονεκτήµατα της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο συγκριτικά µε 

την παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «Χρονοβόρο». 

 «Καθυστέρηση της διδακτικής ύλης». 

 «Γράφουµε λιγότερες σηµειώσεις».  

 «Προαπαιτείται η παραδοσιακή διδασκαλία».  

 «Περιορισµένος χρόνος, αναγκαστικά όλα γίνονται βιαστικά. Χρειάζονται περισσότερες φορές για να 

εµπεδώσουµε τα όσα παρακολουθούµε».   

 «∆υσκολία σε κάποια εξεζητηµένα θέµατα όσον αφορά το χειρισµό».  

 «Η ελλιπής γνώση χρήσης υπολογιστή».  
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 «∆εν εξασκούνται οι φοιτητές στους υπολογισµούς (παραγώγων, οριζουσών κλπ)». 

 «Λίγος χρόνος και περιορισµένη δυνατότητα για παρακολούθηση του µαθήµατος από όλους τους 

φοιτητές».  

 «Πιθανόν να χρειάζονται γνώσεις Η/Υ, ο αριθµός των φοιτητών που συµµετέχουν είναι µικρός και ο 

χρόνος λίγος».   

 «Ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Υπάρχει πρόβληµα χρήσης υπολογιστή λόγω περιορισµένου αριθµού 

Η/Υ και µεγάλου αριθµού φοιτητών».  

 «Απαιτείται χρόνος και προσπάθεια από τον φοιτητή για να αποκτήσει άνεση µε τις εντολές και την 

καινούργια γλώσσα προγραµµατισµού».  

 «Χρονοβόρο στα απλά προβλήµατα, χρειάζεται χρόνος για την εκµάθηση των εντολών».  

 «Λίγα άτοµα στο εργαστήριο».  

 «Το πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί για άτοµα που έχουν καλή γνώση Η/Υ. Θα µπορούσε να βοηθάει 

περισσότερο τα άτοµα που δεν έχουν επαρκείς γνώσεις».  

 «∆υσκολία στην αποµνηµόνευση όλων των εντολών».  

 «Στην τάξη ίσως να καλύπτεται µεγαλύτερο φάσµα ύλης».  

 «∆υσκολία µε τις εντολές».  

 «Στην προσπάθεια να εκτελέσουµε τις εντολές πιθανόν να µην καταλαβαίνουµε τις ασκήσεις».  

  

12.2.2. ∆ιερευνητική – περιγραφική ανάλυση για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή)  

12.2.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν  

Οι φοιτητές που συµµετείχαν στο δείγµα του 1ου διερευνητικού ερωτήµατος για το µάθηµα 

Άλγεβρα (Επιλογή) ήταν 36. Ως προς το φύλο, 19 ήταν αγόρια (52,8 %) και 17 κορίτσια (47,2 %).    

19 52,8%
17 47,2%
36 100,0%

Αγόρια
Κορίτσια
Total

Count %
Φύλο

 
Οι περισσότεροι από τους φοιτητές που συµµετείχαν στην έρευνα διαθέσεων δήλωσαν ότι έκαναν 

χρήση του υπολογιστή είτε στο Πανεπιστήµιο (88,9 %) είτε στο σπίτι (86,1 %).  

32 88,9% 31 86,1%
4 11,1% 5 13,9%

36 100,0% 36 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %

Χρησιµοποιείτε υπολογιστή
στο πανεπιστήµιο;

Count %

Χρησιµοποιείτε
υπολογιστή στο σπίτι;

 
Ως προς την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή, το 38,9 % των φοιτητών δήλωσε ότι 

χρησιµοποιούσε τον υπολογιστή λιγότερο από 1 χρόνο, το 41,7 % από 1 έως 3 χρόνια και το 19,4 % 

περισσότερο από 3 χρόνια.  
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14 38,9%
15 41,7%

7 19,4%
36 100,0%

Λιγότερο από 1 χρόνο
1 έως 3 χρόνια
Περισσότερο από 3 χρόνια
Total

Count %

Πόσο καιρό χρησιµοποιείτε
τον υπολογιστή;

 
Στη ερώτηση σχετικά µε το ενδιαφέρον των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή, θετική στάση (5 και 

πάνω) εξέφρασε το 91,7 % των φοιτητών. Το 50 % των φοιτητών έδωσε απόλυτα θετική απάντηση (6 ή 

7). Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι κανένας φοιτητής δεν εξέφρασε αρνητική άποψη (3 και κάτω). 

3 8,3%
15 41,7%

8 22,2%
10 27,8%
36 100,0%

4
5
6
7
Total

Count %

Σας προκαλεί  ενδιαφέρον η
χρήση του Η/Υ;

 
Οι φοιτητές δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν τον υπολογιστή κυρίως ως κειµενογράφο (91,7 %), για 

στατιστικά προγράµµατα (19,6 %), για προγραµµατισµό (16,8 %), για παιχνίδια (66,8 %) ή κάνουν 

χρήση του διαδικτύου (52,9 %). Το 5,6 % των φοιτητών δήλωσε άλλη χρήση, ειδικότερα «µουσική, 

αναπαραγωγή ταινιών» και «αναζήτηση πληροφοριών».  

 

12.2.2.2. Επίδοση των φοιτητών µετά την εφαρµογή του πειραµατικού 

προγράµµατος διδασκαλίας  

Η επίδοση των φοιτητών στο µετά – τεστ και στις τελικές εξετάσεις µετά την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:   

0 ,0% 2 6,5% 3 9,7% 1 3,2%
2 6,5% 9 29,0% 6 19,4% 8 25,8%
7 22,6% 12 38,7% 3 9,7% 2 6,5%

10 32,3% 8 25,8% 15 48,4% 17 54,8%
12 38,7% 0 ,0% 4 12,9% 3 9,7%
31 100,0% 31 100,0% 31 100,0% 31 100,0%

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count %

Επίδοση στους
υπολογισµούς

Count %

Επίδοση στις
γεωµ. ερµηνείες

Count %

Επίδοση στις
διαδικασίες

Count %

∆είκτης
επίδοσης
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1 3,2% 4 11,1%
8 25,8% 2 5,6%
0 ,0% 10 27,8%

17 54,8% 13 36,1%
5 16,1% 7 19,4%

31 100,0% 36 100,0%

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count %

Επίδοση στο
µετα-τεστ

Count %

Επίδοση στις τελικες
εξετάσεις

 

ΆρισταΠολύ
καλά

ΜέτριαΆσχηµα

Επίδοση στο µετα-τεστ
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16,13%

54,84%

25,81%

3,23%

 

ΆρισταΠολύ
καλά

ΚαλάΜέτριαΆσχηµα

Επίδοση στις τελικες εξετάσεις

14
12
10
8
6
4
2
0

C
ou

nt

19,44%

36,11%
27,78%

5,56%
11,11%

 
Η επίδοση των φοιτητών µπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ ικανοποιητική, εφόσον ήταν καλή έως 

άριστη για το 93,5 % των φοιτητών στους υπολογισµούς, για το 64,5 % στις γεωµετρικές ερµηνείες, για 

το 71 % στις διαδικασίες, για το 71 % στο δείκτη επίδοσης, για το 71 % στη συνολική επίδοση στο µετά 

– τεστ και για το 83,3 % των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. 

 

12.2.2.3. Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο 

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του µαθηµατικού πακέτου που 

χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο (Mathematica), δίνονται παρακάτω: 

1) Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το σύνολο των φοιτητών.   

35 100,0%
35 100,0%

Ναι
Total

Count %
Το λογισµικό ξεκινάει εύκολα;

 
2) Στην ερώτηση αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 

94,3 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς το 72,2 % των 

φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε µόνο το 2,9 % και το 2,8 % 

των φοιτητών αντίστοιχα.  
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0 ,0% 1 2,8%
1 2,9% 0 ,0%
1 2,9% 9 25,0%

17 48,6% 14 38,9%
14 40,0% 8 22,2%

2 5,7% 4 11,1%
35 100,0% 36 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Το λογισµικό είναι
εύκολο στο χειρισµό του;

Count %

Το λογισµικό είναι εύκολο
να το µάθει κανείς;

 

76543

Το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό
του;
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5,71%

40,0%
48,57%

2,86%2,86%

 

76542

Το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει
κανείς;

14
12
10
8
6
4
2
0

C
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nt
11,11%

22,22%

38,89%

25,0%

2,78%

 
3) Στην ερώτηση αν το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 61,1 % 

των φοιτητών και αν έχει δυναµικό φορµαλισµό το 88,9 % των φοιτητών. Επίσης στην ερώτηση αν το 

λογισµικό είναι γενικεύσιµο, θετική άποψη εξέφρασε το 75 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και 

κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε µόνο το 11,1 %, το 2,8 % και το 16,7 % αντίστοιχα. 

1 2,8% 0 ,0% 0 ,0%
3 8,3% 1 2,8% 6 16,7%

10 27,8% 3 8,3% 3 8,3%
10 27,8% 13 36,1% 17 47,2%
8 22,2% 14 38,9% 9 25,0%
4 11,1% 5 13,9% 1 2,8%

36 100,0% 36 100,0% 36 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Το λογισµικό έχει
απλό φορµαλισµό;

Count %

Το λογισµικό έχει
δυναµικό φορµαλισµό;

Count %

Το λογισµικό είναι
γενικεύσιµο;

 
4) Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η εµπειρία στο χειρισµό (52,8 %) και η γνώση των εντολών του λογισµικού (46,7 

%), δευτερευόντως οι γνώσεις προγραµµατισµού (22,2 %). Το 19,4 % των φοιτητών δήλωσε ότι δεν 

είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες.  

5) Οι απόψεις σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την 

παρουσία του καθηγητή είναι αρνητικές, εφόσον το 63,6 % των φοιτητών έδωσε αρνητική απάντηση στο 

αντίστοιχο ερώτηµα.  
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12 36,4%
21 63,6%
33 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %

Μπορείτε να χειρίζεστε το λογισµικό
ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή;

  

6) Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις του λογισµικού όταν υπάρχουν λάθη στην είσοδο των δεδοµένων, 

σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από Ανεπαρκείς έως Καλές, αξιολογήθηκαν θετικά από το 72,2 % 

των φοιτητών (πάνω από 5), ειδικότερα καλές (6 ή 7) από το 30,6 % και επαρκείς (5) από το 41,7 % των 

φοιτητών. Να σηµειώσουµε ότι αρνητική άποψη (3 και κάτω) εξέφρασε µόνο το 5,6 % των φοιτητών.   

Η βοήθεια του λογισµικού (help browser), σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από Ανεπαρκής 

έως Καλή, αξιολογήθηκε θετικά από το 91,4 % των φοιτητών (5 και πάνω), ειδικότερα καλή (6 ή 7) από 

το 37,2 % και επαρκής (5) από το 54,3 % των φοιτητών. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι αρνητική 

άποψη (3 και κάτω) δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.   

1 2,8% 0 ,0%
1 2,8% 0 ,0%
8 22,2% 3 8,6%

15 41,7% 19 54,3%
9 25,0% 10 28,6%
2 5,6% 3 8,6%

36 100,0% 35 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε τις διευκρινίσεις
/ επεξηγήσεις του λογισµικού σχετικά
µε λάθη στην είσοδο των δεδοµένων;

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε τη
βοήθεια του λογισµικού;

 
7) Το 52,8 % των φοιτητών θεώρησαν ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα 

από την παραδοσιακή διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα. Οι υπόλοιποι φοιτητές πρότειναν τη χρήση του 

λογισµικού κυρίως σε θέµατα Μαθηµατικών (41,7 %) και Στατιστικής (44,4 %), δευτερευόντως 

Ασφαλιστικών (19,5 %).  

 

12.2.2.4. Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή  

Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση είχε χαρακτηριστικά 

ανακαλυπτικής–κατασκευαστικής προσέγγισης, δίνονται παρακάτω: 

1) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, 

θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 91,7 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν προκάλεσε το ενδιαφέρον 

των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο αυτό καθαυτό το 86,1% των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 

και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε µόνο το 5,6 % και 5,6 % αντίστοιχα. Είναι σηµαντικό να 

σηµειώσουµε ότι απόλυτα αρνητική απάντηση (1 ή 2) έδωσε µόνο το 2,8 % και 2,8 % αντίστοιχα.    
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0 ,0% 1 2,8%
1 2,8% 0 ,0%
1 2,8% 1 2,8%
1 2,8% 3 8,3%
4 11,1% 8 22,2%

19 52,8% 12 33,3%
10 27,8% 11 30,6%
36 100,0% 36 100,0%

1
2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για το µάθηµα;

Count %

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για τα µαθηµατικά;

 

765432

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για το µάθηµα;
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27,78%

52,78%

11,11%
2,78%2,78%2,78%

 

765431

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για τα µαθηµατικά;
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30,56%33,33%

22,22%

8,33%
2,78%2,78%

 

2) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στο 

µάθηµα, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 86,1 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους 

φοιτητές να αυτενεργούν το 77,8 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) δεν εξέφρασε κανένας 

φοιτητής στην ερώτηση για την ενεργητική συµµετοχή και µόνο το 2,8 % των φοιτητών στην ερώτηση 

για την αυτενέργεια.  

Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να πειραµατίζονται θετική 

άποψη (5 και πάνω) είχε το 80,6 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να 

αναστοχάζονται το 91,7 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής 

στην ερώτηση για τον πειραµατισµό και µόνο το 2,8 % των φοιτητών στην ερώτηση για τον 

αναστοχασµό.  

Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι απόλυτα αρνητική απάντηση (1 ή 2) σε όλες τις παραπάνω 

ερωτήσεις δεν έδωσε κανένας φοιτητής.    

0 ,0% 1 2,8% 0 ,0% 1 2,8%
5 13,9% 7 19,4% 7 19,4% 2 5,6%
4 11,1% 11 30,6% 2 5,6% 7 19,4%

14 38,9% 13 36,1% 19 52,8% 17 47,2%
13 36,1% 4 11,1% 8 22,2% 9 25,0%
36 100,0% 36 100,0% 36 100,0% 36 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση επέτρε-
πε την ενεργ. συµµετοχή

σας στο µάθηµα;
Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να
αυτενεργείτε;

Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να

πειραµατίζεστε;
Count %

Η διδ. προσέγγιση
επέτρεπε να

αναστοχάζεστε;
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7654

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε την
ενεργητική συµµετοχή σας στο µάθηµα;
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11,11%13,89%
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Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
αυτενεργείτε;
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Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
πειραµατίζεστε;
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Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
αναστοχάζεστε;
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25,0%

47,22%

19,44%
5,56%2,78%

 
 

3) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να δηµιουργούν προσωπικές 

αναπαραστάσεις, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 69,4 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν έδινε τη 

δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών το 75 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και 

κάτω) δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής στην ερώτηση για τις προσωπικές αναπαραστάσεις και το 19,6 % 

στην ερώτηση για τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών.  

0 ,0% 1 2,8%
0 ,0% 6 16,7%

11 30,6% 2 5,6%
9 25,0% 16 44,4%

11 30,6% 9 25,0%
5 13,9% 2 5,6%

36 100,0% 36 100,0%

1
3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε
να δηµιουργείτε προσωπικές

αναπαραστάσεις;
Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για τη διατύπωση

και τον έλεγχο εικασιών;

 
4) Στην ερώτηση πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν την παρουσίαση και εξήγηση από τον καθηγητή 

των απαιτούµενων πληροφοριών, µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από ελλιπής ως 

πολύ εκτενής, το 97,2 % των φοιτητών χαρακτήρισαν την παρουσίαση ως εκτενή (απαντήσεις 5 και 

πάνω).    

Επίσης στην ερώτηση πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν το βαθµό της καθοδήγησης από τον 

καθηγητή, µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από ελάχιστη έως πλήρης καθοδήγηση, 

το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισε το βαθµό της καθοδήγησης ως µεγάλο (απαντήσεις 5 και πάνω).    
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1 2,8% 0 ,0%
4 11,1% 3 8,3%

17 47,2% 17 47,2%
14 38,9% 16 44,4%
36 100,0% 36 100,0%

4
5
6
7
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε την παρουσίαση
και εξήγηση από τον καθηγητή των

απαιτούµενων πληροφοριών;
Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό
της καθοδήγησης από τον

καθηγητή;

 
5) Στην ερώτηση αν οι δραστηριότητες του µαθήµατος συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων 

σκοπών, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 86,1 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν η διδακτική 

προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για διαµόρφωση προσωπικών σκοπών µάθησης από τους φοιτητές, το 

66,7 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε το 5,6 % και 

2,8 % αντίστοιχα.  

Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η χρήση του λογισµικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών 

µάθησης θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 94,4 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στην 

παραπάνω ερώτηση δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.    

2 5,6% 1 2,8% 0 ,0%
3 8,3% 11 30,6% 2 5,6%

15 41,7% 13 36,1% 8 22,2%
12 33,3% 9 25,0% 20 55,6%

4 11,1% 2 5,6% 6 16,7%
36 100,0% 36 100,0% 36 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Οι δραστηρ. του
µαθήµατος

συνεισέφεραν στη
επίτευξη συγκ. σκοπών;

Count %

Η διδ. προσέγ. έδινε
τη δυνατότητα να

διαµορφώνετε προσ.
σκοπούς µάθησης;

Count %

Η χρήση του
λογισµικού βοήθησε
στην  επίτευξη των
σκοπών µάθησης;

 
6) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών 

και του καθηγητή, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 97,2 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν η 

διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους, το σύνολο των 

φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.  

Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση, 

θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 91,7 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) δεν εξέφρασε 

κανένας φοιτητής.  

1 2,8% 0 ,0% 3 8,3%
1 2,8% 4 11,1% 10 27,8%

19 52,8% 14 38,9% 12 33,3%
15 41,7% 18 50,0% 11 30,6%
36 100,0% 36 100,0% 36 100,0%

4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για συζήτηση

µεταξύ φοιτητών - καθηγητή;
Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για συζήτηση
των φοιτητών µεταξύ τους;

Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για κοινωνική

διαπραγµάτευση;
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7654

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα
για συζήτηση µεταξύ φοιτητών -

καθηγητή;
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41,67%
52,78%

2,78%2,78%

 

765

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα
για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους;

20
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10

5

0

C
ou

nt

50,0%
38,89%

11,11%

 
 

Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης  

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση είχε χαρακτηριστικά ανάπτυξης 

δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης δίνονται παρακάτω:  

1) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να αξιολογούν πληροφορίες ή 

ιδέες, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 86,1 % των φοιτητών, στην ερώτηση αν επέτρεπε στους 

φοιτητές να αναλύουν πληροφορίες ή ιδέες, το 75% των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους 

φοιτητές να συνδυάζουν πληροφορίες ή ιδέες, το 80,6 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) 

στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής, το 2,8 % και το 2,8 % των φοιτητών 

αντίστοιχα.     

0 ,0% 1 2,8% 1 2,8%
5 13,9% 8 22,2% 6 16,7%
9 25,0% 8 22,2% 11 30,6%

16 44,4% 15 41,7% 9 25,0%
6 16,7% 4 11,1% 9 25,0%

36 100,0% 36 100,0% 36 100,0%

2
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να
αξιολογείτε

πληροφ. ή ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγ. 
επέτρεπε να
αναλύετε

πληροφ. ή ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να
συνδυάζετε

πληροφ. ή ιδέες;

 
2) Στην ερώτηση η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να επεξεργάζονται πληροφορίες ή 

ιδέες, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 94,1 % των φοιτητών, στην ερώτηση αν επέτρεπε στους 

φοιτητές να συνθέτουν ιδέες, το 75 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να 

φαντάζονται ιδέες, το 69,4 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν 

εξέφρασε κανένας φοιτητής, το 2,8 % και το 13,9 % των φοιτητών αντίστοιχα.     
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0 ,0% 1 2,8% 1 2,8%
0 ,0% 0 ,0% 4 11,1%
2 5,9% 8 22,2% 6 16,7%

15 44,1% 12 33,3% 12 33,3%
9 26,5% 15 41,7% 11 30,6%
8 23,5% 0 ,0% 2 5,6%

34 100,0% 36 100,0% 36 100,0%

1
3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
να επεξεργάζεστε
πληροφ. ή ιδέες;

Count %

Η διδ. προσέγ. 
επέτρεπε να

συνθέτετε ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να

φαντάζεστε ιδέες;

 
3) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να ασχοληθούν µε την επίλυση 

προβλήµατος, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 86,1 % των φοιτητών, στην ερώτηση αν επέτρεπε 

στους φοιτητές να σχεδιάζουν ενέργειες και να εκτιµούν τα αποτελέσµατα τους, το 86,1 % των φοιτητών 

και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να λαµβάνουν αποφάσεις το 77,8 % των φοιτητών. 

Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε το 5,6 %, το 2,8 % και το 5,6 % των 

φοιτητών αντίστοιχα.      

1 2,8% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 0 ,0% 1 2,8%
1 2,8% 1 2,8% 1 2,8%
3 8,3% 4 11,1% 6 16,7%
9 25,0% 13 36,1% 13 36,1%

12 33,3% 14 38,9% 12 33,3%
10 27,8% 4 11,1% 3 8,3%
36 100,0% 36 100,0% 36 100,0%

1
2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
να ασχοληθείτε µε την
επίλυση προβλήµατος;

Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε να
σχεδιάζετε ενέργειες και να
εκτιµάτε τα αποτελέσµατα;

Count %

Η διδ. προσέγ. 
επέτρεπε να

λαµβάνετε αποφάσεις;

 
 

Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 

1) Ως προς τη βέλτιστη αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή, το 77,8 % των φοιτητών πρότεινε 2 

φοιτητές ανά υπολογιστή και το 44,4 % των φοιτητών πρότεινε 1 φοιτητή ανά υπολογιστή. 

8 22,2%
8 22,2%

20 55,6%
36 100,0%

1 µαθητής / υπολογιστή
1 ή 2 µαθητές / υπολογιστή
2 µαθητές / υπολογιστή
Total

Count %

Ποια θεωρείτε ως βέλτιστη
αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή;

 
2) Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο, 

συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, το 62,9 % των φοιτητών είχε θετική άποψη (5 και πάνω), 

µάλιστα το 54,3 % έδωσε απόλυτα θετική απάντηση (6 ή 7). Αρνητική άποψη (3 και κάτω) εξέφρασε το 

14,3 % των φοιτητών.    
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3 8,6%
2 5,7%
8 22,9%
3 8,6%

10 28,6%
9 25,7%

35 100,0%

1
3
4
5
6
7
Total

Count %

Πιστεύετε ότι η διδασκαλία µε τη χρήση του
λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο συγκριτικά µε

την παραδοσιακή διδασκαλία;

 
3) Ως προς το ποια διαδικασία θεωρούν ως βέλτιστη σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το 

λογισµικό, εκ των: Α. Οι φοιτητές κρατούν σηµειώσεις από τον πίνακα και πληκτρολογούν µόνοι τους στο 

λογισµικό τις εντολές, Β. ∆ίνονται σηµειώσεις στους φοιτητές σχετικά µε τις κύριες εντολές του 

λογισµικού και τις διαδικασίες του µαθήµατος, ενώ οι φοιτητές πληκτρολογούν µόνοι τους τις εντολές, και 

Γ. ∆ίνονται ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας µε τα οποία εργάζονται οι φοιτητές, οι φοιτητές πρότειναν κατά 

κύριο λόγο τη διαδικασία Γ. (61,1 %), ενώ δευτερευόντως τη διαδικασία Β. (33,3 %) και ένα πολύ µικρό 

ποσοστό τη διαδικασία Α. (8,3 %).     

3 8,3%
11 30,6%

1 2,8%
21 58,3%
36 100,0%

Α
Β
Β ή Γ
Γ
Total

Count %

Σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το
λογισµικό, ποια θεωρείτε ως βέλτιστη διαδικασία;

 
4) Στην ερώτηση αν οι φοιτητές θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται 

χρήση λογισµικού µε παρόµοιες δυνατότητες, το σύνολο των φοιτητών έδωσε θετική απάντηση.   

36 100,0%
36 100,0%

Ναι
Total

Count %

Θα επιλέγατε άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται χρήση του
Mathematica ή λογισµικού µε παρόµοιες δυνατότητες;

 
6) Τα πλεονεκτήµατα της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο συγκριτικά µε 

την παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «Το µάθηµα γίνεται πιο ευχάριστο και πιο κατανοητό. Βλέπεις τα µαθηµατικά από µια άλλη οπτική 

γωνία, δηλαδή την εφαρµογή τους στον υπολογιστή και τη χρησιµότητα τους στον εργασιακό χώρο».  

 «Αναπαράσταση στο επίπεδο και το χώρο. Καλύτερη οπτική κατανόηση». 

 «Το µάθηµα γίνεται πιο ενδιαφέρον». 

 «Η διδακτική προσέγγιση είναι πιο γρήγορη, πιο άµεση, γιατί ο κάθε φοιτητής ασχολείται και 

παρακολουθεί τις συγκεκριµένες έννοιες. Η διδακτική προσέγγιση είναι πιο κατανοητή και ενδιαφέρουσα». 

 «Είναι πιο εύκολο να γίνουν τα διαγράµµατα και η µελέτη τους καθώς και ο πειραµατισµός πάνω σε 

διαφορετικά  δεδοµένα, κάτι που στην τάξη είναι πολύ χρονοβόρο». 
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 «Πιο ανθρώπινη και κατανοητή προσέγγιση που βοηθάει στην κατανόηση περισσότερων εννοιών». 

 «Εξοικονόµηση χρόνου, επικοινωνία µαθητή και καθηγητή». 

 «Το µάθηµα είναι ενδιαφέρον, υπάρχει πιο "ζωντανή" επαφή µε το µάθηµα. Η διδακτική προσέγγιση 

είναι γρήγορη και άµεση». 

 «Ευκολία στους χειρισµούς, εξοικονόµηση χρόνου». 

 «Οπτικοποίηση του µαθήµατος, µένει ευκολότερα στο µυαλό µε τη µορφή εικόνας».  

 «Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκµάθηση νέων προγραµµάτων». 

 «Κατανοούµε καλύτερα τις έννοιες και τις γραφικές παραστάσεις, επικοινωνούµε περισσότερο µε 

τον καθηγητή και τους συµφοιτητές και λύνουµε περισσότερες απορίες». 

 «Αµεσότητα σχετικά µε την κατανόηση του µαθήµατος. Παραστατικότητα του µαθήµατος. 

Καλύτερη επικοινωνία µε τον καθηγητή όσον αφορά τις απορίες των φοιτητών και εξοικονόµηση 

χρόνου». 

 «Οι έννοιες γίνονται εύκολα κατανοητές». 

 «Πιο ενδιαφέρουσα, περισσότερο κατανοητή, καλύτερη αποµνηµόνευση της θεωρίας, περισσότερο 

ξεκούραστο το µάθηµα». 

 «Πιο ενδιαφέρον το µάθηµα, καλύτερη επικοινωνία µε τον καθηγητή, καλύτερη κατανόηση 

σχηµάτων στον υπολογιστή από ότι στον πίνακα». 

 «Αµεσότητα όσον αφορά την κατανόηση του µαθήµατος, παραστατικότητα του µαθήµατος, 

εποικοδοµητική επικοινωνία σχετικά µε το µάθηµα µεταξύ φοιτητών–φοιτητών και καθηγητή–φοιτητών, 

εξοικονόµηση χρόνου». 

 «Οπτικοποίηση ιδεών, εξοικονόµηση χρόνου, περισσότερο κατανοητό, πιο εύκολο το µάθηµα». 

 «Εύκολη επίλυση πολύπλοκων προβληµάτων, αναπαραστάσεις στο χώρο που βοηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση της γεωµετρικής ερµηνείας, εκµάθηση νέου προγράµµατος». 

7) Τα µειονεκτήµατα της διδακτικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο συγκριτικά µε 

την παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «∆εν υπάρχει επαρκής χώρος και χρόνος για να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές που επιθυµούν 

το µάθηµα στα εργαστήρια. Το µάθηµα γίνεται πιο "χαλαρό" και ίσως να µην υπάρχει η απαραίτητη 

προσοχή από όλους τους φοιτητές».     

 «Λόγω µη εξοικείωσης µε το πρόγραµµα ήταν πολύ χρονοβόρα η επίλυση µιας και µόνης άσκησης, 

κάτι το οποίο δεν γίνεται στην τάξη». 

 «Λίγοι υπολογιστές σχετικά µε τον αριθµό των φοιτητών». 

 «Στην παραδοσιακή διδασκαλία οι φοιτητές κρατούν καλύτερες σηµειώσεις». 

 «∆εν υπάρχουν επαρκείς σηµειώσεις και υλικό για διάβασµα στο σπίτι». 

 «∆εν καλύπτεται στα εργαστήρια η διδακτική ύλη τόσο γρήγορα όσο στα µαθήµατα».  

 «Στα εργαστήρια λόγω του ενδιαφέροντος των φοιτητών δηµιουργείται συνωστισµός και χρειάζεται 

καλύτερη προετοιµασία από τον καθηγητή σε σχέση µε τη διδασκαλία στο αµφιθέατρο». 

 «Ελάχιστες ώρες στα εργαστήρια και κατάλληλη για εφαρµογή µόνο σε µαθήµατα επιλογής». 

 «Πολύ λίγος διαθέσιµος χρόνος».  

 «∆εν υπάρχουν αρκετά εργαστήρια ώστε να λαµβάνουν όλοι οι φοιτητές µέρος». 
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 «Χρονοβόρο στην επίλυση απλών προβληµάτων». 

 

12.3. Επαγωγική ανάλυση για το 1ο διερευνητικό ερώτηµα  

Στην επαγωγική ανάλυση, έγινε διερεύνηση σε οµάδες φοιτητών, της επίδοσης µετά την εφαρµογή 

του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας και των απόψεων των φοιτητών σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά και του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας, ειδικότερα σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στα εργαστήρια και τη διδακτική προσέγγιση.  

Ειδικότερα οι φοιτητές οµαδοποιήθηκαν κατά το φύλο και κατά την εµπειρία τους στη χρήση 

υπολογιστή. Επιλέχθηκαν συγκεκριµένες µεταβλητές σχετικά µε την επίδοση και τις απόψεις των 

φοιτητών, οι οποίες θεωρούνται ως οι πλέον χαρακτηριστικές και οι οποίες θεωρήσαµε ότι έγιναν σε 

µεγαλύτερο βαθµό κατανοητές από τους φοιτητές, αν και στις περισσότερες ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου υπήρχαν επεξηγήσεις σχετικά µε τις έννοιες οι οποίες εκφράζονταν στην κάθε ερώτηση.       

  

12.3.1. Επαγωγική ανάλυση για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ  

12.3.1.1. ∆ιερεύνηση επίδοσης µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος 

διδασκαλίας σε οµάδες φοιτητών 

Ι. Επίδοση και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις επιδόσεις τους: α) στους 

υπολογισµούς, β) στις γεωµετρικές ερµηνείες, γ) στις διαδικασίες και δ) στη συνολική επίδοση στο µετά–

τεστ.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα για την επίδοση των φοιτητών στις τελικές 

εξετάσεις. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στις 

επιδόσεις Καλά έως Άριστα από ότι τα αγόρια (Αγόρια: Καλά 27,8 %, Πολύ καλά: 11,1 %, Άριστα: 0 % 

και Κορίτσια: Καλά: 63,3 %, Πολύ καλά: 13,3 %, Άριστα: 0 %) και µικρότερα ποσοστά στις επιδόσεις 

Άσχηµα έως Μέτρια από ότι τα αγόρια (Αγόρια: Άσχηµα: 38,9 %, Μέτρια: 22,2 %, και Κορίτσια: Άσχηµα: 

10,0 %, Μέτρια: 13,3 %). 

 

Test Statisticsa

266,500 281,000 221,000 287,000 169,000
419,500 434,000 374,000 882,000 340,000

-,493 -,166 -1,454 -,042 -2,320
,622 ,868 ,146 ,966 ,020

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Υπολογισµοί
Γεωµετρικές
ερµηνείες ∆ιαδικασίες Μετά - τεστ

Τελικές
εξετάσεις

Grouping Variable: Φύλοa. 
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0 0 0 0 4 2
0 7 0 0 8 0
2 5 6 7 12 5
8 5 6 8 6 9
7 0 5 19 4 18

17 17 17 34 34 34

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count

Υπολογι-
σµοί

Count

Γεωµετρ.
ερµηνείες

Count

∆ιαδικα-
σίες

Αγόρια

Count

Υπολογι-
σµοί

Count

Γεωµετρ.
ερµηνείες

Count

∆ιαδικα-
σίες

Κορίτσια
Φύλο

 

0 7 2 3
0 4 0 4
7 5 7 19
3 2 15 4
7 0 10 0

17 18 34 30

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count
Μετά - τεστ

Count
Τελικές εξετάσεις

Αγόρια

Count
Μετά - τεστ

Count
Τελικές εξετάσεις

Κορίτσια
Φύλο

 
ΙΙ. Επίδοση και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση του υπολογιστή (Λιγότερο από 1 

χρόνο, 1 – 3 χρόνια και Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Kruskal – Wallis, µπορούν 

να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις επιδόσεις 

στο µετά – τεστ (υπολογισµοί, γεωµετρικές ερµηνείες, διαδικασίες, δείκτης επίδοσης, συνολική επίδοση) 

και στις τελικές εξετάσεις. 

Test Statisticsa,b

4,210 ,958 1,184 ,519 1,343
2 2 2 2 2

,122 ,619 ,553 ,771 ,511

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Υπολογισµοί
Γεωµετρικές
ερµηνείες ∆ιαδικασίες Μετά - τεστ

Τελικές
εξετάσεις

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Εµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 2 0 0 4 0 0 9 0
1 4 1 3 3 5 3 10 5
0 1 4 6 7 5 10 3 6
8 2 4 7 0 6 11 2 13
9 9 9 16 16 16 24 24 24

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count

Υπολο-
γισµοί

Count

Γεωµ.
ερµην.

Count

∆ιαδι-
κασίες

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Υπολο-
γισµοί

Count

Γεωµ.
ερµην.

Count

∆ιαδι-
κασίες

1 έως 3 χρόνια

Count

Υπολο-
γισµοί

Count

Γεωµ.
ερµην.

Count

∆ιαδι-
κασίες

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή
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0 3 0 3 0 4
0 0 0 3 0 3
2 6 5 4 7 14
3 0 5 2 10 4
4 0 6 0 7 0
9 9 16 12 24 25

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count

Μετά -
τεστ

Count

Τελικές
εξετάσεις

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Μετά -
τεστ

Count

Τελικές
εξετάσεις

1 έως 3 χρόνια

Count

Μετά -
τεστ

Count

Τελικές
εξετάσεις

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

12.3.1.2. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού σε οµάδες 

φοιτητών 

Ι. Χαρακτηριστικά του λογισµικού και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους, σχετικά µε 

το αν το λογισµικό: α) είναι εύκολο στο χειρισµό του, β) είναι εύκολο να το µάθει κανείς, γ)  έχει 

δυναµικό φορµαλισµό, δ) είναι γενικεύσιµο και ε) αν µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από 

την παρουσία του καθηγητή.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στις 

θετικές απόψεις (Αγόρια: 5: 47,1 %, 6: 23,5 %, 7: 23,5 % και Κορίτσια: 5: 12,5 %, 6: 20,8 %, 7: 8,3 

%), ενώ τα κορίτσια µάλλον δεν παίρνουν θέση (Κορίτσια: 4: 58,3 %, Αγόρια: 4: 0 %). 

Test Statisticsa

268,000 170,000 114,000 166,000 271,000 263,500
898,000 470,000 414,000 319,000 901,000 453,500

-1,204 -,950 -2,473 -1,061 -1,170 -1,452
,229 ,342 ,013 ,289 ,242 ,147

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Εύκολο
στο

χειρισµό

Εύκολο να
το µάθει
κανείς

Απλός
φορµα-
λισµός

∆υναµικός
φορµα-
λισµός

Γενικεύ-
σιµο

Χειρισµός ανεξ.
από την παρουσία

καθηγητή

Grouping Variable: Φύλοa. 
 

0 0 4 0
0 0 0 2
2 1 9 6
9 9 8 7
3 7 6 7
5 0 8 2

19 17 35 24

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Αγόρια

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Κορίτσια
Φύλο
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0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 6
0 4 7 14 2 5
8 1 6 3 5 17
4 9 5 5 8 3
4 3 1 2 9 2

17 17 19 24 24 35

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Απλός
φορµαλισµός

Count

∆υναµικός
φορµαλισµός

Count

Γενικεύ-
σιµο

Αγόρια

Count

Απλός
φορµαλισµός

Count

∆υναµικός
φορµαλισµός

Count

Γενικεύ-
σιµο

Κορίτσια
Φύλο

 

11 13
8 22

19 35

Ναι
Όχι
Total

Count

Χειρισµός ανεξάρτητα από
την παρουσία καθηγητή

Αγόρια

Count

Χειρισµός ανεξάρτητα από
την παρουσία καθηγητή

Κορίτσια
Φύλο

 
 

ΙΙ. Χαρακτηριστικά του λογισµικού και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (Λιγότερο από 1 

χρόνο, 1 – 3 χρόνια και Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Kruskal – Wallis, µπορούν 

να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις 

τους σχετικά µε το αν το λογισµικό: α) είναι εύκολο στο χειρισµό του, β) είναι εύκολο να το µάθει κανείς, 

γ) έχει δυναµικό φορµαλισµό, δ) είναι γενικεύσιµο και ε) αν µπορούν να το χειρίζονται οι φοιτητές 

ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι η οµάδα µε µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση 

υπολογιστή, εµφανίζει µεγαλύτερα ποσοστά στη θετική άποψη (5 και πάνω) (Λιγότερο από 1 χρόνο: 33,3 

%, 1 – 3 χρόνια: 53,3 % και Περισσότερο από 3 χρόνια: 100 %), ενώ οι φοιτητές µε λιγότερο από 1 

χρόνο εµπειρία µάλλον δεν παίρνουν θέση (Λιγότερο από 1 χρόνο: 4: 66,6 %, 1 – 3 χρόνια: 4: 40,0 % 

και Περισσότερο από 3 χρόνια: 4: 0 %).  

Test Statisticsa,b

,309 2,536 6,931 2,038 2,444 1,229
2 2 2 2 2 2

,857 ,281 ,031 ,361 ,295 ,541

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Εύκολο
στο

χειρισµό

Εύκολο να
το µάθει
κανείς

Απλός
φορµα-
λισµός

∆υναµικός
φορµα-
λισµός

Γενικεύ-
σιµο

Χειρισµός ανεξ.
από την παρουσία

καθηγητή

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Εµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
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0 0 0 0 4 0
0 0 0 2 0 0
0 3 5 2 4 0
8 4 3 4 6 8
2 2 3 5 4 7
0 0 5 2 8 0

10 9 16 15 26 15

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

1 έως 3 χρόνια

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

0 0 0 1 0 4 0 0 2
6 0 2 6 2 1 0 4 9
2 3 5 1 1 6 8 0 12
1 5 2 3 5 3 5 7 3
0 1 1 4 7 2 2 4 0
9 9 10 15 15 16 15 15 26

3
4
5
6
7
Total

Count

Απλός
φορµα-
λισµός

Count

∆υναµ. 
φορµα-
λισµός

Count

Γενικεύ-
σιµο

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Απλός
φορµα-
λισµός

Count

∆υναµ.
φορµα-
λισµός

Count

Γενικεύ-
σιµο

1 έως 3 χρόνια

Count

Απλός
φορµα-
λισµός

Count

∆υναµ.
φορµα-
λισµός

Count

Γενικεύ-
σιµο

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

4 6 14
6 10 12

10 16 26

Ναι
Όχι
Total

Count

Χειρισµός ανεξ. από την
παρουσία καθηγητή

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Χειρισµός ανεξ. από την
παρουσία καθηγητή

1 έως 3 χρόνια

Count

Χειρισµός ανεξ. από την
παρουσία καθηγητή

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

12.3.1.3. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 

σε οµάδες φοιτητών 

Ι. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε 

το αν η διδακτική προσέγγιση: α) προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ 

αυτά, β) επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή, γ) επιτρέπει την αυτενέργεια, δ) επιτρέπει τον 

πειραµατισµό, ε) επιτρέπει τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων και στ) δίνει τη δυνατότητα για 

συζήτηση µεταξύ καθηγητή – φοιτητών.   

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το αν η προσέγγιση:  

α) προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι δεν 

εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στη θετική άποψη (5 και πάνω) (Αγόρια: 100 % και Κορίτσια: 94,3 
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%), αλλά τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στις απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7) (Αγόρια: 

89,5 % και Κορίτσια: 74,3 %).  

β) επιτρέπει τον αναστοχασµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι τα κορίτσια εµφανίζουν 

µεγαλύτερα ποσοστά στην θετική άποψη (5 και πάνω) (Αγόρια: 73,7 % και Κορίτσια: 91,4 %) και στις 

απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7) (Αγόρια: 47,4 % και Κορίτσια: 77,1 %).  

γ) επιτρέπει τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το σύνολο 

των αγοριών είχε θετική άποψη σε σύγκριση µε το 80 % των κοριτσιών, επίσης τα αγόρια εµφανίζουν 

µεγαλύτερα ποσοστά στις απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7) (Αγόρια: 63,2 % και Κορίτσια: 45,7 %). Τα 

αγόρια και τα κορίτσια δεν εξέφρασαν αρνητικές απόψεις (3 και κάτω).  

δ) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει 

ότι δεν εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στη θετική άποψη (5 και πάνω) (Αγόρια: 89,5 % και Κορίτσια: 

94,3 %), ούτε στις απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7) (Αγόρια: 89,5 % και Κορίτσια: 88,6 %). Τα αγόρια 

και τα κορίτσια δεν εξέφρασαν αρνητικές απόψεις (3 και κάτω).  

Test Statisticsa

247,000 286,500 271,000 260,500 327,500
877,000 916,500 461,000 450,500 957,500

-1,707 -,870 -1,195 -1,346 -,093
,088 ,384 ,232 ,178 ,926

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Ενεργητική
συµµετοχή

Αυτενέρ-
γεια

Πειραµα-
τισµός

Grouping Variable: Φύλοa. 
 

Test Statisticsa

242,000 252,000 242,000 293,000 213,000
432,000 882,000 872,000 923,000 403,000

-1,728 -1,518 -1,727 -,808 -2,452
,084 ,129 ,084 ,419 ,014

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Αναστοχα-
σµός

Προσωπικές
αναπαρα-
στάσεις

∆ιατύπωση /
έλεγχος
εικασιών

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Συζήτηση
µεταξύ
φοιτητών

Grouping Variable: Φύλοa. 
 

0 0 2 3
0 2 0 0
2 3 7 13
4 8 10 9

13 6 16 10
19 19 35 35

3
4
5
6
7
Total

Count

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για τα µαθη-
µατικά αυτά καθ' αυτά

Αγόρια

Count

Ενδιαφέρον
για το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για τα µαθη-
µατικά αυτά καθ' αυτά

Κορίτσια
Φύλο
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0 2 0 0 2 2
0 2 5 3 5 6
4 8 3 4 6 10

11 4 6 12 13 6
4 3 5 16 9 11

19 19 19 35 35 35

3
4
5
6
7
Total

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count
Αυτενέργεια

Count

Πειραµατι-
σµός

Αγόρια

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count
Αυτενέργεια

Count

Πειραµατι-
σµός

Κορίτσια
Φύλο

 

5 5 0 3 9 7
5 3 7 5 15 12
5 6 8 18 9 12
4 5 4 9 2 4

19 19 19 35 35 35

4
5
6
7
Total

Count

Αναστοχα-
σµός

Count

Προσωπικές
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπωση
/ έλεγχος
εικασιών

Αγόρια

Count

Αναστοχα-
σµός

Count

Προσωπικές
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπωση
/ έλεγχος
εικασιών

Κορίτσια
Φύλο

 

0 2 0 2
0 0 3 2

10 16 18 15
9 1 14 16

19 19 35 35

4
5
6
7
Total

Count

Συζήτηση φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτηση µεταξύ
φοιτητών

Αγόρια

Count

Συζήτηση φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτηση µεταξύ
φοιτητών

Κορίτσια
Φύλο

 
 

ΙΙ. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (Λιγότερο από 1 

χρόνο, 1 – 3 χρόνια και Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Kruskal – Wallis, µπορούν 

να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις 

τους σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση: α) προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, 

β) προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, γ) επιτρέπει την ενεργητική 

συµµετοχή, δ) επιτρέπει την αυτενέργεια, ε) επιτρέπει τον πειραµατισµό, στ) επιτρέπει τη δηµιουργία 

προσωπικών αναπαραστάσεων, ζ) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή, η) 

επιτρέπει τον αναστοχασµό και θ) επιτρέπει τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών.  

Μπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση ως προς το αν η προσέγγιση δίνει τη 

δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι οι οµάδες µε 1 – 3 

χρόνια και περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία στη χρήση υπολογιστή εµφάνισαν απόλυτα θετικές 

απαντήσεις (6 ή 7), σε αντίθεση µε το 70 % της οµάδας µε λιγότερο από 1 χρόνο εµπειρία.  
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Test Statisticsa,b

,604 2,422 ,227 4,109 3,361
2 2 2 2 2

,739 ,298 ,893 ,128 ,186

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Ενεργητική
συµµετοχή Αυτενέργεια

Πειραµατι-
σµός

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Εµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

Test Statisticsa,b

,024 1,996 1,658 3,988 10,221
2 2 2 2 2

,988 ,369 ,436 ,136 ,006

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Αναστοχα-
σµός

Προσ. αναπα-
ραστάσεις

∆ιατύπωση /
έλεγχος εικασιών

Συζήτηση φοιτητών
- καθηγητή

Συζήτηση µεταξύ
φοιτητών

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Εµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 2
2 3 3 5 4 8
3 4 5 1 6 12
5 3 8 9 16 4

10 10 16 16 26 26

3
4
5
6
7
Total

Count

Ενδιαφ. για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφ. για τα
µαθηµατικά

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Ενδιαφ. για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφ. για τα
µαθηµατικά

1 έως 3 χρόνια

Count

Ενδιαφ. για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφ. για τα
µαθηµατικά

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

0 0 0 0 0 2 0 4 0
1 2 4 0 3 3 0 0 2
3 5 1 0 4 4 5 5 8
1 3 5 11 7 0 11 7 7
5 0 0 5 2 7 10 10 9

10 10 10 16 16 16 26 26 26

3
4
5
6
7
Total

Count

Ενεργ.
συµµε-
τοχή

Count

Αυτε-
νέργεια

Count

Πειραµα-
τισµός

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Ενεργ.
συµµε-
τοχή

Count

Αυτε-
νέργεια

Count

Πειραµα-
τισµός

1 έως 3 χρόνια

Count

Ενεργ.
συµµε-
τοχή

Count

Αυτε-
νέργεια

Count

Πειραµα-
τισµός

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή
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2 1 3 2 5 2 4 6 0
1 8 1 5 4 4 4 6 14
5 1 6 4 5 5 12 9 9
2 0 0 5 2 5 6 5 3

10 10 10 16 16 16 26 26 26

4
5
6
7
Total

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρ.

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασ.

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρ.

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασ.

1 έως 3 χρόνια

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρ.

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασ.

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

0 2 0 0 0 2
3 0 0 0 0 2
4 5 7 6 15 18
3 3 9 10 11 4

10 10 16 16 26 26

4
5
6
7
Total

Count

Συζήτ. φοιτ.
- καθηγητή

Count

Συζήτ. µεταξύ
φοιτητών

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Συζήτ. φοιτ. -
καθηγητή

Count

Συζήτ. µεταξύ
φοιτητών

1 έως 3 χρόνια

Count

Συζήτ. φοιτ. -
καθηγητή

Count

Συζήτ. µεταξύ
φοιτητών

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

12.3.2. Επαγωγική ανάλυση για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

12.3.2.1. ∆ιερεύνηση επίδοσης µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος 

διδασκαλίας σε οµάδες φοιτητών 

Ι. Επίδοση και φύλο  

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις επιδόσεις στους 

υπολογισµούς, στις διαδικασίες, στο δείκτη επίδοσης και στο µετά – τεστ.  

Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι δεν είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής 

ως προς την επίδοση στις τελικές εξετάσεις. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι τα κορίτσια 

εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στις επιδόσεις Πολύ καλά έως Άριστα από ότι τα αγόρια (Αγόρια: 31,6 

%, Κορίτσια: 82,3 %), επίσης τα κορίτσια δεν εµφανίζουν επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια σε αντίθεση µε το 

31,5 % των αγοριών.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα για τις επιδόσεις:   

α) Επίδοση στις γεωµετρικές ερµηνείες. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των αγοριών είναι συγκεντρωµένο στο Καλά (50 %) µε αρκετά µεγάλο ποσοστό στις επιδόσεις 

Άσχηµα ή Μέτρια (43,8 %). Το µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών είναι συγκεντρωµένο στο Πολύ καλά 

(46,7 %) µε µικρότερο ποσοστό στις επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια (26,7 %).      

β) Επίδοση στο µετά - τεστ. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι τα κορίτσια εµφανίζουν 

µεγαλύτερο ποσοστό στις επιδόσεις Πολύ καλά έως Άριστα από ότι τα αγόρια (Αγόρια: 56,3 %, Κορίτσια: 

86,7 %), επίσης τα κορίτσια εµφανίζουν µικρότερο ποσοστό στις επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια (Αγόρια: 

43,8 %, Κορίτσια: 13,3 %).   
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Test Statisticsb

82,500 69,500 86,500 82,000 79,500
218,500 205,500 222,500 218,000 269,500

-1,565 -2,103 -1,414 -1,664 -2,704
,118 ,035 ,157 ,096 ,007

,140
a

,045
a

,188
a

,140
a

,008
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Υπολογισµοί
Γεωµετρικές
ερµηνείες ∆ιαδικασίες Μετά - τεστ

Τελικές
εξετάσεις

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
 

0 2 3 0 0 0
2 5 4 0 4 2
5 8 2 2 4 1
4 1 4 6 7 11
5 0 3 7 0 1

16 16 16 15 15 15

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count

Υπολογι-
σµοί

Count

Γεωµετρικές
ερµηνείες

Count

∆ιαδι-
κασίες

Αγόρια

Count

Υπολογι-
σµοί

Count

Γεωµετρικές
ερµηνείες

Count

∆ιαδι-
κασίες

Κορίτσια
Φύλο

 

1 4 0 0
6 2 2 0
0 7 0 3
7 3 10 10
2 3 3 4

16 19 15 17

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count
Μετά - τεστ

Count
Τελικές εξετάσεις

Αγόρια

Count
Μετά - τεστ

Count
Τελικές εξετάσεις

Κορίτσια
Φύλο

 
 

ΙΙ. Επίδοση και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση του υπολογιστή (Λιγότερο από 1 

χρόνο, 1 – 3 χρόνια και Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Kruskal – Wallis, µπορούν 

να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις επιδόσεις 

τους στους υπολογισµούς, στις διαδικασίες, στο δείκτη επίδοσης, στη συνολική επίδοση στο µετά – τεστ 

και στις τελικές εξετάσεις.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα ως προς την επίδοση των φοιτητών στις 

γεωµετρικές ερµηνείες. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι στις γεωµετρικές ερµηνείες στις 

επιδόσεις Πολύ καλά έως Άριστα, µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζει η οµάδα µε 1 έως 3 χρόνια εµπειρία 

(Λιγότερο από 1 χρόνο: 21,4 %, 1 – 3 χρόνια: 50 %, Περισσότερο από 3 χρόνια: 0 %), επίσης η ίδια 

οµάδα εµφανίζει το µικρότερο ποσοστό στις επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια (Λιγότερο από 1 χρόνο: 35,7 %, 

1 – 3 χρόνια: 20 %, Περισσότερο από 3 χρόνια: 57,2 %).  
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Test Statisticsa,b

2,342 5,272 ,669 ,391 1,042 2,481
2 2 2 2 2 2

,310 ,072 ,716 ,822 ,594 ,289

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Επίδοση
στους υπο-
λογισµούς

Επίδοση
στις γεωµ.
ερµηνείες

Επίδοση
στις

διαδικασίες
∆είκτης
επίδοσης

Επίδοση
στο

µετα-τεστ

Επίδοση
στις τελικες
εξετάσεις

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Πόσο καιρό χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή;b. 
 

0 1 2 0 0 0 0 1 1
1 4 2 0 2 2 1 3 2
3 6 0 2 3 1 2 3 2
7 3 8 2 5 7 1 0 0
3 0 2 6 0 0 3 0 2

14 14 14 10 10 10 7 7 7

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count

Υπολο-
γισµοί

Count

Γεωµ.
ερµηνείες

Count

∆ιαδι-
κασίες

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Υπολο-
γισµοί

Count

Γεωµ.
ερµηνείες

Count

∆ιαδι-
κασίες

1 έως 3 χρόνια

Count

Υπολο-
γισµοί

Count

Γεωµ.
ερµηνείες

Count

∆ιαδι-
κασίες

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

0 3 0 0 1 1
4 0 2 0 2 2
0 3 0 5 0 2
8 2 6 10 3 1
2 6 2 0 1 1

14 14 10 15 7 7

Άσχηµα
Μέτρια
Καλά
Πολύ καλά
Άριστα
Total

Count

Μετά -
τεστ

Count

Τελικές
εξετάσεις

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Μετά -
τεστ

Count

Τελικές
εξετάσεις

1 έως 3 χρόνια

Count

Μετά -
τεστ

Count

Τελικές
εξετάσεις

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

12.3.2.2. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού σε οµάδες 

φοιτητών 

Ι. Χαρακτηριστικά του λογισµικού και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε 

το αν το λογισµικό: α) είναι εύκολο στο χειρισµό του, β) έχει απλό φορµαλισµό, γ) έχει δυναµικό 

φορµαλισµό και δ) είναι γενικεύσιµο.   

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το αν το λογισµικό:   

α) είναι εύκολο να το µάθει κανείς. Από τον πίνακα συνάφειας, τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύτερο 

ποσοστό στην θετική άποψη (5 και πάνω) (Αγόρια: 84,2 % και Κορίτσια: 58,8 %) και µεγαλύτερο 

ποσοστό στις απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7) (Αγόρια: 47,4 % και Κορίτσια: 17,6 %). Επίσης τα 

αγόρια δεν εµφανίζουν αρνητική άποψη (3 και κάτω), ενώ τα κορίτσια ένα πολύ µικρό ποσοστό 5,9 %.  
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β) αν µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή. Από τη 

µελέτη του πίνακα συνάφειας, τα αγόρια απάντησαν θετικά κατά 56,3 %, ενώ τα κορίτσια κατά 17,6 %.   

Test Statisticsb

133,500 104,000 114,000 129,500 115,500 83,500
286,500 257,000 267,000 319,500 268,500 219,500

-,710 -1,906 -1,548 -1,074 -1,559 -2,269
,478 ,057 ,122 ,283 ,119 ,023

,525
a

,071
a

,138
a

,315
a

,146
a

,058
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Εύκολο
στο

χειρισµό

Εύκολο να
το µάθει
κανείς

Απλός
φορµα-
λισµός

∆υναµικός
φορµα-
λισµός

Γενικεύ-
σιµο

Χειρισµός ανεξ.
από την παρου-
σία καθηγητή

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
 

0 0 0 1
1 0 0 0
0 3 1 6
8 7 9 7
7 7 7 1
2 2 0 2

18 19 17 17

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Αγόρια

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Κορίτσια
Φύλο

 

0 0 0 1 0 0
1 1 3 2 0 3
3 3 1 7 0 2
8 5 7 2 8 10
5 9 7 3 5 2
2 1 1 2 4 0

19 19 19 17 17 17

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Απλός
φορµαλισµός

Count

∆υναµικός
φορµαλισµός

Count

Γενικεύ-
σιµο

Αγόρια

Count

Απλός
φορµαλισµός

Count

∆υναµικός
φορµαλισµός

Count

Γενικεύ-
σιµο

Κορίτσια
Φύλο

 

9 3
7 14

16 17

Ναι
Όχι
Total

Count

Χειρισµός ανεξάρτητα από
την παρουσία καθηγητή

Αγόρια

Count

Χειρισµός ανεξάρτητα από
την παρουσία καθηγητή

Κορίτσια
Φύλο
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ΙΙ. Χαρακτηριστικά του λογισµικού και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (Λιγότερο από 1 

χρόνο, 1 – 3 χρόνια και Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Kruskal – Wallis, µπορούν 

να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις 

τους σχετικά µε το αν το λογισµικό: α) είναι εύκολο στο χειρισµό του, β) είναι εύκολο να το µάθει κανείς, 

γ) έχει απλό φορµαλισµό και δ) έχει δυναµικό φορµαλισµό. 

Μπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση, σχετικά µε το αν το λογισµικό:   

α) είναι γενικεύσιµο. Από τον πίνακα συνάφειας, προκύπτει ότι η οµάδα µε µεγαλύτερη εµπειρία στη 

χρήση υπολογιστή, εµφανίζει µεγαλύτερο ποσοστό στη θετική άποψη (5 και πάνω) (Λιγότερο από 1 

χρόνο: 50 %, 1 – 3 χρόνια: 86,7 % και Περισσότερο από 3 χρόνια: 100 %) και στις απόλυτα θετικές 

απαντήσεις (Λιγότερο από 1 χρόνο: 14,3 %, 1 – 3 χρόνια: 20 % και Περισσότερο από 3 χρόνια: 71,4 %).  

β) αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή. 

Από τον πίνακα συνάφειας, η οµάδα µε µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, εµφανίζει 

µεγαλύτερο ποσοστό στη θετική απάντηση (Λιγότερο από 1 χρόνο: 50 %, 1 – 3 χρόνια: 7,7 % και 

Περισσότερο από 3 χρόνια: 71,4 %).  

Test Statisticsa,b

4,365 4,243 4,392 2,576 10,016 9,551
2 2 2 2 2 2

,113 ,120 ,111 ,276 ,007 ,008

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Εύκολο
στο

χειρισµό

Εύκολο να
το µάθει
κανείς

Απλός
φορµα-
λισµός

∆υναµικός
φορµα-
λισµός

Γενικεύ-
σιµο

Χειρισµός ανεξ. από
την παρουσία
καθηγητή

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Εµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 4 1 5 0 0
6 5 9 6 2 3
6 1 5 3 3 4
0 4 0 0 2 0

13 14 15 15 7 7

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

1 έως 3 χρόνια

Count

Εύκολο στο
χειρισµό

Count

Εύκολο να το
µάθει κανείς

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή
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0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 4 2 1 2 0 0 0
4 0 3 5 1 0 1 2 0
3 5 5 4 7 10 3 1 2
4 6 2 3 5 3 1 3 4
2 3 0 0 1 0 2 1 1

14 14 14 15 15 15 7 7 7

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Απλός
φορµα-
λισµός

Count

∆υναµ.
φορµα-
λισµός

Count

Γενι-
κεύ-
σιµο

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Απλός
φορµα-
λισµός

Count

∆υναµ.
φορµα-
λισµός

Count

Γενι-
κεύ-
σιµο

1 έως 3 χρόνια

Count

Απλός
φορµα-
λισµός

Count

∆υναµ.
φορµα-
λισµός

Count

Γενι-
κεύ-
σιµο

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

6 1 5
6 13 2

12 14 7

Ναι
Όχι
Total

Count

Χειρισµός ανεξάρτητα από
την παρουσία καθηγητή

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Χειρισµός ανεξάρτητα από
την παρουσία καθηγητή

1 έως 3 χρόνια

Count

Χειρισµός ανεξάρτητα από
την παρουσία καθηγητή

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

12.3.2.3. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 

σε οµάδες φοιτητών 

Ι. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους για το αν η 

διδακτική προσέγγιση: α) προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, β) προκαλεί το 

ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, γ) επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή, δ) 

επιτρέπει την αυτενέργεια, ε) επιτρέπει τον πειραµατισµό, στ) επιτρέπει τη δηµιουργία προσωπικών 

αναπαραστάσεων, ζ) επιτρέπει τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών και ζ) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση 

µεταξύ φοιτητών. 

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση: 

α) επιτρέπει στους φοιτητές να αναστοχάζονται. Από τον πίνακα συνάφειας, δεν προκύπτει σηµαντική 

διαφορά στη θετική άποψη (5 και πάνω) (Αγόρια: 94,7 % και Κορίτσια: 88,2 %), ενώ στις απόλυτα 

θετικές απαντήσεις (6 ή 7) τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό (Αγόρια: 63,2 % και Κορίτσια: 

82,4 %).  

β) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή. Από τον πίνακα συνάφειας 

προκύπτει ότι τα αγόρια και τα κορίτσια εµφανίζουν συγκρίσιµα αποτελέσµατα στη θετική άποψη (5 και 

πάνω) (Αγόρια: 94,7 % και Κορίτσια: 100 %), ενώ στις απόλυτα θετικές απαντήσεις τα αγόρια 

υπερτερούν στην απάντηση 6 (68,4 %), ενώ τα κορίτσια στην απάντηση 7(58,8 %).      
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Test Statisticsb

139,500 113,500 150,500 144,000 149,000
292,500 303,500 340,500 297,000 302,000

-,765 -1,583 -,369 -,579 -,433
,444 ,113 ,712 ,562 ,665

,490
a

,129
a

,731
a

,594
a

,707
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Ενδιαφέρον
για το µάθηµα

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Ενεργητική
συµµετοχή

Αυτενέρ-
γεια

Πειραµα-
τισµός

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
 

Test Statisticsb

107,000 150,000 150,000 112,000 145,500
297,000 340,000 340,000 302,000 335,500

-1,849 -,379 -,386 -1,775 -,561
,064 ,705 ,700 ,076 ,574

,087
a

,731
a

,731
a

,121
a

,616
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Αναστο-
χασµός

Προσωπικές
αναπαρα-
στάσεις

∆ιατύπωση
/ έλεγχος
εικασιών

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Συζήτηση
µεταξύ
φοιτητών

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
 

0 1 0 0
1 0 0 0
1 1 0 0
0 1 1 2
3 5 1 3
6 8 13 4
8 3 2 8

19 19 17 17

1
2
3
4
5
6
7
Total

Count

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Αγόρια

Count

Ενδιαφέρον
για το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Κορίτσια
Φύλο

 

0 1 0 0 0 0
2 1 2 3 6 5
3 8 2 1 3 0
8 7 11 6 6 8
6 2 4 7 2 4

19 19 19 17 17 17

3
4
5
6
7
Total

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count

Αυτενέρ-
γεια

Count

Πειραµα-
τισµός

Αγόρια

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count

Αυτενέρ-
γεια

Count

Πειραµα-
τισµός

Κορίτσια
Φύλο
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0 0 1 0 0 0
1 0 2 0 0 4
0 6 0 2 5 2
6 5 12 1 4 4

10 6 4 7 5 5
2 2 0 7 3 2

19 19 19 17 17 17

1
3
4
5
6
7
Total

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασιών

Αγόρια

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασιών

Κορίτσια
Φύλο

 

1 0 0 0
0 3 1 1

13 7 6 7
5 9 10 9

19 19 17 17

4
5
6
7
Total

Count

Συζήτ. φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτ. µεταξύ
φοιτητών

Αγόρια

Count

Συζήτ. φοιτητών
- καθηγητή

Count

Συζήτ. µεταξύ
φοιτητών

Κορίτσια
Φύλο

 
 

ΙΙ. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (Λιγότερο από 1 

χρόνο, 1 – 3 χρόνια και Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Kruskal – Wallis, µπορούν 

να θεωρηθούν ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις 

τους για το αν η διδακτική προσέγγιση: α) προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, β) 

προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, γ) επιτρέπει την ενεργητική 

συµµετοχή, δ) επιτρέπει την αυτενέργεια, ε) επιτρέπει τον πειραµατισµό, στ) επιτρέπει στους φοιτητές να 

αναστοχάζονται, ζ) επιτρέπει τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων, η) επιτρέπει τη διατύπωση και 

έλεγχο εικασιών, θ) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών και ι) δίνει τη δυνατότητα για 

συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή.      

Test Statisticsa,b

3,425 ,634 1,919 ,660 3,628
2 2 2 2 2

,180 ,728 ,383 ,719 ,163

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Ενδιαφέρον
για το µάθηµα

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Ενεργητική
συµµετοχή Αυτενέργεια

Πειρα-
µατισµός

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Εµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
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Test Statisticsa,b

,067 1,751 1,637 4,504 1,015
2 2 2 2 2

,967 ,417 ,441 ,105 ,602

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Αναστο-
χασµός

Προσωπικές
αναπαρα-
στάσεις

∆ιατύπωση
/ έλεγχος
εικασιών

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Συζήτηση
µεταξύ
φοιτητών

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Εµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0
0 1 1 2 0 0
2 3 0 2 2 3
6 6 12 5 1 1
6 4 2 5 2 2

14 14 15 15 7 7

1
2
3
4
5
6
7
Total

Count

Ενδιαφέρον
για το

µάθηµα
Count

Ενδιαφέρον
για τα

µαθηµατικά

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Ενδιαφέρον
για το

µάθηµα
Count

Ενδιαφέρον
για τα

µαθηµατικά

1 έως 3 χρόνια

Count

Ενδιαφέρον
για το

µάθηµα
Count

Ενδιαφέρον
για τα

µαθηµατικά

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 2 2 2 5 5 1 0 0
0 5 1 2 4 1 2 2 0
5 5 7 7 4 7 2 4 5
7 2 4 4 2 2 2 0 2

14 14 14 15 15 15 7 7 7

3
4
5
6
7
Total

Count

Ενεργ.
συµµε-
τοχή

Count

Αυτε-
νέργεια

Count

Πειρα-
µατι-
σµός

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Ενεργ.
συµµε-
τοχή

Count

Αυτε-
νέργεια

Count

Πειρα-
µατι-
σµός

1 έως 3 χρόνια

Count

Ενεργ.
συµµε-
τοχή

Count

Αυτε-
νέργεια

Count

Πειρα-
µατι-
σµός

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 2 1 0 4 0 0 0
1 3 0 1 6 2 0 2 0
4 4 7 1 4 5 2 1 4
5 4 3 9 4 4 3 3 2
4 3 2 3 1 0 2 1 0

14 14 14 15 15 15 7 7 7

1
3
4
5
6
7
Total

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασιών

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασιών

1 έως 3 χρόνια

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπ. /
έλεγχος
εικασιών

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή
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0 0 1 0 0 0
1 2 0 1 0 1
5 3 7 8 7 3
8 9 7 6 0 3

14 14 15 15 7 7

4
5
6
7
Total

Count

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτηση
µεταξύ

φοιτητών

Λιγότερο από 1 χρόνο

Count

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτηση
µεταξύ

φοιτητών

1 έως 3 χρόνια

Count

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτηση
µεταξύ

φοιτητών

Περισσότερο από 3 χρόνια
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

12.4. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων για το 1ο διερευνητικό ερώτηµα  

Επιλέξαµε τις ακόλουθες µεταβλητές, κατ’ αντιστοιχία µε τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο 

ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων, ως πιο σηµαντικές για τη διερεύνηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των απόψεων των φοιτητών και το συσχετισµό τους µε την επίδοση των φοιτητών, 

µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας. Ειδικότερα:  

Πίνακας 12.1. Πίνακας κύριων µεταβλητών για το 1ο διερευνητικό ερώτηµα 

Α/Α Μεταβλητή ∆υνατές τιµές Χαρακτηρισµός  

1 Φύλο  1, 2  Αγόρι, Κορίτσι 

2 Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή  1, 2, 3 Λιγότερο από 1 χρόνο, 1 – 3 χρόνια, 
Περισσότερο από 3 χρόνια 

3 Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή 1 – 7  ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

4 Υπολογισµοί  1 – 5 Άσχηµα, Μέτρια, Καλά, Πολύ Καλά,  Άριστα  

5 Γεωµετρικές ερµηνείες 1 – 5 Άσχηµα, Μέτρια, Καλά, Πολύ Καλά,  Άριστα  

6 ∆ιαδικασίες 1 – 5 Άσχηµα, Μέτρια, Καλά, Πολύ Καλά,  Άριστα  

7 Μετά – τεστ 1 – 5 Άσχηµα, Μέτρια, Καλά, Πολύ Καλά,  Άριστα  

8 Τελικές εξετάσεις 1 – 5 Άσχηµα, Μέτρια, Καλά, Πολύ Καλά,  Άριστα  

9 Εύκολο στο χειρισµό 1 – 7  ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

10 Εύκολο να το µάθει κανείς 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

11 Απλός φορµαλισµός 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

12 ∆υναµικός φορµαλισµός 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

13 Γενικεύσιµο  1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

14 Χειρισµός ανεξάρτητα από την 
παρουσία του καθηγητή  1, 2 Ναι, Όχι  

15 Ενδιαφέρον για το µάθηµα 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

16 Ενδιαφέρον για το γνωστικό 
αντικείµενο  1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

17 Ενεργητική συµµετοχή  1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

18 Αυτενέργεια 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

19 Πειραµατισµός 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

20 Αναστοχασµός  1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  
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21 Προσωπικές αναπαραστάσεις 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

22 ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

23 Συζήτηση φοιτητών – καθηγητή 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

24 Συζήτηση µεταξύ φοιτητών 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

 

12.4.1. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

12.4.1.1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών        

Η ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών µπορεί να αφορά πολλές διαστάσεις, ο µέγιστος αριθµός είναι 

ο µικρότερος εκ των: α) ο αριθµός των κατηγοριών (άθροισµα δυνατών απαντήσεων που έχουν δοθεί 

στις ερωτήσεις) µείον τον αριθµό των µεταβλητών (αυτών χωρίς ελλείπουσες τιµές), β) ο αριθµός των 

παρατηρήσεων µείον ένα. Σπάνια όµως χρησιµοποιείται ο µέγιστος αριθµός των επιτρεπόµενων 

διαστάσεων, αφού αφενός µικρότερος αριθµός είναι πιο εύκολα ερµηνεύσιµος και αφετέρου πέρα από 

κάποιο αριθµό διαστάσεων το εξηγούµενο ποσοστό συνάφειας είναι αµελητέο.  

Στη περίπτωση του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για το 1ο διερευνητικό ερώτηµα για το µάθηµα 

Απειροστικός Λογισµός Ι, ο αριθµός των µεταβλητών που επιλέχθηκαν είναι 24 και ο αριθµός των 

παρατηρήσεων είναι 54. Ο αριθµός των κατηγοριών είναι 144 (αριθµός δυνατών απαντήσεων). Ο αριθµός 

των µεταβλητών χωρίς ελλείπουσες τιµές είναι 14 (= 24 – 10). Ο µέγιστος αριθµός των διαστάσεων είναι 

53, δηλαδή ο µικρότερος εκ των 144 – 14 = 130 και 54 – 1 = 53.               

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων είχε διαστάσεις 54 x 24 (γραµµές ίσες µε τον αριθµό των 

παρατηρήσεων – υποκειµένων και στήλες ίσες µε τον αριθµό των ερωτήσεων – µεταβλητών). Ο πίνακας 

λογικής περιγραφής είναι διαστάσεων 54 x 144 (γραµµές ίσες µε τον αριθµό των παρατηρήσεων – 

υποκειµένων και στήλες ίσες µε τον αριθµό των δυνατών απαντήσεων – κατηγοριών). Ο πίνακας του Burt 

είναι διαστάσεων 144 x 144 (γραµµές και στήλες ίσες µε τον αριθµό των δυνατών απαντήσεων – 

κατηγοριών).  

Εφαρµόσαµε το µοντέλο για το µέγιστο αριθµό διαστάσεων (53), οπότε προέκυψε συνολική 

αδράνεια (inertia) 3,368. Επιλέξαµε τέσσερεις παραγοντικούς άξονες, οι οποίοι εξηγούν συνολική 

αδράνεια 1,176, δηλαδή ποσοστό 34,91 % της συνολικής αδράνειας (Παράρτηµα ∆.1.1.1.). Επιλέγουµε 

αριθµό διαστάσεων ώστε: α) να εξηγούν ικανό ποσοστό επί της συνολικής αδράνειας και β) η αδράνεια 

της τελευταίας διάσταση που επιλέγεται να διαφέρει αρκετά από την επόµενη.          

Αναλυτικά οι ιδιοτιµές και τα ποσοστά της αδράνειας για τους τέσσερις άξονες είναι:  

Πίνακας 12.2. Ιδιοτιµές και ποσοστά της αδράνειας ανά παραγοντικό άξονα 

Παραγοντικός 
Άξονας 

Ιδιοτιµή – 
Αδράνεια  

Ποσοστό ως προς τη 
συνολική αδράνεια 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Ποσοστό ως προς 
τους 4 άξονες  

1ος  0,389 11,55 % 11,55 % 33,08 % 

2ος  0,311 9,23 % 20,78 % 26,45 % 

3ος  0,246 7,30 % 28,08 % 20,92 % 

4ος 0,230 6,83 % 34,91 %    19,56 % 

Σύνολο: 1,176 34,91 %  100,00 % 
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Οι τιµές αυτές είναι αρκετά ικανοποιητικές, εφόσον στην ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών δε 

συναντάµε τις µεγάλες τιµές αδράνειας που υπολογίζονται στην παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών 

(Correspondence Analysis) (κατάλληλη για δύο µεταβλητές). 

Τα διακριτικά µέτρα (discrimination measures), παριστάνουν τις διακυµάνσεις των 

ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών (Σιάρδος, 1999). Τα διακριτικά µέτρα για τέσσερις άξονες παρατίθενται 

στο Παράρτηµα ∆.1.1.2.  

Προκειµένου να δούµε ποιες µεταβλητές συµβάλλουν περισσότερο στη διαµόρφωση του καθενός 

από τους τέσσερις άξονες, υπολογίζουµε τις συνεισφορές (Contributions) της κάθε µεταβλητής στην 

κατασκευή του κάθε άξονα. Η συνεισφορά ορίζεται ως το ποσοστό της αδράνειας των σηµείων κατά 

µήκος ενός άξονα ως προς τη συνολική αδράνεια του άξονα.   

Πίνακας 12.3. Συνεισφορές µεταβλητών ανά παραγοντικό άξονα  

 1ος Άξονας 2ος Άξονας 3ος Άξονας 4ος Άξονας 

Φύλο 0,62 % 0,39 % 0,09 % 0,75 % 

Υπολογισµοί 2,05 % 0,93 % 2,35 % 0,25 % 

Γεωµετρικές ερµηνείες 7,25 % 5,07 % 4,90 % 3,68 % 

∆ιαδικασίες 10,61 % 3,67 % 5,36 % 5,95 % 

Μετά – τεστ  10,57 % 4,34 % 4,05 % 3,37 % 

Τελικές εξετάσεις 2,39 % 1,45 % 3,58 % 7,24 % 

Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 0,81 % 0,66 % 6,30 % 0,62 % 

Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή 0,43 % 7,07 % 9,72 % 9,77 % 

Εύκολο στο χειρισµό 2,08 % 2,99 % 8,86 % 10,96 % 

Χειρισµός ανεξάρτητα από την 
παρουσία καθηγητή 0,09 % 1,68 % 0,05 % 3,05 % 

Εύκολο να το µάθει κανείς 3,45 % 5,32 % 9,72 % 6,49 % 

Απλός φορµαλισµός 2,53 % 4,09 % 1,69 % 0,54 % 

∆υναµικός φορµαλισµός 3,71 % 6,06 % 7,66 % 4,58 % 

Γενικεύσιµο 10,67 % 1,95 % 7,77 % 10,89 % 

Ενδιαφέρον για το µάθηµα 10,48 % 5,66 % 1,02 % 2,16 % 

Ενδιαφέρον για το γνωστικό 
αντικείµενο 7,26 % 7,36 % 3,44 % 1,95 % 

Ενεργητική συµµετοχή 8,34 % 6,50 % 0,16 % 1,02 % 

Αυτενέργεια 4,75 % 5,52 % 3,51 % 4,83 % 

Πειραµατισµός 3,10 % 5,07 % 5,45 % 7,83 % 

Αναστοχασµός 0,93 % 9,40 % 2,46 % 0,91 % 

Προσωπικές αναπαραστάσεις 1,90 % 1,49 % 4,18 % 5,46 % 

∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών 5,38 % 6,57 % 3,49 % 3,72 % 

Συζήτηση φοιτητών - καθηγητή 0,36 % 2,29 % 1,87 % 1,32 % 

Συζήτηση µεταξύ φοιτητών 0,23 % 4,44 % 2,31 % 2,66 % 

Σύνολο: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Η αδράνεια αποτελεί γενίκευση της έννοιας της διασποράς ή διακύµανσης, εφόσον µετράει την 

απόκλιση των σηµείων ενός νέφους από το κέντρο βάρους. Συγκεκριµένα η αδράνεια είναι η διασπορά 
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ενός συνόλου σηµείων σταθµισµένων µε βάρη όταν το άθροισµα των βαρών τους ισούται µε τη µονάδα. 

Αποδεικνύεται η ισότητα µεταξύ αδράνειας και διασποράς ενός νέφους σηµείων (Μπεχράκης, 1999). 

Εποµένως η συνεισφορά µιας µεταβλητής στην κατασκευή ενός άξονα υπολογίζεται: α) ως το 

άθροισµα ΣCTR των συνεισφορών όλων των κατηγοριών στην αδράνεια του κάθε άξονα (Contributions of 

Points to the Inertia Of Dimension) ή β) ως το ποσοστό της διακύµανσης των σηµείων κατά µήκος ενός 

άξονα ως προς τη συνολική διακύµανση του άξονα.   

To SPSS δεν έχει έτοιµη διαδικασία για τον συγκεντρωτικό υπολογισµό και παρουσίαση των 

συνεισφορών των µεταβλητών, ούτε για τη γραφική τους απεικόνιση. Υπολογίζουµε τις συνεισφορές της 

κάθε µεταβλητής στην κατασκευή του καθενός από τους τέσσερις άξονες, ως το ποσοστό του κάθε 

διακριτικού µέτρου προς το σύνολο του κάθε άξονα, µε τη βοήθεια του Excel.  

Ένα κριτήριο που χρησιµοποιείται συνήθως για να επιλέξουµε ποιες µεταβλητές συµβάλλουν 

περισσότερο στην κατασκευή του κάθε άξονα, είναι οι µεταβλητές να έχουν συνεισφορά µεγαλύτερη από 

τη µέση τιµή της συνεισφοράς ανά άξονα, δηλαδή ΣCTR > 
24
100

 = 4,17 %.  

 

Απεικονίσουµε γραφικά τις συνεισφορές  µε τη βοήθεια του Excel: 

Συνεισφορές των µεταβλητών στην κατασκευή των αξόνων 
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1ος Άξονας 2ος Άξονας 3ος Άξονας 4ος Άξονας 
Φύλο Υπολογισµοί
Γεωµετρικές ερµηνείες ∆ιαδικασίες
Μετά - τεστ Τελικές εξετάσεις
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή
Εύκολο στο χειρισµό Χειρισµός ανεξάρτητα από την παρουσία καθηγητή
Εύκολο να το µάθει κανείς Απλός φορµαλισµός
∆υναµικός φορµαλισµός Γενικεύσιµο
Ενδιαφέρον για το µάθηµα Ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά αυτά καθ' αυτά
Ενεργητική συµµετοχή Αυτενέργεια
Πειραµατισµός Αναστοχασµός
Προσωπικές αναπαραστάσεις ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών
Συζήτηση φοιτητών - καθηγητή Συζήτηση µεταξύ φοιτητών

 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 1ου άξονα: Γενικεύσιµο (10,67 

%), ∆ιαδικασίες (10,61 %), Μετά – τεστ (10,57 %), Ενδιαφέρον για το µάθηµα (10,48 %), Ενεργητική 

συµµετοχή (8,34 %), Ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά αυτά καθ' αυτά (7,26 %), Γεωµετρικές ερµηνείες 

(7,25 %), ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών (5,38 %) και Αυτενέργεια (4,75 %). 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 2ου άξονα: Αναστοχασµός 

(9,40 %), Ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά αυτά καθ' αυτά (7,36 %), Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή
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 (7,07 %), ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών (6,57 %), Ενεργητική συµµετοχή (6,50 %), ∆υναµικός 

φορµαλισµός (6,06 %), Ενδιαφέρον για το µάθηµα (5,66 %), Αυτενέργεια (5,52 %), Εύκολο να το µάθει 

κανείς (5,32 %), Γεωµετρικές ερµηνείες (5,07 %), Πειραµατισµός (5,07 %), Συζήτηση µεταξύ φοιτητών 

(4,44 %) και Μετά – τεστ (4,34 %). 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 3ου άξονα: Ενδιαφέρον στη 

χρήση υπολογιστή (9,72 %), Εύκολο να το µάθει κανείς (9,72 %), Εύκολο στο χειρισµό (8,86 %), 

Γενικεύσιµο (7,77 %), ∆υναµικός φορµαλισµός (7,66 %), Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή (6,30 %), 

Πειραµατισµός (5,45 %), ∆ιαδικασίες (5,36 %), Γεωµετρικές ερµηνείες (4,90 %) και Προσωπικές 

αναπαραστάσεις (4,18 %).  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 4ου άξονα:  Εύκολο στο 

χειρισµό (10,96 %), Γενικεύσιµο (10,89 %), Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή (9,77 %), Πειραµατισµός 

(7,83 %), Τελικές εξετάσεις (7,24 %), Εύκολο να το µάθει κανείς (6,49 %), ∆ιαδικασίες (5,95 %), 

Προσωπικές αναπαραστάσεις (5,46 %), Αυτενέργεια (4,83 %) και ∆υναµικός φορµαλισµός (4,58 %). 

Με βάση τα διακριτικά µέτρα σχεδιάζουµε το διάγραµµα διασποράς για τους άξονες 1 και 2, οποίοι 

εξηγούν το 20,78 % της συνολικής αδράνειας: 
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∆ιαδικασίες

Γεωµ. ερµηνείες

Φύλο

∆ιάγραµµα διασποράς των µεταβλητών

 

Να σηµειώσουµε ότι τα διαγράµµατα διασποράς των µεταβλητών που προκύπτουν αυτόµατα από 

το SPSS δεν µπορούσαν εύκολα να «διαβαστούν», λόγω του µεγάλου αριθµού µεταβλητών, οπότε 

θεωρήσαµε τα διακριτικά µέτρα σε ένα νέο αρχείο δεδοµένων και σχεδιάσαµε από αυτό τα διαγράµµατα 

διασποράς (Scatter Plots).    
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Τα διακριτικά µέτρα παριστάνουν τις διακυµάνσεις των ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών, 

διακυµάνσεις οι οποίες έχουν τιµή ίση µε 1 όταν οι βαθµολογίες υποκειµένου εµπίπτουν σε αµοιβαία 

αποκλειόµενες οµάδες, ταυτίζονται δε εντός συγκεκριµένης κατηγορίας. Με βάση τις δηµιουργούµενες 

οµάδες στο διάγραµµα, είναι δυνατή η διαπίστωση της σχέσης (οµοιογένειας) µεταξύ των µεταβλητών και 

η διάκριση µεταξύ τους µε βάση τις χρησιµοποιούµενες διαστάσεις της λύσης. Μεταβλητές που εµπίπτουν 

στο σηµείο τοµής των αξόνων (σε δυσδιάστατη λύση) δηλώνουν ότι τα υποκείµενα διαφοροποιούνται ως 

προς τις απαντήσεις τους στις κατηγορίες των συγκεκριµένων µεταβλητών (Σιάρδος, 1999).      

Από το παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε να διαµορφώνονται τέσσερις οµοιογενείς οµάδες 

µεταβλητών:  

α) Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές των επιδόσεων των φοιτητών στο µετά – τεστ και τις 

διαδικασίες και την άποψη τους αν η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα.     

β) Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το χειρισµό του λογισµικού ανεξάρτητα 

από τον καθηγητή, το φύλο και την εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και τη συζήτηση µεταξύ φοιτητών – 

καθηγητή. Η δυνατότητα χειρισµού του λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή σχετίζεται µε το φύλο 

και την εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, όπως προέκυψε από τους πίνακες συνάφειας της επαγωγικής 

ανάλυσης.  

γ) Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε τον 

πειραµατισµό, αν το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό, δυναµικό φορµαλισµό και αν είναι εύκολο να το 

µάθει κανείς και αν είναι εύκολο στο χειρισµό του. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η άποψη 

σχετικά µε τον απλό και δυναµικό φορµαλισµό και αν το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς και 

εύκολο στο χειρισµό του σχετίζεται µε την άποψη για δυνατότητα πειραµατισµού, εφόσον για να 

µπορέσει να πειραµατιστεί ένας φοιτητής µε το λογισµικό θα πρέπει να µπορεί να δηµιουργήσει 

αντικείµενα και αναπαραστάσεις στα πλαίσια του λογισµικού. 

δ) Η τέταρτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 

την ενεργητική συµµετοχή και αν προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο 

και την επίδοση τους στις γεωµετρικές ερµηνείες. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο σχετίζεται µε την ενεργητική συµµετοχή, 

επίσης ότι το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο σχετίζεται µε την επίδοση στις γεωµετρικές 

ερµηνείες.  

Παρατηρούµε επίσης ότι οι µεταβλητές εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή και φύλο 

εµπίπτουν στο σηµείο τοµής των αξόνων, γεγονός που σηµαίνει ότι τα υποκείµενα διαφοροποιούνται ως 

προς τις απαντήσεις τους στις κατηγορίες των συγκεκριµένων µεταβλητών. Το αποτέλεσµα αυτό 

προέκυψε επίσης από την επαγωγική ανάλυση.   

Στη συνέχεια παρατίθενται τα παραγοντικά διαγράµµατα διασποράς των βαθµών των υποκειµένων 

και των κατηγοριών των µεταβλητών. Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες ερµηνείας των παραγοντικών 

διαγραµµάτων, αναφορικά προς τις θέσεις των σηµείων: 

α) Η εγγύτητα δύο ατόµων σηµαίνει ότι τα άτοµα αυτά έχουν εν γένει επιλέξει τις ίδιες απαντήσεις στο 

σύνολο των ερωτήσεων.  
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β) Η εγγύτητα δύο απαντήσεων σηµαίνει ότι οι απαντήσεις αυτές έχουν εν γένει επιλεγεί από τα ίδια 

άτοµα.  

γ) ∆ύο απαντήσεις της ίδιας ερώτησης είναι εν γένει αποµακρυσµένες. Στην περίπτωση που είναι 

γειτονικές, αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα που τις έχουν επιλέξει οµοιάζουν ως προς την επιλογή των 

απαντήσεων στις υπόλοιπες ερωτήσεις που έχουν περιληφθεί στη ανάλυση (Μπεχράκης, 1999).     

Με βάση τις σταθµισµένες τιµές ως προς τις 24 µεταβλητές, οι βαθµοί των υποκειµένων (object 

scores) παρατίθενται στο Παράρτηµα ∆.1.1.3. Με βάση τους βαθµούς αυτούς σχηµατίζονται τα 

διαγράµµατα διασποράς βαθµών των ταυτοποιηµένων υποκειµένων, από τα οποία µπορεί να γίνει 

εντοπισµός και διάκριση οµάδων υποκειµένων. Το διάγραµµα διασποράς των ταυτοποιηµένων 

υποκειµένων για τους άξονες 1 και 2 φαίνεται παρακάτω:    
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Από το παραγοντικό διάγραµµα των αξόνων 1, 2 παρατηρούµε ότι άτοµα που έχουν δώσει 

παρόµοιες απαντήσεις είναι τα υποκείµενα 3, 35, επίσης τα 1, 33, 34, 2 και τα 29, 52, 5, 37.   

Από τις ποσοτικοποιηµένες τιµές των κατηγοριών των µεταβλητών παίρνουµε το διάγραµµα της 

διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών. Οι τιµές των κατηγοριών δεν παρατίθενται συγκεντρωτικά 

από το SPSS.  Το διάγραµµα της διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών για τους άξονες 1 και 2 

φαίνεται παρακάτω:  
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Από τα διαγράµµατα διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών, δεν µπορούµε να βγάλουµε 

ικανά συµπεράσµατα για το συσχετισµό των ποιοτικών µεταβλητών µέσω της εγγύτητας των κατηγοριών, 

λόγω πολυπλοκότητας του διαγράµµατος διασποράς και µεγάλου αριθµού των κατηγοριών.  

 

12.4.1.2. Αυτόµατη ταξινόµηση του συνόλου των ατόµων σε οµοιογενείς οµάδες 

Με την Αυτόµατη Ταξινόµηση προσδιορίζονται οµοιογενείς οµάδες ατόµων ως προς το σύνολο των 

κύριων µεταβλητών. Οι µέθοδοι της Αυτόµατης Ταξινόµησης και της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών 

είναι συµβατές λόγω του ότι βασίζονται και οι δύο στο κριτήριο της αδράνειας.  

Η Αυτόµατη Ταξινόµηση µπορεί να εφαρµοστεί απ’ ευθείας στον αρχικό πίνακα δεδοµένων. 

Συνήθως όµως εφαρµόζουµε την Αυτόµατη Ταξινόµηση στα άτοµα µε βάση τις συντεταγµένες τους 

στους τέσσερις πρώτους παραγοντικούς άξονες. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία διυλίζεται και περνούν 

µόνο τα βασικά της χαρακτηριστικά και όχι κάποιες ιδιαιτερότητες του δείγµατος. Επιπλέον µειώνουµε τις 

διαστάσεις από 144 (συνολικός αριθµός απαντήσεων για τις 24 κύριες ερωτήσεις) σε 4 (αριθµός 

παραγοντικών αξόνων που επιλέγουµε) (Μπεχράκης, 1999). 

Θεωρήσαµε τις συντεταγµένες των 54 ατόµων στους τέσσερις παραγοντικούς άξονες, όπως 

προέκυψαν από την Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών, σε ένα ξεχωριστό αρχείο δεδοµένων (Data) του 

SPSS και εφαρµόσαµε τη µέθοδο της Αυτόµατης Ταξινόµησης.    

Το κύριο αποτέλεσµα της Αυτόµατης Ταξινόµησης παρουσιάζεται µε ένα δενδροδιάγραµµα 

(dendrogram). Για το αποτέλεσµα της Αυτόµατης Ταξινόµησης του δείγµατος µας βλέπε Παράρτηµα 
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∆.1.2.1. Όταν τα άτοµα είναι πολλά είναι τεχνικά δύσκολο και ελάχιστα ενδιαφέρον να παρουσιάσουµε το 

πλήρες δενδροδιάγραµµα.  

Για την επιλογή της τελικής τοµής (και του αριθµού των οµάδων) λαµβάνουµε υπόψη: α) το δείκτη 

αύξησης της ενδοοµαδικής αδράνειας: όταν έχουµε µια σηµαντική αύξηση του δείκτη αυτού αναµένουµε 

µία καλή ταξινόµηση (και αντίστοιχα το δείκτη µείωσης της διαοµαδικής αδράνειας) ή β) υποκειµενικά 

κριτήρια που σχετίζονται µε τους στόχους της εκάστοτε έρευνας.   

Εφαρµόσαµε τη µέθοδο ζητώντας από το SPSS ένα σύνολο ταξινοµήσεων, από 2 έως 12 οµάδες. 

Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, επιλέξαµε την ταξινόµηση σε 10 οµάδες, εφόσον για µικρότερο 

αριθµό µία εκ των οµάδων είχε κάθε φορά δυσανάλογα µεγάλο αριθµό ατόµων συγκριτικά µε τις άλλες, 

γεγονός που δεν βοηθάει την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Η κατανοµή των ατόµων στις 10 οµάδες 

παρατίθεται στο Παράρτηµα ∆.1.2.2.  

Η αυτόµατη ταξινόµηση των 54 ατόµων σε 10 οµάδες φαίνεται στο διάγραµµα: 

 
 

12.4.1.3. Τοποθέτηση στα παραγοντικά διαγράµµατα των κέντρων των βασικών 

οµάδων που προκύπτουν από την αυτόµατη ταξινόµηση 

Υπολογίζουµε τα κέντρα των οµάδων ως τις µέσες τιµές των συντεταγµένων των ατόµων που 

απαρτίζουν την κάθε οµάδα ανά άξονα. Για τα κέντρα των οµάδων βλέπε παράρτηµα ∆.1.2.3.  

Θα απεικονίσουµε τα κέντρα των οµάδων, στα παραγοντικά διαγράµµατα διασποράς κατηγοριών: 

α) Θεωρούµε ένα νέο αρχείο δεδοµένων στο SPSS, όπου εισάγουµε τις συντεταγµένες των κατηγοριών 

των µεταβλητών και τις συντεταγµένες των κέντρων των οµάδων που προέκυψαν από την Αυτόµατη 

Ταξινόµηση και β) ∆ηµιουργούµε τα διαγράµµατα διασποράς (Scatter Plots)των κατηγοριών των 

µεταβλητών για τους παραγοντικούς άξονες ανά δύο, όπου αναγράφονται οι ετικέτες των σηµείων (Data 

Labels).  

Τα διαγράµµατα διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών δίνονται παρακάτω:        

Οµάδα 6 

Οµάδα 7 

Οµάδα 8 

Οµάδα 3 

Οµάδα 9 

Οµάδα 10 

Οµάδα 1 

Οµάδα 4 

Οµάδα 5 

Οµάδα 2 
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6,005,004,003,002,001,000,00-1,00

1ος Άξονας

4,00

2,00

0,00

-2,00

-4,00

2ο
ς 
Ά
ξο
να

ς Συζ φοιτ µετ 7

Συζ φοιτ µετ 6

Συζ φοιτ µετ 5

∆ιατ/ελ εικ 5

∆ιατ/ελ εικ 4
Προσ αναπ 7 Αναστοχ 6

Πειραµ 3

Αυτεν 7

Αυτεν 4

Ενεγρ συµ 5

Ενεγρ συµ 4

Ενδ γν αντικ 4

Ενδ γν αντικ 3Γενικ 7
Γενικ 2

∆υν φορµ 5

∆υν φορµ 4

Απλ φορµ 7

Ευκ µαθ 7

Ευκ µαθ 3

Ευκ χειρ 2

Ενδ χρ υπολ 3

Ενδ χρ υπολ 1

Τελ Εξετ 2

Μετά Τεστ 5 Μετά Τεστ 1 ∆ιαδ 1

Οµάδα 4

Οµάδα 1

Τοποθέτηση κέντρων οµάδων στα διαγράµµατα διασποράς των
κατηγοριών των µεταβλητών

 

 

12.4.1.4. Περιγραφή των οµάδων ατόµων της αυτόµατης ταξινόµησης µε βάση τις 

πλέον χαρακτηριστικές απαντήσεις   

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η περιγραφή των 10 οµοιογενών οµάδων ατόµων για το 

µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, που προέκυψαν από την Αυτόµατη Ταξινόµηση. Χρησιµοποιήθηκαν οι 

πίνακες συνάφειας των κυρίων µεταβλητών – ερωτήσεων αναφορικά µε τις οµάδες που προέκυψαν από 

την Αυτόµατη Ταξινόµηση. 

Οι απαντήσεις των φοιτητών στις ερωτήσεις διαθέσεων – στάσεων χαρακτηρίστηκαν ως εξής: α) 

Θετική Άποψη: οι απαντήσεις 5 – 7, β) Αρνητική άποψη: οι απαντήσεις 1 – 3 και γ) Χωρίς άποψη: η 

απάντηση 4. 

Πίνακας 12.4. Περιγραφή Οµάδων 1 έως 5 για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

Μεταβλητή Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Οµάδα 5 

Αριθµός φοιτητών / 
Ποσοστό %  4 / 7,4 % 2 / 3,7 % 4 / 7,4% 4 / 7,4% 2 / 3,7% 

Φύλο  Κορίτσια Κορίτσια 75 % Αγόρια 
25 % Κορίτσια 

50 % Αγόρια 
50 % Κορίτσια   Κορίτσια 

Εµπειρία στη χρήση 
υπολογιστή  

50% 1–3 χρ 
50% > 3 χρ  

–  
50% < 3 χρ  
50% > 3 χρ  

50% 1–3 χρ 
50% > 3 χρ 

1–3 χρόνια 

Ενδιαφέρον στη χρήση 
υπολογιστή Αρν Άποψη – Θετ Άποψη 

50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη 
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Υπολογισµοί  Καλά – Π Καλά  Καλά Καλά – Π Καλά Π Καλά – 
Άριστα Άριστα 

Γεωµετρικές ερµηνείες Π Καλά – 
Άριστα Άσχηµα Μέτρια – Καλά Μέτρια Άσχηµα 

∆ιαδικασίες Άριστα Άσχηµα Καλά – Π Καλά Καλά Καλά 

Μετά – τεστ Άριστα Άσχηµα Καλά – Π Καλά Καλά Καλά 

Τελικές εξετάσεις Μέτρια Μέτρια Άσχηµα – Καλά Π Καλά Άσχηµα 

Εύκολο στο χειρισµό Χωρ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη  
50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη 

Εύκολο να το µάθει 
κανείς Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 

50% Α Άποψη  
50% Θ Άποψη 

Θετ Άποψη 

Απλός φορµαλισµός  Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 
50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Χωρ Άποψη 

∆υναµικός φορµαλισµός Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 

Γενικεύσιµο  Αρν Άποψη Αρν Άποψη Θετ Άποψη 
 50% Α Άποψη  
50% Χ Άποψη 

Θετ Άποψη 

Χειρισµός ανεξ. από τον 
καθηγητή  Όχι Όχι 

75% Ναι 
25% Όχι 

50% Ναι  
50% Όχι 

Ναι 

Ενδιαφέρον για το 
µάθηµα Θετ Άποψη Αρν Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Ενδιαφέρον για το 
γνωστ. αντικείµενο  Θετ Άποψη Αρν Άποψη 

25 % Α Άποψη 
75 % Θ Άποψη 

50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη 

Ενεργητική συµµετοχή  Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Αυτενέργεια Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 
50 % Α Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Χωρ Άποψη 

Πειραµατισµός Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 
50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Αρν Άποψη 

Αναστοχασµός  Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 

Προσωπικές 
αναπαραστάσεις 

50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Χωρ Άποψη 
25 % Χ Άποψη 
75 % Θ Άποψη 

Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 

∆ιατύπωση / έλεγχος 
εικασιών Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη 

Συζήτηση φοιτ. – 
καθηγητή Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Συζήτηση µεταξύ 
φοιτητών Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Πίνακας 12.5. Περιγραφή Οµάδων 6 έως 10 για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

Μεταβλητή Οµάδα 6 Οµάδα 7 Οµάδα 8 Οµάδα 9 Οµάδα 10 

Αριθµός φοιτητών / %  13 / 24,1 % 13 / 24,1 % 4 / 7,4% 6 / 11,1 % 2 / 3,7% 

Φύλο  
46,2% Αγόρια  

53,8% Κορ   
30,8% Αγόρια 

69,2% Κορ    
25% Αγόρια 

75% Κορίτσια   
50% Αγόρια 

50% Κορίτσια  
Κορίτσια 

Εµπειρία στη χρήση 
υπολογιστή  

30,8% < 3 χρ 
69,2% > 3 χρ   

61,5 % < 3 χρ 
38,5% > 3 χρ  

< 1 χρ   
33,3 % < 3 χρ 
66,7% > 3 χρ   

> 3 χρ   

Ενδιαφέρον στη χρήση 
υπολογιστή Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Υπολογισµοί  Καλά – Άριστα Π Καλά – 
Άριστα Άριστα Π Καλά – 

Άριστα Άριστα 
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Γεωµετρικές ερµηνείες Μέτρια – Καλά Μέτρια – Π 
Καλά  

Π Καλά – 
Άριστα  Καλά – Π Καλά  Καλά 

∆ιαδικασίες Καλά – Άριστα Άριστα  Π Καλά  Π Καλά – 
Άριστα  Άριστα 

Μετά – τεστ Καλά – Άριστα Π Καλά – 
Άριστα 

Π Καλά – 
Άριστα 

Π Καλά – 
Άριστα Π Καλά 

Τελικές εξετάσεις Άσχηµα – Καλά Άσχηµα – Καλά Άσχηµα – Καλά Άσχηµα – Καλά Άριστα 

Εύκολο στο χειρισµό 
15,4% Χ Απ 
84,6 % Θ Απ 

15,4 % Α Απ 
7,7% Χ Απ 

76,9 % Θ Απ 
Θετ Άποψη Θετ Άποψη Αρν Άποψη 

Εύκολο να το µάθει 
κανείς 

42,9% Χ Απ 
57,1 % Θ Απ 

22,2% Χ Απ, 
77,8 % Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Απλός φορµαλισµός  
28,6% Χ Απ 
71,4 % Θ Απ 

11,1 % Α Απ 
44,4 % Χ Απ 
44,4 % Θ Απ 

50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

∆υναµικός φορµαλισµός 
28,6% Χ Απ 
71,4 % Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Γενικεύσιµο  
30,8% Χ Απ, 
69,2 % Θ Απ 

15,4% Χ Απ 
84,6 % Θ Απ 

Θετ Άποψη 
33,3% Χ Απ 
66,7 % Θ Απ 

Χωρ Άποψη 

Χειρισµός ανεξ. από τον 
καθηγητή  

69,2% Ναι 
30,8% Όχι 

15,4% Ναι 
84,6% Όχι 

Ναι 
33,3% Ναι  
66,7% Όχι 

Όχι 

Ενδιαφέρον για το 
µάθηµα Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Ενδιαφέρον για το 
γνωστ. αντικείµενο  Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Ενεργητική συµµετοχή  Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
25 % Χ Άποψη 
75 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Αυτενέργεια 
15,4% Χ Απ 
84,6 % Θ Απ 

Θετ Άποψη 
25 % Χ Άποψη 
75 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη Αρν Άποψη 

Πειραµατισµός Θετ Άποψη 
23,1% Χ Απ 
76,9 % Θ Απ 

Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Αναστοχασµός  
15,4% Χ Απ 
84,6 % Θ Απ 

Θετ Άποψη 
50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Προσωπικές 
αναπαραστάσεις 

38,5% Χ Απ 
61,5 % Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

∆ιατύπωση / έλεγχος 
εικασιών Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

75 % Χ Άποψη 
25 % Θ Άποψη 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Συζήτηση φοιτ. – 
καθηγητή Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Συζήτηση µεταξύ 
φοιτητών Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

50 % Χ Άποψη 
50 % Θ Άποψη 

33,3 % Χ Απ 
66,7 % Θ Απ 

Θετ Άποψη 

 

Η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων του διαγράµµατος διασποράς των µεταβλητών και του 

πίνακα περιγραφής των οµάδων, δίνει τα εξής αποτελέσµατα αναφορικά µε τις σχέσεις οµοιογένειας 

µεταξύ των µεταβλητών:     

α) Μία σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του λογισµικού 

ανεξάρτητα από τον καθηγητή και φύλου. Από τους πίνακες περιγραφής των οµάδων και τον πίνακα 
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συνάφειας της επαγωγικής ανάλυσης προέκυψε ότι τα αγόρια εµφάνισαν θετική άποψη σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από ότι τα κορίτσια.  

β) Υπάρχει σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή και 

εµπειρίας στη χρήση υπολογιστή. Από τον πίνακα συνάφειας της επαγωγικής ανάλυσης προέκυψε ότι η 

οµάδα µε τη µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή εµφάνισε τη θετική άποψη σε µεγαλύτερο 

ποσοστό, χωρίς όµως το αποτέλεσµα αυτό να µπορεί να ελεγχθεί από τους πίνακες περιγραφής. 

γ) Υπάρχει σχέση µεταξύ επίδοσης στις διαδικασίες και στο µετά – τεστ και ενδιαφέροντος για το 

µάθηµα. Ειδικότερα οι οµάδες οι οποίες είχαν θετική άποψη σχετικά µε το ενδιαφέρον για το µάθηµα, 

εµφάνισαν πολύ καλές έως άριστες επιδόσεις στις διαδικασίες και στο µετά – τεστ. Αντίθετα οι οµάδες µε 

αρνητική άποψη εµφάνισαν άσχηµες επιδόσεις. 

δ) Η υπόθεση σχετικά µε τη σχέση µεταξύ απόψεων για τον απλό φορµαλισµό και το αν το λογισµικό 

είναι εύκολο να το µάθει κανείς και την δυνατότητα πειραµατισµού επαληθεύεται επίσης: Οι οµάδες που 

είχαν θετικές απόψεις ως προς τον απλό φορµαλισµό και το αν το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει 

κανείς, εµφάνισαν οµοίως θετικές απόψεις ως προς τη δυνατότητα πειραµατισµού.  

ε) Η υπόθεση ότι η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο 

σχετίζεται µε την ενεργητική συµµετοχή, επίσης ότι το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο σχετίζεται 

µε την επίδοση στις γεωµετρικές ερµηνείες, δεν µπορεί να ελεγχθεί  λόγω της θετικής άποψης για το 

ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο που εξέφρασαν όλες σχεδόν οι οµάδες (εκτός ενός 9,25 % του 

δείγµατος).  

 

12.4.2. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

12.4.2.1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών        

Στη περίπτωση του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για το 1ο διερευνητικό ερώτηµα για το µάθηµα 

Άλγεβρα (Επιλογή), ο αριθµός των µεταβλητών που επιλέχθηκαν είναι 24 και ο αριθµός των 

παρατηρήσεων είναι 36. Ο αριθµός των κατηγοριών είναι 144 (αριθµός δυνατών απαντήσεων). Ο αριθµός 

των µεταβλητών χωρίς ελλείπουσες τιµές είναι 18 (= 24 – 6). Ο µέγιστος αριθµός των διαστάσεων είναι 

35, δηλαδή ο µικρότερος εκ των 144 – 18 = 126 και 36 – 1 = 35.               

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων είχε διαστάσεις 36 x 24. Ο πίνακας λογικής περιγραφής είναι 

διαστάσεων 36 x 144. Ο πίνακας του Burt είναι διαστάσεων 144 x 144.  

Εφαρµόσαµε το µοντέλο για το µέγιστο αριθµό διαστάσεων (35), οπότε προέκυψε συνολική 

αδράνεια (inertia) 3,572. Επιλέξαµε τέσσερις παραγοντικούς άξονες, οι οποίοι εξηγούν συνολική αδράνεια 

1,284, δηλαδή ποσοστό 35,94 % της συνολικής αδράνειας (Παράρτηµα ∆.2.1.1.).    

Αναλυτικά οι ιδιοτιµές και τα ποσοστά της αδράνειας που αντιστοιχούν στους τέσσερις 

παραγοντικούς άξονες είναι:  

Πίνακας 12.6. Ιδιοτιµές και ποσοστά της αδράνειας ανά παραγοντικό άξονα 

Παραγοντικός 
Άξονας 

Ιδιοτιµή – 
Αδράνεια  

Ποσοστό ως προς τη 
συνολική αδράνεια 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Ποσοστό ως προς 
τους 4 άξονες  

1ος  0,417 11,67 % 11,67 % 32,48 % 

2ος  0,329 9,21 % 20,88 % 25,62 % 
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3ος  0,278 7,78 % 28,66 % 21,65 % 

4ος 0,260 7,28 % 35,94 %    20,25 % 

Σύνολο: 1,284 35,94 %  100,00 % 

  
Τα διακριτικά µέτρα (discrimination measures), για τους τέσσερις άξονες παρατίθενται στο 

Παράρτηµα ∆.2.1.2.  

Προκειµένου να δούµε ποιες µεταβλητές συµβάλλουν περισσότερο στη διαµόρφωση του καθενός 

από τους τέσσερις άξονες, υπολογίζουµε τις συνεισφορές (Contributions) της κάθε µεταβλητής στην 

κατασκευή του κάθε άξονα (ποσοστό της αδράνειας των σηµείων κατά µήκος ενός άξονα ως προς τη 

συνολική αδράνεια του άξονα). 

Πίνακας 12.7. Συνεισφορές µεταβλητών ανά παραγοντικό άξονα  

 1ος Άξονας 2ος Άξονας 3ος Άξονας 4ος Άξονας 

Φύλο 0,22% 0,78% 4,50% 0,91%

Υπολογισµοί 6,62% 2,85% 4,58% 9,71%

Γεωµετρικές ερµηνείες 4,94% 1,83% 3,98% 9,10%

∆ιαδικασίες 5,65% 1,78% 5,51% 8,68%

Μετά – τεστ  5,26% 0,92% 3,39% 11,22%

Τελικές εξετάσεις 5,24% 4,33% 6,81% 7,03%

Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 0,97% 1,02% 2,55% 0,99%

Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή 1,79% 10,13% 1,28% 0,20%

Εύκολο στο χειρισµό 3,98% 3,75% 2,20% 4,32%

Χειρισµός ανεξάρτητα από την 
παρουσία καθηγητή 0,03% 0,49% 3,00% 0,13%

Εύκολο να το µάθει κανείς 3,14% 7,31% 2,72% 1,42%

Απλός φορµαλισµός 5,71% 4,41% 0,15% 1,87%

∆υναµικός φορµαλισµός 1,79% 8,08% 10,43% 0,31%

Γενικεύσιµο 6,50% 10,12% 1,67% 0,51%

Ενδιαφέρον για το µάθηµα 4,25% 0,74% 0,53% 0,62%

Ενδιαφέρον για το γνωστικό 
αντικέιµενο 6,98% 7,25% 9,68% 12,45%

Ενεργητική συµµετοχή 4,39% 3,42% 4,69% 2,57%

Αυτενέργεια 6,97% 2,01% 3,83% 11,70%

Πειραµατισµός 4,73% 4,86% 1,40% 4,17%

Αναστοχασµός 6,48% 7,30% 8,86% 2,39%

Προσωπικές αναπαραστάσεις 5,27% 2,92% 0,84% 5,23%

∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών 6,13% 7,04% 2,60% 3,46%

Συζήτηση φοιτητών - καθηγητή 1,95% 5,75% 9,74% 0,01%

Συζήτηση µεταξύ φοιτητών 1,02% 0,89% 5,06% 0,99%

Σύνολο: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Υπολογίσουµε και να απεικονίσουµε γραφικά τις συνεισφορές µε τη βοήθεια του Excel. 

Υπολογίζουµε τις συνεισφορές της κάθε µεταβλητής στην κατασκευή του καθενός από τους άξονες, ως το 

ποσοστό του κάθε διακριτικού µέτρου προς το σύνολο του κάθε άξονα. Ένα κριτήριο που χρησιµοποιείται 
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συνήθως για να επιλέξουµε ποιες µεταβλητές συµβάλλουν περισσότερο στην κατασκευή του κάθε άξονα, 

είναι οι µεταβλητές να έχουν συνεισφορά µεγαλύτερη από τη µέση τιµή της συνεισφοράς ανά άξονα, 

δηλαδή ΣCTR > 
24
100

 = 4,17 %. 

 

Συνεισφορές των µεταβλητών στην κατασκευή των αξόνων 
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Γεωµετρικές ερµηνείες ∆ιαδικασίες
Μετά - τεστ Τελικές εξετάσεις
Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή
Εύκολο στο χειρισµό Χειρισµός ανεξάρτητα από την παρουσία καθηγητή
Εύκολο να το µάθει κανείς Απλός φορµαλισµός
∆υναµικός φορµαλισµός Γενικεύσιµο
Ενδιαφέρον για το µάθηµα Ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά αυτά καθ' αυτά
Ενεργητική συµµετοχή Αυτενέργεια
Πειραµατισµός Αναστοχασµός
Προσωπικές αναπαραστάσεις ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών
Συζήτηση φοιτητών - καθηγητή Συζήτηση µεταξύ φοιτητών

 

 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 1ου άξονα είναι: Ενδιαφέρον 

για το γνωστικό αντικείµενο (6,98 %), Αυτενέργεια (6,97 %), Υπολογισµοί (6,62 %), Γενικεύσιµο (6,50 

%), Αναστοχασµός (6,48 %), ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών (6,13 %), Απλός φορµαλισµός (5,71 %), 

∆ιαδικασίες (5,65 %), Προσωπικές αναπαραστάσεις (5,27 %), Μετά – τεστ (5,26 %), Τελικές εξετάσεις 

(5,24 %), Γεωµετρικές ερµηνείες (4,94 %), Πειραµατισµός (4,73 %), Ενεργητική συµµετοχή (4,39 %) και 

Ενδιαφέρον για το µάθηµα (4,25 %).  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 2ου άξονα είναι: Ενδιαφέρον 

στη χρήση υπολογιστή (10,13 %), Γενικεύσιµο (10,12 %), ∆υναµικός φορµαλισµός (8,08 %), Εύκολο να 

το µάθει κανείς (7,31 %), Αναστοχασµός (7,30 %), Ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο (7,25 %), 

∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών (7,04 %), Συζήτηση φοιτητών – καθηγητή (5,75 %), Πειραµατισµός (4,86 

%), Απλός φορµαλισµός (4,41 %) και Τελικές εξετάσεις (4,33 %).  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 3ου άξονα είναι:  ∆υναµικός 

φορµαλισµός (10,43 %), Συζήτηση φοιτητών – καθηγητή (9,74 %), Ενδιαφέρον για το γνωστικό 

αντικείµενο (9,68 %), Αναστοχασµός (8,86 %), Τελικές εξετάσεις (6,81 %), ∆ιαδικασίες (5,51 %), 

Συζήτηση µεταξύ φοιτητών (5,06 %), Ενεργητική συµµετοχή (4,69 %), Υπολογισµοί (4,58 %) και Φύλο 

(4,50 %).  
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Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 4ου άξονα είναι:  Ενδιαφέρον 

για το γνωστικό αντικείµενο (12,45 %), Αυτενέργεια (11,70 %), Μετά – τεστ (11,22 %), Υπολογισµοί 

(9,71 %), Γεωµετρικές ερµηνείες (9,10 %), ∆ιαδικασίες (8,68 %), Τελικές εξετάσεις (7,03 %), 

Προσωπικές αναπαραστάσεις (5,23 %) και Εύκολο στο χειρισµό (4,32 %).  

Με βάση τα διακριτικά µέτρα σχεδιάζουµε το διάγραµµα διασποράς για τους άξονες 1 και 2, οι 

οποίοι ερµηνεύουν το 20,88 % της συνολικής αδράνειας: 
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Από το παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε να διαµορφώνονται τέσσερις οµοιογενείς οµάδες 

µεταβλητών:  

α) Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε τον 

αναστοχασµό, τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και αν προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για 

το γνωστικό αντικείµενο. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η διατύπωση και ο έλεγχος εικασιών και 

ο αναστοχασµός σχετικά µε τις έννοιες που διδάχθηκαν, σχετίζεται µε την πρόκληση του ενδιαφέροντος 

των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο. 

β) Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το χειρισµό του λογισµικού ανεξάρτητα 

από τον καθηγητή, το φύλο, την εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και τη συζήτηση µεταξύ φοιτητών. Η 

δυνατότητα χειρισµού του λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή σχετίζεται µε το φύλο και την 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, όπως προέκυψε επίσης από την επαγωγική ανάλυση.  

γ) Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές γεωµετρικές ερµηνείες, διαδικασίες, µετά – τεστ.  

δ) Η τέταρτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 

τον πειραµατισµό, την ενεργητική συµµετοχή, αν το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό και αν είναι εύκολο 
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στο χειρισµό του και την επίδοση στις τελικές εξετάσεις. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η άποψη 

σχετικά µε τον απλό φορµαλισµό και το αν το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του σχετίζεται µε 

την άποψη για δυνατότητα πειραµατισµού, εφόσον για να µπορέσει να πειραµατιστεί ένας φοιτητής µε το 

λογισµικό θα πρέπει να µπορεί να δηµιουργήσει αντικείµενα και αναπαραστάσεις στα πλαίσια του 

λογισµικού.  

Παρατηρούµε επίσης ότι οι µεταβλητές εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή και φύλο 

εµπίπτουν στο σηµείο τοµής των αξόνων, γεγονός που σηµαίνει ότι τα υποκείµενα διαφοροποιούνται ως 

προς τις απαντήσεις τους στις κατηγορίες των συγκεκριµένων µεταβλητών. Το αποτέλεσµα αυτό 

προέκυψε επίσης από την επαγωγική ανάλυση.   

Οι βαθµοί των υποκειµένων (object scores), µε βάση τις σταθµισµένες τιµές ως προς τις 24 

µεταβλητές, παρατίθενται στο Παράρτηµα ∆.2.1.3.  

Το διάγραµµα διασποράς των ταυτοποιηµένων υποκειµένων (Object Points Labeled by 

Casenumbers), για τους άξονες 1 και 2 φαίνεται παρακάτω. Από το παραγοντικό διάγραµµα των αξόνων 1 

και 2, παρατηρούµε ότι τα άτοµα που έχουν δώσει παρόµοιες απαντήσεις είναι τα υποκείµενα 2, 26 και τα 

υποκείµενα 4, 27, 8, 31, 17.  
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Το διάγραµµα της διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών (Joint Plots of Category Points) για 

τους άξονες 1 και 2 φαίνεται παρακάτω:  
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Από το παραπάνω διάγραµµα, δεν µπορούµε να βγάλουµε ικανά συµπεράσµατα για το συσχετισµό 

των ποιοτικών µεταβλητών µέσω της εγγύτητας των κατηγοριών, λόγω πολυπλοκότητας του 

διαγράµµατος διασποράς και µεγάλου αριθµού των κατηγοριών. Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και 

για τους άλλους άξονες.     

 

12.4.2.2. Αυτόµατη ταξινόµηση του συνόλου των ατόµων σε οµοιογενείς οµάδες 

Με την Αυτόµατη Ταξινόµηση προσδιορίζουµε οµοιογενείς οµάδες ατόµων ως προς το σύνολο των 

κύριων µεταβλητών. Εφαρµόζουµε την Αυτόµατη Ταξινόµηση στα άτοµα µε βάση τις συντεταγµένες τους 

στους τέσσερις πρώτους παραγοντικούς άξονες. Οι διαστάσεις µε τον τρόπο αυτό µειώνονται από 144 σε 

4. 

Θεωρήσαµε τις συντεταγµένες των 36 ατόµων στους τέσσερις παραγοντικούς άξονες, όπως 

προέκυψαν από την Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών, σε ένα ξεχωριστό αρχείο δεδοµένων (Data) του 

SPSS και εφαρµόσαµε τη µέθοδο της Αυτόµατης Ταξινόµησης.    

Το κύριο αποτέλεσµα της Αυτόµατης Ταξινόµησης παρουσιάζεται µε ένα δενδροδιάγραµµα 

(dendrogram), το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα ∆.2.2.1.  

Εφαρµόσαµε τη µέθοδο ζητώντας από το SPSS ένα σύνολο ταξινοµήσεων, από 2 έως 12 οµάδες. 

Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, επιλέξαµε την ταξινόµηση σε 7 οµάδες, εφόσον για µικρότερο 

αριθµό µία εκ των οµάδων είχε κάθε φορά δυσανάλογα µεγάλο αριθµό ατόµων συγκριτικά µε τις άλλες. Η 

κατανοµή των ατόµων στις 7 οµάδες παρατίθεται στο Παράρτηµα ∆.2.2.2.  

Η αυτόµατη ταξινόµηση των 36 ατόµων σε 7 οµάδες φαίνεται στο διάγραµµα: 
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12.4.2.3. Τοποθέτηση στα παραγοντικά διαγράµµατα των κέντρων των βασικών 

οµάδων που προκύπτουν από την αυτόµατη ταξινόµηση 

Υπολογίζουµε τα κέντρα των οµάδων ως τις µέσες τιµές των συντεταγµένων των ατόµων που 

απαρτίζουν την κάθε οµάδα ανά άξονα. Για τα κέντρα των οµάδων βλέπε παράρτηµα ∆.2.2.3.  

Θα απεικονίσουµε τα κέντρα των οµάδων, στα παραγοντικά διαγράµµατα διασποράς κατηγοριών: 

α) Θεωρούµε ένα νέο αρχείο δεδοµένων στο SPSS, όπου εισάγουµε τις συντεταγµένες των κατηγοριών 

των µεταβλητών και τις συντεταγµένες των κέντρων των οµάδων που προέκυψαν από την Αυτόµατη 

Ταξινόµηση και β) ∆ηµιουργούµε τα διαγράµµατα διασποράς (Scatter Plots)των κατηγοριών των 

µεταβλητών για τους παραγοντικούς άξονες ανά δύο, όπου αναγράφονται οι ετικέτες των σηµείων (Data 

Labels). Τα διαγράµµατα διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών δίνονται παρακάτω:        

2,001,000,00-1,00-2,00

1ος Άξονας

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

2ο
ς 
Ά
ξο
να

ς

Συζ φοιτ µετ 7

Συζ φοιτ µετ 6

Συζ φοιτ µετ 5

Συζ φοιτ καθ 6

Συζ φοιτ καθ 5

Συζ φοιτ καθ 4

∆ιατ/ελ εικ 7

∆ιατ/ελ εικ 6

∆ιατ/ελ εικ 5

∆ιατ/ελ εικ 4

∆ιατ/ελ εικ 3

Προσ αναπ 7

Αναστοχ 7

Αναστοχ 5

Αναστοχ 4

Αναστοχ 3

Πειραµ 7

Αυτεν 3

Ενεγρ συµ 7

Ενεγρ συµ 5

Γενικ 6

Γενικ 3

∆υν φορµ 7
Απλ φορµ 7

Απλ φορµ 2 Ευκ µαθ 7

Ευκ µαθ 5

Ευκ µαθ 4Χειρ ανεξ καθ 1

Ευκ χειρ 7

Ευκ χειρ 5

Ενδ χρ υπολ 4

Τελ Εξετ 2

Τελ Εξετ 1

Μετά Τεστ 2
∆ιαδ 1

Υπόλ 5

Οµάδα 2

Τοποθέτηση κέντρων οµάδων στο διάγραµµα διασποράς των
κατηγοριών των µεταβλητών

 

Οµάδα 4

Οµάδα 5

Οµάδα 6

Οµάδα 3

Οµάδα 2

Οµάδα 1

Οµάδα 7
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12.4.2.4. Περιγραφή των οµάδων ατόµων της αυτόµατης ταξινόµησης µε βάση τις 

πλέον χαρακτηριστικές απαντήσεις   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η περιγραφή των 7 οµοιογενών οµάδων ατόµων για το 

µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή), βάσει των πινάκων συνάφειας των κυρίων µεταβλητών – ερωτήσεων 

αναφορικά µε τις οµάδες που προέκυψαν από την Αυτόµατη Ταξινόµηση. Οι απαντήσεις των φοιτητών 

στις ερωτήσεις διαθέσεων – στάσεων χαρακτηρίστηκαν ως εξής: α) Θετική Άποψη: οι απαντήσεις 5 – 7, 

β) Αρνητική άποψη: οι απαντήσεις 1 – 3 και γ) Χωρίς άποψη: η απάντηση 4. 

Πίνακας 12.8. Περιγραφή Οµάδων 1 έως 7 για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

Μεταβλητή Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Οµάδα 5 Οµάδα 6 Οµάδα 7 

Αριθµός 
φοιτ. / 
Ποσοστό %  

1 / 2,8 % 2 / 5,6 % 7 / 19,4% 14 / 38,9% 9 / 25% 2 / 5,6% 1 / 2,8% 

Φύλο  Αγόρια Κορίτσια 42,9% Αγ 
57,1% Κορ 

35,7% Αγ 
64,3% Κορ 

77,8% Αγ 
22,2% Κορ Αγόρια  Αγόρια 

Εµπειρία στη 
χρήση υπο-
λογιστή  

> 3 χρ < 1 χρ 

85,7% <  
3 χρ 

14,3% >    
3 χρ 

85,7% <     
3 χρ 

14,3% >     
3 χρ 

88,8% < 3 
χρ 

11,1%> 3 
χρ 

> 3 χρ 1 – 3 χρ 

Ενδιαφέρον 
στη χρήση 
υπολογιστή 

Θετ άποψη Χωρ άποψη Θετ άποψη Θετ άποψη Θετ άποψη Θετ άποψη Χωρ άποψη

Υπολογισµοί  Μέτρια  Π Καλά Π Καλά – 
Άριστα  

Π Καλά – 
Άριστα 

Μέτρια – Π 
Καλά  Καλά  –  

Γεωµετρικές 
ερµηνείες Άσχηµα Π Καλά  Μέτρια – 

Καλά 
Καλά – Π 
Καλά  

  Μέτρια – 
Καλά  Μέτρια  – 

∆ιαδικασίες Άσχηµα Π Καλά Π Καλά – 
Άριστα 

 Καλά – 
Άριστα 

Ασχ – 
Μέτρια, 
Άριστα  

Μέτρια –  

Μετά – τεστ Άσχηµα Π Καλά Π Καλά – 
Άριστα 

Π Καλά – 
Άριστα 

Μέτρια – Π 
Καλά  Μέτρια – 

Τελικές 
εξετάσεις Άσχηµα Άριστα   Καλά – 

Άριστα 
Καλά – Π 
Καλά  

Άσχηµα, 
Καλά – Π 
Καλά  

Μέτρια  Καλά 

Εύκολο στο 
χειρισµό Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

7,7% Χ Απ 
92,3 % Θ Απ

11,1% Α Απ
88,9 % Θ 

Απ 
 Θετ Άποψη  Θετ Άποψη

Εύκολο να 
το µάθει 
κανείς 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
14,3% Α Απ 
28,6% Χ Απ 
57,1% Θ Απ

35,6% Χ Απ 
64,3 % Θ Απ

11,1% Χ Απ
88,9 % Θ 

Απ 
Θετ Άποψη Χωρ Άποψη

Απλός 
φορµαλισµός  Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

14,3% Α Απ 
42,9% Χ Απ 
42,9% Θ Απ

14,3% Α Απ 
42,9% Χ Απ 
42,9% Θ Απ 

11,1% Α Απ
88,9% Θ 
Απ 

Θετ Άποψη Χωρ Άποψη

∆υναµικός 
φορµαλισµός Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

14,3% Χ Απ 
85,7% Θ Απ 

11,1% Χ Απ
88,9 % Θ 

Απ 
Θετ Άποψη  Αρν Άποψη

Γενικεύσιµο  Θετ Άποψη Αρν Άποψη 
42,9% Α Απ 
28,6% Χ Απ 
28,6% Θ Απ

Θετ Άποψη 
11,1% Χ Απ
88,9 % Θ 

Απ 
Θετ Άποψη  Αρν Άποψη

Χειρ. ανεξ. Όχι Ναι Όχι 35,7% Ναι 33,3% Ναι Ναι Ναι 
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από τον 
καθηγητή  

64,3% Όχι 66,7% Όχι 

Ενδιαφέρον 
για το 
µάθηµα 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
14,3% Α Απ 
85,7% Θ Απ

7,1% Χ Απ 
92,9% Θ Απ 

11,1% Α Απ
88,9% Θ 
Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη

Ενδιαφ. για 
το γνωστ. 
αντικείµενο  

Αρν Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
21,4% Χ Απ 
78,6% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Αρν Άποψη

Ενεργητική 
συµµετοχή  Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

28,6% Χ Απ 
71,4% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη

Αυτενέργεια Αρν Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
50% Χ Απ 
50% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη

Πειραµατι- 
σµός Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

42,9% Χ Απ 
57,1% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη

Αναστοχα-
σµός  Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

14,3% Χ Απ 
85,7% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Αρν Άποψη

Προσωπικές 
αναπαραστά-
σεις 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
14,3% Χ Απ 
85,7% Θ Απ

64,3% Χ Απ 
35,7% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη

∆ιατύπωση / 
έλεγχος εικα-
σιών 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
14,3% Α Απ 
14,3% Χ Απ 
71,4% Θ Απ

35,7% Α Απ 
7,1% Χ Απ 

57,1% Θ Απ 
Θετ Άποψη Θετ Άποψη Αρν Άποψη

Συζήτηση 
φοιτητών – 
καθηγητή 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη

Συζήτηση 
µεταξύ 
φοιτητών 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη

 

Η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων του διαγράµµατος διασποράς των µεταβλητών και του 

πίνακα περιγραφής των οµάδων, δίνει τα εξής αποτελέσµατα αναφορικά µε τις σχέσεις οµοιογένειας 

µεταξύ των µεταβλητών:     

α) Μία σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του λογισµικού 

ανεξάρτητα από τον καθηγητή και φύλου. Από την επαγωγική ανάλυση προέκυψε ότι τα αγόρια 

εµφάνισαν θετική άποψη σε µεγαλύτερο ποσοστό από ότι τα κορίτσια.  

β) Μία δεύτερη σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του 

λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή και εµπειρίας στη χρήση υπολογιστή. Από την επαγωγική 

ανάλυση προέκυψε ότι η οµάδα µε µεγαλύτερη εµπειρίας τη χρήση υπολογιστή εµφάνισε τη θετική 

άποψη σε µεγαλύτερο ποσοστό.  

γ) Υπάρχει σχέση µεταξύ επίδοσης στις γεωµετρικές ερµηνείες, στις διαδικασίες και στο µετά – τεστ. 

Ειδικότερα οι οµάδες εµφάνισαν αντίστοιχες επιδόσεις στα παραπάνω θέµατα.      

δ) Η υπόθεση ότι η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο, 

σχετίζεται µε τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και µε τον αναστοχασµό  επαληθεύεται επίσης: Οι 

οµάδες που είχαν θετικές απόψεις ως προς το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο, εµφάνισαν οµοίως 

θετικές απόψεις ως προς τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και τον αναστοχασµό. ∆εν συµβαίνει 

γενικά το ίδιο µε τις αρνητικές απόψεις στο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο.  
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ε) Η υπόθεση σχετικά µε τη σχέση µεταξύ απόψεων για τον απλό φορµαλισµό και το αν το 

λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του και την δυνατότητα πειραµατισµού επαληθεύεται επίσης: Οι 

οµάδες που είχαν θετικές απόψεις ως προς τον απλό φορµαλισµό και το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο 

χειρισµό του, εµφάνισαν οµοίως θετικές απόψεις ως προς τη δυνατότητα πειραµατισµού.       

 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 322

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΝ – ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 

13.1. Εισαγωγή 

Όπως αναφέραµε στην παράγραφο 10.3.4., προκειµένου να µελετήσουµε το 2ο διερευνητικό 

ερώτηµα, χρησιµοποιήσαµε την διερευνητική – περιγραφική στρατηγική, µεθόδους της Επαγωγικής 

Στατιστικής και µεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης ∆εδοµένων (Multivariate Data Analysis).  

Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές που συµµετείχαν στο πειραµατικό πρόγραµµα 

διδασκαλίας από απόσταση και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων απέναντι στη 

διδακτική προσέγγιση από απόσταση µε τη βοήθεια του υπολογιστή.  

Η διερευνητική – περιγραφική ανάλυση περιλαµβάνει τέσσερις θεµατικούς άξονες: α) Γενικά 

χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν, β) Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιήθηκε, γ) Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε και δ) 

Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης από απόσταση, µε επιµέρους άξονες: δ1) Χαρακτηριστικά 

ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, δ2) Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης 

ανώτερης τάξης και δ3) Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης. 

Η επαγωγική ανάλυση περιλαµβάνει τη µελέτη οµοιοτήτων και διαφορών απόψεων µεταξύ οµάδων 

φοιτητών που συναντώνται στο δείγµα. Ειδικότερα οι φοιτητές οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε το φύλο και 

την εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και χρησιµοποιήθηκαν µη παραµετρικά κριτήρια σε συνδυασµό µε 

τους πίνακες συνάφειας.  

Η πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων βασίστηκε στις µεθόδους της ανάλυσης πολλαπλών 

αντιστοιχιών (multiple correspondence analysis) και της αυτόµατης ταξινόµησης (cluster analysis). 

Οι απαντήσεις των φοιτητών στην επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης, µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως εξής: 

α) Θετική στάση ή άποψη απέναντι στις απόψεις που εκφράζουν οι ερωτήσεις θεωρούµε ότι 

εκφράζουν απαντήσεις από 5 και πάνω.  

β) Απόλυτα θετική απάντηση θεωρούµε ότι εκφράζουν οι απαντήσεις 6 και 7.  

γ) Η απάντηση 4 εκφράζει τη µη λήψη θέσης σχετικά µε την άποψη που εκφράζεται. 

δ)  Αρνητική στάση ή άποψη εκφράζουν απαντήσεις από 3 και κάτω. 

ε) Απόλυτα αρνητική απάντηση θεωρούµε ότι εκφράζουν οι απαντήσεις 1 και 2.    

 

13.2. ∆ιερευνητική – περιγραφική ανάλυση για το µάθηµα από απόσταση  

13.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν 

Οι φοιτητές που συµµετείχαν στο δείγµα του 2ου διερευνητικού ερωτήµατος ήταν 21. Ως προς το 

φύλο, 15 ήταν αγόρια (71,4 %) και 6 κορίτσια (28,6 %).    
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15 71,4%
6 28,6%

21 100,0%

Αγόρια
Κορίτσια
Total

Count %
Φύλο

 
Ως προς την εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή, το 52,4 % των φοιτητών δήλωσε ότι 

χρησιµοποιούσε τον υπολογιστή από 1 έως 3 χρόνια και το 47,6 % περισσότερο από 3 χρόνια.  

11 52,4%
10 47,6%
21 100,0%

1 έως 3 χρόνια
Περισσότερο από 3 χρόνια
Total

Count %

Πόσο καιρό χρησιµοποιείτε
τον υπολογιστή;

 
Ως προς το ενδιαφέρον των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή, το σύνολο των φοιτητών εξέφρασε 

θετική στάση (5 και πάνω). Μάλιστα  το 90,5 % των φοιτητών έδωσε απόλυτα θετική απάντηση (6 ή 7).   

2 9,5%
13 61,9%

6 28,6%
21 100,0%

5
6
7
Total

Count %

Σας προκαλεί  ενδιαφέρον
η χρήση του Η/Υ;

 
Οι φοιτητές δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν τον υπολογιστή κυρίως ως κειµενογράφο (85,7 %), για 

στατιστικά προγράµµατα (28,6 %), για προγραµµατισµό (14,3 %), για παιχνίδια (23,8 %) ή κάνουν 

χρήση του διαδικτύου (85,7 %). Το 9,5 % των φοιτητών δήλωσε άλλη χρήση, ειδικότερα «εφαρµογές 

πολυµέσων, εικόνας και ήχου». 

 

13.2.2. Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που 

χρησιµοποιήθηκε στο πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση 

Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που 

χρησιµοποιήθηκε (E-Class), από τους φοιτητές δίνεται παρακάτω: 

1) Η πλατφόρµα θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το σύνολο των φοιτητών που απάντησαν τη 

συγκεκριµένη ερώτηση.   

19 100,0%
19 100,0%

Ναι
Total

Count %

Η πλατφόρµα
ξεκινάει εύκολα;

 
2) Ως προς το αν οι λειτουργίες της πλατφόρµας είναι εύκολες στο χειρισµό τους, θετική άποψη (5 και 

πάνω) είχε το σύνολο των φοιτητών, µάλιστα απόλυτα θετική απάντηση (6 ή 7) έδωσε το 71,4 % των 

φοιτητών.  
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Οι λειτουργίες της πλατφόρµας
είναι εύκολες στο χειρισµό τους;
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14,29%

57,14%

28,57%

 
3) Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση της πλατφόρµας, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η εµπειρία στο χειρισµό Η/Υ (61,9 %) και δευτερευόντως οι γνώσεις 

προγραµµατισµού (14,3 %) και η γνώση συγκεκριµένων εντολών (9,5 %). Το 38,1 % των φοιτητών 

δήλωσε ότι δεν είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες.  

4) Οι απόψεις σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ανεξάρτητα από 

την σύγχρονη επικοινωνία (on–line) του καθηγητή είναι µοιρασµένες προς θετικές, εφόσον το 57,1 % 

των φοιτητών έδωσε θετική απάντηση στο αντίστοιχο ερώτηµα.  

12 57,1%
9 42,9%

21 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %

Μπορείτε να χειρίζεστε την πλατφόρµα ανεξάρτητα
από τη σύγχρονη επικοινωνία (on-line) του καθηγητή;

 
5) Οι τρόποι µε τους οποίους οι φοιτητές έµαθαν να χειρίζονται την πλατφόρµα, όπως δήλωσαν οι 

ίδιοι, είναι κυρίως µε απ’ ευθείας χειρισµό (57,1 %) και µε τη βοήθεια κάποιου τρίτου που έχει εµπειρία σε 

αντίστοιχες πλατφόρµες (42,9 %), δευτερευόντως µε τη χρήση εγχειριδίου (23,8 %).  

6) Το 76,2 % των φοιτητών θεώρησαν ότι η πλατφόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα 

µαθήµατα. Οι υπόλοιποι φοιτητές πρότειναν τη χρήση της πλατφόρµας κυρίως σε µαθήµατα Στατιστικής 

(23,8 %), Ασφαλιστικών (14,3 %) και Μαθηµατικών (9,5 %).  

 

13.2.3. Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο πειραµατικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση 

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο 

πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση (Mathematica), δίνονται παρακάτω: 

1) Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το 85,7 % των φοιτητών.   

18 85,7%
3 14,3%

21 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %
Το λογισµικό ξεκινάει εύκολα;

 

6 28,6%
12 57,1%

3 14,3%
21 100,0%

5
6
7
Total

Count %

Οι λειτουργίες της πλατφόρµας
είναι εύκολες στο χειρισµό τους;
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2) Στην ερώτηση αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του, θετική άποψη (5 και πάνω στην 

επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης) είχε το 76,2 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν το λογισµικό είναι 

εύκολο να το µάθει κανείς το 61,9 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω 

ερωτήσεις εξέφρασε µόνο το 9,5 % και 14,3 % αντίστοιχα. Απόλυτα αρνητική απάντηση (1 ή 2) στις 

παραπάνω ερωτήσεις, δεν έδωσε κανένας φοιτητής.    

2 9,5% 3 14,3%
3 14,3% 5 23,8%
5 23,8% 5 23,8%
8 38,1% 8 38,1%
3 14,3% 0 ,0%

21 100,0% 21 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Το λογισµικό είναι εύκολο
στο χειρισµό του;

Count %

Το λογισµικό είναι εύκολο
να το µάθει κανείς;
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Το λογισµικό είναι εύκολο στο
χειρισµό του;
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14,29%

38,1%

23,81%
14,29%

9,52%
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Το λογισµικό είναι εύκολο να το
µάθει κανείς;

8
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38,1%

23,81%23,81%
14,29%

 
3) Στην ερώτηση αν το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 81 % των 

φοιτητών και στην ερώτηση αν έχει δυναµικό φορµαλισµό το 76,2 % των φοιτητών. Επίσης θετική 

άποψη στην ερώτηση αν το λογισµικό είναι γενικεύσιµο εξέφρασε το 47,6 % των φοιτητών. Αρνητική 

άποψη στις παραπάνω ερωτήσεις (3 και κάτω) εξέφρασε το 9,5 % για τον απλό φορµαλισµό και το 14,3 

% για το αν είναι γενικεύσιµο. Κανένας φοιτητής δεν εξέφρασε αρνητική άποψη σχετικά µε το αν το 

λογισµικό έχει δυναµικό φορµαλισµό. 

2 9,5% 0 ,0% 0 ,0%
0 ,0% 0 ,0% 3 14,3%
2 9,5% 5 23,8% 8 38,1%

12 57,1% 5 23,8% 0 ,0%
5 23,8% 5 23,8% 7 33,3%
0 ,0% 6 28,6% 3 14,3%

21 100,0% 21 100,0% 21 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Το λογισµικό έχει
απλό φορµαλισµό;

Count %

Το λογισµικό έχει
δυναµικό φορµαλισµό;

Count %

Το λογισµικό είναι
γενικεύσιµο;

 
4) Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η γνώση των εντολών του λογισµικού (57,1 %), δευτερευόντως η εµπειρία στο 

χειρισµό (38,1 %) και οι γνώσεις προγραµµατισµού (38,1 %). Το 14,3 % των φοιτητών δήλωσε ότι δεν 

είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες.  
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5) Οι απόψεις σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την 

σύγχρονη επικοινωνία (on–line) του καθηγητή είναι θετικές, εφόσον το 68,4 % των φοιτητών απάντησε 

θετικά στο αντίστοιχο ερώτηµα.  

13 68,4%
6 31,6%

19 100,0%

Ναι
Όχι
Total

Count %

Μπορείτε να χειρίζεστε το λογισµικό ανεξάρτητα από
τη σύγχρονη επικοινωνία (on-line) του καθηγητή;

 
6) Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις του λογισµικού όταν υπάρχουν λάθη στην είσοδο των 

δεδοµένων, σε µια επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από Ανεπαρκείς έως Καλές, αξιολογήθηκαν θετικά 

από το 61,9 % των φοιτητών (5 και πάνω), ειδικότερα καλές (6) από το 33,3 % και επαρκείς (5) από το 

28,6 % των φοιτητών. Μόνο το 14,3 % των φοιτητών έδωσε απόλυτα αρνητική απάντηση (1).  

Η βοήθεια του λογισµικού (help browser), σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από Ανεπαρκής 

έως Καλή, αξιολογήθηκε θετικά από το 38,1 % των φοιτητών (5 και πάνω), ειδικότερα αξιολογήθηκε ως 

καλή (6) από το 38,1 %. Κανένας φοιτητής δεν έδωσε απόλυτα αρνητική απάντηση (1 ή 2), αλλά το 23,8 

% των φοιτητών αξιολόγησε τη βοήθεια ανεπαρκή (απάντηση 3).   

3 14,3% 0 ,0%
2 9,5% 5 23,8%
3 14,3% 8 38,1%
6 28,6% 0 ,0%
7 33,3% 8 38,1%

21 100,0% 21 100,0%

1
3
4
5
6
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε τις διευκρινίσεις
/ επεξηγήσεις του λογισµικού σχετικά

µε τα λάθη στην είσοδο των δεδοµένων;
Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε τη
βοήθεια του λογισµικού;

 
7) Το 47,6 % των φοιτητών θεώρησαν ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα 

από την παραδοσιακή διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα. Οι υπόλοιποι φοιτητές πρότειναν τη χρήση του 

λογισµικού κυρίως σε θέµατα Μαθηµατικών (38,1 %) και Στατιστικής (38,1 %), δευτερευόντως 

Ασφαλιστικών (14,3 %).  

 

13.2.4. Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης από απόσταση  

A. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση από απόσταση είχε 

χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, δίνονται παρακάτω: 

1) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, 

το σύνολο των φοιτητών είχε θετική άποψη (5 και πάνω). Στην ερώτηση αν προκάλεσε το ενδιαφέρον 

των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο αυτό καθαυτό, θετική άποψη είχε το 85,7% των φοιτητών, 

ενώ αρνητική άποψη (3 και κάτω) εξέφρασε µόνο το 14,3 % (ειδικότερα 2).  
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0 ,0% 3 14,3%
8 38,1% 5 23,8%
4 19,0% 7 33,3%
9 42,9% 6 28,6%

21 100,0% 21 100,0%

2
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για το µάθηµα;

Count %

Η διδ. προσέγ. προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για τα µαθηµατικά;
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Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για το µάθηµα;
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42,86%

19,05%

38,1%

 

7652

Η διδ. προσέγγιση προκάλεσε το
ενδιαφέρον σας για τα µαθηµατικά;
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28,57%
33,33%

23,81%

14,29%

 
2) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στο 

µάθηµα, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 90,5 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους 

φοιτητές να αυτενεργούν το 76,2 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω 

ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής στην ερώτηση για την ενεργητική συµµετοχή και το 14,3 % 

των φοιτητών στην ερώτηση για την αυτενέργεια (ειδικότερα 2).  

Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να πειραµατίζονται θετική 

άποψη (5 και πάνω) είχε το 71,4 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να 

αναστοχάζονται το 85,7 % των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις 

εξέφρασε το 14,3 % των φοιτητών για τον αναστοχασµό και κανένας φοιτητής για τον πειραµατισµό.  

0 ,0% 3 14,3% 0 ,0% 3 14,3%
2 9,5% 2 9,5% 6 28,6% 0 ,0%
5 23,8% 8 38,1% 2 9,5% 5 23,8%
8 38,1% 8 38,1% 8 38,1% 8 38,1%
6 28,6% 0 ,0% 5 23,8% 5 23,8%

21 100,0% 21 100,0% 21 100,0% 21 100,0%

2
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
την ενεργ. συµµετοχή σας

στο µάθηµα;
Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να
αυτενεργείτε;

Count %

Η διδ. προσέγ. 
επέτρεπε να

πειραµατίζεστε;
Count %

Η διδ. προσέγ. 
επέτρεπε να

αναστοχάζεστε;
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Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε την
ενεργητική συµµετοχή σας στο µάθηµα;
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28,57%

38,1%

23,81%

9,52%
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Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
αυτενεργείτε;
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Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
πειραµατίζεστε;
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23,81%

38,1%

9,52%

28,57%
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Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε να
αναστοχάζεστε;
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23,81%

38,1%

23,81%

14,29%

 

3) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να δηµιουργούν 

προσωπικές αναπαραστάσεις, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 76,2 % των φοιτητών και στην ερώτηση 

αν έδινε τη δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών επίσης το 76,2% των φοιτητών. 

Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις εξέφρασε το 9,5 % και το 23,8 % των φοιτητών 

αντίστοιχα.    

2 9,5% 2 9,5%
0 ,0% 3 14,3%
3 14,3% 0 ,0%
5 23,8% 11 52,4%
3 14,3% 3 14,3%
8 38,1% 2 9,5%

21 100,0% 21 100,0%

2
3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγγιση επέτρεπε
να δηµιουργείτε προσωπικές

αναπαραστάσεις;
Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη
δυνατότητα για τη διατύπωση

και τον έλεγχο εικασιών;

 
4) Στην ερώτηση σχετικά µε το πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν την παρουσίαση και εξήγηση των 

απαιτούµενων πληροφοριών από το φύλλο εργασίας, µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα 

αξιολόγησης από Ελλιπής έως Πολύ εκτενής, το 90,5 % των φοιτητών χαρακτήρισαν την παρουσίαση ως 

εκτενή (απαντήσεις 5 και πάνω).    
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2 9,5%
16 76,2%

3 14,3%
21 100,0%

4
5
6
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε την παρουσίαση
και εξήγηση των απαιτούµενων

πληροφοριών από το φύλλο εργασίας;

 
5) Στην ερώτηση σχετικά µε το πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν την υποστήριξη από τον καθηγητή 

µέσω της σύγχρονης επικοινωνίας (on–line), µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από 

Ελλιπής έως Επαρκής, το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισαν την υποστήριξη ως επαρκή (απαντήσεις 5 

και πάνω), µάλιστα απόλυτα θετική απάντηση (6 ή 7) εξέφρασε το 90,5 % των φοιτητών.     

2 9,5%
7 33,3%

12 57,1%
21 100,0%

5
6
7
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε την υποστήριξη από
τον καθηγητή µέσω της σύγχρονης

επικοινωνίας (on-line);

 
6) Στην ερώτηση σχετικά µε το πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν το βαθµό της καθοδήγησης από 

το φύλλο εργασίας, µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης από Ελάχιστη έως Πλήρης 

καθοδήγηση, το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισαν το βαθµό της καθοδήγησης ως µεγάλο (απαντήσεις 

5 και πάνω), µάλιστα απόλυτα θετική απάντηση (6 ή 7) εξέφρασε το 76,2 % των φοιτητών.   

Επίσης στην ερώτηση σχετικά µε το πώς οι φοιτητές θα χαρακτήριζαν το βαθµό της καθοδήγησης 

από τον καθηγητή µέσω της σύγχρονης επικοινωνίας (on–line), µε απαντήσεις σε µία επταβάθµια κλίµακα 

αξιολόγησης από Ελάχιστη έως Πλήρης καθοδήγηση, το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισαν το βαθµό 

της καθοδήγησης ως µεγάλο (απαντήσεις 5 και πάνω), µάλιστα το 90,5 % των φοιτητών χαρακτήρισαν 

την καθοδήγηση ως Πλήρη (6 ή 7).     

5 23,8% 2 9,5%
10 47,6% 10 47,6%

6 28,6% 9 42,9%
21 100,0% 21 100,0%

5
6
7
Total

Count %

Πως θα χαρακτηρίζατε το
βαθµό της καθοδήγησης
από το φύλλο εργασίας;

Count %

Πως θα χαρακτ. το βαθµό της
καθοδήγησης από τον καθηγητή µέσω
της σύγχρονης επικοινωνίας (on-line);

 
7) Στην ερώτηση αν οι δραστηριότητες του µαθήµατος συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων 

σκοπών, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 85,7 % των φοιτητών και στην ερώτηση αν η διδακτική 

προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για διαµόρφωση προσωπικών σκοπών µάθησης από τους φοιτητές, το 

76,2 % των φοιτητών. Στην ερώτηση αν η χρήση του λογισµικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών 

µάθησης, το σύνολο των φοιτητών είχε θετική άποψη (5 και πάνω). Να σηµειώσουµε ότι αρνητική άποψη 

(3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.    
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3 14,3% 5 23,8% 0 ,0%
8 38,1% 3 14,3% 6 28,6%
7 33,3% 10 47,6% 4 19,0%
3 14,3% 3 14,3% 11 52,4%

21 100,0% 21 100,0% 21 100,0%

4
5
6
7
Total

Count %

Οι δραστηριότητες του
µαθήµατος συνεισέφεραν

στη επίτευξη συγκ.
σκοπών;

Count %

Η διδ. προσέγγιση έδινε
τη δυνατότητα να

διαµορφώνετε προσ.
σκοπούς µάθησης;

Count %

Η χρήση του
λογισµικού βοήθησε
στην  επίτευξη των
σκοπών µάθησης;

 
8) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών 

και του καθηγητή, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 81 % και στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση 

έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους, το 77,8 % των φοιτητών. Στην ερώτηση 

αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση, θετική άποψη (5 και 

πάνω) είχε το 76,2 % των φοιτητών.  

Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής.  

4 19,0% 4 22,2% 5 23,8%
0 ,0% 3 16,7% 0 ,0%
2 9,5% 2 11,1% 4 19,0%

15 71,4% 9 50,0% 12 57,1%
21 100,0% 18 100,0% 21 100,0%

4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. έδινε τη
δυνατ. για συζήτηση µεταξύ

φοιτητών - καθηγητή;
Count %

Η διδ. προσέγ. έδινε τη
δυνατότητα για συζήτηση
των φοιτητών µεταξύ τους;

Count %

Η διδ. προσέγ. έδινε
τη δυνατ. για κοινων.
διαπραγµάτευση;

 

764

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα
για συζήτηση µεταξύ φοιτητών -

καθηγητή;

15

12

9

6

3

0

C
ou

nt

71,43%

9,52%
19,05%

 

7654

Η διδ. προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα
για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους;

10

8

6

4

2

0

C
ou

nt

50,0%

11,11%
16,67%

22,22%

 

 

 Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης  

Οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση είχε χαρακτηριστικά ανάπτυξης 

δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης δίνονται παρακάτω:  

1) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να αξιολογούν 

πληροφορίες ή ιδέες, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 61,9 % των φοιτητών, στην ερώτηση αν 

επέτρεπε στους φοιτητές να αναλύουν πληροφορίες ή ιδέες, το 47,6% των φοιτητών και στην ερώτηση 
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αν επέτρεπε στους φοιτητές να συνδυάζουν πληροφορίες ή ιδέες, το 71,4 % των φοιτητών. Αρνητική 

άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής για την αξιολόγηση και το 

συνδυασµό πληροφοριών ή ιδεών, ενώ για την ανάλυση αρνητική άποψη εξέφρασε το 9,5 % των 

φοιτητών (ειδικότερα 1).     

0 ,0% 2 9,5% 0 ,0%
8 38,1% 9 42,9% 6 28,6%
4 19,0% 4 19,0% 7 33,3%
6 28,6% 3 14,3% 2 9,5%
3 14,3% 3 14,3% 6 28,6%

21 100,0% 21 100,0% 21 100,0%

1
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
να αξιολογείτε πληροφ. ή

ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να αναλύετε

πληροφ. ή ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
να συνδυάζετε πληροφ. ή

ιδέες;

 
2) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να 

επεξεργάζονται πληροφορίες ή ιδέες, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 57,1 % των φοιτητών, στην 

ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να συνθέτουν ιδέες, επίσης το 57,1% των φοιτητών και στην 

ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να φαντάζονται ιδέες, το 57,1% των φοιτητών. Αρνητική άποψη (3 

και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής για την σύνθεση ιδεών και τη 

φαντασία, ενώ για την επεξεργασία αρνητική άποψη εξέφρασε το 28,6 % των φοιτητών (ειδικότερα 3).    

6 28,6% 0 ,0% 0 ,0%
3 14,3% 9 42,9% 9 42,9%
2 9,5% 2 9,5% 3 14,3%
4 19,0% 7 33,3% 9 42,9%
6 28,6% 3 14,3% 0 ,0%

21 100,0% 21 100,0% 21 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
να επεξεργάζεστε
πληροφ. ή ιδέες;

Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να συνθέτετε

ιδέες;
Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να

φαντάζεστε ιδέες;

 
3) Στην ερώτηση αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να ασχοληθούν µε την επίλυση 

προβλήµατος, θετική άποψη (5 και πάνω) είχε το 57,1 % των φοιτητών, στην ερώτηση αν επέτρεπε 

στους φοιτητές να σχεδιάζουν ενέργειες και να εκτιµούν τα αποτελέσµατα τους, το 71,4 % των φοιτητών 

και στην ερώτηση αν επέτρεπε στους φοιτητές να λαµβάνουν αποφάσεις το 47,6 % των φοιτητών. 

Αρνητική άποψη (3 και κάτω) στις παραπάνω ερωτήσεις δεν εξέφρασε κανένας φοιτητής για την επίλυση 

προβλήµατος και το σχεδιασµό, ενώ για τη λήψη αποφάσεων αρνητική άποψη εξέφρασε το 14,3 % των 

φοιτητών (ειδικότερα 3). 
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0 ,0% 0 ,0% 3 14,3%
9 42,9% 6 28,6% 8 38,1%
3 14,3% 6 28,6% 0 ,0%
6 28,6% 6 28,6% 7 33,3%
3 14,3% 3 14,3% 3 14,3%

21 100,0% 21 100,0% 21 100,0%

3
4
5
6
7
Total

Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
να ασχοληθείτε µε την

επίλ. προβλ.;
Count %

Η διδ. προσέγ. επέτρεπε
να σχεδιάζετε ενέργειες /
εκτιµάτε αποτελέσµατα;

Count %

Η διδ. προσέγ.
επέτρεπε να

λαµβάνετε αποφάσεις;

 
 

Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 

1) Στην ερώτηση σχετικά µε το αν πιστεύουν ότι η διδακτική προσέγγιση από απόσταση µε σύγχρονη 

επικοινωνία αναπληρώνει επαρκώς το µάθηµα στην τάξη, οι φοιτητές ήταν µοιρασµένοι ως προς τις 

θετική άποψη (5 και πάνω) και την αρνητική άποψη (3 και κάτω) µε ποσοστά ίσα µε 38,1 %.  Το 23,8 % 

των φοιτητών δεν πήρε θέση (απάντηση 4).    

3 14,3%
5 23,8%
5 23,8%
5 23,8%
3 14,3%

21 100,0%

1
3
4
6
7
Total

Count %

Πιστεύετε ότι η διδ. προσέγγιση από απόσταση
µε σύγχρονη επικοινωνία αναπληρώνει

επαρκώς το µάθηµα στην τάξη;

 
2) Στις ερωτήσεις αν οι φοιτητές θα επέλεγαν να παρακολουθήσουν άλλο µάθηµα από απόσταση µε 

ασύγχρονη επικοινωνία (επικοινωνία σε µη πραγµατικό χρόνο), άλλο µάθηµα από απόσταση µε σύγχρονη 

επικοινωνία (επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο) και άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται χρήση λογισµικού µε 

παρόµοιες λειτουργίες, το σύνολο των φοιτητών που απάντησαν την κάθε ερώτηση έδωσαν θετική 

απάντηση.   

21 100,0% 19 100,0% 21 100,0%
21 100,0% 19 100,0% 21 100,0%

Ναι
Total

Count %

Θα επιλέγατε άλλο µάθηµα
από απόσταση µε

ασύγχρονη επικοινωνία
(όχι σε πραγµατικό χρόνο);

Count %

Θα επιλέγατε άλλο
µάθηµα από απόσταση µε
σύγχρονη επικοινωνία (σε

πραγµατικό χρόνο);
Count %

Θα επιλέγατε άλλο µάθηµα
στο οποίο γίνεται χρήση του
Mathematica ή λογισµικού
µε παρόµοιες δυνατότητες;

 
3) Τα πλεονεκτήµατα της µάθησης µέσω µιας πλατφόρµας ασύγχρονης επικοινωνίας συγκριτικά µε την 

παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «Εύκολη επικοινωνία και ταχύτατη ανταλλαγή απόψεων. Χρήση λογισµικών που διευκολύνουν την 

κατανόηση του µαθήµατος».  

 «Κάλυψη κενών γνώσης σε οποιαδήποτε στιγµή».  
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 «Μπορούµε να κατανοήσουµε περισσότερο τις έννοιες καθώς και τα διαγράµµατα και τις γραφικές 

παραστάσεις στο χώρο». 

 «Η πλατφόρµα είναι πολύ χρήσιµη, αρκεί να µάθει κανείς το χειρισµό της. Από εκεί και έπειτα 

γίνεται ένα πολύτιµο εργαλείο». 

 «∆υνατότητα εξατοµίκευσης εάν πρόκειται για µικρές όµως οµάδες. Προβολή εννοιών του 

µαθήµατος σε παραστάσεις, οπτικοποίηση µαθηµατικών εννοιών, κατανόηση ως εκ τούτου της πρακτικής 

αξιοποίησης και µέρους των δυνατών εφαρµογών του Απειροστικού Λογισµού. Αυξάνει κατά πολύ το 

ενδιαφέρον για να ασχοληθεί κάποιος εκτενέστερα και µε το µάθηµα αλλά και µε τις εφαρµογές του πάνω 

σε τοµείς που τον ενδιαφέρουν». 

 «Υπάρχει χρόνος ώστε να εξασκούµαστε µόνοι µας και να βρίσκουµε µόνοι µας τις απαντήσεις και 

να τα θυµόµαστε καλύτερα». 

 «Λιγότεροι φοιτητές». 

 «Αναπαράσταση δεδοµένων, οικειότητα µε τη σύγχρονη τεχνολογία, εξοικονόµηση χρόνου, άριστη 

κατανόηση του µαθήµατος».  

4) Τα µειονεκτήµατα της µάθησης µέσω µιας πλατφόρµας ασύγχρονης επικοινωνίας συγκριτικά µε την 

παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «Είναι αρκετά δύσκολο το περιβάλλον καθώς επίσης και ο χειρισµός. ∆ηλαδή, οι εντολές είναι 

αρκετά δύσκολες, δυσνόητες και δεν γίνεται να τις αποστηθίσεις για να τις χρησιµοποιείς χωρίς 

σηµειώσεις, υποδείξεις του καθηγητή ή από φυλλάδια. Ακόµα όταν γίνεται κάποιο λάθος δεν 

επισηµαίνεται απλά βγαίνει µήνυµα λάθους πράγµα αρκετά χρονοβόρο και κουραστικό». 

 «∆ε δίνεται  η δυνατότητα στο διδάσκοντα να δώσει άµεση και γρήγορη απάντηση σε απορίες ή 

κάποιο παράδειγµα και πολύ περισσότερο αφού µιλάµε για µαθηµατικά όπου οι συµβολισµοί δυσκολεύουν 

την αµεσότητα αυτή από µακριά, αφού είναι χρονοβόρα η µεταφορά τύπων, παραδειγµάτων  

απαντήσεων σε απορίες κοκ λόγω των συµβόλων». 

 «Κάποια επιπλέον βοήθεια ίσως µας χρειάζεται αρκετά κάποιες φορές  για να καθοδηγούµαστε 

σωστά στις ενέργειες µας». 

 «Έλλειψη της προσωπικής αµεσότητας». 

 «∆ε λαµβάνουν µέρος όλοι οι φοιτητές».  

Τα πλεονεκτήµατα της διδακτικής προσέγγισης από απόσταση µε σύγχρονη επικοινωνία, συγκριτικά 

µε την παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «Άµεση επικοινωνία, συνεργασία, οµαδικότητα δουλειάς».  

 «Κατανοούµε καλύτερα τις γραφικές αναπαραστάσεις και τις έννοιες και επικοινωνούµε περισσότερο 

και πιο ανοιχτά µε τον καθηγητή και τους υπόλοιπους συµφοιτητές µας. Μπορούµε να ρωτήσουµε τον 

καθηγητή σε πραγµατικό χρόνο περισσότερες απορίες και αντίστοιχα να έχουµε περισσότερες απαντήσεις 

και διευκρινήσεις».  

 «Κάνεις επανάληψη και µαθαίνεις καινούργια πράγµατα ότι ώρα της ηµέρας θέλεις και µπορείς 

πάντα να έρθεις σε επαφή µε τον καθηγητή χωρίς να πρέπει να τον ψάχνεις από γραφείο σε γραφείο». 
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 «Μεγάλη αµεσότητα, στην ουσία ένας καθηγητής για τον καθένα, λαµβάνει κάποιος το ενδιαφέρον 

και την προσπάθεια που κρύβεται πίσω από όλο αυτό το σύστηµα. Πρωτόγνωρη και εντυπωσιακή 

προσπάθεια». 

 «Λύνεται απευθείας όποια απορία µας προκύψει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο». 

 «Καλύτερη δόµηση του µαθήµατος, ιεράρχηση θεµάτων, επικοινωνία µε περισσότερες 

ερωταποκρίσεις, άνεση χρόνου, κινείσαι στον προσωπικό σου χώρο, έλλειψη επισηµότητας». 

 «Εξοικονόµηση χρόνου, έχεις τη δυνατότητα να σκέπτεσαι ήρεµα τη λύση προβληµάτων χωρίς 

ενόχληση, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κα».  

Τα µειονεκτήµατα της διδακτικής προσέγγισης από απόσταση µε σύγχρονη επικοινωνία, συγκριτικά 

µε την παραδοσιακή διδασκαλία, όπως διατυπώθηκαν από τους φοιτητές είναι: 

 «Απαιτείται αρκετός ελεύθερος χρόνος προκειµένου να ασχοληθούµε µε το Mathematica αφού είναι 

δύσκολο στο χειρισµό του καθώς έχει αρκετές άγνωστες για µας εντολές. Επίσης δεν καλύπτεται τόσο 

γρήγορα η ύλη και αυτό το συµπεράναµε στη χρήση αφού για ένα και µόνο µάθηµα χρειάστηκαν πάνω 

από 2 ώρες προκειµένου να λύσουµε τις ασκήσεις ενώ µε την παραδοσιακή παράδοση και προχωράµε 

σχετικά γρήγορα και καταλαβαίνουµε». 

 «Η ανθρώπινη επαφή απουσιάζει. ∆εν µπορεί να υπάρχει E-Learning χωρίς το κλασσικό µάθηµα 

στην τάξη. Είναι ένα άριστο συµπλήρωµα του µαθήµατος στην τάξη.  

 «Πολύ χρήσιµο θα ήταν ένα εισαγωγικό µάθηµα πάνω σε έννοιες του προγράµµατος που 

χρησιµοποιήσαµε, όχι λόγω δυσκολίας του αλλά για µικρά πρακτικά θέµατα που θα το κάνουν πιο 

χρηστικό για τους φοιτητές και δεν θα καθυστερούν σε λεπτοµέρειες χάνοντας χρόνο. Έτσι θα αυξανόταν 

κι άλλο το ενδιαφέρον αφού δε θα υπήρχαν πρακτικά µικροπροβλήµατα χρήσης του προγράµµατος». 

 «∆εν παρεµβαίνει ο καθηγητής άµεσα στη φύση των προβληµάτων που αντιµετωπίζεις»., 

 «Είναι δύσκολο να λάβουν µέρος όλοι οι φοιτητές».  

 

13.3. Επαγωγική ανάλυση για το µάθηµα από απόσταση 

13.3.1. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης σε οµάδες φοιτητών  

Ι. Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς άποψη τους σχετικά µε το αν 

οι λειτουργίες της πλατφόρµας είναι εύκολες στο χειρισµό τους. 

Μπορούµε να απορρίψουµε την υπόθεση ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση 

κατανοµής, ως προς το αν µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ανεξάρτητα από την σύγχρονη 

επικοινωνία (on–line) µε τον καθηγητή. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το σύνολο των 

κοριτσιών απάντησαν αρνητικά, ενώ τα αγόρια σε ποσοστό 80 % απάντησαν θετικά στην ερώτηση.  
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Test Statisticsb

40,500 9,000
160,500 129,000

-,394 -3,266
,693 ,001

,733
a

,003
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Πλατφόρµα /
λειτουργίες εύκολες

στο χειρισµό

Πλατφόρµα / Χειρισµός
ανεξάρτητα από τη σύγχρονη
επικοινωνία µε καθηγητή

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
 

3 3
12 0

0 3
15 6

5
6
7
Total

Count

Πλατφόρµα / λειτουργίες
εύκολες στο χειρισµό

Αγόρια

Count

Πλατφόρµα / λειτουργίες
εύκολες στο χειρισµό

Κορίτσια
Φύλο

 

12 0
3 6

15 6

Ναι
Όχι
Total

Count

Πλατφόρµα / Χειρισµός ανεξ. από τη
σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή

Αγόρια

Count

Πλατφόρµα / Χειρισµός ανεξ. από τη
σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή

Κορίτσια
Φύλο

 
 

ΙΙ. Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Στη διερεύνηση ανάλογα µε την εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή, εφαρµόστηκε το 

κριτήριο Mann – Whitney, για τις οµάδες 1– 3 χρόνια και Περισσότερα από 3 χρόνια, εφόσον το σύνολο 

των φοιτητών που συµµετείχε στο δείγµα του 2ου διερευνητικού ερωτήµατος εµπίπτει στις δύο αυτές 

οµάδες.    

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (1– 3 χρόνια και 

Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney, µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι 

υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς την άποψη τους για το αν µπορούν να 

χειρίζονται την πλατφόρµα ανεξάρτητα από τη σύγχρονη επικοινωνία (on–line) µε τον καθηγητή.  

Μπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση, ως προς το αν οι λειτουργίες της πλατφόρµας 

είναι εύκολες στο χειρισµό τους. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι η οµάδα µε µεγαλύτερη 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, εµφανίζει αποκλειστικά απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7), σε σύγκριση 

µε το 45,5 % της οµάδας µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία.  
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Test Statisticsb

17,500 37,000
83,500 103,000
-2,973 -1,477

,003 ,140

,006
a

,223
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Πλατφόρµα /
λειτουργίες εύκολες στο

χειρισµό

Πλατφόρµα / Χειρισµός
ανεξάρτητα από τη σύγχρονη
επικοινωνία µε καθηγητή

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Eµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

6 0
5 7
0 3

11 10

5
6
7
Total

Count

Πλατφόρµα / λειτουργίες
εύκολες στο χειρισµό

1 έως 3 χρόνια

Count

Πλατφόρµα / λειτουργίες
εύκολες στο χειρισµό

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

8 4
3 6

11 10

Ναι
Όχι
Total

Count

Πλατφόρµα / Χειρισµός ανεξ. από τη
σύγχ. επικοινωνία µε καθηγητή

1 έως 3 χρόνια

Count

Πλατφόρµα / Χειρισµός ανεξ. από
τη σύγχ. επικοινωνία µε καθηγητή

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

13.3.2. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού σε οµάδες 

φοιτητών 

Ι. Χαρακτηριστικά του λογισµικού και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους, σχετικά µε 

το αν το λογισµικό: α) έχει απλό φορµαλισµό και β) είναι γενικεύσιµο.  

Μπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση ως προς το αν το λογισµικό: 

α) έχει δυναµικό φορµαλισµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι τα κορίτσια εµφανίζουν στο 

σύνολο τους θετικές απαντήσεις (7), ενώ τα αγόρια εµφανίζουν κατά 33,3 % απόλυτα θετικές απαντήσεις 

(6 ή 7).  

β) µπορούν να το χειρίζονται οι φοιτητές χωρίς τη σύγχρονη επικοινωνία (on–line) µε τον καθηγητή. 

Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το σύνολο των αγοριών απάντησαν θετικά, ενώ το σύνολο των 

κοριτσιών αρνητικά.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα ως προς το αν το λογισµικό: 
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α) είναι εύκολο στο χειρισµό του. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι τα αγόρια εµφανίζουν 

µεγαλύτερο ποσοστό στη θετική άποψη (5 και πάνω) (Αγόρια: 86,7 % και Κορίτσια: 50 %) και ένα 

µεγάλο ποσοστό στις απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7) (Αγόρια: 73,3 % και Κορίτσια: 0 %), ενώ τα 

κορίτσια µάλλον δεν παίρνουν θέση (Κορίτσια: 4: 50 %, Αγόρια: 4: 0 %). 

β) είναι εύκολο να το µάθει κανείς. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι οι κατανοµές των 

απαντήσεων στη θετική άποψη (5 και πάνω) διαφέρουν: τα αγόρια εµφανίζουν ποσοστό 53,3 & στις 

απαντήσεις 6 ή 7, όπου τα κορίτσια εµφανίζουν µηδενικό ποσοστό και 13,4 % στην απάντηση 5 όπου τα 

κορίτσια εµφανίζουν ποσοστό 50 %.  

Test Statisticsb

15,000 18,000 42,000 ,000 45,000 ,000
36,000 39,000 63,000 120,000 66,000 91,000
-2,426 -2,195 -,261 -3,617 ,000 -4,243

,015 ,028 ,794 ,000 1,000 ,000

,018
a

,036
a

,850
a

,000
a

1,000
a

,000
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)
Exact Sig.
[2*(1-tailed Sig.)]

Λογισµικό /
εύκολο
στο

χειρισµό

Λογισµικό
/ εύκολο
να το
µάθει
κανείς

Λογισµικό
/ απλός
φορµα-
λισµός

Λογισµικό /
δυναµικός
φορµα-
λισµός

Λογισµικό
/ γενικεύ-
σιµο

Λογισµικό /
Χειρισµός ανεξ.
από τη σύγχ.
επικοινωνία µε
καθηγητή

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
 

2 0 0 3
0 5 3 0
2 2 3 3
8 8 0 0
3 0 0 0

15 15 6 6

3
4
5
6
7
Total

Count

Λογισµικό / εύκολο
στο χειρισµό

Count

Λογισµικό / εύκολο
να το µάθει κανείς

Αγόρια

Count

Λογισµικό / εύκολο
στο χειρισµό

Count

Λογισµικό / εύκολο
να το µάθει κανείς

Κορίτσια
Φύλο

 

2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3
2 5 8 0 0 0
6 5 0 6 0 0
5 5 7 0 0 0
0 0 0 0 6 3

15 15 15 6 6 6

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Λογισµικό /
απλός
φορµαλ.

Count

Λογισµικό /
δυναµικός
φορµαλ.

Count

Λογισµικό /
γενικεύ-
σιµο

Αγόρια

Count

Λογισµικό /
απλός
φορµαλ.

Count

Λογισµικό /
δυναµικός
φορµαλ.

Count

Λογισµικό /
γενικεύ-
σιµο

Κορίτσια
Φύλο
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13 0
0 6

13 6

Ναι
Όχι
Total

Count

Λογισµικό / Χειρισµός ανεξ. από τη
σύγχ. επικοινωνία µε καθηγητή

Αγόρια

Count

Λογισµικό / Χειρισµός ανεξ. από τη
σύγχ. επικοινωνία µε καθηγητή

Κορίτσια
Φύλο

 
 

ΙΙ. Χαρακτηριστικά του λογισµικού και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (1 – 3 χρόνια και 

Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι 

υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους, σχετικά µε το αν το 

λογισµικό: α) είναι εύκολο στο χειρισµό του και β) µπορούν να το χειρίζονται οι φοιτητές χωρίς τη 

σύγχρονη επικοινωνία (on–line) του καθηγητή.  

Μπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι 

γενικεύσιµο. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία 

εµφανίζει στο σύνολο της θετική άποψη (5 και πάνω), σε αντίθεση µε την οµάδα µε 1 – 3 χρόνια που 

κατά ένα ποσοστό 72,7 % δεν παίρνει θέση (4), ενώ κατά 27,3 % εµφανίζει αρνητική άποψη (3 και 

κάτω). 

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν το λογισµικό: 

α) είναι εύκολο να το µάθει κανείς. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι η οµάδα µε περισσότερο 

από 3 χρόνια εµπειρία εµφανίζει κατά ποσοστό 80 % θετική άποψη (5 και πάνω), σε αντίθεση µε την 

οµάδα µε 1 – 3 χρόνια που εξέφρασε θετική άποψη κατά ποσοστό 45,5 %. 

β) έχει απλό φορµαλισµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι οι δύο οµάδες έχουν συγκρίσιµα 

ποσοστά στην θετική άποψη (5 και πάνω) (1 – 3 χρόνια: 81,8 %, Περισσότερο από 3 χρόνια: 80 %). 

Όµως οι κατανοµές των απαντήσεων διαφέρουν: η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια έχει 50 % στις 

απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7) και 30 % στην απάντηση 5, ενώ η οµάδα µε 1 – 3 χρόνια έχει 

ολόκληρο το ποσοστό της θετικής άποψης στην απάντηση 5 (81,8 %). 

γ) έχει δυναµικό φορµαλισµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι η οµάδα µε περισσότερο από 3 

χρόνια εµπειρία εµφανίζει στο σύνολο της θετική άποψη (5 και πάνω), σε αντίθεση µε την οµάδα µε 1 – 3 

χρόνια που εξέφρασε θετική άποψη κατά ποσοστό 54,5 %, ενώ το υπόλοιπο 45,5 % δεν πήρε θέση (4).  
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Test Statisticsb

36,000 32,500 31,500 28,500 ,000 43,500
102,000 98,500 97,500 94,500 66,000 98,500

-1,390 -1,655 -1,850 -1,926 -4,074 -,152

,165 ,098 ,064 ,054 ,000 ,879

,197
a

,114
a

,099
a

,061
a

,000
a

,905
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)
Exact Sig.
[2*(1-tailed Sig.)]

Λογισµικό /
εύκολο
στο

χειρισµό

Λογισµικό /
εύκολο να
το µάθει
κανείς

Λογισµικό
/ απλός
φορµα-
λισµός

Λογισµικό /
δυναµικός
φορµα-
λισµός

Λογισµικό
/ γενικεύ-
σιµο

Λογισµικό /
Χειρισµός ανεξ. από
τη σύγχ. επικοινωνία

µε καθηγητή

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Eµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

2 3 0 0
3 3 0 2
0 2 5 3
6 3 2 5
0 0 3 0

11 11 10 10

3
4
5
6
7
Total

Count

Λογισµικό /
εύκολο στο
χειρισµό

Count

Λογισµικό /
εύκολο να το
µάθει κανείς

1 έως 3 χρόνια

Count

Λογισµικό /
εύκολο στο
χειρισµό

Count

Λογισµικό /
εύκολο να το
µάθει κανείς

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

2 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 5 8 2 0 0
9 3 0 3 2 0
0 0 0 5 5 7
0 3 0 0 3 3

11 11 11 10 10 10

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Λογισµικό /
απλός

φορµαλισµός
Count

Λογισµικό /
δυναµικός

φορµαλισµός
Count

Λογισµικό /
γενικεύ-
σιµο

1 έως 3 χρόνια

Count

Λογισµικό /
απλός

φορµαλισµός
Count

Λογισµικό /
δυναµικός

φορµαλισµός
Count

Λογισµικό /
γενικεύ-
σιµο

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

6 7
3 3
9 10

Ναι
Όχι
Total

Count

Λογισµικό / Χειρισµός ανεξάρτητα από
τη σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή

1 έως 3 χρόνια

Count

Λογισµικό / Χειρισµός ανεξάρτητα από
τη σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή
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13.3.3. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης σε 

οµάδες φοιτητών 

Ι. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και φύλο 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών, σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney µπορούν να θεωρηθούν 

ότι είναι υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε 

το αν η διδακτική προσέγγιση: α) προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, β) επιτρέπει την 

αυτενέργεια, γ) επιτρέπει τον πειραµατισµό, δ) επιτρέπει τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων, ε) 

επιτρέπει τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών και στ) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών 

µεταξύ τους.    

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το αν η προσέγγιση:  

α) προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά. Από τον πίνακα 

συνάφειας προκύπτει ότι το σύνολο των κοριτσιών έδωσε απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7), σε 

σύγκριση µε το 46,7 % των αγοριών.  

β) επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το σύνολο των 

κοριτσιών έδωσε απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7), σε σύγκριση µε το 53,3 % των αγοριών.  

γ) επιτρέπει τον αναστοχασµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το σύνολο των κοριτσιών 

έδωσε απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7), σε σύγκριση µε το 46,7 % των αγοριών. 

δ) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή – φοιτητών. Από τον πίνακα συνάφειας 

προκύπτει ότι το σύνολο των κοριτσιών έδωσε απόλυτα θετική απάντηση (7), ενώ οι απαντήσεις των 

αγοριών ήταν απόλυτα θετικές (6 ή 7) κατά 73,3 %, ενώ ένα 26,7 % δεν πήρε θέση (4).   

Test Statisticsb

43,500 19,500 21,000 37,500 43,500
64,500 139,500 141,000 58,500 163,500

-,126 -2,064 -1,960 -,620 -,122
,900 ,039 ,050 ,535 ,903

,910
a

,045
a

,066
a

,569
a

,910
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Ενδιαφέρον
για το µάθηµα

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Ενεργητική
συµµετοχή Αυτενέργεια

Πειραµα-
τισµός

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
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Test Statisticsb

16,500 43,500 45,000 27,000 9,000
136,500 64,500 66,000 147,000 129,000

-2,317 -,121 ,000 -1,767 -1,724
,020 ,903 1,000 ,077 ,085

,023
a

,910
a

1,000
a

,178
a

,130
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Αναστο-
χασµός

Προσωπ.
αναπαρα-
στάσεις

∆ιατύπωση
και έλεγχος
εικασιών

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Συζήτηση
µεταξύ
φοιτητών

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Φύλοb. 
 

0 3 0 0
5 5 3 0
4 4 0 3
6 3 3 3

15 15 6 6

2
5
6
7
Total

Count

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Αγόρια

Count

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Κορίτσια
Φύλο

 

0 0 0 0 3 0
2 2 3 0 0 3
5 8 2 0 0 0
5 5 8 3 3 0
3 0 2 3 0 3

15 15 15 6 6 6

2
4
5
6
7
Total

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count
Αυτενέργεια

Count

Πειραµα-
τισµός

Αγόρια

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count
Αυτενέργεια

Count

Πειραµα-
τισµός

Κορίτσια
Φύλο

 

3 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 3 0
5 5 11 0 0 0
5 3 0 3 0 3
2 5 2 3 3 0

15 15 15 6 6 6

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπωση
και έλεγχος
εικασιών

Αγόρια

Count

Αναστο-
χασµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπωση
και έλεγχος
εικασιών

Κορίτσια
Φύλο
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4 4 0 0
0 3 0 0
2 2 0 0
9 6 6 3

15 15 6 3

4
5
6
7
Total

Count

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτηση
µεταξύ

φοιτητών

Αγόρια

Count

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Count

Συζήτηση
µεταξύ

φοιτητών

Κορίτσια
Φύλο

 
 

ΙΙ. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή (1 – 3 χρόνια και 

Περισσότερα από 3 χρόνια), σύµφωνα µε το κριτήριο Mann – Whitney, µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι 

υποσύνολα πληθυσµών µε την ίδια συνάρτηση κατανοµής ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν η 

διδακτική προσέγγιση: α) επιτρέπει τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων, β) επιτρέπει τη 

διατύπωση και έλεγχο εικασιών, γ) δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή και δ) 

δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών. 

Μπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση για το αν η προσέγγιση προκαλεί το 

ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι το 

σύνολο της οµάδας µε περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία έδωσε απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7), σε 

σύγκριση µε το 27,3 % της οµάδας µε 1 – 3 χρόνια.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα, σχετικά µε το αν η προσέγγιση:  

α) προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι αν 

και το σύνολο των οµάδων µε περισσότερο από 3 χρόνια και µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία εξέφρασαν θετική 

άποψη (5 και πάνω), η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια έδωσε κατά 80 % απόλυτα θετικές 

απαντήσεις (6 ή 7), σε σύγκριση µε το 45,5 % της οµάδας µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία.  

β) επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι η οµάδα µε 

περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία έδωσε στο σύνολο της µόνο θετικές απαντήσεις (6 ή 7). Η οµάδα µε 1 

– 3 χρόνια εµπειρία εξέφρασε στο σύνολο της θετική άποψη (5 και πάνω), µε 54,5 % απόλυτα θετικές 

απαντήσεις (6 ή 7).  

γ) επιτρέπει την αυτενέργεια. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι οι δύο οµάδες είχαν συγκρίσιµα 

ποσοστά στη θετική άποψη (5 και πάνω) (1 – 3 χρόνια: 72,7 %, Περισσότερο από 3 χρόνια: 80 %), η 

οµάδα µε τη µεγαλύτερη εµπειρία όµως εµφανίζει µεγαλύτερο ποσοστό στις απόλυτα θετικές απαντήσεις 

(6 ή 7) (1 – 3 χρόνια: 18,2 %, Περισσότερο από 3 χρόνια: 60 %).         

 δ) επιτρέπει τον πειραµατισµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι αν και το σύνολο των 

οµάδων µε περισσότερο από 3 χρόνια και µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία εξέφρασαν θετική άποψη (5 και 

πάνω), η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια έδωσε κατά 80 % απόλυτα θετικές απαντήσεις (6 ή 7), σε 

σύγκριση µε το 45,5 % της οµάδας µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία.  
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ε) επιτρέπει τον αναστοχασµό. Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι η οµάδα µε περισσότερο από 

3 χρόνια εµπειρία εξέφρασε στο σύνολο της θετική άποψη (5 και πάνω), σε σύγκριση µε το 72,7 % της 

οµάδας µε 1 – 3 χρόνια. Η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια έδωσε κατά 80 % απόλυτα θετικές 

απαντήσεις (6 ή 7), σε σύγκριση µε το 45,5 % της οµάδας µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία.  

Test Statisticsb

33,000 6,000 28,000 32,000 30,500
99,000 72,000 94,000 98,000 96,500
-1,670 -3,587 -1,994 -1,719 -1,809

,095 ,000 ,046 ,086 ,070

,132
a

,000
a

,061
a

,114
a

,085
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)
Exact Sig.
[2*(1-tailed Sig.)]

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Ενεργητική
συµµετοχή

Αυτενέρ-
γεια

Πειραµα-
τισµός

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Eµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

Test Statisticsb

20,500 41,000 53,000 39,000 24,000
86,500 107,000 119,000 94,000 52,000
-2,537 -1,024 -,153 -1,420 -1,416

,011 ,306 ,879 ,156 ,157

,013
a

,349
a

,918
a

,282
a

,211
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Αναστο-
χασµός

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

∆ιατύπωση
και έλεγχος
εικασιών

Συζήτηση
φοιτητών -
καθηγητή

Συζήτηση
µεταξύ
φοιτητών

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Eµπειρία στη χρήση υπολογιστήb. 
 

0 3 0 0
6 5 2 0
2 3 2 4
3 0 6 6

11 11 10 10

2
5
6
7
Total

Count

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

1 έως 3 χρόνια

Count

Ενδιαφέρον για
το µάθηµα

Count

Ενδιαφέρον για
τα µαθηµατικά

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή
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0 3 0 0 0 0
0 0 6 2 2 0
5 6 0 0 2 2
6 2 3 2 6 5
0 0 2 6 0 3

11 11 11 10 10 10

2
4
5
6
7
Total

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count
Αυτενέργεια

Count

Πειραµα-
τισµός

1 έως 3 χρόνια

Count

Ενεργητική
συµµετοχή

Count
Αυτενέργεια

Count

Πειραµα-
τισµός

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

3 0 0 0 2 2
0 0 3 0 0 0
0 3 0 0 0 0
3 3 6 2 2 5
5 3 0 3 0 3
0 2 2 5 6 0

11 11 11 10 10 10

2
3
4
5
6
7
Total

Count

Αναστοχα-
σµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπωση
και έλεγχος
εικασιών

1 έως 3 χρόνια

Count

Αναστοχα-
σµός

Count

Προσ.
αναπαρα-
στάσεις

Count

∆ιατύπωση
και έλεγχος
εικασιών

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 

0 0 4 4
0 3 0 0
2 2 0 0
9 6 6 3

11 11 10 7

4
5
6
7
Total

Count

Συζήτηση φοιτητών
- καθηγητή

Count

Συζήτηση µεταξύ
φοιτητών

1 έως 3 χρόνια

Count

Συζήτηση φοιτητών
- καθηγητή

Count

Συζήτηση µεταξύ
φοιτητών

Περισσότερο από 3 χρόνια
Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή

 
 

13.4. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων για το µάθηµα από απόσταση 

Επιλέξαµε τις ακόλουθες µεταβλητές, κατ’ αντιστοιχία µε τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο 

ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων:  

Πίνακας 13.1. Πίνακας κύριων µεταβλητών για το µάθηµα από απόσταση 

Α/Α Μεταβλητή ∆υνατές τιµές Χαρακτηρισµός  

1 Φύλο 1, 2  Αγόρι, Κορίτσι 

2 Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή 1, 2, 3 Λιγότερο από 1 χρόνο, 1 – 3 
χρόνια, Περισσότερο από 3 χρόνια 

3 Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή 1 – 7  ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

4 Πλατφόρµα / λειτουργίες εύκολες στο 
χειρισµό 1 – 7  ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  
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5 Πλατφόρµα / Χειρισµός ανεξάρτητα από τη 
σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή 1, 2 Ναι, Όχι  

6 Λογισµικό / εύκολο στο χειρισµό 1 – 7  ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

7 Λογισµικό / εύκολο να το µάθει κανείς 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

8 Λογισµικό / απλός φορµαλισµός 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

9 Λογισµικό / δυναµικός φορµαλισµός 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

10 Λογισµικό / γενικεύσιµο 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

11 Λογισµικό / Χειρισµός ανεξάρτητα από τη 
σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή 1, 2 Ναι, Όχι  

12 Ενδιαφέρον για το µάθηµα 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

13 Ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά αυτά 
καθ'αυτά 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

14 Ενεργητική συµµετοχή 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

15 Αυτενέργεια 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

16 Πειραµατισµός 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

17 Αναστοχασµός 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

18 Προσωπικές αναπαραστάσεις 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

19 ∆ιατύπωση και έλεγχος εικασιών 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

20 Συζήτηση φοιτητών - καθηγητή 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

21 Συζήτηση µεταξύ φοιτητών 1 – 7 ∆ιαφωνώ – Συµφωνώ  

 

13.4.1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών        

Στη περίπτωση του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για το 2ο διερευνητικό ερώτηµα για το µάθηµα 

από απόσταση, ο αριθµός των µεταβλητών που επιλέχθηκαν είναι 21 και ο αριθµός των παρατηρήσεων 

είναι 21. Ο αριθµός των κατηγοριών είναι 128 (αριθµός δυνατών απαντήσεων). Ο αριθµός των 

µεταβλητών χωρίς ελλείπουσες τιµές είναι 19 (= 21 – 2). Ο µέγιστος αριθµός των διαστάσεων είναι 20, 

δηλαδή ο µικρότερος εκ των 128 – 19 = 109 και 21 – 1 = 20.               

Ο αρχικός πίνακας δεδοµένων είχε διαστάσεις 21 x 21. Ο πίνακας λογικής περιγραφής είναι 

διαστάσεων 21 x 128. Ο πίνακας του Burt είναι διαστάσεων 128 x 128.  

Εφαρµόσαµε το µοντέλο για το µέγιστο αριθµό διαστάσεων (20), οπότε προέκυψε συνολική 

αδράνεια (inertia) 2,621. Επιλέξαµε τρεις παραγοντικούς άξονες, οι οποίοι εξηγούν συνολική αδράνεια 

1,572, δηλαδή ποσοστό 59,98 % της συνολικής αδράνειας (Παράρτηµα ∆.3.1.1.).  

Αναλυτικά οι ιδιοτιµές και τα ποσοστά της αδράνειας  είναι:  

Πίνακας 13.2. Ιδιοτιµές και ποσοστά της αδράνειας ανά παραγοντικό άξονα 

Παραγοντικός 
Άξονας 

Ιδιοτιµή – 
Αδράνεια  

Ποσοστό ως προς τη 
συνολική αδράνεια 

Αθροιστικό 
ποσοστό 

Ποσοστό ως προς 
τους 3 άξονες  

1ος  0,593 22,62 % 22,62 % 37,72 % 

2ος  0,519 19,80 % 42,42 % 33,02 % 

3ος  0,460 17,56 % 59,98 % 29,26 % 

Σύνολο: 1,572 59,98 %  100,00 % 
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Τα διακριτικά µέτρα (discrimination measures), τα οποία παριστάνουν τις διακυµάνσεις των 

ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών, για τους τρεις άξονες, παρατίθενται στο Παράρτηµα ∆.3.1.2.  

Προκειµένου να δούµε ποιες µεταβλητές συµβάλλουν περισσότερο στη διαµόρφωση του καθενός 

από τους τρεις άξονες, υπολογίζουµε τις συνεισφορές (Contributions) της κάθε µεταβλητής στην 

κατασκευή του κάθε άξονα (ποσοστό της αδράνειας των σηµείων κατά µήκος ενός άξονα ως προς τη 

συνολική αδράνεια του άξονα).  

Υπολογίζουµε τις συνεισφορές της κάθε µεταβλητής στην κατασκευή του καθενός από τους άξονες, 

ως το ποσοστό του κάθε διακριτικού µέτρου προς το σύνολο του κάθε άξονα, µε τη βοήθεια του Excel. 

Ένα κριτήριο που χρησιµοποιείται συνήθως για να επιλέξουµε ποιες µεταβλητές συµβάλλουν περισσότερο 

στην κατασκευή του κάθε άξονα, είναι οι µεταβλητές να έχουν συνεισφορά µεγαλύτερη από τη µέση τιµή 

της συνεισφοράς ανά άξονα, δηλαδή ΣCTR > 
21

100
 = 4,76 %.   

Πίνακας 13.3. Συνεισφορές µεταβλητών ανά παραγοντικό άξονα  

 1ος Άξονας  2ος Άξονας  3ος Άξονας  

Φύλο 7,21 % 0,00 % 0,24 % 

Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή 0,01 % 0,14 % 9,20 % 

Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή 7,21 % 4,86 % 2,23 % 

Πλατφόρµα / λειτουργίες εύκολες στο χειρισµό 5,24 % 4,33 % 4,83 % 

Πλατφόρµα / Χειρισµός ανεξ. από τη σύγχρονη 
επικοινωνία µε καθηγητή 5,64 % 0,08 % 1,20 % 

Λογισµικό / εύκολο στο χειρισµό 4,93 % 6,33 % 9,41 % 

Λογισµικό / εύκολο να το µάθει κανείς 6,26 % 7,05 % 1,26 % 

Λογισµικό / απλός φορµαλισµός 2,59 % 5,44 % 5,64 % 

Λογισµικό / δυναµικός φορµαλισµός 7,37 % 4,12 % 3,10 % 

Λογισµικό / γενικεύσιµο 7,29 % 3,28 % 9,41 % 

Λογισµικό / Χειρισµός ανεξάρτητα από τη 
σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή 6,98 % 0,60 % 0,25 % 

Ενδιαφέρον για το µάθηµα 0,88 % 6,06 % 1,76 % 

Ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο 2,13 % 6,43 % 6,51 % 

Ενεργητική συµµετοχή 3,46 % 6,47 % 8,68 % 

Αυτενέργεια 5,97 % 6,82 % 4,90 % 

Πειραµατισµός 3,91 % 8,60 % 4,88 % 

Αναστοχασµός 3,20 % 2,31 % 4,27 % 

Προσωπικές αναπαραστάσεις 6,22 % 7,47 % 5,42 % 

∆ιατύπωση και έλεγχος εικασιών 7,64 % 8,28 % 7,97 % 

Συζήτηση φοιτητών - καθηγητή 2,47 % 5,10 % 3,92 % 

Συζήτηση µεταξύ φοιτητών 3,38 % 6,25 % 4,95 % 

Σύνολο: 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Απεικονίσουµε γραφικά τις συνεισφορές µε τη βοήθεια του Excel:  
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Συνεισφορές των µεταβλητών στην κατασκευή των αξόνων

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

1ος Άξονας 2ος Άξονας 3ος Άξονας 

Φύλο Eµπειρ. στη χρ. υπολ.
Ενδιαφ. στη χρ. υπολ. Πλατ. / Λειτ. εύκ. στο χειρ.
Πλατ. / Χειρ. ανεξ. από τη σύγχ. επ ικ. µε καθ. Λογ. / Εύκ. στο χειρ.
Λογ. / Εύκ. να το µάθει κανείς Λογ. / Απλός φορµ.
Λογ. / ∆υναµ. φορµ. Λογ. / Γενικεύσιµο
Λογ. / Χειρ. ανεξ. από τη σύγχ. επ ικ. µε καθ. Ενδιαφ. για το µάθ.
Ενδιαφ. για το γνωστ. αντικ. Ενεργ. συµµετοχή
Αυτενέργεια Πειραµατισµός
Αναστοχασµός Προσ. αναπαραστάσεις
∆ιατ. / έλεγ. εικασιών Συζήτ. φοιτ. - καθ.
Συζήτ. µετ. φοιτητών

 

 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στη κατασκευή του 1ου άξονα είναι: ∆ιατύπωση και 

έλεγχος εικασιών (7,64 %), Λογισµικό / δυναµικός φορµαλισµός (7,37 %), Λογισµικό / γενικεύσιµο (7,29 

%), Φύλο (7,21 %), Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή (7,21 %), Λογισµικό / Χειρισµός ανεξάρτητα από 

τη σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή (6,98 %), Λογισµικό / εύκολο να το µάθει κανείς (6,26 %), 

Προσωπικές αναπαραστάσεις (6,22 %), Αυτενέργεια (5,97%), Πλατφόρµα / Χειρισµός ανεξάρτητα 

από τη σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή (5,64%), Πλατφόρµα / λειτουργίες εύκολες στο χειρισµό (5,24 

%) και Λογισµικό / εύκολο στο χειρισµό (4,93 %).  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στη κατασκευή του 2ου άξονα είναι: Πειραµατισµός 

(8,60 %), ∆ιατύπωση και έλεγχος εικασιών (8,28 %), Προσωπικές αναπαραστάσεις (7,47 %), Λογισµικό / 

εύκολο να το µάθει κανείς (7,05 %), Αυτενέργεια (6,82 %), Ενεργητική συµµετοχή (6,47 %), Ενδιαφέρον 

για το γνωστικό αντικείµενο (6,43 %), Λογισµικό / εύκολο στο χειρισµό (6,33 %), Συζήτηση µεταξύ 

φοιτητών (6,25 %), Ενδιαφέρον για το µάθηµα (6,06 %), Λογισµικό / απλός φορµαλισµός (5,44 %), 

Συζήτηση φοιτητών – καθηγητή (5,10 %) και Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή (4,86 %). 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στη κατασκευή του 3ου άξονα είναι: Λογισµικό / 

εύκολο στο χειρισµό (9,41 %), Λογισµικό / γενικεύσιµο (9,41 %), Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή (9,20 

%), Ενεργητική συµµετοχή (8,68 %), ∆ιατύπωση και έλεγχος εικασιών (7,97 %), Ενδιαφέρον για το 

γνωστικό αντικείµενο (6,51 %), Λογισµικό / απλός φορµαλισµός (5,64 %), Προσωπικές αναπαραστάσεις 

(5,42 %), Συζήτηση µεταξύ φοιτητών (4,95 %), Αυτενέργεια (4,90 %), Πειραµατισµός (4,88 %) και 

Πλατφόρµα / λειτουργίες εύκολες στο χειρισµό (4,83 %).  

Θεωρούµε το διάγραµµα διασποράς των αξόνων 1 και 2, οι οποίοι ερµηνεύουν το 42,42 % της 

συνολικής αδράνειας: 
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Συζήτηση µετ. φοιτ.

Συζήτηση φοιτ. - καθ.

∆ιατ. / έλεγ. εικασιών

Προσ. αναπαραστάσεις

Αναστοχασµός

Πειραµατισµός

Αυτενέργεια
Ενεργ. συµµετοχήΕνδιαφ. για το γνωστ. αντικ.

Λογ. / Χειρ. ανεξ. από καθηγ.

Λογ. / Γενικεύσιµο

Λογ. / ∆υναµ. φορµαλισµός

Λογ. / Απλός φορµαλισµός

Λογ. / Εύκ. να το µάθει κανείς

Λογ. / Εύκ. στο χειρισµό

Πλατ. / Χειρ. ανεξ. από καθ.

Πλατ. / Εύκ. στο χειρισµό Ενδιαφ. στη χρήση υπολ.

Eµπ. στη χρήση υπολ. Φύλο

∆ιάγραµµα διασποράς των µεταβλητών

 

Από το παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε να διαµορφώνονται τέσσερις οµοιογενείς οµάδες 

µεταβλητών:  

α) Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο 

χειρισµό του και αν είναι εύκολο να το µάθει κανείς και τις µεταβλητές σχετικά µε τη διδακτική 

προσέγγιση για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών, για τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων 

και για την αυτενέργεια. Ο συσχετισµός είναι αναµενόµενος, εφόσον οι φοιτητές οι οποίοι θεώρησαν ότι 

το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του και εύκολο να το µάθει κανείς, είχαν µεγαλύτερη ευχέρεια να 

αυτενεργήσουν, να διατυπώσουν και να ελέγξουν εικασίες και κατ’ επέκταση στη δηµιουργία προσωπικών 

αναπαραστάσεων.  

β) Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές για το ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή και για το 

λογισµικό αν έχει δυναµικό φορµαλισµό και αν είναι γενικεύσιµο. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι 

οι απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τις διδακτικές δυνατότητες και επεκτάσεις της χρήσης του 

λογισµικού εξαρτώνται από το ενδιαφέρον των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή.  

γ) Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται 

την πλατφόρµα και το λογισµικό ανεξάρτητα από τον καθηγητή και το φύλο.  

δ) Η τέταρτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε 

το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα και το γνωστικό αντικείµενο, για το αν επέτρεπε στους 

φοιτητές να συµµετέχουν ενεργά, να συζητούν µεταξύ τους και µε τον καθηγητή και αν το λογισµικό έχει 

απλό φορµαλισµό. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η δυνατότητα συζήτησης στο µάθηµα µεταξύ 

φοιτητών και µεταξύ φοιτητών – καθηγητή σχετίζεται µε την ενεργητική τους συµµετοχή. Επίσης ότι η 
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πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για το µάθηµα και το γνωστικό αντικείµενο εξαρτάται από τη 

δυνατότητα συζήτησης στο µάθηµα και την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών. 

Παρατηρούµε επίσης ότι η µεταβλητή εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή εµπίπτει στο 

σηµείο τοµής των αξόνων, γεγονός που σηµαίνει ότι τα υποκείµενα διαφοροποιούνται ως προς τις 

απαντήσεις τους στις κατηγορίες της συγκεκριµένης µεταβλητής (Λιγότερο από 1 χρόνο, 1 – 3 χρόνια, 

Περισσότερο από 3 χρόνια). Το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε επίσης από την επαγωγική ανάλυση.   

Οι βαθµοί των υποκειµένων (object scores), µε βάση τις σταθµισµένες τιµές ως προς τις 21 

µεταβλητές, παρατίθενται στο Παράρτηµα ∆.3.1.3.  

Το διάγραµµα διασποράς των ταυτοποιηµένων υποκειµένων για τους άξονες 1 και 2 φαίνεται 

παρακάτω:  
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∆ιασπορά βαθµών ταυτοποιηµένων υποκειµένων

 

Από το διάγραµµα, µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για τον εντοπισµό οµάδων 

υποκειµένων. Για παράδειγµα, οµάδες φαίνεται να αποτελούν τα άτοµα µε αριθµούς 21, 16, 8 και 15, 7, 

20, όπως επίσης 18, 5, 13. 

Το διάγραµµα της διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών για τους άξονες 1 και 2 φαίνεται 

παρακάτω:  
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∆ιασπορά κατηγοριών των µεταβλητών

 

Από το παραπάνω διάγραµµα, µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα. Για παράδειγµα 

παρατηρούµε ότι οι απαντήσεις Πλατ./ Εύκ. στο χειρ. 7, Λογ. / Γεν. 7 και ∆ιατ. /ελ. εικ. 6 έχουν επιλεγεί 

εν γένει από τα ίδια άτοµα. ∆εν µπορούµε όµως να βγάλουµε ικανά γενικά συµπεράσµατα για το 

συσχετισµό των ποιοτικών µεταβλητών µέσω της εγγύτητας των κατηγοριών, λόγω πολυπλοκότητας του 

διαγράµµατος διασποράς και µεγάλου αριθµού των κατηγοριών.  

 

13.4.2. Αυτόµατη ταξινόµηση του συνόλου των ατόµων σε οµοιογενείς οµάδες 

Με την Αυτόµατη Ταξινόµηση προσδιορίζουµε οµοιογενείς οµάδες ατόµων ως προς το σύνολο των 

κύριων µεταβλητών. Εφαρµόζουµε την Αυτόµατη Ταξινόµηση στα άτοµα µε βάση τις συντεταγµένες τους 

στους πρώτους παραγοντικούς άξονες. Οι διαστάσεις µε τον τρόπο αυτό µειώνονται από 128 σε 4. 

Το κύριο αποτέλεσµα της Αυτόµατης Ταξινόµησης παρουσιάζεται µε ένα δενδροδιάγραµµα 

(dendrogram), το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα ∆.3.2.1.  

Εφαρµόσαµε τη µέθοδο ζητώντας από το SPSS ένα σύνολο ταξινοµήσεων, από 2 έως 12 οµάδες. 

Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, επιλέξαµε την ταξινόµηση σε 6 οµάδες, εφόσον για µικρότερο 

αριθµό µία εκ των οµάδων είχε κάθε φορά δυσανάλογα µεγάλο αριθµό ατόµων. Η κατανοµή των ατόµων 

στις 6 οµάδες παρατίθεται στο Παράρτηµα ∆.3.2.2.  

Η αυτόµατη ταξινόµηση των 21 ατόµων σε 6 οµάδες φαίνεται στο διάγραµµα: 
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13.4.3. Τοποθέτηση στα παραγοντικά διαγράµµατα των κέντρων των βασικών 

οµάδων που προκύπτουν από την αυτόµατη ταξινόµηση 

Υπολογίζουµε τα κέντρα των οµάδων ως τις µέσες τιµές των συντεταγµένων των ατόµων που 

απαρτίζουν την κάθε οµάδα ανά άξονα. Για τα κέντρα των οµάδων βλέπε παράρτηµα ∆.3.2.3.  

Το διάγραµµα διασποράς των κατηγοριών των µεταβλητών για τους άξονες 1 και 2, όπου έχουν 

τοποθετηθεί τα κέντρα των οµάδων, δίνεται παρακάτω:        
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13.4.4. Περιγραφή των οµάδων ατόµων της αυτόµατης ταξινόµησης µε βάση τις 

πλέον χαρακτηριστικές απαντήσεις   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η περιγραφή των 6 οµοιογενών οµάδων ατόµων για το 

µάθηµα από απόσταση, βάσει των πινάκων συνάφειας των κυρίων µεταβλητών – ερωτήσεων αναφορικά 
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µε τις οµάδες που προέκυψαν από την Αυτόµατη Ταξινόµηση. Οι απαντήσεις των φοιτητών στις 

ερωτήσεις διαθέσεων – στάσεων χαρακτηρίστηκαν ως εξής: α) Θετική Άποψη: οι απαντήσεις 5 – 7, β) 

Αρνητική άποψη: οι απαντήσεις 1 – 3 και γ) Χωρίς άποψη: η απάντηση 4. 

 

Πίνακας 13.4. Περιγραφή Οµάδων 1 έως 6 για το µάθηµα από απόσταση 

Μεταβλητή Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Οµάδα 5 Οµάδα 6 

Αριθµός φοιτ. 
/ Ποσοστό %  2 / 9,5 % 2 / 9,5 % 5 / 23,8 % 6 / 28,6 % 3 / 14,3 % 3 / 14,3 % 

Φύλο  Αγόρια Αγόρια  Αγόρια Αγόρια  Κορίτσια Κορίτσια 

Εµπειρία στη 
χρήση 
υπολογιστή  

> 3 χρ 1 – 3 χρ  > 3 χρ 1 – 3 χρ  > 3 χρ 1 – 3 χρ  

Ενδιαφέρον 
στη χρήση 
υπολογιστή 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Πλατ. / Λειτ. 
εύκολες στο 
χειρισµό  

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Πλατ. / Χειρ. 
ανεξ. από 
συγχρ. επικ. 
µε καθηγητή 

Ναι Ναι 
40% Ναι  
60% Όχι 

Ναι Όχι Όχι 

Λογ. / Εύκολο 
στο χειρισµό Θετ Άποψη Αρν Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη 

Λογ. / Εύκολο 
να το µάθει 
κανείς 

Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
50% Χ Απ  
50% Θ Απ 

Θετ Άποψη Αρν Άποψη 

Λογ. / Απλός 
φορµαλισµός  Χωρ Άποψη  Αρν Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Λογ. / ∆υναµ. 
Φορµαλισµός Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ ¨Αποψη 

50% Χ Απ  
50% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Λογ. / Γενι-
κεύσιµο  Θετ Άποψη Χωρ Άποψη Θετ άποψη Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Αρν Άποψη 

Λογ. / Χειρ. 
ανεξ συγχρ. 
επικ. µε 
καθηγητή 

Ναι  –  Ναι  Ναι Όχι  Όχι 

Ενδιαφέρον 
για το µάθηµα Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Ενδιαφέρον 
για το γνωστ. 
αντικείµενο  

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
50% Α Απ  
50% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Ενεργητική 
συµµετοχή  Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Αυτενέργεια Χωρ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Αρν Άποψη 

Πειραµατι-
σµός Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

50% Χ Απ  
50% Θ Απ 

Θετ Άποψη Χωρ Άποψη 

Αναστοχα-
σµός  Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

50% Α Απ  
50% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη 
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Προσωπικές 
αναπαραστά-
σεις 

Αρν Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Χωρ Άποψη 

∆ιατύπωση / 
έλεγχος εικα-
σιών 

Αρν Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη Αρν Άποψη 

Συζήτηση 
φοιτητών – 
καθηγητή 

Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 
40% Χ Απ  
60% Θ Απ 

Θετ Άποψη Θετ Άποψη Θετ Άποψη 

Συζήτηση 
µεταξύ 
φοιτητών 

Χωρ Άποψη Θετ Άποψη 
40% Χ Απ  
60% Θ Απ 

Θετ Άποψη – Θετ Άποψη 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις κύριες οµοιότητες και διαφορές των οµάδων, λαµβάνοντας 

υπόψη το δενδροδιάγραµµα που προέκυψε από την Αυτόµατη Ταξινόµηση και τα αποτελέσµατα της 

Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών.   

Οι Οµάδες 3 και 4, οι οποίες περιλαµβάνουν το 52,4 % του δείγµατος, εµφανίζουν ίδιες θετικές 

απόψεις σε όλες τις ερωτήσεις εκτός από: το χειρισµό της πλατφόρµας ανεξάρτητα από τον καθηγητή 

(Οµάδα 3: 60 % Όχι, Οµάδα 4: 100 % Ναι), στις ερωτήσεις σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο να 

το µάθει κανείς, αν έχει δυναµικό φορµαλισµό, αν η προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών 

για το γνωστικό αντικείµενο, αν επέτρεπε στους φοιτητές να πειραµατίζονται και να αναστοχάζονται 

(Οµάδα 3: 100 % Θετική Άποψη, Οµάδα 4: 50 % Θετική Άποψη) και στις ερωτήσεις σχετικά µε το αν η 

προσέγγιση επέτρεπε τη συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή και των  φοιτητών µεταξύ τους (Οµάδα 

3: 60 % Θετική Άποψη, Οµάδα 4: 100 % Θετική Άποψη).          

Η Οµάδα 1, η οποία αντιστοιχεί στο 9,5 % του δείγµατος, εµφανίζει θετικές απόψεις σε όλες τις 

ερωτήσεις εκτός από: Αρνητική άποψη εµφάνισαν στις ερωτήσεις σχετικά µε το αν η προσέγγιση 

επέτρεπε τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων και τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών και Χωρίς 

άποψη εµφανίστηκαν στις ερωτήσεις αν το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς και αν έχει απλό 

φορµαλισµό, αν η προσέγγιση επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή και την αυτενέργεια και αν επέτρεπε 

τη συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή και των  φοιτητών µεταξύ τους.             

Η Οµάδα 6, η οποία αντιστοιχεί στο 14,3 % του δείγµατος, εµφανίζει θετικές απόψεις σε όλες τις 

ερωτήσεις εκτός από: Αρνητική άποψη εµφάνισαν στις ερωτήσεις σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι 

εύκολο να το µάθει κανείς και αν είναι γενικεύσιµο, επίσης αν η προσέγγιση επέτρεπε την αυτενέργεια και 

τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών. Χωρίς άποψη εµφανίστηκαν στις ερωτήσεις αν το λογισµικό είναι 

εύκολο στο χειρισµό και αν η προσέγγιση επέτρεπε τον πειραµατισµό και τη δηµιουργία προσωπικών 

αναπαραστάσεων. Οι βασικές διαφορές από τις προηγούµενες οµάδες 3, 4 και 1, είναι ότι αποτελείται από 

Κορίτσια και ότι δεν µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ούτε το λογισµικό ανεξάρτητα από τη 

σύγχρονη επικοινωνία µε τον  καθηγητή.     

Η Οµάδα 5, η οποία αντιστοιχεί στο 14,3 % του δείγµατος και αποτελείται όπως και η Οµάδα 6 από 

Κορίτσια που δήλωσαν ότι δεν µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ούτε το λογισµικό ανεξάρτητα από 

τη σύγχρονη επικοινωνία µε τον καθηγητή, εµφανίζει σε όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις θετικές απόψεις. Η 

Οµάδα 5 εµφανίζει µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή από την Οµάδα 6 γεγονός που µπορεί να 

δικαιολογεί τα θετική άποψη σε περισσότερα θέµατα.     
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Τέλος η Οµάδα 2, η οποία αντιστοιχεί στο 9,5 % του δείγµατος, εµφανίζει θετική άποψη σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούν τη διδακτική προσέγγιση, ενώ στις ερωτήσεις που αφορούν το λογισµικό 

εµφανίζει αρνητική άποψη αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του και αν έχει απλό φορµαλισµό, 

ενώ χωρίς άποψη εµφανίζεται στις ερωτήσεις για το αν το λογισµικό έχει δυναµικό φορµαλισµό και αν 

είναι γενικεύσιµο.  

Σχετικά µε τις σχέσεις οµοιογένειας µεταξύ των µεταβλητών:     

α) Μία σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ φύλου και δυνατότητας χειρισµού 

πλατφόρµας και λογισµικού ανεξάρτητα από τη σύγχρονη επικοινωνία µε τον καθηγητή, η οποία 

προέκυψε και από την επαγωγική ανάλυση: τα κορίτσια εµφάνισαν αρνητικές απαντήσεις, ενώ τα αγόρια 

θετικές στα σύνολα τους.   

β) Μία δεύτερη σχέση η οποία προκύπτει είναι η σχέση µεταξύ εµπειρίας στη χρήση υπολογιστή και 

θετικής άποψης για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού και της διδακτικής προσέγγισης. Μεγαλύτερη 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή σηµαίνει θετική άποψη σε περισσότερες ερωτήσεις.  

γ) Επαληθεύεται η υπόθεση ότι οι οµάδες οι οποίες θεώρησαν το λογισµικό ότι είναι εύκολο στο 

χειρισµό του και εύκολο να το µάθει κανείς, είχαν επίσης θετική άποψη ως προς το αν η προσέγγιση τους 

επέτρεπε να αυτενεργήσουν, να διατυπώσουν και να ελέγξουν εικασίες και να δηµιουργήσουν προσωπικές 

αναπαραστάσεις, αντίθετα µε τις οµάδες που είχαν αρνητική άποψη ή δεν εξέφρασαν άποψη.   

δ) Επαληθεύεται ότι οι οµάδες µε θετική άποψη για τη δυνατότητα συζήτησης των φοιτητών µε τον 

καθηγητή και των φοιτητών µεταξύ τους είχαν επίσης θετική άποψη για την ενεργητική συµµετοχή. Η 

υπόθεση σχετικά µε τη σχέση της άποψης για τα παραπάνω χαρακτηριστικά και της πρόκλησης του 

ενδιαφέροντος για το µάθηµα και το γνωστικό αντικείµενο δεν µπορεί να ελεγχθεί, εφόσον όλες οι οµάδες 

(εκτός της τέταρτης για το γνωστικό αντικείµενο) εκφράστηκαν θετικά σχετικά µε το ενδιαφέρον τους. 

ε) Η υπόθεση σχετικά µε τη σχέση µεταξύ ενδιαφέροντος στη χρήση υπολογιστή και άποψης σχετικά 

µε το αν το λογισµικό είναι γενικεύσιµο και αν έχει δυναµικό φορµαλισµό δεν µπορεί να ελεγχθεί, εφόσον 

όλες οι οµάδες εκφράστηκαν θετικά σχετικά µε το ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

14.1. Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας διατριβή είναι: α) η µελέτη των σύγχρονων τάσεων και απόψεων στο χώρο 

της Γενικής ∆ιδακτικής, της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών, της ∆ιδακτικής µε Νέες Τεχνολογίες και 

της Εκπαίδευσης από Απόσταση και β) η διαµόρφωση προτάσεων για τη διδακτική προσέγγιση των 

µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογικών µεθόδων.            

Τα χαρακτηριστικά της εποχής µας, της Εποχής της Πληροφορίας και η εξέλιξη και εκ νέου 

οργάνωση των επιχειρήσεων και των οργανισµών (οργάνωση του προσωπικού σε οµάδες, µε αυτονοµία 

και αυξηµένες ευθύνες, ζήτηση εργαζοµένων που να παίρνουν πρωτοβουλίες  και να εισάγουν 

διαφορετικές θεωρήσεις, διενέργεια επικοινωνιών µέσω δικτύων, έµφαση στην προσαρµογή στις ανάγκες 

κλπ) έχουν σηµαντικές επιπτώσεις για τα διάφορα προγράµµατα και συστήµατα εκπαίδευσης, τα οποία 

καλούνται να εφοδιάσουν τους µαθητευόµενους και σύγχρονους εργαζόµενους µε τις κατάλληλες 

ικανότητες (αντιµετώπιση και επίλυση προβληµάτων, εργασία σε οµάδες, επικοινωνία, λήψη 

πρωτοβουλιών, εισαγωγή διαφορετικών θεωρήσεων κλπ) ώστε να µπορούν να εξελίσσονται και να 

προσαρµόζονται στις ολοένα διαµορφούµενες συνθήκες της εργασιακής και κοινωνικής τους ζωής. Στο 

πλαίσιο αυτό απαιτείται η αλλαγή και η προσαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας, εφόσον η αλλαγή και 

προσαρµογή του περιεχοµένου των προγραµµάτων και συστηµάτων εκπαίδευσης δεν επαρκεί για να 

προετοιµάσει τους εκπαιδευόµενους και σύγχρονους εργαζόµενες για τις νέες διαµορφούµενες ανάγκες.  

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύξαµε ένα µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων 

Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 2002 – 

2004, στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, το οποίο αποτελεί τη βασική 

πρόταση της διδακτορικής διατριβής.  

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού εφαρµόστηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2003 – 2004, στα 

µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή). Το µοντέλο ελέγχθηκε και διερευνήθηκε 

σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του ως προς: α) τη βελτίωση της επίδοσης των φοιτητών συγκριτικά 

µε την καθολική εφαρµογή της παραδοσιακής αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης και β) τη βελτίωση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών της διδασκαλίας. Επίσης διερευνήθηκαν οι σχέσεις επίδοσης και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών µεταξύ τους.   

 

14.2. Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών 

Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή 

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη 

βοήθεια του υπολογιστή, αποτελεί ένα πλήρες µοντέλο για το διδακτικό σχεδιασµό σε µαθήµατα Θετικών 

Επιστηµών και είναι επικεντρωµένο στη µάθηση και τη διδασκαλία πανεπιστηµιακών προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Μπορεί να εφαρµοστεί επίσης στην ανώτερη δευτεροβάθµια (λυκειακή) 
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εκπαίδευση και στη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και στην επιµόρφωση 

προσωπικού και την επαγγελµατική κατάρτιση σε θέµατα Θετικών Επιστηµών.  

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού βασίζεται σε αρχές από τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης, 

ειδικότερα σε αρχές από τις κατασκευαστικές θεωρίες µάθησης, τις κοινωνικο – πολιτιστικές θεωρίες 

µάθησης και τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων, σε µία κατηγοριοποίηση που διαµορφώσαµε στα είδη 

µάθησης των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών, στις σύγχρονες απόψεις για τις δεξιότητες σκέψης 

ανώτερης τάξης και στο µοντέλο της χρήσης του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου. 

Τα προγράµµατα διδασκαλίας που προβλέπει το µοντέλο ενδείκνυται να αποτελούνται από 

περισσότερες από µία διδακτικές προσεγγίσεις ανά κατάσταση, δηλαδή ανά είδος µάθησης το οποίο 

έχουµε ως στόχο να αναπτύξουµε. Οι διδακτικές προσεγγίσεις τις οποίες προτείνουµε είναι: α) 

Αφηγηµατική προσέγγιση εµπλουτισµένη µε τις σύγχρονες απόψεις για τη µάθηση και διδασκαλία, β) 

Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, γ) 

Συνεργατική – διαλογική προσέγγιση µε εργασία σε οµάδες, δ) Εκπόνηση εργασιών µε τη χρήση του 

υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου και ε) Ανακαλυπτική – κατασκευαστική προσέγγιση από απόσταση 

µέσω σύγχρονης επικοινωνίας.   

Το µοντέλο περιέχει επίσης ένα σύνολο χαρακτηριστικών για την επιλογή, τη χρήση και την 

αξιολόγηση λογισµικών και διδακτικών προσεγγίσεων µε τη βοήθεια του υπολογιστή, ειδικότερα:  

α) Χαρακτηριστικά προγράµµατος διδασκαλίας µε τη χρήση του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου, µε 

επιµέρους θέµατα: (Ι) Χαρακτηριστικά του λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί ως νοητικό εργαλείο και (ΙΙ) 

Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή, ειδικότερα: Α. Χαρακτηριστικά 

ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης 

ανώτερης τάξης και Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης και  

β) Χαρακτηριστικά  προγράµµατος διδασκαλίας από απόσταση µέσω ενός συνδυασµού συστηµάτων 

ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας, µε επιµέρους θέµατα: (Ι) Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, (ΙΙ) Χαρακτηριστικά του λογισµικού στο οποίο έχουν δηµιουργηθεί τα 

ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας και (ΙΙΙ) Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης από απόσταση µέσω 

σύγχρονης επικοινωνίας, ειδικότερα: Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης, 

Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης και Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της 

διδακτικής προσέγγισης από απόσταση.  

 

14.3. Τα συµπεράσµατα της έρευνας στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης  

Το µοντέλο διδακτικού σχεδιασµού εφαρµόστηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2003 – 2004, στα 

µαθήµατα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) του 2ου Εξαµήνου.  

Σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν δύο πειραµατικά προγράµµατα διδασκαλίας:  

α) Ένα πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας, το οποίο εφαρµόστηκε στα µαθήµατα Απειροστικός 

Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) και πραγµατοποιήθηκε στις αίθουσες και τα εργαστήρια του Τµήµατος 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Το πειραµατικό πρόγραµµα, για 
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καθένα από τα δύο µαθήµατα, περιλάµβανε δύο µέρη: α) τη διδασκαλία των θεωρητικών θεµάτων, µέσω 

της παραδοσιακής αφηγηµατικής προσέγγισης, εµπλουτισµένης µε τα χαρακτηριστικά που προτείνουν οι 

σύγχρονες θεωρίες µάθησης, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις αίθουσες διδασκαλίας και β) τη διδασκαλία 

ιδιοτήτων, γεωµετρικών ερµηνειών, διαδικασιών και εφαρµογών µέσω της καθοδηγούµενης 

ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια υπολογιστών, µε τους φοιτητές να δουλεύουν στους υπολογιστές. 

β) Ένα πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση, το οποίο πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός 

συστήµατος ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας, που κάνει χρήση του ∆ιαδικτύου (Web–based) και 

εφαρµόστηκε σε οµάδα φοιτητών δήλωσαν συµµετοχή για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ. Το 

πειραµατικό πρόγραµµα περιλάµβανε τρία µέρη: α) τη διδασκαλία θεωρητικών θεµάτων, µέσω της 

παραδοσιακής αφηγηµατικής προσέγγισης, µέσω της πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας (face – to – face) 

στις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστηµίου, β) τη διδασκαλία θεωρητικών θεµάτων µέσω ασύγχρονης 

επικοινωνίας, µε εκπαιδευτικό υλικό που οι φοιτητές µπορούσαν να «κατεβάσουν» από το σύστηµα και 

µέσω ανταλλαγής απόψεων σε περιοχές συζητήσεων και γ) τη διδασκαλία ιδιοτήτων, γεωµετρικών 

ερµηνειών, διαδικασιών και εφαρµογών µέσω της καθοδηγούµενης ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής 

προσέγγισης µε τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, µέσω σύγχρονης επικοινωνίας, ειδικότερα µε 

την παράλληλη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας ο καθένας στον υπολογιστή του και ενός 

συστήµατος ανταλλαγής µηνυµάτων γραπτού κειµένου.  

 

14.3.1. Συµπεράσµατα ως προς την 1η ερευνητική υπόθεση  

1η Ερευνητική Υπόθεση:  «Η επίδοση των φοιτητών σε θέµατα γεωµετρικών ερµηνειών και 

εφαρµογής διαδικασιών είναι καλύτερη στην περίπτωση που γίνεται εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού 

σχεδιασµού για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή συγκριτικά µε την 

καθολική χρήση της αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης».   

Στον έλεγχο της ισχύος της 1ης ερευνητικής υπόθεσης χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική στρατηγική. 

Ως δείγµα χρησιµοποιήθηκαν οι φοιτητές που παρακολουθούσαν σε τακτική βάση τις παραδόσεις των 

µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) του 2ου Εξαµήνου.  

Στους φοιτητές δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο γνώσεων – δεξιοτήτων πριν την εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας (προ – τεστ). Για το καθένα από τα δύο µαθήµατα 

(Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)), οι φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο οµάδες (Πειραµατική 

οµάδα και Οµάδα Ελέγχου) ώστε οι οµάδες να παρουσιάζουν στατιστική «ισοδυναµία» ως προς την 

επίδοση των φοιτητών στο προ – τεστ.  

Για καθένα από τα δύο µαθήµατα (Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)), οι φοιτητές 

της Πειραµατικής Οµάδας παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας στα εργαστήρια, το 

οποίο ήταν διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών, σε δύο µαθήµατα των τριών (3) ωρών. Οι φοιτητές της 

Οµάδας Ελέγχου παρακολούθησαν τον ίδιο αριθµό διδακτικών ωρών στη τάξη, στα ίδια θέµατα, µε την 

παραδοσιακή αφηγηµατική διδακτική προσέγγιση.   

Μετά την εφαρµογή του διαφοροποιηµένου προγράµµατος διδασκαλίας στην Πειραµατική Οµάδα 

και την Οµάδα Ελέγχου, δόθηκε στους φοιτητές ένα ερωτηµατολόγιο γνώσεων – δεξιοτήτων (µετά – 
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τεστ), το οποίο περιείχε ερωτήσεις – ασκήσεις σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: α) Υπολογισµούς, β) 

Γεωµετρικές ερµηνείες και γ) ∆ιαδικασίες.  

Για καθένα από τα δύο µαθήµατα (Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή)), ελέγχθηκε – 

συγκρίθηκε η επίδοση των φοιτητών της Πειραµατικής Οµάδας και της Οµάδας Ελέγχου, µε παραµετρικά 

και µη παραµετρικά κριτήρια,  σε τέσσερις άξονες: α) Υπολογισµούς, β) Γεωµετρικές ερµηνείες, γ) 

∆ιαδικασίες και δ) Συνολική επίδοση. Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι της Περιγραφικής και της Επαγωγικής 

Στατιστικής.  

Από τα περιγραφικά µεγέθη, τις κατανοµές των επιδόσεων των φοιτητών και τα παραµετρικά και 

µη παραµετρικά κριτήρια, προκύπτουν τα συµπεράσµατα:  

α) Η Πειραµατική Οµάδα και η Οµάδα Ελέγχου εµφανίστηκαν ισοδύναµες ως προς την επίδοση τους  

στο προ–τεστ.  

β) Μετά την εφαρµογή της διαφοροποιηµένης διδακτικής προσέγγισης, οι δύο οµάδες εµφάνισαν 

οµοιότητα στην επίδοση τους στους υπολογισµούς, ενώ εµφάνισαν σηµαντική διαφοροποίηση στις 

γεωµετρικές ερµηνείες, στις διαδικασίες, αλλά και στη συνολική επίδοση των φοιτητών, τόσο στο δείκτη 

επίδοσης υπολογισµών – γεωµετρικών ερµηνειών – διαδικασιών αλλά και στην επίδοση στο µετά–τεστ, 

ειδικότερα οι επιδόσεις των φοιτητών της Πειραµατικής Οµάδας ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες από τις 

επιδόσεις των φοιτητών της Οµάδας Ελέγχου.   

 

14.3.2. Συµπεράσµατα ως προς την 2η ερευνητική υπόθεση  

2η Ερευνητική Υπόθεση:  «Η επίδοση των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος είναι 

καλύτερη στην περίπτωση που γίνεται εφαρµογή του µοντέλου διδακτικού σχεδιασµού για τη διδασκαλία 

µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια του υπολογιστή, συγκριτικά µε την καθολική χρήση της 

αφηγηµατικής διδακτικής προσέγγισης».   

Στον έλεγχο της ισχύος της 2ης ερευνητικής υπόθεσης χρησιµοποιήθηκε η ex post facto σύγκριση (ή 

σύγκριση διαφορικών οµάδων). Ως δείγµα χρησιµοποιήθηκαν οι φοιτητές που εξετάστηκαν στις τελικές 

εξετάσεις Ιουνίου 2004 των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) του 2ου 

Εξαµήνου.  

Ανάλογα µε το αν είχαν ή δεν είχαν παρακολουθήσει το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας στο 

εργαστήριο, διαµορφώθηκαν δύο οµάδες υποκειµένων και ελέγχθηκε αν διαφέρουν ως προς την επίδοση 

τους στις τελικές εξετάσεις των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή) αντίστοιχα. 

Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής.  

Προκειµένου οι δύο οµάδες να µπορούν να θεωρηθούν ισοδύναµες ως προς την επίδραση «τρίτων» 

µεταβλητών (για παράδειγµα ως προς τη διαφορετική ικανότητα των φοιτητών στα αντίστοιχα 

µαθήµατα), οι δύο οµάδες συγκρίθηκαν ως προς την επίδοση των φοιτητών σε ένα προηγούµενο µάθηµα. 

Να σηµειώσουµε ότι η χρήση των επιδόσεων των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις των διαφόρων 

µαθηµάτων, έγινε κατόπιν άδειας από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (13η Γ.Σ. / 12–07–04).   

Από τα περιγραφικά µεγέθη, τις κατανοµές των επιδόσεων των φοιτητών και τα παραµετρικά και 

µη παραµετρικά κριτήρια, προκύπτουν τα αποτελέσµατα:  
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α) Για καθένα από τα µαθήµατα Απειροστικός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), η Πειραµατική Οµάδα και η 

Οµάδα Ελέγχου εµφανίστηκαν ισοδύναµες ως προς την βαθµολογία των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις 

ενός προηγούµενου µαθήµατος, ειδικότερα στα µαθήµατα Απειροστικός Ι και Εφαρµοσµένη Γραµµική 

Άλγεβρα αντίστοιχα.  

β) Μετά την εφαρµογή της διαφοροποιηµένης διδακτικής προσέγγισης, οι δύο οµάδες εµφάνισαν 

σηµαντική διαφοροποίηση στην βαθµολογία των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του καθενός από τα 

µαθήµατα Απειροστικός ΙΙ και Άλγεβρα (Επιλογή), ειδικότερα οι επιδόσεις των φοιτητών της Πειραµατικής 

Οµάδας ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες από τις επιδόσεις των φοιτητών της Οµάδας Ελέγχου.     

 

14.3.3. Συµπεράσµατα ως προς το 1ο διερευνητικό ερώτηµα 

1ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα:  «Ποιες είναι οι διαθέσεις – στάσεις των φοιτητών απέναντι στο 

πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας, πως συσχετίζονται µεταξύ τους και πως συσχετίζονται µε την 

επίδοση των φοιτητών τόσο σε δοκιµασίες γεωµετρικών ερµηνειών και διαδικασιών αλλά και στις τελικές 

εξετάσεις του µαθήµατος;»    

Στη µελέτη του 1ου διερευνητικού ερωτήµατος, χρησιµοποιήσαµε την διερευνητική – περιγραφική 

στρατηγική, µεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής και µεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης 

∆εδοµένων. Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ και 

Άλγεβρα (Επιλογή), που είχαν παρακολουθήσει το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας στα εργαστήρια. 

Στους φοιτητές δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων απέναντι στη διδακτική 

προσέγγιση µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Στις ερωτήσεις διαθέσεων – στάσεων των φοιτητών 

επιλέχθηκε η χρήση κλιµάκων αξιολόγησης.  

Χρησιµοποιήσαµε µία επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης, προκειµένου αφενός να έχουµε την 

ακριβέστερη δυνατή πληροφορία σχετικά µε τις διαθέσεις των φοιτητών, αφετέρου για να έχουµε τη 

µικρότερη δυνατή επιρροή στις απαντήσεις των φοιτητών. Η επταβάθµια κλίµακα έχει τη µορφή:   
 ∆ιαφωνώ                       Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 

Οι απαντήσεις των φοιτητών στην κλίµακα µπορούν να χαρακτηριστούν ως εξής: α) Θετική στάση 

ή άποψη εκφράζουν απαντήσεις από 5 και πάνω, β) Απόλυτα θετική άποψη εκφράζουν οι απαντήσεις 6 

και 7, γ) Η απάντηση 4 εκφράζει τη µη λήψη θέσης, δ) Αρνητική στάση ή άποψη εκφράζουν απαντήσεις 

από 3 και κάτω και ε) Απόλυτα αρνητική άποψη εκφράζουν οι απαντήσεις 1 και 2.    

 

14.3.3.1. ∆ιερευνητική – περιγραφική ανάλυση για το µάθηµα Απειροστικός 

Λογισµός ΙΙ  

1. Γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν 

Οι φοιτητές που συµµετείχαν στο δείγµα του 1ου διερευνητικού ερωτήµατος για το µάθηµα 

Απειροστικός Λογισµός Ι ήταν 54. Ως προς το φύλο, το 35,2 % ήταν αγόρια και το 64,8 % κορίτσια. 
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Οι φοιτητές είχαν εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή, ειδικότερα το 50,0 % περισσότερο από 3 

χρόνια και το 30,8 % από 1 έως 3 χρόνια. Ως προς το ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή, το 88,4 % των 

φοιτητών εκδήλωσε θετική στάση.  

 

2. Επίδοση των φοιτητών µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας  

Η επίδοση των φοιτητών µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας, στο 

µετά – τεστ και στις τελικές εξετάσεις, ήταν καλή έως άριστη για το σύνολο των φοιτητών στους 

υπολογισµούς, για το 62,7 % στις γεωµετρικές ερµηνείες, για το 96,1 % στις διαδικασίες, επίσης για το 

96,1 % στο δείκτη επίδοσης, για το 96,1 % στη συνολική επίδοση στο µετά – τεστ και για το 62,5 % των 

φοιτητών στις τελικές εξετάσεις.  

 

3. Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο 

Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το 90,4 % των φοιτητών.   

Το 72,3 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο 

χειρισµό του και το 78 % ως προς το αν το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς.  

Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η εµπειρία στο χειρισµό και δευτερευόντως η γνώση των εντολών του λογισµικού 

και οι γνώσεις προγραµµατισµού. Το 31,5 % των φοιτητών δήλωσε ότι δεν είναι απαραίτητες 

προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες.  

Το 63,4 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό, το 85,4 % των φοιτητών ως προς το αν έχει δυναµικό φορµαλισµό και το 63 % ως προς το 

αν είναι γενικεύσιµο.  

Οι απόψεις σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την 

παρουσία του καθηγητή είναι µοιρασµένες προς αρνητικές.  

Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις του λογισµικού όταν υπάρχουν λάθη στην είσοδο των δεδοµένων 

αξιολογήθηκαν θετικά από το 64,9 % των φοιτητών. Η βοήθεια του λογισµικού (help browser) 

αξιολογήθηκε θετικά από το 64,8 % των φοιτητών.  

Το 66,7 % των φοιτητών θεώρησε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα 

από την παραδοσιακή διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές πρότειναν τη χρήση 

του λογισµικού κυρίως σε θέµατα Μαθηµατικών και Στατιστικής.  

 

4. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή  

Το 96,3 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση 

προκάλεσε το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα και το 90,7 % ως προς το αν προκάλεσε το ενδιαφέρον 

των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο αυτό καθαυτό.   

Το 94,4 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση 

επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στο µάθηµα και το 79,6 % ως προς το αν επέτρεπε 

στους φοιτητές να αυτενεργούν.  
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Το 75,9 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση 

επέτρεπε στους φοιτητές να πειραµατίζονται και το 85,2 % ως προς το αν επέτρεπε στους φοιτητές να 

αναστοχάζονται.    

Το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισε την παρουσίαση και εξήγηση από τον καθηγητή των 

απαιτούµενων πληροφοριών ως εκτενή.    

Το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισε το βαθµό της καθοδήγησης από τον καθηγητή ως µεγάλο.    

Σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να δηµιουργούν προσωπικές 

αναπαραστάσεις, θετική άποψη είχε το 74,1 % των φοιτητών και ως προς το αν έδινε τη δυνατότητα για 

τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών το 87% των φοιτητών.  

Το 75,9 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν οι δραστηριότητες του µαθήµατος 

συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών και το 48,2 % ως προς το αν η διδακτική 

προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για διαµόρφωση προσωπικών σκοπών µάθησης. Σχετικά µε το αν η 

χρήση του λογισµικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών µάθησης, θετική άποψη είχε το 90,7 % των 

φοιτητών.    

Ως προς το αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών και 

του καθηγητή, θετική άποψη είχε το σύνολο των φοιτητών, ως προς το αν έδινε τη δυνατότητα για 

συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους, το 92,6 % των φοιτητών και ως προς το αν έδινε τη δυνατότητα 

για κοινωνική διαπραγµάτευση, το 79,6 % των φοιτητών.  

Το 77,8 % των φοιτητών πρότεινε ως βέλτιστη αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή, τους 2 

φοιτητές ανά υπολογιστή και το 37 % 1 φοιτητή ανά υπολογιστή. 

Ως προς το αν πιστεύουν ότι η διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο 

συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, το 63 % των φοιτητών είχε θετική άποψη, ενώ αρνητική 

άποψη εξέφρασε µόνο το 7,4 % των φοιτητών.    

Ως βέλτιστη διαδικασία σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το λογισµικό, οι µαθητές 

πρότειναν κατά κύριο λόγο τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, δευτερευόντως τη χρήση 

σηµειώσεων ενώ οι ίδιοι πληκτρολογούν τις εντολές και ένα µικρό ποσοστό το να κρατούν σηµειώσεις 

από τον πίνακα και να πληκτρολογούν µόνοι τους στο λογισµικό τις εντολές.     

Το 92,6 % των φοιτητών δήλωσε ότι θα επέλεγε να παρακολουθήσει άλλο µάθηµα στο οποίο 

γίνεται χρήση λογισµικού µε παρόµοιες λειτουργίες.   

 

14.3.3.2. ∆ιερευνητική – περιγραφική ανάλυση για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή)  

1. Γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν  

Οι φοιτητές που συµµετείχαν στο δείγµα του 1ου διερευνητικού ερωτήµατος για το µάθηµα 

Άλγεβρα (Επιλογή) ήταν 36. Ως προς το φύλο, το 52,8 % ήταν αγόρια και το 47,2 % κορίτσια.    

Οι φοιτητές είχαν εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, εφόσον το 61,1 % χρησιµοποιούσε τον 

υπολογιστή περισσότερο από 1 χρόνο. Ως προς το ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή, θετική στάση 

εξέφρασε το 91,7 % των φοιτητών. 

 

2. Επίδοση των φοιτητών µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας  
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Η επίδοση των φοιτητών ήταν καλή έως άριστη για το 93,5 % των φοιτητών στους υπολογισµούς, 

για το 64,5 % στις γεωµετρικές ερµηνείες, για το 71 % στις διαδικασίες, για το 71 % στο δείκτη 

επίδοσης, για το 71 % στη συνολική επίδοση στο µετά – τεστ και για το 83,3 % των φοιτητών στις 

τελικές εξετάσεις. 

 

3. Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο (Mathematica) 

Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το σύνολο των φοιτητών.   

Το 94,3 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο 

χειρισµό του και το 72,2 % των φοιτητών ως προς το αν είναι εύκολο να το µάθει κανείς.  

Το 61,1 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό, το 88,9 % ως προς το αν έχει δυναµικό φορµαλισµό και το 75 % ως προς το αν είναι 

γενικεύσιµο. 

Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η εµπειρία στο χειρισµό και η γνώση των εντολών του λογισµικού, δευτερευόντως 

οι γνώσεις προγραµµατισµού.  

Η πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε ότι δεν µπορεί να χειρίζεται το λογισµικό ανεξάρτητα από την 

παρουσία του καθηγητή (63,6 %).  

Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις του λογισµικού όταν υπάρχουν λάθη στην είσοδο των δεδοµένων, 

αξιολογήθηκαν θετικά από το 72,2 % των φοιτητών. Η βοήθεια του λογισµικού (help browser) 

αξιολογήθηκε θετικά από το 91,4 % των φοιτητών.   

Το 52,8 % των φοιτητών θεώρησε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα 

από την παραδοσιακή διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα, ενώ οι υπόλοιποι πρότειναν κυρίως θέµατα 

Μαθηµατικών και Στατιστικής.  

 

4. Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του υπολογιστή  

Το 91,7 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν η διδακτική προσέγγιση 

προκάλεσε το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα και το 86,1 % ως προς το αν προκάλεσε το ενδιαφέρον 

τους για το γνωστικό αντικείµενο αυτό καθαυτό.    

Το 86,1 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 

την ενεργητική συµµετοχή τους στο µάθηµα και το 77,8 % των φοιτητών ως προς το αν τους επέτρεπε 

να αυτενεργούν.  

Το 80,6 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη  ως προς το αν η διδακτική προσέγγιση τους 

επέτρεπε να πειραµατίζονται και το 91,7 % ως προς το αν τους επέτρεπε να αναστοχάζονται.  

Σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να δηµιουργούν προσωπικές 

αναπαραστάσεις, θετική άποψη είχε το 69,4 % των φοιτητών και αν έδινε τη δυνατότητα για τη 

διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών το 75 % των φοιτητών.  

Το 97,2 % των φοιτητών χαρακτήρισε την παρουσίαση και εξήγηση από τον καθηγητή των 

απαιτούµενων πληροφοριών ως εκτενή. Επίσης το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισε το βαθµό της 

καθοδήγησης από τον καθηγητή ως µεγάλο.    
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Σχετικά µε το αν οι δραστηριότητες του µαθήµατος συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων 

σκοπών, θετική άποψη είχε το 86,1 % των φοιτητών και αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα 

για διαµόρφωση προσωπικών σκοπών µάθησης, το 66,7 % των φοιτητών. Σχετικά µε το αν η χρήση του 

λογισµικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών µάθησης, θετική άποψη είχε το 94,4 % των φοιτητών.  

Το 97,2 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη 

δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών και του καθηγητή, το σύνολο των φοιτητών ως προς το 

αν έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους και το 91,7 % ως προς το αν έδινε τη 

δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση.  

Ως βέλτιστη αναλογία µαθητών ανά υπολογιστή, το 77,8 % πρότεινε 2 φοιτητές ανά υπολογιστή 

και το 44,4 % 1 φοιτητή ανά υπολογιστή. 

Ως προς το αν πιστεύουν ότι η διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο, 

συγκριτικά µε την παραδοσιακή διδασκαλία, το 62,9 % των φοιτητών είχε θετική άποψη.    

Ως βέλτιστη διαδικασία σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το λογισµικό, οι µαθητές 

πρότειναν κατά κύριο λόγο τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας, δευτερευόντως τη χρήση 

σηµειώσεων ενώ οι ίδιοι πληκτρολογούν τις εντολές και ένα µικρό ποσοστό το να κρατούν σηµειώσεις 

από τον πίνακα και να πληκτρολογούν µόνοι τους στο λογισµικό τις εντολές.     

Το σύνολο των φοιτητών έδωσε θετική απάντηση ως προς το αν θα επέλεγαν να 

παρακολουθήσουν άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται χρήση λογισµικού µε παρόµοιες δυνατότητες.   

 

14.3.3.3. Επαγωγική ανάλυση για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ  

1. ∆ιερεύνηση επίδοσης µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας σε οµάδες 

φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται ως προς τις επιδόσεις τους στους 

υπολογισµούς, τις γεωµετρικές ερµηνείες, τις διαδικασίες και τη συνολική επίδοση στο µετά–τεστ.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα για την επίδοση των φοιτητών στις τελικές 

εξετάσεις, όπου τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στις επιδόσεις Καλά έως Άριστα και 

µικρότερα ποσοστά στις επιδόσεις Άσχηµα έως Μέτρια από ότι τα αγόρια. 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση του υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις επιδόσεις στο µετά – τεστ (υπολογισµοί, γεωµετρικές ερµηνείες, 

διαδικασίες, δείκτης επίδοσης, συνολική επίδοση) και στις τελικές εξετάσεις. 

 

2. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού σε οµάδες φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται  ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν 

το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του, είναι εύκολο να το µάθει κανείς, έχει δυναµικό φορµαλισµό, 

είναι γενικεύσιµο και αν µπορούν να το χειρίζονται ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό, όπου φαίνεται ότι τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στις θετικές απόψεις, ενώ τα 

κορίτσια µάλλον δεν παίρνουν θέση. 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 364

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του, 

είναι εύκολο να το µάθει κανείς, έχει δυναµικό φορµαλισµό, είναι γενικεύσιµο και αν µπορούν να το 

χειρίζονται οι φοιτητές ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό, αν και φαίνεται ότι η οµάδα µε µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, εµφανίζει 

µεγαλύτερα ποσοστά στη θετική άποψη, ενώ οι φοιτητές µε λιγότερο από 1 χρόνο εµπειρία µάλλον δεν 

παίρνουν θέση.  

 

3. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης σε οµάδες φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν η 

διδακτική προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, 

επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή, την αυτενέργεια, τον πειραµατισµό, τη δηµιουργία προσωπικών 

αναπαραστάσεων και αν δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή – φοιτητών.   

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το αν η προσέγγιση προκαλεί το  

ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, όπου δεν εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές, αν επιτρέπει τον 

αναστοχασµό, όπου τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά στην θετική άποψη και στις απόλυτα 

θετικές απαντήσεις, αν επιτρέπει τη διατύπωση και έλεγχο εικασιών, όπου το σύνολο των αγοριών είχε 

θετική άποψη σε σύγκριση µε το 80 % των κοριτσιών, επίσης τα αγόρια εµφάνισαν µεγαλύτερα ποσοστά 

στις απόλυτα θετικές απαντήσεις και αν δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους, 

όπου δεν εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στη θετική άποψη, ούτε στις απόλυτα θετικές απαντήσεις. 

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση προκαλεί το 

ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, το ενδιαφέρον τους για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, αν 

επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή, την αυτενέργεια, τον πειραµατισµό, τη δηµιουργία προσωπικών 

αναπαραστάσεων, αν δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή, αν επιτρέπει τον 

αναστοχασµό και τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών.  

Αντίθετα διαφοροποιούνται ως προς το αν η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ 

φοιτητών, όπου οι οµάδες µε 1 – 3 χρόνια και περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία στη χρήση υπολογιστή 

εµφάνισαν απόλυτα θετικές απαντήσεις, σε αντίθεση µε το 70 % της οµάδας µε λιγότερο από 1 χρόνο 

εµπειρία.  

 

14.3.3.4. Επαγωγική ανάλυση για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

1. ∆ιερεύνηση επίδοσης µετά την εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας σε οµάδες 

φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται ως προς τις επιδόσεις στους υπολογισµούς, 

στις διαδικασίες, στο δείκτη επίδοσης και στο µετά – τεστ.  
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Αντίθετα διαφοροποιούνται ως προς την επίδοση στις τελικές εξετάσεις, όπου τα κορίτσια 

εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στις επιδόσεις Πολύ καλά έως Άριστα από ότι τα αγόρια, επίσης δεν 

εµφανίζουν επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια σε αντίθεση µε το 31,5 % των αγοριών.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα για την επίδοση στις γεωµετρικές ερµηνείες, 

όπου το µεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών είναι συγκεντρωµένο στο Καλά µε αρκετά µεγάλο ποσοστό 

στις επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των κοριτσιών είναι συγκεντρωµένο στο 

Πολύ καλά µε µικρότερο ποσοστό στις επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια και την επίδοση στο µετά – τεστ, όπου 

τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στις επιδόσεις Πολύ καλά έως Άριστα από ότι τα αγόρια, 

επίσης µικρότερο ποσοστό στις επιδόσεις Άσχηµα ή Μέτρια.   

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση του υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις επιδόσεις τους στους υπολογισµούς, στις διαδικασίες, στο δείκτη επίδοσης, 

στη συνολική επίδοση στο µετά – τεστ και στις τελικές εξετάσεις.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα ως προς την επίδοση των φοιτητών στις 

γεωµετρικές ερµηνείες.  
 

2. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού σε οµάδες φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν 

το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του, έχει απλό φορµαλισµό, έχει δυναµικό φορµαλισµό και είναι 

γενικεύσιµο.   

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο να 

το µάθει κανείς, όπου τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στην θετική άποψη και µεγαλύτερο 

ποσοστό στις απόλυτα θετικές απαντήσεις και σχετικά µε το αν µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό 

ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή, όπου τα αγόρια απάντησαν θετικά κατά 56,3 %, ενώ τα 

κορίτσια κατά 17,6 %.   

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του, 

είναι εύκολο να το µάθει κανείς, έχει απλό φορµαλισµό και έχει δυναµικό φορµαλισµό. 

Μπορούµε να απορρίψουµε την παραπάνω υπόθεση, σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι γενικεύσιµο 

και αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή.  

 

3. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης σε οµάδες φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους για το αν η 

διδακτική προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, αν προκαλεί το ενδιαφέρον 

των φοιτητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, αν επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή, την 

αυτενέργεια, τον πειραµατισµό, τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων, τη διατύπωση και έλεγχο 

εικασιών και τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών. 

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση 

επιτρέπει στους φοιτητές να αναστοχάζονται, όπου δεν προκύπτει σηµαντική διαφορά στη θετική άποψη, 

ενώ στις απόλυτα θετικές απαντήσεις τα κορίτσια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό και σχετικά µε το αν 
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δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή, όπου τα αγόρια και τα κορίτσια 

εµφανίζουν συγκρίσιµα αποτελέσµατα στη θετική άποψη µε διαφορετικές κατανοµές απαντήσεων.       

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση προκαλεί το 

ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, προκαλεί το ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά 

καθ’ αυτά,  επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή, την αυτενέργεια, τον πειραµατισµό, επιτρέπει στους 

φοιτητές να αναστοχάζονται, επιτρέπει τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων, επιτρέπει τη 

διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών, δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών και συζήτηση 

µεταξύ φοιτητών – καθηγητή.      

 

14.3.3.5. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός 

ΙΙ 

1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών        

Προκειµένου να εφαρµόσουµε τη µέθοδο της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών επιλέξαµε 24 

κύριες µεταβλητές. Η εφαρµογή του µοντέλου µας οδήγησε στην επιλογή τεσσάρων παραγοντικών 

αξόνων, οι οποίοι εξηγούν ποσοστό 34,91 % της συνολικής αδράνειας (ποσοστό ικανό για την Ανάλυση 

Πολλαπλών Αντιστοιχιών).  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 1ου άξονα είναι: Γενικεύσιµο, 

∆ιαδικασίες, Μετά – τεστ, Ενδιαφέρον για το µάθηµα, Ενεργητική συµµετοχή, Ενδιαφέρον για τα 

µαθηµατικά αυτά καθ' αυτά, Γεωµετρικές ερµηνείες, ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών και Αυτενέργεια. 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 2ου άξονα: Αναστοχασµός, 

Ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά αυτά καθ' αυτά, Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή, ∆ιατύπωση / έλεγχος 

εικασιών, Ενεργητική συµµετοχή, ∆υναµικός φορµαλισµός, Ενδιαφέρον για το µάθηµα, Αυτενέργεια, 

Εύκολο να το µάθει κανείς, Γεωµετρικές ερµηνείες, Πειραµατισµός, Συζήτηση µεταξύ φοιτητών και Μετά – 

τεστ. 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 3ου άξονα: Ενδιαφέρον στη 

χρήση υπολογιστή, Εύκολο να το µάθει κανείς, Εύκολο στο χειρισµό, Γενικεύσιµο, ∆υναµικός 

φορµαλισµός, Εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, Πειραµατισµός, ∆ιαδικασίες, Γεωµετρικές ερµηνείες και 

Προσωπικές αναπαραστάσεις.  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 4ου άξονα:  Εύκολο στο 

χειρισµό, Γενικεύσιµο, Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή, Πειραµατισµός, Τελικές εξετάσεις, Εύκολο να 

το µάθει κανείς, ∆ιαδικασίες, Προσωπικές αναπαραστάσεις, Αυτενέργεια και ∆υναµικός φορµαλισµός. 

Από το διάγραµµα διασποράς διαµορφώνονται οι εξής τάσεις:  

α) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές των επιδόσεων των φοιτητών στο µετά – τεστ και 

τις διαδικασίες και η άποψη τους αν η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον τους για το 

µάθηµα.     

β) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το χειρισµό του λογισµικού ανεξάρτητα 

από τον καθηγητή, το φύλο, η εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και η συζήτηση µεταξύ φοιτητών – 
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καθηγητή. Η δυνατότητα χειρισµού του λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή σχετίζεται µε το φύλο 

και την εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, όπως προέκυψε από την επαγωγική ανάλυση.  

γ) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 

τον πειραµατισµό, αν το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό, δυναµικό φορµαλισµό, αν είναι εύκολο να το 

µάθει κανείς και αν είναι εύκολο στο χειρισµό του. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η άποψη των 

φοιτητών σχετικά µε τον απλό και δυναµικό φορµαλισµό και σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο 

να το µάθει κανείς και εύκολο στο χειρισµό του σχετίζεται µε τη δυνατότητα πειραµατισµού. 

δ) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 

την ενεργητική συµµετοχή και αν προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο 

και η επίδοση τους στις γεωµετρικές ερµηνείες. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο σχετίζεται µε την ενεργητική συµµετοχή, 

επίσης ότι το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο σχετίζεται µε την επίδοση στις γεωµετρικές 

ερµηνείες.  

ε) Οι µεταβλητές εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή και φύλο εµπίπτουν στο σηµείο τοµής 

των αξόνων, γεγονός που σηµαίνει ότι τα υποκείµενα διαφοροποιούνται ως προς τις απαντήσεις τους στις 

κατηγορίες των συγκεκριµένων µεταβλητών. Το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε επίσης από την επαγωγική 

ανάλυση.   

 

2. Αυτόµατη ταξινόµηση του συνόλου των ατόµων σε οµοιογενείς οµάδες 

Με την Αυτόµατη Ταξινόµηση προσδιορίζουµε οµοιογενείς οµάδες ατόµων ως προς το σύνολο των 

κύριων µεταβλητών. Εφαρµόζουµε την Αυτόµατη Ταξινόµηση στα άτοµα µε βάση τις συντεταγµένες τους 

στους τέσσερις πρώτους παραγοντικούς άξονες. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης επιλέξαµε την 

ταξινόµηση σε 10 οµάδες, εφόσον για µικρότερο αριθµό µία εκ των οµάδων είχε κάθε φορά δυσανάλογα 

µεγάλο αριθµό ατόµων συγκριτικά µε τις άλλες.  

Η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων του διαγράµµατος διασποράς των µεταβλητών και του 

πίνακα περιγραφής των οµάδων, µε αντίστοιχο έλεγχο των αποτελεσµάτων της επαγωγικής ανάλυσης, 

δίνει τα εξής συµπεράσµατα αναφορικά µε τις σχέσεις οµοιογένειας µεταξύ των µεταβλητών:     

α) Μία σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του λογισµικού 

ανεξάρτητα από τον καθηγητή και φύλου: τα αγόρια εµφάνισαν θετική άποψη σε µεγαλύτερο ποσοστό 

από ότι τα κορίτσια.  

β) Υπάρχει σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή και 

εµπειρίας στη χρήση υπολογιστή. Από την επαγωγική ανάλυση προέκυψε ότι η οµάδα µε µεγαλύτερη 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή εµφάνισε θετική άποψη σε µεγαλύτερο ποσοστό, αποτέλεσµα όµως το 

οποίο δεν µπορεί να ελεγχθεί από τους πίνακες περιγραφής. 

γ) Υπάρχει σχέση µεταξύ επίδοσης στις διαδικασίες και στο µετά – τεστ και ενδιαφέροντος για το 

µάθηµα. Ειδικότερα οι οµάδες οι οποίες είχαν θετική άποψη σχετικά µε το ενδιαφέρον για το µάθηµα, 

εµφάνισαν πολύ καλές έως άριστες επιδόσεις στις διαδικασίες και στο µετά – τεστ. Αντίθετα οι οµάδες µε 

αρνητική άποψη εµφάνισαν άσχηµες επιδόσεις. 
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δ) Η υπόθεση σχετικά µε τη σχέση µεταξύ απόψεων για τον απλό φορµαλισµό και το αν το λογισµικό 

είναι εύκολο να το µάθει κανείς και την δυνατότητα πειραµατισµού επαληθεύεται επίσης: Οι οµάδες που 

είχαν θετικές απόψεις ως προς τον απλό φορµαλισµό και το αν το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει 

κανείς, εµφάνισαν οµοίως θετικές απόψεις ως προς τη δυνατότητα πειραµατισµού.  

ε) Η υπόθεση ότι η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο 

σχετίζεται µε την ενεργητική συµµετοχή, επίσης ότι το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο σχετίζεται 

µε την επίδοση στις γεωµετρικές ερµηνείες, δεν µπορεί να ελεγχθεί  λόγω της θετικής άποψης για το 

ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο που εξέφρασαν όλες οι οµάδες πλην ενός ποσοστού 9,25 % επί 

του δείγµατος.  

 

14.3.3.6. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών        

Προκειµένου να εφαρµόσουµε τη µέθοδο της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών επιλέξαµε 24 

κύριες µεταβλητές. Η εφαρµογή του µοντέλου µας οδήγησε στην επιλογή τεσσάρων παραγοντικών 

αξόνων, οι οποίοι εξηγούν ποσοστό 35,94 % της συνολικής αδράνειας (ποσοστό ικανό για την Ανάλυση 

Πολλαπλών Αντιστοιχιών).  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 1ου άξονα είναι: Ενδιαφέρον 

για το γνωστικό αντικείµενο, Αυτενέργεια, Υπολογισµοί, Γενικεύσιµο, Αναστοχασµός, ∆ιατύπωση / 

έλεγχος εικασιών, Απλός φορµαλισµός, ∆ιαδικασίες, Προσωπικές αναπαραστάσεις, Μετά – τεστ, Τελικές 

εξετάσεις, Γεωµετρικές ερµηνείες, Πειραµατισµός, Ενεργητική συµµετοχή και Ενδιαφέρον για το µάθηµα.  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 2ου άξονα είναι: Ενδιαφέρον 

στη χρήση υπολογιστή, Γενικεύσιµο, ∆υναµικός φορµαλισµός, Εύκολο να το µάθει κανείς, Αναστοχασµός, 

Ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο, ∆ιατύπωση / έλεγχος εικασιών, Συζήτηση φοιτητών – καθηγητή, 

Πειραµατισµός, Απλός φορµαλισµός και Τελικές εξετάσεις.  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 3ου άξονα είναι:  ∆υναµικός 

φορµαλισµός, Συζήτηση φοιτητών – καθηγητή, Ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο, Αναστοχασµός, 

Τελικές εξετάσεις, ∆ιαδικασίες, Συζήτηση µεταξύ φοιτητών, Ενεργητική συµµετοχή, Υπολογισµοί και 

Φύλο.  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στην κατασκευή του 4ου άξονα είναι:  Ενδιαφέρον 

για το γνωστικό αντικείµενο, Αυτενέργεια, Μετά – τεστ, Υπολογισµοί, Γεωµετρικές ερµηνείες, ∆ιαδικασίες, 

Τελικές εξετάσεις, Προσωπικές αναπαραστάσεις και Εύκολο στο χειρισµό.  

Από το διάγραµµα διασποράς βλέπουµε να διαµορφώνονται οι εξής τάσεις:  

α) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 

τον αναστοχασµό, τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και αν προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών 

για το γνωστικό αντικείµενο. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η διατύπωση και ο έλεγχος εικασιών 

και ο αναστοχασµός σχετικά µε τις έννοιες που διδάχθηκαν, σχετίζεται µε την πρόκληση του 

ενδιαφέροντος των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο.  

β) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το χειρισµό του λογισµικού ανεξάρτητα 

από τον καθηγητή, το φύλο, η εµπειρία στη χρήση υπολογιστή και η συζήτηση µεταξύ φοιτητών. Η 
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δυνατότητα χειρισµού του λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή σχετίζεται µε το φύλο και την 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, όπως προέκυψε επίσης από την επαγωγική ανάλυση.  

γ) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές γεωµετρικές ερµηνείες, διαδικασίες, µετά – τεστ.  

δ) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε 

τον πειραµατισµό, την ενεργητική συµµετοχή, αν το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό και αν είναι εύκολο 

στο χειρισµό του και η επίδοση στις τελικές εξετάσεις. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η άποψη 

σχετικά µε τον απλό φορµαλισµό και το αν το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του σχετίζεται µε 

την άποψη για δυνατότητα πειραµατισµού, εφόσον για να µπορέσει να πειραµατιστεί ένας φοιτητής µε το 

λογισµικό θα πρέπει να µπορεί να δηµιουργήσει αντικείµενα και αναπαραστάσεις στα πλαίσια του 

λογισµικού.  

ε) Οι µεταβλητές εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή και φύλο εµπίπτουν στο σηµείο τοµής 

των αξόνων, οπότε τα υποκείµενα διαφοροποιούνται ως προς τις απαντήσεις τους στις κατηγορίες των 

συγκεκριµένων µεταβλητών. Το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε επίσης από την επαγωγική ανάλυση.   

 

2. Αυτόµατη ταξινόµηση του συνόλου των ατόµων σε οµοιογενείς οµάδες 

Με την Αυτόµατη Ταξινόµηση προσδιορίζουµε οµοιογενείς οµάδες ατόµων ως προς το σύνολο των 

κύριων µεταβλητών. Εφαρµόσαµε την Αυτόµατη Ταξινόµηση στα άτοµα µε βάση τις συντεταγµένες τους 

στους τέσσερις πρώτους παραγοντικούς άξονες.  

Η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων του διαγράµµατος διασποράς των µεταβλητών και του 

πίνακα περιγραφής των οµάδων, µε αντίστοιχο έλεγχο των αποτελεσµάτων της επαγωγικής ανάλυσης, 

δίνει τα εξής συµπεράσµατα αναφορικά µε τις σχέσεις οµοιογένειας µεταξύ των µεταβλητών:     

α) Μία σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του λογισµικού 

ανεξάρτητα από τον καθηγητή και φύλου: τα αγόρια εµφάνισαν θετική άποψη σε µεγαλύτερο ποσοστό 

από ότι τα κορίτσια.  

β) Μία δεύτερη σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ δυνατότητας χειρισµού του 

λογισµικού ανεξάρτητα από τον καθηγητή και εµπειρίας στη χρήση υπολογιστή: η οµάδα µε µεγαλύτερη 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή εµφάνισε τη θετική άποψη σε µεγαλύτερο ποσοστό.  

γ) Υπάρχει σχέση µεταξύ επίδοσης στις γεωµετρικές ερµηνείες, στις διαδικασίες και στο µετά – τεστ. 

Ειδικότερα οι οµάδες εµφάνισαν αντίστοιχες επιδόσεις στα παραπάνω θέµατα.      

δ) Η υπόθεση ότι η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο, 

σχετίζεται µε τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και µε τον αναστοχασµό επαληθεύεται επίσης: Οι 

οµάδες που είχαν θετικές απόψεις ως προς το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο, εµφάνισαν οµοίως 

θετικές απόψεις ως προς τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών και τον αναστοχασµό. ∆εν συµβαίνει 

γενικά το ίδιο µε τις αρνητικές απόψεις στο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο.  

ε) Η υπόθεση σχετικά µε τη σχέση µεταξύ απόψεων για τον απλό φορµαλισµό και το αν το λογισµικό 

είναι εύκολο στο χειρισµό του και την δυνατότητα πειραµατισµού επαληθεύεται επίσης: Οι οµάδες που 

είχαν θετικές απόψεις ως προς τον απλό φορµαλισµό και το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό 

του, εµφάνισαν οµοίως θετικές απόψεις ως προς τη δυνατότητα πειραµατισµού.       
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14.3.4. Συµπεράσµατα ως προς το 2ο διερευνητικό ερώτηµα 

2ο ∆ιερευνητικό ερώτηµα:  «Ποιες είναι οι διαθέσεις των φοιτητών απέναντι στην εφαρµογή του 

πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας από απόσταση και πως συσχετίζονται µεταξύ τους;» 

Για τη µελέτη του 2ου διερευνητικό ερώτηµα, χρησιµοποιήσαµε την διερευνητική – περιγραφική 

στρατηγική, µεθόδους της Επαγωγικής Στατιστικής και µεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης ∆εδοµένων. 

Ως δείγµα χρησιµοποιήσαµε τους φοιτητές του µαθήµατος Απειροστικός Λογισµός ΙΙ, που 

παρακολούθησαν το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση, µέσω ενός συστήµατος 

σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. 

Στους φοιτητές δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο διαθέσεων – στάσεων απέναντι στο πειραµατικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση. Στις ερωτήσεις διαθέσεων των φοιτητών επιλέχθηκε η χρήση 

κλιµάκων αξιολόγησης, ειδικότερα µια επταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης, όπως και στο 1ο διερευνητικό 

ερώτηµα.    

 

14.3.4.1. ∆ιερευνητική – περιγραφική ανάλυση για το µάθηµα από απόσταση  

1. Γενικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που συµµετείχαν 

Οι φοιτητές που συµµετείχαν στο δείγµα του 2ου διερευνητικού ερωτήµατος ήταν 21. Ως προς το 

φύλο, το 71,4 % ήταν αγόρια και το 28,6 % κορίτσια.    

Οι φοιτητές είχαν εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, εφόσον το 52,4 % χρησιµοποιούσε τον 

υπολογιστή από 1 έως 3 χρόνια και το 47,6 % περισσότερο από 3 χρόνια.  

 

2. Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιήθηκε στο 

πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση (E-Class) 

Η πλατφόρµα θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το σύνολο των φοιτητών.   

Το σύνολο των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν οι λειτουργίες της πλατφόρµας 

είναι εύκολες στο χειρισµό τους, µάλιστα το 71,4 % έδωσε απόλυτα θετική απάντηση.  

Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση της πλατφόρµας, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η εµπειρία στο χειρισµό Η/Υ και δευτερευόντως οι γνώσεις προγραµµατισµού και η 

γνώση συγκεκριµένων εντολών. Το 38,1 % των φοιτητών δήλωσε ότι δεν είναι απαραίτητες 

προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες.  

Οι απόψεις σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ανεξάρτητα από 

την σύγχρονη επικοινωνία (on–line) του καθηγητή είναι µοιρασµένες προς θετικές.  

Οι τρόποι µε τους οποίους οι φοιτητές έµαθαν να χειρίζονται την πλατφόρµα είναι κυρίως µε απ’ 

ευθείας χειρισµό και µε τη βοήθεια κάποιου τρίτου που έχει εµπειρία σε αντίστοιχες πλατφόρµες, 

δευτερευόντως µε τη χρήση εγχειριδίου.  

Το 76,2 % των φοιτητών έκρινε ότι η πλατφόρµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µαθήµατα.  

 

3. Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από 

απόσταση (Mathematica) 

Το λογισµικό θεωρήθηκε ότι ξεκινάει εύκολα από το 85,7 % των φοιτητών.   
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Το 76,2 % των φοιτητών είχε θετική άποψη σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο 

χειρισµό του και το 61,9 % των φοιτητών σχετικά µε το αν είναι εύκολο να το µάθει κανείς.  

Το 81 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη σχετικά µε το αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό, το 76,2 % σχετικά µε το αν έχει δυναµικό φορµαλισµό και το 47,6 % σχετικά µε το αν το 

λογισµικό είναι γενικεύσιµο.  

Οι προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού, σύµφωνα µε τους 

φοιτητές, είναι κυρίως η γνώση των εντολών του λογισµικού, δευτερευόντως η εµπειρία στο χειρισµό και 

οι γνώσεις προγραµµατισµού.  

Το 68,4 % των φοιτητών δήλωσαν ότι µπορούν να χειρίζονται το λογισµικό ανεξάρτητα από την 

σύγχρονη επικοινωνία (on–line) µε τον καθηγητή.  

Οι διευκρινίσεις και επεξηγήσεις του λογισµικού όταν υπάρχουν λάθη στην είσοδο των δεδοµένων 

αξιολογήθηκαν θετικά από το 61,9 % των φοιτητών.  

Η βοήθεια του λογισµικού (help browser) αξιολογήθηκε θετικά από το 38,1 % των φοιτητών, ενώ 

το 23,8 % αξιολόγησε τη βοήθεια ως ανεπαρκή.   

Το 47,6 % των φοιτητών θεώρησε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα 

από την παραδοσιακή διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα. Οι υπόλοιποι φοιτητές πρότειναν τη χρήση του 

λογισµικού κυρίως σε θέµατα Μαθηµατικών και Στατιστικής.  

 

4. Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης από απόσταση  

A. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    

Το σύνολο των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη ως προς το αν η διδακτική προσέγγιση 

προκάλεσε το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα και το 85,7 % ως προς το αν προκάλεσε το 

ενδιαφέρον των φοιτητών για το γνωστικό αντικείµενο αυτό καθαυτό.  

Το 90,5 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση 

επέτρεπε την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών στο µάθηµα και το 76,2 % σχετικά µε το αν επέτρεπε 

στους φοιτητές να αυτενεργούν. Το 71,4 % των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη σχετικά µε το αν η 

διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να πειραµατίζονται και το 85,7 % εξέφρασε θετική άποψη 

σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να αναστοχάζονται.  

Σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε στους φοιτητές να δηµιουργούν προσωπικές 

αναπαραστάσεις, θετική άποψη είχε το 76,2 % των φοιτητών και σχετικά µε το αν έδινε τη δυνατότητα 

για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών επίσης το 76,2% των φοιτητών.    

Το 90,5 % των φοιτητών χαρακτήρισαν την παρουσίαση και εξήγηση των απαιτούµενων 

πληροφοριών από το φύλλο εργασίας ως εκτενή.    

Το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισε την υποστήριξη από τον καθηγητή µέσω της σύγχρονης 

επικοινωνίας (on–line) ως επαρκή, µάλιστα το 90,5 % έδωσε απόλυτα θετική απάντηση.     

Το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισε το βαθµό της καθοδήγησης από το φύλλο εργασίας ως 

µεγάλο, µάλιστα απόλυτα θετική απάντηση έδωσε το 76,2 % των φοιτητών.   
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Το σύνολο των φοιτητών χαρακτήρισε το βαθµό της καθοδήγησης από τον καθηγητή µέσω της 

σύγχρονης επικοινωνίας (on–line) ως µεγάλο, µάλιστα το 90,5 % των φοιτητών χαρακτήρισε την 

καθοδήγηση ως Πλήρη (6 ή 7).     

Το 85,7 % των φοιτητών είχε θετική άποψη σχετικά µε το αν οι δραστηριότητες του µαθήµατος 

συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών και το 76,2 % σχετικά µε το αν η διδακτική 

προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για διαµόρφωση προσωπικών σκοπών µάθησης. Σχετικά µε το αν η 

χρήση του λογισµικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών µάθησης, το σύνολο των φοιτητών είχε θετική 

άποψη.    

Σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ των φοιτητών 

και του καθηγητή, θετική άποψη είχε το 81 % και σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση έδινε τη 

δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους, το 77,8 % των φοιτητών. Σχετικά µε το αν η 

διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση, θετική άποψη είχε το 76,2 % 

των φοιτητών.  

Σχετικά µε το αν πιστεύουν ότι η διδακτική προσέγγιση από απόσταση µε σύγχρονη επικοινωνία 

αναπληρώνει επαρκώς το µάθηµα στην τάξη, οι φοιτητές ήταν µοιρασµένοι ως προς τη θετική και την 

αρνητική άποψη µε ποσοστά ίσα προς 38,1 %, ενώ το 23,8 % των φοιτητών δεν πήρε θέση.    

Το σύνολο των φοιτητών δήλωσε ότι θα επέλεγε να παρακολουθήσει άλλο µάθηµα από απόσταση 

µε ασύγχρονη επικοινωνία και µε σύγχρονη επικοινωνία και άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται χρήση 

λογισµικού µε παρόµοιες λειτουργίες.    

 

14.3.4.2. Επαγωγική ανάλυση για το µάθηµα από απόσταση 

Α. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε 

οµάδες φοιτητών  

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν εµφανίζουν διαφοροποίηση ως προς την άποψη τους σχετικά 

µε το αν οι λειτουργίες της πλατφόρµας είναι εύκολες στο χειρισµό τους. Αντίθετα διαφοροποιούνται ως 

προς το αν µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ανεξάρτητα από την σύγχρονη επικοινωνία (on–line) 

µε τον καθηγητή: το σύνολο των κοριτσιών απάντησαν αρνητικά, ενώ τα αγόρια απάντησαν θετικά σε 

ποσοστό 80 %.  

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή δεν εµφανίζουν 

διαφοροποίηση ως προς το αν µπορούν να χειρίζονται την πλατφόρµα ανεξάρτητα από τη σύγχρονη 

επικοινωνία (on–line) µε τον καθηγητή. Αντίθετα διαφοροποιούνται ως προς το αν οι λειτουργίες της 

πλατφόρµας είναι εύκολες στο χειρισµό τους: η οµάδα µε µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση υπολογιστή, 

εµφανίζει αποκλειστικά απόλυτα θετικές απαντήσεις, σε σύγκριση µε το 45,5 % της οµάδας µε 1 – 3 

χρόνια εµπειρία.  

 

Β. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού σε οµάδες φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν εµφανίζουν διαφοροποίηση ως προς το αν το λογισµικό έχει 

απλό φορµαλισµό και αν είναι γενικεύσιµο. Αντίθετα διαφοροποιούνται ως προς το αν το λογισµικό έχει 

δυναµικό φορµαλισµό, όπου τα κορίτσια εµφανίζουν στο σύνολο τους θετικές απαντήσεις, ενώ τα αγόρια 
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κατά 33,3 % απόλυτα θετικές απαντήσεις και ως προς το αν µπορούν να το χειρίζονται οι φοιτητές χωρίς 

τη σύγχρονη επικοινωνία (on–line) µε τον καθηγητή, όπου το σύνολο των αγοριών απάντησαν θετικά, 

ενώ το σύνολο των κοριτσιών αρνητικά.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα ως προς το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο 

χειρισµό του, αν και φαίνεται ότι τα αγόρια εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό στη θετική άποψη και ένα 

µεγάλο ποσοστό στις απόλυτα θετικές απαντήσεις, ενώ τα κορίτσια µάλλον δεν παίρνουν θέση και ως 

προς το αν είναι εύκολο να το µάθει κανείς όπου τα ποσοστά στις θετικές απαντήσεις διαφέρουν µε τα 

αγόρια να εµφανίζουν ποσοστό 53,3 % στις απόλυτα θετικές απαντήσεις και τα κορίτσια µηδενικό 

ποσοστό.  

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του 

και αν µπορούν να το χειρίζονται χωρίς τη σύγχρονη επικοινωνία (on–line) του καθηγητή.  

Αντίθετα διαφοροποιούνται σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι γενικεύσιµο, όπου η οµάδα µε 

περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία εµφανίζει στο σύνολο της θετική άποψη, σε αντίθεση µε την οµάδα 

µε 1 – 3 χρόνια που κατά ένα ποσοστό 72,7 % δεν παίρνει θέση, ενώ κατά 27,3 % εµφανίζει αρνητική 

άποψη. 

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλές συµπέρασµα σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο να το 

µάθει κανείς, όπου η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία εµφανίζει µεγαλύτερο ποσοστό στη 

θετική άποψη από την οµάδα µε 1 – 3 χρόνια, αν έχει απλό φορµαλισµό, όπου οι δύο οµάδες έχουν 

συγκρίσιµα ποσοστά στην θετική άποψη, µε διαφορετικές όµως κατανοµές απαντήσεων και αν έχει 

δυναµικό φορµαλισµό, όπου η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία εµφανίζει στο σύνολο της 

θετική άποψη, ενώ η οµάδα µε 1 – 3 χρόνια εκφράζει θετική άποψη κατά ποσοστό 54,5 %, ενώ το 

υπόλοιπο 45,5 % δεν παίρνει θέση.  

 

Γ. ∆ιερεύνηση απόψεων για τα χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης σε οµάδες φοιτητών 

Οι οµάδες αγοριών – κοριτσιών δεν διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν η 

διδακτική προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, επιτρέπει την αυτενέργεια, 

επιτρέπει τον πειραµατισµό, επιτρέπει τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων, επιτρέπει τη 

διατύπωση και έλεγχο εικασιών και δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους.    

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το αν η προσέγγιση προκαλεί το 

ενδιαφέρον των µαθητών για τα µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, όπου το σύνολο των κοριτσιών έδωσε 

απόλυτα θετικές απαντήσεις, σε σύγκριση µε το 46,7 % των αγοριών, αν επιτρέπει την ενεργητική 

συµµετοχή, όπου το σύνολο των κοριτσιών έδωσε απόλυτα θετικές απαντήσεις, σε σύγκριση µε το 53,3 

% των αγοριών, αν επιτρέπει τον αναστοχασµό, όπου το σύνολο των κοριτσιών έδωσε απόλυτα θετικές 

απαντήσεις, σε σύγκριση µε το 46,7 % των αγοριών και αν δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ 

καθηγητή – φοιτητών, όπου το σύνολο των κοριτσιών έδωσε απόλυτα θετική απάντηση, ενώ το 73,3 % 

των αγοριών απόλυτα θετικές απαντήσεις, µε το 26,7 % να µην παίρνει θέση.   

Οι οµάδες των φοιτητών ανάλογα µε την εµπειρία τους στη χρήση υπολογιστή δεν 

διαφοροποιούνται ως προς τις απόψεις τους σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση επιτρέπει τη 
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δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων, επιτρέπει τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών, δίνει τη 

δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ φοιτητών – καθηγητή και δίνει τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ 

φοιτητών. 

Αντίθετα διαφοροποιούνται ως προς το αν η προσέγγιση προκαλεί το ενδιαφέρον τους για τα 

µαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά, όπου το σύνολο της οµάδας µε περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία έδωσε 

απόλυτα θετικές απαντήσεις, σε σύγκριση µε το 27,3 % της οµάδας µε 1 – 3 χρόνια.  

∆εν µπορούµε να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα, σχετικά µε το αν η προσέγγιση προκαλεί το 

ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα, όπου αν και το σύνολο των φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη, 

η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια έδωσε µεγαλύτερο ποσοστό απόλυτα θετικών απαντήσεων από 

την οµάδα µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία, αν επιτρέπει την ενεργητική συµµετοχή, όπου οι κατανοµές των 

απαντήσεων στην θετική άποψη διαφέρουν, αν επιτρέπει την αυτενέργεια, όπου οι δύο οµάδες είχαν 

συγκρίσιµα ποσοστά στη θετική άποψη, η οµάδα µε τη µεγαλύτερη εµπειρία όµως εµφανίζει µεγαλύτερο 

ποσοστό στις απόλυτα θετικές απαντήσεις, αν επιτρέπει τον πειραµατισµό, όπου αν και το σύνολο των 

φοιτητών εξέφρασε θετική άποψη, η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια έδωσε µεγαλύτερο ποσοστό 

απόλυτα θετικών απαντήσεων, από την οµάδα µε 1 – 3 χρόνια εµπειρία και αν επιτρέπει τον 

αναστοχασµό, όπου η οµάδα µε περισσότερο από 3 χρόνια εµπειρία εξέφρασε στο σύνολο της θετική 

άποψη, σε σύγκριση µε το 72,7 % της οµάδας µε 1 – 3 χρόνια.  

 

14.3.4.3. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδοµένων για το µάθηµα από απόσταση 

1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών        

Προκειµένου να εφαρµόσουµε τη µέθοδο της Ανάλυσης Πολλαπλών Αντιστοιχιών επιλέξαµε 21 

κύριες µεταβλητές. Η εφαρµογή του µοντέλου µας οδήγησε στην επιλογή τριών παραγοντικών αξόνων, οι 

οποίοι εξηγούν ποσοστό 59,98 % της συνολικής αδράνειας.  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στη κατασκευή του 1ου άξονα είναι: ∆ιατύπωση και 

έλεγχος εικασιών, Λογισµικό / δυναµικός φορµαλισµός, Λογισµικό / γενικεύσιµο, Φύλο, Ενδιαφέρον στη 

χρήση υπολογιστή, Λογισµικό / Χειρισµός ανεξάρτητα από τη σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή, 

Λογισµικό / εύκολο να το µάθει κανείς, Προσωπικές αναπαραστάσεις, Αυτενέργεια, Πλατφόρµα / 

Χειρισµός ανεξάρτητα από τη σύγχρονη επικοινωνία µε καθηγητή, Πλατφόρµα / λειτουργίες εύκολες στο 

χειρισµό και Λογισµικό / εύκολο στο χειρισµό.  

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στη κατασκευή του 2ου άξονα είναι: Πειραµατισµός, 

∆ιατύπωση και έλεγχος εικασιών, Προσωπικές αναπαραστάσεις, Λογισµικό / εύκολο να το µάθει κανείς, 

Αυτενέργεια, Ενεργητική συµµετοχή, Ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο, Λογισµικό / εύκολο στο 

χειρισµό, Συζήτηση µεταξύ φοιτητών, Ενδιαφέρον για το µάθηµα, Λογισµικό / απλός φορµαλισµός, 

Συζήτηση φοιτητών – καθηγητή και Ενδιαφέρον στη χρήση υπολογιστή. 

Οι µεταβλητές που συνεισέφεραν περισσότερο στη κατασκευή του 3ου άξονα είναι: Λογισµικό / 

εύκολο στο χειρισµό, Λογισµικό / γενικεύσιµο, Eµπειρία στη χρήση υπολογιστή, Ενεργητική συµµετοχή, 

∆ιατύπωση και έλεγχος εικασιών, Ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείµενο, Λογισµικό / απλός 

φορµαλισµός, Προσωπικές αναπαραστάσεις, Συζήτηση µεταξύ φοιτητών, Αυτενέργεια, Πειραµατισµός και 

Πλατφόρµα / λειτουργίες εύκολες στο χειρισµό.  
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Από το διάγραµµα διασποράς προέκυψαν τα συµπεράσµατα:  

α) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το αν το λογισµικό είναι εύκολο στο 

χειρισµό του και αν είναι εύκολο να το µάθει κανείς, αν η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε τη διατύπωση 

και τον έλεγχο εικασιών, τη δηµιουργία προσωπικών αναπαραστάσεων και την αυτενέργεια. Ο 

συσχετισµός είναι αναµενόµενος, εφόσον οι φοιτητές οι οποίοι θεώρησαν ότι το λογισµικό είναι εύκολο 

στο χειρισµό του και εύκολο να το µάθει κανείς, είχαν µεγαλύτερη ευχέρεια να αυτενεργήσουν, να 

διατυπώσουν και να ελέγξουν εικασίες και κατ’ επέκταση να δηµιουργήσουν προσωπικές αναπαραστάσεις.  

β) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές του ενδιαφέροντος στη χρήση υπολογιστή, αν το 

λογισµικό έχει δυναµικό φορµαλισµό και αν είναι γενικεύσιµο. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι οι 

απόψεις των φοιτητών σχετικά µε τις διδακτικές δυνατότητες και επεκτάσεις της χρήσης του λογισµικού 

εξαρτώνται από το ενδιαφέρον των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή.  

γ) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το αν οι φοιτητές µπορούν να χειρίζονται 

την πλατφόρµα και το λογισµικό ανεξάρτητα από τον καθηγητή και το φύλο.  

δ) Μία οµοιογενή οµάδα αποτελούν οι µεταβλητές σχετικά µε το αν η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε 

το ενδιαφέρον των φοιτητών για το µάθηµα και το γνωστικό αντικείµενο, αν επέτρεπε στους φοιτητές να 

συµµετέχουν ενεργά, να συζητούν µεταξύ τους και µε τον καθηγητή και αν το λογισµικό έχει απλό 

φορµαλισµό. Μία ερµηνεία θα µπορούσε να είναι ότι η δυνατότητα συζήτησης στο µάθηµα µεταξύ 

φοιτητών και µεταξύ φοιτητών – καθηγητή σχετίζεται µε την ενεργητική τους συµµετοχή. Επίσης ότι η 

πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για το µάθηµα και το γνωστικό αντικείµενο εξαρτάται από τη 

δυνατότητα συζήτησης στο µάθηµα και την ενεργητική συµµετοχή των φοιτητών. 

ε) Η µεταβλητή εµπειρία των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή εµπίπτει στο σηµείο τοµής των αξόνων, 

γεγονός που σηµαίνει ότι τα υποκείµενα διαφοροποιούνται ως προς τις απαντήσεις τους στις κατηγορίες 

της συγκεκριµένης µεταβλητής. Το αποτέλεσµα αυτό προέκυψε επίσης από την επαγωγική ανάλυση.   

 

2. Αυτόµατη ταξινόµηση του συνόλου των ατόµων σε οµοιογενείς οµάδες 

Με την Αυτόµατη Ταξινόµηση προσδιορίζουµε οµοιογενείς οµάδες ατόµων ως προς το σύνολο των 

κύριων µεταβλητών. Εφαρµόσαµε την Αυτόµατη Ταξινόµηση στα άτοµα µε βάση τις συντεταγµένες τους 

στους τρεις πρώτους παραγοντικούς άξονες. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, επιλέξαµε την 

ταξινόµηση σε 6 οµάδες, εφόσον για µικρότερο αριθµό µία εκ των οµάδων είχε κάθε φορά δυσανάλογα 

µεγάλο αριθµό ατόµων.  

Η συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων του διαγράµµατος διασποράς των µεταβλητών και του 

πίνακα περιγραφής των οµάδων, µε αντίστοιχο έλεγχο των αποτελεσµάτων της επαγωγικής ανάλυσης, 

δίνει τα εξής συµπεράσµατα αναφορικά µε τις σχέσεις οµοιογένειας µεταξύ των µεταβλητών:     

α) Μία σχέση η οποία επαληθεύεται είναι η σχέση µεταξύ φύλου και δυνατότητας χειρισµού 

πλατφόρµας και λογισµικού ανεξάρτητα από τη σύγχρονη επικοινωνία µε τον καθηγητή, η οποία 

προέκυψε και από την επαγωγική ανάλυση: τα κορίτσια εµφάνισαν αρνητικές απαντήσεις, ενώ τα αγόρια 

θετικές στα σύνολα τους.   
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β) Μία δεύτερη σχέση η οποία προκύπτει είναι η σχέση µεταξύ εµπειρίας στη χρήση υπολογιστή και 

θετικής άποψης για τα χαρακτηριστικά του λογισµικού και της διδακτικής προσέγγισης. Μεγαλύτερη 

εµπειρία στη χρήση υπολογιστή σηµαίνει θετική άποψη σε περισσότερες ερωτήσεις.  

γ) Επαληθεύεται η υπόθεση ότι οι οµάδες οι οποίες θεώρησαν το λογισµικό ότι είναι εύκολο στο 

χειρισµό του και εύκολο να το µάθει κανείς, είχαν επίσης θετική άποψη ως προς το αν η προσέγγιση τους 

επέτρεπε να αυτενεργήσουν, να διατυπώσουν και να ελέγξουν εικασίες και να δηµιουργήσουν προσωπικές 

αναπαραστάσεις, αντίθετα µε τις οµάδες που είχαν αρνητική άποψη ή δεν εξέφρασαν άποψη.   

δ) Επαληθεύεται επίσης η υπόθεση ότι οι οµάδες µε θετική άποψη για τη δυνατότητα συζήτησης των 

φοιτητών µε τον καθηγητή και των φοιτητών µεταξύ τους είχαν επίσης θετική άποψη για την ενεργητική 

συµµετοχή. Η υπόθεση σχετικά µε τη σχέση της άποψης για τα παραπάνω χαρακτηριστικά και της 

πρόκλησης του ενδιαφέροντος για το µάθηµα και το γνωστικό αντικείµενο δεν µπορεί να ελεγχθεί, 

εφόσον όλες οι οµάδες (εκτός της τέταρτης για το γνωστικό αντικείµενο) εκφράστηκαν θετικά σχετικά µε 

το ενδιαφέρον τους για το µάθηµα. 

ε) Η υπόθεση σχετικά µε τη σχέση µεταξύ ενδιαφέροντος στη χρήση υπολογιστή και άποψης σχετικά 

µε το αν το λογισµικό είναι γενικεύσιµο και αν έχει δυναµικό φορµαλισµό δεν µπορεί να ελεγχθεί, εφόσον 

όλες οι οµάδες εκφράστηκαν θετικά σχετικά µε το ενδιαφέρον τους στη χρήση υπολογιστή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ερωτηµατολόγια γνώσεων – δεξιοτήτων (tests) που δόθηκαν στους 

φοιτητές 

Α.1. Ερωτηµατολόγια γνώσεων – δεξιοτήτων που δόθηκαν στους φοιτητές πριν την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας (προ – τεστ) (pre – tests) 

Α.1.1. Προ – τεστ που δόθηκε στο µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

 
ΘΕΜΑ 1:  
Να υπολογίσεις τα παρακάτω ολοκληρώµατα: 

α) ∫ dx
e

1
x

,  β) ∫ dxlnx , γ) ∫ + dx 1)  xcos(2 , δ) ∫ + dx ) x5
2
x

( 3
2

 . 

 
 
 
ΘΕΜΑ 2:  
Ποια η γεωµετρική ερµηνεία του θεωρήµατος µέσης τιµής του ολοκληρωτικού λογισµού: 

∫
β

α

f(x)dx = f(ξ) (β – α), όπου f συνεχής στο [α, β] µε f(x) > 0 και ξ∈ (α, β).  

 
 
 
ΘΕΜΑ 3:  

Να υπολογιστούν οι µερικές παράγωγοι 
x
f
∂
∂

= fx και 
y
f
∂
∂ = fy της συνάρτησης:  

f(x, y) = x3 y +3 ex y2 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4:  

Να υπολογιστούν η παράγωγος 
dt
df

της συνάρτησης:  

f(x, y) = x2 y – x y,  
όπου x = 3 t2 + 1, y = 2 – 3 t 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 5:  

Έστω µία επιφάνεια z = f(x, y). Ποια είναι η γεωµετρική ερµηνεία της µερικής παραγώγου 
x
f
∂
∂

= fx, στο 

σηµείο Α(α, β).  
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Α.1.2. Προ – τεστ που δόθηκε στο µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

 
ΘΕΜΑ 1:  

∆ίνονται τα διανύσµατα του 
2ℜ :  α  = (2, 4) και β  = (3, – 2).  

α) Να απεικονίσεις στο επίπεδο τα διανύσµατα  α   και  β  και το διάνυσµα  α  + β .  

β) Να απεικονίσεις στο επίπεδο τα διανύσµατα  – α   και  – 2 β  και το διάνυσµα  – α  – 2 β .    

γ) Να υπολογίσεις τα µέτρα των  διανυσµάτων: ||α ||,  ||β ||,  ||– 2 β ||,  || α  + β ||.    
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 2:  
Να υπολογίσεις την ορίζουσα: 

124
850
312

−

−
 

 
 
 
  
ΘΕΜΑ 3:  

Τι παριστάνει γεωµετρικά το σύνολο: Μ = {(x, y) ∈
2ℜ , 2 x – 3 y = 1}; 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4:  
Τα παρακάτω διανύσµατα είναι γραµµικά ανεξάρτητα; 
α)  (2, – 3), (– 4, 6) 
β)  (2, 1), (– 3, 1)  
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 5:  

Τι σηµαίνει γεωµετρικά ότι δύο διανύσµατα του επιπέδου (
2ℜ ) ή του χώρου (

3ℜ ) είναι γραµµικά 
εξαρτηµένα;   
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Α.2. Ερωτηµατολόγια γνώσεων – δεξιοτήτων που δόθηκαν στους φοιτητές µετά την 

εφαρµογή του πειραµατικού προγράµµατος διδασκαλίας (µετά – τεστ) (post – tests) 

Α.2.1. Μετά – τεστ που δόθηκε στο µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

ΘΕΜΑ 1:  
 
Στο διπλανό σχήµα εµφανίζεται η γραφική 
παράσταση της επιφάνειας z = f(x, y). Να 
προσδιορίσετε τα σηµεία στα οποία η επιφάνεια 
z = f(x, y) έχει ακρότατα ή σαγµατικά σηµεία 
και να βρείτε ποια είναι αυτά.   
 

-4
-2

0
2

4x

-4
-2

0
2

4y

-50

0

50

z

-4
-2

0
2

-4
-2

0
2

 
 
ΘΕΜΑ 2:  
 
α) Στο διπλανό σχήµα εµφανίζονται 
οι ισοϋψείς µιας επιφάνειας z=f(x,y) 
και µία καµπύλη µε εξίσωση 
g(x,y)=0 στο επίπεδο xy.  
Να προσδιορίσετε τα σηµεία στα 
οποία η επιφάνεια z = f(x, y) έχει 
ακρότατο µε τον περιορισµό g(x, y) 
= 0.   
 
 
 
 
 
 
β) Στο διπλανό σχήµα εµφανίζονται 
οι γραφικές παραστάσεις της 
επιφάνειας z=f(x,y) και της 
g(x,y)=0.  
Να προσδιορίσετε τα σηµεία στα 
οποία η επιφάνεια z = f(x, y) έχει 
ακρότατο, µε τον περιορισµό  
g(x, y) = 0. 

 

 

 
 

 

1 2 3 4
x
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Καµπύλη µε εξίσωση 
g(x, y) = 0 

Ισοϋψείς καµπύλες 
της z = f(x, y)  
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z
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z = f(x, y),  
(x, y) ∈ ℜ2  

g(x, y) = 0,       
(x,y) ∈ ℜ2, z ∈ ℜ 
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ΘΕΜΑ 3:  
Να αντιστοιχίσετε τις επιφάνειες που εµφανίζονται στον πίνακα Α µε τις εξισώσεις του πίνακα Β που 
θεωρείτε πιθανότερο να αντιστοιχούν στις επιφάνειες: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
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   Επιφάνεια 1                                    Επιφάνεια 2                              Επιφάνεια 3 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Εξισώσεις Επιφάνεια που αντιστοιχεί 
f(x, y) = 4 x2 – 3 y – 2  
f(x, y) = 4 x – 3 y – 2  
f(x, y) = x2 + 2 y2 – 6  
f(x, y) = 4 x3 – 3 y2 – 2  
f(x, y) = 4 x y  

 
 
ΘΕΜΑ 4:  
Έστω η επιφάνεια f(x, y) = x2 y – 2 x + 5 y + 3, (x, y) ∈ ℜ2. 

α) Να υπολογίσετε τις µερικές παραγώγους 
 x
 
∂
∂ f

, 
 y
 
∂
∂ f

,  
2

2

 x 

 

∂

∂ f
 και 

2

2

 y 

 

∂

∂ f
 στο σηµείο Α(1, 2). 

 β) Ποια είναι η γεωµετρική ερµηνεία της µερικής παραγώγου 
x
f
∂
∂

 στο σηµείο Α(1, 2); 
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ΘΕΜΑ 5:  
∆ίνεται η συνάρτηση f(x, y) = x2 – y2 – 6 x + 2 y –1,  (x, y) ∈ ℜ2.  

α) Να υπολογίσετε τις µερικές παραγώγους 
 x
 
∂
∂ f

, 
 y
 
∂
∂ f

,  
2

2

 x 

 

∂

∂ f
, 

2

2

 y 

 

∂

∂ f
 και 

 x y 
 2

∂∂
∂ f

. 

β) Να υπολογίσετε τα πιθανά σηµεία τοπικών ακροτάτων για την f(x, y).  
γ) Να ελέγξετε αν τα παραπάνω πιθανά σηµεία αποτελούν σηµεία τοπικών ακροτάτων για την     f(x, y) 
και αν αποτελούν, να προσδιορίσετε το είδος των ακροτάτων.   
δ) Αν το παρακάτω σχήµα αποτελεί γραφική παράσταση της συνάρτησης z = f(x, y) να σηµειώσετε τα 
σηµεία που προσδιορίσατε παραπάνω. 

x

y

z

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 6:  
∆ίνεται η συνάρτηση f(x, y) = x2 – 2 y ,  (x, y) ∈ ℜ2, µε τον περιορισµό g(x, y) = 2 x – y – 3 = 0.  

α) Θεωρήστε τη συνάρτηση F(x, y) = f(x, y) + λ g(x, y) και υπολογίστε τις µερικές παραγώγους   
 x
 
∂
∂ F

, 

 y
 
∂
∂ F

,  
2

2

 x 

 

∂

∂ F
, 

2

2

 y 

 

∂

∂ F
 , 

 y x 
 2

∂∂
∂ F

 και 
 x y 

 2

∂∂
∂ F

.  

β) Να υπολογιστούν τα πιθανά σηµεία τοπικών ακροτάτων για την f(x, y), µε τον περιορισµό      g(x, y) = 
0, σύµφωνα µε τη µέθοδο Langrance.   
γ) Να ελέγξετε αν τα παραπάνω πιθανά σηµεία αποτελούν σηµεία τοπικών ακροτάτων για την     f(x, y) 
µε τον περιορισµό g(x, y) = 0 και αν αποτελούν, να προσδιορίσετε το είδος των ακροτάτων.   
δ) Αν το διπλανό σχήµα αποτελεί γραφική παράσταση της συνάρτησης z = f(x, y) και του περιορισµού 
g(x, y) = 0, να σηµειώσετε τα σηµεία που προσδιορίσατε παραπάνω. 

 
x

y

z

x

y

z = f(x, y), 
(x, y) ∈ ℜ2

g(x, y) = 0,   
(x, y) ∈ ℜ2, 

z ∈ ℜ
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Α.2.2. Μετά – τεστ που δόθηκε στο µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

 
ΘΕΜΑ 1:  
Στο παρακάτω σχήµα εµφανίζονται δύο διανύσµατα a  και β του R2.  

α) Είναι τα a  και β  γραµµικά ανεξάρτητα; Αιτιολογήστε γεωµετρικά την απάντηση σας. 

β) Το διάνυσµα γ  µπορεί να γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων a  και β ;  
     Αν ναι, περιγράψτε τη διαδικασία και απεικονίστε την στο σχήµα.  
γ) Τα a  και β  αποτελούν βάση του R2; Αιτιολογήστε γεωµετρικά την απάντηση σας. 
δ) Ποιες είναι οι συνθήκες προκειµένου δύο διανύσµατα του R2 να αποτελούν βάση του R2; Ποια η 
γεωµετρική ερµηνεία των συνθηκών αυτών; 
 

x

y

a
Ø

b
Ø

g
Ø

 
 
 
ΘΕΜΑ 2:  
 
Έχουµε το τρίγωνο του διπλανού σχήµατος. Να 
αντιστοιχίσετε τις γραµµικές απεικονίσεις των 
οποίων οι γραφικές παραστάσεις εµφανίζονται 
στον πίνακα Α, µε τους αντίστοιχους πίνακες 
παράστασης του πίνακα Β που θεωρείτε 
πιθανότερο να αντιστοιχούν στις απεικονίσεις. 
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       Απεικόνιση 1                        Απεικόνιση 2                           Απεικόνιση 3 

 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 

 
 
 
ΘΕΜΑ 3:  
∆ίνονται τα υποσύνολα Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5 των ευκλειδείων χώρων R2 και R3. Τι αναπαριστούν στο 
επίπεδο ή στο χώρο; Αποτελούν διανυσµατικούς υπόχωρους των R2 και R3; Αν ναι ποια είναι η διάσταση 
τους;   

Υποσύνολο Τι 
αναπαριστά 

∆ιανυσµατικός 
υπόχωρος ∆ιάσταση 

Μ1 = {(x, y) ∈ R2, ώστε x+2y = 0} 
Μ2 = {(x, y, z) ∈ R3, ώστε x–2y–3z = 0} 
Μ3 = {(x, y) ∈ R2, ώστε y – x = 4} 
Μ4 = {(x, y) = λ (3, –1), όπου λ ∈ R } 
Μ5 = {(x, y, z) = λ (2, –1) + µ (1, 0), 
                  όπου λ, µ ∈ R} 

   

 
 
 
ΘΕΜΑ 4 :  
α) Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:  
 a  = (1, – 2, 3) και β  = (1, – 1, – 1)  γ  =  (0, – 1, 2) και δ  = (0 , 2, – 4) 

     a . β  =  

     ||a || = 
     || β || = 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∧

βα ,Cos =  

  γ . δ  =   

   ||γ || = 

   ||δ || = 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ∧

δγ ,Cos =  

β) Μπορείτε να βγάλετε κάποιο συµπέρασµα για τη σχετική θέση µεταξύ των διανυσµάτων a  και β  και 

των διανυσµάτων γ  και δ  στο επίπεδο;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

Πίνακας παράστασης Απεικόνιση Πίνακας 
παράστασης Απεικόνιση 

Α = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
20

04   Α = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
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01   

Α = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
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02   Α = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−10
01   

Α = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
5,15,1

5,15,1   
Α =

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−−

2
1

2
3

2
3

2
1
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ΘΕΜΑ 5 :  
Θεωρούµε τα διανύσµατα a  = (3, 3) και β  = (– 2, 1 ) του R2.  

α) Είναι τα a  και β  γραµµικά ανεξάρτητα; Αιτιολογήστε αλγεβρικά την απάντηση σας. 

β) Το διάνυσµα γ  = (x, y) µπορεί να γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός των a  και β ;  
   Αν ναι, περιγράψτε τη διαδικασία και υπολογίστε αλγεβρικά τους αντίστοιχους συντελεστές.   
γ) Τα a  και β  αποτελούν βάση του R2; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 6:  
∆ίνεται η απεικόνιση: f(x, y) = ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
32

12  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x ,  (x, y) ∈ ℜ2.  

α) Είναι γραµµική η απεικόνιση; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.  
β) Βρείτε τις ιδιοτιµές της απεικόνισης. 
γ) Για κάθε ιδιοτιµή υπολογίστε τα ιδιοδιανύσµατα και τους αντίστοιχους ιδιόχωρους. 
δ) Τι αναπαριστά γεωµετρικά ο κάθε ιδιόχωρος που βρήκατε στο προηγούµενο ερώτηµα; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Ερωτηµατολόγια διαθέσεων απέναντι στη διδακτική προσέγγιση που 

δόθηκαν στους φοιτητές 

Β.1. Ερωτηµατολόγιο διαθέσεων που δόθηκε στους φοιτητές που παρακολούθησαν 

το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας των µαθηµάτων Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

και Άλγεβρα (Επιλογή) 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

(Έλεγχος διαθέσεων φοιτητών σχετικά µε το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας 
 

Να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:   
Αριθµός Μητρώου:  Φύλο:  

 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ∆ιαθέσεις και εµπειρία των φοιτητών σχετικά µε τους Η / Υ 
 
1. Χρησιµοποιείτε υπολογιστή στο Πανεπιστήµιο; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
2. Χρησιµοποιείτε υπολογιστή στο σπίτι; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
3. Πόσο καιρό χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή;  
(αν απαντήσατε θετικά την 1η ή 2η ερώτηση)  
Α. Λιγότερο από 1 χρόνο,     Β. 1 έως 3 χρόνια,      Γ. Περισσότερο από 3 χρόνια.    
 
4. Χρησιµοποιείται κυρίως τον υπολογιστή ως:  
(αν απαντήσατε θετικά την 1η ή 2η ερώτηση / µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Κειµενογράφο, Β. Στατιστικά προγράµµατα, Γ. Για προγραµµατισµό, ∆. Ως παιχνίδι, Ε.  ∆ιαδίκτυο,   
Στ. Άλλη χρήση. 
Αν επιλέξατε την επιλογή Στ. ποια είναι η άλλη χρήση:   
 
 
5.  Σας προκαλεί ενδιαφέρον η χρήση του υπολογιστή;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ:  Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο 
 
1. Το λογισµικό ξεκινάει εύκολα; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
2. Το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
3. Είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού;   
(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Εµπειρία στο χειρισµό,   Β. Γνώσεις προγραµµατισµού,   Γ. Γνώση εντολών του λογισµικού,                
∆. Άλλες γνώσεις και δεξιότητες,   Ε. ∆εν είναι απαραίτητες. 
Αν επιλέξατε την επιλογή ∆. συµπληρώστε ποιες είναι αυτές:   
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4. Πως θα χαρακτηρίζατε τις διευκρινίσεις και τις επεξηγήσεις του λογισµικού σχετικά µε τα λάθη στην 
είσοδο των δεδοµένων; 

Ανεπαρκείς                            Καλές    

1       2       3       4       5       6       7 
 
5. Πως θα χαρακτηρίζατε τη βοήθεια (Help Browser) του λογισµικού; 

Ανεπαρκής                          Καλή      

1       2       3       4       5       6       7 
 
6.  Μπορείτε να χειρίζεστε το λογισµικό ανεξάρτητα από την παρουσία του καθηγητή; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
7. Το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
8. Το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό (ο συµβολισµός και οι εντολές του λογισµικού είναι απλές); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
9. Το λογισµικό έχει δυναµικό φορµαλισµό (µπορούν να κατασκευαστούν δυναµικές αναπαραστάσεις που 
να αλλάζουν εύκολα ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
10. Το λογισµικό είναι γενικεύσιµο (µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερα από ένα γνωστικά 
αντικείµενα); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
11. Σε ποια µαθήµατα θεωρείτε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα από την 
παραδοσιακή διδασκαλία;   (µπορούν να επιλεγούν περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Μαθηµατικών,   Β. Στατιστικής,   Γ. Ασφαλιστικών,   ∆. Σε όλα,   Ε. Σε κανένα. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:  Χαρακτηριστικά διδακτικής προσέγγισης µε τη βοήθεια του Η/Υ  
 
Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    
 
1. Η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον σας για το µάθηµα; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
2. Οι δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του λογισµικού στην κατανόηση και την µελέτη των εννοιών 
που διδάχθηκαν, προκάλεσε το ενδιαφέρον σας για τα Μαθηµατικά αυτά καθαυτά;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
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3. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να συµµετέχετε ενεργητικά στο µάθηµα;  
∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
4. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αυτενεργείτε (να κάνετε ενέργειες σχετικά µε τους στόχους του 
µαθήµατος µε δική σας πρωτοβουλία);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
5. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να πειραµατίζεστε µε τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των εννοιών; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
6. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αναστοχάζεστε (να ανακεφαλαιώνετε και να ξανασκέφτεστε) 
σχετικά µε τις έννοιες και τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχοληθήκατε;  

 ∆ιαφωνώ                          Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
7. Πως θα χαρακτηρίζατε την παρουσίαση και εξήγηση από τον καθηγητή των απαιτούµενων 
πληροφοριών; 

Ελλιπής                        Πολύ εκτενής  

1       2       3       4       5       6       7 
 
8. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της καθοδήγησης από τον καθηγητή; 

Ελάχιστη                           Πλήρης 

1       2       3       4       5       6       7 
 
9. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να δηµιουργείτε προσωπικές αναπαραστάσεις των εννοιών που 
διδαχθήκατε;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
10. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
11. Οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχοληθήκατε συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
12. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα να διαµορφώνετε προσωπικούς σκοπούς µάθησης;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
13. Πιστεύετε ότι η χρήση του λογισµικού βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών µάθησης;    

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
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14. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή και φοιτητών; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
15. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
16. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση (για διαπραγµάτευση 
µεταξύ φοιτητών και καθηγητή και των φοιτητών µεταξύ τους σχετικά µε τη φύση των προβληµάτων και 
τα κύρια σχέδια δράσης του µαθήµατος); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης  
 
1. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αξιολογείτε πληροφορίες ή ιδέες (να διακρίνετε τις σχετικές από 
τις άσχετες πληροφορίες, να εκτιµάτε την αξιοπιστία µιας πληροφορίας, να αναγνωρίζετε κριτήρια, να 
αναγνωρίζετε ανακρίβειες κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
2. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αναλύετε πληροφορίες ή ιδέες (να εξετάζετε και να ταξινοµείτε 
πληροφορίες, να αναγνωρίζετε ουσιώδεις ιδέες και σχέδια δεδοµένων κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
3. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να συνδυάζετε πληροφορίες ή ιδέες (να συγκρίνετε και να 
διατυπώνετε σχέσεις µεταξύ εννοιών και µεγεθών, να προβλέπετε αποτελέσµατα κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
4. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να επεξεργάζεστε πληροφορίες ή ιδέες (να παράγετε τα δικά σας 
παραδείγµατα, να αλλάζετε το πλαίσιο της αναπαράστασης κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
5. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να συνθέτετε ιδέες (να χρησιµοποιείτε µεταφορές ή αναλογίες, να 
κάνετε υποθέσεις για αίτια και αποτελέσµατα, να σχεδιάζετε δραστηριότητες κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
6. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να φαντάζεστε ιδέες (να προβλέπετε γεγονότα ή αποτελέσµατα, να 
διατυπώνετε εικασίες κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
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7. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να ασχοληθείτε µε την επίλυση προβλήµατος (να οπτικοποιείτε ιδέες, 
να διατυπώνετε υποθέσεις, να συλλέγετε πληροφορίες τις οποίες να εκτιµάτε, να αποφασίζετε για την πιο 
κατάλληλη αντιµετώπιση του προβλήµατος κλπ);   

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
8. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να σχεδιάζετε ενέργειες και να εκτιµάτε τα αποτελέσµατα τους;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
9. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να λαµβάνετε αποφάσεις (να διατυπώνετε εναλλακτικές οπτικές 
γωνίες και τρόπους αντιµετώπισης προβληµάτων και να αποφασίζετε για τον πλέον κατάλληλο);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 
  
1. Πιστεύετε ότι η διδασκαλία µε τη χρήση του λογισµικού εξοικονοµεί χρόνο, συγκριτικά µε την 
παραδοσιακή διδασκαλία;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
2. Σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το λογισµικό, ποια θεωρείτε ως βέλτιστη αναλογία µαθητών 
ανά υπολογιστή;    
(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. 1 µαθητής,   Β. 2 µαθητές,   Γ. 3 µαθητές,   ∆. Περισσότεροι από 3 µαθητές,   
Ε. 1 υπολογιστής τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος.      
 
3. Σε ένα µάθηµα στο οποίο χρησιµοποιείται το λογισµικό, ποια θεωρείτε ως βέλτιστη διαδικασία; 
Α. Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα ότι είναι απαραίτητο σχετικά µε το θέµα υπό διαπραγµάτευση και τις 
εντολές του λογισµικού. Οι φοιτητές σηµειώνουν στο τετράδιο και πληκτρολογούν µόνοι τους στο 
λογισµικό τις εντολές. 
Β. ∆ίνονται σηµειώσεις στους φοιτητές σχετικά µε τις κύριες εντολές του λογισµικού και τις διαδικασίες 
του µαθήµατος. Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα συµπληρωµατικά. Οι φοιτητές πληκτρολογούν µόνοι 
τους στο λογισµικό τις εντολές. 
Γ. ∆ίνονται φύλλα του λογισµικού τα οποία περιέχουν τις κύριες εντολές και τις διαδικασίες του 
µαθήµατος. Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα συµπληρωµατικά. Οι φοιτητές τρέχουν αρχικά τις 
διαδικασίες που είναι έτοιµες στο φύλλο, ενώ στη συνέχεια επιλύουν νέα προβλήµατα αλλάζοντας τις 
υπάρχουσες στο φύλλο εντολές.  
 
4. Θα επιλέγατε να παρακολουθήσετε άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται χρήση του Mathematica ή άλλου 
λογισµικού µε παρόµοιες λειτουργίες; 
Α. Ναι,  Β. Όχι.  
 
5. Να συγκρίνετε την διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο εργαστήριο µε την παραδοσιακή 
διδασκαλία: 
Πλεονεκτήµατα: 
 
 
 
 
Μειονεκτήµατα: 
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Β.2. Ερωτηµατολόγιο διαθέσεων που δόθηκε στους φοιτητές που παρακολούθησαν 

το πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: 

(Έλεγχος διαθέσεων φοιτητών σχετικά µε το πρόγραµµα διδασκαλίας από απόσταση) 
 
Να συµπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία:   

Αριθµός Μητρώου:  Φύλο:  
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ∆ιαθέσεις και εµπειρία των φοιτητών σχετικά µε τους Η / Υ 
 
1. Πόσο καιρό χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή;  
Α. Λιγότερο από 1 χρόνο,     Β. 1 έως 3 χρόνια,      Γ. Περισσότερο από 3 χρόνια.    
 
2. Χρησιµοποιείται κυρίως τον υπολογιστή ως:  
(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Κειµενογράφο, Β. Στατιστικά προγράµµατα, Γ. Για προγραµµατισµό, ∆. Ως παιχνίδι,                    
Ε.  ∆ιαδίκτυο,   Στ. Άλλη χρήση. 
Αν επιλέξατε την επιλογή Στ. ποιά είναι η άλλη χρήση:   
 
 
3. Σας προκαλεί ενδιαφέρον η χρήση του υπολογιστή;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Χαρακτηριστικά της πλατφόρµας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιµοποιήθηκε 
(E-Class) 
 
1. Η πλατφόρµα ξεκινάει εύκολα; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
2. Οι λειτουργίες της πλατφόρµας είναι εύκολες στο χειρισµό τους; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
3. Είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση της πλατφόρµας;   
(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Εµπειρία στο χειρισµό Η/Υ,   Β. Γνώσεις προγραµµατισµού,   Γ. Γνώση συγκεκριµένων εντολών,         
∆. Άλλες γνώσεις και δεξιότητες,   Ε. ∆εν είναι απαραίτητες. 
Αν επιλέξατε την επιλογή ∆. συµπληρώστε ποιες είναι αυτές:   
 
 
4.  Μπορείτε να χειρίζεστε την πλατφόρµα ανεξάρτητα από την σύγχρονη επικοινωνία (on–line) µε τον 
καθηγητή; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
3. Πως µάθατε να χειρίζεστε τη πλατφόρµα ;   
(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Με απ’ ευθείας χειρισµό, Β. Με τη χρήση εγχειριδίου, Γ. Με τη βοήθεια κάποιου που έχει εµπειρία σε 
αντίστοιχες πλατφόρµες,  ∆. Με άλλο τρόπο 
Αν επιλέξατε την επιλογή ∆. συµπληρώστε ποιος είναι αυτός:   
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5. Σε ποια µαθήµατα θεωρείτε ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η πλατφόρµα;  
(µπορούν να επιλεγούν περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Μαθηµατικών,   Β. Στατιστικής,   Γ. Ασφαλιστικών,   ∆. Σε όλα,   Ε. Σε κανένα. 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Χαρακτηριστικά του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε (Mathematica)  
 
1. Το λογισµικό ξεκινάει εύκολα; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
2. Το λογισµικό είναι εύκολο στο χειρισµό του; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
3. Είναι απαραίτητες προηγούµενες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση του λογισµικού;   
(µπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Εµπειρία στο χειρισµό,   Β. Γνώσεις προγραµµατισµού,   Γ. Γνώση εντολών του λογισµικού,  
∆. Άλλες γνώσεις και δεξιότητες,   Ε. ∆εν είναι απαραίτητες. 
Αν επιλέξατε την επιλογή ∆. συµπληρώστε ποιες είναι αυτές:   
 
 
4. Πως θα χαρακτηρίζατε τις διευκρινίσεις και τις επεξηγήσεις του λογισµικού σχετικά µε τα λάθη στην 
είσοδο των δεδοµένων; 

Ανεπαρκείς                          Καλές 

1       2       3       4       5       6       7 
 
5. Πως θα χαρακτηρίζατε τη βοήθεια (Help Browser) του λογισµικού; 

Ανεπαρκής                          Καλή 

1       2       3       4       5       6       7 
 
6.  Μπορείτε να χειρίζεστε το λογισµικό ανεξάρτητα από την σύγχρονη επικοινωνία (on–line) µε τον 
καθηγητή; 
Α. Ναι,   Β. Όχι. 
 
7. Το λογισµικό είναι εύκολο να το µάθει κανείς;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
8. Το λογισµικό έχει απλό φορµαλισµό (ο συµβολισµός και οι εντολές του λογισµικού είναι απλές); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
9. Το λογισµικό έχει δυναµικό φορµαλισµό (µπορούν να κατασκευαστούν δυναµικές αναπαραστάσεις που 
να αλλάζουν εύκολα ανάλογα µε τη µεταβολή των παραµέτρων); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
10. Το λογισµικό είναι γενικεύσιµο (µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περισσότερα από ένα γνωστικά 
αντικείµενα); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
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11. Σε ποια µαθήµατα θεωρείτε ότι η χρήση του λογισµικού µπορεί να προσφέρει περισσότερα από την 
παραδοσιακή διδασκαλία;   (µπορούν να επιλεγούν περισσότερες από µία απαντήσεις) 
Α. Μαθηµατικών,   Β. Στατιστικής,   Γ. Ασφαλιστικών,   ∆. Σε όλα,   Ε. Σε κανένα. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:  Χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης από απόσταση µε σύγχρονη επικοινωνία  
 
Α. Χαρακτηριστικά ανακαλυπτικής – κατασκευαστικής προσέγγισης    
 
1. Η διδακτική προσέγγιση προκάλεσε το ενδιαφέρον σας για το µάθηµα; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
2. Οι δυνατότητες που προσφέρει η χρήση ενός µαθηµατικού πακέτου στην κατανόηση και την µελέτη 
των εννοιών που διδάχθηκαν, προκάλεσε το ενδιαφέρον σας για τα Μαθηµατικά αυτά καθ’ αυτά; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
3. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να συµµετέχετε ενεργητικά στο µάθηµα;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
4. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αυτενεργείτε (να κάνετε ενέργειες σχετικά µε τους στόχους του 
µαθήµατος µε δική σας πρωτοβουλία);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
5. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να πειραµατίζεστε µε τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά των εννοιών; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
6. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αναστοχάζεστε (να ανακεφαλαιώνετε και να ξανασκέφτεστε) 
σχετικά µε τις έννοιες και τις δραστηριότητες µε τις οποίες ασχοληθήκατε;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
7. Πως θα χαρακτηρίζατε την παρουσίαση και εξήγηση των απαιτούµενων πληροφοριών από το φύλλο 
εργασίας µε το οποίο εργαστήκατε; 

Ελλιπής                       Πολύ εκτενής 

1       2       3       4       5       6       7 
 
8. Πως θα χαρακτηρίζατε την υποστήριξη από τον καθηγητή µέσω της σύγχρονης επικοινωνίας (on–line) 
στις περιπτώσεις που αντιµετωπίσατε πρόβληµα; 

Ελλιπής                           Επαρκής 

1       2       3       4       5       6       7 
 
9. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της καθοδήγησης από το φύλλο εργασίας µε το οποίο εργαστήκατε; 

Ελάχιστη                            Πλήρης 

1       2       3       4       5       6       7 
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10. Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθµό της καθοδήγησης από τον καθηγητή µέσω της σύγχρονης 
επικοινωνίας (on–line); 

Ελάχιστη                            Πλήρης 

1       2       3       4       5       6       7 
 
11. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να δηµιουργείτε προσωπικές αναπαραστάσεις των εννοιών που 
διδαχθήκατε;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
12. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
13. Οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχοληθήκατε συνεισέφεραν στην επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
14. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα να διαµορφώνετε προσωπικούς σκοπούς µάθησης;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
15. Πιστεύετε ότι η χρήση του µαθηµατικού πακέτου βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών µάθησης;    

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
16. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση µεταξύ καθηγητή και φοιτητών; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
17. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για συζήτηση των φοιτητών µεταξύ τους; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
18. Η διδακτική προσέγγιση έδινε τη δυνατότητα για κοινωνική διαπραγµάτευση (για διαπραγµάτευση 
µεταξύ φοιτητών και καθηγητή και των φοιτητών µεταξύ τους σχετικά µε τη φύση των προβληµάτων και 
τα κύρια σχέδια δράσης του µαθήµατος); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
Β. Χαρακτηριστικά ανάπτυξης δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης  
 
1. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αξιολογείτε πληροφορίες ή ιδέες (να διακρίνετε τις σχετικές από 
τις άσχετες πληροφορίες, να εκτιµάτε την αξιοπιστία µιας πληροφορίας, να αναγνωρίζετε κριτήρια, να 
αναγνωρίζετε ανακρίβειες κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
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2. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να αναλύετε πληροφορίες ή ιδέες (να εξετάζετε και να ταξινοµείτε 
πληροφορίες, να αναγνωρίζετε ουσιώδεις ιδέες και σχέδια δεδοµένων κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
3. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να συνδυάζετε πληροφορίες ή ιδέες (να συγκρίνετε και να 
διατυπώνετε σχέσεις µεταξύ εννοιών και µεγεθών, να προβλέπετε αποτελέσµατα κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
4. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να επεξεργάζεστε πληροφορίες ή ιδέες (να παράγετε τα δικά σας 
παραδείγµατα, να αλλάζετε το πλαίσιο της αναπαράστασης κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
5. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να συνθέτετε ιδέες (να χρησιµοποιείτε µεταφορές ή αναλογίες, να 
κάνετε υποθέσεις για άιτια και αποτελέσµατα, να σχεδιάζετε δραστηριότητες κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
6. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να φαντάζεστε ιδέες (να προβλέπετε γεγονότα ή αποτελέσµατα, να 
διατυπώνετε εικασίες κλπ);  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
7. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να ασχοληθείτε µε την επίλυση προβλήµατος (να οπτικοποιείτε ιδέες, 
να διατυπώνετε υποθέσεις, να συλλέγετε πληροφορίες τις οποίες να εκτιµάτε, να αποφασίζετε για την πιο 
κατάλληλη αντιµετώπιση του προβλήµατος κλπ);   

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
8. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να σχεδιάζετε ενέργειες και να εκτιµάτε τα αποτελέσµατα τους; 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
9. Η διδακτική προσέγγιση επέτρεπε να λαµβάνετε αποφάσεις (να διατυπώνετε εναλλακτικές οπτικές 
γωνίες και τρόπους αντιµετώπισης προβληµάτων και να αποφασίζετε για τον πλέον κατάλληλο); 

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
 
Γ. Γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής προσέγγισης 
  
1. Πιστεύετε ότι η εξ’ αποστάσεως διδακτική προσέγγιση µε σύγχρονη επικοινωνία αναπληρώνει επαρκώς 
το µάθηµα στην τάξη;  

∆ιαφωνώ                        Συµφωνώ 

1       2       3       4       5       6       7 
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2. Θα επιλέγατε να παρακολουθήσετε άλλο µάθηµα µε εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη επικοινωνία 
(επικοινωνία όχι σε πραγµατικό χρόνο); 
Α. Ναι, Β. Όχι.   
 
3. Θα επιλέγατε να παρακολουθήσετε άλλο µάθηµα µε εξ’ αποστάσεως σύγχρονη επικοινωνία (επικοινωνία 
σε πραγµατικό χρόνο); 
Α. Ναι, Β. Όχι. 
   
4. Θα επιλέγατε να παρακολουθήσετε άλλο µάθηµα στο οποίο γίνεται χρήση του Mathematica ή κάποιου 
λογισµικού µε παρόµοιες δυνατότητες; 
Α. Ναι, Β. Όχι.   
 
5. Να συγκρίνετε την µάθηση µέσω µιας πλατφόρµας ασύγχρονης επικοινωνίας µε την παραδοσιακή 
διδασκαλία: 
Πλεονεκτήµατα: 
 
 
 
 
Μειονεκτήµατα: 
  
  
 
 
 
6. Να συγκρίνετε την διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά το εξ’ αποστάσεως µάθηµα µε 
σύγχρονη επικοινωνία µε την παραδοσιακή διδασκαλία: 
Πλεονεκτήµατα: 
 
 
 
 
Μειονεκτήµατα: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας στο Mathematica 

Γ.1. Ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

Γ.1.1. Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στις Συναρτήσεις δύο µεταβλητών  
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Γ.1.2. Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας  στους Πολλαπλασιαστές Langrance 
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Γ.1.3. Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στα ∆ιπλά Ολοκληρώµατα 
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Γ.2. Ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

Γ.2.1. Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στις Γραµµικές Απεικονίσεις    
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Γ.2.2. Ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στις Ιδιοτιµές – Ιδιοδιανύσµατα – Ιδιόχωρους   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆. Στατιστικά αποτελέσµατα πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων    

∆.1. Στατιστικά αποτελέσµατα για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

∆.1.1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

∆.1.1.1. Ιδιοτιµές και αδράνεια ανά παραγοντικό άξονα 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summary

,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000

80,822 3,368
,359a 1,525 ,064

Dimension
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Total
Mean

Cronbach's
Alpha

Total
(Eigenvalue) Inertia

Variance Accounted For

Mean Cronbach's Alpha is based on the mean
Eigenvalue.

a. 

Model Summary

,932 9,335 ,389
,904 7,468 ,311
,866 5,895 ,246
,854 5,517 ,230
,815 4,573 ,191
,811 4,491 ,187
,797 4,225 ,176
,773 3,859 ,161
,739 3,422 ,143
,722 3,243 ,135
,680 2,868 ,120
,661 2,729 ,114
,621 2,469 ,103
,607 2,393 ,100
,583 2,267 ,094
,478 1,845 ,077
,469 1,818 ,076
,433 1,709 ,071
,377 1,566 ,065
,309 1,420 ,059
,215 1,259 ,052
,108 1,116 ,046
,045 1,045 ,044

-,266 ,797 ,033
-,381 ,733 ,031
-,663 ,612 ,025
-,849 ,551 ,023

-1,024 ,505 ,021
-1,423 ,423 ,018
-1,923 ,352 ,015
-2,509 ,294 ,012

-40,046 ,025 ,001
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000

Dimension
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Cronbach's
Alpha

Total
(Eigenvalue) Inertia

Variance Accounted For
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∆.1.1.2. ∆ιακριτικά µέτρα ανά παραγοντικό άξονα 

              

Discrimination Measures

,058 ,029 ,005 ,041 ,033
,191 ,070 ,139 ,014 ,103
,677 ,379 ,289 ,203 ,387
,990 ,274 ,316 ,328 ,477
,986 ,324 ,239 ,186 ,434
,224 ,108 ,211 ,399 ,236
,076 ,049 ,371 ,034 ,133
,041 ,528 ,573 ,539 ,420
,194 ,224 ,522 ,605 ,386
,008 ,126 ,003 ,168 ,076
,322 ,397 ,573 ,358 ,413
,237 ,306 ,100 ,030 ,168
,346 ,452 ,451 ,253 ,376
,996 ,146 ,458 ,601 ,550
,978 ,423 ,060 ,119 ,395
,678 ,550 ,203 ,108 ,384
,778 ,486 ,010 ,057 ,333
,443 ,412 ,207 ,267 ,332
,289 ,379 ,321 ,432 ,355
,086 ,702 ,145 ,050 ,246
,178 ,111 ,247 ,301 ,209
,502 ,491 ,205 ,205 ,351
,033 ,171 ,110 ,073 ,097
,022 ,331 ,136 ,147 ,159

9,335 7,468 5,895 5,517 7,054

Φύλο
Υπολογισµοί
Γεωµ. ερµηνείες
∆ιαδικασίες
Μετά - τεστ
Τελ. εξετάσεις
Εµπειρ. στη χρ. υπολ.
Ενδιαφ. στη χρ. υπολ.
Εύκ. στο χειρισµό
Χειρ. ανεξ. από καθηγ.
Εύκ. να το µάθει κανείς
Απλός φορµαλισµός
∆υναµ. φορµαλισµός
Γενικεύσιµο
Ενδ. για το µάθηµα
Ενδ. για τo γν. αντικ.
Ενεργ. συµµετοχή
Αυτενέργεια
Πειραµατισµός
Αναστοχασµός
Προσ. αναπαραστ.
∆ιατύπ. / έλεγχ. εικασ.
Συζήτ. φοιτ. - καθ.
Συζήτ. µετ. φοιτητών
Active Total

1 2 3 4
Dimension

Mean
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∆.1.1.3. Βαθµοί υποκειµένων ανά παραγοντικό άξονα 

  
 
 
 

Object Scores

-,550 ,025 ,584 ,451
-,545 1,091 ,015 -,278
-,460 ,038 ,151 ,491
-,238 ,169 1,760 ,441
-,503 1,156 -,852 -,678
,090 ,049 -,331 ,071
,252 -,565 1,567 -,305

-,232 ,655 ,716 ,241
-,041 -2,024 -1,838 ,765
-,515 -1,233 ,540 1,756
-,526 -,962 ,623 ,106

Case Number
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1 2 3 4
Dimension

Variable Principal Normalization.

Object Scores

-,314 2,476 -2,065 1,266
-,085 1,724 -,969 1,782
5,030 ,366 ,159 ,630
-,479 -,138 -,725 -1,650
,066 -2,101 -2,370 ,573
,751 ,190 -,792 -3,320

-,361 -,462 ,079 -,308
-,178 -,506 ,211 ,123
,022 ,664 1,131 ,465
,767 -,338 ,746 -,795

-,696 ,806 ,299 -,965
-,417 -,798 ,911 ,216
-,550 ,025 ,584 ,451
,149 -,439 1,264 -,026

-,032 ,428 ,452 ,665
-,416 ,855 ,556 ,180
,231 -1,135 ,145 -,490

-,491 1,139 -,011 -,200
-,460 ,038 ,151 ,491
-,238 ,169 1,760 ,441
-,503 1,156 -,852 -,678
,090 -1,242 -,276 ,087

-,269 ,197 ,654 -,227
,090 ,049 -,331 ,071
,117 ,083 -,356 -1,151
,252 -,565 1,567 -,305

-,232 ,655 ,716 ,241
-,213 ,128 ,096 -1,160
-,041 -2,024 -1,838 ,765
-,249 -,377 -,847 -,511
-,515 -1,233 ,540 1,756
-,526 -,962 ,623 ,106
-,314 2,476 -2,065 1,266
-,085 1,724 -,969 1,782
5,030 ,366 ,159 ,630
-,479 -,138 -,725 -1,650
,066 -2,101 -2,370 ,573
,751 ,190 -,792 -3,320

-,361 -,462 ,079 -,308
-,178 -,506 ,211 ,123
,022 ,664 1,131 ,465

-,696 ,806 ,299 -,965
-,417 -,798 ,911 ,216

Case Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1 2 3 4
Dimension

Variable Principal Normalization.
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∆.1.2. Αυτόµατη Ταξινόµηση για το µάθηµα Απειροστικός Λογισµός ΙΙ 

∆.1.2.1. Αυτόµατη Ταξινόµηση σε οµοιογενείς οµάδες ατόµων  
   * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *  

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
               Rescaled Distance Cluster Combine 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

         
          32   òø 
          54   òôòø 
          12   òú ó 
          43   ò÷ ó 
          17   òûòú 
          22   ò÷ ó 
          24   òø ó 
          49   òú ó 
           8   òú ó 
          40   òôòôòø 
           7   òú ó ó 
          39   òú ó ó 
          30   ò÷ ó ó 
          20   òûòú ó 
          47   ò÷ ó ó 
          19   òø ó ó 
          46   òú ó ó 
          13   òú ó ó 
          44   òú ó ùòø 
          15   òú ó ó ó 
           9   òôò÷ ó ó 
          41   òú   ó ó 
          27   òú   ó ó 
          51   òú   ó ó 
          16   òú   ó ó 
          23   ò÷   ó ùòòòø 
          26   òø   ó ó   ó 
          50   òú   ó ó   ó 
          14   òôòòò÷ ó   ó 
          10   ò÷     ó   ó 
           4   òø     ó   ó 
          36   òôòø   ó   ó 
          25   òú ó   ó   ùòòòòòòòòòø 
          28   ò÷ ùòòò÷   ó         ó 
          21   òûòú       ó         ó 
          48   ò÷ ó       ó         ó 
          11   òø ó       ó         ó 
          42   òôò÷       ó         ó 
          18   òú         ó         ó 
          45   ò÷         ó         ó 
          31   òûòòòòòòòòò÷         ó 
          53   ò÷                   ó 
          29   òø                   ùòòòòòø 
          52   òôòòòòòòòòòòòòòòòòòòòú     ó 
           5   òú                   ó     ó 
          37   ò÷                   ó     ó 
           2   òûòø                 ó     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
          34   ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòò÷     ó                     ó 
           1   òûò÷                       ó                     ó 
          33   ò÷                         ó                     ó 
           6   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                     ó 
          38   ò÷                                               ó 
           3   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
          35   ò÷ 
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 ∆.1.2.2. Κατανοµή ατόµων σε 10 οµοιογενείς οµάδες  

         

Case Summaries

1
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
6
7
8
7
7
6
9
7
7
9
6
7
6
3
8
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Αυτόµατη
ταξινόµηση

 

Case Summaries

3
4
6

10
6
1
1
2
3
4
5
6
6
7
9
6
7
9
7
7
9
6
8
7
4

10
6

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Αυτόµατη
ταξινόµηση

 
 

∆.1.2.3. Υπολογισµός των κέντρων των 10 οµάδων ατόµων  

     

Case Summariesa

-,1995 2,1000 -1,5170 1,5240
5,0300 ,3660 ,1590 ,6300
-,2635 -,0163 -,4275 -1,4028
,0125 -2,0625 -2,1040 ,6690
,7510 ,1900 -,7920 -3,3200

-,2086 -,6240 ,1545 -,0383
-,2795 ,3525 ,7958 ,3689
,3550 -,4768 1,2860 -,3578

-,5723 1,0257 -,1837 -,6273
-,5150 -1,2330 ,5400 1,7560

Mean1
Mean2
Mean3
Mean4
Mean5
Mean6
Mean7
Mean8
Mean9
Mean10

Αυτόµατη
ταξινόµηση

diast1 diast2 diast3 diast4

Limited to first 100 cases.a. 
 

 



   Κορρές Κ., Μία διδακτική προσέγγιση των µαθηµάτων Θετικών Επιστηµών µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών   

 

∆.2. Στατιστικά αποτελέσµατα για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

∆.2.1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

∆.2.1.1. Ιδιοτιµές και αδράνεια ανά παραγοντικό άξονα 

           

Model Summary

,939 10,010 ,417
,911 7,899 ,329
,887 6,679 ,278
,876 6,236 ,260
,865 5,860 ,244
,855 5,524 ,230
,817 4,614 ,192
,794 4,185 ,174
,784 4,021 ,168
,742 3,460 ,144
,731 3,344 ,139
,695 2,995 ,125
,691 2,964 ,123
,633 2,544 ,106
,597 2,338 ,097
,552 2,121 ,088
,523 2,005 ,084
,483 1,861 ,078
,407 1,639 ,068
,341 1,485 ,062
,135 1,148 ,048
,087 1,091 ,045

-,121 ,896 ,037
-,242 ,811 ,034
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000

85,729 3,572
,617a 2,449 ,102

Dimension
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Total
Mean

Cronbach's
Alpha

Total
(Eigenvalue) Inertia

Variance Accounted For

Mean Cronbach's Alpha is based on the mean
Eigenvalue.

a. 
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∆.2.1.2. ∆ιακριτικά µέτρα ανά παραγοντικό άξονα 

       

Discrimination Measures

,022 ,062 ,301 ,057 ,110
,662 ,225 ,306 ,606 ,450
,494 ,144 ,266 ,567 ,368
,565 ,140 ,368 ,541 ,404
,527 ,073 ,226 ,700 ,381
,525 ,342 ,455 ,438 ,440
,097 ,081 ,171 ,062 ,102
,179 ,800 ,085 ,013 ,269
,399 ,297 ,147 ,269 ,278
,003 ,039 ,200 ,008 ,063
,315 ,577 ,182 ,089 ,291
,572 ,348 ,010 ,117 ,262
,179 ,638 ,697 ,019 ,383
,651 ,800 ,111 ,032 ,398
,425 ,058 ,036 ,039 ,139
,698 ,573 ,647 ,776 ,674
,440 ,270 ,313 ,161 ,296
,697 ,159 ,256 ,730 ,461
,473 ,384 ,094 ,260 ,303
,649 ,577 ,592 ,149 ,492
,528 ,231 ,056 ,326 ,285
,614 ,556 ,174 ,216 ,390
,196 ,454 ,651 ,001 ,325
,102 ,071 ,338 ,062 ,143

10,010 7,899 6,679 6,236 7,706

Φύλο
Υπολογισµοί
Γεωµ. ερµηνείες
∆ιαδικασίες
Μετά - τεστ
Τελ. εξετάσεις
Εµπειρ. στη χρ. υπολ.
Ενδιαφ. στη χρ. υπολ.
Εύκ. στο χειρισµό
Χειρ. ανεξ. από καθηγ.
Εύκ. να το µάθει κανείς
Απλός φορµαλισµός
∆υναµ. φορµαλισµός
Γενικεύσιµο
Ενδ. για το µάθηµα
Ενδ. για τo γν. αντικ.
Ενεργ. συµµετοχή
Αυτενέργεια
Πειραµατισµός
Αναστοχασµός
Προσ. αναπαραστ.
∆ιατύπ. / έλεγχ. εικασ.
Συζήτ. φοιτ. - καθ.
Συζήτ. µετ. φοιτητών
Active Total

1 2 3 4
Dimension

Mean
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∆.2.1.3. Βαθµοί υποκειµένων ανά παραγοντικό άξονα 

         

Object Scores

-,982 -,800 ,864 4,891
-,700 2,695 -1,533 ,458
-,656 1,591 ,126 ,009
-,328 ,701 -,754 ,603
1,016 -,073 -,721 -,280

-1,253 -,312 ,336 -,855
,683 -,688 -,532 -,025

-,578 ,349 -,847 -,732
-2,042 -,318 1,285 -1,613

-,927 -,858 ,324 -,024
1,134 -,838 ,912 ,015

,776 -,691 ,173 -,029
,430 -,375 -1,077 -,087

-,539 -,409 -,327 -,385
1,422 -,224 -,536 -,043
1,266 -,426 -,072 -,549
-,224 ,470 -,397 -,085
-,143 -,039 -,260 ,465
1,598 -,054 -,434 -,584
1,900 3,533 4,434 -,115
1,499 -,016 -,014 -,091

,023 -,634 ,070 -,200
-,795 -,540 ,572 1,257
-,304 -,640 ,729 -,183
-,421 -,345 ,772 ,607
-,700 2,695 -1,533 ,458
-,328 ,701 -,754 ,603
1,016 -,073 -,721 -,280

-1,253 -,312 ,336 -,855
,683 -,688 -,532 -,025

-,578 ,349 -,847 -,732
-2,042 -,318 1,285 -1,613

-,927 -,858 ,324 -,024
1,134 -,838 ,912 ,015

,776 -,691 ,173 -,029
,430 -,375 -1,077 -,087

Case Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4
Dimension

Variable Principal Normalization.
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 ∆.2.2. Αυτόµατη Ταξινόµηση για το µάθηµα Άλγεβρα (Επιλογή) 

∆.2.2.1. Αυτόµατη Ταξινόµηση σε οµοιογενείς οµάδες ατόµων  
 * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *   
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
          13   òø 
          36   òú 
           7   òú 
          30   òôòø 
           5   òú ó 
          28   òú ó 
          15   òú ó 
          16   òú ùòø 
          19   òú ó ó 
          21   ò÷ ó ó 
          12   òø ó ó 
          35   òôò÷ ó 
          11   òú   ó 
          34   ò÷   ó 
          23   òûòø ùòòòòòòòø 
          25   ò÷ ó ó       ó 
           6   òø ùòú       ó 
          29   òú ó ó       ó 
          10   òôò÷ ó       ó 
          33   òú   ó       ó 
          22   òú   ó       ó 
          24   òú   ó       ó 
          14   ò÷   ó       ùòòòø 
           8   òûòø ó       ó   ó 
          31   ò÷ ó ó       ó   ó 
           4   òø ó ó       ó   ó 
          27   òôòôò÷       ó   ó 
          17   òú ó         ó   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
          18   ò÷ ó         ó   ó                   ó 
           3   òòò÷         ó   ó                   ó 
           9   òûòòòòòòòòòòò÷   ó                   ùòòòòòòòòòòòø 
          32   ò÷               ó                   ó           ó 
           2   òûòòòòòòòòòòòòòòò÷                   ó           ó 
          26   ò÷                                   ó           ó 
           1   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷           ó 
          20   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
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 ∆.2.2.2. Κατανοµή ατόµων σε 7 οµοιογενείς οµάδες  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆.2.2.3. Υπολογισµός των κέντρων των 7 οµάδων ατόµων  

       

Case Summariesa

-,9820 -,8000 ,8640 4,8910
-,7000 2,6950 -1,5330 ,4580
-,4050 ,5889 -,5333 ,0187
,9902 -,4321 -,2533 -,1485

-,7107 -,5453 ,3484 -,0736
-2,0420 -,3180 1,2850 -1,6130
1,9000 3,5330 4,4340 -,1150

Mean1
Mean2
Mean3
Mean4
Mean5
Mean6
Mean7

Αυτόµατη
ταξινόµηση

diast1 diast2 diast3 diast4

Limited to first 100 cases.a. 
 

 
 
 
 
 

Case Summaries

1
2
3
3
4
5
4
3
6
5
4
4
4
5
4
4
3
3
4
7
4
5
5
5
5
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Αυτόµατη
ταξινόµηση

Case Summaries

4
5
4
3
6
5
4
4
4

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Αυτόµατη
ταξινόµηση
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∆.3. Στατιστικά αποτελέσµατα για το µάθηµα από απόσταση 

∆.3.1. Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών για το µάθηµα από απόσταση 

∆.3.1.1. Ιδιοτιµές και αδράνεια ανά παραγοντικό άξονα 

       

Model Summary

,966 12,444 ,593
,954 10,891 ,519
,941 9,667 ,460
,918 7,945 ,378
,868 5,754 ,274
,844 5,086 ,242
,727 3,249 ,155
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,000

55,036 2,621
,668a 2,752 ,131

Dimension
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total
Mean

Cronbach's
Alpha

Total
(Eigenvalue) Inertia

Variance Accounted For

Mean Cronbach's Alpha is based on the mean
Eigenvalue.

a. 
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∆.3.1.2. ∆ιακριτικά µέτρα ανά παραγοντικό άξονα 

       

Discrimination Measures

,898 ,000 ,023 ,307
,001 ,015 ,890 ,302
,898 ,529 ,215 ,547
,652 ,471 ,467 ,530

,702 ,008 ,116 ,275

,613 ,689 ,910 ,737

,779 ,768 ,122 ,556

,323 ,592 ,545 ,487
,917 ,448 ,300 ,555
,907 ,357 ,910 ,725

,869 ,066 ,024 ,320

,110 ,660 ,170 ,313

,265 ,700 ,629 ,531

,431 ,704 ,839 ,658
,743 ,743 ,473 ,653
,486 ,936 ,472 ,631
,399 ,252 ,413 ,355
,774 ,814 ,524 ,704
,951 ,902 ,771 ,874
,308 ,556 ,379 ,414
,421 ,680 ,478 ,526

12,444 10,891 9,667 11,001

Φύλο
Eµπειρ. στη χρ. υπολ.
Ενδιαφ. στη χρ. υπολ.
Πλατ. / Λειτ. εύκ. στο χειρ.
Πλατ. / Χειρ. ανεξ. από τη
σύγχ. επικ. µε καθ.
Λογ. / Εύκ. στο χειρ.
Λογ. / Εύκ. να το µάθει
κανείς
Λογ. / Απλός φορµ.
Λογ. / ∆υναµ. φορµ.
Λογ. / Γενικεύσιµο
Λογ. / Χειρ. ανεξ. από τη
σύγχ. επικ. µε καθ.
Ενδιαφ. για το µάθ.
Ενδιαφ. για το γνωστ.
αντικ.
Ενεργ. συµµετοχή
Αυτενέργεια
Πειραµατισµός
Αναστοχασµός
Προσ. αναπαραστάσεις
∆ιατ. / έλεγ. εικασιών
Συζήτ. φοιτ. - καθ.
Συζήτ. µετ. φοιτητών
Active Total

1 2 3
Dimension

Mean
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∆.3.1.3. Βαθµοί υποκειµένων ανά παραγοντικό άξονα 

       

Object Scores

1,219 -1,061 -1,569
,549 2,206 1,416
,786 -,285 -,399
,271 -,932 ,945
,902 ,118 ,591
,087 ,304 -,700

-1,321 1,074 -1,294
-1,688 -1,016 ,809
1,219 -1,061 -1,569

,549 2,206 1,416
,786 -,285 -,399
,271 -,932 ,945
,902 ,118 ,591
,087 ,304 -,700

-1,321 1,074 -1,294
-1,688 -1,016 ,809

,271 -,932 ,945
,902 ,118 ,591
,087 ,304 -,700

-1,321 1,074 -1,294
-1,688 -1,016 ,809

Case Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1 2 3
Dimension

Variable Principal Normalization.
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 ∆.3.2. Αυτόµατη Ταξινόµηση για το µάθηµα από απόσταση 

∆.3.2.1. Αυτόµατη Ταξινόµηση σε οµοιογενείς οµάδες ατόµων  
* * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * *   
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
                      Rescaled Distance Cluster Combine 
   C A S E    0         5        10        15        20        25 
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
          16   òø 
          21   òôòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
           8   ò÷                                 ó 
           1   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø           ùòø 
           9   ò÷                     ó           ó ó 
          14   òø                     ó           ó ó 
          19   òôòòòø                 ùòòòòòòòòòòò÷ ó 
           6   ò÷   ùòòòòòòòø         ó             ó 
           3   òûòòò÷       ó         ó             ó 
          11   ò÷           ùòòòòòòòòò÷             ó 
          13   òø           ó                       ùòòòòòòòòòòòø 
          18   òôòòòòòø     ó                       ó           ó 
           5   ò÷     ùòòòòò÷                       ó           ó 
          12   òø     ó                             ó           ó 
          17   òôòòòòò÷                             ó           ó 
           4   ò÷                                   ó           ó 
          15   òø                                   ó           ó 
          20   òôòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷           ó 
           7   ò÷                                               ó 
           2   òûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
          10   ò÷ 
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∆.3.2.2. Κατανοµή ατόµων σε 6 οµοιογενείς οµάδες  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆.3.2.3. Υπολογισµός των κέντρων των 6 οµάδων ατόµων  

    

Case Summariesa

1,2190 -1,0610 -1,5690
,5490 2,2060 1,4160
,3666 ,0684 -,5796
,5865 -,4070 ,7680

-1,3210 1,0740 -1,2940
-1,6880 -1,0160 ,8090

Mean1
Mean2
Mean3
Mean4
Mean5
Mean6

Αυτόµατη
ταξινόµηση

diast1 diast2 diast3

Limited to first 100 cases.a. 
 

 

 

 

  

Cluster Membership

1
2
3
4
4
3
5
6
1
2
3
4
4
3
5

Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

6 Clusters

Cluster Membership

6
4
4
3
5
6

Case
16
17
18
19
20
21

6 Clusters


