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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τίτλος Εργασίας: «∆ηµιουργία ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρµας για την εξάσκηση και την 

αξιολόγηση µαθητών γυµνασίου στα Μαθηµατικά». 

Η εργασία αυτή δηµιουργήθηκε µε άξονα το σχολικό βιβλίο και µε σκοπό να διευκολύνει τους µαθητές 

στην µελέτη τους. Τα κεφάλαια αναπτύσσονται µε σύντοµα στοιχεία θεωρίας και ικανό αριθµό tests 

για αυτοαξιολόγηση  της γνώσης που αποκτήθηκε.     

Παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας καθηγητή-µαθητή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για 

την επίλυση αποριών καθώς και την δυνατότητα εκπαίδευσης και αξιολόγησης του επιπέδου 

γνώσεων των εκπαιδευόµενων. Επίσης δίνει τόσο στον εκπαιδευόµενο όσο και  στον εκπαιδευτή την 

δυνατότητα εξαγωγής χρήσιµων συµπερασµάτων µέσω των στατιστικών στοιχείων της πορείας ενός 

µαθητή ή µιας ολόκληρης τάξης. 

Τέλος δίνει την δυνατότητα επανασχεδιασµού της διδασκαλίας µε βάση την επίδοση των 

µαθητών και εντοπίζοντας τις αδυναµίες τους. 
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ABSTRACT 

Title: Creating an e-educational platform for the training and assessment of high school students in 

Mathematics. 

This paper was created based on the student's coursebook and aiming at facilitating students in their 

homework tasks. Throughout the parts of the paper short theoretical segments are presented along 

with a sufficient number of tests for self-assessment of knowledge acquired. 

Communication between teacher and students is provided via email with the purpose of 

resolving any questions raised. Moreover, the ability to learn and assess the students' knowledge is 

cultivated.  In addition, through the statistical data of the progress of a student or a whole class both 

trainers and students are enhanced to come up with useful findings. 

Finally, trainers are helped to re-design their teaching process based on their students' 

performance and focus on their students' weaknesses. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Στο γενικότερο πλαίσιο της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της 

εφαρµογής τους στη διδασκαλία, σχεδιάσαµε ένα εργαλείο-βοήθηµα για τους µαθητές στα 

Μαθηµατικά του Γυµνασίου. 

Αναζητώντας σχετικά µαθηµατικά λογισµικά, επισηµάναµε  κάποια από αυτά όπως: 

• IQ+. Περιέχει έτοιµο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αυστηρά προσαρµοσµένο στην ύλη του 

σχολικού βιβλίου. Με την εικονογράφηση και την κίνηση των εικόνων και των κειµένων κεντρίζεται 

το ενδιαφέρον του µαθητή και ενισχύεται η ενεργητική προσέγγισή του στη γνώση. Με τις 

προσοµοιώσεις, (simulation, application, applets) ο µαθητής θα µπορεί να διερευνά και να 

πειραµατίζεται πάνω στο γνωστικό αντικείµενο. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας και µετάδοσης της 

γνώσης, κάνει τις δραστηριότητες διερεύνησης και πειραµατισµού αποδοτικές, τόσο για τον 

µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. (http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=194  22-12-

2013). 

 

• Geogebra. Αλληλεπιδραστικό πρόγραµµα δυναµικής γεωµετρίας και άλγεβρας µέσω του οποίου 

επιτυγχάνεται η διαπραγµάτευση µέχρι και ανοικτών  προβληµάτων που απαιτούν διερεύνηση και 

πειραµατισµό που οδηγεί στη διατύπωση εικασιών, έλεγχο κανόνων, και γενικεύσεων. 

 (http://www.geogebra.org/cms  22-12-2013). 

 

• Cabri Geometry. Από τα πρώτα πολύ καλά προγράµµατα δυναµικής γεωµετρίας. Επίσης, το 

Cabri 3D αποτελεί σηµείο αναφοράς στο είδος του για τη διαπραγµάτευση προβληµάτων 

τρισδιάστατης γεωµετρίας. Τα προγράµµατα αυτά δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης πειραµάτων 

µε δυναµικό χειρισµό για τον προσδιορισµού του τρόπου συµµεταβολής των µεγεθών που 

υπάρχουν. (http://www.cabri.com 22-12-2013). 

 

• Graph – Πρόγραµµα για τη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων. Καθένας που θέλει να σχεδιάσει 

γραφήµατα συναρτήσεων θα βρεί το πρόγραµµα αυτό χρήσιµο. Επίσης, είναι δυνατό να κάνουµε 

και µερικούς µαθηµατικούς υπολογισµούς πάνω στις συναρτήσεις. (http://www.padowan.dk/graph 

22-12-2013). 

 

• Modellus – Για Μαθηµατικά και Φυσική. Πρόγραµµα για τη δηµιουργία ενός µοντέλου µιας 

κατάστασης ή ενός φυσικού φαινοµένου, όπου αρχικά γίνεται η εµπλοκή σε διαδικασίες 

µοντελοποίησης που καταλήγουν στην οπτικοποίηση και τελικά µετά από επεξεργασία µέσω 
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γραφικών παραστάσεων, πινάκων και κινούµενου σχεδίου στην υλοποίηση του µοντέλου. Ο 

πειραµατισµός µε άµεσο χειρισµό των παραµέτρων της κίνησης οδηγεί στη µελέτη του 

φαινοµένου και στην διατύπωση συµπερασµάτων. (http://modellus.fct.unl.pt 22-12-2013). 

 

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά των διαφόρων λογισµικών διαπιστώσαµε ότι: 

Α) πολλές από αυτές προσφέρονται δωρεάν µέσω διαδικτύου, ενώ κάποιες άλλες πωλούνται. 

Β) οι περισσότερες από τις προαναφερόµενες στοχεύουν σε µεµονωµένα γνωστικά αντικείµενα και σε 

µεγάλη έκταση πάνω σ’ αυτά. Αποσκοπούν στη πλήρη κατανόηση και εµβάθυνση σε αυτά, καθώς και 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών µε αυτά. 

Γ) Από όλες τις προαναφερόµενες το ΙQ+ είναι η πληρέστερη στην ύλη των µαθηµατικών γυµνασίου 

µε θεωρία, εφαρµογές, ασκήσεις και τεστ. 

 

Αξιοποιώντας αυτό το ερέθισµα και διαπιστώνοντας κάποιες αδυναµίες στα υπάρχοντα λογισµικά, 

αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε ένα πιο ευέλικτο εργαλείο. Στοχεύουµε την εξάσκηση, 

αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση των µαθητών στο σύνολο της ύλης των Μαθηµατικών 

Γυµνασίου. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη δυνατότητα του µαθητή να µπορεί να εργάζεται από 

απόσταση και η δουλειά του αυτή να γνωστοποιείται άµεσα στο καθηγητή του. 

Πιστεύουµε ότι θα ελκύσει ακόµη και τους πιο αδύνατους µαθητές αφού αξιολογούνται άµεσα µε το 

σύστηµα βαθµολόγησης που υπάρχει. 

Παράλληλα και ο καθηγητής έχει άµεση συγκριτική εικόνα των επιδόσεων των µαθητών του. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Θεωρίες για τη µάθηση 

Τι είναι µάθηση 

 

Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από 

διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία, ιατρική, βιολογία και 

άλλοι. Οι διαδικασίες της µάθησης είναι τόσο ποικιλόµορφες και διαφορετικές, ώστε η ένταξη τους σε 

µία και µοναδική κατηγορία δεν µπορεί να είναι βάσιµη και πλήρης. Όπως παρατηρεί ο Φλουρής 

(Φλουρής, 2003), παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών µελετών, η µάθηση παραµένει µια 

διαδικασία η οποία δεν έχει ερµηνευτεί και κατανοηθεί πλήρως και κατά τρόπο παραδεκτό από όλους, 

όσους ασχολούνται µε αυτή. Στην ουσία τα όσα γράφονται και λέγονται για τη µάθηση αποτελούν 

επιστηµονικές υποθέσεις που εξάγονται από την παρατήρηση και τη µελέτη των αποτελεσµάτων της. 

Ο Τριλιανός (Τριλιανός, 2003) σηµειώνει ότι υπάρχει µεγάλη διάσταση απόψεων µεταξύ των 

ερευνητών για τον προσδιορισµό της έννοιας της µάθησης. Κατά καιρούς, η µάθηση ορίστηκε ως 

δηµιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov 1905), ως δοκιµή και πλάνη (Thorndike 1910), ως 

επανάληψη µιας αντίδρασης µετά από θετική ενίσχυση (Skinner 1938), ως ενόραση (Kohler 1914), 

ως µίµηση προτύπου (Bandura 1986), ως επεξεργασία των πληροφοριών (Neisser, Seymour, Gagné 

1975) και ως προσωπική ερµηνεία στις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες (Maslow, Rogers). 

Έχοντας αυτό υπόψη και γνωρίζοντας ότι κανένας ορισµός της µάθησης δεν µπορεί να είναι 

ικανοποιητικός, ένας ορισµός που προτάθηκε από τον Kimble (Kimble, 1980) µπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικός: «Μάθηση είναι µια σχετικά σταθερή αλλαγή σε µια δυνατότητα της 

συµπεριφοράς, η οποία συµβαίνει ως αποτέλεσµα ενισχυµένης πρακτικής». 

Ένας άλλος ορισµός είναι του Gagné σύµφωνα µε τον οποίο (Gagné, 1975) η µάθηση είναι η 

διαδικασία που υποβοηθά τους οργανισµούς να τροποποιήσουν τη συµπεριφορά τους σε ένα σχετικά 

σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε ένα µόνιµο τρόπο, έτσι ώστε η ίδια η τροποποίηση ή αλλαγή να µη 

χρειαστεί να συµβεί κατ΄ επανάληψη σε κάθε νέα περίπτωση. Η αλλαγή ή τροποποίηση αυτή γίνεται 

αντιληπτή από το ίδιο το πρόσωπο που µαθαίνει, αφού από τη στιγµή που θα έχει ολοκληρωθεί η 

µάθηση, θα είναι σε θέση να εκτελεί ορισµένες πράξεις που δεν θα µπορούσε να κάνει 

προηγουµένως. 

Η µάθηση είναι φαινόµενο που περιλαµβάνει διαδικασίες τόσο σε βιολογικό όσο και σε 

πνευµατικό επίπεδο. Ο Χαραλαµπόπουλος (Χαραλαµπόπουλος, 2001) επισηµαίνει ότι ως βιολογική 

διαδικασία, η µάθηση παρατηρείται και στα ζώα και στους ανθρώπους και είναι αποτέλεσµα 

µακραίωνης άσκησης, επανάληψης και εθισµού. Ως πνευµατική διαδικασία η µάθηση παρατηρείται 
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µόνο στον άνθρωπο, κατευθύνεται σε µεγάλο βαθµό από τον ίδιο και εκδηλώνεται στη συµπεριφορά 

του. Η µάθηση δεν είναι κάτι που µπορεί να παρατηρηθεί στην ολότητα της άµεσα. Μόνο το 

αποτέλεσµα της µπορεί να γίνει αντιληπτό. 

Στάδια, επίπεδα και παράγοντες µάθησης 

 

Από τις σχετικές µε τη µάθηση έρευνες έχει προκύψει συστηµατοποιηµένη γνώση που αναφέρεται σε 

στάδια µάθησης, επίπεδα µάθησης και παράγοντες µάθησης. Τα στάδια µάθησης (Φλουρής, 2003) 

είναι οι επιµέρους διαδικασίες που υποτίθεται ότι εκτελούνται κατά την πραγµάτωση της µάθησης και 

συνοψίζονται στα εξής: 

1. ∆ιαδικασία στροφής της προσοχής – Επιλεκτική αντίληψη 

2. ∆ιατήρηση στη βραχυπρόθεσµη µνήµη 

3. Κωδικοποίηση 

4. Συγκέντρωση και διαφύλαξη 

5. Ανάκτηση 

6. Γεννήτρια αντιδράσεων 

7. Εκτέλεση 

8. Επανατροφοδότηση 

9. ∆ιαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου 

Τα επίπεδα µάθησης (Ματσαγγούρας, 1997) ορίζουν µια ιεραρχία διαφορετικών ειδών µάθησης που 

κατακτώνται µε διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων διαβαθµισµένης δυσκολίας. Στο πρώτο επίπεδο, 

που είναι το κατώτερο και αποκαλείται πληροφοριακό, η µάθηση συνίσταται στη συλλογή 

πληροφοριακών στοιχείων µέσω των αισθήσεων και των λειτουργιών της µνήµης τις οποίες το άτοµο 

εκφράζει συνήθως µε το λόγο. Στο δεύτερο επίπεδο, που αποκαλείται οργανωτικό, η µάθηση µέσω 

της σύγκρισης, κατηγοριοποίησης, διάταξης και ιεράρχησης προβαίνει σε αλληλοσυσχετίσεις των 

δεδοµένων τα οποία τελικά εντάσσει σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό σχήµα. Στο τρίτο επίπεδο, το 

αποκαλούµενο αναλυτικό, η µάθηση αναφέρεται σε ενδοσυσχετίσεις δεδοµένων που αναζητούνται 

µέσα από διαδικασίες ανάλυσης και επαγωγικές συλλογιστικές διεργασίες. Τέλος, στο τέταρτο 

επίπεδο, το πραξιακό, το άτοµο χρησιµοποιεί µε απαγωγικό τρόπο την οργανωµένη σε σχήµατα, 

αρχές, και µοντέλα γνώση του για να εξηγήσει, να ερµηνεύσει, να προβλέψει, να αξιολογήσει, να 

αναδιοργανώσει και γενικά να ξεπεράσει τις επιφανειακές δοµές των δεδοµένων του.  

Οι παράγοντες µάθησης αναφέρονται σε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι δυνατό να 

επηρεάσουν τη διαδικασία και το αποτέλεσµα της µάθησης. Οι παράγοντες αυτοί και οι 

κατηγοριοποιήσεις τους δεν είναι µοναδικοί και καθολικά αποδεκτοί. 
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Σύµφωνα µε το Χαραλαµπόπουλο (Χαραλαµπόπουλος, 2001) άλλοι από τους παράγοντες 

προέρχονται από το ίδιο το άτοµο που µαθαίνει, άλλοι σχετίζονται µε το ίδιο το αντικείµενο της 

µάθησης και άλλοι έχουν ως πηγή τους το περιβάλλον. Επειδή οι παράγοντες διαφέρουν από άτοµο 

σε άτοµο, είναι επόµενο ότι και η ικανότητα για µάθηση, αλλά και ο τρόπος µε τον οποίο µαθαίνει ο 

καθένας διαφέρουν. Η διαλεύκανση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τις διαφορές µάθησης και 

µε τους παράγοντες που τις προκαλούν έχει ζωτική σηµασία για τη διδασκαλία. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση και 

διαφοροποιούν τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας κατατάσσονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες 

(Χαραλαµπόπουλος, 2001). Στην πρώτη υπάγονται οι ικανότητες, τα κίνητρα και η ετοιµότητα των 

µαθητών. Στη δεύτερη οι εµπειρίες, η προσαρµογή και η υγεία. 

Στην τρίτη η µέθοδος, η σχολική ατµόσφαιρα και ο δάσκαλος. Πιο αναλυτικά: 

1. Ικανότητες: Η διδασκαλία γίνεται περισσότερο αποτελεσµατική όταν εκµεταλλεύεται, καλλιεργεί και 

προάγει τις γενικές και ειδικές ικανότητες των µαθητών. Οι γενικές σχετίζονται µε τη νοηµοσύνη, ενώ 

οι ειδικές µε ορισµένες κλίσεις (µουσική, ζωγραφική, χορός, κ.λ.π.). 

2. Κίνητρα: Κίνητρο (ή παρώθηση) καλείται ο συνειδητός ή ασυνείδητος παράγοντας, ο οποίος 

διεγείρει, διατηρεί, ρυθµίζει, στηρίζει και κατευθύνει τη συµπεριφορά του ατόµου προς ένα σκοπό. Η 

διαδικασία της µάθησης κατευθύνεται και ενισχύεται από τα κίνητρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς. 

3. Ετοιµότητα: Ο όρος ετοιµότητα δηλώνει την απόκτηση κάποιου βαθµού φυσιολογικής και 

ανατοµικής ωριµότητας και την ύπαρξη ενός επαρκούς υποβάθρου εµπειριών που θεωρούνται 

απαραίτητες για την απόκτηση νέων προσόντων. 

4. Εµπειρία: Εµπειρία είναι ένα δυναµικό σύνολο εντυπώσεων, αντιλήψεων, διανοηµάτων, 

συναισθηµάτων και δεξιοτήτων. Είναι καθετί που απολαµβάνουµε, 

καθετί από το οποίο υποφέρουµε, καθετί που ζούµε µε τη συµµετοχή των αισθήσεων, των 

συναισθηµάτων και των άλλων πνευµατικών λειτουργιών. 

5. Προσαρµογή: Ο όρος αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να ζει αρµονικά µε το περιβάλλον του 

διατηρώντας ταυτόχρονα άθικτη την προσωπική του ακεραιότητα. Όταν ο µαθητής κατορθώσει να 

προσαρµοστεί στο σχολικό περιβάλλον, τότε εντάσσεται αρµονικά µέσα σε αυτό και θέτει σε 

λειτουργία τη διαδικασία της µάθησης. 

6. Υγεία: Η υγεία αναφέρεται στην καλή φυσιολογική λειτουργία των εξωτερικών και εσωτερικών 

οργάνων του οργανισµού ενός ατόµου, αλλά και στην ψυχική του υγεία που προέρχεται κυρίως από 

την προσαρµογή, την ικανοποίηση των ψυχικών του αναγκών και την αποφυγή των συγκρούσεων. 

7. Μέθοδος: Είναι ο δρόµος που ακολουθεί η διδασκαλία για να φτάσει στους στόχους της. ∆εν 

υπάρχει µία µέθοδος για όλες τις περιπτώσεις, για όλους τους µαθητές και για όλους τους δασκάλους 
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και αυτό γιατί κάθε φορά είναι διαφορετικοί οι επιδιωκόµενοι σκοποί, διαφορετική η φύση του 

αντικειµένου της διδασκαλίας, διαφορετικό το επίπεδο και η ιδιοσυγκρασία των µαθητών. 

8. Σχολική ατµόσφαιρα: Οι σχέσεις διδασκόντων-διδασκοµένων είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 

που επηρεάζει τη µάθηση. Έρευνες έχουν αποδείξει όχι 

µόνο τη θετική ψυχολογική επίδραση µιας τέτοιας στάσης του δασκάλου πάνω στους µαθητές, αλλά 

και αύξηση στην επίδοση τους (Κοσµόπουλος, 1983) 

9. ∆άσκαλος: Ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, το συντονισµό, την εκτέλεση και 

αξιολόγηση της διδασκαλίας. Χρέος έχει να µαθαίνει το µαθητή να µαθαίνει, να δηµιουργεί ένα 

δηµοκρατικό κλίµα µέσα στην τάξη και να προσπαθεί να βοηθά τους µαθητές στην επίλυση των 

προβληµάτων τους. 

Άλλοι επιστήµονες αναφέρονται σε αρχές µάθησης που πρέπει να εφαρµόζονται στη 

διδακτική πράξη για να την επηρεάσουν αποτελεσµατικά. Τέτοιες αρχές είναι (Τριλιανός, 2003): 

1. Ετοιµότητα για µάθηση: Κατάσταση στην οποία ένα άτοµο κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες για να αποκτήσει µια νέα γνώση ή δεξιότητα. 

2. Επανάληψη: ∆ιαδικασία η οποία δρα θετικά σε ορισµένες µαθησιακές περιπτώσεις, αλλά γενικά 

εκφράζονται αµφιβολίες για τη συµβολή της στην ενδυνάµωση της µάθησης. 

3. Συνάφεια: Κατά την αρχή της συνάφειας, µάθηση συµβαίνει όταν βρεθούν τοπικά ή χρονικά 

πλησίον ένας ερεθισµός και µια αντίδραση του ατόµου. 

4. Ενίσχυση: Παίρνει συνήθως τη µορφή αµοιβής και έρχεται ως επακόλουθο µιας αντίδρασης του 

οργανισµού σε ένα ερέθισµα. 

5. Παρώθηση: Είναι η διαδικασία που θέτει σε κίνηση, κατευθύνει, υποστηρίζει και σταµατά µια 

ακολουθία συµπεριφοράς προσανατολισµένης σε κάποιο σκοπό. 

Μάθηση και διδασκαλία 

Ο άνθρωπος χωρίς συστηµατική βοήθεια δεν µπορεί στη διάρκεια της ζωής του να ανταποκριθεί στο 

περιβάλλον του κατά τρόπο ικανοποιητικό και να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις της 

σύγχρονης ζωής. Η συστηµατική βοήθεια παρέχεται σε µεγάλο βαθµό µε τη διδασκαλία, η οποία 

αποσκοπεί στο να µεταδώσει στο µαθητή την πείρα των προγόνων του και να τον καταστήσει ικανό 

όχι µόνο να τη χρησιµοποιήσει, αλλά και να τη βελτιώσει ή να την προσαρµόσει καλύτερα στις 

συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Η µάθηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη διδασκαλία. Σύµφωνα µε τις νέες αντιλήψεις στο 

χώρο της παιδαγωγικής ψυχολογίας (Καψάλης, 1990) ο µαθητής δεν αποτελεί ένα παθητικό ον που 

αντιδρά µηχανικά και χωρίς συµµετοχή στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, αλλά αποτελεί µια 

ενεργητική ύπαρξη, έναν παραγωγό, ένα µετασχηµατιστή των πληροφοριών που προσφέρονται από 
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το δάσκαλο. Η µάθηση που επιτυγχάνεται από το µαθητή είναι ένα ζωντανό προϊόν που χρησιµεύει σ’ 

αυτόν να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να λύσει τα προβλήµατα της ζωής του.  

Πρέπει να επισηµανθεί (Τριλιανός, 2003), ότι παρά τη στενή αλληλεπίδραση µάθησης και 

διδασκαλίας, η ύπαρξη της µιας δεν συνεπάγεται αυτόµατα την ύπαρξη της άλλης ούτε το αντίστροφο. 

Για να αποδειχτεί µια διδασκαλία χρήσιµη, ποιοτικά ανώτερη και αποτελεσµατική, ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να λάβει υπόψη του τις αρχές και τους νόµους της µάθησης. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο 

Gagné, διδασκαλία σηµαίνει το σύνολο των ενεργειών που θα κάνει ο δάσκαλος προκειµένου να 

προκαλέσει, να ενεργοποιήσει, να ενισχύσει και να προωθήσει τη µάθηση (Φλουρής, 2003). 

Βασικές θεωρίες για τη µάθηση 

Όπως και στις άλλες περιοχές της επιστήµης, έτσι και στην περιοχή της µάθησης υπάρχουν διάφορες 

θεωρίες που προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις βασικές της διεργασίες. Οι θεωρίες αυτές διαφέρουν 

κατά πολύ στη µέθοδο και στο συµπέρασµα, γιατί έχουν συγκεντρώσει την προσοχή τους 

αποκλειστικά σε ορισµένες όψεις της όλης διεργασίας της µάθησης και έτσι βλέπουν τα πράγµατα 

από διαφορετική οπτική γωνία. 

Επειδή στόχος της διδασκαλίας είναι να προκαλέσει και να ενισχύσει τη µάθηση, είναι 

απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες της µάθησης, τη διαφορετική τους 

φιλοσοφία, τις αρχές και τη µεθοδολογία τους, ώστε αυτό που κάνει να έχει νόηµα και να µπορεί να το 

αξιολογήσει. Άλλωστε, όπως αναφέρεται (Ράπτης, Ράπτη, 2001), κάθε είδους διδασκαλία σχετίζεται 

µε ορισµένες παραδοχές για το τι πρέπει να µάθει ο µαθητευόµενος καθώς και το πως είναι καλύτερο 

να το µάθει, δηλαδή τους στόχους, το περιεχόµενο και τη διαδικασία της µάθησης. Κάθε δάσκαλος, 

λοιπόν, είτε το γνωρίζει είτε όχι, υιοθετεί στην πράξη µια θεωρία µάθησης. 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                              Τσουβελεκάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρµας για την εξάσκηση  και την αξιολόγηση µαθητών γυµνασίου στα µαθηµατικά 
 

15 

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 

Χρήση εποπτικών µέσων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των 

Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο 

Η ανάγκη χρήσης εποπτικών µέσων εµφανίζεται για όλες τις ηλικίες και για όλα τα επίπεδα 

διδασκαλίας, είναι όµως µεγαλύτερη όσο µικρότερος είναι ο µαθητής (Piaget, 1967). Ο µαθητής που 

καλείται να αφοµοιώσει καινούργιες έννοιες πρέπει να έχει την εποπτεία του συγκεκριµένου αρχικά, 

ώστε να κατακτήσει τελικά την αφηρηµένη έννοια, και να έχει τη δυνατότητα να εφαρµόσει την 

κατακτηµένη γνώση στην επίλυση των προβληµάτων της καθηµερινότητας (Polya, 1973). H χρήση 

των εποπτικών εργαλείων κατά την διδασκαλία διευκολύνει όχι µόνο την κατανόηση της µαθηµατικής 

έννοιας αλλά και την µετάβαση από την αφηρηµένη έννοια στη χρήση της αφηρηµένης έννοιας κατ’ 

επέκταση στην επίλυση προβληµάτων. Για παράδειγµα, η Van-Dyke (2003) καταδεικνύει την χρήση 

γραφηµάτων και εικονικών παραστάσεων σε µια επιτυχηµένη διδασκαλία των συναρτήσεων σε 

µαθητές 8-14 ετών. Ο Nakagomi (2000) χρησιµοποιεί εποπτικά µέσα για να ενισχύσει τη 

δηµιουργικότητα των µαθητών του στη διαδικασία επίλυσης προβληµάτων. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διδασκαλία των µαθηµατικών στο Γυµνάσιο, όπου οι 

µαθησιακές δεξιότητες των µαθητών εµφανίζουν λόγω της ηλικίας τους µεγάλες διαφοροποιήσεις. 

Στην ηλικία των 12-15 χρόνων ο µαθητής περνά βαθµιαία στην ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας 

στη σκέψη του που είναι απαραίτητη για την κατανόηση µαθηµατικών εννοιών. Η ανάπτυξη της 

αφαιρετικής ικανότητας ποικίλλει ως προς το ρυθµό της από µαθητή σε µαθητή και εξαρτάται από 

πλήθος παραγόντων που ποικίλλουν από κοινωνία σε κοινωνία. Ο ρυθµός ανάπτυξης της 

αφαιρετικής ικανότητας έχει άµεση σχέση µε την διανοητική ανάπτυξη του µαθητή µέχρι την ηλικία 

αυτή, αλλά και µε παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον και το κοινωνικό στρώµα. Βασικό 

ρόλο παίζει το σχολικό περιβάλλον που αναπτύσσεται ο µαθητής µε τις απαιτήσεις που έχει από το 

µαθητή αλλά και τις δυνατότητες που του δίνει ώστε να αναπτύξει το σύνολο των δεξιοτήτων του. 

Αποτέλεσµα των διαφοροποιήσεων που παρουσιάζουν οι µαθητές του γυµνασίου στην 

πνευµατική τους ανάπτυξη γενικότερα αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης 

µαθηµατικών εννοιών ειδικότερα, είναι η ανοµοιογένεια που εµφανίζει µια τάξη γυµνασίου όσον 

αφορά τη διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ο καθηγητής στη διδασκαλία των µαθηµατικών στο 

Γυµνάσιο έχει να αντιµετωπίσει όλο το εύρος των επιπέδων κατανόησης. Η διδασκαλία γίνεται 

εντονότερη όταν στην τάξη του υπάρχουν µαθητές µε δυσκολίες µάθησης που προέρχονται είτε από 

έλλειψη κατανόησης της ελληνικής γλώσσας (πχ αλλόφωνοι µαθητές) είτε από νοητική υστέρηση ή 

µαθησιακές δυσκολίες (πχ δυσλεξία), είτε από τραυµατικές δυσκολίες που βιώνει ο έφηβος. Όλες οι 

δυσκολίες στη µάθηση από όπου και αν προέρχονται περιορίζουν την αφαίρεση στη διδασκαλία των 

µαθηµατικών και καθιστούν την εποπτεία αναγκαία τόσο περισσότερο όσο περισσότερες είναι οι 
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δυσκολίες. Αυτό κατέδειξαν οι Ives και Hoy (2003) σε έρευνα τους σε µαθητές που είχαν µαθησιακές 

δυσκολίες και γλωσσική ανεπάρκεια στην κατανόηση της άλγεβρας στο γυµνάσιο. Η χρήση Η/Υ µε τις 

δυνατότητες άµεσης γραφικής παράστασης διευκολύνει επίσης µαθητές µε υψηλό επίπεδο στην 

κατανόηση µαθηµατικών εννοιών (Durkin 2003). Το αναµενόµενο είναι ότι ο καθηγητής των 

Μαθηµατικών θα χρησιµοποιεί περισσότερα εποπτικά µέσα στη διδασκαλία των µαθηµατικών σε µια 

τάξη µε <χαµηλό επίπεδο> µαθητών. 

Τα εποπτικά µέσα ποικίλουν από σχολείο σε σχολείο. Τα συνήθως διαθέσιµα και 

χρησιµοποιούµενα είναι: 

• Σχήµατα στον πίνακα µε χρήση χάρακα και διαβήτη. 

•  Η/Υ στην τάξη. 

• Η/Υ στο εργαστήριο πληροφορικής. 

• Φύλλο εργασίας 

• ∆ιαφάνειες 

Όπως φαίνεται από έρευνα που έγινε και παρουσιάστηκε στο 22
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο µαθηµατικής 

Παιδείας (αρ. εισήγησης 21, Σοφία Πιτέρη, Πέτρος Μουαµελετζής) µόνο ο χάρακας και ο διαβήτης για 

σχήµατα στον πίνακα έχει ευρεία χρήση σε όλες τις τάξεις και κατά κύριο λόγο στο µάθηµα της 

Γεωµετρίας. Σε ότι αφορά την χρήση Η/Υ στην τάξη ή στο εργαστήριο ήταν θεαµατικό το ποσοστό 

που δεν κάνει χρήση Η/Υ.  

Συµπερασµατικά από τη µελέτη του ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν οι καθηγητές, 

υπάρχει το οξύµωρο σχήµα να θεωρούν ότι η χρήση εποπτικών µέσων στη διδασκαλία των 

Μαθηµατικών είναι επιβεβληµένη και ταυτόχρονα να µη χρησιµοποιούν εποπτικά µέσα. Οι αιτίες 

γι’αυτή την κατάσταση είναι οι εξής: 

• Η ελλιπής κατάρτιση των καθηγητών στη διδακτική των µαθηµατικών. 

• Η απουσία βιβλίου καθηγητή µε σαφείς οδηγίες και προτεινόµενα εποπτικά µέσα. 

• Η έλλειψη θεσµοθετηµένης επιµόρφωσης. 

• Η έλλειψη αξιολόγησης του παιδαγωγικού έργου του καθηγητή. 

• Η πίεση χρόνου και ο φόβος ότι δεν θα προλάβει να καλύψει την ύλη. 

• Η έλλειψη εποπτικών µέσων µέσα στο σχολείο. 

Τέλος είναι πολλά εκείνα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο καθηγητής ώστε να ενισχύσει την εποπτεία 

και τελικά τη διδασκαλία των µαθηµατικών στην τάξη του. Η τεχνολογία των Η/Υ του προσφέρει 

δυνατότητες στη διδασκαλία τόσο της Γεωµετρίας όσο και της Άλγεβρας. Όµως πρέπει να έχει σαφείς 
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και συγκεκριµένες οδηγίες. Επιβάλλεται επίσης να επεκταθεί η επιµόρφωση των καθηγητών στις νέες 

τεχνολογίες. 
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Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MATHEDU 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

To Mathedu είναι µια ηλεκτρονική πλατφόρµα που ως στόχο έχει την εκπαίδευση µαθητών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και συγκεκριµένα των µαθητών Γυµνασίου στα µαθηµατικά είτε από 

απόσταση είτε µέσα στο χώρο ενός σχολικού εργαστηρίου. 

Συγκεκριµένα στόχος της εργασίας είναι η εκµάθηση της βασικής θεωρίας, η επικοινωνία 

µεταξύ των µαθητών και του εκπαιδευτή για επίλυση αποριών και λύση τεστ για εµπέδωση των 

γνώσεών τους. Η εφαρµογή ευελπιστούµε να καλύψει ένα εκπαιδευτικό κενό που αφορά στην 

διδασκαλία των µαθηµατικών  στα ελληνικά σχολεία µε την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Γίνεται έτσι εφικτό ο εκπαιδευτής να είναι σε συνεχή επικοινωνία µε τους εκπαιδευόµενους του και 

εκτός σχολείου αλλά και οι εκπαιδευόµενες οµάδες µαθητών να συνεργάζονται µε τον εκπαιδευτή 

τους, χωρίς  αναγκαστικά να βρίσκονται στον ίδιο χώρο ανταλλάσσοντας γραπτά µηνύµατα 

προτάσεις και ιδέες. Ακόµη ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους µαθητές του  και 

να ελέγξει την πρόοδο µιας τάξης ή ενός µαθητή µέσα από στατιστικά στοιχεία. Ο εκπαιδευόµενος 

µπορεί να εξασκηθεί µε ηλεκτρονικά τεστ και να συλλέξει πληροφορίες για την πρόοδό του. Στην 

βιβλιοθήκη της εφαρµογής υπάρχει αρκετός αριθµός θεµάτων, ώστε ένας µαθητής να µπει στο 

πνεύµα των τελικών εξετάσεων.  Τα θέµατα αυτά είναι θέµατα που έχουν δοθεί στις εξετάσεις Ιουνίου  

στα σχολεία της ∆΄ διεύθυνσης Αθήνας και συγκεντρώθηκαν τα τελευταία έτη από τον σύµβουλο των 

µαθηµατικών κ. Βασιλά Νικόλαο. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η εφαρµογή έγινε µε σκοπό την διδασκαλία των µαθηµατικών σε µαθητές δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και ποιο συγκεκριµένα σε µαθητές γυµνασίου. Το µάθηµα των µαθηµατικών είναι 

µάθηµα που ανήκει στο ωρολόγιο πρόγραµµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και υπάρχουν 

αρκετά βιβλία βοηθήµατα στα ελληνικά µε µικρό κόστος αγοράς. Σε ότι αφορά την διδασκαλία των 

µαθηµατικών µε την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκεί τα πράγµατα δεν είναι και τόσο 

ενθαρρυντικά. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω δηµιουργήσαµε ένα εργαλείο εξατοµικευµένης 

ενασχόλησης του µαθητή µε τα Μαθηµατικά Γυµνασίου. 

Το εργαλείο αυτό θα περιλαµβάνει στοιχεία θεωρίας, ερωτήσεις και ασκήσεις, καθώς και διαδικασίες 

αυτοαξιολόγησης ώστε να ελκύσουµε το µαθητή στη χρήση του είτε στο σχολείο, είτε από το σπίτι του. 

Αυτή η εφαρµογή έρχεται να τον στηρίξει στο έργο του, αφού η δηµιουργία της τείνει να λύσει 

προβλήµατα όπως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω. Σύµφωνα µε αυτά οι απαιτήσεις που θα 

έπρεπε να καλύπτονται από την εφαρµογή ήταν: 
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• Εγγραφή Μαθητή 

• Ανάκτηση Στοιχείων Μαθητή 

• Επεξεργασία Στοιχείων Μαθητή 

• Βαθµολογίες Μαθητή 

• Μαθήµατα Θεωρίας 

• Επικοινωνία µε εκπαιδευτή 

• Αυτοµατοποιηµένα Τεστ 

• Παρακολούθηση πορείας Μαθητών 

Η εφαρµογή είναι υπεύθυνη για την διδασκαλία του µαθήµατος των µαθηµατικών  στους 

µαθητές γυµνασίου. Οι µαθητές όταν εισέρχονται στην εφαρµογή πρέπει να εγγραφούν, ώστε να 

µπορέσουν γίνουν χρήστες του προγράµµατος. Κατά την εγγραφή, ζητούνται τα προσωπικά τους 

στοιχεία και δηµιουργείται µια καρτέλα µαθητή. Από την εφαρµογή µπορεί ο µαθητής να ανακτήσει 

πληροφορίες για τις επιδόσεις του στα τεστ. Στο τέλος κάθε µαθήµατος ο µαθητής εκπαιδευόµενος 

καλείται να απαντήσει σε ένα πλήθος ερωτήσεων οι οποίες βασίζονται στο κεφάλαιο το οποίο 

διδάχτηκε ο µαθητής. Μετά το τέλος των παραγράφων και των τεστ της κάθε παραγράφου, ο µαθητής 

µπορεί να δει την επίδοσή του, παράγεται κατάλληλο διαγνωστικό µήνυµα το οποίο είτε τον 

προτρέπει να συνεχίσει στο επόµενο κεφάλαιο, είτε του επισηµαίνει ότι πρέπει να κάνει επανάληψη 

και να ξαναδιαβάσει την θεωρία. 

Οι εκπαιδευτές των µαθητών µπορούν να δουν την πρόοδο τους στα τεστ και να εξάγουν 

χρήσιµα συµπεράσµατα για τον µαθητή και την τάξη. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Στον σχεδιασµό ενός συστήµατος διεπαφής (interface) ο κύριος στόχος είναι η µέγιστη δυνατή 

χρησιµοποιησιµότητα. Οι τρεις βασικές αρχές της χρησιµοποιησιµότητας είναι: 

1. Ευκολία εκµάθησης, δηλαδή πόσο εύκολο είναι για τον χρήστη να µάθει να χρησιµοποιεί το 

σύστηµα διεπαφής στο µέγιστο βαθµό. 

2. Ευκαµψία, δηλαδή κατά πόσο υποστηρίζονται πολλοί τρόποι επικοινωνίας του χρήστη µε το 

σύστηµα. 

3. Ανθεκτικότητα, δηλαδή το επίπεδο της υποστήριξης που παρέχεται από το σύστηµα στα πιθανά 

λάθη που µπορεί να κάνει ο χρήστης.  

Το σύστηµα µας σύµφωνα µε την πρώτη αρχή πρέπει: 

• να έχει δοµές που να µην αλλάζουν σηµαντικά. Τα χρώµατα και τα εικονίδια πρέπει να είναι 

οµοιόµορφα γιατί µε αυτόν τον τρόπο η αίσθηση της όρασης συνηθίζει σε ένα µοντέλο. 
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• να δίνει απαντήσεις που γίνονται εύκολα αντιληπτές. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται πρέπει 

να είναι περιεκτικά και να έχουν όση πληροφορία χρειάζεται. 

• να µειώνει όσο το δυνατόν τις πληροφορίες που χρειάζονται αποµνηµόνευση. Ο µαθητής δεν 

θα πρέπει αλλά και δεν µπορεί να θυµάται µια σειρά από ενέργειες που πρέπει να κάνει για 

να βρεθεί σε µια σελίδα ή να εκτελέσει κάποια ενέργεια. 

• η γεωγραφία της οθόνης να είναι οργανωµένη µε λογικό τρόπο. 

• να υπάρχει κείµενο ενεργής βοήθειας. Το εγχειρίδιο χρήσης και η online βοήθεια εδώ παίζουν 

το σηµαντικότερο ρόλο στην αρχή ευκολίας στην εκµάθηση. 

• ο µαθητής θα πρέπει να µπορεί να επικοινωνήσει µε πολλούς τρόπους µε το σύστηµα είτε µε 

το ποντίκι είτε µε το πληκτρολόγιο. 

• ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να περάσει από µία εργασία σε µια άλλη µε 

ευκολία και µε πολλούς τρόπους. Αυτό δίνει την δυνατότητα για γρηγορότερα µονοπάτια 

µεταξύ των εργασιών και συνεπώς, εξοικονόµηση χρόνου εργασίας. 

• να ζητά επαλήθευση µέσω µηνυµάτων διαλόγου πριν από κάθε καταστροφική εντολή έτσι 

ώστε να βοηθά τον χρήστη να αντιληφθεί το σφάλµα που τείνει να λάβει χώρα. 

• να δίνονται µηνύµατα λάθους. Όταν χρήστης εκτελεί µια λάθος εντολή πρέπει να  «συγχωρά» 

τα λάθη. Κάποια λάθη θα πρέπει να αγνοούνται ώστε να µην κουράζεται ο χρήστης και να 

τίθενται σε πρωταρχικό ρόλο όποτε αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. 

Σύµφωνα µε την δεύτερη αρχή που αναφέρεται στην αρχή της 

ευκαµψίας. Το σύστηµά µας πρέπει: 

• να έχει την άνεση να επικοινωνήσει µε πολλούς τρόπους µε το σύστηµα. Το ιδανικό θα ήταν 

να µπορεί να ενεργήσει όπως θέλει είτε µε το ποντίκι είτε µε το πληκτρολόγιο. 

• να έχει τη δυνατότητα να περάσει από µία εργασία σε µια άλλη µε ευκολία και µε πολλούς 

τρόπους. Αυτό δίνει την δυνατότητα για γρηγορότερα µονοπάτια µεταξύ των εργασιών και 

συνεπώς, εξοικονόµηση χρόνου εργασίας. 

Σύµφωνα µε την τρίτη αρχή πρέπει να υπάρχει ανθεκτικότητα του συστήµατος: 

• να ζητά επαλήθευση πριν από κάθε καταστροφική εντολή. 

• Αυτή η συζήτηση χρήστη και συστήµατος µέσω µηνυµάτων διαλόγου βοηθά τον χρήστη να 

αντιληφθεί πριν είναι πολύ αργά την καταστροφική ενέργεια του, το αντίστοιχο αποτέλεσµα 

της και να προσπαθήσει έστω και για τελευταία στιγµή να το αποτρέψει. 

• να επιτρέπει την αντιστροφή εντολών µε εντολές τύπου «Undo». 
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• να δίνονται µηνύµατα. Όταν χρήστης εκτελεί µια λάθος εντολή πρέπει να µπλοκάρεται και να 

µην αφήνεται από το σύστηµα να προχωρήσει παρακάτω για να συνεχίσει την εκτέλεση της 

υπόλοιπης. 

• να «συγχωρεί» τα λάθη. Κάποια λάθη µπορούν να παίζουν σηµαντικό ρόλο για το σύστηµα 

εκείνη την στιγµή. Αυτά θα πρέπει να αγνοούνται ώστε να µην κουράζεται ο χρήστης και να 

αποκτούν  πρωταρχικό ρόλο όποτε αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. 

Πρέπει στην συνέχεια θα δούµε την υλοποίηση του δικού µας συστήµατος σε συνδυασµό µε αυτούς 

τους κανόνες των τριών βασικών αρχών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εφαρµογή είναι µια ηλεκτρονική πλατφόρµα σχεδιασµένη µε την βοήθεια των γλωσσών html 

(version:5.0), pHp (version:5.3.8), και Javascript χωρίς άλλα εργαλεία δηµιουργίας και σχεδίασης 

σελίδων. Εκτελείται µε την βοήθεια ενός εικονικού server του Apache  και ενός συστήµατος 

διαχείρισης βάσης δεδοµένων του MySQL που βρίσκονται στον XAMPP contol panel (v3.1.0 3.1.0).  

Στην εφαρµογή χρησιµοποιούνται διαγράµµατα και γραφικοί πίνακες αποτελεσµάτων και βαθµών τα 

οποία έχουν δηµιουργηθεί µε την βοήθεια της PHP και µιας βιβλιοθήκης γραφηµάτων (JpGraph) 

κατασκευασµένης από την εταιρεία Asial. Το JpGraph είναι µια Object-Oriented βιβλιοθήκη 

γραφηµάτων για την PHP γραµµένη σε PHP και έτοιµη να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε 

πρόγραµµα PHP. Συγκεκριµένα στο πρόγραµµα έχει γίνει σύνδεση της βιβλιοθήκης µε την βάση 

δεδοµένων για δεδοµένα εισόδου. To JpGraph διαθέτει  ελεύθερη άδεια για µη επαγγελµατική χρήση 

και µπορεί κάποιος να το χρησιµοποιήσει κατεβάζοντάς το από την διεύθυνση http://jpgraph.net. 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ HTML 

H html είναι το ακρωνύµιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα µορφοποίηση 

υπερκειµένου) και είναι η βασική γλώσσα δόµησης σελίδων του World Wide Web. Χρησιµοποιείται 

για να σηµαίνει ένα τµήµα κειµένου και να το κάνει να εµφανίζεται καλύτερα. Επιτρέπει την 

ενσωµάτωση ήχου και εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά είχε κατασκευασθεί µε σκοπό µόνο την 

µορφοποίηση κειµένου, αλλά µεγάλωσε και ενσωµάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές. Η γλώσσα 

χρησιµοποιεί ένα αριθµό από tags για την µορφοποίηση κειµένου, για την δηµιουργία συνδέσµων 

(links) µετάβασης ανάµεσα στις σελίδες, για την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web 

Browser ανοίγει ένα αρχείο html τα στοιχεία (tags) µεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά µε 

αποτελέσµατα στην εµφάνιση και στην λειτουργικότητα της συγκεκριµένης σελίδας. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ MySQL 

Η MySQL είναι ένα σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης ανοικτού κώδικα όπως λέγεται (relational 

database management system - RDBMS) που χρησιµοποιεί την Structured Query Language (SQL), 

την πιο γνωστή γλώσσα για την προσθήκη, την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδοµένων σε µία 

Βάση ∆εδοµένων. Επειδή είναι ανοικτού κώδικα (open source), οποιοσδήποτε µπορεί να κατεβάσει 

την MySQL και να την διαµορφώσει σύµφωνα µε τις ανάγκες του σύµφωνα πάντα µε την γενική άδεια 

που υπάρχει. 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PHP 

Η PHP είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που σχεδιάστηκε για τη δηµιουργία δυναµικών σελίδων 

στο δυαδίκτυο και είναι επισήµως γνωστή ως HyperText preprocessor. Είναι µια server-side 

(εκτελείται στον διακοµιστή) scripting γλώσσα που γράφεται συνήθως πλαισιωµένη από HTML, για 

µορφοποίηση των αποτελεσµάτων. Αντίθετα από µια συνηθισµένη HTML σελίδα η σελίδα PHP δεν 

στέλνεται άµεσα σε έναν πελάτη (client), αντ' αυτού πρώτα αναλύεται και µετά αποστέλλεται το 

παραγόµενο αποτέλεσµα. Τα στοιχεία HTML στον πηγαίο κώδικα µένουν ως έχουν, αλλά ο PHP 

κώδικας ερµηνεύεται και εκτελείται. 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVASCRIPT 

Η JavaScript είναι γλώσσα προγραµµατισµού η οποία έχει σαν σκοπό την παραγωγή δυναµικού 

περιεχοµένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. To 

πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισµό τυποποίησης ECMA ονοµάζεται ECMAscript. 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΥΛ CSS 

Τα ∆ιαδοχικά Φύλλα Στυλ CSS (Cascading Style Sheets) είναι µια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει 

στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων, στυλ που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της εµφάνισης ενός 

εγγράφου που έχει γραφτεί µε µια γλώσσα σήµανσης. Πιο πρακτικά χρησιµοποιείται για τον έλεγχο 

της εµφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο 

της εµφάνισης µιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. 

Ο APACHE HTTP SERVER 

Συχνά αναφερόµενος απλά σαν Apache, είναι ένας webserver. Ο Apache αναπτύσσεται και 

συντηρείται από µια ανοικτή κοινότητα προγραµµατιστών υπό την αιγίδα του Apache Software 

Foundation. Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη για µια µεγάλη ποικιλία λειτουργικών συστηµάτων. Ο 
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Apache χαρακτηρίζεται ως ένα λογισµικό ανοικτού κώδικα. Από τον Απρίλιο του 1996 και µετά, ο 

Apache είναι ο 

πιο δηµοφιλής HTTP server του διαδικτύου. 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ XAMPP SERVER 

Το XAMPP είναι ένα χρήσιµο βοήθηµα που µας δίνει την δυνατότητα να κάνουµε τον υπολογιστή µας 

ένα web server και όχι µόνο. Προορίζεται κυρίως για όσους θέλουν εύκολα και γρήγορα να 

εγκαταστήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν και να δοκιµάσουν, τοπικά στον 

υπολογιστή τους, εφαρµογές για το διαδίκτυο.  

Kαι τα τρία βασικά συστατικά που χρειαζόµασταν (Apache, PHP, MySQL) είναι εργαλεία OpenSource 

τα οποία µπορούσαµε να τα βρούµε δωρεάν στο δίκτυο. Αντί όµως να τα κατεβάσουµε τµηµατικά και 

να κάνουµε µεµονωµένη εγκατάσταση του καθενός, βρήκαµε και διαλέξαµε την λύση του XAMPP. Το 

XAMPP είναι ακρωνύµιο και αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: 

• X (αναφέρεται στο «cross-platform» που σηµαίνει λογισµικό ανεξάρτητο πλατφόρµας) 

• Apache HTTP εξυπηρετητής 

• MySQL 

• PHP 

• Perl 

Το XAMPP είναι ένα ελεύθερο λογισµικό το οποίο περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων το οποίο 

µπορεί να εξυπηρετεί και δυναµικές ιστοσελίδες τεχνολογίας PHP/MySQL. Είναι ανεξάρτητο 

πλατφόρµας και τρέχει σε Microsoft Windows, Linux, Solaris, and Mac OS X και χρησιµοποιείται ως 

πλατφόρµα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων µε την τεχνολογίες όπως PHP, JSP και 

Servlets. 

Το XAMPP προϋποθέτει µόνο τα λογισµικά συµπίεσης αρχείων zip, tar, 7z ή exe κατά την διάρκεια 

της εγκατάστασης. Το XAMPP έχει δυνατότητα αναβάθµισης σε νέες εκδόσεις του εξυπηρετητή 

ιστοσελίδων http Apache, της βάσης δεδοµένων MySQL, της γλώσσας PHP και Perl. Το XAMPP 

συµπεριλαµβάνει επίσης τα πακέτα OpenSSL και το phpMyAdmin. Επίσηµα οι σχεδιαστές του 

XAMPP προόριζαν το λογισµικό ως εργαλείο ανάπτυξης και δοκιµής ιστοσελίδων τοπικά στον 

υπολογιστή χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να είναι δυνατή η χρήση του, 

πολλές σηµαντικές λειτουργίες ασφάλειας έχουν απενεργοποιηθεί. Στην πράξη το XAMPP ορισµένες 

φορές χρησιµοποιείται και για την φιλοξενία ιστοσελίδων. Υπάρχει ειδικό εργαλείο το οποίο περιέχεται 

στο XAMPP για την προστασία µε κωδικό των σηµαντικών µερών. Το XAMPP υποστηρίζει την 

δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων τύπου MySQL και SQLite.Όταν το XAMPP 
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εγκατασταθεί στον τοπικό υπολογιστή διαχειρίζεται τον localhost ως ένα αποµακρυσµένο κόµβο, ο 

οποίος συνδέεται µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων FTP. Η σύνδεση στον localhost µέσω του 

FTP µπορεί να γίνει µε το όνοµα χρήστη «newuser» και τον κωδικό «wampp». Για τη βάση 

δεδοµένων MySQL υπάρχει ο χρήστης «root» χωρίς κωδικό πρόσβασης. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MATHEDU 

Για να εγκαταστήσουµε την εφαρµογή Mathedu από το συνοδευτικό CD στον υπολογιστή µας θα 

χρειαστεί πρώτα να εγκαταστήσουµε τον Xampp Server. Για την εγκατάσταση του Xampp Server 

ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία: 

Ανοίγουµε την επίσηµη ιστοσελίδα του xampp που βρίσκεται στην διεύθυνση www.apachefriends.org 

και επιλέγουµε όπως φαίνεται στην παρακάτω σελίδα xampp.  
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Στην συνέχεια εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα και επιλέγουµε xampp for windows. 
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Από την επόµενη σελίδα και από την επιλογή download επιλέγουµε xampp. 
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τέλος από την παρακάτω οθόνη επιλέγουµε installer  
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και εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου µας ζητάει να αποθηκεύσουµε το αρχείο µε όνοµα 

xampp-win32-1.8.2-3-VC9-installer.exe. Για διευκόλυνση το αρχείο xampp-win32-1.8.2-3-VC9-

installer.exe υπάρχει στο CD. 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                              Τσουβελεκάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρµας για την εξάσκηση  και την αξιολόγηση µαθητών γυµνασίου στα µαθηµατικά 
 

29 

 

 

 Όταν ολοκληρωθεί  το κατέβασµα του αρχείου τότε θα εµφανιστεί το αρχείο στον υπολογιστή µας 

στον φάκελο που έχουµε ορίσει να κατεβαίνουν τα αρχεία (Ληφθέντα αρχεία) όπου και κάνουµε διπλό 

κλικ για να ξεκινήσουµε την εγκατάσταση. Ακολουθούµε τις προεπιλεγµένες επιλογές και 

ολοκληρώνουµε την εγκατάσταση. Από το έναρξη/όλα τα προγράµµατα/xampp/xampp control 

panel κάνουµε δεξί κλικ πάνω στο xampp control panel, επιλέγουµε create shortcut  και 

δηµιουργούµε το παρακάτω εικονίδιο. 

 

 

 

Κατόπιν αντικαθιστούµε τον φάκελο htdocs που βρίσκεται στην διεύθυνση C:\xampp\htdocs µε τον 

φάκελο htdocs που βρίσκεται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει αυτήν την εργασία. 

Αν κάνουµε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του xampp control panel µπορούµε να ενεργοποιήσουµε 

όλες τις υπηρεσίες (services). Από το παρακάτω παράθυρο διαλόγου επιλέγουµε start για την 

επιλογή Apache και MySQL και παίρνουµε το δεύτερο παράθυρο διαλόγου όπου έχουν 

ενεργοποιηθεί Apache και MySQL. 
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Τέλος θα πρέπει να δηµιουργήσουµε την βάση (login_db). Επιλέγουµε το Admin του MySQL  και 

έχουµε την παρακάτω οθόνη. ∆ηµιουργούµε την βάση login_db και στην συνέχεια κάνουµε εισαγωγή 

αναζητώντας το αρχείο login_db.sql που βρίσκεται στον φάκελο  htdocs. 

 

 

 

 

 

 

 

Για να εκτελέσουµε την εργασία πληκτρολογούµε στην γραµµή διευθύνσεων ενός φυλλοµετρητή την 

διεύθυνση http://localhost.  
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∆΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 

Χρήστης του προγράµµατος µπορεί να γίνει είτε ένας µαθητής µετά από εγγραφή στην βάση 

δεδοµένων του είτε ένας καθηγητής.  

Στην αρχική οθόνη (εικόνα 1) υπάρχουν δύο επιλογές: 

• Είσοδος Μαθητή. 

• Είσοδος Καθηγητή. 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική οθόνη προγράµµατος 

 

Στα παράθυρα της εφαρµογής υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

• ΑΡΧΙΚΗ που µας οδηγεί στο αρχικό παράθυρο. 

• ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ που µας οδηγεί στο προηγούµενο παράθυρο. 

• ΕΞΟ∆ΟΣ που µας οδηγεί εκτός εφαρµογής. 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                              Τσουβελεκάκης ∆ηµήτριος 

∆ηµιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρµας για την εξάσκηση  και την αξιολόγηση µαθητών γυµνασίου στα µαθηµατικά 
 

34 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ. 

Από την Εικόνα 1: Αρχική οθόνη προγράµµατος επιλέγουµε είσοδος µαθητή. Αν ο µαθητής δεν είναι 

γραµµένος επιλέγει Εγγραφή (εικόνα 2) και του εµφανίζεται το παράθυρο εγγραφής µαθητή (εικόνα 

3). Αφού πληκτρολογήσει όλα τα στοιχεία του και οπωσδήποτε τα υποχρεωτικά, πρέπει να δώσει 

προσοχή στην επιλογή της τάξης, γιατί σε περίπτωση λάθους το πρόγραµµα δεν του επιτρέπει την 

αλλαγή τάξης. 

Ως  εγγεγραµµένος µαθητής έχει την δυνατότητα να συνδεθεί (εικόνα 2) δίνοντας το username και το 

password που ήδη έχει. 

 

 

 

Εικόνα 2: Σύνδεση Μαθητή-Εγγραφή νέου Μαθητή  
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Εικόνα 3: Εγγραφή µαθητή 

 

 

Έχοντας δώσει το username και το password και επιλέγοντας σύνδεση αν τα στοιχεία που δόθηκαν 

είναι σωστά τότε περνάµε στην Είσοδο Μαθητή (εικόνα 4) αφού η είσοδος του  έγινε µε επιτυχία.  
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Εικόνα 4: Είσοδος µαθητή 

 

 

 

 

∆ιαφορετικά επανεµφανίζεται η Σύνδεση Μαθητή (εικόνα 5) που ενηµερώνει τον µαθητή ότι έδωσε 

λάθος username ή password ή ότι δεν έχει κάνει εγγραφή. 
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Εικόνα 5: Σύνδεση µαθητή-Εγγραφή νέου Μαθητή 

 

 

 

Κατά την αρχική εγγραφή του ο µαθητής καλό είναι να προσέξει την ορθή καταχώρηση των στοιχείων 

του.  
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Εικόνα 6: Εγγραφή µαθητή 

 

 

Μετά την καταχώρηση  επιλέγει προεπισκόπηση, περνάει στο παράθυρο της εικόνας 7 που του 

δίνεται µια δεύτερη ευκαιρία να κάνει έναν έλεγχο στα στοιχεία του και να διορθώσει κάποιο πεδίο 

που τυχόν έκανε λάθος. Στη  περίπτωση που έχει αφήσει κενό κάποιο από τα υποχρεωτικά πεδία του 

βγάζει κατάλληλο µήνυµα.  
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Εικόνα 7: Προεπισκόπιση 

 

 

 

Αφού τα στοιχεία του µαθητή είναι σωστά επιλέγει καταχώρηση και περνάει στο παράθυρο της 

εικόνας 8 όπου βλέπει ότι η εγγραφή του έγινε µε επιτυχία. 
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Εικόνα 8: Εγγραφή µαθητή 

 

 

 

 

 

Πατώντας συνέχεια είτε από την εικόνα 4 (είσοδος µαθητή) ή από την εικόνα 8 (εγγραφή µαθητή) 

περνάει στο βασικό παράθυρο της εφαρµογής Μαθηµατικά Α’ γυµνασίου (εικόνα 9). 
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Εικόνα 9: Μαθηµατικά Α Γυµνασίου 
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Από την επιλογή θέλω να αλλάξω τα στοιχεία µου  έχει  την δυνατότητα να κάνει αλλαγή  σε κάποιο 

από τα στοιχεία του   (εικόνα 10), εκτός από το username το password και την τάξη. 

 

 

Εικόνα 10: Αλλαγή στοιχείων 

 

Επιλέγοντας προεπισκόπηση και στη συνέχεια καταχώρηση κάνουµε τις αλλαγές στα στοιχεία µας. 
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ΒΟΗΘΕΙΑ 

Από την επιλογή Βοήθεια παίρνω πληροφορίες για την λειτουργία του προγράµµατος. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Επιλέγοντας από τα µαθήµατα κάποιο κεφάλαιο (π.χ. το 1
ο
 Κεφάλαιο) παίρνουµε το παρακάτω 

παράθυρο (εικόνα 11). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Μαθηµατικά Α Γυµνασίου (Κεφάλαιο 1
ο
) 
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Μπορούµε να επιλέξουµε κάποια παράγραφο για να δούµε στοιχεία θεωρίας ή κάποιο τεστ. 

ΘΕΩΡΙΑ 

Επιλέγοντας από την εικόνα 11  για παράδειγµα την παράγραφο «1.1 Οι φυσικοί αριθµοί-∆ιάταξη 

φυσικών-Στρογγυλοποίηση» παίρνουµε το παρακάτω παράθυρο (εικόνα 12) µε στοιχεία θεωρίας. 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Μαθηµατικά Α Γυµνασίου (Θεωρία) 
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ΤΕΣΤ 

Από την εικόνα 11 επίσης µπορούµε να επιλέξουµε ένα τεστ για παράδειγµα το 3
ο
 τεστ όπως φαίνεται 

παρακάτω (εικόνα 13). 
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Εικόνα 13: Επίλυση τεστ 

 

 

 

Το τεστ έχει 10 ασκήσεις διαφόρων τύπων. Αφού δώσει τις απαντήσεις,  επιλέγοντας αποστολή 

περνάει στο επόµενο παράθυρο µε τα αποτελέσµατα του τεστ (εικόνα 14).  
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Εικόνα 14: Αποτελέσµατα  τέστ  
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Στο αποτέλεσµα του τεστ βλέπει το σύνολο των µονάδων, σε πόσες ασκήσεις απάντησε 

σωστά, σε πόσες απάντησε λάθος και σε πόσες δεν έδωσε απάντηση. Το δε πρόγραµµα τον 

συµβουλεύει αν πρέπει να συνεχίσει ή αν πρέπει να επαναλάβει το τεστ.   
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ΠΡΟΟ∆ΟΣ 

Επιλέγοντας Πρόοδος περνάει στο παρακάτω παράθυρο (εικόνα 15) όπου έχει την δυνατότητα να 

δει την πρόοδο του σε λίστα (εικόνα 16) ή την πρόοδο του σε γράφηµα (εικόνα 17).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Η Πρόοδος µου. 
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Εικόνα 16: Η Πρόοδός µου σε λίστα 
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Εικόνα 17: Η πρόοδος µου σε γραφική παράσταση. 
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ΑΠΟΡΙΕΣ 

Επιλέγοντας Απορίες περνάει στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 18) όπου έχει τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσει µε τον καθηγητή και να εκθέσει τις απορίες του.  

 

 

 

 

Εικόνα 18: Οι Απορίες µου 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Επιλέγοντας Βιβλιοθήκη περνάει στο παρακάτω παράθυρο (εικόνα 19) όπου έχει τη δυνατότητα να 

δει: 

• Το σχολικό βιβλίο σε ηλεκτρονική µορφή. 

• Βιβλίο µε ερωτήσεις θεωρίας και απαντήσεις. 

• Θέµατα εξετάσεων από σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆’ Αθήνας (Σχολικός 

Σύµβουλος Μαθηµατικών Ν. Βασιλάς) 

• Τεύχη από το περιοδικό Ευκλείδης. 

 

 

 

Εικόνα 19: Βιβλιοθήκη 
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

Από την Εικόνα 1: Αρχική οθόνη προγράµµατος επιλέγει είσοδος καθηγητή και περνάει στο 

παράθυρο της εικόνας 20. Ο καθηγητής επιλέγει ως όνοµα χρήστη admin και συνθηµατικό το ίδιο.  

 

 

 

 

Εικόνα 20: Σύνδεση Καθηγητή 

 

 

 

 

Επιλέγει σύνδεση και οδηγείται στο παράθυρο της εικόνας 21 όπου επιβεβαιώνεται η είσοδός του 

στην εφαρµογή. 
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Εικόνα 21: Είσοδος Καθηγητή 

 

 

 

Πατώντας ΣΥΝΕΧΕΙΑ οδηγείται στο παράθυρο  της εικόνας 22 όπου επιλέγει τάξη µε την οποία θα 

ασχοληθεί. 
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Εικόνα 22: Επιλογή τάξης 

 

 

 

 

Πατώντας ΣΥΝΕΧΕΙΑ οδηγείται στο παράθυρο της εικόνας 23 όπου µπορεί να επιλέξει να δει την 

πρόοδο είτε όλων των µαθητών της τάξης, είτε µεµονωµένα όποιου µαθητή επιθυµεί (εικόνες 24, 25). 
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Εικόνα 23: Η πρόοδος των µαθητών 
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Εικόνα 24: Η πρόοδος των µαθητών της τάξης 
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Εικόνα 25: Επιλογή Μαθητή 

 

 

Στην επιλογή µεµονωµένου µαθητή έχει την επιπλέον  δυνατότητα να δει την πρόοδό του είτε µε 

πίνακα είτε µε γράφηµα (εικόνα 26). 
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Εικόνα 26: Η πρόοδος του µαθητή σε Λίστα ή σε γράφηµα 

 

 

 

Με την επιλογή Σε λίστα βλέπει την πρόοδο του µαθητή µε πίνακα (εικόνα 27). 

Με την επιλογή Σε γραφική παράσταση βλέπει την πρόοδο του µαθητή µε γράφηµα (εικόνα 28). 
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Εικόνα 27: Η πρόοδος του µαθητή σε λίστα 
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Εικόνα 28: Η πρόοδος του µαθητή σε γράφηµα 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  

Ο χρόνος ενασχόλησης των µαθητών µε κάποιο µάθηµα και η επικοινωνία  µε τον καθηγητή είναι 

πολύ περιορισµένος στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου και για αυτό η ανάγκη για αποµακρυσµένη 

εκπαίδευση µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πια επιβεβληµένη. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της µεταπτυχιακής αυτής διατριβής αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 

εκπαιδευτικό λογισµικό εκµάθησης των µαθηµατικών σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

(Γυµνασίου) µε δυνατότητα επικοινωνίας και εκπαίδευσης από απόσταση. Οι  δυνατότητες του 

προγράµµατος είναι:  

Α) για τον µαθητή 

� εµπεδώνει τη θεωρία µε πρακτικές εφαρµογές 

� εµβαθύνει µε κλιµακούµενη εξάσκηση 

� αυτοαξιολογείται µε ικανό αριθµό τεστ 

Β) για τον καθηγητή 

� παρακολουθεί την πρόοδο των µαθητών 

� επικοινωνεί µε τους µαθητές του 

� εξάγει συµπεράσµατα 

Μια µελλοντική επέκταση του προγράµµατος θα περιλάµβανε: 

� ολοκλήρωση της πλατφόρµας µε όλα τα κεφάλαια της Α’ Γυµνασίου σε πρώτη φάση και 

στη συνέχεια µε τις άλλες δύο τάξεις του Γυµνασίου. 

� να προστεθούν λυµένες ασκήσεις για ευκολότερη και βαθύτερη κατανόηση του 

αντικειµένου. 

� να υπάρχει δυνατότητα δυναµικής προσθήκης υλικού από τον καθηγητή. 
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