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Πεπίλητη 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά θαη ηνλ αζιεηηζκφ θαη ζην πψο απηή κπνξεί λ’ 

απνηειέζεη θίλεηξν, ψζηε αθφκα θαη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

νη νπνίνη έρνπλ απνιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο γεσκεηξίαο, λα δείμνπλ κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε θαη λα 

θαηαπηαζηνχλ κε ηδηαίηεξν δήιν κε ηελ επίιπζε κηαο θαηάζηαζεο πξνβιήκαηνο 

αθνινπζψληαο ηα βήκαηα  ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο.    

 

Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ΣΠΔ ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ην πψο απηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ΑΠ.                            

Αθνινπζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζχλδεζε καζεκαηηθψλ θη αζιεηηζκνχ ζε 

ΑΠ  άιισλ ρσξψλ. 

 

Δλ ζπλερεία, γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή δχν δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ε 

πξψηε ζε δχν ηκήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο θαη ε δεχηεξε ζε δχν ηκήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο 

ζε γεληθά ιχθεηα  ηνπ Πεηξαηά, θαζψο θαη ησλ αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ  νη 

νπνίνη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θιήζεθαλ λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα γεσκεηξίαο 

εκπλεπζκέλν απφ ηνλ αζιεηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ρψξν ηνπ 

πνδνζθαίξνπ θαη ζηε δεχηεξε νη καζεηέο θιήζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ζηαηηζηηθήο, λα θάλνπλ κία έξεπλα ζρεηηθή κε ην πνδφζθαηξν πάιη θαη λα 

παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ηφζν κε ηε βνήζεηα 

ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ φζν θαη κε θαηάιιεια γξαθήκαηα. 

 

Σέινο, αθνινπζνχλ πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ βαζηζκέλα ζε δηάθνξα αζιήκαηα, 

θαζψο θαη  ην πψο θάπνηα απ’ απηά κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ καζεκαηηθφ 

ινγηζκηθφ (geogebra) ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. 
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Δςσαπιζηίερ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή πκεψλ Ρεηάιε γηα ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε, φπνηε θη αλ ηνπ ηε 

δήηεζα, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ.   

 

Παξάιιεια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηα ππφινηπα κέιε θαζεγεηέο ηεο 

επηηξνπήο εμέηαζεο, ηελ θπξία Παξαζθεπά Φσηεηλή θαη ηελ θπξία Πξέληδα 

Αλδξηάλα. 

 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη ζην ππφινηπν δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ΠΜ,  γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ  απφ κέξνπο κνπ επηηπρή 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ παξφληνο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1 Ένα αςθόπμηηο επώηημα ή μια απλή δικαιολογία; 

Γελ κπνξψ λα θαληαζηψ φηη ππάξρεη θαζεγεηήο καζεκαηηθψλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν νπνίνο λα κελ έρεη θιεζεί λα απαληήζεη έζησ θαη 

κηα θνξά ζην εχινγν(?) εξψηεκα, πνπ κπνξεί λα ηνπ έρνπλ απεπζχλεη θάπνηνο ή 

θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, φπσο : «Πνπ ζα κνπ ρξεηαζηνύλ ηα καζεκαηηθά 

θύξηε;» ή έζησ θάπνην παξεκθεξέο εξψηεκα. Καη ραξαθηεξίδσ ην εξψηεκα απηφ 

σο εχινγν κε εξσηεκαηηθφ, γηαηί κπνξεί λα είλαη φλησο έλα απζφξκεην απφ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, αγσληψδεο εξψηεκα, κπνξεί φκσο θαη λ’ απνηειεί κηα 

δηθαηνινγία ψζηε λα κε ζπκκεηέρεη ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπληειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ. 

Ζ ζπλεζηζκέλε απάληεζε πνπ δίλεηαη ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δειαδή φηη «Τα 

καζεκαηηθά είλαη ρξήζηκα θαη  ρσξίο απηά ε δσή καο δε ζα ήηαλ όπσο ηε 

γλσξίδνπκε», είλαη πξνθαλέο πσο δελ κπνξεί λ’ αθήζεη θαλέλαλ απφ ηνπο καζεηέο 

ηθαλνπνηεκέλν.  

Πάλησο, κηα απφ ηηο πην εχζηνρεο απαληήζεηο ζην παξαπάλσ εξψηεκα, βξίζθεηαη 

ζην αθφινπζν απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ Νηελί Γθεηδ κε ηίηιν «Δμεγψληαο ηα 

καζεκαηηθά ζηηο θφξεο κνπ» 

“ « Ο θόζκνο ζηνλ νπνίν δνύκε θπξηαξρείηαη από ηα καζεκαηηθά, αιιά ηελ ίδηα 

ζηηγκή ηα καζεκαηηθά κπαίλνπλ ζην ππόγεην, γίλνληαη αόξαηα. Είλαη θξπκκέλα ζηηο 

νηθηαθέο ζπζθεπέο, πίζσ από ηηο νζόλεο ησλ ππνινγηζηώλ, πίζσ από ηηο εληνιέο ηνπ 

πξνπνλεηή πνπ ζπδεηά ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ παηρληδηνύ θιπ. Είλαη δύζθνιν λα 

θαληαζηώ θάηη ζην νπνίν δελ εκπιέθνληαη ηα καζεκαηηθά». Απηή είλαη ε θαλεξή 

γνεηεία ησλ καζεκαηηθώλ γηα ηνλ θαζεγεηή Νηειβέλ θαη ζπλερίδεη «Εθαξκόδνληαη 

παληνύ: από ηα ζηίγκαηα ησλ ιενπαξδάιεσλ, κέρξη ην πώο θηλνύληαλ νη 

δεηλόζαπξνη. Από ηηο κεζόδνπο λίθεο ζηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο κέρξη ην πώο 

ράλεη θάπνηνο ιεθηά ζηνλ ηδόγν θαη ηηο αζθάιεηεο γηα ηνλ θαηξό.» Τα καζεκαηηθά 

είλαη παληαρνύ παξόληα ζηε θύζε θαη ηε δσή καο. Βξίζθνληαη ζηα πξάγκαηα πνπ 

βιέπνπκε θη αγγίδνπκε. Είλαη ε παγθόζκηα γιώζζα ηεο θύζεο θη αγγίδνπλ θάζε 

πηπρή ηνπ ζύγρξνλνπ βίνπ. ”   
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Σα καζεκαηηθά ινηπφλ είλαη παληνχ ζηε δσή καο, φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

είλαη θξπκκέλα θαη ρξεηάδεηαη ππνκνλή θαη πξνζπάζεηα γηα λα κπνξέζνπκε λα ηα 

αλαθαιχςνπκε. Οη καζεηέο καο, ηνπιάρηζηνλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο,  

δελ κπνξνχλ  θαληαζηνχλ πσο ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θξχβεη καζεκαηηθά θαη 

αλαθέξνκαη θαηά πξψην ιφγν ζηελ ηερλνινγία, κε ηελ νπνία είλαη ηφζν 

εμνηθεησκέλνη, φπσο ηα έμππλα θηλεηά, νη ηακπιέηεο, νη Ζ/Τ. Δπίζεο αγλννχλ φηη 

ηα καζεκαηηθά είλαη ε γιψζζα πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη πνιιέο άιιεο 

επηζηήκεο φπσο ε θπζηθή, ε ηαηξηθή, ηα νηθνλνκηθά. Μαζεκαηηθά φκσο 

ζπλαληάκε θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δσήο καο, φπσο ε ηέρλε , ν πνιηηηζκφο, ν 

αζιεηηζκφο, ε κνπζηθή θαη φπνπ αιινχ κπνξεί λα θαληαζηεί θάπνηνο. 

 

1.2 Λίγερ ζκέτειρ για ηη σπηζιμόηηηα ηυν μαθημαηικών  

ηα εξσηήκαηα πεξί ρξεζηκφηεηαο ή κε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή καο 

δσή, κηα ραιαξή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, κπνξεί λα νδεγήζεη έλα καζεηή θαη φρη 

κφλν, ζην εζθαικέλν ζπκπέξαζκα πσο πέξα απφ ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο,  ζηελ 

θαζεκεξηλή καο δσή, ηα ππφινηπα καζεκαηηθά είλαη αδηάθνξα. Σα πξάγκαηα 

φκσο δελ είλαη έηζη. Απηφ ην νπνίν έρνπλ αλάγθε νη καζεηέο θαη ζην νπνίν 

ζηνρεχνπλ  ηα  ΑΠ καζεκαηηθψλ είλαη, λα πηνζεηήζνπλ κηα επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία φζνλ αθνξά  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέπηνληαη  θαη θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ απζεληηθά πξνβιήκαηα-θαηαζηάζεηο, ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

ελεξγνπνηνχλ-αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο πλεπκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπο, 

καζαίλνπλ λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο, λα ειέγρνπλ θαη λα θαηαιήγνπλ ζε θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα θαζψο 

θαη λα αμηνινγνχλ ην θαηά πφζν απηά είλαη νξζά. Έηζη νη καζεηέο εληζρχνπλ ην 

ραξαθηήξα ηνπο κε ζεκαληηθέο αξεηέο φπσο είλαη ε αθξίβεηα, ε ζαθήλεηα, ε 

ιηηφηεηα, ε ινγηθή, ε κεζνδηθφηεηα, ε ζχλζεζε, ε αλάιπζε, ε αθαίξεζε, ε 

γελίθεπζε,  ε επηρεηξεκαηνινγία, ε   ζπκπεξαζκαηνινγία. ια ηα παξαπάλσ 

ζπληεινχληαη, φηαλ ε καζεκαηηθή γλψζε δελ πξνζθέξεηαη ζαλ έλα έηνηκν πξντφλ 

ζηνπο καζεηέο, αιιά φηαλ ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ, λα 

αλαθαιχπηνπλ ηε γλψζε κφλνη ηνπο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη νη 

ζηφρνη νη νπνίνη ηίζεληαη απφ ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ Μαζεκαηηθψλ . 
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1.3  Σο επεςνηηικό ππόβλημα 

Δπαλεξρφκαζηε ζην εξψηεκα ην νπνίν ζέηνπλ νη καζεηέο φζνλ αθνξά ηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ. πνηα απάληεζε θη αλ δνζεί, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη απφ κφλε ηεο λ’ αιιάμεη ηελ αδηάθνξε ζηάζε πνπ 

δείρλνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. Ο ιφγνο 

είλαη πξνθαλήο γηα εκάο πνπ δνχκε θαζεκεξηλά  ηνπο καζεηέο καο ζην ζρνιείν. 

Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γη’ απηνχο είλαη λα ηνπο πξνζθέξνληαη γλψζεηο πνπ λα 

έρνπλ πξαθηηθή θαη άκεζε εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, λα ηνπο 

πξνζθέξεηαη θάηη δειαδή ην ρεηξνπηαζηφ. Κάζε ηη άιιν θαη εηδηθφηεξα, θάζε ηη 

πνπ ην ζεσξνχλ αθεξεκέλν, φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, δελ ηνπο ζπγθηλεί, δελ 

ηνπο παξαθηλεί, δελ  πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο ,εθηφο θη αλ  πεηζηνχλ φηη είλαη 

φλησο θάηη ρξήζηκν θαη κε πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν γίλεηαη ζπλήζσο, ρσξίο λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε  ζηηο πνιπδηάζηαηεο εθαξκνγέο  πνπ έρνπλ απηά ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαγκαηηθή δσή, αιιά ππνζέηνληαο πψο θάπνηα ζηηγκή, ε 

απνθηεζείζα γλψζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο ππφ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο, φπνηε θη φπσο απηφ απαηηεζεί, θάπνηα ζηηγκή ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη πηπρέο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

απαηηείηαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο γλψζεο δελ είλαη ηφζν εκθαλείο ζηνπο 

καζεηέο, κε απνηέιεζκα ε κάζεζε λα θαίλεηαη ζ’ απηνχο πσο δελ έρεη λφεκα. 

πλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο, πσο ε δηδαζθαιία κπνξεί θαη λα κελ ρξεζηκνπνηεί 

ξεαιηζηηθά ζελάξηα εθαξκνγήο   ηεο γλψζεο, δελ είλαη ηπραίν πνπ νη καζεηέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Με ιίγα ιφγηα νη καζεηέο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηεξνχληαη θηλήηξσλ-εξεζηζκάησλ γηα κάζεζε. 

Απηφ πνπ καο απαζρνιεί, ινηπφλ, είλαη ην πψο ζα θηλεηνπνηεζεί ν καζεηήο ψζηε 

λ’ απνθηήζεη θίλεηξν γηα κάζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Bruner.. ην πιαίζην απηφ, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη φινη ζρεδφλ νη καζεηέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ, 

είηε σο αζιεηέο νη ίδηνη, είηε σο ζεαηέο παξαθνινπζψληαο δηάθνξεο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζθεθηφκαζηε πσο ε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

βαζηζκέλα ζηνλ αζιεηηζκφ, ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξν 

ζην καζεηή λα αζρνιεζεί κε ηελ επίιπζή ηνπο. Κξχβνληαο ηα καζεκαηηθά κέζα 

ζηα αζιήκαηα θαινχκε ηνλ καζεηή λα ελεξγνπνηεζεί, λα δηεξεπλήζεη θαη λα 

αλαθαιχςεη ηε καζεκαηηθή δηάζηαζε πνπ δηέπεη ηνλ αζιεηηζκφ.  

Σν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ινηπφλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη ην εμήο: εάλ 

δψζνπκε ζηνπο καζεηέο έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηνλ αζιεηηζκφ, 
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ηνπο θεληξίδνπκε ην ελδηαθέξνλ λα πξνζπαζήζνπλ λα ην επηιχζνπλ, 

εκπιεθφκελνη ζηα γξαλάδηα ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή, ηνπ εκςπρσηή ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο (Ράπηεο - Ράπηε, 2007), ελψ απφ πιεπξάο καζεηψλ 

απαηηείηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή εκπινθή ηνπο; Κη αθφκα, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα 

πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, δξα εληζρπηηθά ζηελ θηλεηνπνίεζε θη 

εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; Ή κήπσο ηειηθά δελ 

πξφθεηηαη λα ζπληειεζηεί  άμηα ιφγνπ κεηαβνιή ζηε ζηάζε ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

2.1 Διζαγυγή 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο εζηηάδνπλ ζηηο παξακέηξνπο 

εθείλεο νη νπνίεο ζα κεηεμειίμνπλ ηα παξαδνζηαθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, 

θαζψο νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ραξαθηεξίδνληαη σο κε επαξθείο σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα ηε κειινληηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Κξίλεηαη, ινηπφλ αλαγθαία, ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γηλφηαλ ε δηδαζθαιία κέρξη ηφηε, ζχκθσλα κε λέεο ζεσξίεο κάζεζεο νη νπνίεο 

εκθαλίζηεθαλ ζην πξνζθήλην θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία                  

λέσλ εξγαιείσλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο. 

 ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα  εθπαίδεπζεο ν εθπαηδεπηήο είλαη ε απζεληία πνπ 

κεηαθέξεη ηε γλψζε ζην καζεηή, δειαδή ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζεσξείηαη 

θπξίαξρνο, ελψ ηνπ καζεηή παζεηηθφο, σο απιφο δέθηεο ηεο γλψζεο. Ζ 

επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζην πεδίν ηεο κάζεζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη αλαηξέςεη αξθεηά απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο. Ο καζεηήο πιένλ ζεσξείηαη απηνηειήο νληφηεηα κάζεζεο, κε ηα 

δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε ζπληειείηαη κέζα ζε ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο. ’ απηφ ζπληειεί θαη ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ κάζεζε είλαη πιένλ κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζψο ν καζεηήο 

απηελεξγεί θαη ζπζρεηίδεη ηε λέα γλψζε κε ηελ πξνυπάξρνπζα θαζψο θαη κε ηηο 

πξφηεξεο εκπεηξίεο ηνπ.  

 

2.2 Ζ εξέλιξη ηυν απότευν για ηη μάθηζη 

Ζ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίζηεθε θαηά ηα πξφηππα ηεο βηνκεραληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, απφ καδηθφηεηα, κεραλνπνηεκέλν ραξαθηήξα παξαγσγήο, 

νξγαλσηηθή θαη δνκηθή ηεξαξρία (Μαηζαίνπ, 2000). Αξρηθφ, θαζψο θαη ηειηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο, φζνλ αθνξά ηε γλψζε, απνηειεί ν δάζθαινο, κε ην καζεηή λα 

σζείηαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζ’ έλαλ παζεηηθφ ξφιν απνδνρήο ησλ φζσλ 

“ζεξβίξνληαη” απφ ηνλ παληνγλψζηε δάζθαιν πξνο απηφλ. Ζ γλψζε κε ηνλ ηξφπν 

πνπ απηή πξνζθέξεηαη, είλαη εληαία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πεξηερφκελν 
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αμηψλ, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ραξαθηήξα απφ εζηθήο πιεπξάο θαη κηαο 

πξνζσπηθφηεηαο νινθιεξσκέλεο (Αγγειφπνπινο θ.ά., 2002). Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν δάζθαινο ζεσξήζεθε ν κνλαδηθφο θη απφιπηνο πάξνρνο ηεο γλψζεο, κε 

ην καζεηή ζηνλ παζεηηθφ ξφιν ηνπ δέθηε θαη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία απφιπηε γξακκηθφηεηα. ε αληηδηαζηνιή ησλ παξαπάλσ, 

νη ζχγρξνλεο απφςεηο πεξί κάζεζεο ππνζηεξίδνπλ πσο θάζε καζεηήο είλαη 

μερσξηζηή νληφηεηα, κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα νπνία κπνξεί λα 

καζαίλεη, αμηνπνηψληαο ηα έηζη ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν κάζεζεο. ’ απηφ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νη ΣΠΔ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ην δπλακηθφ 

πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαζψο ζχκθσλα κε 

έξεπλεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ πην απνηειεζκαηηθά κέζα ζε CSCL πεξηβάιινληα, 

δειαδή ζε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ο καζεηήο 

αλαιακβάλεη πιένλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο γλψζεο, ζ’ 

έλα απζεληηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην νπνίν αλαπηχζζεη ζπζρεηίζεηο κε 

πξφηεξεο γλψζεηο θη εκπεηξίεο. Πιένλ, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ηα ελδηαθέξνληα, νη 

ζηάζεηο , νη θιίζεηο, ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο. Έηζη θξίλεηαη απνιχησο 

αλαγθαία ε κεηαηφπηζε απφ ην παξαδνζηαθφ κεησπηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ζ’ 

έλα λέν πιαίζην κάζεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη αιιάδνληαο ξηδηθά ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα
1
: 

 

Υαπακηηπιζηικά μεηυπικού 

μονηέλος διδαζκαλίαρ 

Υαπακηηπιζηικά ζύγσπονος 

μονηέλος διδαζκαλίαρ 

Ο καζεηήο απνδέρεηαη παζεηηθά ηε 

γλψζε 

Ο καζεηήο αλαθαιχπηεη θαη θαηαθηά ηε 

γλψζε 

Ζ κάζεζε είλαη κία αηνκηθή δηαδηθαζία Ζ κάζεζε είλαη θνηλσληθή δηαδηθαζία 

Ζ κάζεζε είλαη γξακκηθή Ζ κάζεζε είλαη ζθαηξηθή 

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη ζηε γλσζηηθή 

αλεπάξθεηα ηνπ καζεηή 

Ζ κάζεζε εζηηάδεηαη  ζηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

καζεηή 

Μνλαδηθέο πεγέο γλψζεο είλαη ν 

δάζθαινο θαη ην βηβιίν 

Πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο 

γλψζεο 

Ο δάζθαινο αλαπαξάγεη ηε γλψζε Ο καζεηήο παξάγεη ηε γλψζε 

Ζ γλψζε κεηαθέξεηαη απφ ην δάζθαιν Ζ γλψζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ 

 

                                                           
1
 Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γεληθνχ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ επηκνξθσηψλ, ΣΠΔ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΔ ΜΑΘΖΖ-ΟΗ ΣΠΔ Χ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΓΡΑΖ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ (2006). 
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  Ζ κεηαθνξά απφ ην παξαδνζηαθά ζηα ζχγρξνλα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο πξνυπνζέηεη θαη ηελ αιιαγή ζηνπο ξφινπο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηή φζν θαη 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. πγθεθξηκέλα ν δάζθαινο απφ απιφο κεηαθνξέαο ηεο 

γλψζεο, αλαιακβάλεη ην ξφιν ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο κάζεζεο πξνο φθεινο ησλ 

καζεηψλ ηνπ. Απηή ε αιιαγή ξφινπ δε ζπληειείηαη έηζη απιά, αιιά απαηηεί απφ 

πιεπξάο δαζθάινπ αιιαγή εθπαηδεπηηθήο ζηάζεο, λέα γλψζε θαζψο θαη 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηηέιεζε ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ. Οη 

δε καζεηέο ηνπ, απφ παζεηηθνί δέθηεο γίλνληαη ζπκκέηνρνη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

γλψζεο, αλαιακβάλνπλ δειαδή ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

ζπζρεηίδνληαο θάζε ηη λέν κε πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη πξφηεξεο εκπεηξίεο ηνπο. 

Ζ αιιαγή απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ηηο ΣΠΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζην καζεζηαθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην ησλ καζεηψλ 

(Βνζληάδνπ, 2006). 

 

2.3  Βαζικέρ απσέρ για ζυζηή κι αποηελεζμαηική μάθηζη 

Σν 2001 δεκνζηεχζεθε
2
 απφ ηε ΓΑΔ θαη ην ΓΓΔ ηεο UNESCO, κία έθζεζε 

(Βνζληάδνπ ., 2001), ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθαλ κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά 

πνξίζκαηα εξεπλψλ απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο. Οη έξεπλεο απηέο 

έθεξαλ ζην πξνζθήλην λέεο ηδέεο γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ην πψο 

εμειίζζεηαη ε γλψζε, κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηε θηινζνθία θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ ζχγρξνλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζηα ζρνιεία, κε απψηεξν ζηφρν έλα πην 

καζεηνθεληξηθφ  εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη έξεπλεο ινηπφλ θαηαιήγνπλ ζηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ κάζεζε ζπληειείηαη κέζσ ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο θη εκπινθήο ηνπ 

καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη, εάλ ν εθπαηδεπηηθφο 

δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν καζεηήο ελζαξξχλεηαη 

λα ζέηεη ηνπο δηθνχο ηνπ καζεζηαθνχο ζηφρνπο, λα δηεξεπλά, λα θαηαλνεί 

θαη θαηά ζπλέπεηα λα καζαίλεη. 

 Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπληειεί ζηε κάζεζε, ζχκθσλα κε αξθεηνχο εξεπλεηέο. χκθσλα κε 

ηνλ Vygotsky, ηα παηδηά καζαίλνπλ εζσηεξηθεχνληαο ζπλήζεηεο, ηδέεο, 

ιεμηιφγην, δξαζηεξηφηεηεο  ησλ κειψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν   

κεγαιψλνπλ
3
. Μηα ζπλεξγαηηθή αηκφζθαηξα απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο 

                                                           
2http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07gr.

pdf 

 
3
 Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher 

psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07gr.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac07gr.pdf
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κάζεζεο θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο ε θνηλσληθή ζπλεξγαζία κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ.    

 Οη καζεηέο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο έρνπλ λφεκα γη’ απηνχο δειαδή ηηο ζεσξνχλ ρξήζηκεο γηα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαζψο επίζεο είλαη ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηνπο θνπιηνχξαο. 

 Ζ λέα κάζεζε νηθνδνκείηαη πάλσ ζηα ζεκέιηα παιηφηεξσλ γλψζεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ε κάζεζε πξνάγεηαη φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπο , ηηο νπνίεο ελεξγνπνηνχλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ σο ζεκείν 

εθθίλεζεο ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Ζ ρξήζε επέιηθησλ θη απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα θαηαιαβαίλνπλ, λα ζθέθηνληαη ινγηθά, λα ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα. Δίλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα καζαίλεη θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο ζηνπο καζεηέο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξηνξίδεη ζηαδηαθά 

ηε βνήζεηά ηνπ, δίλνληαο ρψξν ζηνπο καζεηέο ηνπ λα αλαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο. 

 Οη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηε 

δηθή ηνπο κάζεζε (απηνξξχζκηζε), λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο, λ’ αληηιακβάλνληαη πφηε θάλνπλ ιάζε θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πψο κπνξνχλ λα ηα δηνξζψζνπλ. 

 πρλά ε πξνυπάξρνπζα γλψζε κπνξεί λ’ απνηειέζεη εκπφδην ζηελ 

απφθηεζε ηεο λέαο γλψζεο, φηαλ απηή έρεη ξηδψζεη ζην κπαιφ ηνπ καζεηή 

κε αξθεηή αζάθεηα. Σφηε είλαη απαξαίηεην ν καζεηήο κε ηελ θαηάιιειε 

βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ λα κπνξέζεη λα αλαδνκήζεη ηηο ιαλζάλνπζεο ηδέεο 

θη αληηιήςεηο ηνπ. 

 Ζ πξαγκαηηθή κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηαλφεζεο θη φρη κέζσ 

ηεο απνζηήζηζεο. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα ζηνπο 

καζεηέο ηνπο , ψζηε απηνί λα καζαίλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

θη εθηφο ζρνιείνπ. 

 Ζ κάζεζε είλαη απφ ηε θχζε ηεο κηα πνιπδηάζηαηε γλσζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε δηάζεζε αξθεηνχ ρξφλνπ γηα 

εμάζθεζε απφ πιεπξάο  καζεηή. 

 Σα ζρνιεία πξέπεη λα παξέρνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο αλαπηπμηαθέο, φζν 

θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ απηά έρνπλ κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ 

Gardner
4
 εθηφο ησλ ινγηθψλ θαη γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ, ππάξρνπλ 

                                                           
4
 Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: 

Basic Books 
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πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο λνεκνζχλεο πνπ ζπλήζσο εθηηκψληαη 

ζε αξθεηά ζρνιηθά πεξηβάιινληα. 

 Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε κάζεζε, είλαη ε χπαξμε 

θηλήηξσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζδψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ επηπιένλ θίλεηξα, ηφζν κέζσ εμσηεξηθψλ 

παξνηξχλζεσλ π.ρ. έπαηλνο  φζν θαη κέζσ εζσηεξηθψλ παξσζήζεσλ π.ρ. 

ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο λα πεξηκέλεη ν καζεηήο επηβξάβεπζε 

αιιά απιά θαη κφλν γηαηί ληψζεη κηα εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε. 

 

2.4 Σο διδακηικό μονηέλο 

2.4.1 Διζαγυγή 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη αλαηξέρνληαο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φζσλ αθνξά ηα καζεκαηηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε πξνζαλαηνιίδνληαη ζην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο ην νπνίν κε ηελ πην ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ αλαδήηεζε 

πεγψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα, πεξλάεη ζηα φξηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ κνληέινπ ηεο δηεξεπλεηηθήο – αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. Απηή ε ηάζε 

ζπλαληάηαη θαη ζηα λέα ΑΠΜ ζηε ρψξα καο. 

 

2.4.2 Γιεπεςνηηική μάθηζη 

Ζ δηεξεπλεηηθή-αλαθαιππηηθή κάζεζε (inquiry based learning) είλαη κηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία δε ζηεξίδεηαη ηφζν ζηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, δειαδή ζηελ απιή παξνπζίαζε ηεο χιεο απφ πιεπξάο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, αιιά ζηηο εξσηήζεηο, ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη πάλσ απ’ φια 

ζηε δηάζεζε γηα αλαδήηεζε  απφ πιεπξάο ησλ καζεηψλ, εζηηάδνληαο ζην 

δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ  

εκπινθή ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε θαη λα 

θαηαθηήζεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, αιιά παξάιιεια, θη απηφ ίζσο λα είλαη ν 

απψηεξνο ζηφρνο, λα κάζεη πψο λα καζαίλεη θη απφ κφλνο ηνπ. Έλα ελδηαθέξνλ 

βίληεν ην νπνίν πεξηγξάθεη ην ηη είλαη ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαζψο θαη ηηο 

θπξηφηεξεο αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ βξίζθεηαη ζηελ αθφινπζε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: https://www.youtube.com/watch?v=sLQPXd8BiIA#t=17  

Οη ξίδεο ηεο κεζφδνπ βξίζθνληαη ζηνλ επνηθνδνκηζκφ   θαη εηδηθφηεξα ζην έξγν 

ησλ  Piaget, Dewey, Vygotsky θαη άιισλ.  Βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο ζεσξίαο ηεο 

δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο είλαη ν Bruner. O Bruner εζηηάδεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κάζεζεο, κε ηε ρξήζε ηεο αλαθαιππηηθήο κεζφδνπ απφ κέξνπο ηνπ καζεηή, ν 

νπνίνο θαζνδεγείηαη απφ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, ε νπνία θαηαθηάηαη 

https://www.youtube.com/watch?v=sLQPXd8BiIA#t=17
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κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην πξνο εθκάζεζε 

αληηθείκελν (Ράπηεο, Ράπηε, 2001). Καηά ηνλ Bruner, ινηπφλ, ε γλψζε απνθηάηαη 

κέζσ ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, θαζψο ν καζεηήο πξνζπαζεί απφ κφλνο ηνπ λα 

εκβαζχλεη  αλαθαιχπηνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ   

ζην ζχλνιφ ηνπο ην αληηθείκελν  ην νπνίν θαιείηαη λα κάζεη ν καζεηήο 

(Σξηιηαλφο, 2003). Καηά ηνλ Bruner, θάζε καζεηήο κπνξεί λα κάζεη νηηδήπνηε 

αλεμαξηήηνπ ειηθίαο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαηάιιεια νξγαλσκέλεο θαη 

δνκεκέλεο χιεο ζηα πιαίζηα κηαο ζσζηά κεζνδεπκέλεο δηδαζθαιίαο, κηα άπνςε 

ζαθψο αληίζεηε κε ηηο κέρξη ηφηε απνδεθηέο αληηιήςεηο πεξί κάζεζεο θαη ε νπνία 

επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζηε θηινζνθία ησλ ΑΠ φζν θαη ζηε 

κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο (Φινπξήο, 2003).  

χκθσλα κε ηνλ Bruner (Bruner, 1966), ν εθπαηδεπφκελνο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεί ηηο έλλνηεο θαη λα αλαπηχζζεη ην γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν, ρξεζηκνπνηεί 

ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο, μεθηλψληαο απφ ηα πξψην ζηάδην 

εθπαίδεπζεο θαη πξνρσξψληαο ζην κεζαίν θαη ηειηθά ζην αλψηεξν ζηάδην: 

 

ύζηημα Αναπαπάζηαζηρ Υαπακηηπιζηικά 

Πξαμηαθφ Ζ γλψζε πξνέξρεηαη απφ ηελ άκεζε επαθή ηνπ 

αηφκνπ κε αληηθείκελα 

Δηθνληθφ Ζ γλψζε παξνπζηάδεηαη κέζσ εζσηεξηθψλ 

πλεπκαηηθψλ εηθφλσλ, ρσξίο φκσο αθεξεκέλνπο 

ζπζρεηηζκνχο 

πκβνιηθφ Ζ γλψζε παξνπζηάδεηαη κέζσ αλαπαξάζηαζεο 

ζρέζεσλ κε αθεξεκέλα ζχκβνια, κέζσ 

δηαηχπσζεο ζεσξηψλ θαη ρσξίο θαη’ αλάγθε λα 

ζηεξίδεηαη ν καζεηήο ζε πξφηεξεο εκπεηξίεο ηνπ. 

 

Ζ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο κία ελεξγή δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θη αμηνιφγεζεο ηεο 

απνθηνχκελεο πιεξνθνξίαο. Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ηα αθφινπζα:  

 Ο καζεηήο αλαθαιχπηεη ηε λέα γλψζε (πιεξνθνξία), ηελ νπνία 

επεμεξγάδεηαη θαη ηελ νπνία ελζσκαηψλεη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο 

ηνπ. 

 Ο καζεηήο κεηαζρεκαηίδεη ηελ πιεξνθνξία ζε γλψζε, ηελ νπνία κπνξεί 

πιένλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Ο καζεηήο αμηνινγεί ηε λέα γλψζε σο πξνο ηελ νξζφηεηα, ρξεζηκφηεηα θη 

επεθηαζηκφηεηα  ηεο ζε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο-πξνβιήκαηα. 

χκθσλα κε ηνλ Bruner, ε δηεξεπλεηηθή κάζεζε ζηνρεχεη ζηελ παξαθίλεζε ηνπ 

καζεηή  λα ζπλδπάζεη ηηο πιεξνθνξίεο κε ηηο γλψζεηο  πνπ θαηέρεη γηα λα επηιχεη 
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πξνβιήκαηα θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, έηζη ν καζεηήο απνθηά ηε γλψζε 

θαη ηηο λέεο δεμηφηεηεο κέζσ πξαθηηθήο θαη πεηξακαηηζκνχ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη έλαλ πνιχ βαζηθφ ξφιν λα 

επηηειέζεη, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην λα δηεπθνιχλεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λ’ αλαθαιχςνπλ απφ κφλνη ηνπο ηε λέα γλψζε. Έηζη ε κάζεζε 

γίλεηαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία κέζα ζηελ νπνία νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγεηηθά εμεξεπλψληαο, αλαθαιχπηνληαο ή θαη αλαθαηαζθεπάδνληαο ηε γλψζε.  

Ζ δηεξεπλεηηθή κάζεζε σο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή 

φηαλ θη απφ ηε κεξηά ησλ καζεηψλ ζπληξέρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο φπσο 

ε δεκηνπξγηθή δηάζεζή ηνπο γηα κάζεζε κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο θηλήηξσλ γηα 

κάζεζε (φπσο ε πεξηέξγεηα, ε θαηαμίσζε ζηα κάηηα ησλ άιισλ, λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ε έθεζε ζε γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ). Γειαδή,   

ν Bruner ζεσξεί πσο ην ηδαληθφηεξν εξέζηζκα απνηειεί ην ελδηαθέξνλ γηα ην ππφ 

ζπδήηεζε ζέκα. Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ, δεκηνπξγψληαο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απαηηνχλ ηφζν ηε κηθξφηεξε δπλαηή παξέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζν θαη 

ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ελεξγνπνίεζε θη εκπινθή ηνπ καζεηή. Βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή είλαη νη 

πξνβαιιφκελεο πιεξνθνξίεο λα είλαη αλάινγεο ηνπ γλσζηαθνχ επηπέδνπ ηνπ 

καζεηή, ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ζηε ζπλείδεζή ηνπ ε ηδέα ηεο αλαθάιπςεο.  

ην αθφινπζν ζρήκα ζπλνςίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο-

αλαθαιππηηθήο κάζεζεο
5
 

                                                           
5
 http://www.academia.edu/5717676/ 
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Ανακαλυπτική 
μζθοδοσ

πειροειδήσ διάταξη 
τησ φλησ

Ανακάλυψη                       
Μεταςχηματιςμόσ            

Αξιολόγηςη γνϊςεων κι 
εννοιϊν

Ο εκπαιδευτικόσ ςε 
ρόλο εμψυχωτή, 

διευκολυντή, 
καθοδηγητή ςτη 
διαδικαςία τησ 
ανακάλυψησ

Αναπαραςτάςεισ        
(Πραξιακζσ-Εικονικζσ-

υμβολικζσ)

Οι μαθητζσ 
ανακαλφπτουν τη 

γνϊςη  μζςω 
πειραματιςμοφ, 

δοκιμήσ, επαλήθευςησ, 
διάψευςησ

Η ςταδιακή 
ανακάλυψη των 

εςωτερικϊν δομϊν, 
αρχϊν και νόμων που 

διζπουν ζνα φαινόμενο 
ςυντελοφν ςτη 

βαθφτερη κατανόηςή 
του

Όλοι μποροφν να 
μάθουν οτιδήποτε και 
ςε οποιαδήποτε ηλικία 
με κατάλληλη δομή , 

οργάνωςη και 
μεθόδευςη τησ φλησ
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2.4.3 Πεπιπηώζειρ μάθηζηρ με διεπεύνηζη 

ην ζεκείν απηφ, παξαηίζεληαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζηηο νπνίεο γίλνληαη αληηιεπηέο  δηάθνξεο κνξθέο δηεξεχλεζεο 

 Οη  καζεηέο καζαίλνπλ ζηεξηδφκελνη ζε πξφηεξεο εκπεηξίεο ηνπο. 

 Οη ίδηνη νη καζεηέο  νξγαλψλνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο 

 Οη καζεηέο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο (ζε βηβιηνζήθεο, ζην δηαδίθηπν) 

 Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθά εξγαιεία (ινγηζκηθά καζεκαηηθψλ, 

παηρλίδηα) 

 Οη καζεηέο εθπνλνχλ εξγαζίεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. 

 

2.4.4 Πλεονεκηήμαηα ηηρ διεπεςνηηικήρ μεθόδος 

Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηεξεπλεηηθήο-αλαθαιππηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δηδαζθαιίαο βξίζθεη πεδίν εθαξκνγήο ζε 

καζεηέο νπνηαζδήπνηε ειηθίαο αζρέηνπ ππφβαζξνπ  θαη δπλαηνηήησλ. 

 Οη καζεηέο θαινχληαη λα αλαδεηήζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηεο απαληήζεηο 

γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Αλ ζε απηά πξνζηεζνχλ θαη αλαθαιππηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο πεηξακαηηζκνί ζην εξγαζηήξην ή αλαδεηήζεηο ζην 

δηαδίθηπν, έρνπκε ηελ αλάδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ κέζσ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δνπιεηάο. Απηφ απνθηά κεγαιχηεξε αμία φηαλ 

θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο καζεηέο είλαη απφ εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ επίδνζή ηνπο, δειαδή  δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε 

ζε καζήκαηα πνπ απαηηνχλ απνκλεκφλεπζε γλψζεσλ ή είλαη ηχπνπ 

δηαιέμεσλ. ηα πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο νη 

καζεηέο απηνί αλαδεηθλχνπλ θξπθέο δπλαηφηεηέο ηνπο επηδεηθλχνληαο 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη θαη’ επέθηαζε ζην 

ίδην ην ζρνιείν. 

 Έλα κάζεκα ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο  κπνξεί λα επεθηαζεί 

γλσζηηθά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ηνπ καζήκαηνο 

θαη λα θαηαιήμεη σο δηαζεκαηηθφ  αθνχ απαληήζεηο ζε θάπνηα εξσηήκαηα 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε άιια  επηζηεκνληθά πεδία. 
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 Ζ δηεξεπλεηηθή κέζνδνο “δηαθξίλεη” ζε παηδηά ηδηαίηεξσλ πεξηπηψζεσλ, 

φπσο παηδηά κεηνλνηήησλ ή ππνβαζκηζκέλσλ θνηλσληθά πεξηνρψλ, φηη 

θαηέρνπλ θάπνηεο γλψζεηο ηηο νπνίεο αγλννχλ ηα παξαδνζηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ απμάλνληαο 

έηζη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. 

 ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν νη καζεηέο σζνχληαη ζε ζπλεξγαζίεο, 

αληαιιάζνπλ απφςεηο θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο 

ησλ καζεηψλ ηνπ. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ειέγρεη ην πφζν επνηθνδνκεηηθά 

ζπλεξγάδνληαη νη καζεηέο ηνπ. 

 Οη εθπαηδεπφκελνη αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

 Σέινο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, απνηειεί ην γεγνλφο πσο νη καζεηέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε κέζνδν απηή, θαιιηεξγνχλ έλαλ πξνζσπηθφ ξπζκφ θαη 

ηξφπν κάζεζεο, πνπ ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αληαπεμέξρνληαη θαη ζε πξνβιήκαηα  πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ζηε δσή 

ηνπο κεηά ην ζρνιείν.     

 

2.4.5 Σο ζπειποειδέρ αναλςηικό ππόγπαμμα 

Σν ζπεηξνεηδέο αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε θηινζνθία ηνπ νπνίνπ δηέπεη θαη ην δηθφ 

καο ΑΠ, απνηειεί ηδέα ηνπ Bruner. χκθσλα κε απηφ, ε γλψζε πνπ έρεη 

παξαρζεί  κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν γηα  ην παηδί, απφ ηα πξψηα ηνπ 

καζεζηαθά ζηάδηα θαη ε νπνία γλψζε γίλεηαη κεηέπεηηα ζε πην πξνρσξεκέλα 

καζεζηαθά επίπεδα  αληηθείκελν κειέηεο  μαλά, έρεη πεξηζζφηεξεο  πηζαλφηεηεο 

λα γίλεη ηειηθά θηήκα ηνπ παηδηνχ. Γειαδή, νη έλλνηεο παξνπζηάδνληαη ζηα πξψηα 

ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζαξκνζκέλεο βέβαηα ζην αληίζηνηρεο ειηθίαο  

δηαλνεηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ θαη αξγφηεξα ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, νη έλλνηεο 

απηέο, επαλαιακβάλνληαη πξνθαλψο ζε αλψηεξν επίπεδν θαζψο είλαη 

εκπινπηηζκέλεο κε λέεο θαη πην ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο. χκθσλα , ινηπφλ, κ’ έλα 

ζπεηξνεηδέο πξφγξακκα ζπνπδψλ, ν καζεηήο πξέπεη λα επαλέξρεηαη απφ βαζκίδα  

ζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην θαη απφ ην γπκλάζην ζην 

ιχθεην) ή αθφκα απφ ηάμε ζε ηάμε ζηελ ίδηα βαζκίδα (γηα παξάδεηγκα ηα αλάινγα 

πνζά θαη ε εμίζσζε ς=αρ ζηελ Α΄ θαη ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ) ζε δηάθνξεο έλλνηεο 

θαη λα ελζαξξχλεηαη λα πξνζεγγίδεη ηηο έλλνηεο απηέο, ζε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά 

επίπεδν αλαπαξάζηαζεο (απφ ην πξαμηαθφ ζην εηθνληθφ θη απφ εθεί ζην 

ζπκβνιηθφ επίπεδν αλαπαξάζηαζεο) θαη ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην αλάιπζεο. 

Έηζη , θάζε θνξά πνπ κηα έλλνηα παξνπζηάδεηαη ζε κηα αλψηεξε ζπείξα, ν 
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εθπαηδεπφκελνο εκπινπηίδεη θαη δηεπξχλεη ην γλσζηαθφ ηνπ νξίδνληα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά  ηθαλφ, θαζψο εληζρχνληαη θαη ηα 

θίλεηξά ηνπ, λ’ αζρνιεζεί κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα ζε πςειφηεξν επίπεδν.  

 Ο καζεηήο  δελ αλαπηχζζεη “απφ ην πνπζελά” ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

ζηα πιαίζηα ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, θαζψο απηέο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ καζεηή. Πξφθεηηαη πεξί  δεμηνηήησλ, νη νπνίεο 

καζαίλνληαη απφ ην καζεηή θη απηφ απνηειεί θχξην κέιεκα γηα ηνλ ίδην ην 

δάζθαιν. Απηφ επηηπγράλεηαη, θαζψο νη καζεηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δαζθάινπ ηνπο, αλαθαιχπηνπλ αξρέο θαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ φρη κφλν ηα πξνο 

κειέηε γλσζηηθά αληηθείκελα  αιιά θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε ζθέςε (Ράπηεο, Ράπηε, 

2001). 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ, ε 

θάζε κηα κε ην δηθφ ηεο ηξφπν, ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο
6
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
http://4.bp.blogspot.com/-exGb-

j9RZek/U5gpNyl9O6I/AAAAAAAABg8/71XZvBXZ4e0/s1600/inquirydiagram.j

pg  
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-exGb-j9RZek/U5gpNyl9O6I/AAAAAAAABg8/71XZvBXZ4e0/s1600/inquirydiagram.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-exGb-j9RZek/U5gpNyl9O6I/AAAAAAAABg8/71XZvBXZ4e0/s1600/inquirydiagram.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-exGb-j9RZek/U5gpNyl9O6I/AAAAAAAABg8/71XZvBXZ4e0/s1600/inquirydiagram.jpg
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Μάζεζε βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα (Conole, 2009)
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://cminds.org/documents/TE/lecture3%20methodologies.pdf 

 

http://cminds.org/documents/TE/lecture3%20methodologies.pdf
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Μάζεζε βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα  (Rahikainen)
8
 

 

 

 

                                                           
8
 http://cminds.org/documents/TE/lecture3%20methodologies.pdf 

 

http://cminds.org/documents/TE/lecture3%20methodologies.pdf
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Ο θχθινο ηεο δηεξεχλεζεο
9
 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://tinanantsou.blogspot.gr/2011/11/blog-post_09.html 

 

 

 

 

http://tinanantsou.blogspot.gr/2011/11/blog-post_09.html
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χληνκε αλαπαξάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο βαζηζκέλεο ζηε δηεξεχλεζε 

δηδαζθαιίαο
10

: 

 

Πξνζδηφξηζε ην           πγθέληξσζε φζεο         Δμέηαζε θαη           Βαζηζκέλνο                                                                                                  

ηη πξφθεηηαη λα            πεξηζζφηεξεο                  ζπδήηεζε ηα          ζηελ αλάιπζε                                                                         

εξεπλεζεί  θαη             πιεξνθνξίεο κπνξείο      επξήκαηα θαη        πξνζδηφξηζε                                                                               

δεκηνχξγεζε έλα         γηα ην ζέκα, απφ             δψζε εμεγήζεηο      ιχζεηο                                                             

εξψηεκα ή κία             θαηάιιειεο πεγέο.          κε ζαθήλεηα.         ζρεηηθέο κε                                                                            

ππφζεζε.                                                                                            ην αξρηθφ                                                                                                     

.                                                                                                          πξφβιεκα. 

 

 

2.5  ΣΠΔ και διεπεςνηηική μάθηζη  

2.5.1 Διζαγυγή 

Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλφο πσο πνιινί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα ζε αξθεηά απφ ηα καζήκαηα ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ζην ζρνιείν, 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ. Σα καζεκαηηθά απνηεινχλ ίζσο ηε ραξαθηεξηζηηθφηεξε 

πεξίπησζε. Ζ έξεπλα ε νπνία ζπληειείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο θαη 

κεζνδνινγίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη φρη κφλν, ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

δπζθνιηψλ, ηελ αλάιπζή ηνπο θαη ηειηθά ηελ επίιπζή ηνπο. Ζ έξεπλα απνζθνπεί 

ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ην πψο απηφ κπνξεί 

λα πξνζθεξζεί σο γλψζε, δεκηνπξγψληαο έηζη απηφ ην νπνίν ραξαθηεξίδνπκε σο 

πξφηππε κέζνδνο δηδαζθαιίαο. 

Ζ έξεπλα απηή , ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη εηζρσξήζεη ζην ρψξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα ηε ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, δειαδή ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ επηρεηξνχκε λα δηδάμνπκε θάπνην αληηθείκελν, φπσο 

καζεκαηηθά, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη 

ζηξαηεγηθή. Σα ινγηζκηθά απηά είλαη ζήκεξα πάξα πνιιά, δηαθέξνπλ φκσο σο 

                                                           
10

 http://tinanantsou.blogspot.gr/2011/11/blog-post_09.html 

 

Γήισζε 
πξνβιήκαηνο

πιινγή 
πιεξνθνξηψλ

Αλάιπζε πκπεξάζκαηα

http://tinanantsou.blogspot.gr/2011/11/blog-post_09.html
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πξνο ηε θηινζνθία βάζεη ηεο νπνίαο ζρεδηάζηεθαλ θαζψο θαη σο πξνο ηε 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ.   

 

2.5.2 ΣΠΔ και γνυζηικέρ θευπίερ  

Θεσξεηηθά, θάζε εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ζρεδηάδεη κηα δηδαζθαιία γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ, επηιέγεη θη εθαξκφδεη θάπνηα ζεσξία κάζεζεο πνπ λα απαληά ζηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα, φπσο ηη πξέπεη λα κάζεη ν καζεηήο, πψο λα ην κάζεη, ζε 

πνην πεξηβάιινλ κάζεζεο, πνηνη ζα είλαη νη ξφινη ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δληάζζνληαο ινηπφλ, ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, πξνυπνηίζεηαη φηη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπο, νη δεκηνπξγνί ηνπο  έρνπλ ιάβεη ππ’ φςε βαζηθά ζηνηρεία 

παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηε ζεσξία κάζεζεο πνπ αθνινπζνχλ, 

απαληψληαο ζε φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηηβαιιφλησλ ζηεξηδφκελσλ ζηηο 

ΣΠΔ έπαημαλ νη γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. εκαληηθφο ζηαζκφο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε απνηέιεζε ην πξντφλ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Papert θαη ηεο νκάδαο 

ηνπ, νη νπνίνη ζηεξηδφκελνη ζην γλσζηηθφ επνηθνδνκεηηζκφ ηνπ Piaget, 

δεκηνχξγεζαλ ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ LOGO. Ζ LOGO ιεηηνπξγεί θαηά 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: ν ρξήζηεο δίλεη εληνιέο θαη θαηαζθεπάδεη αιγφξηζκνπο 

ζηνλ Ζ/Τ, ζ’ έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ, ην επνλνκαδφκελν  ρεισλφθνζκν, θαη 

κπνξεί λα ζρεδηάδεη απιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηα νπνία  ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ 

λα γίλνπλ ζπλζεηφηεξα (Ράπηεο & Ράπηε, 2007). Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

γιψζζαο απηήο είλαη φηη ιεηηνπξγεί ζπλδπάδνληαο δχν ζηνηρεία, ηφζν ηελ 

πξφβιεςε ηνπ ζθάικαηνο φζν θαη ηε δηφξζσζή ηνπ θη απηφ γηαηί ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηα ιάζε 

ηνπ θαη λα ηα δηνξζψλεη, ψζηε λα θαηαιήγεη ζην δεηνχκελν απνηέιεζκα. Έηζη κε 

ηε ρξήζε ηεο LOGO ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζην λ’ αμηνπνηείηαη  ην 

ιάζνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεηαβνιήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί θχξην ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Piaget. 

Ζ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε φπσο θαη νη γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο 

ζην ζχλνιφ ηνπο, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρεδίαζε καζεζηαθψλ 

πεξηβαιιφλησλ, ηα νπνία παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα ηλα εκπιαθνχλ 

ζε πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ πξνο κάζεζε. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ινγηζκηθά απνηεινχλ απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, ζηα νπνία νη καζεηέο 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ είλαη θαη ηφζν άζρεηα πξνο ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο. Οη εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο επλννχλ ηελ 

απηελέξγεηα, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ επαιήζεπζε ή ηελ απφξξηςε ππνζέζεσλ, ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο.  Ζ επίιπζε 
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πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ βαζίδεηαη ηφζν ζε απιέο αιιά θαη πην ζχλζεηεο 

πλεπκαηηθέο δηεξγαζίεο, φζν θαη ζηελ αλάθιεζε αληίζηνηρα απιψλ αιιά θαη πην 

ζχλζεησλ δηαδηθαζηηθψλ γλψζεσλ, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα ηεξκαηίζνπλ  κε 

ζεηηθφ πξφζεκν ηελ εθάζηνηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κφκεο, 2004). 

 

2.5.3 Γιεπεςνηηικό εκπαιδεςηικό λογιζμικό 

Ζ βαζηθή αξρή φηη, ν καζεηήο νηθνδνκεί ηε γλψζε, απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ 

νπνία θαηαζθεπάδνληαη ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ηα ινγηζκηθά ηα νπνία ζρεδηάδνληαη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο θαη 

πξφζθηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο,  αλάιπζεο απηήο θαη ηεο θξηηηθήο 

απνδνρήο ή απφξξηςε απηήο.. 

 Να ππνζηεξίδεη ηελ πξνζνκνίσζε , δειαδή ηε κάζεζε κέζσ ησλ ηξηψλ 

ζηαδίσλ αλαπαξάζηαζεο. 

 Να ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο. 

 Να ππνζηεξίδεη γεληθά, ηελ πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. 

 Να ππνζηεξίδεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ φπνπ απηφ εί λαη 

απαξαίηεην, ψζηε ε γλψζε πνπ απνθηά ν καζεηήο λα κελ είλαη 

απνζπαζκαηηθή. 

 Να ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απφ 

θνηλνχ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κέζσ ζπδήηεζεο θαη παξάζεζεο 

επηρεηξεκάησλ. 

εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο δηεξεπλεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

απνηειεί ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο απφ απφιπηνο θπξίαξρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη απφιπηνο θάηνρνο ηεο γλψζεο ηελ νπνία ζα 

κεηαδψζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ, κεηαιιάζζεηαη ζε ζπλεξγάηε ηνπ καζεηή ζηελ 

φιε γλσζηηθή δηαδηθαζία. Απηφ επηηπγράλεηαη θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο 

δηεπθνιχλεη ην καζεηή, ελζαξξχλνληάο ηνλ   θαη θάλνληάο ηνπ δηαθξηηηθά ηηο 

θαηάιιειεο ππνδείμεηο. 
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2.5.4 Παιδαγυγική αξιοποίηζη ηυν ΣΠΔ 

Καηά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη 

ζηνπο καζεηέο ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο κέζα ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν  πιαίζην. Έηζη 

νη καζεηέο αθνχ έρνπλ δηδαρζεί ηε ζεσξία, κέζα ζην πξναλαθεξφκελν 

πιαίζην, θαινχληαη λα θάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα ψζηε λα θαηαιήμνπλ 

επηηπρψο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο έρεη ηεζεί. Αλ θαη νη 

καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κπνξνχλ λ’ απνκλεκνλεχνπλ θάπνηα 

πιεξνθνξία, ζχκθσλα κε έξεπλεο δπζθνιεχνληαη ή θαη αδπλαηνχλ λα 

αλαζχξνπλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (Bansford et al., 1991, Pelerman 

1992). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε πξνυπάξρνπζα γλψζε νπζηαζηηθά, παξακέλεη 

αδξαλνπνηεκέλε.     

ην ζεκείν απηφ, αλαδεηθλχεηαη ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, θαζψο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ην πξφβιεκα 

παξνπζηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ φρη κφλν λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε 

αιιά λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λέα γλψζε. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ λα εζηηάδεη ζην πξφβιεκα θαη λα 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, θαζψο κέζα απφ ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο 

νη καζεηέο απνθηνχλ θαηάιιειε γλψζε , ε νπνία κπνξεί λα αλαζπξζεί αλά 

πάζα ζηηγκή θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο. 

Μία άιιε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

πξνζθέξεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ Ζ/Τ γηα πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

δηαθφξσλ ελλνηψλ. χκθσλα κε ηνλ Tall (1991), ππάξρεη απφζηαζε θαη 

κεξηθέο θνξέο αξθεηή, αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ πνιινί 

καζεηέο γηα κηα έλλνηα θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ βνεζά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο απηήο ηεο 

απφζηαζεο, κέζσ ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ δχλαηαη λα 

παξνπζηαζηεί ε εθάζηνηε έλλνηα. 

Οη ΣΠΔ αμηνπνηνχληαη παηδαγσγηθά θαη ζηε ιεγφκελε εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία, ε νπνία είλαη άθξσο ζεκαληηθή ζε ηάμεηο ησλ 25 έσο 30 

καζεηψλ, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη απφ ηε κία λα δηαρεηξηζηεί νιφθιεξε 

ηελ ηάμε   θη απφ ηελ άιιε λα παξαθνινπζεί θαη λα θαηεπζχλεη δηαθξηηηθά 

θάζε καζεηή μερσξηζηά αλαιφγσο ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ν θαζέλαο 

αηνκηθά. 
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Μηα αθφκε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη θαη απηή πνπ ζπληειείηαη 

ζην επίπεδν ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Ζ θηινζνθία ηνπ λα δνπιεχνπκε 

ζηελ ηάμε κε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξνυπνζέηεη ,ζπλήζσο, ην ρσξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ηεο ηάμεο ζε νκάδεο, ψζηε ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, 

νη καζεηέο δνπιεχνληαο ζε κηθξέο νκάδεο λα  κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ απφ 

θνηλνχ ζ’ έλα καζεζηαθφ απνηέιεζκα. Έηζη πξνθξίλνληαη ε δηεξεχλεζε  ηεο 

εθάζηνηε έλλνηαο θαη ε αλαθάιπςε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, 

πξσηίζησο ζε επίπεδν νκάδαο θαη κεηέπεηηα ζε επίπεδν ηάμεο. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη καζεηέο σθεινχληαη ηφζν καζεζηαθά φζν θαη θνηλσληθά (Slavin, 

1987, Johnson and Johnson, 1987).  

Σέινο, αθφκα κία παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη θαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ πξνζθέξνπλ γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κηαο έλλνηαο ε νπνία άπηεηαη 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δε 

ζπκβάιιεη κφλν ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο, αιιά  δξα θαη 

εληζρπηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο , ζπλζεηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο 

ηνπ καζεηή. 

 

2.6 Σο εκπαιδεςηικό λογιζμικό Geogebra 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ Geogebra είλαη έλα ειεχζεξν θαη αλνηθηνχ θψδηθα 

ινγηζκηθφ καζεκαηηθψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε ηφζν απφ θαζεγεηέο καζεκαηηθψλ φζν  θη απφ καζεηέο θαζψο θαη 

θνηηεηέο.  

Σν Geogebra ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Markus Hohenwarter ην 2001
11

, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ κε ζέκα: “ Μαζεκαηηθά ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ” ζην παλεπηζηήκην ηνπ άιηζκπνπξγθ. ηε ζπλέρεηα ζηα 

πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ζην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο  πξνρψξεζε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Αλ θαη ππάξρνπλ θη άιια καζεκαηηθά ινγηζκηθά, ην Geogebra είλαη απηφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε άιιν ινγηζκηθφ καζεκαηηθψλ 

θαζψο είλαη ειεχζεξν, δειαδή δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν, ελψ είλαη θη 

αλνηθηνχ θψδηθα, δειαδή νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη λα 

επεκβαίλεη ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Απηφ έρεη ζα ζπλέπεηα λα έρεη δεκηνπξγεζεί 

ε   θνηλφηεηα ηνπ Geogebra ε νπνία ππνζηεξίδεη, βειηηψλεη θη εκπινπηίδεη κε 

λέα εξγαιεία ην ινγηζκηθφ, απμάλνληαο ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε. 

                                                           
11

 www.geogebra.gr/joomla/ 
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Σν Geogebra είλαη έλα δπλακηθφ ινγηζκηθφ, ζρεηηθά εχθνιν ζηε ρξήζε απφ 

θάπνηνλ πνπ έρεη ηδέα απφ καζεκαηηθά. Απηφ πνπ ην θαζηζηά βαζηθή επηινγή 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεκαηηθψλ, δελ είλαη άιιν απφ ην γεγνλφο φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ζπλδπάδεη ηελ Άιγεβξα, ηελ Γεσκεηξία θαζψο θαη 

ηνλ Λνγηζκφ, πξνζθέξνληαο ζηνλ ρξήζηε κηα εθαξκνγή ε νπνία ζπλδέεη 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κέζσ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο εθάζηνηε ιχζεηο ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Έηζη ην Geogebra 

απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζε κηα δηδαζθαιία κε βάζε ηα καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο κέζσ ησλ πνιιαπιψλ θαη δπλακηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

πνπ πξνζθέξεη, επλνεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ε νπνίεο ζπληεινχληαη κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ 

θαη ηεο δηεξεχλεζεο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΥΔΖ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

 

3.1 Διζαγυγή 

ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη λα θαηαδεηρζεί ε ζρέζε αζιεηηζκνχ θαη 

καζεκαηηθψλ, θαζψο θαη πψο απηή ε ζρέζε απνηειεί  έκπλεπζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ ζην ρψξν ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο  ζε παγθφζκην επίπεδν.  

Παξαθνινπζψληαο θάπνηνο έλαλ αγψλα πνδνζθαίξνπ ή θαιαζνζθαίξηζεο ή 

πεηνζθαίξηζεο ή ρφθετ επί πάγνπ ή έλα αγψληζκα ζηίβνπ ζηνπο νιπκπηαθνχο 

αγψλεο ή κία πνδειαηνδξνκία ή φ,ηη άιιν κπνξεί λα ζθεθηεί θαλείο, ην ζίγνπξν 

είλαη πσο δελ πάεη ζρεδφλ θαλελφο ην κπαιφ ζην φηη ην ζέακα ην νπνίν 

απνιακβάλεη, δηέπεηαη απφ καζεκαηηθέο αξρέο θαη ζρέζεηο νη νπνίεο εξκελεχνπλ 

ζρεδφλ νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην θάζε άζιεκα.  

ην βνιέ ελφο ηεξκαηνθχιαθα ε κπάια δηαγξάθεη κηα παξαβνιή ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή εμίζσζε, ζην ρφθετ φζν πιεζηάδεη ν 

παίρηεο ην αληίπαιν ηέξκα απφ ηα πιάγηα κηθξαίλεη ε γσλία γηα λα ζνπηάξεη θαη 

λα επηηχρεη ηέξκα.  

Ζ ηζνξξνπία ηνπ πνδειάηε πνπ εξκελεχεηαη απιντθά κε ηελ παξαδνρή πσο ην 

κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα γπξλάεη ην πεληάι ψζηε λα θηλείηαη θαη λα 

δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εξκελεχεηαη απφ κία πνιχ 

ζχλζεηε εμίζσζε πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο παξακέηξνπο θπζηθήο φπσο ε 

βαξχηεηα, ε ζηξνθνξκή , ε αδξάλεηα θ.ά. θαζψο θαη πνιιά καζεκαηηθά ζχκβνια 

θαη αξηζκνχο.
12,13 

 

                                                           
12

 http://www.tovima.gr/world/article/?aid=339377 
13

 http://newslite.tv/2010/06/22/mathematical-formula-explains.html 

 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=339377
http://newslite.tv/2010/06/22/mathematical-formula-explains.html
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε θάνπι απφ  απφζηαζε 23m απφ ην ηέξκα 

ζπληειείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα θχγεη ε κπάια απφ ην πφδη ηνπ πνδνζθαηξηζηή 

κε γσλία 16
ν
. (Σα καζεκαηηθά ηνπ πνδνζθαίξνπ 2006, Ken Bray) 

 Οη πξνπνλεηέο ζηελ Premier League ηεο Αγγιίαο, ζην θνξπθαίν ίζσο απηή ηε 

ζηηγκή πνδνζθαηξηθφ πξσηάζιεκα ζηνλ πιαλήηε, απνηεινχλ ζεζκφ θαη 

ηπγράλνπλ ζεβαζκφ θαζψο δελ απνιχνληαη κε ηφζε επθνιία φπσο ζπκβαίλεη ζε 

άιια πξσηαζιήκαηα π.ρ. ειιεληθφ. Πνηνο φκσο ζα πεξίκελε φηη εξεπλεηέο απφ ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία, ηε ηγθαπνχξε θαη ηηο ΖΠΑ έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα 

καζεκαηηθή εμίζσζε ε νπνία ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηε δηάξθεηα δσήο ελφο πξνπνλεηή ζε θάπνην ζχιινγν ηεο Premier 

League;
14

   

χκθσλα κε ηνλ Ken Bray (Σα καζεκαηηθά ηνπ πνδνζθαίξνπ 2006), θαζεγεηή 

ζην παλεπηζηήκην ηνπ Bath, “ην πνδόζθαηξν εθηόο από ηέρλε είλαη θη επηζηήκε 

κηαο θαη θάζε πνδνζθαηξηζηήο ζπλδπάδεη αεξνδπλακηθή, γεσκεηξία θαη πηζαλόηεηεο 

γηα λα πηάζεη ην maximum ηεο  απόδνζήο ηνπ θη έηζη ηα καζεκαηηθά παίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζην πνδόζθαηξν. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδπάδνπλ νη θνξπθαίνη 

πνδνζθαηξηζηέο ηελ επηζηεκνληθή ζθέςε κε ην πνδόζθαηξν είλαη απηό πνπ ηνπο 

θάλεη λα δηαθξίλνληαη από ηνπο ππόινηπνπο πνδνζθαηξηζηέο.” 

 

3.2  Science360 Video Library 

 Ζ Science360 Video Library είλαη κία ηζηνζειίδα
15

 ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί 

απφ ην NSF ησλ ΖΠΑ θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο λα έξζνπλ 

ζε επαθή κέζσ ηθαλνπνηεηηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο videos κε ηα πην πξφζθαηα 

επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο , ηεο ηερλνινγίαο, ηεο θπζηθήο, ηεο κεραληθήο, ησλ 

καζεκαηηθψλ θ.ά. Σα videos απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ επηζηήκνλεο δηαθφξσλ 

παλεπηζηεκίσλ, πνιπηερλείσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, απφ ην NSF θ.ά.     

 

 

 

                                                           
14

 https://plus.maths.org/content/os/latestnews/sep-dec08/managers/index 
15

 http://science360.gov/files/ 

https://plus.maths.org/content/os/latestnews/sep-dec08/managers/index
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ηελ θαηεγνξία ησλ καζεκαηηθψλ, βξίζθνπκε αξθεηά videos ζηα νπνία 

παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο καζεκαηηθψλ πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε  καζεκαηηθψλ 

θη αζιεηηζκνχ ζε δηάθνξα αζιήκαηα, φπσο: 

 

 Σν video κε ηίηιν:  Science of the Winter Olympics: Mathletes
16

  

 

                                                       

ην video απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηε δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηέρνπλ ηα 

καζεκαηηθά ζηνλ αζιεηηζκφ, θαζψο ραξαθηεξίδνληαη σο ε βαζίιηζζα ησλ 

επηζηεκψλ ησλ ρεηκεξηλψλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ θαη φρη κφλν απηψλ. Αλ 

θαη δε θαίλνληαη ηφζν φζν άιιεο επηζηήκεο ζηνλ αζιεηηζκφ φπσο ε 

θπζηθή, ε ηαηξηθή, ε ρεκεία, ε κεραληθή, ε αιήζεηα είλαη φηη ηα 

καζεκαηηθά βξίζθνληαη φπνπ ππάξρεη θίλεζε, πεξηζηξνθή, βνιή, 

κέηξεζε, ζθνξ θαη ζε  φηη άιιν κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε. 

 

 Σν video κε ηίηιν: Vectors
17

 

 

                                                      

ην video απηφ πεξηγξάθεηαη πψο κε ηε ρξήζε ησλ δηαλπζκάησλ κπνξεί 

λα παξνπζηαζηεί κε ηάμε κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ έλαο αγψλαο ρφθετ ν 

νπνίνο κε κηα πξψηε καηηά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ρανηηθφ παηρλίδη. 

 

 Σν video κε ηίηιν: Statistics & Averages
18

 

                                                           
16

 http://science360.gov/obj/video/3fd70ce5-54dd-4a1c-bcf5-

5ce7549f0ca3/science-winter-olympics-mathletes 
17

 http://science360.gov/obj/video/7908db90-ff6a-4ceb-a7a8-a00159e365c/vectors 
18

 http://science360.gov/obj/video/05f28e5a-a60e-42e6-848b-

a3e5c6148a42/statistics-averages 

http://science360.gov/obj/video/3fd70ce5-54dd-4a1c-bcf5-5ce7549f0ca3/science-winter-olympics-mathletes
http://science360.gov/obj/video/3fd70ce5-54dd-4a1c-bcf5-5ce7549f0ca3/science-winter-olympics-mathletes
http://science360.gov/obj/video/7908db90-ff6a-4ceb-a7a8-a00159e365c/vectors
http://science360.gov/obj/video/05f28e5a-a60e-42e6-848b-a3e5c6148a42/statistics-averages
http://science360.gov/obj/video/05f28e5a-a60e-42e6-848b-a3e5c6148a42/statistics-averages
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ην video απηφ πεξηγξάθεηαη πψο κε ηε κειέηε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, κπνξεί λα γίλεη ε θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία γηα έλαλ αγψλα ρφθετ ελαληίνλ ηεο νκάδαο απηήο. 

 

 Σν video κε ηίηιν: Hockey Geometry
19

 

 

                                              

ην video απηφ πεξηγξάθεηαη πψο κε ηε ρξήζε ηεο γεσκεηξίαο νη παίθηεο 

παζάξνπλ ηελ κπάια ελψ παξάιιεια πξνζπαζνχλ θαη λα ζθνξάξνπλ. 

 

 Σν video κε ηίηιν: Science of an NFL Football: The Pythagorean 

Theorem
20 

 

                                               

ην video απηφ πεξηγξάθεηαη πψο κε ηε ρξήζε ηνπ Ππζαγνξείνπ 

Θεσξήκαηνο κπνξνχλ νη παίθηεο κηαο νκάδαο λα βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο 

ζ’ έλαλ αγψλα ακεξηθάληθνπ πνδνζθαίξνπ. 

 

 Σν video κε ηίηιν: Science of an NFL Football: Geometric Shapes
21                                     

                                                           
19

 http://science360.gov/obj/video/d3f86927-2e4d-44ad-afee-

982d9617e62f/hockey-geometry 
20

 http://science360.gov/obj/video/d37dd34c-b721-4230-9931-

27c663c208df/science-nfl-football-pythagorean-theorem 
21

 http://science360.gov/obj/video/6e42753e-ae1f-4273-9853-

319af6d160aa/science-nfl-football-geometric-shapes 

http://science360.gov/obj/video/d37dd34c-b721-4230-9931-27c663c208df/science-nfl-football-pythagorean-theorem
http://science360.gov/obj/video/d37dd34c-b721-4230-9931-27c663c208df/science-nfl-football-pythagorean-theorem
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ην video απηφ πεξηγξάθεηαη πψο ην γεσκεηξηθφ ζρήκα ηεο κπάιαο ηνπ 

ακεξηθάληθνπ πνδνζθαίξνπ ζπληειεί ζηελ αθξίβεηα ηεο πάζαο πνπ  

γίλεηαη ζηνλ αγψλα φηαλ έλαο παίθηεο πεηάεη ηελ κπάια ζην ζπκπαίθηε 

ηνπ. 

 

 Σν video κε ηίηιν: Science of an NFL Football: Vectors
22 

 

                                          

ην video απηφ πεξηγξάθεηαη πψο κε ηε ρξήζε ησλ δηαλπζκάησλ, ηα καζεκαηηθά 

εξκελεχνπλ ηελ πάζα πνπ θάλεη ν ακπληηθφο ζηνλ επηζεηηθφ ζην ακεξηθάληθν 

πνδφζθαηξν. 

Απφ ηα παξαπάλσ videos απηφ ην νπνίν θξαηάκε ηειηθά είλαη πσο φ,ηη  θηλείηαη, 

φ,ηη κεηξάεη, φ,ηη πεξηγξάθεηαη κε λφκνπο ηεο θπζηθήο, φ,ηη κεηξηέηαη θη ελ γέλεη 

φ,ηη έρεη λα θάλεη κε νπνηνδήπνηε άζιεκα, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα καζεκαηηθά 

θαζψο ηα καζεκαηηθά απνηεινχλ ηε γιψζζα κέζσ ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη φια 

ηα παξαπάλσ. 

 

3.3 Millennium Mathematics Project 

Σν  MMP
23

 απνηειεί ην πξντφλ ζπλεξγαζίαο ησλ ζρνιψλ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη 

ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

καζεκαηηθήο θαηαλφεζεο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ καζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ φζσλ 

εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα απηφ, θαιχπηνληαο έλα ειηθηαθφ θάζκα απφ 5 έσο 

18 εηψλ. Εεηνχκελν είλαη ε πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ηεο 

δηεξεπλεηηθήο – αλαθαιππηηθήο πξνζέγγηζεο  κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ.                

Ζ ηζηνζειίδα Maths and Sports
24

 ζρεδηάζηεθε κε αθνξκή ηνπο Οιπκπηαθνχο θαη 

                                                           
22

 http://science360.gov/obj/tkn-video/0ca015f8-0d4c-4d0b-a31e-

257ba1445c32/science-nfl-football-vectors 
23

 http://mmp.maths.org/ 
24

 http://sport.maths.org/content/ 

http://mmp.maths.org/
http://sport.maths.org/content/
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Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο ζην Λνλδίλν ην 2012 θαη είλαη κέξνο ηνπ βξαβεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο MMP ηνπ παλεπηζηήκηνπ ηνπ Cambridge
25

. ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνζειίδα παξέρνληαη καζεκαηηθέο πεγέο γηα εμεξεχλεζε ησλ καζεκαηηθψλ 

θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα κέζσ 

αζιεκάησλ πνπ ζπλαληάκε ηφζν ζε νιπκπηαθνχο φζν θαη ζε παξανιπκπηαθνχο 

αγψλεο. Ζ δηάδξαζε ηνπ πιηθνχ απηνχ κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θαλεξψλεη ζηα 

κάηηα ηνπ ην πψο ηα καζεκαηηθά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε θάζε πηπρή ησλ 

νιπκπηαθψλ αγψλσλ απφ ηα ίδηα ηα’ αζιήκαηα κέρξη ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ 

δηέπεη ηα νιπκπηαθά δξψκελα.  Οη πεγέο απηέο πεξηέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ηφζν ζηνλ ηνκέα επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο καζεκαηηθήο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, πεξηέρεη 

πιηθφ ην νπνίo έρεη εθπνλεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ινλδξέδηθν πνδνζθαηξηθφ 

ζχιινγν Arsenal
26

, θαζψο θαη πιηθφ ην νπνίν έρεη παξαρζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην 

BBC Two Learning Zone
27

.  

 

Σν πιηθφ απηφ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Έηζη νη καζεηέο 

φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θάλνληαο ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο κπνξεί λα είλαη ηφζν ζεσξεηηθέο θη αθεξεκέλεο φζν θαη πην πξαθηηθέο π.ρ. 

κε ηε ρξήζε κηαο κπάιαο αλαπηχζζνπλ καζεκαηηθέο θη απνδεηθηηθέο ηθαλφηεηεο.  

 

 

                                                           
25

 Σν “Maths and Sport: Countdown to the Games” ήηαλ εηαίξνο ηνπ έξγνπ “The 

London 2012 Get Set+ education programme”  θαη ηηκήζεθε κε ην “the London 

2012 Inspire Mark”.  
26

 http://sport.maths.org/content/afc 
27

 http://sport.maths.org/content/BBC-3-2-1-GO 
 

http://sport.maths.org/content/afc
http://sport.maths.org/content/BBC-3-2-1-GO
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3.4 BBC Two Learning Zone 

Σν BBC Two Learning Zone
28

 κε αθνξκή ηνπο Οιπκπηαθνχο θαη 

Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ ην 2012, δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά videos 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge 

ζηα πιαίζηα ηνπ MMP. 

 

 

Ζ ζεηξά απηή ηνπ BBC κε ηελ νλνκαζία 3-2-1-GO ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαζψο νη καζεηέο 

θαινχληαη λα επηιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα εκπλεπζκέλα απφ ηνλ 

αζιεηηζκφ, ηα νπνία ηνπο ηα παξνπζηάδνπλ νιπκπηνλίθεο θαζψο θαη αζιεηέο νη 

νπνίνη είλαη ηλδάικαηα  γηα ηα παηδηά.                                  .                                                                  

 

3.5  NRICH 

Σν NRICH είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ηέζεθε ζ’ εθαξκνγή ην 1996.  

Γεκηνπξγήζεθε απφ ην ηκήκα εθπαίδεπζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge 

θαη ην θέληξν καζεκαηηθψλ επηζηεκψλ.ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ήηαλ έλα 

δηαδηθηπαθφ  καζεκαηηθφ club γηα καζεηέο κε ζρεηηθά πςειέο ηθαλφηεηεο ζηα 

καζεκαηηθά. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο ε κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

άιιαμε θη απεπζχλεηαη πιένλ ζε καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο 

αλεμαξηήησο καζεκαηηθνχ επηπέδνπ, παξέρνληαο παξάιιεια ππνζηεξηθηηθφ 

πιηθφ θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν NRICH πξνζθέξεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ησλ καζεκαηηθψλ κε πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη βεβαίσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εξεπλνχλ ηε ζρέζε 

καζεκαηηθψλ θη αζιεηηζκνχ. Σν NRICH απνηειεί κέξνο ηνπ MMP θαζψο ην 

ηξνθνδνηεί κε ζεκαληηθφ αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε καζεκαηηθά θη 

αζιεηηζκφ. 

                                                           
28 http://sport.maths.org/content/BBC-3-2-1-GO 
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3.6 Plus Magazine 

Σν Plus  είλαη έλα δηαδηθηπαθφ πεξηνδηθφ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην λα θέξεη ζην 

πξνζθήλην ηε καγεία θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο  ζηελ  θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ καζεκαηηθψλ.  

 

Μέζσ ησλ άξζξσλ ηνπ, πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ άξξεθηε ζρέζε ησλ 

καζεκαηηθψλ κε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαιχπηνληαο ζέκαηα 

ζρεηηθά  θαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. ηφρνο ηνπ είλαη ν εκπινπηηζκφο ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο κέζσ ησλ άξζξσλ ηνπ θαζψο θαη λα εκπεδψζεη ζηνπο αλαγλψζηεο 

ηνπ ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηελ νηθνλνκία έσο ηνλ 

αζιεηηζκφ. Σν πεξηνδηθφ Plus ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή είρε μεθηλήζεη κε ηελ 

νλνκαζία PASS Maths (Public Awareness and Schools Support for Maths) to 

1997. Ήηαλ πξντφλ ηνπ Interactive Courseware Research and Development Group 

ησλ παλεπηζηεκίσλ Cambridge θαη Keele. Σν Plus απνηειεί θη απηφ κέξνο ηνπ 

MMP. ην Plus ππάξρεη εηδηθή θαηεγνξία γηα ηα καζεκαηηθά θαη ηνλ αζιεηηζκφ 

κε ηελ επσλπκία The Plus sports page ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο αξθεηά 

ελδηαθέξνληα θαη ςαγκέλα άξζξα ηα νπνία επηδεηθλχνπλ ηε ζχλδεζε  

καζεκαηηθψλ θαη  αζιεηηζκνχ φπσο ην Power trip ηνπ Marc West (2008), ζην 

νπνίν αλαιχεηαη ην πψο κέζσ κηαο καζεκαηηθήο εμίζσζεο κπνξεί λα πξνβιεθζεί 

ε δηάξθεηα δσήο ελφο πξνπνλεηή ζηνλ πάγθν κηαο νκάδαο ηεο Premier League.   

 

3.7  Αςζηπαλιανό  ππόγπαμμα ζποςδών μαθημαηικών 

ην απζηξαιηαλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Queensland
29

 (2012), ζην πξφγξακκα καζεκαηηθψλ γηα ην 

Foundation-F10, πξνβιέπεηαη ε ελφηεηα κε ηίηιν Μαζεκαηηθά  θαη Αζιεηηζκφο, 

δηάξθεηαο 10 εβδνκάδσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε, απφ 

πιεπξάο καζεηψλ, ηεο  ηθαλφηεηαο λα θαηαλνήζνπλ ηα καζεκαηηθά πνπ δηέπνπλ 

ηνλ αζιεηηζκφ φπσο πηζαλφηεηεο, ζηαηηζηηθή, κεηξήζεηο, γεσκεηξία, αλαινγίεο 

θ.ά. Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ καζεκαηηθνχο ζπιινγηζκνχο, εκβαζχλνπλ ζηελ 

                                                           
29

 https://www.google.gr/search?q=year+10/10a+unit+overview&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=oRdVVfiIEsmssAGHjIHgBA 
 

https://www.google.gr/search?q=year+10/10a+unit+overview&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=oRdVVfiIEsmssAGHjIHgBA
https://www.google.gr/search?q=year+10/10a+unit+overview&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=oRdVVfiIEsmssAGHjIHgBA
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απνδεηθηηθή δηαδηθαζία θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλα επξχ θάζκα απφ ηερληθέο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο επηηπγράλνληαη 

βαζηθνί ζηφρνη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ δηθνχ ηνπο ΑΠΜ. 

 

3.8  Fantasy sports and mathematics 

Σα Fantasy Sports and Mathematics
30

 είλαη πξνγξάκκαηα καζεκαηηθψλ 

βαζηζκέλα ζηα δεκνθηιή fantasy sports games.  

 

Ζ πινπνίεζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζε έλαλ νδεγφ πεγψλ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο 

θαη ζε βηβιία εξγαζηψλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα έλα βηβιίν γηα θάζε 

έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθφηεξα αζιήκαηα ζηηο ΖΠΑ φπσο είλαη ην ακεξηθάληθν 

πνδφζθαηξν, ε θαιαζνζθαίξηζε, ην πνδφζθαηξν θαη ην baseball. Σα 

ζπγθεθξηκέλα βηβιία πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ην πψο παίδνληαη ηα παηρλίδηα, 

θαζψο θαη πάξα πνιιά ζπζηήκαηα  βαζκνινγίαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο. Κάζε  πξφγξακκα εθπιεξψλεη ελλέα εζληθά 

(θαηά ΖΠΑ) καζεκαηηθά πξφηππα θαη πάλσ απφ πελήληα καζεκαηηθέο 

πξνζδνθίεο.  

Γεκηνπξγφο ηνπ Fantasy Sports and Mathematics είλαη ν Dan Flockhart,                                   

ν νπνίνο  δηδάζθνληαο καζεκαηηθά ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη θάλνληαο 

αζιεηηζκφ, ζθέθηεθε πσο γηα λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ ηνπ γηα ηα 

καζεκαηηθά, έπξεπε ε δηδαθηέα χιε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε λα ήηαλ ηέηνηα ψζηε 

λα κπνξνχζαλ νη καζεηέο ηνπ λα ζρεηηζηνχλ κε απηήλ. Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε 

πψο ε ζηαηηζηηθή ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζηε δηδαθηηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ, ηελ ελζσκάησζε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ εθάξκνδε κε ηε 

δηαίζζεζε πσο απηφ ζα δξαζηεξηνπνηνχζε θαη ζα έδηλε θίλεηξν ζηνπο καζεηέο 

ηνπ λ’ αζρνιεζνχλ κε ηα καζεκαηηθά. Έηζη δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηνπ fantasy 

sports πξφγξακκα καζεκαηηθψλ ην νπνίν θη εθάξκνζε ζηελ ηάμε ηνπ θαη ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη θαη απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρνιεία 

φρη κφλν ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη ζηνλ Καλαδά κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Ζ φιε 

θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο fantasy sports είλαη λα πεξάζεη ζηνπο καζεηέο ην 

κήλπκα πσο ε γλψζε απνθηάηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ην 

απνηέιεζκα είλαη πην εχθνιν ζηελ πεξίπησζε πνπ αγαπνχλ απηφ πνπ καζαίλνπλ. 

                                                           
30

 http://www.fantasysportsmath.com/index.php 
 

http://www.fantasysportsmath.com/index.php
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Καηά ζπλέπεηα ην νπνηνδήπνηε πξφγξακκα καζεκαηηθψλ ζπνπδψλ κπνξεί λα 

είλαη επηηπρεκέλν εάλ κπνξεί λα θάλεη ην καζεηή λα ληψζεη πσο ηα καζεκαηηθά 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο έρνπλ ζρέζε κε ηα καζεκαηηθά ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θη 

απηφ δηεπθνιχλεηαη φηαλ ε δηδαθηέα χιε βαζίδεηαη ζε ξεαιηζηηθά θαζεκεξηλά 

δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηε πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα  ζπνπδψλ απνδεηθλχεηαη πσο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Mississippi (2007 θαη 2009) ζε 144 θαζεγεηέο
31

 θαη ζε 342 

καζεηέο
32

,  πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα fantasy sports in math class, είλαη 

παξαπάλσ απφ ελζαξξπληηθά, θαζψο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηφζν ησλ θαζεγεηψλ 

φζν θαη ησλ καζεηψλ επηζεκαίλνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

φιεο ηηο πηπρέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν ηηο πνηνηηθέο 

φζν θαη ηηο πνζνηηθέο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζε κνξθή πηλάθσλ ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα απηή, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηηο 

ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ παξαπνκπψλ λνχκεξν 18 θαη 19. 

 

 

 

 

                                                           
31

 http://www.fantasysportsmath.com/study-results.php 

 
32

 http://www.fantasysportsmath.com/pdf/StudentSurvey.pdf 
 

http://www.fantasysportsmath.com/study-results.php
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Καθηγηηέρ πος απάνηηζαν θεηικά. Γείγμα ν=144 

καθηγηηέρ 

1. Οη καζεηέο θαηαλφεζαλ θαιχηεξα καζεκαηηθέο έλλνηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην fantasy sports. 

75% 

2. ηνπο καζεηέο άξεζε λα καζαίλνπλ καζεκαηηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο ην fantasy sports. 

79% 

3. Οη βαζκνί ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά ήηαλ πςειφηεξνη 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην fantasy sports. 

51% 

4. Οη καζεηέο πξνζέξρνληαλ ζην κάζεκα κε κεγαιχηεξν 

ελζνπζηαζκφ φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην fantasy sports. 

81% 

5. Οη καζεηέο παξέκελαλ θαη κεηά ην κάζεκα λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο θαη λα ζπδεηνχλ γηα καζεκαηηθά φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην fantasy sports. 

66% 

6. Ζ αγάπε ησλ καζεηψλ γηα ηα καζεκαηηθά κεγάισλε φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην fantasy sports. 

71% 

7. Σν πξφγξακκα fantasy sports ήηαλ εχθνιν λα πινπνηεζεί σο 

κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ καζεκαηηθψλ πνπ θαινχληαλ 

λα πινπνηήζνπλ. 

92% 

Μαθηηέρ πος απάνηηζαν θεηικά. 

(Γείγμα από 177 αγόπια και 165 κοπίηζια) 

ΦΤΛΛΟ 

ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ 

1. Μ’ αξέζεη λα καζαίλσ καζεκαηηθά ζηε fantasy sport 

ηάμε κνπ πην πνιχ απφ απ’ φηη κάζαηλα ζηελ ηάμε κε 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

78% 54,1% 

2. Μπαίλσ ζηελ ηάμε λα κάζσ καζεκαηηθά κε 

κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ απ’ φηαλ κάζαηλα ζηελ 

παξαδνζηαθή ηάμε. 

64,8% 44% 

3. Κάλσ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζηε fantasy sport 

ηάμε κνπ απφ απ’ φηη έθαλα  ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. 

23,9% 30,8% 

4. Κάλσ ιηγφηεξεο απνπζίεο ζηε fantasy sport ηάμε κνπ 

απφ απ’ φηη έθαλα  ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. 

20,3% 16,4% 

5. Δίλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα αξγψ  ζηε fantasy sport 

ηάμε κνπ  απ’ φηη ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. 

26,6% 23,1% 

6. Δίλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα πξνζέξρνκαη πην λσξίο  

ζηε fantasy sport ηάμε κνπ  απ’ φηη ζηελ παξαδνζηαθή 

ηάμε. 

28,4% 20,6% 

7. Μαζαίλσ πην εχθνια καζεκαηηθά ζηε fantasy sport 

ηάμε κνπ  απ’ φηη ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε. 

55,5% 45,3% 

8. Οη βαζκνί κνπ ζηα καζεκαηηθά είλαη πςειφηεξνη 

ζηε fantasy sport ηάμε κνπ  απ’ φηη ζηελ παξαδνζηαθή 

ηάμε. 

33,1% 27,7% 

9. Μηιψ γηα ηα καζεκαηηθά κε ηνπο γνλείο κνπ (ην 

γνληφ κνπ) πεξηζζφηεξν ηψξα απ’ φηη πξηλ αξρίζσ λα 

παίδσ ην fantasy sport. 

28,4% 22,8% 

10. Μ’ αξέζεη πην πνιχ ην ζρνιείν ηψξα επεηδή κε ην 

fantasy sport καζαίλσ καζεκαηηθά. 

43,2% 25,6% 
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3.9  Maths Careers 

Σν Math Careers είλαη κηα ηζηνζειίδα ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ην Ηλζηηηνχην 

Μαζεκαηηθψλ θη Δθαξκνγψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σν ηλζηηηνχην απηφ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1964 θη αξηζκεί πεξί ηα 5000 κέιε φρη κφλν απφ ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία αιιά θη απ’ φιν ηνλ θφζκν. ηελ ηζηνζειίδα απηή κπνξεί θαλείο λα 

βξεη εηδηθή ζεκαηνινγία θαη γηα ηε ζρέζε καζεκαηηθψλ θη αζιεηηζκνχ. Γηα 

παξάδεηγκα: 

 The mathematics of football 

 

 
 

Δδψ ν ελδηαθεξφκελνο παξαπέκπεηαη ζε 5 links ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην πψο ζεσξεηηθά θη εθαξκνζκέλα  

καζεκαηηθά ζπλδένληαη κε ην πνδφζθαηξν. 

 

 Did you know….. 

 

 
Δδψ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πηζαλφηεηεο λα θεξδίζεη ή λα θέξεη ηζνπαιία ε 

νκάδα ε νπνία πεηπραίλεη πξψηε γθνι ζ’ έλαλ αγψλα πνδνζθαίξνπ. 
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 High jump and pole vault 

             

 

 

ην άικα εηο χςνο θαη ζην  άικα  επί θνληψ γηα λα επηηεπρζεί ην 

θαηάιιειν χςνο γηα λα πεξάζεη ν αζιεηήο ηελ νξηδφληηα κπάξα 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θη εδψ ηα καζεκαηηθά.
33

 

 

 

3.10  Tennessee Sports Math  

Σν Tennessee Sports Math
34

 είλαη έλα έξγν ην νπνίν μεθίλεζε ην 1997 κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Dr Gary Keplinger, ελφο θαζεγεηή κέζεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο 

έζεζε  ζ’ εθαξκνγή έλα ζρέδην κε ζηφρν λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη 

ηδηαίηεξα εθείλνπο κε ρακειέο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά, θεθαιαηνπνηψληαο ην 

εμσζρνιηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο  γηα ηνλ αζιεηηζκφ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ. 

Έηζη ζρεδηάζηεθε ε ηζηνζειίδα Tennessee Sports Math κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απφ ηνλ αζιεηηζκφ ζηα καζεκαηηθά. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία αξθεηψλ καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλδένπλ ηα καζεκαηηθά κε  ηνλ αζιεηηζκφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα παίμεη Soccer 

Geometry θαζψο απαληάεη ζε εξσηήζεηο γεσκεηξίαο ελζσκαησκέλεο ζε 

εξσηήζεηο αζιεηηθνχ πεξηηπιίγκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην είδνο ησλ 

πνιπγψλσλ ζε κηα κπάια πνδνζθαίξνπ  θαζψο θαη αλ απηά είλαη θαλνληθά 

πνιχγσλα, ή ηε δξαζηεξηφηεηα Sports Mystery Graph ζηελ νπνία νη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ ηνπνζεηψληαο θαηάιιεια ζεκεία ζε έλα ζχζηεκα αμφλσλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην logo ηεο νκάδαο ηνπ Μέκθηο. 

 

 

                                                           
33

 http://www.mathscareers.org.uk/sport/ 
34

 http://www.educationworld.com/a_curr/curr106.shtml 
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3.11  Alpha Omega Academy  

Ζ θηινζνθία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο ζηεξίδεηαη ζην θαηά πφζν είλαη 

δπλαηή ε αιιαγή ζηάζεο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα βαξεηά φπσο ηα ζεσξνχλ 

καζεκαηηθά ηεο ηάμεο, φηαλ απηά εηζαρζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αζιεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο πνιιαπιέο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη εηδηθφηεξα ζηνλ αζιεηηζκφ πνπ ελδηαθέξεη φια ζρεδφλ ηα παηδηά. Ο 

καζεηήο κπνξεί παξαθνινπζψληαο έλαλ αγψλα θάπνηνπ αζιήκαηνο πνπ αγαπάεη 

π.ρ. θαιαζνζθαίξηζεο , κπνξεί λα κεηξάεη ηα πνζνζηά  ελφο παίθηε ή φιεο ηεο 

νκάδαο ζηα δίπνληα, ζηα ηξίπνληα, ζηηο ειεχζεξεο βνιέο θάλνληαο νπζηαζηηθά 

θιάζκαηα θαη θαηαιαβαίλνληαο ηελ έλλνηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξάγκα πνπ δε 

ζα ζπλέβαηλε κε κηα απιή παξαδνζηαθή δηάιεμε-δηδαζθαιία ζηελ ηάμε.  

 

ηελ ηζηνζειίδα  παξέρνληαη ζπκβνπιέο θαη ηδέεο, θαζψο θαη πιηθφ γηα ηε 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο θαη λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά 

κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ
35

. 

 

 

 
                                                           
35

 http://www.aoacademy.com/blog/trends-and-tips/how-to-use-sports-to-teach-

math-skills/ 
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3.12  Mathmatters 

Πξφθεηηαη γηα πξφγξακκα πνπ ζπλδέεη δηάθνξα αζιήκαηα θαη ηα Μαζεκαηηθά θαη  

ην νπνίν ηξέρεη κεηά ην ζρνιείν ζηε Μειβνχξλε ζηελ Απζηξαιία. ην 

πξφγξακκα απηφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ καζαίλνπλ καζεκαηηθά κέζσ 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πάληα ζε επζπγξάκκηζε κε ην εζληθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ
36

. 

 

 

 

 Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο  είλαη ε αθφινπζε: δίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα 

θχιιν εξγαζίαο, ηνπο εμεγείηαη πψο παίδεηαη ε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα 

παηδηά παίδνπλ ην παηρλίδη, ν εθπαηδεπηηθφο ελζσκαηψλεη ηελ απαηηνχκελε 

καζεκαηηθή γλψζε θαη νη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ην θχιιν εξγαζίαο 

ππνινγίδνληαο ην ζθνξ ηεο νκάδαο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ επί κέξνπο 

βαζκνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρεη ην παηρλίδη. 

 

3.13  The Canadian Olympic School Program 

Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
37

 απηνχ είλαη ε κεηαθνξά ηεο ζεηηθήο αχξαο πνπ 

δηέπεη ην νιπκπηαθφ θίλεκα κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη θαη’ επέθηαζε ζ’ φιν 

ην ζρνιείν. 

                                                           
36

 http://www.mathmatters.com.au/index.html 
37 http://olympic.ca/education/about-the-canadian-olympic-school-program/ 

 

http://www.mathmatters.com.au/index.html
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Σν πξφγξακκα απηφ έρεη μεθηλήζεη απφ ην 1987, παξέρνληαο ζε εθπαηδεπηηθνχο 

θαη καζεηέο ζηνλ Καλαδά πεγέο θαη πιηθφ κε ζεκαηνινγία βαζηζκέλε ζηνπο 

νιπκπηαθνχο αγψλεο. Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ νιπκπηαθνχ ηδεψδνπο θαη ζηελ εκπέδσζε ησλ νιπκπηαθψλ 

αμηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Καλαδά. 

Απηφ επηηπγράλεηαη εθκεηαιιεπφκελνη  ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

νιπκπηαθά αγσλίζκαηα ψζηε λα νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζε κηα δπλακηθή θη 

εκπλεπζκέλε νιπκπηαθνχ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. Έλαο απφ ηνπο ηνκείο ζηνλ 

νπνίν ζηνρεχεη ην πξφγξακκα είλαη θαη ε πξναγσγή ηεο καζεκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο κέζσ καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
38

 εκπλεπζκέλεο απφ ηνπο 21
νπο

 

Υεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζην Βαλθνχβεξ ηνπ Καλαδά. Μέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ νη καζεηέο εμεξεπλνχλ καζεκαηηθέο έλλνηεο κέζα απφ ηηο 

επηδφζεηο ηεο νιπκπηαθήο νκάδαο ηνπ Καλαδά ζηνπο αγψλεο ηνπ Βαλθνχβεξ. 

 

3.14  Math Goodies 

ηελ ηζηνζειίδα απηή
39

 παξέρεηαη ε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ Mathematics and 

Sports WebQuests. 

                                                           
38

 http://olympic.ca/resources/math-education/ 
39 http://www.mathgoodies.com/Webquests/sports/ 

http://olympic.ca/resources/math-education/
http://www.mathgoodies.com/Webquests/sports/
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ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ν καζεηήο αλαδεηά πιεξνθνξίεο απφ 

ην δηαδίθηπν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λ’ απαληήζεη ηηο εξσηήζεηο νη νπνίεο ηνπ 

ηίζεληαη θαζψο θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ. Σέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη γηα παξάδεηγκα: ηα ζηαηηζηηθά παηθηψλ ηνπ Baseball, ην 

NBA draft lottery, γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα θάπνην άζιεκα ή γεγνλφο θ.ά.                 

ηελ ηζηνζειίδα απηή παξέρνληαη θαη παηρλίδηα αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά 

κε καζεκαηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην IFL
40

 (Integer Football Leauge)  

εκπλεπζκέλν απφ ην NFL, φπνπ ζε έλα γήπεδν ακεξηθάληθνπ πνδνζθαίξνπ 

ππάξρεη ν άμνλαο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη ν ρξήζηεο θηλεί ηνλ παίθηε πάλσ 

ζηνλ άμνλα ζε ζέζεηο αθεξαίσλ αλ αιφγσο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπ ηίζεληαη.     

 

3.15  Math-Play 

Σν Math-play.com
41

 πξνζθέξεη δσξεάλ online καζεκαηηθά παηρλίδηα αξθεηά απφ 

ηα νπνία ιαλζάξνληαη κε ηε κνξθή δεκνθηιψλ ζηα παηδηά αζιεκάησλ. 

 

Σα πην δεκνθηιή απφ απηά είλαη ηα: 

 

                                                                  

      Soccer Math                                                               Baseball Math 

 

                                                           
40 http://www.mathgoodies.com/games/integer_game/football.html 

 
41 http://www.math-play.com/ 

 

http://www.mathgoodies.com/games/integer_game/football.html
http://www.math-play.com/
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     Math Basketball                                                          Football Math  

 

                                                   

                                                    Math Racing Games   

τα παιχνίδια αυτά δίνονται ερωτήςεισ π.χ. πολλαπλήσ επιλογήσ κι αν ο μαθητήσ 

απαντήςει ςωςτά τότε το παιχνίδι του δίνει τη δυνατότητα π.χ. να ςουτάρει ςτον 

αντίπαλο τερματοφφλακα για να ςημειϊςει γκολ, ή να ςουτάρει ςτην μπαςκζτα και να 

βάλει καλάθι κ.ά. 

 

3.16  Math Playground 

Σν Math playground είλαη κηα ηζηνζειίδα ζρεηηθή κε ηα καζεκαηηθά θαη ζηνρεχεη 

θη απηή ζηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ηθαλνηήησλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Κη εδψ ζπλαληάκε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηα καζεκαηηθά νη νπνίεο πξνζθέξνληαη κε ηε 

κνξθή παηρληδηνχ φπσο γηα παξάδεηγκα ην Grand Prix Multiplication
42

. 

 

                                  

ην παηρλίδη απηφ δίλνληαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θη αλαιφγσο ηεο 

ζσζηήο ή ιάζνο απάληεζεο πξνρσξάεη ην παηρλίδη.  

 

                                                           
42

 http://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html 

http://www.mathplayground.com/ASB_GrandPrixMultiplication.html
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3.17  Math in sports 

Σν παλεπηζηήκην ηνπ Notre Dame πξνζέθεξε παιηφηεξα ην course Math in 

Sports
43

 δηάξθεηαο 8 εβδνκάδσλ. Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο ήηαλ νη θνηηεηέο λα 

εληξπθήζνπλ ζηε ζρέζε καζεκαηηθψλ θη αζιεηηζκνχ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζηφρεπε ζην λα κάζνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθά εξγαιεία, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αλαιχνπλ θαζψο θαη λα πξνβιέπνπλ αζιεηηθέο επηδφζεηο θαη 

απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πψο ε θαηαλφεζε βαζηθψλ ζηαηηζηηθψλ θαη 

πηζαλνζεσξεηηθψλ ελλνηψλ βνεζά ζηελ αλάιπζε αζιεκάησλ, ζηε βειηίσζε ηεο 

αζιεηηθήο επίδνζεο. θαζψο θη άιισλ πηπρψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δπίζεο νη 

θνηηεηέο καζαίλνπλ πψο λα κνληεινπνηνχλ θπζηθά ζπζηήκαηα, φπσο έλα ςειφ 

άικα, έλα γθνιθ swing κε ηε ρξήζε βαζηθψλ εμηζψζεσλ θίλεζεο. 

 

3.18  Maths Sport Science 

Σν παλεπηζηήκην ηνπ Loughborough πξνζθέξεη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο κε ζέκα 

Μαζεκαηηθά θη Αζιεηηθή Δπηζηήκε. Σν πξφγξακκα
44

 πεξηέρεη καζήκαηα 

καζεκαηηθψλ θαη καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηξέρεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ην School of Sport, Exerscise and Health Sciences. Οη θνηηεηέο επηιέγνπλ 

αλάκεζα ζε κηα επξεία πνηθηιία θαηεπζχλζεσλ αλαιφγσο ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ 

ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Έηζη νη απφθνηηνη απηνχ ηνπ 

ηκήκαηνο αλαιφγσο ηεο θαηεχζπλζεο ηελ νπνία επηιέγνπλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εξγαζηνχλ ζε πνιινχο ηνκείο θη φρη απνθιεηζηηθά κφλν ζε εξγαζίεο ζρεηηθέο 

κε ηνλ αζιεηηζκφ. 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ζρέζεο 

καζεκαηηθψλ θη αζιεηηζκνχ κε βάζε ην επηβεβαησκέλν δεδνκέλν πσο ηα 

καζεκαηηθά βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αζιεηηζκφ θη έηζη ππάξρεη κεγάιν π πεδίν 

δξάζεο θαζψο ηα πξνβιήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηε 

κεξηά ηνπο. Απηφ απνηειεί κηα θαιή πξαθηηθή δνθηκαζκέλε θη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλε ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα εθαξκφζνπκε θη εκείο, φπσο ζε 

πξψηε θάζε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ηξάπεδα αζθήζεσλ κε καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα βαζηζκέλα ηφζν ζε δεκνθηιή φζν θαη ζε ιηγφηεξα γλσζηά ζηνπο 

                                                           
43 https://www.edx.org/course/math-sports-notredamex-mat150x#!   

44http://www.lboro.ac.uk/study/undergraduate/courses/departments/mathematics/

maths-sport-science/ 

 

http://www.lboro.ac.uk/study/undergraduate/courses/departments/mathematics/maths-sport-science/
http://www.lboro.ac.uk/study/undergraduate/courses/departments/mathematics/maths-sport-science/
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καζεηέο καο (θαη κφλν ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ πνιχ έλα άζιεκα, 

απηφ ζα κπνξνχζε λα ηνπο ηληξηγθάξεη θαη λα θαηαπηαζηνχλ κε ην πξφβιεκα 

κφλν θαη κφλν γηα λα ην κάζνπλ).     

 

3.19  Από ηην βιβλιογπαθία ζηην ιδέα για ηιρ διδακηικέρ 

παπεμβάζειρ  ζηα πλαίζια ηος επεςνηηικού επυηήμαηορ 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ έπξεπε λα 

ιεθζνχλ ππ’ φςηλ πνιχ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ζχκθσλα ηφζν κε ηελ 

βηβιηνγξαθία φζν θαη κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη δηεζλψο 

(φπσο αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ζην παξφλ θεθάιαην). 

 ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ε δηάιεμε απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, δελ έρεη ηελ απαξαίηεηε δπλακηθή ιφγσ πεξηερνκέλνπ λα 

πξνθαιέζεη ηε δηέγεξζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ καζεηψλ, ψζηε  απηνί λα κπνξέζνπλ 

λα  νπηηθνπνηήζνπλ ηηο επηζπκεηέο αιιά αθεξεκέλεο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ ελλνηψλ ηηο νπνίεο δηδάζθνληαη. Δίλαη παξαπάλσ απφ πξνθαλέο, φπσο 

πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθία φζν θη απφ ηηο πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί ζηνπο ηνκείο ηεο δηδαθηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

καζεκαηηθψλ, πσο γηα λα έρνπλ νη καζεηέο απμεκέλε επνπηεία ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ζρεκαηίδνπλ νπηηθνπνηεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε 

ππνζηήξημε ηεο δηάιεμεο απφ εηθφλεο θαη  δπλακηθέο πξνζνκνηψζεηο κέζα ζ’ έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη φζν απηφ είλαη  δπλαηφλ ιηγφηεξα αθεξεκέλα κέζα. 

Έλα ηέηνην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηε 

ρξήζε ηνπ Ζ/Τ, ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ, κέζα ζην νπνίν πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ πινπνίεζε απηή ζπληειείηαη 

θαζψο ν ππνινγηζηήο, ην δηαδίθηπν φζν θαη ην ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο κέζα δηεξεχλεζεο θη αληίιεςεο, κε ζθνπφ λα 

βνεζεζνχλ νη καζεηέο ζην λα θαηαλνήζνπλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ νη ίδηνη, απφ 

κφλνη ηνπο ηελ γλψζε, κε ηε ζπκβνπιεπηηθή απ’ ηε κηα, αιιά θαη δηαθξηηηθά 

θαζνδεγεηηθή απφ ηελ άιιε παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε. Ζ ρξήζε 

ινηπφλ ηνπ Ζ/Τ,  ελφο καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ, ελφο πεξηεγεηή ζην δηαδίθηπν 

απνηεινχλ πξαθηηθέο πνπ κεηακνξθψλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απφ 

αληηθείκελν απιήο απνδνρήο ηεο γλψζεο ζε δηαδηθαζία επηζηεκνληθήο έξεπλαο, 

θξηηηθήο  θη αλαθαιππηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελεξγνπνηψληαο ηνπο καζεηέο 

πξνζδίδνληάο ηνπο ην απαξαίηεην θίλεηξν λα εκπιαθνχλ ζηα κνλνπάηηα ηεο 

αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θξίζεθε απαξαίηεην θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη φζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, 
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απηέο λα αθνινπζήζνπλ ην δηδαθηηθφ κνληέιν ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ, απφ ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ ε πξψηε, ελψ ε 

δεχηεξε λα ππνζηεξηρζεί απφ Ζ/Τ θαη ην δηαδίθηπν. Ζ επηινγή ηνπ καζεκαηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ηνπ Geogebra ζηελ πεξίπησζή καο, έγηλε κε θξηηήξην ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ γηα εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε 

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ππνζηεξίδνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

αλαθαιππηηθή δηαδηθαζία. Παξάιιεια ζπλεθηηκήζεθε ην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη 

γηα έλα επξέσο δηαδεδνκέλν ινγηζκηθφ καζεκαηηθψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαζψο πέξα απφ ηελ επρξεζηία ηνπ, πξφθεηηαη 

γηα έλα ειεχζεξν θαη δσξεάλ ινγηζκηθφ ζην νπνίν κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε 

νπνηνζδήπνηε.  

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, νη 

καζεηέο ρσξίδνληαη θη εξγάδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο θη απηφ γηαηί, θαηά ηελ 

βηβιηνγξαθία, ε νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο, ν επηκεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζε ξφινπο κέζα ζηελ νκάδα, κεηαηξέπεη ηνπο 

καζεηέο απφ απινχο αθξναηέο ζε κηα παξαδνζηαθή ηχπνπ δηάιεμεο παξάδνζε 

καζήκαηνο, ζε ελεξγνχο ζπκκέηνρνπο θαη ζπλππεχζπλνπο ζηε δηακφξθσζε θαη 

θαηάθηεζε  ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, εξεπλνχλ ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο, δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα θη ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ή κε 

ησλ ππνζέζεσλ ηνπο θαη πξνρσξψληαο ζε πεξεηαίξσ γεληθεχζεηο. 

Σέινο, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θξίζεθε απαξαίηεην ην ζέκα ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ, δειαδή ην 

πξφβιεκα λα αλαθέξεηαη ζηα καζεκαηηθά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θη φρη απιά ζηα 

καζεκαηηθά ηεο ηάμεο. Καηά ηελ βηβιηνγξαθία, ε επηινγή ελφο ζέκαηνο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ κπνξεί λα είλαη ε ζπίζα πνπ ζα αλαδσππξψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζα ηνπο κεηαηξέςεη απφ ακέηνρνπο αθξναηέο, ζε ελεξγνχο 

ζπκκέηνρνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ο αζιεηηζκφο είλαη έλα ζέκα πνπ 

άπηεηαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ θη απηφ 

πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη θαηά πφζν  ε επηινγή ηνπ αζιεηηθνχ 

ζέκαηνο γηα ην ζηήζηκν ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. Δμάιινπ φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, δηεζλψο θαη κάιηζηα ζε 

αλαπηπγκέλεο αθαδεκατθά ρψξεο φπσο ν Καλαδάο , νη ΖΠΑ, ε Απζηξαιία, ε 

Μεγάιε Βξεηαλία έρνπλ αλαπηπρζεί πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηα νπνία ζηεξίδνληαη 

ζηε ζρέζε αζιεηηζκνχ θαη καζεκαηηθψλ φπσο επίζεο θαη ε χπαξμε πιεζψξαο 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη παηρληδηψλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηα καζεκαηηθά κε ηνλ 

αζιεηηζκφ θάλνληαο ηα ειθπζηηθφηεξα ζηνπο ρξήζηεο. 

Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

ζρεδηάζηεθαλ  κε βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θη απηφ ην νπνίν 
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αλακέλνπκε είλαη λα δνχκε ην θαηά πφζν ζπλδπάδνληαο φια  απηά επηηπγράλεηαη 

κηα απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ 

 

4.1 Υαπακηηπιζηικά μιαρ διεπεςνηηικήρ διδακηικήρ παπέμβαζηρ 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο
45

 έρνπλ θσδηθνπνηεζεί θαη 

θαηεγνξηνπνηεζεί απφ ηνλ United States National Research Council guide 

“Inquiry and the National Science Education Standards
46

” θαζψο θαη απφ ην 

Rocard Report “Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of 

Europe
47

 ”. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ην 

νπνίν απνηειεί θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, απνηειεί ε 

παξνπζίαζε ελφο εξσηήκαηνο είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ, είηε απφ  

θάπνην καζεηή. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη δχν βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο, απφ ηε κηα ε απξφζθνπηε αλαδήηεζε-αλαθάιπςε κέζσ 

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ απφ ηνπο καζεηέο, ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο 

δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απφ ηελ άιιε ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ ζηελ θηλεηνπνίεζε γηα ζπκκεηνρή απφ ηνπο καζεηέο ηνπ. 

Αλ θαη ν ραξαθηήξαο ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ είλαη καζεηνθεληξηθφο, ην πφζν 

απνηειεζκαηηθή  κπνξεί λα είλαη κία ηέηνηνπ ηχπνπ δηδαζθαιία, εμαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξέρεη ν θαζεγεηήο ζηνπο καζεηέο 

ηνπ. Απηή ε θαζνδήγεζε κπνξεί λα είλαη πνιχ ή ιίγν δηαθξηηηθή, αλαιφγσο ησλ 

αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ην καζεζηαθφ ηνπο επίπεδν, ηε δηαζέζηκε 

ππνδνκή πνπ παξέρεη ην ζρνιείν, θαζψο θη απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηελ ηάμε ηνπ, ζηα πιαίζηα πάληα ηνπ 

ππάξρνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.   ην ζεκείν απηφ ινηπφλ, θαζίζηαηαη 

πξνθαλέο πσο ν εθπαηδεπηηθφο φρη κφλν πξέπεη λα θαηέρεη ζε βάζνο ην 

                                                           
45

 www.iep.edu.gr/pathway/files/dier_mathisi.pdf     
46

  National Research Council. (2000). Inquiry and the National Science Education 

Standards: A guide for teaching and learning. Washington D.C. : The National 

Research Council. 
47  Rocard, M.,  Csermely, P.,  Jorde, D.,  Lenzen, D.,  Walberg-Henriksson, H.,  

Hemmo, V. (2007). Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future 

of Europe., 1-23 Available at:                                     

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-

rocard-on-science-education_en.pdf 
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αληηθείκελφ ηνπ, αιιά θαη ηε κεζνδνινγία πνπ δηέπεη ηε δηεξεπλεηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζεη λα επηβιέπεη θαη λα θέξλεη επηηπρψο εηο 

πέξαο κία δηεξεπλεηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

εκείν αλαθνξάο γηα ην πψο ζα μεθηλήζεη κηα δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία, απνηειεί 

ε δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο-πξνβιήκαηνο,  θαζψο απ’ απηφ εμαξηάηαη ην θαηά 

πφζν ζα πξνθχςνπλ εξεζίζκαηα-θίλεηξα γηα λα θηλεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο θαη 

λα εκπιαθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη πηζαλά ιάζε ζηε δηαηχπσζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηειηθά ηε κε θηλεηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα. Σέηνηα ιάζε κπνξνχλ λα είλαη: 

 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα μεπεξλνχλ θαηά 

πνιχ ην κέζν γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ή θαη ηελ 

ειηθία  ηνπο. 

 Σν εξψηεκα λα κελ έρεη δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα. 

 Σν εξψηεκα λα κελ άπηεηαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ησλ  ελδηαθεξφλησλ 

θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ. 

πλήζσο ν θνηλφο παξνλνκαζηήο, ζην λα ζπκβαίλνπλ ηα παξαπάλσ ιάζε, είλαη 

ε κε ζσζηή εθηίκεζε, απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,  ηνπ γλσζηηθνχ 

επηπέδνπ ζην νπνίν πξέπεη λα νδεγεζεί ην καζεηηθφ δπλακηθφ απφ ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ,ζηελ ακέζσο επφκελε βαζκίδα, ή απφ ηε 

κία ηάμε ζηελ επφκελε βάζεη ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ (Κνπιατδήο 1995). 

Ο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο ζα ήζειε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα παξαγσγηθή 

δηεξεπλεηηθή δηδαζθαιία, κπνξεί λα ην επηηχρεη αθνινπζψληαο βήκα πξνο 

βήκα ην αθφινπζν “πξσηφθνιιν” (Ραγηαδάθνο 2011
α
, Υαιθηά 2010): 
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ΥΔΓΗΑΜΟ  ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟΤ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

1. Φάζη Πποζαναηολιζμού:  

ρεδηαζκφο πξνβιήκαηνο 
 Δπηινγή ελφο εξσηήκαηνο-

πξνβιήκαηνο κέζα ζηα φξηα ησλ 

δπλαηνηήησλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ 

θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο θη έιεγρνο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο.  

2. Φάζη Ππόβλετηρ:   
Γεκηνπξγία ππνζέζεσλ  

 Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ (ην πηζαλφ 

απνηέιεζκα). 

 Αλίρλεπζε πηζαλψλ παξαλνήζεσλ 

ησλ καζεηψλ. 

 ρεδηαζκφο δξαζηεξηφηεηαο 

 Δπηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ (κνιχβη, ηεηξάδην, 

πίλαθαο, Ζ/Τ, εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά, πξνηδέθηνξαο, 

αζχξκαην πνληίθη, δηαδξαζηηθφο 

πίλαθαο) 

3. Φάζη Δθαπμογήρ:  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 

 πιινγή δεδνκέλσλ κε 

παξαηήξεζε 

 Πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ κε 

θαλφλα θαη δηαβήηε ζην ραξηί ή ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Καηαγξαθή δεδνκέλσλ. 

4. Φάζη Δπαλήθεςζηρ-Απόππιτηρ: 

χγθξηζε απνηειεζκάησλ κε ηελ 

πξφβιεςε  

 Πεξηγξαθή, ζπζρεηηζκνί, εξκελεία 

ησλ δεδνκέλσλ. 

 πδήηεζε απνηειεζκάησλ. 

 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

5. Αξιολόγηζη:  

Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 
 Παξνπζίαζε ζηελ ηάμε. 

 Αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 Αλαηξνθνδφηεζε 

 

ε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δχν δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ  πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο έξεπλαο. 
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4.2 Γιδακηική παπέμβαζη Η 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ηκήκαηα ηεο Β’ 

Λπθείνπ ζε γεληθφ ιχθεην ηνπ Πεηξαηά. Έιαβαλ κέξνο 32 καζεηέο ζηνπο νπνίνπο 

δφζεθε απφ έλα θχιιν εξγαζίαο θαζψο θη έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζα 

απαληνχζαλ αλψλπκα ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Ζ αλσλπκία ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ζηφρεπε ζηελ φζν πην εηιηθξηλή ζπκπιήξσζή ηνπ, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ, ψζηε ηα  ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα πξνέθππηαλ απφ ηε 

κειέηε ηνπο, λα  νδεγήζνπλ ζηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πινπνηήζεθε ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Οη καζεηέο έθαλαλ ηηο 

θαηαζθεπέο θαη ηηο απαηηνχκελεο κεηξήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο κε ηε ρξήζε γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ. Γηα ηελ επηπιένλ ππνζηήξημε ηνπ 

καζήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο θνξεηφο ππνινγηζηήο, έλα 

αζχξκαην πνληίθη, έλαο πξνβνιέαο θαη κεξηθέο έηνηκεο απφ ην δηδάζθνληα 

εθαξκνγέο  καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ (geogebra) πξνζαξκνζκέλεο ζε αληίζηνηρεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζρέδην καζήκαηνο κε ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο 

θαζψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο. 
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ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ:                                                                               

 Έλλνηεο θαζεηφηεηαο θαη παξαιιειίαο 

 Ίζα ηκήκαηα κεηαμχ παξαιιήισλ επζεηψλ 

 Δκβαδά βαζηθψλ ζρεκάησλ 

 Βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ θαη καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ (π.ρ. ην 

ινγηζκηθφ Geogebra), αλ ην κάζεκα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εξγαζηήξην 

πιεξνθνξηθήο). 

 

Μέθοδορ  διδαζκαλίαρ:       

Γηεξεπλεηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή πάλσ ζηνπο άμνλεο ηεο δηεξεχλεζεο, ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ, θαζψο θαη ηεο δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ. 

 

ηόσοι:    

 Να γλσξίδνπλ λα θέξνπλ απφ ζεκείν εθηφο δνζκέλεο επζείαο, παξάιιειε 

επζεία πξνο απηήλ. 

 Να δηαπηζηψζνπλ κέζσ δηεξεχλεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ φηη παξάιιειεο 

επζείεο πνπ νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα ζε κηα επζεία πνπ ηηο ηέκλεη, νξίδνπλ ίζα 

ηκήκαηα θαη ζε θάζε άιιε επζεία πνπ ηηο ηέκλεη. 

 Να κπνξνχλ λα δηαηξνχλ έλα επζχγξακκν ηκήκα ζε  λ-ίζα ηκήκαηα. 

 Να αλαζεσξήζνπλ ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε, φηη γηα λα δηαηξέζνπκε έλα 

επζχγξακκν ηκήκα π.ρ. ζε ηξία ίζα ηκήκαηα, δηαηξνχκε ην κήθνο ηνπ 

αξρηθνχ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο δηά 3. 

 Να κπνξνχλ λα δηαηξνχλ έλα επίπεδν ζρήκα ζε λ-ηζεκβαδηθά ζρήκαηα. 

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, πεηξακαηηζκνχ 

θαζψο θαη ηεο δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ. 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ονομαηεπώνςμο:  

Σμήμα:                                                          Ζμεπομηνία: 

 

Ππόβλημα: 

Έλαο πνδνζθαηξηζηήο θαιείηαη λα εθηειέζεη έλα πέλαιηη, έρνληαο απέλαληί ηνπ έλαλ 

ηεξκαηνθύιαθα, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαιύπηεη κε θαηάιιειεο θηλήζεηο 

πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ηέξκαηνο, ην έλα ηξίην (1/3) ηεο εζηίαο ηνπ. Να νξίζεηε ην 

κέξνο ηνπ ηέξκαηνο πνπ είλαη ειεύζεξν θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο ηνπ πέλαιηη 

θαη πξηλ πέζεη ν ηεξκαηνθύιαθαο γηα λα θαιύςεη κηα γσλία ηεο εζηίαο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Γπαζηηπιόηηηα 1 

Καηαζθεπάζηε κηα επζεία ε θη έλα ζεκείν Α εθηφο ηεο επζείαο. Να θέξεηε απφ ην 

ζεκείν Α παξάιιειε επζεία πξνο ηελ επζεία ε. 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα 2 

Α1)  Καηαζθεπάζηε δχν κε παξάιιειεο επζείεο (ε) θαη (ε). ηελ επζεία ε 

ζεσξήζηε ηα δηαδνρηθά ζεκεία  Α, Β, Γ  ηέηνηα ψζηε ΑΒ=ΒΓ. Απφ ηα Α, Β, Γ  

θέξεηε επζείεο  παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο λα ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα 

ζεκεία  Γ, Δ, Ε αληίζηνηρα.   
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 Α2) Ση πηζηεχεηε φηη ζα ηζρχεη γηα ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Α3) πγθξίλεηε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ. Ση ζπκπεξαίλεηε; 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Β1) Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία  Α, Β, Γ ζε δηάθνξεο ζέζεηο πάλσ ζηελ επζεία (ε) 

ψζηε θάζε θνξά λα είλαη ΑΒ=ΒΓ. Ση πηζηεχεηε φηη ζα ζπκβεί κε ηα επζχγξακκα 

ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ;   
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Β2) πγθξίλεηε θάζε θνξά ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ πνπ νξίδνπλ νη 

παξάιιειεο επζείεο απφ ηα ζεκεία Α, Β, Γ ζηελ επζεία (ε).  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Β3) Ση ζπκπεξαίλεηε; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Β4) Αθνχ επαιεζεχζαηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο, γεληθεχζηε ηα ζε κία 

καζεκαηηθή πξφηαζε ηελ νπνία θαη λα δηαηππψζεηε: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Γπαζηηπιόηηηα 3 

Να δηαηξέζεηε έλα επζχγξακκν ηκήκα κήθνπο 4cm ζε ηξία ίζα επζχγξακκα 

ηκήκαηα:
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Γπαζηηπιόηηηα 4 

Να επηιχζεηε ην πξφβιεκα ην νπνίν ζαο δφζεθε ζηελ αξρή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Γπαζηηπιόηηηα 5 

Να ρσξίζεηε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ ζε ηξία ηζνδχλακα ηξίγσλα κε επζείεο απφ ηελ 

θνξπθή Α. (Γξαζηεξηφηεηα ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζει.217) 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Δπυηημαηολόγιο Β΄ Λςκείος 

Α/Α  ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

1 Ζ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα 

ελδηαθέξνληά ζαο (αζιεηηζκφο); 

    

2 Ζ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζαο έδσζε ην θαηάιιειν εξέζηζκα 

γηα λ’ αζρνιεζείηε κ’ απηφ; 

    

3 Θεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζ’ εζάο θαη 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζαο; 

    

4 Θεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζ’ εζάο θαη 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

κάζεκα; 

    

5 Θεσξείηε φηη σο απηφλνκε 

πξνζσπηθφηεηα βνεζήζαηε θη εζείο 

ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο; 

    

6 πδεηήζαηε θαη θξίλαηε ηηο δηάθνξεο 

απφςεηο ζ’ επίπεδν νκάδαο, 

αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα; 

    

7 Θεσξείηε φηη πξνζπαζήζαηε λα 

εξεπλήζεηε, λα αλαθαιχςεηε, λα 

απνθηήζεηε γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο; 

    

8 πλεξγαζηήθαηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζαο ζ’ επίπεδν νκάδαο; 
    

9 αο άξεζε ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

    

10 πλέβε θάηη δηαθνξεηηθφ ζην 

ζεκεξηλφ κάζεκα ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα καζήκαηα; 

    

Αλ λαη γξάςηε γη’ απηφ  

11 αο άξεζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

έγηλε ην ζεκεξηλφ κάζεκα; 
    

12 Θεσξείηε φηη νη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ 

εληζρπηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία; 

    

13 Πξηλ ην ζεκεξηλφ κάζεκα, ηη ζα 

απαληνχζαηε ζηελ εξψηεζε αλ ζαο 

αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά; 

    

14 Θα απνθηνχζαηε ζεηηθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, αλ ην 

κάζεκα γηλφηαλ ζπρλφηεξα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έγηλε ζήκεξα; 
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Αθνινπζεί ν πίλαθαο κε ηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

Γπαζηηπιόηηηα 

 

ηόσοι 

 

1
η
: Καηαζθεπάζηε κηα επζεία ε θη έλα 

ζεκείν Α εθηφο ηεο επζείαο. Να θέξεηε 

απφ ην ζεκείν Α παξάιιειε επζεία 

πξνο ηελ επζεία ε. 

 

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

 

2
η
: Α) Καηαζθεπάζηε δχν κε 

παξάιιειεο επζείεο (ε) θαη (ε). ηελ 

επζεία ε ζεσξήζηε ηα δηαδνρηθά ζεκεία  

Α, Β, Γ  ηέηνηα ψζηε ΑΒ=ΒΓ. Απφ ηα 

Α, Β, Γ  θέξεηε επζείεο  παξάιιειεο 

κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο λα ηέκλνπλ ηελ 

επζεία (ε) ζηα ζεκεία  Γ, Δ, Ε 

αληίζηνηρα.  

 Ση πηζηεχεηε φηη ζα ηζρχεη γηα ηα 

επζχγξακκα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ;  

πγθξίλεηε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΓΔ 

θαη ΔΕ. Ση ζπκπεξαίλεηε; 

 

Β) Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία  Α, Β, Γ ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο πάλσ ζηελ επζεία (ε) 

ψζηε θάζε θνξά λα είλαη ΑΒ=ΒΓ θαη 

ζπγθξίλεηε θάζε θνξά ηα επζχγξακκα 

ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ πνπ νξίδνπλ νη 

παξάιιειεο επζείεο απφ ηα ζεκεία Α, 

Β, Γ ζηελ επζεία (ε). Ση ζπκπεξαίλεηε; 

Αθνχ επαιεζεχζαηε ηα ζπκπεξάζκαηά 

ζαο, γεληθεχζηε ηα ζε κία καζεκαηηθή 

πξφηαζε ηελ νπνία θαη λα δηαηππψζεηε. 

 

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

 

3
η
: Να δηαηξέζεηε έλα επζχγξακκν 

ηκήκα κήθνπο 4cm ζε ηξία ίζα 

επζχγξακκα ηκήκαηα. 

 

 Να κπνξνχλ λα δηαηξνχλ έλα 

επζχγξακκν ηκήκα ζε  λ-ίζα 

ηκήκαηα. 

 Να αλαζεσξήζνπλ ηε 

ιαλζαζκέλε αληίιεςε, φηη γηα 

λα δηαηξέζνπκε έλα επζχγξακκν 

ηκήκα π.ρ. ζε ηξία ίζα ηκήκαηα, 

δηαηξνχκε ην κήθνο ηνπ αξρηθνχ 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο δηά 3. 
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Γπαζηηπιόηηηα 

 
ηόσοι 

4
η
: Να επηιχζεηε ην πξφβιεκα ην νπνίν 

ζαο δφζεθε ζηελ αξρή ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο. 

 

  Να κπνξνχλ λα δηαηξνχλ έλα 

επίπεδν ζρήκα ζε λ-ηζεκβαδηθά 

ζρήκαηα. 

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

 

5
η
: Να ρσξίζεηε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ ζε 

ηξία ηζνδχλακα ηξίγσλα κε επζείεο απφ 

ηελ θνξπθή Α. (Γξαζηεξηφηεηα 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζει.217) 

 

  Να κπνξνχλ λα δηαηξνχλ έλα 

επίπεδν ζρήκα ζε λ-ηζεκβαδηθά 

ζρήκαηα. 

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

 

 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

κε ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαηά 

Ραγηαδάθν (2011
α
) θαη Υαιθηά (2010), φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ: 

 

Γπαζηηπιόηηηερ θύλλος επγαζίαρ 

διδακηικήρ παπέμβαζηρ Η 

 

Φάζειρ ζσεδιαζμού διεπεςνηηικήρ  

μεθόδος διδαζκαλίαρ  

Ππόβλημα 

Έλαο πνδνζθαηξηζηήο θαιείηαη λα εθηειέζεη 

έλα πέλαιηη, έρνληαο απέλαληί ηνπ έλαλ 

ηεξκαηνθχιαθα, ν νπνίνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη κε θαηάιιειεο 

θηλήζεηο πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ηέξκαηνο, ην 

έλα ηξίην (1/3) ηεο εζηίαο ηνπ. Να νξίζεηε 

ην κέξνο ηνπ ηέξκαηνο πνπ είλαη ειεχζεξν 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο ηνπ πέλαιηη 

θαη πξηλ πέζεη ν ηεξκαηνθχιαθαο γηα λα 

θαιχςεη κηα γσλία ηεο εζηίαο ηνπ. 

 

Φάζη 1: Πποζαναηολιζμόρ                                              

  ρεδηαζκφο πξνβιήκαηνο                                                        

Φάζη 2: Ππόβλετη  
Γεκηνπξγία ππνζέζεσλ 

Γπαζηηπιόηηηα 1 

Καηαζθεπάζηε κηα επζεία ε θη έλα ζεκείν Α 

εθηφο ηεο επζείαο. Να θέξεηε απφ ην ζεκείν 

Α παξάιιειε επζεία πξνο ηελ επζεία ε. 

 

Φάζη 3: Δθαπμογή  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 
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Γπαζηηπιόηηηερ θύλλος επγαζίαρ 

διδακηικήρ παπέμβαζηρ Η 

Φάζειρ ζσεδιαζμού διεπεςνηηικήρ  

μεθόδος διδαζκαλίαρ  

Γπαζηηπιόηηηα 2Α1                                                
Καηαζθεπάζηε δχν κε παξάιιειεο επζείεο 

(ε)  θαη (ε). ηελ επζεία ε ζεσξήζηε ηα 

δηαδνρηθά ζεκεία  Α, Β, Γ  ηέηνηα ψζηε 

ΑΒ=ΒΓ. Απφ ηα  Α, Β, Γ  θέξεηε επζείεο  

παξάιιειεο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο λα 

ηέκλνπλ ηελ επζεία (ε) ζηα ζεκεία  Γ, Δ, Ε 

αληίζηνηρα.  

Φάζη 1: Πποζαναηολιζμόρ    

ρεδηαζκφο πξνβιήκαηνο                                                                 

Γπαζηηπιόηηηα 2Α2 

Ση πηζηεχεηε φηη ζα ηζρχεη γηα ηα 

επζχγξακκα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ; 

Φάζη 2: Ππόβλετη  
Γεκηνπξγία ππνζέζεσλ 

Γπαζηηπιόηηηα 2Α3 

πγθξίλεηε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΓΔ θαη 

ΔΕ. Ση ζπκπεξαίλεηε; 

 

Φάζη 3: Δθαπμογή  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ                                                             

Φάζη 4:Δπαλήθεςζη ή Απόππιτη χγθξηζε 

απνηειεζκάησλ κε ηελ πξφβιεςε 

Γπαζηηπιόηηηα 2Β1 

Μεηαθηλήζηε ηα ζεκεία  Α, Β, Γ ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο πάλσ ζηελ επζεία (ε) ψζηε 

θάζε θνξά λα είλαη ΑΒ=ΒΓ. Ση πηζηεχεηε 

φηη ζα ζπκβεί κε ηα επζχγξακκα ηκήκαηα 

ΓΔ θαη ΔΕ;   

Φάζη 1: Πποζαναηολιζμόρ  ρεδηαζκφο 

πξνβιήκαηνο                                                            

Φάζη 2: Ππόβλετη  

Γεκηνπξγία ππνζέζεσλ 

Γπαζηηπιόηηηα 2Β2 

πγθξίλεηε θάζε θνξά ηα επζχγξακκα 

ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ πνπ νξίδνπλ νη 

παξάιιειεο επζείεο απφ ηα ζεκεία Α, Β, Γ 

ζηελ επζεία (ε).  

Φάζη 3: Δθαπμογή  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 

Γπαζηηπιόηηηα 2Β3 

Ση ζπκπεξαίλεηε; 

Φάζη 4: Δπαλήθεςζη ή Απόππιτη χγθξηζε 

απνηειεζκάησλ κε ηελ πξφβιεςε 

Γπαζηηπιόηηηα 2Β4 

Αθνχ επαιεζεχζαηε ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο, 

γεληθεχζηε ηα ζε κία καζεκαηηθή πξφηαζε 

ηελ νπνία θαη λα δηαηππψζεηε 

Φάζη 4: Δπαλήθεςζη ή Απόππιτη χγθξηζε 

απνηειεζκάησλ κε ηελ πξφβιεςε 

 Φάζη 5: Αξιολόγηζη  
Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 

Γπαζηηπιόηηηα 3 

Να δηαηξέζεηε έλα επζχγξακκν ηκήκα 

κήθνπο 4cm ζε ηξία ίζα επζχγξακκα 

ηκήκαηα 

Φάζη 5: Αξιολόγηζη  
Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 

Γπαζηηπιόηηηα 4 

Να επηιχζεηε ην πξφβιεκα ην νπνίν ζαο 

δφζεθε ζηελ αξρή ηνπ θχιινπ εξγαζίαο. 

 

Φάζη 3: Δθαπμογή  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 

Φάζη 4: Δπαλήθεςζη ή Απόππιτη χγθξηζε 

απνηειεζκάησλ κε ηελ πξφβιεςε                                                              

Φάζη 5: Αξιολόγηζη  
Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 

Γπαζηηπιόηηηα 5 

Να ρσξίζεηε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ ζε ηξία 

ηζνδχλακα ηξίγσλα κε επζείεο απφ ηελ 

θνξπθή A. 

Φάζη 5: Αξιολόγηζη  
Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 
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ηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο ψξαο κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα θχιια εξγαζίαο 

θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο 

αλά δχν ζξαλία, δειαδή αλά 4 άηνκα, εθηφο αλ ζε θάπνηα νκάδα έιεηπε θάπνηνο 

νπφηε ζα ππήξρε κηα ηξηάδα αηφκσλ, ή πεξίζζεπε έλα άηνκν κφλν ηνπ, νπφηε ζα 

έκπαηλε ζε κηα απφ ηηο νκάδεο θαη ζα ζρεκαηηδφηαλ θαη κηα πεληάδα καζεηψλ. 

ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα κειεηήζνπλ ην πξφβιεκα ζηελ αξρή ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο γηα πεξίπνπ 5 ιεπηά. ην ζεκείν απηφ απφ πιεπξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δφζεθαλ θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο ζε απνξίεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθέο κε ηελ 

εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ην επφκελν δεθάιεπην θάζε νκάδα παξνπζίαζε 

ζηελ ηάμε ηηο ππνζέζεηο θαη ηα πηζαλά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμαλ σο 

πξντφληα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ είραλ ζε επίπεδν νκάδσλ. Απηφ ήηαλ αλαγθαίν 

ψζηε εάλ θάπνηα νκάδα είρε αθνινπζήζεη ιάζνο απνδεηθηηθή πνξεία λα 

επαλεξρφηαλ ζην ζσζηφ δξφκν, αιιά θη αλ θάπνηα νκάδα δελ είρε θάπνηα ηδέα 

θαη δελ κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη, ην ινγηθφ επαθφινπζν ζα ήηαλ λα βαξεζνχλ 

θαη λα πάςνπλ λα αζρνινχληαη ζην ππφινηπν ηεο ψξαο. ε γεληθέο γξακκέο φιεο 

νη νκάδεο ζρεδφλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

απαηηνχζε ηελ εχξεζε ελφο ηξφπνπ, ψζηε λα κπνξέζεη ην ηέξκα (νξζνγψλην) λα 

δηαηξεζεί ζε ηξία ηζνδχλακα (ηζεκβαδηθά) νξζνγψληα. Δπίζεο, είραλ θαηαιήμεη 

ζην ζπκπέξαζκα πψο γηα λα δηαηξέζνπλ ην νξζνγψλην ζε ηξία ηζνδχλακα 

νξζνγψληα, δεδνκέλνπ φηη απηά έρνπλ ίζα χςε, νπζηαζηηθά έπξεπε λα δηαηξέζνπλ 

ηε βάζε ηνπ ηέξκαηνο ζε ηξία ίζα επζχγξακκα ηκήκαηα. Δπνκέλσο ην πξφβιεκα 

είρε αλαρζεί πιένλ, ζηε δηαίξεζε ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε ηξία ίζα 

επζχγξακκα ηκήκαηα. Ζ δηαίξεζε ελφο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε λ ίζα κέξε δελ 

ήηαλ θάηη άγλσζην ζηνπο καζεηέο θαη γηα λα είκαη πην ζαθήο πξφθεηηαη γηα 

γλψζε ηελ νπνία είραλ δηδαρζεί ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ, θαζψο θαη ζηελ Α΄ Λπθείνπ 

ζχκθσλα κε ηελ ζπεηξνεηδή κνξθή (θαηά Bruner) πνπ αθνινπζνχλ ηα ΑΠ 

Μαζεκαηηθψλ ζηε ρψξα καο. Δίλαη γεγνλφο, πσο ηα παηδηά ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ 

εθηφο κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ δελ αθνκνηψλνπλ ηε δηαδηθαζία δηαίξεζεο ελφο 

επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε λ  ίζα ηκήκαηα. Δπίζεο ζηελ Α΄  Λπθείνπ γίλεηαη πάιη 

αλαθνξά ζηε κέζνδν απηή, φκσο απφ θεη θαη πέξα δε ζπλαληάηαη ζην 

αζθεζηνιφγην πνπ πξαγκαηεχνληαη νη καζεηέο θαη ζην νπνίν θαινχληαη ζπλήζσο 

λα εμεηαζηνχλ, κε απνηέιεζκα ε γλψζε απηή λα ππνβφζθεη θάπνπ ζην βάζνο ηνπ 

κπαινχ ηνπο ρσξίο λα είλαη βέβαην πσο ζα ηελ αλαζχξνπλ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηε 

ρξεηαζηνχλ. ην ζεκείν απηφ ήηαλ αλακελφκελν, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, πψο θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο ζα αλέζπξαλ παιηφηεξεο 

ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην πψο δηαηξείηαη έλα επζχγξακκν ηκήκα π.ρ. 

ζε ηξία ίζα επζχγξακκα ηκήκαηα. Κάπνηνη καζεηέο είπαλ πσο αλ ήμεξαλ ην 

κήθνο ηνπ νξζνγσλίνπ ζα έθαλαλ ηε δηαίξεζε δηά 3 θαη ζα έιπλαλ ην πξφβιεκα. 

ην ζεκείν απηφ φκσο, φπσο παξαηήξεζε εχζηνρα έλαο καζεηήο, απηφ δε ζα ήηαλ 

εθηθηφ πάληα, θαζψο αλ γηα παξάδεηγκα ην κήθνο δελ ήηαλ 7,32m αιιά ήηαλ 

7,33m ε δηαίξεζε ζα έβγαδε απνηέιεζκα θαηά πξνζέγγηζε, άξα δε ζα ήηαλ 
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αθξηβήο ε δηαίξεζε ηνπ κήθνπο ζε ηξία ίζα ηκήκαηα. Δπίζεο, αλακελφκελν ιάζνο 

ήηαλ θη απηφ ην νπνίν εηπψζεθε απφ θάπνηνλ άιιν καζεηή,  γηα ην πψο κπνξεί λα 

δηαηξεζεί έλα ηκήκα ζε ηξία ίζα ηκήκαηα. Γειαδή, λα δηαηξέζνπλ κε θαλφλα θαη 

δηαβήηε ην αξρηθφ επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ ζε δχν ίζα ηκήκαηα ΑΜ=ΜΒ, φπνπ Μ 

ην κέζν ηνπ  ηκήκαηνο ΑΒ θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξνπλ ηα κέζα Κ θαη Λ ησλ 

ηκεκάησλ ΑΜ θαη ΜΒ αληίζηνηρα, νπφηε λνκίδνπλ πσο ηα ηκήκαηα ΑΚ, ΚΛ θαη 

ΛΒ είλαη ίζα. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πεηξακαηηδφκελνη κε ηελ θαηαζθεπή, 

αληηιακβάλνληαη πσο πξέπεη λα αλαζεσξήζνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ηνπο 

θαη λα αλαδνκήζνπλ ηε γλψζε ηνπο. ’ απηφ ην ζεκείν αληηιακβάλνληαη θη 

εκπεδψλνπλ πψο ε δηαδνρηθή δηαίξεζε επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε δχν ίζα 

ηκήκαηα, νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή επζχγξακκσλ ηκεκάησλ πιήζνπο 

πνιιαπιάζηνπ ηνπ δχν (2). ην ζεκείν απηφ θάπνηνη καζεηέο αληηιήθζεθαλ πψο 

θάπνπ είραλ μαλαθνχζεη γηα ηε δηαίξεζε επζχγξακκνπ ηκήκαηνο ζε κηθξφηεξα 

ίζα ηκήκαηα αιιά δελ κπνξνχζαλ λα  πξνζδηνξίζνπλ άιινη ην πνχ θη άιινη ην 

πφηε. 

ηε ζπλέρεηα, ζηε δξαζηεξηφηεηα 1, ν ζθνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ λα 

ζπκεζνχλ, φζνη απφ ηνπο καζεηέο δε ζπκνχληαλ, ηελ θαηαζθεπή παξάιιειεο 

επζείαο πξνο δνζκέλε επζεία απφ ζεκείν εθηφο ηεο δνζείζαο επζείαο ,δηφηη ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ ηειηθή θαηαζθεπαζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ην 

ζεκείν απηφ ε επίδεημε ηεο θαηαζθεπήο κε ηε βνήζεηα ηνπ geogebra απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, βνήζεζε θάπνηνπο απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκεζνχλ ηελ θαηαζθεπή 

ηεο παξάιιειεο επζείαο φπσο θσλαρηά παξαδέρηεθαλ θάπνηνη. 

Πεξλψληαο ζηε δξαζηεξηφηεηα 2,  νη καζεηέο έθαλαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξσηήκαηνο Α1. ην Α2 εξψηεκα ε πιεηνςεθία ηνπο απάληεζε φπσο 

αλακελφηαλ, δειαδή φηη ηα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ ζα ήηαλ ίζα κεηαμχ ηνπο. ην 

εξψηεκα  Α3 νη καζεηέο ζπγθξίλνληαο κε ην δηαβήηε ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 

δηαπίζησζαλ πσο απηά είλαη ίζα. Έηζη επηβεβαίσζαλ ή αλαζεψξεζαλ ηηο 

πξνβιέςεηο πνπ είραλ θάλεη ζην εξψηεκα Α2. ην Β εξψηεκα, νη καζεηέο 

εξγάζηεθαλ , γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, κεηαθηλψληαο ηα ζεκεία κία θνξά θαη 

ζπγθξίλνληαο κε ην δηαβήηε, φπσο θαη ζην εξψηεκα Α, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ είλαη πάιη ίζα κεηαμχ ηνπο. ην ζεκείν 

απηφ ν εθπαηδεπηηθφο κε ηε ρξήζε ηνπ geogebra κεηαθηλψληαο δηαξθψο ηηο ζέζεηο 

ησλ ζεκείσλ Α, Β, Γ κε ΑΒ=ΒΓ δείρλεη ζηνπο καζεηέο φηη αληίζηνηρα θάζε θνξά 

ηζρχεη φηη ΓΔ=ΔΕ. Οη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ πξνζθέξεη ην ινγηζκηθφ, 

έθαλαλ ζεηηθή εληχπσζε ζηνπο καζεηέο, θαζψο φπσο παξαηήξεζαλ είλαη αξθεηά 

ρξνλνβφξν λα γξάθεηο θαη λα ζβήλεηο ζηνλ πίλαθα κεηαθηλψληαο ηα ζεκεία θάζε 

θνξά αλ ζέιεηο λα δείμεηο αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ζε αληίζεζε κε ην ινγηζκηθφ φπνπ 

κεηαθηλψληαο ηα ζεκεία κε ην πνληίθη πξνθχπηνπλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα. Σν 

αζχξκαην πνληίθη δφζεθε ιίγν θαη ζηνπο καζεηέο νη νπνίνη κεηαθηλψληαο ηα 

ζεκεία ηα Α, Β, Γ έβιεπαλ φηη θάζε θνξά ηα ηκήκαηα ΓΔ θαη ΔΕ ήηαλ ίζα. Ο 

ζθνπφο εδψ ήηαλ νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ζηα 
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γξαλάδηα ηεο δηεξεχλεζεο θαη κέζσ ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ λα 

θαηαιήμνπλ κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ζηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα. ην ηέινο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο 2, νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα γεληθεχζνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζε κία καζεκαηηθή πξφηαζε, ηελ νπνία ζπλέθξηλαλ κε απηήλ 

ηελ νπνία δηαηχπσζε ν εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα  κπνξέζνπλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν είραλ δηαηππψζεη ζσζηά ηελ αληίζηνηρε πξφη 

αζε. ηα ηειεπηαία 5 ιεπηά ηεο ψξαο νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 3 ηελ νπνία φινη ζρεδφλ νη καζεηέο έθεξαλ εηο πέξαο. Σηο 

δξαζηεξηφηεηεο 4 θαη 5 φπσο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ  εξσηεκαηνινγίνπ ηα 

πήξαλ σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ζην επφκελν κάζεκα, φινη νη 

καζεηέο είραλ αζρνιεζεί κε ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα ην  έρνπλ νινθιεξψζεη ζσζηά θαζψο επίζεο θέξαλε 

ζπκπιεξσκέλν θαη ην αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην. Σν γεγνλφο φηη φινη νη καζεηέο 

αζρνιήζεθαλ θη αθηέξσζαλ ρξφλν εθηφο ζρνιείνπ γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο απνηειεί ζηνηρείν φηη νη καζεηέο ελεξγνπνηήζεθαλ ζεηηθά 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηεμήρζε ην κάζεκα, θαζψο ε πξνζσπηθή εκπινθή ηνπο ζηελ 

φιε δηαδηθαζία πηζαλψο ηνπο έθαλε λα ληψζνπλ φηη δελ ήηαλ απινί δέθηεο 

πιεξνθνξίαο φπσο άιιεο θνξέο, αιιά ήηαλ ελεξγνί ζπκκέηνρνη ζηελ έξεπλα, 

ζηελ αλαθάιπςε θαη ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο. Απηφ ην ζηνηρείν πηζαλψο λα 

αχμεζε ην αίζζεκα ππεπζπλφηεηάο ηνπο, ψζηε λα ληψζνπλ πσο έπξεπε, φπσο 

κπνξνχζε ν θαζέλαο κφλνο ηνπ, λα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ηνπ. 

Απηή ε δηαίζζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ, θαζψο 

έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ δηδάζθεη ρξφληα θάπνην αληηθείκελν κπνξεί  λα 

αλαγλσξίδεη πφζν απνδνηηθφ είλαη θάπνην κάζεκα πνπ παξέδσζε  δπγίδνληαο ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, φζν θαη 

κεηά απ’ απηφ, επαιεζεχεηαη φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζην εξσηεκαηνιφγην. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ινηπφλ, ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο Η ζα παξνπζηαζηνχλ 

αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην. 
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4.3 Γιδακηική παπέμβαζη ΗΗ 

Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά έλαο εθπαηδεπηηθφο είλαη, φηαλ 

θαιείηαη λα δηδάμεη ζε καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ έλα κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ην 

νπνίν θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο ζα εμεηαζηνχλ ζ’ απηφ ζηηο παλειιαδηθέο 

εμεηάζεηο, ελψ νη ππφινηπνη ζα εμεηαζηνχλ ελδνζρνιηθά ζ’ απηφ. Σν πξφβιεκα 

είλαη πξνθαλέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνη καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, αθνχ ην δίλνπλ παλειιαδηθά, ελψ νη ππφινηπνη 

αδηαθνξνχλ, κε εμαίξεζε πνιχ ιίγνπο καζεηέο νη νπνίνη αθφκα θη αλ δελ ην 

δίλνπλ ην κάζεκα παλειιαδηθά, ζέινπλ λα έρνπλ έλαλ πνιχ θαιφ βαζκφ αθνχ 

ζηνρεχνπλ ζην λα είλαη άξηζηνη φζνλ αθνξά ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε, θαζψο  

είλαη ζέκα λννηξνπίαο.  

Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ, λα αλαξσηεζεί θάπνηνο, πψο κπνξεί έλαο εθπαηδεπηηθφο λα 

δηαρεηξηζηεί κία ηάμε ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά δηαηξεκέλε ζε νκάδεο κε 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα (ζπκθέξνληα). ζνλ αθνξά, ην κάζεκα “Μαζεκαηηθά 

θαη ζηνηρεία ηαηηζηηθήο”, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα καζήκαηα, πνπ ηπραίλεη λα 

δηδάζθσ ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη γεληθήο παηδείαο θη επηινγήο ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, δελ είλαη ιίγνη νη καζεηέο νη νπνίνη εθθξάδνληαο ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο επηρεηξεκαηνινγνχλ γηαηί δελ αζρνινχληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Αλ ινηπφλ ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο ην πξφβιεκα ήηαλ ην 

“ζε ηη ζα κνπ ρξεηαζηνχλ ηα καζεκαηηθά θχξηε”,  κπνξεί θάπνηνο λα θαηαιάβεη ην 

θιίκα ζε κηα ηάμε, φπνπ ζεσξεηηθά, πεξίπνπ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ καζεηψλ 

“ελδηαθέξεηαη” γηα ην κάζεκα θαη νη ππφινηπνη έρνπλ πξνθαλψο αιινχ ην κπαιφ 

ηνπο ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, δειαδή ζηα άιια καζήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα 

εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. 

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε  πνπ ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, δελ ήηαλ 

ηπραία, αιιά ήξζε σο απνηέιεζκα αξθεηνχ θαη καθξνρξφληνπ πξνβιεκαηηζκνχ, 

γηα ην πψο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα κπνξνχζε λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ θαη 

ησλ καζεηψλ πνπ γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο δε ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη ην λα βάδεηο ηνπο καζεηέο λα 

κεηαθέξνπλ ζηα ηεηξάδηά ηνπο έηνηκνπο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο απφ ηνλ 

καπξνπίλαθα, είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ 

απψιεηα ηνπ έζησ θαη κηθξνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα κπνξνχζε λα επηδείμεη 

θάπνηνο καζεηήο, νπφηε εθεί ράλεηαη ην παηρλίδη θαζψο θαη νη πνιχ θαινί 

καζεηέο κπνξνχλ λα ραιαξψζνπλ θαη λα αδξαλνπνηεζνχλ. ην εξψηεκα ινηπφλ, 

πψο ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί απηή ε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην 

“λεθξφ ρξφλν” ηεο αληηγξαθήο απφ ηνλ πίλαθα, κία ινγηθή απάληεζε είλαη λα 

δίλνληαη νη πίλαθεο έηνηκνη ζηνπο καζεηέο, αο πνχκε ζε θάπνην θχιιν εξγαζίαο 

ψζηε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη πην γξήγνξα θαη λα κε ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν γηα 

ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πίλαθα ζηα ηεηξάδηά ηνπο. Δίλαη γεγνλφο πσο 

ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα έρεη θαιχηεξν απνηέιεζκα, αιιά θαη πάιη δελ  είλαη ην 
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ηδεαηφ θαζψο θάπνηνη καζεηέο, ιηγφηεξνη απφ πξηλ αιιά θαη πάιη ζεκαληηθφο 

αξηζκφο βαξηνχληαη θη εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο ην 

ζεσξνχλ βαξεηφ δηφηη δε βιέπνπλ ζε ηη ζα ηνπο βνεζνχζαλ απηά ηα καζεκαηηθά 

ηεο ηάμεο, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη εηδηθφηεξα φηαλ ην πξνεγνχκελν βξάδπ 

κπνξεί θαη λα έρνπλ μελπρηίζεη δηαβάδνληαο ηα καζήκαηα ζηα νπνία πξφθεηηαη λα 

εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ση ζα κπνξνχζε ινηπφλ λ’ αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα;                                               

Ζ ηδέα ινηπφλ είλαη ε ίδηα κ’ απηήλ πνπ εθαξκφζηεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε, δειαδή λα δνζεί ζηνπο καζεηέο έλα πξφβιεκα, 

ζηαηηζηηθήο εδψ, ζρεηηθφ κε ηνλ αζιεηηζκφ, δεδνκέλνπ φηη ν αζιεηηζκφο 

απνηειεί ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο ηνπ έιιελα καζεηή. Απηφ ην νπνίν 

αλακέλνπκε είλαη λα θεληξίζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο, θαζψο ηνπο θαινχκε λα 

ιχζνπλ έλα πξφβιεκα καζεκαηηθψλ πνπ είλαη βγαικέλν κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δδψ φκσο θάλνπκε θαη ηελ αθφινπζε παξαδνρή, ε νπνία 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κηα κηθξή αιιά νπζηψδεο θαηλνηνκία ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κάζεη ν καζεηήο 

ζηαηηζηηθή είλαη λα θάλεη ν ίδηνο ζηαηηζηηθή. Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε δηεξεπλεηηθή-αλαθαιππηηθή κέζνδνο ε 

νπνία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Ζ παξέκβαζε ζε θάζε 

ηκήκα έγηλε ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο, κε ην 

ζθεπηηθφ πσο έλα ηέηνην κάζεκα, ζην νπνίν αθνινπζείηαη ε δηεξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαηάιιεια απφ ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ.  

Οη καζεηέο δε ζα άθνπγαλ γηα πξψηε θνξά ηηο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο ηηο νπνίεο 

επξφθεηην λα δηδαρζνχλ. Δίραλ αζρνιεζεί κε ηηο έλλνηεο απηέο φρη βέβαηα εηο 

βάζνο ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, δειαδή ζε ρακειφηεξε ζπείξα ηνπ ζπεηξνεηδνχο 

ΑΠΜ , ελψ ηψξα ζα ηηο  επαλαπξαγκαηεχνληαλ ζε πςειφηεξν θαη πην 

αλαιπηηθφ καζεζηαθφ επίπεδν, ζε πςειφηεξε δειαδή ζπείξα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαηά Bruner.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ηκήκαηα ηεο Γ’ 

Λπθείνπ ζε γεληθφ ιχθεην ηνπ Πεηξαηά. Έιαβαλ κέξνο 51 καζεηέο ζηνπο νπνίνπο 

δφζεθε απφ έλα θχιιν εξγαζίαο θαζψο θη έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζα 

ζπκπιήξσλαλ αλψλπκα ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Ζ αλσλπκία θαη ζ’ απηφ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζηφρεπε ζηελ φζν πην εηιηθξηλή ζπκπιήξσζή ηνπ, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ καζεηψλ, ψζηε ηα  ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα πξνέθππηαλ απφ ηε 

κειέηε ηνπο, λα  νδεγήζνπλ ζηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο φζνλ αθνξά ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα.  

Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο θαζψο 

νη καζεηέο ζ’ αλαδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, ελψ θη απφ ηελ πιεπξά 
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ηνπ δηδάζθνληα ζα γηλφηαλ κία επίδεημε γηα ην πφζν εχθνιν είλαη λα 

παξνπζηάδνπκε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα ζην Excel.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζρέδην καζήκαηνο κε ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο 

θαζψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο. 
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ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ: 

Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο αθφινπζεο έλλνηεο: 

 Πιεζπζκφο 

 Γείγκα 

 Απνγξαθή 

 Μεηαβιεηή 

 Πνζνηηθή (ζπλερήο ή δηαθξηηή) ή πνηνηηθή κεηαβιεηή 

 Πνζνζηά 

 

Μέθοδορ  διδαζκαλίαρ:       

Γηεξεπλεηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή πάλσ ζηνπο άμνλεο ηεο δηεξεχλεζεο, ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ, θαζψο θαη ηεο δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ. 

 

ηόσοι:    

1. Να ζπκεζνχλ παιηφηεξεο έλλνηεο φπσο πιεζπζκφο, δείγκα, απνγξαθή, 

κεηαβιεηή (θαη πνηα ηα είδε ηεο). 

2. Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο  ηηο έλλνηεο: (απφιπηε) ζπρλφηεηα, ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα, αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα, αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλφηεηα. 

3. Να ζπιιέγνπλ, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα ηαμηλνκνχλ δεδνκέλα.      

4. Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ έλαλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ. 

5. Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ έλα ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ (θαη 

ζρεηηθψλ). 

6. Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ  θαη λα ζπγθξίλνπλ ζην ίδην δηάγξακκα 

πιεξνθνξίεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. 

7. Να κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ έλαλ θπθιηθφ ηνκέα κ
ν
  ζ’ έλαλ θχθιν. 

8. Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ έλα θπθιηθφ δηάγξακκα ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ. 

9. Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ έλα πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ. 

10. Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ έλα δηάγξακκα  

11. Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, πεηξακαηηζκνχ 

θαζψο θαη ηεο δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ππνζέζεσλ. 
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ΦΤΛΛΟ  ΔΡΓΑΗΑ 

 

Ονομαηεπώνςμο:  

Σμήμα:                                                          Ζμεπομηνία: 

 

Ππόβλημα: 

Να θαηαγξάςεηε ηηο θαηαθηήζεηο αλά ρώξα ηνπ Champions League ή Κππέιινπ 

Πξσηαζιεηξηώλ νκάδσλ Επξώπεο όπσο νλνκαδόηαλ παιηόηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα θαηαζθεπάζεηε πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ, ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ θαη 

θπθιηθό δηάγξακκα ζπρλνηήησλ. 

 

Γπαζηηπιόηηηα 1 

Ση νλνκάδνπκε πιεζπζκφ, δείγκα, απνγξαθή, κεηαβιεηή (πνηνηηθή, πνζνηηθή 

ζπλερήο ή δηαθξηηή); 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 Γπαζηηπιόηηηα 2 

Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ηνπο θαηφρνπο ηνπ Champions League απφ ηελ αξρή 

ηνπ έσο ζήκεξα. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………................................................................

.................................................................................................................................... 

Γπαζηηπιόηηηα 3 

πκπιεξψζηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ 

ζπρλνηήησλ: 

Μεηαβιεηή 

Υi 

Γηαινγή πρλφηεηα 

λi 

ρ.πρ. 

fi 

ρ.πρ. 

fi% 

Αζξ. 

πρ. 

Νi 

Αζξ. 

ρ.πρ. 

Fi 

Αζξ. 

ρ.πρ. 

Fi% 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

χλνιν        

 

Α) Οξίζηε ηε κεηαβιεηή θαη ηηο ηηκέο ηεο 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

Β) Κάληε ηε δηαινγή θαη θαηαγξάςηε ηηο ζπρλφηεηεο λi ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Γ) Ση νλνκάδνπκε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο; 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Τπνινγίζηε ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο fi, fi% ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Γ) Ση νλνκάδνπκε αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα; 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Τπνινγίζηε ηηο αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο Νi. 

……………………………………………………………………………………… 

Δ) Τπνινγίζηε ηηο αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο Fi, Fi% 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Γπαζηηπιόηηηα 4 

Να θαηαζθεπάζεηε ην ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ 
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Υώπα Απιθμόρ ηποπαίυν σεηική ζςσνόηηηα 

ΗΠΑΝΗΑ 14 23,73% 

ΑΓΓΛΗΑ 12 20,34% 

ΗΣΑΛΗΑ 12 20,34% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 7 11,86% 

0ΛΛΑΝΓΗΑ 6 10,17% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 4 6,78% 

ΓΑΛΛΗΑ 1 1,69% 

ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ 1 1,69% 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 1 1,69% 

ΚΧΣΗΑ 1 1,69% 

ύνολο 59 100,00% 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Αριθμόσ τροπαίων

Αριθμόσ τροπαίων
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Γπαζηηπιόηηηα 5 

Να θαηαζθεπάζεηε ην θπθιηθφ δηάγξακκα ζπρλνηήησλ αθνχ ζπκπιεξψζεηε ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα 

 

Μεηαβιεηή 

Υi 

αi=fi∙360° 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

χλνιν  

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Υώπα σεηική ζςσνόηηηα 

ΗΠΑΝΗΑ 23,73% 

ΑΓΓΛΗΑ 20,34% 

ΗΣΑΛΗΑ 20,34% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 11,86% 

0ΛΛΑΝΓΗΑ 10,17% 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 6,78% 

ΓΑΛΛΗΑ 1,69% 

ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ 1,69% 

ΡΟΤΜΑΝΗΑ 1,69% 

ΚΧΣΗΑ 1,69% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23,729%

20,339%

20,339%

11,864%

10,169%

6,780%

1,695% 1,695% 1,695% 1,695%

Σχετική ςυχνότητα

ΙΠΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

0ΛΛΑΝΔΙΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΑ

ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΚΩΣΙΑ
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Γπαζηηπιόηηηα 6 

 

Να ζρνιηάζεηε κε βάζε ηα δηαγξάκκαηα πνπ έρεηε θαηαζθεπάζεη. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα 7 

 

Άζθεζε 5 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Γπαζηηπιόηηηα 8 

 

Άζθεζε 7 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Γπαζηηπιόηηηα 9 

 

Άζθεζε 8 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

85 
 

Δπυηημαηολόγιο Γ΄ Λςκείος 

Α/Α  ΠΟΛΤ ΑΡΚΔΣΑ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

1 Ζ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα 

ελδηαθέξνληά ζαο (αζιεηηζκφο); 

    

2 Ζ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ζαο έδσζε ην θαηάιιειν εξέζηζκα 

γηα λ’ αζρνιεζείηε κ’ απηφ; 

    

3 Θεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζ’ εζάο θαη 

ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζαο; 

    

4 Θεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζ’ εζάο θαη 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

κάζεκα; 

    

5 Θεσξείηε φηη σο απηφλνκε 

πξνζσπηθφηεηα βνεζήζαηε θη εζείο 

ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο; 

    

6 πδεηήζαηε θαη θξίλαηε ηηο δηάθνξεο 

απφςεηο ζ’ επίπεδν νκάδαο, 

αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα; 

    

7 Θεσξείηε φηη πξνζπαζήζαηε λα 

εξεπλήζεηε, λα αλαθαιχςεηε, λα 

απνθηήζεηε γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο; 

    

8 πλεξγαζηήθαηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζαο ζ’ επίπεδν νκάδαο; 
    

9 αο άξεζε ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

    

10 πλέβε θάηη δηαθνξεηηθφ ζην 

ζεκεξηλφ κάζεκα ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα καζήκαηα; 

    

Αλ λαη γξάςηε γη’ απηφ  

11 αο άξεζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

έγηλε ην ζεκεξηλφ κάζεκα; 
    

12 Θεσξείηε φηη νη ΣΠΔ ζπκβάιινπλ 

εληζρπηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία; 

    

13 Πξηλ ην ζεκεξηλφ κάζεκα, ηη ζα 

απαληνχζαηε ζηελ εξψηεζε αλ ζαο 

αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά; 

    

14 Θα απνθηνχζαηε ζεηηθφηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, αλ ην 

κάζεκα γηλφηαλ ζπρλφηεξα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έγηλε ζήκεξα; 
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Αθνινπζεί ν ζπλνπηηθφο  πίλαθαο κε ηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο.  

Γπαζηηπιόηηηα 

 

ηόσοι 

1
η
: Ση νλνκάδνπκε πιεζπζκφ, δείγκα, 

απνγξαθή, κεηαβιεηή (πνηνηηθή, 

πνζνηηθή ζπλερήο ή δηαθξηηή); 

 

 Να ζπκεζνχλ παιηφηεξεο 

έλλνηεο φπσο πιεζπζκφο, 

δείγκα, απνγξαθή, κεηαβιεηή 

(θαη πνηα ηα είδε ηεο). 

 

2
η
: Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ηνπο 

θαηφρνπο ηνπ Champions League απφ 

ηελ αξρή ηνπ έσο ζήκεξα. 

 

 Να ζπιιέγνπλ, λα θαηαγξάθνπλ 

θαη λα ηαμηλνκνχλ δεδνκέλα.    

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

 

3
η
: πκπιεξψζηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη 

αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ: 

………………………………………… 

Α) Οξίζηε ηε κεηαβιεηή θαη ηηο ηηκέο 

ηεο 

 

Β) Κάληε ηε δηαινγή θαη θαηαγξάςηε 

ηηο ζπρλφηεηεο λi ησλ ηηκψλ ηεο 

κεηαβιεηήο 

 

Γ) Ση νλνκάδνπκε ζρεηηθή ζπρλφηεηα 

ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο; 

Τπνινγίζηε ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο fi, 

fi% ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

 

Γ)Ση νλνκάδνπκε αζξνηζηηθή 

ζπρλφηεηα; 

Τπνινγίζηε ηηο αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο 

Νi. 

 

Δ) Τπνινγίζηε ηηο αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο Fi, Fi% 

 

 Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο  

ηηο έλλνηεο: (απφιπηε) 

ζπρλφηεηα, ζρεηηθή ζπρλφηεηα, 

αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα, 

αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλφηεηα. 

 Να ζπιιέγνπλ, λα θαηαγξάθνπλ 

θαη λα ηαμηλνκνχλ δεδνκέλα.      

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλαλ πίλαθα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ. 

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

 

4
η
: Να θαηαζθεπάζεηε ην 

ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ 

 

 

 

 

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλα ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ 

(θαη ζρεηηθψλ). 
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Γπαζηηπιόηηηα 

 
ηόσοι 

5
η
: Να θαηαζθεπάζεηε ην θπθιηθφ 

δηάγξακκα ζπρλνηήησλ αθνχ 

ζπκπιεξψζεηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

 

 Να κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλαλ θπθιηθφ ηνκέα κ
ν
  ζ’ έλαλ 

θχθιν. 

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλα θπθιηθφ δηάγξακκα 

ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

6
η
: Να ζρνιηάζεηε κε βάζε ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ έρεηε θαηαζθεπάζεη. 

 

 Να κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ  

θαη λα ζπγθξίλνπλ ζην ίδην 

δηάγξακκα πιεξνθνξίεο 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. 

 Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

έλα δηάγξακκα  

 Να  εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζε 

δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο, 

πεηξακαηηζκνχ θαζψο θαη ηεο 

δηαηχπσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ππνζέζεσλ. 

7
η
: Άζθεζε 5 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ. 

 

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλαλ πίλαθα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ. 

 Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

έλα πίλαθα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ 

8
η
: Άζθεζε 7 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ. 

 

 Να ζπιιέγνπλ, λα θαηαγξάθνπλ 

θαη λα ηαμηλνκνχλ δεδνκέλα.      

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλαλ πίλαθα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ. 

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλα ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ 

(θαη ζρεηηθψλ). 

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλα θπθιηθφ δηάγξακκα 

ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

9
η
: Άζθεζε 8 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ. 

 

 Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

έλα ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ 

(θαη ζρεηηθψλ). 

 Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

έλα πίλαθα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ 

 Να παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ 

έλα δηάγξακκα 
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Αθνινπζεί ν πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 

κε ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ ηεο δηεξεπλεηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο θαηά 

Ραγηαδάθν (2011
α
) θαη Υαιθηά (2010), φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ: 

 
Γπαζηηπιόηηηερ θύλλος επγαζίαρ 

διδακηικήρ παπέμβαζηρ Η 

Φάζειρ ζσεδιαζμού διεπεςνηηικήρ  

μεθόδος διδαζκαλίαρ  

Ππόβλημα 

Να θαηαγξάςεηε ηηο θαηαθηήζεηο αλά ρψξα ηνπ 

Champions League ή Κππέιινπ 

Πξσηαζιεηξηψλ νκάδσλ Δπξψπεο φπσο 

νλνκαδφηαλ παιηφηεξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαζθεπάζεηε πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ, 

ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ θαη θπθιηθφ 

δηάγξακκα ζπρλνηήησλ. 

 

Φάζη 1: Πποζαναηολιζμόρ 
ρεδηαζκφο πξνβιήκαηνο 

Γπαζηηπιόηηηα 1 

Ση νλνκάδνπκε πιεζπζκφ, δείγκα, απνγξαθή, 

κεηαβιεηή (πνηνηηθή, πνζνηηθή ζπλερήο ή 

δηαθξηηή); 

 

Φάζη 1: Πποζαναηολιζμόρ 
ρεδηαζκφο πξνβιήκαηνο 

Γπαζηηπιόηηηα 2 

Αλαδεηήζηε ζην δηαδίθηπν ηνπο θαηφρνπο ηνπ 

Champions League απφ ηελ αξρή ηνπ έσο 

ζήκεξα 

 

Φάζη 2: Ππόβλετη  
Γεκηνπξγία ππνζέζεσλ 

Φάζη 3: Δθαπμογή  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 

 
Γπαζηηπιόηηηα 3 

πκπιεξψζηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ θαη αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ: 

………………………………………… 

Α) Οξίζηε ηε κεηαβιεηή θαη ηηο ηηκέο ηεο 

 

Β) Κάληε ηε δηαινγή θαη θαηαγξάςηε ηηο 

ζπρλφηεηεο λi ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

 

Γ) Ση νλνκάδνπκε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο ηηκήο 

κηαο κεηαβιεηήο; 

Τπνινγίζηε ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο fi, fi% ησλ 

ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

 

Γ)Ση νλνκάδνπκε αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα; 

Τπνινγίζηε ηηο αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο Νi. 

 

Δ) Τπνινγίζηε ηηο αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο Fi, Fi% 

 

 

Φάζη 3: Δθαπμογή  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 
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Γπαζηηπιόηηηερ θύλλος επγαζίαρ 

διδακηικήρ παπέμβαζηρ Η 

Φάζειρ ζσεδιαζμού διεπεςνηηικήρ  

μεθόδος διδαζκαλίαρ  

Γπαζηηπιόηηηα 4 

Να θαηαζθεπάζεηε ην ξαβδφγξακκα 

ζπρλνηήησλ 

 

Φάζη 3: Δθαπμογή  
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 

 

Γπαζηηπιόηηηα 5 

Να θαηαζθεπάζεηε ην θπθιηθφ δηάγξακκα 

ζπρλνηήησλ αθνχ ζπκπιεξψζεηε ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα 

 

Φάζη 3: Δθαπμογή                      
Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή  δεδνκέλσλ 

 

Γπαζηηπιόηηηα 6 

Να ζρνιηάζεηε κε βάζε ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

έρεηε θαηαζθεπάζεη. 

Φάζη 4:Δπαλήθεςζη ή Απόππιτη  
χγθξηζε απνηειεζκάησλ κε ηελ 

πξφβιεςε 
Γπαζηηπιόηηηα 7 

Άζθεζε 5 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

Φάζη 5: Αξιολόγηζη  
Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 

Γπαζηηπιόηηηα 8 

Άζθεζε 7 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

Φάζη 5: Αξιολόγηζη  
Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 

Γπαζηηπιόηηηα 9 

Άζθεζε 8 ζειίδα 79 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

Φάζη 5: Αξιολόγηζη  
Αμηνιφγεζε-Αλαηξνθνδφηεζε 

 

 
ηελ αξρή ηεο 1

εο
  δηδαθηηθήο ψξαο κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα θχιια 

εξγαζίαο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε  νκάδεο ησλ ηξηψλ 

(3) αηφκσλ φρη ηπραία αιιά κε ην ζθεπηηθφ, λα είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν απφ 

θάζε θαηεχζπλζε (ζεηηθή, ηερλνινγηθή, ζεσξεηηθή) φζν βέβαηα  ήηαλ δπλαηφ 

απηφ.  

 

ηελ αξρή νη καζεηέο δηάβαζαλ ην πξφβιεκα  ζην θχιιν εξγαζίαο. Αθηεξψζεθε 

ιίγνο ρξφλνο ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα απαληήζεη ζε  απνξίεο θάπνησλ καζεηψλ  

ζρεηηθά κε ηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα θαηαπηάζηεθαλ κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα 1, ν ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ 

απαξαίηεησλ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αθνχ νη νκάδεο 

παξνπζίαζαλ ηνπο νξηζκνχο ηνπο θαη δηνξζψζεθαλ φπνπ δελ ήηαλ δπλαηφ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αιιά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πξνρψξεζαλ ζηε  

δξαζηεξηφηεηα 2. Οη καζεηέο ζην ζεκείν απηφ επέδεημαλ έληνλν ελδηαθέξνλ, 

πξνθαλψο γηαηί δε δνχιεπαλ θάηη αθεξεκέλν, αιιά αλαδεηνχζαλ νη ίδηνη ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθνξία, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Πεξλψληαο ζηε δξαζηεξηφηεηα 3, νη καζεηέο κε ηε δηαθξηηηθή θη 

ελζαξξπληηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (ζην ζεκείν απηφ ππήξμε ζεκαληηθή 

θαζνδήγεζε απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ) ζπκπιήξσζαλ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο 
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ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ αζξνηζηηθψλ 

ζπρλνηήησλ). ηε δξαζηεξηφηεηα 4 νη καζεηέο θαηαζθεχαζαλ κε ηε δηαθξηηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ην δεηνχκελν  ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ. ηε 

ζπλέρεηα ζηε δξαζηεξηφηεηα 5 νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ηνλ δνζκέλν πίλαθα θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην θπθιηθφ δηάγξακκα. 

 

ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα αθηεξψζεθε ιίγνο ρξφλνο γηα λα δνπλ πψο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ excel κπνξνχλ έλαλ πίλαθα ζπρλνηήησλ (απφιπησλ) λα ηνλ 

κεηαηξέςνπλ ζε πίλαθα  ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ, θαζψο θαη πψο λα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα ξαβδφγξακκα θη έλα θπθιηθφ δηάγξακκα. ην ζεκείν απηφ 

ζπλέθξηλαλ ηα δηαγξάκκαηά ηνπο κε απηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ππνινγηζηή 

θαη δηαπίζησζαλ θαηά πφζν είραλ θαηαζθεπάζεη ζσζηά ηα ζπγθεθξηκέλα 

δηαγξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα, ζηε δξαζηεξηφηεηα 6, νη καζεηέο ζρνιίαζαλ κε βάζε 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη. ην ππφινηπν ηεο δεχηεξεο δηδαθηηθήο 

ψξαο, νη καζεηέο νκαδνζπλεξγαηηθά έθαλαλ ηε δξαζηεξηφηεηα 7. Σηο 

δξαζηεξηφηεηεο 8 θαη 9 φπσο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα πήξαλ 

σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

 

ην επφκελν κάζεκα φινη νη καζεηέο  παξέδσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξσκέλν ελψ θαη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ είρε εξγαζζεί ηθαλνπνηεηηθά 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 8 θαη 9, γεγνλφο πνπ δείρλεη πψο ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή 

πινπνηήζεθε, ζπλέβαιε ζεηηθά ζην δεηνχκελν εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. 

Κιείλνληαο ινηπφλ απηή ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα ηνληζζεί ε 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ φιε δηαδηθαζία, ην πψο δειαδή ν Ζ/Τ θαη 

ην δηαδίθηπν κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα κάζεκα ζρεδηαζκέλν ζηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. 

Οη καζεηέο θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηεο 

γλψζεο, ιεηηνπξγψληαο νκαδνζπλεξγαηηθά, αλαιακβάλνληαο πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν θη εμαζθαιίδνληαο έλα καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα  ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία φπσο απηφ πεγάδεη απφ ηηο αξρέο ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο. ην 

ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ην θέξδνο γηα ηνπο καζεηέο είλαη πνιχπιεπξν θαζψο φρη 

κφλν έρνπλ θαηαλνήζεη πψο λα θάλνπλ έξεπλα, πψο λα θαηαζθεπάδνπλ πίλαθεο 

θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ, πψο λα ζρεδηάδνπλ γξαθήκαηα κφλνη ηνπο ή θαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ ΣΠΔ, αιιά παξάιιεια κέζα απφ ηε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ απφ κφλνη ηνπο, δειαδή πψο απφ κφλνη ηνπο ζα 

κπνξνχλ λα αλαθαιχπηνπλ ηα κνλνπάηηα πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.  ια 

απηά επηβεβαηψλνληαη θη απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζαλ νη καζεηέο  ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ, φπσο ζα δνχκε ζην 

επφκελν θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΗ 
  

 

5.1  ςμπεπάζμαηα 

 

Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

ηεο δηάιεμεο ηνπ θαζεγεηή πξνο ηνπο καζεηέο,  δελ  είλαη θαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθή θαζψο απνθφπηεηαη απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία ηθαλφο αξηζκφο 

καζεηψλ ζε κηα ηάμε, θαζψο ζεσξνχλ βαξεηή θαη αλψθειε κία ηέηνηα 

πξνζέγγηζε. Δίλαη γεγνλφο πψο αξθεηά βηβιία καζεκαηηθψλ, ζηνρεχνληαο ζην λα 

κεηαβάιινπλ ηε ζηάζε απηή ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνπλ καζεκαηηθέο εθαξκνγέο 

εκπλεπζκέλεο απφ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηελ νηθνλνκία, ηε θπζηθή θαη άιια, πξνζπαζψληαο λ’ απεπζπλζνχλ ζε απηνχο νη 

νπνίνη  ζέινπλ λα θαηαπηάλνληαη κε πξνβιήκαηα  πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, ψζηε λα κπνξνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην κέιινλ λα έρνπλ 

ηελ ηερλνγλσζία λα επηιχνπλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηνπο εκθαλίδεηαη. Απηφ 

φκσο, δνπιεχεη  θπξίσο κε καζεηέο νη νπνίνη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο κία 

αθαδεκατθή ή ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε θη φρη ηφζν κε ηνπο 

ζπλεζηζκέλνπο καζεηέο εθηφο θη αλ ε ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή εθαξκνγή, ηνπο 

ελδηαθέξεη θη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (γηα παξάδεηγκα ε 

ζρέζε θιαζκάησλ θαη κνπζηθήο ζα πξνθαινχζε ην ελδηαθέξνλ ελφο καζεηή πνπ 

ηνπ αξέζεη ε κνπζηθή, αιιά δελ πνιπαζρνιείηαη κε ηα καζεκαηηθά ηεο ηάμεο). 

 

Βαζηδφκελνη ζην φηη ηα παηδηά έρνπλ αξθεηά θνηλά ελδηαθέξνληα κεηαμχ ηνπο, 

κπνξνχκε λα δηδάμνπκε καζεκαηηθά ζρεηηθά κε απηά ηα θνηλά ελδηαθέξνληά ηνπο 

ψζηε λα πξνθαιέζνπκε ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ζηνρεχνληαο ζηελ 

εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ινηπφλ, 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζέιεη λα θηλεζεί  πξνο ηε θαηεχζπλζε πξνζέιθπζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ηνπ, είλαη ζην λα κπνξέζεη λα βξεη ηη είλαη απηά πνπ 

ζα ππνθηλνχζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο θη ν 

αζιεηηζκφο είλαη έλα  απ’ απηά. 

 

ην  εξεπλεηηθφ εξψηεκα,  ην νπνίν ηέζεθε ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε 

απάληεζε είλαη φηη, κε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχκε λα πξνθαιέζνπκε 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαη 

ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα θαη  ηε ζεηηθή ζηάζε ηελ νπνία επέδεημαλ νη καζεηέο ζηε 
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δηάξθεηα θάζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Σν γεγνλφο πσο ηα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία ηνπο δφζεθαλ ήηαλ ζηεξηγκέλα ζε αζιήκαηα ηα νπνία ηνπο ελδηαθέξνπλ, 

πξνζδίδνπλ ακεζφηεηα ζην ραξαθηήξα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο, ην 

πνδφζθαηξν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη θάηη αθεξεκέλν, αιιά 

είλαη θάηη άκεζν θαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

καζεηψλ. Αθφκα θαη ν ηππηθφο, αδηάθνξνο πξνο ηα καζεκαηηθά, καζεηήο ζην 

άθνπζκα ηνπ αζιεηηθν-καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο αιιάδεη δηάζεζε θαη πηνζεηεί 

κηα πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. Άξα ε επηινγή ελφο αζιεηηθνχ 

ζέκαηνο γηα ην ιαλζάξηζκα ηνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο απνηειεί κηα θαιή 

πξαθηηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηέγεξζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο αθφκα θαη ηνπ 

πην ίζσο αδηάθνξνπ καζεηή. Σν έλαπζκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ αιιά απφ κφλν 

ηνπ δελ αξθεί. Δίλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξηρζεί θαηάιιεια απφ κηα δηαδηθαζία 

ε νπνία ζα αλαγθάζεη ηνπο καζεηέο λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

ρσξίο λα έρνπλ ηα πεξηζψξηα γηα “μεθνχξαζε θη ελαζρφιεζε κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο λα κειεηήζνπλ γηα παξάδεηγκα θάπνην άιιν κάζεκα 

θαηεχζπλζεο ”.  

 

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη ε επηινγή ηεο καζεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία  ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη δελ είλαη άιιε απφ ην κνληέιν 

ηεο δηεξεπλεηηθήο-αλαθαιππηηθήο κάζεζεο ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ππάξρνληνο ΑΠΜ είλαη απφ ηα 

πιένλ θαηάιιεια γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαη γεληθά ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ. ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ, νη καζεηέο 

εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά κε ηε δηαθξηηηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ , ν 

νπνίνο επεκβαίλεη δηεπθξηληζηηθά, ζπκβνπιεχνληαο, ελζαξξχλνληαο θη αθήλνληαο 

ηελ πξσηνβνπιία ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπ, λα αλαθαιέζνπλ παιηφηεξε 

γλψζε , λα εξεπλήζνπλ , λα ππνζέζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα 

ζπλζέζνπλ ηε λέα γλψζε, επηβεβαηψλνληαο ή απνξξίπηνληαο ηηο ππνζέζεηο πνπ 

είραλ θάλεη ή θαη αθφκα αλαδνκψληαο παιηφηεξεο ιαλζαζκέλεο  αληηιήςεηο ηνπο. 

ηελ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζρνιηθή ηάμε, 

φπσο θαη ζηε  δεχηεξε  ε νπνία πινπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο,  

ε δηαδηθαζία ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ππνζηεξίρζεθε απφ ηηο ΣΠΔ, 

εληζρχνληαο  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαθαιππηηθήο κεζφδνπ. Ζ ρξήζε ησλ 

ΣΠΔ απνηέιεζε θη απηή απφ πιεπξάο ηεο έλα επηπιένλ εξέζηζκα γηα ηνπο καζεηέο 

ζην λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη θαη λα πξνθαιέζεη ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ φιε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα δελ απνηεινχλ απιέο 

πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ. 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζηηο δχν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο  ζε πίλαθεο απνιχησλ θαζψο θαη ζρεηηθψλ 
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ζπρλνηήησλ. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη κε κνξθή 

γξαθήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ξαβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

επθνιφηεξε παξαηήξεζε θη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

ηελ πξψηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα δχν ηκήκαηα ηεο Β΄ ιπθείνπ ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ λ=32 καζεηέο. Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ βξίζθνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

ΔΡΩΣΖΖ ΠΟΛY ΑΡΚΔΣΑ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

1 9 12 5 6 

2 13 9 7 3 

3 14 13 4 1 

4 11 12 7 2 

5 12 15 3 2 

6 12 16 3 1 

7 13 16 2 1 

8 15 16 1 0 

9 17 12 3 0 

10 18 11 2 1 

11 12 15 3 2 

12 8 14 7 3 

13 10 13 5 4 

14 9 14 7 2 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά αλάγνληαη ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ (%) θαη πξνθχπηεη ν 

αθφινπζνο πίλαθαο: 

 

ΔΡΩΣΖΖ ΠΟΛY ΑΡΚΔΣΑ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

1 28,13% 37,50% 15,63% 18,75% 

2 40,63% 28,13% 21,88% 9,38% 

3 43,75% 40,63% 12,50% 3,13% 

4 34,38% 37,50% 21,88% 6,25% 

5 37,50% 46,88% 9,38% 6,25% 

6 37,50% 50,00% 9,38% 3,13% 

7 40,63% 50,00% 6,25% 3,13% 

8 46,88% 50,00% 3,13% 0,00% 

9 53,13% 37,50% 9,38% 0,00% 

10 56,25% 34,38% 6,25% 3,13% 

11 37,50% 46,88% 9,38% 6,25% 

12 25,00% 43,75% 21,88% 9,38% 

13 31,25% 40,63% 15,63% 12,50% 

14 28,13% 43,75% 21,88% 6,25% 
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Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ: 

 

 
 

Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 32 καζεηέο ηεο Β’ ιπθείνπ 

παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ην 81% ησλ καζεηψλ ζεσξνχλ πσο ε επηινγή ηνπ 

αζιεηηθνχ ζέκαηνο (εξψηεζε 1) ζην πξφβιεκα άγγηδε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη 

εηδηθφηεξα ην 65% πεξίπνπ απφ αξθεηά έσο πνιχ. Δπίζεο ην 90% πεξίπνπ 

ζεσξνχλ φηη ην αζιεηηθήο θχζεσο πξφβιεκα (εξψηεζε 2) απνηέιεζε εξέζηζκα, 

δειαδή ιεηηνχξγεζε ζαλ θίλεηξν γηα λ’ αζρνιεζνχλ κ’ απηφ θαη εηδηθφηεξα ην 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΚΑΘΟΛΟΤ 18,75 9,38% 3,13% 6,25% 6,25% 3,13% 3,13% 0,00% 0,00% 3,13% 6,25% 9,38% 12,50 6,25%

ΛΙΓΟ 15,63 21,88 12,50 21,88 9,38% 9,38% 6,25% 3,13% 9,38% 6,25% 9,38% 21,88 15,63 21,88

ΑΡΚΕΣΑ 37,50 28,13 40,63 37,50 46,88 50,00 50,00 50,00 37,50 34,38 46,88 43,75 40,63 43,75

ΠΟΛY 28,13 40,63 43,75 34,38 37,50 37,50 40,63 46,88 53,13 56,25 37,50 25,00 31,25 28,13

Δπυηημαηολόγιο Β' Λςκείος
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69% πεξίπνπ απφ αξθεηά έσο πνιχ. ηηο εξσηήζεηο 3 έσο 11 ηνπιάρηζηνλ ην 72% 

πεξίπνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ ην 90% ιίγν πνιχ ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην κάζεκα, δήισζαλ απφ αξθεηά έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εξεπλήζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ, λα απνθηήζνπλ 

γλψζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αιιά θη απφ ην βαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε επίπεδν νκάδαο αιιά θαη ζε επίπεδν ηάμεο. ηελ 

εξψηεζε γηα ην ηη δηαθνξεηηθφ είρε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζε ζρέζε κ’ άιια 

πξνεγνχκελα θη εδψ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζεσξεί ηε 

δεκηνπξγία νκάδσλ θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ 

ησλ κειψλ θάζε νκάδαο, φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ ινγηζκηθνχ 

ην νπνίν ηνπο πξνζέθεξε πνιιαπιέο γεσκεηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Σν 69% 

πεξίπνπ ησλ καζεηψλ ζεσξεί πψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ αξθεηά έσο πνιχ, ελψ έλα άιιν 22% δηαθξίλεη ηε 

ζπκβνιή απηή ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 

13 θαη 14 δειαδή φζνλ αθνξά ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά 

ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

έλαο καζεηήο πνπ ηνπ αξέζνπλ πνιχ ηα καζεκαηηθά δελ έρεη ιφγν λα κεηαβάιεη 

ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζ’ απηά, φπσο θη έλαο καζεηήο  πνπ ηνπ αξέζνπλ αξθεηά 

ηα καζεκαηηθά  κπνξεί λα κεηαβάιεη απφ θαζφινπ έσο ιίγν ηε ζηάζε ηνπ, 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ καζεηψλ πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ 

θαζφινπ ή ηνπο αξέζνπλ έζησ ιίγν ηα καζεκαηηθά αιιάδνπλ ηε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζ’ απηά πξνο ην ζεηηθφηεξν. 

 

ηε δεχηεξε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα δχν ηκήκαηα ηεο Γ΄ ιπθείνπ ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ λ=51 καζεηέο. Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ βξίζθνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

ΔΡΩΣΖΖ ΠΟΛY ΑΡΚΔΣΑ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

1 11 19 15 6 

2 9 28 11 3 

3 20 23 6 2 

4 18 24 5 4 

5 15 28 5 3 

6 21 25 3 2 

7 18 24 6 3 

8 19 26 4 2 

9 19 26 4 2 

10 21 24 4 2 

11 23 21 5 2 

12 12 25 13 1 

13 13 17 13 8 

14 18 22 8 3 
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Σα απνηειέζκαηα απηά αλάγνληαη ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ (%) θαη πξνθχπηεη ν 

αθφινπζνο πίλαθαο: 

 

ΔΡΩΣΖΖ ΠΟΛY ΑΡΚΔΣΑ ΛΗΓΟ ΚΑΘΟΛΟΤ 

1 21,57% 37,25% 29,41% 11,76% 

2 17,65% 54,90% 21,57% 5,88% 

3 39,22% 45,10% 11,76% 3,92% 

4 35,29% 47,06% 9,80% 7,84% 

5 29,41% 54,90% 9,80% 5,88% 

6 41,18% 49,02% 5,88% 3,92% 

7 35,29% 47,06% 11,76% 5,88% 

8 37,25% 50,98% 7,84% 3,92% 

9 37,25% 50,98% 7,84% 3,92% 

10 41,18% 47,06% 7,84% 3,92% 

11 45,10% 41,18% 9,80% 3,92% 

12 23,53% 49,02% 25,49% 1,96% 

13 25,49% 33,33% 25,49% 15,69% 

14 35,29% 43,14% 15,69% 5,88% 
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Αθνινπζεί ην αληίζηνηρν ξαβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ: 

 

 

 
 

Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 51 καζεηέο ηεο Γ’ ιπθείνπ 

παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ ην 88% ησλ καζεηψλ ζεσξνχλ πσο ε επηινγή ηνπ 

αζιεηηθνχ ζέκαηνο (εξψηεζε 1) ζην πξφβιεκα άγγηδε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη 

εηδηθφηεξα ην 59% πεξίπνπ απφ αξθεηά έσο πνιχ. Δπίζεο ην 94% πεξίπνπ 

ζεσξνχλ φηη ην αζιεηηθήο θχζεσο πξφβιεκα (εξψηεζε 2) απνηέιεζε εξέζηζκα, 

δειαδή ιεηηνχξγεζε ζαλ θίλεηξν γηα λ’ αζρνιεζνχλ κ’ απηφ θαη εηδηθφηεξα ην 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΚΑΘΟΛΟΤ 11,76 5,88% 3,92% 7,84% 5,88% 3,92% 5,88% 3,92% 3,92% 3,92% 3,92% 1,96% 15,69 5,88%

ΛΙΓΟ 29,41 21,57 11,76 9,80% 9,80% 5,88% 11,76 7,84% 7,84% 7,84% 9,80% 25,49 25,49 15,69

ΑΡΚΕΣΑ 37,25 54,90 45,10 47,06 54,90 49,02 47,06 50,98 50,98 47,06 41,18 49,02 33,33 43,14

ΠΟΛY 21,57 17,65 39,22 35,29 29,41 41,18 35,29 37,25 37,25 41,18 45,10 23,53 25,49 35,29

Δπυηημαηολόγιο Γ' Λςκείος
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72% πεξίπνπ απφ αξθεηά έσο πνιχ. ηηο εξσηήζεηο 3 έσο 11 ηνπιάρηζηνλ ην 73% 

πεξίπνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ ην 90% ιίγν πνιχ ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην κάζεκα, δήισζαλ αξθεηά έσο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εξεπλήζνπλ, λα αλαθαιχςνπλ, λα απνθηήζνπλ γλψζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  αιιά θη απφ ην βαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε επίπεδν νκάδαο αιιά θαη ζε επίπεδν ηάμεο. ηελ 

εξψηεζε γηα ην ηη δηαθνξεηηθφ είρε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζε ζρέζε κ’ άιια 

πξνεγνχκελα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζεσξεί ηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ησλ κειψλ 

θάζε νκάδαο, φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ηα  νπνία 

ηνπο πξνζέθεξαλ ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο 

έξεπλαο.. Σν 82% πεξίπνπ ησλ καζεηψλ ζεσξεί πψο ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιεη 

ζεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ αξθεηά έσο πνιχ, ελψ έλα άιιν 25% 

δηαθξίλεη ηε ζπκβνιή απηή ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Μειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο 13 θαη 14 δειαδή φζνλ αθνξά ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα 

καζεκαηηθά ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη έλαο καζεηήο πνπ ηνπ αξέζνπλ πνιχ ηα καζεκαηηθά δελ έρεη ιφγν λα 

κεηαβάιεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζ’ απηά, φπσο θη έλαο καζεηήο  πνπ ηνπ 

αξέζνπλ αξθεηά ηα καζεκαηηθά  κπνξεί λα κεηαβάιεη απφ θαζφινπ έσο ιίγν ηε 

ζηάζε ηνπ, ζπκπεξαίλνπκε πσο ζεκαληηθφ κέξνο ησλ καζεηψλ πνπ δελ ηνπο 

αξέζνπλ θαζφινπ ή ηνπο αξέζνπλ έζησ ιίγν ηα καζεκαηηθά αιιάδνπλ ηε ζηάζε 

ηνπο απέλαληη ζ’ απηά πξνο ην ζεηηθφηεξν. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ  ινηπφλ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο ε επηινγή ηνπ 

αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνβιήκαηνο δίλεη ην εξέζηζκα θαη παξαθηλεί ηνπο 

καζεηέο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, ε ρξήζε 

ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ηνπ δηεξεπλεηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο ην νπνίν 

αθνινπζήζεθε, εληζρχεη ζεηηθά ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. 

Έηζη ινηπφλ , απαληηέηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα. Σν 

νπνίν είρε ηεζεί ζηελ αξρή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 

 

Οη ζεηηθέο εληππψζεηο πνπ απνθνκίζζεθαλ απφ ηηο παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζην αθφινπζν ξεηφ ηνπ  George Polya
48

: 

 

“Πξάγκαηη, γηα λα ιπζεί έλα κεγάιν πξόβιεκα ρξεηάδεηαη κηα κεγάιε αλαθάιπςε. 

Ωζηόζν, νη ζπόξνη ηεο αλαθάιπςεο ελππάξρνπλ ζηε ιύζε θάζε πξνβιήκαηνο. Τν 

πξόβιεκα κπνξεί λα είλαη ηεηξηκκέλν, αλ όκσο ηξάβεμε ηελ πεξηέξγεηά ζαο θη 

ελεξγνπνίεζε ην επηλνεηηθό ηαιέλην ζαο, θη εθόζνλ ην ιύζαηε κε ηηο δηθέο ζαο 

                                                           
48

  George Polya Ζ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ-Καηαλφεζε, Μάζεζε θαη 

Γηδαζθαιία ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ΣΟΜΟ 1. Ννέκβξηνο 2001, 

Δθδφζεηο Κάηνπηξν 
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δπλάκεηο, ηόηε ζίγνπξα ζα ληώζαηε ηελ ππεξέληαζε θαη ζα απνιαύζαηε ην ζξίακβν 

ηεο αλαθάιπςεο.” 

 

  

5.2  Μελλονηικέρ επεκηάζειρ 

Οη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο,  απαληνχλ ζεηηθά ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηελ αξρή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Γειαδή, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ κε φρεκα ηνλ 

αζιεηηζκφ θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεπλεηηθήο-αλαθαιππηηθήο κάζεζεο, 

κπνξεί λα κεηαβάιιεη πξνο ην ζεηηθφηεξν ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά.  

Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηελ αθεηεξία γηα κηα πην νξγαλσκέλε έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα κίλη πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα παξάδεηγκα ζηα 

καζεκαηηθά ηνπ γπκλαζίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ απφ ηελ πνιηηεία 

ΑΠΜ, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζε πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ βαζηζκέλα ζε 

δηάθνξα αζιήκαηα, ηα νπνία ζα δνπιεχνληαη απφ ηνπο καζεηέο 

νκαδνζπλεξγαηηθά, κε ηε ζπλνδεία ,φπνπ είλαη απηφ απαξαίηεην, θαηάιιεισλ 

δηεξεπλεηηθψλ ινγηζκηθψλ φπσο είλαη ην Geogebra, to Modellus, to Sketchpad 

θ.ά. ψζηε λα αμηνπνηείηαη παηδαγσγηθά ζην βέιηηζην δπλαηφ βαζκφ ην 

δηεξεπλεηηθφ δηδαθηηθφ κνληέιν.  

ηα πιαίζηα κηαο πεξαηηέξσ έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 

κπνξεί λα βειηησζεί ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία  

εθαξκφζηεθε ην παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, θαζψο επίζεο θαη ζε ηη βαζκφ 

κπνξεί λα έρνπλ βειηηψζεη ηηο ηερληθέο ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε λα εξεπλήζνπκε θαη πέξα απφ ηα φξηα κηαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, πξνζπαζψληαο γηα παξάδεηγκα λα εξεπλήζνπκε ην θαηά πφζν 

βειηηψλεηαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, μεθηλψληαο γηα παξάδεηγκα απφ 

ηελ Α΄ γπκλαζίνπ κέρξη  θαη ηε Γ΄ γπκλαζίνπ, δειαδή λα κπνξνχκε λα 

δηαγλψζνπκε ζε ηη επίπεδν ηνπο παξαιάβακε θαη λα δηαπηζηψζνπκε ην επίπεδν 

ζην νπνίν ηνπο θηάλνπκε κεηά απφ ηξία ρξφληα.  

Σέινο, ζα κπνξνχζε γηα θάζε ηάμε π.ρ. ηνπ γπκλαζίνπ λα θηηαρηεί έλα 

ειεθηξνληθφ βηβιίν, ην νπνίν ζα πεξηείρε γηα θάζε ελφηεηα ηνπ ΑΠΜ ην 

αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο ,ην νπνίν ζα είρε ήδε εθαξκνζζεί θαη αμηνινγεζεί ζε 

παιηφηεξεο ηάμεηο, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο κηθξνεθαξκνγέο (applets)  γηα θάζε 

ελφηεηα. Σν ειεθηξνληθφ απηφ βηβιίν ζα κπνξνχζε λα δνπιεπηεί ηφζν ζηα 

πιαίζηα κηαο πξαγκαηηθήο φζν θαη κηαο ειεθηξνληθήο ηάμεο, κε ζηφρν εθηφο ηεο 

βειηίσζεο ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά, ηελ 
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παξάιιειε ζπκβνιή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ηάμεο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ εγγξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ 1 

Σν βνιέ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα δηαγξάθεη κηα παξαβνιή κε εμίζσζε ς=ax
2
+bx+c.  

ε πνηα ζέζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ν επηζεηηθφο ψζηε λα πάξεη ηε κπάια κε ηα 

πφδηα;                                                                                                                                            

Απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ιακβάλεη ηελ κπάια ν επηζεηηθφο κε έλα επζχβνιν ζνπη 

ζεκαδεχεη ην ζεκείν Γ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξηδφληηνπ δνθαξηνχ ηνπ ηέξκαηνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζθάεη πάλσ ζηε γξακκή ηνπ ηέξκαηνο. Να ππνινγίζεηε ηε γσλία κε 

ηελ νπνία έθπγε ε κπάια ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν θαζψο θαη ηελ 

απφζηαζε πνπ απηή δηαλχεη κέρξη λα ρηππήζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξηδφληηνπ 

δνθαξηνχ.                                                                                                                         

Να επαιεζεχζεηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ  ηηο ππνζέζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά 

ζαο. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 2 

ην γήπεδν κπάζθεη ηεο νκάδαο ζηελ νπνία είζηε νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο γίλεηαη 

αλαθαίληζε θαη ηα παιαηά θαζίζκαηα ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέα. Έρεηε  ζηα 

ρέξηα ζαο πξνζθνξέο απφ δχν εηαηξίεο . Ζ πξψηε δεηάεη έλα πάγην 12000€ θαη 

6,32€ αλά θάζηζκα, ελψ ε δεχηεξε δεηάεη έλα πάγην 15000€ θαη  5,67€ αλά 

θάζηζκα. Οη ηηκέο είλαη κε ηνπνζέηεζε καδί. Να βξείηε πνηα απφ ηηο δχν 

πξνηάζεηο είλαη νηθνλνκηθά  πην ζπκθέξνπζα, ιακβάλνληαο ππ’ φςε φηη              

ην γήπεδν έρεη ηξηάληα ζεηξέο θαζηζκάησλ θαη ε πξψηε έρεη  500 θαζίζκαηα          

θαη θάζε επφκελε ζεηξά έρεη επηπιένλ 10 θαζίζκαηα.                                                 

Να βξείηε ηχπν γηα ηνλ αξηζκφ θαζηζκάησλ ζε θάζε ζεηξά θαζψο επίζεο θαη γηα 

ην άζξνηζκα ησλ θαζηζκάησλ κέρξη θη εθείλε ηε ζεηξά.                                       

Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ζην Geogebra  ηελ αθνινπζία πνπ δίλεη ηνλ αξηζκφ 

θαζηζκάησλ ζε θάζε ζεηξά.                                                                                            

Σα θαζίζκαηα ηεο 10
εο

 θαη ηεο 20
εο

 ζεηξάο ηα ζέινπκε ζε άζπξν ρξψκα.  Να 

επαιεζεχζεηε ηνλ αξηζκφ ηνπο αιγεβξηθά θαζψο θαη κέζσ ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο ηεο αθνινπζίαο.   
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 3 

ην παλεπξσπατθφ πξσηάζιεκα πγξνχ ζηίβνπ ε ζέζε ηεο ειιελίδαο αζιήηξηαο 

απφ ην ζεκείν εθθίλεζήο ηεο ζην ειεχζεξν ησλ 200m δίλεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε 

)()( tatf Αλ σ=0,2 θαη ην κήθνο ηεο πηζίλαο είλαη 25m  θαη ην δηαλχεη ζε 

ρξφλν ελφο ηεηάξηνπ ηεο  πεξηφδνπ, λα βξεζεί ην α θαη ε πεξίνδνο Σ ηεο 

ζπλάξηεζεο f  .  

Πνηεο  ρξνληθέο ζηηγκέο βξίζθεηαη ζην ζεκείν εθθίλεζεο; 

Πνηεο ρξνληθέο ζηηγκέο βξίζθεηαη ζην άιιν άθξν ηεο πηζίλαο; 

Δπηιέμηε έλα ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο  ζπλάξηεζεο. Μεηά απφ πφζν 

ρξφλν ζα βξεζεί μαλά ζηελ ίδηα ζέζε; Ση ζπκπεξαίλεηε γεληθφηεξα; 

Να ιπζεί ε εμίζσζε       5,12)(tf
 

Να επαιεζεχζεηε γξαθηθά ηα ζπκπεξάζκαηά ζαο κε ρξήζε ινγηζκηθνχ. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 4 

Μία αζιήηξηα ζηίβνπ ζηνπο πξφζθαηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο ζπκκεηείρε  ζηα 

αγσλίζκαηα ησλ 100m, ησλ 200m θαη ησλ 400m. Αλ u είλαη ε ηαρχηεηα 

εθθίλεζήο ηεο ζε θάζε αγψλα θαη ε νπνία κεηψλεηαη θάζε δεπηεξφιεπην θαηά ην 

1/20 ηεο λα βξείηε ηε ζπλάξηεζε ε νπνία καο δίλεη ηελ ηαρχηεηά ηεο σο πξνο ην 

ρξφλν t (ζε δεπηεξφιεπηα).                                                                                         

Να βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε ηαρχηεηά ηεο  έρεη θηάζεη ζην 

83% ηεο αξρηθήο.                                                                                                                                                                  

Να επαιεζεχζεηε κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ ηηο ππνζέζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά ζαο.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ 5 

a) Μηα νκάδα πνδνζθαίξνπ θαηαζθεπάδεη έλα λέν πξνπνλεηηθφ θέληξν ζην νπνίν 

ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ ζα βξίζθεηαη ζε κία νξζνγψληα ηνπνζεζία κε ηερλεηφ  

ρνξηάξη  πεξηκέηξνπ 300m. Με δεδνκέλν φηη  ε πεξίκεηξνο ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη 

ζηαζεξή 300m θαη δελ αιιάδεη, λα βξείηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί ε κέγηζηε δπλαηή επηθάλεηα. 

b) Χο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο απηήο ηεο νκάδαο θαιείζηε λα απνθαζίζεηε κεηαμχ 

δχν πξνζθνξψλ γηα ηελ θαηαζθεπή   ηνπ  ριννηάπεηα  . Ζ πξψηε πξνζθνξά 

θνζηνινγεί ηα  πξψηα 3000m
2 

 πξνο  15€/m
2 
θαη θάζε επφκελα 1000m

2 
πξνο 10% 

ιηγφηεξν απφ ηελ πξνεγνχκελε ηηκή αλά  m
2 

. Ζ δεχηεξε  πξνζθνξά θνζηνινγεί 

ηα  πξψηα 3500m
2 

 πξνο  18€/m
2 

θαη θάζε επφκελα 1000m
2 

πξνο 15% ιηγφηεξν 

απφ ηελ πξνεγνχκελε ηηκή αλά  m
2 

. Πνηα απφ ηηο δχν είλαη ε πην ζπκθέξνπζα 

νηθνλνκηθά; 

c) Σέινο, θαιείζηε λα παξαγγείιεηε λένπο   ιακπηήξεο    γηα ηνπο πξνβνιείο ηνπ 

λένπ πξνπνλεηηθνχ θέληξνπ. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηε δηάξθεηα δσήο δχν 

ηχπσλ ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ Α θαη Β ζε ρηιηάδεο ψξεο. 

  

 

 

 

 

Έλαο ιακπηήξαο ηχπνπ Α ζηνηρίδεη 23€. 

Πνηνλ ηχπνπ ιακπηήξα ζα αγνξάζεηε, αλ ν έλαο ιακπηήξαο ηχπνπ Β ζηνηρίδεη 

α) 18€   

β) 19€ 

γ) 20€   

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

 

 

Α Β 

12 12 

14 13 

23 16 

30 22 

36 32 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 6 

ε έλαλ αγψλα Formula 1 έλα απηνθίλεην μεθεχγεη απφ ηελ πνξεία ηνπ ζε κηα 

ζηξνθή  θαη πξνζθξνχεη ζην πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ηεο πίζηαο. ε ρξφλν t  

δεπηεξνιέπησλ κεηά ηελ πξφζθξνπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζην θηγθιίδσκα ηεο 

πίζηαο, ε παξακφξθσζε ζε cm ηνπ θηγθιηδψκαηνο δίλεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε   

f(t)=t(t
2
+2t-3). ε πφζν ρξφλν κεηά ηελ πξφζθξνπζε ε κπάξα ηνπ θηγθιηδψκαηνο 

ζα επαλέιζεη ζηελ  αξρηθή ηεο ζέζε; 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 7 

Θεσξνχκε ην θέληξν ελφο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ σο ηελ αξρή ηνπ κηγαδηθνχ 

επηπέδνπ. Έζησ Μ ε εηθφλα ηνπ κηγαδηθνχ z γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη 24iz . Αλ 

ην  Μ είλαη ε ζέζε ηνπ ακπληηθνχ ραθ ηεο νκάδαο, λα βξείηε ηηο ζέζεηο ζηηο 

νπνίεο ν πνδνζθαηξηζηήο απέρεη ηε κεγαιχηεξε θαη ηε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ 

ην θέληξν ηνπ γεπέδνπ. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 8 

Γχν πνδνζθαηξηζηέο Α θαη Β  βξίζθνληαη αλαηνιηθά θαη βφξεηα 4m θαη 5m 

αληίζηνηρα απφ ηελ κπάια Μ, φηαλ μεθηλνχλ ηαπηφρξνλα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 

κπάια..  Έζησ 0,4m/sec  θαη  0,5m/sec νη ηαρχηεηεο κε ηηο νπνίεο θηλνχληαη νη δχν 

πνδνζθαηξηζηέο.                                                                                                                                            

Να δείμεηε φηη ε απφζηαζε d=( ΑΒ) ησλ δχν πνδνζθαηξηζηψλ ειαηηψλεηαη κε φρη 

ζηαζεξφ ξπζκφ. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 9 

(ΘΔΜΑ (4_19013) ΣΡΆΠΔΕΑ ΘΔΜΆΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ Β’ 

ΛΤΚΔΗΟΤ 2015) 
 

 

Γχν παίθηεο Π1 θαη Π2 παίδνπλ ζε έλα ηξαπέδη ηνπ κπηιηάξδνπ κε δηαζηάζεηο 1x2 

κέηξα. Μηα άζπξε κπάια ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε, λα απέρεη 1,75 κέηξα απφ ηελ 

πιεπξά ΒΓ θαη 0,75 κέηξα απφ ηελ πιεπξά ΓΓ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Ο 

παίθηεο Π1 παίδεη πξψηνο θαη ρηππάεη ηελ κπάια Μ έηζη ψζηε, λα πξνζθξνχζεη 

ζην απέλαληη κέξνο ηνπ ηξαπεδίνπ ζην ζεκείν Δ θαη θαηφπηλ λα κπεη ζηελ ηξχπα 

πνπ βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο πιεπξάο ΓΓ. Ο παίθηεο Π2 ηνπνζεηεί ηελ κπάια Μ 

πάιη ζην ίδην ζεκείν εθθίλεζεο θαη πξνζηίζεηαη λα ρηππήζεη έηζη ηε κπάια ψζηε, 

λα πξνζθξνχζεη ζηελ πιεπξά ΓΓ ζε ζεκείν ηεο Κ θαη θαηφπηλ λα κπεη ζηελ 

ηξχπα ζηελ θνξπθή Β (ε δηαδξνκή ΜΚΒ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα). 

Ο ζπκπαίθηεο ηνπ ηζρπξίδεηαη φηη απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα 

ράζεη. (εκείσζε: Ζ γσλία  κε ηελ νπνία ρηππάεη ε κπάια ζε κηα πιεπξά ηζνχηαη 

κε ηε γσλία κε ηελ νπνία απνκαθξχλεηαη) 

α) Να βξείηε πφζν απέρεη ην ζεκείν Δ απφ ηελ θνξπθή Γ ηνπ κπηιηάξδνπ. 

β) Γηαηί ν παίθηεο Π1 ηζρπξίδεηαη φηη ζα ράζεη ν ζπκπαίθηεο ηνπ; 

Να αηηηνινγήζεηε πιήξσο ηελ απάληεζή ζαο. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 10 

Έλαο ηεξκαηνθχιαθαο βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηφο ηνπ θαη 

πξνζηαηεχεη επηηπρψο ηελ εζηία ηνπ, φηαλ θηλείηαη ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεη ε 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=εκx γηα δηάζηεκα ίζν κε ην κηζφ ηεο 

πεξηφδνπ ηεο f. Ο αληίπαινο επηζεηηθφο βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηνκήο ησλ 

εθαπηφκελσλ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο f ζηα ζεκεία ηνκήο ηεο 

κε ηνλ νξηδφληην άμνλα x΄x. 

Να βξείηε ην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο, πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο f  θαη ηηο δχν εθαπηφκελεο, φπνπ κπνξεί  ν επηζεηηθφο λα παξαζχξεη ηνλ 

ηεξκαηνθχιαθα, ψζηε λα έρεη πεξηζζφηεξν ειεχζεξν πεδίν λα ζθνξάξεη. 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 11 

Θεσξνχκε ηα ζεκεία Α, Β, Γ φπνπ Α ε ζέζε ζην ζεκαηάθη ηνπ θφξλεξ φπνπ 

ηνπνζεηείηαη ε κπάια γηα λα ην εθηειέζεη ε επηηηζέκελε νκάδα, Β ε ζέζε ηνπ 

θεληξηθνχ επηζεηηθνχ ζηε βνχια ηνπ πέλαιηη θαη Γ ε ζέζε ηνπ ηεξκαηνθχιαθα 

ζην  κέζν ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηφο ηνπ. Ο επηζεηηθφο  κεηαηνπίδεηαη πξνο ηνλ 

αθίλεην ηεξκαηνθχιαθα κε ξπζκφ 0,5m/sec. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 πνπ ν 

επηζεηηθφο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3m απφ ηνλ αθίλεην ηεξκαηνθχιαθα, λα 

βξείηε: 

Α) Σν ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο γσλίαο ΑΒΓ. 

Β) Σελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηάλεη ε κπάια ζην θεθάιη ηνπ. 

(Θεσξνχκε φηη ε κπάια απφ ην ιάθηηζκα ζην ζεκαηάθη ηνπ θφξλεξ σο ην θεθάιη 

ηνπ επηζεηηθνχ, δηαγξάθεη επζχγξακκε νκαιή θίλεζε.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ 12 

Έζησ Α θαη Β δχν παίρηεο ηνπ ηέληο. Νηθεηήο ζεσξείηαη ν παίθηεο ν νπνίνο ζα 

θηάζεη πξψηνο ηα ηξία (3) ζεη. Να ππνινγίζεηε ηελ πηζαλφηεηα λα ληθήζεη ν 

παίρηεο Β κε 3-0 ζεη.  
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ΠΡΟΒΛΖΜΑ 13 

Να θαηαγξάςεηε πφζα πξσηαζιήκαηα  έρνπλ θαηαθηήζεη νη ειιεληθέο 

πνδνζθαηξηθέο νκάδεο ζην πξσηάζιεκα απφ ην1980 θαη ζήκεξα, αθνχ 

ζπκβνπιεπηείηε θαηάιιειεο πεγέο απφ ην δηαδίθηπν.                                                       

Να θαηαζθεπάζεηε  

Α) Σνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο Υ: πξσηαζιήηξηα νκάδα  

Β) Να θαηαζθεπάζεηε ην ξαβδφγξακκα ζπρλνηήησλ 

Γ) Να θαηαζθεπάζεηε ην θπθιηθφ δηάγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ. 
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