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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται ένα εξ αποστάσεως σύστηµα µέσω ιστοχώρων, για µιa 
εισαγωγή στα Μαθηµατικά, έτσι όπως η εισαγωγή αυτή εννοείται και υλοποιείται στα ελληνικά 
Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Μετά από µια συνοπτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο 
λειτουργούν τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, ο οποίος είναι µοναδικός για την Ελλάδα, 
παρουσιάζεται η διδακτική προβληµατική η οποία διέπει τη σχεδίαση και ανάπτυξη του ιστοχώρου 
αυτού που έχει την ονοµασία Μαθηµαγικά προβλήµατα. Ο ιστοχώρος αυτός αποσκοπεί στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία στοιχειωδών Μαθηµατικών εννοιών σε ενηλίκους. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Μαθηµατικός γραµµατισµός, Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στην παρούσα αποπειρώµεθα να περιγράψουµε την προβληµατική που διέπει την σχεδίαση και 
κατασκευή ενός ιστοχώρου που στοχεύει στην εκµάθηση ορισµένων βασικών εννοιών των 
στοιχειωδών Μαθηµατικών. Η εισαγωγή αυτή δεν έχει θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά στηρίζεται εξ 
ολοκλήρου στη διδακτική φιλοσοφία των ελληνικών Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας (για συντοµία 
Σ∆Ε) και χρησιµοποιείται πιλοτικά στα σχολεία αυτά. Ο γενικός τίτλος του ιστοχώρου είναι τα 
Μαθηµαγικά προβλήµατα. 
Τα ελληνικά Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας έχουν υιοθετήσει σχεδόν από τη δηµιουργία τους, εδώ 
και 5 περίπου χρόνια, µια ιδιαίτερη διδακτική λογική, τη λογική των γραµµατισµών, ακριβέστερα 
των πολυγραµµατισµών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στον τίτλο της παρούσας γίνεται λόγος 
για Μαθηµατικό γραµµατισµό αντί για το συνήθη όρο Μαθηµατικά. Επειδή η διδακτική λογική 
των Σ∆Ε είναι ιδιαίτερη, σε σχέση µε τα συνηθισµένα ελληνικά σχολεία, η αµέσως επόµενη 
παράγραφος είναι αφιερωµένη σε µια συνοπτική περιγραφή της, ώστε να γίνει κατανοητό το 
διδακτικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εγγράφονται τα Μαθηµαγικά προβλήµατα. Στις επόµενες 
παραγράφους, µετά την παρουσίαση των Σ∆Ε, περιγράφονται τα Μαθηµαγικά προβλήµατα. 
 
ΜΕΡΙΚΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Σ∆Ε 
Τα ελληνικά Σ∆Ε λειτουργούν ως θεσµός περίπου εδώ και 5 χρόνια – αλλά ορισµένα από αυτά 
δηµιουργήθηκαν πριν από 1 χρόνο. Σήµερα υφίστανται 20 Σ∆Ε σε όλη την Ελλάδα και πρόκειται 
να αυξηθούν σε 30 τον επόµενο χρόνο. Τα σχολεία αυτά απευθύνονται σε ενηλίκους αποφοίτους 
∆ηµοτικού, οι οποίοι µετά από διετείς επιτυχείς σπουδές, αποκτούν έναν τίτλο σπουδών 
ισοδύναµο και ισότιµο µε το απολυτήριο Γυµνασίου. Τα Σ∆Ε έχουν έναν πολύ καινοτόµο 
χαρακτήρα, τουλάχιστον για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδοµένα. Τα γνωστικά αντικείµενα τους 
διδάσκονται υπό µορφή γραµµατισµών, και µάλιστα πολυγραµµατισµών,. Αυτό σηµαίνει ότι στη 
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διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων δίνεται βάρος στη λειτουργική χρήση των 
γνώσεων και όχι τόσο στην  αποµνηµόνευση τους.  Στα Σ∆Ε ενισχύεται ιδιαίτερα η 
διεπιστηµονική θεώρηση των προβληµάτων  και  η ολιστική αντιµετώπιση των διαφόρων 
θεµάτων. Έτσι, για παράδειγµα,  η ανάπτυξη θεµάτων µέσα από σχέδια εργασίας (projects) 
αποτελεί µια πολύ διαδεδοµένη πρακτική.   
Τα Σ∆Ε δεν έχουν ένα σταθερό και κοινό πρόγραµµα σπουδών, αλλά επί τη βάσει ενός κοινά 
αποδεκτού πλαισίου σπουδών, κάθε σχολείο διαµορφώνει µόνο του τα ιδιαίτερα θέµατα µε τα 
οποία θα ασχοληθεί. Ο Μαθηµατικός γραµµατισµός (ο οποίος στα Σ∆Ε ονοµάζεται, ατυχώς, 
αριθµητικός γραµµατισµός) αποτελεί µια βασική γνωστική περιοχή για τα Σ∆Ε. Σε κάθε Σ∆Ε 
αντιστοιχεί και ένας επιστηµονικώς υπεύθυνος ο οποίος συµµετέχει συστηµατικά στις διαδικασίες 
συνδιαµόρφωσης των διδασκαλιών (περιεχοµένου, µεθοδολογίας και σχετικών θεµάτων). 
 
 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
Το σπουδαστικό κοινό των Σ∆Ε παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Η κρισιµότερη από αυτές 
είναι η σχετική ανοµοιογένεια των σπουδαστών: οι ηλικίες, το γνωστικό υπόβαθρο αλλά καιη 
σχέση µε τη γνώση και τη µάθηση δεν είναι δεδοµένα και σταθερά στοιχεία. Οι σπουδαστές είναι 
ενήλικοι και χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία τα οποία συναντώνται συχνά στους ενηλίκους όταν 
σπουδάζουν: επιθυµία προσανατολισµού της διδακτικής διαδικασίας σε συγκεκριµένα 
προβλήµατα και θέµατα, ισχυρές κοινωνικές σχέσεις και κοινωνική παρουσία,  διαµορφωµένη 
προσωπικότητα, µεγάλος όγκος άτυπων γνώσεων, αυξηµένη κριτική ικανότητα, δυσκολία 
αποµνηµόνευσης ορισµένων εννοιών, σχέσεων, τύπων. Επιπλέον, οι ενήλικοι σπουδαστές, για 
προφανείς λόγους, έχουν ελαττωµένη δυνατότητα συστηµατικής παρακολούθησης των 
µαθηµάτων σε καθηµερινή βάση, ακολουθώντας ένα άκαµπτο ωρολόγιο πρόγραµµα. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη συστηµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι περίπου 
αναγκαία. Η επιλογή του ∆ιαδικτύου ως µέσου για την οργάνωση µαθηµάτων ήταν µια σχεδόν 
προφανής επιλογή, αφού στα γνωστικά αντικείµενα των Σ∆Ε ο Πληροφορικός γραµµατισµός 
αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα (εποµένως πολύ γρήγορα οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν την 
απαραίτητη τεχνογνωσία) και επιπλέον η τεχνολογία του ∆ιαδικτύου είναι πια πολύ διαδεδοµένη.  
 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Για το Μαθηµατικό γραµµατισµό στα Σ∆Ε δηµιουργείται ένας ιστοχώρος (ενδεικτικά 
http://eos.uom.gr/~p2/mathemagics.html) ο οποίος αναπτύσσεται στη βάση µερικών διδακτικών 
και γενικών παιδαγωγικών υποθέσεων. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 
• Το σύστηµα των Μαθηµαγικών προβληµάτων θα λειτουργεί είτε υποστηρικτικά προς τον 
εκπαιδευτκό είτε ως χώρος για την αυτόνοµη µάθηση των εκπαιδευοµένων. Ο ιστοχώρος 
αποκαλείται Μαθηµαγικός1 Αντί να δοθεί µια γενικευµένη απάντηση στα πολλαπλά 
προβλήµατα που θέτει η δηµιουργία ενός πλήρους και πλήρως λειτουργικού συστήµατος εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, δηµιουργείται σταδιακά µια πιλοτική εφαρµογή η οποία θα 
αναπτύσσεται ανάλογα µε τις «ανάγκες» του συστήµατος. Για τον ίδιο λόγο τα αρχικά θέµατα 
αντιµετωπίζουν µόνο καθαρώς Μαθηµατικά θέµατα και δεν πραγµατεύονται θέµατα που 
έχουν µια ευρύτερη σχέση µε τα Μαθηµατικά ή που σχετίζονται µε τη γλωσσική ή την 
κοινωνική διάσταση των Μαθηµατικών κλπ.  

• Ένα τµήµα του ιστοχώρου λειτουργεί στη βάση προβληµάτων που προτείνονται στους 
εκπαιδευοµένους προς επίλυση. Η διδακτική υπόθεση είναι ότι η καλλιέργεια µιας σχέσης των 

                                                 
1 Η ονοµασία είναι εµπνευσµένη από το βιβλίο των Metamagical Themes του Douglas Hofstadter, ο τίτλος 
του οποίου στα Γαλλικά παραφράστηκε ως Ma Thémagie. Οι τίτλοι αυτοί είναι λογοπαίγνια ανάµεσα στις 
λέξεις θέµα, µαγεία και Μαθηµατικά και στην έννοια του µετά. 
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εκπαιδευοµένων µε τα Μαθηµατικά µπορεί να µην ακολουθήσει τον παραδοσιακό τρόπο της 
έκθεσης εννοιών-επίλυσης ασκήσεων και προβληµάτων, αλλά την απευθείας επαφή µε 
προβλήµατα που προτείνονται και τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι εκπαιδευόµενοι Από 
τις έννοιες που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο προγράµατος σπουδών επιλέγονται αρχικά 
προβλήµατα που δεν απαιτούν γνώση τύπων και ιδιαίτερων Μαθηµατικών µεθόδων, αλλά 
µπορούν να επιλυθούν µε απλούς συλλογισµούς. Τα Μαθηµαγικά προβλήµατα προορίζονται 
να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους εκπαιδευοµένους. Ένα συγκεκριµένο παράδειγµα 
αποτελεί η στοιχειώδης Συνδυαστική Ανάλυση. Στα Μαθηµαγικά προβλήµατα προτείνονται 
τρία απλά προβλήµατα υπολογισµού των συνδυασµών Ν πραγµάτων ανά 2. Οι 
εκπαιδευόµενοι µπορούν να επιλύσουν τα προβλήµατα, να ελέγξουν την ορθότητα της λύσης 
τους, ενδεχοµένως να επιλύσουν  δυσκολότερα προβλήµατα του ίδιου. Μπορούν φυσικά να 
ζητήσουν βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς. Η επίλυση των προβληµάτων αυτών καταλήγει 
σε ένα µάθηµα όπου γενικεύονται οι µέθοδοι και δηµιουργούνται (προτείνονται) οι 
αντίστοιχοι τύποι της Συνδυαστικής. Οι λύτες, αν το επιθυµούν, συµπεριλαµβάνονται σε µια 
λίστα που δηµοσιοποιείται στο ∆ιαδίκτυο. 

• Σε άλλα τµήµατα του ιστοχώρου αναπτύσσονται ταυτόχρονα άλλες θεµατικές και το προσεχές 
βήµα είναι η αντιµετώπιση της επίλυσης εξισώσεων, συστηµάτων και αναλογιών – µε τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστικών φύλλων.. Για τη γεωµετρία πραγµατοποιείται µια 
επέκταση ενός άλλου συστήµατος που ήδη λειτουργεί και είχε δηµιουργηθεί στα πλαίσια ενός 
ετησίου προγράµµατος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. Το σύστηµα αυτό στηρίζεται σε µια 
ειδική έκδοση ενός λογισµικού γεωµετρίας που λειτουργεί στο ∆ιαδίκτυο, το CabriJava. 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Η περαιτέρω ανάπτυξη του ιστοχώρου προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί προς τρεις κατευθύνσεις: 
1. προς την πλευρά της γεωµετρίας, µε τη χρήση εξειδικευµένου αλλά και τη συνδυασµένη 

χρήση άλλων εργαλείων προκειµενου να υπάρχει ένας µεγάλος βαθµός διαδραστικότητας για 
τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των γεωµετρικών σχηµάτων, την εκτέλεση υπολογισµών και 
γενικά για την «διεκπεραίωση» ενός αριθµού γεωµετρικών εργασιών από το λογισµικό. 

2. την ανάπτυξη και άλλων Μαθηµατικών θεµάτων  
3. τη διεύρυνση της θεµατικής του ιστοχώρου έτσι ώστε τα Μαθηµατικά, να αντιµετωπιστούν, 

στο πνεύµα της λειτουργίας των Σ∆Ε, και από ευρύτερη επιστηµονική και κοινωνική σκοπιά. 
Ο ιστοχώρος δοκιµάστηκε ως τώρα µόνο πειραµατικά και ελέγχθηκε η λειτουργία του από τεχνική 
άποψη. Οι πρώτοι λύτες που παρουσιάστηκαν συµµετείχαν εθελοντικά για λόγους δοκιµών (δεν 
ήταν εκπαιδευόµενοι στα Σ∆Ε).  
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