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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία προτείνει τη χρησιµοποίηση υπολογιστικών συστηµάτων, στα µαθηµατικά, παίρνοντας 
σαν παράδειγµα την έννοια συνάρτηση. Αντιστοιχεί την αίσθηση µε τον αριθµό, την Σκέψη µε την 
Λογική, το συναίσθήµα µε τον χώρο καθώς και τη διαίσθηση µε το άπειρο.  Επισηµαίνεται πως οι 
χιλιάδες σελίδες του διαδικτύου, δε βοηθούν το µαθητή να ικανοποιήσει την παραπάνω σχέση, αφού 
υπάρχουν όλα τα παραπάνω διασκορπισµένα και σχεδόν αδύνατο να τα βρει ο µαθητής. Με τη 
χρησιµοποίηση ερωτηµατολογίου ένας µαθητής θα µπορεί να απευθύνεται σε ένα κόµβο 
συµβουλευόµενος µια βάση δεδοµένων για το τι κάνει ο κάθε κόµβος. Ο κάθε κόµβος έχει 
αξιολογηθεί από ειδικούς (εκπαιδευτικούς κ.α). Ένα πρόγραµµα θα δροµολογεί τις διαδικασίες  για 
την  εύρεση του κατάλληλου κόµβου.    
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: διαφορετικότητα µαθητή, συνάρτηση, διαδίκτυο, συνεργασία, αξιολόγηση 

διαδικτυακών  τόπων 
 
 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ «ΤΗΝ 
ΣΚΕΨΗ, ΤΗ ∆ΙΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ» 
Σύµφωνα µε  τον Jung [3]: η   ύπαρξη µας  και  οι σχέσεις  που έχουµε  µε τα πράγµατα  του 

κόσµου  συντίθεται  µε  τέσσερις  βασικές  λειτουργίες. 
Α. Η αίσθηση, δηλαδή αυτό που µας λέει ότι κάτι υπάρχει και ακόµα µπορεί να µας 

πληροφορήσει  ότι υπάρχει µια σχέση  µεταξύ  πραγµάτων  του κόσµου  που βρισκόµαστε. 
Β. Η σκέψη που µας λέει ότι υπάρχει κάτι αλλά και τι κάνει αυτό το κάτι που υπάρχει, τι ιδιότητες  

έχει, αλλά  και  τι  συµπεριφορά θα έχει κάτω από διαφορετικές  πληροφορίες που θα  δεχτεί. 
Γ. Το συναίσθηµα που µας συνδέει µε τον κόσµο. Μας πληροφορεί αν αυτό που παρατηρούµε, 

που µαθαίνουµε, που πρέπει να κάνουµε έχει αξία για µας, αν µας αρέσει ή µας προκαλεί 
αποστροφή ή φόβο  ή οποιαδήποτε άλλη εσωτερική δική µας αντίδραση. 

∆. Η διαίσθηση, η οποία µας λέει από πού έρχεται και που πηγαίνει αυτό το κάτι µια ΄΄δια του 
ασυνειδήτου  γνώση΄΄.  
Η τετραπλή διάκριση αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση η οποία απαιτείται για µια ΄΄minima΄΄  

πληρότητα κρίσης και αντίληψης. 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  Inter@ctive                 467 



Η ισορροπηµένη σύνθεση  των  ανωτέρω λειτουργιών, οδηγεί στο κέντρο  του κύκλου που 
αποτελεί  το σηµείο συµβολής  τους και το οποίο  αποδίδεται µε τον κλασικό Ελληνικό  όρο ΄΄ 
πεµπτουσία΄΄. 
Οι παραπάνω τέσσερις  λειτουργίες, αποτελούν  πυξίδα  σε σχέση  µε  την  πληροφορία  που 

παίρνουµε, την  εµπειρία, την επικοινωνία και κριτήριο ταξινόµησης και  συνειδητοποίησης. Η 
σχηµατική παράσταση που προτείνει ο Jung φαίνεται  παρακάτω (σχήµα  2). 
Η ισορροπία αυτών των τεσσάρων καταστάσεων, µπορεί να µεγιστοποιηθεί µε την  επικοινωνία 

µεταξύ αυτών των  τεσσάρων λειτουργιών σε σχέση  πάντα  µε τις ιδιαιτερότητες του ατόµου. Ο 
ρόλος του δασκάλου είναι σηµαντικός  στο να δώσει εκείνα τα  στοιχεία στην διδασκαλία του για  
αυτή την ισορροπία. Ακόµα πιο µακριά, αν ο δάσκαλος χρησιµοποιεί σαν εργαλείο στην 
διδασκαλία του τις νέες τεχνολογίες να προσανατολίσει του µαθητές να επιλέξουν την  κατάλληλη 
διδασκαλία σύµφωνα µε τις παραπάνω αρχές. 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2                                                                        Σχήµα  3 
 
Συνέχεια δόθηκε  από τον Rucker[4] οποίος έκανε την παρακάτω αντιστοίχιση µε τους  τρόπους  

των µαθηµατικών.   

Άπειρο 

Χώρος 

Αριθµός 

Λογική

∆ιαίσθηση 

Συναίσθηµα 

Αίσθηση 

Σκέψη

 α) Αίσθηση → Αριθµός 
 β) Σκέψη   →  Λογική 
 γ) Συναίσθηµα →Χώρος  
 δ) ∆ιαίσθηση  → Άπειρο.      

Παρακάτω επιλέγουµε την συνάρτηση για  µια θεωρητική τεκµηρίωση της  αναγκαιότητας  
καθοδήγησης του µαθητή στο διαδίκτυο µια και η συνάρτηση αποτελεί  σπουδαία  έννοια  στα 
µαθηµατικά. Προβαίνουµε λοιπόν στην εφαρµογή του σύνθετου δυναµικού σχήµατος στην 
περίπτωση της συνάρτησης  ως  εξής: 
Η αντιστοίχιση Αίσθηση → Αριθµός µας πληροφορεί για µια διαδικασία που υπάρχει 

ταυτόχρονης µεταβολής µεγεθών, που διαχωρίζεται από µια  άλλη, µια και αυτή έχει άλλο πίνακα  
τιµών.  
Η αντιστοίχιση Σκέψη  →  Λογική  καθορίζει τι κάνει η κάθε συνάρτηση. ΄Ενας δηλαδή  

κανόνας που απεικονίζει αριθµούς σε κάποιους άλλους αριθµούς, ένας απλός κανόνας  που µπορεί  
να παρασταθεί µε αλγεβρικό τύπο, µια οµοιόµορφη ή όχι συνθήκη που εφαρµόζεται σε  όλους  ή 
µέρη των  αριθµών. 
Η αντιστοίχιση  Συναίσθηµα →Χώρος µας λέει ότι µια συνάρτηση σχηµατίζεται από µια 

συλλογή ζευγαριών από αριθµούς. Εµείς µπορούµε να σχεδιάσουµε τη συνάρτηση σχεδιάζοντας  
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καθένα από τα  ζεύγη της. Κάνουµε δηλαδή τη γραφική παράσταση της συνάρτησης και 
ταυτόχρονα αξιολογούµε  αν µια συνάρτηση είναι  ΄΄καλή΄΄ ή   ΄΄κακή΄΄. 
Η αντιστοίχιση  ∆ιαίσθηση  → ΄Άπειρο  είναι µια διαδικασία που µπορεί να µας πληροφορήσει  

από που ΄΄έρχεται΄΄ η συνάρτηση και προς τα πού ΄΄πάει,΄΄ ποια θα είναι  η µορφή της συνάρτησης  
σε κάτι που δεν είναι ορατό πάνω στην κόλα χαρτιού ή στην οθόνη του υπολογιστή.  
Εδώ στο κέντρο του κύκλου τοποθετείται η πληροφορία ως ΄΄ πεµπτουσία ΄΄ του συσχετισµού 

των τεσσάρων βασικών λειτουργιών µε τους προαναφερθέντες τρόπους (Γαβαλάς [1]). 
Όλα τα παραπάνω θα µπορούσε κάποιος να τα ορίσει σαν τετραπλή όψη της συνάρτησης. 
Φτάνουµε  λοιπόν στον  παρακάτω µετασχηµατισµό του σχήµατος (σχήµα 4):  

 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                          
 
                                                                            Σχήµα 4 
 
 
                                                                                                                                                                                                      

Ολική 
σύλληψη  
Μελέτη  
στο  
άπειρο 

Αριθµοποίηση 
Ύπαρξη  
∆ιάκριση 
 
 

Γραφική  Παράσταση –Στάση και πεποιθήσεις    

Πλήρης  Τυπική  µαθηµατικοποίηση   
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΤΕΤΡΑΠΛΗ  ΟΨΗ  ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 
Κάθε µαθητής έχει είδη αποτυπωµένες αναπαραστάσεις και µια κοσµοθεωρία, αποτελεί µέλος 

ενός κοινωνικού συνόλου, δέχεται τις επιδράσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος και ζει σε ένα 
διαφορετικό περιβάλλον. Έχει έτοιµες αναπαραστάσεις, νοητικά σχήµατα, λανθασµένους ή 
σωστούς κανόνες.  Έτσι  σε  κάθε περίπτωση,  παρουσιάζεται  η αναγκαιότητα  σε  σχέση µε τον  
κάθε µαθητή  µια διαφορετικής σύνθεσης  και συν –λειτουργίας όλων των επιµέρους βασικών 
λειτουργιών π.χ.  σε  µεγαλύτερο βαθµό στο µαθητή Χ  υπάρχει η αναγκαιότητα παρουσίασης από 
πού έρχεται και προς τα πού πάει µια συνάρτηση σε σχέση µε τον  µαθητή Ψ  που θα πρέπει να  
του παρουσιαστεί µε ποιο τρόπο µπορεί να  µελετηθεί αυτού του τύπου η συνάρτηση. 
Έχοντας την τετραπλή όψη της συνάρτησης, έχουµε πλήρως τη συνάρτηση σε όλη της τη 

διάσταση. 
Αυτή η τελευταία παρατήρηση στηρίζεται στο γεγονός ότι τα µαθηµατικά είναι σύνολο 

µεθόδων, κανόνων και τεχνικών που βοηθάνε στην πρόσβαση και  µελέτη των κόσµων υλικών, 
εννοιακών και ιδεατών µετασχηµατίζοντας είδος πληροφορίας σε άλλο είδος, και 
χρησιµοποιούνται σαν εργαλείο  αποκωδικοποίησης µηνυµάτων από αυτόν τον  κόσµο. 
Εποµένως, το αίτηµα για εποικοδοµητική διδασκαλία και µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων – 

πλεονεκτηµάτων των Η/Υ µπορεί  να  επιλυθεί  µε  το να  επιλέγει ο κάθε µαθητής  το κατάλληλο 
διαδικτυακό υλικό  όπως  αναλυτικά θα εκτεθεί κατωτέρω. 
 
ΤΡΟΠΟΣ  ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  
Ο εντοπισµός των µαθησιακών κενών-αδυναµιών ή ελλείψεων του µαθητή ως προς την  

ανάπτυξη των προεκτεθεισών βασικών λειτουργιών και τη συνειδητοποίηση της αντιστοίχισης  
του µε µαθηµατικούς τρόπους θα λαµβάνει χώρα είτε διαπιστωτικά από τον εκπαιδευτικό, ο 
οποίος διαθέτει και γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος του µαθητή, είτε συµπερασµατικά  
µέσω απαντήσεων σε αξιολογικές δοκιµασίες του προτεινόµενου διαδικτυακού τόπου. Η  ως άνω 
προσπάθεια εντοπισµού θα αφορά είτε έννοια, είτε ενότητα, είτε κεφάλαιο. 
Η ανεύρεση του διαδικτυακού τόπου ο οποίος θα έχει στόχο την κάλυψη µαθησιακών 

αδυναµιών-ελλείψεων σε σχέση µε συγκεκριµένη βασική λειτουργία θα γίνεται έχοντας σαν 
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αφετηρία ένα συγκεντρωτικό κατάλογο διαδικτυακών τόπων, που θα βρίσκεται στο διαδικτυακό 
τόπο  εντοπισµού των ως άνω αδυναµιών. 
Η τελική επιλογή λοιπόν θα επιτυγχάνεται είτε καθ’ υπόδειξη του εκπαιδευτικού, είτε 

αυτοµατοποιηµένα  συνδέοντας το αποτέλεσµα της διαδικασίας διαπίστωσης της έλλειψης κ.ο.κ.  
µε πρόσφορο τόπο. 
Ως  πρόσφορος τόπος νοείται ο τόπος που αποτελεί  προϊόν αξιολόγησης βάση των παρακάτω  

κριτηρίων: 
Α)  Αποτελεσµατική υλοποίηση  της  προαναφερθείσας αντιστοίχισης. 
Β)  Πληροί ο διαδικτυακός τόπος συγκεκριµένα ποιοτικά κριτήρια (συνεργασίας, αναβάθµισης 

της διδασκαλίας, παιδαγωγικής  κ.α.) ικανά να ενταχθούν µέσα στο σύστηµα;  
Γ) Μπορεί να συµβάλει αθροιστικά στην καλυτέρευση συνολικά της διδακτικής διαδικασίας και 

να διευκολύνει τη µάθηση;  
∆) Μπορεί να συµβάλει από µόνος του ο διαδικτυακός τόπος στον εντοπισµότυχόν αδυναµιών-

ελλείψεων, αλλά και αναγκών επέκτασης του. 
 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ  ΤΟΠΟΥ   
Με επιλογή του συγκεκριµένου διαδικτυακού τόπου, στην περίπτωση που στοχεύουµε στην 
ανάπτυξη της διάκρισης, της αριθµοποίησης, της ύπαρξης ότι υπάρχει µια διαδικασία, µια 
ταυτόχρονη µεταβολή µεγεθών, µια σχέση, µια αντιστοίχιση, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω µπορεί 
να εµφανιστεί για παράδειγµα ένα κινητό που εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, και µετράται  
κάθε δευτερόλεπτο η απόστασή του από την αφετηρία. Από σχετικό πίνακα στον οποίο θα 
τοποθετηθούν τα αποτελέσµατα της κίνησης καθώς και από κάποιους υπολογισµούς µπορεί να 
εξάγει ο µαθητής τα συµπεράσµατα για τις ιδιότητες που έχει αυτή η κίνηση (Γαβρίλης & 
Γαβρίλης [2]). 
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