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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία περιγράφει µια µικρής διάρκειας διδακτική ενότητα που 
πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) 
Θεσσαλονίκης. Η διαθεµατική αντίληψη του γραµµατισµού και η διεπιστηµονική 
προσέγγιση κυριάρχησε κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση της ενότητας. Παράλληλα 
µεγάλο βάρος έπεσε στην άσκηση δεξιοτήτων σχετικών µε το χειρισµό λογισµικού 
υπολογιστικών φύλλων, τη βιωµατική κατανόηση της έννοιας του αλγορίθµου και την 
εξοικείωση µε τις αλγεβρικές παραστάσεις. Η ταυτόχρονη προσέγγιση αστρονοµικών 
εννοιών είχε ένα ευδιάκριτο πρακτικό αποτέλεσµα: τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας του 
Πάσχα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σύλληψη, η σχεδίαση και η υλοποίηση της διδακτικής ενότητας που περιγράφεται 

στην εργασία αυτή, διέπεται από τη διαθεµατικότητα ως προς το περιεχόµενο 
(∆αγδιλέλης 2003, Χαλκιά 2003). Ταυτόχρονα ως προς την διδακτική µεθοδολογία το 
κύριο βάρος πέφτει στη βιωµατική µάθηση και την κατάκτηση δεξιοτήτων µέσω 
συνειρµών.  
Οι εκπαιδευόµενοι των Σ∆Ε είναι ενήλικες οι οποίοι στο παρελθόν για πλήθος λόγων 

δεν είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη 18µηνη φοίτηση στα Σ∆Ε, παίρνουν απολυτήριο ισότιµο 
µε αυτό του Γυµνασίου. Επειδή η διάρκεια και οι συνθήκες φοίτησης στα Σ∆Ε είναι 
πολύ διαφορετικές από ότι στο Γυµνάσιο, στο πρόγραµµα σπουδών των Σ∆Ε έχει 
υιοθετηθεί η έννοια του γραµµατισµού (Freire & Macedo 1987).  
Το αντικείµενο του µαθήµατος που περιγράφουµε εδώ είναι ο υπολογισµός της 

ηµεροµηνίας του Πάσχα για κάποιο έτος. Η δραστηριότητα διήρκεσε 4 ώρες και 
συνδύασε τον Αριθµητικό (Λεµονίδης 2002), τον Πληροφορικό (∆αγδιλέλης 2003) και 
τον Επιστηµονικό Γραµµατισµό (Χαλκιά 2003). Όσον αφορά τον Πληροφορικό 
Γραµµατισµό, οι διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας επικεντρώθηκαν στην 
εξοικείωση µε το Excel και τη διεκπεραίωση µαθηµατικών υπολογισµών µέσω αυτού. 
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Πριν από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα είχαν προηγηθεί αρκετά µαθήµατα σχετικά 
µε τη χρήση του Excel. Έτσι το επίπεδο γνώσεων των εκπαιδευόµενων ήταν 
ικανοποιητικό και σχετικά οµοιογενές. Λόγω της διαθεµατικής φύσης της 
δραστηριότητας, έγινε άσκηση και σε πολλές δεξιότητες που αφορούν τον Αριθµητικό 
και τον Επιστηµονικό Γραµµατισµό. Συνολικά οι στόχοι που επιτεύχθηκαν αναφέρονται 
στην τελευταία ενότητα της εργασίας. Το διδακτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε, πέρα 
από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι  ένα τυπολόγιο µε τον αλγόριθµο της 
ηµεροµηνίας του Πάσχα και ένα απόκοµµα ηµερολογίου µε τις ηµεροµηνίες του Πάσχα 
από το 1995 έως το 2070. Το υλικό αυτό µοιράστηκε στους εκπαιδευόµενους πριν την 
έναρξη της δραστηριότητας. 

 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Η διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισµό της ηµεροµηνίας του Πάσχα, για 

ένα έτος Ε, είναι η ακόλουθη (Μπόζης & Περσίδης 1983): 
Α) Υπολογίζουµε τα υπόλοιπα A, B, C, της διαίρεσης του Ε διαδοχικά µε το 19, το 4 και 
το 7. Το 19 συµβολίζει τον διάρκειας 19 ετών «κύκλο του Μέτωνα» που επινοήθηκε 
γύρω στο 430 π.Χ. από τον Αθηναίο αστρονόµο Μέτωνα και αφορά την περιοδικότητα 
στις φάσεις της σελήνης σε σχέση µε το ηλιακό έτος. Το 4 αφορά τα δίσεκτα έτη που 
επαναλαµβάνονται κάθε 4 χρόνια. Το 7 είναι οι µέρες της εβδοµάδας. 
A = Mod(E, 19)  
B = Mod(E, 4) 
C = Mod(E, 7)   
1ο Σηµείο δυσκολίας: Οι µαθηµατικοί τύποι! Η αυτόµατη αρνητική αντίδραση πολλών 
από τους εκπαιδευόµενους στη θέα των µαθηµατικών τύπων, ξεπεράστηκε µε αρκετή 
προσπάθεια, ψυχραιµία και υποµονή… Συγκεκριµένα, ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα: 
• Στον πρώτο τύπο βάλαµε συγκεκριµένες τιµές π.χ. Ε=2005. 
• Εξηγήθηκε στους εκπαιδευόµενους ότι το Mod είναι απλά ένα όνοµα για το 
υπόλοιπο (έτσι παριστάνουµε το υπόλοιπο της διαίρεσης στο Excel)  

2ο Σηµείο δυσκολίας: «Τι είναι το υπόλοιπο µίας διαίρεσης και πώς το βρίσκουµε»;  
Η κατανόηση της έννοιας έγινε µέσω ενός παραδείγµατος «µία µάνα έχει 10 

καραµέλες και θέλει να τις µοιράσει εξίσου σε 3 παιδιά. Η µία που θα περισσέψει είναι 
το υπόλοιπο!». Έτσι η ερώτηση «Πώς βρίσκουµε το υπόλοιπο;» αντικαταστάθηκε από 
την ερώτηση «Πώς κάνουµε διαίρεση;» η οποία ακούστηκε πολύ πιο οικεία. 
Οι τρεις παραπάνω διαιρέσεις έγιναν στον πίνακα χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το 

έτος Ε=2005. Έτσι οι εκπαιδευόµενοι θυµήθηκαν τον τρόπο που γίνεται µία διαίρεση 
και φυσικά τι είναι το υπόλοιπο. Βέβαια εδώ πρέπει να τονιστεί η ανοµοιογένεια όσον 
αφορά τις προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευόµενων στον αριθµητικό γραµµατισµό 
και συγκεκριµένα στην εκτέλεση αριθµητικών πράξεων. Για κάποιους ήταν πολύ εύκολο 
να παρακολουθήσουν όλες τις πράξεις που έγιναν στον πίνακα, ενώ κάποιοι άλλοι 
κατέβαλαν σηµαντική προσπάθεια. 
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Β) Συνέχεια του αλγορίθµου: Χρησιµοποιούµε τα Α, B, C που βρήκαµε στο βήµα (Α) 
για να κάνουµε νέες διαιρέσεις και να βρούµε τα υπόλοιπα: 
D = Mod(19*A + 16, 30) 
F = Mod(2*B + 4*C + 6*D, 7) 
3ο Σηµείο δυσκολίας: Οι σύνθετοι µαθηµατικοί τύποι! 
Για να γίνει η κατανόηση αυτών των πιο σύνθετων αριθµητικών εκφράσεων, αυτές  

υπολογίστηκαν και πάλι βήµα-βήµα στον πίνακα, χρησιµοποιώντας τις τιµές των Α, Β, 
C που είχαν βρεθεί προηγουµένως. 
Σηµείωση: Μόλις έγινε το παράδειγµα µε την αντικατάσταση των συγκεκριµένων 
αριθµών στον τύπο του D, οι περισσότεροι εκπαιδευόµενοι κατάλαβαν τι συµβαίνει και 
εύκολα υπολόγισαν το δεύτερο τύπο, ενώ επιπλέον ένοιωσαν µεγάλη ανακούφιση και 
ικανοποίηση.  
Γ) Από τα D και F υπολογίζουµε τελικά την ηµεροµηνία του Πάσχα  
G = 3 + D + F ηµέρες, µετρώντας από την 1η Απριλίου  
Πρόβληµα: για το έτος 2005 το G προέκυψε 31! Τι γίνεται λοιπόν αν G>30? 
Λύση: Αν G<=30 τότε Ηµεροµηνία του Πάσχα = G Απριλίου 
Αν όµως G>30, τότε Ηµεροµηνία του Πάσχα = G-30 Μαΐου 
Έτσι βρήκαµε ότι για το 2005 το Πάσχα είναι την 1η Μαΐου. 
Όλη η παραπάνω διαδικασία, που αφορούσε κυρίως τον αριθµητικό γραµµατισµό, 

κράτησε ένα δίωρο.  
 
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΊΘΜΟΥ ΣΤΟ EXCEL 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ 
Στο επόµενο δίωρο, ξεκινήσαµε κατευθείαν µε το Excel. Οι εκπαιδευόµενοι είχαν µαζί 

τους το τυπολόγιο που τους είχε δοθεί την προηγούµενη φορά. Τους δόθηκε επίσης το 
υπόδειγµα του Πίνακα 1 (Παπαδάκης & Χατζηπέρης 2001), για τον τρόπο που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τα κελιά του Excel για να υπολογίσουν και να 
τοποθετήσουν τις τιµές των µεταβλητών A, B, C κλπ του αλγορίθµου. 

  
Πίνακας 1: Υπόδειγµα που δόθηκε στους εκπαιδευόµενους 

  Α B C D E F G H I 

1 Α Β C D Έτος F Αποτέλεσµα 
Αλγορίθµου 

Ηµεροµηνία 
Πάσχα 

2 8 3 1 18 2003 6 27 27 Απριλίου 
3 9 0 2 7 2004 1 11 11 Απριλίου 
4 10 1 3 26 2005 2 31 1 Μαΐου 

 
 
 
 
 

 
Ο πρώτος στόχος ήταν να υπολογίσουν τα κελιά Α2, Β2, C2, D2, F2 και G2 

χρησιµοποιώντας την τιµή Ε=2003 που καταχώρησαν στο κελί Ε2.  
Στη συνέχεια συνειδητοποίησαν τι είναι το 27 που βρήκαν στο κελί G2 (ότι δηλ. το 

Πάσχα 2003 είναι την 27η µέρα από την 1η Απριλίου 2003). 
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Μετά συµπλήρωσαν µε αυτόµατο τρόπο όλες τις χρονολογίες της στήλης Ε και µε 
επίσης αυτόµατο τρόπο εµφάνισαν τις τιµές όλων των υπόλοιπων στηλών, µέχρι τη 
ζητούµενη στήλη G. 
Στο κελί G4 διαπιστώθηκε η ανάγκη ελέγχου της συνθήκης «είναι G<=30;»  

• Αν «Ναι», τότε Ηµεροµηνία του Πάσχα = G Απριλίου,  
• «αλλιώς» (δηλ. αν G>30), τότε Ηµεροµηνία του Πάσχα = G-30 Μαΐου 

και µε αυτό τον τρόπο συµπλήρωσαν και τις στήλες Η και Ι. 
Έτσι ήρθαν και σε µία πρώτη επαφή µε την έννοια της λογικής διακλάδωσης (IF) στον 

προγραµµατισµό. 
Τέλος, στο κελί Ε2 τους προτάθηκε να βάλουν όποια χρονολογία ήθελαν, π.χ. το έτος 

γέννησής τους ή κάποιο από τα έτη του ηµερολογίου που τους είχε δοθεί. 
Το Excel έχει τη δυνατότητα να «θυµάται» τους τύπους. Έτσι, αλλάζοντας µόνο την 

τιµή στο κελί Ε2 υπολογίστηκε αυτόµατα η νέα ηµεροµηνία του Πάσχα για το 
αντίστοιχο έτος. Αυτό ήταν και το πιο εντυπωσιακό σηµείο του µαθήµατος, διότι 
ενθουσιάστηκαν µε τον αυτοµατισµό και συνειδητοποίησαν ότι όλος ο κόπος που είχαν 
κάνει, αφενός για να κατανοήσουν τους τύπους και αφετέρου για να τους υλοποιήσουν 
στο Excel, είχε αποτέλεσµα, αφού πλέον µπορούσαν µε µία µόνο κίνηση να 
υπολογίσουν την ηµεροµηνία του Πάσχα οποιουδήποτε έτους και αυτό ήταν κάτι που το 
είχαν κατακτήσει µόνοι τους, βήµα – βήµα. 
  
Η ΦΥΣΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΊΘΜΟΥ ΚΑΙ  
Η ΕΑΡΙΝΉ ΙΣΗΜΕΡΊΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ) 
Στο τέλος του µαθήµατος προσπαθήσαµε να «αγγίξουµε» τη φυσική σηµασία όλων 

αυτών των τύπων: «Η ηµεροµηνία του Πάσχα είναι η πρώτη Κυριακή που ακολουθεί 
την πρώτη Πανσέληνο µετά ή κατά την Εαρινή Ισηµερία…» (Μπόζης & Περσίδης 
1983). Τι είναι όµως Εαρινή Ισηµερία; 
Έγινε αναφορά στις 4 ηµεροµηνίες σταθµούς στη µεταβολή της διάρκειας ηµέρας-

νύχτας κατά τη διάρκεια του έτους (Μπόζης & Περσίδης 1983):  
• 21 Μαρτίου:         Εαρινή Ισηµερία 
• 21 Ιουνίου:         Θερινό Ηλιοστάσιο 
• 22 Σεπτεµβρίου:      Φθινοπωρινή Ισηµερία 
• 22 ∆εκεµβρίου:       Χειµερινό Ηλιοστάσιο 
Για να αντιληφθούν την έννοια των ηλιοστασίων χρησιµοποιήθηκε το πολύ απλό 

παράδειγµα της µεταβολής του σηµείου δύσης του ήλιου κατά τη διάρκεια του έτους: 
π.χ. αν µένουµε σ’ ένα σπίτι στη δυτική Θεσσαλονίκη που έχει θέα στο λιµάνι, 
παρατηρούµε ότι το χειµώνα ο ήλιος δύει πάνω από τη θάλασσα, ενώ καθώς οι µέρες 
µεγαλώνουν και οδεύουµε προς το καλοκαίρι, ο ήλιος δύει ολοένα και πιο δυτικά, έως 
ότου δεν τον βλέπουµε πια να δύει πάνω από τη θάλασσα αλλά πάνω από τη 
βιοµηχανική περιοχή. Στις 21 Ιουνίου, ο ήλιος δύει όσο «δυτικότερα» γίνεται και έχουµε 
τη µέγιστη διάρκεια ηµέρας, ενώ από την επόµενη µέρα και µετά, η δύση του ήλιου 
αρχίζει πάλι να µετατίθεται προς τα ανατολικά, ο ήλιος δηλ. «γυρίζει πίσω». Γι’ αυτό 
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θεωρούµε ότι στις 21 Ιουνίου ο ήλιος κάνει µία «στάση» και στη συνέχεια αλλάζει 
πορεία και την ηµεροµηνία αυτή την ονοµάζουµε Θερινό Ηλιοστάσιο.  
Η περιγραφή συνοδεύτηκε και από σχήµα στον πίνακα. Οι εκπαιδευόµενοι 

αισθάνθηκαν µεγάλη ικανοποίηση για την καινούργια γνώση που απέκτησαν. 
 
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 
Ο αρχικός στόχος της δραστηριότητας ήταν η απόκτηση ικανότητας στη δηµιουργία 

και εκτέλεση µαθηµατικών τύπων και αριθµητικών υπολογισµών µε τη βοήθεια του 
Excel. ∆ηλαδή η δραστηριότητα δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 
Πληροφορικού Γραµµατισµού. Στην πορεία όµως, από τις ερωτήσεις των 
εκπαιδευόµενων, προέκυψε η ανάγκη εξυπηρέτησης και στόχων άλλων γραµµατισµών. 
Τελικά η δραστηριότητα συνετέλεσε στην επίτευξη των παρακάτω: 
Αριθµητικός Γραµµατισµός 
• Ψυχραιµότερη αντιµετώπιση των µαθηµατικών τύπων! Θεώρησή τους όχι ως κάτι το 
τροµακτικό και ακατανόητο, αλλά ως µία κωδικοποιηµένη µορφή έκφρασης ενός 
προβλήµατος που ζητάει λύση 

• Εξοικείωση µε την έννοια του αλγορίθµου, δηλαδή µε τη διαδοχική εκτέλεση σειράς 
αριθµητικών υπολογισµών (Παπαθεοδώρου 1999, Cormen et al. 2001, Horowitz et al. 
1997, Manber 1989). Εξοικείωση µε την πράξη της διαίρεσης, αλλά και µε τις 
υπόλοιπες αριθµητικές πράξεις 

Πληροφορικός Γραµµατισµός 
• Εξοικείωση µε την εκτέλεση µαθηµατικών εκφράσεων µε τη βοήθεια του Excel 

(∆αγδιλέλης κ.α. 2004) 
• Εξοικείωση µε την αυτόµατη συµπλήρωση του Excel  
• Εισαγωγή στην έννοια των λογικών συνθηκών στον προγραµµατισµό 
Επιστηµονικός Γραµµατισµός 
• Κατανόηση βασικών εννοιών της Αστρονοµίας όπως οι ισηµερίες και τα ηλιοστάσια 

(Μπόζης & Περσίδης 1983) 
Εντυπώσεις των εκπαιδευόµενων  
Ενώ αρχικά όλοι φάνηκαν να δυσκολεύονται, στο τέλος όλοι διακατέχονταν από ένα 
πολύ θετικό συναίσθηµα: την ικανοποίηση ότι κατέκτησαν ένα πολύ δύσκολο γνωστικό 
αντικείµενο. 
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