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Περίληψη 

Την τελευταία δεκαετία η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 

εκπαίδευση, με την παράλληλη στροφή σε μια πιο διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, έχει συμβάλει στην 
αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το σύγχρονο εκπαιδευτικό δεν αρκεί η άριστη γνώση του γνωστικού 

αντικείμενου, πρέπει να είναι και σε θέση να εφαρμόζει στη διδασκαλία τις καινοτόμες εκείνες δράσεις που θα 
προβάλλουν τη γνώση σε πολλαπλά επίπεδα. Πρέπει να κάνει χρήση εκείνων των εργαλείων των ΤΠΕ που θα 

δημιουργούν τις κατάλληλες μαθησιακές συνθήκες για τους μαθητές, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να γίνεται σε 

πλαίσιο ομαδοσυνεργατικότητας και θα καθιστούν τους μαθητές κοινωνούς της νέας γνώσης. Στην εργασία αυτή, 
παρουσιάζεται μια διαθεματική δράση στην οποία οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες και να 

εφαρμόσουν προϋπάρχουσες γνώσεις σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 

θα γνωρίσουν την τέχνη του αναμορφισμού και τα μαθηματικά πίσω από αυτή, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα 
Η/Υ που θα παράγει τη στρεβλωμένη εικόνα ενός σχεδίου, ώστε να προβάλλεται η αναμορφωμένη εικόνα σε ένα 

κυλινδρικό καθρέφτη.    

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, Προγραμματισμός, C++, ΤΠΕ, αναμορφισμός  

Εισαγωγή 

Η διάδοση των νέων τεχνολογιών και η είσοδός τους, ως επικουρικών εργαλείων, στην εκπαιδευτική 

διαδικασία την τελευταία δεκαετία έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη 

πρωτοπόρων και καινοτόμων δράσεων και αντιλήψεων στη διδασκαλία (Νικολόπουλος, 2013). 

Μάλιστα, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010), στόχος της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης και των κρατών-μελών της αποτελεί η ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου και 

η προσαρμογή στη νέα τεχνολογική-ψηφιακή εποχή. Ο όρος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας" (ΤΠΕ) περιγράφει εκείνα τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που 

ενσωματώνουν κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, κ.ά. και είναι προσβάσιμα με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) ή της τηλεόρασης (Βοσνιάδου, 2006). Σημαντικό κομμάτι της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση ΤΠΕ είναι η αλληλεπίδραση του χρήστη (εκπαιδευτικού, 

μαθητή) με τον Η/Υ. Έτσι, ο ρόλος της Πληροφορικής, της επιστήμης που μελετάει και αναπτύσσει 

συστήματα αλληλεπίδρασης χρήστη-Η/Υ, είναι καίριος για την επίτευξη των διδακτικών-

εκπαιδευτικών στόχων του εκπαιδευτικού και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιʼ αυτό το 

λόγο, προωθείται η χρήση λογισμικού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε να εμπλουτιστεί και 

να καταστεί πιο ενδιαφέρουσα η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για 

τους εκπαιδευόμενους (Βερύκιος, 2010; Νικολός & Κόμης, 2013).  

Στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ο προγραμματισμός εισάγεται στα σχολεία 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση Logo-like περιβαλλόντων (ΥΠΔΜΘ, 2010α), 

εισάγοντας τα παιδιά στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

οι μαθητές έρχονται σε επαφή με περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού που ανήκουν στις 

κατηγορίες "Οικογένεια Logo" και "Γενικευμένοι Χελωνόκοσμοι", όπως και σε περιβάλλοντα 

"Ανάπτυξης Παιχνιδιών", όπως το GameMaker (Νικολός & Κόμης, 2013). Σε μαθητές με 
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περισσότερες ικανότητες στον προγραμματισμό προτείνεται η χρήση κλασσικών γλωσσών 

προγραμματισμού, όπως Pascal, C, C++, Java κ.ά. (Hirst et al., 2002).  

 Επιπρόσθετα, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων υπηρεσιών 

του, όπως τo blog, το wiki κ.ά., αλλά και με συστήματα διαχείρισης μάθησης (πλατφόρμων              

η-μάθησης) όπως το e-class, το Moodle, το Blackboard κ.ά. (Νικολού & Τσιάμη, 2013). Ωστόσο, 

είναι επιτακτική ανάγκη οι μαθητές να έχουν ασφαλή και πιστοποιημένη πρόσβαση σε συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης και σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες είναι καλά οργανωμένες και 

ελεγμένες για το περιεχόμενό τους, όπως για παράδειγμα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και η 

πλατφόρμα του e-twinning.  

Παράλληλα, η μαθηματική εκπαίδευση κατέχει πρωτεύοντα και κεντρικό ρόλο σε κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα. Αντικείμενο τόσο της διδακτικής όσο και της ψυχολογίας των μαθηματικών 

αποτελούν όχι μόνο οι μαθηματικές έννοιες και η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, αλλά και η 

θετική ή αρνητική αντιμετώπισή τους από τους μαθητές. Έτσι, σκοπό του διδάσκοντος θα πρέπει να 

αποτελεί η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ευνοούν τη μαθητοκεντρική μάθηση και 

δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή για πειραματισμό, αυτενέργεια, ικανοποίηση μέσω της 

ανακάλυψης της γνώσης και κινητοποίηση του ενδιαφέροντος (Τουμάσης, 1999). 

Η ολοένα αυξανόμενη διάδοση της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί από τον 

εκπαιδευτικό που ενσωματώνει σε αυτή δράσεις σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, να 

αναπτύσσει γνώσεις και δεξιότητες όχι μόνο στο γνωστικό αντικείμενό του, αλλά παράλληλα και στο 

περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (λογισμικό, διαδίκτυο κ.ά.) ώστε να μπορεί να προσαρμόζει το 

υλικό στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών του, καθώς και να καθοδηγεί, να διευκολύνει και να 

ανατροφοδοτεί τους μαθητές, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο μάθησης 

(Νικολακόπουλος, 2013). Στη βάση λοιπόν, της παιδαγωγικής αρχής της διεπιστημονικής 

συνεργασίας καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων (ΥΠΔΜΘ, 2010β; ΥΠΔΜΘ, 2011; Klein, 1990) 

οργανώθηκε η παρούσα δραστηριότητα του αναμορφισμού (anamorphism) μιας εικόνας με τη χρήση 

των ΤΠΕ, συνδυάζοντας τα μαθηματικά, την εικαστική τέχνη, τη φυσική και τον προγραμματισμό 

Η/Υ. Η δράση αυτή ενσωματώθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος e-twinning, ώστε οι μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν με ασφαλή τρόπο τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι υπηρεσίες διαδικτύου και 

τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και να ανταλλάξουν γνώσεις και αποτελεσματικές 

πρακτικές χρήσης των ΤΠΕ με μαθητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Διαθεματικότητα και εκπαιδευτική διαδικασία 

Στην εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας, η σφαιρική αντίληψη και κατανόηση του φυσικού 

αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος ως συνόλου διακριτών οντοτήτων, καθώς και των 

κυρίαρχων σχέσεων αλληλεπίδρασής τους είναι εφικτή μέσα από ένα πρίσμα διεπιστημονικής 

προσέγγισης. Η διαθεματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία νοείται ως η διεπιστημονική 

προσέγγιση που ξεπερνά τα διαχωριστικά όρια μεταξύ των επιμέρους επιστημονικών κλάδων και έχει 

σημαίνουσα θέση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα (ΔΕΠΠΣ, 2003), ιδιαίτερα μάλιστα μετά την 

εισαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο (ΥΠΔΜΘ, 2011:13; Ματσαγγούρας, 2012). Η 

διαθεματική προσέγγιση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων επιτρέπει στους μαθητές να 

αναπτύξουν μια πολύπλευρη και ισορροπημένη θεώρηση της πραγματικότητας, υπερπηδώντας τους 

αυστηρούς διαχωρισμούς των επιστημονικών κλάδων και συνδέοντας τις επιμέρους γνώσεις όχι μόνο 

με βάση τη λογική αλλά και το συναίσθημα και τα αισθητικά ερεθίσματα (Morin, 1999). Τα 

μαθηματικά και η τέχνη, άρρηκτα συνδεδεμένα δημιουργήματα της ανθρώπινης νόησης και 

επιδεξιότητας, καλλιεργούν όχι μόνο το πνεύμα άλλα και την αισθητική και την αρμονία. Ειδικότερα, 

οι εικαστικές τέχνες δεν μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από την Γεωμετρία (π.χ. γεωμετρική 

αναλογία, αρμονία, συμμετρία) (Εξαρχάκος, 1993:21). 
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Λογισμικό στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό είναι άμεσα προσαρμόσιμο στις ανάγκες του εκπαιδευτικού. 

Προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία για ενεργητική μάθηση με δραστηριότητες διερεύνησης, 

ανάλυσης και κατασκευής μοντέλων. Επιπρόσθετα, καθιστά δυνατή την άμεση διαχείριση 

μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων, καθώς και την επεξεργασία αλγεβρικών και γεωμετρικών 

εννοιών με ολιστικό τρόπο, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόησή τους (για παράδειγμα, βλ. 

Διδάσκοντας Γεωμετρία με το The Geometer's Sketchpad (Π.Ι. κ.α., 2000)). Τόσο η χρήση 

προγραμμάτων Η/Υ για τη μελέτη και κατασκευή ενός μοντέλου που περιγράφει ένα μαθηματικό 

πρόβλημα, όσο και η χρήση έτοιμων εφαρμογών (π.χ. Java Αpplets) (Θεοφανέλλης κ.α., 2008) 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μαθητή-εκπαιδευτικού, μαθητή-προβλήματος και 

μαθητή-μαθητή. Η εκπαιδευτική διαδικασία, βασισμένη στην ομαδο-συνεργατικότητα προωθεί την 

ενεργητική και στοχαστική μάθηση και την οικοδόμηση της γνώσης (Μακράκης, 1998). 

Μαθηματικά και αναμορφισμός εικόνων (Anamorphic Art) 

Η τέχνη του αναμορφισμού (anamorphic art) αναφέρεται στην αναμόρφωση στρεβλωμένων εικόνων 

με τη χρήση ενός καθρέφτη, συνήθως κυλινδρικού. Στην περίοδο της Αναγέννησης, οι ζωγράφοι 

αρέσκονταν στη γραμμική αναμόρφωση εικόνων οι οποίες έπαιρναν την κανονική τους μορφή όταν 

κάποιος τις έβλεπε υπό γωνία, όπως το έργο του Hans Holbein "The Ambassadors" (1533), το οποίο 

εμπεριέχει ένα "τεντωμένο" κρανίο. Στις μέρες μας, η τέχνη του αναμορφισμού έρχεται ξανά στο 

προσκήνιο μέσα από τα έργα καλλιτεχνών όπως οι István Orosz, Kelly M. Houle, Julia Beever και 

Felice Varini (Alexeev, 2007). Η τέχνη του αναμορφισμού βασίζεται στη σχεδίαση με προοπτική. Η 

σχεδίαση με προοπτική, είναι η σχεδίαση κατά την οποία τα αντικείμενα του τρισδιάστατου χώρου 

αποτυπώνονται στο δισδιάστατο επίπεδο διατηρώντας όμως την αίσθηση του βάθους τους. Οι 

κανόνες της προοπτικής, που τέθηκαν συστηματικά κατά την Αναγέννηση, αποτελούν τη βάση για 

την ανάπτυξη της Προβολικής Γεωμετρίας (Βασιλείου, 2012).  

 

 
Σχήμα 1. Δημιουργία στρεβλωμένης εικόνας (Spickler & Bergner, 2011) 

 

Η δημιουργία μιας στρεβλωμένης εικόνας, ώστε να προκύπτει ο αναμορφισμός της με τη χρήση 

ενός κυλινδρικού καθρέφτη (Σχήμα 1), βασίζεται στα ακόλουθα στάδια (Massarelli, 2010; Spickler 

& Bergner, 2011): 

1. Η αρχική εικόνα τοποθετείται στο κέντρο του κυλίνδρου, ενώ το κέντρο της βάσης του 

κυλίνδρου ορίζει την αρχή του συστήματος συντεταγμένων, όπου το επίπεδο του χαρτιού 

είναι το επίπεδο xy. 

2. Από το σημείο του παρατηρητή φέρουμε ευθεία (ε) στο επιθυμητό σημείο της εικόνας. 

3. Βρίσκουμε το σημείο τομής (Α) της ευθείας (ε) με τον κύλινδρο. 

ε 

Α 
ζ 

δ 

Μ 

Παρατηρητής 
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4. Θεωρούμε την παράλληλη (ζ) προς το οριζόντιο επίπεδο (χαρτί) ευθεία από το σημείο Α. 

5. Βρίσκουμε τη γραμμή διάθλασης (δ) από το σημείο Α. 

6. Βρίσκουμε την τομή (Μ) της γραμμής διάθλασης και του οριζόντιου επιπέδου (χαρτιού), 

δηλαδή τη θέση σχεδίασης/αποτύπωσης του επιθυμητού σημείου στη στρεβλωμένη εικόνα. 

7. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλα τα σημεία της εικόνας δημιουργώντας τη 

στρεβλωμένη εικόνα. 

Ο Zucker (1977) παρουσιάζει έναν από τους πρώτους κώδικες γραμμένο σε BASIC για τη 

δημιουργία τόσο της αρχικής όσο και της στρεβλωμένης εικόνας (κυλινδρική διαστροφή), 
χρησιμοποιώντας εκτυπώσιμους χαρακτήρες αντί pixel και την εκτύπωσή τους υπό κλίμακα 

κατάλληλη για την προβολή της ορθής εικόνας σε κυλινδρικό καθρέφτη ακτίνας 3,2 cm. Επιπλέον, 

υπάρχει διαθέσιμο το λογισμικό Cylinder Reflection Generator Multi-Image Edition (Massarelli & 

Spickler, 2010), το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τη στρεβλωμένη εικόνα έως και τεσσάρων 

αρχικών εικόνων. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική επαφή των μαθητών με το 

συγκεκριμένο λογισμικό, καθώς και με παραδείγματα της τέχνης του αναμορφισμού, αποτελούν 

κατάλληλές αναφορές για την κινητοποίηση των μαθητών.  

Σκοπός και Στόχοι της δραστηριότητας 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές δύσκολες μαθηματικές έννοιες που 

συνδέονται με τη δημιουργία στρεβλωμένων σχεδίων, μέσω της χρήσης τους στη σχεδίαση και τη 

δημιουργία κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού.  

Επιμέρους διδακτικοί και γνωστικοί στόχοι είναι οι μαθητές: 

 να γνωρίσουν βασικές ιστορικές γνώσεις για τη δημιουργία στρεβλωμένων σχεδίων στη 

Τέχνη, καθώς και να μπορούν να αναγνωρίσουν βασικές μαθηματικές έννοιες σε έργα 

τέχνης, 

 να έρθουν σε επαφή με έργα Τέχνης, 

 να μπορούν να συνδέσουν τις απαιτούμενες μαθηματικές έννοιες, για τη μοντελοποίηση 

του προβλήματος και για τη δημιουργία των δεδομένων εισόδου στο πρόγραμμα Η/Υ, 

 να μπορούν να αναγνωρίζουν τις προγραμματιστικές δομές και εντολές που πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν για τη συγγραφή του κώδικα που επιλύει το πρόβλημα της δημιουργίας 

στρεβλωμένης εικόνας, 

 να αναπτύξουν την ικανότητα μοντελοποίησης, επίλυσης και κωδικοποίησης πραγματικών 

προβλημάτων, 

 να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για την ολοκλήρωση της εξʼ 

αποστάσεως εργασίας τους. 

Κοινωνικό-πολιτισμικοί στόχοι: Οι μαθητές μέσα από τη δραστηριότητα: 

 να αποκτήσουν θετική στάση για τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, 

 να διερευνούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση. 

Πλαίσιο και χρόνος υλοποίησης 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η υλοποίηση της δραστηριότητας έγινε στα πλαίσια ενός προγράμματος e-

twinning με θέμα την αναμόρφωση. Ένας σημαντικός αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα αυτό, είναι μέλη του Ομίλου Δημιουργικότητας και Αριστείας με τίτλο 

«Προγραμματισμός σε Γλώσσα Υψηλού Επιπέδου» που λειτουργεί στο σχολείο κατά το τρέχον 

σχολικό έτος, έτσι θεωρήθηκε ότι θα είναι προς όφελος των μαθητών να ενσωματωθεί η δημιουργία 

του κώδικα ως ένα μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Έτσι, ο κώδικας δημιουργήθηκε στη 

γλώσσα προγραμματισμού C++, με την οποία δούλευαν ήδη, ώστε να μην δημιουργηθεί σύγχυση και 

επιπλέον φόρτος εργασίας στους μαθητές, καλώντας τους να δουλέψουν παράλληλα και σε άλλη 

γλώσσα προγραμματισμού.  

Η διάρκεια για την υλοποίηση της δραστηριότητας ήταν 2 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα οι 

μαθητές ήρθαν αρχικά σε επαφή με έργα Τέχνης που χρησιμοποιούν την αναμόρφωση, γνώρισαν τις 
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μαθηματικές έννοιες που συνδέονται με την δημιουργία αναμόρφωσης εικόνων, δημιούργησαν τα 

βήματα του αλγορίθμου και τέλος έγραψαν των κώδικα και δημιούργησαν τις δικές τους 

στρεβλωμένες εικόνες. Να σημειωθεί, ότι στο διάστημα των δύο μηνών οι ώρες εργασίας θα 

μπορούσαν να επιμεριστούν σε τουλάχιστον 8-10 ώρες την εβδομάδα, καθώς οι μαθητές εκτός από 

τις ώρες του Ομίλου και του προγράμματος, δούλευαν στα διαλείμματα και πολλές ώρες από το σπίτι 

τους. Η εργασία αυτή, όλη ή μέρος της, ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και τους 

επιμέρους στόχους, θα μπορούσε να  πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητικές 

Εργασίες" ή στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, η χρήση του εκτελέσιμου 

προγράμματος που δημιουργηθεί στα πλαίσια αυτής της εργασίας, μπορεί ακόμη να ενσωματωθεί 

στη διδασκαλία των μαθηματικών, τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο, κατά τη διδασκαλία των 

συντεταγμένων αλλά και της ευθείας και του κύκλου, ως μια εναλλακτική εφαρμογή για την 

κινητοποίηση των μαθητών. 

Εργαστηριακή Παρουσίαση 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε με τη μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

επιτυγχάνεται οι μαθητές να είναι δραστήριοι, να καθοδηγούνται από καθορισμένους στόχους, να 

θέτουν τους δικούς τους ρυθμούς και να λαμβάνουν προσωπική ευθύνη για τη συμμετοχή στην 

προσωπική τους μαθησιακή διαδικασία. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της καθοδηγούμενης ανακάλυψης 

με φύλλα εργασίας. Έτσι, οι γραπτές οδηγίες που δίνονται στους μαθητές κατευθύνουν αρχικά την 

εργασία, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του μαθητή και επιτυγχάνοντας την καλύτερη οργάνωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Τουμάσης, 1999). Ωστόσο, θεωρήθηκε σκόπιμο στους μαθητές να 

δοθούν μόνο δύο φύλλα εργασίας, τα οποία περιείχαν τις προαπαιτούμενες μαθηματικές γνώσεις 

καθώς και τα στάδια της δημιουργίας της στρεβλωμένης εικόνας. Έτσι, το πρώτο είχε το μαθηματικό 

υπόβαθρο για τη μετατροπή απλών γεωμετρικών σχημάτων σε σύνολο σημείων, ενώ το δεύτερο 

παρουσίαζε τα βήματα για τη δημιουργία ενός στρεβλωμένου σχεδίου με τη χρήση κυλίνδρου 

(Spickler & Bergner, 2011) καθώς και την αλλαγή αξόνων (κλίμακα και μετατόπιση). Εν συνεχεία, οι 

μαθητές, εργαζόμενοι τόσο σε ομάδες όσο και ως σύνολο, μέσα από διάλογο και καταγραφή των 

διαφορετικών απόψεων δημιούργησαν τα βήματα του αλγορίθμου (Σχήμα 1, Παράρτημα). Στο 

κομμάτι αυτό επιλέχτηκε η σταδιακή μείωση της βοήθειας από τον καθηγητή και η κατάκτηση της 

μάθησης μέσα από την πράξη, με τον μαθητή να κατέχει ενεργητικό ρόλο (Καψάλης, 2006). 

Προγραμματίζοντας στη C++ και το διαδραστικό περιβάλλον 

Για τον προγραμματισμό χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα υψηλού επιπέδου C++ (Stroustrup, 2013). Μία 

γλώσσα με ισχυρά χαρακτηριστικά, που συνδυάζει δυνατότητες τόσο γλώσσας χαμηλού επιπέδου 

όσο και ανάπτυξης εφαρμογών δομημένου προγραμματισμού. Η εκμάθηση της γλώσσας από τους 

μαθητές πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ομίλου Δημιουργικότητας και Αριστείας με τίτλο 

«Προγραμματισμός σε Γλώσσα Υψηλού Επιπέδου» που λειτουργεί στο σχολείο κατά το τρέχον 

σχολικό έτος. 

Οι μαθητές εργάστηκαν στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου και στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας 

το συνεργατικό εργαλείο συγγραφής κώδικα GitHub (2014). Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο 

Web 2.0, που επιτρέπει την παράλληλη και ταυτόχρονη συγγραφή κώδικα. Στο εργαστήριο 

Πληροφορικής, οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν ομάδες των 

3 μαθητών, οι οποίοι δούλευαν σε διαφορετικά τμήματα του αλγόριθμου. 

Ο αλγόριθμος αποτελείται από τρεις φάσεις: 

Φάση Α: Ανάγνωση και αποθήκευση των παραμέτρων σχεδίασης και των διανυσματικών 

χαρακτηριστικών των σχημάτων προς αναμόρφωση. 

Φάση Β: Δημιουργία και αποθήκευση (σε αρχείο εξόδου) κανονικής εικόνας υπό κλίμακα για 

δυνατότητα ελέγχου ορθού ορισμού των διανυσματικών χαρακτηριστικών των γραφικών στοιχείων 

της εικόνας. 

http://www.stroustrup.com/index.html
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Φάση Γ: Δημιουργία και αποθήκευση (σε αρχείο εξόδου) στρεβλωμένης εικόνας, έτοιμης για 

προβολή σε κυλινδρικό καθρέφτη, αφού έχει προηγηθεί εκτύπωσή της σε χαρτί. 

Η λειτουργία του προγράμματος C++  της αναμόρφωσης εικόνας είναι η εξής: 

Αρχικά, διαβάζονται τα ονόματα των αρχείων εισόδου, του αρχείου για την αποθήκευση της 

αρχικής εικόνας (για έλεγχο) και του αρχείου εξόδου για την αποθήκευση/εκτύπωση της 

στρεβλωμένης εικόνας. 

Στη φάση Α, ανοίγεται το αρχείο εισόδου για διάβασμα των παραμέτρων καθώς και των 

αντικειμένων (σχημάτων) της εικόνας. Η πρώτη γραμμή του αρχείου εισόδου, περιέχει όλες τις 

παραμέτρους της εικόνας και της προβολής/σχεδίασης της σε χαρτί, καθώς και τα χαρακτηριστικά 

του κυλίνδρου. Συγκεκριμένα, από την πρώτη γραμμή του αρχείου εισόδου διαβάζονται τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Στοιχεία πρώτης γραμμής αρχείου δεδομένων εισόδου 

Στοιχείο Περιγραφή Τύπος Μεταβλητής 

paperWidth πλάτος χαρτιού πραγματικός 

paperLength μήκος χαρτιού πραγματικός 

paperCols αριθμός στηλών χαρτιού ακέραιος 

paperLines αριθμός γραμμών χαρτιού ακέραιος 

cylRadius ακτίνα κυλίνδρου πραγματικός 

cylPos θέση κυλίνδρου (κατά πλάτος ή κατά μήκους χαρτιού) χαρακτήρας 

imgWidth 

 

πλάτος της εικόνας (κατά την εμφάνιση της στον 

κυλινδρικό καθρέφτη) 
πραγματικός 

imgHeight 

 

ύψος της εικόνας (κατά την εμφάνιση της στον κυλινδρικό 

καθρέφτη) 
πραγματικός 

imgElev απόσταση της εικόνας από τη βάση του κυλίνδρου πραγματικός 

viewDist απόσταση μεταξύ του σημείου θέασης και του κυλίνδρου πραγματικός 

viewHeight ύψος σημείου θέασης πραγματικός 

Στη συνέχεια, διαβάζονται από το αρχείο εισόδου ένα-ένα τα επιμέρους χαρακτηριστικά που 

απαρτίζουν την εικόνα (ένα χαρακτηριστικό σε κάθε γραμμή). Ανάλογα με το είδος του σχήματος 

που διαβάστηκε, καταχωρούνται σε πίνακα (array) τα σημεία που το απαρτίζουν. Συγκεκριμένα, για 

το είδος σχήματος "σημείο" (‘P’ πρώτος χαρακτήρας γραμμής) διαβάζονται από το αρχείο εισόδου τα 

στοιχεία του Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Στοιχεία ορισμού σημείων αρχείου δεδομένων εισόδου 

Στοιχείο Περιγραφή Τύπος Μεταβλητής 

x συντεταγμένη χ του σημείου πραγματικός 

y συντεταγμένη y του σημείου πραγματικός 

char ο χαρακτήρας με τον οποίο θα σχεδιασθεί το σημείο χαρακτήρας 

Για το είδος σχήματος "κύκλος" (‘C’ πρώτος χαρακτήρας γραμμής) διαβάζονται από το αρχείο 

εισόδου τα στοιχεία του Πίνακα 3, ενώ για το είδος σχήματος "ευθύγραμμο τμήμα" (‘L’ πρώτος 

χαρακτήρας γραμμής) διαβάζονται τα στοιχεία του Πίνακα 4. Αντίστοιχα, για το είδος σχήματος 

"παραλληλόγραμμο" (‘R’ πρώτος χαρακτήρας γραμμής) διαβάζονται τα στοιχεία του Πίνακα 5. 

Πίνακας 3. Στοιχεία ορισμού κύκλου αρχείου δεδομένων εισόδου 

Στοιχείο Περιγραφή                                                                       Τύπος Μεταβλητής  

xc συντεταγμένη χ του κέντρου του κύκλου πραγματικός 

yc συντεταγμένη y του κέντρου του κύκλου πραγματικός 
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r  ακτίνα του κύκλου πραγματικός 

pnts αριθμός σημείων στον κύκλο ακέραιος 

char ο χαρακτήρας με τον οποίο θα σχεδιασθούν τα σημεία του κύκλου χαρακτήρας 

Πίνακας 4. Στοιχεία ορισμού ευθύγραμμου τμήματος αρχείου δεδομένων εισόδου  

Στοιχείο Περιγραφή     Τύπος  Μεταβλητής 

x1 συντεταγμένη χ του 1ου σημείου (αρχή) του ευθύγραμμου τμήματος πραγματικός 

y1 συντεταγμένη y του 1ου σημείου (αρχή) του ευθύγραμμου τμήματος πραγματικός 

x2 συντεταγμένη χ του 2ου σημείου (τέλος) του ευθύγραμμου τμήματος πραγματικός 

y2 συντεταγμένη y του 2ου σημείου (τέλος)του ευθύγραμμου τμήματος πραγματικός 

pnts αριθμός σημείων του ευθύγραμμου τμήματος ακέραιος  

char 
ο χαρακτήρας με τον οποίο θα σχεδιασθούν τα σημεία του 

ευθύγραμμου τμήματος 
χαρακτήρας 

Πίνακας 5. Στοιχεία ορισμού ορθογώνιου παραλληλόγραμμου αρχείου δεδομένων εισόδου  

Στοιχείο Περιγραφή Τύπος  Μεταβλητής 

x1 συντεταγμένη χ του 1ου σημείου (μία γωνία του παραλληλογράμμου) πραγματικός 

y1 συντεταγμένη y του 1ου σημείου (μία γωνία του παραλληλογράμμου) πραγματικός 

x2 
συντεταγμένη χ του 2ου σημείου (αντιδιαμετρική γωνία του 

παραλληλογράμμου) 
πραγματικός 

y2 
συντεταγμένη y του 2ου σημείου (αντιδιαμετρική γωνία του 

παραλληλογράμμου) 
πραγματικός 

pntsΧ 
αριθμός σημείων, κατά τον άξονα X, για τη σχεδίαση του 

παραλληλογράμμου 
ακέραιος 

pntsΥ 
αριθμός σημείων, κατά τον άξονα Y, για τη σχεδίαση του 

παραλληλογράμμου 
ακέραιος 

char 
ο χαρακτήρας με τον οποίο θα σχεδιασθούν τα σημεία του 

παραλληλογράμμου 
χαρακτήρας 

Η παραπάνω διαδικασία απαιτεί από τους μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες για τη 

μετατροπή εικόνας από διανυσματική μορφή σε κυψελιδωτή μορφή (raster) και τις παραμέτρους 

αυτής καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ποιότητα της τελικής εικόνας. 

Στη φάση Β, γίνεται η σχεδίαση της εικόνας εισόδου σε κανονική μορφή για λόγους ελέγχου. Η 

εικόνα πρώτα σχεδιάζεται σημείο-σημείο (χαρακτήρα-χαρακτήρα) σε έναν πίνακα στη RAM, που 

αναπαριστά το χαρτί εκτύπωσης. Στη συνέχεια, τα περιεχόμενα του πίνακα αποθηκεύονται σε αρχείο 

εξόδου, το οποίο, όταν εκτυπωθεί με την αντίστοιχη γραμματοσειρά σταθερού μεγέθους, θα 

σχηματίσει την κανονική διανυσματική εικόνα. Η σχεδίαση απαιτεί από τους μαθητές να 

κατανοήσουν έννοιες όπως: αλλαγή κλίμακας, μετατόπιση σημείου αναφοράς καρτεσιανών αξόνων, 

σχηματισμός εικόνας (στην οθόνη/εκτυπωτή), διαφορές και χαρακτηριστικά γραμματοσειρών τύπου 

TrueΤype σε σχέση με αυτές του σταθερού μεγέθους κ.ά. 

Τέλος, στη φάση Γ, που είναι και η σημαντικότερη φάση, δημιουργείται η στρεβλωμένη εικόνα 

και πάλι σημείο-σημείο στον ίδιο πίνακα χαρακτήρων της φάσης Β (αφού έχει μηδενιστεί πρώτα, 

δηλαδή έχει αρχικοποιηθεί με κενά). Εδώ απαιτείται από τους μαθητές να έχουν κατανοήσει τις 

μαθηματικές σχέσεις που πρέπει να εφαρμοστούν για τη δημιουργία της στρεβλωμένης εικόνας και 

να τις υλοποιήσουν σε γλώσσα προγραμματισμού. Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, τα 

περιεχόμενα του πίνακα αποθηκεύονται σε αρχείο εξόδου, του οποίου η εκτύπωση με την επιλεγμένη 

γραμματοσειρά σταθερού μεγέθους θα δώσει την τελική στρεβλωμένη εικόνα για αναμόρφωση μέσω 

κυλινδρικού καθρέφτη. Τα αρχεία εξόδου τυπώνονται με τη βοήθεια ενός κοινού συντάκτη (editor) 

μετά από κατάλληλη επιλογή μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς. 
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Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν προσεκτικά τα βήματα του προγράμματος, καθώς και τη 

διεπαφή χρήστη και προγράμματος κατά την εισαγωγή των δεδομένων και την εκτέλεση των 

εντολών. Αρχικά, θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα κατάλληλα σχέδια σε χαρτί και να 

τα μετατρέπουν με τη βοήθεια των μαθηματικών σε δεδομένα εισόδου. Μετά την ολοκλήρωση του, 

το σχέδιο που δόθηκε ως είσοδος στο πρόγραμμα καθώς και η αναμορφωμένη εικόνα θα πρέπει να 

ελεγχθούν και να δοκιμαστούν έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν σφάλματα, είτε στην είσοδο των 

δεδομένων, είτε στην κλίμακα σχεδίου-εκτύπωσης, είτε ακόμα στην επιλογή των ρυθμίσεων 

εκτύπωσης. Όλοι αυτοί οι έλεγχοι συμβάλλουν τόσο στην κατανόηση του μαθηματικού υπόβαθρου, 

του προγραμματισμού όσο και στην εξοικείωση με τη χρήση των διαφόρων δυνατοτήτων που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. ρυθμίσεις εκτύπωσης).  Επιπρόσθετα, οι μαθητές θα πρέπει να 

γράψουν μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας και τις οδηγίες χρήσης του προγράμματος. Είναι 

φανερό ότι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός προγράμματος σχεδιασμού ή/και αναμόρφωσης σχεδίων 

αποτελεί μια εξαιρετική βάση για ομαδική εργασία, στα πλαίσια ενός διαθεματικού και πολυεπίπεδου 

θέματος, όπου οι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν τη δημιουργικότητα και τα ενδιαφέροντά τους. 

Αντίστοιχες δράσεις είναι ευρέως διαδομένες στα πλαίσια των σχολικών διαθεματικών εργασιών με 

τη χρήση του λογισμικού GameMaker, όπου οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα δικό τους 

παιχνίδι (Overmars, 2004; Σαρημπαλίδης & Μιχαηλίδης, 2013). 

Αποτελέσματα 

Στην εικόνα 1α παρουσιάζεται η στρεβλωμένη εικόνα και η δημιουργία της αναμορφωμένης εικόνας 

στον κυλινδρικό καθρέφτη. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η χρήση χαρακτήρων για την αποτύπωση 

διανυσματικών γραφικών έχει σημαντικούς περιορισμούς τόσο στην ακρίβεια των σχημάτων, όσο και 

στην ευκρίνεια του ειδώλου της αναμορφωμένης εικόνας. Παρόλα αυτά, αποτελεί ένα πολύ καλό 

σημείο εκκίνησης για να αντιληφθούν οι μαθητές τον τρόπο επεξεργασίας των ψηφιακών εικόνων 

μέσω Η/Υ. Βέβαια, η χρήση κυψελιδωτών γραφικών, αν και έχει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα, 

απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από τους μαθητές και είναι εκτός των βασικών στόχων αυτής της 

διαθεματικής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η εκτύπωση του στρεβλωμένου σχεδίου, μπορεί να 

αποτελέσει άριστο οδηγό για την καλύτερη σχεδίαση της στρεβλωμένης εικόνας, χρησιμοποιώντας 

χρωματιστά μολύβια ή μαρκαδόρους για όσους μαθητές επιθυμούν την αισθητική ή καλλιτεχνική 

βελτίωση του τελικού αποτελέσματος (Εικόνα 1β). Στη συνέχεια παρατίθεται το αρχείο εισόδου για 

τη δημιουργία της εικόνας αυτής (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Αρχείο εισόδου για τη δημιουργία της εικόνας  

19.8 28.9 94 76 4.15 W 3.7 3.7 4 35 40 

L 7.5 12 7.5 14 10 * 

L 7.5 12 8.5 12.5 5 * 

L 6 10.5 10 10.5 20 * 

C 8 13 4 50 * 

C 6.5 15 1 15 * 

C 9 15 1 15 * 
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Εικόνα 1. Δημιουργία αναμορφωμένης εικόνας: (α) με βάση την εκτύπωση της στρεβλωμένης 

εικόνας (β) με χρήση των σημείων ως οδηγό για τη σχεδίαση της στρεβλωμένης εικόνας. 

Συμπεράσματα 

Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχει διαφοροποίηση στο ποια προγραμματιστικά μοντέλα και ποιες 

γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, με τις 

κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού (Pascal, C, C++, κ.ά.) να προσφέρονται για μεγαλύτερες 

ηλικίες, οι μαθητές χρησιμοποίησαν μία από τις πιο δυνατές γλώσσες προγραμματισμού υψηλού 

επιπέδου (C++), προκειμένου να δημιουργήσουν το πρόγραμμα αναμόρφωσης εικόνων. Σκοπός των 

εκπαιδευτικών ήταν να υπάρχει όσο το δυνατό λιγότερη παρεμβατικότητα από τους ίδιους και η 

επίλυση των επιμέρους θεμάτων να επιτευχθεί από τις ίδιες τις μαθητικές ομάδες, αφού είναι γνωστό 

ότι ο διαχωρισμός και η εργασία των μαθητών σε ομάδες ενισχύει τη συμμετοχή όλων των μαθητών 

στη δραστηριότητα, συμβάλλοντας ο καθένας ανάλογα με τις ικανότητες και τις γνώσεις τους και 

δρώντας αλληλοσυμπληρωματικά. Έτσι, καλλιεργήθηκε κατά την διάρκεια της εργασίας ένα κλίμα 

συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και ανάπτυξης διαλόγου και επικοινωνίας τόσο μεταξύ των 

μελών της ίδιας ομάδας όσο και μεταξύ των ομάδων και του εκπαιδευτικού. 

Οι μαθητές αξιοποίησαν τα εργαλεία που τους παρέχουν οι ΤΠΕ και εργάστηκαν συνεργατικά 

χρησιμοποιώντας το συνεργατικό εργαλείο συγγραφής κώδικα GitHub. Εργάστηκαν τόσο στο 

εργαστήριο του σχολείου, όπου είχαν άμεση επαφή και επικοινωνία όσο και εξ αποστάσεως, 

επικοινωνώντας με τη χρήση προγραμμάτων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (chat). Τα 

αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία λαμβάνοντας υπόψη το μικρό της ηλικίας των μαθητών, 

αφού οι μαθητές κατάφεραν να αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και συνθετική ικανότητα, να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους, τη φαντασία στο σχεδιασμό, να εργαστούν μεθοδικά στο 

πλαίσιο αυστηρότητας και σαφήνειας της έκφρασης και της διατύπωσης της C++, να αναπτύξουν 

ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και τέλος να αποκτήσουν δεξιότητες αλγοριθμικής 

προσέγγισης. 

Τέλος, οι μαθητές εκτός από τις ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν στη χρήση των ΤΠΕ 

και στον προγραμματισμό, μπόρεσαν να συνδέσουν διαφορετικούς τομείς της επιστήμης, όπως τα 

μαθηματικά και ο προγραμματισμός σε μια κοινή βάση, αυτή της δημιουργίας τέχνης. Μπόρεσαν να 

προσεγγίσουν δύσκολες μαθηματικές έννοιες και να έρθουν σε επαφή με την εικαστική τέχνη, 

δημιουργώντας οι ίδιοι τέχνη. 

 

 

(α) (β) 
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