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Τίτλος:  «Το ∆ηµογραφικό Πρόβληµα» 
    

Ταυτότητα του σεναρίου 
Συγγραφέας: ∆έσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03   
Γνωστική περιοχή: Στατιστική - Γεωγραφία  
Θέµατα:   Βάσεις δεδοµένων � Ποσοτικές, ποιοτικές µεταβλητές -   
               Ραβδογράµµατα - Μέσος όρος � ∆ιάµεσος � Εύρος - 
              Σύνολα � Τοµές, Ενώσεις Συνόλων � ∆ιαγράµµατα Venn � 
              Λογικοί τελεστές 

 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό: Ταξινοµούµε 
 
Σκεπτικό της δραστηριότητας 
Καινοτοµίες:  
Η χώρα µας, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σχεδόν όλος ο 
«αναπτυγµένος» κόσµος αντιµετωπίζει τις συνέπειες του δηµογραφικού 
προβλήµατος. Το πρόβληµα αυτό συνίσταται σε γενικές γραµµές στην αύξηση 
του πληθυσµού των γερόντων � αύξηση του µέσου όρου ηλικίας µε 
ταυτόχρονη µείωση των γεννήσεων � µείωση του πληθυσµού των νεαρών 
ατόµων. Οι συνιστώσες, λοιπόν, που προαναφέρθηκαν συντελούν στη µείωση 
του πληθυσµού των χωρών αυτών µε παράλληλη δηµιουργία πολλών 
κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων. 
Η ιδέα της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν οι µαθητές/-τριες µε τη 
βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας αυτό το πρόβληµα της aνθρωπότητας.  
Για το σκοπό αυτό θα εµπλακούν αρχικά σε µια έρευνα, µε προσωπική δράση 
µέσα από αναζήτηση και συλλογή στοιχείων, ανατρέχοντας σε πηγές στο 
διαδίκτυο και σε βιβλία. Θα ακολουθήσει καταγραφή των στοιχείων στον Η/Υ, 
επεξεργασία των πληροφοριών, διατύπωση ερωτηµάτων για τη συσχέτιση των 
στοιχείων αυτών. Η γνώση µε τη βοήθεια του λογισµικού προσεγγίζεται µέσα 
από τη δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων (πίνακας- γράφηµα- 
διαγράµµατα Venn).  
Στη µελέτη του κοινωνικού αυτού προβλήµατος εµπλέκονται διεπιστηµονικά 
τα Μαθηµατικά -Στατιστική µε τα γραφήµατα, τους πίνακες και τα 
διαγράµµατα µε τη Γεωγραφία και την Πληροφορική.  
Οι µαθητές/-τριες καλούνται να ερευνήσουν τις πτυχές του προβλήµατος και 
να κατακτήσουν γνώσεις σε πολλά επίπεδα µέσα από συνεργατικές 
διαδικασίες σε οµάδες.  
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας �κοινωνικό πρόβληµα- και της Στατιστικής �τα 
Μαθηµατικά ως εργαλείο- σε ένα διαθεµατικό πλαίσιο αποτελεί µια πρόκληση 
για τα παιδιά.  
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Σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας 
 
Η εφαρµογή του σεναρίου και γενικότερα η επεξεργασία του από τους 
µαθητές/-τριες θα βασισθεί πάνω σε πραγµατικά δεδοµένα που αφορούν τον 
πληθυσµό και προβλέψεις για αυτόν, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
των 15 κατά τις χρονολογίες 2005, 2020 και 2050. Θα αναζητηθεί η έκταση 
των χωρών αυτών, προκειµένου να προκύψουν στοιχεία για την πυκνότητά 
τους. 
Σε σχέση µε το χρόνο που θα επιλεγεί για την διεξαγωγή του σεναρίου και τις 
επιθυµίες των παιδιών, προτείνεται να επιλεγεί το ανάλογο δείγµα. 
Αρχικά δίνονται στους µαθητές/-τριες οδηγίες και πληροφορίες για το 
λογισµικό που θα χρησιµοποιήσουν. 
∆ίνεται επίσης ειδικά σχεδιασµένο φύλλο εργασίας µε ερωτήµατα που θα 
τους καθοδηγήσουν στη σταδιακή ανακάλυψη και άντληση πληροφοριών από 
διάφορες πηγές. 
Καλούνται, λοιπόν, τα παιδιά να ανατρέξουν  στο διαδίκτυο σε πηγές που 
προτείνονται να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Στη συνέχεια να 
οργανώσουν, ταξινοµήσουν και αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές, 
προκειµένου να εισάγουν τα δεδοµένα στον Η/Υ. Να τα επεξεργαστούν, να 
διατυπώσουν υποθέσεις, να πειραµατιστούν µε αυτές και  να τις ελέγξουν.   
Καλούνται να θέσουν ερωτήµατα σε συνεργασία µε την οµάδα τους, να 
χρησιµοποιούν τη διατιθέµενη πληροφορία για να πάρουν απαντήσεις και να 
αξιολογούν τις συµβολικές αναπαραστάσεις. Να αναπτύξουν στρατηγικές για 
την επίλυση τυχόν προβληµάτων, να καταγράψουν τα συµπεράσµατά τους και 
τις παρατηρήσεις τους.  
 
Προστιθέµενη αξία 
Η παραδοσιακή διδασκαλία της Στατιστικής γίνεται από τον/την εκπαιδευτικό 
στην τάξη µε τη µορφή της παρουσίασης µε τύπους και δεδοµένα που οι 
µαθητές/-τριες καλούνται να «ερµηνεύσουν» µέσα από παρατήρηση στατικών 
αναπαραστάσεων �πίνακες ή διαγράµµατα. 
Η χαρά της ανακάλυψης συντελεί στην απόκτηση  θετικής στάσης απέναντι 
στο µάθηµα. Η γνώση προσεγγίζεται και κατακτιέται µέσα στις οµάδες  µε 
διάλογο, συνεργασία, ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας, αλληλοβοήθεια, δράση, 
έρευνα, µέτρηση  και  αναζήτηση. Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες χωρίς να 
φοβούνται το λάθος. Μαθαίνουν να σχολιάζουν, να συζητούν για κάθε βήµα 
της δραστηριότητας, να διατυπώνουν εικασίες, να εξάγουν συµπεράσµατα. Τα 
παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, θα αισθανθούν πιθανά πιο άνετα.    
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναβαθµίζεται από αυτόν του διαµεσολαβητή σε 
συνδιαµορφωτή της καινοτοµίας. Με τα λογισµικά  υποστήριξης της 
ερευνητικής προσπάθειας, δίνεται η δυνατότητα έκφρασης, εξωτερίκευσης, 

Σελίδα 2 από 17 



∆έσποινα Ζαχαριάδου, ΠΕ03                                              Το ∆ηµογραφικό Πρόβληµα 
 

διερεύνησης, πειραµατισµού και ελέγχου των υποθέσεών τους.  
Ενδυναµώνεται η αυτονοµία και αναγνωρίζεται η ανάγκη τους για έναν 
προσωπικό ρυθµό µάθησης.  
Ο δεσµός µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών/-τριών ενισχύεται.  
Η µέθοδος αυτή, ως µέσον κατάκτησης της γνώσης είναι 
αποτελεσµατικότερη, αφού υπάρχει εµπλοκή (άµεση συµµετοχή και 
αλληλεπίδραση) και δυνατότητα συνεχών δοκιµών και ερωτήσεων µέχρι την 
επιτυχία των στόχων. 
Η ενορχήστρωση της τάξης διευκολύνει τον «κοινωνικό επικοδοµητισµό», µε 
την ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στους µαθητές/-τριες της ίδιας οµάδας 
εργασίας, την αλληλεπίδραση µεταξύ διαφορετικών οµάδων και το διάλογο 
που προκαλεί ο εκπαιδευτικός. 
Παράλληλα η χρήση του λογισµικού οδηγεί σε δράση, έρευνα και  αναζήτηση. 
Ο συνδυασµός των παραπάνω προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
πρωτοτυπία στη µαθησιακή διαδικασία. Έτσι ενισχύεται η διαδικασία της 
ανακαλυπτικής µάθησης. O Bruner υποστηρίζει ότι η µάθηση δοµείται 
δυναµικά και προοδευτικά µέσα από τρία επίπεδα - στάδια, το επίπεδο 
δραστηριοτήτων, το συµβολικό και το εικονικό. Αυτήν ακριβώς την τριπλή 
δυνατότητα προσφέρει το λογισµικό ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ µε τα εργαλεία του.  
 
Πλαίσιο εφαρµογής  
Απευθύνεται στους µαθητές/-τριες της  Β Γυµνασίου και στα µαθήµατα της 
Γεωγραφίας και  των Μαθηµατικών ( Περιγραφική Στατιστική) 
 
Χρόνος υλοποίησης: 
Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται 3 διδακτικές ώρες. 
 
Χώρος υλοποίησης: 
Η δραστηριότητα  προτείνεται να εξελιχθεί στο εργαστήριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
 
Προτεινόµενες γνώσεις των µαθητών/-τριών: 
Με δεδοµένο ότι το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί είναι το 
«Ταξινοµούµε», κρίνεται απαραίτητο να προϋπάρχουν γενικές γνώσεις 
χρήσης Η/Υ από το µάθηµα της Πληροφορικής, δηλαδή  οι µαθητές/-τριες 
πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τις βασικές λειτουργικότητες του Η/Υ και 
να προηγηθεί από τον διδάσκοντα στην αρχή της δραστηριότητας ενηµέρωσή 
τους σχετικά µε τις βασικές εντολές και δυνατότητες του λογισµικού, καθώς 
και να δοθεί σχετικό ενηµερωτικό φυλλάδιο. 
Το σενάριο εφαρµόζεται µετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου της Στατιστικής 
στο σχολικό βιβλίο.  Καλό είναι να µην είµαστε φειδωλοί µε το χρόνο που θα 
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διαθέσουµε για τη δραστηριότητα, ώστε να βοηθηθούν οι µαθητές/-τριες στις 
επεκτάσεις του θέµατος, καθώς και να εξοικειωθούν µε τις πολλαπλές 
αναπαραστάσεις και τις δυνατότητες που µας προσφέρει για άντληση 
πληθώρας πληροφοριών, αν τεθούν τα κατάλληλα ερωτήµατα.  

 
Απαιτούµενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  
Κρίνεται χρήσιµο, οι µαθητές/-τριες  να διαθέτουν τετράδιο για να κρατούν 
σηµειώσεις και να καταγράφουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις και διάφορες 
απόψεις των µελών της οµάδας τους, καθώς θα συνεργάζονται και θα 
ερευνούν.  
Θα δοθούν φύλλα εργασίας, όπου θα περιγράφονται οι δραστηριότητες που 
καλούνται να πραγµατοποιήσουν καθώς και φύλλα αξιολόγησης της 
δραστηριότητας για ανατροφοδότηση του διδάσκοντα στο τέλος. Ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιµάσει τον τρόπο που θα αντιδρά στις 
πιθανές εκβάσεις της δραστηριότητας ή σε πιθανές ερωτήσεις.  
Στα φύλλα εργασίας προτείνεται να τεθούν περισσότερα ερωτήµατα µε 
δυνατότητα επιλογής, ώστε να ενεργοποιηθούν (να διατηρηθεί αυξηµένο το 
ενδιαφέρον τους) και οι µαθητές/-τριες  µε ιδιαιτερότητες � µαθησιακές 
δυσκολίες ή και αυξηµένες µαθησιακές δυνατότητες - χαρισµατικοί/-ές.  
Καλό είναι να διαθέτουµε και το manual του ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ. 
 
Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: 
Εποικοδοµητική µέθοδος διδασκαλίας. Οµαδοκεντρική µάθηση.  
Η διδασκαλία θα είναι κυρίως µαθητοκεντρική. Οι µαθητές/-τριες καλούνται 
να συλλέξουν και επεξεργαστούν δεδοµένα σχετικά µε τον πληθυσµό των 
χωρών της Ε.Ε. Για το λόγο αυτό, θα χωριστούν σε οµάδες 3 ατόµων µε 
διακριτούς ρόλους ανά µαθητή/-τρια, ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι, τόσο 
αυτοί που παραιτούνται στην κατά µέτωπο διδασκαλία, όσο και αυτοί που 
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.  
Σε κάθε οµάδα προτείνεται να κατανεµηθούν αρµοδιότητες-ρόλοι, όπως:  
του χειριστή Η/Υ:  θα αποτελεί το «χέρι» της οµάδας, που θα µεταφέρει στον  

Η/Υ µε το ποντίκι τις σκέψεις και τις ιδέες της,  
του γραµµατέα:       θα  καταγράφει  σκέψεις,  παρατηρήσεις, ιδέες, κανόνες 
                             και συµπεράσµατα  και  
του παρουσιαστή:   θα παρουσιάσει στην ολοµέλεια τα συµπεράσµατα της   
                             οµάδας.  
Οι παραπάνω ρόλοι προτείνω να εναλλάσσονται από τη µία διδακτική ώρα 
στην άλλη, ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικείωση όλων µε το σύνολο της 
διαδικασίας.  
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι αυτός του συντονιστή και καθοδηγητή και 
όχι ο συνήθης του γνώστη των «πάντων» που προβάλλει η κατά µέτωπον 
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διδασκαλία. Θα βρίσκεται στην αίθουσα πρόθυµος να ενθαρρύνει, αρωγός των 
παιδιών, έτοιµος να θέσει καίρια ερωτήµατα που θα προωθούν την 
ανακάλυψη της γνώσης χωρίς ο ίδιος να την αποκαλύπτει.  
Η διδασκαλία στοχεύει κυρίως στην παρακίνηση και ενεργοποίηση των 
µαθητών/-τριών µε την ευχαρίστηση  που προσφέρει η ανακάλυψη της χρήσης 
των Μαθηµατικών στη διερεύνηση ενός ανοιχτού «πραγµατικού» 
προβλήµατος.  
 
Στόχοι της δραστηριότητας: 
Η χρήση των Η/Υ έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της 
παραδοσιακής διδασκαλίας που σε πολλές περιπτώσεις έχει αµφίβολα 
αποτελέσµατα. Προσπαθούµε να προσεγγίσουµε το γνωστικό αντικείµενο των 
Μαθηµατικών µε τρόπο που θα έχει µαθησιακό αποτέλεσµα.  
Στόχος µας είναι να εµπνεύσουµε στους µαθητές/-τριες την αξία του να 
σκέφτονται µε µαθηµατικό τρόπο. 
∆ιδακτικοί � µαθησιακοί στόχοι: 

      Να κατανοήσουν την έννοια της βάσης δεδοµένων, τη δοµή της, τη 
µορφή των πεδίων και πως αυτή επηρεάζει την επεξεργασία των δεδοµένων 
µέσα από µία άλλη πολυδιάστατη οπτική, διαφορετική από αυτήν της 
παραδοσιακής διδακτικής  

      Να εµπλακούν σε διαδικασία πραγµατικής ποσοτικής έρευνας µε 
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από διάφορες πηγές 

      Nα αποδεσµευτούν από τη στατική αναπαράσταση θεµάτων σε τετράδιο 
- πίνακα και να πειραµατιστούν δυναµικά µε τα εργαλεία του λογισµικού 

      Να αντιληφθούν τις έννοιες της ποιοτικής και της ποσοτικής 
µεταβλητής και τον τρόπο αναπαράστασης τους µε ραβδογράµµατα  

      Να αντιληφθούν την έννοια του µέσου όρου και του διάµεσου των 
τιµών µιας µεταβλητής. 

      Να εξοικειωθούν στο να θέτουν κατάλληλα ερωτήµατα, ώστε να 
ανακαλύπτουν τις σχέσεις ανάµεσα στις µεταβλητές και τον τρόπο που αυτές 
αναπαρίστανται µε διαγράµµατα Venn. 
Παιδαγωγικοί στόχοι: 

 Να συνεργαστούν και να αποκτήσουν όλοι ενεργό ρόλο στην οµάδα 
τους, για τις ανάγκες της δραστηριότητας. 

 Να κινητοποιηθούν οι µαθητές/-τριες που ενδεχοµένως δεν 
συµµετέχουν ενεργά στην παραδοσιακή διδασκαλία. 

 Να κάνουν εικασίες για τη λύση των προβληµάτων που τίθενται και να 
ελέγξουν την αλήθεια τους. 
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 Να καταλήξουν σε γενικεύσεις µετά από πολλές δοκιµές, επαναλήψεις 
και πειραµατισµό. 

Επιτυγχάνονται επίσης και κοινωνικο-πολιτισµικοί στόχοι µέσα από την 
οµαδική εργασία, τόσο από τη συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ των 
µαθητών/-τριών στην οµάδα, όσο και µε την «κοινωνική» αλληλεπίδραση 
µεταξύ των οµάδων, αλλά και µεταξύ µαθητών/-τριών και εκπαιδευτικού που, 
µε κατάλληλα διατυπωµένες ερωτήσεις και υποδείξεις, υποστηρίζει τα παιδιά 
στην εξέλιξη του µαθήµατος, ώστε να αντιληφθούν τη σηµασία των 
µαθηµατικών και σε θέµατα  της πραγµατικής ζωής.  
Η επιλογή των στόχων εξαρτάται κάθε φορά από τη συγκεκριµένη τάξη και 
τον εκπαιδευτικό.  
****************** 
Προτεινόµενη διδακτική  προσέγγιση 
 
Ανάλυση της δραστηριότητας 
 
Φάση 1η (1 διδακτική ώρα) 
Καθορισµός προβλήµατος,  αναζήτηση - συλλογή δεδοµένων.  
Το σενάριο εφαρµόζεται στη Β΄ Γυµνασίου µετά τη διδασκαλία του 4ου 
Κεφαλαίου  (Περιγραφική Στατιστική) του βιβλίου των Μαθηµατικών  και 
αποτελεί εργασία που αφορά το 10ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Γεωγραφίας 
που αναφέρεται στο ∆ηµογραφικό Πρόβληµα. 
Οι µαθητές/-τριες συγκεντρώνονται στο εργαστήριο και χωρίζονται σε 
οµάδες.  
Παρουσιάζουµε το θέµα που αφορά:  «Το δηµογραφικό πρόβληµα». 
Προτείνουµε να αναζητήσουν πίνακες µε στοιχεία  σχετικά µε τον πληθυσµό 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποιες ενδεικτικές χρονολογίες, 
τόσο στο πρόσφατο παρελθόν, όσο και στο µέλλον, για να γίνει κάποια 
πρόβλεψη για την εξέλιξη του προβλήµατος. Επίσης να συγκεντρώσουν 
στοιχεία αναφορικά µε την έκταση των χωρών αυτών, ώστε να υπολογίσουν 
στη συνέχεια την πυκνότητά τους. 
Καλούνται λοιπόν τα παιδιά να φτιάξουν τη δική τους «βάση δεδοµένων». 
Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την έννοια της βάσης δεδοµένων (π.χ. ονοµαστικός 
κατάλογος των µαθητών/-τριών ενός σχολείου, στοιχεία, βαθµοί, απουσίες), 
πως δοµείται, τι είναι τα πεδία, υπενθυµίζει ποιες είναι οι ποιοτικές και 
ποιες οι ποσοτικές µεταβλητές, τα είδη των πεδίων και τι παριστάνει κάθε 
εγγραφή. Με βάση αυτή τη διδασκαλία θα ακολουθήσει συζήτηση για το είδος 
των µεταβλητών (ποιοτικές, ποσοτικές), και πως ένα µέγεθος αριθµητικό 
µπορούµε να το µετατρέψουµε σε αλφαριθµητικό. Π.χ. στην περίπτωση της 
πυκνότητας του πληθυσµού ο εκπαιδευτικός µπορεί να αντλήσει µέσα από 
συζήτηση τον χαρακτηρισµό της ως «µικρή», «µέτρια» και «µεγάλη». 
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Προτείνουµε στα παιδιά να ανατρέξουν  στο διαδίκτυο σε µηχανές 
αναζήτησης π.χ. www.google.gr - δηµογραφικό πρόβληµα κ.λ.π. ή eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/, ή στη στατιστική υπηρεσία 
www.statistics.gr ή σε άλλες πηγές προκειµένου να συλλέξουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες.  
Στην ολοµέλεια της τάξης γίνεται συζήτηση πάνω στα πεδία που πρέπει να 
περιέχει κατά τη γνώµη τους ο πίνακας (Πληθυσµός 2005, 2020, 2050, 
έκταση,...) και διάφορα πιθανά ερωτήµατα που χρειάζεται να τεθούν για την 
εξέλιξη και ολοκλήρωση της έρευνάς τους (π.χ. αναζήτηση διαφορών Πληθ 
2020- Πληθ 2005, ώστε να καταλήξουν σε συµπεράσµατα για την εξέλιξη 
του πληθυσµού). Τα πεδία που προτείνεται να περιλαµβάνει ο πίνακας είναι 
ενδεικτικά και ενδεχοµένως προκύπτουν από τους µαθητές/-τριες, 
συµπληρώσεις και διορθώσεις. Όλες οι ιδέες είναι καλοδεχούµενες και 
συζητούνται στην ολοµέλεια. Θα µπορούσε επίσης να περιλαµβάνει και 
κάποιες ποιοτικές µεταβλητές, όπως π.χ. θέση των χωρών στην Ευρώπη 
(ανατολική, δυτική, βόρεια, νότια) ή τη χερσόνησο στην οποία ανήκουν 
κάποιες από αυτές.  Οι επεµβάσεις αυτές γίνονται δεκτές, αν κατά την κρίση 
του διδάσκοντα, τους κινητοποιούν και συµβάλλουν στη µαθησιακή διαδικασία.  
Στη φάση λοιπόν αυτή στο εργαστήριο πληροφορικής  διεξάγουν την έρευνά 
τους, συλλέγουν και καταγράφουν τα στοιχεία τους.  
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν το Excel, προκειµένου να µεταφέρουν και 
επεξεργαστούν τα δεδοµένα τους. 
 
Φάση 2η (1 διδακτική ώρα) 
 
∆ηµιουργία της βάσης στο «ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ» 
Οι µαθητές/-τριες βρίσκονται πάλι στο εργαστήριο πληροφορικής χωρισµένοι 
σε οµάδες 3 ατόµων και βέβαια ανάλογα µε τον αριθµό των διαθέσιµων 
υπολογιστών. Σε κάθε οµάδα, δύο επεξεργάζονται τα στοιχεία, καταγράφουν 
ερωτήµατα  και ο τρίτος περνάει τα στοιχεία  στη βάση του 
«ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ». Οι ρόλοι, καλό είναι, να εναλλάσσονται.  
 Κατά τη φάση αυτή οι µαθητές/-τριες θα έχουν µια πρώτη επαφή µε το 
λογισµικό.  
Ανοίγουµε το πρόγραµµα µέσα από το «Αβάκιο» γιατί διαφορετικά  δεν θα 
µπορούµε να το αποθηκεύσουµε. Οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριµένου 
λογισµικού απαιτούν προσοχή και έλεγχο από τον εκπαιδευτικό, ώστε να 
ορισθούν σωστά τα πεδία και να περαστούν τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. 
Τα στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε,  µπορούν  να περαστούν στο Εxcel, ώστε 
να είναι  ευκολότερη η επεξεργασία της βάσης. Σε αυτή την περίπτωση 
πρέπει να αποθηκεύσουµε το αρχείο Excel   µε την εντολή �save as� ως 
αρχείο «csv» (οριοθετηµένο µε κόµµατα).  Στη συνέχεια κάνουµε εισαγωγή 
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πίνακα από το «ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ», χρησιµοποιούµε ως  διαχωριστικό το 
«;», διορθώνουµε τις ιδιότητες των πεδίων και συνδέουµε τις ψηφίδες µεταξύ 
τους µε «alt-x».    
Θα προτείνουµε στους µαθητές/-τριες εκτός από τα βασικά πεδία, να 
προσδιορίσουν κάποια επιπλέον πεδία που θα µπορούσαν να µας βοηθήσουν 
να καταλήξουµε µε κατάλληλες ερωτήσεις σε συµπεράσµατα, όπως για την 
τάση του πληθυσµού κάποιων χωρών µεταξύ δύο διαφορετικών χρονολογιών. 
Για παράδειγµα στο ερώτηµα «Σε ποιες χώρες ο πληθυσµός το 2050 είναι 
µεγαλύτερος από αυτόν του 2020;» θα βοηθούσε να υπολογίσουµε σε ένα 
ξεχωριστό πεδίο τη διαφορά των τιµών των δύο πεδίων µε τους αντίστοιχους 
πληθυσµούς και να ρωτήσουµε που αυτή είναι θετική.  
Καταλήγουµε λοιπόν µε τα παιδιά, ότι χρειάζεται να συµπληρώσουν και 
επιπλέον πεδία µε τις διαφορές των πληθυσµών.  
Στη συνέχεια προτείνουµε να κάνουν εικασίες για αν θα βοηθούσε να 
υπολογίσουµε την πυκνότητα του πληθυσµού κάποιας χώρας και πώς θα 
µπορούσαµε να το κάνουµε αυτό. Αναµένουµε να µας απαντήσουν να 
διαιρέσουµε τον πληθυσµό µε την έκταση της χώρας και να συµπληρώσουν τα 
αντίστοιχα πεδία.    
Στο παρακάτω στιγµιότυπο 1 φαίνεται ενδεικτικός πίνακας µε τα πεδία που 
αναµένουµε από την εργασία των µαθητών/-τριών: 
Στιγµιότυπο 1  

 
 Αν ο χρόνος είναι περιορισµένος, καλό είναι, ο εκπαιδευτικός να 
προετοιµάσει τη βάση,  είτε στο excel, είτε  στο «ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ». Σε 
αυτή την περίπτωση  οι µαθητές/-τριες δεν εµπλέκονται στη διαδικασία 
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εισαγωγής των αρχικών πεδίων µε τα δεδοµένα στον πίνακα, δεν 
συµµετέχουν στο σύνολο της διαδικασίας, κάτι που δεν κρίνεται θετικά.   
 
Φάση  3η (1 διδακτική ώρα) 
 
Επεξεργασία των βάσεων- Φύλλα εργασίας 
Η τάξη µας βρίσκεται στο εργαστήριο πληροφορικής χωρισµένη σε οµάδες. 
Καθοδηγούµε τις 
οµάδες   
να ανοίξουν το  
«ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ»   
µέσα από το 
«αβάκιο»,  
όπως φαίνεται στο 
στιγµιότυπο 2.  
 
 
 
                 Στιγµιότυπο 2 
 
Στην οθόνη που εµφανίζεται (Στιγµιότυπο 3) τους εξηγούµε τη λειτουργία 
των 4 ψηφίδων που θα χρησιµοποιήσουν, Βάση-Πίνακας, Ερώτηση, Σύνολο, 
Ραβδόγραµµα.  
Στιγµιότυπο 3 
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Σ� αυτό το σηµείο προτείνεται να αρχίσει ο πειραµατισµός. Μπορούν να 
θέσουν στην ψηφίδα «Ερώτηση» απλές ερωτήσεις π.χ. ΠΛΗΘ 2050 < 10 και 
να παρατηρήσουν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στην ψηφίδα «Σύνολο». Εδώ ο 
εκπαιδευτικός  θα υπενθυµίσει στους µαθητές/-τριες την έννοια «σύνολο» 
που έχουν ήδη διδαχθεί σε προηγούµενη παράγραφο του σχολικού βιβλίου 
(2.2). Θα  εισάγει επίσης, τις έννοιες 
«υποσύνολο», «τοµή» και «ένωση» 
συνόλων. Αυτές  δεν περιλαµβάνονται 
στο αναλυτικό πρόγραµµα της Β΄ 
Γυµνασίου. Θεωρούµε ότι µε 
κατάλληλες ερωτήσεις και τη βοήθεια 
των  διαγραµµάτων Venn, γίνονται 
εύκολα αντιληπτές.  
Θα µάθουν ακόµα να χρησιµοποιούν το 
λογικό τελεστή «ΚΑΙ» και να τον 
συνδέουν µε την τοµή δύο συνόλων. (Φύλλο εργασίας 1). 
 
Στο  φύλλο εργασίας 2 προτείνεται να εισάγουµε την έννοια του µέσου όρου 
βρίσκοντας π.χ. το µέσο όρο της πυκνότητας των χωρών της Ε.Ε. 
Εξηγούµε στα παιδιά πώς βρίσκεται ο µέσος όρος (υπενθυµίζουµε ότι είναι 
έννοια που έχουν συχνά χρησιµοποιήσει, όταν υπολογίζουν το µέσο όρο της 
βαθµολογίας τους), το εύρος και τη διάµεσο διαφόρων αριθµητικών 
µεταβλητών χρησιµοποιώντας την ψηφίδα σύνολο.  
Π.χ. Ερώτηση: Ποιά η µέση πυκνότητα των χωρών της ΕΕ που έχουν 
πυκνότητα µικρότερη ή ίση του 100, αν εξαιρέσουµε την ΕΕ των 15; 
Απάντηση: 20,043, όπως φαίνεται στα στιγµιότυπα παρακάτω.  

 

 
 
 

Ακολουθεί πρακτική εφαρµογή.  
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Στη συνέχεια θα προχωρήσουν στα ραβδογράµµατα, όπως φαίνεται στο 
στιγµιότυπο 4. Θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν σχέσεις ανάµεσα στις 
ποσοτικές και τις ποιοτικές µεταβλητές και θα καταλήξουν σε συµπεράσµατα.  

 
Θα ακολουθήσει, 
συζήτηση στην ολοµέλεια 
της τάξης πάνω στα 
αποτελέσµατα κάθε 
οµάδας. 
 
 
 
 
Στιγµιότυπο 4 
****************** 

Προτεινόµενες ερωτήσεις 
1. Σε ποιες χώρες της ΕΕ προβλέπεται αύξηση του πληθυσµού από το 

2020 έως το 2050;                                     (ΠΛΗΘ 50-ΠΛΗΘ 20>0) 
2. Σε ποιες χώρες της ΕΕ προβλέπεται αύξηση του πληθυσµού από το 

2020 έως το 2050 και από το 2005 έως το 2020; 
                        (ΠΛΗΘ 50-ΠΛΗΘ 20>0 και ΠΛΗΘ 20-ΠΛΗΘ 05>0) 

3. Σε ποιες χώρες της ΕΕ προβλέπεται µείωση του πληθυσµού από το 
2020 έως το 2050 και αύξηση από το 2005 έως το 2020; 
                        (ΠΛΗΘ 50-ΠΛΗΘ 20<0 και ΠΛΗΘ 20-ΠΛΗΘ 05>0) 

     κ.λ.π. 
4. Αν θεωρήσουµε ως χώρα την ΕΕ ΤΩΝ 15 τι συµπέρασµα µπορούµε να 

βγάλουµε για την πυκνότητά της το 2005, 2020 και 2050 αντίστοιχα 
αν τη συγκρίνουµε µε τη χώρα που έχει µέγιστη πυκνότητα σε κάθα 
περίπτωση; 

5. Ποιες είναι οι 5 χώρες µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα το έτος 2005, αν 
εξαιρέσουµε την ΕΕ των 15; 
                                    (ΠΥΚΝ 2005 >= 193 και ΧΩΡΑ!=ΕΕ ΤΩΝ 15) 

6. Οι 5 πιο πυκνοκατοικηµένες χώρες διατηρούν τη θετική εξέλιξη 
(αύξηση) του πληθυσµού τους από το 2005 στο 2050; 
(ΠΥΚΝ 2005 >= 193 και ΧΩΡΑ!=ΕΕ ΤΩΝ 15 και ΠΛΗΘ 50-ΠΛΗΘ 
05>0) 
Όµοια: 

7. Οι 5 πιο αραιοκατοικηµένες χώρες διατηρούν τη µείωση του 
πληθυσµού τους από το 2005 στο 2050; 
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8. Οι 5 µεγαλύτερες σε έκταση χώρες ήταν  πυκνοκατοικηµένες το 
2005;

 
9. Ποιά η µέση πυκνότητα των χωρών της ΕΕ που έχουν πυκνότητα 

µικρότερη ή ίση του 100, αν εξαιρέσουµε την ΕΕ των 15; 
κ.λ.π. 

****************** 
Επέκταση της δραστηριότητας 
 
Όσον αφορά το κοινωνικό µέρος του προβλήµατος, υπάρχει η δυνατότητα να 
ερευνήσουµε το δηµογραφικό πρόβληµα σε παγκόσµιο επίπεδο και να 
καταλήξουµε σε συµπεράσµατα για τις Ηπείρους. 
Επίσης µπορούµε να προσθέσουµε πεδία που θα αφορούν το ΦΥΛΟ ή την 
ΗΛΙΚΙΑ του πληθυσµού ή άλλα, ώστε να κάνουµε τις ανάλογες συσχετίσεις. 
 Όσον αφορά το λογισµικ

εξεργαστής βάσεων» από το 
m
Ε

∆ηµιουργείται

οποίο ανοίγουµε µε το Exc
στούµε τα 

ή να εισάγουµε τα αριθµητικά δεδοµένα µας στον πίνακα του εκπαιδευτικού 

ό και την επεξεργασία στον Η/Υ, µπορούµε να 
κάνουµε εξαγωγή των βάσεων στο Excel.  
Στην ψηφίδα «Επ
enu επιλέγουµε Βάση και Εξαγωγή πίνακα. 

πιλέγουµε το κόµµα «,» ως διαχωριστικό πεδίων 
και στο παράθυρο που ακολουθεί για 
χρήση 
εισαγωγ
επιλέγουµε 
«ΝΑΙ». 

ένα αρχείο
text (txt) το 
el.  

Έπειτα µπορούµε να επεξεργα

ικών 

 
 

δεδοµένα - στοιχεία µας µε το Excel 
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λογισµικού Function Probe και από εκεί µε αποστολή στο γράφηµα να 
µελετήσουµε τη σχέση τους µε τα εργαλεία του µετασχηµατισµού και της 
µετατόπισης.  
 
Περιγραφή υλοποίησης � νύξεις  

 αξιολόγηση της δραστηριότητας που θα ζητηθεί να γίνει από τους 
υνατότητα διόρθωσης λαθών, παραλείψεων 

υ εκπαιδευτικού, 
κ ευ

ι να ακολουθεί τους εξής άξονες: 

Η
µαθητές/-τριες θα µας δώσει τη δ
και ατελειών που πιθανότατα υπάρχουν στο σχεδιασµό της. 
Κατ� αυτή την έννοια η αξιολόγηση θα αποτελέσει µια πηγή 
επανατροφοδότησης της διδασκαλίας και βελτίωσης τόσο το
όσο και της ε παιδ τικής διαδικασίας. 
Η αξιολόγηση, όπως προαναφέρθηκε, προτείνεται να γίνει µετά την 
ολοκλήρωση της όλης δραστηριότητας κα

 Να ζητηθεί να σχολιάσουν τις εντυπώσεις τους από το µάθηµα, από 
την εργασία τους σε οµάδες, από

 Να είναι ανώνυµη από πλευράς των παιδιών, ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης.  

ρείχε η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της µάθησης 
και την κατανόηση εννοιών.  

 Να σχολιάσουν κατά πόσο θα επιθυµούσαν επανάληψη παρόµοιας 
δραστηριότητας.  

 τη διευκόλυνση ή όχι που τους 
πα

 Να κάνουν προτάσεις για βελτίωση και εξέλιξη της διαδικασίας.   
************ 

Φύλλο εργασίας 1 
******

Ηµεροµηνία: 
ικές ώρες 

Ονοµατεπώνυµο: 

∆ιάρκεια: 2 διδακτ
 
Ενέργειες 
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1. Να υποβάλλετε απλές ερωτήσεις στην ψηφίδα «Ερώτηση» και να 

την ψηφίδα «Σύνολο» να 
 

εί µια έλλειψη 

στο ΠΛΗΘ 2050, click στο 

όσα στοιχεία εµφανίζονται στην  «Σύνολο»:  �������..  

πατήστε το εικονίδιο     στην ψηφίδα Σύνολο, όπως 

κά ι 

 
Τι αποτυπώνει ο αριθµός µέσα 

ώτηση από 
 

σία σχεδιάζοντας δύο 
λλείψεις και θέτοντας δύο 

παρατηρήσετε πως οι απαντήσεις τους εµφανίζονται στην ψηφίδα «Σύνολο». 
 
Σ
κάνετε click, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.  
Θα εµφανιστ
χωρίς κουκίδες στο εσωτερικό 
της.  
 
 
 
 

2. Στην ψηφίδα «Ερώτηση» κάντε double click 
«>=» και double click στο «42,8» που είναι ο προβλεπόµενος πληθυσµός της 
Ισπανίας. Πατήστε στο εικονίδιο  που βρίσκεται πάνω αριστερά στο 
παράθυρο και παρατηρήστε την ψηφίδα «Σύνολο».  
 
Π ψηφίδα
Πόσα είναι µπλε και τι παριστάνουν:                      �������.. 
Πόσα είναι µαύρα και τι παριστάνουν:                      �������.. 
 
Στη συνέχεια 

παραπάνω και εµφανίστε µια έλλειψη.  Μετά ντε πάλ click 
ώστε να εµφανιστεί η ερώτησή σας στην ψηφίδα σύνολο και  

επιλέξτε «µέτρηση» στη λίστα που εµφανίζεται. 

στην έλλειψη;        �������..�������.. 

 θα 
Τι αποτυπώνει ο αριθµός έξω από την έλλειψη;    �������..�������.. 
Αν στην προηγούµενη ερώτηση προσθέσουµε: και ΧΩΡΑ!= ΕΕ ΤΩΝ 15 τι
αλλάξει στην ψηφίδα «Σύνολο»;           ............................................................... 
 
3. Σβήστε την ερ
τον πίνακα. Επαναλάβετε τη
διαδικα
ε
ερωτήσεις: 
α. ΠΛΗΘ 2050 >= 42,8 και 

ΧΩΡΑ!= ΕΕ ΤΩΝ 15     και  
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β. ΕΚΤΑΣΗ >= 338.144 και  ΧΩΡΑ!= ΕΕ ΤΩΝ 15  

Παρατηρήστε την ψηφίδα «Σύνολο» που θα πρέπει να µοιάζει µε την εικόνα 

και απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

 Τι παριστάνει η επάνω έλλειψ
......... ...................... ..... ............... ......................................................................... 
  Τι παριστάνει η κάτω έλλειψη:���������������������...� 

�� � � � �

η:���������������������. 
... . .. . .

��� ������� � ���� ��������������...................................... 
  Τι παριστάνει και πως ονοµάζεται η πράσινη 

περιοχή:�� �� ��� ��� �� ���������� ��� ��� �������� �� �����
����.......................................................................................................................... 

  Σε τι αντιστοιχεί το ΚΑΙ ανάµεσα στις δύο 
ερωτήσεις;�������������.............................................................................. 

 Τι παριστάνουν τα στοιχεία που βρίσκονται έξω από τις 
ελ ειλείψ ς;��������.............................................................................................
......�����������������������������������................................ 
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία µε δικές σας ερωτήσεις και 

µ
4. 

Φύλλο εργασίας 2  
 
νοµατεπώνυµο: 

ική ώρα 

καταγράψτε τα συ περάσµατά σας. 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

****************** 

Ο
Ηµεροµηνία: 

ιδακτ∆ιάρκεια: 1 δ
 
Ενέργειες 
Εύρεση µέσου όρου:  

θέλουµε να βρούµε το µέσο όρο των πυκνοτήτων των Ας υποθέσουµε ότι  
χωρών της ΕΕ. Φτιάχνουµε στο «Σύνολο» µια καινούρια έλλειψη. Θέτουµε 
στην «Ερώτηση» τη σχέση  ΧΩΡΑ!= ΕΕ ΤΩΝ 15 και ΠΥΚΝ 2005>0 και την 
περνάµε στο σύνολο.   
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Πρασινίζουµε την έλλειψη. Πατάµε εδώ και µετά και επιλέγουµε «Μέσος 

  

ε παρόµοιο τρόπο 

ε

Ερώτηση Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μεγαλύτερος Μικρότερος Εύρος 

όρος» 

1. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:  

 
 
Μ
µετράµε τις τιµές, 
βρίσκουµ  τη µεσαία, 
τη µικρότερη και τη 
µεγαλύτερη τιµή. 
 
 
 
 
 

  

Μέσος Πληθυσµός      
2005 
Μέσος Πληθυσµός      
2020 
Μέσος Πληθυσµός      
2050 
Μέση Έκταση      

Μέση Πυκνότητα       

οδηγήσει2. Η ψηφίδα ραβδόγραµµα µπορεί να µας  επίσης στην εξαγωγή 
συµπερασµάτων.  
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ό τ ν έρευνά σας ι συµπεράσ ατα π οκύ τουν για τη  ύπαρξη ή µη 
ογραφικού προβλήµατος στην Ευρώπη; 

Τι πληροφορίες παίρνουµε από το παραπάνω ραβδόγραµµα; 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

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

Φτιάξτε δικά σας ραβδογράµµατα και περιγράψτε τις πληροφορίες που 
αντλούµε από καθένα από αυτά.  
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 
3. Απ η  τ µ ρ π ν
δηµ

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

Βιβ

 
 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
****************** 
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