
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

« Μαθηματικά  και  Αξίες  
 στην  Εκπαίδευση  για  το Περιβάλλον και την Αειφορία »

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Μ. 424Μ/2009017

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδωροπούλου Έλενα Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Επιβλέπουσα

Καλαβάσης Φραγκίσκος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέλος 

Καΐλα Μαρία Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέλος 

ΡΟΔΟΣ, 2011



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                    Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία  επιδιώκει την 

κοινωνική και οικονομική ευημερία  όλων των πολιτών, χωρίς όμως  την εξάντληση 

των  φυσικών  πόρων  και  την  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος,  ώστε  να  έχουν  τη 

δυνατότητα   και   οι  μελλοντικές  γενιές  να  απολαύσουν  εξίσου  τα  φυσικά  αγαθά. 

Προς  το σκοπό αυτό έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τον προσανατολισμό σε αξίες, με 

την  έννοια  ότι  εκπαιδεύει  τους  πολίτες  ώστε  να  μπορούν  να  διερευνούν  και  να 

αναλύουν κριτικά τις αξίες που κρύβονται πίσω από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήματα, τις αξίες αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις  αλλά και τις προσωπικές τους 

αξίες.

                    Τα Μαθηματικά  που διδάσκονται στο σχολείο είναι ένα μάθημα για το 

οποίο κυριαρχεί η εντύπωση ότι είναι υπεράνω πολιτισμού και άνευ αξιών. Την άποψη 

αυτή κατέρριψε με την έρευνα που ξεκίνησε ο Bishop(1988), ο οποίος  υποστήριξε ότι 

η μαθηματική σκέψη έχει κοινωνική και πολιτισμική διάσταση  και ότι στο μάθημα 

των Μαθηματικών μεταφέρονται αξίες στους μαθητές. Κατέταξε δε τις αξίες αυτές σε 

τρεις  κατηγορίες:  τις  γενικές  εκπαιδευτικές,  τις  καθαρά  μαθηματικές  και  τις 

μαθηματικές εκπαιδευτικές. Οι καθαρά μαθηματικές αξίες, κατά  Bishop, είναι αυτές 

που  υιοθετήθηκαν  από  τους  μαθηματικούς   που   δημιούργησαν  τα  ονομαζόμενα 

«Δυτικά»  Μαθηματικά  και  είναι  ο  ορθολογισμός,  ο  αντικειμενισμός,  ο  έλεγχος,  η 

πρόοδος, η ευρύτητα και το μυστήριο.

                    Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε καταρχήν να αναδειχθούν από τη 

Διδακτική  των  Μαθηματικών  δραστηριότητες  οι  οποίες  να  εξασκούν  τους  μαθητές 

στην απόκτηση των αξιών αυτών. Η Λογική, η Κριτική, η Προβλεπτική, η Ευρετική, η 

Μεταφραστική, η Δημιουργική  δραστηριότητα  κατά  Gras περιέχουν ασκήσεις που 

εκπαιδεύουν  τους  μαθητές  στις  αξίες  κατά  Bishop.  Στη  συνέχεια  διατυπώθηκαν 

διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και  έγινε προσπάθεια να ανιχνεύσουν οι μαθητές 

τις   μαθηματικές  αξίες  μέσα  στα   περιβαλλοντικά  αυτά  ζητήματα.  Πράγματι   οι 

μαθητές  εντόπισαν  τις  προαναφερόμενες  αξίες   και  περισσότερο   την  αξία  του 

ορθολογισμού και του ελέγχου.

                    Η διαπίστωση ότι στο μάθημα των Μαθηματικών μεταφέρονται αξίες και  

ότι  οι  αξίες  αυτές  εντοπίζονται  σε  περιβαλλοντικά  θέματα,  ανοίγει  νέους  τρόπους 

σύνδεσης των Μαθηματικών με την ΕΠΑ. Τα Μαθηματικά δεν ενισχύουν την ΕΠΑ 



μόνο  με  επιστημονικές  γνώσεις  αλλά  μπορούν  να  διαδραματίσουν  ρόλο  στην 

διαμόρφωση  αξιών  καθοριστικών για  μια  αειφορική  ανάπτυξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

                    Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) είναι η 

μετεξέλιξη  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  και  τις 

απαιτήσεις  της εποχής.  Βέβαια οι διεθνείς  οργανισμοί  χρησιμοποιούν πλέον σχεδόν 

αποκλειστικά  τον  όρο  «Εκπαίδευση  για  την  Αειφόρο  Ανάπτυξη»  αλλά  αυτό  δεν 

σημαίνει ότι ο κάθε ερευνητής δεν μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές ως προς την 

ορολογία εφόσον τις τεκμηριώσει.

                    Η επιλογή του όρου «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» 

στον τίτλο του θέματος της μεταπτυχιακής αυτής έγινε για συγκεκριμένους λόγους. 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνιστά έναν τίτλο συμβιβαστικό ανάμεσα στο παλιό που 

αποδίδεται με τον όρο περιβάλλον και στο νέο που αποδίδεται με τη λέξη αειφορία. 

Ένας  δεύτερος  λόγος  είναι  η  ταύτιση  με  την  άποψη  της  Βρετανίδας  ερευνήτριας 

Palmer ότι η πλήρης απάλειψη του όρου «περιβάλλον» και η χρήση μόνο του όρου 

«αειφορία» ίσως να επιφέρει αμηχανία και σύγχυση στον εκπαιδευτικό κόσμο γιατί δεν 

παρακολουθούν όλοι ενδελεχώς τις εξελίξεις ούτε στον ερευνητικό ούτε στο διεθνή 

χώρο.  Ο  τρίτος  όμως  και  ουσιαστικός  λόγος  είναι  ότι  η  ΕΠΑ  εμπεριέχει  μεν  τα 

χαρακτηριστικά  της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  αλλά το  καινούργιο  που  φέρνει 

είναι ότι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τοποθετείται ο προσανατολισμός 

της σε αξίες υπό το πρίσμα των νέων διαστάσεων που εισάγει η έννοια της αειφορίας.

                    Η έννοια της αειφορίας έχει ως βασικές κατευθύνσεις, τον περιορισμό της  

φτώχειας και τη μη εξάντληση των φυσικών πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η ευημερία 

και η κοινωνική δικαιοσύνη της παρούσας γενεάς αλλά και των μελλοντικών. Αλλά για 

να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται οι πολίτες να είναι εφοδιασμένοι με τέτοιες ικανότητες 

ώστε να μπορούν να διερευνούν και να αναλύουν κριτικά τις αξίες που κρύβονται πίσω 

από  τα  περιβαλλοντικά  και  κοινωνικά  ζητήματα,  να  αναλύουν  κριτικά  τις  κοινά 

παραδεκτές  κοινωνικές  αξίες  και  τα  στερεότυπα,  αλλά  και  να  διασαφηνίζουν  τις 

προσωπικές  τους  αξίες,  στάσεις  και  συμπεριφορές.  Έτσι  δικαιολογείται  γιατί  η 

εκπαίδευση σχετικά με τις αξίες είναι  πολύ σημαντική στην ΕΠΑ. 

                    Η σύνδεση της ΕΠΑ με τα Μαθηματικά είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού η  

διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει την πρώτη επιστρατεύει τα Μαθηματικά για να 



κατανοηθούν τα σύνθετα και πολυδιάστατα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο πλαίσιο της 

τυπικής  εκπαίδευσης,  τα Μαθηματικά συμβάλουν στη μελέτη των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να αντιληφθεί με τη βοήθεια των 

αντίστοιχων  μαθηματικών  γνώσεων  που  αποκτά  σε  κάθε  τάξη,  το  μέγεθος  της 

υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος.  Ήδη  στην  Αμερική  επιχειρείται  να  εισαχθεί  στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο όρος των Περιβαλλοντικών Μαθηματικών. Στο βιβλίο 

με  τον  τίτλο  «Environmental mathematics in the classroom»  (B.A.Fusaro and 

P.C.Kenschaft,2003) επιλύονται περιβαλλοντικά προβλήματα με πραγματικά δεδομένα 

από επίσημες πηγές και με τη χρήση μαθηματικών γνώσεων που διδάσκονται στην 

τάξη,  προκαλώντας  αφενός  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  για  το  περιβάλλον  και 

αφετέρου δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εφαρμόσουν τη μαθηματική θεωρία 

σε πραγματικές καταστάσεις.           

                    Τα Μαθηματικά είναι ένα από τα βασικά μαθήματα της Εκπαίδευσης σε 

όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου. Είναι αναγνωρισμένη η συμβολή τους 

στην πρόοδο όλων των επιστημών και εξίσου αναγνωρισμένη η συμβολή τους στην 

επίλυση  των  σύνθετων  περιβαλλοντικών  προβλημάτων.  Η  Εκπαίδευση  για  το 

Περιβάλλον  και  την  Αειφορία   με  τον  ολιστικό,  συστημικό,  διαθεματικό  και 

διεπιστημονικό χαρακτήρα της έχει  ανάγκη τόσο τις  φυσικές  επιστήμες όσο και τις 

επιστήμες της αγωγής. Όμως το ζητούμενο είναι η συμβολή αυτή των Μαθηματικών 

στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία να μη γίνεται μόνο δια μέσου 

των επιστημονικών γνώσεων. 

                    Από την άλλη, για τα Μαθηματικά επικρατεί η στερεότυπη άποψη, ακόμη  

και μεταξύ των εκπαιδευτικών, ότι από τη φύση τους είναι υπεράνω πολιτισμού και 

άνευ αξιών και ότι ένας μαθηματικός την ώρα της διδασκαλίας ενδιαφέρεται μόνο να 

μεταδώσει  τις  μαθηματικές  έννοιες  στο μαθητή και  δεν αποσκοπεί  στη διδασκαλία 

κάποιων αξιών (Bishop,2001). Όμως αφού τα Μαθηματικά εντάσσονται στο σύστημα 

του  σχολείου,  εκ  των  πραγμάτων  μεταφέρουν  κάποιες  αξίες,  είτε  μέσα  από  το 

πρόγραμμα του σχολείου είτε  μέσα από τη συμπεριφορά του μαθηματικού είτε  και 

μέσα   από  το   παραπρόγραμμα.  Αυτό  που  πραγματικά  εγείρει  έναν  ερευνητικό 

προβληματισμό είναι αν υπάρχει συνδυασμός διδασκαλίας των Μαθηματικών με αξίες, 

αν  δηλαδή  την  ώρα  που  διδάσκει  ο  μαθηματικός  τις  μαθηματικές  σχέσεις  γίνεται 

έμμεσα διδασκαλία αξιών τέτοιων,  που να οφείλονται  αποκλειστικά  στη φύση του 

μαθήματος. 



                

                Η σημασία που αποδίδεται στις αξίες μέσα στην ΕΠΑ και η δυνατότητα 

διδασκαλίας αξιών στα Μαθηματικά οδήγησε στην παρούσα ερευνητική εργασία που 

έχει ως βασικό σκοπό να αναδείξει το αξιακό υλικό στα Μαθηματικά σε συσχετισμό με 

το  αξιακό  υλικό  που  εμπεριέχεται  στην  ΕΠΑ.  Το  βασικό  ερευνητικό  επομένως 

ερώτημα είναι διπλό: αφενός εάν οι αξίες αποτελούν εγγενές τμήμα στη διδασκαλία 

των Μαθηματικών και εάν οι αξίες τις οποίες προωθούν τα Μαθηματικά θα μπορούσαν 

να συνδυαστούν με τις αξίες  στην ΕΠΑ.

               Μια τέτοια προοπτική σίγουρα θα είναι προς όφελος της ΕΠΑ. Αν στη 

διδασκαλία των Μαθηματικών γίνεται και διδασκαλία αξιών και οι αξίες αυτές είναι 

ήδη  αποδεκτές  στην  ΕΠΑ  ή  μπορούν  να  ενσωματωθούν  ως  νέες  αξίες,  τότε  τα 

Μαθηματικά θα μπορούν να στηρίζουν την ΕΠΑ όχι μόνο επιστημονικά αλλά και δια 

μέσου των κοινών αυτών αξιών. Η παραπάνω εικασία δεν έχει αποτυπωθεί σε άλλες 

ερευνητικές εργασίες και  διαθέτει πρωτοτυπία ως ιδέα αλλά και ως εφαρμογή.

                Οι  στόχοι  της  ερευνητικής αυτής εργασίας είναι: 

 ●  να αναγνωριστεί η έννοια της αξίας στην  ΕΠΑ

 ●  να αναδειχθεί η αξιακή προδιάθεση στην ΕΠΑ και η αναγνώριση των βασικών 

     αξιών που εμπεριέχονται σε αυτό το πεδίο

 ●  να  αναδειχθεί το αξιακό υλικό στα Μαθηματικά 

 ●  να γίνει κατανοητό με ποιο τρόπο η Διδακτική των Μαθηματικών ενσωματώνει   

     την αξιακή παράμετρο και να γίνει φανερή η δυνατότητα ανάδειξης διδασκαλίας   

     αξιών στα Μαθηματικά  μέσα  από μαθηματικές δραστηριότητες

 ● να επιχειρηθεί συνδυαστική προσέγγιση αξιών στα Μαθηματικά με ΕΠΑ

               Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της ερευνητικής αυτής εργασίας, 

διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα, η οποία σε γενικές γραμμές άρχισε με την ιστορική 

αναδρομή της ΕΠΑ και συνεχίστηκε με την καταγραφή των χαρακτηριστικών της και 

ειδικά  του  τρόπου  με  τον  οποίο  προσεγγίζει  την  κριτική  της  θεωρία  και  το 

δημοκρατικό της πλαίσιο. Ακολούθησε αναλυτική περιγραφή του προσανατολισμένου 

σε αξίες χαρακτήρα της ΕΠΑ και έγινε προσπάθεια αναγνώρισης των βασικών αξιών 

της. Τέλος, εντοπίστηκαν βιβλιογραφικά τα αξιακά χαρακτηριστικά στα Μαθηματικά 

και  επιχειρήθηκε  ανάδειξή  τους  με  μαθηματικές δραστηριότητες.  Η δε  προσέγγιση 

αξιών στα Μαθηματικά με ΕΠΑ πραγματοποιήθηκε με πειραματική διδασκαλία στο 

μάθημα των Μαθηματικών.

               



                      Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική έρευνα 

είναι τα εξής:

1)  Στην  ΕΠΑ   το  ατομικό  και  κοινωνικό  σύστημα  αξιών  αποτελεί  τον  βασικό 

παράγοντα  που  προσδιορίζει  το  είδος  των  σχέσεων  ανθρώπου,  κοινωνίας  και 

περιβάλλοντος  και οι αξίες  αποτελούν τα κριτήρια των περιβαλλοντικών επιλογών 

που γίνονται από τα άτομα και την κοινωνία

2) Για την ΕΠΑ η εκπαίδευση αξιών είναι αναγκαία για να αναπτυχθεί η ικανότητα της 

κριτικής   ανάλυσης   των  αξιών  που  κρύβονται  πίσω από   τα  περιβαλλοντικά  και 

κοινωνικά ζητήματα. Το σύνολο των αξιών της αειφορίας, εκτός από τις ηθικές  και τις 

κοινωνικές αξίες, περιλαμβάνει  και  ένα πλέγμα αξιών που θεωρούνται  βασικές αξίες 

της αειφορίας. Αυτές είναι οι αξίες της αλληλεγγύης, της οικολογικής και κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της ανεκτικότητας και της δημοκρατίας από τη μια μεριά και από την 

άλλη είναι ο  κριτικός στοχασμός, η αυτονομία και η υπευθυνότητα(Φλογαίτη,2009)

3) Τα  Μαθηματικά,  σε αντίθεση με την επικρατούσα  εντύπωση  ότι είναι άνευ αξιών, 

διαθέτουν αξιακό υλικό. Αυτό αναδείχτηκε από τον ερευνητή  Bishop(1988) ο οποίος 

υποστήριξε ότι στην εκπαίδευση για τα Μαθηματικά διδάσκονται τρία είδη αξιών: ι) οι 

γενικές  εκπαιδευτικές  αξίες,  που συνδέονται  με τις  γενικές  κοινωνικές   αξίες, ιι)  οι 

καθαρά μαθηματικές αξίες, που υιοθετήθηκαν από τους μαθηματικούς που ανέπτυξαν 

τα ονομαζόμενα  «Δυτικά»  Μαθηματικά και ιιι) οι  μαθηματικές  εκπαιδευτικές  αξίες, 

που  σχετίζονται  με   τους  κανόνες  και  τις   πρακτικές  της  διδασκαλίας  των 

Μαθηματικών  στο  σχολείο  όπως  υποστηρίζονται  από  τα  βιβλία,  τα  αναλυτικά 

προγράμματα  κ.τ.λ.

4) Η προσπάθεια  διδασκαλίας των «μαθηματικών αξιών»  ανέδειξε από τη Διδακτική 

των Μαθηματικών μια σειρά από μαθηματικές δραστηριότητες, οι οποίες  εμπεριέχουν 

ρήματα τα οποία εκφράζουν τη συμπεριφορά που αναμένεται  να παρουσιάσει  ένας 

μαθητής  μετά την εξάσκηση στις μαθηματικές αξίες κατά Bishop. Οι δραστηριότητες 

αυτές είναι οι δραστηριότητες κατά Gras, οι οποίες ανταποκρίνονται στου διδακτικούς 

στόχους κατά Gras.

                     Σε παράρτημα αποτυπώνεται η πειραματική διδασκαλία που έγινε στους 

μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου, με στόχο την ανίχνευση, αναγνώριση και 

επιβεβαίωση  συγκεκριμένων  χαρακτηριστικών-αξιών  σε  επιλεγμένες  μαθηματικές 

ασκήσεις,  ενώ  στη  συνέχεια  της  πειραματικής  διδασκαλίας  έγινε  διερεύνηση  των 

πεποιθήσεων των μαθητών για τον πιθανόν εντοπισμό αυτών των χαρακτηριστικών 

μέσα σε περιβαλλοντικά  ζητήματα προκειμένου να συνδεθούν τα Μαθηματικά με την 



Εκπαίδευση  για  το  Περιβάλλον  και  την  Αειφορία  (βλ.  Παράρτημα  1:περιγραφή 

διδασκαλίας και παρουσίαση φυλλαδίου εργασίας).

Η πειραματική διδασκαλία ακολούθησε τα παρακάτω στάδια:

Α)  Πραγματοποιήθηκαν  δύο  διδακτικές  ώρες,  όπου  επιλύθηκαν  ειδικά  επιλεγμένες 

ασκήσεις των μαθηματικών μέσα από ένα φύλλο ασκήσεων

Β) Ανατέθηκε στους μαθητές της Α΄ Λυκείου να φέρουν στοιχεία για τον πληθυσμό 

της Ρόδου τα τελευταία χρόνια και έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών πάνω σε 

ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και μετά προσέγγιση γραμμικής συνάρτησης   και 

στο τέλος  συζήτηση για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες 

της αύξησης του πληθυσμού της Ρόδου.

Επίσης  ανατέθηκε  στους  μαθητές  της  Β΄  Λυκείου  να  φέρουν  στοιχεία  για  τον 

πληθυσμό της Γης τα τελευταία χρόνια και έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών 

πάνω  σε  ένα  σύστημα  ορθογωνίων  αξόνων  και  μετά  προσέγγιση  εκθετικής 

συνάρτησης   και   στο  τέλος  συζήτηση  για  τις  περιβαλλοντικές,  οικονομικές  και 

κοινωνικές συνέπειες της αύξησης του πληθυσμού της Γης.

Γ) Μοιράσθηκε στους μαθητές ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα 2) το οποίο περιείχε 

μια σειρά από περιβαλλοντικά ζητήματα με την υπόδειξη να ανιχνεύσουν οι μαθητές 

συγκεκριμένα αξιακά χαρακτηριστικά πίσω από τις λέξεις. 

Σύμφωνα με τη μελέτη των αποτελεσμάτων από τη στατιστική επεξεργασία που έγινε 

(βλ  Παράρτημα  3:  πίνακες  και  γραφήματα)  τα  βασικά  συμπεράσματα  από  την 

πειραματική διδασκαλία είναι τα εξής:

ι)  οι  μαθητές   έλυσαν  επιλεγμένες  μαθηματικές  ασκήσεις  και  ανίχνευσαν  τις 

μαθηματικές αξίες κατά Bishop

ιι) οι μαθητές αναγνώρισαν τη συμβολή του ελέγχου και της πρόβλεψης, με τη βοήθεια 

των γραφικών παραστάσεων, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων

ιιι) οι  μαθητές  εντόπισαν  «μαθηματικές αξίες»  σε  περιβαλλοντικά ζητήματα.



3.            ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ

             ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

               Στην πειραματική διδασκαλία έγινε καταρχήν προσπάθεια να αντιληφθούν οι 

μαθητές  ότι  στα  Μαθηματικά  μέσω  ασκήσεων  και  προβλημάτων  καλλιεργούνται 

ορισμένες δεξιότητες-αξίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να βρίσκουν λύσεις και στα 

προβλήματα που θα  αντιμετωπίζουν  ως αυριανοί  πολίτες.  Επιλέχτηκε  η   ταξινομία 

κατά Gras ως η πλέον κατάλληλη ταξινομία διδακτικών στόχων για αυτής της μορφής 

διδασκαλίας. Ο λόγος είναι ότι η ταξινομία στόχων κατά  Gras συγκεντρώνει όλα τα 

ρήματα  που  εκφράζουν  τους  διδακτικούς  της  στόχους  και  τα  κατατάσσει  σε 

δραστηριότητες, οι οποίες προσεγγίζουν πολύ τις αξίες κατά Bishop. Για παράδειγμα 

υπάρχει  η  δημιουργική,  η  προβλεπτική,  η  κριτική,  η  μεταφραστική,  η  ευρετική,  η 

λογική   δραστηριότητα κατά  Gras και στις οποίες δραστηριότητες ανταποκρίνονται 

ασκήσεις τόσο  από την ύλη των Μαθηματικών του Γυμνασίου όσο και από την ύλη 

του Λυκείου. 

                 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα με βασικό στόχο, να 

αντιληφθούν οι μαθητές ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν 

αν όχι να περιοριστούν με τον έλεγχο και την πρόβλεψη που μπορεί να γίνει με τη 

βοήθεια  των  Μαθηματικών.  Δόθηκε  φυλλάδιο  εργασίας  στο  οποίο  έκαναν  χρήση 

γραμμικής  και  εκθετικής  συνάρτησης  για  να  ελέγξουν  και  να  προβλέψουν  την 

πληθυσμιακή  αύξηση.

Πραγματοποιήθηκαν   2   δραστηριότητες:

1  η   δραστηριότητα   :  «Μαθηματικά και αξίες»

Θεματική Ενότητα: «Αξίες  κατά Bishop» 

Τίτλος δραστηριότητας:  Ανίχνευση των αξιών κατά Bishop  μέσα σε ασκήσεις των 

Μαθηματικών του Λυκείου

Τεχνική:  Καθοδηγούμενη ανακάλυψη. 

Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα:  Τα βιβλία  των  Μαθηματικών  της  Α΄  και   Β΄  Λυκείου-

φυλλάδιο με ασκήσεις  

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 2  διδακτικές ώρες 

Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα  επιδιώκεται  οι  μαθητές 

● να  εντοπίσουν ποια από τις  έξι αξίες του Bishop κρύβεται πίσω από κάθε άσκηση

● να αντιληφθούν ότι  με την επίλυση των μαθηματικών ασκήσεων καλλιεργούνται 

ασυνείδητα  ορισμένες  δεξιότητες-αξίες      



 Περιγραφή: Επιλέχτηκαν ασκήσεις από την ύλη των Μαθηματικών της Α΄ και Β΄ 

Λυκείου  και  επιλύθηκαν  μέσα  στην  τάξη.  Στο  τέλος  κάθε  άσκησης  οι  μαθητές 

διατύπωναν ποιο κατά την άποψη τους από τα έξι χαρακτηριστικά-αξίες κατά Bishop 

ανιχνεύανε στην όλη διαδικασία. Για παράδειγμα δόθηκε η παρακάτω άσκηση:
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και ρωτήθηκαν οι μαθητές πώς έγινε και βγήκε ότι το μηδέν ισούται με το ένα. Από τη 

συζήτηση προέκυψε το συμπέρασμα ότι δεν έγινε έλεγχος την ώρα της διαίρεσης, αν 

δηλαδή  έγινε  διαίρεση  με  μη  μηδενικό  αριθμό.  Έτσι  αναδεικνύεται  ως  ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της άσκησης αυτής, ο έλεγχος, ο οποίος αν δεν εφαρμοστεί, εξάγονται 

λάθος διαπιστώσεις.  

2  η   δραστηριότητα    : « Έλεγχος- πρόβλεψη» 

Παράδειγμα 1 

Θεματική Ενότητα:  Έλεγχος- πρόβλεψη : Παράδειγμα  1

Τίτλος δραστηριότητας:  « Η άβολη αλήθεια» 

Τεχνική: Προβολή ταινίας- συζήτηση καθηγητή με τους μαθητές 

Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα: Το DVD  του Αλ Γκορ «The inconvenient truth»

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος:  2 ώρες 

Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα  επιδιώκεται οι μαθητές :

●   να ευαισθητοποιηθούν, βλέποντας στην οθόνη, τις συνέπειες από την   

      υπερθέρμανση    της Γης

●   να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν οι άνθρωποι, αν θελήσουν,  να 

     περιορίσουν τις   εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα

●   να αντιληφθούν από τα λεγόμενα του Αλ Γκορ, ότι πολλές φορές οι 

      πολιτικοί αναγκάζουν τους επιστήμονες να μην διαρρέουν πληροφορίες για την 

      καταστροφή του περιβάλλοντος, επειδή έχουν τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα

●    να αντιληφθούν τη δύναμη και τη δυνατότητα που έχουν οι επιστήμονες 

       να ελέγχουν και να προβλέπουν την πορεία της κλιματικής εξέλιξης

●    να αντιληφθούν τη χρησιμότητα των γραφικών παραστάσεων  των 

       γραμμικών και εκθετικών συναρτήσεων,  που διδάσκονται στα Μαθηματικά 

●     να πληροφορηθούν για τα, όπως κατονομάζονται στην ταινία, 

       «υπολογιστικά  μοντέλα»  



Περιγραφή:  Οι  μαθητές  και  των  δύο  τάξεων  παρακολούθησαν  την  προβολή  της 

ταινίας του Αλ Γκορ με κεντρικό θέμα την υπερθέρμανση της Γης, τα αίτια και τις 

συνέπειες.  Ως  βασική  αιτία  της  υπερθέρμανσης  παρουσιάζεται  η  αύξηση  των 

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και μάλιστα με χρονοδιαγράμματα φαίνεται ότι 

θερμοκρασία και διοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζουν την ίδια εκθετική αύξηση κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Τυφώνες, καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι,  λιώσιμο 

των πάγων, ξηρασία, βροχοπτώσεις περιγράφονται ως συνέπειες της υπερθέρμανσης. 

Αυτή  η  κλιματική  αλλαγή  που  συντελείται  τα  τελευταία  χρόνια   λόγω  της 

υπερθέρμανσης δεν είναι γραμμική, όπως λέει ο Αλ Γκορ, αλλά κάνει μεγάλα άλματα. 

Προτρέπει να ακούγονται με προσοχή οι επιστήμονες όταν προειδοποιούν,   γιατί οι 

επιστήμονες  με τα υπολογιστικά τους μοντέλα μπορούν να προβλέψουν τιμές για τα 

επόμενα χρόνια. Ακούγεται χαρακτηριστικά από τον Αλ Γκορ να λέει τα λόγια του 

Τσώρτσιλ: «Η εποχή της αναβλητικότητας, των ημίμετρων, των διαψεύσεων, τελείωσε. 

Μπαίνουμε  στην  περίοδο  των  συνεπειών»  .  Χρειάζεται  λοιπόν  κατά  τον  Αλ  Γκορ 

προετοιμασία, πολιτική βούληση, αλλαγή νοοτροπίας, συνεργασία, γιατί όλο αυτό που 

θεωρούμε εμείς οι μεγάλοι ως δεδομένο ίσως να μην είναι τέτοιο για τα παιδιά μας, 

εννοώντας βέβαια το φυσικό περιβάλλον.

Παράδειγμα 2 

Θεματική Ενότητα:  Έλεγχος- πρόβλεψη : Παράδειγμα  2

Τίτλος δραστηριότητας: εκδρομή στο φράγμα του  Γαδουρά   

Τεχνική: Μετακίνηση στο προς μελέτη πεδίο

Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα: Ενημερωτικό  φυλλάδιο από την κατασκευάστρια εταιρεία

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 5 ώρες 

Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές επιδιώκεται:

● να αντιληφθούν τις επιπτώσεις  που φέρνει  η κλιματική αλλαγή και  στο νησί της 

Ρόδου

● να συνειδητοποιήσουν ότι ο πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης μπορεί να

    αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί προβληματικές καταστάσεις    

Περιγραφή: Τονίστηκε από τους ειδικούς μηχανικούς του φράγματος το πρόβλημα της 

λειψυδρίας και των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων και η αναγκαιότητα της εξοικονόμησης 

νερού λόγω της μεγάλης ξηρασίας που προβλέπεται να φέρει  η  κλιματική αλλαγή. 

Δόθηκαν  πληροφορίες  για  την  δομή  του  φράγματος  και  για  τις  οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές  συνέπειες της κατασκευής του.

Παράδειγμα 3



Θεματική  Ενότητα:  «Προσαρμογή  γραμμικής  συνάρτησης-  εκθετικής  συνάρτησης 

στο σχήμα των δεδομένων» 

Τίτλος δραστηριότητας: «Το πρώτο μας μαθηματικό μοντέλο»

Τεχνική: Καθοδηγούμενη ανακάλυψη-Συζήτηση καθηγητή με τους μαθητές 

Πηγές-Μέσα-Βοηθήματα:  Διαδίκτυο,  τετραγωνισμένο  χαρτί,  χάρακες,  μολύβια, 

φύλλο εργασίας.    

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος: 2  διδακτικές ώρες

Ειδικοί στόχοι: με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές επιδιώκεται:

● να εξασκηθούν στη μεταφορά των δεδομένων πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων

    αξόνων 

● να εξασκηθούν στη μεταφορά των δεδομένων πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων

    αξόνων με ανεξάρτητη μεταβλητή όχι το χρόνο που μαζεύτηκαν τα δεδομένα αλλά

    τον αριθμό των χρόνων από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά 

● να μάθουν να προσεγγίζουν τα δεδομένα τους με γραφικές παραστάσεις γνωστών 

    τους συναρτήσεων

● να βρίσκουν με βάση τα δεδομένα τους και την γραμμή που τα προσεγγίζει, τη

    μαθηματική σχέση που συνδέει τα δεδομένα

● να αντιληφθούν πώς τα Μαθηματικά με τη μοντελοποίηση συμβάλουν στον έλεγχο

    και την πρόβλεψη καταστάσεων 

Περιγραφή: Ανατέθηκε στους μαθητές να φέρουν πληροφορίες για τις συνέπειες του 

υπερπληθυσμού στην κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές της 

Α΄ Λυκείου να φέρουν στοιχεία για τον πληθυσμό της Ρόδου τα τελευταία χρόνια και 

έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών πάνω σε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων 

και μετά προσαρμογή της γραμμικής συνάρτησης στο σχήμα των δεδομένων και  στο 

τέλος συζήτηση για τα αποτελέσματα της πληθυσμιακής αύξησης του νησιού.

Επίσης,  ζητήθηκε  από  τους  μαθητές  της  Β΄  Λυκείου  να  φέρουν  στοιχεία  για  τον 

πληθυσμό της Γης τα τελευταία χρόνια και  έγινε παράσταση των πληροφοριών αυτών 

πάνω  σε  ένα  σύστημα  ορθογωνίων  αξόνων  και  μετά  προσαρμογή  της  εκθετικής 

συνάρτησης και στο τέλος συζήτηση για τα αποτελέσματα. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε 

με  τον προβληματισμό της αυξητικής τάσης που έχει  γενικά  ο πληθυσμός και  των 

συνεπειών που συνεπάγεται η αύξηση του πληθυσμού λόγω της υπερεκμετάλλευσης 

των  φυσικών  πόρων  για  την  ικανοποίηση  των  αναγκών  όλο   και  περισσότερων 

ανθρώπων.  



ΦΥΛΛΟ 

ΑΣΚΗΣΕΩΝ



Διάβασε κάθε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες που γίνονται  στο Μάθημα 

των Μαθηματικών και στη συνέχεια βάζοντας √  σημείωσε μέχρι

δύο από τα     παρακάτω     χαρακτηριστικά   στα οποία πιστεύεις ότι εξασκείσαι 

κυρίως κάθε φορά
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Να γράψεις το σύνολο
των πραγματικών αριθμών x ,
με 3 8x≤ ≤ ,
υπό μορφή διαστήματος  
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Παρουσίασε στους
συμμαθητές σου τη 
λύση της 

2 5 6 0x x− + =  με 
όποιο τρόπο θέλεις 

Να αποδείξεις ότι οι 
διαγώνιοι ενός ρόμβου 
τέμνονται κάθετα 



Δραστηριότητα στα 

Μαθηματικά με την 

οποία εξασκούμαι:

Στον έλεγχο

και στην

πρόβλεψη

Στην κατανόηση

και ερμηνεία

επιστημονικών

 συμβόλων

Στην παραγωγή

πρωτοπόρων

μεθόδων

και ιδεών

Στην κριτική

σκέψη και

αξιολόγηση

Στην

 πολυφωνία

και  στη

δημοκρατική 

διαδικασία 

Στο μυστήριο 

των 

Μαθηματικών

Επινόησε μια 
πραγματική 
κατάσταση που να 
αντιπροσωπεύεται 
από την ανίσωση: 

     3 ( 2) 36x − ≥

Σε οποιονδήποτε  κύκλο, αν 
διαιρέσεις το μήκος
της περιφέρειας με τη 
διάμετρο θα έχεις 
πάντα αποτέλεσμα 
ίσο με το μαγικό αριθμό
  π.  

Μετρώντας κάποιος τις 
πλευρές ενός τριγώνου βρήκε 
τα εξής μήκη: ΑΒ=5, ΒΓ=3 
και 
ΑΓ=10. Είναι δυνατόν;

Ο πληθυσμός της Γης 
αυξάνεται με ετήσιο
ρυθμό 1,7%. Το 1987
ήταν 5 δισεκατομμύρια 
κάτοικοι. Αν συνεχίζει 
να αυξάνεται με τον
ίδιο ρυθμό, ποια χρονιά  θα 
διπλασιαστεί;



ΦΥΛΛΟ      ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ  Α ΄     ΛΥΚΕΙΟΥ



Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η μαθηματική επεξεργασία δεδομένων από πραγματικές καταστάσεις ως βοήθεια 

για την  κατανόηση  περιβαλλοντικών  ζητημάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  πληροφορίες  από  πραγματικές  καταστάσεις  δοσμένες  σε  αριθμητική  μορφή 

λέγονται  δεδομένα  και  πολλά θέματα που έχουν σχέση με  τη ζωή μας  πάνω στον 

πλανήτη Γη μπορούν να ερευνηθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα.  Ένα από αυτά τα 

σημαντικά θέματα είναι  το περιβάλλον.  Στα παραδείγματα και  στις  δραστηριότητες 

που  ακολουθούν  θα  χρησιμοποιήσετε  πραγματικά  δεδομένα  για  να  μελετήσετε 

μαθηματικές  έννοιες,  ενώ  συγχρόνως  θα  μεγαλώνει  το  ενδιαφέρον  σας  για  το 

περιβάλλον.

Τα  δεδομένα  όμως  παριστάνουν  συνήθως  μια  μερική  άποψη  της  πραγματικής 

κατάστασης. Για παράδειγμα, δεδομένα μεμονωμένων τιμών δεν δείχνουν τι συνέβη 

μεταξύ των τιμών αυτών ή τι πιθανόν μπορεί να συμβεί ακριβώς έξω από τις τιμές 

αυτές των δεδομένων. Τέτοιες προβλέψεις είναι δυνατές με τη βοήθεια  συναρτήσεων, 

τις οποίες χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το μοντέλο που εμφανίζεται από τα 

δεδομένα.  Πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  η  διαδικασία  της  προσαρμογής  καμπύλων  στα 

δεδομένα είναι σύνθετη. Δεν είναι ο σκοπός μας να επιχειρήσουμε να διδάξουμε τη 

διαδικασία  αυτή  εδώ.  Αντί  για  αυτό  θα  χρησιμοποιήσουμε  γραφικές  παραστάσεις 

γνωστών  και  βασικών  συναρτήσεων  σαν  μια  μέθοδο  για  να  κινητοποιήσουμε  το 

ενδιαφέρον σας για περιβαλλοντικά θέματα μέσα από μαθηματικές εφαρμογές.

Όποτε  χρησιμοποιούμε  συναρτήσεις  σε  εφαρμογές  πραγματικών  καταστάσεων  θα 

πρέπει  να  δίνουμε  μια  σαφή περιγραφή του τι  εκφράζουν  οι  μεταβλητές  μας,  πώς 

μετρούνται και ποια είναι η μεταξύ τους σχέση. Για να είναι χρήσιμο λοιπόν σε μας ή 

κάπου αλλού αυτή η περιγραφή, θα πρέπει να περιέχει τα σύμβολα για την ανεξάρτητη 

μεταβλητή και για την εξαρτημένη μεταβλητή, την εξίσωση που θα συνδέει τις δύο 

μεταβλητές  καθώς  και  τις  μονάδες  μέτρησης.  Μια  τέτοια  περιγραφή  ονομάζεται 

μοντέλο.



ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Σε αυτή την παράγραφο θα μάθεις πώς να κατασκευάζεις και πώς να χρησιμοποιείς 

ένα μαθηματικό γραμμικό μοντέλο. 

Τα μαθηματικά μοντέλα γενικώς περιγράφουν σχέσεις μεταξύ μεγεθών και είναι πολύ 

χρήσιμα σε επιστημονικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράδειγμα

Τα παιδιά του τμήματος Α2 του Βενετοκλείου Λυκείου επισκέφθηκαν το Δήμο της 

Ρόδου και ζήτησαν πληροφορίες για τον πληθυσμό του νησιού της Ρόδου, σύμφωνα με 

την απογραφή των τελευταίων χρόνων.  Τα αριθμητικά δεδομένα που τους δόθηκαν 

είναι τα εξής:

            Έτος     Πληθυσμός  
            1951        59000
            1961        64000
            1971        67000
            1981        88000
            1991        98000
            2001      117000

 1  ο   Βήμα   

Αρχικά συλλέγουμε τα δεδομένα και  μετά καθορίζουμε ποια θα είναι  η μεταβλητή 

εισόδου και ποια η μεταβλητή εξόδου.

Στο παράδειγμα μας:

Μεταβλητή εισόδου  χ επιλέγουμε να είναι το έτος μέσα στο οποίο έγινε η απογραφή.

Μεταβλητή εξόδου  ψ επιλέγουμε να είναι ο πληθυσμός του νησιού  της Ρόδου.

2  ο   Βήμα  

 Μετά καθορίζουμε ποια θα είναι η μονάδα μέτρησης πάνω στο σύστημα ορθογωνίων 

αξόνων.

Στον οριζόντιο άξονα των χ αποφασίζουμε να μεταφέρουμε τις τιμές των χ ώστε το 

1951  να  αντιστοιχεί  στο  0.  Έτσι,  αντί  η  μεταβλητή  να  παρουσιάζει  το  χρόνο 

απογραφής, επιλέγουμε να παρουσιάζει τον αριθμό των ετών από το 1951 και μετά. Με 

τη λογική αυτή το έτος 1961 που είναι 10 χρόνια μετά το 1951 θα αντιστοιχεί στον 

αριθμό 10.



Στον κατακόρυφο άξονα των ψ αποφασίζουμε ο πληθυσμός να εκφραστεί σε χιλιάδες, 

οπότε  για  παράδειγμα  ο  αριθμός  59000  θα  εκφραστεί  με  τον  αριθμό  59   και 

επιλέγουμε ως μονάδα μέτρησης τους 1000 κατοίκους.

3  ο   Βήμα   

Πριν τοποθετήσουμε τις  τιμές  πρέπει  να έχουμε υπόψη μας ότι  το αποτέλεσμα της 

δραστηριότητας αυτής θα είναι πιο ευανάγνωστο και πιο χρήσιμο αν βγει απλωμένο 

και όχι μαζεμένο. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσα cm θα είναι η μονάδα μέτρησης.

Στο παράδειγμα μας:

Κατασκευάζουμε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων και  στον άξονα των χ στα δύο 

εκατοστά βάζουμε το 10 ενώ στον άξονα των ψ στο 1 εκατοστό βάζουμε το 10 (που 

αντιστοιχεί  σε 10.000 κατοίκους)   και  στη συνέχεια  συμπληρώνουμε τις  υπόλοιπες 

τιμές μέχρι εκεί που έχουμε στα δεδομένα μας.

4  ο   Βήμα   

Μεταφέρουμε  τα  δεδομένα  μας  πάνω  στο  σύστημα  ορθογωνίων  αξόνων  και  έτσι 

σχηματίζεται ένα σύνολο σημείων. Η παράσταση αυτή των δεδομένων με σημεία μας 

παρέχει πληροφορίες για το σχήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης που θα 

χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε το μοντέλο των δεδομένων.

5  ο   Βήμα  

Παρατηρούμε με προσοχή το σύνολο των σημείων που έχουμε. Αν τα σημεία είναι όλα 

πάνω σε μια ευθεία γραμμή, τότε μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ του χρόνου και του 

πληθυσμού υπάρχει  μια γραμμική σχέση. Αν όμως δεν είναι ευθυγραμμισμένα τότε 

μπορούμε να παράγουμε εμείς μια γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών και 

έτσι να έχουμε ένα κατά προσέγγιση μοντέλο. Ένα κατά προσέγγιση γραμμικό μοντέλο 

θα έχει για γραφική παράσταση μια ευθεία που θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα 

σημεία των πραγματικών δεδομένων.

Στο παράδειγμα μας 

Να ενώσετε τα σημεία  (10, 64)  και  (30, 88)  με μια ευθεία γραμμή. Μόλις φτιάξατε 

το δικό σας μοντέλο!!!

Ποια είναι όμως η εξίσωση της ευθείας αυτής;

 Γνωρίζουμε  ότι  μια  γραμμική  σχέση  μεταξύ  δύο  ποσοτήτων  χ  και  ψ  μπορεί  να 

εκφραστεί μαθηματικά με μια εξίσωση που έχει τη μορφή: ψ = α χ + β 

Έτσι στο παράδειγμα μας έχουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

          χ:              ψ:



χρόνια από το  

       1951

πληθυσμός νήσου 

Ρόδου(σε χιλιάδες)
10 64
30 88

6  ο   Βήμα  

Για να βρούμε την εξίσωση της ευθείας που φέραμε πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα 

την κλίση δηλαδή τον αριθμό α. Γνωρίζουμε από τη θεωρία ότι η κλίση υπολογίζεται 

από το λόγο  της διαφοράς των τιμών των ψ προς τη διαφορά  των τιμών των χ

                                    Κλίση= α = 
88 64

30 10

−
−

 = 
24

20
 = 

12

10
 = 1,2

Το πρόσημο της κλίσης δηλώνει την κατεύθυνση της γραμμής καθώς κινούμαστε από 

αριστερά  προς  τα  δεξιά.  Μία  γραμμή  στην  οποία  η  κλίση  έχει  θετικό  πρόσημο 

κατευθύνεται  προς  τα  πάνω  ενώ  μια  γραμμή  στην  οποία  η  κλίση  έχει  αρνητικό 

πρόσημο κατευθύνεται  προς τα κάτω.

7  ο   Βήμα   

Αντικαθιστούμε την κλίση και τις συντεταγμένες ενός από τα σημεία που επιλέξαμε 

μέσα  στην  εξίσωση  ψ  =  α  χ  +  β   και  λύνουμε  ως  προς  β.  Στο  παράδειγμά  μας 

διαλέγουμε για ευκολία το (10,64)

                                           
64 1,2 10

64 12

52

ψ αχ β
β

β
β

= +
= ⋅ +
= +

=

Έτσι η εξίσωση για το μοντέλο που επιλέξαμε είναι: 1,2 52ψ χ= ⋅ +

8  ο   Βήμα  

Σύμφωνα  με  το  μοντέλο  μας,  το  έτος  1971  (δηλαδή  χ=20)  πόσος  προβλέπεται  ο 

πληθυσμός της Ρόδου;  

Αντικαθιστούμε στην εξίσωση  1, 2 5 2ψ χ= ⋅ +   όπου χ=20 και έχουμε:

                                                    

1, 2 20 52

24 52

76

ψ
ψ
ψ

= ⋅ +
= +
=

που  σημαίνει ότι ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου σύμφωνα με  το μοντέλο μας το 

έτος 1971 θα έπρεπε να είναι 76000 κάτοικοι. Όμως, σύμφωνα με τον πίνακα, στην 

πραγματικότητα  ήταν  67000  κάτοικοι  και  τότε  λέμε  ότι  έχουμε  ένα  σφάλμα  : 

προβλεπόμενη τιμή – πραγματική τιμή = +9 ή 9000 κάτοικοι.



9  ο   Βήμα  

Ερμηνεία μοντέλων : ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Τα μαθητικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν  να καταλάβουμε τη 

σχέση μεταξύ μεγεθών και το πιο σπουδαίο, μας βοηθούν πολλές φορές να κάνουμε 

και πρόβλεψη.

Οι προβλέψεις αυτές είναι χρήσιμες για τον προγραμματισμό μας όταν τα μοντέλα μας 

είναι  αξιόπιστα.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα  μοντέλο για  να  κάνουμε μία 

πρόβλεψη  και  μετά  να  δούμε  αν  η  τιμή  ή  το  ενδεχόμενο  που  προβλέψαμε 

πραγματοποιήθηκε. Έτσι ελέγχουμε την αξιοπιστία του  μοντέλου.

Στο  παράδειγμα μας :

Θα προβλέψουμε πόσος είναι  ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου σήμερα, το έτος 

2011,  σύμφωνα  με  το  μοντέλο  μας   και  να το  διασταυρώσουμε  με  το  πραγματικό 

νούμερο που θα βγει από την απογραφή που γίνεται τώρα.

                                        

1,2 52

1,2 60 52

72 52

124

ψ χ
ψ
ψ
ψ

= ⋅ +
= ⋅ +
= +
=

Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο μας σήμερα στο νησί της Ρόδου ο πληθυσμός θα είναι 

124000 κάτοικοι. Ρώτα να  δούμε αν πέτυχε το μοντέλο σου!!!

Μπορούμε  να  κάνουμε  και  άλλου  είδους  πρόβλεψη.  Για  παράδειγμα  μπορούμε  να 

προβλέψουμε ποιο έτος ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου θα γίνει 172.000 κάτοικοι

                                        

1, 2 52

172 1, 2 52

172 52 1,2

120 1, 2

120

1, 2

100

ψ χ
χ

χ
χ

χ

χ

= ⋅ +
= ⋅ +
− = ⋅
= ⋅

=

=

 

Αυτό σημαίνει ότι το έτος 1951+100 =2051  ο πληθυσμός του νησιού της Ρόδου θα 

είναι 172.000 κάτοικοι ,   σύμφωνα με το μοντέλο μας.

Γενικά σχόλια



Βεβαίως η επιστήμη των Μαθηματικών προέβλεψε την ποικιλία των μοντέλων που 

μπορούν να παραχθούν (αφού ο καθένας μπορεί να πάρει όποια σημεία θέλει) και έτσι 

έχει βγάλει ένα τύπο ο οποίος μας βρίσκει την ευθεία εκείνη που είναι η πιο κοντινή 

προς τα σημεία, παρουσιάζει δηλαδή τα μικρότερα σφάλματα. Αυτή την ευθεία τη λέμε 

ευθεία  παλινδρόμησης  και  υπάρχει  στο  βιβλίο  της  Στατιστικής,  στην  ύλη  της  Γ 

΄Λυκείου.

 Βλέπουμε λοιπόν μια γραμμική αυξητική τάση του πληθυσμού της Ρόδου, η οποία 

πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε προγραμματισμό που γίνεται για το νησί. Βέβαια το 

πρόβλημα  του  υπερπληθυσμού  είναι  εντονότερο  σε  παγκόσμια  κλίμακα,  όπου  η 

αύξηση είναι  ραγδαία.  Παγκόσμια ο ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται  γύρω στο 1 

δισεκατομμύριο  τη  δεκαετία.  Πού  οδηγεί  όμως  αυτή  η  αλματώδης  αύξηση  του 

πληθυσμού  της  γης;  Αν  οι  άνθρωποι  πληθαίνουν  συνεχώς  και  εξακολουθούν  να 

εκμεταλλεύονται  αλόγιστα  τους  φυσικούς  πόρους,  τότε  το  φυσικό  οικοσύστημα 

συνεχώς  θα  υποβαθμίζεται  και  θα  φθάσει  κάποια  στιγμή  που  δεν  θα  μπορεί  να 

υποστηρίξει τη ζωή πάνω στη Γη.



ΦΥΛΛΟ      ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ  Β ΄     ΛΥΚΕΙΟΥ



Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η μαθηματική επεξεργασία δεδομένων από πραγματικές καταστάσεις ως βοήθεια 

για την  κατανόηση  περιβαλλοντικών  ζητημάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι  πληροφορίες  από  πραγματικές  καταστάσεις  δοσμένες  σε  αριθμητική  μορφή 

λέγονται  δεδομένα  και  πολλά θέματα που έχουν σχέση με  τη ζωή μας  πάνω στον 

πλανήτη  Γη  μπορούν  να  ερευνηθούν  χρησιμοποιώντας  δεδομένα.  Ένα  από  τα  πιο 

σημαντικά  θέματα  αυτά  είναι  το  περιβάλλον.  Στα  παραδείγματα  και  στις 

δραστηριότητες  που  ακολουθούν  θα  χρησιμοποιήσετε  πραγματικά  δεδομένα  για  να 

μελετήσετε μαθηματικές έννοιες, ενώ συγχρόνως θα  μεγαλώνει το ενδιαφέρον σας  για 

το περιβάλλον.

Τα  δεδομένα  όμως  παριστάνουν  συνήθως  μια  μερική  άποψη  της  πραγματικής 

κατάστασης. Για παράδειγμα, δεδομένα μεμονωμένων τιμών δεν δείχνουν τι συνέβη 

μεταξύ των τιμών αυτών ή τι πιθανόν μπορεί να συμβεί ακριβώς έξω από τις τιμές 

αυτές των δεδομένων. Τέτοιες προβλέψεις είναι δυνατές με τη βοήθεια  συναρτήσεων 

τις οποίες χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε το μοντέλο που εμφανίζεται από τα 

δεδομένα.  Πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  η  διαδικασία  της  προσαρμογής  καμπύλων  στα 

δεδομένα είναι σύνθετη. Δεν είναι ο σκοπός μας να επιχειρήσουμε να διδάξουμε τη 

διαδικασία  αυτή  εδώ.  Αντί  για  αυτό  θα  χρησιμοποιήσουμε  γραφικές  παραστάσεις 

γνωστών  και  βασικών  συναρτήσεων  σαν  μια  μέθοδο  για  να  κινητοποιήσουμε  το 

ενδιαφέρον σας για περιβαλλοντικά θέματα μέσα από μαθηματικές εφαρμογές.

Όποτε  χρησιμοποιούμε  συναρτήσεις  σε  εφαρμογές  πραγματικών  καταστάσεων  θα 

πρέπει  να  δίνουμε  μια  σαφή περιγραφή του τι  εκφράζουν  οι  μεταβλητές  μας,  πώς 

μετρούνται, και ποια είναι η μεταξύ τους σχέση. Για να είναι χρήσιμο λοιπόν σε μας ή 

κάπου αλλού αυτή η περιγραφή θα πρέπει να περιέχει τα σύμβολα για την ανεξάρτητη 

μεταβλητή και για την εξαρτημένη μεταβλητή, την εξίσωση που θα συνδέει τις δύο 

μεταβλητές  καθώς  και  τις  μονάδες  μέτρησης.  Μια  τέτοια  περιγραφή  ονομάζεται 

μοντέλο.



Ένα βασικό αξίωμα για την οικολογία του πληθυσμού

Οι  οικολόγοι  ορίζουν  ως  θέση  ενός  ζωντανού  οργανισμού  τη  λειτουργική  του 

διεύθυνση μέσα στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ας πάρουμε τη θέση μιας αρκούδας.

Για να κατανοήσουμε αυτή τη θέση πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις δραστηριότητες της 

αρκούδας και πώς αυτές οι δραστηριότητες επηρεάζουν το περιβάλλον της αρκούδας. 

Μία θέση δεν είναι μόνο μια φυσική θέση που μπορούμε να την εντοπίσουμε μέσα σε 

τρεις διαστάσεις, αλλά είναι ένα πλήθος από άλλους παράγοντες που εμπλέκονται. Για 

παράδειγμα, πώς η αρκούδα σχετίζεται, αλληλεπιδρά και επηρεάζει άλλα είδη και άλλα 

τμήματα του περιβάλλοντος. Η λίστα των ερωτήσεων είναι ατελείωτη. Οι οικολόγοι 

έχουν  παρατηρήσει  ότι  ισχύει  το  παρακάτω  αξίωμα  σχετικά  με   την  αύξηση  του 

αριθμού των ειδών: «Το τελικό νούμερο των ατόμων ενός είδους καθορίζεται από τον 

αριθμό  των  θέσεων  που  είναι  διαθέσιμες  για  κατάληψη  από  το  είδος 

αυτό»(Cohen,J.,1995).

Προφανώς τα ίδια ισχύουν και στον άνθρωπο. Μόνο που οι άνθρωποι με τη χρήση της 

τεχνολογίας, προσπαθούν να αυξήσουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για τους 

ανθρώπους πάνω στη Γη και αυτό μπορεί να είναι η καταστροφή της Γης.



Προσαρμογή  βασικών συναρτήσεων στο σχήμα των δεδομένων

Γενικές  κατευθυντήριες  γραμμές  για  να  προσαρμόσεις  βασικές  συναρτήσεις  στα 

σημεία των δεδομένων είναι οι ακόλουθες;   

           Συνάρτηση             Εξίσωση        Σχήμα δεδομένων

           

   Γραμμική

           

   Τετραγωνική

               

              

      Κυβική

              

     Εκθετική

ψ α χ β= ⋅ +

2ψ α χ β χ γ= ⋅ + ⋅ +

3 2ψ α χ β χ γ χ δ= ⋅ + ⋅ + ⋅ +

( )χψ α β=   ή

( )eκχψ α= ⋅

Ευθεία γραμμή χωρίς

 ή με  πολύ μικρή

 καμπυλότητα

Μία μορφή καμπύλης με πιθανή

μέγιστη ή ελάχιστη τιμή αλλά όχι 

και τα δύο

Τα δεδομένα δημιουργούν δύο μορφές 

καμπυλότητας  και έχουν 0 ή 2 σημεία 

καμπής

Τα δεδομένα δεν δείχνουν αλλαγή στη 

καμπυλότητα. Δεν υπάρχουν σημεία 

καμπής. Είτε οι τιμές των ψ μεγαλώνουν 

πολύ αργά και μετά αυξάνονται απότομα, 

είτε μικραίνουν απότομα και μετά 

μειώνονται πολύ αργά.

 Μια μικρή ιστορία του μεγέθους του πληθυσμού της ανθρωπότητας 

Όταν  μελετάς  καταστάσεις  από  την  πραγματικότητα  είναι  καλό  να  συγκεντρώνεις 

πληροφορίες  και  για  το  ιστορικό  της  κατάστασης  αυτής.  Για  παράδειγμα  για  τον 

πληθυσμό της Γης ένα μικρό ιστορικό είναι:

Το 10.000 π.Χ. ο πληθυσμός της Γης ήταν μεταξύ 2 και 20 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το 1 μ.Χ. εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της Γης ήταν μεταξύ 170 και 330 εκατομμύρια 

άνθρωποι. Το 1600μ.Χ. έφθασε στο μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι και το 1750 μ.Χ. 



ήταν 700 εκατομμύρια. Το 1800 μ.Χ. ο πληθυσμός έφθασε στο 1 δισεκατομμύριο. Το 

1850 ήταν 1,1 δις, ενώ το 1900 ήταν 1,7 δισεκατομμύρια και το 1930 ο πληθυσμός 

έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια. Μέσα στο 1960 ο πληθυσμός ήταν 3 δισεκατομμύρια, 

δηλαδή αυξήθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο  μέσα σε 30 χρόνια.  Δεκατέσσερα χρόνια 

αργότερα,  το  1975,  ο  πληθυσμός  έφθασε  τα  4  δισεκατομμύρια.  Δώδεκα  χρόνια 

αργότερα, περίπου το 1987, πέρασε τα 5 δισεκατομμύρια.  Το 1990 εκτιμάται  ότι  ο 

πληθυσμός  ήταν  5,2  δισεκατομμύρια  άνθρωποι,  το  1999  ήταν  6  δις  και  το  2000 

έφθασε τα 6,1  δισεκατομμύρια. Εκτιμάται ότι το 2009 ήταν 6,751 δις. και το 2010 

6,890 δις. Πού οδηγεί όμως αυτή η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού της Γης; Αν οι 

άνθρωποι πληθαίνουν συνεχώς και εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται αλόγιστα τους 

φυσικούς  πόρους  τότε  το  φυσικό  οικοσύστημα  συνεχώς  θα  υποβαθμίζεται  και  θα 

φθάσει κάποια στιγμή  που δεν θα μπορεί να υποστηρίξει τη ζωή πάνω στη Γη.

ΑΣΚΗΣΗ    1η

Να τοποθετήσετε τα παραπάνω δεδομένα σε κατάλληλο σύστημα ορθογωνίων αξόνων 

και να προσεγγίσετε το διάγραμμα διασποράς με την κατάλληλη γραφική παράσταση.

ΑΣΚΗΣΗ    2η

Να υπολογίσετε πόσο % αυξήθηκε ο πληθυσμός της Γης  την περίοδο 2009-2010 και 

με βάση αυτόν τον ρυθμό αύξησης να υπολογίσετε  πόσος θα είναι ο πληθυσμός  το 

έτος 2020.

Λύση:  Βρίσκουμε  πρώτα  ότι  ο  ρυθμός  αύξησης  είναι  περίπου  2%  και  μετά 

κατασκευάζουμε  τον  τύπο  της  εκθετικής  μεταβολής,  που  βγαίνει  ως  εξής  : 

0( ) (1,02) tQ t Q=  ,οπότε  αντικαθιστώντας  0 6,890Q =  και   t=10  ,  βρίσκουμε  ότι  ο 

πληθυσμός το έτος  2020 θα είναι  περίπου 8,4 δισεκατομμύρια  κάτοικοι.  Να βρείτε 

πόσος θα είναι το 2050 ο πληθυσμός της Γης 

ΑΣΚΗΣΗ    3η

Να μετατρέψετε τον τύπο 0( ) (1,02) tQ t Q=   σε μορφή   kta e⋅  

                                     0( ) (1,02)tQ t Q=  οπότε 

                                     ln(1,02)
0( ) ( )tQ t Q e=

                                     ln1,02
0 )( ) ( tQ t Q e ⋅=

                                    ln1,02
0 )( ) ( tQ t Q e=



                                     0,0198
0 )( ) ( tQ t Q e=

ΑΣΚΗΣΗ    4η

Αν ο πληθυσμός της Γης είναι 6,890 δις. το 2010, πότε θα γίνει 10 δισεκατομμύρια 

κάτοικοι,  αν συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό  2%;

                                   
0,0198

0 )( ) ( tQ t Q e=  οπότε

                                    0,019810 6,890( )te=

                                     0,0198( 1,45)te =     

                                      0,0198ln ln1,45te =
                                      0,0198 ln1,45t⋅ =   

                                       
ln1,45
0,0198

t =

                                      18,8t =  χρόνια από το 2010, 

δηλαδή ανάμεσα στο 2028 και 2029  ο πληθυσμός θα φτάσει τα 10 δις.

ΑΣΚΗΣΗ    5η

Πριν μερικούς μήνες, μια αθηναϊκή εφημερίδα έγραψε ότι η Ινδία μπορεί  να εξελιχθεί 

στην πιο πολυπληθή χώρα του κόσμου, ξεπερνώντας ακόμη και την Κίνα που κατέχει 

σήμερα αυτόν τον  τίτλο.  Στο  ρεπορτάζ αναφερόταν ότι  η  Κίνα έχει  1.088.169.000 

κατοίκους, ενώ η Ινδία 816.828.000 κατοίκους. Ο ρυθμός όμως των γεννήσεων στην 

Ινδία είναι 32 ανά 1000 κάτοικοι,  ενώ στην Κίνα 20 ανά 1000 κάτοικοι,  λόγω της 

γνωστής εκστρατείας  που γίνεται  εκεί  τα τελευταία  χρόνια για τον περιορισμό των 

γεννήσεων.  Αφαιρώντας  τους  θανάτους,  ο  πληθυσμός  της  Ινδίας  αυξάνεται  τελικά 

κατά ένα ποσοστό 2,1% ετησίως, ενώ της Κίνας μόνο κατά 1,3% ετησίως, κατέληγε το 

ρεπορτάζ.  Ένα ενδιαφέρον ερώτημα το οποίο γεννιέται από το παραπάνω ρεπορτάζ 

είναι: ποια χρονολογία η Ινδία θα φτάσει τον πληθυσμό της Κίνας και θα αρχίζει να 

την ξεπερνά;


