
 1 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Θέκα: 

Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ 

κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ θαη θνηηεηώλ 

Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

θαηά ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε απζεληηθά πξνβιήκαηα 

κνληεινπνίεζεο. 

 

 

 
Φνηηήηξηα: Μήηζνπ Δπζηαζία 

 

Α.Μ.: 2019 

 

 

 

 

Τπεχζπλνη Καζεγεηέο:  

 

Νηθνιαλησλάθεο Κσλζηαληίλνο 

Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο 

 

 

 

 

Φιψξηλα, Μάηνο 2010



 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Α. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ  

 
1. Δηζαγσγή............................................................................................................ 4 

2. Λχζε πξνβιήκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά ............................................................... 5 

3. Γηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ .......... 7 

4. Παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο – 

αλάγθε γηα αιιαγή ............................................................................................. 8 

5. Μνληέιν – Μαζεκαηηθφ κνληέιν – Μνληεινπνίεζε ...................................... 12 

5.1. Μνληέιν .............................................................................................. 12 

5.2. Μαζεκαηηθφ κνληέιν. ......................................................................... 12 

5.3. Μνληεινπνίεζε................................................................................... 13 

6. Ζ έλλνηα ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ............................................. 15 

6.1. Φπζηθά θαη ζπκβνιηθά κνληέια ......................................................... 15 

6.2. Ννεηηθά θαη ελλνηνινγηθά κνληέια .................................................... 15 

6.3. Δπηζηεκνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο κνληεινπνίεζεο........................... 17 

7. Ζ κνληεινπνίεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε .......................................... 19 

8. Αξρέο κνληεινπνίεζεο .................................................................................... 21 

9. ηάδηα κνληεινπνίεζεο ................................................................................... 23 

10. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ 

κνληεινπνίεζεο ............................................................................................... 25 



 3 

Β. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 
1. θνπφο ηεο έξεπλαο.......................................................................................... 26 

2. Μεζνδνινγία .................................................................................................... 26 

2.1. Τπνθείκελα ......................................................................................... 26 

2.2. Πξνβιήκαηα ........................................................................................ 26 

2.3. Γξαζηεξηφηεηα .................................................................................... 29 

2.4. πιινγή Γεδνκέλσλ θαη Αλάιπζε ..................................................... 30 

3. Απνηειέζκαηα .................................................................................................. 31 

3.1. Γηαδηθαζίεο Μνληεινπνίεζεο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο ησλ 

Μαζεηψλ Γεκνηηθνχ ........................................................................... 34 

3.2. Γηαδηθαζίεο Μνληεινπνίεζεο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο ησλ 

Φνηηεηψλ Π.Σ.Γ.Δ. .............................................................................. 36 

3.3. χγθξηζε καζεηψλ δεκνηηθνχ θαη θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ζηηο 

δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο .................. 38 

4. πκπεξάζκαηα ................................................................................................. 46 

5. Βηβιηνγξαθία ................................................................................................... 47 

6. Παξάξηεκα ....................................................................................................... 52 

 

 

 

 



 4 

Α. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

 

1. Δηζαγσγή 

 
ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, φπνπ ν άλζξσπνο 

θαηαθιχδεηαη ζπλερψο απφ δεδνκέλα, επηηαθηηθή αλάγθε απνηειεί ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία 

πνιηηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ πιεζψξα δεμηνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα επειημία, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσηνηππία, δεμηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο  θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ
1
. ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ, δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εθαξκνγή απφ 

ηνπο καζεηέο βαζηθψλ αξρψλ ηεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο, ε ρξήζε πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κηαο έλλνηαο, ε ηεθκεξίσζε θαη ε αηηηνιφγεζε ππνζέζεσλ θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα αζρνιεζνχλ κε ζχλζεηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε δηαηχπσζε 

ππνζέζεσλ, ε κνληεινπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο, ε νξγάλσζε δεδνκέλσλ θαη ν 

αλαζηνραζκφο ζηελ πνξεία ιχζεο
2
. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζην πξψην κέξνο ηεο θαηαπηάλεηαη κε κηα βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ζην ζέκα ηεο κνληεινπνίεζεο, ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κνληεινπνίεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο. Ζ 

δηεξεχλεζε απηή ζα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

                                                 
1
 English, L.D. (2003). Reconciling theory, research, and practice: A models and modeling perspective. 

Educational Studies in Mathematics, 54, ζζ. 225–248. 

2
 National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. 

Reston, VA: Author. 
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δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, ζα επηρεηξήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζχγθξηζε καζεηψλ – 

θνηηεηψλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ, δεκνηηθνχ θαη παλεπηζηεκίνπ, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο 

κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

 

 

2. Λύζε πξνβιήκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά 
 

Ζ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα αληαλαθιά ην 

επίπεδν ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο, πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηε δεκηνπξγηθή φζν θαη ηε 

θξηηηθή ζθέςε. Γη’ απηφ θαη ε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ζεσξία θαη ηα λέα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο Διιάδαο
3
 δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηεο ιχζεο πξνβιήκαηνο 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κε ηελ γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ, είρε ζηα πξνεγνχκελα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ξφιν ηεο απιήο 

εθαξκνγήο ησλ ήδε δηδαρζέλησλ. ήκεξα αληίζεηα απνθηά θεληξηθφ ξφιν θαη θαζνξίδεη 

απνθαζηζηηθά ην πλεχκα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ινγηθή ηεο επίιπζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ελλνηψλ θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ή θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ ινγηθή απηή 

ινηπφλ απνηειεί έλα λέν ζηνηρείν, πνπ εηζάγεηαη ηψξα ζηα Μαζεκαηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο δηδάζθνληαη επίζεο ηα πξσηφηππα πξνβιήκαηα ή 

πξνβιήκαηα έξεπλαο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα γεληθφηεξσλ ηθαλνηήησλ 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ κεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

ηξφπνπ ινγηθήο αληηκεηψπηζεο θάπνησλ θαηαζηάζεσλ. Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη 

νη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο, ζα πξέπεη λα 

δηαπλένληαη απφ έλα πλεχκα πεξηζζφηεξνπ θαη πην δεκηνπξγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ.       

                                                 
3
 Διαθεμαηικό Ενιαίο Πλαίζιο Ππογπάμμαηορ Σποςδών Μαθημαηικών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). (2002). Τπνπξγείν 

παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 
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Ο φξνο «επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (ΔΜΠ)» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηάθνξεο ζεκαζίεο, νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηελ απιή εθηέιεζε αζθήζεσλ κλήκεο θαη 

θηάλνπλ κέρξη ηε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ απφ ηνλ επαγγεικαηία επηζηήκνλα
4
.  

Ο Polya (1957) ζεσξεί ηελ ΔΜΠ σο δεμηφηεηα πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί κε κίκεζε 

πξνηείλνληαο κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ν δηδάζθσλ νδεγεί ην καζεηή ζηελ 

επίιπζε. 

Ο Hayes (1981, ζην Mayer, 1985) πεξηγξάθεη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο σο ηελ 

εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ δξφκνπ γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο δνζκέλεο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ιχζεο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κάιηζηα ν 

καζεηήο λα νδεγεζεί ζηε ιχζε ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλα ξεπεξηφξην γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ θαη λα είλαη επέιηθηνο ζηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεη ηελ φιε πνξεία επίιπζεο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηνλ Mayer (1985), εμάιινπ, ε ΔΜΠ δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν παξά ε κεηάβαζε απφ κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε ζε κηα άιιε πνπ απνηειεί 

ην ζηφρν. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ΔΜΠ είλαη ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε αλαθάιπςε ησλ κέζσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ
5
.
 

 

 

                                                 
4
 Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense 

making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and 

learning. (Ch. 15) New York: Simon & Schuster Macmillan. 

5 Mayer, R. E. (1985). Implications of Cognitive Psychology for Instruction Mathematical Problem 

Solving. In E. A. Silver (Ed.), Teaching and Learning Mathematical Problem Solving: Multiple Research 

Perspectives Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, ζζ.123-139. 
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3. Γηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ  

 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα, αλαπφθεπθηα ζηεξηδφκαζηε ζε 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. Οη κπηρεβηνξηζηέο ζεψξεζαλ φηη ε κάζεζε απνηειεί ηελ έλλνηα 

θιεηδί γηα θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ελίζρπζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε εξέζηζκα – αληίδξαζε 

θαη εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά επίιπζεο πξνβιεκάησλ σο απνηέιεζκα κάζεζεο παξφκνησλ 

ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε εξεζίζκαηα θαη αληηδξάζεηο. Γηα κέζνπ ηεο κάζεζεο έρνπκε 

ζηαδηαθή ζπγθξφηεζε κηαο αιπζίδαο αληηδξάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα. 

Ζ γλσζηηθή πξνζέγγηζε αληηζηξέθεη θάπσο ηα πξάγκαηα εθφζνλ πηνζεηεί ηελ 

εθδνρή φηη ε κάζεζε πξνυπνζέηεη αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη φρη ην αληίζηξνθν. Γειαδή πνιινί ζεσξεηηθνί 

αληηηάζζνληαη ζηελ άπνςε φηη ε κάζεζε είλαη κηα παζεηηθή δηαδηθαζία, δηακέζνπ ηεο 

νπνίαο δηακνξθψλνληαη ζπλδέζεηο δηαθνξεηηθήο ηζρχνο, θαη πηζηεχνπλ, αληίζεηα, φηη ε 

κάζεζε ζπληζηά κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία ζχγθξηζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ παξαζηάζεσλ ηεο κλήκεο. Ζ ίδηα ε δηεξγαζία ζχγθξηζεο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κηα κνξθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
6
 

 

- Μάζεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Ζ κάζεζε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία. Κάζε θνξά πνπ 

πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα, επηζηξαηεχνπκε παιαηφηεξεο εκπεηξίεο. Κάζε 

θνξά πνπ επηλννχκε κηα λέα ηερληθή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ πξνζζέηνπκε 

ζην ζχλνιν ησλ γλσζηψλ δηεξγαζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

ραξάμνπκε κηα ζαθή δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο. 

 

                                                 
6
 Καξαγεψξγνο, Γ. (2003). Διδακηική ηυν Θεηικών Επιζηημών: Ειζαγυγή ζηη Διδακηική Διαδικαζία. 

Δθδφζεηο αββάιαο. Αζήλα, ζει. 172. 



 8 

- Αληίιεςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Δπίζεο, ε αληίιεςε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο. 

Πνιινί Φπρνιφγνη πνπ έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αληηιεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

νξγάλσζε ησλ εξεζηζκάησλ, πίζηεπαλ φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε κηα 

ελνξαηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή αληίιεςε ηεο δνκήο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ 

ζέζε απηή ηαπηίδεηαη θαη κε ηα πηζηεχσ πνιιψλ καζεκαηηθψλ φζνλ αθνξά ηηο 

δπλαηφηεηεο ελφο καζεηή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Πνιινί καζεκαηηθνί 

ηζρπξίδνληαη, ρσξίο αηηηνιφγεζε, φηη ην λα είλαη θάπνηνο θαιφο ιχηεο πξνβιεκάησλ είλαη 

ζέκα αληίιεςεο. Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα νη δηεξγαζίεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ππάξρεη κφλν κηα πξφζθαηε δνκηθή πεξηγξαθή (κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηψλ) ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηηο παξάγνπλ θαη έλαο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ αληίιεςε θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη γη’ απηφ δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. Σν ζεκείν 

εθείλν ζην νπνίν ζπκθσλνχλ νη εξεπλεηέο είλαη φηη ν ιχηεο πξέπεη λα έρεη ηζρπξφ 

θίλεηξν θαη θαζφινπ άγρνο ή αγσλία γηα λα πξνρσξήζεη ζηε ιχζε
7
. 

 

 

4. Παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο 

– αλάγθε γηα αιιαγή 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο επηηαθηηθή αλάγθε απνηειεί ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ηεο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ ζα 

δηαζέηνπλ πιεζψξα δεμηνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα επειημία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

πξσηνηππία
8
. 

                                                 
7
 Καξαγεψξγνο, Γ. (2003). φ.π., ζζ. 172 – 174. 

8
 English, 2003, φ.π. ζζ. 225–248. 
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χκθσλα κε επξήκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ηα παηδηά 

κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εχξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ «ηπθιά» μεθνκκέλα απφ 

ην πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απφ ην ηη πξαγκαηηθά ηνπο δεηά ε δξαζηεξηφηεηα. 

Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα 

επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη λα θάλνπλ 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ
9,10

. 

Ζ αλεπάξθεηα ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο, θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη κε πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν θαλεξά 

ζπλδεδεκέλα κε ηα καζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηνπο δεηείηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ κε νηθίεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ επέιηθηε θαη δεκηνπξγηθή 

ζθέςε
11,12

. Παξφιν πνπ ηα παξαδνζηαθά ζέκαηα ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ είλαη 

ζεκειηψδε ζηε δνπιεία ησλ κεραληθψλ, αξρηηεθηφλσλ θαη εκπνξηθψλ δηαρεηξηζηψλ, ε 

κέζνδνο κέζα ζηελ νπνία ηα καζεκαηηθά είλαη αλεπηπγκέλα θαη ζπλδεδεκέλα, 

αλαδεκηνπξγείηαη γηα ηελ πεξίζηαζε θαη δελ είλαη κέζα ζηνλ επίζεκν καζεκαηηθφ ηξφπν 

πνπ καζαίλεηαη ζην ζρνιείν. Χο εθ ηνχηνπ, νη ρξήζηεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά πνπ δηδάρηεθαλ ζην ζρνιείν θαη ζηα καζεκαηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε πεξηβάιινληα επίιπζεο πξνβιήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

κηαο επξχηεξεο πεπνίζεζεο φηη ηα εθαξκνζκέλα πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο , 

είλαη δχζθνια είδε πξνβιεκάησλ γηα επίιπζε. 

Καηά ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, νη καζεηέο κφλν ζηα ηειηθά ζηάδηα ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ επεμεξγάδνληαη ξεαιηζηηθά θαη πνιχπινθα εθαξκνζκέλα 

                                                 
9
 Doerr, H., & English, L. D. (2003). A Modeling perspective on students’ mathematical reasoning about 

data. Journal of Research in Mathematics Education, 34, 2, ζζ. 110-136. 

10
 Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical 

taxonomy of problem posing processes. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (International Reviews 

in Mathematics Education), 37, 3, ζζ. 149-158. 

11
 Lesh, R., & Doerr, H.M. (2003). Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on 

Mathematics Problem Solving, Learning and Teaching, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

12
 English, L., & Lesh, R. (2003). Ends-in-view problems. In R. Lesh and H. M. Doerr (Eds.), Beyond 

constructivism: A models & modeling perspective on mathematics problem solving, learning & teaching. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, ζζ. 297–316. 
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πξνβιήκαηα, αθνχ απηά απνηεινχλ κφλν έλα κηθξφ ππνζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο , φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηέζζεξα ζηάδηα
13

: 

 Δλδπλάκσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ηδεψλ θαη δεμηνηήησλ ζε απνπιαηζησκέλεο 

θαηαζηάζεηο. 

 Δμάζθεζε ησλ λέσλ ελδπλακσκέλσλ ηδεψλ θαη δεμηνηήησλ ζε ιεθηηθά 

πξνβιήκαηα, πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νη καζεηέο 

έρνπλ ήδε κάζεη. 

 Δθκάζεζε γεληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επξεηηθψλ κεζφδσλ, γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ αλεμάξηεησλ απφ ην πιαίζηφ ηνπο. 

                                                 
13

 Lesh, R., & Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. In F. Lester (Ed.), Second 

Handbook of research on mathematics teaching and learning. Greenwich, CT: Information Age 

Publishing, ζζ. 763-804. 

 



 11 

 Υξήζε, αλ ππάξρεη πεξίζζεπκα ρξφλνπ, πξνεγνχκελσλ ηδεψλ θαη επξεηηθψλ 

κεζφδσλ, ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (εθαξκνζκέλα 

πξνβιήκαηα), φπνπ πνιχ πηζαλφλ λα απαηηνχληαη θαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 

Μηα άιιε ζπλέπεηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ρξήζεο 

ιεθηηθψλ κε πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ, απνηειεί ε πξνζθφιιεζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

εχξεζε ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Μάιηζηα, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληθαλφηεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ 

κέξνο ησλ καζεηψλ, αλ παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηε δηαηχπσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο
14

. 

Ζ ιχζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο, ζχκθσλα κε ην National Research Council
15

, 

απαηηείηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε δεδνκέλα θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

θαη ηελ επηζηήκε. Γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη καζεηέο 

πξέπεη λα εξγαζηνχλ κε πξνθιεηηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελέο ηνπο εκπεηξίεο θαη  καζαίλνληαο ζηξαηεγηθέο, 

ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα αληαλαθιψληαη ζηηο ιχζεηο ηνπο. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο 

είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απινί ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία, ε  

νπνία εκπεξηέρεη παξαηεξήζεηο κνηίβσλ, δνθηκέο, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη αμηνιφγεζε 

απνηειεζκάησλ. 

                                                 
14

 Schoenfeld, A. (1991). On mathematics as sense-making: An informal attack on the unfortunate divorce 

of formal and informal mathematics. In J. Voss, D. Perkins and J. Segal (Eds.), Informal reasoning and 

education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, ζζ. 311-343. 

15
 National Research Council. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. J. Kilpatrick, J. 

Swafford, and B. Findell (Eds). Mathematics Learning Subcommittee, Center for Education, Division of 

Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: National Academy Press. 
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5. Μνληέιν – Μαζεκαηηθό κνληέιν – Μνληεινπνίεζε 

 

5.1. Μνληέιν 

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε κηα εληχπσζε, κηα ζθέςε ή κηα πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε, ην απνηέιεζκα ηεο πεξηγξαθήο είλαη έλα κνληέιν. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, 

ζπάληα κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε φιεο ηηο ζθέςεηο καο ζην κνληέιν απηφ, γη’ απηφ 

θαη παξαιείπνπκε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο. Οη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πνπ κπνξνχκε λα 

δψζνπκε ζηελ πεξηγξαθή καο, ρξεηάδνληαη θαη ηελ θαηάιιειε γιψζζα γηα λα 

δηαηππσζνχλ, π.ρ. κεηαθνξηθή, καζεκαηηθή θιπ. Αλ ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

είλαη καζεκαηηθή, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο εληχπσζεο, ηεο 

ζθέςεο καο ή ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάςακε. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη 

κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε πνιιά κνληέια ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο, αλάινγα κε ην 

πνηεο θαη πφζεο ιεπηνκέξεηεο ζα ιάβνπκε ππφςε καο. 

πλήζσο, κε ζθνπφ λα εληζρχζνπκε ηελ άπνςε πνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε, 

αγλννχκε ηηο ιεπηνκέξεηεο. Έηζη, ε έλλνηα ηνπ κνληέινπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζαλ 

κηα «ηζφκνξθε» απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή κε ηελ ηερληθή έλλνηα πνπ έρεη ν 

φξνο απηφο ζηε καζεκαηηθή ινγηθή. Αληίζεηα, καο βνεζάεη λα αλαιχζνπκε κηα 

θαηάζηαζε ή θαη λα κεηαδψζνπκε κηα ζθέςε καο. Αθφκα θαη ηα απιά πξνβιήκαηα ησλ 

ηεζζάξσλ πξάμεσλ, είλαη απινπνηεκέλα κνληέια πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ.
16

 

 

5.2. Μαζεκαηηθό κνληέιν 

ηηο επηζηήκεο, φηαλ δεηάκε ηελ ηηκή κηαο πνζφηεηαο πνπ δελ κπνξνχκε  λα 

ππνινγίζνπκε δηα κέζνπ απεπζείαο κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχκε κεηαβιεηέο x,y,z,t,… 

γηα λα ζπκβνιίζνπκε απηή ηελ πνζφηεηα αιιά, ελδερνκέλσο, θαη θάπνηεο άιιεο πνπ 

κεηαβάιινληαη καδί ηεο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχκε λφκνπο ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, 

ηεο βηνινγίαο θιπ. αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

                                                 
16

 Κιανπδάηνο, Ν. (1990). Μονηελοποίηζη: Ένα ιζσςπό διδακηικό επγαλείο. πεξηνδηθφ Δπθιείδεο Γ΄, ηφκνο 

7, ηεχρνο 25. ζει. 45. 
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πιεξνθνξία πνπ δηαζέηνπκε, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. 

Σν ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο, απνηειεί έλα 

καζεκαηηθφ κνληέιν. 

Σν καζεκαηηθφ κνληέιν είλαη έλα κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ καζεκαηηθέο 

έλλνηεο, φπσο ζηαζεξέο, κεηαβιεηέο, ζπλαξηήζεηο, εμηζψζεηο, αληζψζεηο θιπ. θαη νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ είηε ζπκβνιηθά είηε γξαθηθά.
17

 

 

5.3. Μνληεινπνίεζε 

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επηρείξεζαλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο έλλνηεο ηνπ 

κνληέινπ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο, ψζηε λα ηηο θαηαζηήζνπλ δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκεο, 

ήηαλ ν Pollak. Σν 1976 ν Pollak παξνπζίαζε ηε δηάιεμε κε ζέκα « Ζ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα ππφινηπα ζρνιηθά καζήκαηα»
18

, φπνπ δηεπθξηλίδεη ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο  Applied Mathematics (εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά) θαη 

παξνπζίαζε κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε 

ηνλ θφζκν. 

 

 

                                                 
17

 Κιανπδάηνο, Ν. (1990), φ.π. ζει 45. 

18
 Pollak, H. O. The interaction between mathematics and other school subjects. Unesco 1979, New trends 

in mathematics teaching, 4. 
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χκθσλα κε ηνλ Pollak, ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο δείρλεη ηα Μαζεκαηηθά 

ζαλ νιφηεηα πνπ πεξηέρεη δχν ηεκλφκελα ππνζχλνια, ηα εθαξκνζκέλα θιαζζηθά 

καζεκαηηθά θαη ηα εθαξκφζηκα καζεκαηηθά. Σα δχν απηά ππνζχλνια έρνπλ θνηλφ κέξνο 

αιιά δελ ηαπηίδνληαη. Τπάξρνπλ θιάδνη ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ νξαηέο 

εθαξκνγέο θαη θιάδνη φπσο ε ηαηηζηηθή, νη Πηζαλφηεηεο, ε Γξακκηθή Άιγεβξα κε 

πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Σα πην πνιιά απφ ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά είηε αλήθνπλ 

ζηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά π.ρ. Άιγεβξα, Σξηγσλνκεηξία θαη Γεσκεηξία, είηε ζηα 

εθαξκφζηκα καζεκαηηθά π.ρ. ηαηηζηηθή θαη Πηζαλφηεηεο. Σέινο ζην δεμηφ κέξνο ηνπ 

ζρήκαηνο είλαη «ν ππφινηπνο θφζκνο» πνπ πεξηέρεη ηηο άιιεο επηζηήκεο, ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Σν πην ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρήκαηνο είλαη ηα βέιε, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα αλαθχθισζεο. Με αθεηεξία κηα πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ή έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, κεηαθεξφκαζηε ζην άιιν κέξνο ηνπ ζρήκαηνο 

φπνπ ρξεζηκνπνηνχκε ή αλαπηχζζνπκε ηα θαηάιιεια καζεκαηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηζηξέθνπκε πάιη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε φπνπ εξκελεχνπκε ή εθαξκφδνπκε ηα 

καζεκαηηθά απνηειέζκαηα ή αθφκα θάλνπκε ηνλ «θχθιν» απφ ηελ αξρή αλ ηα 

απνηειέζκαηά καο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ αλαθχθισζε απηή νλνκάδεηαη 

κνληεινπνίεζε θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο δηδαθηηθήο, πξνζαλαηνιίδεη ηε δηδαζθαιία πξνο 

ηηο δηαδηθαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ
19

. 

                                                 
19

 Κιανπδάηνο, Ν. (1990), φ.π. ζζ. 42 – 65. 
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6. Η έλλνηα ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο  

 

6.1. Φπζηθά θαη ζπκβνιηθά κνληέια  

Οη άλζξσπνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν, λα εξκελεχζνπλ 

ηα δηάθνξα θαηλφκελα, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ αιιά θαη γηα λα ελεξγήζνπλ πάλσ ζε απηά, επηζηξαηεχνπλ ηηο ζπκβνιηθέο, 

παξαζηαηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο δεκηνπξγψληαο πξαγκαηηθά ή 

ζπκβνιηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ κηκνχληαη ή αλαπαξηζηνχλ – ζε κηα ηδεαηή κνξθή – 

ζηνηρεία ή πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
20

. Σα θαηαζθεπάζκαηα απηά νλνκάδνληαη 

κνληέια θαη κπνξνχλ λα έρνπλ – ζε επίπεδν δνκήο – αλαινγηθέο θαη ηνπνινγηθέο 

νκνηφηεηεο (θπζηθά κνληέια δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ ή νκνηψκαηα) ή λα ζπληζηνχλ 

ζπκβνιηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη θαηλνκελνινγηθά κε ην πξνο αλαπαξάζηαζε 

ζχζηεκα
21,22

. ηελ πεξίπησζε πνπ καο ελδηαθέξεη ην θαζεζηψο εγθπξφηεηάο ηνπο 

αλαθεξφκαζηε ζε λνεηηθά κνληέια θαη ελλνηνινγηθά κνληέια
23

.  

 

 

6.2. Ννεηηθά θαη ελλνηνινγηθά κνληέια 

Όηαλ αιιειεπηδξνχκε κε ηνλ θφζκν (ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ην πεξηβάιινλ, ηα 

εξγαιεία) δεκηνπξγνχκε νοηηικά μονηέλα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα καο παξέρνπλ έλα 

πιαίζην κε πξνβιεπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή ηζρχ γηα ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Σα λνεηηθά κνληέια δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη απαηηνχλ 

έλα ζύζηημα – ζηόσο ή έλα θαινόμενο, ελψ ζπλήζσο δελ ηαπηίδνληαη κε ην εννοιολογικό 

μονηέλο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο
24

. Σν εννοιολογικό μονηέλο είλαη κηα αλαθάιπςε ησλ 

επηζηεκφλσλ, ησλ κεραληθψλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζθέξεη κηα θαηάιιειε 

                                                 
20

 Ράπηεο Α. & Ράπηε Α, (2002). Μάθηζη και Διδαζκαλία ζηην Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ, Ολική 

Πποζέγγιζη. Αζήλα. 

21
 Κνπιατδήο Β. (επηκ.), (1994). Αναπαπαζηάζειρ ηος Φςζικού Κόζμος. Αζήλα: Gutenberg.  

22
 Βνζληάδνπ ., (1998). Γνυζιακή Ψςσολογία. Αζήλα: Gutenberg.  

23
 Gentner, D., & Stevens, A.L., Eds. (1983). Mental Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

24
 Norman D., (1983). Some Observations on Mental models. In Gentner, D., & Stevens, A.L., Eds. Mental 

Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, ζζ. 7-14. 
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αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπαξηζηά ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη νξζφ, ζπλεπέο 

θαη πιήξεο. Σα ελλνηνινγηθά κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο 

απνθαινχληαη θαη επιζηημονικά μονηέλα ελψ ηα ελλνηνινγηθά κνληέια πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο δεκηνπξγνχο αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εγρεηξηδίσλ νλνκάδνληαη διδακηικά μονηέλα. Σα δηδαθηηθά κνληέια 

πξνθχπηνπλ ζπλήζσο κέζσ δηαδηθαζηψλ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

επηζηεκνληθψλ κνληέισλ θαη ζεσξηψλ (ζρήκα 1). 

 

 

 

Σα λνεηηθά κνληέια έρνπλ κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά, ε θαηαλφεζε ησλ 

νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε καζεζηαθέο θαη επηζηεκνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αθελφο, είλαη αηειή θαη αζηαζή κε δπζδηάθξηηα φξηα εθαξκνγήο. 

Αθεηέξνπ, ε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηά ηνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ακθηζβεηήζηκε ελψ 

ν ρψξνο εθαξκνγήο ηνπο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο
25

.  

Ζ γλψζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο δνκψλ. Σα λνεηηθά κνληέια ζην 

πιαίζην κηαο δνκεηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζεσξνχληαη αηνκηθέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα
26

 ελψ 

ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο σο ζπιινγηθά θαηαζθεπάζκαηα, 

                                                 
25

 Norman, 1983. φ.π. 

26
 Doise W., Mugny G., (1981). Le développement social de l’intelligence. Paris, Interéditions.  



 17 

πξντφλ ηεο εζσηεξίθεπζεο θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ
27

. Σα 

ελλνηνινγηθά κνληέια είλαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Χο δεκηνπξγίεο επηζηεκνληθψλ 

ζεσξηψλ, έρνπλ παξαδεηγκαηηθή ηζρχ θαη εμειίζζνληαη ή δηαςεχδνληαη κέζα ζηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ.  

Έλα κνληέιν, σο κηα αλαπαξάζηαζε ελφο πξνβιήκαηνο, κηαο δηαδηθαζίαο, κηαο 

ηδέαο ή ελφο ζπζηήκαηνο δελ είλαη πνηέ έλα αθξηβέο αληίγξαθν αιιά αλαπαξηζηά θάπνηα 

ή θάπνηεο πηπρέο ηεο δνκήο, ησλ ηδηνηήησλ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνχ πνπ είλαη ην 

κνληέιν. Παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο δηαγξάκκαηα, καζεκαηηθνχο ηχπνπο, θπζηθέο 

θαηαζθεπέο ή ζχλνιν απφ ινγηθέο θαηαζηάζεηο. Έλα κνληέιν απνηειείηαη απφ κηα 

ζπιινγή ονηοηήηυν πνπ έρνπλ ζαθψο πξνθαζνξηζκέλεο ιδιόηηηερ θαη κπνξνχλ λα 

ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο κε θαιψο πξνζδηνξηζκέλνπο κανόνερ ή ζσέζειρ. θνπφο ηνπ 

κνληέινπ είλαη λα πξνζνκνηψζεη κε αθξίβεηα ηηο νπζηαζηηθέο πηπρέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ρψξνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Σα κνληέια έρνπλ ζπλεπψο ιεηηνπξγίεο επεξηγημαηικέρ θαη αναπαπαζηαζιακέρ 

θαζψο θαη ιεηηνπξγίεο ππόβλετηρ. Γηα ηνλ επηζηήκνλα, ην έξγν ηεο κνληεινπνίεζεο 

ζπλίζηαηαη ζην λα βξεη κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο θαη θαηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ λα 

εμεγήζεη ηα θαηλφκελα πνπ κειεηά. Δπηπξφζζεηα, έλα κνληέιν είλαη έλα λέν αληηθείκελν 

(ζπγθεθξηκέλν ή ζπκβνιηθφ) πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά θαλφλα γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλα 

αληηθείκελν πνπ δελ είλαη άκεζα πξνζβάζηκν. Ζ κνληεινπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηελ 

νηθνδφκεζε εξκελεηψλ πνπ έρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ζηφρν ηελ 

πξφβιεςε κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κεηαβνιήο ελφο ζπζηήκαηνο ρσξίο λα 

ππάξρεη αλάγθε λα παξαηεξείηαη άκεζα ε πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 

6.3. Δπηζηεκνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο κνληεινπνίεζεο  

Ζ επηζηεκνληθή πξαθηηθή εκπεξηθιείεη ηελ νηθνδφκεζε, ηελ εγθπξνπνίεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κνληέισλ ελψ ε επηζηεκνληθή θαηαλφεζε αλαδχεηαη απφ ηε 

                                                 
27

 Vygotsky L., (1962). Thought and Language, MIT PRESS.  
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δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε κνληέισλ, δειαδή απφ ηε κνληεινπνίεζε
28

. Σα κνληέια είλαη 

ζεκαληηθά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα αθνχ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη γηα ηελ πεξηγξαθή επηζηεκνληθψλ θαηλνκέλσλ. 

πλαθφινπζα, ε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ρξήζε κνληέισλ. Σν κνληέιν ζηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ελφο θπζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ.  

Ζ κνληεινπνίεζε εθηφο απφ θχξην ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπληζηά βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. H αλάπηπμε κνληέισλ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπο (θαη φρη ρεηξηζκνχ ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ), θαη 

επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκψλ, ηελ αλαθάιπςε λέσλ ζρέζεσλ, ηελ νηθνδφκεζε 

λέσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, ηελ θαηάθηεζε λέσλ βεβαηνηήησλ αιιά θαη ηελ αλαηξνπή 

θάπνησλ άιισλ
29

. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο θαη 

πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εληάζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη 

ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ απηέο 

πξνζθέξνπλ, ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο.  

Ζ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία 

ελλνηνινγηθψλ (ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο θνξκαιηζκνχο) κνληέισλ ησλ θαηλνκέλσλ 

θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κειεηά. Σα κνληέια απηά κπνξεί λα είλαη αλαιπηηθά 

(φπσο ζηε θπζηθή κε ηα καζεκαηηθά κνληέια) ή λα παξέρνπλ κηα απιή θαη πξαθηηθή 

αλαπαξάζηαζε (φπσο ζηε βηνινγία κε ηε ρξήζε εηθφλσλ θαη κεηαθνξψλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή).  

 

 

                                                 
28

 Hestenes D., (1992). Modeling games in the Newtonian World. American Journal of Physics, 60, ζζ. 

732-748.  

29
 Bliss J., (1994). From Mental Models to Modelling. In H. Mellar, J. Bliss, R. Boohan, J. Ogborn, C. 

Tompsett (Eds). Learning with Artificial Worlds: Computer Based Modelling in the Curriculum. 

London: The Falmer Press, ζζ. 27-32. 
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7. Η κνληεινπνίεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε  

 

Οη δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ζπληεινχλ νπζηαζηηθά ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ πξνο κειέηε θαηλνκέλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχληαη σο νπζηαζηηθέο 

δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ην θάησ απφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα κνληέια θαη ηε δηαδηθαζία 

κνληεινπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη εηδηθφηεξα ζηε κάζεζε ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ, νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξήζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο αλαγλσξίδνληαο ζε απηέο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ρξήζεο κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ κνηάδνπλ κε ηηο απζεληηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο
30,31

. Τπφ ην 

πξίζκα απηφ, ην δεηνχκελν ηεο κάζεζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πξφζθηεζε απηνχ 

θαζαπηνχ ηνπ κνληέινπ (είηε πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθφ είηε γηα δηδαθηηθφ κνληέιν) 

αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε φισλ εθείλσλ ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο κνληεινπνίεζεο
32

. Ζ πξνζέγγηζε πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο 

λα εθθξάδνπλ θαη λα ζθέθηνληαη κε φξνπο κνληέισλ θαη φρη κε καζεκαηηθά ζχκβνια ή 

γισζζηθέο εθθξάζεηο θαίλεηαη φηη εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη φρη ηε ζηείξα 

απνκλεκφλεπζε
33

.  

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, ε δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

κνληεινπνίεζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζπγθξφηεζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ 

καζεηψλ θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξφηεξε εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε 

ηα πξνο κειέηε θαηλφκελα ή επηζηεκνληθέο έλλνηεο. ην πιαίζην απηφ, νη πξνηεηλφκελεο 

ζηνπο καζεηέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

                                                 
30

 Weil-Barais A., (1994). Les Apprentissages en Sciences Physiques, In G. Vergnaud (Ed) Apprentissages 

et Didactiques, ou en est-on? Serie: Former, Organiser pour Enseigner, Paris : HACHETTE Education.  

31
 Gilbert J., & Boulter C., (2000). Developing Models in Science Education. Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers.  

32
 Ραβάλεο Κ., (1999). Οι Φςζικέρ Επιζηήμερ ζηην Πποζσολική Εκπαίδεςζη. Διδακηική και Γνυζηική 

Πποζέγγιζη. Δθδφζεηο: Σππσζήησ. Αζήλα. 

33
 Βνζληάδνπ ., (1998). Γνυζιακή Ψςσολογία. Δθδφζεηο: Gutenberg. Αζήλα. 
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πνπ λα έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά θαη λα βαζίδνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο πνιηηηζκηθέο 

εκπεηξίεο.  

Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ νδεγνχλ ζε κηα αληίιεςε 

ηεο κάζεζεο κε φξνπο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, ηεο αληηθαηάζηαζεο δειαδή 

ιαλζαζκέλσλ γλψζεσλ κε γλψζεηο πην ζπκβαηέο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Οη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελλνηνινγηθή αιιαγή (κε 

φξνπο αλαζπγθξφηεζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηα 

ελλνηνινγηθά κνληέια ησλ επηζηεκφλσλ) πξέπεη λα πιαηζηψλνληαη κε θαηάιιεια 

εξγαιεία (φπσο πξαγκαηηθά αληηθείκελα, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θηι.) θαη λα 

εληζρχνληαη κε ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε.  

Ζ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ε αλάπηπμε ζχκκεηξσλ (κε άιινπο καζεηέο) ή αζχκκεηξσλ 

(κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ) αιιειεπηδξάζεσλ ζπληζηά ην θαηάιιειν πιαίζην δεκηνπξγίαο 

γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθν – γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε 

δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ.  

πλνςίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε ρξήζε ησλ κνληέισλ ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηα αθφινπζα:  

 Έθθξαζε θαη δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ. 

 Παξνρή απζεληηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. 

 Δλίζρπζε ελφο πιαηζίνπ κάζεζεο ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ καζεηψλ.  

 Αλάπηπμε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή.  

 Πξνζθνξά εξγαιείσλ θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνγλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ.  

 Δλίζρπζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ.  
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8. Αξρέο κνληεινπνίεζεο 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ πξνζνκνηψζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο παξαθάησ αξρέο ζρεδηαζκνχ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Kelly θαη Lesh
34

:  

 Αξρή ηεο Καηαζθεπήο Μνληέισλ: Ζ αξρή απηή επηβεβαηψλεη, φηη ε ιχζε πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ην ιχηε, απαηηεί ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθήο, 

επεμήγεζεο, δηαδηθαζίαο ή δηθαηνινγεκέλεο πξφβιεςεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

καζεκαηηθή θαηάζηαζε. Σέηνηα πξντφληα, εμσηεξηθεχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

καζεηέο κεηαθξάδνπλ κηα θαηάζηαζε θαη ζπλάκα ηα δηαθνξεηηθά είδε καζεκαηηθψλ 

πνζνηήησλ, ζρέζεσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κνηίβσλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ 

νηθνδφκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ.  

 Αξρή ηεο Πξαγκαηηθόηεηαο: Ζ αξρή απηή, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε 

λνεκαηνδνηνχζα αξρή. Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε κειέηε πεξίπησζεο 

πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 

κεηαθξάζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ 

θαη γεληθψλ γλψζεσλ. Δπίζεο, ε αξρή απηή απαηηεί ηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο κνληεινπνίεζεο, ηελ νπνία ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ 

θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 Αξρή ηεο Απηό-Αμηνιόγεζεο: Ζ αξρή απηή, επηβεβαηψλεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα 

κνληεινπνίεζεο, πεξηέρεη θξηηήξηα ηα νπνία νη καζεηέο απφ κφλνη ηνπο κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα, λα  αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ 

ηξέρνληα ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, κηα δξαζηεξηφηεηα κνληεινπνίεζεο, ζα 

πξέπεη λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, γηα ηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ, βνεζεηηθψλ ιχζεσλ, γηα ηελ 

άζθεζε θξηηηθήο φζνλ αθνξά ζην πφηε θαη πψο ε ιχζε ηνπο ρξήδεη βειηηψζεσλ θαη 

ηέινο, γηα ην πφηε έρνπλ θηάζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 

                                                 
34

 Kelly, A. E., & Lesh, R. A. (Eds.) (2000). Handbook of Research Design in Mathematics and Science 

Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
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 Αξρή ηεο Σεθκεξίσζεο: χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, νη καζεηέο θαηά ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε κηα δξαζηεξηφηεηα κνληεινπνίεζεο, ελζαξξχλνληαη ζηε 

δεκηνπξγία θάπνησλ κνξθψλ αλαθνξάο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο ζθέθηνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Απφ ηε κηα,  νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

κεηαθξάδνπλ θαη ζθέθηνληαη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη απφ 

ηελ άιιε θαζψο νη καζεηέο εμσηεξηθεχνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, είλαη επθνιφηεξν 

λα θηάζνπλ ζε κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο .                               

 Αξρή ηεο πκκεηνρηθήο Υξήζεο θαη ηεο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο: χκθσλα κε ηελ 

αξρή απηή, ηα παηδηά θαινχληαη λα θηάλνπλ ζε ιχζεηο, πνπ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζπλάκα ζε κνληέια ην νπνία λα κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα παηδηά νδεγνχληαη ζε ζηξαηεγηθέο 

θαη ηδέεο, νη νπνίεο είλαη πην γεληθέο θαη πνιιέο θνξέο, απνξξένπλ απφ δπλακηθά 

καζεκαηηθά. 

 Αξρή ηνπ Απνηειεζκαηηθνύ Πξνηύπνπ: Ζ αξρή απηή, επηβεβαηψλεη φηη κηα 

δξαζηεξηφηεηα κνληεινπνίεζεο είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιή, αιιά ζπλάκα θαη 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθήο αμίαο. Ο ζηφρνο είλαη, ηα παηδηά κε ηελ 

νινθιήξσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο κνληεινπνίεζεο, λα ηνπο 

παξέρνληαη βνεζεηηθά πξφηππα, γηα ηελ εξκελεία παξφκνησλ πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  
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9. ηάδηα κνληεινπνίεζεο 

 

Όηαλ αλαδεηάκε κηα μέθοδο καζεκαηηθήο επίιπζεο ελφο αςθενηικού πξνβιήκαηνο, 

ε νπνία λα κπνξεί λα είλαη γεληθεχζηκε θαη λα κπνξεί λα επηιχεη θαη άιιεο παξφκνηεο 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, θάλνπκε ιφγν γηα ηελ αλαδήηεζε ελφο μονηέλος επίιπζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο.  Ζ δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ή δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη ε 

μονηελοποίηζη ηνπ πξνβιήκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη σο κηα θπθιηθή, κε γξακκηθή 

δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ επηκέξνπο, δεχηεξνπ επηπέδνπ δηαδηθαζίεο ή ζηάδηα ηα 

νπνία κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (κνληεινπνίεζεο) λα είλαη φια παξφληα, ελψ ζε 

θάπνηεο άιιεο κπνξεί θάπνηα λα απνπζηάδνπλ. Έηζη: 

 Αξρηθά γίλεηαη ε εμεξεχλεζε (exploring) ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ν εληνπηζκφο 

(specifying) ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ (conditions & assumptions) πνπ 

πξέπεη λα ηζρχνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.  ε απηφ ην ζηάδην ν κνληεινπνηφο 

θαηαλνεί, απινπνηεί αιιά θαη αλαδεηά πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα βνεζήζνπλ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 ην δεχηεξν ζηάδην (mathematizing) γίλεηαη ε καζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ πεξηιακβάλεη ην πέξαζκα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ζην ζπκβνιηθφ θφζκν ησλ 

καζεκαηηθψλ.  ε απηφ ην ζηάδην ν κνληεινπνηφο κεηαζρεκαηίδεη (καζεκαηηθνπνηεί) 

ηηο ζπλζήθεο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ζε 

ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο (properties & parameters) πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ 

ηε καζεκαηηθή νληφηεηα.  

 Σν ηξίην ζηάδην (combining & analyzing) πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία κε ηε 

καζεκαηηθή νληφηεηα πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ καζεκαηηθνπνίεζε ηνπ αςθενηικού 

πξνβιήκαηνο, δειαδή πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζία ζηνλ καζεκαηηθφ θφζκν ε νπνία 

ηειηθά θαηαιήγεη ζε έλα καζεκαηηθφ ζπκπέξαζκα. 

 ην ηέηαξην ζηάδην (interpreting), ν κνληεινπνηφο διεπμηνεύει ηε ζεκαζία ηνπ 

καζεκαηηθνχ ζπκπεξάζκαηνο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη έηζη κεηαθέξεηαη πάιη 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 ην ηειεπηαίν ζηάδην (examining), ν κνληεινπνηφο ειέγρεη θαηά πφζν ην καζεκαηηθφ 

ζπκπέξαζκα έρεη λφεκα ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη θαηά πφζν κπνξεί λα δψζεη 

απάληεζε ζην πξφβιεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε δε ζεσξεζεί 
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ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε ην κνληέιν αλαζεσξείηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο 

επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη πνπ λα βξεζεί θάπνηα ηθαλνπνηεηηθή κέζνδνο 

επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.   

Ζ δηαδηθαζία δελ είλαη γξακκηθή νχηε είλαη κηαο κφλν θαηεχζπλζεο. Μπνξεί ν 

κνληεινπνηφο λα επαλέιζεη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε θάζε φπνηε απηφο θξίλεη φηη είλαη 

απαξαίηεην, λα παξαιείςεη θάπνηα θάζε, ή ζε θάζε θάζε λα ζπζρεηίδεη ην απνηέιεζκά 

ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο κνληεινπνηφο θαηαπηάλεηαη κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

θχθισλ κνληεινπνίεζεο. ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο απηνχο θχθινπο , ν κνληεινπνηφο 

θηλείηαη απφ ηα δεδνκέλα ζηα δεηνχκελα, επηζηξέθεη θαη θηλείηαη μαλά πξνο ηα 

δεηνχκελα, ψζηε λα ειέγμεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ θαη λα βειηηψζεη ηα πξνηεηλφκελα κνληέια 

θαη ηηο ιχζεηο ηνπο
35

. 

 

 

                                                 
35

 Sriraman, B., & Lesh, R. (2006). Beyond Traditional conceptions of modeling. Zentralblatt fuer Didaktik 

der Mathematik, 38, 3, ζζ. 247-254. 
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10.  Η ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

δξαζηεξηνηήησλ κνληεινπνίεζεο 

 

Ο Lesh θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ
36,37

 κειεηψληαο ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ 

εξγαιείσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

κνληεινπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ελλνηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηηο δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο κηαο έλλνηαο, δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ 

δπλαηφηεηεο γηα ηε δηαζχλδεζή ηνπο
38

. Έηζη, ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία, 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε λέεο ζχλζεηεο ηδέεο αιιά θαη λα 

επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζπζρεηίδνληαο ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε έλλνηεο πνπ ήδε 

θαηέρνπλ
39

. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηνπο Ζιεθηξνληθνχο 

Τπνινγηζηέο απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο
40

. Δίλαη πηζαλφ 

απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο βξίζθνληαη ζε έλα νηθνδνκηζηηθφ, 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη αληηιακβάλνληαη ηε δηαδηθαζία ζαλ παηρλίδη
41

.  
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Lesh (Eds.), Beyond constructivism: A models and modelling perspective on mathematics problem 

solving, learning & teaching Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, ζζ. 125–140. 

37
 English, L., & Lesh, R. (2003). Ends-in-view problems. In R. Lesh & H. M. Doerr (Eds.), Beyond 

constructivism: A models & modeling perspective on mathematics problem solving, learning & teaching 

Hillsdale. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, ζζ. 297–316. 

38
 Jiang, Ε., & McClintock, Δ. (2000). Multiple approaches to problem solving and the use of technology. 

Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 19(1), ζζ. 7- 20.  

39
 Novak, J.D. (1998). Learning, creating and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in 

schools and corporations. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

40
 Φηιίππνπ, Γ., & Υξίζηνπ, Κ. (2004). Διδακηική ηυν Μαθημαηικών. Αζήλα: Γ. Γαξδάλνο.  

41
 Waxman, H.C., & Huang, S.L. (1996). Classroom instruction differences by level of technology use in 

middle school mathematics. Journal of Educational Computing Research, 14, ζζ. 157- 169. 



 26 

Β. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 

1. θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

κηα νκάδα ηεο η’ Γεκνηηθνχ θαη κηα νκάδα θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο εξγάζηεθαλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κνληεινπνίεζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο γηα λα αλαθαιχςνπλ 

λέεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε ελφο απζεληηθνχ καζεκαηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. 

Ζ δηεξεχλεζε απηή ζα επηρεηξήζεη λα δψζεη απαληήζεηο ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 Μπνξνχλ νη καζεηέο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη νη θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ λα αζρνιεζνχλ απνηειεζκαηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο; 

 Πνηεο είλαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ – Πξσηνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα – σο πξνο ηηο ηέζζεξηο 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ;  

 

 

2. Μεζνδνινγία 

2.1. Τπνθείκελα 

Τπνθείκελα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηέζζεξηο καζεηέο ηεο η’ 

Γεκνηηθνχ (δχν θνξίηζηα θαη δχν αγφξηα) θαη ελλέα θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ηέζζεξα θνξίηζηα θαη πέληε αγφξηα). 

 

2.2. Πξνβιήκαηα 

ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν πξνβιήκαηα. 

Σν πξψην πξφβιεκα νλνκάδεηαη «Σν πξφβιεκα ηεο επηινγήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ» 

θαη είλαη ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Σν πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα δεκηνπξγεί θίλεηξα, λα είλαη ελδηαθέξνλ θαη  

λα έρεη ζρέζε κε ηηο άκεζεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ.   
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 Σν πξφβιεκα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ζεκαληηθψλ 

καζεκαηηθψλ ηδεψλ, δειαδή λα είλαη παξαγσγηθφ απφ καζεκαηηθή άπνςε.  

 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα νλνκάδεηαη «Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο» 

θαη απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε βάζε ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο Kelly θαη Lesh
42

: 

 Αξρή ηεο Καηαζθεπήο Μνληέισλ: Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζηελ 

αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ κνληέισλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηνπ ηδαληθφηεξνπ κέξνπο γηα ηηο θαινθαηξηλέο 

δηαθνπέο ηνπ θχξηνπ Άξε. 

 Αξρή ηεο Πξαγκαηηθφηεηαο: Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θξίλεηαη ελδηαθέξνπζα 

θαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. Σν ζελάξην γηα εχξεζε ηνπ 

ηδαληθφηεξνπ κέξνπο γηα ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο κηαο νηθνγέλεηαο είλαη έλα 

ζελάξην νηθείν θαη γλψξηκν ζηα παηδηά, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα θάλνπλ 

ζπλδέζεηο κε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο. 

 Αξρή ηεο Απηφ-Αμηνιφγεζεο: ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εκπιεθφκελνπο λα αμηνινγνχλ ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο ιχζεηο ηνπο 

θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο βειηηψζνπλ ή λα ηηο επεθηείλνπλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο αλάγθεο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη. 

 Αξρή ηεο Σεθκεξίσζεο: Οη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή θαινχληαη λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπο ζηελ θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ ζηελ νκάδα γηα ηελ εχξεζε 

κηαο ζπιινγηθήο ηειηθά απφθαζεο. 

 Αξρή ηεο πκκεηνρηθήο Υξήζεο θαη ηεο Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο: Σα κνληέια πνπ ζα 

θαηαζθεπάζνπλ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ 

ζρεηηθά εχθνια απφ άιινπο καζεηέο. 

 Αξρή ηνπ Απνηειεζκαηηθνχ Πξνηχπνπ: Σα κνληέια πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζα είλαη 

ζε ζέζε λα απνηειέζνπλ πξφηππα γηα ην ζρεδηαζκφ πην ζχλζεησλ θαη αλαιπηηθψλ 

κνληέισλ. 

Σα δχν πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο: 

                                                 
42

 Kelly, A. E., & Lesh, R. A. (Eds.) (2000), φ.π. 
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1. Σν πξφβιεκα ηεο επηινγήο θηλεηνχ  

 

 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΣΩΝ ΣΗΛΕΦΩΝΩΝ    
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα 

            

  MP3 κάμερα εμθάνιζη εμθάνιζη εμθάνιζη 

  εμθάνιζη εμθάνιζη κάμερα μέγεθος οθόνης μέγεθος οθόνης 

  μέγεθος οθόνης MP3 ηιμή κάμερα MP3 

  κάμερα μέγεθος οθόνης MP3 MP3 ηιμή 

  μάρκα blue tooth μέγεθος οθόνης blue tooth blue tooth 

  θύρα USB ηιμή blue tooth μάρκα κάμερα 

  blue tooth μάρκα θύρα USB θύρα USB θύρα USB 

  ηιμή θύρα USB μάρκα ηιμή μάρκα 

  ραδιόθωνο 
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

  
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ    
Μια εηαιπία καηαζκεςήρ κινηηών ηηλεθώνυν, θέλονηαρ να αςξήζει ηιρ πυλήζειρ ηηρ,  
επεύνηζε ηιρ πποηιμήζειρ 5 ομάδυν πελαηών, με ζκοπό να ηιρ λάβει ςπότη ηηρ ζηην 
καηαζκεςή ηυν νέυν μονηέλυν.  
   Ο παπακάηυ πίνακαρ, δείσνει ηα αποηελέζμαηα ηηρ έπεςναρ.  ε κάθε ζηήλη, δίδονηαι με ηη 
ζειπά πποηίμηζηρ, ηα σαπακηηπιζηικά ηυν κινηηών ηηλεθώνυν πος πποηιμά η κάθε ομάδα 
(οι ομάδερ είναι όλερ ιζάπιθμερ).   
   Η αποζηολή ζαρ είναι να πάπεηε ηα δεδομένα, και με βάζη αςηά, να καηαηάξεηε ηα 10 
σαπακηηπιζηικά από ηο ελκςζηικόηεπο ππορ ηο λιγόηεπο ελκςζηικό.  Για να ηο πεηύσεηε, 
ππέπει να βπείηε μια μέθοδο αξιολόγηζηρ (ηαξινόμηζηρ).  Η μέθοδορ ππέπει να είναι 
εθαπμόζιμη και ζε άλλερ πεπιπηώζειρ όπος μαρ δίνονηαι παπόμοια δεδομένα. 
   Ππέπει να είζηε ζε θέζη να εξηγήζεηε ηη μέθοδο ζηην εηαιπία,  ώζηε να μποπεί να ηην 

σπηζιμοποιεί ζε κάθε έπεςνα αγοπάρ πος θα κάνει ζηο μέλλον. 
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2. Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο 

 

 Ο κύριος Άρης και η γσμαίκα ηοσ υάτμοσμ ηο ιδαμικόηερο μέρος για 

διαζκέδαζη, αλλά ζσμάμα και ηομ οικομομικόηερο προοριζμό για ηις καλοκαιριμές 

ηοσς διακοπές, ποσ θα διαρκέζοσμ 10 μέρες. Εμηοπίζηε ποιο είμαι ηο καηάλληλο 

γι’ ασηούς μέρος. Τα δεδομέμα ηοσ προβλήμαηος δίμομηαι ζηομ πίμακα ποσ 

ακολοσθεί. 
 

 

 

 

2.3.  Γηαδηθαζία έξεπλαο  

Αξρηθά παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο ηεο η΄ Γεκνηηθνχ ην πξψην πξφβιεκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ απηνχο λα δηαβαζηεί ζησπειά. ηε ζπλέρεηα ξσηήζεθαλ νη 

καζεηέο αλ ππάξρεη θάπνην ζεκείν ην νπνίν δελ θαηαιαβαίλνπλ θαη έλαο καζεηήο 

εμήγεζε δπλαηά ηη δεηάεη ην πξφβιεκα, έηζη ψζηε φινη λα ην αθνχζνπλ. 

ε κηα πξψηε θάζε ν θάζε καζεηήο αλέιαβε λα ιχζεη κφλνο ηνπ ην πξφβιεκα. Δλψ 

νη καζεηέο εξγάδνληαλ αηνκηθά ε εξεπλήηξηα πιεζίαδε ηνλ θάζε καζεηή θαη ηνπ έπαηξλε 

κηα ζχληνκε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ιχζεο πνπ αθνινπζνχζε 

(ηαπηφρξνλα ζεκείσλε ηελ πνξεία ιχζεο ηνπ θάζε καζεηή). Γελ έδσζε θακία βνήζεηα 

ζηνπο καζεηέο. ην ηέινο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ γξαπηψο ηελ 

ηαμηλφκεζε ζηελ νπνία  είραλ θαηαιήμεη αιιά θαη ηα βήκαηα πνπ είραλ αθνινπζήζεη 

Ποξξοιζμόπ Παοαλίε

π 

Ανιξθέαηα Καηαζηήμαηα Εζηιαηόοια-

καθεηέοιεπ 

 

Κόζηξπ 

διαμξμήπ 

αμά μέοα 

ζε 

νεμξδξςείξ  

**** 

(δίκλιμξ) 
€ 

Κόζηξπ 

εμoικίαζηπ 

αρηξκιμήη

ξρ αμά 

μέοα 
€ 

Ειζιηήοιξ 

μεη’  

επιζηοξθήπ 

αμά άηξμξ 
€ 

Καηάζηαζη 

ξδικξύ  

δικηύξρ 

Απξλλώμεια 5 4 35 15 60 8 325 Μέηοια 

Αθήμια 8 0 28 24 90 15 425 Καλή 

Αθοξμηίμια 9 5 27 20 60 12 330 Καλή 

Αοηεμίζια 5 4 38 16 95 13 450 Κακή 

Έομια 3 10 24 18 78 18 400 Καλή 

Πξζειδώμια 6 5 32 17 92 19 500 Κακή 
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ψζηε λα θηάζνπλ ζε απηήλ, ζε έλα Φχιιν Δξγαζίαο.  Ζ πξψηε θάζε δηήξθεζε απφ 20 – 

50 ιεπηά. 

ηε δεχηεξε θάζε δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ νκαδηθά, λα 

αμηνινγήζνπλ ηα κνληέια φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ πνην ζα 

είλαη ην «θαιχηεξν» ηειηθφ κνληέιν πνπ ζα πξνηείλνπλ σο νκάδα γηα ηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ζ εξεπλήηξηα παξαθνινπζνχζε ηε ζπδήηεζε, ηελ καγλεηνθσλνχζε θαη 

θξαηνχζε ζεκεηψζεηο.  Οη καζεηέο είραλ ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο ζπδήηεζεο, ε 

νπνία δηήξθεζε απφ 10-20 ιεπηά. ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, ε νκάδα παξνπζίαζε 

πξνθνξηθά ην κνληέιν ζην νπνίν θαηέιεμε. Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ απφ ηελ 

νκάδα νινθιεξψζεθε θαη ε δεχηεξε θάζε ηεο εξγαζίαο γηα ην πξψην πξφβιεκα. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο ην δεχηεξν πξφβιεκα θαη δνχιεςαλ 

ζε δχν θάζεηο (πξψηα αηνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα νκαδηθά) φπσο θαη ζην πξψην 

πξφβιεκα. Σα παηδηά θαινχληαλ λα εληνπίζνπλ ην ηδαληθφηεξν κέξνο γηα δηαζθέδαζε, 

αιιά ζπλάκα θαη ηνλ νηθνλνκηθφηεξν πξννξηζκφ γηα ηνλ θχξην Άξε θαη ηε γπλαίθα ηνπ, 

γηα ηηο θαινθαηξηλέο ηνπο δηαθνπέο. Σα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο δφζεθαλ ζε πίλαθα 

(βιέπε παξαπάλσ). 

Σα ίδηα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηελ νκάδα ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. 

Φιψξηλαο θαη αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία (ζε δχν θάζεηο). 

 

 

2.4.  πιινγή Γεδνκέλσλ θαη Αλάιπζε 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

1. Σα θχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ πνπ πεξηέρνπλ ην ηειηθφ κνληέιν ζην νπνίν 

θαηέιεμε ν θάζε καζεηήο θαη θαίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία πνπ έρεη αθνινπζήζεη. 

2. Οη ζεκεηψζεηο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή, νη ζεκεηψζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνθνξηθψλ, αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ ησλ καζεηψλ θαη νη ζεκεηψζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ κνληέινπ ζηελ νκάδα. 

3. Οη απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ ζπδεηήζεσλ. 
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Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, έγηλε ζηε βάζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

κνληεινπνίεζεο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη νη καζεηέο, κέζα απφ ηνπο επαλαιακβαλφκελνπο 

θχθινπο κνληεινπνίεζεο. Πην αλαιπηηθά ε αλάιπζε εζηηάδεηαη: 

1. ην καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ ηνπ θάζε καζεηή θαη θνηηεηή, γηα λα δηαπηζησζεί 

θαηά πφζν απηφο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα ιεηηνπξγηθφ κνληέιν γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο. 

2. ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθξηηψλ κνληέισλ (κεζφδσλ) πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο 

θαη νη θνηηεηέο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

3. ηε δηαθνξά πνπ παξνπζίαζε ε ηθαλφηεηα ηνπ θάζε καζεηή θαη θνηηεηή λα ιχλεη 

απζεληηθά πξνβιήκαηα, πξηλ αιιά θαη κεηά ηε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα. 

4. Σηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

βαζκίδσλ – Πξσηνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα – σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο 

κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

 

 

 

3. Απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά γηα ην θάζε πξφβιεκα. 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο 

θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο ησλ  

καζεηψλ Γεκνηηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.. Υξεζηκνπνηνχληαη ςεπδψλπκα γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. 

ην Παξάξηεκα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά γηα θάζε πξφβιεκα, ε αηνκηθή 

πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ θαη ηα ηειηθά κνληέια πνπ απηνί έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ νκάδα 

(νινκέιεηα).  



 32 

Ζ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνληεινπνίεζεο ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο νη καζεηέο θαη 

νη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα αλαδείμεη: 

1. Σελ πνξεία ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηελ ηαμηλφκεζε, ηελ 

επηινγή θαη ηε ζηάζκηζε δεδνκέλσλ θαζψο ζα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα 

δεκηνπξγήζνπλ κνληέιν γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. Αλακέλεηαη ν καζεκαηηθφο 

ζπιινγηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα πεξάζεη απφ ζηάδηα (κύκλοςρ) ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο ζε ζηάδηα (κύκλοςρ) πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο. Ζ πξφβιεςε είλαη φηη νη θνηηεηέο ζα αλαπηχμνπλ 

πνιιαπινχο θχθινπο καζεκαηηθήο ζθέςεο, πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο καζεηέο. ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνληεινπνίεζεο γηα θάζε δηαθξηηφ κνληέιν πνπ ζα 

εληνπηζζεί, ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο παξαπάλσ θχθινπο φπνπ απηνί ζα είλαη 

δηαθξηηνί.    

2. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα πνζνηηθνπνηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνλ πνηνηηθφ 

παξάγνληα ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. Αλακέλεηαη νη θνηηεηέο λα πνζνηηθνπνηήζνπλ 

ηνλ πνηνηηθφ παξάγνληα πην λσξίο, γεγνλφο ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηηο πην ζχλζεηεο 

καζεκαηηθέο ηδέεο ηνπο. 

3. Σν θαηά πφζν ζα επεξεαζηεί ν ζπιινγηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ επίιπζε 

ηνπ δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε γηα ην θαηαιιειφηεξν 

κνληέιν ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο. Αλακέλεηαη ζηελ επίιπζε ηνπ δεχηεξνπ 

πξνβιήκαηνο λα εθαξκφζνπλ φινη κε ζρεηηθή επθνιία ην κνληέιν πνπ ζα έρεη 

πηνζεηήζεη ε νκάδα ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα. 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (καζεηέο – 

θνηηεηέο) φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ. Ζ ζχγθξηζε απηή παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά, μερσξηζηά γηα 

ην θάζε πξφβιεκα θαη βαζίδεηαη ζηα εμήο ζεκεία: 

 

Γηα ην πξώην πξόβιεκα: 

1. Καηαλφεζε ηεο εθθψλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ δεηνχκελνπ. 

2. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο. 

3. Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο κεηαμχ μεγέθοςρ οθόνηρ και κάμεπαρ. 

4. Έιεγρνο ησλ κνληέισλ. 

 

Γηα ην δεύηεξν πξόβιεκα: 

1. Καηαλφεζε ηεο εθθψλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ δεηνχκελνπ. 

2. Καηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ ηνπ πίλαθα, γηα λα γίλεη 

ζηε ζπλέρεηα ε θαηάιιειε νκαδνπνίεζε (αηνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα 

νκαδηθά). 

3. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο – Γεκηνπξγία 

κνληέινπ γηα ηελ επηινγή ηνπ ηδαληθφηεξνπ κέξνπο. 

4. Έιεγρνο ησλ κνληέισλ. 

5. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα επεξεαζηεί ν ζπιινγηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαηά ηελ επίιπζε ηνπ δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε 

γηα ην θαηαιιειφηεξν κνληέιν ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα φιεο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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3.1. Γεληθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο Μνληεινπνίεζεο θαη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο ησλ  Μαζεηώλ Γεκνηηθνύ 

 

1
ν
 πξόβιεκα (ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο θηλεηνχ): 

 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 3 απφ ηνπο 4 καζεηέο ή αιιηψο ην 75% ησλ 

καζεηψλ θαηάθεξε λα κνληεινπνηήζεη επηηπρψο ην 1
ν
 ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα. Οη καζεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ άξηζηνη καζεηέο, κε βαζκφ ηξηκήλνπ ζηα Μαζεκαηηθά 10, θαη 

ήηαλ πνιχ θαινί ιχηεο ησλ παξαδνζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα βηβιία πνπ 

δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα, νη δεμηφηεηεο επίιπζεο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν, δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ επίιπζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο, παξνπζηάδνληαη 

αλεπαξθείο ζηελ αληηκεηψπηζε ξεαιηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο  πνπ 

απαηηνχλ ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ. ηελ παξνχζα κειέηε ην δείγκα είλαη κηθξφ, ε 

πξφβιεςε είλαη ελφο κφλν δηδάζθνληα θαη ε ζπκκεηνρή 4 κφλν καζεηψλ. Απαηηείηαη 

πεξηζζφηεξε έξεπλα θαη κεγαιχηεξν δείγκα γηα λα εμαρζνχλ αζθαιέζηεξα 

ζπκπεξάζκαηα. 

Κξίλνληαο απφ ηελ εκθάληζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην ίδην 

πξφβιεκα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε κνληεινπνίεζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ πξνάγεη 

ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (κνληέισλ) γηα ηελ επίιπζή ηνπο.  Φαίλεηαη 

φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε κνληεινπνίεζε παξέρεη επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία 

ζθέςεο απφ φ,ηη ζπλήζσο ζπλαληνχκε ζηελ επίιπζε ζπλεζηζκέλσλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ.   

Ζ ζπδήηεζε ζηελ νκάδα, έδεημε φηη ε πνηθηινκνξθία ζθέςεο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη 

ε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ, ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα κάζνπλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.  

Μπνξνχλ  λα ζπγθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια, λα αθνχζνπλ ηε γλψκε ησλ άιισλ 

γηα ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ θάζε πξνηεηλφκελε ιχζε. 

Ζ πξνζπκία φισλ ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε δείρλεη φηη 

κνληεινπνίεζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ πξνζθέξεη κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ δηέγεξζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηδαζθαιία.   
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2
ν
 πξόβιεκα (Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο): 

 

ηελ επίιπζε ηνπ 2
νπ

 πξνβιήκαηνο θαίλεηαη φηη ε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ζην 1
ν
 

πξφβιεκα είρε θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηε καζεκαηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ.  Μφιηο 

δφζεθε ην 2
ν
 πξφβιεκα, φινη νη καζεηέο άξρηζαλ λα καζεκαηηθνπνηνχλ ηνπο πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο κε ζρεηηθή επθνιία. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ 

επίιπζε ελφο ξεαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο βειηηψλνληαη αηζζεηά, εάλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή 

κε αλάινγεο θχζεο πξφβιεκα. 

Καη εδψ θαίλεηαη, φπσο θαη θαηά ηελ επίιπζε ηνπ 1
νπ

 πξνβιήκαηνο, φηη απηνχ ηνπ 

είδνπο ε κνληεινπνίεζε παξέρεη επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζθέςεο απφ 

φ,ηη ζπλήζσο ζπλαληνχκε ζηελ επίιπζε ζπλεζηζκέλσλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία. Καη πάιη νη καζεηέο αλέπηπμαλ 4 δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο (κνληέια) γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
43

. 

Όπσο ζηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 πξνβιήκαηνο, έηζη θαη εδψ, ε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα, 

έδεημε φηη ε πνηθηινκνξθία ζθέςεο πνπ αλαπηχζζεηαη, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο 

λα κάζνπλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ θάζε 

πξνηεηλφκελε ιχζε. Γφζεθε ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ηε 

κέζνδν πνπ επέιεμαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ ηε κέζνδφ ηνπο κε ηελ 

πνξεία ιχζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σα παηδηά επηθνηλψλεζαλ θαη κνηξάζηεθαλ 

δηάθνξνπο καζεκαηηθνχο φξνπο θαη ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ηδέεο. Απνηέιεζκα φινπ απηνχ 

απνηειεί ε νηθνδφκεζε ελφο πινχζηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

καζεκαηηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ  ησλ παηδηψλ. 

 

                                                 
43

 Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 
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3.2. Γεληθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο Μνληεινπνίεζεο θαη 

καζεκαηηθέο έλλνηεο ησλ  Φνηηεηώλ Π.Σ.Γ.Δ. 

 

1
ν
 πξόβιεκα (ην πξφβιεκα ηεο επηινγήο θηλεηνχ): 

 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 3 νκάδεο θνηηεηψλ κε 3 θνηηεηέο ε θάζε νκάδα (ζπλνιηθά 9 

θνηηεηέο). Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 9 απφ ηνπο 9 θνηηεηέο ή αιιηψο ην 100% ησλ 

θνηηεηψλ θαηάθεξε λα κνληεινπνηήζεη επηηπρψο ην 1
ν
 ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα. Οη θνηηεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα ήηαλ θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ζεσξεηηθή 

θαηεχζπλζε είηε απφ ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε ζην Λχθεην. Μεξηθνί ήηαλ πνιχ θαινί 

ιχηεο ησλ παξαδνζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα βηβιία πνπ δηδάζθνληαη ζην 

ζρνιείν θαη κεξηθνί δελ ήηαλ θαινί ιχηεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θάζε 

ελφο. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, νη θνηηεηέο αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρία 

κηα ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ κε επρέξεηα 

δηάθνξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο. ρεδφλ φινη καζεκαηηθνπνίεζαλ ακέζσο ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ πειαηψλ θαη αληηζηνίρηζαλ αξηζκνχο ζε θάζε ζέζε.  Γειαδή, ζρεδφλ φινη, απφ ηελ 

αξρή είδαλ ηηο ζέζεηο (1
ν
, 2

ν
 θιπ) σο πνζφηεηεο (1, 2, 3, θιπ). ηε ζπλέρεηα άζξνηζαλ 

ηνπο αξηζκνχο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ζχγθξηλαλ ηα αζξνίζκαηα θαη θαηέηαμαλ ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ζχκθσλα κε ηα αζξνίζκαηα.  

Κξίλνληαο απφ ηελ εκθάληζε δχν ή ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην ίδην 

πξφβιεκα (ζηηο νκάδεο ησλ ηξηψλ θνηηεηψλ), κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε κνληεινπνίεζε 

απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

(κνληέισλ) γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Φαίλεηαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε κνληεινπνίεζε 

παξέρεη επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζθέςεο απφ φ,ηη ζπλήζσο ζπλαληνχκε 

ζηελ επίιπζε ζπλεζηζκέλσλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

Ζ ζπδήηεζε ζηελ νκάδα, έδεημε φηη ε πνηθηινκνξθία ζθέςεο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη 

ε δπλαηφηεηα ησλ θνηηεηψλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ, ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα κάζνπλ απφ ηνπο άιινπο.  Μπνξνχλ  λα 

ζπγθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια, λα αθνχζνπλ ηε γλψκε ησλ άιισλ γηα ηηο δηθέο 

ηνπο ηδέεο, θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ θάζε πξνηεηλφκελε ιχζε. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ ελζνπζηαζκφ θαη δηαηχπσζαλ ζεηηθά ζρφιηα γηα ην είδνο 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο επίιπζήο ηνπο. Απφ ηελ φιε δηαδηθαζία 

θάλεθε φηη ε κνληεινπνίεζε απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ πξνζθέξεη κηα θαιή επθαηξία γηα 

ηελ δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο.   

 

 

 

2
ν
 πξόβιεκα (Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο): 

 

ηελ επίιπζε ηνπ 2
νπ

 πξνβιήκαηνο θαίλεηαη φηη ε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα ζην 1
ν
 

πξφβιεκα είρε κεγάιε επίδξαζε ζηε καζεκαηηθή ζθέςε ησλ θνηηεηψλ.  Μφιηο δφζεθε 

ην 2
ν
 πξφβιεκα, φινη νη θνηηεηέο άξρηζαλ λα καζεκαηηθνπνηνχλ ηνπο πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο κε επθνιία. Δίλαη ζαθέο, ινηπφλ, φηη νη επηδφζεηο ζηελ επίιπζε ελφο 

ξεαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο βειηηψλνληαη αηζζεηά, εάλ νη ιχηεο έρνπλ έξζεη ζε επαθή 

πξνεγνπκέλσο κε αλάινγεο θχζεο πξφβιεκα. 

Καη ζε απηφ ην πξφβιεκα θαίλεηαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε κνληεινπνίεζε παξέρεη 

επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζθέςεο απφ φ,ηη ζπλήζσο ζπλαληνχκε ζηελ 

επίιπζε ζπλεζηζκέλσλ πξνβιεκάησλ. Καη πάιη νη θνηηεηέο αλέπηπμαλ πνηθίιεο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (κνληέια) γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Όπσο ζηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 πξνβιήκαηνο, έηζη θαη εδψ, ε ζπδήηεζε ζηελ νκάδα, 

έδεημε φηη ε πνηθηινκνξθία ζθέςεο πνπ αλαπηχζζεηαη, δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ 

θάζε πξνηεηλφκελε ιχζε. 
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3.3. ύγθξηζε καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη θνηηεηώλ όζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο 

κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

 

1
ν
 πξόβιεκα 

 

Καηαλφεζε ηεο εθθψλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ δεηνχκελνπ. 

Σφζν νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ φζν θαη νη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. έδεημαλ λα 

θαηαλννχλ ηελ δνκή ηνπ πίλαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππήξραλ ζε απηφλ ζρεηηθά κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. 

Απφ ηελ νκάδα ηνπ δεκνηηθνχ, ν Γηάλλεο δελ θαηαλφεζε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

ηαξινόμηζη πνπ ππήξρε ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απνθάζηζε λα ρσξίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά. Ζ εξεπλήηξηα βνήζεζε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνα ηεο ιέμεο κε εξσηήκαηα θαη 

παξαδείγκαηα. 

Όινη νη ππφινηπνη καζεηέο θαη θνηηεηέο δελ παξνπζίαζαλ πξνβιήκαηα ή 

παξαλνήζεηο σο πξνο ηελ εθθψλεζε. Οη θνηηεηέο έζεζαλ κεξηθά εξσηήκαηα φπσο: «Σα 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ίδηα ζε θάζε νκάδα;» θαη «Κάζε νκάδα έρεη ίζε αμία κε ηηο 

ππφινηπεο;». 

 

 

Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο. 

Απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ε ππξηδνχια θαη ε Όιγα πξνζπάζεζαλ αξρηθά 

λα θάλνπλ κηα θαηάηαμε κε βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηηο πξψηεο θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο ζεηξέο. Ο Γηάλλεο ζχγθξηλε πνηνηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηέιεμε ζε κηα 

γεληθφινγε απάληεζε. Μφλν ν πχξνο μεθίλεζε ακέζσο λα καζεκαηηθνπνηεί ηνπο 

πνηνηηθνχο παξάγνληεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθέο έλλνηεο (θιάζκαηα). 

Αληίζεηα απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ε Μαξία, 

ν Αληψλεο, ν Πέηξνο, ε Υαξά, ν Παχινο θαη ν Νίθνο, δειαδή νη έμη, μεθίλεζαλ ακέζσο 

λα καζεκαηηθνπνηνχλ ηνπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο. Μφλν ε Διπίδα, ε Υξχζα θαη ν 

Υξήζηνο, δειαδή νη ηξεηο, πξνζπάζεζαλ αξρηθά λα παξαηεξήζνπλ πνηνηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ηα θαηαηάμνπλ κε θάπνηνλ ηξφπν. Γξήγνξα φκσο θαηάιαβαλ φηη 
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δελ θαηαιήγνπλ ζε έλα γεληθεχζηκν απνηέιεζκα, νπφηε θαη αλαζεψξεζαλ ηε κέζνδφ 

ηνπο. 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν νη θνηηεηέο πνζνηηθνπνίεζαλ ηνλ πνηνηηθφ παξάγνληα πην 

λσξίο απφ φ,ηη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ, γεγνλφο ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηηο πην ζχλζεηεο 

καζεκαηηθέο ηδέεο ηνπο. 

Ο καζεκαηηθφο ζπιινγηζκφο ησλ θνηηεηψλ πέξαζε απφ ζηάδηα (θχθινπο) 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ζε ζχγθξηζε κε 

ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε ιχζε ηνπο 

ηνλ κέζν φξν (Μ.Ο.) κε κεγάιε επρέξεηα θαη ε εμήγεζε πνπ έδσζαλ ήηαλ ε εμήο: «Σν 

γεγνλφο φηη ζέινπκε ηελ θνηλή γλψκε – ηελ θνηλή ζπληζηψζα – καο παξνηξχλεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ Μ.Ο. Απφ ηε ιέμε κοινόρ ακέζσο καο έξρεηαη ζην κπαιφ ν 

Μ.Ο.». 

 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο ηζνςεθίαο κεηαμχ μεγέθοςρ οθόνηρ και κάμεπαρ. 

ε απηφ ην ζεκείν ήηαλ κεγάιε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο, ηνπο νπνίνπο 

απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη θνηηεηέο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ. 

Οη θνηηεηέο έδεημαλ πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην πξφβιεκα ηεο ηζνβαζκίαο θαη 

αθηέξσζαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ εχξεζε ελφο 

ηθαλνπνηεηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ δελ ζεψξεζαλ απαξαίηεην λα βξνπλ κηα κέζνδν ψζηε λα 

ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο ηζνβαζκίαο ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ. Καλέλαο καζεηήο δελ ην 

είρε ζπκπεξηιάβεη ζην Φχιιν Δξγαζίαο ηνπ θαη ε εξεπλήηξηα αλαγθάζηεθε λα ζέζεη 

δηάθνξα εξσηήκαηα ζε απηνχο γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν ηεο ηαμηλφκεζεο, πνπ είραλ 

αθνινπζήζεη: «Γηαηί ηα έβαιεο θαη ηα 2 ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ίδηα ζέζε;», «Πψο 

απνθάζηζεο λα βάιεηο ηελ θάκεξα ζηελ 3
ε
 ζέζε θαη ην κέγεζνο νζφλεο ζηελ 4

ε
 , αθνχ 

έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ;». 

Οη θνηηεηέο αληίζεηα αλέπηπμαλ πνηθίια κνληέια γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο ηζνβαζκίαο θαη ηα ζπδήηεζαλ εθηελψο ζηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία 
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ηεο έξεπλαο. Μφλν ε Υαξά δελ ζθέθηεθε λα βξεη έλαλ ηξφπν επίιπζεο ηνπο 

πξνβιήκαηνο ηεο ηζνβαζκίαο θαη ηνπνζέηεζε απεπζείαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ίδηα 

ζέζε. 

Ζ Μαξία ζθέθηεθε λα ζβήζεη ηηο αληίζεηεο ζέζεηο ζην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. 

Θεψξεζε πσο ε κία ζέζε εμνπδεηεξψλεη ηελ αληίζεηε ζέζε. 

Ζ Διπίδα ζεψξεζε ηηο 5 πξψηεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα σο «θαιέο» θαη ηηο 5 ηειεπηαίεο 

σο «θαθέο» θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθάζηζε πνην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη ππάξμεη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε κηα «θαιή» ζέζε. 

Ο Αληψλεο κειέηεζε ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ζεψξεζε πσο είλαη «θαιφ» ην γεγνλφο νη απαληήζεηο ησλ νκάδσλ λα κελ δηαθσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο (κηθξφ εχξνο απαληήζεσλ) θαη «θαθφ» ην γεγνλφο νη απαληήζεηο ησλ 

νκάδσλ λα δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο (κεγάιν εχξνο απαληήζεσλ). Απηφ γηαηί αλ κηα 

νκάδα αηφκσλ έρεη πεη φηη ζέιεη ζηελ 1
ε
 ζέζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαη κηα άιιε νκάδα 

δελ ην ζέιεη θαζφινπ, ηφηε ε πξψηε νκάδα ζα αγνξάζεη ηα θηλεηά πνπ ζα ην έρνπλ θαη ε 

δεχηεξε νκάδα δελ ζα ηα αγνξάζεη ζε θακία πεξίπησζε (αξλεηηθφ γεγνλφο). 

Σέινο ν Πέηξνο, ν Παχινο θαη ν Νίθνο ηνπνζέηεζαλ ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

3
ε
 ζέζε θαη ζπλέρηζαλ ζπκπιεξψλνληαο ηελ 5

ε
 ζέζε, αθήλνληαο ηελ 4

ε
 θελή. Οη 

εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ ήηαλ: «Απηφ γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο αζιεηψλ» θαη «Σν 

blue tooth δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ 4
ε
 ζέζε αθνχ αλήθεη ζηελ 5

ε
 νπφηε ε 4

ε
 κέλεη θελή». 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θνηηεηήο, ν Παχινο, είπε αθφκα πσο αλ ήηαλ απαξαίηεην λα βάιεη 

θάπνην απφ ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 4
ε
 ζέζε, ζα έβαδε ηελ θάκεξα, δηφηη κειέηεζε 

ην εχξνο ησλ ηηκψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο έθαλε θαη ν Αληψλεο, θαη 

παξαηήξεζε φηη ζην κέγεζνο νζφλεο νη ηηκέο είλαη πην θνληηλέο κεηαμχ ηνπο (ζεηηθφ 

ζηνηρείν). 
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Έιεγρνο ησλ κνληέισλ. 

Ο έιεγρνο ηνπ κνληέινπ επίιπζεο ελφο καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγλψζεο ηνπ θάζε ιχηε. 

Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ άξρηζαλ λα κειεηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα κε 

πνηνηηθφ ηξφπν ζπγθξίλνληάο ηα κεηαμχ ηνπο. Έθηαζαλ φκσο ζε αδηέμνδν νπφηε 

αλαγθάζηεθαλ λα «γπξίζνπλ πίζσ» θαη λα ειέγμνπλ ηε κέζνδφ ηνπο. Όηαλ 

καζεκαηηθνπνίεζαλ ηνπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο θαη άξρηζαλ λα επεμεξγάδνληαη ηνπο 

αξηζκνχο δελ θάλεθε λα ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν έθαλαλ 

αξθεηά ιάζε ζηηο πξάμεηο ηνπο θαηαιήγνληαο ζε ιαλζαζκέλα πνιιέο θνξέο 

ζπκπεξάζκαηα. 

Αληίζεηα νη θνηηεηέο έδεηρλαλ κεγάιε ζηγνπξηά φηαλ απνθάζηζαλ λα 

καζεκαηηθνπνηήζνπλ ηνπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ αξηζκψλ – βαζκψλ, έθαλαλ ζπλερή έιεγρν παξαηεξψληαο παξάιιεια ηηο ζέζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ πίλαθα. Ζ Μαξία θαη ν Νίθνο, ραξαθηεξηζηηθά, φηαλ έθηαζαλ 

ζηελ ηζνβαζκία ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ, παξαμελεχηεθαλ θαη γχξηζαλ πίζσ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ μαλά ηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο, δηφηη ππέζεζαλ πσο είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη θάπνην αξηζκεηηθφ ιάζνο. 
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2
ν
 πξόβιεκα 

 

Καηαλφεζε ηεο εθθψλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ δεηνχκελνπ. 

Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη νη θνηηεηέο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. έδεημαλ λα θαηαλννχλ ηελ 

δνκή ηνπ πίλαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππήξραλ ζε απηφλ, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηα έμη 

λεζηά, πνπ απνηεινχζαλ ηνπο πηζαλνχο πξννξηζκνχο γηα ηνλ θχξην Άξε θαη ηελ γπλαίθα 

ηνπ. 

Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θάλεθε πσο παξαηήξεζαλ κε πξνζνρή ηελ εθθψλεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φια ηα δεδνκέλα θαη έηζη ακέζσο μεθίλεζαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Τπνιφγηζαλ αξρηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηακνλήο ζην 

μελνδνρείν γηα ηηο 10 κέξεο (πνιιαπιαζίαζαλ x10 ην θφζηνο αλά εκέξα πνπ δίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα). ηε ζπλέρεηα ππνιφγηζαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ γηα ηηο 

10 κέξεο (πνιιαπιαζίαζαλ x10 ην θφζηνο ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ αλά εκέξα). Σέινο 

ππνιφγηζαλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηα 2 άηνκα (πνιιαπιαζίαζαλ x2 ηελ 

ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ αλά άηνκν). 

Αληίζεηα νη θνηηεηέο δελ κπήθαλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, αιιά ππνιφγηζαλ απιά 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ αλά εκέξα. Μφλν κεξηθνί απφ ηνπο θνηηεηέο 

κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα ππνινγίζνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηηο 10 εκέξεο θαη γηα ηα 

2 άηνκα, αιιά ρξεζηκνπνίεζαλ κε άλεζε ηνλ αιγφξηζκν (α x 10) + (β x 10) + (γ x 2), ελψ 

νη καζεηέο ππνιφγηζαλ έλαλ-έλαλ ηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο θαη έπεηηα έθαλαλ ηελ 

πξφζζεζε. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ηηο πην ζχλζεηεο καζεκαηηθέο ηδέεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηελ επρέξεηα ρεηξηζκνχ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Αθφκα νη καζεηέο 

δείρλνπλ κηα κεγαιχηεξε πξνζήισζε ζηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηελ αμηνπνίεζε φισλ απηψλ, αλεμάξηεηα κε ην αλ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ απαξαίηεην ή φρη. ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δειαδή δελ είλαη 

απαξαίηεηνο ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γηα φιεο ηηο εκέξεο 

δηακνλήο, αθνχ δελ δεηείηαη θάηη ηέηνην, παξά κφλν κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

πξννξηζκψλ. 
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Καηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ ηνπ πίλαθα, γηα λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα 

ε θαηάιιειε νκαδνπνίεζε (αηνκηθά θαη ζηε ζπλέρεηα νκαδηθά). 

Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ επηθεληξψζεθαλ αξρηθά ζε ζπγθεθξηκέλα λεζηά θαη 

αζρνιήζεθαλ κε ηα δεδνκέλα (πνπ αθνξνχζαλ είηε ην θφζηνο είηε ηνπο ηφπνπο 

δηαζθέδαζεο) ηνπ θαζελφο μερσξηζηά, ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθφλα γηα απηά. 

Γειαδή κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα ζπγθξίλνπλ κεκνλσκέλα ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ λεζηψλ κήπσο θαη κπνξέζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

Οη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ κπήθαλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, αιιά 

μεθίλεζαλ λα νκαδνπνηνχλ ακέζσο ηνπο παξάγνληεο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξάμεψλ ηνπο, πνιιέο θνξέο θαη λα ηαμηλνκνχλ. 

ρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ, νη καζεηέο άξρηζαλ λα ζθέθηνληαη 

γηα ηελ άζξνηζε ησλ ηεζζάξσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηφπνπο 

δηαζθέδαζεο, θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ, 

εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη νη παξαιίεο ήηαλ πην ζεκαληηθέο απφ ηα εζηηαηφξηα, απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ νη δηαθνπέο ζα ήηαλ θαινθαίξη. Αθφκα κεγάινο ήηαλ ν πξνβιεκαηηζκφο εάλ 

ηα θαηαζηήκαηα ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ παξάγνληα ηεο δηαζθέδαζεο. 

Σειηθά φινη έδσζαλ παξφκνηα εμήγεζε, φηη ηελ γπλαίθα ηνπ θχξηνπ Άξε ζα ηελ 

ελδηέθεξαλ, νπφηε θαη ηα ζπκπεξηέιαβαλ. 

Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηηο νκάδεο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη ζθεπηφκελνη λα αζξνίζνπλ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο, δεκηνπξγψληαο ππεξπαξάγνληεο, κπήθαλ ζε κηα δηαδηθαζία 

ζχγθξηζεο ησλ παξαγφλησλ σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο. Μφλν ε Υξχζα ζθέθηεθε 

ζε θάζε παξάγνληα, πνπ απνηεινχζε ππνζχλνιν ελφο ππεξπαξάγνληα, λα δψζεη 

δηαθνξεηηθή βαξχηεηα, αιιά δελ βξήθε ηνλ ηξφπν λα ην εθθξάζεη απηφ καζεκαηηθά. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη θνηηεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ 

γηα ηελ βαξχηεηα ηνπ παξάγνληα «θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ», ζέηνληαο ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ, εάλ ε θαθή θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ ήηαλ αξθεηφο ιφγνο ψζηε λα 

απνθιείζνπλ θάπνηνλ πξννξηζκφ. 
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Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο καζεκαηηθνπνίεζεο – Γεκηνπξγία κνληέινπ γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ηδαληθφηεξνπ κέξνπο. 

 

ην δεχηεξν πξφβιεκα ηφζν νη καζεηέο, φζν θαη νη θνηηεηέο ρεηξίζηεθαλ ηα 

καζεκαηηθά δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο πξνζπαζψληαο λα θαηαιήμνπλ ζε έλα 

καζεκαηηθφ κνληέιν, ην νπνία ζα κπνξέζεη λα επηιχζεη ην ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα. Ζ 

δηαδηθαζία καζεκαηηθνπνίεζεο ζηηο νκάδεο ησλ δχν βαζκίδσλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή. Ξεθίλεζαλ κε ηηο νκαδνπνηήζεηο ησλ παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ηα δεηνχκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη πξνρψξεζαλ ζηνπο αλάινγνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

Απφ ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ν πχξνο αθνινχζεζε ην κνληέιν πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην 1
ν
 πξφβιεκα. Βαζκνιφγεζε ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε παξάγνληα ζηνλ 

πίλαθα κε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 6, απφ ην θαιχηεξν ζην ρεηξφηεξν θαη έθηηαμε 

έλαλ θαηλνχξην πίλαθα κε ηηο θαηαηάμεηο απηέο. Όζνλ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχζαλ ην θφζηνο, ν πχξνο έδσζε βαζκνινγία 1 ζην λεζί κε ην κηθξφηεξν θφζηνο 

θαη βαζκνινγία 6 ζην λεζί κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο. Δληφπηζε επνκέλσο ηελ 

«αληίζηξνθε απφδνζε κνλάδσλ ζηηο θαηαηάμεηο». 

Ο ίδηνο καζεηήο καζεκαηηθνπνίεζε θαη ηνλ παξάγνληα οδικό δίκηςο κε θαιή 

θαηάζηαζε:1, κέηξηα:2 θαη θαθή:3. Οη ππφινηπνη καζεηέο δελ κπήθαλ ζηελ δηαδηθαζία λα 

καζεκαηηθνπνηήζνπλ ηνλ πνηνηηθφ παξάγνληα οδικό δίκηςο θαη απιά ηνλ ζπλππνιφγηζαλ 

σο ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζηνηρείν. 

Απφ ηηο νκάδεο ησλ θνηηεηψλ ε Μαξία αθνινχζεζε θαη απηή ην κνληέιν πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην 1
ν
 πξφβιεκα θαη έδσζε βαζκνινγίεο ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κε κηα 

θιίκαθα απφ ην 6 έσο ην 1 απφ ην θαιχηεξν ζην ρεηξφηεξν θαη έθηηαμε έλαλ θαηλνχξην 

πίλαθα κε ηηο θαηαηάμεηο απηέο. ηε ζπλέρεηα πξφζζεζε θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα θαη 

φπνην λεζί είρε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ήηαλ ην πην θαηάιιειν. 

Οη ππφινηπνη θνηηεηέο νκαδνπνίεζαλ ηνπο παξάγνληεο θαη ζρεκάηηζαλ ηνπο 

ππεξπαξάγνληεο ζςνολικό κόζηορ θαη διαζκέδαζη κε ζθνπφ λα ζπγθξίλνπλ ηνπο 

δηάθνξνπο πξννξηζκνχο. 

Απφ ηνπο καζεηέο κφλν ν πχξνο καζεκαηηθνπνίεζε ηνλ παξάγνληα οδικό δίκηςο, 

ελψ, αληίζεηα, απφ ηνπο θνηηεηέο ήηαλ αξθεηνί εθείλνη πνπ πξνρψξεζαλ ζε απηήλ ηελ 
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ελέξγεηα. Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηηο πην ζχλζεηεο 

καζεκαηηθέο ηδέεο ησλ θνηηεηψλ. 

 

Έιεγρνο ησλ κνληέισλ. 

Καηά ην ζηάδην απηφ, νη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο επέζηξεςαλ πίζσ ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ηνπ ξεαιηζηηθνχ πξνβιήκαηνο θαη πξνζπάζεζαλ λα ειέγμνπλ θαηά 

πφζν ην κνληέιν πνπ είραλ απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, απνηεινχζε ηθαλνπνηεηηθή ιχζε, ή θαηά πφζν απαηηνχζε θάπνηνπ είδνπο 

βειηίσζε. 

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ δχν βαζκίδσλ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ πεξηζζφηεξν γηα ζέκαηα φπσο ε νκαδνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ε πξφζζεζε αλφκνησλ παξαγφλησλ (π.ρ. 

παξαιίεο κε θαηαζηήκαηα). Δπνκέλσο, θαίλεηαη πσο ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

θνηηεηέο ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο, βαζίζηεθε ζε πεξηζζφηεξα θξηηήξηα θαη είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ νηθνδφκεζε θαιχηεξσλ κνληέισλ. 

 

 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα επεξεαζηεί ν ζπιινγηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ 

επίιπζε ηνπ δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο απφ ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε γηα ην θαηαιιειφηεξν 

κνληέιν ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο. 

ε απηφ ην ζηάδην παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ θαη 

ησλ θνηηεηψλ, σο πξνο ηελ επηθνηλσλία. Παξφιν πνπ θαη νη δχν νκάδεο επηθνηλψλεζαλ 

επαξθψο, φζνλ αθνξά ζηηο ηδέεο θαη ζηηο ιχζεηο ηνπο, ήηαλ μεθάζαξν φηη νη θνηηεηέο ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ., αμηνιφγεζαλ θαη αλαζεψξεζαλ πξννδεπηηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Άθνπγαλ 

θαη ζθέθηνληαλ ηηο εηζεγήζεηο θαη ηα κνληέια ησλ άιισλ κε πξνζνρή θαη απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα επνηθνδνκεηηθή αμηνιφγεζε. Σν γεγνλφο απηφ, 

βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο λα θαηαιήμνπλ ζε θαιχηεξεο θαη πην αλαζεσξεκέλεο ιχζεηο. 

Απηφ βέβαηα, δελ ζεκαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε φηη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ δελ 

επηθνηλψλεζαλ επαξθψο, αιιά φηη ε επηθνηλσλία ηνπο επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζε 

απνζπαζκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζε ζπδεηήζεηο ζε απνκνλσκέλνπο παξάγνληεο κε 
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απνηέιεζκα απηφ λα κελ βνήζεζε ζηε βειηίσζε θαη αλαζεψξεζε ησλ κνληέισλ ηνπο 

ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ.  

 

 

4. πκπεξάζκαηα 

Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο ην νπνίν ζπλάδεη θαη κε άιιεο 

έξεπλεο είλαη ε επηηπρήο ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

θνηηεηψλ Παηδαγσγηθήο ρνιήο Π.Σ.Γ.Δ. κε πξνβιήκαηα καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο, 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο.
44,45

 

Ζ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε δελ πεξηφξηζαλ 

ηελ ειεπζεξία ησλ ζπκκεηερφλησλ, αιιά αληίζεηα ηνπο πξνζέθεξαλ ηελ απηνλνκία λα 

πξνζεγγίζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

πξνυπάξρνπζεο θαη άηππεο καζεηηθέο ηνπο γλψζεηο. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηα ηππηθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. 

Σα πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο, φπσο ηα ζπγθεθξηκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξνχζα έξεπλα, κπνξνχλ λα επηδερζνχλ ιχζεηο δηαθφξσλ επηπέδσλ ζχλζεηεο 

ζθέςεο (πνιππινθφηεηαο). Δπηπιένλ επηηξέπνπλ κηα πνηθηιία πξνζεγγίζεσλ επίιπζεο, 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο ιχηεο, αλεμαξηήησο ηεο επίδνζήο ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά, λα πξνζθέξνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. 

Σα δηάθνξα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε ζχγθξηζε καζεηψλ 

δεκνηηθνχ θαη θνηηεηψλ Π.Σ.Γ.Δ. φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο θαη ηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κνληεινπνίεζεο ζην δεκνηηθφ. 

Σα απζεληηθά πξνβιήκαηα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, φπνπ νη καζεηέο ζα είραλ κηα θαιή επθαηξία λα κάζνπλ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε. 

                                                 
44
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45
 Mousoulides, N. (2007). The modeling perspective in the teaching and learning of mathematical problem 

solving. Unpublished doctoral dissertation. Nicosia: University of Cyprus. 
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6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Αθνινπζνχλ νη αηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ καζεηψλ ζην 1
ν
 πξφβιεκα:  

 

Παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηα 

ηειηθά κνληέια πνπ απηνί δεκηνχξγεζαλ. Γηα θάζε πξφβιεκα, πξψηα πεξηγξάθεηαη ε 

αηνκηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ θαη αθνινπζεί ε πεξηγξαθή  ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ αθνινχζεζε ζηελ νκάδα (νινκέιεηα).  

Σα νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ςεπδψλπκα ράξηλ ηεο αλσλπκίαο ησλ 

καζεηψλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ φισλ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ 1
νπ

 πξνβιήκαηνο (ηεο επηινγήο θηλεηνχ), εληνπίζζεθαλ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε ππξηδνχια 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Γηάλλεο 

3) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Όιγα θαη 

4) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν πχξνο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηέζζεξηο απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε ππξηδνύια 

1
νο

 θύθινο:  Καηάηαμε κε βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηηο πξψηεο θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο ζεηξέο. 

Αξρηθά ε ππξηδνχια θηηάρλεη ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζην πξφβιεκα, αιιά κφλν κε 

ηηο δχν πξψηεο ζεηξέο. 

Γειαδή: 

1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα 

          

MP3 κάμερα εμθάνιζη εμθάνιζη εμθάνιζη 

εμθάνιζη εμθάνιζη κάμερα μέγεθος οθόνης μέγεθος οθόνης 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθαζίδεη φηη ην πην ειθπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε 

εκθάληζε. 
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ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεη ηνλ πίλαθα κέρξη θαη ηελ πέκπηε ζεηξά θαη ζπλερίδεη λα 

ζπγθξίλεη κε πνηνηηθφ ηξφπν ηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζπαζεί 

λα βξεη κε πνηνλ ηξφπν λα ηα θαηαηάμεη. ε απηφ ην ζεκείν θαηαιαβαίλεη φηη δελ κπνξεί 

λα δψζεη κηα ζίγνπξε θαηάηαμε γηα ηηο ζέζεηο 3 έσο 8 νπφηε θαη εγθαηαιείπεη απηφλ ηνλ 

ηξφπν. 

 

2
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ ππξηδνχια ζθέθηεθε λα βάιεη «βαζκφ» ζε θάζε ζέζε θαη κεηά λα βξεη ην 

ζπλνιηθφ βαζκφ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ απφ φιεο ηηο νκάδεο. Βαζκνινγεί απφ ην 1 έσο 

ην 10 απφ ην ειθπζηηθφηεξν πξνο ην ιηγφηεξν ειθπζηηθφ. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη γηα 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο βαζκνχο πνπ έρεη ζηελ θάζε νκάδα θαη θαηαιήγεη ζηα 

παξαθάησ: 

MP3 = 15 

Δκθάληζε = 7 

Μέγεζνο νζφλεο = 16 

Κάκεξα = 16 

Μάξθα = 34 

Θχξα USB = 35 

blue tooth = 28 

ηηκή = 29 

ξαδηφθσλν = 47 

δηάξθεηα κπαηαξίαο = 48 

ην ζεκείν απηφ ε ππξηδνχια κπεξδεχηεθε θαη θηάλεη ζε κηα ιαλζαζκέλε 

απφθαζε. Λέεη: «Απνθάζηζα φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ-

βαζκφ είλαη ην πην ειθπζηηθφ ελψ ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ην κηθξφηεξν αξηζκφ-

βαζκφ είλαη ην ιηγφηεξν ειθπζηηθφ». Καηαιήγεη ζηελ παξαθάησ θαηάηαμε: 

1. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

2. ξαδηφθσλν 

3. ζχξα USB 

4. Μάξθα 

5. ηηκή 
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6. blue tooth 

7. θάκεξα 

8. Μέγεζνο νζφλεο 

9. MP3 

10. Δκθάληζε 

 

3
νο

 θύθινο: Διέγρεη θαηά πφζν ην καζεκαηηθφ ζπκπέξαζκα έρεη λφεκα ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν θαη θαηά πφζν κπνξεί λα δψζεη απάληεζε ζην πξφβιεκα. 

Κνηηάεη κηα θνξά ηε ιχζε ηεο απφ ηελ αξρή θαη βιέπεη φηη αξρηθά είρε απνθαζίζεη 

φηη ην πην ειθπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε εκθάληζε ελψ ζηελ ηειηθή ηεο ιχζε είλαη 

ηειεπηαίν. Ζ απάληεζε δε ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή θαη αξρίδεη λα αλαζεσξεί ην 

κνληέιν ηεο. 

Σειηθά αλαδηαηππψλεη ηελ πξφηαζή ηεο θαη ιέεη: «Μπεξδεχηεθα θαη είπα φηη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ-βαζκφ είλαη ην πην ειθπζηηθφ ελψ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρεη ην κηθξφηεξν αξηζκφ-βαζκφ είλαη ην ιηγφηεξν ειθπζηηθφ, ελψ 

ηζρχεη ην αληίζεην επεηδή ην πην ειθπζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ παίξλεη θάζε θνξά κφλν έλαλ 

βαζκφ». 

ε απηφ ην ζεκείν αιιάδεη ηελ ηειηθή ηεο θαηάηαμε σο εμήο: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. Μέγεζνο νζφλεο 

4. θάκεξα 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. Μάξθα 

8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 
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Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ζ ππξηδνχια ιέεη: «Θα βάισ ην κέγεζνο νζφλεο ζηελ 3
ε
 ζέζε γηαηί είλαη πην 

πνιιέο θνξέο ςειά ζηνλ πίλαθα, ελψ ε θάκεξα είλαη θαη ζηελ 6
ε
 ζέζε (πνιχ ρακειά)». 

Πηζαλφλ αθνινχζεζε απηφλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, δηφηη αξρηθά είρε ρσξίζεη ηνλ 

πίλαθα ζηε κέζε. Μέρξη ηελ 5
ε
 ζέζε είρε ζεσξήζεη φηη είλαη ηα ειθπζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηελ 6
ε
 έσο ηελ 10

ε
 είλαη ηα κε ειθπζηηθά. Έηζη ζεψξεζε 

αξλεηηθφ ην γεγνλφο φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ θάκεξα ππήξμε κηα θνξά ζηνλ πίλαθα ζηελ 

6
ε
 ζέζε θαη απνθάζηζε λα ην ηνπνζεηήζεη ζηελ 4

ε
 ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε, αλ θαη 

είρε ηζνβαζκία κε ην ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο νζφλεο. 

Ζ ππξηδνχια είρε θαηαθέξεη λα βξεη κηα κέζνδν θαηάηαμεο (κνληέιν) κε ηελ 

νπνία κπνξνχζε αληηθεηκεληθά λα θαηαηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη ηελ νπνία κπνξνχζε λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.   

Δμεγεί ζηελ εηαηξία ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο εμήο: «Ζ κέζνδνο πνπ 

επέιεμα ήηαλ λα βάδσ αξηζκνχο ζην θάζε πξάγκα αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θαη κεηά λα 

ηα πξνζζέησ θαη λα βξίζθσ ην απνηέιεζκα ». 

 

 

2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Γηάλλεο 

1
νο

 θύθινο: Αξρηθά ζπγθξίλεη πνηνηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνρσξά ζε κηα 

απινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (ζχκθσλα κε απηφλ) φπνπ ρσξίδεη γηα θάζε νκάδα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ειθπζηηθά – κε ειθπζηηθά. ηε ζπλέρεηα δίλεη ηελ εμήο 

απινπνηεκέλε απάληεζε ζην πξφβιεκα: «Σα 5 ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ είλαη ηα: εκθάληζε, MP3, κέγεζνο νζφλεο, θάκεξα, blue tooth θαη ηα 5 κε 

ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα: ζχξα USB, ηηκή, κάξθα, ξαδηφθσλν, δηάξθεηα 

κπαηαξίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ είλαη ςειά ζηε ζηήιε ζε φιεο ηηο νκάδεο είλαη 

ηα ειθπζηηθά. Απηά πνπ είλαη θάησ απφ ηα κηζά πνπ είλαη ςειά, είλαη απηά πνπ είλαη ηα 

κε ειθπζηηθά ». 

 Ο Γηάλλεο δελ θαηάιαβε φηη έπξεπε λα ηαμηλνκήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα 

10βαζκε θιίκαθα θαη έηζη θαηαζθεχαζε κηα ηαμηλφκεζε 2 ζέζεσλ (ειθπζηηθά – κε 
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ειθπζηηθά). ηε ζπλέρεηα ε εξεπλήηξηα εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή ζηελ εθθψλεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ιέμε ηαμηλφκεζε. Ο καζεηήο εξκελεχεη ηε ιέμε 

θαη ηελ παξνκνηάδεη κε ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο φπνπ ζην ηέινο γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε 

ησλ αζιεηψλ αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη παίξλνπλ ηηο ηειηθέο ζέζεηο (1
ε
 ζέζε, 2

ε
 

ζέζε θ.ι.π.). 

 

2
νο

 θύθινο: Γξάθεη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ θαη δίπια γξάθεη ηε ζέζε πνπ έρεη ζε θάζε 

νκάδα: 

MP3: 1, 3, 4, 4, 3 

Δκθάληζε: 2, 2, 1, 1, 1 

Μέγεζνο νζφλεο: 3, 4, 5, 2, 2 

Κάκεξα: 4, 1, 2, 3, 6 

Μάξθα: 5, 7, 8, 6, 8 

ζχξα USB: 6, 8, 7, 7, 7 

blue tooth: 7, 5, 6, 5, 5 

ηηκή: 8, 6, 3, 8, 4 

ξαδηφθσλν: 9, 10, 9, 10, 9 

δηάξθεηα κπαηαξίαο: 10, 9, 10, 9, 10 

 

ηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα ζπγθξίλεη ηνπο αξηζκνχο θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ, αιιά 

θαηαιαβαίλεη πσο είλαη πνιχ κπεξδεκέλν θαη δελ θαηαιήγεη θάπνπ. Απνθαζίδεη λα 

πξνζζέζεη ηνπο αξηζκνχο θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ έηζη ψζηε λα έρεη λα ζπγθξίλεη πην 

ιίγνπο αξηζκνχο ζηε ζπλέρεηα: 

MP3: 1 + 3 + 4 + 4 + 3 = 15 

Δκθάληζε: 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7 

Μέγεζνο νζφλεο: 3 + 4 + 5 + 2 + 2 = 16 

Κάκεξα: 4 + 1 + 2 + 3 + 6 = 16 

Μάξθα: 5 + 7 + 8 + 6 + 8 = 34 

ζχξα USB: 6 + 8 + 7 + 7 + 7 = 35 

blue tooth: 7 + 5 + 6 + 5 + 5 = 28 

ηηκή: 8 + 6 + 3 + 8 + 4 = 29 
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ξαδηφθσλν: 9 + 10 + 9 + 10 + 9 = 47 

δηάξθεηα κπαηαξίαο: 10 + 9 + 10 + 9 + 10 = 48 

 

Απνθαζίδεη ζε απηφ ην ζεκείν λα ππνινγίζεη ηνλ κέζν φξν γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηφ κε ηνλ 

κηθξφηεξν Μ.Ο. ζε απηφ κε ηνλ κεγαιχηεξν Μ.Ο.. Σειηθά δελ ην θάλεη, γηαηί 

ζπλεηδεηνπνηεί πσο είλαη ην ίδην κε ην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αζξνίζκαηα πνπ έρεη ήδε 

βξεη. Δίρε θαη απηφο θαηαθέξεη λα βξεη κηα κέζνδν θαηάηαμεο (κνληέιν) κε ηελ νπνία 

κπνξνχζε αληηθεηκεληθά λα θαηαηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αιιά θαη λα ηελ επαλαρξεζηκνπνηήζεη ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο.   

 Καηαιήγεη ζηελ εμήο ηαμηλφκεζε: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο = θάκεξα 

4. blue tooth 

5. ηηκή 

6. κάξθα 

7. ζχξα USB 

8. ξαδηφθσλν 

9. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ο Γηάλλεο απνθάζηζε λα θαηαηάμεη ζηελ 3
ε
 ζέζε ην κέγεζνο νζφλεο θαη ηελ 

θάκεξα θαη ζπλέρηζε θαλνληθά ηελ αξίζκεζε κε ην Blue tooth ζηελ 4
ε
 ζέζε, κε 

απνηέιεζκα λα αξηζκήζεη ζπλνιηθά 9 ζεηξέο. 
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3) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Όιγα 

1
νο

 θύθινο: Καηάηαμε κε βάζε ηε ζςσνόηηηα εκθάληζεο ζηηο πξψηεο θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο ζεηξέο. 

Αξρηθά παξαηήξεζε ηηο πξψηεο ζεηξέο (ζέζεηο) θαη πξνζπάζεζε λα θάλεη ηελ 

ηαμηλφκεζε ζπγθξίλνληαο πνηνηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Δίπε: «Βιέπσ ηηο πξψηεο ζεηξέο 

θαη θαηαιήγσ ζην φηη ε εκθάληζε είλαη ην ειθπζηηθφηεξν. Δπίζεο ην ξαδηφθσλν θαη ε 

δηάξθεηα κπαηαξίαο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηηο 2 ηειεπηαίεο ζέζεηο, άξα πξέπεη λα 

θαηαηαρζνχλ ηειεπηαία. Μεηά φκσο γηα ηα άιια δελ βγαίλεη». Γηαπίζησζε δειαδή φηη 

απηή ε κέζνδνο δελ απνηεινχζε αληηθεηκεληθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

ππφινηπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

2
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηηο ζέζεηο (1
ε
, 2

ε
, θιπ) ζηνλ πίλαθα αληηζηνηρίδνληαο 

πνζφηεηεο (1, 2, 3, θιπ) ζε θάζε ζέζε.  Έηζη ε ζέζε θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ζε θάζε 

ζηήιε, αληηζηνηρνχζε ζε θάπνηνλ αξηζκφ απφ ην 1 κέρξη ην 10.  Γελ κπφξεζε φκσο λα 

απνθαζίζεη ηη αθξηβψο έπξεπε λα θάλεη κε ηνπο αξηζκνχο. Έθεξε κηα γξακκή πάλσ ζηνλ 

πίλαθα,  θαη έλσζε (γξαθηθά) φιεο ηηο ζέζεηο γηα ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ρσξίο λα είλαη 

ζίγνπξε γηα ην ηη ήηαλ απηφ πνπ ήζειε λα πεηχρεη. ηε ζπλέρεηα έβαιε ηειίηζεο δίπια ζε 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θαη ππνιφγηδε ην ζχλνιφ ηνπο. Έθαλε 

φκσο θάπνηα ιάζε ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο θαη κπεξδεχηεθε.  Παξά ην φηη έθζαζε πνιχ 

θνληά ζην κνληέιν ηεο ππξηδνχιαο θαη ηνπ Γηάλλε, δελ θαηέιεμε ηειηθά ζε απηφ.  

Ζ πεξηγξαθή ηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ήηαλ: «Έθαλα κηα 

ζηαηηζηηθή κε ξαβδνγξάκκαηα θαη θαηέιεμα ζε έλα απνηέιεζκα βάδνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαηά κέζν φξν ηαμηλνκεκέλα. Αθφκα ππνιφγηζα ηηο ηειίηζεο πνπ είρε 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ, αιιά δελ κνπ βγήθε».   

Ζ ηειηθή θαηάηαμε ζηελ νπνία θαηέιεμε ήηαλ ε παξαθάησ: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο - θάκεξα 

4. κάξθα 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. ζχξα USB 
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8. ξαδηφθσλν 

9. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Ζ ηειηθή θαηάηαμε ηεο Όιγαο δελ είλαη ε ζσζηή θαη απηφ νθείιεηαη ζε 

ππνινγηζηηθά ιάζε πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ην 

ηέινο δελ πξνρψξεζε ζε κηα αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηφο ηεο δηφηη δελ ήηαλ εχθνιν 

γηα απηήλ. Έπξεπε λα κεηξήζεη απφ ηελ αξρή φιεο ηηο ηειίηζεο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

πξάγκα ην νπνίν είλαη ρξνλνβφξν. Ζ Όιγα, αλ θαη έθηαζε πνιχ θνληά, δελ θαηάθεξε 

ηειηθά λα βξεη κηα κέζνδν θαηάηαμεο (κνληέιν) κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε αληηθεηκεληθά 

λα θαηαηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

θαη ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.   

 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ζ Όιγα απνθάζηζε λα θαηαηάμεη ζηελ 3
ε
 ζέζε ην κέγεζνο νζφλεο θαη ηελ θάκεξα 

θαη ζπλέρηζε θαλνληθά ηελ αξίζκεζε κε ην επφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ 4
ε
 ζέζε, κε 

απνηέιεζκα λα αξηζκήζεη ζπλνιηθά 9 ζεηξέο.  

 

 

 

4) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν πύξνο. 

1
νο

 θύθινο: Ο πχξνο δελ μεθίλεζε λα ζπγθξίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηνηηθά, 

αιιά εηζήγαγε ακέζσο αξηζκνχο (καζεκαηηθνπνίεζε). Πξνζπάζεζε λα εθθξάζεη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ (ζε θάζε ζεηξά - νξηδφληηα) κε ηε 

κνξθή αλαινγίαο.   Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 1
ε
 ζεηξά γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ εκθάληζε ην 

νπνίν εκθαλίζηεθε 3 θνξέο, αληηζηνίρηζε ηνλ αξηζκφ 
5

3
. Ζ πεξηγξαθή ηνπ γηα ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ήηαλ: «Βξίζθσ απφ θάζε νκάδα πψο ζέινπλ ην θάζε 

πξάγκα γηα πξψην, δεχηεξν, ηξίην θαη θάλσ θιάζκαηα». Καηαιήγεη ζηα παξαθάησ: 
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1
ε
 ζεηξά: εκθάληζε 

5

3
, θάκεξα 

5

1
, MP3 

5

1
 

2
ε
 ζεηξά: εκθάληζε 

5

2
, κέγεζνο νζφλεο  

5

2
, θάκεξα

5

1
 

3
ε
 ζεηξά: MP3 

5

2
, ηηκή 

5

1
, κέγεζνο νζφλεο 

5

1
, θάκεξα 

5

1
 

4
ε
 ζεηξά: MP3 

5

2
, ηηκή 

5

1
, κέγεζνο νζφλεο 

5

1
, θάκεξα 

5

1
 

5
ε
 ζεηξά: blue tooth 

5

3
, κέγεζνο νζφλεο 

5

1
, κάξθα 

5

1
 

6
ε
 ζεηξά: ζχξα USB 

5

1
, ηηκή 

5

1
, blue tooth 

5

1
, κάξθα 

5

1
, θάκεξα 

5

1
 

7
ε
 ζεηξά: ζχξα USB 

5

3
,  blue tooth 

5

1
, κάξθα 

5

1
 

8
ε
 ζεηξά: κάξθα 

5

2
, ηηκή 

5

2
, ζχξα USB 

5

1
 

9
ε
 ζεηξά: ξαδηφθσλν 

5

3
, δηάξθεηα κπαηαξίαο 

5

2
 

10
ε
 ζεηξά: ξαδηφθσλν 

5

2
, δηάξθεηα κπαηαξίαο 

5

3
 

ηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα ζπγθξίλεη ηα θιάζκαηα γηα λα ηαμηλνκήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ πνιιαπιαζηάδεη ηνλ αξηζκφ ηεο ζεηξάο 

κε ην θιάζκα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη ηα θιάζκαηα φισλ ησλ ζεηξψλ. Γειαδή: 

Δκθάληζε= 1x
5

3
 + 2x

5

2
= 
5

3
+
5

4
= 
5

7
 

Κάκεξα= 1x
5

1
 + 2x

5

1
 + 3x

5

1
 + 4x

5

1
 + 6x

5

1
 = 
5

1
 + 
5

2
 + 
5

3
 +
5

4
 +
5

6
 = 
5

16
 

MP3= 1x
5

1
 + 3x

5

2
 + 4x

5

2
 = 
5

1
 + 
5

6
 + 
5

8
 = 
5

15
 

κέγεζνο νζφλεο= 2x
5

2
 + 3x

5

1
 + 4x

5

1
 + 5x

5

1
 = 
5

4
 + 
5

3
 + 
5

4
 + 
5

5
 = 
5

16
 

ηηκή= 3x
5

1
 + 4x

5

1
 + 6x

5

1
 + 8x

5

2
 = 
5

3
 + 
5

4
 + 
5

6
+ 
5

16
 = 

5

29
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blue tooth= 5x
5

3
 + 6x

5

1
 + 7x

5

1
 = 
5

15
 + 
5

6
 + 
5

7
 = 

5

28
 

ζχξα USB= 6x
5

1
 + 7x

5

3
 + 8x

5

1
 = 
5

6
 + 
5

21
 + 
5

8
 = 

5

35
 

κάξθα= 5x
5

1
 + 6x

5

1
 + 7x

5

1
 + 8x

5

2
 = 
5

5
 + 
5

6
 + 
5

7
 + 
5

16
 = 
5

34
 

ξαδηφθσλν= 9x
5

3
 + 10x

5

2
 = 

5

27
 + 

5

20
 = 

5

47
 

δηάξθεηα κπαηαξίαο= 9x
5

2
 + 10x

5

3
 = 
5

18
 + 

5

30
 = 

5

48
 

 

Σέινο, ηαμηλνκεί ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ην κηθξφηεξν θιάζκα ζην κεγαιχηεξν θαη 

θαηαιήγεη ζηελ παξαθάησ ηαμηλφκεζε: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. θάκεξα 

4. κέγεζνο νζφλεο 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. κάξθα 

8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ο πχξνο επέιεμε απζαίξεηα λα ηνπνζεηήζεη ζηελ 3
ε
 ζέζε ηελ κάμεπα θαη ζηελ 4

ε
 

ην μέγεθορ νζφλεο. Δίπε: «Δίλαη ην ίδην πξάγκα ζε πνηα απφ ηηο δχν ζέζεηο (3
ε
 ή 4

ε
) ζα 

πάλε ε θάκεξα θαη ην κέγεζνο νζφλεο». 
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2
νο

 ηξόπνο από ηνλ πύξν 

 

Ο πχξνο ηειείσζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην πξφβιεκα. Ζ εξεπλήηξηα ηνλ 

παξφηξπλε λα ςάμεη αθφκα έλαλ ηξφπν γηα λα ιχζεη ην ίδην πξφβιεκα. 

Πάιη ν καζεηήο κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία λα καζεκαηηθνπνηήζεη ηηο ζέζεηο (ζεηξέο 

ηνπ πίλαθα) απφ ηελ αξρή. Λέεη: «Θα βαζκνινγήζσ θάζε ζεηξά κε πφληνπο, ε 1
ε
 ζεηξά 

ζα παίξλεη 10 πφληνπο θαη ε 10
ε
 1 πφλην». ηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο πφληνπο ηνπ θαη ηαμηλνκεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνπο 

πφληνπο πνπ έρνπλ ζπλνιηθά. Πξψηε ζέζε ζηελ ηαμηλφκεζε έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ κε 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο θ.ν.θ. 

 

Ζ κέζνδνο απηή ηνπ πχξνπ είλαη ε ίδηα κε ηε κέζνδν ηεο ππξηδνχιαο θαη ηνπ 

Γηάλλε κφλν πνπ εδψ νη αξηζκνί ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ πίλαθα απφ ην 10 ζην 1: 

 1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα 

            

 10 MP3 κάμερα εμθάνιζη εμθάνιζη εμθάνιζη 

 9 εμθάνιζη εμθάνιζη κάμερα μέγεθος οθόνης μέγεθος οθόνης 

 8 μέγεθος οθόνης MP3 ηιμή κάμερα MP3 

 7 κάμερα μέγεθος οθόνης MP3 MP3 ηιμή 

 6 μάρκα blue tooth μέγεθος οθόνης blue tooth blue tooth 

 5 θύρα USB ηιμή blue tooth μάρκα κάμερα 

 4 blue tooth μάρκα θύρα USB θύρα USB θύρα USB 

 3 ηιμή θύρα USB μάρκα ηιμή μάρκα 

 2 ραδιόθωνο 
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

 1 
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας 

 

Έηζη: 

Δκθάληζε=  9+9+10+10+10=48 

Κάκεξα= 10+9+8+5+7=39 

MP3= 10+8+7+7+8=40 

κέγεζνο νζφλεο= 8+7+6+9+9=39 

ηηκή= 3+5+8+3+7=26 

blue tooth= 4+6+5+6+6=27 

ζχξα USB=5+3+4+4+4=20 
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κάξθα= 6+4+3+5+3=21 

ξαδηφθσλν= 2+1+2+1+2=8 

δηάξθεηα κπαηαξίαο= 1+2+1+2+1=7 

 

Σαμηλνκεί ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηφ πνπ έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο ζε 

απηφ πνπ έρεη ηνπο ιηγφηεξνπο: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. Μέγεζνο νζφλεο 

4. θάκεξα 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. Μάξθα 

8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

Σέινο ζπγθξίλεη ηηο δχν ηνπ ιχζεηο θαη βιέπεη φηη έρεη θαηαιήμεη ζηελ ίδηα 

θαηάηαμε θαη ηηο δχν θνξέο. 

 

Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ν Γηάλλεο θαη πεξηέγξαςε ηε δηθή ηνπ κέζνδν ηαμηλφκεζεο. Ο 

πχξνο είπε: «Κη εγψ έθαλα ην ίδην πξάγκα, αιιά αληί λα βαζκνινγήζσ ζηνλ πίλαθα 

απφ ην 1 έσο ην 10 έθαλα ην αληίζεην. Βαζκνιφγεζα απφ ην απφ ην 10 έσο ην 1». Ο 

Γηάλλεο είπε: «Ναη, ην ίδην αθξηβψο είλαη κφλν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζην ηέινο, 

ζηελ ηειηθή ηαμηλφκεζε, λα ηνπνζεηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηφ πνπ έρεη ην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε απηφ πνπ έρεη ην κηθξφηεξν βαζκφ». Ζ ππξηδνχια είπε: «Δγψ 

απηφ έπαζα. Αθνινχζεζα ηε κέζνδν πνπ αθνινχζεζε θαη ν Γηάλλεο, αιιά ζην ηέινο 

κπεξδεχηεθα θαη ηα ηαμηλφκεζα αλάπνδα. Δπηπρψο φκσο ην θαηάιαβα γηαηί αξρηθά είρα 

απνθαζίζεη ζίγνπξα πνην ραξαθηεξηζηηθφ ζα πήγαηλε πξψην». 

ε απηφ ην ζεκείν παίξλεη ην ιφγν ε Όιγα θαη ιέεη: «Δγψ έβαια αξηζκνχο ζηνλ 

πίλαθα απφ ην 1 έσο ην 10, αιιά δελ ζθέθηεθα λα ηνπο πξνζζέζσ. Πξνζπάζεζα λα 
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θάλσ θάηη ζαλ ξαβδνγξάκκαηα, αιιά δελ θαηέιεμα πνπζελά». Ο πχξνο είπε: «Έπξεπε 

θάπσο λα ζπγθξίλεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο αξηζκνχο ηνπο. Ση έθαλεο;». Ζ Όιγα 

απάληεζε: «ε θάζε πξάγκα έβαδα δίπια ηειίηζεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε θάζε 

ζέζε». Ο πχξνο είπε: «Ίζσο λα κπνξνχζεο λα θαηαιήμεηο θάπνπ, αιιά κάιινλ 

κπεξδεχηεθεο κε ηηο ηειίηζεο». Ζ Όιγα απάληεζε: «Ζ κέζνδφο κνπ κάιινλ δελ ιχλεη ην 

πξφβιεκα, επεηδή έρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά. Άκα ήηαλ ιηγφηεξα ζα έβγαηλε». 

Ο Γηάλλεο είπε: «Δγψ ζθέθηεθα λα βξσ ηνπο Μ.Ο.». Ζ ππξηδνχια απάληεζε: 

«Δίλαη ην ίδην πξάγκα». πκθψλεζαλ θαη νη ππφινηπνη. 

Σέινο ν πχξνο αλαθνίλσζε ηε κέζνδν ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε κε ηα 

θιάζκαηα. Ζ νκάδα ελζνπζηάζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ πχξνπ, αιιά είπαλ φηη έρεη πην 

πνιιέο θαη πην δχζθνιεο πξάμεηο. 

ηελ νκάδα έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη 

ηειηθά φινη ζπκθψλεζαλ φηη ε κέζνδνο ηνπ Γηάλλε θαη ηεο ππξηδνχιαο είλαη ε 

θαιχηεξε θαη πην «εχθνιε». Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 20 ιεπηά. 
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Αθνινπζνχλ νη αηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ καζεηψλ ζην 2
ν
 πξφβιεκα:  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ φισλ ησλ καζεηψλ θαηά ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ 2
νπ

 πξνβιήκαηνο (Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο), 

εληνπίζζεθαλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε ππξηδνχια 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Γηάλλεο 

3) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Όιγα θαη 

4) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν πχξνο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηέζζεξηο απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

 

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε ππξηδνύια 

 Τπνινγίδεη γηα θάζε κέξνο ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηακνλήο θαη ηα ζπλνιηθά κέξε 

δηαζθέδαζεο. Σν θφζηνο δηακνλήο αλά εκέξα ζην μελνδνρείν ην πνιιαπιαζηάδεη κε ην 

10, πνπ είλαη νη κέξεο πνπ ζα δηαξθέζνπλ νη δηαθνπέο ηνπ θπξίνπ Άξε θαη ηεο γπλαίθαο 

ηνπ, ην ίδην θαη ην θφζηνο ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ. Σν εηζηηήξην κεη’ επηζηξνθήο ην 

πνιιαπιαζηάδεη κε ην 2, πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ (ν θχξηνο Άξεο θαη ε γπλαίθα 

ηνπ). ε απηφ ην ζεκείν ε ππξηδνχια έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ ππεξπαξάγνληα ζςνολικό 

κόζηορ. Γηα θάζε πξννξηζκφ ππνινγίδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηφπσλ δηαζθέδαζεο, 

νπφηε δεκηνπξγεί θαη ηνλ ππεξπαξάγνληα μέπη διαζκέδαζηρ. 

Αθνχ θάλεη φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο γηα φια ηα κέξε πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ πίλαθα: 

 

Πξννξηζκνί Γηαζθέδαζε  Κόζηνο Γηακνλήο 

Αθξνληίληα 61 1380 € 

Αξηεκίζηα 63 1980 € 

Απνιιψλεηα 59 1330 € 

Αζήληα 60 1900 € 

Έξκηα 55 1760 € 

Πνζεηδψληα 60 2110 € 
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πγθξίλεη ηνπο πξννξηζκνχο κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα πνπ θαηαζθεχαζε θαη 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηνλ παξάγνληα νδηθφ δίθηπν δίλεη ηελ ηειηθή ηεο απάληεζε: 

«Σν νηθνλνκηθφηεξν, πνπ έρεη θαιή δηαζθέδαζε θαη θαιφ νδηθφ δίθηπν, κέξνο είλαη ε 

Αθξνληίληα». 

 

 

 

2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Γηάλλεο 

Ο Γηάλλεο μεθηλά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γηα θάζε πξννξηζκφ 

(ρξήζε ππεξπαξάγνληα ζςνολικό κόζηορ). Λέεη: «Θα πξνζζέζσ φια ηα ρξήκαηα θαη κεηά 

ζα βάισ ηνπο πξννξηζκνχο ζε ζεηξά απφ ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ζηνλ αθξηβφηεξν». 

Καηαιήγεη ζηελ παξαθάησ ηαμηλφκεζε γηα ην ζςνολικό κόζηορ: 

1. Απνιιψλεηα 

2. Αθξνληίληα 

3. Έξκηα 

4. Αζήληα 

5. Αξηεκίζηα 

6. Πνζεηδψληα 

πλερίδεη νκαδνπνηψληαο ηα 4 κέξε δηαζθέδαζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

ππεξπαξάγνληα διαζκέδαζη. ην ηέινο ηαμηλνκεί ηνπο πξννξηζκνχο απφ απηφλ πνπ έρεη 

ηα πεξηζζφηεξα κέξε δηαζθέδαζεο ζε απηφλ πνπ έρεη ηα ιηγφηεξα: 

1. Αξηεκίζηα 

2. Αθξνληίληα 

3. Αζήληα - Πνζεηδψληα 

4. Απνιιψλεηα 

5. Έξκηα 
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Σέινο γηα θάζε πξννξηζκφ πξνζζέηεη ηε ζέζε ηνπ ζηηο δχν ηαμηλνκήζεηο πνπ 

θαηαζθεχαζε: 

Απνιιψλεηα: 4+1=5 

Αζήληα: 4+3=7 

Αθξνληίληα: 2+2=4 

Αξηεκίζηα: 1+5=6 

Έξκηα: 5+3=8 

Πνζεηδψληα: 3+6=9 

ε απηφ ην ζεκείν θαηαζθεπάδεη ηελ ηειηθή ηνπ ηαμηλφκεζε απφ ηνλ πξννξηζκφ 

πνπ έρεη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ζηνλ πξννξηζκφ πνπ έρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηελ 

ηειηθή ηνπ θαηάηαμε: 

1. Αθξνληίληα 

2. Απνιιψλεηα 

3. Αξηεκίζηα 

4. Αζήληα 

5. Έξκηα 

6. Πνζεηδψλεηα 

Άξα ν ηδαληθφηεξνο πξννξηζκφο γηα ηνλ θχξην Άξε θαη ηελ γπλαίθα ηνπ είλαη ε 

Αθξνληίληα. 

 

 

3) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Όιγα 

Ζ Όιγα ππνινγίδεη αξρηθά ην θφζηνο ηνπ μελνδνρείνπ, ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ 

εηζηηεξίνπ ζπλνιηθά γηα θάζε πξννξηζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη απηή ηνλ ππεξπαξάγνληα 

ζςνολικό κόζηορ. Αθνχ θάλεη φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο πξνρσξά ζε κηα ππεξεθηίκεζε 

ηνπ παξάγνληα θφζηνο θαη κηα απινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο απνξξίπηεη ακέζσο 

ηνπο πξννξηζκνχο εθείλνπο πνπ δελ είλαη νηθνλνκηθνί. Λέεη: «Θα ρξεζηκνπνηήζσ κφλν 

ηνπο πξννξηζκνχο Απνιιψλεηα θαη Αθξνληίληα πνπ είλαη νηθνλνκηθνί, νη ππφινηπνη δελ 

καο ελδηαθέξνπλ». 
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ηε ζπλέρεηα νκαδνπνηεί ηα 4 κέξε δηαζθέδαζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ππεξπαξάγνληα μέπη διαζκέδαζηρ. Τπνινγίδεη κφλν γηα ηνπο δχν πξννξηζκνχο ηα 

ζπλνιηθά κέξε δηαζθέδαζεο: 

Απνιιψλεηα:5+4+35+15=60 κέξε δηαζθέδαζεο 

Αθξνληίληα:9+5+27+20=61 κέξε δηαζθέδαζεο 

Μεηά απφ κηα ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ ε Όιγα δίλεη ηελ 

ηειηθή ηεο απάληεζε: «Ζ Αθξνληίληα είλαη ε πην νηθνλνκηθή θαη έρεη πεξηζζφηεξα κέξε 

δηαζθέδαζεο». 

 

 

4) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν πύξνο 

 

Ο πχξνο μεθηλά αληηζηνηρίδνληαο έλαλ αξηζκφ ζε θάζε πξννξηζκφ. Έηζη: 

Απνιιψλεηα=1, Αζήληα=2, Αθξνληίληα=3, Αξηεκίζηα=4, Έξκηα= 5 θαη Πνζεηδψληα=6. 

ε θάζε ζηήιε (γηα θάζε παξάγνληα) ηαμηλνκεί ηνπο πξννξηζκνχο απφ ηνλ θαιχηεξν 

πξνο ηνλ ρεηξφηεξν βάδνληαο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 6 θαη θαηαζθεπάδεη έλαλ λέν 

πίλαθα ν νπνίνο είλαη ν εμήο: 

 

Ποξξοιζμόπ Παοαλίεπ Ανιξθέαηα Καηαζηήμαηα Εζηιαηόοια-

καθεηέοιεπ 

 

νεμξδξςείξ αρηξκίμηηξ Ειζιηήοιξ Κρκλξθξοία 

1 4 3 2 6 1 1 1 2 

2 2 4 4 1 3 4 4 1 

3 1 2 5 2 1 2 2 1 

4 4 3 1 5 5 3 5 3 

5 5 1 6 3 2 5 3 1 

6 3 2 3 4 4 6 6 3 

 

 

Ο πχξνο καζεκαηηθνπνηεί ηνλ πνηνηηθφ παξάγνληα θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ σο 

εμήο: Γηα ην θαιή βάδεη ηνλ αξηζκφ 1, γηα ην κέηξηα βάδεη ηνλ αξηζκφ 2 θαη γηα ην θαθή 

βάδεη ηνλ αξηζκφ 3. 



 69 

ηε ζπλέρεηα θπθιψλεη ηνπο πξννξηζκνχο πνπ «ληθάλε» ζε θάζε παξάγνληα φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

Ποξξοιζμόπ Παοαλίεπ Ανιξθέαηα Καηαζηήμαηα Εζηιαηόοια-

καθεηέοιεπ 

 

νεμξδξςείξ αρηξκίμηηξ Ειζιηήοιξ Κρκλξθξοία 

1 4 3 2 6 1 1 1 2 

2 2 4 4 1 3 4 4 1 

3 1 2 5 2 1 2 2 1 

4 4 3 1 5 5 3 5 3 

5 5 1 6 3 2 5 3 1 

6 3 2 3 4 4 6 6 3 

 

 

Ο πχξνο δίλεη ηελ ηειηθή ηνπ απάληεζε: «Ο ηδαληθφο πξννξηζκφο είλαη ην 

3=(Αθξνληίληα), επεηδή έρεη ληθήζεη 3 θνξέο  θαη ε ρεηξφηεξε ζέζε πνπ έρεη πάξεη είλαη ε 

5 θαη ηα άιια φια 2, ελψ ην 1=(Απνιιψλεηα) έρεη ληθήζεη πάιη 3 θνξέο, αιιά ε 

ρεηξφηεξε ζέζε πνπ έρεη πάξεη είλαη ην 6,4,3. 
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Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ε ππξηδνχια θαη πεξηέγξαςε ηε κέζνδν πνπ αθνινχζεζε. Ο 

Γηάλλεο είπε: «Κη εγψ αθνινχζεζα ηελ ίδηα κέζνδν, απιά ππνιφγηζα μερσξηζηά γηα ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο θαη κεηά γηα ηα κέξε δηαζθέδαζεο». Ζ ππξηδνχια είπε: «Δγψ ηα 

ππνιφγηζα καδί, έθηηαμα έλαλ πίλαθα θαη κεηά έθαλα ηελ ηαμηλφκεζε». Ο Γηάλλεο είπε: 

«Δγψ έθαλα μερσξηζηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη έβαια αξηζκνχο ζηνλ θάζε πξννξηζκφ απφ ην 

1 έσο ην 6. Μεηά πξφζζεζα ηνπο αξηζκνχο πνπ είρε πάξεη θάζε πξννξηζκφο θαη βξήθα 

ηελ ηειηθή ηαμηλφκεζε, φπσο ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα». Ζ Όιγα είπε: «Δγψ 

ππνιφγηζα πξψηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ θαη απέξξηςα ηνπο αθξηβνχο 

πξννξηζκνχο, αθνχ ην πξφβιεκα καο δεηάεη λα βξνχκε ηνλ πην νηθνλνκηθφ». Ο Γηάλλεο 

είπε: «Ναη, φκσο δελ καο δεηάεη λα είλαη κφλν νηθνλνκηθφο ν πξννξηζκφο, καο δεηάεη λα 

έρεη θαη πνιιά κέξε δηαζθέδαζεο». Ο πχξνο είπε: «Ννκίδσ πσο δελ πξέπεη λα 

απνξξίπηνπκε γλσξίδνληαο κφλν ηνλ παξάγνληα θφζηνο». Ζ Όιγα απάληεζε: «Ναη, φκσο 

βξήθα ηνλ ζσζηφ πξννξηζκφ». Ζ ππξηδνχια είπε: «Θα κπνξνχζεο φκσο λα κελ βξεηο 

ηνλ ζσζηφ ζε έλα παξφκνην πξφβιεκα, πνπ π.ρ. ζα ήηαλ φινη νη πξννξηζκνί κε παξφκνην 

θφζηνο ή πνπ νη νηθνλνκηθνί πξννξηζκνί ζα είραλ πνιχ ιίγα κέξε δηαζθέδαζεο». 

πκθψλεζαλ φινη. 

Ζ ππξηδνχια είπε: «Δίλαη ζσζηφ πνπ πξνζζέζακε παξαιίεο κε αμηνζέαηα, 

θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο; Αθνχ δελ είλαη ην ίδην πξάγκα». Ο Γηάλλεο 

απάληεζε: «Γελ καο πεηξάδεη, γηαηί είλαη φια κέξε δηαζθέδαζεο πνπ καο δεηάεη ην 

πξφβιεκα ζηελ εθθψλεζε». 

Ο πχξνο πήξε ην ιφγν θαη αλαθνίλσζε ηε δηαθνξεηηθή κέζνδν πνπ είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ νκάδα ελζνπζηάζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ πχξνπ, πνπ ήηαλ εληειψο 

δηαθνξεηηθή. πδήηεζαλ ην γεγνλφο φηη ζε απηή ηε κέζνδν αζρνινχκαζηε κφλν κε 

αξηζκνχο θαη φηη κνηάδεη ιίγν κε παηρλίδη (ίζσο επεηδή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιέμε 

«λίθεζε»). 

Έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη ηειηθά φινη 

ζπκθψλεζαλ φηη ε κέζνδνο ηνπ Γηάλλε είλαη ε θαιχηεξε θαη πην «εχθνιε» θαη ε κέζνδνο 

ηνπ πχξνπ ε πην πξσηφηππε θαη «παξάμελε». Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 15 ιεπηά. 
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Αθνινπζνχλ νη αηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θνηηεηψλ ζην 1
ν
 πξφβιεκα:  

 

1
ε
 νκάδα θνηηεηώλ 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο 1
εο

 νκάδαο θαηά 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 1
νπ

 πξνβιήκαηνο (ηεο επηινγήο θηλεηνχ), εληνπίζζεθαλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Μαξία 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Διπίδα 

3) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Υξχζα 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

  

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Μαξία 

1
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ζ Μαξία ζθέθηεθε λα βάιεη «βαζκφ» ζε θάζε αληηθείκελν αλάινγα κε ην ζε πνηα 

ζέζε βξίζθεηαη (1
ε
 ζέζε: 1 βαζκφ, 2

ε
 ζέζε: 2 βαζκνχο θιπ.) θαη κεηά λα πξνζζέζεη ηνπο 

βαζκνχο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ απφ φιεο ηηο νκάδεο. Βαζκνινγεί απφ ην 1 έσο ην 10 

απφ ην ειθπζηηθφηεξν πξνο ην ιηγφηεξν ειθπζηηθφ. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο βαζκνχο πνπ έρεη ζηελ θάζε νκάδα θαη θαηαιήγεη ζηα παξαθάησ: 

MP3 = 15 

Δκθάληζε = 7 

Μέγεζνο νζφλεο = 16 

Κάκεξα = 16 

Μάξθα = 34 

Θχξα USB = 35 

blue tooth = 28 

ηηκή = 29 

ξαδηφθσλν = 47 

δηάξθεηα κπαηαξίαο = 48 
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Γηαπηζηψλεη πσο δχν ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ηνπο ίδηνπο βαζκνχο θαη γπξλά πίζσ λα 

ειέγμεη ηηο καζεκαηηθέο ηεο πξάμεηο (ππνςηάδεηαη φηη έρεη θάλεη θάπνην ιάζνο ζηηο 

πξάμεηο). Αθνχ δηαπηζηψλεη πσο νη πξάμεηο ηεο είλαη ζσζηέο πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη έλα 

κνληέιν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνβαζκίαο. 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ζ Μαξία κειεηάεη ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ πάξεη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηηο 5 

νκάδεο. 

κέγεζνο νζφλεο= 3 + 4 + 5 + 2 + 2 

              θάκεξα= 4 + 1 + 2 + 3 + 6 

βήλεη ηηο «αληίζεηεο» ζέζεηο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, δηφηη ζεσξεί φηη 

εμνπδεηεξψλεη ε κία ηελ άιιε θαη ζα ζπγθξίλεη φ,ηη κείλεη. Γειαδή: 

κέγεζνο νζφλεο= 3 + 4 + 5 + 2 + 2 

              θάκεξα= 4 + 1 + 2 + 3 + 6 

Καη ζηα δχν ραξαθηεξηζηηθά κέλεη κφλν ε ζέζε 3, νπφηε απνθαζίδεη λα ηα 

θαηαηάμεη ζηελ ίδηα ζέζε ζηελ ηειηθή ηεο ηαμηλφκεζε κε απνηέιεζκα λα αξηζκήζεη 

ζπλνιηθά 9 ζεηξέο. 

Ζ Μαξία είρε θαηαθέξεη λα βξεη κηα κέζνδν θαηάηαμεο (κνληέιν) κε ηελ νπνία ζα 

κπνξνχζε αληηθεηκεληθά λα θαηαηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αιιά θαη λα ηελ επαλαρξεζηκνπνηήζεη ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο.  Ζ ηειηθή θαηάηαμε ηεο Μαξίαο είλαη ε εμήο: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο + θάκεξα 

4. blue tooth 

5. ηηκή 

6. κάξθα 

7. ζχξα USB 

8. ξαδηφθσλν 

9. δηάξθεηα κπαηαξίαο 
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2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Διπίδα 

 

1
νο

 θύθινο: Καηάηαμε κε βάζε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηηο πξψηεο θαη ζηηο 

ηειεπηαίεο ζεηξέο. 

Αξρηθά παξαηήξεζε ηηο πξψηεο ζεηξέο (ζέζεηο) θαη πξνζπάζεζε λα θάλεη ηελ 

ηαμηλφκεζε ζπγθξίλνληαο πνηνηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά Καηέιεμε ζην φηη ε εκθάληζε 

είλαη ην ειθπζηηθφηεξν. Δπίζεο ην ξαδηφθσλν θαη ε δηάξθεηα κπαηαξίαο εκθαλίδνληαη 

ζπρλφηεξα ζηηο 2 ηειεπηαίεο ζέζεηο, άξα πξέπεη λα θαηαηαρζνχλ ηειεπηαία. Μεηά φκσο 

γηα ηα άιια δελ κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε θάπνην ζπκπέξαζκα. Γηαπίζησζε δειαδή φηη 

απηή ε κέζνδνο δελ απνηεινχζε αληηθεηκεληθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηάηαμε ησλ 

ππφινηπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

2
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηε ζπλέρεηα ε Διπίδα ζθέθηεθε λα γξάςεη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 1
ν
 , 2

ν
 , 3

ν
 

αλάινγα κε ηηο ζέζεηο πνπ παίξλεη ζε θάζε νκάδα. Γειαδή: 

 

MP3: 1, 3, 4, 4, 3 

Δκθάληζε: 2, 2, 1, 1, 1 

Μέγεζνο νζφλεο: 3, 4, 5, 2, 2 

Κάκεξα: 4, 1, 2, 3, 6 

Μάξθα: 5, 7, 8, 6, 8 

ζχξα USB: 6, 8, 7, 7, 7 

blue tooth: 7, 5, 6, 5, 5 

ηηκή: 8, 6, 3, 8, 4 

ξαδηφθσλν: 9, 10, 9, 10, 9 

δηάξθεηα κπαηαξίαο: 10, 9, 10, 9, 10 

 

ε απηφ ην ζεκείν απνθαζίδεη λα πξνζζέζεη ηηο ζέζεηο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, 

αιιά δελ έρεη απνθαζίζεη πψο ζα ηα ηαμηλνκήζεη ζηε ζπλέρεηα. Λέεη: «Βιέπσ πσο 

κπνξψ λα δηαθξίλσ πνην ζα είλαη πξψην θαη πνην ηειεπηαίν, νπφηε απνθαζίδσ λα ηα 
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ηαμηλνκήζσ απφ ην κηθξφηεξν βαζκφ ζην κεγαιχηεξν γηαηί έηζη ηαηξηάδεη φπσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ πίλαθα. Γχν φκσο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ, ζα δσ ηη ζα θάλσ». 

MP3 = 15 

Δκθάληζε = 7 

Μέγεζνο νζφλεο = 16 

Κάκεξα = 16 

Μάξθα = 34 

Θχξα USB = 35 

blue tooth = 28 

ηηκή = 29 

ξαδηφθσλν = 47 

δηάξθεηα κπαηαξίαο = 48 

 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Αξρηθά ε Διπίδα ιέεη: «Απνθάζηζα λα βάισ ζηελ 3
ε
 ζέζε ηελ θάκεξα θαη ζηελ 4

ε
 

ζέζε ην κέγεζνο νζφλεο, γηαηί ε θάκεξα έρεη πάξεη 1
ε
 ζέζε ελψ ην άιιν φρη». ηε 

ζπλέρεηα αιιάδεη γλψκε θαη ιέεη: «Δίδα φηη ε θάκεξα παίξλεη θαη ηε ζέζε 6 ην νπνίν 

είλαη θαθφ αλ ππνζέζνπκε φηη κέρξη ηελ 5
ε
 ζέζε είλαη ηα θαιά θαη κεηά ηα θαθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ην κέγεζνο νζφλεο έρεη φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ θαιέο ελψ ε θάκεξα 

έρεη θαη κηα ζέζε θαθή (ηελ 6
ε
). Άξα ζα βάισ ηειηθά ζηελ 3

ε
 ζέζε ην κέγεζνο νζφλεο». 

Δίρε θαη απηή θαηαθέξεη λα βξεη κηα κέζνδν θαηάηαμεο (κνληέιν) κε ηελ νπνία 

κπνξνχζε αληηθεηκεληθά λα θαηαηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αιιά θαη λα ηελ επαλαρξεζηκνπνηήζεη ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο.    

 

Καηαιήγεη ζηελ εμήο ηαμηλφκεζε: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο  
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4. θάκεξα 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. κάξθα 

8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Δμεγεί ζηελ εηαηξία ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο εμήο: «Πήξα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη έγξαςα ηελ ζέζε πνπ είρε ζε θάζε νκάδα. Έπεηηα, πξφζζεζα ζε θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηηο ζέζεηο πνπ είρε. Μεηά, ηνπνζέηεζα ηα αζξνίζκαηα θαηά αχμνπζα 

ζεηξά. Έηζη, απηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε είλαη ην ειθπζηηθφηεξν θαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε ην ιηγφηεξν ειθπζηηθφ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ζχγθξηλα ηηο ζέζεηο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, είδα πνην ραξαθηεξηζηηθφ έρεη πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο πάλσ απφ ηελ 5
ε
 ζέζε. Ζ θάκεξα είρε 4/5 θαιέο ζέζεηο ελψ ην κέγεζνο νζφλεο 5/5 

θαιέο ζέζεηο (1
ε
 έσο 5

ε
 ζέζε = θαιέο ζέζεηο). Οπφηε, πην ειθπζηηθφ είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο νζφλεο απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θάκεξα». 

 

 

3) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Υξύζα 

1
νο

 θύθινο 

Ζ Υξχζα ζθέθηεθε λα αξηζκήζεη ηηο ζεηξέο θαη λα θάλεη ηνλ πίλαθα κε ηνπο 

αξηζκνχο. Γελ έρεη απνθαζίζεη αθφκα πψο ζα δνπιέςεη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα 

Β 1 3 4 4 3 

Α 2 2 1 1 1 

Γ 3 4 5 2 2 

Γ 4 1 2 3 6 

Δ 5 7 8 6 8 

Ε 6 8 7 7 7 

Ζ 7 5 6 5 5 

Θ 8 6 3 8 4 

Η 9 10 9 10 9 

Κ 10 9 10 9 10 
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φπνπ: 

Α= Δκθάληζε, Β= MP3, Γ= Μέγεζνο νζφλεο, Γ= Κάκεξα, Δ= Μάξθα, Ε= Θχξα USB, 

Ζ= blue tooth, Θ= ηηκή, Η= ξαδηφθσλν, Κ= δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Γελ κπφξεζε φκσο λα απνθαζίζεη ηη αθξηβψο έπξεπε λα θάλεη κε ηνπο αξηζκνχο. 

Πξνζπάζεζε λα ζπγθξίλεη ηνπο αξηζκνχο, αιιά είδε φηη δελ θαηαιήγεη θάπνπ. 

 

2
νο

 θύθινο 

ηε ζπλέρεηα ε Υξχζα απνθάζηζε λα πξνζζέζεη ηνπο βαζκνχο πνπ παίξλεη ην θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζηνλ πίλαθα θαη ηα ηαμηλφκεζε απφ ην 

κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν. 

Α= 7, Β= 15, Γ= 16, Γ= 16, Δ= 34, Ε= 35, Ζ= 28, Θ= 29, Η= 37, Κ= 48 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

ην πξφβιεκα ηζνβαζκίαο ε Υξχζα ιέεη φηη ην κέγεζνο νζφλεο εκθαλίδεηαη 2 

θνξέο ζηελ 2
ε
 ζέζε θαη ε ρεηξφηεξε ζέζε πνπ παίξλεη είλαη ε 5

ε
, δειαδή κηα ζέζε πην 

ςειά απφ ηελ θάκεξα πνπ βξίζθεηαη θαη ζηελ 6
ε
 ζέζε κηα θνξά. Απνθαζίδεη λα βάιεη 

ζηελ 3
ε
 ζέζε ην κέγεζνο νζφλεο. 

Δίρε θαη απηή θαηαθέξεη λα βξεη κηα κέζνδν θαηάηαμεο (κνληέιν) κε ηελ νπνία 

κπνξνχζε αληηθεηκεληθά λα θαηαηάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αιιά θαη λα ηελ επαλαρξεζηκνπνηήζεη ζε παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο. Καηέιεμε ζηελ παξαθάησ ηαμηλφκεζε: 

 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο  

4. θάκεξα 

5. blue tooth 

6. ηηκή 
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7. κάξθα 

8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Δμεγεί ζηελ εηαηξία ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο εμήο: «Αξρηθά έγξαςα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε κηα ζηήιε (έγξαςα έλα γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζην θάζε έλα απφ απηά) θαη έπεηηα έθηηαμα άιιεο 5 ζηήιεο γηα ηελ θάζε 

νκάδα. ηε ζπλέρεηα ζπκπιήξσζα ηνλ πίλαθα βάδνληαο έλαλ αξηζκφ απφ ην 1 έσο ην 10, 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ πξνηίκεζεο ηνπ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ θάζε νκάδα. 

Έπεηηα πξφζζεζα ηελ θάζε γξακκή θαη έβαια ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ θάζε αξηζκφ μεθηλψληαο απφ ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ζηνλ κεγαιχηεξν. 

Ηζνςεθνχλ ε θάκεξα θαη ην κέγεζνο νζφλεο. Δπέιεμα λα βάισ πξψην ην κέγεζνο 

νζφλεο γηαηί εκθαλίδεηαη 2 θνξέο ζηε 2
ε
 ζέζε πξνηίκεζεο, πνπ είλαη θαιή ζέζε (αληί γηα 

1 θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε θάκεξα) θαη επεηδή εκθαλίδεηαη ζηελ 5
ε
 ζέζε πξνηίκεζεο ελψ 

ζηελ ίδηα ζέζε απνπζηάδεη εληειψο ε θάκεξα». 
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Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ε Διπίδα θαη πεξηέγξαςε ηε δηθή ηεο κέζνδν ηαμηλφκεζεο. 

Δίπε: «Έγξαςα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δίπια ηε ζέζε πνπ πήξε ην θαζέλα θαη κεηά 

πξφζζεζα ηηο ζέζεηο. ηε ζπλέρεηα έθαλα ηελ ηαμηλφκεζε κε πξψην ην ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ είρε ην κηθξφηεξν αξηζκφ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζνβαζκίαο ζηα δχν ραξαθηεξηζηηθά 

είπα λα δσ πνηέο ζέζεηο βξίζθνληαη ζηηο 5 θαιχηεξεο. Γειαδή ρψξηζα ηηο 10 ζέζεηο ζε 5 

θαη 5. Μέρξη ηελ 5
ε
 ζεσξνχληαη θαιέο ζέζεηο θαη κεηά θαθέο ζέζεηο». Ζ Μαξία είπε: 

«Οπφηε ε 6
ε
 ζέζε είλαη κηα θαθή ζέζε, νπφηε είλαη αξλεηηθφ ζηνηρείν». Οη ππφινηπνη 

ζπκθψλεζαλ. 

πλέρηζε ε Μαξία κε ηε δηθή ηεο πεξηγξαθή: «Κη εγψ έθαλα παξφκνην πξάγκα κε 

ηελ Διπίδα. Βαζκνιφγεζα απφ ην 1 έσο ην 10. Έγξαςα ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

δίπια ηνλ αξηζκφ πνπ έρεη πάξεη θιπ. ηελ ηζνβαζκία έγξαςα ηνπο αξηζκνχο ησλ δχν 

ραξαθηεξηζηηθψλ (δειαδή ηνπο βαζκνχο πνπ είραλ ζε θάζε νκάδα) θαη άξρηζα λα ζβήλσ 

ην κηθξφηεξν κηαο νκάδαο κε ην κεγαιχηεξν πρ ην 1 θαη ην 6. Θεψξεζα φηη ε κία ζέζε 

εμνπδεηεξψλεη ηελ άιιε. Πξνέθπςε πάιη ηζνβαζκία, νπφηε ηα έβαια ζηελ ίδηα ζέζε 

αθξηβψο». Ζ Υξχζα είπε: «Δγψ ζηελ αξρή έζβεζα απηά πνπ είλαη ίδηα, αιιά ζηελ 

θάκεξα έκεηλαλ νη ζέζεηο 2, 5 θαη ζην κέγεζνο νζφλεο νη ζέζεηο 1, 6, νπφηε ην ζχλνιν 

είλαη 7 θαη ζηα δχν». Ζ Μαξία είπε: «Ναη, θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο βγαίλεη ην ίδην. Με 

απηφλ πνπ αλέθεξεο θαη κε ηελ εμνπδεηέξσζε. Οπφηε ηα έβαια αθξηβψο ζηελ ίδηα ζέζε». 

Ζ Υξχζα είπε: «Δγψ ηειηθά ζθέθηεθα φηη ην κέγεζνο νζφλεο είλαη δχν θνξέο ζηελ 2
ε
 

ζέζε, ελψ ε θάκεξα κία θαη έβαια ηειηθά ην κέγεζνο νζφλεο ζηελ 3
ε
 ζέζε ζηελ ηειηθή 

θαηάηαμε». Ζ Διπίδα είπε: «Δγψ αξρηθά είρα βάιεη ηελ θάκεξα ζηελ 3
ε
 ζέζε επεηδή 

εκθαληδφηαλ κηα θνξά ζηελ 1
ε
 ζέζε, αιιά είδα φηη εκθαληδφηαλ θαη ζηελ 6

ε
. Μεηά 

ζθέθηεθα απηφ κε ηηο ππνθαηεγνξίεο (5-5 ζέζεηο) πνπ αλέθεξα πξηλ θαη ην άιιαμα». 

Σέινο ε Υξχζα πεξηέγξαςε ηε κέζνδν πνπ αθνινχζεζε γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα: 

«Αξρηθά έθηηαμα έλαλ πίλαθα (ηνλ δείρλεη) θαη ζηε ζπλέρεηα ζθέθηεθα απηνχο ηνπο 

αξηζκνχο λα ηνπο πξνζζέζσ θαη λα θάλσ ηελ θαηάηαμε φπσο είπαηε θαη εζείο». Ζ Μαξία 

είπε: «Γειαδή έθαλεο ην ίδην πξάγκα, αιιά έθαλεο κηα παξαπάλσ δηαδηθαζία». Ζ Υξχζα 

ζπκθψλεζε. 

Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά. 
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2
ε
 νκάδα θνηηεηώλ 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο 2
εο

 νκάδαο θαηά 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 1
νπ

 πξνβιήκαηνο (ηεο επηινγήο θηλεηνχ), εληνπίζζεθαλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Αληψλεο 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Πέηξνο 

3) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Υξήζηνο 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Αληώλεο 

 

1
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Βαζκνιφγεζε ηηο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα απφ ην 10 έσο ην 1 θαη πξφζζεζε γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ζπλνιηθνχο ηνπ βαζκνχο απφ θάζε νκάδα: 

 

Δκθάληζε=  9+9+10+10+10=48 

Κάκεξα= 10+9+8+5+7=39 

MP3= 10+8+7+7+8=40 

κέγεζνο νζφλεο= 8+7+6+9+9=39 

ηηκή= 3+5+8+3+7=26 

blue tooth= 4+6+5+6+6=27 

ζχξα USB=5+3+4+4+4=20 

κάξθα= 6+4+3+5+3=21 

ξαδηφθσλν= 2+1+2+1+2=8 

δηάξθεηα κπαηαξίαο= 1+2+1+2+1=7 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ο Αληψλεο ζθέθηεθε λα ρσξίζεη ηνπο πφληνπο ζε 2 κέξε θαη λα ζπγθξίλεη ηνπο 

πφληνπο ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζνβαζκνχλ. Υψξηζε σο εμήο: Απφ ην 5 έσο ην 7 

θαη απφ ην 8 έσο ην 10.  
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Έηζη:  

κέγεζνο νζφλεο 

5 – 7: 2   ,   8 – 10: 3 

θάκεξα 

5 – 7: 2   ,   8 – 10: 3 

 

Παξαηήξεζε φηη ηνπ βγαίλεη αθξηβψο ην ίδην νπφηε δελ κπνξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα απνθαζίζεη πνην ζα πάξεη ηελ 3
ε
 ζέζε θαη πνην ηελ 4

ε
. 

θέθηεθε λα κειεηήζεη ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ. Παξαηήξεζε νκνηνγέλεηα ζηηο 

απαληήζεηο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κέγεζνο νζφλεο, δηφηη εθηείλνληαη απφ ην 6 έσο ην 9 

ελψ ζηελ θάκεξα απφ ην 5 έσο ην 10. Γειαδή ζηελ θάκεξα δηαθέξνπλ νη απαληήζεηο 

κεηαμχ ηνπο. Απνθάζηζε λα ηνπνζεηήζεη ζηελ 3
ε
 ζέζε ην κέγεζνο νζφλεο. Ζ ηειηθή ηνπ 

θαηάηαμε ήηαλ: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο  

4. θάκεξα 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. κάξθα 

8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 
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2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Πέηξνο 

 

1
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Βαζκνιφγεζε απφ ηη 1 έσο ην 10 ηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα πξφζζεζε γηα 

θάζε ραξαθηεξηζηηθφ φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ θαη δηαίξεζε κε ην 5. Βξήθε δειαδή ηνλ κέζν 

φξν ( Μ.Ο.) γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ: 

                                                                                     Μ.Ο. 

MP3: 1 + 3 + 4 + 4 + 3 = 15 

Δκθάληζε: 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7 

Μέγεζνο νζφλεο: 3 + 4 + 5 + 2 + 2 = 16 

Κάκεξα: 4 + 1 + 2 + 3 + 6 = 16 

Μάξθα: 5 + 7 + 8 + 6 + 8 = 34 

ζχξα USB: 6 + 8 + 7 + 7 + 7 = 35 

blue tooth: 7 + 5 + 6 + 5 + 5 = 28 

ηηκή: 8 + 6 + 3 + 8 + 4 = 29 

ξαδηφθσλν: 9 + 10 + 9 + 10 + 9 = 47 

δηάξθεηα κπαηαξίαο: 10 + 9 + 10 + 9 + 10 = 48 

 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ο Πέηξνο ηνπνζέηεζε ζηελ 3
ε
 ζέζε ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζνβαζκνχζαλ, 

άθεζε ηελ 4
ε
 ζέζε θελή θαη πξνρψξεζε ζπκπιεξψλνληαο ηελ 5

ε
 ζέζε. Ζ ηειηθή ηνπ 

θαηάηαμε ήηαλ ε εμήο: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο, θάκεξα 

4. - 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. κάξθα 

3 

1,4 

3,2 

3,2 

6,8 

7 

5,6 

5,8 

9,4 

9,6 
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8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

Ζ απάληεζε πνπ έδσζε ζηελ εηαηξία είλαη: «Αξρηθά αξηζκνχκε ηηο απαληήζεηο κε 

ζεηξά πξνηίκεζεο απφ ην 1 κέρξη ην 10. ηε ζπλέρεηα αζξνίδνπκε ηε ζέζε θάζε 

πξνηίκεζεο κε ηα λνχκεξα πνπ έρνπκε βάιεη. ην ηέινο βξίζθνπκε ην κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ θαη ηα ζηνηρίδνπκε απφ ην κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν. 

 

 

3) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Υξήζηνο 

 

1
νο

 θύθινο 

Ο Υξήζηνο ρψξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε 3 νκάδεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα σο εμήο: 

  1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα 

            

    1α MP3 κάμερα εμθάνιζη εμθάνιζη εμθάνιζη 

      β εμθάνιζη εμθάνιζη κάμερα μέγεθος οθόνης μέγεθος οθόνης 

      γ μέγεθος οθόνης MP3 ηιμή κάμερα MP3 

    2α κάμερα μέγεθος οθόνης MP3 MP3 ηιμή 

      β μάρκα blue tooth μέγεθος οθόνης blue tooth blue tooth 

      γ θύρα USB ηιμή blue tooth μάρκα κάμερα 

    3α  blue tooth μάρκα θύρα USB θύρα USB θύρα USB 

      β ηιμή θύρα USB μάρκα ηιμή μάρκα 

      γ ραδιόθωνο 
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

      δ 
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας 

 

Υαξαθηεξηζηηθά είπε: «Υσξίδσ ζε νκάδεο ησλ 3 ζηνηρείσλ (3, 3, 4) θαη ζηε 

ζπλέρεηα γξάθσ ζε πνηα νκάδα παξνπζηάδεηαη ην θάζε ζηνηρείν». Π.ρ.: 

1
ε
 νκάδα 

1 α    MP3 

1 β    εκθάληζε 

1 γ    κέγεζνο νζφλεο 

2 α    θάκεξα 
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2 β    κάξθα 

2 γ    ζχξα USB 

3 α    blue tooth 

3 β    ηηκή 

3 γ    ξαδηφθσλν 

3 δ    δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

ηε ζπλέρεηα πήξε θάζε ζηνηρείν θαη αλέιπζε ηε ζέζε ηνπ ζηηο 5 νκάδεο: 

MP3: 1
 
α , 1 γ , 2 α , 2 α , 1 γ  

εκθάληζε: 1 β , 1 β , 1 α , 1 α , 1 α 

κέγεζνο νζφλεο: 1 γ , 2 α , 2 β , 1 β , 1 β  

θάκεξα: 2 α , 1 α , 1 β , 1 γ , 2 γ  

κάξθα: 2 β , 3 α , 3 β , 2 γ , 3 β  

ζχξα USB: 2 γ , 3 β , 3 α , 3 α , 3 α 

blue tooth: 3 α , 2 β , 2 γ , 2 β , 2 β 

ηηκή: 3 β , 2 γ , 1 γ , 3 β , 2 α  

ξαδηφθσλν: 3 γ , 3 δ , 3 γ , 3 δ , 3 γ 

δηάξθεηα κπαηαξίαο: 3 δ , 3 γ , 3 δ , 3 γ , 3 δ  

Γελ κπφξεζε φκσο λα απνθαζίζεη ηη αθξηβψο έπξεπε λα θάλεη κε απηήλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη. Πξνζπάζεζε λα ζπγθξίλεη ηνπο αξηζκνχο, 

αιιά είδε φηη δελ θαηαιήγεη θάπνπ. 

 

2
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ε απηφ ην ζεκείν ν Υξήζηνο απνθάζηζε λα δψζεη βαζκνχο ζηα ζηνηρεία αλάινγα 

κε ηηο ζέζεηο ηνπο. Έηζη αληηζηνίρηζε ηα 1 α, 1 β, . . .  κε 10, 9, . . .  βαζκνχο. Αλαιπηηθά: 

1 α = 10, 1 β = 9, 1 γ = 8, 2 α = 7, 2 β = 6, 2 γ = 5, 3 α = 4,  3 β = 3,  3 γ = 2,  3 δ = 1. 

ηελ νπζία ήηαλ ζαλ λα βαζκνιφγεζε ηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα απφ ην 10 έσο ην 1, 

φπσο ήηαλ θαη ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Αληψλεο. 

ηε ζπλέρεηα πξφζζεζε ηηο ζέζεηο (ηνπο βαζκνχο) θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηα 

ηαμηλφκεζε απφ απηφ κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζε απηφ κε ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ. 
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Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

 

Ο Υξήζηνο απνθάζηζε λα ηνπνζεηήζεη ζηελ 3
ε
 ζέζε ην ραξαθηεξηζηηθφ θάκεξα θαη 

ζηελ 4
ε
 ην ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο νζφλεο. Γηα λα θαηαιήμεη ζε απηήλ ηελ απφθαζε 

κειέηεζε ηηο ζέζεηο ησλ δχν ζηνηρείσλ σο εμήο: 

θάκεξα ( 1 α, 1 β, 1 γ ) 

κέγεζνο νζφλεο (1 β, 1 β, 1 γ ) 

 

Δίπε: «Ζ θάκεξα έρεη πην πςειέο ζέζεηο θαη άξα ζα πάξεη ηελ 3
ε
 ζέζε». Γελ 

ππνιφγηζε φκσο φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ παξά κφλν απηέο πνπ αλήθαλ ζηελ 

νκάδα 1 πνπ είρε ζρεκαηίζεη (ππεξεθηίκεζε ελφο παξάγνληα). 

Ζ ηειηθή ηνπ θαηάηαμε ήηαλ: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. θάκεξα 

4. κέγεζνο νζφλεο   

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. κάξθα 

8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ν Υξήζηνο θαη πεξηέγξαςε ηε δηθή ηνπ κέζνδν ηαμηλφκεζεο. 

Δίπε: «Αξρηθά ζθέθηεθα λα ηα ηαμηλνκήζσ. Να ηα ρσξίζσ ζε νκάδεο γηα λα βξσ πνην 

εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα. Έθαλα ηξεηο νκάδεο, ε 1
ε
 νκάδα είρε 3 ζηνηρεία, ε 2

ε
 ηξία 

ζηνηρεία θαη ε 3
ε
 ηέζζεξα ζηνηρεία. Μέζα ζε απηέο έθαλα ππννκάδεο». Ο Αληψλεο είπε: 

«Δίλαη πεξίπινθν απηφ πνπ έθαλεο». Ο Πέηξνο ζπκθψλεζε. Ο Υξήζηνο ζπλέρηζε: «Μεηά 

έγξαςα θάζε ζηνηρείν θαη δίπια ηηο ζέζεηο ηνπ, βαζκνιφγεζα ηηο ζέζεηο (1α=10, 
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1β=9,…) θαη πξφζζεζα ηνπο βαζκνχο γηα φιεο ηηο ζέζεηο θάζε ζηνηρείνπ». Ο Αληψλεο 

ξψηεζε: «Οη νκάδεο πνπ ρψξηζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ζηνηρεία ή απιά κε ηε ζεηξά;». 

Ο Υξήζηνο απάληεζε: «Απιά κε ηε ζεηξά». Ο Αληψλεο είπε: «Άξα ηαμηλφκεζεο ζηελ 

νπζία θαη έβαιεο αξηζκνχο αλάινγα κε ηε ζεηξά πνπ είλαη. Απηφ έθαλα θη εγψ, αιιά 

πνιχ πην απιά. Αληί λα ρσξίζσ ηξεηο νκάδεο, ζεψξεζα φηη είλαη πνιχ απιφ θαη ηελ θάζε 

επηινγή (ραξαθηεξηζηηθφ) ηελ βαζκνιφγεζα κε θάπνηνλ βαζκφ απφ ην 10 έσο ην 1. Μεηά 

απιά ππνιφγηζα ην άζξνηζκα γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, ηνπο βαζκνχο πνπ παίξλεη απφ 

θάζε νκάδα, θαη ηα ηαμηλφκεζα. ην ζεκείν ηεο ηζνβαζκίαο ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ 

θνίηαμα ην εχξνο επηινγήο θαη φπνην ήηαλ νκνηνγελέο ην δέρηεθα ζαλ πην ζσζηφ. 

Γειαδή ην κέγεζνο νζφλεο πήξε βαζκνχο απφ 6 κέρξη 9, ελψ ε θάκεξα πήξε απφ 5 κέρξη 

10. Οπφηε επεηδή θαίλεηαη πην απνθαζηζκέλν ην θνηλφ πξνο ην έλα ραξαθηεξηζηηθφ, 

έβαια 3
ν
 ην κέγεζνο νζφλεο». Ο Υξήζηνο είπε: «Δγψ έβαια ηελ θάκεξα 3

ε
, γηαηί αθνχ ηα 

είρα ρσξίζεη ζηηο νκάδεο πνπ είπα πξηλ, είδα φηη νη βαζκνί πνπ παίξλεη ε θάκεξα είλαη 1α, 

1β, 1γ, δειαδή 10, 9 θαη 8 βαζκνχο». Ο Αληψλεο είπε: « Ναη, αιιά παίξλεη θαη βαζκφ 5 

ζηε ζέζε 2γ».Ο Υξήζηνο είπε: «Γελ ην ζεψξεζα ζεκαληηθφ. Κνίηαμα κφλν ηηο ζέζεηο 

ζηελ 1
ε
 νκάδα απφ ηηο ηξεηο φπσο ηηο είρα ρσξίζεη». 

Ο Πέηξνο πήξε ην ιφγν θαη πεξηέγξαςε ηε δηθή ηνπ κέζνδν ηαμηλφκεζεο. Δίπε: «Κη 

εγψ αξίζκεζα ηηο ζέζεηο αιιά απφ ην 1 έσο ην 10». Ο Αληψλεο είπε: «Γειαδή κε 1 

ζεκαληηθφηεξν, δειαδή φπνην είρε ηνπο ιηγφηεξνπο βαζκνχο ην έβαδεο 1
ν
». Ο Υξήζηνο 

είπε: «Γειαδή ην αληίζηξνθν». Ο Πέηξνο είπε: « Ναη θαη ζηε ζπλέρεηα βξήθα κέζν 

φξν». Ο Αληψλεο είπε: «Γελ λνκίδσ φηη έρεη δηαθνξά, είλαη ην ίδην πξάγκα, αθνχ ζηελ 

νπζία ηα θάλεηο φια :5». Ο Πέηξνο ζπλέρηζε: «Σα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ηνλ 

ίδην Μ.Ο. ηα έβαια ζηελ ίδηα ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ην 

ίδην βάξνο, δειαδή είλαη ην ίδην, ζα πξέπεη λα κπνπλ ζηελ ίδηα ζέζε». Οη ππφινηπνη 

δηαθψλεζαλ θαη είπαλ φηη πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πνην ζα πάξεη ηελ 3
ε
 θαη πνην ηελ 4

ε
 

ζέζε γηα λα είλαη ζσζηή ε ηαμηλφκεζε. Ο Υξήζηνο είπε: «Θα ζαο δψζσ σο παξάδεηγκα 

ην πνδφζθαηξν. Όηαλ δχν νκάδεο ηζνβαζκνχλ, ηφηε άιινη παξάγνληεο θξίλνπλ π.ρ. πνηνο 

ζα είλαη  2
νο

 θαη πνηνο ζα είλαη 3
νο

». 

ηελ νκάδα έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη 

ηειηθά φινη ζπκθψλεζαλ φηη ε κέζνδνο ηνπ Αληψλε είλαη θαιχηεξε. 

Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά. 
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3
ε
 νκάδα θνηηεηώλ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο 3
εο

 νκάδαο 

θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 1
νπ

 πξνβιήκαηνο (ηεο επηινγήο θηλεηνχ), εληνπίζζεθαλ δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Υαξά θαη ν Παχινο 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Νίθνο 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Υαξά θαη ν Παύινο 

1
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Σφζν ε Υαξά φζν θαη ν Παχινο βαζκνιφγεζαλ ακέζσο ηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα απφ 

ην 10 έσο ην 1: 

 1η ομάδα 2η ομάδα 3η ομάδα 4η ομάδα 5η ομάδα 

            

 10 MP3 κάμερα εμθάνιζη εμθάνιζη εμθάνιζη 

 9 εμθάνιζη εμθάνιζη κάμερα μέγεθος οθόνης μέγεθος οθόνης 

 8 μέγεθος οθόνης MP3 ηιμή κάμερα MP3 

 7 κάμερα μέγεθος οθόνης MP3 MP3 ηιμή 

 6 μάρκα blue tooth μέγεθος οθόνης blue tooth blue tooth 

 5 θύρα USB ηιμή blue tooth μάρκα κάμερα 

 4 blue tooth μάρκα θύρα USB θύρα USB θύρα USB 

 3 ηιμή θύρα USB μάρκα ηιμή μάρκα 

 2 ραδιόθωνο 
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

 1 
διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας ραδιόθωνο 

διάρκεια 
μπαηαρίας 

 

ηε ζπλέρεηα ππνιφγηζαλ ηνλ κέζν φξν γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ Υαξά είπε 

ραξαθηεξηζηηθά: «Γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ βξίζθσ κέζν φξν, δειαδή ηε βαζκνινγία 

πνπ ζα πάξεη αλάινγα κε ην πψο ηα θαηέηαμαλ νη νκάδεο».  

Π.ρ. MP3=
5

877810 
=
5

40
= 8 

Ο Παχινο είπε: «Υξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ζηε ζεηξά 

θαηάηαμεο απφ ηνπο πειάηεο, εληνπίδνπκε ηνλ Μ.Ο. θαη θαηαηάζζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο 
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βάζε ηνπ Μ.Ο. Σν γεγνλφο φηη ζέινπκε ηελ θνηλή γλψκε – ηελ θνηλή ζπληζηψζα – καο 

παξνηξχλεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ Μ.Ο.». 

 

Έηζη θαηέιεμαλ ζηνπο παξαθάησ Μ.Ο.: 

Δκθάληζε=  
5

10101099 
=
5

48
= 9,6 

Κάκεξα= 
5

758910 
=
5

39
= 7,8 

MP3= 
5

877810 
=
5

40
= 8 

κέγεζνο νζφλεο= 
5

99678 
=
5

39
= 7,8 

ηηκή= 
5

73853 
=
5

26
= 5,2 

blue tooth=
5

66564 
 =
5

27
= 5,4 

ζχξα USB=
5

44435 
=
5

20
= 4 

κάξθα= 
5

35346 
=
5

21
= 4,2 

ξαδηφθσλν= 
5

21212 
=
5

8
= 1,6 

δηάξθεηα κπαηαξίαο= 
5

12121 
=
5

7
= 1,4 

 

Σαμηλφκεζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηφ πνπ έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο ζε 

απηφ πνπ έρεη ηνπο ιηγφηεξνπο. 
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Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Υαξά: 

Ζ Υαξά είπε: «Παξαηεξψ φηη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ίδην Μ.Ο., άξα είλαη 

ζηελ ίδηα θαηάηαμε». Σνπνζέηεζε θαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 3
ε
 ζέζε θαη ζπλέρηζε 

ζηελ 4
ε
 κε απνηέιεζκα λα αξηζκήζεη ζπλνιηθά 9 ζέζεηο: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο , θάκεξα 

4. blue tooth 

5. ηηκή 

6. κάξθα 

7. ζχξα USB 

8. ξαδηφθσλν 

9. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Παχινο: 

Ο Παχινο ηνπνζέηεζε ζηελ 3
ε
 ζέζε ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζνβαζκνχζαλ, 

άθεζε ηελ 4
ε
 ζέζε θελή θαη πξνρψξεζε ζπκπιεξψλνληαο ηελ 5

ε
 ζέζε. Ζ εμήγεζή ηνπ 

ήηαλ φηη ην blue tooth δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ 4
ε
 ζέζε αθνχ αλήθεη ζηελ 5

ε
 νπφηε ε 4

ε
 

κέλεη θελή. Δίπε αθφκα πσο αλ ρξεηαδφηαλ λα βάιεη θάπνην ζηελ 4
ε
 ζέζε ζα έβαδε ηελ 

θάκεξα δηφηη κειέηεζε ην εχξνο ησλ ηηκψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξαηήξεζε 

φηη ζην κέγεζνο νζφλεο νη ηηκέο είλαη πην θνληηλέο κεηαμχ ηνπο ( ζεηηθφ ζηνηρείν). 

Ζ ηειηθή ηνπ θαηάηαμε ήηαλ ε εμήο: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο, θάκεξα 

4. - 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. κάξθα 
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8. ζχξα USB 

9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

 

2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Νίθνο 

1
νο

 θύθινο: Μαζεκαηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ο Νίθνο ζθέθηεθε λα γξάςεη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 1
ν
 , 2

ν
 , 3

ν
 αλάινγα κε ηηο 

ζέζεηο πνπ παίξλεη ζε θάζε νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζζέζεη ηηο ζέζεηο γηα θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη λα βξεη ηνλ Μ.Ο.. Έηζη θαηαιήγεη ζηα παξαθάησ: 

MP3: 1 + 3 + 4 + 4 + 3 = 15,                                15/5=3 

Δκθάληζε: 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7,                           7/5=1,4 

Μέγεζνο νζφλεο: 3 + 4 + 5 + 2 + 2 = 16,             16/5=3,2 

Κάκεξα: 4 + 1 + 2 + 3 + 6 = 16,                           16/5=3,2 

Μάξθα: 5 + 7 + 8 + 6 + 8 = 34 ,                           34/5=6,8 

ζχξα USB: 6 + 8 + 7 + 7 + 7 = 35 ,                      35/5=7 

blue tooth: 7 + 5 + 6 + 5 + 5 = 28 ,                       28/5=5,6 

ηηκή: 8 + 6 + 3 + 8 + 4 = 29 ,                                29/5=5,8 

ξαδηφθσλν: 9 + 10 + 9 + 10 + 9 = 47 ,                 47/5=9,4 

δηάξθεηα κπαηαξίαο: 10 + 9 + 10 + 9 + 10 = 48 ,  48/5=9,6 

 

ηε ζπλέρεηα ηαμηλνκεί ηα ραξαθηεξηζηηθά απφ απηφ πνπ έρεη ην κηθξφηεξν Μ.Ο. 

ζε απηφ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν Μ.Ο.: 

1. Δκθάληζε 

2. MP3 

3. κέγεζνο νζφλεο, θάκεξα 

4. - 

5. blue tooth 

6. ηηκή 

7. κάξθα 

8. ζχξα USB 
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9. ξαδηφθσλν 

10. δηάξθεηα κπαηαξίαο 

 

Αλάπηπμε κνληέινπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ηζνςεθίαο 

κεηαμύ μεγέθοσς οθόνης και κάμερας. 

Ο Νίθνο ηνπνζέηεζε ζηελ 3
ε
 ζέζε ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζνβαζκνχζαλ, 

άθεζε ηελ 4
ε
 ζέζε θελή θαη πξνρψξεζε ζπκπιεξψλνληαο ηελ 5

ε
 ζέζε. Δμήγεζε απηή 

ηελ ελέξγεηά ηνπ ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ηνλ αζιεηηζκφ (κε ην ηη γίλεηαη ζε πεξίπησζε 

ηζνβαζκίαο ησλ αζιεηψλ). 

 

 

 

Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ν Νίθνο θαη πεξηέγξαςε ηε δηθή ηνπ κέζνδν ηαμηλφκεζεο. 

Δίπε: «Πξφζζεζα ηηο ζέζεηο θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ θαη βξήθα ηνλ κέζν φξν. ηε 

ζπλέρεηα ηαμηλφκεζα απφ απηφ πνπ έρεη ηνλ κηθξφηεξν Μ.Ο. ζε απηφ πνπ έρεη ηνλ 

κεγαιχηεξν Μ.Ο.». Ζ Υαξά είπε: «Δγψ έθαλα ην ίδην πξάγκα κε ηε κφλε δηαθνξά φηη 

έβαια θιίκαθα απφ ην 10 ζην 1. Γειαδή πξψην ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηαμηλφκεζε έβαια ην 

ραξαθηεξηζηηθφ κε ηνλ κεγαιχηεξν Μ.Ο.». Ο Παχινο είπε: «Ο Νίθνο έθαλε ην εμήο: Δίπε 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά φηη απηφ είλαη 1
ν
 κεηά 2

ν
 θιπ. απφ ηνλ πίλαθα, δελ έβαιε 

βαζκνχο». Ο Νίθνο είπε: «Ση ελλνείο βαζκνχο;». Ο Παχινο απάληεζε: «Δγψ θαη ε Υαξά 

δψζακε βαζκνχο ζηα ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ην πξψην ζηνλ πίλαθα παίξλεη 10 βαζκνχο 

θιπ.». Ζ Υαξά είπε: «Απφ φ,ηη θαηάιαβα ν Νίθνο είπε φηη ην 1
ν
 ζηε ζεηξά είλαη π.ρ. ην 

MP3 θαη ηνπ έβαιε ηνλ αξηζκφ 1». Ο Νίθνο ζπκθψλεζε θαη θαηάιαβε ηη ελλννχζαλ 

ιέγνληαο «βαθμούρ». Ζ Υαξά είπε: «Ζ κφλε δηαθνξά ηεο δηθηάο κνπ ιχζεο θαη ηνπ 

Παχινπ κε ηνπ Νίθνπ είλαη απηή: Δκείο βαζκνινγήζακε απφ ην 10 ζην 1 ελψ απηφο απφ 

ην 1 ζην 10». 

ηε ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ν Νίθνο θαη ξψηεζε ηνπο ππφινηπνπο: «Άκα δελ 

βξίζθακε Μ.Ο. θαη θάλακε απιά ηελ πξφζζεζε ην ίδην δελ ζα ήηαλ; Αθνχ ηα θάλακε 

ζηελ νπζία φια :5». Ο Παχινο είπε: «Απιά εγψ ζθέθηεθα φηη πξέπεη λα βξνχκε ηελ 

θνηλή γλψκε. Απφ ηε ιέμε κοινόρ ακέζσο κνπ ήξζε ν Μ.Ο.». Οη ππφινηπνη ζπκθψλεζαλ 
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θαη είπαλ φηη ην κπαιφ ηνπο πήγε θαηεπζείαλ ζην Μ.Ο. ελψ ηψξα πνπ εηπψζεθε θαη ην 

παξαηήξεζαλ δελ ππάξρεη ιφγνο. 

Ο Νίθνο είπε: «Σα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηζνβαζκνχζαλ ηα έβαια ζηελ ίδηα ζέζε 

θαη ζπλέρηζα ζπκπιεξψλνληαο ηελ 5
ε
 ζέζε ζαλ ηα αζιεηηθά». Ο Παχινο είπε: «Κη εγψ 

ην ίδην έθαλα, αιιά ζθέθηεθα αιιηψο. Σν έθαλα απηφ γηαηί ην blue tooth είλαη 5
ν
 θαηά 

ζεηξά, δελ κπνξνχκε λα ην βάινπκε σο 4
ν
 , παξ’ φηη ηα άιια δχν ηζνβαζκνχλ. Αιιά 

ζέισ λα πσ αθφκα πσο πξφζεμα φηη ην κέγεζνο νζφλεο έρεη πην κέζεο ηηκέο (δειαδή 

ηηκέο πνπ πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν) απφ φ,ηη ε θάκεξα. Βέβαηα νη απνθιίζεηο είλαη 

κηθξέο. Αλ ήκνπλ ζηελ εηαηξία ίζσο 3
ν
 λα έβαδα ην κέγεζνο νζφλεο θαη 4

ν
 ηελ θάκεξα». 

Ζ Υαξά είπε: «Κη εγψ ην ζθέθηεθα απηφ. Αιιά έβγαια απφ ηε ζχγθξηζε θαη απφ ηα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά ηηο ηηκέο 7 θαη 8 επεηδή ήηαλ ίδηεο θαη κεηά δελ κπνξνχζα λα θαηαιήμσ 

ζε θάπνην ζπκπέξαζκα». 

Σέινο ε Υαξά είπε: «Δγψ ζηελ ηαμηλφκεζε έβαια θαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηζνβαζκνχζαλ ζηελ 3
ε
 ζέζε, αιιά ζπλέρηζα κε ηελ 4

ε
. Γελ ζθέθηεθα πφζα είλαη ηα 

ζηνηρεία, αιιά ηε ζεηξά κε ηελ νπνία θάλνπλ ηελ θαηάηαμε». 

Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά. 
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Αθνινπζνχλ νη αηνκηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ θνηηεηψλ ζην 2
ν
 πξφβιεκα:  

 

1
ε
 νκάδα θνηηεηώλ 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο 1
εο

 νκάδαο θαηά 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 2
νπ

 πξνβιήκαηνο (Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο), 

εληνπίζζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Υξχζα 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Μαξία 

3) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Διπίδα 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

 

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Υξύζα 

Ζ Υξχζα μεθηλά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο γηα θάζε πξννξηζκφ (ιακβάλεη 

ππ’ φςηλ ηεο κφλν ηελ ηηκή ηνπ μελνδνρείνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δηαζθέδαζε ιακβάλεη 

ππ’ φςηλ ηεο κφλν ηηο θαθεηέξηεο. ηε ζπλέρεηα ζθέθηεηαη κήπσο ζα έπξεπε λα ιάβεη ππ’ 

φςηλ ηεο θαη ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα. 

Απνθαζίδεη λα ππνινγίζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ, αιιά κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο (πξψηα ην εηζηηήξην, κεηά ην θφζηνο δηακνλήο θαη ηέινο ην θφζηνο 

ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ). ε απηφ ην ζεκείν απνξξίπηεη ηνπο αθξηβνχο πξννξηζκνχο 

(απινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο). 

Τπνινγίδεη ηα κέξε δηαζθέδαζεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο  γηα ηνπο δχν 

πξννξηζκνχο πνπ είλαη νη πην νηθνλνκηθνί. Πξψηα ηελ ελδηαθέξεη ν παξάγνληαο 

εζηηαηφξηα-θαθέ, κεηά νη παξαιίεο, κεηά ηα αμηνζέαηα θαη ηέινο ηα θαηαζηήκαηα. Γελ 

πξνρσξά ζε θάπνηα καζεκαηηθή πξάμε, αιιά «κε ην κάηη» απνθαζίδεη φηη 

θαηαιιειφηεξν κέξνο γηα ηνλ θ. Άξε είλαη ε Αθξνληίληα. 
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2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Μαξία 

 

Ζ Μαξία ηαμηλφκεζε ηνπο πξννξηζκνχο γηα θάζε παξάγνληα απφ απηφλ πνπ είλαη 

θαηαιιειφηεξνο πξνο απηφλ πνπ είλαη ιηγφηεξν θαηάιιεινο βάδνληαο βαζκνχο ζηνπο 

πξννξηζκνχο απφ ην 6 έσο ην 1: 

 

ηε ζπλέρεηα θαηαζθεχαζε πίλαθα κε ηηο ηαμηλνκήζεηο ηεο. (ζηνλ παξάγνληα 

δηαζθέδαζε δελ ππνιφγηζε ηα θαηαζηήκαηα): 

 

 Δζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο Παξαιίεο     Αμηνζέαηα    

Απνιιψλεηα 1 3 3 

Αζήληα 6 5 1 

Αθξνληίληα 5 6 5 

Αξηεκίζηα 2 3 3 

Έξκηα 4 1 6 

Πνζεηδψλεηα 3 4 5 

 

 

 

 

 

Ποξξοιζμόπ Παοαλίε

π 

Ανιξθέαηα Καηαζηήμαηα Εζηιαηόοια-

καθεηέοιεπ 

 

Κόζηξπ 

διαμξμήπ 

αμά μέοα 

ζε 

νεμξδξςείξ  

**** 

(δίκλιμξ) 
€ 

Κόζηξπ 

εμoικίαζηπ 

αρηξκιμήη

ξρ αμά 

μέοα 
€ 

Ειζιηήοιξ 

μεη’  

επιζηοξθήπ 

αμά άηξμξ 
€ 

Καηάζηαζη 

ξδικξύ  

δικηύξρ 

Απξλλώμεια 5 (3) 4 (3) 35 15 (1) 60 (6) 8 (6) 325 (6) Μέηξηα 

Αθήμια 8 (5) 0 (1) 28 24 (6) 90 (3) 15 (3) 425 (3) Καιή 

Αθοξμηίμια 9 (6) 5 (5) 27 20 (5) 60 (6) 12 (5) 330 (5) Καιή 

Αοηεμίζια 5 (3) 4 (3) 38 16 (2) 95 (1) 13 (4) 450 (2) Καθή 

Έομια 3 (1) 10 (6) 24 18 (4) 78 (4) 18 (2) 400 (4) Καιή 

Πξζειδώμια 6 (4) 5 (5) 32 17 (3) 92 (2) 19 (1) 500 (1) Καθή 
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 θφζηνο δηακνλήο   θφζηνο ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ εηζηηήξην 

Απνιιψλεηα 6 6 6 

Αζήληα 3 3 3 

Αθξνληίληα 6 5 5 

Αξηεκίζηα 1 4 2 

Έξκηα 4 2 4 

Πνζεηδψλεηα 2 1 1 

 

ηε ζπλέρεηα πξφζζεζε γηα θάζε πξννξηζκφ φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ γηα θάζε 

παξάγνληα: 

 

Απνιιψλεηα  : 1+3+3+6+6+6= 25 

Αζήληα          : 6+5+1+3+3+3= 21 

Αθξνληίληα   : 5+6+5+6+5+5= 32 

Αξηεκίζηα     : 2+3+3+1+4+2= 15 

Έξκηα            : 4+1+6+4+2+4= 21 

Πνζεηδψλεηα : 3+4+5+2+1+1= 16 

 

Δπέιεμε ηνλ πξννξηζκφ κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία σο ηνλ πην θαηάιιειν γηα 

ηνλ θ Άξε θαη ηε γπλαίθα ηνπ, ν νπνίνο είλαη ε Αθξνληίληα. 

 

 

3) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Διπίδα 

Ζ Διπίδα μεθηλά ππνινγίδνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ 

ζρεκαηίδνληαο ηνλ ππεξπαξάγνληα οικονομικά ανά ημέπα θαη ηαμηλνκεί ηνπο 

πξννξηζκνχο απφ ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ζηνλ αθξηβφηεξν: 

 

 Οηθνλνκηθά αλά εκέξα ζε € 

Απνιιψλεηα 393 (1) 

Αζήληα 425 (3) 
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Αθξνληίληα 402 (2) 

Αξηεκίζηα 558 (5) 

Έξκηα 496 (4) 

Πνζεηδψλεηα 611 (6) 

 

 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηνπο ηφπνπο δηαζθέδαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ππεξπαξάγνληα δηαζθέδαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαιίεο, ηα αμηνζέαηα θαη ηα 

εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο θαη ηαμηλνκεί ηνπο πξννξηζκνχο: 

 

 Γηαζθέδαζε (ρσξίο ηα θαηαζηήκαηα) 

Απνιιψλεηα 24 (6) 

Αζήληα 32 (2) 

Αθξνληίληα 34 (1) 

Αξηεκίζηα 25 (5) 

Έξκηα 31 (3) 

Πνζεηδψλεηα 28 (4) 

 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηνπο ηφπνπο δηαζθέδαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ππεξπαξάγνληα δηαζθέδαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαιίεο, ηα αμηνζέαηα, ηα 

εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο θαη ηα θαηαζηήκαηα θαη ηαμηλνκεί ηνπο πξννξηζκνχο: 

 

 Γηαζθέδαζε (κε ηα θαηαζηήκαηα) 

Απνιιψλεηα 59 (5) 

Αζήληα 60 (4) 

Αθξνληίληα 61 (2) 

Αξηεκίζηα 63 (1) 

Έξκηα 55 (6) 

Πνζεηδψλεηα 60 (3) 
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Σέινο ζπγθξίλεη ηηο δχν ηαμηλνκήζεηο ηεο: 

 Υσξίο ηα θαηαζηήκαηα: 

Απνιιψλεηα  : 1
ε
 , 6

ε
  

Αζήληα          : 3
ε
 , 2

ε
  

Αθξνληίληα   : 2
ε
 , 1

ε
  

Αξηεκίζηα     : 5
ε
 , 5

ε
  

Έξκηα           : 4
ε
 , 3

ε
  

Πνζεηδψλεηα : 6
ε
 , 4

ε
  

 

 Με ηα θαηαζηήκαηα 

Απνιιψλεηα  : 1
ε
 , 5

ε
  

Αζήληα          : 3
ε
 , 4

ε
  

Αθξνληίληα   : 2
ε
 , 2

ε
  

Αξηεκίζηα     : 5
ε
 , 1

ε
  

Έξκηα           : 4
ε
 , 6

ε
  

Πνζεηδψλεηα : 6
ε
 , 3

ε
  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο παξαηεξεί πσο ε Αθξνληίληα έρεη πςειφηεξεο ζέζεηο θαη 

ζηνλ παξάγνληα κέξε γηα δηαζθέδαζε θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα. 

 

Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ε Υξχζα θαη είπε: «Σα ρψξηζα αξρηθά ζε δχν νκάδεο. Έθαλα 

κηα θαηεγνξία γηα ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα. Έβαια ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηελ ηηκή 

εηζηηεξίνπ, κεηά ην θφζηνο δηακνλήο θαη κεηά ην θφζηνο ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ. Βξήθα 

ηηο δχν ρακειφηεξεο ηηκέο θαη ζχγθξηλα ζηε ζπλέρεηα εθείλνπο ηνπο πξννξηζκνχο πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζε απηέο ηηο δχν ρακειφηεξεο ηηκέο. Αθφκα έλα θξηηήξην πνπ κε 

ελδηέθεξε ήηαλ ε θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ. ηελ θαηεγνξία ηεο δηαζθέδαζεο έζησ φηη 

κε ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ηα εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο, κεηά νη παξαιίεο, ζηελ ηξίηε ζέζε 

ηα αμηνζέαηα θαη ηειεπηαία ηα θαηαζηήκαηα. χγθξηλα ηνπο δχν νηθνλνκηθφηεξνπο 

πξννξηζκνχο, αθνχ απέξξηςα ηνπο άιινπο πξννξηζκνχο πνπ ήηαλ αθξηβνί (θνίηαμα 

αζπλαίζζεηα θαη ηα ππφινηπα θαη είδα φηη δελ είραλ πνιχ κεγάιε δηαθνξά)». Ζ Μαξία 

ξψηεζε: «Πήξεο ην θφζηνο δηακνλήο αλά εκέξα ή ην εηζηηήξην;». Ζ Υξχζα απάληεζε: 
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«Σν εηζηηήξην. Δπέιεμα ηνλ πξννξηζκφ πνπ είλαη ιίγν αθξηβφηεξνο γηαηί κνπ δίλεη 

θαιχηεξε δηαζθέδαζε θαη θαιφ νδηθφ δίθηπν θαη ζεσξψ φηη ε δηαθνξά είλαη κηθξή ( 5€ ). 

Ζ Διπίδα ξψηεζε: «Ση ππνιφγηζεο γηα δηαζθέδαζε;». Ζ Υξχζα απάληεζε: «Γηα ηελ 

δηαζθέδαζε ζχγθξηλα πάιη απηνχο ηνπο δχν πξννξηζκνχο. πγθεθξηκέλα θνίηαμα θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηα εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο θαη κεηά ηα άιια. Δπέιεμα ηνλ ιίγν αθξηβφηεξν 

γηαηί κνπ δίλεη θαιχηεξε δηαζθέδαζε, δειαδή ηελ Αθξνληίληα. 

Ζ Διπίδα είπε: «Δγψ έθαλα πξνζζέζεηο. Υψξηζα θη εγψ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

νηθνλνκηθά θαη δηαζθέδαζε. ηα νηθνλνκηθά πξφζζεζα φια ηα € θαη ηα ηαμηλφκεζα ζε 

ζεηξά. Σν ίδην έθαλα θαη ζηελ δηαζθέδαζε. ηελ αξρή πήξα κφλν ηηο παξαιίεο, ηα 

εζηηαηφξηα θαη ηα αμηνζέαηα, αιιά ζθέθηεθα φηη θάπνηνο κπνξεί λα ζεσξεί δηαζθέδαζε 

θαη ηα θαηαζηήκαηα. Έθαλα δχν ηαμηλνκήζεηο, απ’ ηνλ νηθνλνκηθφηεξν πξνο ηνλ πην 

αθξηβφ πξννξηζκφ θαη απφ ην πην «δηαζθεδαζηηθφ» πξνο ην ιηγφηεξν «δηαζθεδαζηηθφ». 

Μεηά είδα πνην κέξνο είλαη πνην θνληά ζηηο πξψηεο ζέζεηο». 

Σέινο ηνλ ιφγν πήξε ε Μαξία: «Δγψ δελ έθαλα δχν ηαμηλνκήζεηο. Σα ππνιφγηζα 

φια καδί. Γηα δηαζθέδαζε έβαια παξαιίεο, αμηνζέαηα θαη εζηηαηφξηα. ηε ζπλέρεηα 

βαζκνιφγεζα ηηο ζέζεηο. Ο πξννξηζκφο πνπ είρε ηελ θαιχηεξε ζέζε (π.ρ. πεξηζζφηεξεο 

παξαιίεο) πήξε 6 βαζκνχο θαη απηφο πνπ είρε ηελ ρεηξφηεξε πήξε έλαλ βαζκφ. Σν 

αληίζεην έθαλα ζην θφζηνο δηακνλήο. Απηφο πνπ είρε ην κηθξφηεξν θφζηνο δηακνλήο 

πήξε 6 βαζκνχο θαη απηφο πνπ είρε ην κεγαιχηεξν θφζηνο δηακνλήο πήξε 1 βαζκφ. ε 

θάζε θαηεγνξία ν θάζε πξννξηζκφο πήξε θάπνηνπο βαζκνχο, ηνπο νπνίνπο κεηά 

πξφζζεζα φινπο καδί θαη απηφο πνπ είρε ηνλ κεγαιχηεξν, ηνλ επέιεμα». Ζ Υξχζα είπε: 

«Δγψ δελ έθαλα θακία πξφζζεζε». Ζ Μαξία είπε: «Θεσξψ πσο ν ηξφπνο ηεο Υξχζαο 

δελ είλαη θαζφινπ αληηθεηκεληθφο. Έβαιε απφ κφλε ηεο σο πξνηεξαηφηεηα ην εηζηηήξην, 

πξάγκα ππνθεηκεληθφ». Ζ Διπίδα είπε: « πκθσλψ. Αο πνχκε γηα ηηο παξαιίεο. Κάπνηνη 

ζεσξνχλ ηηο παξαιίεο πην ζεκαληηθέο». Ζ Μαξία είπε: «Πηζηεχσ πσο βφιεςαλ θαη ιίγν 

νη αξηζκνί. ε άιιε πεξίπησζε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη δηαθνξεηηθνί νη αξηζκνί θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ην ζθέθηεθεο λα ζε έβγαδε ζε άιιν κέξνο. Θεσξψ φηη είλαη ηπραίν πνπ 

βξήθε ην ίδην κέξνο κε εκάο». 

Έγηλε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη ηειηθά 

ζπκθψλεζαλ φηη ε κέζνδνο ηεο Μαξίαο είλαη ε θαιχηεξε θαη πην «εχθνιε». Ζ ζπδήηεζε 

δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά. 
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2
ε
 νκάδα θνηηεηώλ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο 2
εο

 νκάδαο θαηά 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 2
νπ

 πξνβιήκαηνο (Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο), 

εληνπίζζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Αληψλεο θαη ν Υξήζηνο 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Πέηξνο 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

 

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Αληώλεο θαη ν Υξήζηνο 

 

Ξεθίλεζαλ ππνινγίδνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ ζρεκαηίδνληαο 

ηνλ ππεξπαξάγνληα οικονομικά. Αθνχ έθαλαλ φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο πξνρψξεζαλ ζε 

κηα ππεξεθηίκεζε ηνπ παξάγνληα θφζηνο θαη κηα απινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο 

απέξξηςαλ ακέζσο ηνπο πξννξηζκνχο εθείλνπο πνπ δελ ήηαλ νηθνλνκηθνί. ηε ζπλέρεηα 

νκαδνπνίεζαλ ηα κέξε δηαζθέδαζεο (παξαιίεο, θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο), 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππεξπαξάγνληα μέπη διαζκέδαζηρ. Τπνιφγηζαλ κφλν γηα ηνπο δχν 

πξννξηζκνχο ηα ζπλνιηθά κέξε δηαζθέδαζεο: 

Απνιιψλεηα:5+35+15=55 κέξε δηαζθέδαζεο 

Αθξνληίληα:9+27+20=56 κέξε δηαζθέδαζεο 

Μεηά απφ κηα ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ έδσζαλ ηελ ηειηθή 

ηνπο απάληεζε: «Ζ Αθξνληίληα είλαη ην ηδαληθφηεξν κέξνο γηα απηνχο». 

 

 

2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Πέηξνο 

 

Ο Πέηξνο μεθίλεζε ππνινγίδνληαο ηα κέξε δηαζθέδαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ππεξπαξάγνληα διαζκέδαζη πνπ πεξηειάκβαλε ηηο παξαιίεο, ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα 

εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο. Χο μερσξηζηφ παξάγνληα ππνιφγηζε ηα αμηνζέαηα. ηε ζπλέρεηα 
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ππνιφγηζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ ζρεκαηίδνληαο ηνλ ππεξπαξάγνληα 

οικονομικά. 

                        

                          Γηαζθέδαζε     Αμηνζέαηα              Οηθνλνκηθά 

Απνιιψλεηα  :          55                     4               600+80+650=1330€ 

Αζήληα          :           60                    0                900+150+850=1900€ 

Αθξνληίληα   :           56                    5                600+120+660=1380€ 

Αξηεκίζηα     :           59                    4                950+130+900=1980€ 

Έξκηα            :          45                   10                780+180+800=1760€ 

Πνζεηδψλεηα :          55                     5                920+190+1000=2110€ 

 

 

Ζ απάληεζε πνπ έδσζε ήηαλ ε εμήο: «Ο θαιχηεξνο πξννξηζκφο είλαη ε Αθξνληίληα 

κηαο θαη ηα ρξήκαηα είλαη 1380, ν δξφκνο είλαη θαιφο θαη ζρεηηθά ππάξρνπλ πνιιά κέξε 

γηα δηαζθέδαζε ( ≤61)». 

Με ην ζχκβνιν ≤ ελλνεί φηη ηα κέξε δηαζθέδαζεο είλαη =61 φηαλ ππνινγίδνληαη ηα 

αμηνζέαηα θαη <61 φηαλ δελ ππνινγίδνληαη ηα αμηνζέαηα. 

 

 

Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ν Υξήζηνο θαη είπε: «Σα ρψξηζα αξρηθά ζε δχν νκάδεο. 

Έθαλα κηα θαηεγνξία γηα ηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα θαη ππνιφγηζα ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

γηα θάζε πξννξηζκφ. ηε ζπλέρεηα πξφζζεζα ηα κέξε δηαζθέδαζεο. Βξήθα ηνπο δχν πην 

νηθνλνκηθνχο θαη απέξξηςα ηνπο ππφινηπνπο». Ο Αληψλεο είπε: «Κη εγψ έθαλα ην ίδην 

πξάγκα. Γηάιεμα ηνπο δχν νηθνλνκηθφηεξνπο πξννξηζκνχο θαη θνίηαμα ζηνλ πίλαθα ηα 

κέξε δηαζθέδαζεο. Απνθάζηζα φηη ε Αθξνληίληα δίλεη πην πνιιά». Ο Υξήζηνο είπε: 

«Σελ Αθξνληίληα επέιεμα θη εγψ, αιιά γηα άιινλ ιφγν. Πήξα ηνπο δχν πην νηθνλνκηθνχο 

πξννξηζκνχο θαη πξφζζεζα ηα ζπλνιηθά κέξε δηαζθέδαζεο απφ ηνλ πίλαθα. Ζ 

Απνιιψλεηα είρε 55 κέξε δηαζθέδαζεο θαη ε Αθξνληίληα 56. Μεηά ζθέθηεθα φηη ζηελ 
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Απνιιψλεηα δελ έρεη θαιφ νδηθφ δίθηπν, ελψ ζηε Αθξνληίληα έρεη, νπφηε απνθάζηζα φηη 

ε Αθξνληίληα είλαη ν θαηάιιεινο πξννξηζκφο». 

ηε ζπλέρεηα πήξε ηνλ ιφγν ν Πέηξνο θαη είπε: «Μέηξεζα ηα αμηνζέαηα θαη 

μερσξηζηά ηα ππφινηπα κέξε γηα δηαζθέδαζε. Τπνιφγηζα θαη ηα νηθνλνκηθά. Πήξα ην 

πην νηθνλνκηθφ πξννξηζκφ πνπ είλαη ε Απνιιψλεηα, αιιά είδα φηη έρεη κέηξηα θαηάζηαζε 

νδηθνχ δηθηχνπ, πξάγκα πνπ είλαη αξλεηηθφ. Μεηά είλαη ε Αθξνληίληα (2
ε
 πην 

νηθνλνκηθή), έρεη θαιφ νδηθφ δίθηπν θαη πνιιά κέξε γηα δηαζθέδαζε, άξα επηιέγσ 

απηήλ». 

Απφ φζα πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ βιέπνπκε πσο θαη νη ηξεηο απέξξηςαλ 

πξννξηζκνχο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κφλν ηνλ έλαλ παξάγνληα, ηνλ νηθνλνκηθφ. Αθνχ 

έθαλαλ φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο πξνρψξεζαλ ζε κηα ππεξεθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

παξάγνληα θαη κηα απινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο απέξξηςαλ ακέζσο ηνπο 

πξννξηζκνχο εθείλνπο πνπ δελ ήηαλ νηθνλνκηθνί. 

Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 10 ιεπηά. 
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3
ε
 νκάδα θνηηεηώλ 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ ησλ θνηηεηψλ ηεο 3
εο

 νκάδαο θαηά 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 2
νπ

 πξνβιήκαηνο (Σν ηδαληθφ κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο), 

εληνπίζζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο:  

1) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Παχινο 

2) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ε Υαξά 

3) Ζ πξνζέγγηζε πνπ αθνινχζεζε ν Νίθνο 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο.   

 

 

1) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Παύινο 

Ο Παχινο μεθίλεζε ππνινγίδνληαο ηα κέξε δηαζθέδαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ππεξπαξάγνληα διαζκέδαζη πνπ πεξηειάκβαλε ηηο παξαιίεο, ηα αμηνζέαηα, ηα 

θαηαζηήκαηα θαη ηα εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο. Τπνιφγηζε θαη ηελ θαηάζηαζε νδηθνχ 

δηθηχνπ ζε απηφλ ηνλ ππεξπαξάγνληα σο εμήο: θαιή=3, κέηξηα=2, θαθή=1. ηε ζπλέρεηα 

ππνιφγηζε ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ ζρεκαηίδνληαο ηνλ ππεξπαξάγνληα 

οικονομικά: 

                    Γηαζθέδαζε (κε θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ)    Οηθνλνκηθά 

Απνιιψλεηα  :    8+4+35+15+2=61                                  600+80+650=1330€ 

Αζήληα          :    8+0+28+24+3=63                                  900+150+850=1900€ 

Αθξνληίληα   :    9+9+27+20+3=64                                  600+120+660=1380€ 

Αξηεκίζηα     :    5+4+38+16+1=64                                  950+130+900=1980€ 

Έξκηα            :   3+10+24+18+3=58                                780+180+800=1760€ 

Πνζεηδψλεηα :    6+5+32+17+1=61                                 920+190+1000=2110€ 

Ζ απάληεζε πνπ έδσζε ήηαλ ε εμήο: «Σνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο απφ πιεπξάο 

δηαζθέδαζεο ζπγθεληξψλνπλ ε Αθξνληίληα θαη ε Αξηεκίζηα. Σν πην νηθνλνκηθφ φκσο 

είλαη ε Απνιιψλεηα. Χζηφζν, ε Αθξνληίληα είλαη ην 2
ν
 πην νηθνλνκηθφ κε κηθξή δηαθνξά 

θαη ην 1
ν
 ζε δηαζθέδαζε. Άξα, ε Αθξνληίληα είλαη ην ηδαληθφηεξν κέξνο γηα δηαθνπέο. 

Σελ θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ ηελ θαηαηάζζσ σο εμήο: θαιή=3, κέηξηα=2, θαθή=1». 

Ο Παχινο αξρηθά είρε ζθεθηεί λα ηαμηλνκήζεη ζε θάζε παξάγνληα ηνπο 

πξννξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 6 θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζζέζεη ηηο ζέζεηο γηα θάζε 
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πξννξηζκφ. Γελ ζπλέρηζε φκσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δηφηη ηνπ θάλεθε ρξνλνβφξνο. ηε 

ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νκάδα αλαθέξεη θαη εμεγεί ζηα άηνκα ηεο νκάδαο 

ηνλ ηξφπν απηφλ, δηφηη ηνλ ζεσξεί αληηθεηκεληθφ θαη γεληθεχζηκν. 

 

 

2) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ε Υαξά 

Ζ Υαξά μεθίλεζε ππνινγίδνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε πξννξηζκφ 

ζρεκαηίδνληαο ηνλ ππεξπαξάγνληα οικονομικά θαη ζηε ζπλέρεηα ηαμηλφκεζε ηνπο 

πξννξηζκνχο: 

Απνιιψλεηα  : 600+80+650=1330€ 

Αζήληα          : 900+150+850=1900€ 

Αθξνληίληα   : 600+120+660=1380€ 

Αξηεκίζηα     : 950+130+900=1980€ 

Έξκηα            : 780+180+800=1760€ 

Πνζεηδψλεηα : 920+190+1000=2110€ 

Άξα: 

1) Απνιιψλεηα, 2) Αθξνληίληα, 3) Έξκηα, 4) Αζήληα, 5) Αξηεκίζηα, 6) Πνζεηδψλεηα 

 

ηε ζπλέρεηα ππνιφγηζε ηνλ παξάγνληα δηαζθέδαζε. Δίπε: «Δπεηδή παξαιίεο, 

αμηνζέαηα, θαηαζηήκαηα θαη εζηηαηφξηα-θαθεηέξηεο είλαη φια πξνζφληα γηα έλα κέξνο, 

ηα πξνζζέησ»: 

Απνιιψλεηα  :    8+4+35+15=59                     

Αζήληα          :    8+0+28+24=60                                   

Αθξνληίληα   :    9+9+27+20=61                                   

Αξηεκίζηα     :    5+4+38+16=63                                   

Έξκηα            :   3+10+24+18=55                                 

Πνζεηδψλεηα :    6+5+32+17=60           

Άξα: 

1) Αξηεκίζηα, 2) Αθξνληίληα, 3) Πνζεηδψλεηα, 3) Αζήληα, 4) Απνιιψλεηα, 5) Έξκηα 

ηε ζπλέρεηα βαζκνιφγεζε ην νδηθφ δίθηπν: θαιή=3, κέηξηα=2, θαθή=1 θαη ην 

πξφζζεζε ζηνλ παξάγνληα ηεο δηαζθέδαζεο. Άξα: 
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Απνιιψλεηα  =61                     

Αζήληα =63         

Αθξνληίληα =64                                     

Αξηεκίζηα  =64 

Έξκηα =58            

Πνζεηδψλεηα =61 

 

Άξα:  

1) Αθξνληίληα, 1) Αξηεκίζηα, 2) Αζήληα, 3) Απνιιψλεηα, 3)Πνζεηδψλεηα, 4) Έξκηα 

 

 

Γξάθεη ηηο ηαμηλνκήζεηο θαη γηα ηνπο δχν παξάγνληεο γηα λα δεη πνηνο πξννξηζκφο 

έρεη ηηο θαιχηεξεο ζέζεηο: 

  Οηθνλνκηθά:                              Γηαζθέδαζε: 

1) Απνιιψλεηα                 1) Αθξνληίληα, Αξηεκίζηα 

2) Αθξνληίληα                  2) Αζήληα 

3) Έξκηα                          3) Απνιιψλεηα, Πνζεηδψλεηα 

4) Αζήληα                         4) Έξκηα 

5) Αξηεκίζηα 

6) Πνζεηδψλεηα 

 

Άξα ε Αθξνληίληα έρεη ηελ θαιχηεξε ζέζε θαη είλαη ν πξννξηζκφο πνπ απνθάζηζε 

λα επηιέμεη ε Υαξά. 
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3) Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινύζεζε ν Νίθνο 

Ο Νίθνο ππνιφγηζε γηα θάζε πξννξηζκφ ην ζπλνιηθά κέξε δηαζθέδαζεο θαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο θαη θαηέιεμε ζηα παξαθάησ: 

                                          θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ 

Απνιιψλεηα  : 8+4+35+15=59              κέηξηα 

                        60+8+325=393€ 

Αζήληα          : 8+0+28+24=60               θαιή 

                        90+15+425=530€                                  

Αθξνληίληα   : 9+9+27+20=61               θαιή 

                       60+12+330=402€                                   

Αξηεκίζηα   : 5+4+38+16=63                θαθή 

                      95+13+450=558€                                     

Έξκηα          : 3+10+24+18=55              θαιή 

                      78+18+400=496€                                 

Πνζεηδψλεηα : 6+5+32+17=60              θαθή 

                        92+19+500=611€           

ε απηφ ην ζεκείν άξρηζε λα απνξξίπηεη πξννξηζκνχο ιφγν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

παξάγνληα σο εμήο: 

Λέεη: «Ζ Αξηεκίζηα θαη ε Πνζεηδψλεηα είλαη αθξηβνί πξννξηζκνί θαη έρνπλ θαθφ 

νδηθφ δίθηπν, άξα ηνπο απνξξίπησ. ηε ζπλέρεηα απνξξίπησ ηελ Έξκηα ιφγσ ρξεκάησλ 

(πνιχ αθξηβή) θαη δηαζθέδαζεο (ιίγα κέξε) θαη ηέινο ηελ Αζήληα ιφγσ ρξεκάησλ (πνιχ 

αθξηβή). Μνπ έκεηλαλ ε Απνιιψλεηα θαη ε Αθξνληίληα. Ζ Αθξνληίληα έρεη πεξηζζφηεξα 

κέξε δηαζθέδαζεο θαη θαιφ νδηθφ δίθηπν ζε αληίζεζε κε ηελ Απνιιψλεηα πνπ έρεη 

κέηξην νδηθφ δίθηπν θαη ιηγφηεξα κέξε δηαζθέδαζεο, αλ θαη είλαη ιίγν πην νηθνλνκηθή. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο επηιέγσ ηελ Αθξνληίληα». 

Ο Νίθνο αθνχ έθαλε φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο πξνρψξεζε ζε κηα ππεξεθηίκεζε 

ηνπ παξάγνληα θφζηνο θαη κηα απινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο απέξξηςε ακέζσο 

ηνπο πξννξηζκνχο εθείλνπο πνπ δελ ήηαλ νηθνλνκηθνί. Γελ καζεκαηηθνπνίεζε ηνλ 

παξάγνληα νδηθφ δίθηπν, αιιά ηνλ έιαβε ππφςε ηνπ γηα ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξννξηζκψλ Αθξνληίληα θαη Απνιιψλεηα πνπ ηνπ είραλ κείλεη ζην ηέινο. 
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Η ζπδήηεζε ζηελ νκάδα 

 

Σν ιφγν πήξε πξψηα ε Υαξά θαη είπε: «Πξψηα έθηηαμα κηα ιίζηα ηαμηλφκεζεο ησλ 

πξννξηζκψλ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Μεηά είπα φηη νη παξαιίεο ηα θαηαζηήκαηα, ηα 

αμηνζέαηα θαη ηα εζηηαηφξηα είλαη φια πξνζφληα γηα έλα κέξνο, άξα ηα πξνζζέησ γηα λα 

βγάισ κηα βαζκνινγία θαη μαλαθάλσ κηα ιίζηα. Σέινο βαζκνινγψ ην νδηθφ δίθηπν θαη 

ην ζπλππνινγίδσ, ην πξνζζέησ ζηελ πξνεγνχκελε βαζκνινγία νπφηε κνπ αιιάδεη ε 

ιίζηα. πγθξίλσ ηηο δχν ηειηθέο κνπ ιίζηεο θαη θαηαιήγσ ζηελ Αθξνληίληα». Ο Παχινο 

είπε: «Δγψ αθνινχζεζα αθξηβψο ηνλ ηξφπν πνπ πεξηέγξαςε θαη ε Υαξά αιιά ζέισ λα 

επηζεκάλσ θάηη. Πξέπεη ή δελ πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ; Γηφηη δελ μέξνπκε πνχ αλήθεη. ηελ θαηεγνξία ηεο δηαζθέδαζεο ή ζηελ 

θαηεγνξία ηεο νηθνλνκίαο;». Ζ Υαξά ξψηεζε: «Δλλνείο ίζσο λα κελ επεξεάδεη θαη 

θαζφινπ;». Ο Παχινο απάληεζε: «Δλδερνκέλσο βέβαηα έλα θαθφ νδηθφ δίθηπν λα 

επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ζνπ θαη λα κελ κπνξείο λα δηαζθεδάζεηο, νπφηε κπνξνχκε λα 

ην ππνινγίζνπκε ζηελ θαηεγνξία ηεο δηαζθέδαζεο». 

ηε ζπλέρεηα ν Νίθνο πεξηέγξαςε ηε κέζνδν πνπ αθνινχζεζε. Δίπε: «Κη εγψ 

δνχιεςα παξφκνηα. Υψξηζα ζε δχν θαηεγνξίεο. Τπνιφγηζα ηα αζξνίζκαηα απφ ηε 

δηαζθέδαζε θαη απφ ηα νηθνλνκηθά. ηε ζπλέρεηα απέθιηζα ηα δχν πην αθξηβά κέξε θαη 

θαηέιεμα ζηα δχν πην θηελά, γηαηί είραλ κεγάιε δηαθνξά κε ηα ππφινηπα». Ο Παχινο 

ξψηεζε: «Αλ φκσο ε δηαθνξά ηνπο ζηνπο πφληνπο (δηαζθέδαζεο) ήηαλ πνιχ κεγάιε; Αλ 

θάπνην απφ ηα αθξηβά πνπ απέθιηζεο ήηαλ ζηε δηαζθέδαζε εμαηξεηηθά ςειά;». Ο Νίθνο 

απάληεζε: «Ναη, εθεί αιιάδεη». Ο Παχινο είπε: «Ναη, αιιά ην απέθιηζεο». Ο Νίθνο είπε: 

«Δίραλ φια γχξσ ζην 60». Ο Παχινο ξψηεζε: «Σν είρεο δεη δειαδή;». Ο Νίθνο 

απάληεζε: «Ναη. Πξψηα έθαλα ηηο πξνζζέζεηο, νπφηε ην είρα δεη. Αλ ππήξρε κεγάιε 

δηαθνξά ζηε δηαζθέδαζε δελ ζα κπνξνχζα λα απνξξίςσ». Ζ Υαξά είπε: «Αλ ήηαλ άιια 

ηα δεδνκέλα, αλ ήηαλ άιιν πξφβιεκα ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεηο ηνλ ηξφπν πνπ 

αθνινπζήζακε εκείο». 

Ο Παχινο ζηε ζπλέρεηα πεξηέγξαςε ηε ιχζε πνπ είρε ζθεθηεί λα αθνινπζήζεη 

αξρηθά: «Αξρηθά ζθέθηεθα λα βξσ ζε θάζε θαηεγνξία πνην είλαη ην πξψην, δεχηεξν θιπ 

θαη κεηά λα βξσ ηε ζπλνιηθή θαηάηαμε. Ννκίδσ πσο απηφο ν ηξφπνο είλαη ν πην 

αληηθεηκεληθφο αιιά θαη πην ρξνλνβφξνο». Ζ Υαξά ξψηεζε: «Καη αλ είρεο ηζνβαζκίεο; 
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 ε Απνιιψλεηα θαη ε Αθξνληίληα ηη ζα έθαλεο;». Ο Παχινο 

είπε: «Μεηά ζα έβγαδα Μ.Ο. φπσο ζην πξνεγνχκελν πξφβιεκα θαη αλ ππήξρε πάιη 

ηζνβαζκία ζα ππήξρε θαη έλαο ηξίηνο παξάγνληαο, ε θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ». 

Μεηά απφ κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ ην ιφγν 

πήξε ν Παχινο θαη είπε: «Πην αληηθεηκεληθφο ηξφπνο επίιπζεο είλαη απηφο πνπ ζθέθηεθα 

αξρηθά». Ζ Υαξά είπε: « Ννκίδσ πσο θαη ν ηξφπνο πνπ θάλακε είλαη αληηθεηκεληθφο». Ο 

Παχινο είπε: «Θα έβγαδα ηαμηλφκεζε ζε θάζε παξάγνληα θαη κεηά ζα πξφζζεηα ηηο 

ζέζεηο ηνπ θάζε πξννξηζκνχ. Ο πξνβιεκαηηζκφο κνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ αθνινπζήζακε 

είλαη ην ηη είλαη νη αξηζκνί π.ρ. ζηα αμηνζέαηα. Πφληνη;». Ζ Υαξά είπε: «Δίλαη φια ζεηηθά 

πξάγκαηα». Ο Παχινο ξψηεζε: «Γειαδή είλαη 15 ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη έρεη 15 

εζηηαηφξηα;». Ο Νίθνο είπε: «Μπεξδεπφκαζηε επεηδή ην πξφβιεκα είλαη γεληθά 

δηαηππσκέλν. ηελ νπζία φηαλ είλαη λα επηιέμεηο πξννξηζκφ κειεηάο θαη αλ δεηο φηη 

θάπνηνο δελ έρεη θαζφινπ αμηνζέαηα δελ ηνλ επηιέγεηο. Θα δεηο βέβαηα θαη ηα νηθνλνκηθά 

θαη φια, αιιά αλ δελ έρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηα άιια, δελ ηνλ επηιέγεηο». Ο Παχινο 

είπε: «Γελ μέξνπκε ην θαηά πφζν είλαη κεηξήζηκν ην γεγνλφο φηη έλαο πξννξηζκφο έρεη 4 

αμηνζέαηα θιπ.». Ζ Υαξά είπε: «Δμηζψλνπκε ηα αμηνζέαηα κε ηα θαηαζηήκαηα, απηφ 

είλαη ην ιάζνο καο». Ο Νίθνο είπε: «Έηζη φκσο κφλν κπνξείο λα βγάιεηο θάπνην 

ζπκπέξαζκα». Ζ Υαξά είπε: «Ναη, αιιά πξνβιεκαηίδνκαη. Έηζη πνπ ηα θάλνπκε ν έλαο 

κπνξνχζε έρεη 40 παξαιίεο θαη ηίπνηα άιιν θαη λα έβγαηλε πξψηνο». Ο Νίθνο είπε: 

«Βνήζεζαλ νη αξηζκνί. Δίλαη πάλσ θάησ ζηα ίδηα, δελ έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο». 

πκθψλεζαλ θαη νη ππφινηπνη. 

Ζ ζπδήηεζε δηήξθεζε πεξίπνπ 15 ιεπηά. 

 


