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 Δίλαη ζπλήζσο «αλνηρηά» ζπζηήκαηα πνπ
αιιειεπηδξνύλ κε ην πεξηβάιινλ κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ πξνζαξκνζηηθόηεηα
κεηαβάιινληαο ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο
«καζαίλνληαο» από ηηο ζπλζήθεο.
 Η ιεηηνπξγία ηνπο εκπιέθεη πνιιαπιά θαη
δηαθξηηά επίπεδα νξγάλσζεο.
 Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ
ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη μη-γπαμμικέρ, δειαδή
κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ εληειώο δηαθνξεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο, πεξηιακβάλνληαο θεηικούρ ή
απνηηικούρ βπόγσοςρ ανάδπαζηρ.
 Η ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
γεληθά μη επαναλήτιμη θαη δηαθνξεηηθή από
ην άζξνηζκα ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ επηκέξνπο
ζπζηαηηθώλ ηνπ.
 Σα πνιύπινθα ζπζηήκαηα εμειίζζνληαη ζε
ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη καθξηά από απηό πνπ
νλνκάδεηαη «ηζνξξνπία» θαη κπνξνύλ λα
παξνπζηάδνπλ εςζηάθεια ή αζηάθεια.
Η ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη
λα πεξηγξάθεη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο
πνιύπινθνπ ζπζηήκαηνο νλνκάδεηαη ζςζηημική
ζκέτη.

θπζηθά
ζπζηήκαηα
πνπ
απαξηίδνληαη από κεγάιν αξηζκό κειώλ
αλαπηύζζνπλ κηα δύζθνια πξνβιέςηκε - κε
αηηηνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξίδνληαη
σο πνιύπινθα (complex systems). Η παξνύζα
δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή
ηεο δηδαζθαιίαο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζε καζεηέο
Λπθείνπ κε ηε ρξήζε Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο
θαη
Επηθνηλσλίαο
(ΤΠΕ).
Σπγθεθξηκέλα
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο
κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ NetLogo, ην νπνίν έρεη
ηε
δπλαηόηεηα
πξνζνκνίσζεο
ηέηνησλ
ζπζηεκάησλ. Η πξώηε αθνξά ηε κειέηε
νηθνζπζηήκαηνο κε έλαλ ζεξεπηή θαη έλα ζήξακα
θαη ε δεύηεξε ηε δηάδνζε ηνύ ζε έλαλ πιεζπζκό
αλζξώπσλ. Οη δύν παξεκβάζεηο ζρεδηάζηεθαλ
θαη εθηειέζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο
κάζεζεο
ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ
επνηθνδνκεηηζκνύ
(constructionism).
Ο
δηδαθηηθόο ζηόρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο
ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ζην λα αληηιακβάλνληαη
θαη λα θαηαλννύλ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ελόο
πνιύπινθνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν απηέο επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηνπ.
Πεξίιεςε

–Τα

Λέξειρ-Κλειδιά: Πνιύπινθα ζπζηήκαηα, NetLogo

A. Καηαζκεςαζηικόρ Εποικοδομιηιζμόρ
(Constructionism)
Ο
θαηαζθεπαζηηθόο
επνηθνδνκεηηζκόο,
ζεκειηώζεθε από ηνλ S. Papert θαη ζπληζηά κηα
ζεσξία κάζεζεο ε νπνία εζηηάδεη ζηελ ηθαλόηεηα
ηνπ καζεηή λα νηθνδνκεί ηε λέα γλώζε
εκπιεθόκελνο κε ηεσνήμαηα (artifacts), δηθά ηνπ ή
άιισλ (Papert, 1991). H δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
πξαγκαηνπνηείηαη
κε
δηάθνξα
κέζα
π.ρ.
ππνινγηζηέο θαη «απαηηεί» ηε ζπλεξγαζία ησλ
καζεηώλ θαη ηε δξάζε ηνπο ζε νκάδεο. Με ηνλ
ηξόπν απηό εληζρύεηαη ηόζν ε αιιειεπίδξαζε
κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ην αληηθείκελν ηεο κάζεζεο
(Thompson, 2006). Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
απνθηά έλα δπλακηθό ραξαθηήξα κε ηνλ καζεηή
ζην επίθεληξν θαη ηνλ θαζεγεηή ζην ξόιν ηνπ
θαζνδεγεηή.

I. ΕΙΑΓΩΓΗ
Ωο πνιύπινθα ραξαθηεξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα
πνπ εκθαλίδνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά
(Mitchell, 2009· Vattam et al, 2011· Goldstone,
2008· Cilliers, 2002· Levin, 1998·
Zellmer,
2006·
Solé
2006·
Levy
&
Wilensky,
2008· Gkiolmas, 2012):
 Παξνπζηάδνπλ δνκέο νη νπνίεο απνηεινύληαη
από ππνζύλνια ή από κεγάιν πιήζνο
κεκνλσκέλσλ θαη εηεξνγελώλ ζπζηαηηθώλ
συπίρ να ςπάπσει κάποια πποεξάπσοςζα απσή.
 Κάζε κεκνλσκέλν ζπζηαηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο
δελ αιιειεπηδξά κε όια ηα ππόινηπα αιιά κε
θάπνηα «θνληηλά» ζε απηό «αγλνώληαο» ηε
ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο.
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B. NetLogo–Ένα Λογιζμικό Πποζομοίωζηρ
Πολύπλοκων Σςζηημάηων
Σν
ινγηζκηθό
NetLogo,
ην
νπνίν
δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Wilenski ην 1999, είλαη
έλα πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ κνληέισλ ηα
νπνία πξνζνκνηώλνπλ πνιύπινθα ζπζηήκαηα.
Απνηειεί κηα απηόλνκε εθαξκνγή γξακκέλε ζε
Java θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζρεδόλ ζε όια ηα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Wilensky, 2006). To
ινγηζκηθό NetLogo παξέρεη ην απαξαίηεην πιαίζην
ζην ρξήζηε ώζηε λα αλαπαξαζηήζεη ηα βαζηθά
ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ έλα ζύζηεκα, ηα νπνία
νλνκάδνληαη «ππάκηοπερ» (agents), όπσο θαη ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο. Οη «πξάθηνξεο»
ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Οη
θηλνύκελνη «πξάθηνξεο» νλνκάδνληαη «σελώνερ»
(turtles) θαη θηλνύληαη κέζα ζε έλα πιέγκα από
αθίλεηνπο
«πξάθηνξεο»,
πνπ
νλνκάδνληαη
«ημήμαηα εδάθοςρ» (―patches‖). Οη δύν απηέο
θαηεγνξίεο κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ
ηνπο (Wilensky, 2001· Wilensky 2006· Tisue,
2004).

σήμα 2: Εξελληνιζμένη επιθάνεια διεπαθήρ ηος μονηέλος
"Διάδοζη ιού"






Η επζηάζεηα θαη αζηάζεηα.
Οη βξόγρνη αλάδξαζεο, ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί
Η θξίζηκε ζπκπεξηθνξά - κε γξακκηθόηεηα.
Η κε επαλαιεςηκόηεηα.
Καη
ζηηο
δύν
πεηξακαηηθέο
νκάδεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θύιια εξγαζίαο ηα νπνία
απνηεινύληαλ από δύν κέξε. ην 1ο μέπορ ππήξρε
κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ησλ
παξακέηξσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα θαζνξηζηνύλ ζε
θάζε
πξνζνκνίσζε
θαη
ζηε
ζπλέρεηα
αθνινπζνύζαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εμέιημε
ηεο πξνζνκνίσζεο. Σν 2ο μέπορ είρε σο ζηόρν λα
εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην καζεζηαθό
απνηέιεζκα ησλ πξνζνκνηώζεσλ. Καη ζηηο δύν
πεξηπηώζεηο ησλ θύιισλ εξγαζίαο πξνεγήζεθε
θύιιν εξσηήζεσλ (pre-test) κε ζηόρν ηε
δηεξεύλεζε ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γηα ηα
πνιύπινθα ζπζηήκαηα. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε
δηάξζξσζε ησλ δύν θύιισλ εξγαζίαο βαζίζηεθε
ζηηο αξρέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ επνηθνδνκηηηζκνύ.

II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ρεδηάζηεθαλ δύν δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε
ηε βνήζεηα αληίζηνηρσλ κνληέισλ από ηε
βηβιηνζήθε ηνπ ινγηζκηθνύ NetLogo.
Σν πξώην κνληέιν «Λύκοι πος θηπεύοςν
ππόβαηα-καηαθύγιο» (wolf-sheep predation),
αθνξά ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο
νηθνζπζηήκαηνο ην νπνίν απνηειείηαη από έλαλ
ζεξεπηή θαη έλα ζήξακα. Δθαξκόζηεθε ζε δείγκα
22 καζεηώλ ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ
Μήινπ. Έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζε νκάδεο θνηηεηώλ
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Gkiolmas, 2013).
Σν δεύηεξν κνληέιν «Διάδοζη ιού» (virus),
αθνξά ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο
πιεζπζκνύ αλζξώπσλ ζηνλ νπνίν έλα πνζνζηό
αηόκσλ έρεη κνιπλζεί από ηό. Η παξέκβαζε απηή
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 13 καζεηώλ ηεο Β’
ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Μήινπ. ηα ζρήκαηα 1
θαη 2 παξνπζηάδνληαη νη εμειιεληζκέλεο επηθάλεηεο
δηεπαθήο (interfaces) ησλ κνληέισλ.

Α. Κύπια Σημεία Φύλλος επγαζίαρ «Λύκοι πος
Θηπεύοςν Ππόβαηα-Καηαθύγιο»
Οη καζεηέο «θαηαζθεύαζαλ» έλα κνληέιν
νηθνζπζηήκαηνο ην νπνίν αξρηθά είρε έλαλ
πιεζπζκό (ηα πξόβαηα) κε απεξηόξηζην ρνξηάξη,
ζηε ζπλέρεηα δύν πιεζπζκνύο (πξόβαηα-ρνξηάξη),
κεηά ηξεηο πιεζπζκνύο (πξόβαηα-ρνξηάξη-ιύθνπο).
Σέινο εηζάγνπλ ζην νηθνζύζηεκα πεξηνξηζκνύο
θαη ζπγθεθξηκέλα ένα καηαθύγιο πξνζηαζίαο ησλ
πξνβάησλ. Οη καζεηέο, κέζα από ηελ εμεξεύλεζε
ηνπ ινγηζκηθνύ, έπξεπε:
 λα εμεηάζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηην
εςζηάθεια
ή
ηην
αζηάθεια
ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο.
 λα παξέκβνπλ ζην νηθνζύζηεκα, μέζυ ηυν
επιλογέυν ηνπ ινγηζκηθνύ («ρξόλνο αλάπηπμεο
ρνξηαξηνύ», «πνζνζηό αλαπαξαγσγήο» ιύθσλ
θαη πξνβάησλ) θαη λα πεηύρνπλ εςζηάθεια ζε
έλα νηθνζύζηεκα κε δύν ή ηξεηο πιεζπζκνύο
θαζώο θαη λα παξέκβνπλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ
θαηαθπγίνπ ώζηε λα πεηύρνπλ επζηάζεηα ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην νηθνζύζηεκα ηείλεη πξνο ηελ
αζηάζεηα
δεκηνπξγώληαο
θεηικούρ
ή
απνηηικούρ βπόγσοςρ ανάδπαζηρ.

σήμα 1: Εξελληνιζμένη επιθάνεια διεπαθήρ ηος μονηέλος
"Λύκοι πος θηπεύοςν ππόβαηα-καηαθύγιο"

Σα κνληέια επειέγεζαλ πξνθεηκέλνπ λα
αλαδεηρζνύλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία βηβιηνγξαθηθά
ζεσξνύληαη πνιύ ζεκαληηθά όπσο (Gkiolmas,
2012):

Β. Κύπια Σημεία Φύλλος επγαζίαρ «Διάδοζη Ιού»

49

Οη νκάδεο ησλ καζεηώλ ήξζαλ ζε επαθή κε
κνληέιν ην νπνίν απεηθόληδε έλαλ πιεζπζκό
αλζξώπσλ ζηνλ νπνίν εμαπιώλεηαη έλαο ηόο (πρ. ηόο
ηνπ θνηλνύ θξπνινγήκαηνο, HIV θιπ). Οη καζεηέο
θαινύληαη λα πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε ηνπ
ζπζηήκαηνο, λα ηελ θαηαγξάςνπλ θαη λα ηελ
επαιεζεύζνπλ (ή όρη) εθηειώληαο ηελ δηαδηθαζία
ηεο πξνζνκνίσζεο.
Οη καζεηέο έπξεπε λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή
ηνπο ζηα εμήο:
 λα εμεηάζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηην
εςζηάθεια ή ηην αζηάθεια ηνπ ζπζηήκαηνο.
 λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο κπίζιμηρ
ζςμπεπιθοπάρ θαη λα αληηιεθζνύλ ηνλ κεαηηηνθξαηηθό ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε
κε-γξακκηθόηεηα πνπ ην ραξαθηεξίδεη.
Μεηά ην ηέινο ησλ πξνζνκνηώζεσλ νη καζεηέο
θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην
αμηνιόγεζεο (post-test).

B. «Διάδοζη Ιού»
Σηάδιο 1: Ιόρ ηος κοινού κπςολογήμαηορ
- Όινη νη καζεηέο ζπκθσλνύλ ζην εύξνο ησλ
ηηκώλ πνπ πξέπεη λα ζέζνπλ ζηνπο επηινγείο ηεο
πξνζνκνίσζεο.
- Οη 12 καζεηέο ζηνπο 13 πξνέβιεςαλ κε
επηηπρία ηελ εμέιημε ηεο πξνζνκνίσζεο.
Σηάδιο 2-3-4: Ιόρ HIV - Ιόρ Ebola – Ελεύθεπερ
δοκιμέρ παπαμέηπων
- Οη 12 καζεηέο ζηνπο 13 αλαγλσξίδνπλ πόηε ην
ζύζηεκα είλαη επζηαζέο (ή αζηαζέο).
- 10 καζεηέο ζηνπο 13 αληηιήθζεθαλ όηη ε
ρξνληθή εμέιημε κηαο ίσζεο δελ εμαξηάηαη κόλν
από έλαλ παξάγνληα.
Αξιολόγηζη
Οη καζεηέο έρνπλ δπζθνιία ζηελ απνηίκεζε ηεο
ρξνληθήο εμέιημεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
ζπζηήκαηνο όηαλ νη πιεζπζκνί πγεηώλ θαη
λνζνύλησλ ελαιιάζζνληαλ πεξηνδηθά. Έγηλε
θαηαλνεηό όηη ην ζύζηεκα παξνπζηάδεη κε
πξνβιέςηκε ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ε έλλνηα ηεο
αηηηνθξαηίαο είλαη άγλσζηε ζηελ πιεηνςεθία ησλ
καζεηώλ κε δπζθνιίεο ζηελ αλαγλώξηζε ηεο
ζρέζεο κεηαμύ αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο.

ΙIΙ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Α. «Λύκοι πος Θηπεύοςν Ππόβαηα-Καηαθύγιο»
Σηάδιο 1: Οικοζύζηημα με έναν πληθςζμό (ηα
ππόβαηα) και απεπιόπιζηη ηποθή (σοπηάπι)
- 22 ζηνπο 22 καζεηέο παξαηεξνύλ ηελ ζπλερή
αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζπκθσλνύλ όηη απηό
δελ είλαη πάληα ζεκηηό γηα έλα νηθνζύζηεκα θαη ζε
θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη επζηάζεηα ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο.
- πγρένπλ ηηο έλλνηεο κεηαβνιή θαη ξπζκόο
κεηαβνιήο, αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη από ηελ
Α’ Λπθείνπ ζηε θπζηθή θαη εθηελώο ζηε Γ’
Λπθείνπ ζηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή.
Σηάδιο 2: Οικοζύζηημα με έναν πληθςζμό (ηα
ππόβαηα) και ελεγσόμενη ποζόηηηα ηποθήρ (σοπηάπι)
- 15 καζεηέο ζηνπο 22 αλαγλσξίδνπλ ηε κε
γξακκηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.
- 20 καζεηέο ζηνπο 22 αληηιακβάλνληαη ηηο
έλλνηεο επζηάζεηα θαη αζηάζεηα θαη ηηο ζπζρεηίδνπλ
κε ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ην ζύζηεκα.
Σηάδιο 3: Οικοζύζηημα με έναν θηπεςηή (λύκοι) και
ένα θήπαμα (ππόβαηα)
- 19 καζεηέο ζηνπο 22 δελ αλέκελαλ ηελ
αζηάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ηελ πξνζνκνίσζε
απηό αιιάδεη.
- Γελ γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζεηηθνύαξλεηηθνύ βξόγρνπ αλάδξαζεο.
Σηάδιο 4: Οικοζύζηημα με έναν θηπεςηή, ένα
θήπαμα και ανθπώπινη παπέμβαζη (καηαθύγιο)
- 17 καζεηέο ζηνπο 18 αλαγλσξίδνπλ όηη ε
ύπαξμε ηνπ θαηαθπγίνπ ζα νδεγήζεη ζε επζηάζεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο (αλ θαη απνηειεί αλζξώπηλε
παξέκβαζε).
Αξιολόγηζη
Η πιεηνςεθεία ησλ καζεηώλ αληηιακβάλεηαη ηηο
αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο θαη αλαγλσξίδεη
νκνηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηήζεθε κε
άιια θπζηθά ζπζηήκαηα. εκαληηθό πνζνζηό
καζεηώλ ππνζηεξίδεη παξάιιεια θαη ηνλ
γξακκηθό-αηηηαθό ηξόπν ξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΙV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ αληηιακβάλεηαη έλα
δπλακηθό ζύζηεκα κε όξνπο ζηαηηθόηεηαο
απνκνλώλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά κεκνλσκέλσλ
ζπζηαηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ηδηόηεηεο
νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ έλα πνιύπινθν ζύζηεκα
θαη αληηιακβάλνληαη ηε κε επαλαιεςηκόηεηα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ κειεηήζεθαλ
θαη θαη’ επέθηαζε ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ.
εκαληηθό πνζνζηό καζεηώλ δηαηππώλεη ηελ
άπνςε όηη ππάξρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα
πξόβιεςεο ηεο εμέιημεο ελόο θπζηθνύ ζπζηήκαηνο,
παξόιν πνπ ζηα θπζηθά ζπζηήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν ε πξόβιεςε ησλ
απνηειεζκάησλ είλαη απόιπηε. Οη καζεηέο
αληηιακβάλνληαη ηα όξηα πξόβιεςεο ελόο
θαηλνκέλνπ ζε κηα δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο. ηε
θύζε όκσο ηα πξάγκαηα είλαη πεξηζζόηεξν
ζύλζεηα θαη ππάξρνπλ παξάκεηξνη πνπ είλαη
άγλσζηνη ή αθαλείο ζηα επνπηηθά κέζα.
Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεθε
πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή
καζεηώλ θαη ηεο ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο. Η
ζπκβαηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ θπζηθώλ
ζπζηεκάησλ
κε
ηε
ρξήζε
καζεκαηηθνύ
θνξκαιηζκνύ απνηξέπεη ηνπο καζεηέο πνπ δελ
έρνπλ δεμηόηεηεο ζηα καζεκαηηθά, από ηε
ζπζηεκαηηθή ελαζρόιεζε κε ην αληηθείκελν. Δίλαη
ζεκαληηθό
όηη
καζεηέο
πνπ
ζεσξνύληαη
«αδύλακνη», ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο
ζην Λύθεην, αλαιακβάλνπλ ελεξγό ξόιν ζηε
δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο.
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