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Περίληψη 
Η εργασία παρουσιάζει µια διδακτική πρόταση η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη αλγοριθµικών ικανοτήτων και 
προγραµµατιστικών τεχνικών των µαθητών/τριών της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της τρίτης Λυκείου. Οι µαθητές έχουν 
έρθει σε επαφή από τα Μαθηµατικά Κατεύθυνσης µε το θεώρηµα Bolzano, έχουν µελετήσει περιπτώσεις που 
εφαρµόζεται, αντί - παραδείγµατα καθώς και τον ορισµό του ορίου (προσέγγιση τιµής). Έτσι καλούνται να εφαρµόσουν 
τις γνώσεις τους στη δοµή επιλογής και επανάληψης από το µάθηµα της Ανάπτυξης Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό 
Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) ώστε να επιλύσουν αλγοριθµικά, προβλήµατα που ανάγονται στην επιτυχία ή όχι του θεωρήµατος 
Bolzano να επιβεβαιώσει την ύπαρξη λύσης για συγκεκριµένες εξισώσεις. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον, Μαθηµατικά Γ Λυκείου, Θεώρηµα 
Bolzano 
 

1. Εισαγωγή 
Σύµφωνα µε το βιβλίο καθηγητή το µάθηµα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 
(ΑΕΠΠ) [Βακάλη κ.α. (2010)] έχει ως γενικό σκοπό να αναπτύξουν οι µαθητές ικανότητες µεθοδολογικού 
χαρακτήρα, να αποκτήσουν δεξιότητες αλγοριθµικής προσέγγισης αλλά και να καταστούν ικανοί να υλοποιούν 
τις λύσεις απλών προβληµάτων µε χρήση βασικών προγραµµατιστικών τεχνικών. Ως ειδικοί σκοποί του 
µαθήµατος αναφέρονται ότι να είναι ικανοί οι µαθητές να γράφουν έναν αλγόριθµο για ένα πρόβληµα που τους 
δίνεται, να γνωρίζουν και να επιλέγουν την κατάλληλη δοµή για την επίλυση του προβλήµατος και να 
αναπτύξουν ικανότητες αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. Ακόµη στο βιβλίο καθηγητή αναφέρεται ότι η 
γενική µεθοδολογία διδασκαλίας του µαθήµατος θα πρέπει να ενισχύει και να ενθαρρύνει τη δηµιουργική 
δράση του µαθητή µέσω της ενεργοποίησης του και τη συνεργατική µάθηση σε οµαδικό περιβάλλον. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία διδακτική πρόταση η οποία βασίζεται στο θεώρηµα Bolzano, το 
οποίο οι µαθητές διδάσκονται στο πλαίσιο των Μαθηµατικών Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου [Ανδρεαδάκης κ.α. 
(2010)]. Η διδασκαλία του θεωρήµατος είναι στοχευµένη και περιλαµβάνει παραδείγµατα εφαρµογής του 
θεωρήµατος, καθώς και αντιπαραδείγµατα που αναδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις του θεωρήµατος είναι ικανές 
όχι όµως και αναγκαίες. Στη συνέχεια οι µαθητές καλούνται να επιλύσουν αλγοριθµικά, κατάλληλες 
δραστηριότητες που µπορεί να εφαρµοστεί το θεώρηµα και για αυτό τους παρέχεται ένα φύλλο εργασίας µε έξι 
προτεινόµενα δραστηριότητες στα οποία υπάρχουν και οι γραφικές παραστάσεις των εξισώσεων προς µελέτη 
ώστε να αντιληφθούν καλύτερα το χώρο του προβλήµατος. Η διδακτική πρόταση υλοποιείται στο εργαστήριο 
υπολογιστών του σχολείου µε τη χρήση του εγκεκριµένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (φορέας του 
Υπουργείου Παιδείας) λογισµικού «∆ιερµηνευτής της Γλώσσας» ενώ οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 
δύο ατόµων. 
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2. Υλοποίηση της ∆ιδακτικής Πρότασης 

2.1 Ορισµός του Ορίου και Σφάλµα Μηχανής 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τους µαθητές να εξηγήσουν, να περιγράψουν και να κατονοµάσουν τον 
ορισµό του µαθηµατικού ορίου. Σκοπός είναι οι µαθητές να συσχετίσουν το σφάλµα µηχανής µε την 
προσέγγιση τιµής. Επειδή όµως µέσα στο διδακτικό πακέτο δεν υπάρχει σαφή αναφορά στο σφάλµα µηχανής 
παρά µόνο ως ερώτηση κρίσης σε δύο δραστηριότητες του τετραδίου µαθητή [Βακάλη κ.α. (2010), σ. 96], 
παρουσιάζεται και επεξηγείται ένας αλγόριθµος εύρεσης του σφάλµατος. 

Ο αλγόριθµος που δίνεται είναι ο εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σφάλµα 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: β 
ΑΡΧΗ 
  β <- 1 
  ΟΣΟ 1 + β <> 1 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    β <- β / 2 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΓΡΑΨΕ ' το σφάλµα της µηχανής είναι', β * 2 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η συνθήκη συνέχειας (1 + β <> 1) αρχικά οδηγεί τους µαθητές στην παρατήρηση ότι είναι πάντοτε αληθής 
οπότε η δοµή επανάληψης δεν τερµατίζεται ποτέ. Με την εκτέλεση όµως του προγράµµατος διαπιστώνουν ότι 
υπάρχει µία συγκεκριµένη τιµή η 0.000000000000000222 ή 2,22 x 10 -16 η οποία αποτελεί τη µικρότερη τιµή 
που µπορεί να θεωρήσει ο υπολογιστής διάφορη του µηδέν σε µία πράξη πρόσθεσης. Έτσι συνειδητοποιούν ότι 
υπάρχει ένα όριο στις αριθµητικές τιµές που µπορεί να διαχειρισθεί ο υπολογιστής [Στεφανίδης κ.α. (1999)]. 

2.2 Θεώρηµα Bolzano 

Στη συνέχεια οι µαθητές/τριες καλούνται να εξηγήσουν και να περιγράψουν το θεώρηµα, σύµφωνα µε το 
οποίο: 

Αν µια συνάρτηση f ορισµένη στο διάστηµα [α, β] είναι συνεχής στο [α, β] και ισχύει f(α)·f(β) < 0 τότε υπάρχει 

τουλάχιστον ένα ( )0x ,∈ α β : ( )0f x 0= . ∆ηλαδή η εξίσωση f(x) = 0 έχει στο (α, β) µια τουλάχιστον λύση. 

Κατόπιν δίνεται στους µαθητές κατάλληλο φύλλο εργασίας µε έξι δραστηριότητες κλιµακούµενης δυσκολίας 
µαζί µε τις γραφικές παραστάσεις των εξισώσεων προς µελέτη [Καλοµητσίνης (2001)]. 

2.3 Φύλλο εργασίας 

Το φύλλο εργασίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, περιλαµβάνει πέρα από τις δραστηριότητες και τις γραφικές 
παραστάσεις των εξισώσεων ώστε οι µαθητές να αντιληφθούν επαρκώς το χώρο του προβλήµατος.  

∆ραστηριότητα 1 

Με βάση τη γενίκευση του θεωρήµατος Bolzano, να γράψετε πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει το κάτω και το 
άνω όριο ενός διαστήµατος και να ελέγχει αν η συνάρτηση f(x) = x4 – 4x – 5 έχει στο συγκεκριµένο διάστηµα 
µία τουλάχιστον ρίζα εµφανίζοντας κατάλληλο µήνυµα. Η συνάρτηση είναι συνεχής στο R. 

 

Εικόνα 1. f(x) = x4 – 4x – 5 
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Ένας προτεινόµενος αλγόριθµος που επιλύει την δραστηριότητα 1 είναι ο ακόλουθος: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Bolzano1 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ ' δώσε το κάτω άκρο' 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ α 
  ΓΡΑΨΕ ' δώσε το πάνω άκρο' 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ β 
  ΑΝ ( α^4 + 4* α - 5)*( β^4 + 4* β - 5) < 0 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ ' υπάρχει λύση στο διάστηµα [', α, ',', β, ']' 
  ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ ' δεν υπάρχει λύση στο διάστηµα [', α, ',', β, ']' 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι να επιδείξουν οι µαθητές τις γνώσεις τους στη δοµή επιλογής 
αλλά και στην εφαρµογή του θεωρήµατος Bolzano. 

∆ραστηριότητα 2 

Με βάση τη γενίκευση του θεωρήµατος Bolzano, να γράψετε πρόγραµµα το οποίο να διαβάζει το κάτω και το 
άνω όριο ενός διαστήµατος και να ελέγχει αν υπάρχουν δύο ρίζες της συνάρτησης f(x) = 4x3 – 3x2 – 8x + 6 στο 
συγκεκριµένο διάστηµα. Το πρόγραµµα να σταµατά το έλεγχο αν βρει δύο διαστήµατα µε ακρίβεια δεκάτου 
που υπάρχουν ρίζες, και στη συνέχεια να τα εµφανίζει µε κατάλληλο µήνυµα. ∆ιαφορετικά να εµφανίζει 
µήνυµα ότι δεν υπάρχουν δύο λύσεις στο αρχικό διάστηµα. Η συνάρτηση είναι συνεχής στο R. 

Ένας προτεινόµενος αλγόριθµος που επιλύει την δραστηριότητα 2 είναι ο ακόλουθος: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Bolzano2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, α1, α2, β1, β2, χ 
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: π 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ ' δώσε το κάτω άκρο' 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ α 
  ΓΡΑΨΕ ' δώσε το πάνω άκρο' 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ β 
  π <- 0 
  χ <- α 
  ΟΣΟ π < 2 ΚΑΙ χ < β ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    ΑΝ (4* χ^3 - 3* χ^2 - 8* χ + 6)*(4*( χ + 0.1)^3 - 3*( χ + 0.1)^2 
      & - 8*( χ + 0.1) + 6) < 0 ΤΟΤΕ 
      π <- π + 1 
      ΑΝ π = 1 ΤΟΤΕ 
        α1 <- χ 
        β1 <- χ + 0.1 
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ π = 2 ΤΟΤΕ 
        α2 <- χ 
        β2 <- χ + 0.1 
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
    χ <- χ + 0.1 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ΑΝ π = 2 ΤΟΤΕ 
    ΓΡΑΨΕ ' υπάρχει µία λύση στο διάστηµα [', α1, ',', β1, ']' 
    ΓΡΑΨΕ ' υπάρχει δεύτερη λύση στο διάστηµα [', α2, ',', β2, ']' 
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  ΑΛΛΙΩΣ 
    ΓΡΑΨΕ ' δεν υπάρχουν δύο λύσεις στο διάστηµα [', α, ',', β, ']' 
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με την δεύτερη δραστηριότητα ελέγχεται η ικανότητα των µαθητών να χρησιµοποιήσουν µία εντολή 
επανάληψης για άγνωστο αριθµό επαναλήψεων καθώς και η ικανότητα τους στη χρήση της δοµής επιλογής. Η 
γραφική παράσταση που συνοδεύει την δραστηριότητα είναι η ακόλουθη: 

 
Εικόνα 2. f(x) = 4x3 – 3x2 – 8x + 6  

∆ραστηριότητα 3 

Με βάση το θεώρηµα Bolzano, να γράψετε πρόγραµµα το οποίο να ελέγχει αν υπάρχει ρίζα για τη συνάρτηση 
f(x) = x3 – 4x2 + x + 6 στο διάστηµα [1, 4] εµφανίζοντας κατάλληλο µήνυµα. Στη συνέχεια για την παραπάνω 
συνάρτηση να γίνεται έλεγχος µε βήµα 0,1 αν στο συγκεκριµένο διάστηµα µηδενίζεται και να εµφανίζονται µε 
κατάλληλο µήνυµα τυχόν τιµές του x που συµβαίνει αυτό. Η συνάρτηση είναι συνεχής στο R. Τι παρατηρείτε; 

 
Εικόνα 3. f(x) = x3 – 4x2 + x + 6  

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί ένα αντιπαράδειγµα εφαρµογής του θεωρήµατος Bolzano. Οι 
µαθητές καλούνται να εφαρµόσουν την εντολή επανάληψης Για…από…µέχρι µε βήµα 0.1 ώστε να βρουν 
λύσεις της εξίσωσης στο διάστηµα [1, 4] και να επαληθεύσουν ότι οι προϋποθέσεις του θεωρήµατος είναι 
ικανές όχι όµως και αναγκαίες. 

Ίδιος είναι και ο διδακτικός στόχος της επόµενης δραστηριότητας. Απλά στην προηγούµενη το αντιπαράδειγµα 
σχετίζονταν µε το πρόσηµο του γινόµενου ενώ τώρα σχετίζεται µε την ασυνέχεια της συνάρτησης. 

∆ραστηριότητα 4 

Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο θα βρίσκει τις ρίζες της συνάρτησης ( )

2x -4    1 x 3
f x 1

x 1  3<x 6
2

 ≤ ≤


= 
− + ≤



 στο 

διάστηµα που ορίζεται δίνοντας στο x τιµές µε βήµα 0.1. Τι παρατηρείτε; 
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Εικόνα 4. Γραφική παράσταση τέταρτης δραστηριότητας 

Η περίπτωση ασυνεχούς συνάρτησης η οποία έχει όµως λύση σε συγκεκριµένο διάστηµα µελετάται και στην 
δραστηριότητα 5. 

∆ραστηριότητα 5 

Να γράψετε πρόγραµµα το οποίο θα βρίσκει τις ρίζες της συνάρτησης ( ) x /2

ln x    0.4 x 2
f x

e 4  2<x 3.6

≤ ≤
= 

− ≤
 στο 

διάστηµα που ορίζεται δίνοντας στο x τιµές µε βήµα 0.2 Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ρίζα σε κάποια από τους 
δύο τύπους της συνάρτησης να βρείτε σε ποιο από τα διαστήµατα πλάτους 0.2 υπάρχει λύση, εφαρµόζοντας το 
θεώρηµα του Bolzano. Τι παρατηρείτε; 

Τέλος η έκτη δραστηριότητα καλεί τους µαθητές να αναπτύξουν αλγόριθµο ο οποίος θα βρίσκει µία 
προσεγγιστική λύση για µία δεδοµένη εξίσωση. Η δραστηριότητα προτρέπει τους µαθητές και τις µαθήτριες να 
λάβουν υπόψη το σφάλµα µηχανής στην ανάπτυξη του αλγορίθµου ώστε να αποφύγουν τυχόν λάθη που 
οφείλονται σε αυτό. ∆ίνει επίσης το έναυσµα για µία συζήτηση σχετικά µε την αναπαράσταση των αριθµών 
και την κωδικοποίηση τους από την υπολογιστή. Βέβαια η συζήτηση ξεφεύγει από την προβλεπόµενη διδακτέα 
ύλη αλλά είναι χρήσιµη για την καλύτερη κατανόηση του αλγορίθµου. 

∆ραστηριότητα 6 

Έστω η συνάρτηση 
1

3( ) 2f x x x= − −  . 

 
Εικόνα 5. Γραφική παράσταση έκτης δραστηριότητας 

Όπως φαίνεται από τη γραφική της παράσταση υπάρχει ρίζα της f µεταξύ του 3 και του 4, διάστηµα στο οποίο 
η συνάρτηση είναι συνεχής. Να γράψετε πρόγραµµα στη ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα εφαρµόζει το θεώρηµα 
Bolzano ώστε να βρίσκει την καλύτερη δυνατή προσεγγιστικά τιµή του x για την οποία η συνάρτηση 
µηδενίζεται. Το πρόγραµµα ξεκινώντας από το αρχικό διάστηµα, να το διαιρεί σε 10 µικρότερα και να βρίσκει 
ποιο από αυτά ικανοποιεί τη συνθήκη του θεωρήµατος εµφανίζοντας το µήνυµα «υπάρχει λύση στο [α, β]» 
όπου α και β οι τιµές των άκρων του διαστήµατος. Η παραπάνω διαδικασία να ακολουθείται µέχρι να βρεθεί η 
καλύτερη δυνατή προσεγγιστικά λύση. Για την εύρεση της λύσης επειδή για τιµές µικρότερες του σφάλµατος 
µηχανής δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αριθµητικές πράξεις να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
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• Να ελέγχεται το πρόσηµο των f(α) και f(β) αν είναι διαφορετικό κάθε φορά και όχι αν το γινόµενο τους 
είναι αρνητικό. 

• Να θεωρηθεί ως καλύτερη δυνατή προσεγγιστικά λύση η τιµή του x για την οποία ο διερµηνευτής 
θεωρεί τις τιµές των f(α) και f(β) πρακτικά ίσες. 

Να τροποποιήσετε το πρόγραµµα σας, ελέγχοντας αν το γινόµενο των f(α) και f(β) είναι αρνητικό µε βάση το 
θεώρηµα Bolzano και όχι αν το πρόσηµο τους είναι διαφορετικό. Τι παρατηρείτε και πως το εξηγείτε; 

Η τελευταία τροποποίηση της δραστηριότητας ζητείται µε σκοπό να γίνει η σχετική συζήτηση για την 
αναπαράσταση των αριθµών σε επίπεδο γλώσσας µηχανής. Επιπλέον οι µαθητές διαπιστώνουν ότι αν ένας 
αριθµός είναι µικρότερος από το σφάλµα µηχανής (στη συγκεκριµένη περίπτωση το γινόµενο f(α)·f(β)) δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφού πρακτικά θεωρείται µηδέν. 

Μία ενδεικτική αλγοριθµική λύση της παραπάνω δραστηριότητας που υλοποιήθηκε στο ∆ιερµηνευτή της 
γλώσσας είναι η εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Bolzano6 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: fa, fb, χ_αρ, χ_δ, δχ 
  ΛΟΓΙΚΕΣ: βρέθηκε, πα, πβ 
ΑΡΧΗ 
  ΓΡΑΨΕ ' λύση της εξίσωσης f( χ) = χ - χ^(1/3) - 2 = 0' 
  χ_αρ <- 3 
  βρέθηκε <- ΨΕΥ∆ΗΣ 
  δχ <- 0.1 
  ΟΣΟ βρέθηκε = ΨΕΥ∆ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 
    χ_δ <- χ_αρ + δχ 
    fa <- χ_αρ - χ_αρ^(1/3) - 2 
    fb <- χ_δ - χ_δ^(1/3) - 2 
    πα <- fa > 0 
    πβ <- fb > 0 
    ΑΝ πα <> πβ ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ ' υπάρχει λύση στο [', χ_αρ, ',', χ_δ, ']' 
      δχ <- ( χ_δ - χ_αρ)/ 10 
    ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ fa = fb ΤΟΤΕ 
      ΓΡΑΨΕ ' καλύτερη δυνατόν προσεγγιστική λύση η ', χ_δ 
      βρέθηκε <- ΑΛΗΘΗΣ 
    ΑΛΛΙΩΣ 
      χ_αρ <- χ_δ 
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ 
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 
  ∆ΙΑΒΑΣΕ δχ ! απλά για να διακοπεί η εκτέλεση 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στην οθόνη εκτέλεσης εµφανίζονται τα εξής: 
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λύση της εξίσωσης f(χ) = χ - χ̂ (1/3) - 2 = 0 

υπάρχει λύση στο [3.500000000000000000, 3.600000000000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.520000000000000000, 3.530000000000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521000000000000000, 3.522000000000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521300000000000000, 3.521400000000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521370000000000000, 3.521380000000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379000000000000, 3.521380000000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379700000000000, 3.521379800000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379700000000000, 3.521379710000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379706000000000, 3.521379707000000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379706800000000, 3.521379706900000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379706800000000, 3.521379706810000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379706804000000, 3.521379706805000000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379706804500000, 3.521379706804600000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379706804560000, 3.521379706804570000] 

υπάρχει λύση στο [3.521379706804570000, 3.521379706804570000] 

καλύτερη δυνατόν προσεγγιστική λύση η 3.521379706804570000 
 

Εικόνα 6.Οθόνη εκτέλεσης της έκτης δραστηριότητας 

Πέρα όµως από την οθόνη εκτέλεσης οι µαθητές στην οθόνη παρακολούθησης των µεταβλητών παρατηρούν 
ότι η καλύτερη προσεγγιστική λύση προκύπτει όταν οι τιµές γίνονται µικρότερες ή ίσες του σφάλµατος 
µηχανής. 

 

 

Εικόνα 7. Οθόνη παρακολούθησης των µεταβλητών  

3. Μελλοντική Εργασία 
Η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση θα υλοποιηθεί και την τρέχουσα σχολική χρονιά µε τη συνεργασία του 
καθηγητή των µαθηµατικών και της πληροφορικής. Είναι θετικό ότι η επεξεργασία του θεωρήµατος Bolzano 
στο µάθηµα των µαθηµατικών συµπίπτει µε την ολοκλήρωση της παρουσίασης των δοµών επιλογής και 
επανάληψης στο µάθηµα ΑΕΠΠ. Επίσης θα δοθεί ένα ερωτηµατολόγιο στους µαθητές ώστε να αξιολογηθεί η 
πρόταση και ο στόχος της ο οποίος είναι να εµπλέξει τους µαθητές σε µία δηµιουργική διαδικασία µάθησης και 
ανάπτυξης αναπαραστάσεων για τα µαθήµατα ΑΕΠΠ και Μαθηµατικών Κατεύθυνσης. Έτσι η 
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διεπιστηµονικότητα που προάγεται µε την πρόταση, δείχνει στους µαθητές/τριες το λόγο της αξιοποίησης των 
υπολογιστών από την επιστήµη των Μαθηµατικών και αναδεικνύει το βαθµό αλληλεξάρτησης των δύο 
επιστήµων. 
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