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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Πώς διδάσκουμε ένα μάθημα απειροστικού λογισμού σήμερα;

 Στην ιστορία της διδασκαλίας υπήρξαν δύο σημαντικές εξελίξεις: Η καθιέρω-
ση του επαγγελματία δασκάλου (ΕΔ) στην αρχαία Ελλάδα και η εφεύρεση των 
τυπωμένων βιβλίων (ΤΒ) από τον Gutenberg. Μέχρι το δεύτερο μισό του 20ου 
αιώνα αυτοί ήταν οι κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν τη διδασκαλία, δηλ. τη 
μεταφορά γνώσης από ένα άτομο ή μέσο αποθήκευσης σε περισσότερα άτομα των 
νεότερων γενεών. Κάθε φοιτητής ή σπουδαστής μάθαινε σε μια τάξη που διδασκό-
ταν από έναν ΕΔ ή από ένα ΤΒ. Τότε ένας νέος παράγοντας εμφανίστηκε στη δι-
δασκαλία και συνεχίζει να επεκτείνεται σήμερα. Αυτός είναι ένας συνδυασμός 
υπολογιστών και διαδικτύου (ΥΔ). Σήμερα, λαμβάνουμε πλήθος πληροφοριών 
και γνώσεων από το ΥΔ, αλλά απέχουμε πολύ από το να χρησιμοποιούμε όλες τις 
δυνατότητές του. Η τεχνολογία του χρησιμοποιούμενου υλικού δεν μπορεί ακόμα 
να μεταδώσει γεγονότα σε πραγματικό χρόνο με υψηλή ποιότητα, αλλά κάνει στα-
θερά προόδους. Το λογισμικό δεν είναι ακόμα αρκετά έξυπνο για να υποστηρίξει 
επικοινωνία με πλήρη αλληλεπίδραση μεταξύ αποθηκευμένης γνώσης και ανθρώπου, 
αλλά βελτιώνεται. Παρόλα τα μειονεκτήματα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το 
κατάλληλο υλικό για διδασκαλία μέσα από το διαδίκτυο.

 Η διδασκαλία ενός θέματος μέσα από το διαδίκτυο δε σημαίνει ότι αντιγρά φουμε 
βιβλία και τα αποθηκεύουμε σε κάποια ιστοσελίδα για να το διαβάσουν οι φοιτητές. 
Το ΥΔ δεν είναι βιβλίο (δηλ. ένας δισδιάστατος χώρος στον οποίο αποθηκεύουμε 
κείμενο και εικόνες). Το ΥΔ έχει μια χρονοειδή διάσταση και μπορεί να αλληλεπιδρά 
με το χρήστη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ιδιότητες, αλλά δε γνωρί-
ζουμε πώς. Έχουμε προσπαθήσει σκληρά και πολλές φορές να φτιάξουμε καλύτερα 
μαθήματα. Το να γράψουμε ένα καλό βιβλίο είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά 
η δημιουργία ενός καλού μαθήματος που θα διδαχθεί μέσα από το διαδίκτυο είναι 
πολύ πιο δύσκολη.

 Κάθε μάθημα μέσα από το διαδίκτυο πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις:

(1) Ευκολία χρήσης. Ο φοιτητής πρέπει να μάθει το περιεχόμενο του μαθήματος. 
Για να πετύχει αυτό το σκοπό δεν πρέπει να απαιτείται να μάθει πολύπλοκες μεθό-
δους και διαδικασίες χρήσης λογισμικού.

(2) Χαμηλό κόστος. Η διδασκαλία ενός μαθήματος μέσα από το διαδίκτυο πρέπει 
να κοστίζει συνολικά πολύ λιγότερο από ότι σε μια τάξη σε αίθουσα, επειδή μέσα 
από το διαδίκτυο το μάθημα μπορεί να διδαχθεί σε πολύ περισσότερους φοιτητές. 
Αυτό σημαίνει ότι και το απαιτούμενο λογισμικό πρέπει να είναι χαμηλού κόστους.
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(3) Υψηλή ποιότητα. Ένα μάθημα μέσα από το διαδίκτυο πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας σε περιεχόμενο και εμφάνιση, επειδή αναπόφευκτα θα συγκριθεί με το 
αντίστοιχο μάθημα στην τάξη.

(4) Αλληλεπίδραση. Το μάθημα πρέπει να χρησιμοποιεί τον αλληλεπιδραστικό 
χαρακτήρα των υπολογιστών και του διαδικτύου όσο το δυνατό περισσότερο. Αυτό 
σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται σε αιτήσεις και ερωτήσεις από 
το φοιτητή, επεκτείνοντας τις διαδικασίες μάθησης και εκπαίδευσης.

 Όταν ένας διδάσκων αρχίζει να διδάσκει κάτι και ιδιαίτερα ένα μάθημα, συνή-
θως γνωρίζει τι ξέρουν ήδη οι φοιτητές, τις γνώσεις που έχουν και τι πρέπει να 
διδαχθούν επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο των σπουδών που θέλουν να 
ακολουθήσουν, π.χ. να γίνουν μαθηματικοί, φυσικοί, μηχανικοί. Με βάση αυτά τα 
δεδομένα ο διδάσκων διαμορφώνει το μάθημα, επιλέγει το διδακτικό σύγγραμμα, 
διαλέγει τα προβλήματα και καθορίζει τις απαιτήσεις του. Η περίπτωση με το παρόν 
διαδικτυακό μάθημα είναι διαφορετική. Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε όποιον 
θέλει να μάθει πραγματικά “Λογισμό μιας μεταβλητής”, χωρίς περιορισμούς τόπου, 
προηγούμενων γνώσεων ή πεδίου σπουδών. Αυτό το μάθημα δεν έχει αδιαπέραστα 
σύνορα ή αυστηρά προαπαιτούμενα. Μπορούν να το παρακολουθήσουν ακόμα και 
καθηγητές μαθηματικών και ουδέποτε θα τους ζητηθεί να πάρουν κάποιες εξε τάσεις. 
Αντίθετα, θα τους βοηθήσει να κάνουν εξετάσεις. Το μάθημα απαιτεί μόνο θέληση 
και δουλειά.

 Από τα προηγούμενα είναι φανερό ότι σήμερα η διδασκαλία του απειροστικού 
λογισμού μέσα από το διαδίκτυο δεν είναι μια εύκολη δουλειά, αν θέσουμε μερικές 
βασικές απαιτήσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη 
μας την ύλη που πρέπει να διδαχθεί, τα υπάρχοντα συγγράμματα, το λογισμικό 
για μαθηματικά, τη διαθέσιμη τεχνολογία και τις αναπόφευκτες δυσκολίες που θα 
παρουσιαστούν με την εισαγωγή μιας ριζοσπαστικής τροποποίησης της διδασκαλίας 
σε ένα μεγάλο πλήθος φοιτητών με διαφορετικές προηγούμενες γνώσεις. Για όλους 
αυτούς τους λόγους το παρόν μάθημα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια πρώτη προσπάθεια. 
Περιέχει μερικές επινοήσεις και στη διάρκειά του θα καταβληθούν προσπάθειες για 
περαιτέρω βελτιώσεις. Η ελπίδα είναι ότι, παρόλα τα λάθη απειρίας, στο τέλος το 
μάθημα θα επιβιώσει και θα εξελιχθεί μαζί με τις προόδους στους υπολογιστές και 
τις επικοινωνίες.


