
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΟΜΊΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΣΤΟ  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΌ ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΑΤΡΏΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

«Όλα είναι Μαθηματικά και τα Μαθηματικά είναι παντού, στο σύμπαν, τα αστέρια, τη 

φιλοσοφία, τη φυσική, την λογική.» 

«Η φιλοσοφία των Μαθηματικών μέσα από παιχνίδια λογικής, στρατηγικής & 

δημιουργίας-Μέρος VΙΙΙ» 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1)  

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΑ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1)  ΠΕ03 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2)  ΛΟΥΚΙΑ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) ΠΕ03 

Τίτλος του ομίλου Θεματική/ές που 

εντάσσεται ο όμιλος  

Φιλοσοφία των Μαθηματικών 

Μαθηματικοί διαγωνισμοί 

Μαθηματική Αστρονομία 

Αστέρες και Αστρολογία 

Παιχνίδια λογικής και στρατηγικής  

Γρίφοι & Αινίγματα 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος Α, Β και Γ γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 1. Καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης – 

εισαγωγή στη μαθηματική λογική 

2. Προετοιμασία μαθητών για 

μαθηματικούς διαγωνισμούς (ΕΜΕ), για 

διαγωνισμούς Στατιστικής, και 

διαγωνισμούς λογικής (ΠΕΚΕΣ)  

3. Συνέχιση μελέτης Φιλοσοφίας και 

Ιστορίας Μαθηματικών: Russel, 

Sierpinski, Ερατοσθένης, Πυθαγόρας, 



Θαλής, Αρχιμήδης, Ευκλείδης κ.α. 

4. Ανάπτυξη θετικής στάσης μαθητών 

απέναντι στα μαθηματικά 

αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην 

ανάπτυξη του πολιτισμού 

5. Η κοινωνική αλληλεπίδραση των 

μαθητών μέσα από τις διάφορες δράσεις 

στα πλαίσια του ομίλου (εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σε εκθέσεις, μουσεία, 

εργαστήρια, παίξιμο παιχνιδιών, 

παρακολούθηση διαλέξεων, 

συνεντεύξεις κ.α.) 

Διδακτική μεθοδολογία  

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από Οκτώβριο 

μέχρι Μάιο ή Ιούνιο)  

 

Οκτώβριος 2021: (4 ώρες) 

● Ανατροφοδότηση πεπραγμένων 

προηγούμενης χρονιάς, παρουσίαση και 

θεωρητική θεμελίωση των θεματικών με 

τις οποίες θα ασχοληθούμε την σχολική 

χρονιά 2021-2022  

● Έρευνα Πεδίου στις γνώσεις – 

στερεότυπα των μαθητών με θεματικούς 

άξονες την αστρονομία, αστρολογία, 

ειδική θεωρία σχετικότητας, θεωρία του 

Χάους, γνωσεις για διάσημους 

μαθηματικούς 

● Προετοιμασία για την α΄ φάση του 

διαγωνισμού της ΕΜΕ: «Θαλής» 

● Προετοιμασία για την α΄ φάση του 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 

Αστρονομίας:  «Αρίσταρχος» 

● εγγραφή των ομάδων για τον 

διαγωνισμο της ΕΛΣΤΑΤ 2021-22 

● Μελέτη γρίφων, προετοιμασία για τον 



διαγωνισμό Alan Turing 

● Δημιουργία ιστοσελίδας: 

γρίφοι, οδηγίες για το Σκάκι, 

Sudoku, Σκορ 4, κύβος του Rubik, 

μαθηματική αστρονομία, αστέρες 

και αστρολογία (δέσιμο της ομάδας) 

Νοέμβριος 2021: (8 ώρες) 

● Συνέντευξη από τον καθηγητή Παν/μιου 

Πατρών κ. Μπούντη σχετικά με τη 

θεωρία του χάους. 

● Μελέτη γρίφων, προετοιμασία για τον 

διαγωνισμό Alan Turing 

● Προετοιμασία για την α΄ φάση του 

διαγωνισμού της ΕΜΕ: «Θαλής» και 

Αστρονομίας: «Αρίσταρχος» 

● Διαχωρισμός ομάδων ανάλογα με το 

ζώδιο τους και κατασκευή του 

αστερισμού με τις πληροφορίες κάθε 

αστεριού 

Δεκέμβριος 2021: (6 ώρες) 

● Μελέτη γρίφων, προετοιμασία για τον 

διαγωνισμό Alan Turing και 

«Αρίσταρχος» 

● Επιλογή βιβλίου προς ανάγνωση μεταξύ 

των: 

1. Η κόμη της Βερενίκης, 

Γραμματικάκης Γιώργος 

2. Ο άγνωστος Χ, Kjartan Poskitt 

3. Τα αστέρια της Βερενίκης, Ντενι 

Γκετζ 

4. Ο Θείος Πέτρος και η εικασία του 

Γκόλντμπαχ, Δοξιάδης Πέτρος 

5. Μιλώντας στην Άννα για τα 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1700
https://www.skroutz.gr/a/36203/kjartan-poskitt.html


Μαθηματικά, Μιχαηλίδης Τεύκρος 

6. Μιλώντας στην Αθηνά για το χάος 

και την πολυπλοκότητα , 

Μιχαηλίδης Τεύκρος 

7. Τα τέσσερα χρώματα του 

καλοκαιριού, Μιχαηλίδης Τεύκρος 

● Μελέτη μαθηματικών επιτευγμάτων: 

Ευπαλίνειο Όρυγμα Σάμου, Πυραμίδα 

του Χέοπα κ.α. (με τη βοήθεια 

επιστημονικών κειμένων καθώς και 

κειμένων από τη μαθηματική 

λογοτεχνία) 

● Προετοιμασία για τη β φάση του 

διαγωνισμού της ΕΜΕ: «Ευκλείδης» 

● Συνέχεια της κατασκευής των 

αστερισμών από τους μαθητές 

Ιανουάριος 2022: (6 ώρες)  

● Μελέτη γρίφων, προετοιμασία για τον 

διαγωνισμό Alan Turing 

● Εμπλουτισμός ιστοσελίδας 

● Προετοιμασία για τη β φάση του 

διαγωνισμού της ΕΜΕ: «Ευκλείδης»  

● Προετοιμασία για διαγωνισμούς 

Στατιστικής και European Money Quiz 

● Προετοιμασία παρουσιάσεων για το π 

και τον Ερατοσθένη 

● Συνέχεια της κατασκευής των 

αστερισμών από τους μαθητές 

 

Φεβρουάριος 2022: (8 ώρες) 

● Προετοιμασία για τη γ φάση του 

διαγωνισμού της ΕΜΕ: «Αρχιμήδης» 

και ανατροφοδότηση από τους 

προηγούμενους διαγωνισμούς (Θαλής 



και Ευκλείδης) 

● Προετοιμασία για διαγωνισμούς 

Στατιστικής και European Money Quiz 

● Συνέχεια προετοιμασίας παρουσιάσεων 

για το π και τον Ερατοσθένη, εγγραφή 

στο ods 

● Συμμετοχή σε Φεστιβάλ μαθητικής 

δημιουργίας 

 

Μάρτιος 2022: (8 ώρες) 

● Εμπλουτισμός ιστοσελίδας 

● Προετοιμασία και συμμετοχή σε 

διαγωνισμό Στατιστικής (ΕΛΣΤΑΤ) 

● Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας 

Μαθηματικων (pi day) στις 14/03 

(Δευτέρα) 

● Πείραμα του Ερατοσθένη στις 21/03 

(Δευτέρα) 

● Προετοιμασία και συμμετοχή στον 

διαγωνισμό European Money Quiz 

 

Απρίλιος 2022: (4 ώρες)  

● Συμμετοχή σε Φεστιβάλ μαθητικής 

δημιουργίας 

● Προετοιμασια και συμμετοχή στον 

διαγωνισμό European Money Quiz 

● Επίσκεψη στο μουσείο  Επιστημών και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΜΕΤ) 

Μάιος 2022: (4 ώρες)  

● Εμπλουτισμός ιστοσελίδας 

● Ψηφιοποίηση παραγόμενου υλικού  

● Αποτίμηση της εργασίας των μαθητών- 

https://www.hba.gr/info/emq
https://www.hba.gr/info/emq


αξιολόγηση και προετοιμασία διάχυση 

παραδοτέων στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα (παρουσίασή 

της σε σχετική εκδήλωση). 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)  

 

1. Δικτυακοί πόροι  

2. Ηλεκτρονικές σημειώσεις 

3. Βιβλία Ιστορίας 

4. Βιβλία Μαθηματικών 

5. Βιβλία Αστρονομίας 

Τρόπος επιλογής μαθητών  Δήλωση προτίμησης, εάν οι δηλώσεις είναι 

πάνω από 20, θα επιλεχθούν μαθητες της 

Β΄και  Γ΄ Γυμνασίου 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών  

 

● Συμμετοχή σε μαθηματικούς 

διαγωνισμούς και διαγωνισμούς 

γρίφων 

● Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας 

● Επιμέλεια και ενεργή συμμετοχή 

των μαθητών στις θεματικές του 

ομίλου 

● αναπτυξη δεξιοτήτων και λεπτών 

δεξιοτήτων 

● Ερωτηματολόγια (έρευνα πεδίου) 

στην αρχη , τη μέση και το πέρας 

του Ομίλου 

 

 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου 

(ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης)  

 

Τετάρτη μετά το πέρας των μαθημάτων 

(2:10 - 3:40)  

ή 3:00 - 4:30) μέσω webex 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου  διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας webex ή  

δια ζώσης 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Συνεργασίες 

(ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 

πρόσωπα κ.ά.)  

 

● Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα 

Μαθηματικών, Φυσικής, 

Φιλοσοφίας) 

● Εθνική Εστία Επιστημών. Ίδρυμα 



Νεολαίας και Δια Βίου Μάθηση 

● Συνέντευξη από Μαθηματικούς και 

συγγραφείς 

● Συνεργασία με κ. Ιφιγένεια 

Αβραμοπούλου (ΠΕ08) για 

κατασκευή αστερισμών των ζωδίων 

των μαθητών 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις (αν επιτραπούν) 

 

1. Μουσείο  Επιστημών και  

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΜΕΤ) 

2. Κέντρο Παιδείας Επιστημών, Εστία 

Επιστημών Πάτρας 

 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου   ● η ενεργή συμμετοχή των μαθητών,  

● η αλλαγή στάσης απέναντι στα 

μαθηματικά, 

● ιστοσελίδα 

● ενδιαφερον και συμμετοχη των 

μαθητών σε μαθητικούς 

διαγωνισμούς 

 

Παραδοτέα 

 

1. Συμμετοχή μαθητών σε 

μαθηματικούς διαγωνισμούς 

2. Συμμετοχή μαθητών σε Φεστιβάλ 

μαθητικής δημιουργίας 

3. Δημιουργία έργων των μαθητών 

(αστερισμοί των ζωδίων) 

4. Εμπλουτισμός Ιστοσελίδας  

5. Δημιουργία φωτογραφικού άλμπουμ 

με φωτογραφικό υλικό από τις 

δράσεις των μαθητών. 

  

 



Οι στόχοι που είχαν τεθεί στους Ομίλους Μαθηματικών κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη 

επετεύχθησαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους στις 

δραστηριότητες του Ομίλου, οι μαθητές διαπίστωσαν ότι τα Μαθηματικά ενυπάρχουν σε 

κάθε δραστηριότητα του ανθρώπινου πολιτισμού. Αναθεώρησαν την αντίληψή τους ότι τα 

μαθηματικά είναι ξεκομμένα από την καθημερινότητα και αποτελούν ένα δύσκολο και 

συνήθως αφηρημένο αντικείμενο διδασκαλίας, διαπίστωσαν τη συμβολή τους σε όλους τους 

επιστημονικούς κλάδους και στην εξέλιξη του πολιτισμού και τα προσεγγίζουν με θετικό 

τρόπο. Μέσα από τον όμιλο προσδοκούμε να μυήσουμε τους μαθητές μας στον θαυμαστό 

κόσμο των Μαθηματικών από μια άλλη οπτική γωνία πέρα της παραδοσιακής διδασκαλίας 

του αντικειμένου στη σχολική τάξη. Οι μαθητές θα αντιληφθούν την αξία των Μαθηματικών 

αρχικά ως τρόπου σκέψης και φιλοσοφίας ζωής. Η προσέγγιση αυτή θα επιχειρηθεί μέσα από 

την εμπλοκή των μαθητών με μαθηματικά παιχνίδια και παιχνίδια στρατηγικής, αλλά και 

μέσα από βιωματικές δράσεις: σκορ 4, κυβος του Ρουμπικ, στατιστική, σκάκι, γρίφους και 

αινίγματα, συνεντεύξεις (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), δημιουργία σκίτσων των αστερισμών 

των διαφόρων ζωδίων και συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να ζητήσουμε την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μαθητών μέσω 

webex, μιας και θα συμμετάσχουν μαθητές από διαφορετικά τμήματα του σχολείου, αλλά και 

άλλα σχολεία, όπως την περσινή σχολική χρονιά. 

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΑ (ΠΕ03) 

ΛΟΥΚΙΑ ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ (ΠΕ03) 

 


