
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΟΜΊΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΣΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΌ ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΑΤΡΏΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

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

φιλοσοφία, τη φυσική, την λογική.»

«Ανοίγουμε «πόρτες» στα Μαθηματικά»

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Πλώτα Δέσποινα

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ03

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) Ρήγα Βασιλική

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

Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Θεωρία Παιγνίων

Θεωρία Πιθανοτήτων

Στατιστική

STEAM

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.)

6. Εμβάθυνση στην  κατανόηση των 

Μαθηματικών, προκειμένου το μαθητικό 

δυναμικό να καταστεί αποτελεσματικό 

όταν αντιμετωπίζει μαθηματικά 

προβλήματα και γενικότερα θέματα 

μαθηματικής σκέψης

7. Η ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης 

και διάκρισης της παρουσίας 

μαθηματικών δομών σε ζητήματα, 

καταστάσεις και φαινόμενα της 

πραγματικής ζωής που χαρακτηρίζονται 

από μοτίβα (patterns).

8. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια 

δεξιοτήτων στα μαθηματικά, η ενίσχυση 

της διασύνδεσης των μαθηματικών και 

της πραγματικότητας καθώς και 

αποτελούν τη βάση έρευνας στα 

σύγχρονα μαθηματικά.



Διδακτική μεθοδολογία 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από Οκτώβριο 

μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) 

Οκτώβριος 2022: (3 συναντήσεις)

● Ανατροφοδότηση πεπραγμένων 

προηγούμενης χρονιάς, παρουσίαση και 

θεωρητική θεμελίωση των θεματικών με 

τις οποίες θα ασχοληθούμε την σχολική 

χρονιά 2022-2023 

● Συζήτηση με μαθητές ως προς τα 

ενδιαφέροντά στους. Επεξήγηση του 

ρόλου των ομίλων και ποιος είναι ο 

σκοπός υλοποίησής τους. (παρουσίαση 

power point)

● Προετοιμασία για το Διαγωνισμό Θαλή 

της ΕΜΕ. Οι μαθητές μπορούν να 

ενημερώνονται για πιθανά θέματα και 

θέματα παλιότερων ετών στο ακόλουθο 

λινκ.

http://www.hms.gr/?q=competitions/home

● Ενημέρωση των μαθητών για τη 

θεματολογία του ομίλου. (παρουσίαση 

power point)

● Δημιουργία blog του ομίλου 

● Δημιουργία αφίσας Ομίλου

● Καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

ομίλουθα γίνει έρευνα πεδίου. 
Σκοπός της έρευνας είναι να γίνει μια αποτίμηση της 

λειτουργίας του ομίλου των μαθηματικών από την οπτική 

των γονέων και των μαθητών όλα αυτά τα χρόνια 

λειτουργίας τους.

Θα δοθούν στους μαθητές αλλά και στους γονείς των 

μαθητών ανώνυμα ερωτηματολόγια στην αρχή αλλά και στο 

τέλος της χρονιάς. Τα πεδία στα οποία θα δουλέψουμε είναι 

τα ακόλουθα: 

● Οι στάσεις των γονέων και των μαθητών σχετικά με 

τον όμιλο και τους ομίλους γενικότερα

● Οι στάσεις των μαθητών σχετικά με τον όμιλο και τους 

http://www.hms.gr/?q=competitions/home


ομίλους γενικότερα

● Τον βαθμό υλοποίησης των στόχων του ομίλου των 

Μαθηματικών

● Οι προτιμήσεις γονέων και μαθητών για τη λειτουργία 

ομίλων κατά το επόμενο

σχολικό έτος.

● Προετοιμασία για την α΄ φάση του 

Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού 

Αστρονομίας:  «Αρίσταρχος»

● Εγγραφή των ομάδων για τον 

διαγωνισμό της ΕΛΣΤΑΤ 2022-2023

https://www.statistics.gr/el/edu-

statistics-competition

● Δημιουργία ιστοσελίδας:

(γρίφοι, οδηγίες για το Σκάκι, 

Sudoku, Σκορ 4, κύβος του Rubik, 

μαθηματική αστρονομία, αστέρες 

και αστρολογία- δέσιμο της 

ομάδας))

Νοέμβριος 2022: (4 συναντήσεις)

● Μελέτη γρίφων, προετοιμασία για τον 

διαγωνισμό Alan Turing

● Μελέτη γρίφων, προετοιμασία για τον 

διαγωνισμό Alan Turing

● Προετοιμασία για την α΄ φάση του 

διαγωνισμού της ΕΜΕ: «Θαλής» και 

Αστρονομίας: «Αρίσταρχος»

● Project: «Η ζωή ενός άστρου» 

Διαχωρισμός ομάδων ανάλογα με το 

ζώδιο τους και κατασκευή του 

αστερισμού με τις πληροφορίες κάθε 

αστεριού

● Εμπλουτισμός ιστοσελίδας ομίλου

https://www.statistics.gr/el/edu-statistics-competition
https://www.statistics.gr/el/edu-statistics-competition
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1700


● Ημέρα Fibonacci (23-11). Ενημέρωση 

μαθητών (παρουσίαση power point)

https://www.newmoney.gr/roh/diethni/23-

noemvriou-i-imera-ton-arithmon-

fibonacci/

Δεκέμβριος 2022: (3 συναντήσεις))

● Μηχανισμός των Αντικυθήρων. 

(κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου οι 

μαθητές θα συγκεντρώνουν υλικό για τον  

αρχαίο τέχνεργο, το οποίο λειτουργούσε ως 

αναλογικός, μηχανικός υπολογιστής και όργανο 

αστρονομικών παρατηρήσεων-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B

7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF

%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%

CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE

%AE%CF%81%CF%89%CE%BD)

Παρουσίαση power point από καθηγητές 

και μαθητές

● Μελέτη γρίφων, προετοιμασία για τον 

διαγωνισμό Alan Turing και 

Αστρονομίας: «Αρίσταρχος»

● Επιλογή βιβλίου προς ανάγνωση μεταξύ 

των:

Η κόμη της Βερενίκης, Γραμματικάκης 

Γιώργος / Ο άγνωστος Χ, Kjartan 

Poskitt / Τα αστέρια της Βερενίκης, 

Ντενι Γκετζ/ Ο Θείος Πέτρος και η 

εικασία του Γκόλντμπαχ, Δοξιάδης 

Πέτρος / Μιλώντας στην Άννα για τα 

Μαθηματικά, Μιχαηλίδης Τεύκρος/ 

Μιλώντας στην Αθηνά για το χάος και 

https://www.skroutz.gr/a/36203/kjartan-poskitt.html
https://www.skroutz.gr/a/36203/kjartan-poskitt.html


την πολυπλοκότητα , Μιχαηλίδης 

Τεύκρος / 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 2023: (3 συναντήσεις) 

● Μηχανισμός των Αντικυθήρων. 

(κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου οι 

μαθητές θα συγκεντρώνουν υλικό για τον  

αρχαίο τέχνεργο, το οποίο λειτουργούσε ως 

αναλογικός, μηχανικός υπολογιστής και όργανο 

αστρονομικών παρατηρήσεων-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B

7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF

%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%

CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE

%AE%CF%81%CF%89%CE%BD)

Παρουσίαση power point από καθηγητές 

και μαθητές

● 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

● Συνέχεια της κατασκευής των 

αστερισμών από τους μαθητές

● Εισαγωγή στην έννοια της 

μοντελοποίησης: 

https://mathmast.uowm.gr/montelopoiisi

/provlimata-montelopoiisis-gymnasioy/

Φεβρουάριος 2023: (3 συναντήσεις)

● Μηχανισμός των Αντικυθήρων. 

(κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου οι 

μαθητές θα συγκεντρώνουν υλικό για τον  

αρχαίο τέχνεργο, το οποίο λειτουργούσε ως 

αναλογικός, μηχανικός υπολογιστής και όργανο 

αστρονομικών παρατηρήσεων-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B

7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF

%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%

CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE

%AE%CF%81%CF%89%CE%BD)

Παρουσίαση power point από καθηγητές 

και μαθητές

● 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 2023: (4 συναντήσεις)

● Εμπλουτισμός ιστοσελίδας

● Προετοιμασία και συμμετοχή σε 

διαγωνισμό Στατιστικής (ΕΛΣΤΑΤ)

● Προετοιμασία παρουσιάσεων για το π 

(στις 10-03-23) και για το πείραμα του 

Ερατοσθένη (στις 14-03-23)
(Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Μαθηματικων 

(pi day) στις 14/03 και Πείραμα του Ερατοσθένη 

στις 21/03

https://www.ma8imatikos.gr/pagkosmia-mera-pi/

https://www.ea.gr/ep/mobile/era/emeis.html

● Προετοιμασία και συμμετοχή στον 

διαγωνισμό European Money Quiz

● Εισαγωγή στην Θεωρία των Παιγνίων: 

παρουσίαση power point

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%C

E%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%C

E%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%

CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%89

%CE%BD)

Απρίλιος 2023: (2συναντήσεις)

● Συμμετοχή σε Φεστιβάλ μαθητικής 

δημιουργίας

● Προετοιμασία και συμμετοχή στον 

διαγωνισμό European Money Quiz

● Επίσκεψη στο μουσείο  Επιστημών και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΜΕΤ)

● Επίσκεψη στο τμήμα ΤΕΕΑΠΗ του 

https://www.ma8imatikos.gr/pagkosmia-mera-pi/
https://www.ea.gr/ep/mobile/era/emeis.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://www.hba.gr/info/emq


Πανεπιστημίου Πατρών

● Εισαγωγή στην έννοια του STEAM-

παρουσίαση power point

Μάιος 2023: (2 συναντήσεις) 

● Εμπλουτισμός ιστοσελίδας

● Ψηφιοποίηση παραγόμενου υλικού 

● Αποτίμηση της εργασίας των μαθητών- 

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 μαθητές 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

● Ανάπτυξη δεξιοτήτων και λεπτών 

δεξιοτήτων

● Ερωτηματολόγια (έρευνα πεδίου) 

στην αρχή , τη μέση και το πέρας 

του Ομίλου



Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου 

(ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) 

Παρασκευή μετά το πέρας των μαθημάτων 

(13:30-15:00)

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, ΤΕΕΑΠΗ)

● 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

● Συνεργασία με το I.S.I. - Industrial 

Systems Institute. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις (αν επιτραπούν) 1. Μουσείο  Επιστημών και  

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΜΕΤ)

2. Κέντρο Παιδείας Επιστημών, Εστία 

Επιστημών Πάτρας

3. Επίσκεψη στο I.S.I. - Industrial 

Systems Institute

4. Επίσκεψη στο https://elmp.gr/

5. Επίσκεψη στο Τμήμα Μηχανολόγων 

και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  ● η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, 

● η αλλαγή στάσης απέναντι στα 

https://elmp.gr/


μαθηματικά,

● ιστοσελίδα

● ενδιαφέρον και συμμετοχή 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.

6. Δημιουργία Αφίσας του Ομίλου

 

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.
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