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Ονοματεπϊνυμο 
εκπαιδευτικοφ 

Θαναςοφλια Γεωργία- Χαιρικάκθσ Μάρκοσ 

Κλάδοσ/Ειδικότητα ΠΕ03 Μακθματικοί 

Τίτλοσ του ομίλου 

Τα Μαθηματικά «κοιτάζουν τα άστρα» και 

εξηγοφν τον κόσμο γφρω μας 

   
Φηαζμένες οι προλήψεις ζε μια καθαρόηηηα μαθημαηική, μας οδηγούν ζηη βαθύηερη 

γνώζη ηοσ κόζμοσ. 
Οδυζζέας Ελύηης, 1911-1996, Ποιηηής, Νόμπελ 1979 

 

Θεματική/ζσ που 
εντάςςεται ο όμιλοσ 

Τα Μακθματικά ωσ γλϊςςα του ςφμπαντοσ  
 

Αριθμόσ ωρϊν ομίλου 
ανά εβδομάδα 

2 

Τάξη ή τάξεισ που 
απευθφνεται ο όμιλοσ 

Α’, Β’, Γ’ Λυκείου 

https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=18


Προςδοκϊμενα 
μαθηςιακά 

αποτελζςματα 

1. Βαςικόσ ςκοπόσ του οµίλου είναι να εµπνεφςει ςτουσ µακθτζσ τθν αγάπθ 
για τθν επιςτιµθ και τα µακθµατικά, να τουσ δείξει τθ χρθςιµότθτα των 
µακθµατικϊν ςε πραγµατικά προβλιµατα και να τουσ ειςάγει ςε 
ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ.  

2. Να αναπτφξουν οι μακθτζσ κριτικό τρόπο ςκζψθσ και μακθματικι 
εμπειρία, χριςιμθ ςε κάκε κατάςταςθ τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ πορείασ, 
αλλά και τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ 

3. Να γνωρίςουν ςφγχρονεσ µεκόδουσ µοντελοποίθςθσ προβλθµάτων 
χρθςιµοποιϊντασ Μακθµατικά και να τα επίλυςουν µε τθ βοικεια 
δυναμικϊν μακθματικϊν λογιςµικϊν ςε Η/Υ.  

4. Να μάκουν οι μακθτζσ να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και με τουσ 
κακθγθτζσ τουσ για τθ διεξαγωγι ζρευνασ, τθν παραγωγι και 
παρουςίαςθ ομαδικϊν εργαςιϊν και γενικά για κάκε δραςτθριότθτα του 
ομίλου 

5. Βελτίωςθ τθσ ςτάςθσ των μακθτϊν απζναντι ςτα Μακθματικά.  

6. Να γνωρίςουν τθ δυναμικι αποτελεςματικότθτα των Μακθματικϊν 

ςτθν προβλεψιμότθτα που αφορά ςε εφαρμογζσ των Μακθματικϊν ςτθν 

Ιατρικι – Βιολογία, ςτο Περιβάλλον, ςτθν Οικονομία και ςτθν 

Κακθμερινότθτα.  

7. Να παρζχουν ζνα κοινωνικό περιβάλλον ςτουσ μακθτζσ να 

αλλθλεπιδροφν αναηθτϊντασ νζεσ προκλιςεισ ςτα μακθματικά και να 

μποροφν να βιϊνουν τθν απόλαυςθ τθσ μακθματικισ ζρευνασ. 

8. Να ανακαλφψουν τθ χρθςιμότθτα των Μακθματικϊν ςτθν 

κοςμολογία ςτο πζραςμα των αιϊνων ,να γνωρίςουν τθν εξζλιξθ των 

μακθματικϊν ωσ γλϊςςα όλων των φυςικϊν επιςτθμϊν. 

9. Να μάκουν ςφγχρονεσ κεωρίεσ και ηθτιματα των Μακθματικϊν που 

απαςχολοφν τθ παγκόςμια επιςτθμονικι κοινότθτα ςε πλθκϊρα επιςτθμϊν. 



Διδακτική μεθοδολογία 
Μεκοδοσ Project, προςζγγιςθ STEAM, βιωματικι μάκθςθ, μακθτοκεντρικι 
μάκθςθ 

Αναλυτικό Πρόγραμμα  
 

 Πρόκειται για όμιλο που ςυνιςτά παιδαγωγικι και διδακτικι ςτρατθγικι για 
τθν επίτευξθ των διαφόρων μορφϊν του (εγ)γραμματιςμοφ των μακθτϊν, 
ϊςτε αυτοί να εξοικειωκοφν με μακθματικά υψθλοφ επιπζδου από τθ 
διεκνι βιβλιογραφία (που δεν προβλζπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα). 

 Στο πλαίςιο λειτουργίασ του αξιοποιοφνται ςφγχρονεσ διδακτικζσ 
μεκοδολογίεσ και μζςα διδαςκαλίασ, αναπτφςςεται καινοτόμο υλικό και 
υλοποιοφνται ςυνεργαςίεσ με Α.Ε.Ι., Ερευνθτικά Κζντρα, Ιδρφματα, 
Διαγωνιςμοφσ Μακθματικϊν τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρείασ, 
Εκνικοφσ και Διεκνείσ Διαγωνιςμοφσ Μακθματικϊν, τθν Αςτρονομικι 
εταιρεία Ωρίων, ςυμμετοχι ςε Μακθματικά Συμπόςια και ςυνζδρια κ.ά.. 

Οι μακθτζσ εξαςκοφνται ςε απαιτθτικά και πρωτότυπα μακθματικά 
προβλιματα ϊςτε να μποροφν να επιλφςουν ςφνκετα κζματα με πολλοφσ 
και διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

Τα μακιματα είναι ανεξάρτθτα και αποτελοφνται από προβλιματα 

διαφόρων επιπζδων δυςκολίασ, καλφπτοντασ μια ποικιλία κεμάτων όπωσ 

διερεφνθςθ προβλιματοσ, ςτρατθγικζσ επίλυςθσ, ςφνκεςθ προβλθμάτων 

και επίλυςθ με χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 

Διδακτικό υλικό (ζντυπο 
και ηλεκτρονικό) 

1. Μακθματικό Λογιςμικό 
2. Σθμειϊςεισ των εκπαιδευτικϊν 
3. Άρκρα και βιβλία από τθν ελλθνικι και διεκνι βιβλιογραφία 

4. Σχολικά βιβλία 

Τρόποσ επιλογήσ 
μαθητϊν Ανοικτι πρόςκλθςθ βάςει ενδιαφερόντων ςχετικϊν με το κζμα. 

(δεν προκφπτει ανάγκθ εφαρμογισ δοκιμαςίασ ανίχνευςθσ ενδιαφερόντων 

/ κλίςεων λόγω τθσ ελαςτικότθτασ ςτθ μορφι του παραδοτζου και του 

τρόπου επικοινωνίασ με το κοινό και λόγω τθσ προςδοκίασ του 

εκπαιδευτικοφ να υπάρξουν πρωτογενείσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων) 



Τρόποι αξιολόγηςησ 
μαθητϊν 

● Συμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό και τθ λιψθ αποφάςεων 

● Συνζπεια ςε ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ  

● Συςτθματικι ςυμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ 

● Συμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ανατροφοδότθςθσ 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου  

● Δευτζρα  14.15μμ-15.45μμ 

Τόποσ διεξαγωγήσ 
ομίλου 

● Εργαςτιριο πλθροφορικισ 

Ειδικοί εξωτερικοί 
ςυνεργάτεσ 

●  

Συνεργαςίεσ (ιδρφματα, 
οργανιςμοί, ςχολεία, 
φορείσ, πρόςωπα κ.ά.) 

 Παράρτθμα Αχαΐασ τθσ Ε.Μ.Ε. 

 Μακθματικό Τμιμα του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 Συνάδελφοι μακθματικοί άλλων ςχολείων 

 Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα  

 Αςτρονομικι Εταιρεία Ωρίων 
 

Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ 

1. Επίςκεψθ ςτο ςχολείο ακαδθμαΐκϊν μακθματικϊν για ομιλία και 
ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ. 

 
2. Επίςκεψθ ςτο Μακθματικό Τμιμα του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 
3. Εκτόσ από τα προγραµµατιςµζνα µακιµατα, ςτα πλαίςια του οµίλου 

κα πραγµατοποιθκοφν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ϊςτε οι µακθτζσ κα 
ζρκουν ςε επαφι µε ειδικοφσ επιςτιµονεσ και ειδικευµζνο 
εξοπλιςµό 

4.  Δυνατότθτα εκπαιδευτικϊν εξορμιςεων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 
Πάτρασ για άςτρο παρατιρθςθ με τθ βοικεια τθλεςκοπίων  

Τρόποσ αξιολόγηςησ του 
ομίλου 

● Διαμορφωτικι και τελικι αξιολόγθςθ  

● Αυτοαξιολόγθςθ μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ 

● Ειδικά διαμορφωμζνθ ρουμπρίκα 

o Αξιολόγθςθ διαδικαςίασ 

o Αξιολόγθςθ παραδοτζων 



Παραδοτζα 
● Διδακτικό υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί 

● Αναλυτικό θμερολόγιο καταγραφισ δραςτθριοτιτων 

● Παρουςιολόγιο μακθτϊν 

●  Εργαςίεσ μακθτϊν Ζκκεςθ αυτοαξιολόγθςθσ ομίλου 

 


