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ΠΟΙΟ ΕΚΑΝΕ ΣΙ ΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΟΤ 

από Andreas Ulovec  

Δηζαγσγή  

Η ηδέα πνπ δηαηξέρεη απηή ηελ ελόηεηα είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθώλ γηα λα αλαδεηρζεί ε ζπλεηζθνξά πνιιώλ πνιηηηζκώλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ καζεκαηηθώλ σο  επηζηήκεο. Οη καζεηέο, δνπιεύνληαο ζε κηθξέο νκάδεο, 

αλαθαιύπηνπλ καζεκαηηθά πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο ή ζηελ 

θνπιηνύξα ηνπο, θαη/ή γηα δηάζεκνπο καζεκαηηθνύο ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο. Απηέο νη 

κηθξέο νκάδεο ζρεδηάδνπλ αθίζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, ηηο νπνίεο 

ηηο παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη καζεηέο ζα αλαγλσξίζνπλ όηη ε 

ζπκβνιή θάζε αηόκνπ ζηελ ηάμε ηνπο, εηδηθά ησλ καζεηώλ κεηνλνηηθήο ή 

κεηαλαζηεπηηθήο πξνέιεπζεο, κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη κε δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη 

ηδέεο θαη πξέπεη, ζπλεπώο, λα είλαη εππξόζδεθηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

ελζαξξύλεηαη. Μέζσ ηεο δηδαθηηθήο απηήο ελόηεηαο  ζα θαηαδεηρζεί όηη ηα 

καζεκαηηθά απνηεινύλ έλα δηαπνιηηηζκηθό γλσζηηθό αληηθείκελν, θαη όηη ηα 

ζεκεξηλά καζεκαηηθά νθείινπλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζηε ζπκβνιή πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ 

πνιηηηζκηθώλ θαηαβνιώλ. Η πινπνίεζε ηεο ζα επηηξέςεη επίζεο ζηνπο καζεηέο 

κεηνλνηηθήο ή κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο λα παξνπζηάζνπλ κε ελεξγό ηξόπν έλα 

κηθξό έζησ κέξνο ησλ επηηεπγκάησλ πνπ έρεη λα επηδείμεη ε δηθή ηνπο θνπιηνύξα, 

θαη έηζη λα αληηιεθζνύλ ηελ θαηαγσγή ηνπο σο πξνζόλ θαη όρη σο βάξνο ή εκπόδην. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε εξγαζία θαη ηα επξήκαηα ησλ καζεηώλ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο παξαδείγκαηα γηα ηε δηαπνιηηηζκηθόηεηα ησλ 

καζεκαηηθώλ ζε επόκελα καζήκαηα θαη κε άιινπο καζεηέο, αθόκε θαη ρσξίο λα 

επαλαιεθζεί αθξηβώο ε ίδηα ελόηεηα. Μπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ηεο 

επίγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε δεηήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθόηεηαο.  

                                                           

 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Βηέλλεο, Απζηξία 



Βαζηθή πηινηηθή εθαξκνγή 

από ηνπο Andreas Ulovec θαη Therese Tomiska 

Σρεδηαζκόο ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Η δηδαθηηθή ελόηεηα πινπνηείηαη ζε 5 καζήκαηα, 45-50 ιεπηά ην θαζέλα.  

ην 1
ν
  Μάθημα, ν θαζεγεηήο θάλεη κηα ζύληνκε γεληθή εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθώλ (ζύληνκε επηζθόπεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ επνρώλ αλάπηπμεο ησλ πην ζεκαληηθώλ ελλνηώλ [ησλ καζεκαηηθώλ ζεκάησλ 

ηνπ ζρνιείνπ], θαη ησλ πην ζεκαληηθώλ νλνκάησλ, π.ρ. Ππζαγόξαο, Νεύησλαο, 

Λάηκπληηο…, αλάινγα κε πνηα νλόκαηα είλαη εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα επηιεγνύλ νλόκαηα από δηαθνξεηηθό πνιηηηζκηθό ππόβαζξν). 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο (πεξίπνπ ησλ 3 αηόκσλ ε 

θάζε κηα). Αλ ην επηηξέπεη ε θαηάζηαζε ζηελ ηάμε, θάζε νκάδα πξέπεη λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα καζεηή κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο. Ιδαληθά, απηνί νη καζεηέο 

πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθήο κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο γηα ηελ θάζε νκάδα. Δδώ 

δελ είλαη ζεκαληηθό αλ νη καζεηέο έρνπλ πξόζθαηε κεηαλαζηεπηηθή πξνέιεπζε ή 

όρη, αξθεί λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κε άιιε θνπιηνύξα θαη/ή ρώξα. Δάλ απηό δελ 

είλαη δπλαηόλ, θάζε νκάδα είηε δηαιέγεη κηα ρώξα είηε ηεο αλαζέηεη κηα ρώξα ν 

θαζεγεηήο. ε θάζε πεξίπησζε, ζην ηέινο απηνύ ηνπ κέξνπο, θάζε νκάδα 

επηθνξηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ρώξα.  

Οη καζεηέο ιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο νδεγίεο: “Βξείηε είηε έλαλ καζεκαηηθό ηεο 

ρώξαο, είηε έλα ζέκα καζεκαηηθώλ πνπ έρεη εθεπξεζεί, αλαπηπρζεί ζηε ρώξα ή έζησ 

έρεη ζηελή ζρέζε κ’ απηή. Μεηά ζρεδηάζηε κηα αθίζα πνπ παξνπζηάδεη ηηο πην 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηό ην πξόζσπν ή ζέκα, θαη εηνηκάζηε κηα ζύληνκε 

παξνπζίαζε (5 ιεπηώλ) γηα απηό. Η αθίζα πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ρώξα”. 

ην 2
ν
 θαη ην 3

ν
  μάθημα γίλεηαη ε νπζηαζηηθή νκαδηθή εξγαζία ε νπνία ελδερόκελα 

πινπνηείηαη έμσ από ηελ αίζνπζα (βηβιηνζήθε, εξγαζηήξην ππνινγηζηώλ). Οη 

καζεηέο αξρίδνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, ην 

ίληεξλεη ή άιια πιηθά πνπ κπνξεί λα παξέρεη ν θαζεγεηήο. Ο θαζεγεηήο επίζεο 

ειέγρεη ηελ νκαδηθή εξγαζία, θαη εηδηθόηεξα θξνληίδεη λα ηεξείηαη ην ρξνληθό 

πιαίζην. 

ην 4ν Μάθημα, νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηελ αθίζα θαη εηνηκάδνπλ ηελ παξνπζίαζε. 

Ο θαζεγεηήο πξέπεη λα ηνπο θαζνδεγεί, εηδηθά όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ηεο 

αθίζαο, πνηεο πιεξνθνξίεο ζα ρνξεγνύληαη εθεί θαη πώο ζα παξνπζηάδνληαη.  

ην 5ν Μάθημα, νη καζεηέο δείρλνπλ ηηο αθίζεο ηνπο ζε όιε ηελ ηάμε θαη θάλνπλ κηα 

παξνπζίαζε 5 ιεπηώλ γηα ηηο πην ζεκαληηθέο ηνπο αλαθαιύςεηο. Κάζε παξνπζίαζε 

ηειεηώλεη κε κηα ζύληνκε πεξίνδν εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ. Η ηειηθή αμηνιόγεζε 

απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο δελ πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζηνλ ηέιεην ζρεδηαζκό ηεο 



αθίζαο νύηε ζηελ πνηόηεηα ηεο παξνπζίαζεο ή ζηελ επηινγή ηνπ καζεκαηηθνύ πνπ 

παξνπζίαζαλ νη καζεηέο  ή/θαη ηνπ ζέκαηνο. Η αμηνιόγεζε ησλ παξνπζηάζεσλ 

παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε ζηελ εηνηκόηεηα ησλ καζεηώλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα 

καζεκαηηθά σο έλα δηεζλέο γλσζηηθό αληηθείκελν, λα γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθά 

επηηεύγκαηα πνπ έγηλαλ από άιινπο πνιηηηζκνύο, θαη- εηδηθά γηα ηνπο καζεηέο από 

ηελ πιεηνλόηεηα- λα απνδερζνύλ ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο πνπ 

πξνέξρνληαη από κεηνλόηεηεο. 

Η πηινηηθή εθαξκνγή 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Η ελόηεηα εθαξκόζηεθε πηινηηθά ζηελ 7ε ηάμε  (ειηθία ησλ καζεηώλ: 16-17) ελόο 

ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε έλα πξνάζηην ηεο Βηέλλεο.  Η 

εθπαηδεπηηθόο ήηαλ γπλαίθα, κε 5 ρξόληα δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ησλ 

καζεκαηηθώλ. Πεξηζηαζηαθά ζπλήζηδε λα θάλεη αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθώλ ζηηο ζπλεζηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο. Η ελόηεηα 

πινπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ καζεκάησλ, θαη ζπκκεηείραλ 10 

καζεηέο.  Η πηινηηθή απηή εθαξκνγή  βηληενζθνπήζεθε θαη ε αλαηξνθνδόηεζε έγηλε 

κε ζπλέληεπμε ηεο εθπαηδεπηηθνύ θαη  αλάιπζε  ησλ βηληενζθνπνηεκέλσλ 

καζεκάησλ από ηνλ ζπγγξαθέα ηεο ελόηεηαο.  

Η πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε  

Η εθπαηδεπηηθόο εηζήγαγε ην ζέκα θαη έδσζε ηηο νδεγίεο όπσο πξνέβιεπε ν 

ζρεδηαζκόο ηεο πξόηαζεο, δειαδή θάιεζε ηνπο καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κηθξέο 

νκάδεο από 2-3 άηνκα, ζηε ζπλέρεηα λα βξνπλ έλαλ καζεκαηηθό από κηα από ηηο 

ρώξεο ηνπο θαη λα εηνηκάζνπλ κηα αθίζα θαη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε γηα απηόλ ηνλ 

καζεκαηηθό. Όιε ε εηζαγσγή όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξόηαζε δελ έγηλε ζε ρσξηζηό 

κάζεκα, επεηδή νη καζεηέο ήμεξαλ ήδε  ηζηνξηθέο πεξηόδνπο ησλ καζεκαηηθώλ θαη 

ζεκαληηθέο θηγνύξεο από ην ρώξν ησλ καζεκαηηθώλ. 

Οη καζεηέο δηάιεμαλ ηνπο αθόινπζνπο καζεκαηηθνύο: Olga Taussky-Todd (ηόηε 

Μνξαβία, ζήκεξα Σζερία), Gottfried Leibniz (Γεξκαλία), Archimedes von Syrakus 

(ηόηε Διιάδα, ζήκεξα Ιηαιία), Kurt Goedel (Απζηξία, αξγόηεξα Η.Π.Α.). 

Σν 2
ν
 θαη ην 3

ν
 κάζεκα έγηλαλ εθηόο ηάμεο. Οη καζεηέο είραλ κηα εβδνκάδα γηα λα 

εηνηκάζνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο. Υξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο ην δηαδίθηπν θαη ηελ 

ηνπηθή βηβιηνζήθε σο πεγέο. Γε ρξεηάζηεθε λα δώζεη ε δαζθάια ζπκπιεξσκαηηθό 

πιηθό. Καζώο ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έγηλε ε πηινηηθή απηή εθαξκνγή, ήηαλ πεξίνδνο 

εμεηάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο, ε δαζθάια θαη νη καζεηέο απνθάζηζαλ λα κελ 

θαηαζθεπαζηνύλ νη αθίζεο, αιιά λα εηνηκαζηεί κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο 

βηνγξαθίαο ησλ καζεκαηηθώλ ππνθεηκέλσλ πνπ είραλ επηιεγεί από ηηο νκάδεο. Μηα 

κόλν νκάδα καζεηώλ απνθάζηζε λα θηηάμεη ηελ αθίζα έηζη θη αιιηώο. 



 

Φσηνγξαθία 1. Η αθίζα ηεο Olga Taussky-Todd (πξνζέμηε ην ζύκβνιν π πνπ αληηθαζηζηά όια ηα T) 

Η γεληθή απνπζία ησλ αθηζώλ έθαλε ην 4
ν
 Μάζεκα  λα κελ ρξεηάδεηαη, νπόηε ε 

πινπνίεζε ζπλερίζηεθε ζηελ ηάμε κε ην 5ν Μάζεκα. ε απηό ην κάζεκα, δεηήζεθε 

νη καζεηέο λα επηιέμνπλ ηνλ εθπξόζσπν ηεο νκάδα ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο 

παξνπζηάζεηο. 

Η πξώηε νκάδα (2 καζεηέο) επέιεμε ε παξνπζίαζε λα γίλεη  θαη από ηνπο δπν 

καζεηέο. Ο έλαο καζεηήο ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο αθίζαο θαη ν 

άιινο παξνπζίαδε πξνθνξηθά ηελ βηνγξαθία ηεο Olga Taussky-Todd,  

ρξεζηκνπνηώληαο έλα ραξηί κε ζεκεηώζεηο. 

 

Φσηνγξαθία 2. Παξνπζίαζε ηεο νκάδαο 1 γηα ηελ Olga Taussky-Todd 

Η επηινγή ηνπ καζεκαηηθνύ πνπ έγηλε από ηελ νκάδα απηή ήηαλ ελδηαθέξνπζα γηα 

αξθεηνύο ιόγνπο. Πξώηνλ, γηαηί ήηαλ ε κόλε γπλαίθα καζεκαηηθόο πνπ επηιέρζεθε 

ζην πιαίζην ησλ παξνπζηάζεσλ. Γεύηεξνλ, γηαηί ήηαλ κηα ζρεηηθά ζύγρξνλε 

καζεκαηηθόο ζε ζεκαληηθό βαζκό άγλσζηε ζε πιαηύ θνηλό. Καη ηξίηνλ, γηαηί 

πξόθεηηαη γηα καζεκαηηθό πνπ είρε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή θαη ε ίδηα. 

Η δεύηεξε νκάδα απνηεινύηαλ από ηξεηο καζεηέο. Γηάιεμαλ έλαλ εθπξόζσπό ηνπο 

γηα λα παξνπζηάζεη ηελ βηνγξαθία ηνπ Gottfried Leibniz. Ο καζεηήο ρξεζηκνπνίεζε 

θάξηεο κε ζεκεηώζεηο θαη έδεημε έλαλ θιαζζηθό πίλαθα ηνπ Leibniz κε έλαλ 

πξνβνιέα. 



 

Φσηνγξαθία 3. Παξνπζίαζε ηεο νκάδαο 2 γηα ηνλ Gottfried Leibniz 

Απηή ε νκάδα δήισζε όηη δπζθνιεύηεθαλ λα βξνπλ έλα ζέκα καζεκαηηθώλ, πνπ 

αλέπηπμε ν Leibniz,  θαη ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα εμεγεζεί ώζηε λα γίλεη θάπσο 

θαηαλνεηό ζε καζεηέο πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν. 

Η  ηξίηε νκάδα  απνηεινύληαλ από ηξεηο καζεηέο πνπ δηάιεμαλ ηνλ θιαζζηθό 

Έιιελα καζεκαηηθό Αξρηκήδε. Υξεζηκνπνηήζαλ ηελ ίδηα πξνζέγγηζε κε ηελ νκάδα 

2, δειαδή κηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε κε ζεκεηώζεηο ζε ραξηί θαη κηα εηθόλα ηνπ 

Αξρηκήδε ζηνλ πξνβνιέα. 

 

Φσηνγξαθία 4. Παξνπζίαζε ηεο νκάδαο 3 γηα ηνλ Αξρηκήδε ηνλ Σπξαθνύζην  

Απηή ε νκάδα έδσζε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηεπηζηεκνληθή θύζε ησλ καζεκαηηθώλ 

θαη ηεο θπζηθήο θαη επίζεο ζην γεγνλόο όηη ε έξεπλα γηα αλζξώπνπο ηνπ πην 

καθξηλνύ παξειζόληνο είλαη αξθεηά δύζθνιε, θαζώο ηα γεγνλόηα είλαη δύζθνιν λα 

βξεζνύλ όπσο  επίζεο θαη λα δηαρσξηζηνύλ από ην ζξύιν. 

Η ηέηαξηε νκάδα, κε δπν καζεηέο, δηάιεμε ηνλ Απζηξν-Ακεξηθαλό καζεκαηηθό Kurt 

Goedel. Ήηαλ ε κόλε νκάδα πνπ ρξεζηκνπνίεζε παξνπζίαζε κε PowerPoint. 



 

Φσηνγξαθία 5. Παξνπζίαζε ηεο νκάδαο 4 γηα ηνλ Kurt Goedel 

Απηή ε νκάδα έθαλε επίζεο αλαθνξά ζηελ αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε ηνπ Goedel 

θαη επεζήκαλε ηελ απνδνρή ηνπ θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ θαζηέξσζε ζηηο Η.Π.Α. 

Δπεηδή δελ ππήξμαλ εξσηήζεηο κεηά ην ηέινο ηεο πξώηεο παξνπζίαζεο, ε δαζθάια 

απνθάζηζε λα αθήζεη ηε ζπλεδξία κε ηηο εξσηήζεηο - απαληήζεηο γηα ην ηέινο ηνπ 

καζήκαηνο. Οη καζεηέο ελδηαθέξζεθαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αλαγθαζηηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ηνπ Goedel εμαηηίαο ηεο Δβξατθήο ηνπ θαηαγσγήο, όπσο θαη γηα ηηο 

αηηίεο πνπ ε  Olga Taussky-Todd απνθάζηζε λα κεηαλαζηεύζεη. Η δαζθάια είρε ηελ 

επθαηξία λα κηιήζεη γηα ηηο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη λα ηνλίζεη  ηε ζεκαζία ηεο 

απνδνρήο πνπ θαη ε Taussky-Todd θαη ν Goedel είραλ ζηελ ρώξα πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ. 

Σπλέληεπμε κε ηε δαζθάια  

Μηα κέξα κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, δηεμήρζε κηα 

ζπλέληεπμε κε ηε δαζθάια πνπ ηελ είρε πινπνηήζεη. Η ζπλέληεπμε έγηλε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηινηηθή εθαξκνγή 

θαη θξάηεζε πεξίπνπ 30 ιεπηά. Η δαζθάια εθηίκεζε ηελ δπλαηόηεηα πνπ ηεο έδσζε 

ε ελόηεηα λα αλαπηύμεη ηε δηδαζθαιία ηεο βαζηζκέλε ζε δεηήκαηα 

δηαπνιηηηζκηθόηεηαο ησλ καζεηώλ κε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή. Αλέθεξε όηη όζνλ 

αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε γεληθώλ θνηλσληθώλ ζεκάησλ ζηε δηδαζθαιία, ζην παξειζόλ 

είρε αμηνπνηήζεη αξθεηέο επθαηξίεο γηα λα κηιήζεη γηα ζέκαηα θύινπ, θαζώο θαη 

έκθπια ζηεξεόηππα, αιιά κέρξη ηόηε δελ είρε πνηέ δνζεί κηα θαιή επθαηξία γηα λα 

ζπδεηήζεη πνιηηηζκηθά, κεηαλαζηεπηηθά θαη κεηνλνηηθά ζέκαηα. Από ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο ζηελ κηθξή νκάδα εξγαζίαο, είδε όηη νη καζεηέο κε 

κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή ήηαλ πνιύ πξόζπκνη λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

“δηθνύ ηνπο” καζεκαηηθνύ (εηδηθά απηνί πνπ δηάιεμαλ ηελ Taussky-Todd θαη ηνλ 

Leibniz) θαη όηη απηή ηε ζπλεηζθνξά ηελ απνδέρζεθαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ηα ππόινηπα 

κέιε ηεο νκάδαο. Δπίζεο αλέθεξε όηη ε νκάδα πνπ απνθάζηζε λα παξνπζηάζεη έλαλ 

Απζηξηαθό καζεκαηηθό (ρσξίο λα μέξεη πνηνο κπνξεί λα ήηαλ απηόο) δπζθνιεύηεθε 

λα βξεη έλα “θαηάιιειν” πξόζσπν, θπξίσο επεηδή ζηελ αξρή πεξηόξηζαλ ηελ 

αλαδήηεζή ηνπο ζηελ Κιαζζηθή θαη Μεζαησληθή πεξίνδν, όπσο θαη ζε “δηάζεκα” 

νλόκαηα. Μόλν αθνύ ηνπο είπε ε δαζθάια όηη δελ ήηαλ απαξαίηεην ην άηνκν πνπ ζα 



επέιεγαλ λα είλαη δηάζεκν κε ηελ έλλνηα όηη ζα μέξνπλ όινη ην όλνκά ηνπ, θαη όηη ζα 

κπνξνύζαλ λα θνηηάμνπλ θαη ζηε ζύγρξνλε επνρή, νη καζεηέο απηή ηεο νκάδαο 

κπόξεζαλ λα ζπλερίζνπλ. ε κηα από ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο (αθνύ δηάιεμαλ ηνλ 

Geodel), νη καζεηέο απηνί  αλαξσηήζεθαλ επίζεο γηα πνηόλ ιόγν -παξά ηε ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ Geodel ζηα καζεκαηηθά- ζρεδόλ θαλέλαο δελ ηνλ μέξεη. Η δαζθάια 

επίζεο αλέθεξε όηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε πνηέ δελ είρε πξόβιεκα κε ηνπο καζεηέο 

κεηαλαζηεπηηθήο θαηαγσγήο θαη όηη είραλ εληαρζεί πνιύ θαιά ζηελ θνηλόηεηα ηεο 

ηάμεο. 

 

Γεύηεξε πηινηηθή εθαξκνγή 

από Barbro Grevholm , Kari-Sofie Holvik θαη Camilla Norman Justnes 

Η πηινηηθή εθαξκνγή 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Η δηδαθηηθή ελόηεηα δνθηκάζηεθε από δπν γπλαίθεο καζεκαηηθνύο κε αξθεηά ρξόληα 

δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ δνύιεπαλ ζε έλα Γπκλάζην ζην  Kristiansand  θαη ζην 

Trondheim, αληίζηνηρα. Η Ννξβεγηθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο έζηεηιε ην πιηθό 

ζηηο δαζθάιεο πεξίπνπ 3 κήλεο πξηλ ηε ζρεδηαζκέλε δηδαθηηθή δξαζηεξηόηεηα. Οη 

δαζθάιεο είραλ ηελ 5ε (11-12) θαη 8ε (14-15) ηάμε δηαζέζηκεο γηα ηε δνθηκαζηηθή 

εθαξκνγή ηεο ελόηεηαο. Μεηά από κηα ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ε πξώηε δαζθάια επέιεμε πινπνηήζεη ηελ ελόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ 

καζεκάησλ ησλ καζεκαηηθώλ (40 ιεπηά) ζηελ 8ε ηάμε. Αξθεηνί καζεηέο ζηελ ηάμε 

ήηαλ κεηαλάζηεο. Η δεύηεξε δαζθάια έθαλε ηελ ελόηεηα ζηελ 5ε ηάμε. Μεηά ηε 

δνθηκή, νη δαζθάιεο έγξαςαλ αλαθνξέο θαη αμηνινγήζεηο ηεο δνπιεηάο ηνπο. Απηέο 

νη αλαθνξέο είλαη ε βάζε ηεο πεξίιεςεο εδώ. 

Η πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε  

Από ηο ζτολείο Karuss school ζηο Kristiansand: 

Η δαζθάια έθαλε ηελ πξώηε ζπλεδξία κε ηε κνξθή ζύληνκεο εηζαγσγήο ζηελ 

ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ (ππνζηεξηδόκελε από κηα παξνπζίαζε PowerPoint) θαη 

εηδηθά γηα ηνλ Fibonacci. 

Μεηά από απηό, νη καζεηέο νξγαλώζεθαλ ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ, όπνπ 

ηνπιάρηζηνλ έλαο καζεηήο είρε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή από άιιε ρώξα, γηα 

παξάδεηγκα Σνπξθία, Δξηζξαία, Ιλδία, Σζερία, Βηεηλάκ, πξώελ Γηνπγθνζιαβία θαη 

Κίλα. Σνπο δεηήζεθε λα βξνπλ θάηη γηα ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ από απηέο ηηο 

ρώξεο. 

ηε δεύηεξε ζπλεδξία νη καζεηέο ζπλέρηζαλ λα δνπιεύνπλ γηα λα βξνπλ πιηθό ζην 

δηαδίθηπν. Γηα αξθεηέο από ηηο νκάδεο ήηαλ δύζθνιν λα βξνπλ ζεκαληηθνύο 
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καζεκαηηθνύο ή ζεκαληηθή ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ από ηελ ρώξα πνπ ήζειαλ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηνπο δόζεθε ε άδεηα λα ςάμνπλ ζρεηηθό πιηθό θαη από 

γεηηνληθέο ρώξεο. 

ηελ ηξίηε ζπλεδξία νη καζεηέο επέιεμαλ ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηά ηνπο θαη 

εηνίκαζαλ κηα παξνπζίαζε γηα ηελ νπνία έγξαςαλ ηα βαζηθά ζεκεία ζε αθίζεο. 

ηελ ηέηαξηε ζπλεδξία νη νκάδεο έθαλαλ παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε. 

Από ηο ζτολείο Saupstad ζηο Trondheim: 

Οη δαζθάιεο ρξεηάζηεθαλ κηα βδνκάδα γηα απηή ηε δηδαθηηθή ελόηεηα θαη ηα 

καζήκαηα ησλ καζεκαηηθώλ θαη Ννξβεγηθώλ. Η ζπλεδξία 1 άξρηζε δείρλνληαο ην 

ηειενπηηθό πξόγξακκα Siffer, πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ nrk (ην 

βαζηθό Ννξβεγηθό ηειενπηηθό θαλάιη). Δπηπξνζζέησο, νη δαζθάιεο παξήγγεηιαλ 

βηβιία από ηελ θεληξηθή βηβιηνζήθε ηεο πόιεο. Πήξαλ πεξίπνπ 20 βηβιία, θπξίσο γηα 

ελήιηθεο. Οη καζεηέο δνύιεςαλ ζηελ θαλνληθή ηνπο ηάμε. Τπνινγηζηέο ήηαλ 

δηαζέζηκνη ζε πεξηζηξεθόκελα ηξαπέδηα. Οη καζεηέο δνύιεςαλ ζε δεπγάξηα, όπνπ 

έλαο καζεηήο είρε κε Ννξβεγηθή θαηαγσγή. Καζώο κόλν κεξηθέο ρώξεο 

αληηπξνζσπεύνληαλ από ηνπο καζεηέο, όπσο ε Σνπξθία (40% ησλ καζεηώλ) θαη ε 

Γθάλα, νη δαζθάιεο έγξαςαλ ηα νλόκαηα από θάπνηεο άιιεο ρώξεο ζε ραξηάθηα θαη 

νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα πάξνπλ κηα άιιε ρώξα από απηά. Οη ζπλεδξίεο θαηά ηα 

άιια αθνινύζεζαλ ην ζρεδηάγξακκα ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. Οη νδεγίεο ηεο 

ελόηεηαο κνηξάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ζε γξαπηή κνξθή θαη δόζεθαλ θαη ζηνπο 

γνλείο καδί κε ην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα. Αθνύ νη καζεηέο είραλ δηαιέμεη ην 

αληηθείκελν ή ην καζεκαηηθό, νη δαζθάιεο ηνπο βνήζεζαλ κε θσηνηππίεο από 

ζρεηηθά ζεκεία ησλ βηβιίσλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηζηνζειίδα 

www.matematikk.org (αιιηώο νη καζεηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

Wikipedia σο ηε βαζηθή πεγή ηνπο). Οη παξνπζηάζεηο έγηλαλ κε ηε κνξθή αθηζώλ. 

Βιέπε ηηο θσηνγξαθίεο παξαθάησ. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα ρξνλνδηάγξακκα θαη ζε 

απηό πξνζηέζεθαλ δηάθνξα θείκελα. Οη δαζθάιεο εηνίκαζαλ κηα ηζηνξηθή 

παξνπζίαζε θαη ηελ εμέζεζαλ καδί κε ηελ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ησλ καζεηώλ.  

 

Η αθίζα πνπ παξνπζηάδεη ηελ Διιάδα θαη ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα  

http://www.matematikk.org/


    

Οη καζεηέο εηνηκάδνπλ ην θείκελν γηα ηελ Άιγεβξα / Οη καζεηέο δνπιεύνληαο κε ηα επξήκαηα γηα ηνλ Pascal 

 

        Abacus/kuleramMe! 

Kuleramme kalles abacus på matematikkspråket. 

Kulerammen er et hjelpemiddel for å regne. 

For lenge siden brukte man kulerammen. 

Den vi bruker i dag er kinesisk og er fra år 200.  

Slik kan en kuleramme se ut 

Απηό πνπ έγξαςε ε Sofie ζηελ αθίζα γηα ηνλ άβαθα  

 

Τν ρξνλνδηάγξακκα θαη νη αλαθνξέο από πνιιέο δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο.  

Γξαπηέο αλαθνξέο θαη αμηνινγήζεηο από ηηο δαζθάιεο  

Στολείο Karuss: Οη καζεηέο έδεημαλ ελδηαθέξνλ θαη λα θηλεηνπνηνύληαη πνιύ ζηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο ελόηεηαο. Ήηαλ δηαζθεδαζηηθό λα θάλνπλ θάηη άιιν ζην κάζεκα 

ησλ καζεκαηηθώλ θαη ελδηαθέξζεθαλ λα αλαθαιύςνπλ θάηη γηα ηηο ρώξεο θαηαγσγήο 

ηνπο. Οη καζεηέο έραζαλ  γηα ιίγν ην θνπξάγην ηνπο όηαλ δελ έβξηζθαλ πιεξνθνξίεο 

γηα καζεκαηηθνύο από ηηο ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο, αιιά μαλαβξήθαλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο όηαλ ηνπο επηηξάπεθε λα ζπκπεξηιάβνπλ θη άιιεο ρώξεο. Η δαζθάια ζπρλά 

έπξεπε λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπλ ηη δηάβαδαλ, γηα παξάδεηγκα, καζεκαηηθή 



αλάιπζε, δηαλπζκαηηθόο ινγηζκόο θαη ηα ινηπά. Ήηαλ πνιύ σξαίν πνπ κηα νκάδα 

εμήγεζε ην Ππζαγόξεην ζεώξεκα γηα ηα νξζνγώληα ηξίγσλα, πνπ ζα ην κειεηνύζαλ 

αξγόηεξα ηελ ίδηα ηε ζρνιηθή ρξνληά. 

Οη καζεηέο βξήθαλ πην ελδηαθέξνπζεο θαη ζεκαληηθέο ηηο αλαθαιύςεηο ζηελ 

Διιάδα, ζηελ Ιηαιία, ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Κίλα. Η δαζθάια έγξαςε: “ Πξηλ 

πινπνηήζνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα λόκηδα όηη νη καζεηέο ζεσξνύζαλ όηη νη 

αλαθαιύςεηο ησλ καζεκαηηθώλ έγηλαλ ζηε Ννξβεγία, αιιά απηό δελ ήηαλ έηζη γηα 

πνιινύο καζεηέο, ίζσο αθξηβώο επεηδή πνιινί από απηνύο έρνπλ θαηαγσγή από 

άιιεο ρώξεο. Ννκίδσ όηη είλαη δύζθνιν λα απνθαλζνύκε αλ νη καζεηέο, εκθαλώο, 

βίσζαλ ηα καζεκαηηθά—θαη εηδηθά ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ—σο δηεζλέο 

αληηθείκελν κέζσ απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δίκαζηε κηα ηάμε (θαη έλα ζρνιείν) κε πνιινύο καζεηέο κε κεηνλνηηθέο γιώζζεο, 

αιιά ζηελ θαζεκεξηλή καο εξγαζία νύηε νη ελήιηθεο νύηε θαη ηα παηδηά ην 

ζθέθηνληαη. Δίλαη ην ίδην ζπλεζηζκέλν ή ζπάλην λα καο πεη θάπνηνο θάηη από ηελ 

Δξπζξαία ή από ηελ Vennesla (κηθξό κέξνο ηεο Ννξβεγίαο). Οη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο είλαη λα θαηαιάβνπλ θνκκάηηα θεηκέλσλ ζηα καζεκαηηθά 

κε πνιιέο, γηα απηνύο, άγλσζηεο ιέμεηο”. 

Στολείο Saupstad: Οη καζεηέο απηνύ ηνπ ζρνιείνπ ελεπιάθεζαλ πνιύ ζην δεδνκέλν 

πξόγξακκα. Έλα πξόβιεκα ήηαλ ην γεγνλόο όηη παξόιν πνπ ππάξρνπλ πνιινί 

κεηαλάζηεο καζεηέο,  νη ρώξεο θαηαγσγήο ηνπο είλαη ηειηθά ιίγεο. Έηζη νη δαζθάιεο 

έπξεπε λα βξνπλ κηα κέζνδν γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ πεξηζζόηεξεο ρώξεο. Απηό έγηλε 

κε θιήξσζε από κηα ινηαξία ρσξώλ πνπ είραλ επηιέμεη νη δαζθάιεο. Οη δαζθάιεο 

βνήζεζαλ ηνπο καζεηέο κε ηηο πιεξνθνξηαθέο πεγέο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ 

ζπλεζηζκέλε ρξήζε ηεο Wikipedia. πκπεξηέιαβαλ ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, 

βηβιία, ηε βηβιηνζήθε θαη πνηνηηθέο ηζηνζειίδεο. Από ηηο θσηνγξαθίεο πνπ πήξαλ νη 

δαζθάιεο, θαίλεηαη πόζε πξνζπάζεηα θαηέβαιαλ νη καζεηέο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα 

επξήκαηά ηνπο. Σν ρξνλνδηάγξακκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ καζεκαηηθώλ. 

 



Τξίηε  πηινηηθή εθαξκνγή 

από Υαξνύια ηαζνπνύινπ
 

,
 Διέλε Γθαλά  θαη Ισάλλε Φόβν 

Η πηινηηθή εθαξκνγή 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Η δηδαθηηθή ελόηεηα εθαξκόζηεθε ζην ζρνιείν πνπ είλαη κέζα ζην Δηδηθό Κέληξν 

Κξάηεζεο Αλειίθσλ ζην Βόιν (Διιάδα), θαη απεπζύλζεθε ζε θξαηνύκελνπο  

καζεηέο από όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Η ειηθία ησλ καζεηώλ ήηαλ από 17 

κέρξη 21 εηώλ. ηελ ηάμε ππήξρε ζεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ πνπ πξνέξρνληαλ 

από ρώξεο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Δπξώπεο (Αιβαλία, Ρνπκαλία, Μαξόθν 

θαη Παθηζηάλ). Η πινπνίεζή ηεο ζρεδηάζηεθε από ην καζεκαηηθό εθπαηδεπηηθό, κε 

25 ρξόληα εκπεηξία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη 12 ρξόληα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ θέληξνπ θξάηεζεο. Δθαξκόζηεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηε θηιόινγν ηνπ ζρνιείνπ, ε 

νπνία είρε πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζεί θαη πξνεηνηκαζηεί γη’ απηή ηε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε. 

Η πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε  

Σηο 1
ν
 μάθημα:  

Οη καζεηέο ελεκεξώζεθαλ γηα ηε ζεκαηηθή πεξηνρή θαη ην ζθνπό ηνπ καζήκαηνο, ηηο 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πηνζεηνύζε ε δηδαζθαιία- κάζεζε θαη ηνπο ηξόπνπο 

αμηνιόγεζεο. 

Ο δάζθαινο άξρηζε ηε ζπδήηεζε γηα ην δηεζλή θαη δηαπνιηηηζκηθό ραξαθηήξα ηεο 

επηζηεκνληθήο ζθέςεο, θαη εηδηθόηεξα ησλ καζεκαηηθώλ. Πξνζθάιεζε ηνπο καζεηέο 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ζπδήηεζε αλαθέξνληαο έλαλ δηάζεκν καζεκαηηθό, έλα 

καζεκαηηθό ζέκα ή κηα καζεκαηηθή ζεσξεηηθή θαηαζθεπή πνπ πηζαλόλ ήμεξαλ όηη 

ζρεηίδεηαη κε ηε ρώξα ηνπο. 

Οη καζεηέο έδεημαλ πνιύ ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα θαη πξνζπκία λα εκπιαθνύλ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο ηάμεο, αιιά όινη νη ζπκκεηέρνληαο δηαπίζησζαλ  όηη κόλν έλαο 

καζεηήο ήηαλ ζε ζέζε λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπδήηεζε, αλαθέξνληαο κηα καζεκαηηθή 

εθεύξεζε πνπ ζρεηηδόηαλ κε ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ. 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα: “η προζέγγιζη ερφηήμαηος-ζκέυης” 

Ο δάζθαινο εηζήγαγε ζηελ ηάμε κηα πξνζέγγηζε εξσηήκαηνο-ζθέςεο, πξνβάιινληαο 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο  έλα θύιιν εξγαζίαο κε εξσηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Η ηάμε ζπδήηεζε, ζρεκάηηζε ππνζέζεηο 

θαη δηαπίζησζε ηελ αλάγθε γηα πιεξνθνξηαθέο πεγέο πνπ ζα επηβεβαίσλαλ ή ζα 

δηέςεπδαλ ηηο ππνζέζεηο πνπ ζπδεηήζεθαλ. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ιεηηνύξγεζε ζαλ 
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πξν-νξγαλσηήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αθνινπζνύζαλ ζην πιαίζην ηεο 

πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο. 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα: “Μαθημαηικές εθεσρέζεις ζε διάθορες ηπείροσς” 

Δπεηδή νη καζεηέο πξνέξρνληαλ από ηξεηο γεηηνληθέο επείξνπο, Δπξώπε, Αζία θαη 

Αθξηθή, ν εθπαηδεπηηθόο πξνέβαιε ζε πξόγξακκα παξνπζίαζεο (power-point) κηα 

ηζηνξηθή αλαζθόπεζε ηεο ζπκβνιήο δηαθόξσλ πνιηηηζκώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθώλ, αλάινγα κε ηελ ήπεηξν ζηελ νπνία αλήθαλ. 

Η παξνπζίαζε πεξηιάκβαλε: 

Γηα ηελ Αζία: ηζηνξηθά γεγνλόηα από ηα Βαβπισληαθά θαη Κηλέδηθα Μαζεκαηηθά. Οη 

καζεηέο πήξαλ κέξνο ζηε ζπδήηεζε αλαθέξνληαο ηα ειάρηζηα πξάγκαηα πνπ 

γλώξηδαλ γηα ηελ ύπαξμε ηνπ Βαβπισληαθνύ πνιηηηζκνύ. Γηα ηα Κηλέδηθα 

καζεκαηηθά είραλ παληειή άγλνηα.  

 

 

Παξάδεηγκα Κηλέδηθσλ καζεκαηηθώλ θαηνξζσκάησλ από ηελ Παξνπζίαζε  

Σηο 2
ν
 μάθημα: (ζπλέρηζε ηεο 2

εο
 δξαζηεξηόηεηαο)  

Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηα Ιλδηθά θαη Ιζιακηθά Μαζεκαηηθά, θαη γίλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζηνλ Πέξζε καζεκαηηθό Al Khwarizmi. Οη καζεηέο γλώξηδαλ πνιύ ιίγα γηα 

ηα Ιζιακηθά Μαζεκαηηθά. Μόλν έλαο καζεηήο από ην Μαξόθν αλαγλώξηζε ηνλ 

Πέξζε καζεκαηηθό Al Khwarizmi. 

Γηα ηελ Αθξηθή: Αλαθέξνληαη ηα Αηγππηηαθά Μαζεκαηηθά. Οη καζεηέο γλώξηδαλ  

ηελ ύπαξμε ησλ Αηγππηηαθώλ Μαζεκαηηθώλ, ρσξίο όκσο λα κπνξνύλ λα θάλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα πεδία ηεο αλάπηπμήο ηνπο (π.ρ. ηνλ Πάππξν 

ηνπ Rhind). 



 

Παξάδεηγκα Αηγππηηαθώλ καζεκαηηθώλ επηηεπγκάησλ από ηελ Παξνπζίαζε  

Γηα ηελ Δπξώπε: Σα Διιεληθά Μαζεκαηηθά αλαγλσξίζηεθαλ από όινπο ηνπο 

καζεηέο σο νξόζεκν γηα ηελ καζεκαηηθή επηζηήκε ρσξίο όκσο λα είλαη ζε ζέζε λα  

εληνπίζνπλ ηα καζεκαηηθά πεδία ζηα νπνία δηαθξίζεθαλ (π.ρ. ηε καζεκαηηθή 

απόδεημε, ηε ινγηθή θαη ηελ αθξίβεηα). Η πεξηήγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ επείξσλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο νινθιεξώζεθε κε κηα αλαθνξά ζηελ 

επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο ε ηάμε αζρνιήζεθε κε έμη από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

καζεκαηηθνύο όισλ ησλ επνρώλ: ηνλ Ππζαγόξα, ηνλ Δπθιείδε, ηνλ  Gauss, ηνλ 

Euler, ηνλ Νεύησλα and ηνλ Ramanujan. Παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα γεγνλόηα από ηε 

δσή ηνπο, όπσο επίζεο ε ζπκβνιή ηνπο ζηε καζεκαηηθή επηζηήκε. Δπίζεο, 

πξνβιήζεθε έλα βίληεν γηα ηνλ Ππζαγόξα. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε 

ζπδήηεζε πνπ πιαηζίσζε ηελ παξνπζίαζε. Αλαγλώξηζαλ νξηζκέλα νλόκαηα θαη 

πξνζπάζεζαλ λα ηα ζπλδέζνπλ κε πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, δειαδή θάησ από 

πνηεο ζπλζήθεο πξσηνάθνπζαλ γηα ηνπο καζεκαηηθνύο απηνύο ή θαη γηα νξηζκέλεο 

ζρεηηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Γεληθά, είραλ αθνπζηά ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

καζεκαηηθνύο, κε εμαίξεζε ηνλ Euler. Δθηόο όκσο από ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα δελ 

δηέζεηαλ άιιεο γλώζεηο γηα καζεκαηηθέο έλλνηεο. 



 

Οη έμη καζεκαηηθνί πνπ επηιέρζεθαλ 

3
ε
 δξαζηεξηόηεηα: “Ποιος έκανε ζηη τώρα μοσ και ηι ζηα μαθημαηικά έκανε;” 

Δμαηηίαο ηεο απαγόξεπζεο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο καζεηέο ζηε θπιαθή, 

ν εθπαηδεπηηθόο αλέιαβε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, βαζηδόκελνο όκσο ζε 

ππνδείμεηο ησλ καζεηώλ. Οη καζεηέο δειαδή ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο θαη θάζε 

νκάδα έδσζε ζηνλ εθπαηδεπηηθό νδεγίεο θαη ιέμεηο θιεηδηά, νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα γίλεη ε αλαδήηεζε. Ο επηθεθαιήο ηεο 1εο νκάδαο ήηαλ έλαο 

Ρνπκάλνο καζεηήο θαη δήηεζε πιεξνθνξίεο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν Ρνπκάλν 

επηζηήκνλα, πνπ ήηαλ πξσηνπόξνο ζηελ αεξνδπλακηθή. Η 2ε νκάδα απνηεινύληαλ 

από καζεηέο Αιβαληθήο θαηαγσγήο, νη νπνίνη κε γλσξίδνληαο θάπνηνλ Αιβαλό 

καζεκαηηθό δήηεζαλ ε αλαδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα επηθεληξσζεί ζην 

εληνπηζηνύλ καζεκαηηθνί Αιβαληθήο θαηαγσγήο. Σν ίδην είδνο αλαδήηεζεο 

πξνηάζεθε θαη από ηελ 3
ε
 νκάδα πνπ απνηεινύληαλ από Παθηζηαλνύο καζεηέο θαη νη 

νπνίνη επίζεο δελ ήμεξαλ θαλέλαλ Παθηζηαλό καζεκαηηθό.  ηελ 4ε νκάδα, ν 

επηθεθαιήο καζεηήο έρνληαο θαηαγσγή από  ην Μαξόθν δήηεζε λα βξεζνύλ θάπνηνη 

κεγάινη Μαξνθηλνί καζεκαηηθνί, όπσο επίζεο ζηνηρεία γηα ηνλ Πέξζε καζεκαηηθό 

Al Khwarizmi. Σν θνηλό ραξαθηεξηζηηθό θαη ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ ήηαλ ην γεγνλόο 

όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο δίλνληαλ ζην επόκελν κάζεκα ζα ήηαλ ζηε κεηξηθή 

ηνπο γιώζζα. 

Σηο 3
ν
 μάθημα: “Μειεηώληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα καζεκαηηθά ζηε ρώξα θαηαγσγήο 

καο”  

Βαζηδόκελνη ζηηο νδεγίεο ησλ καζεηώλ, νη δάζθαινη έςαμαλ θαη απνζήθεπζαλ 

ηζηνζειίδεο πνπ πεξηείραλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηε κεηξηθή γιώζζα ησλ 

καζεηώλ ηηο νπνίεο παξνπζίαζαλ κε ηε βνήζεηα ελόο πξνβνιέα. Κάζε νκάδα επέιεμε 

ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ ηεο ήηαλ ρξήζηκεο. Σν πιηθό ηππώζεθε θαη κνηξάζηεθε 

ζηα κέιε ηεο νκάδαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ην κειεηήζνπλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηελ αθίζα πνπ ζα έθηηαρλαλ. 

ην ηέινο ηεο 3εο δηδαθηηθήο ελόηεηαο, δόζεθε επίζεο ην ίδην θύιιν εξγαζίαο πνπ 

είρε δνζεί ηελ 1ε ώξα θαη ην νπνίν πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε όια ηα δεηήκαηα 

πνπ ήδε παξνπζηαζηεί θαη ζπδεηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ 

θαη ηηο ηζηνξηθέο ηεο πξνζσπηθόηεηεο. Οη καζεηέο, ζπλνιηθά, απάληεζαλ 14 από ηηο 

15 εξσηήζεηο ζσζηά, εθηόο από 4 καζεηέο, νη νπνίνη, ζηελ 6ε εξώηεζε γηα ηε ρξήζε 

ηνπ Γεθαδηθνύ πζηήκαηνο Σαμηλόκεζεο Θέζεο, απάληεζαλ “Διιεληθά 

καζεκαηηθά” αληί γηα “Κηλέδηθα καζεκαηηθά”. 



Σηο 4
ο
 μάθημα: “ρεδηαζκόο-δεκηνπξγία ηεο αθίζαο θαη παξνπζίαζε ζε νιόθιεξε 

ηελ ηάμε” 

Όινη νη καζεηέο πήξαλ ηα ραξηόληα θαη ηα κνιύβηα ηνπο θαη άξρηζαλ λα ζρεδηάδνπλ 

πώο ζα ηνπνζεηνύζαλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο εηθόλεο πνπ είραλ δηαιέμεη κε 

θαηάιιειν ηξόπν θαη παξάιιεια αληάιιαζζαλ απόςεηο γηα ην θείκελν πνπ ζα 

έγξαθαλ. Η ηάμε κεηαηξάπεθε ζε έλα εξγαζηήξην, όπνπ νη 4 νκάδεο δνύιεπαλ 

ππξεησδώο θαη νη δάζθαινη (ν καζεκαηηθόο θαη ε θηιόινγνο πνπ ζπκκεηείρε ζηε 

δηαδηθαζία) πήγαηλαλ από ηε κηα νκάδα ζηελ άιιε, επηβιέπνληαο ηελ πξόνδό ηνπο. 

Δμαηηίαο ησλ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ πνπ επηθξαηνύλ ζηα ζσθξνληζηηθά ηδξύκαηα, ε 

ρξήζε θάπνησλ πιηθώλ απαγνξεύεηαη, νπόηε νη καζεηέο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ό,ηη παξέρνληαλ. Η νκάδα κε ηνπο Αιβαλνύο καζεηέο, επεηδή ήηαλ ε κεγαιύηεξε, 

έθηηαμε δπν αθίζεο, κηα γηα έλαλ Αιβαλό καζεκαηηθό, θαη κηα γηα ηνλ Έιιελα 

καζεκαηηθό Ππζαγόξα. 

Δπεηδή ν ρξόλνο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο δελ ήηαλ αξθεηόο ώζηε λα 

νινθιεξώζνπλ νη καζεηέο ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη θαζώο ν θαλνληζκόο ησλ θπιαθώλ 

απαγόξεπε λα πάξνπλ νη καζεηέο  ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά ζηα θειηά ηνπο, ε 

θαηαζθεπή ησλ αθηζώλ ζπλερίζηεθε ζην 5ν κάζεκα. Οη νκάδεο αθνύ νινθιήξσζαλ 

ηελ θαηαζθεπή ηνπο, έθαλαλ ζύληνκεο παξνπζηάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθίζα 

ηνπο.  

 
Οη νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο  

Γεληθά, νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο, κελ έρνληαο νπδεκία εθπαηδεπηηθή εκπεηξία 

αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ, βξήθαλ ηε δηδαθηηθή απηή πξόηαζε 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα. ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ απόιπηα ζπγθεληξσκέλνη 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη δνύιεςαλ πνιύ πξόζπκα γηα λα θηηάμνπλ ηηο αθίζεο πνπ 

παξνπζίαδαλ ηελ ζπκβνιή ηεο δηθήο ηνπο ρώξαο θαη θνπιηνύξαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηζηήκεο. 



 

Σπκπεξάζκαηα από ηηο ηξεηο πηινηηθέο εθαξκνγέο 

από Andreas Ulovec 

Σπκπεξάζκαηα  

Η πηινηηθή πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο απηήο ελόηεηαο έδεημε μεθάζαξα όηη νη 

καζεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ, ηνπο καζεκαηηθνύο θαη ην 

καζεκαηηθό πεξηερόκελν από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο θαη ηζηνξηθέο πεξηόδνπο. Η 

ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ θαη ε ρξήζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ ηνπο 

ππόβαζξνπ κπνξεί ζίγνπξα λα εκπινπηίζεη ηε κάζεζε. Η πξνηεηλόκελε δηδαθηηθή 

ελόηεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί από δαζθάινπο κε 

καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηαθώλ νκάδσλ. Οη επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλεη εληζρύνπλ ην καζεζηαθό ππόβαζξν ησλ καζεηώλ γηα ηα καζεκαηηθά 

κέζα από κηα πνηθηιία πεγώλ πνπ δηεπξύλνπλ ηηο ηππηθέο ζρνιηθέο πξαθηηθέο ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο. 


