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ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 

2014 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Απριλίου 2014 

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 

17:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί 

Έναρξη Συνεδρίου 

Γεώργιος Καλκάνης 

Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Χαιρετισμοί 

Υπουργός ή Υφυπουργός Παιδείας 

Σωτήριος Γκλαβάς 

Προέδρος Ι.Ε.Π. 

Ιωάννης Εμμανουήλ  

Πρόεδρος του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ 

Γεώργιος Δημάκος 

Πρόεδρος Ε.Μ.Ε. 

Νέλλη Παπαχελά 

Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δ.Α. 

18:00-

18:45 

Κεντρική Ομιλία με θέμα: Παύλος Τζερμιάς 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Ταλαντούχοι μαθητές στα Μαθηματικά 

18:45-

19:00 

Τα Πειραματικά Σχολεία μπορούν να βοηθήσουν τους χαρισματικούς 

μαθητές; Μια πρόταση για τα Μαθηματικά 

Βασίλης Καρκάνης, Γιάννης Τυρλής 

2o Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών 

Φραγκίσκος Μπερσίμης  

Γυμνάσιο Μεγανησίου 

19:00-

19:15 

Αξιοποίηση της ιστορικά στενής κι αμφίδρομης σχέσης Μαθηματικών και 

Φυσικής κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ομίλου δημιουργικότητας 

κι αριστείας 

Φωτεινή Ζουλινάκη, Αριστέα Μπουλουξή  

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων 



19:15-

19:30 
Οι Αριθμοί στο Λύκειο 

Βασιλική Μπακέττα, Γεωργία Πετροπούλου 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων 

19:30-

19:45 
Ομαδικοί μαθηματικοί διαγωνισμοί 

Σωτήρης Χασάπης 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης 

19:50-

21:00 

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Συμμετέχοντες 

«Όμιλοι αριστείας – ταλαντούχοι μαθητές – Καταγραφή των 

χαρακτηριστικών των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου και Α΄ 

Λυκείου των Π.Π.Σ.» 

Απόστολος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

Παύλος Τζερμιάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

Στέφανος Κεΐσογλου, Σχολικός Σύμβουλος Β΄ Αθήνας 

Στάμη Τσικοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Ανατ. 

Aττικής 

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Β΄ Αθήνας 

Σωτήρης Χασάπης, Π.Π.Λ. Ευαγγελικής Σχολής  

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Απριλίου 2014 

ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 

09:00-

09:15 

O ρόλος των ερωτήσεων τύπου Σωστού – Λάθους και η αναγκαιότητα 

μετεξέλιξής τους στα Π.Π.Σ. 

Σπύρος Καρδαμίτσης 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 

09:15-

09:30 

Στάσεις και πεποιθήσεις των μαθητών της Α΄Γυμνασίου για τα 

Μαθηματικά 

Αθανάσιος Βλάχος, Νικόλαος Μεταξάς 

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης 

09:30-

09:45 
Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο: Μετασχηματισμοί 

Δημήτρης Διαμαντίδης 

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 

09:45-

10:00 
Πρότυποι Πειραματισμοί στο Γυμνάσιο 

Λαμπρινή Βουτσινά, Αθανασία Μπαλωμένου, 

Βασιλική Ρήγα 

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου 

Πατρών 

10:00-

10:40 

Κεντρική Ομιλία με θέμα:  

Η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στα Π.Π.Σ 

Δέσποινα Πόταρη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α. 

10:40-

11:00 Διάλειμμα 

11:00-

11:40 

Κεντρική Ομιλία με θέμα: Απόστολος Γιαννόπουλος 

Καθηγητής 

Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α. Όμιλοι Μαθηματικών ή αναβάθμιση του Aναλυτικού Προγράμματος; 

11:45-

12:00 
Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της Τέχνης 

Κωνσταντίνος Γιατράς, Κατερίνα Σάλτα 

2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών 

12:00-

12:15 Ημι – ψηφιακές κοινότητες μάθησης. Μια προσπάθεια ενίσχυσης της 

μαθησιακής διαδικασίας 

Μάριος Σπάθης 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων 

12:15-

12:30 
Διαθεματική προσέγγιση Μαθηματικών και Τέχνης 

Παναγιώτα Αργύρη 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης 

Χρυσούλα Λαλαζήση 

Σχολική Σύμβουλος ΠΔΕ Αττικής 

12:30- Διάλειμμα 



12:45 

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Συμμετέχοντες 

12:45-

13:40 

«Σύνδεση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με Σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο ρόλος των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.» 

Ιωάννης Εμμανουήλ, καθηγητής Μαθηματικό Τμήμα 

Ε.Κ.Π.Α. 

Γεώργιος Ψυχάρης, Λέκτορας Μαθηματικό Τμήμα 

Ε.Κ.Π.Α. 

Γεώργιος Κόσυβας, Σχολικός Σύμβουλος Αθήνας, 

μέλος Ε.Π.Ε.Σ. 2ου Π.Π. ΓΕ.Λ. Αθηνών  

Εμμανουήλ Νικολουδάκης, Σχολικός Σύμβουλος Γ 

Αθήνας υπεύθυνος Π.Π. Αγίων Αναργύρων 

Ζήνων Λυγάτσικας, μέλος Ε.Π.Ε.Σ. Π.Π.Λ. Βαρβακείου 

Σχολής  

13:40-

14:10 
Συνάντηση - Ενημέρωση για τη Διοργάνωση του επόμενου Συνεδρίου Π.Π.Σ. 

Απογευματινή Συνεδρία 

16:30-

16:45 

Ένα ασυνήθιστο πρόβλημα για τη διδακτική προσέγγιση των 

αλγεβρικών πράξεων στην Α΄ Γυμνασίου 

Κάλλια Παυλοπούλου 

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων 

Τάσος Πατρώνης 

Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Μαθηματικών 

Παν.Πατρών 

16:45-

17:00 
Να φύγει ο Ευκλείδης; 

Σωτήρης Ζωϊτσάκος 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής 

17:00-

17:15 

Η ιστορία του 5ου αιτήματος του Ευκλείδη και οι μη 

Ευκλείδειες Γεωμετρίες : Ένα διδακτικό πείραμα σε μαθητές 

Β΄Λυκείου 

Παναγιώτα Κοταρίνου 

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα 

Χαρούλα Σταθοπούλου 

ΠΤΕΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

17:15-

17:30 

Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας – διάκριση και 

σύνδεση 

Δημήτριος Μπίρμπας 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων 

Σοφία Παππά 

Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά 

17:30-

18:10 

Κεντρική Ομιλία με θέμα: Αριστείδης Κοντογεώργης 

Αναπληρ. καθηγητής  

Τμήμα Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α. 
Θεωρία Αριθμών και Άλγεβρα, μέλλον, εφαρμογές και η διδασκαλία σε 

Π.Π.Σ. 

18:15-

18:30 

Προβληματισμός με στόχο την τροποποίηση των Αναλυτικών 

προγραμμάτων των Π.Π.Σ. 

Ανδρέας Πούλος 

Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ανατ. 

Θεσσαλονίκης 

18:30-

18:45 

Η χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών με DGS, ως μέθοδος επίλυσης 

προβλημάτων γεωμετρικών τόπων και κατασκευών 

Ελισάβετ Καλογερία 

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 

Ειρήνη Περισυνάκη 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου 

18:45-

19:15 

Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος Α΄ 

Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος Β΄ 

Παντελής Μπουμπούλης, Γιώργος Πολυζώης, 

Σωτήρης Τσαντίλας, Παναγιώτης Χαρατσόπουλος 

Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά 

19:15- Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: Συμμετέχοντες 



20:30 

Η αναβάθμιση του Αναλυτικού Προγράμματος των ΠΠΣ 

Η Γεωμετρία 

Εφαρμογές των Μαθηματικών 

 

Αριστείδης Κοντογεώργης, Αναπληρ. καθηγητής 

Ε.Κ.Π.Α. 

Ανάργυρος Φελλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ε.Μ.Π.  

Γιάννης Θωμαϊδης, Σχολικός Σύμβουλος Νόμου Κιλκίς 

Ανδρέας Πούλος, Σχολικός Σύμβουλος Ανατ. 

Θεσσαλονίκης, μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. του Π.Π.Σ.Π.Θ.  

Στάμη Τσικοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Ανατ. Aττικής 

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Β΄Αθήνας  

Νίκος Μαυρογιάννης, Υποδιευθυντής Ευαγγελικής 

Σχολής, μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. 

20:30-

20:55 
Απολογισμός Οργανωτικής Επιτροπής - Ευχαριστίες Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής 

20:55-

21:00 
Λήξη Συνεδρίου Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

  

Η Συντονιστική επιτροπή Η Οργανωτική Επιτροπή 

Βογιάννης Ευστράτιος, Διευθυντής Π.Π.ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Βαρβεράκης Ανδρέας (Π.Π.Γ.Λ. Ηρακλείου) 

Καλυκάκης Δημήτριος, Διευθυντής Π.Π.ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης Βενάρδος Παντελής (Π.Π.Γ.Λ. Παν/μίου Θεσ/νίκης) 

Κουκουλάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Π.Π.Σ ΑΠΘ Γκότσης Κωνσταντίνος (Π.Π.Γ.Λ. Βαρβακείου Σχολής) 

Μάντζος Λεωνίδας, Διευθυντής Π.Π.ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής Καλυκάκης Δημήτρης (Π.Π.Γ.Λ. Ηρακλείου) 

Λυγάτσικας Ζήνων (Π.Π.Γ.Λ. Βαρβακείου Σχολής) 

Αίθουσα Αντώνης Τρίτσης Πνευματικού  

Κέντρου Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 

Περυσινάκη Ειρήνη (Π.Π.Γ.Λ. Ηρακλείου) 

Πούλος Ανδρέας (Π.Π.Γ.Λ. Παν/μίου Θεσ/νίκης) 

Τζελέπης Αλκιβιάδης (Π.Π.Γ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης) 

Χασάπης Σωτήρης (Π.Π.Γ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης) 

 

  



Προσκεκληµένοι Οµιλητές 

 

Παύλος Τζερµιάς 

Καθηγητής Πανε�ιστηµίου Πατρών 

Ταλαντούχοι Μαθητές και Μαθηµατικά 

 

Θα παρουσιαστούν σκέψεις, διαπιστώσεις και ερωτηµατικά για το νόηµα,  

τη χρήση και την κατάχρηση του όρου "µαθηµατικό ταλέντο", καθώς επίσης  

και για το ρόλο των ειδικών σχολείων, προγραµµάτων και διαγωνισµών στα  

πλαίσια της συγκεκριµένης συλλογιστικής. 

∆έσ�οινα Πόταρη 

Ανα�ληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 

Η σύνδεση της έρευνας µε τη διδασκαλία των µαθηµατικών στα Π.Π.Σ. 

 

Α�όστολος Γιαννό�ουλος 

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

Όµιλοι Μαθηµατικών ή αναβάθµιση του Αναλυτικού Προγράµµατος; 

 

Αριστείδης Κοντογεώργης 

Ανα�ληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

Θεωρία Αριθµών και Άλγεβρα, µέλλον, εφαρµογές και η διδασκαλία σε Π.Π.Σ. 

 

Αλληλεπιδράσεις της Άλγεβρας-Θ. Αριθµών  µε τα µαθηµατικά  την επιστήµη και την τεχνολογία.  

Τάσεις και ανάγκες στην έρευνα.  Αναδροµή στην διδασκαλία της Άλγεβρας στην µέση Εκπαίδευση.  

Σκέψεις για την επαναφορά των θεωρητικών µαθηµατικών σε Γυµνάσιο και Λύκειο. 

 



Τα Πειραµατικά Σχολεία µ�ορούν να βοηθήσουν τους 

χαρισµατικούς µαθητές; Μια Πρόταση για τα Μαθηµατικά 

Βασίλης Καρκάνης 
2ο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αθήνας 

vkarkan@yahoo.gr 

Γιάννης Τυρλής 
2ο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αθήνας 

giannis.tyrlis@gmail.com 

Φραγκίσκος Μπερσίµης 
Γυµνάσιο Μεγανησίου 

fbersim@hua.gr 

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται ως πρόταση η δυνατότητα 
των Π.Π.Σ. να προετοιµάζει τους ταλαντούχους µαθητές κατάλληλα ώστε να 
λαµβάνουν µέρος στους Μαθηµατικούς ∆ιαγωνισµούς. 

Λέξεις κλειδιά : ∆ιαγωνισµοί Ε.Μ.Ε. 

Αξιο�οίηση της ιστορικά στενής κι αµφίδροµης σχέσης 

µαθηµατικών και φυσικής κατά το σχεδιασµό και την 

υλο�οίηση οµίλου δηµιουργικότητας κι αριστείας 

Φωτεινή Ζουλινάκη, Μαθηµατικός 

fzoulinaki@gmail.com 

Αριστέα Μπουλουξή, Φυσικός 

2 boulouxi@hotmail.com 

Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αναβρύτων 

Περίληψη Τα µαθηµατικά και η φυσική συνδέονται µε στενή κι αµφίδροµη σχέση, 
όπως αποδεικνύεται ιστορικά. ∆εδοµένης της σηµασίας της ιστορίας των επιστηµών 
στη διδακτική πράξη, σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε όµιλο δηµιουργικότητας κι 
αριστείας κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στο Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο 
Αναβρύτων, αξιοποιώντας αυτή την αµφίδροµη σχέση. Η αποτίµηση της εφαρµογής 
ήταν θετική γι’ αυτό το λόγο συνεχίζεται ο όµιλος µε την ίδια θεµατική και κατά το 
τρέχον σχολικό έτος. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη µας το ρόλο των Πρότυπων 
Πειραµατικών Σχολείων, ως φορέων καινοτοµιών, δηµιουργικότητας και αριστείας, 
προτείνουµε τη δηµιουργία θεµατικού δικτύου: «Μαθηµατικά – Φυσική: µια σχέση 
στενή κι αµφίδροµη» στα Πρότυπα Πειραµατικά Γυµνάσια. 

 



Λέξεις κλειδιά : Όµιλος, Θεµατικό δίκτυο, Μαθηµατικά, Φυσική, ∆ιδακτική αξιοποίηση 
Ιστορίας Επιστηµών 

Οι Αριθµοί στο Λύκειο 

Μπακέττα Βασιλική, Πετροπούλου Γεωργία 
Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο 

Αγίων Αναργύρων 
vbaketta@math.uoa.gr, enaprosena@yahoo.gr  

 

Περίληψη Στην εργασία αυτή προτείνουµε δραστηριότητες που αφορούν στους 

πραγµατικούς αριθµούς και αναφέρουµε τα αποτελέσµατα από µια πρώτη εφαρµογή 

τους στην τάξη. Στις προτεινόµενες δραστηριότητες εστιάζουµε στην ιδιότητα της 

πυκνότητας των ρητών στους πραγµατικούς αριθµούς αξιοποιώντας, µέσα από 

πολλαπλές αναπαραστάσεις, τη βασική ιδέα της αντίστοιχης τυπικής απόδειξης. 

Κατά την εφαρµογή των δραστηριοτήτων στην τάξη, ανιχνεύουµε δυσκολίες και 

παρανοήσεις µε συγκεκριµένες µαθηµατικές έννοιες. Συζητάµε τη συνεισφορά της 

εµπλοκής των µαθητών σε διερεύνηση, στη συγκρότηση µαθηµατικού νοήµατος. 

Λέξεις κλειδιά : Πυκνότητα ρητών, Ιδέα-κλειδί, Μαθηµατική δραστηριότητα, Γνωστικές 

παρανοήσεις. 

Οµαδικοί Μαθηµατικοί ∆ιαγωνισµοί 

Σωτήριος ∆. Χασά�ης 
 

Πρότυ�ο Πειραµατικό Λύκειο  
Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης 

shasapis@gmail.com 

users.sch.gr/shasapis 

Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αποτελεί ουσιαστικά µία πρόσκληση – πρόταση για 
τη διοργάνωση ενός πανελλήνιου διαγωνισµού Mαθηµατικών προς τους συναδέλφους 
των Π.Π.Σ. και άλλων ενδιαφερόµενων σχολείων ή φορέων. Η ιδιαιτερότητα της 
πρότασης αφορά στην οµαδική συνεργασία που προτείνεται για αυτόν τον διαγωνισµό 
µεταξύ των µαθητών, καθώς επίσης και η προσθήκη δραστηριοτήτων πέραν αυτών της 
επίλυσης προβληµάτων ατοµικά ενός κλασικού µαθηµατικού διαγωνισµού. Ο 
συναγωνισµός που τόσο καλά αναπτύσσεται και συντείνει στην πλήρη ανέλιξη των 
µαθητών µας πρέπει να συνεπικουρείται και από την ανάπτυξη συνεργατικών δεσµών 
µεταξύ τους, ώστε να επιτευχθεί µία όσο το δυνατόν εξέλιξη της προσωπικότητας 
γνωστικά και κοινωνικά, που θα ωθήσει στη µετεξέλιξη των µαθητών σε άρτιους 
επιστήµονες. Η αριστεία δεν µπορεί να βασίζεται µόνο σε γνωστικούς, καλλιτεχνικούς 
ή άλλους παράγοντες δεξιοτήτων, χωρίς σε αυτήν να περιλαµβάνεται και ανάπτυξη της 
ικανότητας λειτουργίας ως µέλους µίας οµάδας προς επίτευξη ενός υψηλού στόχου. 
Ειδικά, όσον αφορά στην Ελληνική ιδιοσυγκρασία, όπου είναι δεδοµένη η έλλειψη 
µίας παρόµοιας κουλτούρας συνεργασίας αποτελεί ουσιαστική ανάγκη.  



Λέξεις κλειδιά : Μαθηµατικοί διαγωνισµοί, οµαδικοί, αριστεία, ταλαντούχοι µαθητές, 
συνεργασία, έρευνα, επίλυση προβλήµατος 

 

O ρόλος των ερωτήσεων τύ�ου Σωστού – Λάθους και η 

αναγκαιότητα µετεξέλιξής τους στα τα Π.Π.Σ. 

Καρδαµίτσης Σπύρος 

Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αναβρύτων 

Περίληψη Οι ερωτήσεις σωστού λάθους, δηµοφιλείς στις εξετάσεις των λυκείων και των πανελληνίων 

εξετάσεων έκλεισαν 14 χρόνια ζωής. Στην διάρκεια αυτή διαπιστώθηκαν προβλήµατα στην επιλογή 

τους, ως ερωτήσεις αξιολόγησης των µαθητών. Το κυριότερο πρόβληµα είναι η εύκολη δυνατότητα 

αντιγραφής από τους µαθητές κατά την διάρκεια της εξέτασης τους. Είναι αναγκαίο λοιπόν οι 

ερωτήσεις αυτές να µετεξελιχθούν σε ερωτήσεις που εκτός του ότι θα απαλείψουν την δυνατότητα 

αντιγραφής, να εξετάζουν τα γνωστικά δεδοµένα για τα οποία κατασκευάστηκαν σε βάθος και όχι 

επιφανειακά. Ο ρόλος των Π.Π.Σ. είναι σηµαντικός, µέσα από τη διδασκαλία στα σχολεία αυτά είναι 

δυνατό να γίνει η κατάλληλη «ζύµωση» για την µετεξέλιξη αυτών των ερωτήσεων πρώτα στα 

πειραµατικά σχολεία και στην συνέχεια σε όλα τα σχολεία της χώρας. 

Λέξεις κλειδιά:  εξετάσεις, µετεξέλιξη, σωστό- λάθος. 

Στάσεις και �ε�οιθήσεις των µαθητών της  
Α Γυµνασίου για τα Μαθηµατικά 

 
Νικόλαος Μεταξάς, Αθανάσιος Βλάχος  

Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο 
Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης 

nkm1012gr@yahoo.com, athvlahos@gmail.com 

 
Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελώντας µέρος µιας ευρύτερης έρευνας που 

διεξάγεται στο ΠΠΓ Ευαγγελικής Σχολής σχετικά µε την επίδραση των εξετάσεων 

στο προφίλ των µαθητών του σχολείου, αναζητά να αναδείξει και να διερευνήσει τις 

βασικές πεποιθήσεις και στάσεις αυτών των µαθητών απέναντι στα Μαθηµατικά. Πιο 

συγκεκριµένα από τις απαντήσεις που έδωσαν 75 µαθητές της Α Γυµνασίου σε ένα  

ερωτηµατολόγιο 62 δηλώσεων, µέσω παραγοντικής ανάλυσης, προέκυψαν οκτώ 

συγκεκριµένες σύνθετες µεταβλητές που αφορούν τις στάσεις τους σε σχέση µε τα 

Μαθηµατικά, τις πεποιθήσεις τους για τη φύση και την αξία των Μαθηµατικών, το 

ρόλο του δασκάλου, το άγχος, την επιµονή- σιγουριά, την αυτοεικόνα τους και την 

αναζήτηση βοήθειας. Με επιπλέον στατιστική ανάλυση προέκυψαν συγκεκριµένες 

συσχετίσεις µεταξύ ορισµένων παραγόντων. Ορισµένα από τα αποτελέσµατα 



διαφέρουν µε αντίστοιχα της βιβλιογραφίας για αντίστοιχες ηλικίες και 

προσοµοιάζουν περισσότερο µε αποτελέσµατα από έρευνες για µαθητές υψηλών 

επιδόσεων. Το γεγονός αυτό όπως σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα δηµιουργεί την 

ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση. 

 

Λέξεις κλειδιά : Στάσεις, Πεποιθήσεις, Γυµνάσιο 

Το �ιλοτικό �ρόγραµµα σ�ουδών στο γυµνάσιο: 
Μετασχηµατισµοί 
∆ηµήτρης ∆ιαµαντίδης 

2ο Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο 
Φιλήµονος 38 & Τσόχα, Αθήνα 

dimdiam@sch.gr 

 
Περίληψη Στο κείµενο περιγράφεται µια διδακτική παρέµβαση στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράµµατος σπουδών (ΠΠΣ), που αφορά τους γεωµετρικούς 

µετασχηµατισµούς µε χρήση ψηφιακού εργαλείου, αλλά και κανόνα και διαβήτη. 

Στόχος της παρέµβασης ήταν να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΠΠΣ και καταγραφεί 

µε ποιον τρόπο το εργαλείο επηρέασε τη διδακτική διαδικασία. Στην εισαγωγή 

γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση µε στόχο την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας 

µιας τέτοιας παρέµβασης στην συγκεκριµένη ενότητα και µια σύντοµη αναφορά στις 

δυνατότητες του ψηφιακού εργαλείου. Ακολουθεί το σκεπτικό της παρέµβασης και η 

περιγραφή της υλοποίησής της. Τέλος γίνεται µια αποτίµηση της παρέµβασης και 

συζητούνται τα αποτελέσµατά της. 

Λέξεις κλειδιά : ∆ιδακτική παρέµβαση, γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί, δυναµική 

γεωµετρία. 

∆ιερεύνηση αναγκαιότητας �αράλληλου σχεδιασµού των ΑΠΣ 
Μαθηµατικών & Φυσικής Α΄ Γυµνασίου 

Αθανασία Μπαλωµένου ΠΕ03 
Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 

Λαµπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 
Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο 

Πανεπιστηµίου Πατρών 
ppgpp@sch.gr 

http://gym-aei-patras.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 
 

Περίληψη  

Το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για τα Μαθηµατικά του 

Γυµνάσιου αναφέρεται στο ΦΕΚ 303Β/13-03-2003[1] και το πιλοτικό Α.Π.Σ. [2]. 

Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 εισάγεται για πρώτη φορά η Φυσική στην Α 

γυµνασίου µε ένα προφανώς νέο Α.Π.Σ.[3]. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα 

εξής: κρίνεται απαραίτητος ο παράλληλος σχεδιασµός των Α.Π.Σ. των δυο  αυτών 



γνωστικών αντικειµένων για την Α γυµνασίου και αν ναι σε ποιο βαθµό έχει 

επιτευχθεί. Σύµφωνα µε την µέχρι τώρα παρατήρηση στη διδασκαλία των 

µαθηµατικών και της φυσικής της Α Γυµνασίου έχει προκύψει ότι οι µαθητές από τη 

διδασκαλία των µαθηµατικών στο δηµοτικό έχουν διδαχθεί τα ανάλογα ποσά, αλλά 

υπάρχει ένα γνωστικό κενό όσον αφορά στα διαγράµµατα και τις γραφικές 

αναπαραστάσεις που είναι προαπαιτούµενα για το µάθηµα της Φυσικής. Η παρούσα 

εισήγηση έχει στόχο να προτείνει µια διαφορετική προσέγγιση του Α.Π.Σ. ώστε οι 

µαθητές να µπορέσουν καλύψουν αποτελεσµατικότερα τους µαθησιακούς τους 

στόχους στα θετικά µαθήµατα. 

 

Λέξεις κλειδιά : Α.Π.Σ. , Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου, Φυσική Α γυµνασίου, 

διαγράµµατα, πολλαπλές αναπαραστάσεις. 

 

Περι�λανήσεις στον κόσµο των Μαθηµατικών, της Χηµείας 

και της Τέχνης 

Κωνσταντίνος Γιατράς, Κατερίνα Σάλτα 

2ο Πρότυπο Πειραµατικό ΓΕΛ Αθηνών 
kgiatras@sch.gr; ksalta@chem.uoa.gr 

http://mathchemart.weebly.com/ 

 

Περίληψη Με σκοπό µια ρεαλιστική προσέγγιση της πραγµατικότητας και την 

ανάδειξη της πολυπλοκότητας του κόσµου που µας περιβάλλει, το θέµα του οµίλου 

µας  «Από την Τάξη στο Χάος και Επιστροφή στην Τάξη» έφερε σε επαφή τους 

µαθητές µε έννοιες κλειδιά των Μαθηµατικών και των Φυσικών Επιστηµών. 

Προσεγγίστηκαν και έγιναν σε ικανοποιητικό βαθµό κατανοητές έννοιες όπως 

τυχαιότητα, πολυπλοκότητα, άπειρες επαναληπτικές διαδικασίες, ντετερµινιστικά και 

χαοτικά συστήµατα, κλασµατική (fractal) γεωµετρία και διάσταση. Η απαγκίστρωση 

από τις τυπικές δραστηριότητες των Μαθηµατικών και της Χηµείας του Αναλυτικού 

Προγράµµατος και η αντικατάστασή τους µε ενέργειες περισσότερο βιωµατικές, 

όπως συζητήσεις µε ειδικούς επιστήµονες, έρευνα και παρουσιάσεις εργασιών από 

τους ίδιους τους µαθητές, προσοµοιώσεις µε Η/Υ, παρακολούθηση ταινιών 

ανάλογης θεµατολογίας ακόµα και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις (π.χ. ζωγραφική) 

έδειξε ότι βασικές ιδέες της fractal γεωµετρίας και της θεωρίας του χάους µπορούν 

να γίνουν προσιτές σε µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Λυκείου. 

 

Λέξεις κλειδιά : θεωρία του χάους, fractal γεωµετρία, πολύπλοκα συστήµατα 



Ηµι – ψηφιακές κοινότητες µάθησης 

Μια �ροσ�άθεια ενίσχυσης της µαθησιακής διαδικασίας 

Μάριος Σπάθης 

Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αγ. Αναργύρων 

mspathis@sch.gr 

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία µας θα παρουσιάσουµε µια προσπάθεια ενίσχυσης της 

µαθησιακής διαδικασίας, η οποία βασίστηκε σε σχεδιασµούς µαθηµάτων στα πλαίσια της 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και µάθησης και στη ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης.  

Χρησιµοποιούµε εκπαιδευτικά λογισµικά, κατάλληλα σχεδιασµένα ∆οµηµένης Μορφής 

Φύλλα Εργασίας (∆ΜΦΕ), µαθήµατα στο εργαστήριο Η/Υ όποτε αυτό είναι εφικτό και 

διαδικτυακή υποστήριξη, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία του web 2.0 και ειδικότερα τα 

wikis ως απαραίτητο βοήθηµα στη στήριξη των µαθηµάτων. 

Το εγχείρηµα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2013-2014 

σε ένα τµήµα της Β Λυκείου στα µαθηµατικά Γενικής Παιδείας. 

Λέξεις – κλειδιά: Κοινότητες πρακτικής, ηµι – ψηφιακή κοινότητα µάθησης, εργαλεία 

web 2.0, wikis, ∆ΜΦΕ, λογισµικό Geogebra  

∆ιαθεµατική �ροσέγγιση των Μαθηµατικών και της 
Τέχνης 

Λαλαζήση Χρυσούλα,  
Αρχιτέκτων- Πολιτικός Μηχανικός Σχολική Σύµβουλος Π∆Ε Αττικής 

chrlalazisi@gmail.com 

Αργύρη Παναγιώτα 
Μαθηµατικός στο Πρότυπο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής 

Σµύρνης 
argiry@gmail.com 

 

ΠερίληψηΣτην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο θέµατα: α) διερευνάται η 
επίδραση µιας διαθεµατικής διδακτικής εφαρµογής (µαθηµατικών και τέχνης) στη βελτίωση 
της στάσης των µαθητών προς τα µαθηµατικά, β) παρουσιάζεται ο τρόπος που ένα Πρότυπο 
Πειραµατικό Λύκειο υποστηρίζει και αναδεικνύει την εν λόγω διαθεµατική εφαρµογή καθώς 
και ο τρόπος που αναστοχάζεται και αξιοποιεί τον θετικό απόηχο την επόµενη χρονιά µε 
επανατροφοδότηση µαθητών και καθηγητών και κλιµάκωση των πρωτότυπων δράσεων.  
Η διαθεµατική εφαρµογή αφορά σε µια Ερευνητική Εργασία (Ε.Ε) στο ΠΠ Λύκειο της 
Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σµύρνης κατά το σχολικό έτος 2012-13 µε θέµα «H 
αλληλεπίδραση των µαθηµατικών & της τέχνης από την αρχαία Ελλάδα έως τον 21ο 
αιώνα». Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας έδειξαν ότι, κατά τη συγκεκριµένη 
διδακτική εφαρµογή αναπτύχθηκαν θετικές πεποιθήσεις για τη χρησιµότητα των 
µαθηµατικών, ενεργοποιήθηκε η δηµιουργικότητα των µαθητών, αποκτήθηκαν δεξιότητες 
χρήσης µαθηµατικών λογισµικών για σχεδίαση σύνθετων γεωµετρικών κατασκευών και 



παρατηρήθηκε θετική επίδραση στο κλίµα της τάξης της Γεωµετρίας. ∆ιαφαίνεται λοιπόν 
ενίσχυση της θετικής στάση προς το µάθηµα της Γεωµετρίας η οποία και δηλώθηκε ρητά σε 
εστιασµένες οµαδικές συνεντεύξεις. 
Τέλος έγινε φανερό οτι οι οµαδοσυνεργατικές διδακτικές πρακτικές και οι διαθεµατικές 
εφαρµογές στα Πρότυπα Πειραµατικά σχολεία µπορούν να στηρίξουν πολύ ικανοποιητικά, 
µέσω της αλληλεπίδρασης, πολύ διαφορετικά πεδία πνευµατικής δηµιουργίας, όπως είναι τα 
Μαθηµατικά και η Τέχνη, καθώς παρουσιάζεται µία σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων 
που υλοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά την ολοκλήρωση της µελετώµενης 
Ε.Ε. 

 
Λέξεις κλειδιά : Ερευνητική εργασία, εµπειρική έρευνα , Πρότυπα Πειραµατικά σχολεία. 

 
Ένα ασυνήθιστο �ρόβληµα για τη διδακτική �ροσέγγιση 

των αλγεβρικών �ράξεων στην 
Α΄ Γυµνασίου: σύγκριση των αντιδράσεων και των 
α�αντήσεων των µαθητών σε δύο σχολικές χρονιές.1 

 
Καλλιόπη Παυλοπούλου 

Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αναβρύτων 
kalliapavlopoulou@gmail.com 

Τάσος Πατρώνης 
Τοµέας Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηµατικών 

Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πάτρας 
valdemar@math.upatras.gr 

 
Περίληψη Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος δόθηκε σε 

µαθητές της Α΄ Γυµνασίου του Πρότυπου Πειραµατικού Γυµνασίου Αναβρύτων ένα 

σενάριο που συνδυάζει τη µαθηµατική σύνταξη µε την κοινωνική σηµασία, µε µια 

δόση κριτικού χιούµορ. Οι µαθητές κλήθηκαν να αποκωδικοποιήσουν ένα µήνυµα 

σχετικό µε τους κανόνες προτεραιότητας των πράξεων, µέσα από ένα κείµενο-

διασκευή παραµυθιού, το οποίο λειτουργεί ως «βιωµατικό/κριτικο-ερµηνευτικό» 

πλαίσιο. Ενώ το σενάριο βοήθησε τους µαθητές να εµπλακούν στη διαδικασία 

αποκωδικοποίησης, µόνο το ένα τρίτο της τάξης κατάφερε να γράψει µε ορθότητα 

την αριθµητική παράσταση σε συµβολική µορφή την πρώτη σχολική χρονιά 

(Παυλοπούλου Κ. & Πατρώνης Τ., [9], [10]). Το ίδιο σενάριο δόθηκε ένα χρόνο 

µετά σε µαθητές της ίδιας ηλικίας, όπου περισσότεροι από τους µισούς µαθητές 

αποκωδικοποίησαν σωστά το µήνυµα. Στην παρούσα εργασία αναλύουµε το 

παιδαγωγικό θεωρητικό πλαίσιο όπου βασίζεται η έρευνα και συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα και τις αντιδράσεις των µαθητών στις δύο συνεχόµενες σχολικές 

χρονιές. 

Λέξεις κλειδιά : Βιωµατικό/κριτικο-ερµηνευτικό πλαίσιο, αλγεβρικές πράξεις στην Α΄ 

Γυµνασίου, επικοινωνία, διάµεσος. 
                                                      
1 Για πρώτη φορά το σενάριο µε διασκευή παραµυθιού που ακολουθεί παρουσιάστηκε στο 1ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων (Θεσσαλονίκη, 2013), όπου αναλύθηκαν και τα 
αποτελέσµατα της πειραµατικής εφαρµογής κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 (Παυλοπούλου Κ. & 
Πατρώνης Τ., [9]). 



Να φύγει ο Ευκλείδης; 

Σωτήρης Ζωιτσάκος 

Πρότυπο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο 

Βαρβακείου Σχολής 

Sotiris.vivi@gmail.com 

 

Περίληψη Στο άρθρο περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες της Γεωµετρίας ως 

διδακτικό αντικείµενο και αναφέρονται διεθνείς και εγχώριες έρευνες σχετικά µε τα 

επίπεδα γεωµετρικής σκέψης των µαθητών. Στόχος είναι να παρουσιαστούν και να 

ερµηνευθούν οι βασικοί λόγοι της υποβάθµισης της διδασκαλίας της Ευκλείδειας 

Γεωµετρίας σε διεθνές επίπεδο και να αναζητηθούν τεκµηριωµένες προσεγγίσεις που 

θα αναδείξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά της, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν 

στην ουσιαστική ανάπτυξη συγκεκριµένων πτυχών του γνωστικού υπόβαθρου των 

µαθητών. Έτσι το άρθρο εντάσσεται στη θεµατική του συνεδρίου που σχετίζεται µε 

τη διδασκαλία της Γεωµετρίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ευκλείδεια Γεωµετρία, γεωµετρικό σχήµα, επίπεδα van Hiele, 

αξιωµατικό σύστηµα. 

Η ιστορία του 5ου αιτήµατος του Ευκλείδη και οι µη 

Ευκλείδειες Γεωµετρίες : Ένα διδακτικό �είραµα σε µαθητές 

Β΄Λυκείου 

Παναγιώτα Κοταρίνου,               Χαρούλα Σταθοπούλου 

Καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα           ΠΤΕΑ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
pkotarinou@uth.gr                                  hastath@sed.uth.gr 

 

Περίληψη: H εισήγηση αντλεί από την εµπλοκή µιας οµάδας µαθητών Β Λυκείου σε ένα 

διαθεµατικό project που αφορούσε στην αξιωµατική  θεµελίωση της Ευκλείδειας και των µη-

Ευκλείδειων Γεωµετριών (Υπερβολικής και Ελλειπτικής γεωµετρίας) και το οποίο 

υλοποιήθηκε µέσω τεχνικών «∆ραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση»2. Οι µαθητές µας σε ένα 

συνεργατικό πλαίσιο πραγµατεύτηκαν µαθηµατικές έννοιες —γεωµετρικές έννοιες— έγραψαν 

κείµενα για τα δρώµενα και τα παρουσίασαν υποδυόµενοι ρόλους. Στην εργασία αυτή 

εξετάζεται η συµβολή της «∆ραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση» (∆ΤΕ) στη διδασκαλία και 

µάθηση των µαθηµατικών εννοιών, στη δηµιουργία µιας ανθρωπιστικής εικόνας για τα 

                                                      
2
 Η ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση (∆ΤΕ) αποτελεί µια αυστηρά δοµηµένη παιδαγωγική διαδικασία η 
οποία χρησιµοποιεί ασκήσεις και τεχνικές της δραµατικής τέχνης (Άλκηστις 2000). 



Μαθηµατικά και στη δηµιουργία ενός διδακτικού περιβάλλοντος που συντελεί στην ψυχική 

ευεξία των µαθητών. 

 

Λέξεις κλειδιά : Αξιωµατική θεµελίωση Ευκλείδειας , Υπερβολικής και Ελλειπτικής 

Γεωµετρίας, ∆ραµατική Τέχνη στην Εκπαίδευση 

Μαθηµατικά 

και ζητήµατα �ραγµατικότητας– διάκριση και σύνδεση 

    ∆ηµήτριος Μπίρµπας                    Σοφία Παππά 
Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο         Ζάννειο Πρότυπο Πειραµατικό 
        Αγίων Αναργύρων                            Λύκειο Πειραιά 
    dimitrisbirb@gmail.com                      sbirpap@gmail.com 

 

Περίληψη. Η διδακτική στάση και πρακτική, σε αναφορά µε τη διαχείριση του 

µαθηµατικού νοήµατος µέσα στην τάξη, αποτελεί ένα σηµαντικό ζήτηµα και 

ταυτόχρονα ένα πρόβληµα δύσκολο να επιλυθεί. Ιδιαίτερα στα Πρότυπα 

Πειραµατικά Σχολεία, δεδοµένου του δυναµικού ρόλου που στοχεύουν να 

διαδραµατίσουν, η αντιµετώπισή του τίθεται ως επιτακτική ανάγκη. Η 

διαφοροποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στο ζήτηµα αυτό είναι εφικτή, 

ανεξάρτητα από τα εκάστοτε πλαίσια που θέτουν προγράµµατα σπουδών και 

διδακτικό υλικό. Στην εισήγησή µας αυτή, παραθέτουµε µία σειρά σκέψεων, και 

δείγµατα εφαρµογής τους, που σκιαγραφούν µία στάση και πρακτική, οι οποίες 

έχουν ως στόχο τη φυσική πρώτη επαφή και στη συνέχεια την εξοικείωση του 

µαθητή λυκείου µε ό,τι ονοµάζουµε «περιβάλλον των Μαθηµατικών». 

Λέξεις κλειδιά : Μαθηµατικό περιβάλλον, διδακτική στάση, σκέψη, αίσθηση, 

πραγµατικότητα, ρεαλιστικά µαθηµατικά, µαθηµατικό νόηµα. 

 

Προβληµατισµός µε στόχο την τρο�ο�οίηση των 

Αναλυτικών Προγραµµάτων των Π.Π.Σ. 

Ανδρέας Πούλος 

Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

andremat@otenet.gr 

http://poulosmathimatikos.blogspot.gr 

Η διατύ�ωση του εκ�αιδευτικού �ροβλήµατος 

Στα Π.Π.Σ. (Γυµνάσια και Λύκεια) από το σχολικό έτος 2013-14 έχει επέλθει µία ουσιώδης και 

ριζική αλλαγή σε σχέση µε τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Οι µαθητές που φοιτούν στην πρώτη 



τάξη των Γυµνασίων και αντίστοιχα των Λυκείων των σχολείων αυτών, έχουν επιλεγεί µε ένα 

σύστηµα εξετάσεων. Η διαδικασία αυτή της επιλογής θα συνεχιστεί και στα επόµενα χρόνια, µε 

αποτέλεσµα µέσα σε 3 χρόνια στα σχολεία αυτά να µην υπάρχουν οι αποκα-λούµενοι «αδύνατοι 

µαθητές». Οι νέες συνθήκες µε άλλα λόγια, θα ανεβάσουν αντικειµενικά τον µέσο όρο του γνωστικού 

επιπέδου των µαθητών των Π.Π.Σ., σε σχέση µε τον µέσο όρο των µαθητών των Γυµνασίων και 

Λυκείων της χώρας τουλάχιστον για το µάθηµα των Μαθηµατικών, το οποίο είναι ένα από τα 

µαθήµατα επιλογής. Μάλιστα, αυτή η τάση θα είναι αυξητική τα αµέσως επόµενα χρόνια. 

Το δεύτερο δεδοµένο είναι ότι ο Νόµος 3966/24-5-2011, που αναφέρεται στο Θεσµικό Πλαίσιο 

Λειτουργίας των Π.Π.Σ., τους δίνει το δικαίωµα να τροποποιούν το Αναλυτικό και Ωρολόγιο 

Πρόγραµµά τους σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών τους. Συγκεκριµένα, το άρθρο 41, &2β 

αναφέρει για τις αρµοδιότητες του Επιστηµονικού Εποπτικού Συµβουλίου του Σχολείου ότι 

«Α�οφασίζει την τρο�ο�οίηση του αναλυτικού ωρολογίου �ρογράµµατος �ροκειµένου να υλο�οιηθούν 

καινοτόµες δραστηριότητες …». Συνεπώς, έχει διαµορφωθεί ένα υπόβαθρο για τον εµπλουτισµό και την 

τροποποίηση του Αναλυτικού Προγράµµατος των Π.Π.Σ. και για το µάθηµα των Μαθηµατικών.  

Αυτά τα δύο βασικά δεδοµένα αποτελούν τον πυρήνα του προβληµατισµού µας για τις πιθανές 

διορθωτικές αλλαγές και τροποποιήσεις στα Αναλυτικά Προγράµµατα (Α.Π.) των Μαθηµατικών των 

Π.Π.Σ.. Καταθέτοντας αυτό τον προβληµατισµό θα αναπτύξουµε και τις αντίστοιχες προτάσεις για 

την υλοποίησή τους. 

Θεωρούµε ότι η συζήτηση για τον εµπλουτισµό των Αναλυτικών προγραµµάτων των Π.Π.Σ. πρέπει 

να λάβει σοβαρά υπόψη τις παρακάτω παραµέτρους, συνθήκες, καταστάσεις και δεδοµένα. 

Η χρήση γεωµετρικών µετασχηµατισµών µε DGS, ως 
µέθοδος ε�ίλυσης �ροβληµάτων γεωµετρικών τό�ων και 

κατασκευών 

 

Ειρήνη Περυσινάκη 
Πρότυπο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο 

Ηρακλείου 
iriniper@sch.gr 

http://users.sch.gr/iriniper/  

Ελισάβετ Καλογερία 
3ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας  

ekaloger@ppp.uoa.gr 

 

Περίληψη Τα DGS (Dynamic Geometry Systems) επιτρέπουν µια σειρά από 
χειρισµούς των γεωµετρικών αντικειµένων, όπως το σύρσιµο, η αποτύπωση ίχνους, ο 
εύκολος και γρήγορος γεωµετρικός µετασχηµατισµός τους (µεταφορά, περιστροφή, 
ανάκλαση, αντιστροφή), για τους οποίους η έρευνα έχει δείξει ότι βοηθούν τον µαθητή 
να αναπτύξει νέες στρατηγικές στην επίλυση γεωµετρικών - και όχι µόνο - 
προβληµάτων. Όµως, οι δυνατότητες αυτές ελάχιστα αξιοποιούνται στις αποδεικτικές 
διαδικασίες των σχολικών βιβλίων (παραµένουν αναχρονιστικά), ούτε έχει αναπτυχθεί 
κάποια µεθοδολογία πάνω σε αυτές. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει αυτό το 
άρθρο, περιγράφοντας µια µέθοδο αξιοποίησης του «συρσίµατος µε ενεργοποιηµένο 
ίχνος», προκειµένου να αναδειχθούν οι γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί, ως “κλειδιά” 
για την λύση προβληµάτων. 



 

Λέξεις κλειδιά: DGS, γεωµετρικές κατασκευές, γεωµετρικοί τόποι, µετασχηµατισµοί 

 

Η �ρό(σ)κληση του STEM Μέρος Α΄ - Το �λαίσιο και η 
εφαρµογή ενός �ολυ�αραµετρικού σεναρίου βασισµένου 

στα Μαθηµατικά 
Παντελής Μπουµπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, 

Παναγιώτης Χαρατζόπουλος 
Ζάννειο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο 

panbouboulis@gmail.com, stsant@phys.uoa.gr, gpolizois@edc.uoc.gr, 
panharatz@yahoo.gr 

bouboulis.mysch.gr, tsantilas-gr.blogspot.gr 
 

Περίληψη Τα αρχικά STEM αποδίδουν του όρους: Φυσικές Επιστήµες (S, science), 

Τεχνολογία (T, technology), Σπουδές Μηχανικού (E, engineering), και Μαθηµατικών (M, 

mathematics). Στην εργασία θα αναλυθεί το πλαίσιο STEM, το οποίο προ(σ)καλεί την 

εκπαιδευτική κοινότητα των επονοµαζόµενων και θετικών επιστηµών να συνεργαστεί, 

προσφέροντας στους µαθητές της µια πολυπαραµετρική διδακτική εµπειρία, ικανή  

να ανταποκριθεί µε επάρκεια στο ρίσκο που επιβάλλουν η κοινωνία της µάθησης,  

της πληροφορίας και της γνώσης του 21ου αιώνα. Περαιτέρω στην εργασία θα 

παρουσιαστεί ένα ολοκληρωµένο σενάριο παραγωγής περιεχοµένου STEM, µε κοινό 

παρονοµαστή τα Μαθηµατικά. 

 

Λέξεις κλειδιά : STEM, Μάθηση µε ∆ιερεύνηση, Παλµογράφος, Τεχνολογία. 

Η �ρό(σ)κληση του STEM Μέρος B΄ - Ο Παλµογράφος 
στην διδασκαλία της τριγωνοµετρίας 

Παντελής Μπουµπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, 
Παναγιώτης Χαρατζόπουλος 

Ζάννειο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο 
panbouboulis@gmail.com, stsant@phys.uoa.gr, gpolizois@edc.uoc.gr, 

panharatz@yahoo.gr 
bouboulis.mysch.gr, users.uoa.gr/~stsant/ 

 

Περίληψη. Η τριγωνοµετρία είναι µια από τις δυσκολότερες µαθηµατικές ενότητες 

που περιέχονται στο πρόγραµµα σπουδών του Λυκείου. Εξ' αιτίας των αφηρηµένων 

εννοιών που εµπλέκονται και της έλλειψης σύγχρονων πρακτικών εφαρµογών πολλοί 

µαθητές είτε αδιαφορούν είτε περιορίζονται σε µια στείρα αποµνηµόνευση κανόνων 

και πρακτικών. Σε µια προσπάθεια αντιµετώπισης του φαινοµένου, σε αυτό το άρθρο 

παρουσιάζεται µια διαθεµατική διδακτική προσέγγιση βασισµένη στις αρχές της 

µάθησης µε διερώτηση η οποία ενσωµατωνει στοιχεια απο την λογικη  STEM 



(Science - Technology - Engineering - Mathematics) που εµπλέκει την έννοια της 

τριγωνοµετρικής συνάρτησης, µε ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο, τον 

Παλµογράφο. Για την προσοµοίωση της λειτουργίας του παλµογράφου 

χρησιµοποιείται το γνωστό λογισµικό δυναµικών αναπαραστάσεων Geogebra. 

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνοµετρία, Παλµογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, 

Μάθηση µε ∆ιερεύνηση. 

 


