
ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ: «Οι αριθμοί, μια ιστορία αιώνων» 

Ο Όμιλος Μαθηματικών με τίτλο «Οι αριθμοί: Μια ιστορία αιώνων»  αφορά την αξιοποίηση 

της Ιστορίας των Μαθηματικών όπου μέσα από μια σειρά ερωτημάτων προς 

διαπραγμάτευση από την ομάδα επιδιώκεται να αμφισβητήσετε το μύθο των Μαθηματικών 

ως μια στείρα, στατική και κλειστή επιστήμη και να την αναγνωρίσετε ως μια ανθρώπινη 

κατασκευή, η ανάπτυξη της οποίας εξαρτάται από κοινωνικούς , ιστορικούς και 

φιλοσοφικούς παράγοντες. Κάποιοι επιπλέον στόχοι είναι να:  

•αναδειχθούν τα Μαθηματικά ως ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά και πολιτισμικά 

επιτεύγματα του ανθρώπου 

•βοηθηθείτε ώστε να κάνετε τις συνδέσεις στα Μαθηματικά που αναπτύχθηκαν στις 

διαφορετικές κουλτούρες και τόπους ανά την υφήλιο, ανά τους αιώνες ( Wilson, 2000) 

•εισαχθείτε στις  έννοιες και μεθόδους που η αναγκαιότητα τους είναι δύσκολο να 

αναδειχθεί μέσα στην τάξη. 

 Ως προς τον κοινωνικό τομέα στόχος είναι να αναπτύξετε δεξιότητες επικοινωνίας και μέσα 

από τις διάφορες δραστηριότητες να αναπτύξετε ικανότητες παρατήρησης, καταγραφής, 

ταξινόμησης και κριτικής επεξεργασίας στοιχείων.   

 

Η θεματική του Ομίλου θα επεκταθεί σε δυο ευρείες περιοχές: Η πρώτη, μέσα από 

το γενικό ερώτημα προς απάντηση:  «Τι καλούμε αρίθμηση και ποιες είναι οι μορφές της;» 

και μέσα από διάφορες δράσεις θα γνωρίσετε ό,τι σχετίζεται με την έννοια του αριθμού. 

Μερικά από τα θέματα  που θα απαντήσουμε είναι: «Ποια ήταν η πορεία προς την έννοια 

των αριθμών;»  «Τα ιερογλυφικά, τα κλάσματα και οι Αιγύπτιοι» «Πώς θα μετρούσαμε αν 

ζούσαμε στην Αρχαία Ελλάδα;» : «Ο Πυθαγόρας, οι τετράγωνοι, τρίγωνοι και τέλειοι και 

άρρητοι αριθμοί.» « Ποιοι είναι οι κόμποι που μιλάνε μαθηματικά;» «Τι είναι τα Βεδικά 

Μαθηματικά;» Παράλληλα θα κατασκευάσετε κάποια εργαλεία μέτρησης των αρχαίων 

λαών. 

Η δεύτερη περιοχή αφορά Ειδικές κατηγορίες αριθμών/ μαθηματικών εννοιών και τις 

εφαρμογές τους, όπως: «Πόσοι να είναι οι πρώτοι αριθμοί; Υπάρχουν ακόμα άλυτες 

εικασίες, όπως αυτή του Goldbach; » ή  «Τι σχέση μπορεί να έχουν 

οι αριθμοί  Fibonacci που βλέπετε με το κόκκινο χρώμα, με τα 

κουνέλια και τον αριθμό φ που βλέπετε δεξιά;»  

 

 

 

 

 

 

 

Απευθύνεται σε μαθητές της Β’ τάξης του Γυμνασίου. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 16. Ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30-15:00 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ειρήνη Κουλέτση 

    «είναι δυνατόν να μετρήσω τα   

κλάσματα;» 


