
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΌ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4ΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 



Μέτρηση υψών, σύγκριση υψών (πρόσθεση, 
αφαίρεση), ανθοδέσμες με χρυσάνθεμα 
(πολλαπλασιασμός), μοίρασμα κάστανων 

(διαίρεση) 



Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με βαγόνια 
και επιβάτες (εικονική αναπαράσταση) 



Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός 
συλλαβών 



Δραστηριότητες παντοπωλείου, ασκήσεις 
εκτίμησης 



Εισαγωγή στους συμμιγείς 



Σύγκριση βάρους και τιμής- 
Εισαγωγή στις αναλογίες 



Πολλαπλασιασμός και 
διαίρεση με τις μέρες της 

εβδομάδας 



Τι είδους κείμενο έχουμε εδώ; 

Ένας άλλος τίτλος; 

Μπορείτε να διακρίνετε κάποια 

αστεία μέρη στο κείμενο; 

Πώς θα τα ζωγραφίζατε; 

Δομικά στοιχεία της παραγράφου 

Ταξίδι με παλιό ή σύγχρονο 

αυτοκίνητο; Τι θα προτιμούσατε και 

γιατί; 

Δράμα – Θεσσαλονίκη: 150 

χιλιόμετρα. Μέση ωριαία ταχύτητα 

σύγχρονου αυτοκινήτου 120 

χιλιόμετρα/ώρα, μέση ωριαία 

ταχύτητα παλιού αυτοκινήτου 80 

χιλιόμετρα/ώρα. Χρόνος που 

απαιτείται για να φτάσουν τα 

αυτοκίνητα από τη Δράμα στη 

Θεσσαλονίκη 



Σε μία εκδρομή συμμετέχουν 120 

άτομα, άντρες, γυναίκες παιδιά. Οι 

άντρες και τα παιδιά είναι 80, ενώ οι 

γυναίκες και τα παιδιά 90. Πόσοι είναι 

οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά; Με 

ποια κλάσματα (απλοποιημένα) 

μπορούμε να αποδώσουμε τους 

αριθμούς των εκδρομέων; 

Οικογενειακός προϋπολογισμός για 

μία εκδρομή  



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

• Στοιχεία διαφοροποιημένης διδασκαλίας: Όχι, κυρίως, ανάθεση 
διαφορετικών εργασιών, αλλά διαφοροποίηση δραστηριοτήτων 
(εικαστική δημιουργία, δραματοποίηση, δημιουργία προβλημάτων) 

• Λεμονίδης: Προτάσεις διαφοροποίησης με ανάθεση ρόλων λογοτέχνη, 
ζωγράφου και αβακιστή 

• Ομαδοσυνεργατική μάθηση: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με 
ανάθεση διαφορετικών ρόλων στα μέλη της ομάδας 

• Ανακοίνωση από τους μαθητές ενός προβλήματος που απόλαυσαν τη 
λύση του ή και το αντίθετο και αιτιολόγηση 

• Εφαρμογή της τεχνικής αντίχειρες πάνω όταν καταλαβαίνουν και 
κάτω όταν δυσκολεύονται στην κατανόηση 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
(για έφηβους) 

• Hans Magnus Enzensberger: Το πειραχτήρι των 
αριθμών, Ψυχογιός. Μία ξενάγηση στον κόσμο των 
μαθηματικών, κυρίως στη θεωρία των αριθμών 

• Κάρλο Φραμπέτι: Καταραμένα μαθηματικά, Όπερα. 
Μία καταπληκτική αφήγηση για τον (πιθανό) τρόπο 
δημιουργίας του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. 
Μαθηματικά παιχνίδια 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (για ενήλικες) 

• Απόστολος Δοξιάδης: Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Goldbach, 
Καστανιώτης. Εξαιρετική μυθιστορηματική πλοκή, μέσα από την 
οποία ο αναγνώστης γνωρίζει μερικούς από τους κορυφαίους 
μαθηματικούς του εικοστού αιώνα καθώς και μερικές βασικές 
μαθηματικές έννοιες, όπως η αξιωματική μέθοδος, η εικασία και η 
απόδειξη. 

• Τεύκρος Μιχαηλίδης: Πυθαγόρεια Εγκλήματα, Πόλις. Ζητήματα 
θεμελίωσης των μαθηματικών με ταυτόχρονη ιστορική αναδρομή 
στην εποχή του Πυθαγόρα, κατά την οποία ένας μαθητής του, ο 
Ίππασος απέδειξε ότι ο αριθμός τετραγωνική ρίζα του δύο (√2) 
είναι άρρητος, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το φιλοσοφικό 
σύστημα των Πυθαγόρειων. 

• Κοινή αναφορά των δύο μυθιστορημάτων: Το θεώρημα της μη 
πληρότητας του Goedel, σύμφωνα με το οποίο μερικά θεωρήματα 
στα μαθηματικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα αποδείξουμε ή να τα 
απορρίψουμε καθώς επίσης μερικά ερωτήματα στα μαθηματικά θα 
μείνουν αναπάντητα. 



Denis Guedj: Το θεώρημα του παπαγάλου, Πόλις. 
Μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή και φόντο το περίφημο 
θεώρημα του Fermat και τις απόπειρες απόδειξής του. 
(Εκτός από την ισότητα α2 + β2 = γ2,  δεν υπάρχει άλλος 
ακέραιος αριθμός ν που να ικανοποιεί τη συνθήκη 
 αν+βν= γν). 
 
Γιάννης Καρβέλης: Ο κρατούμενος μηδέν, Γαβριηλίδης. 
Μυθιστόρημα κατασκοπείας, όπου επιστρατεύεται η χρήση 
της θεωρίας των αριθμών και της συμβολικής λογικής για 
την υπεράσπιση κάποιων αξιωματικών που κατηγορούνται 
ότι βοήθησαν να αποδράσουν τρεις νεαροί ηλεκτρονικοί 
που είχαν συλληφθεί λόγω των απόψεών τους για την 
υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Τεύκρος Μιχαηλίδης: Μαθηματικά Επίκαιρα, Πόλις. 
Σχολιασμός θεμάτων της επικαιρότητας και σύνδεσή τους 
με διάφορα γνωστά μαθηματικά θεωρήματα. 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (για έφηβους) 

• Hans Magnus Enzensberger: Το πειραχτήρι των 
αριθμών, Ψυχογιός. Μία ξενάγηση στον κόσμο των 
μαθηματικών, κυρίως στη θεωρία των αριθμών 

• Κάρλο Φραμπέτι: Καταραμένα μαθηματικά, Όπερα. 
Μία καταπληκτική αφήγηση για τον (πιθανό) τρόπο 
δημιουργίας του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. 
Μαθηματικά παιχνίδια 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (για ενήλικες) 

• Απόστολος Δοξιάδης: Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Goldbach, 
Καστανιώτης. Εξαιρετική μυθιστορηματική πλοκή, μέσα από την 
οποία ο αναγνώστης γνωρίζει μερικούς από τους κορυφαίους 
μαθηματικούς του εικοστού αιώνα καθώς και μερικές βασικές 
μαθηματικές έννοιες, όπως η αξιωματική μέθοδος, η εικασία και η 
απόδειξη. 

• Τεύκρος Μιχαηλίδης: Πυθαγόρεια Εγκλήματα, Πόλις. Ζητήματα 
θεμελίωσης των μαθηματικών με ταυτόχρονη ιστορική αναδρομή 
στην εποχή του Πυθαγόρα, κατά την οποία ένας μαθητής του, ο 
Ίππασος απέδειξε ότι ο αριθμός τετραγωνική ρίζα του δύο (√2) 
είναι άρρητος, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το φιλοσοφικό 
σύστημα των Πυθαγόρειων. 

• Κοινή αναφορά των δύο μυθιστορημάτων: Το θεώρημα της μη 
πληρότητας του Goedel, σύμφωνα με το οποίο μερικά θεωρήματα 
στα μαθηματικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα αποδείξουμε ή να τα 
απορρίψουμε καθώς επίσης μερικά ερωτήματα στα μαθηματικά θα 
μείνουν αναπάντητα. 



Denis Guedj: Το θεώρημα του παπαγάλου, Πόλις. 
Μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή και φόντο το περίφημο 
θεώρημα του Fermat και τις απόπειρες απόδειξής του. 
(Εκτός από την ισότητα α2 + β2 = γ2,  δεν υπάρχει άλλος 
ακέραιος αριθμός ν που να ικανοποιεί τη συνθήκη 
 αν+βν= γν). 
 
Γιάννης Καρβέλης: Ο κρατούμενος μηδέν, Γαβριηλίδης. 
Μυθιστόρημα κατασκοπείας, όπου επιστρατεύεται η χρήση 
της θεωρίας των αριθμών και της συμβολικής λογικής για 
την υπεράσπιση κάποιων αξιωματικών που κατηγορούνται 
ότι βοήθησαν να αποδράσουν τρεις νεαροί ηλεκτρονικοί 
που είχαν συλληφθεί λόγω των απόψεών τους για την 
υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Τεύκρος Μιχαηλίδης: Μαθηματικά Επίκαιρα, Πόλις. 
Σχολιασμός θεμάτων της επικαιρότητας και σύνδεσή τους 
με διάφορα γνωστά μαθηματικά θεωρήματα. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

• Ας προσπαθήσουμε να δούμε τα μαθηματικά με 
διαφορετικό τρόπο. 

• Ας τα διαχειριστούμε σαν παιχνίδι, όπου τα παιδιά 
ερευνούν και προτείνουν ή απορρίπτουν λύσεις, 
δημιουργούν δικά τους προβλήματα, προσεγγίζουν 
διαθεματικά τη γνώση μέσα και από άλλα γνωστικά 
αντικείμενα (λογοτεχνία, γεωγραφία, ιστορία), 
ανακαλύπτουν ή κατασκευάζουν δικά τους αριθμητικά και 
γεωμετρικά μοτίβα, μαθαίνουν με τρόπο φυσικό και 
αβίαστο. 

• ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 


