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 Σκοπός του Ομίλου είναι οι μαθητές: 

 να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν,  
μέσω: α) ερωτήσεων που τους απασχολούν, οι οποίες προκύπτουν τόσο από την 
καθημερινότητά τους όσο και από γνώσεις που προέρχονται από άλλα επιστημονικά 
αντικείμενα που γνωρίζουν μέσα από τη σχολική μελέτη ή τα προσωπικά τους 
ενδιαφέροντα, β) των απαντήσεων που θα δοθούν μετά από διερεύνηση των εκάστοτε 
προβλημάτων και γ) του μαθηματικού ημερολογίου που θα φτιάξουν, 
στο πως τα μαθηματικά αναπτύσσονται και λειτουργούν (αξιώματα, ορισμοί, θεωρήματα, 
απόδειξη) και πώς εφαρμόζονται σε μη τετριμμένα ‘πραγματικά’ προβλήματα ώστε να 
νοηματοδοτηθεί και τελικά να υποστηριχθεί η κατανόηση και αποτελεσματικότητα στα σχολικά 

μαθηματικά.  

Στόχοι του προγράμματος του Ομίλου είναι οι μαθητές:  
 να αποκτήσουν και να χειρίζονται έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης 

πραγματικών προβλημάτων (έλεγχος υποθέσεων, χρήση και καλλιέργεια της κρίσης – της 
μνήμης – της διαίσθησης, απόφαση της στρατηγικής για διερεύνηση και λύση 
προβλημάτων, απεμπλοκή από τρέχουσες στείρες αντιλήψεις που αποδίδουν στα 
μαθηματικά υπολογιστικό χαρακτήρα και μόνον) 

 να είναι σε θέση με τα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούν να οδηγούνται σε 
αληθείς αναγνώσεις της πραγματικότητας.  

 να μπορούν να ανακαλύπτουν τον τρόπο σύνδεσης των μαθηματικών εννοιών, σχέσεων 
και δομών εσωτερικά στα μαθηματικά καθώς και να μπορούν να ανακαλύπτουν κοινές 
αρχές τις με άλλες επιστήμες   

 αξιοποιώντας την ιστορική εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, εργαλείων και τεχνικών, καθώς 
και το έργο μεγάλων Μαθηματικών, να αποκτήσουν στρατηγικές ώστε να χειρίζονται και 
να διεκπεραιώνουν, να μελετούν και να διερευνούν συγκεκριμένα μαθηματικά 
προβλήματα, ανακαλύπτοντας τη γοητεία των μαθηματικών 

 να χρησιμοποιούν μαθηματικά λογισμικά για να διερευνούν μαθηματικά προβλήματα και 
να οδηγούνται σε εικασίες αναπτύσσοντας τη μαθηματική τους διαίσθηση   

Μερικά από τα κεντρικά θέματα του Ομίλου είναι: 
Πρώτοι αριθμοί, Ευκλείδειος Αλγόριθμος, Κρυπτογραφία, Το τρίγωνο του Pascal, Συνδυαστική 
– Αρχή περιστερεώνα, Γεωμετρική διαίσθηση – Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες, Οφθαλμαπάτες, 
Παράδοξα, Λογική (Αλήθεια ή Απόδειξη;), Θεωρία Παιγνίων. 
Όπως και κατά τρία έτη λειτουργίας του Ομίλου, έτσι και τη φετινή χρονιά οι μαθητές θα 
έχουν τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να συζητήσουν τις απόψεις τους, 
καθώς και να εμπλακούν σε ερευνητικές δραστηριότητες, με ερευνητές και 
Πανεπιστημιακούς Δασκάλους του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
καθώς και να λάβουν μέρος σε διεθνή Συνέδρια Μαθηματικών για μαθητές (Euromath 2017, 
European student Conference in Mathematics) με εισηγήσεις στην αγγλική γλώσσα, να 
συγγράψουν τις εργασίες τους για να δημοσιευτούν στα πρακτικά (Proceedings) του 
Συνεδρίου αποκτώντας δημοσιευμένο έργο. 


