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Σκοπός του Ομίλου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν, από τη μια πλευρά,  
στο πως τα μαθηματικά αναπτύσσονται και λειτουργούν (αξιώματα, ορισμοί, θεωρήματα, 
απόδειξη) και από την άλλη, στο πώς τα μαθηματικά εφαρμόζονται σε μη τετριμμένα 
‘πραγματικά’ προβλήματα, τόσο της καθημερινότητας όσο και άλλων επιστημών (Φυσική, 
Βιολογία, Χημεία, Οικονομία, Τέχνη, κ.α.) 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 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, να 
αποκτήσουν στρατηγικές ώστε να χειρίζονται και να διεκπεραιώνουν, να μελετούν και να 
διερευνούν συγκεκριμένα μαθηματικά προβλήματα  



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

Μερικά από τα κεντρικά θέματα του Ομίλου είναι: 
Ακρότατα και πραγματικότητα – Παράδοξα – Συνδυαστική και η Αρχή περιστερεώνα – Ο 
Ευκλείδειος Αλγόριθμος, οι εφαρμογές του ‘τότε – τώρα’ – Άλγεβρα και Γεωμετρία (διάκριση 
και σύνδεση) – Γεωμετρική διαίσθηση και μη ευκλείδειες γεωμετρίες – Αλήθεια ή απόδειξη ; 
Ανάλυση μαθηματικών παιχνιδιών στρατηγικής – Οι πρώτοι αριθμοί και οι αριθμοί Fibonacci – 
Το τρίγωνο Pascal – Αριθμοί, διαίσθηση και εμπειρική αντίληψη – συγκλίσεις (οπτικοποίηση 

ανισοτήτων) και αποκλίσεις (απαρίθμηση (counting) και μέτρηση (measuring) στη Γεωμετρία) – 

Μαθηματικά Παιχνίδια και Γρίφοι – Ελεύθερο θέμα. 

Σημαντικό μέρος των νέων γνώσεων θα αφορά σε προβλήματα που τίθενται σε 
μαθηματικούς διαγωνισμούς. 

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 από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 


