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                              ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Α.ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Η ερευνητική αυτή εργασία σκοπό έχει να αντιληφθούν οι μαθητές την άμεση σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στα μαθηματικά και την πρόοδο του πολιτισμού.Η γνωριμία με 

τη ζωή και το έργο των πέντε επιλεγμένων προσώπων οδηγεί σε μια εξοικείωση με το 

πρόβλημα και τους τρόπους αντιμετώπισης του. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι  

1.Ποιά ήταν τα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της περιόδου στην 

οποία έζησε ο καθένας τους 

2.Με ποιο ιδιαίτερο τρόπο ασχολήθηκε ο καθένας με τα μαθηματικά 

3.Τα κορυφαία επιτεύγματα του καθενός και η εφαρμογή τους στη κοινωνία και την 

επιστήμη 

4.Σύνδεση με λογοτεχνικά βιβλία.                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  (κριτήρια επιλογής 

θέματος,συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά 

οφέληκ.λ.π.,ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις)    

 

 

Aφορμή για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε η ανάγκη να αντιληφθούν οι 

μαθητές ότι τα μαθηματικά δεν είναι αποκομμένα από τις άλλες επιστήμες και από 

την πραγματικότητα,ακόμη ότι πολλά από αυτά που θεωρούν αυτονόητα αποτέλεσαν 
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αντικείμενα τεράστιας  πνευματικής προσπάθειας. 

Οι μαθητές γνωρίζοντας από κοντά αυτές τις πέντε προσωπικότητες του πνεύματος 

αρχίζουν να κατανοούν πως το πάθος για την αλήθεια τους οδήγησε σε ιστορικά 

επιτεύγματα. 

Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής οι μαθητές θα χρειαστεί να εξοικειωθούν με τη 

χρήση του διαδικτύου για τη συλλογή πληροφοριών τη χρήση υπολογιστή για την 

παρουσίαση της εργασίας τους, θα εμβαθύνουν στα τεκταινόμενα ιστορικών 

περιόδων και θα διαβάσουν λογοτεχνικά βιβλία. 

Τα μαθησιακά οφέλη που αναμένονται είναι : 

Οι μαθητές αναδομούν τη σχέση τους με τα μαθηματικά κάθε φορά που κατανοούν 

γατί υπάρχουν αυτά που τους ζητάμε να μάθουν 

Οι μαθητές διευρύνουν την αντίληψη τους για την επιστήμη καθώς γίνεται φανερό ότι 

η πρόοδος στα μαθηματικά έχει άμεση συνέπεια την ανάπτυξη του πολιτισμού. 

     

 

 

 

Γ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 

λέξεις 

 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε υποομάδες. 

Αρχικά θα ζητηθεί από όλες τις υποομάδες να συλλέξουν πληροφορίες για τη ζωη και 

το έργο των πέντε προσώπων. 

Η κάθε υποομάδα θα ασχοληθεί με ένα πρόσωπο,θα εμβαθύνει στο έργο του,στις 

ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες έδρασε  και στα σημαντικότερα  

επιτεύγματα του. 

Στο τελικό στάδιο θα καταγραφούν τα πορίσματα της κάθε υποομάδας και σε 

ολομέλεια θα συντεθεί η τελική εργασία. 

 

 

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(μέχρι 200 λέξεις) 

 

 

Η διαπίστωση ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός για να ασχοληθεί με τα 

μαθηματικά. 

Η παρατήρηση ότι η λύση ενός προβλήματος στα μαθηματικά έχει κοινωνικές, 

πολιτικές  και οικονομικές συνέπειες. 

Η αντίληψη  ότι η επιστήμη εξελίσσεται με συνεχή και ασυνεχή τρόπο. 

Τελικά τα μαθηματικά μπορούν να εμπνεύσουν την συγγραφή μυθηστορημάτων,τη 

δημιουργία φιλοσοφικών ρευμάτων και ταινίες που παίρνουν όσκαρ. 
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