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Εισαγωγή 
Πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ μαθηματικών και 
φυσικής κατά την ιστορική εξέλιξη των δύο 
επιστημών (Τζανάκης, 2002 & Σπύρου, 2005)  

Γαλιλαίος: «ο Θεός έγραψε με μαθηματικά 
ψηφία τον κόσμο» 

Δημιουργία απειροστικού λογισμού (Leibniz-
Newton) 

Εφαρμογές του απειροστικού λογισμού στην 
ουράνια μηχανική 

 

 



Εισαγωγή 
1. Ατελείς οι αναφορές στην ιστορία μαθηματικών 

χωρίς σύνδεση με την ιστορία της φυσικής –και 
το αντίστροφο (Τζανάκης, 2002). 

2. Σημασία της ιστορίας των επιστημών στη 
διδακτική πράξη (Matthews, 1994 & Θωμαΐδης 
2009). 

 

 

 

 Μαθηματικά Φυσική 



Εισαγωγή 

Στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών:  

Δεν υπάρχει χρονικός συντονισμός της 

διδακτέας ύλης 

Γίνεται εξαίρεση σημαντικών εννοιών των 

μαθηματικών 

 

 



μαθηματικά 



Ο όμιλος: 
«Η στενή κι αμφίδρομη σχέση 
Μαθηματικών και Φυσικής» 



Σκοπός του ομίλου 

Η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι 
στα μαθηματικά και τη φυσική.   

Η καλλιέργεια μαθηματικών κι 
επιστημονικών δεξιοτήτων. 

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια 
επιστημονικού τρόπου σκέψης. 

 

 



Διδακτική προσέγγιση 
Μαθητές και καθηγητές αποτελούν μια κοινωνία 
σε αλληλεπίδραση, η οποία μοιράζεται τη γνώση 
(Vygotsky, 1978) 
Δημιουργείται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
Οι μαθητές δημιουργούν με σχεδιασμένες από 

τον καθηγητή διερευνητικές δραστηριότητες 
(Anderson, 2002) μέσα από την ελεύθερη 
έκφραση και το διάλογο. 

Οι καθηγητές παρεμβαίνουν αξιοποιώντας 
δημιουργικά τις ιδέες των μαθητών (Leach & 
Scott, 2008). 



Στόχοι του ομίλου 
Αναγνώριση της διαλεκτικής σχέσης 
μαθηματικών και φυσικής.   

Αναγνώριση κι εξοικείωση με τη χρήση 
κοινών αναπαραστάσεων που 
χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να 
εκφράζουν και να επιλύουν προβλήματα 
και η φυσική για να περιγράφει και να 
ερμηνεύει φαινόμενα. 



Στόχοι του ομίλου 
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση απλών 
πειραμάτων.   

Χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικών 
λογισμικών και του διαδικτύου. 

Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω 
της εργασίας σε ομάδες. 

 

 



Αναλυτικό πρόγραμμα του 
ομίλου 

 Αναπαραστάσεις   

 Σύνολα 

 Γνωριμία με τους πραγματικούς αριθμούς –
Έκφραση των πραγματικών αριθμών σε 
θεμελιώδεις έννοιες φυσικής 

 Καρτεσιανές συντεταγμένες 

 Ανάλογα ποσά-ανάλογα φυσικά μεγέθη  

 

 



Αναλυτικό πρόγραμμα του 
ομίλου 

 Συναρτήσεις – Μελέτη της θέσης σε 
συνάρτηση με το χρόνο στην ευθύγραμμη 
ομαλή κίνηση και στην ελεύθερη πτώση  

 Διανύσματα – Διανυσματικά μεγέθη 

 Άπειρες διαδικασίες –παράδοξο του Ζήνωνα 

 Ταχύτητα (μέση και στιγμιαία) -Επιτάχυνση 

 Μελέτη κινήσεων (ευθύγραμμη ομαλή, 
ευθύγραμμη ομαλά επιταχύνόμενη) 



Μια από τις 
δραστηριότητες του ομίλου 















y=αx+β 





Αποτίμηση κατ’ εκτίμηση 
Θετική: 

Συνεχής κι αδιάλειπτη παρουσία μαθητών 

Βελτίωση επίδοσης στα μαθηματικά και 
φυσική 

Επιτυχία σε διαγωνισμούς μαθηματικών και 
φυσικής 

Επιτυχία στις εξετάσεις στο λύκειο  



Συνέχεια και φέτος… 
Διαφορά: 

Απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ 
Γυμνασίου, με διαφοροποιημένη ύλη 
προσαρμοσμένη στις δυνατότητες της 
αντίστοιχης τάξης. 



Πρόταση 
Αξιοποίηση κι ενίσχυση του ρόλου των Προτύπων 
Πειραματικών Σχολείων, ως φορέων 
δημιουργικότητας, καινοτομιών κι αριστείας: 

 

Δημιουργία θεματικού δικτύου:  

 

«Μαθηματικά – Φυσική: 

μια σχέση στενή κι αμφίδρομη»  




