
Προτεινόμενος όμιλος 2022 -2023 

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

 

ΤΑΞΗ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (αν ο αριθμός 

μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε 

γιατί)  

 ΕΩΣ 20 

ΗΜΕΡΑ/ΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30-14:50 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παρακολουθώντας έναν αγώνα 

οποιουδήποτε αθλήματος, το σίγουρο είναι 

πως δεν πάει σχεδόν κανενός το μυαλό στο  

ότι το θέαμα το οποίο απολαμβάνει 

διέπεται από μαθηματικές αρχές και 

σχέσεις οι οποίες ερμηνεύουν σχεδόν 

οτιδήποτε σχετίζεται με το άθλημα. Οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με ιστοσελίδες 

(π.χ. MMP του πανεπιστημίου του 

Cambridge) στις οποίες παρέχονται 

μαθηματικές πηγές για εξερεύνηση των 

μαθηματικών καθώς και των φυσικών 

επιστημών μέσω του αθλητισμού και 

ειδικότερα μέσω αθλημάτων που 

συναντούμε τόσο σε ολυμπιακούς όσο και 

σε παραολυμπιακούς αγώνες. Η διάδραση 

του υλικού αυτού με τον εκπαιδευόμενο 

φανερώνει στα μάτια του το πώς τα 

μαθηματικά παίζουν σημαντικό ρόλο στα 

αθλητικά δρώμενα. Επίσης η κατανόηση 

βασικών στατιστικών και 

πιθανοθεωρητικών εννοιών μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάλυση αθλημάτων και 

στη βελτίωση της αθλητικής επίδοσης. 

 



ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μαθητές να υιοθετήσουν μια 

επιστημονική μεθοδολογία όσον αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και 

καλούνται να αντιμετωπίσουν αυθεντικά 

προβλήματα-καταστάσεις στην πορεία της 

ζωής τους. Μέσω της επίλυσης 

προβλημάτων, οι μαθητές ενεργοποιούν κι 

αναπτύσσουν σημαντικές πνευματικές 

δυνατότητές τους , μαθαίνουν να μπορούν 

να κρίνουν, να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, να κάνουν υποθέσεις, να 

ελέγχουν, να καταλήγουν σε κατάλληλα 

συμπεράσματα καθώς και να αξιολογούν  

το κατά πόσο αυτά είναι ορθά. Έτσι οι 

μαθητές ενισχύουν το χαρακτήρα τους με 

σημαντικές αρετές όπως είναι η ακρίβεια, η 

σαφήνεια, η λιτότητα, η λογική, η 

μεθοδικότητα, η σύνθεση, η ανάλυση, η 

αφαίρεση, η γενίκευση, η 

επιχειρηματολογία, η συμπερασματολογία. 

Όλα τα παραπάνω συντελούνται όταν η 

μαθηματική γνώση δεν προσφέρεται σαν 

ένα έτοιμο προΐόν στους μαθητές, αλλά 

όταν τους παρέχεται η δυνατότητα να 

δημιουργούν, να ανακαλύπτουν τη γνώση 

μόνοι τους. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-

ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Οι μαθητές κατασκευάζουν δικά τους 

μαθηματικά προβλήματα με βάση 

διάφορα αθλήματα εφαρμόζοντας 

μαθηματικές γνώσεις σε καταστάσεις -

προβλήματα της καθημερινότητας και 

συγκεκριμένα στον αθλητισμό. 

 

 

 

 



 


