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Α. Θεωρητικό Πλαίσιο 
 Ο όμιλος αριστείας SIMA club (Science Informatics Mathematics and Astronomy) που 
λειτούργησε τη σχολική περίοδο 2013-2014 στο Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο είχε ως βασικό σκοπό, να 
παρουσιάσει στους μαθητές τις εφαρμογές των Μαθηματικών σε άλλες επιστήμες (κυρίως την 
Πληροφορική, την Τεχνολογία, τη Φυσική και την Αστρονομία) και να αναδείξει τις διασυνδέσεις μεταξύ 
των επιστημών αυτών. Παρότι παρόμοιες δράσεις γίνονται εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό (κυρίως στις 
Η.Π.Α. και στη Μ. Βρετανία), η Ελλάδα υστερεί στον τομέα αυτό, όπως καταδεικνύεται και από τις 
επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών σε διαγωνισμούς, που απαιτούν δεξιότητες πέραν της τυπικής 
"φροντιστηριακής" επίλυσης ασκήσεων. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ακόμη και πολύ καλοί μαθητές στη 
χώρα μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, όταν καλούνται για παράδειγμα, να μοντελοποιήσουν 
ένα πραγματικό πρόβλημα.  
 Ένας ακόμη στόχος του ομίλου ήταν η παρουσίαση της αλγοριθμικής λογικής αλλά και εννοιών 
που σχετίζονται με τον προγραμματισμό σε Η/Υ, δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές για τη σύγχρονη 
κοινωνία. Τέλος, ο σχεδιασμός του ομίλου προέβλεπε δραστηριότητες για την ενασχόληση των μαθητών 
με πιο προχωρημένες μαθηματικές έννοιες: τις συναρτήσεις και τους μιγαδικούς αριθμούς. Ο όμιλος 
λειτούργησε ως συνέχεια του αντίστοιχου ομίλου του προηγούμενου σχολικού έτους. 
 
 

Β. Εφαρμογή 
 Στη διάρκεια των 21 συναντήσεων του ομίλου (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας) 
προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε θέματα μαθηματικής μοντελοποίησης μέσω κατάλληλα 
σχεδιασμένων δραστηριοτήτων τύπου STEM (Science Technology Engineering Mathematics). Οι 
δραστηριότητες STEM έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τη διασύνδεση διαφόρων πεδίων των θετικών 
επιστημών με την τεχνολογία και την ανάδειξη των χρήσεών τους στους εργασιακούς χώρους ποικίλων 
επαγγελμάτων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε κάποιες προτεινόμενες δραστηριότητες από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και σχεδιάσαμε κάποιες δικές μας. Μια από τις 
δραστηριότητες αυτές παρουσιάστηκε και στο Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Πρότυπα Πειραματικά 
σχολεία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11-12/04/2014 υπό την αιγίδα της ΔΕΠΠΣ. Ως 



επέκταση των δραστηριοτήτων τύπου STEM, οι μαθητές του ομίλου ενεπλάκησαν σε δράσεις που είχαν 
σκοπό την ανάπτυξη της αλγοριθμικής λογικής. Για το σκοπό αυτό έγιναν κατάλληλα μαθήματα στα 
οποία παρουσιάστηκαν οι βασικές αλγοριθμικές δομές που αποτελούν τη βάση του Δομημένου 
Προγραμματισμού, αλλά και οι βασικές εντολές της γλώσσας προγραμματισμού C. Έγιναν επίσης και 
μαθήματα εξοικείωσης με διάφορα εκπαιδευτικά και άλλα λογισμικά. Παραδείγματα των 
δραστηριοτήτων τύπου STEM που υλοποιήθηκαν αποτελούν οι παρακάτω: 

 Υλοποίηση αλγορίθμων κρυπτογραφίας σε Η/Υ. 

 Μετρώντας την ηλικία και την απόσταση του σφαιρωτού σμήνους Μ12. (Δράση 
προτεινόμενη από την ESA και κατάλληλα τροποποιημένη από εμάς) 

 Χρήση παλμογράφου για μέτρηση ακουστικών κυμάτων (η δραστηριότητα αυτή 
παρουσιάστηκε στο συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία) 

 Αξίζει να σημειωθεί και η συμμετοχή μαθητών του ομίλου μας στην ομάδα του Ζάννειου ΠΠΛ 
για το διαγωνισμό καινοτόμου βιομηχανικού προϊόντος που έγινε στα πλαίσια του διεθνούς 
επιστημονικού συνεδρίου Industrial Technologies, το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο 
Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού / Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών του τμήματος 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη διάρκεια της 
συγκεκριμένης δράσης (Industrial Technologies for Schools 2014) η ομάδα κάθε σχολείου έπρεπε να 
σχεδιάσει ένα καινοτόμο βιομηχανικό προϊόν και να γράψει ένα report στα Αγγλικά σύμφωνα με τα 
πρότυπα ενός επιστημονικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια οι εργασίες των ομάδων παρουσιάστηκαν κατά τη 
διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου και κρίθηκαν από διεθνή επιστημονική επιτροπή. Τα βραβεία στις τρεις 
καλύτερες ομάδες δόθηκαν από την κ. Clara de la Torre, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Έρευνα και την Τεχνολογία. Η ομάδα του σχολείου μας κέρδισε την 1η θέση στο διαγωνισμό 
προτείνοντας το καινοτόμο "έξυπνο" ιατρικό βραχιόλι i-MED. 
 Εκτός από τις δραστηριότητες τύπου STEM έγιναν και κατάλληλα μαθήματα που έφεραν τους 
μαθητές σε επαφή με πιο προχωρημένες μαθηματικές έννοιες των συναρτήσεων και ένας κύκλος 
μαθημάτων με θεματική τους μιγαδικούς αριθμούς. Δόθηκε και σε αυτά τα μαθήματα (όπου ήταν δυνατό) 
έμφαση στις διασυνδέσεις με άλλες επιστήμες και σε αντίστοιχες εφαρμογές. 
 
 

Γ. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 
 Πέραν των συναντήσεων στα εργαστήρια του Ζάννειου ΠΠΛ για την ανάπτυξη των παραπάνω 
δράσεων, πραγματοποιήθηκαν τρεις εκπαιδευτικές επισκέψεις με σκοπό την άμεση επαφή των μαθητών 
μας με χώρους έρευνας και τεχνολογίας. Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο 
Ηρακλειδών (μαζί με τον δεύτερο όμιλο Μαθηματικών του σχολείου μας) όπου οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην έκθεση χαρακτικής του γνωστού καλλιτέχνη Μ. Escher και παρακολούθησαν μια ομιλία σχετική με 
τα fractals. Η δεύτερη επίσκεψη έγινε στο εργαστήριο UTech Lab του ιδρύματος Ευγενίδου, όπου 
μαθητές χρησιμοποίησαν τους Η/Υ (MAC) και τον 3D printer του εργαστηρίου. Τέλος επισκεφτήκαμε το 
Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, όπου είχαμε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε τη διάλεξη του καθηγητή κ. Γαζέα και να κάνουμε παρατήρηση με το τηλεσκόπιο 
του εργαστηρίου. Σημειώνουμε ότι οι δύο τελευταίες επισκέψεις έγιναν εκτός σχολικού ωραρίου. 
 
 
Δ. Αξιολόγηση 
 Ο Όμιλος αριστείας SIMA club ήταν ο τρίτος σε σειρά κατάταξης όμιλος του σχολείου μας όσον 
αφορά τις προτιμήσεις των μαθητών, γεγονός αξιοσημείωτο για έναν όμιλο με θέμα τα μαθηματικά. 
Πέραν όμως της μεγάλης επιλεξιμότητας, είχαμε και μεγάλη συμμετοχή, αφού από τους 20 μαθητές Α΄ 



και Β΄ Λυκείου που συμμετείχαν τελικά σε αυτόν, οι περισσότεροι είχαν τακτικές παρουσίες. Εκτός των 
τελευταίων 2 συναντήσεων (μετά τις διακοπές του Πάσχα) η συμμετοχή και η προσπάθεια των μαθητών 
ήταν εντυπωσιακή (σε κάθε συνάντηση συμμετείχαν 15-19 μαθητές). Οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε 
από τη διαδικασία ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.  
 Τα προβλήματα που παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αφορούσαν το μεικτό 
"γνωστικό επίπεδο" των μαθητών. Επειδή ο όμιλος αποτελείτο από μαθητές και της Α΄ και της Β΄ 
Λυκείου, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο μερικές φορές να δουλέψουν όλοι οι μαθητές στην ίδια ταχύτητα. 
Συμπεράναμε ότι στην επόμενη εφαρμογή του Ομίλου θα προσπαθήσουμε να έχουμε ποιο ομοιόμορφο 
μαθητικό δυναμικό. 
 
 
Ε. Παραδοτέα 
 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προέκυψε η ανάγκη για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού τόσο 
σε μορφή σημειώσεων όσο και σε μορφή ηλεκτρονικού υλικού (κώδικας σε Η/Υ, αρχεία Geogebra, 
κ.λ.π.). Για να διευκολύνουμε την εύκολη πρόσβαση του υλικού από τους μαθητές αλλά και να 
ενισχύσουμε την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ τους, προχωρήσαμε στη δημιουργία μιας 
ιστοσελίδας στην πλατφόρμα του Weebly (sima-club.weebly.com/). Πέραν του εκπαιδευτικού υλικού, η 
ιστοσελίδα περιέχει φωτογραφίες των επισκέψεων και των δραστηριοτήτων του ομίλου, ειδικό Forum για 
την επικοινωνία των μαθητών και το πρόγραμμα των συναντήσεων. Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που 
αναπτύξαμε για τις συναντήσεις του ομίλου αποτελούν τα παρακάτω: 

1. Σημειώσεις Μιγαδικών Αριθμών 
2. Σημειώσεις Θεωρίας Αλγορίθμων 
3. Σημειώσεις Θεωρίας Συναρτήσεων 
4. Αρχεία Geogebra για την προσομοίωση παλμογράφου 
5. Φύλλα Εργασίας με ασκήσεις σε προγραμματισμό 
6. Φύλλα Εργασίας για τον υπολογισμό της απόστασης του σφαιρωτού σμήνους M12. 

 
 
ΣΤ. Ονόματα Μαθητών 

1 Ζαχαρόπουλος Χρήστος Α1 
2 Μυροφορίδης Πέτρος Α2 
3 Πετσαγγουράκης Γιώργος Α4 
4 Ράπαη Φιορέλα Α4 
5 Σπύρου Αλέξανδρος Α4 
6 Στεβής Μπάμπης Α4 
7 Τοπαλίδης  Ιάσονας Α4 
8 Τσούμας Φώτης Α4 
9 Χονδρός Βασίλειος Α4 
10 Αλεξίου Παναγιώτης Β1 
11 Ανδρεόπουλος Αθανάσιος Β1 
12 Γεράνη Ειρήνη Β1 
13 Δραβίλας Κώστας Β1 
14 Δρούτσας Χρήστος Β2 
15 Ερμηνή Αφροδίτη Β2 
16 Ιωαννίδης Γιώργος Β2 
17 Κορονιώς Αντώνης Β2 
18 Κουρτέση Δέσποινα Β2 
19 Μεγαλογιάννη Μελίνα Β3 
20 Παπαδόπουλος Κώστας Β3 



Ε. Πρόγραμμα Συναντήσεων Ομίλου 
 

 Ημερομηνία Θεματική Ενότητα 

1 Τρίτη 22-10-2013 
Εισαγωγή στην Αλγοριθμική Λογική. Δομή Ακολουθίας και Δομή 
Επιλογής. 

2 Τρίτη 29-10-2013 
Επανάληψη βασικών εννοιών. Τελεστές, Μεταβλητές. Εισαγωγή στη 
Δομή Επανάληψης. 

3 Τρίτη 05-11-2013 Ασκήσεις Εμπέδωσης στη Δομή Επιλογής - Φύλλα Εργασίας 

4 Τρίτη 12-11-2013 Δομή Επανάληψης - Δραστηριότητες με Φύλλα Εργασίας 

5 Τρίτη 19-11-2013 Εισαγωγή στις Συναρτήσεις, Πεδία Ορισμού 

6 Τρίτη 26-11-2013 
Γραφικές παραστάσεις, Μετατοπίσεις 
Ασκήσεις Εμπέδωσης στους Αλγορίθμους με Φύλλα Εργασίας. 

7 Τρίτη 03-12-2013 
Συμμετρίες, Μονοτονία, Ακρότατα 
Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C. 

8 Τρίτη 17-12-2013 

Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων (ευθείες, παραβολές, υπερβολές, 
τριγωνομετρικές, εκθετικές, λογαριθμικές) 
Χρήση τριγωνομετρίας στην κυματική. Δραστηριότητα με 
παλμογράφο στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και χρήση 
τριγωνομετρικών συναρτήσεων στην επεξεργασία εικόνας και ήχου. 

9 Τρίτη 14-01-2014 
Εξάσκηση στον προγραμματισμό στο εργαστήριο Η/Υ. 
Ανάθεση τελικών εργασιών σε ομάδες μαθητών. 

10 Τρίτη 21-01-2014 Εξάσκηση στον προγραμματισμό στο εργαστήριο Η/Υ. 

11 Τρίτη 28-01-2014 Εισαγωγή στους Μιγαδικούς Αριθμούς 

12 Τρίτη 04-02-2014 
Γεωμετρική Αναπαράσταση Μιγαδικών Αριθμών. - Έναρξη 
συνεργασίας των ομάδων εργασιών. 

13 Τρίτη 18-02-2014 
Ασκήσεις εξάσκησης στους Μιγαδικούς Αριθμούς. - Εργασία 
Ομάδων 

14 Τρίτη 25-02-2014 
Ασκήσεις εξάσκησης στους Μιγαδικούς Αριθμούς. - Εργασία 
Ομάδων 

15 Τρίτη 04-03-2014 Εισαγωγή στο Μέτρο μιγαδικών αριθμών. - Εργασία Ομάδων 

16 Τρίτη 11-03-2013 
Ασκήσεις εξάσκησης στο μέτρο μιγαδικών αριθμών - Εργασία 
Ομάδων 

17 Τρίτη 18-03-2013 
Ασκήσεις εξάσκησης στο μέτρο μιγαδικών αριθμών - Εργασία 
Ομάδων 

18 
Πέμπτη 3-04-
2014 

Επίσκεψη στο Utech Lab του ιδρύματος Ευγενίδου. Παρουσίαση για 
το 3D printing. 

19 Τρίτη 29-04-2014 Εργασία Ομάδων 

20 Τρίτη 06-05-2014 Παρουσίαση για τα Fractals και τις εφαρμογές τους. 

21 Τρίτη 13-05-2014 
Βραδυνή επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
(Τμήμα Φυσικής Ε.Κ.Π.Α.) 

 
Οι Καθηγητές 

 
Μπουμπούλης Παντελής, M.Sc., Ph.D.    Τσαντίλας Σωτήρης, M.Sc., Ph.D. 


