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Α. Τζελέπης 
 

  Η Κεντρική Ιδέα 

 Η ανάδειξη της συνοχής, της συνέχειας και της εξέλιξης των 
μαθηματικών εννοιών και η διδασκαλία τους στο Λύκειο.  
Οι βασικοί άξονες: 

 Η γνώση της Γεωμετρίας είναι απαραίτητη για την κατανόηση και 
απόδειξη βασικών Αλγεβρικών εννοιών.  

H σύνδεση των μαθηματικών αντικειμένων της Γεωμετρίας, της 
Άλγεβρας και της Ανάλυσης, ακολουθώντας την πορεία των τριών 
τάξεων του Λυκείου. 

 Η μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων – ιδιαίτερα 
πραγματικών – είναι απολύτως απαραίτητες στην διδασκαλία. 

 



Α. Τζελέπης 
 

ΘΕΜΑ: Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης 
Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 
σχολικό έτος 2019-2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

α) την σύνδεση της ανάλυσης με εφαρμογές και προβλήματα που σχετίζονται με την 
πραγματικότητα. 

 Η μετατόπιση της διδασκαλίας προς τις διαδικασίες επίλυσης προβλήματος μπορεί 
να προσφέρει μια επιπλέον νοηματοδότηση των σχετικών εννοιών και διαδικασιών. 

 Για την εμπλοκή των μαθητών/τριών σε διαδικασίες μαθηματικής μοντελοποίησης 
κρίνεται σκόπιμη καταρχάς η αξιοποίηση προβλημάτων από το υπάρχον διδακτικό 
υλικό (διδακτικό βιβλίο, υλικό και βιβλία αναρτημένα στο http://ebooks.edu.gr). 

 Έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαπραγμάτευση των προβλημάτων να παρέχεται 
επαρκής χρόνος στους μαθητές/τριες και να αντιμετωπίζονται τυχόν γνωστικές 
ελλείψεις. 

 

Η Κεντρική Ιδέα 



Α. Τζελέπης 
 

  Το Πρόβλημα 

  
Πόσο εύκολο είναι να οδηγήσετε ένα ποδήλατο με 
τετράγωνους τροχούς; Στη Νέα Υόρκη, στο MoMath  
Μουσείο των Μαθηματικών, μπορείτε να το 
επιχειρήσετε σε ένα από τα περίπτερα αφιερωμένο στη 
“μαθηματική διασκέδαση”. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6AXKnse0E8 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6AXKnse0E8


Α. Τζελέπης 
 

  

Πρόβλημα 1ο  
 

Η κίνηση ενός τετραγώνου επάνω σε κεκλιμένο επίπεδο 
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  «Η Γεωμετρία του προβλήματος» 
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     «Η Τριγωνομετρία του προβλήματος»  
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 Πρόβλημα 2ο  
 
 Η κίνηση ενός τετραγώνου επάνω σε μία καμπύλη 
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«Το Πρόβλημα Γεωμετρικού Τόπου – Εκθετική Συνάρτηση» 
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 «Το Πρόβλημα Γεωμετρικού Τόπου – Εκθετική Συνάρτηση»  
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 Το Φύλλο Εργασίας 
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 Πρόβλημα 3ο :   «Το Πρόβλημα στην Ανάλυση» 

Η κίνηση ενός ποδηλάτου με τετράγωνες ρόδες 
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 Η κίνηση ενός ποδηλάτου με τετράγωνες ρόδες 
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 Επέκταση: Το Ποδήλατο με εξαγωνικές ρόδες 
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Εργαστήριο Άλγεβρας Πρότυπου ΓΕ.Λ. 

 Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Ευχαριστώ πολύ! 

Αλκιβιάδης Τζελέπης 

 

http://algebrateacherlab.blogspot.gr 

 

Ευχαριστίες 
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