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                      Σχολική Δραστηριότητα : «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  &  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» 

• Μαθητές που συμμετείχαν στη δραστηριότητα :  
• Γιώργος Αντωνίου 
• Βήτα Βασιλική 
• Ζέρβα Ευανθία 
• Νίκου Σοφία 

• Υπεύθυνος καθηγητής : Μπέης Χρήστος, Μαθηματικός 
                                                                                                                 1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

• Διαθεματικότητα των Μαθηματικών και εφαρμογές τους στις άλλες επιστήμες –τέχνες. 
• Το κείμενο στην υπηρεσία της διδασκαλίας των μαθηματικών. 
• Συμβολή των Μαθηματικών στην ιστορία της ανθρωπότητας.   
 
                                                                                               2.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
• Να γνωρίσουν οι μαθητές τα μαθηματικά από τη σκοπιά της λογοτεχνίας-ιστορίας. 
• Να ενθαρρυνθούν στην ανάγνωση βιβλίων εκτός του αναλυτικού προγράμματος . 
• Να κατανοήσουν  και να προβληματιστούν οι μαθητές πάνω σε σύγχρονα προβλήματα. 
 
                                                                                                        3.ΜΕΘΟΔΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
• Ανάγνωση βιβλίων μαθηματικής λογοτεχνίας του μαθηματικού-συγγραφέα Τέυκρου Μιχαηλίδη. 
• Ομιλία - συζήτηση με το συγγραφέα τους μαθητές και τον υπεύθυνο καθηγητή.   
• Προσκαλέσαμε τον κύριο Τ. Μιχαηλίδη και παρά το ότι δεν έγινε εφικτή η παρουσία του στο σχολείο μας τον ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκριση 
και το ενδιαφέρον του να αναζητήσει τη δυνατότητα συνάντησής μας έστω και στη διάρκεια των διακοπών. 
«Με λένε Βασιλική και πηγαίνω στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου Βελβεντού, Κοζάνης.  
Διάβασα το βιβλίο σας : «Αχμές, ο γιός του φεγγαριού» και θα ήθελα να σας διηγηθώ τις εντυπώσεις μου. Απόλαυσα πάρα πολύ 
την ιστορία αν και προβληματίστηκα στην αρχή, με τα ονόματα και τα πρόσωπα. Ολοκληρώνοντάς το, όμως, μου γεννήθηκε η 
επιθυμία να μάθω περισσότερα για την Αρχαία Αίγυπτο. Ελπίζω, κάποια μέρα, να σας γνωρίσω από κοντά και να πείτε, σε μένα 
και σους συμμαθητές μου περισσότερα πράγματα για τα βιβλία σας.»  
                                                                                                           Βασιλική Βήτα, μαθήτρια της β΄τάξης. 

 

                                                                                                4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ   
Οι μαθητές –τριες της Β΄ τάξης που συμμετείχαν στη δραστηριότητα, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μαθηματικά από μια ρομαντική και 
ενδιαφέρουσα σκοπιά, αυτή της λογοτεχνίας, μέσα από τη χαρισματική αφήγηση του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Συνέδεσαν τα μαθηματικά με άλλες επιστήμες 
και είδαν την επιρροή τους στις τέχνες, τη φιλοσοφία και γενικά τον πολιτισμό. Δυστυχώς, δεν έγινε εφικτή η φυσική παρουσία του συγγραφέα στη 



συζήτηση με τους μαθητές . Στο τέλος της δραστηριότητας έγινε παρουσίαση στο σχολείο με τη δημιουργία   κολλάζ εντυπώσεων από την ανάγνωση των 
βιβλίων. 
«Το βιβλίο του κυρίου Τεύκρου Μιχαηλίδη που διάβασα είναι τα «Πυθαγόρεια εγκλήματα». Το μυθιστόρημα αυτό αναφέρεται στη ζωή 
ενός μαθηματικού και στη φιλία του με ένα συνάδελφό του. Το βιβλίο δίνει πληροφορίες, όχι μόνο μαθηματικές αλλά και ιστορικές και 
καλλιτεχνικές. Μου άρεσε καθώς και το δικό μου ενδιαφέρον για τα μαθηματικά είναι ιδιαίτερο και τα Πυθαγόρεια εγκλήματα μου 
χάρισαν μια διαφορετική πτυχή τους.»  
                                                                    Ευανθία Ζέρβα, μαθήτρια της β΄τάξης. 
 
 
 

ΒΙΒΛΙΑ  ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 


