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Μαθηµατικά: Γιατί να χρησιµοποιήσω τη σχολική βιβλιοθήκη; 
 
1) Γιατί θέλω να επεξεργαστώ µε τους µαθητές µου µια διδακτική ενότητα 

χρησιµοποιώντας εναλλακτικές πηγές. 
∆υστυχώς ο εγκεκριµένος κατάλογος βιβλίων για τα µαθηµατικά δεν διαθέτει βιβλία που να 

επιτρέπουν την προσέγγιση της διδακτέας ύλης από διαφορετικές πηγές (πλην κάποιων 
εξαιρέσεων στα Μαθηµατικά Κατ/νσης της Γ΄ Λυκείου).  Άρα δεν ενδείκνυται  η χρήση της 
βιβλιοθήκης γι’ αυτόν το σκοπό. 
 

2) Γιατί θέλω να χρησιµοποιήσω τα πολυµέσα που διαθέτει η βιβλιοθήκη για την 
παρουσίαση µιας διδακτικής ενότητας (πχ. Η/Υ, βίντεο κλπ.). 

Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν ο καθηγητής να δώσει στους µαθητές φύλλα εργασίας 
µε ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα που παρουσιάζεται (έτσι ώστε να µην καταλήξουµε να 
πηγαίνουµε στη βιβλιοθήκη απλά και µόνο να «σκοτώσουµε» τον χρόνο µας). Ακολουθεί 
παράδειγµα (Γυµνάσιο Ξηροποτάµου). 
 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΑΠΡΟΣΙΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

• Αντί της κλασικής παρουσίασης µπορούµε να πάµε τους µαθητές στην βιβλιοθήκη και 
να τους βάλουµε να παρακολουθήσουν το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης µε το σχετικό 
θέµα  (αν υπάρχει χρόνος καλό είναι να προβάλουµε το βίντεο δυο φορές).  Επίσης πριν την 
προβολή, τους µοιράζουµε τα φύλλα εργασίας ώστε να µπορούν να κρατούν αν χρειαστεί 
σηµειώσεις πάνω σ’ αυτά. 

• Στη συνέχεια τους καλούµε να απαντήσουν στα ερωτήµατα του φύλλου εργασίας. 
 

 
 

• Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ είναι όµοια. Έτσι θα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες. 

• ∆ηλαδή:  AB

K
=

Λ

   εποµένως θα έχουµε  
x

λ
=  λύνοντας ως προς χ προκύπτει X=… 

Εφαρµογή     οργανώνουµε µέτρηση του  
      ύψους του σχολείου µας 
Ράβδος 1 m    ………………. 
Σκιά  2,5m    ………………. 
Αντικείµενο χ =;    ……………….      
 

3) Γιατί θέλω να πραγµατοποιήσω µια ερευνητική – διαθεµατική εργασία. 
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 Η σχολική βιβλιοθήκη ενδείκνυται ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό (Και είναι απορίας άξιο το 
γεγονός ότι οι σχολικές βιβλιοθήκες έκλεισαν ακριβώς µε την καθιέρωση των ερευνητικών 
εργασιών στο λύκειο). 
 
Ο ποιητής και µαθηµατικός του Κορασάν  (Λύκειο Νευροκοπίου σχ. Έτος 2002-2003). 

• Χρονικά όρια: 3 ώρες 
• Μαθητές: Κατά προτίµηση ένα τµήµα της Β΄ λυκείου.  
• Οι µαθητές µπορεί να είναι χωρισµένοι σε οµάδες, το θέµα όµως όλων θα είναι κοινό. 
• Πηγαίνουµε στη βιβλιοθήκη και αφού τους δείξουµε που βρίσκονται τα βιβλία των 

µαθηµατικών ζητάµε από µια διµελή αντιπροσωπεία να βρει το βιβλίο «Μεγάλες 
στιγµές των Μαθηµατικών έως το 1650» του Howard Eves 

Είµαστε λοιπόν στο «Μεγάλες στιγµές των Μαθηµατικών έως το 1650» του Howard Eves 
και ξεκινάµε την ανάγνωση της διάλεξης 14:  
«Ο ποιητής και µαθηµατικός του Κορασάν». 
 
Καθοδηγούµε τους µαθητές  
 
1η ώρα 

1. Εντοπίστε στον Γεωγραφικό Άτλαντα τις περιοχές που µνηµονεύονται στο κείµενο. 
2. Υλοποιήστε την γεωµετρική λύση της εξίσωσης 3χ=5 
3. Λύστε µε την µέθοδο της λαθεµένης παραδοχής το πρόβληµα 14.1 της διάλεξης. 
4. Θυµηθείτε την αλγεβρική λύση της δευτεροβάθµιας εξίσωσης αχ^2+βχ+γ=0. Πώς 

λύνεται γεωµετρικά η εξίσωση χ^2-5χ+6=0; 
5. Ποια περίοδος είναι γνωστή ως σκοτεινοί αιώνες στην Ευρώπη; 
6. Ποιος ήταν ο ρόλος των Αράβων στην περίοδο αυτή; 
7. Γνωριµία µε τον Οµάρ Καγιάµ. Εντοπίστε στο χάρτη την γενέτειρά του Ναϊσαπούρ του 

Κορασάν.  Βρείτε µέσα στη βιβλιοθήκη τα περίφηµα τετράστιχα «Ρουµπαγιάτ» του 
Οµάρ Καγιάµ. Απαγγέλουµε κάποια από αυτά. 

 
2η ώρα 

1. Ποια ήταν η συνεισφορά του Οµάρ Καγιάµ στη γεωµετρία; 
2. Πως επιλύουµε µια εξίσωση τρίτου βαθµού; 
3. Μελετάµε την απόδειξη του Καγιάµ για την γεωµετρική επίλυση της τριτοβάθµιας 

εξίσωσης. 
4. Στο βιβλίο του Ντενι Γκέτζ «το Θεώρηµα του Παπαγάλου» που είναι ένα µυθιστόρηµα 

για τα Μαθηµατικά στο 12 κεφ. σκιαγραφείται µε έναν πιο λογοτεχνικό τρόπο η 
προσωπικότητα του Οµάρ Καγιάµ. Προτείνουµε το βιβλίο για µελέτη. 

 
3η ώρα 

5. Ξαναθυµόµαστε την γεωµετρική λύση του Οµάρ Καγιάµ. 
6. Λύνουµε µε την παραπάνω µέθοδο το πρόβληµα 14.6 
7. Ενθαρρύνουµε τους µαθητές να δοκιµάσουν να λύσουν µόνοι τους τα υπόλοιπα 

προβλήµατα της διάλεξης. 
8. Κλείνουµε την εργασία ζητώντας από τους µαθητές να συνθέσουν ένα δικό τους 

Ρουµπαγιάτ. 
 

Γιώργος Κασαπίδης, µαθηµατικός στο 3ο λύκειο ∆ράµας 


