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Περιγραφή του µαθήµατος-στόχοι: Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιαστεί και να 
συζητηθεί η Μαθηµατική Λογοτεχνία ως εργαλείο επαφής µε τις ιστορίες ανάπτυξης της 
µαθηµατικής σκέψης. Αυτό γίνεται εφικτό µέσω της ανάλυσης αφηγηµατικών κειµένων τα 
οποία προσεγγίζουν τη σχέση του ανθρώπου µε τα µαθηµατικά. Η σύζευξη της λογοτεχνίας 
και της παιδικής λογοτεχνίας µε τα µαθηµατικά πραγµατοποιείται µέσα από σειρά κειµένων 
που είτε τα µαθηµατικά αποτελούν πηγή έµπνευσης για το/τη συγγραφέα, είτε γράφονται µε 
σκοπό τη διδακτική προσέγγιση µαθηµατικών εννοιών ή την αφήγηση γεγονότων και την 
βιογραφία προσωπικοτήτων γύρω από την ιστορία των µαθηµατικών είτε έχουν σκοπό την 
εκλαΐκευση µαθηµατικών εννοιών. Συχνά τα λογοτεχνικά κείµενα συνδέουν το γνωστικό 
αντικείµενο των µαθηµατικών µε το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό πλαίσιο 
κατασκευής και χρήσης τους επικαλούµενα έτσι τη συναισθηµατική και κοινωνική εµπειρία 
των αναγνωστών (παιδιών και ενηλίκων). Στόχος του συγκεκριµένου µαθήµατος είναι 
αφενός οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους µε τα 
µαθηµατικά προσεγγίζοντάς τα µέσα από µια διεπιστηµονική, συναισθηµατική και ευρύτερα 
φιλοσοφική οπτική, η οποία εδράζεται στην αφηγηµατική πρακτική. Η οπτική αυτή µας 
επιτρέπει να διεισδύσουµε στην κατασκευή ταυτοτήτων και υποκειµενικών θέσεων όπως 
«µαθηµατικό µυαλό», «αδύναµος», «αφηρηµένη σκέψη» κ.ά. οι οποίες προωθούν την 
παραγωγή ετεροτήτων στο χώρο της µάθησης. Παράλληλα, στόχος µας είναι η συζήτηση 
µεθόδων, εργαλείων και δράσεων µέσω των οποίων η Μαθηµατική Λογοτεχνία µπορεί να 
αξιοποιηθεί διδακτικά για τη συνάντηση των παιδιών µε µαθηµατικές ιδέες και έννοιες, για 
τη δηµιουργική σχέση µε την ανάπτυξη µαθηµατικής γνώσης και για τη διαλογική 
προσέγγιση της σχέσης του ανθρώπου και των παιδιών ειδικότερα µε τα µαθηµατικά. 
 
Αξιολόγηση* : Η αξιολόγηση του µαθήµατος λαµβάνει χώρα µε γραπτές εξετάσεις αλλά και 
ατοµικές ή οµαδικές εργασίες στο τέλος του εξαµήνου. 
*Ο τρόπος αξιολόγησης είναι δυνατό να µεταβληθεί  
 
∆ιδακτική Μεθοδολογία: Εισηγήσεις, εργασίες κατά οµάδες και παρουσίασή τους, 
προσκλήσεις σε εισηγητές, χρήση ψηφιακού υλικού 
 
Λέξεις-κλειδιά: µαθηµατικά, λογοτεχνία, διεπιστηµονικότητα, αφήγηση, ετερότητες, 
ταυτότητες, σχέση µε την επιστηµονική γνώση, δηµιουργικότητα 
 
 
 
 
 



∆ιάγραµµα περιεχοµένων µαθήµατος 
 
1η εβδοµάδα 
Εισαγωγή στην έννοια της Μαθηµατικής Λογοτεχνίας. Συζήτηση ορισµών και δράσεων, 
περίγραµµα µαθήµατος. 
 
2η εβδοµάδα 
Ποια η σχέση Λογοτεχνίας και Μαθηµατικών; α. ∆οµή, ύφος, αισθητική, προσφορά. β. Όρια 
και συγκλίσεις 
 
3η εβδοµάδα 
Κατηγορίες βιβλίων Μαθηµατικής Λογοτεχνίας. Είδη Μαθηµατικής Λογοτεχνίας. 
 
4η εβδοµάδα 
∆ιερεύνηση διαθεµατικών-διεπιστηµονικών τρόπων προσέγγισης της µαθηµατικής γνώσης µε 
κύριο άξονα ένα λογοτεχνικό ή ένα εκλαϊκευτικό βιβλίο ή αποσπάσµατα λογοτεχνικών 
κειµένων. 
 
5η εβδοµάδα 
Πώς τα κείµενα Μαθηµατικής Λογοτεχνίας συνδέουν τα Μαθηµατικά µε τις 
συναισθηµατικές και κοινωνικές εµπειρίες των παιδιών. Αναφορά σε ερευνητικά δεδοµένα. 
 
6η εβδοµάδα  
Λογοτεχνικές ιστορίες µε µαθηµατικά: ∆οµή. Ιστορία, αφήγηση (δράση, πλοκή, µύθος), 
διήγηση. Αφηγηµατικές τεχνικές. Αφηγητής/τρόπος αφήγησης. Πρόσωπα, ήρωες. 
 
7η εβδοµάδα 
∆ραστηριότητες για το σχολείο από κείµενα Μαθηµατικής Λογοτεχνίας 
 
8η εβδοµάδα 
Βιβλιογραφική έρευνα: παράλληλα κείµενα που προσεγγίζουν θέµατα από διαφορετική 
σκοπιά, έρευνα σε βιβλία ιστορίας των µαθηµατικών, και έρευνας στην µαθηµατική 
εκπαίδευση. Παρουσιάσεις από φοιτητές. Εµπλουτισµός µε το υλικό της βιβλιοθήκης του 
Χώρου Ερευνητικής ∆ραστηριότητας. 
 
9η εβδοµάδα 
Στερεοτυπικές αναφορές και περιχαρακώσεις της µαθηµατικής γνώσης και των επιστηµόνων 
µαθηµατικών µέσα από κείµενα Λογοτεχνίας και Μαθηµατικής Λογοτεχνίας 
 
10η εβδοµάδα 
Συνάντηση µε συγγραφείς Μαθηµατικής Λογοτεχνίας. Ζητήµατα συγγραφής, σύλληψης, 
σκοπιµοτήτων, αποτελέσµατος. 
 
11η εβδοµάδα 
Πώς µια Λέσχη Ανάγνωσης µπορεί να εστιάσει στη Μαθηµατική Λογοτεχνία και ποιο το 
πλαίσιο λειτουργίας της και δράσης. Παρουσία/επικοινωνία µε εκπρόσωπο της δράσης  
“Thales and Friends”. 
 
12η εβδοµάδα 
Παρουσιάσεις εργασιών 
 
13η εβδοµάδα 
Ανακεφαλαίωση. Συζήτηση. Ερωτήσεις. Προετοιµασία για εξετάσεις. 
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