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Γξεγόξεο Μαθξίδεο, Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία θαη ζπλεξγάηεο*,  
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Πεπίλητη 

Πνιινί καζεηέο, θαζώο θαη γνλείο, δπζηπρώο ζεσξνύλ ηα καζεκαηηθά σο 

έλα ζέκα δύζθνιν θαη αληαξό. Αληί λα κειεηνύλ καζεκαηηθά (θαη άιια 

ζέκαηα) πνιινί καζεηέο πξνηηκνύλ λα αθηεξώλνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηνπ ρξόλνπ ηνπο παξαθνινπζώληαο δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεόξαζε 

ή παίδνληαο ειεθηξνληθά παηρλίδηα, αληαιιάζζνληαο κελύκαηα κε ην 

θηλεηό ηνπο ηειέθσλν, αληαιιάζνληαο θσηνγξαθίεο ή βίληεν θιπ. Έλαο 

ηξόπνο λα θέξνπκε ηνπο καζεηέο πίζσ ζην «Παηρλίδη» ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε παξόκνηα (όπια) εξγαιεία,  κε ηνπο  

«αληίπαινπο», δειαδή ε επηθνηλσλία ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ κε έλα 

κε παξαδνζηαθό ηξόπν, όπσο έλα ζεαηξηθό παηρλίδη ή κέζσ δηαγσληζκώλ 

παξόκνησλ κε ην γλσζηό X-Factor θαη άιια. Σν έξγν Le-MATH, ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζπληνληζηή ηελ 

Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία θαη 12 ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο αλάιαβε 

ηε δεκηνπξγία απηώλ ησλ εξγαιείσλ από ηνλ Ννέκβξε ηνπ 2012 κε 
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νινθιήξσζε ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2014. ε απηή ηε δεκνζίεπζε ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 

 

1.  Εισαγυγή  

 

Πνιινί καζεηέο ηζρπξίδνληαη όηη ηα καζεκαηηθά είλαη πνιιέο θνξέο 

αθεξεκέλα θαη σο εθ ηνύηνπ απξόζηηα, έηζη ην έξγν απηό ρξεζηκνπνηεί κηα 

ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη λέα πξνζέγγηζε θαιώληαο θαζεγεηέο θαη καζεηέο 

λα εθαξκόζνπλ λέεο κεζόδνπο επηθνηλσλίαο ζηελ εθκάζεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη δηαζθεδαζηηθέο θαη 

απνιαπζηηθέο ηελ ίδηα ζηηγκή. Μηα πξνζέγγηζε πνπ θέξλεη λέεο ηδέεο ζην 

πιαίζην «καζαίλσ παίδνληαο». 

 

Απηό ην Δπξσπατθό έξγν πξνηίζεηαη λα αλαπηύμεη λέεο κεζνδνινγίεο ζηελ 

εθκάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ γηα καζεηέο ειηθίαο 9-18, 

θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Δπίζεο 

ζα θάλεη ηελ κάζεζε πην ειθπζηηθή θαη απνιαπζηηθή γηα όινπο ηνπο 

καζεηέο θαη ζα εληζρύζεη ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ γηα δεκηνπξγηθή 

ζθέςε. Οη κέζνδνη απηνί ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε άιια 

αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαζώο  θαη ζε άιιεο ειηθίεο. 

 

Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέξρνληαη από παλεπηζηήκηα, ζρνιεία, 

Μαζεκαηηθέο νξγαλώζεηο, νξγαληζκνύο, ζεαηξηθά ζρνιεία, ζρνιεία θαιώλ 

ηερλώλ  θαη επηρεηξήζεηο.  

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ ζπκβάιινπλ ζην Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 

2020 θαζώο εληζρύεη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία κεηαμύ ησλ 

λέσλ. πκβάιιεη επίζεο ζην νξόζεκν γηα ηα άηνκα κε κεησκέλεο επηδόζεηο 

ζε βαζηθέο δεμηόηεηεο (καζεκαηηθά θαη ηελ επηζηήκε) ζε 15%. Πξνσζεί ηελ 

επξσπατθή ζπλεξγαζία ζε ζρνιεία ζηνλ ηνκέα ησλ ηθαλνηήησλ, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ βαζηθή ηθαλόηεηα  γηα ηα καζεκαηηθά. 
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2. τόσορ 

 

ηόρνο ηνπ έξγνπ απηνύ είλαη ε αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο ζηε δηδαζθαιία 

θαη ηελ κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ κε ηε δεκηνπξγία δύν θύξησλ εξγαιείσλ 

πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σα εξγαιεία ζα 

δεκηνπξγεζνύλ κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηδάζθνπλ 

καζεκαηηθά ζε καζεηέο ειηθίαο 9-18. 

 

Σα δύν εξγαιεία είλαη: 

 

A.    MATHeatre: Γηδαζθαιία θαη κάζεζε καζεκαηηθώλ κέζσ 

καζεκαηηθνύ ζεάηξνπ 

 

B. MATHFactor: Γηδαζθαιία θαη κάζεζε καζεκαηηθώλ κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ καζεκαηηθώλ  

 

Απηέο νη λέεο κέζνδνη αλακέλεηαη λα αληαγσλίδνληαη κε ηα ζύγρξνλα 

ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ νη λένη ειηθίαο 9-18. Σν έξγν 

αλαπηύζζεηαη κέζσ ελλέα παθέησλ εξγαζηώλ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη 

κεξηθά από απηά. 

 

3. Καλέρ Ππακτικέρ στον Εςπυπαφκό Χώπο 

 

ε απηό ην παθέην εξγαζηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπιινγή πξαθηηθώλ ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν, ε νπνία αλαπηύρζεθε ζε ειεθηξνληθό εγρεηξίδην 

(e-book) κε δνκή επξεηεξίνπ θαηά πόζν αθνξά ηελ κέζνδν Α ή Β, αλ είλαη 

κειέηε, έθζεζε, πξαθηηθή, αμηνιόγεζε, βίληεν θ.α. ην εγρεηξίδην απηό 

κπνξεί λα βξεη θαλείο όηη έγηλε ή γίλεηαη ζηνλ ηνκέα απηό. 

 

Σν εγρεηξίδην ζε ηξέρνπζα έθδνζε βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ 

www.le-math.eu 
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4. MATHeatre 

Σν Μαζεκαηηθό Θέαηξν βαζίδεηαη ζε όινπο ηνπ θαλόλεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο αιιά κε αληηθείκελν πνπ λα ζρεηίδεηαη κε καζεκαηηθά θαη κε 

πξσηαγσληζηέο καζεηέο ειηθίαο 9-18 εηώλ. Απηό κπνξεί λα έρεη όιεο ηηο 

κνξθέο ζεάηξνπ όπσο δξάκα, θσκσδία, κνπζηθνρνξεπηηθό θ.α. 

Σν αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθώλ κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε κέξνο 

αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ή ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθώλ. Η δπζθνιία 

βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγία ησλ δηαιόγσλ ησλ καζεηώλ «εζνπνηώλ» ώζηε ην 

απνηέιεζκα λα δίλεη νινθιεξσκέλε καζεκαηηθή γλώζε.  

Η αξρηθή έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ νδεγηώλ «MATHeatre Guidebook» πνπ 

δεκνζηεύζεθε ην επηέκβξε ηνπ 2013 πεξηέρεη πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο θαη 

δείγκαηα ζεαηξηθώλ έξγσλ έηνηκα γηα ρξήζε ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.  

Σν έξγν πξνθήξπμε δηαγσληζκό ζπγγξαθήο ηέηνησλ έξγσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα δεκνζηεπζνύλ δείγκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ. Σν έξγν αλάπηπμε 

επίζεο έθδνζε κε ηίηιν «Μαζεκαηηθέο Ιζηνξίεο γηα Θέαηξν» νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απηό ην ζθνπό. 

Καηά ην δεύηεξν έηνο ηνπ έξγνπ πξνθεξύρζεθε Δπξσπατθόο δηαγσληζκόο 

κε δηεζλή ζπκκεηνρή  ΜΑΣΗeatre EUROPE 2014 ζηνλ νπνίν θαινύληαη 

ζρνιεία ή νξγαληζκνί ή νκάδεο καζεηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε δηάξθεηαο από 5-12 ιεπηώλ θαη κε ειάρηζην αξηζκό εζνπνηώλ 2 

θαη κέγηζην 10. ηελ πξώηε θάζε , από επηέκβξε 2013 κέρξη 7 

Φεβξνπαξίνπ 2014 νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαξηνύλ ην Μαζεκαηηθό Θέαηξν 

ζε u-tube κνξθή ζην δηαδίθηπν, κέζσ εηδηθήο πιαηθόξκαο. Μεηά από 

πξώηε αμηνιόγεζε ζα πξνζθιεζνύλ νη θαιύηεξνη πέληε ηνπιάρηζην ζε δύν 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ειηθηώλ , 9-13 θαη 14-18 γηα ηνλ ηειηθό πνπ ζα γίλεη 

ζην πιαίζην ηνπ καζεηηθνύ ζπλεδξίνπ EUROMATH 2014, από 24-28 

Απξηιίνπ 2014. 

Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ έξγσλ καζεκαηηθνύ ζεάηξνπ είλαη κέξνο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ νδεγνύ ζε δύν κνξθέο, ε κία γηα ρξήζε εληόο ζρνιηθήο 
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δξαζηεξηόηεηαο θαη ε άιιε ζε πεξίπησζε αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ 

όπσο ην MATHeatre Europe 2014. 

5. MATHFactor 

 

To MATHFactor είλαη δξαζηεξηόηεηα αηνκηθήο επηθνηλσλίαο ησλ 

καζεκαηηθώλ, δειαδή ν καζεηήο θαιείηαη λα παξνπζηάζεη θαη λα εμεγήζεη 

κέζα ζε κέγηζην ρξόλν 3 ιεπηώλ καζεκαηηθέο έλλνηεο, ζεώξεκα, εθαξκνγή, 

ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ, ηδηόηεηεο θ.α. κε εθιατθεπκέλε κνξθή ώζηε λα 

κπνξεί λα ην θαηαιάβεη θαη ν κε εηδηθόο ή ν πξσηνκαζείο καζεηήο. Η 

παξνπζίαζε δελ ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία πξνβνιήο θαη πίλαθα αιιά αλ 

ρξεηάδεηαη κηθξά αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ν καζεηήο κε ην έλα 

ρέξη.  

 

Μηα θαιή παξνπζίαζε αμηνινγείηαη γηα ην καζεκαηηθό πεξηερόκελν ηεο, γηα 

ηε ζαθήλεηα ζε όηη αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηώλ θαη ηελ πξσηνηππία 

ζηελ πξνζέγγηζε ώζηε λα γίλνπλ νη καζεκαηηθέο έλλνηεο θαηαλνεηέο θαη 

ελδηαθέξνπζεο θαη ην ηαιέλην πνπ ζα δείμεη ν καζεηήο ζηελ πξνθνξηθή ηνπ 

επηθνηλσλία θαη γιώζζα.  

 

Η όιε πξνζέγγηζε κνηάδεη κε ην γλσζηό ηειενπηηθό δηαγσληζκό X-Factor 

αιιά γίλεηαη κε αληηθείκελν ηα καζεκαηηθά. Η κέζνδνο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί σο εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ή ζε 

δεκόζην δηαγσληζκό. 

Καηά ην δεύηεξν έηνο ηνπ έξγνπ πξνθεξύρζεθε Δπξσπατθόο δηαγσληζκόο 

κε δηεζλή ζπκκεηνρή  ΜΑΣΗFactore EUROPE 2014 ζηνλ νπνίν θαινύληαη 

καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ κε παξνπζίαζε δηάξθεηαο 3 ιεπηώλ κέγηζην. 

ηελ πξώηε θάζε, από επηέκβξε 2013 κέρξη 7 Φεβξνπαξίνπ 2014 νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα αλαξηνύλ ηελ ΜΑΣΗFactor παξνπζίαζε ηνπ/ηεο ζε u-

tube κνξθή ζην δηαδίθηπν, κέζσ εηδηθήο πιαηθόξκαο. Μεηά από πξώηε 

αμηνιόγεζε ζα πξνζθιεζνύλ νη θαιύηεξνη πέληε ηνπιάρηζην ζε δύν 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο ειηθηώλ , 9-13 θαη 14-18 γηα ηνλ ηειηθό πνπ ζα γίλεη 
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ζην πιαίζην ηνπ καζεηηθνύ ζπλεδξίνπ EUROMATH 2014, από 24-28 

Απξηιίνπ 2014. 

Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεκαηηθώλ ηύπνπ 

MATHFactor είλαη κέξνο ηνπ εγρεηξηδίνπ νδεγνύ ζε δύν κνξθέο, ε κία γηα 

ρξήζε εληόο ζρνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ε άιιε ζε πεξίπησζε αλνηθηνύ 

δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

 

 

 

6. Πειπαματισμόρ και Αξιολόγηση 

Ο πεηξακαηηζκόο θαη αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζε δηάθνξεο θάζεηο θαη επίπεδα. 

MATHeatre EUROPE 2014 

MATHFactor EUROPE 2014  

Η όιε πξνζπάζεηα ζα πεηξακαηηζηεί ζε επίπεδν δηεζλνύο δηαγσληζκνύ ζε 

δύν ειηθηαθά επίπεδα (9-13 θαη 14-18) , ώζηε λα εμππεξεηείηαη ν ζηόρνο 

αιιά θαη ηα αλαγθαία θίλεηξα γηα λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζε καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηηθνύο. Ο δηαγσληζκόο πξνθεξύζζεηαη ην επηέκβξε ηνπ 2013 

κε ηελ πξώηε θάζε ζε “on-line” ζπκκεηνρή κέρξη 7 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη 

κεηά ηελ αμηνιόγεζε ζα δεκηνπξγεζεί ν θαηάινγνο ησλ θηλαιίζη νη νπνίνη 

ζα πξνζθιεζνύλ ζην δσληαλό ηειηθό ζην πιαίζην ηνπ EUROMATH 2014. 

ηε δηαδηθαζία ζα αμηνινγεζεί ε εκπινθή θαη δξαζηεξηόηεηα ησλ καζεηώλ 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαζώο θαη ν ξόινο θαη εληππώζεηο 

κε ζρόιηα γηα ηα εγρεηξίδηα νδεγνύο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

ππνζηήξημαλ ηνπο καζεηέο. 

Αμηνιόγεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη γηα ην δσληαλό ηειηθό θαη όια ηα 

απνηειέζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα βειηησζνύλ ηα εγρεηξίδηα νδεγνί 

γηα ηηο δύν κεζόδνπο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επόκελεο πξνθήξπμεο 
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ησλ δηαγσληζκώλ ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αεηθόξα αλάπηπμε ησλ 

παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ε απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο.   

Μέξνο ηεο αεηθνξίαο ηνπ έξγνπ απνηειεί επίζεο ε δεκηνπξγία πελζήκεξνπ 

επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνύο ην νπνίν ζα πξνζθέξεηαη 

σο ζεκηλάξην ηύπνπ Comenius ή Grundtvig θαη ζα εγγξαθεί ζηελ ζρεηηθή 

πιαηθόξκα ηνπ “Europa Course Base”. 
 

 

 

* πληνληζηηθό ίδξπκα ηνπ έξγνπ είλαη ε Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία-Cyprus 

Mathematical Society(CY-Gr. Makrides, A. Philippou, C. Papayiannis) καδί κε 12 

ζπλεξγάηεο από ηελ Κύπξν, Διιάδα, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Απζηξία, νπεδία, 

Γαιιία, Ιζπαλία, Σζερία, Βέιγην θαη Οπγγαξία. Οη ζπλεξγαδόκελνη θνξείο είλαη  

Thales Foundation of Cyprus(CY-A. Skotinos, P. kenderov, E. Christou), Charles 

University in Prague-Faculty of Education(CZ-J. Novotna, A. Jancarik, K. 

Jancarikova ), Loidl-Art (AT-H. Loidl), VUZF University(BG-S. Grozdev), 

“CALISTRAT HOGAS” National College Piatra-Neamt (RO-N. Circu, L-M 

Filimon), Lyckeskolan (SE-M. Manfjard Lydell), LEOLAB (ES-M. Munoz), 

Junior Mathematical Society Miskolc(HU-P. Kortesi), European Office of 

Cyprus(BE-CY-R. Strevinioti), Collège Saint Charles(FR-K. Treguer, E. 

Gueguen), National Technical University of Athens, Institute of Communication 

and Computer Systems(GR-K. Karpouzis), Com2go Ltd(CY-G. Economides, N. 

Nirou). 

  

 

 


