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"MathTree" -Το δένδρο των Μαθηµατικών. 

Ένα διδακτικό-διεπιστηµονικό  εργαλείο για τη προσέγγιση των 
Μαθηµατικών. 

 

∆ηµητρακοπούλου  Στέλλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ 03-Μαθηµατικός 

 

Περίληψη: Γνώση είναι µια πολύπλευρη κατάκτηση η οποία απαιτεί συγκεκριµένη παιδαγωγική 
διαδικασία για να δοµηθεί σωστά. Και η διαδικασία αυτή βασίζεται εν πολλοίς στη σφαιρική και 
διεπιστηµονική προσέγγιση του κάθε γνωστικού αντικειµένου Σε µια προσπάθεια να  
προσεγγίσουµε αυτή τη  γνώση από µια περισσότερο ενεργή και διερευνητική σκοπιά  και να τη 
συνδέσουµε µε την καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα, βρίσκουµε γέφυρες επικοινωνίας και 
δίαυλους σύνδεσης της Επιστήµης των Μαθηµατικών µε άλλες µορφές Τεχνών & Επιστηµών. Η 
πρόταση αυτή διαπνέεται από τη φιλοσοφία ότι όλα τα παιδιά µπορούν να µάθουν µε επιτυχία 
φτάνει να ανακαλύψουν τον δικό τους τρόπο µάθησης Κάθε παιδί έχει ένα ξεχωριστό ταλέντο µέσα 
του που περιµένει να εντοπιστεί και να αναδειχθεί. Προφανώς υπάρχουν διαφορές από µαθητή σε 
µαθητή, θεωρούµε  όµως ότι όλα τα παιδιά είναι ικανά και ότι οι δυνατότητες τους είναι 
απεριόριστες. Ο τρόπος  µε τον οποίο µαθαίνουµε καλύτερα, όπως και το τι µαθαίνουµε και πόσο 
γρήγορα το µαθαίνουµε διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Αυτό που για ένα παιδί λειτουργεί 
αποτελεσµατικά, για κάποιο άλλο είναι πρόβληµα. Αναγκάζοντας τα παιδιά να ακολουθούν όλα τον 
ίδιο τρόπο διδασκαλίας αγνοώντας τους ιδιαίτερους τρόπους µάθησης του καθενός, τα αδικούµε. 
Με το εργαλείο αυτό προσπαθούµε να αµβλύνουµε τις αντιξοότητες αυτές και να τα βοηθήσουµε να 
αλλάξουν στάση και συναισθήµατα  απέναντι  στα Μαθηµατικά. 

 

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Yλοποιούµε στο σχολείο µας το πρόγραµµα αυτό, ένα διδακτικό- διεπιστηµονικό   
εργαλείο µε σκοπό να βοηθήσουµε τα παιδιά να ανακαλύψουν και   να   προσεγγίσουν 
τον κόσµο των Μαθηµατικών µέσα από άλλες µορφές Επιστηµών και Τεχνών.  

   Η εξακτίνωση των αντικειµένων ποικίλλει ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τα 
ερεθίσµατα των µαθητών, την διδακτική ύλη όπως επίσης και την τρέχουσα 
επικαιρότητα .Ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένους από τους τοµείς αυτούς : τις Φυσικές 
Επιστήµες, την Αστρονοµία, το Σκάκι, την Ιστορία των Μαθηµατικών ως Επιστήµη και 
ως ιστορικές προσωπικότητες, τη Μαθηµατική Λογοτεχνία, τη  Γλυπτική, τη  
Ζωγραφική, τα Παιχνίδια Ευφυΐας, τη Μουσική , την Πληροφορική. 

 Οι δραστηριότητες αυτές προστέθηκαν σταδιακά και δεν επαναλαµβάνονται οι ίδιες 
κάθε χρόνο, εκτός από κάποιες βασικές, και προσπαθούµε συνεχώς να εµπλουτίζονται µε 
νέες θεµατικές ενότητες. Οι τέσσερεις πρώτες υλοποιούνται κατά κύριο λόγο στην ώρα 
των Μαθηµατικών ενώ οι υπόλοιπες στις ώρες των  καθηγητών των αντίστοιχων 
ειδικοτήτων που συµµετέχουν. 

 
 

• ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 
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Είναι προφανές ότι το σύστηµα της τυπικής εκπαίδευσης  και κυρίως το ενιαίο 
υποχρεωτικό σχολείο  καλείται να ανασυγκροτηθεί  και να ασχοληθεί ιδιαίτερα µε όσους 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα ένταξης µέσα από διαδικασίες  σχολικής αποτυχίας, 
διάκρισης και διαρροής. Χρειάζεται ανασύνταξη του σχολείου  µπροστά στις νέες 
προκλήσεις  µε µια συγκροτηµένη παρέµβαση  µε καινοτόµες  πρωτοβουλίες  και µε τη 
συστηµατική  συµβουλευτική : τη συµβουλευτική εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Ο 
ρυθµός µε τον οποίο η νέα γνώση παράγεται σε πολλές επιστήµες είναι πρωτόγνωρος. 
Ένα νέο γνωστικό τοπίο µορφοποιείται, ένα τοπίο στο οποίο το σχολείο πρέπει να 
προσαρµόζεται συνεχώς. Γνώσεις κατακερµατισµένες δε συνιστούν γνώση. Η γνώση 
είναι µια πολύπλευρη κατάκτηση η οποία απαιτεί συγκεκριµένη παιδαγωγική διαδικασία 
για να δοµηθεί σωστά. Και η διαδικασία αυτή βασίζεται εν πολλοίς στη σφαιρική και 
διαθεµατική προσέγγιση του κάθε γνωστικού αντικειµένου , που δίνει µεγάλη σηµασία 
στο ρόλο του κινήτρου στη µάθηση, γεγονός που συµβάλλει στην ουσιαστική εµπλοκή 
του παιδιού στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτό αφορά τη δηµιουργία κυρίως εσωτερικών 
κινήτρων, όπως το ενδιαφέρον για ένα θέµα , η περιέργεια , η αναγνώριση της 
προσφοράς του κάθε µαθητή και κυρίως η βελτίωση της αυτοεκτίµησής του. 
Επιδιώκουµε οι µαθητές να έχουν µια σφαιρική πληροφόρηση σε σύγχρονα ζητήµατα, να 
διαµορφώνουν οι ίδιοι µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της πραγµατικότητας και να 
αναπτύσσουν έναν εποικοδοµητικό προβληµατισµό. Σκοπός µας είναι να 
συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι οι πολυποίκιλες δραστηριότητες του ανθρώπου, 
ανέκαθεν αλλά και τώρα,  συνδιαλέγονται και αλληλοσυµπληρώνονται. Η πληροφόρηση, 
η ενηµέρωση, ο γόνιµος διάλογος, η καλλιέργεια της κρίσης µέσα από διάφορους τοµείς 
και αντικείµενα, που εµπλέκουν την επιστήµη των Μαθηµατικών, είναι βασικός στόχος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
 

• ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Η υλοποίηση επιτεύχθηκε µέσα από την εφαρµογή οργανωµένων 

δραστηριοτήτων που ορισµένες από αυτές έµοιαζαν µε παιχνίδια προσφέροντας στους 
µαθητές  τα κατάλληλα ερεθίσµατα για να µαθαίνουν πιο γρήγορα, πιο άνετα, πιο 
αποτελεσµατικά και να θυµούνται περισσότερα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι 
παρακάτω : 

 
       3.1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙ 

Η δοµή και η φύση του σκακιού είναι στενά συνδεδεµένη µε πολλούς κλάδους των 
Μαθηµατικών. Πολλά συνδυαστικά και τοπολογικά προβλήµατα είναι γνωστά και 
εδώ και χρόνια  χρησιµοποιήθηκαν σα βάση για τις θεωρίες στρατηγικής που 
θεωρούνται πρόδροµος της θεωρίας των παιγνίων. Η πιο σηµαντική όµως 
µαθηµατική πρόκληση του σκακιού είναι η ανάπτυξη αλγορίθµων που µπορούν να 
παίξουν σκάκι. Μερικά από τα κοινά χαρακτηριστικά τους είναι η συνθετική και 
αναλυτική ικανότητα, η ικανότητα  κατασκευής  και  ανάπτυξης λογικών 
(µαθηµατικών)  επιχειρηµάτων , σχεδίασης και µελέτης  ενός προβλήµατος και  
ανάλυσης των δεδοµένων που προκύπτουν , κατανόησης και  κατασκευής 
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αποδείξεων, εφαρµογής της γνώσης στην πράξη, αυτόνοµης εργασίας όπως και η 
δεξιότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Στο σχολείο µας εφαρµόζουµε το πρόγραµµα «Μαθηµατικά και Σκάκι» από το 2004. 
Αρχικά σε συνεργασία µε τη Σκακιστική Ένωση Βόλου, που µας βοήθησε στη 
διοργάνωση του πρώτου τουρνουά και στη συνέχεια µε απόλυτη αυτονοµία και 
συνεργασία των µαθητών. Να σηµειώσουµε ότι δεν γίνονται µαθήµατα σκάκι στο 
σχολείο. Τα παιδιά µε τη µέθοδο της αλληλοδιδακτικής µαθαίνουν σκάκι (οι αρχάριοι 
από τους προχωρηµένους), µε προφανή και πολλαπλά γι αυτούς οφέλη.  

 
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Αν διατρέξουµε  την Ιστορία των Μαθηµατικών και την Ιστορία της Αστρονοµίας από 
την Αρχαιότητα ως σήµερα θα διαπιστώσουµε ότι οι µεγαλύτεροι Μαθηµατικοί ήταν και 
οι  µεγαλύτεροι Αστρονόµοι και αντίστροφα. Ορισµένα από τα κοινά  χαρακτηριστικά 
των δυο επιστηµών είναι η χρήση της Τριγωνοµετρίας , των Τηλεσκοπίων , των 
Προγραµµάτων  Στατιστικής, η καταγραφή   µετρήσεων, η επίλυση εξισώσεων για τη 
διατύπωση-δηµιουργία προβλέψεων και τον έλεγχο των θεωριών που προκύπτουν. 

 Με αφορµή τον εορτασµό το 2009 ως Παγκόσµιο Έτος Αστρονοµίας πραγµατοποιήθηκε  
επίσκεψη των µαθητών στην έκθεση  Αστρονοµίας που διοργάνωσε η Εταιρεία 
Αστρονοµίας και ∆ιαστήµατος Βόλου. Πλανητάρια, τηλεσκόπια, αστρονοµικοί χάρτες, 
προσοµοίωση έκλειψης ηλίου-σελήνης εντυπωσίασαν ιδιαίτερα τα παιδιά. Επίσης οι 
µαθητές παρακολούθησαν την προβολή στο Πλανητάριο του  Ευγενίδειου Ιδρύµατος της 
ταινίας «Το Βίαιο Σύµπαν» και στην αίθουσα προβολών του σχολείου µας τη ταινία 
«SPACE  ODYSSEY  2» ,ένα µυθοπλαστικό ταξίδι στον πλανήτη Πλούτωνα. 

3.3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
Ιστορία των Μαθηµατικών είναι η εξέλιξη τους µέσα στο χρόνο ως επιστήµης,  όπως 
επίσης των  γεγονότων που τα χαρακτηρίζουν   και των προσώπων που συνδέονται 
µε αυτά. Η παράλληλη χρησιµοποίησή της στο µάθηµα διεγείρει τη φαντασία των 
µαθητών, τα βοηθά  να θυµηθούν και να συνδυάσουν πιο εύκολα το γνωστικό τους 
αντικείµενο. Αφορµές µπορούν να αποτελέσουν το σχολικό εγχειρίδιο, επιστηµονικά 
ή µη γεγονότα της καθηµερινότητας, όπως επίσης η  παράλληλη βιβλιογραφία ή 
ταινιοθήκη.  
Η υλοποίηση έγινε ως εξής : αναζήτηση  ανάλογου υλικού στο διαδίκτυο από 
µαθητή,  αναπαραγωγή , συζήτηση και εξαγωγή συµπερασµάτων στην τάξη και 
βεβαίως επιβράβευση της προσπάθειας του. 
 

3.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ 
Τι είναι τα Μαθηµατικά  & η Αφήγηση; Μια προσχηµατική µυθοπλασία που 

γράφεται όχι βεβαίως για να παρουσιαστεί ο µύθος , αλλά ως πρόσχηµα για να 
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παρουσιαστεί η επιστηµονική γνώση. Ο Μύθος περιέχει Μαθηµατικά αλλά δεν µας 
διδάσκει Μαθηµατικά, µας βοηθά να τα διδάξουµε . 

Γνωρίζουµε βεβαίως πόσο δύσκολη έως ανύπαρκτη είναι στις µέρες µας η επαφή 
των παιδιών µας µε τον έντυπο λόγο. Το διαδίκτυο αλλά και κάθε µορφή ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού έχουν κατακλύσει τον ελεύθερο και µη χρόνο τους µε τις γνωστές 
,καταστροφικές πολλές φορές,  συνέπειες. Σε µια προσπάθεια να έρθουν σε επαφή µε το 
βιβλίο, την περασµένη χρονιά τους προτάθηκε το βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη 
«Πυθαγόρεια Εγκλήµατα». ∆ιαβάσαµε αποσπάσµατα του βιβλίου που είχαν σχέση µε τα 
Μαθηµατικά, µεταφερθήκαµε στο κλίµα του συνεδρίου του Παρισιού, γνωρίσαµε 
µεγάλους µαθηµατικούς της εποχής, ποια προβλήµατα έθεσαν.  

Τα οφέλη ήταν πρωτίστως η επαφή µε το βιβλίο και ιδιαίτερα µε τη µαθηµατική 
λογοτεχνία, που γνωρίζει µεγάλη άνθιση στις µέρες µας και η παρακίνηση και το 
ενδιαφέρον µελών του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (γονείς , αδέλφια ) για 
αντίστοιχα θέµατα.  

 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Στα σχολικά βιβλία οι µαθητές συναντούν προβλήµατα Φυσικής, απλά ή και πιο 
δύσκολα, τα οποία αφού επιλύσουν το φυσικό µέρος τους  καλούνται να το αναγάγουν 
σε µαθηµατικό πρόβληµα προς επίλυση. Βιωµατικά συνειδητοποιούν την άρρηκτη και 
προφανή σχέση των δυο επιστηµών την οποία και είδαν να εφαρµόζεται  στη 
∆ιαδραστική Έκθεση Επιστήµης και Τεχνολογίας του Ευγενίδειου Ιδρύµατος την  οποία 
περιηγήθηκαν, µε τη βοήθεια συναδέλφου καθηγητή Φυσικής. Η ανάπτυξη των 
διαδραστικών εκθεµάτων που φιλοξενούνται στη ∆ιαδραστική Έκθεση Επιστήµης και 
Τεχνολογίας έγινε σε συνεργασία µε την Cité des Sciences et de l´ Industrie, ενός από τα 
µεγαλύτερα και πλέον πρωτοπόρα ιδρύµατα στο χώρο της επιστηµονικής 
µουσειολογίας.Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας που διαπνέει τη λειτουργία των 
εκθεµάτων είναι να εµπνεύσουν την αγάπη για τη διδασκαλία, αλλά και τη µάθηση 
τεχνικών και επιστηµονικών θεµάτων, µε ελεύθερο και ευχάριστο τρόπο. Η έκθεση 
χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Ύλη και Υλικά,  Επικοινωνία και Ήχος, Εικόνα και 
Βιοτεχνολογία. 

Επίσης  επισκέφθηκαν την έκθεση Νανοτεχνολογίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και 
εντυπωσιάστηκαν από τη χρησιµότητά της όπως και τη χρήση των νανοϋλικών  στη 
σύγχρονη πραγµατικότητα. Νανοτεχνολογία είναι ένας όρος ο οποίος χρησιµοποιείται 
για να περιγράψει τη δηµιουργία και χρήση λειτουργικών δοµών µεγέθους µεταξύ 1 και 
100 νανοµέτρων, της τάξεως δηλαδή του 10-9 µέτρων.  

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ - ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ  ΕΥΦΥΙΑΣ 
Τα µαθηµατικά παιχνίδια µας βοηθούν να αναπτύξουµε τη φαντασία µας, µας 

µαθαίνουν να ακολουθούµε µια λογική σειρά σκέψης και  κάποια από αυτά µας ζητούν 
να ανακαλύψουµε το µαθηµατικό «κόλπο» στο οποίο βασίζονται κ.λπ. Έτσι κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς οι µαθητές ασχολήθηκαν  µε τα : Tangram –( Στοµάχιον  του 
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Αρχιµήδη) , τον Πύργο του Ανόι (Tower of Hanoi), Solitaire - Σταυρό του µάστορα,  το 
πέρασµα του διαβόλου, Κύβο του Rubik,  κ.α. 

 
 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗ  
Επισκεφθήκαµε τη µεγάλη αναδροµική έκθεση του γλύπτη Γ.Ζογγολόπουλου που 

διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στα έργα του 
καλλιτέχνη από ειδικευµένες µουσειοπαιδαγωγούς του Μεγάρου και ανακάλυψαν µε τη 
βοήθειά τους τα µαθηµατικά-γεωµετρικά σύµβολα-σχήµατα, που τους καλούσαν σε 
ζωντανό διάλογο. Κύκλοι, σφαίρες, σφαιρικά τρίγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραµµα, 
κύλινδροι όλα µαζί συνέθεταν το puzzle της δουλειάς του καλλιτέχνη. Γεωµετρικά 
σχήµατα και στερεά που αφηρηµένα εµβαδοµετρούν ή κυβίζουν στο µάθηµα  της 
Γεωµετρίας-Στερεοµετρίας παρουσιάζονταν ζωντανά µπροστά τους, εκτός βιβλίων και 
τετραδίων, τους προκαλούσαν να τα αγγίξουν, να έρθουν σε επαφή  µαζί τους. 
Παρατήρησαν πως όσο βαρετά και ανιαρά  γίνονται κάποιες φορές στη σχολική τάξη, 
παρολαυτά  ενέπνευσαν το έργο του γλύπτη και έτσι διαπίστωσαν τη  σύνδεση 
Μαθηµατικών και Γλυπτικής. Στη συνέχεια συµµετείχαν σε βιωµατικό εργαστήρι όπου 
καθοδηγούµενα από τις µουσειοπαιδαγωγούς κατασκεύασαν µε απλά υλικά (φελιζόλ, 
σύρµα, χαρτόνι)  δικής τους έµπνευσης έργα, τα οποία και εξέθεσαν στο φουαγιέ του 
σχολείου.  
 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
Από τις απαρχές της καλλιτεχνικής έκφρασης του ανθρώπου  τα γεωµετρικά 

σχήµατα και οι φόρµες µε µαθηµατική  δοµή κυριαρχούσαν σε όλες τις εκφάνσεις της 
δηµιουργίας του. Ιδιαίτερα στις  αρχές του 1900  οι  θεµελιώδεις ανακαλύψεις  σε 
φιλοσοφικό και µαθηµατικό επίπεδο µε κύριο εκπρόσωπο τον µεγάλο µαθηµατικό και 
φιλόσοφο Henri Poincaré προκάλεσαν µια έκρηξη τόσο στο χώρο των Επιστηµών  όσο 
και στον χώρο των Τεχνών. Το κίνηµα του κυβισµού µε κύριο εκπρόσωπο τον Picasso 
θεµελίωσε ουσιαστικά και σήµανε την απαρχή της µοντέρνας τέχνης, µετεξελίξεις της 
οποίας βρίσκουµε σε διάφορα κινήµατα της αφηρηµένης  και  γενικότερα της σύγχρονης 
τέχνης. Σε  συνεργασία µε τον καθηγητή των καλλιτεχνικών και µε αφορµή το βιβλίο 
των Εικαστικών, όπου γίνεται αναφορά στο κίνηµα του αφηρηµένου εξπρεσιονισµού,  οι 
µαθητές  ζωγράφισαν έργα εµπνευσµένα από το έργο των µεγάλων ζωγράφων Mark 
Rothko και Jackson Pollock τα οποία και εξέθεσαν στο σχολείο. Το υλικό θα 
χρησιµοποιούνταν για την έκδοση ηµερολογίου την επόµενη σχολική  χρονιά .  

 
 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Την τρέχουσα σχολική χρονιά ζητήσαµε από τα παιδιά να καταθέσουν το καθένα 

από µια «ιδέα», αυτό που θα τους ερχόταν αµέσως στο µυαλό στο άκουσµα της λέξης 
«Μαθηµατικά», κάτι που τους είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Στη συνέχεια συλλέξαµε 
το υλικό, το µετατρέψαµε σε µορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και δηµιουργήθηκε  
ένα διαδραστικό παιχνίδι  που προσπαθεί µε ευχάριστο τρόπο να ξαναθυµίσει αλλά και 
να  διευρύνει το φάσµα των γνώσεων τους.  
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Για την υλοποίηση του διαδραστικού παιχνιδιού επιλέχτηκε το περιβάλλον Microworlds 
Pro, ένα εξελληνισµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον της γλώσσας LOGO, που 
διδάσκεται στους µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου.   
Έτσι οι µαθητές προσέγγισαν  διαθεµατικά τον στόχο της δηµιουργίας ενός παιχνιδιού 
γνώσεων (τύπου Trivial Pursuit) στα Μαθηµατικά και ταυτόχρονα εξασκήθηκαν στις 
αρχές του προγραµµατισµού. 

• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΜΟΥΣΙΚΗ 
«Από τον Πυθαγόρα το Σάµιο στον  Ιάννη Ξενάκη - από το µονόχορδο στο  Gendyn». Τα 
παιδιά συνέλεξαν αρχικά υλικό που συνδέει τη Μουσική και Μαθηµατικά και στη 
συνέχεια κατασκεύασαν το µονόχορδο του Πυθαγόρα. Παρατήρησαν τη χρήση της 
τετρακτύος και των  ιερών αναλογιών . Μελέτησαν επίσης  την προσωπικότητα του 
Ξενάκη και το πώς κατάφερε να συγκεράσει τις δυο αυτές  µεγάλες επιστήµες-τέχνες. 

4 . ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΟΦΕΛΗ  
 

 Οι µαθητές ανακάλυψαν µέσα από τον πραγµατικό κόσµο  την οµορφιά   της 
Μαθηµατικής  Σκέψης, περιόρισαν  κατά το δυνατόν τη Μαθηµατικοφοβία    τους, 
συνειδητοποίησαν ότι  µάθηση είναι η αλλαγή του    τρόπου που σκεπτόµαστε, 
αξιοποίησαν  τις γνώσεις και τις  εµπειρίες τους. Παράλληλα δηµιουργήθηκε  το 
κατάλληλο έδαφος ώστε να      δραστηριοποιηθούν ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά      
τους. Ωφελήθηκαν  όλοι , αλλά  κυρίως οι «αδύνατοι»   µαθητές οι οποίοι 
δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τους  ρυθµούς της τάξης και αδικούνται από τις 
παραδοσιακές διδακτικές µεθόδους.  

Για τον διδάσκοντα τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς µια ολοκληρωµένη διδακτική 
προσέγγιση απαιτεί συνεχή ενηµέρωση όχι µόνο πάνω στο αντικείµενο που καλείται 
να διδάξει αλλά σφαιρικότερα πάνω σε πολλά και ποικίλα ζητήµατα που θα 
µπορέσουν να ελκύσουν το ενδιαφέρον των µαθητών.  

Επιπλέον, στη σχολική µονάδα αναπτύχθηκε η συνεργατικότητα χάρη στη 
συµµετοχή των παρακάτω καθηγητών  :  

Ζήση  Γιώργου - Καλλιτεχνικών, Βατζόλα Φωτεινής – Φυσικού, Σολδάτου  Νίκου -  
Πληροφορικής, Πατιού Βάσως– Μουσικής,  Φασουράκη  Περικλή – Τεχνολογίας. 
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