
 

Πρόγραμμα «Γονείς και παιδιά στο ίδιο θρανίο» 

 

ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ*   

Η Ομάδα των Μαθηματικών Δημοτικής Εκπαίδευσης (σύμβουλοι και μέλη της συγγραφικής 
ομάδας) έθεσε σε εφαρμογή κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016, το πρόγραμμα 
Μαθηματικών «Γονείς και παιδιά στο ίδιο θρανίο». Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 145 
τμήματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης (από την Α’ μέχρι και τη Στ’ τάξη) σ’ όλη 
την Κύπρο. Κατά συνέπεια, εκτιμάται πως στο πρόγραμμα συμμετείχαν πέραν των 3000 
παιδιών και αντίστοιχα, πέραν των 3000 γονιών/κηδεμόνων. 

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των γονιών αναφορικά με τη νέα φιλοσοφία 
διδασκαλίας των Μαθηματικών, τους τύπους δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο 
μάθημα και τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης βασικών μαθηματικών εννοιών. 

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος οι αίθουσες διδασκαλίας έλαβαν μορφή 
βιωματικού εργαστηρίου. Κάθε γωνιά της τάξης κι ένας διαφορετικός κόσμος Μαθηματικών κι 
ένας διαφορετικός σταθμός μάθησης. Σε κάθε περίπτωση υπήρχαν 5-6 διαφορετικοί σταθμοί 
με δραστηριότητες. Οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους περνούσαν απ’ όλους τους σταθμούς (5-7 
λεπτά σε κάθε σταθμό) και συνεργάζονταν για την επίλυση των επιλεγμένων δραστηριοτήτων. 
Οι δραστηριότητες προέρχονταν από διάφορες ή και όλες τις θεματικές περιοχές του 
αναλυτικού προγράμματος (αριθμοί, άλγεβρα, γεωμετρία, μέτρηση, στατιστική-πιθανότητες) 
και αναδείκνυαν τον τρόπο με τον οποίο σημαντικές μαθηματικές διαδικασίες και 
ικανότητες  αναπτύσσονται στο μάθημα (π.χ., ποσοτική και αφηρημένη σκέψη, στρατηγική 
χρήση εργαλείων, διατύπωση και κρίση ισχυρισμών, λύση προβλήματος). 

Παράλληλα, το εν λόγω πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς εκπαιδευτικούς να κάνουν 
ένα βήμα μπροστά! Να ανοίξουν τις τάξεις τους στους γονείς και να θέσουν τις βάσεις για 
ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ οικογένειας και σχολείου. 



Περισσότερο κερδισμένοι από το πρόγραμμα εμείς οι ίδιοι… Τα μέλη της Ομάδας των 
Μαθηματικών! Είδαμε γονείς να προβληματίζονται, να καταλαβαίνουν και σε πολλές 
περιπτώσεις να δακρύζουν. Είδαμε παιδιά να ενθουσιάζονται, να παθιάζονται, να παίζουν 
Μαθηματικά με τους γονείς τους! Ήμασταν παρόντες την ώρα που χρωματίζονταν με τα πιο 
έντονα χρώματα, παιδικές αναμνήσεις! 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τις/τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα 
παιδιά, που ταξίδεψαν φέτος μαζί μας στον όμορφο κόσμο των Μαθηματικών! Ιδιαίτερα 
ευχαριστούμε τις/τους εκπαιδευτικούς, που κοπίασαν για την οργάνωση των αιθουσών και την 
ανάπτυξη του υλικού. Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσουμε τον ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ, όπως επίσης και 
την Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Λεμεσού, που αγκάλιασαν και στήριξαν την όλη 
προσπάθεια της Ομάδας των Μαθηματικών! 

Έπεται συνέχεια… 

*Σύμβουλος Μαθηματικών 

 


