
 

Αγαπητοί γονείς , 

 Σας γνωρίζουμε ότι σκεφτόμαστε να οργανώσουμε στο σχολείο ένα Μαθηματικό εργαστήριο. Σκοπός μας 

είναι να γνωρίσουν οι μαθητές μερικά ιστορικά μαθηματικά θέματα, να έλθουν σε επαφή με προεκτάσεις των 

μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, στην τέχνη, σε άλλες επιστήμες και να αντιμετωπίσουν ενδιαφέροντα 

προβλήματα Μαθηματικών που έχουν παράδοξο ή απρόσμενο αποτέλεσμα.  

 Πιστεύουμε ότι οι μαθητές εκτιμούν κάθε τι που ξεφεύγει από τη ρουτίνα  και εντυπωσιάζονται από μια 

παρουσίαση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, δηλαδή κινητοποιούνται όταν έχουν κίνητρο μάθησης. Βασική πηγή 

εσωτερικής παρότρυνσης για τους μαθητές είναι η αίσθηση έκπληξης ή η εμφάνιση απρόσμενων αποτελεσμάτων. 

Όταν προκύπτουν αποτελέσματα που έρχονται σε αντίφαση με τις υπάρχουσες γνώσεις ή αντιλήψεις των μαθητών, 

προκαλείται μια σύγκρουση που μπορεί να οδηγήσει στην αναζήτηση νέων γνώσεων με στόχο την άρση της 

αντίφασης αυτής.  

 Θέλουμε λοιπόν μ' αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών, να αλλάξουμε μια κακή 

προδιάθεση μερίδας μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά, αλλά και να ενισχύσουμε την εσωτερική παρότρυνση των 

παιδιών που δείχνουν ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά, ώστε να απογειώσουν τις δυνατότητές τους.  

 Η συμμετοχή των μαθητών θα είναι, ασφαλώς, απολύτως εθελοντική· δεν θα έχει καμία  συσχέτιση με τη 

διαδικασία της διδασκαλίας και της αξιολόγησης τους μαθήματος των Μαθηματικών στα τμήματά τους. Θα μπορούν 

να συμμετέχουν μαθητές από όλες τις τάξεις.  

 Οι μαθητές που θα συμμετέχουν δεν θα έχουν καμία υποχρέωση για προετοιμασία στο σπίτι. Θέλουμε η 

ενασχόληση των μαθητών να αντιμετωπίζεται ως παιχνίδι κι όχι ως ένα επιπλέον καθήκον. Θέλουμε, παράλληλα, 

αυτό το παιχνίδι να είναι ωφέλιμο και εποικοδομητικό για τους μαθητές. 

 Η ώρα λειτουργίας του εργαστηρίου θα είναι η 7η διδακτική ώρα της Τρίτης, μετά τη λήξη του κανονικού 

ωραρίου για όλες τις τάξεις. Το εργαστήριο προγραμματίζεται να αρχίσει την Τρίτη 8 Oκτωβρίου 2019. 

 

 Με την επιστολή αυτή θέλουμε αφενός  να σας ενημερώσουμε για την πρόθεσή μας για τη λειτουργία του 

Μαθηματικού εργαστηρίου και αφετέρου να ζητήσουμε την έγκρισή σας για τη συμμετοχή των μαθητών και την 

παραμονή τους στο σχολείο την επιπλέον ώρα λειτουργίας του εργαστηρίου. Αν λοιπόν επιθυμείτε τη συμμετοχή του 

παιδιού σας στο εργαστήριο, παρακαλούμε συμπληρώστε τη δήλωση που ακολουθεί και στείλτε τη στο σχολείο ως 

τη Δευτέρα 7/10/2019.   

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

 Ο Διευθυντής      Οι καθηγητές μαθηματικών  

            Δημητριάδης  Ιωάννης 

                Χ. Αλαμάνος                                                                                                    Ρίζος Γεώργιος 

 
 

Κόψτε εδώ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΔΗΛΩΣΗ 

Ο/Η υπογραφ………    ………………………………………………….., κηδεμόνας  τ….    μαθητ…….   

……………………………………………………………….. της τάξης ……………………   τμήματος ………… 

δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχει το παιδί μου στο εργαστήριο Μαθηματικών, που θα γίνει στο 7ο Γυμνάσιο 

Κέρκυρας. 

Ο/Η  δηλ………… 

 

Υπογραφή:…………………………………………………………… 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Κέρκυρα, 26/09/2019 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 
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