
 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κάλλια Παυλοπούλου 

Παραμύθι και Μαθηματικά; Μήπως θα διαβάζουμε παραμύθια με μαθηματικό περιεχόμενο; Ή μήπως 

θα μάθουμε να διαβάζουμε τα μαθηματικά σαν παραμύθι;! 

Πρώτη χρονιά φέτος στο σχολείο μας προσπαθήσαμε μέσω της κριτικής ανάγνωσης των 

παραμυθιών να αναπτύξουμε και κοινωνικές ευαισθησίες, παράλληλα με τις μαθηματικές ικανότητες. Ένας 

παράλληλος στόχος ήταν να γίνουμε ικανοί να «μεταφράσουμε» ένα μέρος του κειμένου σε συμβολική 

γλώσσα, χωρίς να επηρεαστούμε από τη συνήθεια της «γραμμικής» ανάγνωσης. Οι προηγούμενες έρευνές 

μας αλλά και η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθειά μας. 

Κυρίως, όμως, ήταν η δημιουργικότητα και οι εμπνεύσεις των παιδιών που «απογείωσαν» τον όμιλο 

ξεπερνώντας τις προσδοκίες μας! 

Η ομάδα μας αποτελούταν από 21 μαθητές, -τριες (15 της Β’ και 6 της Α’ Γυμνασίου) και 

μοιραστήκαμε σε 6 μικρότερες ομάδες. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς … 

…γίναμε λύτες προβλημάτων μέσα σε σενάρια 

παραμυθιού, 

 
 

…γίναμε καθηγητές δημιουργώντας τις δικές μας 

εκφωνήσεις προβλημάτων,  

 

…γίναμε κατασκευαστές επιτραπέζιων παιχνιδιών 2 

και 3 διαστάσεων! 

 

…γίναμε συγγραφείς παραμυθιών ακολουθώντας 

τον κ. Ακρίδα στις περιπέτειές του,  

 
…γίναμε εικονογράφοι, 

 

…γίναμε βιβλιοδέτες, μαθαίνοντας να ράβουμε μόνοι 

μας το αναμνηστικό βιβλιαράκι του ομίλου μας! 

      
 

Συνεργαστήκαμε με τους ομίλους  «Μαθηματικών και 

Φυσικής», «Κινηματογράφου» και «Διαπροσωπικών 

σχέσεων εφήβων» και ταξιδέψαμε μαζί στην Ιταλία… 

 

…και ανακαλύψαμε στα μεσαιωνικά σοκάκια της 

Σιένα πώς δημιουργείται η μαρμαρογραφία στο χαρτί 

(marble paper)! 

 



Κι έτσι, ολοκληρώσαμε το δικό μας εικονογραφημένο παραμύθι με τίτλο:  

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ! 

Στην πορεία μας αυτή είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε από κοντά και να μιλήσουμε με … 

 

…τον κ.Παναγιωτάκη, συγγραφέα του 

«Μικρόκοσμου» (εκδ. Πατάκη) και άλλων πολλών 

διηγημάτων, 

 
 

…τον κ.Πατρώνη, μαθηματικό από το Πανεπιστήμιο 

της Πάτρας, αλλά και εμπνευστή του κ.Ακρίδα που 

τον συνοδέψαμε στις περιπέτειές του γράφοντας το 

δικό μας παραμύθι, 

 

 
 

…την κ.Γεωργιάδου, φιλόλογο, που επιμελήθηκε με 

ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμό τα κείμενά μας 

 

 
 

και την κ.Χοχλιδάκη, εικονογράφο, που μας έμαθε 

τεχνικές βιβλιοδεσίας και εικονογράφησης 

προκειμένου να «εκδώσουμε» το δικό μας παραμύθι! 

 

 
 

Το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι αισθανθήκαμε όλοι μας μια ομάδα, κι αυτό φάνηκε από 

το σενάριο το οποίο προέκυπτε βελτιωμένο σε κάθε συνάντηση από τη συζήτηση που κάναμε  

μεταξύ μας και τη συνεργασία των ομάδων. Έτσι, τα στοιχεία που πρόσθετε ο καθένας μας στην 

ιστορία έδωσαν μια ενιαία μορφή στο παραμύθι μας, παρότι γράφτηκε από 21 διαφορετικά 

άτομα!!!! Μέσα από αυτό το κλίμα προέκυψε κι ένας νέος ήρωας, από τα ίδια τα παιδιά, ο κ.Αψίδας, 

ο οποίος βρέθηκε στο δρόμο του κ. Ακρίδα.... Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για όλους μας! 

 

Καλό μας καλοκαίρι, αναμένοντας εναγωνίως σε ποιον θα δώσει τον Σεπτέμβρη τη σκυτάλη 

ο κύριος Ακρίδας…! 

  


