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Σημείωμα του συγγραφέα 

Η συνεργασία μου με μαθητές Λυκείου που αντιμετώπιζαν γενικές αλλά και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
με ώθησε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τα Μαθηματικά στην ηλικία αυτή είναι μόνο 
η κορυφή του παγόβουνου. Αυτό, λοιπόν, που έπρεπε να κάνω ήταν να διεισδύσω στο πρόβλημα, προκειμέ-
νου να εντοπίσω την απαρχή των δυσκολιών αυτών. προσανατολίστηκα αρχικά στο Γυμνάσιο αλλά γρήγορα 
συνειδητοποίησα ότι το εναρκτήριο λάκτισμα πρέπει να γίνει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί όπου 
θεμελιώνονται οι μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες – εκεί όπου οι μαθητές έρχονται σ’ επαφή με τα πρώιμα 
Μαθηματικά. τότε, ανάλογα με τον τρόπο διδασκαλίας, οι μαθητές είτε ακολουθούν παθητικά συγκεκριμένες 
οδηγίες, απομνημονεύοντας κανόνες χωρίς να τους κατανοούν, είτε συμμετέχουν ενεργά θέτοντας ερωτήμα-
τα και επιχειρήματα. πλέον, είμαι πεπεισμένος ότι οι δυσκολίες στα Μαθηματικά πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται 
μεθοδικά και στοχευμένα με αφετηρία τις θεμελιώδεις έννοιες που δεν έχουν κατακτηθεί στο Δημοτικό, ανε-
ξάρτητα από την ηλικία του κάθε μαθητή. Έτσι, εντοπίζοντας τις ελλείψεις του κάθε μαθητή από το αρχικό αυτό 
στάδιο προωθούμε την ουσία των Μαθηματικών στηριζόμενοι στις υπάρχουσες γνώσεις του. Άλλωστε, όσο 
πιο νωρίς ο μαθητής έρθει σε επαφή με αυτή την προσέγγιση των Μαθηματικών, τόσο πιο νωρίς θα ελευθε-
ρώσει τη σκέψη του. Η δημιουργία του προγράμματος «Οι αριθμοί … πέρα απ’ τους κανόνες» προέρχεται 
πρώτα απ’ όλα απ’ την ανάγκη μου ως ενεργού εκπαιδευτικού να κατανοώ την ουσία των όσων διδάσκω. Μετά 
την ολοκλήρωση της εφαρμογής του παρόντος προγράμματος, προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας αντίστοιχου 
προγράμματος για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που έχει ήδη δρομολογηθεί.

«Πες μου και θα το ξεχάσω, δείξε μου και θα το θυμηθώ,  
κάνε με να συμμετέχω και θα το καταλάβω.» 

Κινέζικη παροιμία
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