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 Φέτος στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου λειτούργησε για πρώτη φορά μια 

Μαθητική Λέσχη Ανάγνωσης με θέμα τα Μαθηματικά.  

Το βιβλίο το οποίο προτάθηκε από τις καθηγήτριες Μαθηματικών που 

συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα ήταν «Το Πειραχτήρι των 

Αριθμών/ Ένα βιβλίο για να τα έχουμε καλά με τα Μαθηματικά», 

του Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ σε μετάφραση Μαρίας 

Αγγελίδου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 

       Στη Λέσχη Ανάγνωσης συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από 

τμήματα και των τριών τάξεων του σχολείου. Στις συναντήσεις μας 

είχαμε όλοι διαβάσει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου, ενώ 

κάποιος είχε αναλάβει την παρουσίαση αυτού του κεφαλαίου με σκοπό 

την επεξήγηση και την εμβάθυνση των μαθηματικών θεμάτων που 

ασχολιόταν.  Την 8η νύχτα επέλεξε να παρουσιάσει στη λέσχη μας ο 

συνάδελφος Περικλής Παυλάκος. 

        Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας γινόταν ανταλλαγή 

εντυπώσεων και κατάθεση προβληματισμών. Με την παρακολούθηση 

τόσο των powerpoint τα οποία είχαν δημιουργήσει οι παρουσιαστές 

των κεφαλαίων όσο και κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού με 

θεματική τα Μαθηματικά, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να 

προσεγγίσουν μαθηματικές έννοιες πέρα από τη διδακτέα ύλη του 

σχολείου.  



          Στις 25-4-2018, η Λέσχη μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική 

επίσκεψη στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης μας με ξεναγό στη 

‘διαδραστική’ διαδρομή μας την αρχαιολόγο Κάλλια Νικολιδάκη,  

στο Info Point του Δήμου Ηρακλείου και στη Βικελαία Βιβλιοθήκη 

όπου μας υποδέχτηκε ο έφορος Δημήτρης Σάββας.  

          Στο κλείσιμο της Λέσχης έγινε ανώνυμη αξιολόγηση του 

προγράμματος από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Επίσης, 

δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες πόστερ εμπνευσμένα από το 

βιβλίο και πιο συγκεκριμένα με φράσεις για τα Μαθηματικά όπως τα 

βλέπει το Πειραχτήρι των Αριθμών και ο μικρός Ρόμπερτ. Τα πόστερ 

αναρτήθηκαν σε κατάλληλο χώρο του σχολείου για να υπάρξει η 

απαιτούμενη διάχυση σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.  

 

Οι καθηγήτριες: 

Αρετή Παπαδογιαννάκη 

Μαρία Σταματάκη 

Ιωάννα Κλαψινάκη 

 

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά: 

1) την αφίσα μας 

2) φωτογραφίες από τα πόστερ που αναρτήσαμε στο χώρο του 

σχολείου 

3) κάποιες από τις αξιολογήσεις των μελών της ομάδας μας 
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1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΣΧΗΣ 

(ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 6ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 

ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΨΙΝΑΚΗ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 


