
Το 6ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
παρουσιάζει τη μαθηματικοθεατρική παράσταση... 
 

  
 

 
Δευτέρα, 15 – 5 – 2017 στις 6.30 μ.μ 

Αμφιθέατρο 3ου  ΓΕΛ  Ηρακλείου 

 
Υπεύθυνοι προγράμματος: 

Σταματάκη Μαρία, Μανουσάκη Αμαλία, 

Μαθιουδάκης Δημήτρης 



6ο  Γυμνάσιο Ηρακλείου  

Σχολικό έτος: 2016-2017  

Κατηγορία προγράμματος: Πολιτιστικό.  

Τίτλος προγράμματος: “Μη φοβού τα μαθηματικά”: Μια μαθηματικοθεατρική 
παράσταση  

Συντονίστρια: Σταματάκη Μαρία  ΠΕ03 

Συνεργάτες: Μανουσάκη Αμαλία  ΠΕ02 , Μαθιουδάκης Δημήτρης ΠΕ03 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 8 αγόρια, 8 κορίτσια  

 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, αποφασίσαμε 

να ανεβάσουμε μια “διαφορετική” θεατρική παράσταση, που το κείμενό της 

θα ήταν σχετικό με τα μαθηματικά και το όνομα αυτής...: ”Μη φοβού τα 
μαθηματικά!” 
Πόσες φορές, αλήθεια, δεν έχει τύχει σε μας τους εκπαιδευτικούς να 

συναντήσουμε μαθητές που αγχώνονται και φοβούνται τα μαθηματικά; 

Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη στα παιδιά 

για το συγκεκριμένο αντικείμενο;  

Η ιδέα μας ήταν να προσπαθήσουμε να εισάγουμε έννοιες των 

μαθηματικών από την ύλη του Γυμνασίου με διαφορετικό τρόπο, μέσα από 

παιγνιώδεις δράσεις, ώστε να ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον των 

συμμετεχόντων και να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να εμπλέκονται σε 

αυτές χωρίς να υπολογίζουν τη βαρύτητα του συγκεκριμένου αντικειμένου.  

 

Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από μια συζήτηση που είχαμε πέρυσι με την 

αγαπημένη συνάδελφο Αμαλία Μανουσάκη... Η αρχική ιδέα ήταν να 

ανεβάσουμε το κείμενο από το διάλογο του Πλάτωνα «Μένων», όπου ο 

Σωκράτης καταφέρνει με τις κατάλληλες μεθόδους που χρησιμοποιεί, να 

κάνει ένα δούλο που δε γνωρίζει μαθηματικά να βρει τη λύση στον τρόπο 
διπλασιασμού του εμβαδού του τετραγώνου. Κι αυτή ήταν μόνο η αρχή... 



 Έπειτα, μετά από αρκετή αναζήτηση θεατρικών κειμένων με μαθηματικό 

περιεχόμενο, καταλήξαμε  στο τελικό μας κείμενο, αφού βέβαια κάναμε 

κάποιες τροποποιήσεις και τα συνδέσαμε με ευρηματικό τρόπο μεταξύ 

τους. (τα 2 πρώτα σκετς παρουσιάζονται ως όνειρα μιας μαθήτριας 

Γυμνασίου που απεχθάνεται τα μαθηματικά. Οι αριθμοί, τα σχήματα, οι 

εξισώσεις και ό,τι έχει να κάνει με μαθηματικά την αναστατώνει τόσο πολύ 

που δεν μπορεί πια να ηρεμήσει, οπότε αναζητάει βοήθεια σε ειδικό γιατρό 

στον οποίο περιγράφει την κατάσταση που βρίσκεται και τα όνειρα σχετικά 

με τα μαθηματικά που βλέπει τελευταία) 

 

Αναφέρουμε μόνο επιγραμματικά τα κείμενα που επιλέξαμε σχετικά με την 

ύλη των μαθηματικών: 

 

1) Στο 1ο μας σκετς με τίτλο “Το δράμα ενός αγνώστου”, που είναι 

κείμενο του Ντίνου Κορδώση (μαθηματικού), μέσω ενός έξυπνου διαλόγου 

περιγράφεται η θεωρία των εξισώσεων . 

 

 2) ‘Επειτα, στα “Καλλιστεία Τετραπλεύρων” κείμενο του Ντίνου Κορδώση 

μέσω ενός διαγωνισμού ομορφιάς γεωμετρικών σχημάτων, με διαλόγους 

χιουμοριστικούς και όχι μόνο, περιγράφονται τα τετράπλευρα και οι 
ιδιότητές τους. 
 
3)Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος διπλασιασμού του εμβαδού του 
τετραγώνου, όπως αυτός αναφέρεται στο διάλογο του Πλάτωνα “Μένων”. 
 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε το Μάιο με την 

παράσταση στο αμφιθέατρο του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου. Η συνάντηση της 

ομάδας μας γινόταν ανελλιπώς κάθε Τρίτη στις 2 μ.μ. Η συνεργασία μας, 

συναδέλφων και μαθητών ήταν εξαιρετική.  

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους:  

1. Παίξαμε παιχνίδια για το “δέσιμο” της ομάδας 

2. Συζητήσαμε για το κείμενο, το εξηγήσαμε και κάναμε διδασκαλία των  

μαθηματικών εννοιών που εμπεριέχονταν σε αυτό. 



3. Μοιράσαμε τους ρόλους στους μαθητές κι αρχίσαμε να «παίζουμε» το 

έργο μας στις πρόβες. 

4. Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία – 

Κατάκολο – Αθήνα στην οποία οι μαθητές μεταξύ άλλων επισκέφτηκαν το 

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κατάκολο, παρακολούθησαν 

τη θεατρική παράσταση «Ο Εξηνταβελόνης» στην Αθήνα από το Εθνικό 

Θέατρο,  έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το 

Πυθαγόρειο Θεώρημα στο Μουσείο Ηρακλειδών και ξεναγήθηκαν στη 

διαδραστική έκθεση «Παίζω και καταλαβαίνω» του Μουσείου. 

5. Συζητήσαμε και αποφασίσαμε για τη μουσική, τα κοστούμια και τα 

σκηνικά. 

6. Παρουσιάσαμε τη θεατρική παράσταση το Μάιο στο αμφιθέατρο του 3ου 

ΓΕΛ Ηρακλείου με μεγάλη επιτυχία.  

Θεωρούμε ότι η εκπόνηση του προγράμματος είχε ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα γιατί οι μαθητές μας γνώρισαν έννοιες των μαθηματικών με 

ένα διαφορετικό τρόπο, πιο ευχάριστο, πιο προσιτό, πιο “παιχνιδιάρικο”.  

Επίσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι μαθητές δέθηκαν μεταξύ τους, 

διασκέδασαν και απόλαυσαν τα συναισθήματα που γεννά η επικοινωνία, η 

ομαδικότητα και η αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, τόνωσαν την αυτοεκτίμησή 

τους, όταν απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την παράστασή τους. 

Διάχυση του προγράμματος/Συμπεράσματα  

Δημιουργήθηκε dvd από την ημέρα της παρουσίασης του προγράμματος. 

Οι εμπειρίες και η γνώση που απέκτησαν οι μαθητές μας σε όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος, θα αποτελέσει, πιστεύουμε ένα εφόδιο για την 

αλλαγή στη στάση τους (τουλάχιστον σε κάποιους) απέναντι στα 

μαθηματικά και όχι μόνο...  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη συνάδελφό μας κα Κοντουδάκη Ελένη (ΠΕ02), 

η οποία ήρθε σε αρκετές πρόβες μας και καθοδήγησε σκηνοθετικά τα 

παιδιά. 



Ακόμα, ευχαριστούμε το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων που μας στήριξε 

οικονομικά για τη δημιουργία των κοστουμιών.  

Τέλος, ευχαριστούμε τη διεύθυνση του σχολείου και το σύλλογο 

διδασκόντων για την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.  
 

Στο όχι εύκολο αυτό εγχείρημά μας, έλαβαν μέρος οι: 

  

Ψυχίατρος: Ανδρεαδάκης Γιώργος 

Μαριλένα: Βαγιού Ζωή 

 

“Το δράμα ενός αγνώστου” 
Άγνωστος x: Τσαγλιώτης Μάνος 

Γκαρσόνι: Ρουσάκης Στέλιος 

Μαθηματικός: Παρασίδου Σοφία 

 

“Καλλιστεία τετραπλέυρων” 
Παρουσιάστρια: Παρασίδου Σοφία 
Στρεβλό τετράπλευρο: Δανδάλη Κατερίνα 

Κυρτό τετράπλευρο: Ρουσάκη Κάτια 

Παραλληλόγραμμο: Ξηροτύρη Εβελίνα 

Ορθογώνιο παρ/μο: Κόκουβα Γλυκερία 

Ρόμβος: Παπαδάκης Μάνος 
Τετράγωνο: Παττακός Νικόλας 

Ευθύγραμμο τμήμα: Ανδρεαδάκη Εβίτα 

Τεθλασμένη γραμμή: Βιδάκη Μαρία 

 

Πλάτωνα “Μένων” 
Σωκράτης: Παττακός Νικόλας 

Μένων: Λουμπάκης Γιώργος 

Δούλος: Γκρίτζαλης Γιώργος 

 

Υποστήριξη στον Η/Υ: Νικόλας Σπυριδάκης 

 

Δημιουργία κοστουμιών: Ντέσυ Τοπάλοβα 

 



Μερικές φωτογραφίες από την παράσταση... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


