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Αθανασία (Σία) Μπαλωμένου  

Το Κυνήγι του Θησαυρού με Μαθηματικά! 

(Αθήνα, Ελλάδα, 2020) 

 

Η Αθανασία (Σία) Μπαλωμένου είναι κάτοχος διδακτορικού 

διπλώματος διδασκαλίας των Μαθηματικών, πτυχιούχος του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι συντονίστρια του Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Μαθηματικών της Δυτικής Ελλάδας. Έχει διοριστεί ως 

Διευθύντρια του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών. Είναι ερευνητικός 

συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η διδασκαλία της στα σχολεία 

είναι 21 χρόνια. Η επιτυχημένη της ιστορία βασίζεται στη διδακτική 

της εμπειρία στο 1ο Θερινό Σχολείο της Ηλείας στην Ελλάδα. 

Τα τμήματά της αποτελούνται από 25 μαθητές στην ηλικία των 13 

ετών. Αναφέρει ότι η συγκεκριμένη τάξη που έχει στο μυαλό της, τη 

δίδαξε για ένα καλοκαίρι και θα περιέγραφε το επίπεδο των κινήτρων των μαθητών να μάθουν 

μαθηματικά ως πολύ χαμηλό. "Οι μαθητές βρίσκουν τα μαθηματικά μη ενδιαφέροντα, απωθητικά 

και πολύ δύσκολα." Δεν είχε βοηθό, αλλά είχε μία συνάδελφο με τον οποίο οργάνωσαν και 

εκτέλεσαν το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Μαθηματικό για μαθητές που παρακολούθησαν το 1ο 

Θερινό Σχολείο της Ηλείας. Είπε:  

 

"Και η συνάδελφός μου και εγώ προσπαθούμε να κάνουμε μαθητές να δουν τα μαθηματικά από μια 

άλλη οπτική γωνία και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ένα χρήσιμο και ελκυστικό θέμα. Οι μαθητές 

δεν είχαν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά το ενδιαφέρον τους για τα μαθηματικά ήταν ανησυχητικά 

χαμηλό. " 

Είναι πολύ συνηθισμένο οι μαθητές να έχουν γενικά φόβο για τα μαθηματικά και να το θεωρούν 

αφηρημένο μάθημα, το περιεχόμενο του οποίου πιστεύουν ότι δεν θα χρειαστεί στη ζωή τους. 

Πολλοί μαθητές έχουν παραπονεθεί ότι τα μαθηματικά δεν είναι εύκολα κατανοητά και όλες οι 

ασκήσεις φαίνονται υπερβολικά θεωρητικές χωρίς εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Όπως είπε η 

Σία: 

"Κατά τη γνώμη μου, τα μαθηματικά φαίνονται δύσκολα και απωθητικά στους μαθητές με τον τρόπο 

που διδάσκονται στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας". 
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Το πρόβλημα των μαθητών είναι ότι το χαμηλό ενδιαφέρον για τα μαθηματικά οδηγεί σε χαμηλή 

δέσμευση στη συμμετοχή στην τάξη και κατά συνέπεια στο χρόνο που αφιερώνεται για τα 

μαθηματικά κατά τη διάρκεια της μελέτης για τα μαθήματα στο σπίτι. Το πρόβλημα προκύπτει 

όταν οι μαθητές αρχίζουν να εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα για τα μαθηματικά και να μιλούν 

αρνητικά για τον εαυτό τους "Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά." ή "Μισώ τα μαθηματικά.", 

αποφεύγοντας τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα αυτά. 

Η Σία, ως δασκάλα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του 1ου Θερινό Σχολείου στην Ηλεία, επέλεξε μια 

διαφορετική διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας παιγνιοποίησης, 

ώστε οι μαθητές να μπορούν να βιώσουν νέες μαθηματικές ενότητες 

και ακόμη και ενότητες που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη 

σύγχρονη εποχή (π.χ. θεωρία γραφημάτων, θεωρία πιθανοτήτων, 

κρυπτογραφία, ακολουθίες αριθμών, τρίγωνο Pascal, παιχνίδια 

tangram). 

Η διδασκαλία οργανώθηκε ως παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στον χώρου του σχολείου.  Οι 

μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν να αναζητήσουν κρυμμένα στοιχεία, λύνοντας 

αινίγματα που τους οδηγούσαν διαδοχικά σε κρυψώνες γρίφων. Η απάντηση κάθε γρίφου 

αντιστοιχούσε σε ένα γράμμα της αλφαβήτας. Η σωστή 

απάντηση όλων των γρίφων έδινε μια λέξη που 

αντιστοιχούσε στην κρυψώνα του θησαυρού μέσα στο 

σχολείο.  Η επίλυση κάθε γρίφου αντιστοιχούσε σε πόντους. 

Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους και τον καλύτερο 

χρόνο επίλυσης των γρίφων θα ήταν η νικήτρια ομάδα και 

θα κέρδιζε ένα έπαθλο-θησαυρό. Όπως ανέφερε η Σία: 

 

“Όλοι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να αναζητήσουν τους γρίφους και να τους 

λύσουν, συμμετέχοντας βιωματικά στη μάθηση, εμπλεκόμενοι  ενεργά και ομαδικά στην επίλυση 

προβλημάτων, αγκαλιάζοντας τη συνεργασία μέσα από μια δημιουργική διαδικασία, καλλιεργώντας 

και ήπιες δεξιότητες  του 21ου αιώνα..” 

 

A Tangram 



 
 
 
 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο του σχολείου. Εκεί 

συζητήθηκαν με τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές κάθε ένας γρίφος ξεχωριστά, παρουσιάστηκε η 

σωστή απάντηση για καθέναν από αυτούς τους γρίφους, και συζητήθηκε σε ποια ενότητα των 

Μαθηματικών εντάσσεται αλλά και πού βρίσκει εφαρμογή είτε στην καθημερινότητα είτε στη 

σύγχρονη επιστήμη. Οι μαθητές φάνηκε να εντυπωσιάζονται για τα κρυμμένα αυτά μαθηματικά, τα 

οποία ήταν μέχρι τότε εντελώς άγνωστα σε αυτούς. Ακολούθησε η απονομή του επάθλου στη 

νικήτρια ομάδα. Οι μαθητές δήλωσαν ότι θέλουν να επαναλάβουν τέτοιου είδους παιχνίδια. 

Επιπλέον, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούν στο μέλλον βαθύτερα με κάποιες από τις 

ενότητας των Μαθηματικών που τους παρουσιάστηκαν. 

 Η θετική στάση μαθητών φάνηκε τόσο από την 

καθολική ενεργητική αυξημένη συμμετοχή των 

μαθητών και το ενδιαφέρον που επέδειξαν σε 

όλες τις φάσεις διεξαγωγής του, όσο και κατά 

την  Αποτίμηση του διδακτικού αποτελέσματος 

με χρήση ερωτηματολογίου που μοιράστηκε 

στους μαθητές με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης του παιχνιδιού-μαθήματος παρουσιάστηκαν σε 

εισήγηση στο 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που υλοποιήθηκε 

τον Νοέμβριο 2019 στην Λάρισα.  Τα παιδιά μετά επεδίωξαν να εμβαθύνουν βαθύτερα στο θέμα 

των μαθηματικών, δείχνοντας μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της τάξης με τους 

δασκάλους τους ή στους γονείς τους. 

Η Σία θα πρότεινε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθηματικών ανάλογα με την ηλικία και τα 

ενδιαφέροντα της ομάδας – στόχου  αλλά και τους διδακτικούς στόχους. Επιπλέον, θα πρότεινα 

αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων υλικο-τενικών, τεχνολογικών κα ανθρώπινων, αλλά και  εκπαίδευση 

σε εξωτερικούς χώρους, μαθήματα σε μουσεία, σε εργαστήρια, στη φύση, σε επαγγελματικούς  

χώρους εργασίας. Ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να απολαύσουν τα 

μαθηματικά είναι με τα παιχνίδια. Υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια μαθηματικών για να παίξετε 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές αγαπούν τα αινίγματα και τα επιτραπέζια παιχνίδια. 

Το μυστικό για να ανακαλύψετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας για μαθηματικά είναι να 

ενισχύσετε την εμπιστοσύνη τους και να τους βοηθήσετε να δουν ότι μπορούν να είναι νικητές στα 

μαθηματικά. 
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Ερωτήσεις για προβληματισμό 

1. Γιατί νομίζετε ότι τα μαθηματικά μοιάζουν με ένα αφηρημένο μη πρακτικό θέμα για τα παιδιά; 

2. Πώς μπορεί η χρήση συγκεκριμένων φυσικών παιχνιδιών, όπως το κυνήγι θησαυρού, να επηρεάσει τη 

στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά; 

3. Ποια παιχνίδια μπορεί κανείς να βρει τρόπους να συμπεριλάβει την επίλυση αινιγμάτων με τα 

μαθηματικά για τα παιδιά; 

 

 


