
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Gabriela Stere 

Παιχνίδια και διαγωνισμοί στην τάξη των 
Μαθηματικών  

(Ploiesti, Ρουμανία 2020) 

 

Η Gabriela Stere είναι δασκάλα Μαθηματικών, με 20 χρόνια 

εμπειρίας. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Τμήμα 

Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών - Φυσικής. Ξεκίνησε την 

καριέρα της ως δασκάλα σε ηλικία 23 ετών, δίδαξε σε αρκετά σχολεία 

και από το 2015 είναι δασκάλα μαθηματικών στο George Emil Palade 

στο Ploiesti. 

Σήμερα διδάσκει πέντε τάξεις: δύο τμήματα πέμπτης τάξης (με 

μαθητές 10-11 ετών) και ένα σε κάθε τάξη σπουδών, μέχρι την 8η τάξη. Τα τμήματα έχουν μεταξύ 25 και 

30 μαθητές το καθένα και, δυστυχώς, δεν υπάρχει βοηθός καθηγητή σε καμία τάξη στο σχολείο. Στο 

τέλος της 6ης τάξης, οι μαθητές υποβάλλονται σε μια Εθνική Αξιολόγηση (εξετάσεις PISA) δομημένη σε 

δύο τεστ, ένα από τα οποία είναι πάνω σε Μαθηματικά και Επιστήμες. 

Η τάξη που θα αναφερθεί είναι η 5η Α, που ανέλαβε η εκπαιδευτικός το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς 

οι μαθητές πέρασαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην κατώτερη δευτεροβάθμια. Το πιο δύσκολο 

μέρος ήταν η αρχή αυτού του εκπαιδευτικού κύκλου, και ένας από τους λόγους της δυσκολίας είναι το 

γεγονός ότι οι μαθητές διδάσκονται από πολλούς δασκάλους. Οι δάσκαλοι της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε αντίθεση με τον δάσκαλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον οποίο έκαναν τα 

περισσότερα μαθήματα, έχουν ο καθένας τις δικές τους μεθόδους, και προσδοκίες. Υπάρχουν 27 μαθητές 

σε αυτήν την τάξη, εκ των οποίων 2 είναι αδέλφια που ζουν με τη θεία τους και 2 άλλοι  προέρχονται από 

μονογονεϊκές οικογένειες. 

Το πρόβλημα ορισμένων από τους μαθητές αυτής της τάξης είναι η αδυναμία τους να επικεντρωθούν και 

να παραμείνουν σε επαφή με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μπορεί να 

οφείλεται στο φτωχό εκπαιδευτικό υπόβαθρο με το οποίο προήλθαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 



 
 

 

 

όπου ενδέχεται να αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η έλλειψη 

προσοχής γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα ζήτημα που οι περισσότεροι μαθητές και καθηγητές 

αντιμετωπίζουν σήμερα. 

Μετά από συζητήσεις και συναντήσεις με άλλους δασκάλους και γονείς, η Gabriela κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο ρουμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θεωρεί ότι το κλειδί για 

μια καλή εκπαίδευση στο μέλλον είναι η τόνωση της φαντασίας, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας. Η πρόκληση του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος είναι να αναδιαμορφώσει το 

σχολείο ως ίδρυμα. Εκτιμάται ότι οι μισοί από τους μαθητές που εισέρχονται τώρα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα θα εργαστούν σε επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. 

Στην αρχή αυτού του σχολικού έτους, η Gabriela άρχισε να χρησιμοποιεί στην εφαρμογή WhatsApp 

ομάδες για τα παιδιά της 5ης τάξης, για απλή και άμεση επικοινωνία. Χρησιμοποιώντας το, έχει συνεχή 

επικοινωνία με τους μαθητές και τους γονείς τους όσον αφορά την εργασία τους στην τάξη ή τα 

μαθήματα για στο σπίτι, στέλνοντας άμεσα σχόλια για διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτή η άμεση 

επικοινωνία χρησιμοποιώντας ένα κοινωνικό δίκτυο έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς κυρίως στη 

Ρουμανία, ο προσωπικός και ιδιωτικός χρόνος του καθηγητή συμπίπτει με τον επαγγελματικό λόγω της 

προθυμίας και από τις δύο πλευρές να ανταποκριθούν. 

Οι πιο επιτυχημένες δραστηριότητες που έχει βιώσει η Gabriela με τα παιδιά 5ης τάξης σχετίζονται με 

παιχνίδια και διαγωνισμούς. Η εκπαιδευτικός ανέμενε ότι η παιγνιοποίηση θα φέρει τα Μαθηματικά πιο 

κοντά στην καρδιά των μαθητών, έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ψηφιακά παιχνίδια και 

ανταγωνισμό προς το συμφέρον της εκπαίδευσης. Προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή των 

μαθητών, κυρίως εκείνων που στερούνται συγκέντρωσης, πρότεινε στην τάξη να αναζητήσει παιχνίδια 

και εφαρμογές των Μαθηματικών στην πρώτη φάση και στη συνέχεια να παρουσιάσει τα πιο 

ενδιαφέροντα και συναφή με τα θέματα των συνομήλικών τους. Όλοι οι μαθητές της τάξης, που έχουν 

διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες, ήταν απόλυτα απορροφημένοι παίζοντας παιχνίδια με δικές τους 

συσκευές, και ολοκλήρωσαν κοινές αλγεβρικές διαδικασίες (για να υπολογίσουν τις έννοιες των 

αριθμητικών εκφράσεων, να κάνουν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό κλπ.). Υπήρξε ακόμη και 

μία εφαρμογή που ψηφίστηκε ως η καλύτερη, η "Matematica pentru școală" και οι κύριοι λόγοι για την 



 
 

 

 

επιλογή της ήταν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ομαδικά και δεν μπορούσε κανείς να φτάσει στο επόμενο 

επίπεδο παρακάμπτοντας βήματα. 

Επίσης διοργάνωσε έναν μαθηματικό διαγωνισμό στην τάξη. Εντός της τάξης, χώρισε τους μαθητές σε 

ζευγάρια και κάθε ζευγάρι έψαξε και έφτιαξε ένα πρόβλημα το οποίο έστειλε στην εκπαιδευτικό (μαζί με 

τη λύση) για έγκριση και διόρθωση. Η εκπαιδευτικός συγκέντρωσε τα προβλήματα και έπειτα τα 

ανακατέταξε για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού όταν όλα τα προβλήματα επιλύθηκαν σε ζεύγη 

μέσα σε προκαθορισμένο χρόνο. Εκτός από τους μαθηματικούς στόχους, αυτός ο μαθηματικός 

διαγωνισμός στόχευε επίσης στην ικανότητα των μαθητών να οργανώνουν το χρόνο τους, να 

συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται με δίκαιο τρόπο. 

Η πρόοδος ήταν εμφανής καθώς οι βαθμοί της τελευταίας αξιολόγησης το Φεβρουάριο ήταν ανώτεροι 

από εκείνους της αρχικής εξέτασης, στις αρχές της 5ης τάξης. Οι γονείς των μαθητών ήταν επίσης 

ευχαριστημένοι με την πρόοδο των παιδιών και την προθυμία τους να λύσουν τα προβλήματα που 

αντιμετώπισαν, και τους στήριξαν σε όλες τις δραστηριότητές τους. Παρακάτω φαίνεται η κατανεμημένη 

βαθμολογία από τον Σεπτέμβριο έως τα τέλη Φεβρουαρίου. 

5 Μέση βαθμολογία 

 

Ως αποτέλεσμα της χρήσης ανταγωνιστικών παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά, η δασκάλα έχει 

επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά καλύτερα αποτελέσματα μάθησης και τώρα μπορεί να συστήσει 

στους συναδέλφους τους καθηγητές τις εξής πρακτικές: 
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Ερωτήσεις:  
Πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους μαθητές σε έναν διαγωνισμό κατά τη 
διάρκεια της μαθήματος μαθηματικών; 
Πώς νομίζετε ότι η παιγνιοποίηση στην τάξη μαθηματικών μπορεί να αυξήσει το κίνητρο 
των μαθητών με χαμηλά επιτεύγματα; 
Ποιες άλλες μεθόδους / πόρους χρησιμοποιείτε για να κρατήσετε τους μαθητές 
εστιασμένους σε όλη την τάξη των μαθηματικών; 

 

- Διαγωνισμοί μαθηματικών που μπορούν να προσελκύσουν και να παρακινήσουν τους μαθητές 

με χαμηλή επίδοση, αλλάζοντας έτσι την (αρνητική) στάση τους απέναντι στα μαθηματικά. 

- Συμμετοχή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας / μάθησης, καλύπτοντας 

έτσι τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών. 

 

 

 

 


