
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΨΗ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» 

Στις 16 Μαρτίου 2017 οι μαθητές Θανάσης Τρύφωνος του Γ8 και Ανδριάνα Κατσαρού του Α31  και η 

καθηγήτριά Μαθηματικών  Εύα Τρίαρου Λοΐζου συμμετείχαν στη ραδιοφωνική εκπομπή του Ράδιο Πολιτεία  

«Μια άλλη όψη των Μαθηματικών ». Μέσα από την εκπομπή τα Μαθηματικά βγήκαν «εκτός» τάξης και 

συζητήθηκε το πώς δράσεις που έχουν ως αντικείμενο της τα Μαθηματικά συμβάλλουν στο να ξεπεραστεί η 

ιδεολογία που διαμορφώθηκε ότι τα μαθηματικά είναι για λίγους και παράλληλα να εμπεδωθεί ότι τα 

Μαθηματικά δεν περιορίζονται μόνο  μέσα στην τάξη αλλά μπορούν να αποτελέσουν και πηγή έμπνευσης 

και δημιουργίας για την παραγωγή ενός δρώμενου για παράδειγμα ή ακόμη όσο και αν ακούγεται περίεργο 

για την επιστράτευση της φαντασίας μας σε τομείς της γαστρονομίας και της ζαχαροπλαστικής.  

Τα παιδιά περιέγραψαν τις δραστηριότητες που έγιναν στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων για να γνωρίσουμε και 

μιαν άλλη όψη των Μαθηματικών όπως η  εκδήλωση για τη μέρα του «π» στις 14/3/2017 και τη συμμετοχή 

τους στο 1ο Φεστιβάλ Επιστήμης Κύπρου στο Διαγωνισμό του Θεάτρου Επιστήμης (1ο Παγκύπριο Βραβείο 

με το δρώμενο « Ο κύκλος και τα άλλα σχήματα »).   

Τα παιδιά έδωσαν και μια άλλη όψη των Μαθηματικών αναφέροντας ότι  τελευταία χρόνια μάλιστα έχουν 

μπει για τα καλά στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου. Υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες και 

θεατρικά με μαθηματικό θέμα όπως επίσης και πολλά λογοτεχνικά βιβλία με μαθηματικό περιεχόμενο τα 

οποία συστήνουν οι καθηγητές στους μαθητές που αγαπούν και τα Μαθηματικά και τη λογοτεχνία.  

Φυσικά συζητήθηκε ότι και εντός τάξης τα Μαθηματικά δεν αποτελούν πλέον για τους μαθητές ένα 

απαιτητικό μάθημα αλλά έγιναν πρόκληση για κριτική, αναλυτική, συνθετική σκέψη και φυσικά το εφαλτήριο 

για συμμετοχή και διάκριση σε διαγωνισμούς. Έγινε έτσι αναφορά στις  διακρίσεις μαθητών του Λ.Κ. σε 

Επαρχιακούς και Παγκύπριους Διαγωνισμούς Μαθηματικών. Στον Επαρχιακό Διαγωνισμό για την Α Λυκείου 

είχαμε πρώτο βραβείο για τον Λίνο Παπαγιάννη και έπαινο για την Γρηγορία Χριστοφή, για την Δευτέρα 

Λυκείου τρίτο βραβείο στον Μιλτιάδους Ανδρέα και έπαινο στους Κάρυο Κυριάκο, Σάντη Έλενα και 

Δημητρίου Άννα Μαρία. Για την Τρίτη Λυκείου έπαινο στους Παπαβασιλείου Νεκταρία, Χατζηαθανάση 

Μάριο και Κούρτη Δημήτρη. Επίσης  παγκύπρια διάκριση είχε ο μαθητής  της Α Λυκείου Λίνος  Παπαγιάννη 

που στον Παγκύπριο διαγωνισμό μαθηματικών πήρε  τρίτο Παγκύπριο Βραβείο!   

Το μεγαλύτερο όμως κέρδος και όφελος από τα πιο πάνω είναι η αγάπη των μαθητών και μαθητριών 

για τα μαθηματικά!  

Ευχαριστούμε τον κ. Κώστα Ηροδότου και το Ράδιο Πολιτεία για τη φιλοξενία!   

 

 

 

 

 

 

 

 


