
Περιεχόμενα 3 

ή όπως αλλιώς χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 
 

 

 

 
 

 

 Η ειδική στην ψυχοπαιδαγωγική των Μαθηματικών, γαλλίδα ψυχολόγος 

Anne Siety, στο βιβλίο της “Μαθηματικά: ο αγαπημένος μου φόβος” προτρέπει 

να βοηθήσουμε τους μαθητές να ξεπεράσουν το όποιο πρόβλημα με τα Μαθημα-

τικά. Μα πώς; Αντλώντας από τον εαυτό τους, το σώμα τους, τη φαντασία τους, 

τα συναισθήματά τους, τις φαντασιώσεις τους. 

 Να δώσουμε στο μαθητή όλα τα μέσα που θα του επιτρέψουν να χαίρεται 

όταν ασχολείται με τα Μαθηματικά.  

 Αυτός είναι και ο στόχος του βιβλίου αυτού.  

• Με τη συνοπτική θεωρία, τις λυμένες, αλλά και τις άλυτες ασκήσεις. 

• Με τα “καθημερινά Μαθηματικά” και τα θέματα των Μαθηματικών Διαγω-

νισμών.  To βιβλίο  έχει ξαναγραφεί με βάση την ύλη του νέου σχολικού 

βιβλίου, έκδοση 2018. 

 Ένα, από βάθους καρδιάς, ευχαριστώ σε όλους εκείνους που βοήθησαν να 

φτάσει στα χέρια των μαθητών και των δασκάλων το βιβλίο αυτό… 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2018 

Μπάμπης Γ. Τσιριόπουλος  
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Τα παιδιά σας … 
 

Mπορείτε να τους δώσετε την αγάπη σας 

όχι όμως τις σκέψεις σας. 

Γιατί έχουν τις δικές τους σκέψεις. 

Μπορείτε να στεγάσετε το σώμα τους, 

όχι όμως την ψυχή τους. 

Γιατί η ψυχή τους ζει στο σπίτι του αύριο, 

που εσείς δεν μπορείτε να το επισκεφτείτε 

ούτε καν στα όνειρά σας. 

Μπορείτε να πασχίσετε να τους μοιάσετε, 

μην προσπαθείτε όμως να τα κάνετε να σας μοιάσουν. 

Γιατί η ζωή δεν πηγαίνει πίσω, 

ούτε μένει στο χτες. 

Είστε τα τόξα απ’ τα οποία τινάζονται 

σαν ζωντανές σαΐτες τα παιδιά σας. 

Κάνε, τοξότη, η σαΐτα που στα χέρια σου κρατάς  

        να σημαίνει χαρά. 

 

Kahlil Gibran 
“Ο κήπος του Προφήτη” 
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