
 
 
 
 
 

 
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. 

Αναστάσιος Παπαθανασίου 

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας αναβαθμίζουν την εμπειρία 

διδασκαλίας και μάθησης 

(Αθήνα, Ελλάδα, 2020) 

 

Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι καθηγητής 

Μαθηματικών στο ιδιωτικό Σχολείο Παλλάδιο 

Βάρης, σε προάστιο της Αθήνας. Σπούδασε 

Μαθηματικά στο Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε το μεταπτυχιακό 

του στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του 

Roehampton London και ένα MBA από το 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πριν εργασθεί 

στο Παλλάδιο Βάρης, ήταν καθηγητής στον τομέα 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε διάφορα δημόσια 

σχολεία και σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για 

δώδεκα χρόνια. 

 

Η τάξη αναφοράς του στο Παλλάδιο αποτελείται από 19 μαθητές (ηλικίας περίπου 13 

ετών) και διδάσκει τη συγκεκριμένη τάξη για 2 χρόνια. Ωστόσο, επιβλέπει όλες τις 

τάξεις, λόγω του ρόλου του ως συντονιστής των Μαθηματικών στο σχολείο. Δήλωσε: 

«Στο σχολείο μας υπάρχουν μαθητές με διαφορετικές ταχύτητες μάθησης, όπως σε όλα 

τα σχολεία. Τα εργαλεία ΤΠΕ βοηθούν τον δάσκαλο να παρακολουθεί το ρυθμό κάθε 

μαθητή και να απαντά στις προσωπικές του εκπαιδευτικές ανάγκες. " 

 

Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τις δυσκολίες και των 19 μαθητών και να τους 

βοηθήσουμε προσωπικά σε ένα μάθημα διάρκειας 45 λεπτών. Αλλά μπορούμε να 

είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν προσαρμοζόμαστε στις προσωπικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών μετά τη λήξη του μαθήματος. Για παράδειγμα, κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, μια μαθηματική έννοια μπορεί να χρειαστεί 5 λεπτά για να 

εμβαθύνει ένας μαθητής και 20 λεπτά για έναν άλλο, αλλά αυτό το πρόβλημα 
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επιλύεται με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς οι μαθητές μπορούν να 

αναπαραγάγουν τα βίντεο και γενικά το υλικό της διδασκαλίας όσες φορές το 

χρειάζονται, με το δικό τους ρυθμό. 

Ο κ. Παπαθανασίου είναι λάτρης των μαθηματικών και των ψηφιακών τεχνολογιών, 

καθώς είναι μέλος πολλών φόρουμ σχετικά με εκπαιδευτικά μαθηματικά. Έχει 

συμμετάσχει σε πολλά σχετικά σεμινάρια και αναζητά ενεργά νέες πηγές έμπνευσης 

στην έρευνα σχετικών επιστημονικών άρθρων, δικτύων που σχετίζονται με τα 

μαθηματικά και ευκαιριών διά βίου μάθησης. Επί του παρόντος, παρακολουθεί ένα 

σεμινάριο σχετικά με το STEAM (Science Technology Art Mathematics). Αυτός και 

η συνάδελφός του κα Τζώρτσου ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) από τον διευθυντή του σχολείου κο. 

Νούλα, ο οποίος είναι επίσης πρωτοπόρος στη διδασκαλία των ψηφιακών 

τεχνολογιών καθώς και από τη διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζουν την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ενσωμάτωση 

της τεχνολογίας στη διδασκαλία απαιτεί ένα φιλικό περιβάλλον. Ο κ. Παπαθανασίου 

δηλώνει: 

«Αισθάνομαι ευλογημένος που η διοίκηση, ο διευθυντής μου κ. Νούλας καθώς και οι 

συνάδελφοί μου υποστηρίζουν την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική μας πρακτική.» 

Για να ενσωματώσει τις ψηφιακές τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία, ο κ. 

Παπαθανασίου χρησιμοποιεί την εφαρμογή iTunes U που του επιτρέπει να ανεβάζει 

το υλικό της τάξης στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις, έργα, δοκιμές, 

κουίζ, σταυρόλεξα και σχεδόν όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές να διαβάσουν. 

Επιπλέον, η εφαρμογή Classter χρησιμοποιείται από δασκάλους, μαθητές και γονείς 

για να μοιραστούν οδηγίες για μια εργασία, για τις απουσίες, για το χειρισμό θεμάτων 

GDPR, για τη διατήρηση των ενημερώσεων των σχολικών επιδόσεων και γενικά για 

την παρακολούθηση όλων όσων σχετίζονται με το σχολείο. 
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Οι διαδραστικοί πίνακες είναι ένα σημαντικό εργαλείο και βασικό μέρος της 

διδακτικής διαδικασίας. Το Desmos είναι μια δωρεάν ηλεκτρονική αριθμομηχανή 

γραφικών που επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν τα μαθηματικά με νέους και 

συναρπαστικούς τρόπους. Το Desmos αποσκοπεί να βοηθήσει κάθε μαθητή να μάθει 

μαθηματικά και να αγαπήσει την εκμάθηση των μαθηματικών. Συναρτήσεις 

γραφημάτων, πίνακες δεδομένων, αξιολόγηση εξισώσεων, εξερεύνηση 

μετασχηματισμών και πολλά άλλα - δωρεάν! Ο κ. Παπαθανασίου δήλωσε: 

«Στόχος μου είναι να βαδίσω σταδιακά προς το «παρασκήνιο» της διδακτικής 

διαδικασίας, διδάσκοντας στους μαθητές να μαθαίνουν μόνοι τους, να αναζητήσουν τη 

γνώση και να εμβαθύνουν σε αυτήν μέσω συνεχούς σκληρής δουλειάς, ενώ εγώ απλώς 

να τους υποστηρίζω στην προσπάθειά τους." 

Η φιλοσοφία του είναι να διδάσκει στους μαθητές να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που 

τους παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα για να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό και να 

επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα μάθησης. Η μόνη αλλαγή που απαιτήθηκε για 

την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτρονική μάθηση ήταν η χρήση του Microsoft Teams, 

οπότε το βήμα προς την εξ αποστάσεως μάθηση όταν χρειάστηκε λόγω της 

αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω κορωνοϊού, ήταν πολύ εύκολο καθώς 

Το λογισμικό Desmos 
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ολόκληρο το σχολείο ενσωμάτωνε ήδη τις ΤΠΕ στα μαθήματα πολύ πιο πριν, υπό την 

καθοδήγηση του διευθυντή τους κ. Νούλα. Ο κ. Παπαθανασίου δήλωσε: 

«Όταν το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων 

λόγω της πανδημικής κρίσης COVID-19, δημιουργήσαμε τις ομάδες μας στο Microsoft 

Teams και ξεκινήσαμε διαδικτυακά μαθήματα από την ημέρα μηδέν. Αρχικά, 4 ώρες 

την ημέρα για τα κύρια μαθήματα που σταδιακά έγιναν πέντε, συμπεριλαμβανομένης 

της μουσικής, της γυμναστικής, των καλλιτεχνικών, κ.λπ. Από τη μία πλευρά, εμείς στο 

Παλλάδιο κερδίσαμε το στοίχημα της συνεχούς παροχής γνώσεων στους μαθητές μας, 

και από την άλλη πλευρά καταφέραμε να τους κρατήσουμε απασχολημένους, να 

διατηρήσουν το ηθικό τους υψηλό και να τους στηρίξουμε σε μια τόσο αγχωτική 

συγκυρία." 

Το OneNote είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που χρησιμοποιείται από ομάδες μαθητών 

για να ‘ανεβάσουν’ τις εργασίες τους από το σπίτι και τις απορίες τους, είτε επειδή 

τους έχουν ζητηθεί είτε με δικά τους πρωτοβουλία. Οι μαθητές λαμβάνουν 

προσωπικά σχόλια μέσω διαδικτύου και η διαδικασία μάθησης γίνεται 

εξατομικευμένη. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στις εξατομικευμένες 

μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή, κάτι που δεν γίνεται εύκολα στη συμβατική τάξη. 

Καθώς ο κάθε μαθητής λαμβάνει προσωπικά σχόλια, μελετά ανεξάρτητα για τις δικές 

του αδυναμίες ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί το ρυθμό της τάξης στο σύνολό της, ενώ ο 

εκπαιδευτικός έχει το χρόνο να παρατηρήσει τις ανάγκες κάθε μαθητή μέσω της 

ενδελεχούς μελέτης των εργασιών που έχει για το σπίτι (κάτι που είναι μάλλον 

δύσκολο να συμβεί σε μια συμβατική τάξη). Ο κ. Παπαθανασίου είπε: 

«Η εκμάθηση γίνεται μια προσωπική εμπειρία, όπου οι μαθητές έχουν το δικό τους 

ρυθμό, και κάνουν τη δική τους προσπάθεια όπως στο στίβο, όπου οι εκπαιδευτές είναι 

οι προπονητές. Τα μαθηματικά είναι ένα προσωπικό άθλημα, όσο περισσότερο 

εξασκείσαι τόσο καλύτερος γίνεσαι. Κανείς δεν μπορεί να εξασκηθεί για εσένα. Ο 

εκπαιδευτικός είναι εκεί για να εξηγήσει και να υποστηρίξει, αλλά ο μαθητής πρέπει να 

κάνει όλη τη σκληρή δουλειά. " 
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Η εφαρμογή BookWidgets χρησιμοποιείται για 

τεστ και κουίζ αυτοαξιολόγησης για να αποδειχθεί 

τι έχουν κατανοήσει οι μαθητές από τα μαθήματά 

τους, και φυσικά, για να λάβουν οι εκπαιδευτικοί 

καρποφόρα σχόλια από τους μαθητές σχετικά με 

τις μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούν, καθώς 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι μαθητευόμενοι σε 

αυτήν την καινοτόμο διαδικασία. Μπορείς εύκολα 

να μοιραστείς μια ποικιλία όμορφων και διασκεδαστικών δραστηριοτήτων στην τάξη, 

ακόμα κι αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Το "widget" όλων 

των χρηστών μπορεί να κοινοποιηθεί ιδιωτικά με έναν απλό σύνδεσμο ή να 

ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης εκμάθησης και λειτουργεί σε 

οποιαδήποτε συσκευή. Το BookWidgets λειτουργεί άψογα με άλλες εκπαιδευτικές 

εφαρμογές όπως το iTunes U. 

Ο κ. Παπαθανασίου πιστεύει ότι η επιτυχία εξαρτάται από τρεις παράγοντες: την 

επιμονή του δασκάλου, το συνολικό επίπεδο της τάξης, όσο υψηλότερο το επίπεδο 

τόσο καλύτερα μπορεί να ενσωματωθεί μια νέα διδακτική πρακτική στη διαδικασία 

διδασκαλίας, και την κατάσταση στην οποία πραγματοποιείται η διδασκαλία. Με 

άλλα λόγια, ο τελευταίος παράγοντας σημαίνει την ανάγκη για ηλεκτρονική μάθηση 

και τα μέσα που παρέχονται στον εκπαιδευτικό. Επίσης, είναι πεπεισμένος ότι τα 

εργαλεία ΤΠΕ είναι χρήσιμα για την τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών και για 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Υποστήριξε επίσης ότι μέσω 

των ψηφιακών εργαλείων μπορεί κανείς να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Για παράδειγμα χωρίς τη χρήση του Desmos σε συναρτήσεις, οι μαθητές δεν 

ενδιαφέρονται τόσο πολύ γι’ αυτό το θέμα. 

Η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι μαθητές είναι προφανής μέρα με τη μέρα. 

Βλέποντας πως οι μαθητές στο σχολείο αντιλαμβάνονται τους ορισμούς πολύ πιο 

γρήγορα από τους μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, 

αποδεικνύεται η σημασία των ψηφιακών εργαλείων στη μάθηση. Όταν οι νέες 

τεχνολογίες ενσωματώνονται στη διδασκαλία, η διαδικασία κινείται γρηγορότερα, 
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καθώς ο δάσκαλος πρέπει να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στην εξήγηση, προχωρώντας 

έτσι γρηγορότερα στην ύλη. Ένας άλλος δείκτης της προόδου είναι ότι οι 

βαθμολογίες του BookWidget, τα σχόλια των μαθητών και τα αποτελέσματα των 

δοκιμών τους κοινοποιούνται αμέσως / αυτόματα στον καθηγητή μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών. Μπορεί να παρατηρήσει τις βαθμολογίες των μαθητών κατά ποσοστά, 

που αντιπροσωπεύονται σε γραφήματα ράβδων, αλλά επίσης, μπορεί να δει το 

μέγιστο και το ελάχιστο στους βαθμούς, να εντοπίσει τους μέτριους βαθμούς και να 

έχει μια γενική άποψη του επιπέδου της τάξης αμέσως. Ο κ. Παπαθανασίου είπε: 

«Σύμφωνα με τις γνώσεις τους, οι μαθητές που χρησιμοποίησαν ψηφιακές τεχνολογίες 

στη μάθηση είναι τρεις φορές πιο ικανοί από τους μαθητές της ηλικίας τους και 

μπορούν να μάθουν να μελετούν αποτελεσματικά και ανεξάρτητα. Είναι υπέροχο να 

κάνεις σπουδαίες συνεδρίες με μαθητές, αλλά το θέμα είναι να τους εμπνεύσεις να 

αγαπούν τα μαθηματικά και να διδαχθούν να μελετούν σωστά και αποτελεσματικά τα 

μαθηματικά. " 

Ως σύσταση για συναδέλφους μαθηματικούς και εκπαιδευτικούς, πρότεινε τη 

δικτύωση ως σημαντική. Όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι και έχεις το πάθος να το 

κάνεις, εκτός από την ατομική μελέτη, σημαντική είναι η ενθάρρυνση και η 

κατάλληλη υποστήριξη. Όσον αφορά το ίδιο το μάθημα, ο δάσκαλος πρέπει να είναι 

τέλεια προετοιμασμένος μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Όλα τα 

προαναφερθέντα εργαλεία πρέπει να δοκιμαστούν πριν τεθούν σε χρήση και θα 

πρέπει να επινοηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο μαθήματος. Όσον αφορά τα διαδικτυακά 

μαθήματα, κάθε πρωί η ομάδα εκπαιδευτικών του Παλλάδιου συναντάται 

διαδικτυακά για να συζητήσει την πρακτική τους, να εντοπίσει τυχόν προβλήματα και 

να προτείνει λύσεις και νέες καλύτερες πρακτικές. 

Ερωτήσεις για προβληματισμό: 

1. Πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τους διαφορετικούς ρυθμούς των μαθητών; 

2. Γιατί οι μαθητές βρίσκουν τις ΤΠΕ στην τάξη πιο ενδιαφέρουσες; 

3. Πώς μπορεί κανείς να παρακολουθεί το συνολικό επίπεδο επίτευξης των 

μαθητών χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία; 

 


