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Anastasios Papathanasiou yra matematikos mokytojas privačioje 

Palladio Varis mokykloje, Atėnų priemiestyje. Jis studijavo 

matematiką Nacionaliniame Atėnų Kapodistriano universitete, o 

magistro laipsnį įgijo Londono Roehamptono universitete bei 

baigė magistratūros studijas Graikijos atvirajame universitete. 

Prieš įsidarbindamas Palladio Varis mokykloje jis dvylika metų 

dirbo privačiame sektoriuje švietimo pagalbos mokytoju, įvairių 

valstybinių mokyklų mokytoju ir Antrosios galimybės mokyklų 

mokytoju. Jo klasėje Palladio mokykloje mokosi 19 mokinių (13 

metų). Mokytojas dirba su šios specifinės klasės mokiniais jau 2 

metus. Be to, jis stebi mokinių matematikos pasiekimus ir kitose 

klasėse, kadangi mokykloje yra paskirtas šio mokomojo dalyko 

koordinatoriumi. Mokytojas sako:  

„Mūsų mokykloje, kaip ir visose mokyklose, mokiniai mokosi skirtingu tempu. IKT priemonės 

padeda mokytojui stebėti kiekvieno mokinio tempą ir patenkinti jo asmeninius ugdymo(si) 

poreikius“. 

Labai sudėtinga nustatyti 19 mokinių sunkumus ir asmeniškai jiems visiems padėti per 45 minučių 

trukmės pamoką. Bet jūs galite pasiekti mokymo(si) efektyvumo,  kai atsižvelgdami į mokinių 

individualius ugdymosi poreikius, po pamokos numatote tam tikras priemones geresniam 

mokymosi medžiagos įsisavinimui. Pavyzdžiui, per pamoką matematinės sąvokos supratimui 

vienam mokiniui  gali užtekti 5 minučių, o kitam - 20 minučių. Ši problema išsprendžiama 

naudojant skaitmenines technologijas, nes mokiniai gali pakartotinai peržiūrėti vaizdo įrašus tiek 

kartų, kiek reikia,  ir gebėtų išmokti medžiagą savo tempu. 

Ponas Papathanasiou yra aktyvus matematikos ir skaitmeninių technologijų entuziastas, yra kelių 

forumų, susijusių su  matematikos mokymu, narys. Jis dalyvauja aktualiuose seminarų ir ieško 

naujų įkvėpimo šaltinių, tyrinėja svarbius mokslo straipsnius, analizuoja su matematika susijusius 

tinklus ir kitas mokymosi visą gyvenimą galimybes. Šiuo metu jis lankosi seminare, susijusiame su 
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STEAM (gamtos mokslai, technologijos, menai, matematika). Jį ir jo kolegę ponią Tzortsou naudoti 

IKT skatina mokyklos dekanas ponas Noulas, kuris taip pat yra skaitmeninių technologijų mokymo 

pradininkas bei mokyklos vadovas. Technologijų integravimas į mokymą reikalauja draugiškos 

aplinkos. Ponas Papathanasiou teigia: 

,,Jaučiuosi palaimintas, kad vadovybė, mano direktorius ponas Noulas ir mano kolegos palaiko IKT 

taikymą ir integravimą mūsų mokymo praktikoje". 

Siekdamas integruoti skaitmenines technologijas į mokymosi procesą, ponas Papathanasiou 

naudojasi „iTunes U“ platforma, leidžiančia jam virtualiu būdu įkelti pamokos medžiagą, 

mokomuosius vaizdo įrašus, pristatymus, projektus, testus, viktorinas, kryžiažodžius ir beveik 

viską, ko gali reikėti mokinių mokymuisi. Be to, „Classter“ platformą naudoja mokytojai, mokiniai 

ir tėvai, norėdami pasidalinti namų darbų užduotimis, stebėti lankomumą, tvarkyti mokinių asmens 

duomenis, atnaujinti mokyklos veiklos rezultatus ir bendrai sekti viską, kas susiję su mokykla. 

  

 

 

 

 

  

Interaktyvios lentos yra svarbi priemonė ir pagrindinė mokymo proceso dalis. „Desmos“ yra 

nemokama internetinė grafikos skaičiuoklė, leidžianti vartotojams tyrinėti matematiką naujais ir 

įdomiais būdais. „Desmos“ gali padėti kiekvienam mokiniui mokytis matematikos ir pamėgti šį 

dalyką. Ši skaičiuoklė leidžia braižyti funkcijų grafikus,  duomenų lenteles, įvertinti lygtis, tyrinėti 

transformacijas, ir svarbiausia - nemokamai! Ponas Papathanasiou sakė: 

„Mano tikslas yra palaipsniui pereiti prie mokymosi proceso „būti  fone“, skatinant mokinių 

mokymosi savarankiškumą, motyvaciją ieškoti žinių ir gilinti jas  nuolatiniu sunkiu darbu, o aš 

tiesiog palaikau jų pastangose.“ 
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Jo filosofija yra išmokyti mokinius naudotis priemonėmis, kurias jiems suteikia mokymo sistema, 

kad jie galėtų mokytis savo tempu ir pasiekti geriausių mokymosi rezultatų. Vienintelis iššūkis, 

kuris svarbus siekiant visiškai įsitraukti į skaitmeninį mokymąsi, yra „Microsoft Teams“ 

naudojimas. Todėl pereinant prie nuotolinio mokymosi dėl paskelbto karantino, buvo labai lengva, 

nes visa organizacija yra įgudusi naudoti IKT savo veikloje. Ponas Papathanasiou pareiškė: 

 „Kai Švietimo ministerija dėl COVID-19 pandemijos krizės nusprendė sustabdyti mokyklų veiklą, 

mes sukūrėme savo komandas „Microsoft Teams“ ir nuo pat pirmos dienos pradėjome internetines 

pamokas. Iš pradžių skyrėme 4 valandas per dieną pagrindiniams dalykams, kurios pamažu tapo 

penkiomis, įskaitant muziką, kūno kultūrą, dailę ir kt. Taigi, mūsų mokykla rado būdą perteikti 

žinias mokiniams, o kita vertus, mes sugebėjome pasirūpinti mokinių užimtumu, palaikyti juos 

morališkai šioje stresinėje situacijoje. “ 

„OneNote“ yra vertingas įrankis, kurį naudoja mokinių grupės, norėdamos įkelti namų darbus ir 

klausimus iš savo namų, nepaisant to, ar jie buvo paprašyti, ar ne. Mokiniai internetu gauna 

asmeninius ir privačius atsiliepimus, o mokymosi procesas tampa personalizuotas. Mokytojas gali 

sutelkti dėmesį į kiekvieno mokinio individualius mokymosi poreikius, o tai nėra taip lengva 

padaryti įprastoje pamokoje. 

Kiekvienas mokinys gauna individualią užduotį, dirba savarankiškai, siekdamas įveikti iškilusius 

sunkumus, kartu turėdamas galimybę stebėti visos klasės darbo tempą, o mokytojas tuo metu stebi 

kiekvieno mokinio poreikius, kruopščiai studijuodamas jų namų darbus (tai, ką yra gana sudėtinga 

įprastoje pamokoje).  

Ponas Papathanasiou sako: 

„Mokymasis tampa asmenine patirtimi, kai mokiniai mokosi savo tempu ir deda visas pastangas, 

lygiai taip kaip ir lengvosios atletikos sporte, kur mokytojai yra instruktoriai. Matematika yra 

individualus sportas, kuo daugiau treniruojiesi, tuo geresnių rezultatų pasieki. Niekas negali už 

juos tai padaryti. Mokytojas turi paaiškinti ir palaikyti, bet mokinys turi pats nuveikti visą sunkų 

darbą. “ 
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Programa „BookWidgets“ naudojama testams ir įsivertinimo 

viktorinoms, kad būtų galima pamatyti, ką mokiniai suprato iš 

mokymosi kurso ir, žinoma, gauti naudingų atsiliepimų iš 

mokinių apie taikomus mokymo metodus, nes patys mokytojai 

taip pat mokosi šiame procese. Su klase galite lengvai 

pasidalinti įvairiausiomis gražiomis ir linksmomis veiklomis, 

net jei nesate ypatingai geras technologijų žinovas. Kiekvienas 

„valdiklis“ gali būti bendrai naudojamas su privačia nuoroda 

arba įkeltas į bet kurią mokymosi valdymo sistemą ir veikia bet kuriame įrenginyje. „BookWidgets“ 

sklandžiai veikia su kitomis edukacinėmis programomis, tokiomis kaip „iTunes U“. 

Ponas Papathanasiou mano, kad sėkmė priklauso nuo trijų veiksnių: dėstytojo atkaklumo; bendro 

klasės lygio, nes kuo aukštesnis lygis, tuo geriau į mokymo procesą ir situaciją įtraukiama nauja 

mokymo praktika. Kitaip tariant, paskutinis veiksnys reiškia e. mokymosi poreikį ir mokytojui 

suteiktas priemones. Taip pat jis įsitikinęs, kad IKT priemonės yra naudingos, skatinant mokinių 

susidomėjimą ir didinant mokymo(si) efektyvumą. Jis sakė, kad naudojant skaitmenines priemones 

galima sužadinti mokinių susidomėjimą, pavyzdžiui, nenaudojant Desmos funkcijų, mokiniai 

nebuvo susidomėję ta tema. 

Mokinių pažanga diena iš dienos yra akivaizdi. Mokiniai, naudodamiesi IT mokykloje, apibrėžimus 

suprato daug greičiau nei mokiniai, kurie neturėjo prieigos. Įdiegus naujas technologija, mokymosi 

procesas juda greičiau, nes mokytojui reikia mažiau laiko skirti aiškinimui, o mokiniai greičiau 

mokosi. Kitas pažangos rodiklis yra tas, kad „BookWidget“ balai, mokinių atsiliepimai ir jų testo 

rezultatai yra nedelsiant/ automatiškai atsiunčiami mokytojui. Jis gali stebėti mokinių balus 

procentais, pateiktais diagramose, taip pat gali pamatyti maksimalų ir mažiausią pažymių skaičių, 

tiksliai įvertinti pažymių vidurkį ir akimirksniu susidaryti bendrą vaizdą apie klasės mokymosi lygį. 

Ponas Papathanasiou sako: 

„Remdamasis savo žiniomis, pastebėjau, jog mokiniai, kurie mokydamiesi naudoja skaitmenines 

technologijas, yra tris kartus kompetentingesni nei kiti jų bendraamžiai ir jie gali išmokti efektyviai 

ir savarankiškai dirbti. Nuostabu organizuoti puikius klasės užsiėmimus su mokiniais, bet esmė yra 

įkvėpti juos mylėti matematiką ir išmokyti teisingai ir efektyviai mokytis matematikos“.  
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Kaip rekomendaciją kolegoms matematikams ir pedagogams jis pasiūlė kurti bendradarbiavimo 

tinklus. Kai bandai ką nors padaryti ir turi aistrą tai padaryti, išskyrus savarankišką mokymąsi, 

svarbu būti padrąsintam ir turėti tinkamą palaikymą. Kalbant apie pamoką, mokytojas turi būti 

puikiai pasirengęs iki paskutinės detalės. Prieš pradedant naudoti visas minėtas priemones reikia 

išbandyti ir sudaryti išsamų pamokų planą. Kalbant apie internetines pamokas, kiekvieną rytą 

Palladio mokytojų komanda susitinka internete, kad aptartų savo veiklas, pastebėtų problemas ir 

pasiūlytų sprendimus bei naujas geresnes metodikas. 

 

Klausimai refleksijai: 

1. Kaip galima spręsti mokinių, besimokančių skirtingu tempu, problemą?  

2. Kodėl mokiniams pamokose, kuriose naudojama  IKT, yra įdomiau? 

3. Kaip galima stebėti bendrą mokinių pasiekimų lygį, naudojant skaitmenines priemones? 

 


