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Anastasios Papathanasiou 

Ulepszenia w zakresie TIK i doświadczenie w uczeniu się 

(Ateny, Grecja, 2020) 

 

Anastasios Papathanasiou jest nauczycielem 

matematyki w prywatnej szkole Palladio School 

Varis, na przedmieściach Aten. Studiował 

matematykę na Uniwersytecie Narodowym im. 

Kapodistriasa w Atenach, uzyskał tytuł magistra 

edukacji na Uniwersytecie Roehampton w Londynie 

oraz tytuł magistra studiów menedżerskich na 

Uniwersytecie Hellenic.  Zanim został zatrudniony 

w Palladio School Varis, przez 12 lat był 

nauczycielem w sektorze prywatnego kształcenia 

wspomagającego, nauczycielem w szkołach 

publicznych oraz nauczycielem w szkołach drugiej 

szansy. Jego klasa w szkole Palladio składa się z 19 uczniów (13 lat), Anastasios uczy 

tę klasę od 2 lat. Jednak ze względu na role koordynatora matematyki w szkole, 

nadzoruje on wszystkie inne klasy.  

 

“W naszej szkole, tak jak i we wszystkich szkołach są uczniowie o różnym tempie 

nauki. Narzędzia TIK pomagają nauczycielowi w śledzeniu tempa nauki każdego 

ucznia i odpowiadaniu na jego osobiste potrzeby edukacyjne.” 

 

Zidentyfikowanie trudności i osobiste wsparcie 19 uczniów podczas 45-minutowej 

lekcji jest bardzo trudne. Jeśli dostosujesz się do osobistych potrzeb edukacyjnych 

uczniów po zakończeniu lekcji, będziesz bardziej efektywny. Na przykład, w czasie 

zajęć, ćwiczenie matematyczne może zająć jednemu uczniowi 5 minut, a drugiemu 20 

minut. Ten problem można rozwiązać za pomocą technologii cyfrowych, ponieważ 

uczniowie mogą odtwarzać filmy i ogólnie materiały dydaktyczne tyle razy, ile 

potrzebują, we własnym tempie.  
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Anastasios  Papathanasiou jest aktywnym entuzjastą matematyki i technologii 

cyfrowych, jest członkiem kilku forów dotyczących matematyki edukacyjnej. 

Uczestniczył w wielu seminariach i aktywnie poszukuje nowych źródeł inspiracji 

w badaniach nad odpowiednimi artykułami naukowymi, sieciach związanych 

z matematyką i możliwościach uczenia się przez całe życie. Obecnie bierze udział 

w seminarium dotyczących STEAM (Nauka Technologia Sztuka Matematyka). Wraz 

ze swoją koleżanką Tzortsou, która jest dyrektorem w szkole, a także pionierem 

w nauczaniu technologii cyfrowych korzysta z TIK. Dyrektorka wspiera integrację 

TIK, w każdym aspekcie procedury edukacyjnej. Zaangażowanie technologii 

w nauczanie wymaga przyjaznego środowiska. Anastasios twierdzi, że: 

 

“Jestem wdzięczny, że kierownictwo, dyrektor szkoły, jak i również moi koledzy 

wspierają wdrażanie TIK w naszej praktyce nauczania.” 

 

W celu wprowadzenia technologii cyfrowych w procesie nauczania, Anastasios 

korzysta z platformy iTunes U, która umożliwia mu zamieszczanie materiałów online, 

edukacyjnych filmów wideo, prezentacji, projektów, testów, quizów, krzyżówek 

i innych materiałów, potrzebnych uczniom do nauki. Dodatkowo, korzystają 

z platformy Classter, która jest wykorzystywana przez nauczycieli, uczniów i rodziców 

do dzielenia się wskazówkami dotyczącymi odrabiania zadań domowych, śledzenia 

nieobecności, rozwiązywania problemów związanych z RODO, aktualizowania 

wyników szkoły i innych aktywności związanych ze szkołą. 

  

 

 

 

The software Desmos 
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Tablice interaktywne są ważnym narzędziem i podstawową częścią procesu nauczania. 

Desmos to darmowy kalkulator graficzny online, który pozwala użytkownikom 

odkrywać matematykę w nowy, ekscytujący sposób. Desmos daje szansę uczniowi 

nauczyć się matematyki i pokochać ją. Funkcje wykresów, tabele danych, równania, 

badanie przekształceń i wiele więcej funkcji dostępnych jest za darmo! 

 

“Moim celem jest stopniowe przechodzenie do „środowiska” procesu nauczania, 

poprzez nauczenie uczniów samodzielnego kształcenia się, poszukiwania wiedzy 

i pogłębiania jej poprzez ciągłą, ciężką pracę. Ja jedynie wspieram ich w wysiłkach.” 

 

Jego filozofia polega na tym, aby nauczyć uczniów korzystania z narzędzi, 

zapewnionych im przez system nauczania, tak aby każdy z nich uczył się we własnym 

tempie i osiągał lepsze wyniki w nauce. Pełne przejście do e-learningu jest możliwe 

poprzez wykorzystanie Microsoft Teams, czyli przejście do nauczania na odległość. 

W sytuacji zamknięcia szkoły przez Koronawirus, nauczanie na odległość było bardzo 

proste, ponieważ cała organizacja wykorzystywała narzędzia cyfrowe w swoich 

klasach wcześniej, pod nadzorem dyrektora szkoły.  

 

“Kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zawieszeniu 

funkcjonowania szkół z powodu kryzysu pandemii COVID-19, stworzyliśmy nasze 

zespoły w Microsoft Teams i rozpoczęliśmy lekcje online od dnia zero. Początkowo 4 

godziny dziennie na głównych przedmiotach, następnie doszły przedmioty takie jak 

muzyka, gimnastyka, sztuka, itp. Udało nam się stale dostarczać wiedzę naszym 

uczniom oraz utrzymać ich wysokie morale i wspierać w tak stresującej sytuacji.” 

 

OneNote to narzędzie wykorzystywane przez uczniów do przesyłania zadań 

domowych, a także do zadawania pytań przez uczniów. Uczniowie otrzymują osobiste 

i prywatne informacje zwrotne online, dzięki czemu proces nauczania jest 

spersonalizowany. Nauczyciel może skupić się na indywidualnych potrzebach 

edukacyjnych każdego ucznia, co nie jest łatwe do zrealizowania w konwencjonalnej 

klasie. Ponieważ każdy z uczniów otrzymuje własną informację zwrotną, mają szansę 

popracować nad własnymi słabościami, przy jednoczesnym śledzeniu tempa pracy 
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całej klasy. Nauczyciel ma czas, aby obserwować potrzeby każdego ucznia poprzez 

analizę jego pracy domowej (co jest trudniejsze do wykonania w konwencjonalnej 

klasie). 

Pan Papathanasiou powiedział: 

“Nauka staje się osobistym doświadczeniem, w którym uczniowie mają swoje własne 

tempo i podejmują własny wysiłek. Matematyka jest osobistym sportem, im więcej 

praktykujesz, tym jesteś lepszy. Nikt nie może ćwiczyć za Ciebie. Nauczyciel jest po to, 

aby wyjaśniać i wspierać, ale to uczeń musi wykonywać całą ciężką pracę. ” 

 

Aplikacja BookWidgets służy do przeprowadzania 

testów i quizów, sprawdzających wiedzę uczniów 

z kursów. Pomaga ona w otrzymaniu informacji 

zwrotnych na temat stosowanych metod nauczania, 

ponieważ nauczyciele również są uczniami w tym 

innowacyjnym procesie. Możesz z łatwością 

dzielić się z klasą zabawnymi zajęciami, nawet jeśli 

ktoś nie jest obeznany w technicznych rzeczach. 

Każdy „widget” może być udostępniany prywatnie za pomocą prostego łącza lub 

wbudowanego w dowolny system zarządzania nauką i działa na dowolnych 

urządzeniach. BookWidgets współpracuje z innymi aplikacjami edukacyjnymi, takimi 

jak iTunes U. 

 

Pan Papathanasiou uważa, że sukces zależy od trzech czynników: wytrwałości 

nauczyciela; ogólnego poziomu klasy, im wyższy poziom, tym łatwiej jest wdrożyć 

praktykę nauczania do procedury nauczania i sytuacji, w której odbywa się nauczanie. 

Innymi słowy, ten czynnik oznacza potrzebę e-learningu i środków, które trzeba 

zapewnić nauczycielowi. Jest on również przekonany, że dzięki narzędziom cyfrowym 

można wzbudzić zainteresowanie uczniów, bez użycia funkcji Desmos, uczniowie nie 

są zainteresowani tematem. 

 

Postępy uczniów z dnia na dzień są coraz większe. Uczniowie w szkole postrzegają 

definicję o wiele szybciej niż uczniowie, którzy nie mieli dostępu do narzędzi 
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cyfrowych, co dowodzi znaczenia narzędzi cyfrowych w nauce. Wykorzystanie 

nowych technologii w nauczanie, sprawia że nauka przebiega szybciej, ponieważ 

nauczyciel poświęca mniej czasu na wyjaśnianie i szybciej porusza się 

w przygotowanych materiałach. Dzięki BookWidget, informacje zwrotne od uczniów 

i wyniki ich testów są natychmiast przekazywane nauczycielowi za pomocą technologii 

cyfrowych. Nauczyciel może dzięki temu obserwować wyniki uczniów w procentach, 

przedstawiać je na wykresach słupkowych, a także zobaczyć najwyższe i najniższe 

oceny, wskazać średnią ocen i mieć ogólny pogląd na poziom klasy. Pan Papathanasiou 

powiedział: 

 

“Zaobserwowaliśmy, że uczniowie, którzy korzystali z technologii cyfrowych 

w procesie uczenia się, są trzykrotnie bardziej kompetentni, niż inni uczniowie w ich 

wieku. Mogą oni nauczyć się efektywnej i samodzielnej pracy. Głównym celem jest 

inspirowanie uczniów do miłości do matematyki i uczyć ich poprawnej i efektywnej 

nauki tego przedmiotu.” 

 

Jako radę dla kolegów matematyków i pedagogów, zasugerował, że ważne jest 

tworzenie sieci kontaktów. Kiedy chcesz coś zrobić i masz do tego motywację, inną niż 

nauka na własną rękę, ważne jest, aby mieć odpowiednie wsparcie. Jeśli chodzi o samą 

lekcję, nauczyciel musi być doskonale przygotowany. Wszystkie wyżej wymienione 

narzędzia muszą być przetestowane przed wprowadzeniem ich w życie, należy również 

opracować szczegółowy plan lekcji. Jeśli chodzi o lekcję online, to każdego ranka, 

zespół nauczycieli szkoły w Palladio spotyka się online, aby omówić praktykę zajęć, 

dostrzec wszelkie problemy i zaproponować nowe, lepsze rozwiązania. 

 

Pytania do refleksji: 

1. Jak radzić sobie z różnymi postawami uczniów? 

2. Dlaczego uczniowie uważają, że wykorzystanie TIK na zajęciach jest bardziej 

interesujące? 

3. Jak można śledzić ogólny poziom osiągnięć uczniów, którzy korzystają z TIK? 

 


