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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. 

Ενότητα III - «Αντιμετώπιση της διαφορετικότητας μέσα στην τάξη»  

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να υποστηρίξει τις ικανότητες των καθηγητών μαθηματικών 

να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με διάφορες ομάδες μαθητών με ιδιαίτερη 

έμφαση στην εξατομίκευση και διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της 

χρήσης βέλτιστων πρακτικών.  

Ο σκοπός της ενότητας είναι: 

1. να αναλύσει τις ψυχολογικές και παιδαγωγικές πτυχές και προσεγγίσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν σε μια διαφορετική τάξη,  

2. να εξερευνήσει δυνατότητες χρήσης ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων 

μεθόδων (π.χ. μικρομάθηση, παιγνιοποίηση, εφαρμογές για κινητά και ενσωμάτωση 

μαθηματικών στο STEAM - (για την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

μαθητών στα Μαθηματικά) για εξατομίκευση και διαφοροποίηση τη διαδικασία 

διδασκαλίας / μάθησης 

3. να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς με έμφαση στην εξατομίκευση και τη 

διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω ψηφιακών εργαλείων και 

καινοτόμων προσεγγίσεων. 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο 

Το θεωρητικό μέρος αυτής της ενότητας επικεντρώνεται σε τρία κεφάλαια. Αρχικά, αναφέρεται σε 

ένα κοινό σημείο κατανόησης σχετικά με το τι είναι η διαφορετικότητα και τι συνεπάγεται στην 

πράξη εντός τάξεως. Έπειτα, γίνεται αναφορά στη σημασία της διαφορετικότητας και εξηγείται το 

περιεχόμενό της, μαζί με σχετικό υλικό, έτσι ώστε εσείς ως δάσκαλος διαβάζοντας αυτή την ενότητα 

να γνωρίσετε την ψυχολογική και παιδαγωγική πτυχή της διαφορετικότητας. Στη συνέχεια, οι 
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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. 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται με υλικό για να εργαστούν με τη διαφορετικότητα σε ένα σχολικό 

περιβάλλον, και τη σημασία των ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων που ερευνήθηκαν για να 

παρουσιαστούν στην ενότητα. 

Το πρακτικό μέρος αυτής της ενότητας επιχειρεί να υποστηρίξει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών 

μαθηματικών για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με διάφορες ομάδες μαθητών με 

ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση και διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω των 

αναπτυγμένων βέλτιστων πρακτικών σε μορφή βίντεο και αρχείων που ανέπτυξαν οι εταίροι της 

κοινοπραξίας. Οι πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων 

παρουσιάζονται με τη μορφή γραπτών ιστοριών και βίντεο που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του 

έργου: https://smart.erasmus.site/success-stories/ Περιγραφές των ιστοριών επιτυχίας είναι 

διαθέσιμες παρακάτω στην ενότητα. 

 
 

Μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες:  

Μέχρι το τέλος του μαθήματος θα μπορείτε: 

 Να κατανοήσετε και αγκαλιάστε την «διαφορετικότητα», τις διαφορετικές διαστάσεις και τη 

σημασία της 

 Να προσδιορίσετε τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών 

 Να κατανοήσετε τις ψυχολογικές και παιδαγωγικές πτυχές μιας «διαφορετικής» τάξης 

 Να προσδιορίσετε τα πιο κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της τάξης 

 Να χρησιμοποιήσετε τις διαφορές των ατόμων προς όφελος όλων των μαθητών 

 Να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σας στην τάξη, τις προσεγγίσεις διδασκαλίας και 

κατάρτισης, με βάση τη σύνθεση της τάξης 

 Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους για να προκαλείτε το 

ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά 

 Να συμβάλλετε στη βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης των μαθητών, της 

δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. 

https://smart.erasmus.site/success-stories/
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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. 

Θεωρητικό Μέρος 
Ένα κοινό σημείο κατανόησης 

Εάν είστε δάσκαλος μαθηματικών, όταν πρόκειται για την τάξη, υπάρχουν αλλαγές που μπορούν να 

γίνουν στις μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο δεκτικό και πιο φιλόξενο 

περιβάλλον για όλους τους μαθητές που έχουν 

διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικά επίπεδα 

δεξιοτήτων. 

Η διαφορετικότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή 

με πολλούς τρόπους, αλλά στις τάξεις μας, οι 

διαφορές μπορεί να προέρχονται από 

διαφορετικές πτυχές του ατόμου, όπως η φυλή, 

η εθνικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, 

η ταυτότητα του φύλου, το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, η ιδεολογία, οι πνευματικές ή 

σωματικές δεξιότητες ή η θρησκεία (Why Cultural Diversity and Awareness in the Classroom is 

Important (2019). Διαθέσιμο εδώ: https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-

elementary-education/resource/why-cultural-diversity-and-awareness-in-the-classroom-is-important).  

Η διαφορετικότητα έχει σημασία στην τάξη, καθώς είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών να διασφαλίσουν 

ότι οι μαθητές είναι έτοιμοι να εργαστούν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον που μεγαλώνει και να 

συνεργάζεται με άλλους για να φέρει νέες προοπτικές.1  Ένας επιτυχημένος εκπαιδευτικός μπορεί να 

εκφράσει το ενδιαφέρον του για την διαφορετικότητα διατηρώντας μιας ευαισθησία και ανεκτικότητα 

απέναντι στις διαφορές.  

 

Η σημασία της διαφορετικότητας στην τάξη - Συμβολή στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

ζωή 

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η διαφορετικότητα και τα οφέλη της στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

Είναι σαφές ότι οι διαφορές στην τάξη μπορούν πραγματικά να συμβάλουν στην προσωπική και 

ακαδημαϊκή εξέλιξη όλων των ατόμων. «Η διαφορετικότητα ενισχύει τη δημιουργικότητα” (Philips, 

2014). Η διαφορετικότητα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, δυσκολότερες αλληλεπιδράσεις, έλλειψη 

εμπιστοσύνης, ανησυχίες σχετικά με τον σεβασμό, αλλά από την άλλη, για να προωθηθεί η 

καινοτομία, απαιτείται πολυμορφία. Οι άνθρωποι και ειδικά οι μαθητές που προέρχονται από 

διαφορετικό εθνικό υπόβαθρο, μπορούν να συνεισφέρουν με μοναδικές πληροφορίες και εμπειρίες 

στη διαχείριση μιας δεδομένης εργασίας. Επομένως, ένας άντρας ή μια γυναίκα, ένας Ευρωπαίος ή 

                                                
 

https://www.waldenu.edu/online-bachelors-programs/bs-in-
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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. 

ένας Ασιάτης μαθητής μπορούν όλοι να έχουν οπτικές που διαφέρουν μεταξύ τους, συμβάλλοντας με 

μοναδικό τρόπο στην διεκπεραίωση μιας εργασίας. 

Επιπλέον, τα μέλη μιας ομοιογενούς ομάδας μπορεί να αισθάνονται καθησυχασμένα ότι θα επιτύχουν 

μια κοινή συναίνεση όταν συνεργάζονται. Περιμένουν ότι θα καταλάβουν ο ένας τον άλλον και θα 

συμφωνήσουν, καθώς προέρχονται από ένα κοινό υπόβαθρο. Ωστόσο, όταν οι μαθητές έχουν 

συνηθίσει να εργάζονται με συμμαθητές με διαφορετικά από εκείνους υπόβαθρα, είναι ήδη 

προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να εργαστούν σκληρότερα για να καταλήξουν σε ένα κοινό σημείο 

κατανόησης. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια αλλαγή στη στάση τους απέναντι στη σύγκρουση, τις 

διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία. 

 

Προσδιορίστε και αγκαλιάστε τη διαφορετικότητα 

Για να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς στη διαφορετικότητα, υπάρχουν 

συγκεκριμένες μέθοδοι στα βασικά βήματα που αναπτύσσονται, τα οποία θα σας βοηθήσουν να 

κατανοήσετε και να αγκαλιάσετε τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών (The 

Importance of Diversity & Cultural Awareness in The Classroom (2019). Διαθέσιμο εδώ: here 

https://web.uri.edu/teach/multicultural/): 

 

1. Γνωρίστε τους μαθητές σας 

Αφιερώνοντας χρόνο για να μάθει για το πολιτιστικό υπόβαθρο κάθε μαθητή, τα χόμπι, τα στυλ και 

τις δυσκολίες ο εκπαιδευτικός θα τους κατανοήσει καλύτερα και θα διασφαλίσει την πολιτιστική 

συνειδητοποίηση. Το πραγματικό ενδιαφέρον για το από πού προέρχεται κάθε μαθητής μπορεί να 

δημιουργήσει εμπιστοσύνη και έναν προσωπικό δεσμό με κάθε μαθητή στην τάξη. Εάν δυσκολεύεστε 

να θυμηθείτε ονόματα και υπόβαθρα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με μια φωτογραφία κάθε 

μαθητή την πρώτη ημέρα των μαθημάτων. Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κάρτες ευρετηρίου, 

μια διαδικτυακή έρευνα ή ένα ερωτηματολόγιο που δίνεται την πρώτη ημέρα του τριμήνου. 

 

2. Διατηρήστε συχνή επικοινωνία 

Δεν είναι μόνο η γνωριμία με τους μαθητές σημαντική, αλλά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

διατηρήσουν μια συνεχή επικοινωνία καθ 'όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ωστόσο, αυτό μπορεί 

να τους είναι πολύ δύσκολο όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου. Οι προσωπικές συναντήσεις με 

τον καθένα, για λίγα λεπτά, με σκοπό τον έλεγχο σε διμηνιαία βάση, μπορούν να επιτρέψουν στον 

εκπαιδευτικό να έχει γνώση σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση των μαθητών και να βελτιώσει το 

πόσο προσιτός είναι στους μαθητές του. Οι μαθητές μπορούν να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με: α. τη 

συνολική τους πορεία στο σχολείο, β. τις κοινωνικές προκλήσεις μεταξύ των συνομηλίκων τους, γ. τις 

φιλοδοξίες τους για το άμεσο μέλλον, δ. τα πάθη και τις προτιμήσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

https://web.uri.edu/teach/multicultural/):
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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. 

εκπαιδευτικοί μπορούν να χαρτογραφήσουν τα διαφορετικά υπόβαθρα κάθε μαθητή και ταυτόχρονα 

να παρακολουθούν την πρόοδό τους. 

 

3. Δώστε προσοχή στους δείκτες 

Είναι εξίσου σημαντικό ο εκπαιδευτικός να προσδιορίσει τον πολιτισμό, τις πεποιθήσεις, το 

οικονομικό υπόβαθρο και τα γλωσσικά θέματα κάθε μαθητή. Είναι σημαντικό να αφιερώσει χρόνο για 

να κατανοήσει τις πολιτιστικές αποχρώσεις κάθε 

μαθητή και να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρήματα για 

να σχεδιάσει ένα κατάλληλο μάθημα. Για παράδειγμα, 

ο τρόπος με τον οποίο μιλούν οι μαθητές μπορεί να 

παρέχει στους εκπαιδευτικούς σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με την εθνική καταγωγή των μαθητών. 

Επιπλέον, η υγιεινή των μαθητών σχετικά με τα ρούχα 

και τα μαλλιά τους μπορεί να δώσει πληροφορίες 

σχετικά με την ψυχολογική τους κατάσταση και τη γενική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο μαθητής 

στο σπίτι, σχετικά με το οικονομικό τους υπόβαθρο, την παραμέληση από τους γονείς ή τα 

ψυχολογικά τους προβλήματα. 

 

Εργασία με διαφορετικές ομάδες στην τάξη  

Η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στην τάξη αναλύεται σε έναν δισδιάστατο άξονα που 

περιλαμβάνει την ψυχολογική και παιδαγωγική συνιστώσα. Η προσωπική συμβολή του εκπαιδευτικού 

στη ζωή των μαθητών είναι ανεκτίμητη. Μπορεί να υποστηριχθεί από πρακτικές που υποστηρίζουν 

την ουσιαστική και προσιτή μάθηση για όλους. 

Πριν μπει στην τάξη, ένας εκπαιδευτικός πρέπει να αναρωτηθεί: Πώς θα μπορούσαν οι δικές μου 

πολιτισμικές παραδοχές να επηρεάσουν τις αλληλεπιδράσεις μου με τους μαθητές; Πώς μπορεί το 

υπόβαθρο και οι εμπειρίες των μαθητών μου να επηρεάσουν τα κίνητρα, τη συμμετοχή και τη μάθησή 

τους στην τάξη μου; Πώς μπορώ να τροποποιήσω το υλικό των μαθημάτων, τις δραστηριότητες, τις 

εργασίες ή / και τις εξετάσεις ώστε να είναι πιο προσιτές σε όλους τους μαθητές της τάξης;  

Ο δάσκαλος μπορεί να βρει χρήσιμο να ακολουθήσει τις παρακάτω στρατηγικές (Inclusive Teaching 

Strategies. Διαθέσιμο εδώ: https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-

classrooms/inclusive-teaching-strategies): 

 

1. Διδασκαλία ενός μαθήματος χωρίς αποκλεισμούς 

Η συμπερίληψη περιεχομένου από πολλαπλές οπτικές είναι σημαντική, καθώς η συμπερίληψη 

οπτικών από διάφορες ομάδες μπορεί να παρέχει μια πληρέστερη και ακριβέστερη απεικόνιση ενός 

https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/building-inclusive-
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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. 

ζητήματος. «Κάθε τάξη - από την Επιστήμη του Εδάφους έως τις Εθνοτικές Σπουδές, από το πρώτο 

έτος στη Συγγραφή έως τη Φυσική - μπορεί να λειτουργήσει ως εκκολαπτήριο για την ένταξη, ως 

κοινωνική εμπειρία που καλλιεργεί ένα θετικό κλίμα” (Armstrong, 2011, p.51) Αν και βοηθούν 

ιδιαίτερα στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρίες, οι καθολικές οδηγίες σχεδιασμού 

υποστηρίζουν όλες τις ανάγκες των μαθητών. Για παράδειγμα, η ενσωμάτωση καθολικού σχεδιασμού 

σε γραπτές εργασίες μπορεί να περιλαμβάνει την παρουσίαση παραδειγμάτων αποδεκτών εργασιών 

για την τάξη σας. Κάτι τέτοιο βοηθά πολλούς μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα και να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού, όπως: μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα, 

μαθητές με χαμηλά κίνητρα, μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, μαθητές με 

λιγότερες μαθησιακές δυνατότητες, μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο. Όπως αναλύθηκε στο τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας, όλες οι 

ιστορίες, γραπτές ή σε βίντεο, έχουν ένα (μεταξύ πολλών άλλων) κοινό χαρακτηριστικό: την 

ικανότητα να προσαρμόσουν τις μεθόδους διδασκαλίας προκειμένου να διδάξουν ένα μάθημα σχετικά 

με την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Μαθητές από διαφορετικό μαθησιακό υπόβαθρο, από 

διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις και με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες περιλαμβάνονται όλοι 

στη διαδικασία διδασκαλίας και κανένας από αυτούς δεν μένει πίσω. 

 

2. Να είστε Διαθέσιμος για όλους 

Η συγκέντρωση σχολίων από τους μαθητές σχετικά με τις εμπειρίες τους όχι μόνο λειτουργεί ως 

τρόπος αναγνώρισης της διαφορετικότητας, αλλά επίσης ενισχύει τους προσωπικούς δεσμούς 

δασκάλου-μαθητών. Η ανάπτυξη μεθόδων που είναι εξίσου προσβάσιμες σε όλους δημιουργεί ένα 

περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας σχετικά με τη διαφορετικότητα. Η διευκόλυνση των μαθητών να 

παρέχουν εμπιστευτικά σχόλια είναι σημαντική. Μερικές μέθοδοι για να γίνει αυτό περιλαμβάνουν 

έρευνες, συνεδρίες ανατροφοδότησης στα μέσα του τριμήνου, βοήθεια από συμβούλους ή σχολικούς 

συμβούλους. Μπορούν να δημιουργηθούν ρουμπρίκες για την αξιολόγηση της κατάστασης των 

μαθητών. Αφού διαβάσετε συγκεκριμένες ιστορίες επιτυχίας στο τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας, 

θα συνειδητοποιήσετε ότι πολλές ιστορίες έχουν την παρακάτω κοινή πτυχή: ο δάσκαλος είναι 

Διαθέσιμος για όλους, επειδή σέβεται τον ρυθμό εκμάθησης κάθε μαθητή. Η τάξη μπορεί να 

προσαρμοστεί στις μαθησιακές ανάγκες και το ρυθμό κάθε μαθητή, και αυτό μπορεί να γίνει πιο 

εύκολα με τη χρήση της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να αναπαράγουν ένα 

βίντεο όσες φορές χρειάζεται με το δικό τους ρυθμό, στο σπίτι, για να μάθουν. 

Μια δημοφιλής μέθοδος μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορεί να διευκολύνει την πολύτιμη 

προσφορά τους στον μαθητή είναι η μέθοδος Start-Stop-Continue: (Getting Feedback from Pupils. 

Διαθέσιμο εδώ: http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue) τι πρέπει να αρχίσετε να 

κάνετε, τι πρέπει να σταματήσετε να κάνετε και τι πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε. Ρωτώντας "πώς 

http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/start-stop-continue)
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πάει;" συνήθως δεν θα λάβετε πολύ συγκεκριμένα σχόλια. Είναι πιθανότερο να λάβετε συγκεκριμένες 

απαντήσεις εάν κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις: τι πρέπει να αρχίσετε να κάνετε, τι πρέπει να 

σταματήσετε να κάνετε και τι πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε. Τα σχόλια από τους μαθητές θα 

επιτρέψουν στον δάσκαλο να συνειδητοποιήσει ότι οι μαθητές έχουν διαφορετικές ανάγκες, 

δεξιότητες και φόβους. Είναι σημαντικό για να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι μαθητές 

έχουν διαφορετικές ανάγκες, δεξιότητες και φόβους, αλλά προάγουν και ένα περιβάλλον ισότητας και 

ισοδύναμων ευκαιριών για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. 

 

3. Καθιέρωση κανόνων για τη διασφάλιση του σεβασμού στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μαθητών 

Σε όλες οι τάξεις υπάρχει η πιθανότητα αρνητικών αλληλεπιδράσεων, αλλά η σωστή αντιμετώπιση 

εξαρτάται από την πολύτιμη δουλειά του εκπαιδευτικού. Καθορίζοντας τις προσδοκίες για τη 

συμπεριφορά στην τάξη στις αρχές του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους μαθητές σε 

μαθησιακές δραστηριότητες που αποτρέπουν τις πιθανές συγκρούσεις. Η συμμετοχή των μαθητών 

στη δημιουργία ρητών βασικών κανόνων δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην 

τάξη, τόσο για τους μειονεκτούντες όσο και για τους προνομιούχους μαθητές. Στις ιστορίες επιτυχίας 

που ακολουθούν, θα διαβάσετε για περιστατικά όπου μαθητές που είχαν μαθησιακές και κοινωνικές 

δυσκολίες όπως ο αυτισμός, δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην τάξη. Ωστόσο, μέσα 

από τις αλληλεπιδράσεις που προωθούσαν τον σεβασμό και τη χρήση παιχνιδιών στη μαθησιακή 

διαδικασία, θα διαπιστώσετε ότι μερικοί από τους πιο απαιτητικούς μαθητές άρχισαν να συμμετέχουν 

στην τάξη και μάλιστα να σηκώνονται για να λύσουν ασκήσεις στον πίνακα της τάξης. 

Ένα σύνολο βημάτων που θα βοηθήσει τους μαθητές να συνεισφέρουν στον καθορισμό των δικών 

τους κανόνων (Brookfield, Preskill, 2012) 

1. Ζητήστε από τους μαθητές να αναλογιστούν τις καλύτερες ομαδικές συζητήσεις στις οποίες 

συμμετείχαν και τι έκανε αυτές τις συζητήσεις ευχάριστες. 

2. Ζητήστε από τους μαθητές να αναλογιστούν τις χειρότερες ομαδικές συζητήσεις στις οποίες 

συμμετείχαν και να προβληματιστούν σχετικά με το τι έκανε αυτές τις συζητήσεις 

δυσάρεστες. 

3. Για καθένα από τα θετικά στοιχεία που έχουν προσδιοριστεί, ζητήστε από τους μαθητές να 

προτείνουν τρία πράγματα που η ομάδα θα μπορούσε να κάνει για να διασφαλίσει ότι αυτά τα 

στοιχεία είναι παρόντα. 

4. Για καθένα από τα αρνητικά στοιχεία που εντοπίστηκαν, ζητήστε από τους μαθητές να 

προτείνουν τρία πράγματα που η ομάδα θα μπορούσε να κάνει για να διασφαλίσει ότι αυτά τα 

στοιχεία δεν είναι παρόντα. 
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5. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις των μαθητών για να συντάξετε ένα σύνολο βασικών κανόνων 

στους οποίους όλοι συμφωνείτε και διανείμετέ τους γραπτώς. 

6. Ανά καιρούς, ρωτήστε την τάξη εάν οι βασικοί κανόνες που θεσπίστηκαν στην αρχή του 

σχολικού έτους λειτουργούν και εφαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

 

Ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μέθοδοι που προσελκύουν το ενδιαφέρον των ομάδων που 

αποτελούνται από μαθητές με διαφορετικά υπόβαθρα για τα μαθηματικά 

Το τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας εστιάζει σε ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους που 

μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά. Δεδομένου ότι οι μαθητές 

ζουν ήδη στην ψηφιακή εποχή, η πρόκληση είναι να συνδέσουν τμήματα της καθημερινής τους ζωής 

με τα μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες ψηφιακές εξελίξεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

μαθητές θα επωφεληθούν σε πολλαπλά επίπεδα, όχι μόνο βελτιώνοντας την ακαδημαϊκή τους επίδοση 

αλλά και ενισχύοντας δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επίλυση 

προβλημάτων. 

Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τι είναι τα μαθηματικά και το ότι μας 

διδάσκουν τη λογική και κριτική σκέψη, ενώ είναι απαραίτητο συστατικό της καθημερινής ζωής. Η 

εξισορρόπηση ενός προϋπολογισμού, η καταβολή φόρων, η μέτρηση ενός δωματίου, το φιλοδώρημα, 

είναι όλα παραδείγματα της σημασίας των μαθηματικών στη ζωή μας. Επιπλέον, τα μαθηματικά είναι 

μια παγκόσμια γλώσσα που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι, ενώ τα ίδια Πυθαγόρεια μαθηματικά 

ισχύουν σε όλον τον γαλαξία. Τέλος, η προετοιμασία των νέων για μια επερχόμενη οικονομική 

ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους απόφοιτους με ισχυρές μαθηματικές δεξιότητες, οι 

οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για θέσεις εργασίας υψηλών αποδοχών στους τομείς STEM (επιστήμη, 

τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) και STEAM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και 

μαθηματικά) (Show Your Pupils That Anyone Can Be a Math Person, Διαθέσιμο εδώ: at 

https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-

instruction/mathematics/?source=seo-coe-blog). 

Τελικές συμβουλές για τον μαθηματικό 

 Να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να διδάσκετε μαθηματικά με ενθουσιασμό. Το έργο ενός 

εκπαιδευτικού είναι βαριά ευθύνη και μπορεί να είναι εξαντλητικό, πνευματικά και σωματικά. 

Ωστόσο, εάν δείχνετε τον ενθουσιασμό σας για το συγκεκριμένο μάθημα θα προσελκύσετε 

και το ενδιαφέρον των μαθητών. 

  

 Η χρήση διασκεδαστικού υλικού κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών είναι πολύ πιο εύκολη 

στις μικρότερες σχολικές τάξεις, για παράδειγμα στα δημοτικά σχολεία, για τη διδασκαλία της 

μέτρησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημητριακά ή φρούτα. Πολλοί μαθητές μαθαίνουν 

https://education.cu-portland.edu/college-of-education/masters/curriculum-and-
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καλύτερα οπτικά και τα απτά στοιχεία και πολυμέσα μπορούν να τους βοηθήσουν στην 

καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. 

 Όταν είναι δυνατό, να δώσετε στους μαθητές έξυπνους πίνακες και εργαλεία που προάγουν τη 

μάθηση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.  

Το πρακτικό μέρος – Ιστορίες επιτυχίας  

Το παρακάτω μέρος παρουσιάζει τις ιστορίες επιτυχίας που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

έργου μας. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μερικές σύντομες πληροφορίες σχετικά με τον 

εκπαιδευτικό κάθε ιστορίας, τις πρακτικές μεθόδους που χρησιμοποίησε στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ 

στη διδασκαλία τους και τις συστάσεις του προς τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς. Αυτές οι 

ιστορίες αποτελούν βιωματική μάθηση και πρακτικά παραδείγματα για τον τρόπο επίτευξης 

καλύτερων αποτελεσμάτων διδασκαλίας / μάθησης στον τομέα των μαθηματικών σε μια ομάδα 

μαθητών με διαφορετικό υπόβαθρο. Αφού διαβάσετε τις ιστορίες και δείτε τα βίντεο που 

προετοιμάστηκαν στην ιστοσελίδα, θα μπορείτε να υιοθετήσετε τις βέλτιστες πρακτικές στην τάξη 

σας. 

Όλες οι γραπτές ιστορίες και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου 

https://smart.erasmus.site/success-stories/ στα Αγγλικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Ρουμανικά, Πολωνικά 

και Ελληνικά. 

 

Γραπτές ιστορίες 

 

1. «Οι ΤΠΕ αναβαθμίζουν την διδακτική και μαθησιακή εμπειρία» 

Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι καθηγητής Μαθηματικών στο ιδιωτικό σχολείο Παλλάδιο στη 

Βάρη, ένα προάστιο της Αθήνας. Δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οι δυσκολίες 19 

μαθητών και να βοηθηθούν όλοι ατομικά κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος διάρκειας 45 λεπτών. 

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

Παπαθανασίου χρησιμοποιεί την πλατφόρμα iTunes U που του επιτρέπει να ανεβάζει εκπαιδευτικό 

υλικό στο διαδίκτυο, όπως εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις, ασκήσεις, τεστ, κουίζ, σταυρόλεξα, 

και ό, τι άλλο χρειάζονται οι μαθητές για τη μελέτη τους. Επιπλέον, η πλατφόρμα Classter 

χρησιμοποιείται από δασκάλους, μαθητές και γονείς για να μοιραστούν τις οδηγίες για μια εργασία, 

να κρατήσουν τις απουσίες, να χειριστούν θέματα GDPR, να καταγράψουν τις σχολικές επιδόσεις και 

γενικά να παρακολουθούν όλα όσα σχετίζονται με το σχολείο. 

Οι διαδραστικοί πίνακες είναι ένα σημαντικό εργαλείο και βασικό μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Το Desmos είναι μια δωρεάν ηλεκτρονική αριθμομηχανή που επιτρέπει στους χρήστες 

https://smart.erasmus.site/success-stories/
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να εξερευνήσουν τα μαθηματικά με νέους και συναρπαστικούς τρόπους. Το Desmos θέλει να 

βοηθήσει κάθε μαθητή να μάθει μαθηματικά και να λατρέψει την εκμάθηση μαθηματικών. 

Περιλαμβάνει συναρτήσεις γραφημάτων, πίνακες δεδομένων, αξιολόγηση εξισώσεων, εξερεύνηση 

μετασχηματισμών και πολλά άλλα. Ως συμβουλή για τους συναδέλφους του, μαθηματικούς και 

εκπαιδευτικούς, ο κ. Παπαθανασίου ανέφερε ότι η δικτύωση είναι σημαντική. Όταν προσπαθείτε να 

κάνετε κάτι και έχετε το πάθος να το κάνετε, εκτός από την προσωπική σας μελέτη, είναι σημαντικό 

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

τέλεια προετοιμασμένος μέχρι και για την τελευταία λεπτομέρεια. Όλα τα προαναφερθέντα εργαλεία 

πρέπει να δοκιμαστούν πριν τεθούν σε χρήση και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο 

μαθήματος. 

 

2. «Κυνήγι θησαυρού με τα μαθηματικά!» 

Η Αθανασία (Σία) Μπαλωμένου είναι κάτοχος διδακτορικού στην Επιστήμη των Μαθηματικών και 

απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ελλάδα. Είναι, επίσης, συντονίστρια του Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Μαθηματικών της Δυτικής Ελλάδας και έχει διοριστεί ως Διευθύντρια του 

Πειραματικού Λυκείου Πάτρας. Θα περιέγραφε το επίπεδο κινήτρου των μαθητών να μάθουν 

μαθηματικά ως πολύ χαμηλό. Είναι πολύ κοινό οι μαθητές γενικά να φοβούνται τα μαθηματικά και να 

το θεωρούν αφηρημένο μάθημα, το περιεχόμενο του οποίου πιστεύουν ότι δεν θα χρειαστεί στη ζωή 

τους. Πολλοί μαθητές διαμαρτύρονται ότι τα μαθηματικά δεν είναι εύκολα κατανοητά και ότι όλες οι 

ασκήσεις φαίνονται πολύ θεωρητικές χωρίς εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Η κα Μπαλωμένου 

παρουσίασε διαδικτυακά παιχνίδια στους μαθητές της με τη χρήση σχολικών υπολογιστών και 

προσωπικών τάμπλετ, όπως το ψηφιακό Tangram και το διαδικτυακό Sudoku. Επιπρόσθετα, η κυρία 

Μπαλωμένου αντικατέστησε τα συμβατικά γραπτά τεστ με τεστ που δημιουργήθηκαν με τη μορφή 

ερωτηματολογίων σε φόρμες Google, όπου μπορούσε να χρησιμοποιήσει ενδιαφέρον οπτικό υλικό για 

να κάνει τα τεστ λιγότερο εκφοβιστικά και πιο ελκυστικά για τους νέους. Επιπλέον, η κυρία 

Μπαλωμένου και η συνάδελφός της χρησιμοποίησαν μια τεχνική διδασκαλίας σε μορφή παιχνιδιού 

κρυμμένου θησαυρού στις σχολικές εγκαταστάσεις, όπου στο τέλος οι μαθητές θα χρειαζόταν να 

χρησιμοποιήσουν απλούς τύπους στο Excel για να υπολογίσουν τους πόντους που κέρδισαν. Πιστεύει 

πως το μυστικό για να ανακαλύψετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας για τα μαθηματικά είναι να 

ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή τους και τους βοηθήσετε να δουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν στα 

μαθηματικά. 

 

3. «Επίδραση των μαθησιακών περιβαλλόντων στην επιτυχία των μαθητών»  

Η καθηγήτρια Βιολογίας και Φυσικών Επιστημών Edita Titenytė στο Kaunas στη Λιθουανία 

εργάζεται σε ένα σχολείο με κοινωνικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα. Είπε 
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ότι άλλαζε συχνά τις μεθόδους διδασκαλίας της έως ότου βρήκε τις πιο κατάλληλες για τους μαθητές 

για να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 

Για να αυξήσει τις γνώσεις στις φυσικές επιστήμες, εισήγαγε το μάθημα των μαθηματικών. Είπε ότι 

χρησιμοποίησε το Pinterest, ως μηχανή αναζήτησης εικονικών εργασιών, ψηφιακά τεστ Kahoot και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως το "Smart Robots".  

Για να φέρει εις πέρας διαφορετικές εργασίες, ακολουθεί τη μέθοδο τοποθέτησης ισχυρών και 

αδύναμων μαθητών σε ζευγάρια και οι μαθητές παρακινούνται από τα ψηφιακά βραβεία που 

λαμβάνουν. Οι βιωματικές μέθοδοι μάθησης ήταν οι πιο αγαπητές, καθώς και τα μαθήματα που 

γίνονταν πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον ήταν πολύ επιτυχημένα. Κατά τη διάρκεια των εκδρομών 

που έκανε με τους μαθητές της, μπόρεσαν να υπολογίσουν το μήκος της διαδρομής, την ταχύτητα και 

τις αποστάσεις μεταξύ δύο αντικειμένων χρησιμοποιώντας έναν χάρτη και ένα μέτρο. 

 

4. «Ανάπτυξη της ικανότητας εκμάθησης μαθηματικών» 

Η Jurgita Norviliene είναι καθηγήτρια Μαθηματικών και Πληροφορικής που εργάζεται σε σχολείο 

στο Kaunas. Το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου χαρακτηρίζεται από τη διαφορετικότητα, καθώς 

αποτελείται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά υπόβαθρα, από μειονότητες, κυρίως 

οικογένειες μεταναστών. Για να προσδιορίσει το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε μαθητή, 

καθώς και την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να μάθουν νέα 

πράγματα, χρησιμοποίησε ένα ψηφιακό εργαλείο το Kahoot στην αρχή και στο τέλος κάθε 

μαθήματος. Αφού οι μαθητές ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις, έλαβαν μια άμεση απάντηση που τους 

έδωσε την ευκαιρία να λάβουν παρατηρήσεις και να συζητήσουν τα αποτελέσματα με τον δάσκαλο 

και τους συμμαθητές τους. Η Jurgita άρχισε να χρησιμοποιεί εφαρμογές για κινητά σε τάμπλετ και 

κινητά τηλέφωνα και για να διαφοροποιήσει τη μάθηση, ανέθεσε εργασίες για το σπίτι 

χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό βιβλίο ασκήσεων EMA. 

Για να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία της, η Jurgita διαμορφώνει τα μαθήματα με πρακτικές εργασίες, 

εισάγοντας το έργο STEAM «Smart Saver». Για το σκοπό αυτό, ενσωμάτωσε το πρόγραμμα σπουδών 

της πληροφορικής και του προγράμματος Imagine Logo για να προωθήσει την κριτική σκέψη και την 

επίλυση προβλημάτων των μαθητών. Οι ενεργές σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην τάξη, η 

εξατομίκευση και η διαφοροποίηση των καθηκόντων, η συνεχής αυτό-αξιολόγηση των μαθητών και η 

αξιολόγηση της ατομικής προόδου έχουν οδηγήσει σε αύξηση των κινήτρων των μαθητών, του 

ενδιαφέροντος για τα μαθηματικά και των εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα. 

 

5. Πώς να κάνετε τους μαθητές να μάθουν και να απολαμβάνουν τα μαθηματικά; 

Η Ligita Minkauskiene είναι καθηγήτρια μαθηματικών που εργάζεται στο σχολείο Petrasiunai στην 

μεγαλύτερη αστική περιοχή του Kaunas. Το κοινωνικό πλαίσιο της αστικής περιοχής είναι αρκετά 
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περίπλοκο καθώς υπάρχουν μαθητές από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρά. Η Ligita 

παρακολούθησε ένα διαδικτυακό μάθημα επαγγελματικής ανάπτυξης (480 ώρες.) με τίτλο «Σύγχρονο 

μαθησιακό περιβάλλον». Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησε από αυτό το μάθημα 

χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά στη διδασκαλία των μαθηματικών. Τουλάχιστον δύο φορές την 

εβδομάδα ο δάσκαλος θα επέτρεπε στους μαθητές να χρησιμοποιούν τάμπλετ στην τάξη για να 

καλυφθούν οι ατομικές ανάγκες των μαθητών με βάση το επίπεδο και τις ικανότητές τους. Έτσι, το 

μαθησιακό περιεχόμενο διαφοροποιήθηκε και η μάθηση εξατομικεύτηκε. 

Επιπλέον, η μαθησιακή πρόοδος απεικονίστηκε σε ένα γραμμικό διάγραμμα που ονομάζεται "Animal 

safari". Εκτός από τη δυνατότητα του δασκάλου να παρακολουθεί το επίπεδο επιτυχίας των μαθητών, 

αυτό το εργαλείο εξυπηρετούσε τον σκοπό της ενίσχυσης του κινήτρου των μαθητών για μάθηση. 

Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμβουλευτούν τον καθηγητή διαδικτυακά και να λάβουν 

άμεσα σχόλια ενώ κάνουν την εργασία τους. Το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, λόγω του μεγάλου 

συνόλου εργασιών, παρείχε τη δυνατότητα στα παιδιά με υψηλότερη απόδοση να μάθουν 

συγκεκριμένα θέματα σε υψηλότερο επίπεδο, ενώ οι μαθητές με χαμηλή επίδοση παρακινούνταν από 

συναρπαστικές εργασίες με στοιχεία παιχνιδιού, προωθώντας τη μάθηση στο σπίτι και σε άλλα μέρη 

εκτός από το σχολείο. 

 

6. Μαθαίνοντας μέσα από τη «Μάθηση με ΤΠΕ» 

Η Daiva Petkevičienė εργάζεται στην περιοχή Kaunas διδάσκοντας μαθητές όπου μερικοί από αυτούς 

έχουν χαμηλότερα κίνητρα και μαθησιακές ικανότητες. Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας των 

μαθηματικών είπε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην επίλυση γεωμετρικών και μαθηματικών 

προβλημάτων. Αναζητώντας εργαλεία που είναι πιο αποτελεσματικά για τους μαθητές αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό πρόγραμμα μαθηματικής εξάσκησης με τίτλο «10 monkeys» 

(https://www.10monkeys.com/lt/). Εφάρμοσε μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων, μέσων και εργαλείων 

διδασκαλίας και μάθησης. Οι μαθητές έπρεπε να αναλάβουν περισσότερα καθήκοντα μέσα από  το 

διαδραστικό πρόγραμμα «10 monkeys» τόσο μεμονωμένα όσο και σε ζευγάρια (οι μαθητές με 

υψηλότερη απόδοση βοήθησαν αυτούς με χαμηλότερες μαθησιακές ικανότητες). Μετά από ένα μικρό 

χρονικό διάστημα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο βέλτιστος χρόνος για την ολοκλήρωση του 

σκοπού εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας είναι 3 ώρες την εβδομάδα. Η Daiva διδάσκει 

μαθηματικά και στο πλαίσιο άλλων σχολικών μαθημάτων όπως η Φυσική Επιστήμη. Για το σκοπό 

αυτό, χρησιμοποιεί συχνά το Google Earth (https://www.google.com/earth/) και τους Χάρτες Google 

(https://www.google.com/maps). Αυτά τα προγράμματα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις 

έννοιες του χώρου, της σχέσης αιτίου-αποτελέσματος και άλλα φαινόμενα. Δήλωσε ότι η γραφική 

απεικόνιση βοήθησε τους μαθητές της να κατανοήσουν και να αναλύσουν τα αποτελέσματα που 

https://www.10monkeys.com/lt/).
https://www.google.com/earth
https://www.google.com/maps
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αποκτήθηκαν, να εμβαθύνουν τις γνωστικές και δημιουργικές ικανότητες και να ενοποιήσουν τις 

μαθηματικές δεξιότητες. 

 

7. Ολοκληρωμένη διδασκαλία στα μαθήματα των μαθηματικών 

Η Vaida Marcinauskienė είναι καθηγήτρια στο γυμναστήριο Kaunas και ο τομέας της είναι η 

μεθοδολογία της εκπαίδευσης. Στην πρακτική της, το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον (EMA στα 

λιθουανικά) και οι ολοκληρωμένες εργασίες πραγματικού περιεχομένου ήταν τα πιο αποτελεσματικά 

εργαλεία για να την βοηθήσουν να επιτύχει τον καθορισμένο στόχο της. Άρχισε να χρησιμοποιεί τις 

εργασίες EMA (https://emapamokos.lt/ ) στην 5η τάξη. Τα μαθήματα οργανώνονταν τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα σε μια αίθουσα υπολογιστών. Οι μαθητές μπόρεσαν να επιτύχουν αυτά τα 

καθήκοντα ανάλογα με το επίπεδο μάθησης, το ρυθμό και τις ικανότητές τους - το μαθησιακό τους 

περιεχόμενο διαφοροποιήθηκε και η μάθησή τους εξατομικεύτηκε. Όλοι οι μαθητές, που μαθαίνουν 

σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, κατάφεραν να αξιολογήσουν τη δική εξέλιξη και να προβλέψουν τομείς 

στους οποίους πρέπει να εργαστούν περισσότερο. 

 

8. Αποτελεσματική χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των μαθητών 

Η Ineta Mežniece είναι δασκάλα δημοτικού και καθηγήτρια φυσικών επιστημών στο 2ο Δημοτικό 

σχολείο Tukums. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και μοιράζεται η Ineta είναι ότι κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές με χαμηλή επίδοση, δίνοντάς τους 

επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Επιπλέον, μέσα από ένα πρόγραμμα της ΕΕ 

κατάφερε να αγοράσει τάμπλετ για χρήση στην τάξη, γεγονός που της επέτρεψε να δοκιμάσει νέες 

μεθόδους παράδοσης. Επιπλέον, έκανε χρήση των εργαλείων ΤΠΕ - του διαδραστικού πίνακα. Το 

εργαλείο ήταν διασκεδαστικό τόσο για τους μαθητές με υψηλές επιδόσεις, όσο και για αυτούς με 

χαμηλές. Μία από τις πιο αγαπητές πλατφόρμες μάθησης είναι η https://www.uzdevumi.lv/ , η οποία 

περιλαμβάνει εργασίες με διαφορετικά επίπεδα από το ευκολότερο έως το πιο δύσκολο. Επιτρέπει 

επίσης σε κάποιον να κερδίζει πόντους κάθε εργασία που ολοκληρώνει και, το πιο σημαντικό, καλεί 

τους μαθητές να μάθουν και να συναγωνιστούν τους συμμαθητές τους. 

Επιπλέον, η Ineta έλαβε βοήθεια από τον βοηθό-δάσκαλο που εργάστηκε ατομικά με τους μαθητές με 

χαμηλότερες επιδόσεις, επιτρέποντας της έτσι Ineta να αφιερώνει χρόνο στους μαθητές με πιο υψηλές 

επιδόσεις. Η Ineta αποκάλυψε ότι η πιο αγαπημένη της μέθοδος παράδοσης είναι η ομαδική εργασία: 

χωρίζει τις ομάδες με τρόπο που κάθε ομάδα να περιλαμβάνει μαθητές με υψηλό και χαμηλό κίνητρο 

να μάθουν. Η έλλειψη κινήτρων αντικαταστάθηκε από πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ειδικά 

χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης https://www.uzdevumi.lv/, της ευκαιρίας να 

https://emapamokos.lt/
https://www.uzdevumi.lv/
https://www.uzdevumi.lv/,
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συναγωνιστούν τους συμμαθητές τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για να έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα. 

 

9. Τα πραγματικά, εικονικά και ψηφιακά μαθήματα εμπνέουν εκπαιδευτικούς και μαθητές 

Η Sanita Baumane είναι καθηγήτρια φυσικών επιστημών στο 2ο δημοτικό σχολείο Tukums. Οι 

προβληματικές καταστάσεις που η δασκάλα Sanita αντιμετώπισε ήταν η έλλειψη δεξιοτήτων 

ανάγνωσης, γραμματισμού, ερευνητικών δεξιοτήτων και βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων και η 

έλλειψη χρήσης τους σε διαφορετικές περιστάσεις. Η δασκάλα Sanita και οι μαθητές της συζήτησαν 

σχετικά με το τι θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο που έμαθαν. Μερικές 

από τις μορφές που ανέφεραν ήταν η δημιουργική εργασία (μοντελοποίηση), η κριτική σκέψη (σε 

έργα), η εργαστηριακή έρευνα, τα ψηφιακά εργαλεία, τα κινούμενα σχέδια και τα παιχνίδια, η επαφή 

και παρατήρηση της φύσης, η χρήση ψηφιακών εργαλείων πληροφορικής. 

 

10. Αξίζει να αναζητήσετε νέες λύσεις 

Η Anna Kuceł είναι καθηγήτρια μαθηματικών στο Rzeszów στην Πολωνία. Τα κύρια προβλήματα 

που αντιμετώπισε ήταν η χαμηλή επιτυχία των μαθητών στα μαθηματικά και η αλλαγή της άποψής 

τους ότι τα μαθηματικά είναι δύσκολο μάθημα. Η Anna γνώριζε, ότι το κλειδί για την επιτυχία της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας είναι η εξατομίκευση της εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 

καθώς και η διαφορετικότητα και η εξατομίκευση των εκπαιδευτικών εργασιών. Συνειδητοποίησε ότι 

οι μαθητές ως παιδιά βαριούνται εύκολα, έτσι χρειάζονται διαφορετικά ερεθίσματα που τους βοηθούν 

να συγκεντρωθούν, για παράδειγμα η χρήση ψηφιακών εργαλείων ήταν εξαιρετική ιδέα (ψηφιακό 

εγχειρίδιο, GeoGebra, εφαρμογές στην ιστοσελίδα www.learningapps.org, κουίζ στο 

www.quizizz.com  και άλλα) και άλλα διδακτικά εργαλεία. Επίσης, χρησιμοποίησε διάφορες μορφές 

επιβράβευσης: έπαινοι, καλές βαθμολογίες, συν, φωτογραφίες, ημερολόγια, «ενθάρρυνση και 

κίνητρο», αστεία αυτοκόλλητα σχετικά με τα μαθηματικά. Προσπάθησε να πείσει τους μαθητές ότι τα 

μαθηματικά χρειάζονται στην καθημερινή ζωή και ότι η εκμάθηση τους μπορεί να είναι ευχάριστη. 

 

11. Τα μαθηματικά και οι πρακτικές τους πτυχές 

Η Ewelina Biaduń είναι μια νεαρή και πολύ φιλόδοξη καθηγήτρια μαθηματικών στο Rzeszów της 

Πολωνίας. Διαπίστωσε ότι το επίπεδο κινήτρων των μαθητών να μάθουν μαθηματικά δεν ήταν 

ικανοποιητικό. Οι μαθητές της είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα με τις γραπτές εργασίες. Για να 

αναπτύξει τις δεξιότητες και τη συνήθεια της επιλογής σημαντικών πληροφοριών, η Ewelina 

χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους. Ξεκινώντας ένα νέο μάθημα, δόθηκε στους μαθητές ένα κείμενο 

σχετικά με το μάθημα και 5 λεπτά για να το διαβάσουν. Τότε έπρεπε να το αφήσουν. Η δασκάλα 

http://www.learningapps.org
http://www.quizizz.com
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έθεσε ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο (το άτομο που θυμήθηκε τις περισσότερες λεπτομέρειες πήρε 

έναν βαθμό και οι υπόλοιποι μαθητές πήραν «συν» - μισό βαθμό). 

Ένα άλλο παράδειγμα ήταν η ανάκληση των πληροφοριών μετά την παρακολούθηση ενός βίντεο από 

μια συγκεκριμένη ενότητα με τους ίδιους κανόνες. Ένας πολύ ενδιαφέρων τρόπος ήταν επίσης ένα 

παιχνίδι μνήμης (συνήθως στα τελευταία 5 λεπτά του μαθήματος) στο "MEMORY GAME". Οι 

μαθητές έλαβαν ένα φύλλο χαρτιού Α4 στο οποίο υπήρχαν 4 σχέδια στις 4 γωνίες. Ο στόχος τους 

ήταν να απομνημονεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες (π.χ. στη δεξιά γωνία υπήρχε 

ένα λουλούδι, είχε 5 πέταλα, κάθε πέταλο ήταν κόκκινο, το λουλούδι ήταν σε κίτρινο φόντο κ.λπ.). 

Η δασκάλα ανέφερε ότι πολλοί μαθητές δεν ήξεραν τον πίνακα του πολλαπλασιασμού, έτσι, ένας από 

τους τρόπους για να λυθεί αυτό το πρόβλημα ήταν να κάνουν ένα σύντομο τεστ κάθε μέρα. Αυτές οι 

αξιολογήσεις δεν καταγράφηκαν στο μητρώο της τάξης. Ανέφερε στους μαθητές ότι θα έπρεπε να 

εξασκηθούν περαιτέρω στο σπίτι. Μετά από λίγο καιρό, όταν όλοι οι μαθητές έφτασαν στον 

επιθυμητό βαθμό, οι «σύντομες ερωτήσεις» χρησιμοποιήθηκαν στα διαλείμματα από το μάθημα (π.χ. 

«Πολ, σε παρακαλώ πολλαπλασίασε το 4 με το 5» και τότε ο Πολ έπρεπε να απαντήσει στην ερώτηση 

το συντομότερο δυνατό, καθώς η υπόλοιπη τάξη μετρούσε αντίστροφα 10 δευτερόλεπτα). 

Κατά τη διάρκεια των μαθηματικών υπήρχαν και άλλες δυσκολίες. Σύμφωνα με τη δασκάλα, η 

καλύτερη εκμάθηση (ειδικά για άτομα ηλικίας 10-14) είναι η εκμάθηση μέσα από το παιχνίδι και τον 

συσχετισμό, έτσι χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους για να αναπτύξει γρήγορες αναμνήσεις κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων της. Όταν οι μαθητές δυσκολεύονταν να θυμηθούν τους λατινικούς 

αριθμούς: L = 50, C = 100, D = 500, M-1000, εκείνη ξεκίνησε μια πρόταση από λέξεις που ξεκινούν 

με τα γράμματα των αριθμών- συμβόλων (με σειρά από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο) π.χ., 

"LUBIĘ CIEBIE DOBRY MIKOŁAJU" (πρόταση στα Πολωνικά). Μετά από ένα τέτοιο παράδειγμα, 

κάθε μαθητής μπόρεσε να θυμηθεί τη σειρά και τα σύμβολα των λατινικών αριθμών. Για μερικούς 

μαθητές, τα κλάσματα ήταν πολύ δύσκολα - αλλά η εξήγησή τους δίνοντας παραδείγματα με φαγητό, 

όπως πίτσα ή σοκολάτα, ήταν πολύ χρήσιμη. Κατά τη σύγκριση των κλασμάτων, αρκούσε να 

σκεφτούμε ποιος έτρωγε περισσότερη πίτσα.  

 

12. Παιχνίδια και διαγωνισμοί στην τάξη μαθηματικών 

Η Gabriela Stere είναι καθηγήτρια μαθηματικών, με 20 χρόνια εμπειρίας. Σπούδασε Μαθηματικά στο 

Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, στο Τμήμα Μαθηματικών και Φυσικής. Το πρόβλημα ορισμένων 

μαθητών στην τάξη της είναι η αδυναμία τους να επικεντρωθούν και να παραμείνουν συνδεδεμένοι με 

τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Μπορεί να οφείλεται στο φτωχό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο από το οποίο προήλθαν - τον προηγούμενο κύκλο μαθημάτων, όπου μπορεί 

να είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Στην αρχή αυτής της σχολικής χρονιάς, η Gabriela 

άρχισε να χρησιμοποιεί μια ομάδα WhatsApp για τους μαθητές της 5ης τάξης, για απλή και άμεση 
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διαδικτυακή επικοινωνία. Έτσι έχει χτίσει μια μόνιμη σχέση τόσο με τους μαθητές όσο και με τους 

γονείς τους, συζητώντας για τις εργασίες για την τάξη ή για το σπίτι και στέλνοντας άμεσα 

πληροφορίες για διάφορα θέματα. Όλοι οι μαθητές στην τάξη, που είχαν διαφορετικές δεξιότητες και 

ικανότητες, ενθουσιάστηκαν με τα παιχνίδια Μαθηματικών στις δικές τους συσκευές και έλυσαν μαζί 

ασκήσεις άλγεβρας (υπολογισμών των εννοιών των αριθμητικών εκφράσεων, πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός κ.λπ.). Υπήρξε ακόμη και μία εφαρμογή, η «Matematica pentru școală» που 

ψηφίστηκε ως η καλύτερη. Επίσης η Gabriela οργάνωσε έναν μαθηματικό διαγωνισμό. Μέσα στην 

τάξη, χώρισε τους μαθητές σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι έψαξε και δημιούργησε ένα πρόβλημα που 

το έστειλε στη δασκάλα (μαζί με τη λύση του) για έγκριση και διόρθωση.  

Τώρα η Gabriela προτείνει στους συναδέλφους της δασκάλους τα ακόλουθα: οι μαθηματικοί 

διαγωνισμοί  με βάση τα παιχνίδια μπορούν να προσελκύσουν και να παρακινήσουν μαθητές με 

χαμηλή επίδοση, αλλάζοντας έτσι την (αρνητική) στάση τους απέναντι στα μαθηματικών, ενώ η 

ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας/μάθησης ικανοποιεί τις ανάγκες και 

τις προσδοκίες των μαθητών. 

 

13. Υγεία, το πιο πολύτιμο δώρο 

Η Laura Calotă είναι καθηγήτρια Τεχνολογίας στο σχολείο «George Emil Palade» στο Ploiești της 

Ρουμανίας. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην τάξη οφείλονταν στην ετερογένεια της τάξης, με 

μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά οικονομικά και πολιτισμικά υπόβαθρα και με διαφορετικά 

κίνητρα, με βαθμούς που κυμαίνονται από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο. Η Laura δοκίμασε μια 

παιχνιδιάρικη και καινοτόμο προσέγγιση στη διδασκαλία, συμπεριλαμβάνοντας καθημερινά 

παραδείγματα δραστηριοτήτων, μειώνοντας έτσι την αφηρημένη, θεωρητική πτυχή του θέματος, 

ενισχύοντας παράλληλα την πρακτική εφαρμογή του. Συγκρίνοντας τις σωστές απαντήσεις των 

μαθητών πριν εφαρμόσουν τις μεθόδους και μετά, η Laura απέδειξε ότι η κατανόηση των 

προβλημάτων, πρώτα μέσω πρακτικών-εφαρμοστικών μεθόδων και έπειτα με τη χρήση τους σε 

ασκήσεις μέσα στην τάξη, ήταν μια αποτελεσματική προσέγγιση. 

 



18 
 

 
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. 

Ιστορίες σε μορφή βίντεο 

 

Στις ιστορίες επιτυχίας σε μορφή βίντεο βίντεο, οι δάσκαλοι αποκαλύπτουν πώς, με τη βοήθεια 

σύγχρονων εργαλείων διδασκαλίας, δημιούργησαν ένα μαθησιακό περιβάλλον μάθησης που ενισχύει 

την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας παρέχουν στους 

καθηγητές μαθηματικών και σε άλλων μαθημάτων STEAM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες 

και μαθηματικά) πολύτιμες και χρήσιμες συμβουλές για το πώς να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα των μαθητών και να μετατρέψουν το μάθημα των μαθηματικών σε ένα συναρπαστικό 

ταξίδι στον κόσμο των αριθμών. Όλες οι ιστορίες βίντεο είναι διαθέσιμες εδώ. 

 

1. «Διδασκαλία μαθηματικών – γέφυρα με την κοινωνικοποίηση και την επιτυχία » 

Η πρώτη ιστορία αφορά τη Laura Mačionienė που είναι καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Karmėlava Balys 

Buračas στην περιοχή Kaunas, στη Λιθουανία. Έχοντας διδάξει Μαθηματικά για περισσότερα από 10 

χρόνια, έχει αποκτήσει πολλή εμπειρία από τη συνεργασία της τόσο με μαθητές με καλές επιδόσεις 

όσο και με μειονεκτούντες μαθητές. Μερικοί μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω των 

μαθησιακών τους δυσκολιών, ενώ άλλοι άρχισαν να αντιπαθούν τα Μαθηματικά ως μάθημα επειδή 

ήταν «δύσκολα» και «βαρετά». Αντιμετώπισε μια πραγματική πρόκληση όσον αφορά την ενίσχυση 

των κινήτρων και την αφοσίωση των μαθητών. Για να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο αποφάσισε να 

χρησιμοποιήσει ΤΠΕ. Δεν χρειάστηκε πολύς καιρός να παρατηρήσουμε ότι η αλλαγή των 

παραδοσιακών μεθόδων παράδοσης με πιο καινοτόμες, με βάση τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, 

παρήγαγε απίστευτα αποτελέσματα. Κάθε μαθητής στην τάξη γνώρισε επιτυχία. Η πρακτική 

συμβουλή της δασκάλας σε άλλους συναδέλφους είναι να εκμεταλλευτούν τα ψηφιακά εργαλεία και 

να τα χρησιμοποιήσουν δημιουργικά για να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τα 

μαθηματικά, να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους ικανότητες και να επιτύχουν 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

2. «Μικρά βήματα για την επιτυχία» 

Η Irena Macijauskienė είναι καθηγήτρια μαθηματικών στο σχολείο Jonas Laužikas στο Kaunas. Είναι 

ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με σοβαρές νοητικές αναπηρίες. Η δασκάλα έχει παρατηρήσει ότι οι 

μαθητές είναι πιο πιθανό να έχουν κίνητρα όταν χρησιμοποιούνται πολυαισθητικά εργαλεία 

διδασκαλίας, όπως σελίδες ζωγραφικής, πολύχρωμα μολύβια, προσωπικούς υπολογιστές, τάμπλετ, το 

έξυπνοι πίνακες κ.λπ. Η εκμάθηση των μαθηματικών δεν είναι εύκολη, επομένως η δασκάλα 

προσπαθεί να διατηρήσει τα μαθήματα σύντομα, χωρίζοντας το εκπαιδευτικό υλικό σε μικρότερα 

μέρη και προσπαθώντας να προσθέσετε το στοιχείο του παιχνιδιού για να κάνει τη μάθηση μια 

ευχάριστη εμπειρία. Οι μαθητές απολαμβάνουν δημιουργικές εργασίες και διδακτικά παιχνίδια 
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αριθμητικής. Μαθαίνουν ευκολότερα όταν χρησιμοποιούνται πραγματικά παραδείγματα, όπως η 

αγορά βιβλίων με ασκήσεις ή στυλό. Η πρακτική συμβουλή της Irena σε άλλους δασκάλους που 

εργάζονται με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η εξής: «Συνεχίστε και ποτέ μην τα 

παρατάτε. Κάντε περισσότερους επαίνους και λιγότερη κριτική.  Αφήστε τους μαθητές να 

απολαύσουν τη μάθηση και να αισθανθούν περήφανοι για τα επιτεύγματά τους, ανεξάρτητα από το 

πόσο μικρά είναι. Αναγνωρίστε το δημιουργικό έργο των μαθητών και μοιραστείτε τις ιστορίες 

επιτυχίας τους στην τάξη, στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο Facebook.» 

 

3. Διεπιστημονικό έργο «Ας μεγαλώσουμε μαζί» 

Το γυμνάσιο Akademija Ugnė Karvelis στην περιοχή Kaunas είναι το σχολείο που εκπαιδεύει 

περισσότερους από 900 μαθητές διαφορετικών ηλικιών και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις 

μαθησιακές ανάγκες και ευκαιρίες κάθε μαθητή. Επομένως, το σύνθημα της κοινότητας του 

γυμνασίου είναι «μεγαλώνουμε επειδή η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες». Οι εκπαιδευτικοί 

συμφώνησαν να επιλέξουν ελκυστικά, κατάλληλα για την ηλικία μαθήματα στα πλαίσια του έργου 

STEAM, που αντιστοιχούν στην ηλικία των μαθητών της πέμπτης και έκτης τάξης, καλύπτοντας 

ορισμένα θέματα διδασκαλίας και με βάση την εμπειρία ζωής των παιδιών. Για τη διευκόλυνση της 

εργασίας των εκπαιδευτικών, οι παιδαγωγοί χρησιμοποίησαν την τράπεζα εργασιών για τα 

μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του κρατικού έργου, 

οργάνωσαν δημιουργικές δραστηριότητες σχετικές με τις τέχνες και την τεχνολογία συμπληρώνοντας 

τα μαθήματα STEAM. Οι μαθηματικοί μαζί με τους δασκάλους της Ιστορίας, των φυσικών 

επιστημών, των τεχνολογιών, της φυσικής αγωγής και άλλων μαθημάτων προσέφεραν κάποιες 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο έργο για μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης, όπως το «Δημιουργικό 

Εργαστήριο: Σταυροδρόμι Μαθηματικών και Τεχνολογίας», «Μαθηματικά στην αρχαία Ανατολή», 

«Μέτρηση. Παραγωγή μοντέλου», «Η κίνηση είναι ζωή», «Ιστορία ρωμαϊκών αριθμών», κ.λπ. Η 

μέθοδος του έργου είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που προωθεί το μαθησιακό κίνητρο των μαθητών, 

βοηθώντας όλους τους μαθητές να συμμετέχουν, και αυτούς με τις υψηλές και εκείνους με τις 

χαμηλές επιδόσεις. Αυτή η μέθοδος βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σκέψης, 

δημιουργικότητας, ικανότητας μάθησης, επικοινωνίας και φυσικών επιστημών, να συνειδητοποιήσουν 

τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων σχολικών μαθημάτων και να κατανοήσουν τις δυνατότητες εφαρμογής 

της αποκτηθείσας γνώσης στην καθημερινή ζωή. Είναι σημαντικό για κάθε μαθητή να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες βάσει των προσωπικών του ικανοτήτων και εμπειριών. 

 

4. Από τη θεωρία στην πράξη 

Η Vitalija Boskienė εργάζεται ως καθηγήτρια Μαθηματικών για 22 χρόνια (μεθοδολογία της 

εκπαίδευσης). Χρησιμοποιεί τα προγράμματα «ActivInspire» και «Smart Notebook» για να 
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δημιουργήσει διαδραστικά μαθήματα για να εμπνεύσει τους μαθητές και να εξερευνήσει τις εμπειρίες 

τους. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα στην τάξη διευκολύνει τη λογική κατανόηση των 

μαθηματικών πράξεων, παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής της πολυπλοκότητας των εργασιών και του 

ρυθμού της μάθησης δυναμικά και βοηθά στην εξατομίκευση του περιεχομένου διδασκαλίας. Η 

πρακτική της συμβουλή στους δασκάλους είναι ότι τα διαδραστικά μαθήματα βοηθούν στην επέκταση 

των δυναμικών δυνατοτήτων της διαχείρισης των μαθηματικών εργασιών οπτικοποιώντας το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας. Συνιστά τη χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία διαδραστικών 

μαθημάτων, τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση διαφορετικών αναγκών διδασκαλίας και μάθησης 

των μαθητών. 

 

5. «Εργαλεία πληροφορικής στο σχολείο» 

Η Agnieszka Lesiak είναι διευθύντρια του σχολείου Jan Twardowski στο Nowa Wieś. Το σχολείο 

ιδρύθηκε το 1907 και τώρα έχει 132 μαθητές. Η Agnieska εργάζεται με μαθητές που είναι συχνά 

παιδιά με αυτισμό,  που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και με 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Συμμετέχουν στις ομαδικές εργασίες και σηκώνονται στον πίνακα, 

γεγονός που τους κάνει να ενδιαφέρονται για το μάθημα, αλλά τους βοηθά και να ενσωματωθούν 

στην τάξη τους. Στα μαθήματα μαθηματικών, και όχι μόνο, χρησιμοποιεί πολύ συχνά προγράμματα 

όπως το κουίζ, στο Kahoot, οπότε οι μαθητές χρησιμοποιούν ταμπλετ, iPhone ή smartphone για να 

ολοκληρώσουν τα κουίζ. Για τη γενιά Z, τα smartphone είναι ένα βασικό εργαλείο, το οποίο τους 

αρέσει να χρησιμοποιούν. Η βέλτιστη πρακτική που συνιστά η Agnieszka στους συναδέλφους της 

είναι να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε κάθε μάθημα. Για παράδειγμα: το WebQuest είναι μια μορφή 

μαθήματος στην οποία οι περισσότερες ή όλες οι πληροφορίες με τις οποίες εργάζονται οι μαθητές 

προέρχονται από το διαδίκτυο. 

 

6. Τα μαθηματικά στην πράξη 

Ο Krzysztof Klimek είναι καθηγητής μαθηματικών για 27 χρόνια. Σήμερα, διδάσκει στο Σχολικό 

Συγκρότημα στο Ropczyce. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι μαθητές έχουν ένα πολύ αυστηρό 

πρόγραμμα και πολύ υλικό για να μάθουν. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για εργασίες, επίλυση 

ασκήσεων και εφαρμογή των μαθημάτων στην πραγματική ζωή -  και τα μαθηματικά έχουν πράγματι 

εφαρμογή. Ένα παράδειγμα εργαλείου ΤΠΕ είναι μια γραφική αριθμομηχανή που μπορεί να συνδεθεί 

σε έναν υπολογιστή και να εμφανιστεί στην οθόνη με τη χρήση προβολέα. Οι μαθητές μπορούν να 

δουν πώς χρησιμοποιείται, τι εμφανίζεται στην οθόνη αυτής της αριθμομηχανής και τι εμφανίζεται 

στο αποτέλεσμα ή την εικόνα, επειδή οι γραφικές αριθμομηχανές έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν 

γραφήματα, σχήματα και απλούς υπολογιστικούς υπολογισμούς. Το σχολείο χρησιμοποιεί ένα 

ηλεκτρονικό περιοδικό. Επιπλέον, οι μαθητές συχνά δεν χρησιμοποιούν βιβλία όπου αναζητούν 
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συγκεκριμένες εργασίες. Τους αποστέλλονται μέσω e-mail. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να στείλουν 

τις λύσεις. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή ειδικά για μαθητές που για κάποιο λόγο δεν θέλουν να 

γράψουν στον πίνακα και η επίλυση μιας άσκησης στο τάμπλετ δεν αποτελεί πρόβλημα για αυτούς. 

 

7. Ουσιαστική χρήση εφαρμογών για κινητά για την επίτευξη του στόχου του μαθήματος  

Η Ilga Jegere είναι καθηγήτρια μαθηματικών και ΤΠΕ, εδώ και 40 χρόνια εργάζεται στο Tukums E. 

Birznieka το 1ο δημοτικό σχολείο στο Upītis. Για να κάνουν το μάθημα πιο επιτυχημένο, οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε ζευγάρια με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και κινήτρων. Όταν εργάζονταν σε 

ζευγάρια, οι μαθητές χρησιμοποίησαν διαφορετικούς τύπους εργαλείων ΤΠΕ όπως τάμπλετ και 

smartphone. Αυτή η μέθοδος ενίσχυσε την ικανότητα των μαθητών να σχεδιάζουν και να μοιράζονται 

τις εργασιακές ευθύνες και να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος οι μαθητές χρησιμοποίησαν διαφορετικές εφαρμογές για κινητά - Classkick.com και 

LearningApps.org. Συνιστά στους συναδέλφους της να δείξουν στους μαθητές τα οφέλη από τη χρήση 

της πληροφορικής στην επίλυση ασκήσεων, καθώς έτσι βοηθούν στη διαφοροποίηση της μαθησιακής 

διαδικασίας, στην συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση των μαθηματικών, στη λήψη άμεσων 

παρατηρήσεων και στην ικανοποίηση από την καλή δουλειά. 

 

8. Εκμάθηση μαθηματικών μέσα από πραγματικές εμπειρίες ζωής 

Η δασκάλα Inga Lapiņa εργάζεται στο 2ο δημοτικό σχολείο Tukums για 23 χρόνια. Στην Inga αρέσει 

πολύ να χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής στα μαθήματά της αρκετά συχνά και 

εκμεταλλεύεται επίσης τις δεξιότητες των μαθητών να χρησιμοποιούν τις έξυπνες συσκευές δίνοντάς 

τους εργασίες στο διαδίκτυο (π.χ.uzdevumi.lv). Για να πετύχουν στην τάξη, οι μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και κινήτρων. Οι πρακτικές δραστηριότητες βοηθούν τους 

μαθητές να αναπτύξουν τις μαθηματικές τους δεξιότητες και να αυξήσουν την ικανότητά τους να 

συσχετίζουν τις εργασίες με πραγματικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, η δασκάλα σχεδιάζει ένα 

μάθημα έξω από την τάξη, συνδέοντας μαθηματικές ασκήσεις με την επιστήμη και την τεχνολογία 

των πληροφοριών. Αυτός ο τύπος μεθόδου ενισχύει τις συνεργατικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς 

οι μαθητές που είναι καλύτεροι στα μαθηματικά μπορούν να βοηθήσουν εκείνους που έχουν 

δυσκολίες να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες εργασίες. Η πρακτική σύσταση της δασκάλας προς τους 

συναδέλφους της είναι να τολμήσουν να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και το συνηθισμένο 

περιβάλλον τους, να μην φοβούνται να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για να επιτύχουν καλύτερα 

μαθηματικά αποτελέσματα. Η αλλαγή του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση των πρακτικών 

δραστηριοτήτων αυξάνουν επίσης τα κίνητρα των μαθητών για να μάθουν. 
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9. «Σχεδιασμός για STEM στην τάξη των μαθηματικών»  

Η διαφορετικότητα που επικρατεί στην τάξη του καθηγητή μαθηματικών Δημήτρη Διαμαντίδη τον 

έκανε να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να παρακινήσει τους μαθητές του όχι μόνο να κάνουν τις 

εργασίες τους αλλά και να συνειδητοποιήσουν ότι τα μαθηματικά μπορούν να είναι διασκεδαστικά 

και δημιουργικά. Η τάξη, είπε, χωρίζεται σε τρία επίπεδα όσον αφορά το ενδιαφέρον για τα 

μαθηματικά. Προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το χαμηλό κίνητρο στους μαθητές, άρχισε να 

παρέχει σαφείς οδηγίες για το πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσουν οι μαθητές σε κάθε εργασία, ποιες 

ασκήσεις είναι οι ευκολότερες, ποιες σχετίζονται με τα παραδείγματα που είχαν αναλυθεί στην τάξη. 

Οι μαθητές είχαν λοιπόν μια σαφή εικόνα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών τους στο σπίτι. Μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Δημήτρης τους ζήτησε να αναπτύξουν αυτό το πρόγραμμα μόνοι 

τους στα τελευταία δέκα λεπτά κάθε μαθήματος. Επιπλέον, ο Δημήτρης εισήγαγε ΤΠΕ για να 

πυροδοτήσει το ενδιαφέρον της τάξης. Δημιούργησε ένα διαδικτυακό ιστολόγιο όπου οι μαθητές 

μπορούν να βρουν χρήσιμα πρακτικά παραδείγματα, μεταξύ άλλων, που σχετίζονται με το πρόγραμμα 

σπουδών των μαθηματικών, τους συνδέσμους για τα βίντεο και πρόσθετες πηγές και συμβουλές για 

την εφαρμογή των μαθηματικών σε πραγματικές καταστάσεις. Επίσης, δημιουργήθηκε μια 

ηλεκτρονική τάξη όπου όλο το διδακτικό υλικό είναι διαθέσιμο εδώ: για τους μαθητές. 

Μετά από μερικούς μήνες, μέσω αθροιστικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης που έγινε γραπτά και 

διαδικτυακά, χαρτογράφησε τη βελτιωμένη απόδοση των μαθητών του. «Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

προσπαθήσουν να βρουν τον τρόπο που ταιριάζει στις ανάγκες της τάξης τους και στο στυλ 

διδασκαλίας τους, βγαίνοντας από τη ζώνη άνεσής τους για να προσαρμοστούν στις τρέχουσες 

συνθήκες προς όφελος των μαθητών τους». 

 

10. «Μαθηματική μοντελοποίηση στο παράδοξο της πτώσης της σκάλας» 

Ο Σωτήρης Χασάπης, διδάσκει Μαθηματικά στην Πρότυπη Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, από το 2013. 

Είμαι μαθηματικός που αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 

Ελλάδα, με μεταπτυχιακό τίτλο στα Θεωρητικά Μαθηματικά, είμαι υποδιευθυντής στην Ευαγγελική 

Σχολή Σμύρνης , που ιδρύθηκε το 1733 στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Η πρόκληση εντοπίστηκε 

κατά τη διάρκεια μαθημάτων μαθηματικών γεωμετρίας όταν οι μαθητές είχαν πραγματική δυσκολία 

στην οπτικοποίηση του μαθηματικού προβλήματος. Τα σχήματα και τα σχέδια χρησιμοποιούνταν 

πάντα σε μαθηματικά προβλήματα, αλλά σε παραδείγματα όπως η πτώση, οι μαθητές δεν μπορούσαν 

πραγματικά να συνδέσουν την περιγραφή του προβλήματος με μια πραγματική απεικόνιση. οι 

μαθητές, χρησιμοποίησαν το λογισμικό Interactive Physics, έναν διαδραστικό φυσικό προσομοιωτή, 

προκειμένου να ρυθμίσουν το πείραμα σε έναν υπολογιστή. Πρόσθετα προγράμματα όπως αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν, όπως ο προσομοιωτής STEP, ένα δωρεάν λογισμικό διαδραστικού προσομοιωτή, 
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προσβάσιμο εδώ: https://edu.kde.org/step/ Το «κλειδί» του πειράματος είναι ότι η άκρη της σκάλας 

απομακρύνεται από τον τοίχο κάποια στιγμή κατά την κάθοδό της, κοντά στο έδαφος. 

11. «G.E.PALADE – Ένα ελκυστικό σχολείο για όλους» 

Η Gabriela Dumitrescu είναι καθηγήτρια μαθηματικών με 35 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση, σε 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται στο Σχολείο G. E. Palade εδώ και 10 χρόνια.  

Από τους 25 μαθητές, 5 είχαν πραγματικές δυσκολίες στην προσαρμογή στις απαιτήσεις της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προκλήθηκαν από διαταραχές υπερκινητικότητας, ενώ άλλοι 3-5 

μαθητές είχαν μια πολύ καλή εξέλιξη μέσω ανεπτυγμένης αντίληψης. Η καθηγήτρια εξηγεί: «Για να 

διορθώσω αυτήν την κατάσταση, πρώτα σκέφτηκα μερικές κοινές πρακτικές δραστηριότητες, οι 

οποίες υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια εφαρμογών υπολογισμού σε κινητά τηλέφωνα. Για να φέρουμε 

μια ανταγωνιστική πλευρά στις δραστηριότητες, χωρίσαμε 6 ισορροπημένες ομάδες με έναν ηγέτη, ο 

οποίος θα τις συντονίζει στις ενέργειές τους. Για παράδειγμα, πήγαμε στο πάρκο κοντά στο σχολείο, 

κάναμε μετρήσεις και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "GEOMETRY" υπολογίσαμε τις 

περιμέτρους και τις περιοχές των προκαθορισμένων επιφανειών. Τα αποτελέσματα 

ποσοτικοποιήθηκαν, έγινε μια κατάταξη και δόθηκαν βραβεία.» Η πρακτική της πρόταση στους 

συναδέλφους καθηγητές είναι ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να 

ανταποκρίνονται κριτικά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργικά σε νέες τεχνολογικές προκλήσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν μπορούν να αγνοήσουν αυτήν την πτυχή εάν θέλουν να επικοινωνήσουν με τους 

μαθητές. Αυτός ο τύπος μάθησης, με τη χρήση της τεχνολογίας και των παιχνιδιών, είναι μια ευκαιρία 

να δημιουργήσετε εμπειρίες που μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα μαθησιακά στυλ των μαθητών, θα 

μπορούσαν να ξεπεράσουν τα επίσημα σύνορα των χωρών και να ενώσουν ομάδες μαθητών από 

διαφορετικούς πολιτισμούς και χώρες. 

 

12. «George Emil Palade – το Σχολείο της Συνεχούς Μάθησης» 

Η Aurelia Burlan είναι καθηγήτρια χημείας και φυσικής για 32 χρόνια. «Κρίνοντας από τη διδακτική 

μου εμπειρία, ο μετασχηματισμός των μονάδων μέτρησης αντιπροσωπεύει ένα δύσκολο θέμα για 

μερικούς μαθητές. Προκειμένου να επιλύσουν το πρόβλημα, οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους υγρές 

ουσίες, στερεά αντικείμενα, διαβαθμισμένους κυλίνδρους, ζυγαριές, χάρακες και την εφαρμογή 

υπολογιστή «Metric conversion». Μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ομάδες: την ομάδα των 

πειραματιστών, την ομάδα των μαθηματικών και την ομάδα επιστημόνων υπολογιστών. Τα 

αποτελέσματα ήταν καλά, καθώς κάθε μαθητής είχε την ευκαιρία να πάει στην ομάδα που τον 

ενδιέφερε περισσότερο». 

 

 

 



24 
 

 
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. 

Συμπέρασμα 

Η κοινοπραξία του έργου έχει αναπτύξει τις προαναφσερθείσες 24 ιστορίες επιτυχίας, τόσο σε βίντεο 

όσο και γραπτά. Βασίζονται στην προσωπική εμπειρία των δασκάλων, οι οποίοι, σε συνεργασία με 

διαφορετικές ομάδες μαθητών, με διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες, πολλοί από τους οποίους 

προέρχονται από διαφορετικά οικονομικά, θρησκευτικά και κοινωνικοπολιτισμικά υπόβαθρα, είναι σε 

θέση να επιτύχουν άριστα μαθησιακά αποτελέσματα στα μαθηματικά και άλλα μαθήματα STEAM. 

Μπορείτε να ακολουθήσετε τις συστάσεις των εκπαιδευτικών και να δείτε ολόκληρες τις ιστορίες τους 

στην ιστοσελίδα του έργου, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και 

μεθόδους για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά. Επιπλέον, οι 

προαναφερθείσες βέλτιστες πρακτικές επιλέχθηκαν καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ακαδημαϊκής απόδοσης των μαθητών, της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της επίλυσης 

προβλημάτων κ.λπ. 
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Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκές ώρες (2 ώρες θεωρητικές και 2 ώρες πρακτικές) 

 

Ερωτήσεις (3) για προβληματισμό  

1. Πώς μπορεί η διαφορετικότητα να ωφελήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τους μαθητές / 

εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε αυτήν; 

2. Ποια μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσεγγίσεις πρέπει να προσαρμοστούν όταν 

εργάζεστε με μια τάξη που χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα; 

3. Ποια ψηφιακά εργαλεία και / ή καινοτόμες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

κάνουν τα μαθηματικά πιο ελκυστικά για τους μαθητές; 

4. Πώς οι δικές σας παραδοχές και προκαταλήψεις που βασίζονται στην πολιτιστική 

διαφορετικότητα επηρεάζουν τις δικές σας αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά της τάξης; 

5. Πώς επηρεάζουν οι εμπειρίες των παιδιών σας τα κίνητρα, την αφοσίωσή τους και τη 

διαδικασία της μάθησης στην τάξη; 

6. Πώς θα μπορούσατε ενδεχομένως να προσαρμόσετε το υλικό και τις δραστηριότητες του 

μαθήματος, τις εργασίες και τις εξετάσεις για να το τροποποιήσετε και να το διαθέσετε σε 

όλα τα παιδιά της τάξης; 

 



26 
 

 
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. 

Βιβλία: 

Armstrong, M. A. (2011). Small world: Crafting an inclusive classroom (No matter what you 

teach). Thought & Action, page 51. 

Brookfield, S. and Preskill, S. (2012). Discussion as a Way of Teaching. Hoboken: Wiley. 

Burgstahler, Sheryl E., Ed, and Graduate School of Education Harvard University. Universal Design 

in Higher 

Education: From Principles to Practice. Second Edition. Harvard Education Press, 2015. 

 

Ιστοσελίδες: 

Boston University, Center for Training & Learning, Getting Feedback from Pupils. Διαθέσιμο εδώ: 

here: Accessed on: December 15, 2019 

Concordia University Portland Oregon, Show Your Pupils That Anyone Can Be a Math Person. 

Διαθέσιμο εδώ: here. Accessed on: December 20, 2019 

Cornell University, Center for Teaching Innovation, Inclusive Teaching Strategies. Διαθέσιμο εδώ: 

here: Accessed on: December 15, 2019 

Katherine W. Philips, dean at Columbia Business Schools (2019). Διαθέσιμο εδώ: here, Accessed on: 

December 10, 2019 

Drexel University School of Education, The Importance of Diversity & Cultural Awareness in The 

Classroom (2019). Διαθέσιμο εδώ: here, Accessed on: December 10, 2019 

Walden University, Why Cultural Diversity and Awareness in the Classroom is Important. Embracing 

cultural diversity can help you succeed as an educator (2019). Διαθέσιμο εδώ: here, Accessed on: 

December 20, 2019. 

University of Rhode Island, Diversity and Inclusion in The Classroom – Introduction (2019). 

Διαθέσιμο εδώ: here, Accessed on: December 19, 2019 
 


