
 
 
 
 
 

 

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. 

Anna Kuceł 

Αξίζει να αναζητάς νέες λύσεις 

(Rzeszów, Πολωνία 2019) 

Η Anna Kuceł είναι καθηγήτρια μαθηματικών σε δημοτικό σχολείο 

στο Głogów Małopolski. Έχει μεγάλη εμπειρία με τα παιδιά. 

Σπούδασε παιδαγωγικά στη σχολή Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

στο Rzeszów. Εργάζεται ως δασκάλα τα τελευταία 22 χρόνια.  

Η Anna διδάσκει μαθηματικά στην 4η τάξη. Στην τάξη αυτή 

υπάρχουν 20 μαθητές: 6 πολύ ταλαντούχοι που συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς, οι υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, 

και 8 έχουν διαγνωστεί από το την Κλινική Ψυχολογίας και 

Παιδαγωγικής  με ανάγκες προσαρμογής των απαιτήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων 2 ατόμων με  ΔΕΠΥ. 

Η δασκάλα είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Το πρώτο ήταν οι χαμηλές επιδόσεις των 

μαθητών στα μαθηματικά ( αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με όλους τους μαθητές εκτός από 6 

πολύ ταλαντούχους). Το άλλο ήταν να καταφέρει να αλλάξει την άποψη των μαθητών και των 

γονιών τους πως τα μαθηματικά είναι «δύσκολο μάθημα» που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 

κινήτρων και ενθάρρυνσης των μαθητών για μάθηση. Επιπλέον, το γεγονός πως οι μαθητές δεν 

είχαν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή είχε σημαντικό 

αντίκτυπο στη στάση τους. Στις μέρες μας, παρατηρείται πολύ διαδεδομένη η έλλειψη 

συστηματικής μάθησης και εμπέδωσης της γνώσης που είναι πολύ σημαντική για τα μαθηματικά 

αλλά μπορεί να καλυφθεί ευκολότερα στις ανθρωπιστικές σπουδές.  

Η Anna αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και γνώριζε πως κάποιοι από τους μαθητές 

αντιμετώπιζαν προβλήματα στο σπίτι ή κάποιων οι γονείς είχαν χωρίσει ή ζήσουν σε μικτές 

οικογένειες. Οπότε προσπαθούσε να λύσει τα προβλήματα αυτά με δική της πρωτοβουλία. 

Η συγκεκριμένη δασκάλα συμμετείχε σε διάφορες εκπαιδεύσεις που τη βοήθησαν να αναλάβει 

συγκεκριμένες δράσεις. Η Anna αναζητούσε τη γνώση στην παιδαγωγική βιβλιογραφία αλλά και 

στο διαδίκτυο. Έκανε πολλές συζητήσεις με τους γονείς των μαθητών. Έλαβε επίσης βοήθεια από 

το σχολικό σύμβουλο και από άλλους δασκάλους που γνωρίζουν καλά την τάξη αυτή.   
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Γνώριζε καλά πως το μυστικό της επιτυχίας είναι η εξατομίκευση της δουλειάς κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος όπως επίσης και διαφοροποίηση και οι προσωποποίηση των εκπαιδευτικών 

εργασιών. Τα παιδιά βαριούνται εύκολα οπότε χρειάζονται ερεθίσματα που θα τους βοηθήσουν να 

συγκεντρωθούν. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων ήταν καταπληκτική ιδέα 

(ψηφιακό βιβλίο, GeoGebra, εφαρμογές στην ιστοσελίδα www.learningapps.org, παιχνίδια όπως 

στο on www.quizizz.com και άλλα) και διάφορα άλλα διδακτικά εργαλεία. Αυτός ο τύπος δράσης 

είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα καθώς και τη βελτίωση 

των επιδόσεών τους. Επιπλέον, η Anna οργάνωσε επιπλέον μαθήματα για λιγότερο ταλαντούχες 

μαθητές ώστε να αναπληρωθούν τα κενά τους. Ενθάρρυνε επίσης τους ταλαντούχους μαθητές να 

βοηθήσουν τους λιγότερο προικισμένους. Προσπάθησε πολύ να τους δώσει κίνητρα να 

συμμετέχουν ενεργά στην τάξη. Η δασκάλα γνώριζε καλά πως ο έπαινος είναι σημαντικός για κάθε 

μαθητή οπότε προσπαθούσε να τους επαινεί ακόμη και για τις πιο μικρές επιτυχίες και σημάδια 

προόδου. Χρησιμοποίησε διάφορες μορφές ανταμοιβής: έναν καλό έπαινο, καλούς βαθμούς, συν, 

ημερολόγια, εικόνες, αστεία αυτοκόλλητα μαθηματικών. Προσπάθησε να πείσει τους μαθητές πως 

τα μαθηματικά είναι χρήσιμα κάθε μέρα και ότι η μάθηση μπορεί να είναι ευχάριστη. Στο τέλος, 

προσπάθησε να πείσει τους μαθητές να δουλεύουν συστηματικά και έτσι συνέβη και η επανάληψη 

της γνώσης.  

Η δασκάλα διαπίστωσε πως από όλα τα μέσα που είχε χρησιμοποιήσει, τη μεγαλύτερη επιτυχία την 

είχαν τα ψηφιακά εργαλεία. Αντιθέτως, τα παραδοσιακά εργαλεία δεν ήταν πια τόσο 

αποτελεσματικά.  

Η Anna παρακολούθησε προσεκτικά τη συμπεριφορά και την πρόοδο των μαθητών κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος των μαθηματικών όπως επίσης και κατά τη διάρκεια άλλων μαθημάτων. 

Έμαθε πολλά για το επίπεδο γνώσεων των μαθητών της από βαθμούς σε διαγωνίσματα, σύντομα 

τεστ, κουίζ και άλλες δραστηριότητες. Χρειάστηκε μόνο μισό χρόνο για να επιτύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, χρονικό διάστημα που θεωρείται σύντομο. 

 

http://www.learningapps.org/
http://www.quizizz.com/
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Όλοι οι μαθητές ολοκλήρωσαν την 6η τάξη ενώ όταν σύγκρινε τους βαθμούς του πρώτου μισού 

της χρονιάς με αυτούς του δεύτερου μισού, εξεπλάγη θετικά. Ο αριθμός των ικανοποιητικών και 

καλών βαθμών αυξήθηκε και ο αριθμός όσων απλά περνούσαν μειώθηκε. Οι μαθητές δεν είχαν πια 

το άγχος των μαθηματικών. Παρατήρησε επίσης πως ήταν πιο πρόθυμοι και ενεργοί κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Τέλος, πίστεψαν στις ικανότητές τους και άρχισαν να έχουν καλύτερα 

και καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση. Οι μαθητές άρχισαν επίσης να εμπλέκονται σε επιπλέον 

δραστηριότητες. Με μεγάλο ενθουσιασμό βοήθησαν την καθηγήτρια να διοργανώσει εκδήλωση με 

τίτλο «Συναντώντας τα Μαθηματικά». Πολλοί από αυτούς συμμετείχαν ενεργά σε επιπλέον 

μαθήματα μαθηματικών.  

Ποιο είναι το μήνυμά της προς άλλους δασκάλους; 

«Μη φοβάστε να ψάξετε νέες λύσεις για να βελτιώσετε τις συνθήκες της δουλειάς σας και να 

επιτρέψετε στους μαθητές σας να επιτύχουν».  
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Ερωτήσεις: 

1. Ποιος είναι ο λόγος που οι μαθητές έχουν δυσκολίες / δεν τους αρέσει να μαθαίνουν 

μαθηματικά; 

2. Ποια εργαλεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένας δάσκαλος στην τάξη για να τους δώσει 

κίνητρα να είναι ενεργοί; 

3. Μπορούν οι δάσκαλοι να βλέπουν τις μικρές επιτυχίες των μαθητών και να τους επαινούν για 

αυτές; 

 


