
 

 

 

 

 

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. 

Daiva Petkevičienė 

Μαθαίνοντας με τις Μαϊμούδες 

(Akademija, Λιθουανία 2019) 

Το όνομά μου είναι Daiva Petkevičienė. Ζω στο Kaunas, στη Λιθουανία. 

Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Šiauliai και απέκτησα μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ειδίκευσης το 2012. Εργάζομαι ως δασκάλα εδώ και 27 χρόνια ως 

τώρα. Τώρα, εργάζομαι στην περιοχή Kaunas στο γυμνάσιο Akademija 

Ugnė Karvelis, το οποίο βρίσκεται στο Kaunas, κοντά στην Ακαδημία του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Vytautas Magnus.  

Διδάσκω 27 παιδιά της 4ης τάξης. Είναι 10-11 ετών. Όλοι οι μαθητές αγαπούν τα μαθηματικά. Το 

μεγαλύτερο μέρος της τάξης προσπαθεί όσο μπορεί να ολοκληρώνει τις εργασίες των 

μαθηματικών. Δυστυχώς, υπάρχουν 12 μαθητές που επιδεικνύουν μικρότερο βαθμό προθυμίας και 

μαθησιακών ικανοτήτων. Ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην απομνημόνευση αριθμών με 

οπτικό τρόπο. 

Όχι μόνο η έλλειψη κινήτρων αλλά και προβλήματα  αλλά και προβλήματα χωρικής και λογικής 

σκέψης (δομική) είναι εμπόδια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στα μαθηματικά. 

Κάποια παιδιά στο σχολείο δυσκολεύονται να κατανοήσουν το υλικό – η εφαρμογή 

οπτικοακουστικών μεθόδων δε λειτουργεί. Για να επιτύχουν στην εκμάθηση νέου εκπαιδευτικού 

υλικού τέτοιοι μαθητές χρειάζονται εργαλεία και κιναισθητικής μάθησης. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μαθηματικών, εγώ και η τάξη μου αντιμετωπίσαμε προβλήματα 

όσο λύναμε εργασίες γεωμετρίας και προβλήματα. Αναζητώντας εργαλεία που είναι πιο 

αποτελεσματικά για τους μαθητές βρήκα ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εξάσκησης μαθηματικών με 

το όνομα «10 Μαϊμούδες» (https://www.10monkeys.com/lt/). Χάρη σε αυτό, τα προβλήματα 

μειώθηκαν.  

https://www.10monkeys.com/lt/
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Επιπλέον, οι μαθητές είχαν  μεγαλύτερα κίνητρα μαθαίνοντας διαφορετικά μαθηματικά φαινόμενα 

με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου που είναι αστείο, εύκολο και προσφέρει επιβράβευση.  

Για να βελτιωθεί η ποιότητα της μάθησης αλλά και τα επιτεύγματα των μαθητών στα Μαθηματικά, 

εφάρμοσα μια ποικιλία εκπαιδευτικών και μαθησιακών μεθόδων, μέσων και εργαλείων. Οι μαθητές 

έπρεπε να ολοκληρώσουν περισσότερες εργασίες κάνοντας εξάσκηση στο διαδραστικό πρόγραμμα 

«10 Μαϊμούδες» τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες (μαθητές με υψηλότερη επίδοση βοηθούσαν 

τους μαθητές με μικρότερες μαθησιακές ικανότητες). Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, 

συμπέρανα ότι ο ιδανικός χρόνος για την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας είναι 3 ώρες την 

εβδομάδα.  

 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος των μαθηματικών, χρησιμοποίηση ατομικές μεθόδους 

διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες των μαθητών (διαφοροποιώντας τις ποσότητες και 
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το περιεχόμενο των εργασιών). Άλλοι μαθητές εργάστηκαν με συνοχή – λύνοντας ευκολότερες 

εργασίες και δίνοντας σε άλλους τις πιο απαιτητικές.  

Οι μαθητές είχαν καλύτερα αποτελέσματα δουλεύοντας προσωπικά και με τη βοήθεια ή τις 

συμβουλές μου. Το διαδραστικό πρόγραμμα «10 Μαϊμούδες» ήταν ένα υπέροχο εργαλείο 

εξάσκησης και αναζήτησης των σωστών τρόπων επίλυσης μιας εργασίας καθώς οι μαθητές είχαν 

απεριόριστο αριθμό προσπαθειών (π.χ. σε περίπτωση αποτυχίας να σχεδιάσουν ένα γεωμετρικό 

σχήμα, οι μαθητές μπορούσαν να το σβήσουν εύκολα και να το δημιουργήσουν από την αρχή). Η 

ψηφιακή επιβράβευση έδωσε ακόμη ένα κίνητρο στους μαθητές οι οποίοι περνούσαν από το ένα 

επίπεδο στο επόμενο. Ο χρόνος που εξοικονομήθηκε καθώς και η υπομονή των μαθητών πρέπει 

επίσης να ληφθούν υπόψη ως πλεονεκτήματα του εργαλείου αυτού. Σε ένα-δύο μήνες οι μαθητές 

μπορούσαν να λύνουν πιο σύνθετα προβλήματα ενώ σπάνια ζητούσαν τη βοήθειά μου. Όλοι οι 

μαθητές είχαν επιτυχία και αυξημένα μαθησιακά κίνητρα ενώ έπαιζαν.  

 

Όπως μπορούμε να δούμε στο σχήμα, οι μαθητές ολοκλήρωσαν μεγαλύτερο αριθμό ασκήσεων σε 

μικρότερο χρόνο. 

Η θετική αλλαγή προς την πρόοδο κάθε μαθητή ήταν ατομική. Κάποια μαθητές χρειάστηκαν μέχρι 

τρεις προσπάθειες για να επιτύχουν ενώ για κάποιους άλλους αυτό κατέστη δυνατό με τη βοήθεια 

του δασκάλου και των συμμαθητών ακόμη και μετά από δύο μήνες δουλειάς με το πρόγραμμα. 

Παρά τις δυσκολίες στο τέλος της εργασίας με αυτό το εργαλείο, κάθε μαθητής μου βελτίωσες τις 

προσωπικές του ικανότητες και τις μαθηματικές του δεξιότητες.  

Διδάσκω μαθηματικά κατά τη διάρκεια άλλων μαθημάτων του σχολείου όπως είναι οι Φυσικές 

Επιστήμες.  
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Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιώ συχνά το Google Earth (https://www.google.com/earth/) και το 

Google Maps (https://www.google.com/maps). Τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τους μαθητές 

να συνειδητοποιήσουν το χώρο, τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος και άλλα φαινόμενα.  

Όντας καινοτόμες και δοκιμάζοντας ψηφιακά εργαλεία και νέες τεχνολογίες με τους μαθητές σου, 

μπορεί να είναι πρόκληση και να είναι μια εργασία που απαιτεί χρόνο αλλά η πρόοδος αλλά η 

πρόοδός τους θα σε ανταμείψει για το χρόνο και τη δουλειά που επένδυσες. Προτείνω σε 

συναδέλφους να έχουν περισσότερο θάρρος και να ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες πιο συχνά 

στα μαθηματικά και στα μαθήματα των φυσικών επιστημών. 

 

Ερωτήσεις: 

1. Μπορούν τα διαδραστικά προγράμματα να βελτιώσουν τις υπολογιστικές ικανότητες των 

μαθητών σας; 

2. Μπορούν οι συχνή εκτέλεση εργασιών σε ψηφιακό περιβάλλον να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

των μαθητών; 

3. Μπορεί αυτή η μέθοδος να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών με χαμηλές 

δεξιότητες στις δραστηριότητες του μαθήματος;  

 

 

https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/maps

