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Το όνομά μου είναι Edita Titenytė. Είμαι καθηγήτρια Βιολογίας και 

Φυσικών Επιστημών. Ζω στην πόλη Kaunas. Οι γονείς μου είναι 

εκπαιδευτικοί οπότε με ενδιέφερε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού από 

τότε που ήμουν παιδί. Το 2015 αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Vytautas 

Magnus με πτυχίο στην Εκπαίδευση. 

Το 2018, ξεκίνησα να εργάζομαι στο γυμνάσιο προετοιμασίας Kaunas Petrašiūnai το οποίο 

βρίσκεται δίπλα στη λιμνοθάλασσα του Kaunas και στο φοινικόδασος του Pažaislis, το οποίο 

αποτελεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον για έρευνα φυσικών επιστημών και για την παρατήρηση των 

φυσικών αλλαγών. Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι στο σχολείο 412 μαθητές: κάποιοι από 

αυτούς είναι κάτοικοι της περιοχής Petrašiūnai, ενώ άλλοι προέρχονται από γειτονικές περιοχές. Το 

γυμνάσιο προετοιμασίας Patrašiūnai προσφέρει πρωτοβάθμια και πρώτου επιπέδου δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Το γυμνάσιο προετοιμασίας επικεντρώνεται στο να αναγνωρίσει τους προικισμένους 

μαθητές και να αναπτύξει τις ατομικές τους ικανότητες. Διαφορετικά σχολικά μαθήματα όπως 

Τέχνη, Τεχνολογία, Μουσική και Χορός παραδίδονται από επαγγελματίες δασκάλους τόσο στο 

δημοτικό  (βαθμίδες 1-4) και στη βασική εκπαίδευση (βαθμίδες 5-8) όσο και σε εξωσχολικές 

δραστηριότητες (δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης). Το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου είναι 

διαφοροποιημένο και περιλαμβάνει διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές εμπειρίες των 

οικογενειών των μαθητών. Κάποιοι γονείς μαθητών δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για τα σχολικά 

επιτεύγματα των παιδιών τους και δεν είναι πρόθυμοι να ασχοληθούν με την επίβλεψη της προόδου 

τους και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 

Διδάσκω στην 5η τάξη. Υπάρχουν 19 μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες, ηλικίας  10 

έως 11.  Οι μαθητές είναι ενεργοί και περίεργοι. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, το 

Σεπτέμβριο, προσπάθησα να αξιολογήσω τις γνώσεις των μαθητών στις φυσικές επιστήμες. Για το 

σκοπό αυτό, χρησιμοποίησα ένα διαγνωστικό τεστ από το εικονικό βιβλίο εξάσκησης EMA. 

Επίσης, ανέλυσα τους βαθμούς των μαθητών στις Εθνικές Εξετάσεις Αξιολόγησης. Τα 
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αποτελέσματα έδειξαν πως το 30% των μαθητών σκόραραν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, το 

50%  σε βασικό επίπεδο και το 20% σε ικανοποιητικό επίπεδο.  

Παρατήρησα επίσης πως οι μαθητές με πιο περιορισμένη ικανότητα να επιτύχουν έχουν λιγότερα 

κίνητρα για να μάθουν, το βρίσκουν δύσκολο να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της 

τάξης, ξεκινούν και ολοκληρώνουν εργασίες στον ορισμένο χρόνο ενώ απορροφούν νέο 

εκπαιδευτικό υλικό. Ως αποτέλεσμα, άρχισα να αναζητώ πιο αποτελεσματικές μεθόδους 

διδασκαλίας για να ενισχύσω το ενδιαφέρον των μαθητών στις φυσικές επιστήμες και να τους 

βοηθήσω να αφομοιώσουν καλύτερα το διδακτικό υλικό. Συχνά άλλαζα μεθόδους διδασκαλίας 

μέχρι να βρω την πιο κατάλληλη ώστε οι μαθητές να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους στο 

μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Για να αυξήσω τη γνώση στις φυσικές επιστήμες, 

ενσωμάτωσα το μάθημα των μαθηματικών. Επιπλέον, χρησιμοποίησα το Pinterest, ως μηχανή 

αναζήτησης ψηφιακών εργασιών, επίσης τα ψηφιακά τεστ Kahoot και εκπαιδευτικά παιχνίδια όπως 

τα «Smart Robots». Για επανάληψη και ανακεφαλαίωση των κύκλων μαθημάτων, χρησιμοποίησα 

εικονικές εργασίες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα “emokykla” (Αγγλ. “e-school”) 

www.emokykla.lt. Για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, έβαλα καλούς και πιο αδύναμους 

μαθητές να εργαστούν σε ζευγάρια. Οι μαθητές είχαν ως κίνητρο θα ηλεκτρονικά βραβεία που 

λάμβαναν. Συνεπώς, οι πρακτικές εργασίες διεξάγονταν πιο γρήγορα και οι πιο αδύναμοι μαθητές 

συμμετείχαν περισσότερο στις δραστηριότητες της τάξης.  

 

   

 

 

 

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στα μαθήματα φυσικών επιστημών, όπως επίσης και η 

ενσωμάτωση άλλων σχολικών  μαθημάτων, ενίσχυσαν τα κίνητρα των μαθητών να μάθουν και 

επηρέασαν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. 

 

http://www.emokykla.lt/
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Παρατήρησα μια θετική αλλαγή ως προς το ενδιαφέρον των παιδιών για σχολικά αντικείμενα, τόσο 

φυσικών επιστημών όσο και μαθηματικών. Οι μαθητές απολάμβαναν τις ομαδικές εργασίες αλλά 

και τις εργασίες σε ζευγάρια καθώς και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής για τη 

μάθηση. Οι διαδραστικές δραστηριότητες ανέπτυξαν τη φαντασία των μαθητών και βοήθησαν στην 

καλύτερη απομνημόνευση νέων εννοιών και μαθηματικών τύπων. Η συγκέντρωση και τα ποσοστά 

της επίδοσης των μαθητών με χαμηλότερους βαθμούς αυξήθηκε σημαντικά. Οι βιωματικές μέθοδοι 

διδασκαλίας αποδείχθηκαν οι πιο δημοφιλείς ανάμεσα στους μαθητές: τα μαθήματα στο κοντινό 

φυσικό περιβάλλον των μαθητών, (στο δάσος, δίπλα στη λιμνοθάλασσα του Kaunas, μια 

εκπαιδευτική εκδρομή στο εργοστάσιο υδροηλεκτρικής ενέργειας, κλπ.) είχαν μεγάλη επιτυχία. Οι 

μαθητές αποτέλεσαν λαμπρό παράδειγμα του πως οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τη φύση για 

τις ανάγκες τους και πόσο σημαντικό είναι να την προστατεύουν. Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, 

οι μαθητές έπρεπε να υπολογίσουν το μήκος του μονοπατιού, την ταχύτητα, τις αποστάσεις 

ανάμεσα σε δύο αντικείμενα, να χρησιμοποιήσουν χάρτη και κλίμακα.  

 

Έχοντας συγκρίνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών στην αρχή και το τέλος του 

σχολικού έτους, αποδεικνύεται ότι το 20% που βρίσκονταν σε βασικό επίπεδο, πέρασαν  σε 

υψηλότερο επίπεδο και το 5% των μαθητών πέρασαν από ικανοποιητικό επίπεδο σε βασικό 

επίπεδο. 

Η επιτυχής υλοποίηση του συστήματος υποστήριξης των μαθητών και η ενσωμάτωση των 

μαθηματικών στα μαθήματα επέφερε σημαντικές αλλαγές σε συγκεκριμένους τομείς των 

επιτευγμάτων των μαθητών στα μαθηματικά:  
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Τομέας Ικανότητες Επίπεδο 

Επιτευγμάτων 

Μέτρα και Μετρήσεις Αριθμητικές πράξεις με ολόκληρους αριθμούς, 

υπολογισμός περιμέτρου, έκταση, όγκος· 

εφαρμογή μαθηματικών τύπων·  υπολογισμός της 

μέσης ταχύτητας κλπ.  

Αυξημένα κατά 

5% 

Στατιστικά Συλλογή και διαχείριση δεδομένων, πληροφορίες, 

ανάλυση γραφικών και πινάκων, απεικόνιση 

δεδομένων σε πίνακες. 

Αυξημένα κατά 

8% 

Επίλυση 

Προβλημάτων 

Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής από τις δύο, 

επαλήθευση απλής υπόθεσης με βάση τα 

δεδομένα. 

Αυξημένα κατά 8,7 

% 

 

Επιλέγοντας τις εργασίες των μαθητών κατάλληλα, επεκτείνοντας τους ορίζοντές τους μέσω της 

καινοτομίας και των ενσωματωμένων προγραμμάτων, εφαρμόζοντας μαθηματικές και βιωματικές 

διδακτικές εργασίες, όλοι οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν και να έχουν καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα, όχι μόνο στην επιστήμη αλλά και στα μαθηματικά.  

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποιος ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας διατήρησης και ενίσχυσης των κινήτρων των μαθητών 

σε αυτή την ιστορία επιτυχίας; 

2. Ποιες μαθηματικές δραστηριότητες ανέπτυξαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων; Τι 

σας κάνει να το πιστεύετε; 

3. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο (και να έχει επιτυχία) σε σχολεία στη χώρα σας; 

 


