
 
 
 
 
 

 
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. 

Ewelina Biaduń 

Τα μαθηματικά και η πρακτικότητά τους 

(Rzeszów, Πολωνία 2019) 

Η Ewelina Biaduń είναι μια νέα και πολύ φιλόδοξη 

καθηγήτρια μαθηματικών. Κατέχει πτυχίο «Μαθηματικών 

και Οικονομίας» και έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της 

με τους μεταπτυχιακούς τίτλους «Παιδαγωγική 

Προετοιμασία» και «Παιδαγωγική Θεραπεία και 

Παιδαγωγική Ολιγοφρενών». Είναι ένα άτομο που 

προσπαθεί να διδάσκει το αντικέιμενο με όσο πρακτικό 

τρόπο γίνεται, δείχνοντας στους μαθητές της τη χρήση των 

μαθηματικών  στη ζωή.  

Εργάζεται στο δημοτικό σχολείο του Leokadiów από το Σεπτέμβριο του 2018. Είναι ένα σχολείο 

της επαρχίας οπότε οι τάξεις είναι μικρές οπότε οι συνθήκες διδασκαλίας/εκμάθησης είναι καλές.  

Η Ewelina διδάσκει την 5η τάξη από το 2018. Διέγνωσε πως το επίπεδο κινήτρων των μαθητών να 

μάθουν μαθηματικά δεν ήταν ικανοποιητικό. Κάποιοι μαθητές ξεκινούσαν την εκπαίδευση στο 

σχολείο ένα χρόνο νωρίτερο απ’ότι θα έπρεπε, ώστε οι μαθητές είναι 11-12 ετών. Η 5η τάξη έχει 

μόνο 8 μαθητές. Στην τάξη υπάρχουν 2 μαθητές για τους οποίους οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις 

πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τη διάγνωση των συμβούλων ψυχολογίας και παιδαγωγικής 

και 3 ικανοί μαθητές.  

Στην αρχή του σχολικού έτους, η καθηγήτρια εντόπισε το πρόβλημα του ότι οι περισσότεροι 

μαθητές αντιμετώπιζαν μεγάλη δυσκολία με τους υπολογισμούς (πράγμα πολύ συνηθισμένο στις 

μέρες μας) και πρόβλημα ανάγνωσης των εργασιών με περιεχόμενο. Μπορεί να σημειωθεί πως οι 

μαθητές δεν μπορούσαν να βρουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες στο κείμενο. Ήταν επίσης 

απαράδεκτο πως οι μαθητές δε γνώριζαν τον πίνακα του πολλαπλασιασμού το οποίο είναι βασικό 

για την εκπαίδευση που επακολουθεί. Ο καθηγητής, παρά τις παρατηρήσεις, δήλωσε πως αυτή η 

τάξη έχει δυνατότητες εξέλιξης και ότι σχεδόν το 40% των μαθητών είναι άνθρωποι με μεγάλες 

δυνατότητες, επομένως είχε υψηλά κίνητρα για να λύσει το πρόβλημα.  

Έλαβε διάφορα μέτρα: μίλησε με τους γονείς (κυρίως μαθητών με δυσλειτουργίες) και με τον 

Διευθυντή της Σχολής ο οποίος είναι επίσης καθηγητής μαθηματικών. Δημιούργησε μια ομάδα για 
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καθηγητές μαθηματικών σε μία από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (σε τέτοιες ομάδες, 

συνήθως οι καθηγητές με μεγάλη εμπειρία δίνουν πολύτιμες συμβουλές). Έχει διαβάσει διάφορα 

βιβλία επαγγελματικής ανάπτυξης ή «Ή του πως να ακούγεστε». Καθώς είναι μια μικρή αλλά 

αρκετά ποικιλόμορφη τάξη, η καθηγήτρια οργάνωσε ένα επιπλέον κλαμπ μαθητών για μαθητές που 

μπορούσαν να προετοιμαστούν για διαγωνισμούς. Ωστόσο, οι μαθητές με προβλήματα, 

παρακολούθησαν επιπλέον μαθήματα μέσω του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η επιστήμη είναι 

το κλειδί της επιτυχίας». Η Ewelina έπρεπε να προσεγγίσει κάθε μαθητή προσωπικά, ακόμη και αν 

τα μαθήματα λάμβαναν χώρα στα πλαίσια της ομάδας. Στην τάξη, οι έξυπνοι μαθητές στα 

μαθηματικά έπαιρναν εργασίες υψηλότερου επιπέδου και τις έλυναν είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες. 

Οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης εργάζονταν όλοι μαζί. Στην αρχή του μαθήματος, ανέθετε στους 

μαθητές συγκεκριμένες εργασίες που θα έπρεπε να ολοκληρωθούν έως μια συγκεκριμένη 

προθεσμία, ώστε κάθε μαθητής να εργάζεται με το δικό του ρυθμό. Η συμμετοχή στο μάθημα είναι 

πολύ σημαντική οπότε οι μαθητές βαθμολογούνταν και για τη συμμετοχή τους στην τάξη. Αυτό 

έδωσε κίνητρα και στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τους έδωσε την ευκαιρία να 

πάρουν καλούς βαθμούς. Χάρη σ’ αυτό, οι μαθητές δεν αντέγραψαν απλά παθητικά τις εργασίες 

από τον πίνακα αλλά άρχισαν να τις λύνουν μόνοι τους.   

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μαθητές είχαν τεράστιο πρόβλημα με τις εργασίες που περιείχαν 

κείμενο. Για να αναπτύξουν τη συνήθεια και τις δεξιότητες να ξεχωρίζουν τις σημαντικές 

πληροφορίες, η καθηγήτρια χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους. Όταν ξεκινούσε ένα καινούριο 

θέμα, έδινε στους μαθητές ένα κείμενο για το θέμα. Μετά είχαν 5 λεπτά να διαβάσουν το κείμενο 

και έπειτα έπρεπε να το αφήσουν. Τότε η καθηγήτρια έκανε ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο, (το 

άτομο που θυμόταν τις περισσότερες λεπτομέρειες, έπαιρνε το βαθμό, και οι υπόλοιποι μαθητές τα 

συν-μερικός βαθμός). Ένα άλλο παράδειγμα ήταν η μνημόνευση πληροφοριών μετά την 

παρακολούθηση βίντεο από ένα συγκεκριμένο τομέα (οι κανόνες ήταν ίδιοι). Ένας ενδιαφέρον 

τρόπος παιχνιδιού (συνήθως κατά τα τελευταία 5 λεπτά του μαθήματος) ήταν το «ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΜΝΗΜΗΣ». Οι μαθητές έπαιρναν ένα φύλλο Α4 στο οποίο υπήρχαν 4 ζωγραφιές τοποθετημένες 

σε 4 γωνίες. Η εργασία τους ήταν να θυμούνται όσες περισσότερες λεπτομέρειες γινόταν (π.χ. στη 

δεξιά γωνία υπήρχε ένα λουλούδι, είχε 5 πέταλα, κάθε πέταλο ήταν κόκκινο, το λουλούδι είχε 

κίτρινο φόντο κλπ.) 
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Πέρα από το γεγονός πως διασκέδασαν, οι μαθητές εξάσκησαν επίσης τη μνήμη τους. Σχετικά με 

το πρόβλημα με τον πίνακα πολλαπλασιασμού, ένας τρόπος να επιλύσουν το πρόβλημα ήταν να 

κάνουν ένα μικρό τεστ κάθε μέρα. Αυτές οι αξιολογήσεις δεν καταγράφονταν στο αρχείο της 

τάξης. Οι μαθητές έπαιρναν ανατροφοδότηση και έπρεπε να εξασκηθούν και στο σπίτι. Μετά από 

κάποιο καιρό, όταν όλοι οι μαθητές έφτασαν στο επιθυμητό επίπεδο, χρησιμοποιούνταν «μικρές 

ερωτήσεις» ως διαλείμματα μέσα στην τάξη (π.χ. «Paul, παρακαλώ πες μου πόσο κάνει 4 επί 5 και 

μετά οι επόμενοι). Καθώς στην τάξη υπήρχαν μόνο 8 μαθητές, οι μαθητές απαντούσαν χωρίς 

προβλήματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό, η εργασία αυτή τους 

βοηθούσε να  εμπεδώσουν τις γνώσεις.  

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μαθηματικών, υπήρχαν και άλλες δυσκολίες. Σύμφωνα με την 

καθηγήτρια, ο καλύτερος τρόπος μάθησης (ειδικά για ανθρώπους ηλικίας 10-14) είναι να 

μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού ή του συσχετισμού, οπότε χρησιμοποίησε διάφορες μεθόδους για 

να αναπτύξει τη μνήμη γρήγορα μέσα στην τάξη. Όταν οι μαθητές είχαν δυσκολία να 

αποστηθίσουν Ρωμαϊκούς αριθμούς: L=50, C=100, D=500, M-1000, η καθηγήτρια έλεγε μια 

φράση από λέξεις που ξεκινούσαν με τα γράμματα των συμβόλων των αριθμών (σε σειρά από το 

μικρότερο στο μεγαλύτερο) π.χ. ,,LUBIĘ CIEBIE DOBRY MIKOŁAJU" (πρόταση στην πολωνική 

γλώσσα). Μετά από ένα τέτοιο παράδειγμα, κάθε μαθητής μπορούσε να θυμάται τη σειρά και τα 

σύμβολα των Ρωμαϊκών αριθμών. Για κάποιους μαθητές, τα κλάσματα ήταν πολύ δύσκολα- αλλά 

το να τα επεξηγείς με παραδείγματα από το φαγητό όπως πίτσα ή σοκολάτα, ήταν πολύ βοηθητικό. 

Όταν συγκρίνουμε τα κλάσματα, ήταν αρκετό να σκεφτούμε ποιος έτρωγε περισσότερη πίτσα (π.χ. 

Ποιο κλάσμα ήταν μεγαλύτερο το 2/7 ή το 5/7; Σημαίνει ποιος έφαγε περισσότερα – α Andrew 2/7, 

που σημαίνει 2 κομμάτια από τα 7, ή η Margaret 5/7, 5 κομμάτια από τα 7;). Η απάντηση ήταν 

άμεση! 

Για το στόχο της εκμάθησης γεωμετρικών σχημάτων, η χρήση στέρεων, μαγνητικών κατασκευών 

αποδείχτηκε σπουδαία λύση. Κάθε παιδί μπορούσε να δημιουργήσει μια μάζα μόνο του, μετρώντας 

τις γωνίες, τις καθέτους ή τις πλευρές. Επιπλέον, η εργασία αυτή ανέπτυξε και τη φαντασία των 

μαθητών.  

Φυσικά, υπάρχουν πολλοί μέθοδοι για τη διεξαγωγή ενδιαφέροντων μαθημάτων και μπορείτε να 

αντλήσετε ιδέες από τις ομάδες που προαναφέρθηκαν σε μία από τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης   
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π.χ.https://m.facebook.com/KreatywnieMatematycznie/?_rdr, https://www.facebook.com/groups/70

3774346748555/, https://m.facebook.com/matematyka.SP2/?_rdr), με το χρόνο βέβαια οι ιδέες 

δημιουργούνται μόνες τους.  

Η διαδικασία επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των αλλαγών ήταν οι 

ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ  που διεξάγονταν στην αρχή και το τέλος του έτους.  Με βάση τα αποτελέσματα, η 

καθηγήτρια διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των μαθητών είχαν βελτιώσει τις δεξιότητές τους (ο 

μέσος όρος βαθμολογίας του πρώτου εξαμήνου ήταν 3,3% και στο τέλος του σχολικού έτους ήταν 

υψηλότερος κατά 6% και αντιστοιχούσε στο 3,5), αλλά όχι όλοι οι μαθητές (ευελπιστεί πως είναι 

απλά θέμα χρόνου!). Ωστόσο, αυτό είναι το κίνητρό της θα συνεχίσει να δουλεύει με τους μαθητές, 

να τους κάνουν να ενδιαφέρονται για το αντικείμενο, και πάνω από όλα να τους δείξει πως τα 

μαθηματικά είναι σημαντικά για τη ζωή! 

Για το τέλος αφήνουμε τη φράση της Ewelina: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας στη δουλειά ενός καθηγητή είναι το λειτούργημα. Δεν μπορούμε να αποθαρρυνόμαστε 

από κάποιες αποτυχίες, διότι δεν εξαρτάται από το δάσκαλο αλλά ο δάσκαλος σίγουρα έχει μεγάλο 

αντίκτυπο σε πολλά πράγματα!» 

 

Πηγή: https://spleokadiow.edupage.org/ 

 

Ερωτήσεις: 

1. Πως να προσεγγίζουμε ατομικά κάθε μαθητή; 

2. Πως μπορείτε να δείξετε σε κάθε μαθητή πως τα μαθηματικά δεν είναι αφηρημένες έννοιες, 

αλλά είναι εύκολα και χρήσιμα στη ζωή; 

3. Μαθαίνοντας μέσω του παιχνιδιού-κατά πόσο είναι εφικτό; 
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