
 
 
 
 

 

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. 

Ineta Mežniece 

Αποτελεσματική χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

και των δεξιοτήτων των μαθητών 

(Tukums, Λετονία 2019) 

Η Ineta Mežniece ως δασκάλα δημοτικής εκπαίδευσης και 

φυσικών επιστημών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Tukums για  

31 χρόνια. 

Το σχολείο βρίσκεται σε μια μικρή πόλη στην καρδιά της 

χώρας σε κοντινή απόσταση από τη Ρίγα, την πρωτεύουσα της 

Λετονίας. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο του Tukums προσφέρει δύο 

προγράμματα για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου: 

βασική εκπαίδευση και μουσική εκπαίδευση. Προσφέρει 

επίσης τη δυνατότητα εκμάθησης μαθηματικών σε υψηλότερο επίπεδο από την 7η τάξη. Επιπλέον, 

το σχολείο υλοποιεί διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία παρέχουν καλύτερες εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες τόσο για καθηγητές όσο και για μαθητές ώστε να συμμετέχουν σε διάφορα επιστημονικά 

εργαστήρια για να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών στις επιστήμες και σε 

άλλα σχολικά αντικείμενα. Ένα άλλο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την πρόσληψη ενός 

βοηθού-δασκάλου ώστε να βοηθήσει το δάσκαλο της τάξης στη συνεργασία με τους μαθητές που 

έχουν χαμηλούς βαθμούς και μικρή ενθάρρυνση να μάθουν.  

Η Ineta είναι η δασκάλα της τάξης 4b. Η τάξη αυτή αποτελείται από μια ποικιλόμορφη ομάδα 

μαθητών ηλικίας 10-11. Υπάρχουν συνολικά 30 μαθητές αλλά 6 από αυτούς έχουν χαμηλές 

επιδόσεις και λίγα κίνητρα για μάθηση.  

Στην αρχή του σχολικού έτους, παρατήρησε διαφορές 

στις ικανότητες και τις δεξιότητες των μαθητών όπως 

επίσης και στα ενδιαφέροντά τους. Σε σύντομο χρονικό 

διάστημα θεώρησε αναγκαίο να αναπτύξει τις γνώσεις 

της προκειμένου να ενθαρρύνει τους μαθητές με χαμηλές 

επιδόσεις και να προωθήσει το ενδιαφέρον τους στα 

ακαδημαϊκά θέματα. Η δασκάλα έκανε εγγραφή σε 
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προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, οργάνωσε συνέδρια γονέων μαθητών, αναζήτησε 

υποστήριξη από το προσωπικό του σχολείου και επίσης συζήτησε τα θέματα εκμάθησης και 

κινήτρων των μαθητών με το διευθυντή.  

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η καθηγήτρια έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές με 

χαμηλές επιδόσεις και τους έδωσε επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Επιπλέον, 

εκμεταλλεύτηκε το έργο της ΕΕ και αγόρασε τάμπλετ για να τα χρησιμοποιεί μέσα στην τάξη 

πράγμα που της επέτρεψε να χρησιμοποιεί νέες μεθόδους παράδοσης- η Ineta άρχισε να 

χρησιμοποιεί τα τάμπλετ για να διδάξει μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Επιπλέον, έκανε χρήση 

ψηφιακών εργαλείων – του διαδραστικού πίνακα. Το εργαλείο το απόλαυσαν πολύ τόσο οι 

προικισμένοι όσο και οι μαθητές με χαμηλότερους βαθμούς. Τους έδωσε τη δυνατότητα να λύνουν 

εργασίες στην τάξη ενώ βοήθησε τους μαθητές με χαμηλές δεξιότητες ανάγνωσης και γλωσσικές 

δεξιότητες να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα, βλέποντας το στην οθόνη.  

Η δασκάλα πιστεύει ακράδαντα πως η χρήση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει τα κίνητρα 

των μαθητών για μάθηση. Μία από τις αγαπημένες της εκπαιδευτικές πλατφόρμες είναι η 

https://www.uzdevumi.lv/. Περιλαμβάνει εργασίες με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, από το πιο 

εύκολο στο πιο δύσκολο· επιτρέπει τη συλλογή πόντων για τις ολοκληρωμένες εργασίες και πιο 

σημαντικά εμπλέκει τους μαθητές σε μια διαδικασία μάθησης και συναγωνισμού με τους 

συμμαθητές τους. Η δασκάλα χρησιμοποίησε την εκπαιδευτική πλατφόρμα όχι μόνο για τις 

εργασίες μέσα στην τάξη αλλά και για εργασίες στο σπίτι. Θεωρεί πως η χρήση του συγκεκριμένου 

εργαλείου άλλαξε τη στάση των μαθητών απέναντι στις εργασίες για το σπίτι: οι μαθητές 

χαιρέτισαν την ευκαιρία να μαθαίνουν διαδικτυακά και διασκέδασα την ολοκλήρωση εργασιών 

μέσω κινητού τηλεφώνου αντί να γράφουν στο βιβλίο εργασιών. Συνεπώς, ο αριθμός των 

ολοκληρωμένων εργασιών για το σπίτι αυξήθηκε.  

Επιπλέον, η δασκάλα Ineta έλαβε βοήθεια από το βοηθό-δασκάλου ο οποίος εργάστηκε ατομικά με 

τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στην τάξη, επιτρέποντάς της να περάσει χρόνο με τους 

προικισμένους μαθητές.  

Η δασκάλα Ineta αποκάλυψε πως η αγαπημένη της μέθοδος παράδοσης είναι η ομαδική εργασία: 

χωρίζει τις ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ομάδα αποτελείται από μαθητές με υψηλά και 

χαμηλά κίνητρα για μάθηση. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ενθαρρύνονται να βοηθούν ο ένας τον 

άλλο. Δεν είναι η πιο ήρεμη και ήσυχη μέθοδος λέει η δασκάλα αλλά είναι προφανώς η πιο 

αποτελεσματική για τους μαθητές που δεν αρέσκονται και δεν τους ενδιαφέρει να εργάζονται 

ατομικά.   

https://www.uzdevumi.lv/
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Στο τέλος του σχολικού έτους, η δασκάλα παρατήρησε σημαντική αύξηση στις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των μαθητών καθώς και στο κίνητρό τους για μάθηση. Πιστεύει πως αυτό οφείλεται στη 

χρήση ψηφιακών εργαλείων  στην τάξη και διαφόρων μεθόδων παράδοσης που βοήθησαν να 

ενισχυθούν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση και να αυξηθούν τα επιτεύγματά τους. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων μηνών του σχολικού έτους, οι μαθητές έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον 

για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών και εργασιών στο σπίτι σε σχέση με την αρχή του 

σχολικού έτους.  

Η έλλειψη κινήτρων αντικαταστάθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο, ειδικά 

με τη χρήση μιας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας https://www.uzdevumi.lv/  καθώς και την 

ευκαιρία συναγωνισμού με τους συμμαθητές και την επιθυμία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 

για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Οι βαθμοί και οι γνώσεις τους βελτιώνονται, διότι έχουν 

μάθει πολλά από την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών.  

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, η δασκάλα Ineta παρατήρησε τους μαθητές της και με χαρά 

είδε τέτοια ανάπτυξη εξαιτίας των νέων τεχνολογιών και της βοήθειας του βοηθού-δασκάλου.  

Η Ineta πάντα μοιραζόταν τις καλές τις ιδέες και επεξεργαζόταν μεθόδους με τους συναδέλφους 

της από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και με κάποιους καθηγητές του αντικειμένου. Κάθε 

σχολικό έτος, προετοιμάζει ανοιχτά μαθήματα όχι μόνο για τους συναδέλφους της στο σχολείο 

αλλά και για τους δασκάλους από άλλα σχολεία της περιοχής του Tukum προκειμένου να 

μοιραστεί τις καλές εμπειρίες της.  

Είναι έτοιμη να αναπτύξει τις γνώσεις της στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και των νέων 

τεχνολογιών ώστε να κάνει ό,τι μπορεί για να ενθαρρύνει τους μαθητές της. 

Το επόμενο έτος, θα είναι δασκάλα της πρώτης τάξης και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα 

εργαλεία αυτά από την αρχή ώστε οι μαθητές να έχουν κίνητρα σε όλα τα σχολικά τους χρόνια.  

 

Ερωτήσεις: 

1. Πως να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όταν εργάζεσαι σε μια τάξη με μια 

ποικιλόμορφη ομάδα μαθητών; 

2. Γιατί η χρήση ψηφιακών εργαλείων είναι σημαντική για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων των μαθητών; 

3. Πως βοηθά η ομαδική εργασία τους μαθητές με μικρά κίνητρα; 
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