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Η Jurgita Norvilienė είναι ειδική παιδαγωγός Μαθηματικών και 

Τεχνολογιών Πληροφορικής, με 16 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. 

Από το 2017, εργάζεται στην περιοχή του Kaunas,  στο σχολείο 

βασικής εκπαίδευσης Šlienava. Το σχολείο βρίσκεται στο Samylai.  

Έχει 180 μαθητές · προέρχονται από το Šlienava και γειτονικά χωριά. 

Το σχολείο παρέχει αρχικά, βασικά και άτυπα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Είναι μέλος των σχολείων στην περιοχή του Kaunas 

που προωθούν την υγεία στα πλαίσια του προγράμματος βιώσιμης 

ανάπτυξης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση «Network, implements the global Eco-Schools» και 

επίσης προωθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κατεύθυνση τα αντικείμενα STEAM.  

Το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποικιλόμορφο. Αποτελεί 

πολλαπλή κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία για τις οικογένειες των μαθητών καθώς και για 

όσους γονείς ενδιαφέρονται να εμπλακούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κάποιοι μαθητές 

προέρχονται από μη προνομιούχο υπόβαθρο, ειδικά όσοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. 

Αυτή η ομάδα μαθητών χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη όπως επίσης και βοήθεια μέσα από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να εκλείψουν οι διαφορές και να προσαρμοστεί στη σχολική 

κοινότητα.   

Στην 5η τάξη της δασκάλας υπάρχουν 21 μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες: ένας 

μαθητής κατάγεται από την Αγγλία και δε μιλά καλά τη λιθουανική γλώσσα · 1 μαθητής έχει 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 4 μαθητές έχουν αλλάξει σχολείο, 5 μαθητές δεν έχουν 

κίνητρο να μάθουν. Όλοι οι μαθητές είναι 11 ετών.  

Δουλεύοντας με την τάξη, η δασκάλα παρατήρησε πως η ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν να 

μαθαίνουν ήταν υπό-αναπτυγμένη. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να ορίσουν ατομικούς μαθησιακούς 

στόχους, ήταν απρόθυμοι να αφουγκραστούν την εμπειρία τους στην τάξη, δεν μπορούσαν να 

σχεδιάσουν τις μαθησιακές στρατηγικές τους και να αξιολογήσουν την επίδοσή τους. 

Επιπλέον, η δασκάλα παρατήρησε ότι οι μαθητές αυτής της γενιάς είναι καλοί στη γρήγορη 

πρόσβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και της κινητής τεχνολογίας. Με βάση τις 

παρατηρήσεις της, έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα 
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προωθεί τη θέληση των μαθητών να μαθαίνουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες του μαθαίνω να 

μαθαίνω με τη χρήση των κινητών τεχνολογιών και εφαρμογών. 

Η δασκάλα χρησιμοποίησε ένα SMART πίνακα, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 5ης τάξης είναι 

παρόμοιο με αυτό της 4ης τάξης, με κάποια καινούρια 

θέματα. Για να καθοριστεί το επίπεδο των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων κάθε μαθητή, όπως επίσης και η 

δυνατότητα να εφαρμόζουν οι μαθητές γνώσεις και 

δεξιότητες για να μάθουν νέα αντικείμενα, η δασκάλα 

χρησιμοποίησε το ψηφιακό εργαλείο „Kahoot“ στην 

αρχή και το τέλος κάθε μαθήματος. Μόλις οι μαθητές 

ολοκλήρωσαν τις αξιολογήσεις, έλαβαν άμεση απάντηση που τους έδωσε την ευκαιρία να πάρουν 

ανατροφοδότηση και να συζητήσουν τα αποτελέσματα με το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους.  

Κάνοντας τα τεστ, οι μαθητές έμαθαν να ανακαλύπτουν, να αναλύουν και να διορθώνουν τα λάθη 

τους καθώς επίσης και να κάνουν αυτό-αξιολόγηση των ατομικών μαθησιακών στόχων που 

τέθηκαν.    

Για να επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και να προσφερθεί ατομική μαθησιακή 

υποστήριξη, η δασκάλα χρησιμοποίησε κινητές εφαρμογές σε τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα. 

Έχοντας πρόσβαση σε γνώσεις πάνω στο θέμα, οι μαθητές μπορούσαν να επιλέξουν από μια λίστα 

κινητών εφαρμογών που παρείχε η δασκάλα για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να 

προοδεύσουν. 

Για να εξατομικεύσει και να διαφοροποιήσει τη μάθηση, η δασκάλα ανέθετε εργασίες για το σπίτι 

με τη χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου ασκήσεων ΕΜΑ, το οποίο επέτρεπε στους μαθητές να 

ελέγχουν την πρόοδο τους στο «Safari». Οι εργασίες αναθέτονταν με βάση την πρόοδο των 

μαθητών μετά τη συμπλήρωση του τεστ «KAHOOT» στο τέλος του μαθήματος. 

Για να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία, η έκανε να μαθήματα πιο «πικάντικα» με πρακτικές 

ασκήσεις που εισάγουν το εργο STEAM, «Smart Saver». Για το σκοπό αυτό, η δασκάλα 

ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα διδασκαλίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής το πρόγραμμα Imagine 

Logo προκειμένου να εξασκήσουν οι μαθητές την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων, χρησιμοποιήθηκε διαφοροποίηση για 

τις δραστηριότητες στην τάξη.  
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Οι ενεργές σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην τάξη, η εξατομίκευση και η διαφοροποίηση των 

εργασιών, η συνεχής αυτό-αξιολόγηση των μαθητών και η αξιολόγηση της ατομικής προόδου 

έχουν οδηγήσει σε αύξηση των κινήτρων των μαθητών, του ενδιαφέροντος για τα μαθηματικά αλλά 

και τις κινητές εφαρμογές. Οι μαθητές άρχισαν οι ίδιοι να αναζητούν κινητές εφαρμογές και να 

μοιράζονται τις εμπειρίες τους με συμμαθητές.  

Δουλεύοντας με μαθητές της 5ης βαθμίδας, η δασκάλα ανέπτυξε ένα μάθημα μαθηματικών που 

ταιριάζει στην τάξη.  

 

 
 

Έχοντας επιλέξει την πιο κατάλληλη μέθοδο διδασκαλίας και τα κατάλληλα εργαλεία, η δασκάλα 

μπόρεσε να επιτύχει το στόχο της που οδήγησε σε βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

αύξηση των κινήτρων των μαθητών να μάθουν μαθηματικά. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 3 

(10%) των μαθητών έφτασαν σε υψηλότερο επίπεδο ενώ 5 μαθητές (24%) μπόρεσαν να φτάσουν 

στο βασικό επίπεδο. Η δασκάλα πιστεύει πως «η κινητή τεχνολογία και οι εφαρμογές της είναι 

σπουδαία εργαλεία όχι μόνο για τη δημιουργία ενός πρότυπου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αλλά και 

για τη δημιουργία κινήτρων στους μαθητές να μάθουν».  
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Ερωτήσεις: 

1. Πως ο δάσκαλος πρόσφερε εξατομικευμένη υποστήριξη στους μαθητές; 

2. Ποιοι παράγοντες/στοιχεία ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών να μάθουν, ξυπνούν το 

ενδιαφέρον τους για τα Μαθηματικά και τις κινητές εφαρμογές; 

3. Κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε ένα τέτοιο μοντέλο να έχει επιτυχία και σε άλλη τάξη;  

 

 


