
 
 
 
 
 

 

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. 

Ligita Minkauskienė 

Πως να κάνετε τους μαθητές να μάθουν και να διασκεδάσουν με τα μαθηματικά; 

(Kaunas, Λιθουανία 2019) 

 

Η Ligita Minkauskienė είναι έμπειρη καθηγήτρια 

μαθηματικών. Διδάσκει Μαθηματικά εδώ και 19 χρόνια. 

Διδάσκει από το 2017 στο γυμνάσιο προετοιμασίας 

Petrasiunai το οποίο παρέχει πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως επίσης και 

προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης.  

Το γυμνάσιο προετοιμασίας Petrasiunai βρίσκεται στη 

μεγαλύτερη αστική περιοχή του Kaunas, ωστόσο έχει 

λίγο πληθυσμό.  Είναι το μόνο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην περιοχή ενώ δεν υπάρχει κάποιο άλλο 

σχολείο στην περιοχή να συμπληρώσει το πρόγραμμα με 

εξωσχολικές δραστηριότητες. Το κοινωνικό πλαίσιο είναι 

περίπλοκο ως προς το κοινωνικό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο των μαθητών, το κίνητρό τους να μάθουν και την προθυμία τους να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες στην τάξη. Υπάρχει συνεχής ανάγκη για παροχή κοινωνικής υποστήριξης, ενώ η 

έλλειψη σχολικού προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές) δεν 

επιτρέπουν τη μετάβαση από τη διδασκαλία στη μάθηση.  

Η δασκάλα Ligita εργάζεται στην τάξη 6b, η οποία αποτελείται από μια ποικιλόμορφη ομάδα 

μαθητών. Υπάρχουν 24 μαθητές σε διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων: οι προικισμένοι που 

συμμετέχουν στο  «Διατμηματικό Πρόγραμμα για Προικισμένους Μαθητές», που χρηματοδοτείται 

από το Δήμο. Υπάρχουν 2 μαθητές με ειδικές ανάγκες, 5 μαθητές με χαμηλή επίδοση και χαμηλά 

κίνητρα να μάθουν, 2 ακόμη μαθητές που έχουν αλλάξει σχολεία και δεν έχουν δεξιότητες 

συνεργασίας. Όλοι οι μαθητές της τάξης είναι 12 ετών. Η δασκάλα τους ανέλαβε από την τάξη 5, 

i.e. όταν οι μαθητές άρχισαν να μαθαίνουν στο πρώτο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης. 

Στην αρχή η δασκάλα παρατήρησε διαφορές στις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών, τα 

κίνητρά τους, τη συμμετοχή τους στις εργασίες της τάξης και στην εφαρμογή μαθησιακών 

στρατηγικών. Έχοντας μεγάλες προσδοκίες, η δασκάλα έθεσε στον εαυτό της ένα σύνολο στόχων: 
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να ενισχύσει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, να ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για τα 

μαθηματικά και να στοχεύσει σε υψηλότερα επιτεύγματα των μαθητών με τη βοήθεια ενός 

ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, η καθηγήτρια παρακολούθησε ένα διαδικτυακό 

πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης (480 ωρών) με τίτλο «Σύγχρονο Μαθησιακό Περιβάλλον». Οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησε από το μάθημα χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά στην τάξη 

των μαθηματικών. Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα η καθηγήτρια επέτρεπε στους μαθητές να 

χρησιμοποιούν τάμπλετ μέσα στην τάξη για να καλυφθούν οι μαθησιακές τους ανάγκες ανάλογα με 

τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Επομένως, το διδακτικό περιεχόμενο διαφοροποιήθηκε και η 

μάθηση έγινε πιο εξατομικευμένη.  Κάθε φορά που η καθηγήτρια έλεγχε τις εργασίες των μαθητών, 

οι μαθητές μπορούσαν να δουν τα λάθη τους αλλά και τις σωστές απαντήσεις. Επιπλέον, η 

μαθησιακή διαδικασία απεικονιζόταν σε ένα διάγραμμα που ονομαζόταν «Animal safari». Πέρα 

από το γεγονός πως το εργαλείο αυτό βοηθούσε τους καθηγητές να παρακολουθούν την πρόοδο 

των μαθητών, ενίσχυε και τα κίνητρα των μαθητών να μάθουν. Επίσης, όταν συμπλήρωναν τις 

εργασίες για το σπίτι, οι μαθητές μπορούσαν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τους καθηγητές 

ώστε να τους λύσουν τυχόν απορίες κατά τη διάρκεια επίλυσης της άσκησης. Το ψηφιακό 

περιβάλλον μάθησης, εξαιτίας του επιπλέον συνόλου εργασιών, παρείχε τη δυνατότητα στα 

προικισμένα παιδιά να εξασκηθούν και σε άλλα επίπεδα δυσκολίας. Συγχρόνως, οι μαθητές με 

χαμηλές επιδόσεις είχαν κίνητρο τις συναρπαστικές εργασίες με στοιχεία παιχνιδιού, προωθώντας 

τη μάθηση στο σπίτι και σε άλλα μέρη πέρα από το σχολείο.  

 

 

 

 

 

 

 

Για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών και την ικανότητά τους να εφαρμόζουν 

μαθηματική γνώση σε διαφορετικές καταστάσεις, η καθηγήτρια χρησιμοποίησε ψηφιακά εργαλεία 
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αξιολόγησης. Χρησιμοποίησε και τα δικά της εργαλεία διδασκαλίας μέσω του SMART Notebook 

11, που επέτρεψε την ενσωμάτωση των μαθηματικών και άλλων αντικειμένων STEAM. 

Η καθηγήτρια ήταν ικανοποιημένη με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, με τον 

ενθουσιασμό τους να μάθουν μαθηματικά και το ενδιαφέρον τους για άλλα αντικείμενα STEAM. 

Οι βαθμοί των μαθητών αυξήθηκαν κατά 8% μέσα σε 3 εξάμηνα.   

Οι μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις έγιναν πιο ενεργοί, τρεις από αυτούς έφτασαν το γενικό 

επίπεδο μάθησης.  Οι μαθησιακές ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες είχε προφανή 

βελτίωση, όπως επίσης αυξήθηκε και το κίνητρό τους να μαθαίνουν ενώ τα ποσοστά της ατομικής 

τους προόδου αυξήθηκαν επίσης. 

 

 

Η μάθηση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον έχει πολλά πλεονεκτήματα: οι μαθητές μαθαίνουν να 

μετρούν τις επιδόσεις τους και παρατηρούν την αλλαγή, επίσης εντοπίζουν τους τομείς στους 

οποίους θα πρέπει να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο. Επιπλέον, ο καθηγητής θα πρέπει να 

δημιουργήσει μια στενή σχέση με τους μαθητές, οι οποίοι συνειδητοποιούν πως ο καθηγητής είναι 

πάντα εκεί πρόθυμος να τους βοηθήσει και να τους ενθαρρύνει να κάνουν ατομικές επιλογές και να 

πάρουν αποφάσεις.  Η καθηγήτρια χάρηκε που πέτυχε τους στόχους της και εκπλήρωσε τις 

προσδοκίες των μαθητών. Επιπλέον, χάρηκε που ανακάλυψε τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Η καθηγήτρια καταλήγει στο ότι «κάθε σύγχρονος παιδαγωγός 

θα πρέπει να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για οτιδήποτε ενδιαφέρει τους μαθητές».  
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Πρόοδος των μαθητών σε τρία εξάμηνα

Aukštesnysis lygis (9 - 10) Pagrindinis lygis (6 - 8) Patenkinamasis lygis (4 - 5)Υψηλότερο επίπεδο (9-10) Γενικό επίπεδο (6-8) Ικανοποιητικό επίπεδο (4-5) 
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Ερωτήσεις: 

1. Κατά τη γνώμη σας ποια διδακτικά εργαλεία και μέθοδοι είναι τα πιο χρήσιμα για τη σταδιακή 

πρόοδο στην υλοποίηση  του σύγχρονου μαθησιακού παραδείγματος; 

2. Ποια διδακτικά εργαλεία είναι τα πιο πετυχημένα τόσο για μαθητές με λιγότερα προνόμια (με 

ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες) όσο και για προικισμένους μαθητές; 

3. Ποια διαδραστικά εργαλεία νέων τεχνολογιών / προγράμματα είναι τα πιο ελκυστικά ώστε να 

ωθήσουν τους μαθητές στο να εργάζονται πιο αυτόνομα;  

 


