
 
 
 
 
 

 

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. 

Sanita Baumane 

Τα πραγματικά, εικονικά και ψηφιακά μαθήματα εμπνέουν δασκάλους και 

μαθητές 

(Tukums, Λετονία 2019) 

Η Sanita Baumane είναι δασκάλα φυσικών επιστημών στο 2ο δημοτικό 

σχολείο του Tukums. Η Sanita είναι δασκάλα με 22 χρόνια εμπειρίας. 

Διδάσκει φυσική, χημεία, γεωγραφία και βιολογία σε μαθητές ηλικίας 11-

16. Η Sanita έχει σπουδάσει επιστήμη και γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο 

της Λετονίας και έχει κάνει επίσης και κάποια σεμινάρια άτυπης 

εκπαίδευσης στη Λετονία και το εξωτερικό. Αυτή εργάζεται με μια 

ποικιλόμορφη ομάδα μαθητών σε διαφορετικές ηλικίες, με διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, κίνητρα και επίπεδα μαθησιακών 

ικανοτήτων. 

Στην τάξη της Sanita, υπάρχουν 25 μαθητές τους οποίους διδάσκει εδώ και 4 χρόνια, από την 5η 

τάξη (11 ετών). Στην 5η τάξη, ο μαθητής αρχίζει τις σπουδές σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, 

αρχίζει να γνωρίζει άλλους καθηγητές, άλλες διδακτικές και μαθησιακές μεθόδους. Οι μαθητές 

έχουν διαφορετικά κίνητρα, ικανότητα συγκέντρωσης, επίπεδα ανάγνωσης και μαθησιακά 

επιτεύγματα. Όταν άρχισε να δουλεύει με αυτούς τους μαθητές, ένα μικρό ποσοστό μαθητών (25%) 

είχαν μικρό κίνητρο να μελετήσουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα (STEM), 1 μαθητές χρειαζόταν 

ειδική υποστήριξη. Αρκετοί μαθητές είχαν προβλήματα ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου, 

χρήσης πληροφοριών και μαθηματικών δεξιοτήτων για εκμάθηση των περιεχομένων των φυσικών 

επιστημών με νόημα. 

Οι προβληματικές καταστάσεις που αντιμετώπισε η δασκάλα Sanita είχαν να κάνουν κυρίως με 

προβλήματα γραφής και ανάγνωσης, ερευνητικών δεξιοτήτων, μαθηματικών δεξιοτήτων και της 

χρήσης τους για διαφορετικές εργασίες. 

Όπως είναι γνωστό, όλα τα αντικείμενα STEM βασίζονται στα μαθηματικά, οπότε οι μαθηματικές 

δεξιότητες είναι οι πιο σημαντικές. Για να βελτιωθούν οι δεξιότητες αυτές, ο δάσκαλος πρέπει να 

συνεργάζεται πάντα με τους καθηγητές μαθηματικών του σχολείου κάνοντας πλάνα μαθημάτων 

που βασίζονται στις επιστήμες και τα μαθηματικά.  
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Προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, ο δάσκαλος θα πρέπει να ανανεώνει τα 

μαθήματα με τέτοιο τρόπο ώστε ο μαθητής να κατανοεί. Η δασκάλα Sanita εμπλέκεται με τους 

μαθητές στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας προσφέροντας επιλογή τύπων και μεθόδων 

εργασίας που διευκολύνουν την πετυχημένη μάθηση και αυξάνουν το επίπεδο μάθησης. Η δασκάλα 

Sanita και οι μαθητές της συζήτησαν τι θα βοηθούσε τους μαθητές να καταλάβουν καλύτερα το 

περιεχόμενο που μελετούν. Κάποιες από τις μορφές που αναφέρθηκαν ήταν η δημιουργική εργασία 

(μοντελοποίηση), κριτική σκέψη (σε έργα), εργαστηριακή έρευνα, ψηφιακά εργαλεία, κινούμενα 

σχέδια και παιχνίδια, εξωτερικές δραστηριότητες και παρατήρηση της φύσης, χρήση ψηφιακών 

εργαλείων. 

Όταν οι μαθητές έμαθαν για τις μετρήσεις, βγήκαν έξω για να μετρήσουν το στάδιο του σχολείου. 

Όταν επέστρεψαν στην αίθουσα, χρησιμοποίησαν τάμπλετ για να απεικονίσουν αυτά τα δεδομένα 

στην εφαρμογή GeoGebra και έπειτα χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα της μέτρησης για να 

υπολογίσουν την περίμετρο και τα τετραγωνικά του σταδίου.  

Η πιο πετυχημένη μέθοδος για να αυξηθούν τα κίνητρα των μαθητών ήταν η δημιουργική εργασία 

με τη δημιουργία μοντέλων και διάφορων τεχνικών λύσεων, οπτικό περιεχόμενο, εργασία σε 

ομάδες πάνω σε πρότζεκτ, μαθήματα στη φύση και χρήση εργαλείων των νέων τεχνολογιών για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην επιστήμη (STEM), τα 

μαθηματικά, την προσωπική ζωή και την εμπειρία. 

Οι επαγγελματικές δεξιότητες της δασκάλας βελτιώθηκαν σημαντικά μέσω της εκπαίδευσης στις 

τελευταίες τάσεις της παιδαγωγικής, της πληροφορικής, της διδασκαλίας συγκεκριμένων 

αντικειμένων και της υποστήριξης των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Η συνεργασία με 

συναδέλφους μέσω της προβολής ανοιχτών μαθημάτων και η από κοινού ανάλυσή τους καθώς και 

η αναζήτηση των καλύτερων λύσεων για τα μαθήματα STEM βοήθησαν επίσης.  

  Η Sanita χρησιμοποιεί καλές πρακτικές άλλων 

συναδέλφων στην ψηφιακή μάθηση, μοιράζεται τις 

αποδεδειγμένες μεθόδους και λύσεις σε σεμινάρια και 

συνέδρια.  

Στο σχολείο χρησιμοποιεί επίσης τη βοήθεια του 

υποστηρικτικού προσωπικού προκειμένου να 
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βοηθήσει τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  

Τα αποτελέσματα των μαθητών αναλύθηκαν από την Κρατική Διαγνωστική Εργασία της 6ης 

Βαθμίδας στα μαθηματικά και τη φυσική, όπου η κατανόηση του διδακτικού περιεχομένου από 

τους μαθητές, εφαρμόστηκε σε εργασίες διαφορετικών επιπέδων. 

Η εμπειρία από την τάξη της Sanita στην εκμάθηση μαθηματικών και επιστημών (STEM) έδειξε 

καλά αποτελέσματα στην 7η τάξη, όταν μάθαιναν βιολογία, γεωγραφία και πληροφορική καθώς οι 

ερευνητικές και μαθηματικές τους δεξιότητες φάνηκαν χρήσιμες. Οι μαθητές μπορούσαν να 

χρησιμοποιούν διαφορετικά εικονικά εργαλεία- κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, διαδραστικούς πίνακες, 

χωρίς προβλήματα. Οι μαθητές αυτοί που είχαν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, γνώριζαν πως να 

βρουν πληροφορίες με τη χρήση του ίντερνετ και κάποιων συγκεκριμένων κινητών εφαρμογών. Οι 

βαθμοί και το κίνητρό τους για μάθηση αυξήθηκε, τα πήγαν καλύτερα όχι μόνο στα μαθηματικά 

αλλά και σε άλλα αντικείμενα.  

Η δασκάλα Sanita προτείνει στους συναδέλφους της να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν καλές 

πρακτικές, μαθήματα, να παρακολουθούν την εργασία άλλων συναδέλφων, να αναλύουν 

προβλήματα, να βρίσκουν λύσεις.   

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους και σύγχρονες ψηφιακές λύσεις. Ο 

μαθητής θα πρέπει να μπορεί να βγει έξω και να παρατηρεί, να χρησιμοποιεί προγράμματα 

υπολογιστών στην εικονική πραγματικότητα και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ένας σύγχρονος, 

καινοτόμος δάσκαλος μπορεί να εμπνεύσει κάθε μαθητή να ανακαλύψει τον κόσμο της γνώσης και 

να ανακαλύψει περισσότερα! 

Για να έχει καλύτερη κατανόηση, είναι απαραίτητο να δουλεύει τακτικά με τους μαθητές και να 

συνεργάζεται με καθηγητές διαφορετικών αντικειμένων. 

 

Ερωτήσεις: 

1. Γιατί η συνεργασία μεταξύ συναδέλφων είναι απαραίτητη για καλύτερα αποτελέσματα; 

2. Γιατί οι μαθητές επιλέγουν δημιουργικές μορφές μάθησης; 

3. Γιατί η χρήση ψηφιακών εργαλείων από μικρή ηλικία έχει αντίκτυπο στη μετέπειτα μάθηση 

των μαθητών; 

 


