
 
 
 
 
 

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. 

Vaida Marcinauskienė 

Ενσωματωμένη διδασκαλία στα μαθήματα μαθηματικών 

(Kaunas, Λιθουανία 2019) 

Είμαι η Vaida Marcinauskienė. Είμαι καθηγήτρια μαθηματικών εδώ 

και 15 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, εργάζομαι στην περιοχή του  

Kaunas, στο Γυμνάσιο Akademija Ugnė Karvelis. Η ειδικότητά μου 

είναι δασκάλου μεθοδολογίας.    

Στην 6η τάξη μου, υπάρχουν 130 μαθητές. Τρεις από αυτούς έχουν 

ειδικές μαθησιακές ανάγκες και ένας μαθητής έχει μεταναστευτικό 

υπόβαθρο.  Η ηλικία των μαθητών είναι 12-13 χρόνων. Ξεκίνησα να 

τους διδάσκω από την 5η τάξη, όταν οι μαθητές άρχισαν να 

διδάσκονται το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Οι δεξιότητες, τα κίνητρα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών μου διαφέρουν κατά πολύ. Κατά τη γνώμη μου, αν 

γνωρίζεις τους μαθητές σου, τα χόμπι τους και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, όλο αυτό μπορεί 

να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μαθήματος. Πριν αρχίσω να τους διδάσκω στην 5η 

τάξη, έβαλα στόχο να αυξήσω τα κίνητρα των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για τα μαθηματικά 

όπως επίσης και να συνδράμω στις καλύτερη πρόοδο τους με γνώμονα τις διαφορές κάθε μαθητή. 

Στην τάξη μου, το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον (ΕΜΑ στη λιθουανική γλώσσα) και οι 

ενσωματωμένες εργασίες πραγματικού περιεχομένου αποτέλεσαν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία 

για να επιτύχω το στόχο μου.    

Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τις εργασίες 

EMA (https://emapamokos.lt/) στην 5η 

τάξη. Τα μαθήματα οργανώνονταν 

τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στην 

αίθουσα υπολογιστών. Οι μαθητές 

μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες 

σύμφωνα με το επίπεδο γνώσεών τους, την 

ταχύτητα και τις ικανότητές τους – το 

διδακτικό περιεχόμενο ήταν 

διαφοροποιημένο και η μάθησή τους εξατομικευμένη. Μετά από κάθε αξιολόγηση στον ψηφιακό 

https://emapamokos.lt/
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χώρο, κάθε μαθητής δεν έβλεπε απλά μόνο τα λάθη του  και τις σωστές απαντήσεις, αλλά και την 

πρόοδο της μάθησής του σε ένα γραμμικό πίνακα, το οποίο επηρέαζε το κίνητρο για μάθηση του 

μαθητή. 

Όλοι οι μαθητές, μαθαίνοντας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, κατάφεραν να αξιολογήσουν την  

αλλαγή της προόδου τους και να προβλέψουν τα σημεία εκείνα πάνω στα οποία θα πρέπει να 

δουλέψουν περισσότερο. Η θετική εξέλιξη της εκπαιδευτικής  προόδου κάθε μαθητή ήταν ατομική. 

Τέτοια μαθήματα μαθηματικών ήταν πολύ δημοφιλή για τους μαθητές διότι ενδιαφέρονταν 

περισσότερο για την εργασία σε ψηφιακό περιβάλλον παρά για το γράψιμο σε χαρτί ή σε πίνακα. 

Επιπλέον, οι μαθητές βελτίωναν τις δεξιότητές τους στους υπολογιστές μέσω των ψηφιακών 

εργασιών. Ένα παραδοσιακό μάθημα δεν κάνει για το σύγχρονο παιδί! 

Προσπάθησα επίσης να βοηθήσω στην αφομοίωση της μαθηματικής γνώσης μέσω ενσωματωμένων 

πρακτικών εργασιών, χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση των μαθητών. Μαζί με τους 

καθηγητές φυσικών επιστημών, δημιουργήσαμε εργασίες με ελκυστικό περιεχόμενο για μαθητές της 

5ης και 6ης βαθμίδες. Στα μαθήματα φυσικών επιστημών, οι μαθητές έκαναν πραγματικά πειράματα 

και χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματά τους στα μαθήματα μαθηματικών για υπολογισμούς, 

σύγκριση δεδομένων και διαγράμματα.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Οι γραφικές εικόνες βοήθησαν τους μαθητές να κατανοήσουν και να αναλύσουν τα αποτελέσματα, 

να εμβαθύνουν νοητικά, να αναπτύξουν νοητικές δεξιότητες και να αφομοιώσουν μαθηματικές 

δεξιότητες. Συνήθως οργάνωνα τη δουλειά μου σε μικρές ομάδες τεσσάρων μαθητών. Με τον τρόπο 

αυτό, όχι μόνο μάθαιναν νέο υλικό αλλά και την τέχνη της διαίρεσης εργασιών, της φιλικής 
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συνεργασίας και της τέχνης της συζήτησης πάνω σε ένα θέμα. Κατάλαβα πως με τη μέθοδο της 

ομάδας όλοι οι μαθητές της τάξης εργάστηκαν με προθυμία και οι πιο δυνατοί βοήθησαν τους πιο 

αδύναμους.   

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ψηφιακά εργαλεία βοήθησαν στην ανάμειξη των μαθητών με 

λιγότερες δεξιότητες στη μαθησιακή διαδικασία και οι ενσωματωμένες εργασίες με θέματα από την 

πραγματική ζωή, έδωσαν κίνητρο στους μαθητές να αναπτύξουν τις αριθμητικές τους δεξιότητες. 

Επομένως, η ενσωμάτωση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών συνεισφέρει στην 

ελκυστικότητα και την επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας για όλους. 

 

Ερωτήσεις: 

1. Θα μπορούσε η εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στην τάξη να θεωρηθεί ελκυστική από τους 

μαθητές σας; 

2. Θα μπορούσαν οι επιτυχίες των μαθητών σας να συνεισφέρουν στην ενσωμάτωση των 

μαθηματικών με τις φυσικές επιστήμες και την πληροφορική; 

3. Με ποια μέσα θα ενθαρρύνατε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών με λιγότερες δεξιότητες 

στις δραστηριότητες του μαθήματος;  

 


