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• Συμμετείχαν 5 εκπαιδευτικοί



Στόχοι

• Νέες διδακτικές και παιδαγωγικές 
μεθοδολογίες και τεχνικές διδασκαλίας

– Οργάνωση καινοτόμων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων

– Κάνουν  τη διαδικασία μάθησης πιο 
ελκυστική και αποτελεσματική



Μεθοδολογία

• Μάθηση στη πράξη

• Παροχή κατάλληλου υλικού χρήσιμου για τις 
καθημερινές δραστηριότητες στην τάξη

• Μεικτή προσέγγιση: θεωρητικά (από απόσταση) + 
πρακτικά θέματα 

• Αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε από τα 
online μαθήματα μέσα από πρακτικά 
παραδείγματα στην αίθουσα διδασκαλίας

• Ανοιχτή και εποικοδομητική παιδαγωγική, 
ανταλλαγή απόψεων, ομαδική εργασία κλπ.



Μεθοδολογίες

• Συνεργατική μάθηση

• Project work

• Μάθηση επικεντρωμένη στην επίλυση 
προβλημάτων

• Διερευνητική μάθηση

• Flipped Classroom

• Gamification

• Mobile Learning



Πρόγραμμα



Flipped Classroom



Κεντρική ιδέα

Oι μαθητές προετοιμάζονται στο σπίτι τους, 
πριν το μάθημα, παρακολουθώντας 
διαδραστικά βίντεο σχετικά με τη θεωρία 
του μαθήματος.

Στην τάξη λύνουν προβλήματα, 
επεξεργάζονται δύσκολες έννοιες, εκτελούν 
βιωματικές δραστηριότητες και μαθαίνουν 
συνεργατικά. 



Flipped Classroom

Κεντρική ιδέα

Αυτό που παραδοσιακά γινόταν μέσα στην 
τάξη, τώρα γίνεται στο σπίτι και αυτό που 
παραδοσιακά γινόταν στο σπίτι, τώρα 
γίνεται στο σχολείο. 

Δεν περιλαμβάνει μόνο τη δημιουργία και 
αποστολή εκπαιδευτικών βίντεο στους 
μαθητές αλλά εστιάζει στη βιωματική 
μάθηση που συμβαίνει μέσα στην τάξη.



Flipped Classroom

Χωρίζεται στο στάδιο έξω από την τάξη και 
στο στάδιο μέσα στην τάξη. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται και 
για τα δύο στάδια θα πρέπει να είναι 
προσεκτικά επιλεγμένο και κατάλληλα 
οργανωμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 
του μαθήματος και όλων των μαθητών. 

Τα δύο στάδια ενώνονται με μια ψηφιακή 
πλατφόρμα μάθησης (LMS). 



Flipped Classroom

Δίνει:

-περισσότερο χρόνο για ενεργή συμμετοχή
του μαθητή στην τάξη

- περισσότερες ευκαιρίες για καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης μέσα στην τάξη 



Flipped Classroom

Διευκρίνιση:

Τα βιντεομαθήματα και η ανεστραμμένη 
τάξη γενικότερα, σε καμία περίπτωση δεν 
υποκαθιστούν τον εκπαιδευτικό. 

Αντίθετα, παρέχουν περισσότερο χρόνο 
προσωπικής επαφής δασκάλου – μαθητή 
και συνεργατικής διδασκαλίας. 



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Τι δεν είναι:

Δεν είναι ούτε παιχνίδι (Games), ούτε 
μάθηση μέσω παιχνιδιού (Games Based
Learning). 

Τα παραπάνω είναι διαφορετικές 
προσεγγίσεις μάθησης ή διασκέδασης που 
έχουν κοινή την έννοια του παιχνιδιού



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Τι είναι:

Είναι η χρήση μηχανισμών, στοιχείων και τεχνικών
που διέπουν τα παιχνίδια (διαγωνισμοί, 
προκλήσεις, δώρα και βαθμολογίες), σε 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με 
αυτά, με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής 
εμπειρίας των χρηστών, την ενίσχυση του βαθμού 
εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία (μέσω 
παρότρυνσης, θετικής επιρροής και παροχής 
κινήτρων), την ενδυνάμωση της αίσθησης του 
σκοπού και της οικειότητας στις διάφορες 
διαδικασίες 



Gamification (Παιχνιδοποίηση)
Τεχνικές παιχνιδοποίσης που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μαθησιακό αντικείμενο



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Προκλήσεις

Αυξάνουν το κίνητρο και την εμπλοκή των 
μαθητών. Οι μαθησιακοί στόχοι 
μετατρέπονται σε δοκιμασίες με 
αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας.

Τα επίπεδα και οι προκλήσεις κάνουν την  
εκπαιδευτική διαδικασία πιο συναρπαστική 
και διασκεδαστική για τον μαθητή.



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Αφήγηση

Ο μαθητής μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής 
της ιστορίας. Ενεργοποιούνται  με αυτόν τον 
τρόπο τα εσωτερικά κίνητρα μάθησης.



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Πρόοδος - Εξέλιξη

Η ορατή πρόοδος σε όλη τη διάρκεια της 
μαθησιακής διαδικασίας είναι απαραίτητη, 
για να αντιλαμβάνονται οι μαθητές τι έχουν 
καταφέρει γνωστικά κάθε στιγμή. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές νιώθουν 
πως έχουν τον έλεγχο του μαθήματος και 
κατά συνέπεια αποβάλλουν το φόβο ή το 
άγχος που μπορεί να νιώθουν. 



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Ανταμοιβές - Πόντοι

Νομίσματα, κονκάρδες, μετάλλια, τρόπαια, 
θησαυροί κ.α. Μπορεί ακόμη να είναι 
πόντοι εμπειρίας που βοηθούν την εξέλιξη 
του ήρωα μέσα στην πορεία του μαθήματος. 
Αυξάνουμε με αυτόν τον τρόπο τη 
δέσμευση, την αφοσίωση, και τη 
διασκέδαση των μαθητών.



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Κανόνες

Πρέπει να είναι ξεκάθαροι και σαφείς. 

Πρέπει να προσαρμόζονται στο επίπεδο 
του μαθητή και να γνωρίζει τι μπορεί να 
κάνει και τι δεν μπορεί. 

Δίνοντας ακριβείς και σαφείς οδηγίες. Με 
τον τρόπο αυτό η μαθησιακή δραστηριότητα 
γίνεται πιο ελκυστική.



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Χρόνος

Η εισαγωγή χρονικών περιορισμών στην 
μαθησιακή διαδικασία αυξάνει την 
υπευθυνότητα του μαθητή απέναντι στις 
επιλογές του. 

Χάνοντας πόντους ή ανταμοιβές που έχει 
κερδίσει στην πορεία, μπορεί να 
επανασχεδιάζει την πορεία του ώστε να 
ολοκληρώσει την επόμενη φορά στον 
προκαθορισμένο χρόνο.



Gamification (Παιχνιδοποίηση)

Δεν έχει τόση σημασία ποιες τεχνικές θα 
χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα μας, αλλά 
πόσο καλά θα τις υλοποιήσουμε στην 
μαθησιακή μας διαδικασία.



Mobile Learning

Μάθηση μέσω κινητών συσκευών: μάθηση 
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του 
σχολικού προγράμματος με την αξιοποίηση 
φορητών συσκευών που υποστηρίζουν 
δυνατότητες ανάπτυξης μάθησης σε σχολικό 
περιβάλλον και όχι μόνο σ’ αυτό. 



Mobile Learning - χαρακτηριστικά

• Το μαθησιακό υλικό διαμοιράζεται μέσω φορητών 
συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς 
(smartphones), ψηφιακούς μετατροπείς πολυμέσων 
(MP3 players, iPods), ψηφιακές ατζέντες (PDAs), που 
δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν 
μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ποικίλα αρχεία. 

• Μικρές και αυτόνομες συσκευές οι οποίες διαθέτουν 
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi και 
αποστολής συνημμένων αρχείων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, και συνοδεύουν τους χρήστες παντού 
χωρίς χρονικούς ή τοπικούς περιορισμούς 



Mobile Learning 

• Δεν υποκαθιστά την διδασκαλία στην τάξη, τη 
συμπληρώνει

• H πληροφορία είναι άμεσα προσβάσιμη

• Άμεση ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών 

• Συνεργατική

• Μπορεί να αντικαταστήσει ογκώδη βιβλία

• Ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών



Mobile Learning 

Μοντέλα:

• One-to-one programs: μια φορητή συσκευή είναι 
διαθέσιμη στην τάξη για κάθε μαθητή.

• Bring your own device (BYOD): οι μαθητές 
χρησιμοποιούν τις δικές τους φορητές συσκευές.



Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• Η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε 
εκπαιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο μπορεί 
να θεωρηθεί ως δυνητικά ισχυρή ιδέα μόνο 
και μόνο επειδή οι μαθητές περνούν πολύ 
χρόνο σε αυτές τις online δραστηριότητες 
δικτύωσης.



Bilbao
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Πηγές

• http://eclass101.weebly.com/blog/gamification

• https://www.youtube.com/watch?v=BqyvUvxOx0M

• http://blogs.sch.gr/flippedclassroom/2016/12/14/%CF%84%CE%B9-
%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC
%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%AE-
flipped-classroom/

• http://eprl.korinthos.uop.gr/BlogsPortal/mps2017/2017/04/19/%CE%BC%CE
%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-
%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-
%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8E%CE%BD-m-
learning/

• https://mlearning2016blog.wordpress.com/2016/05/29/ghjghj/
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https://mlearning2016blog.wordpress.com/2016/05/29/ghjghj/

