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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η «Υλοποίηση Προγράμματος eTwinning αξιοποιώντας τη Μεθοδολογία των Αντεστραμμένων

Τάξεων» στοχεύει να προσφέρει στους επιμορφούμενους τις απαιτούμενες εννοιολογικές και
παιδαγωγικές γνώσεις και τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους
τη μεθοδολογία της Αντεστραμμένης Τάξης με την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης
Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS στο πλαίσιο προγράμματος eTwinning. Ειδικότερα προτείνεται η
εξ αποστάσεως συνεργασία δύο-τεσσάρων καθηγητών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ακολουθιών
μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες υποστηρίζουν την παράδοση του μαθήματος στο σπίτι και την
εκπόνηση ατομικών και συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη. Η εφαρμογή του
μοντέλου γίνεται παράλληλα και στα δύο σχολεία και με βάση τα αποτελέσματα της διαμορφωτικής
αξιολόγησης οι μαθησιακές ακολουθίες βελτιώνονται και αναρτώνται σε δεύτερη έκδοσή τους στο
Διεθνές Αποθετήριο του LAMS για να διαμοιραστούν και να εφαρμοστούν στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα
σχολεία στα οποία γίνεται η τελική αξιολόγησή τους.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αντεστραμμένη Τάξη, ακολουθίες μάθησης LAMS, eTwinning,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ευρωπαϊκό έργο eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς

και μαθητές των σχολείων της Ευρώπης να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να
δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού
πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου. Παροτρύνει τους νέους διαφορετικών
κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, με
παράλληλη εξάσκηση ικανοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Βελτιώνει τη
παιδαγωγική διαδικασία, και προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Ξεπερνά την στενή έννοια της
θεματικής συνεργασίας των σχολείων στοχεύοντας σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των
σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολικής Διεύθυνσης). Τα
σχολεία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζονται στην “αδελφοποίηση” σχολείων μέσω
του Διαδικτύου.

Το προτεινόμενο μοντέλο Αντεστραμμένης Τάξης (Flipped Classroom) προτείνεται να υλοποιηθεί
στο πλαίσιο  υλοποίησης Προγράμματος eTwinning μεταξύ δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών, οι οποίοι
διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο στις ίδιες τάξεις με την υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών μάθησης
όπως το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS). Η μεθοδολογία της
«Αντεστραμμένης Τάξης» προσεγγίζει έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας κατά τον οποίο αντιμετατίθενται οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι μεταξύ διδασκαλίας
στο σχολείο και μελέτης στο σπίτι. Όταν ολοκληρωθεί το εργαστήριο θα μπορείτε να:

407



 Περιγράφετε τις έννοιες και τα βήματα ανάπτυξης της μεθοδολογίας της Αντεστραμμένης
Τάξης (flipping classrooms) καθώς επίσης και να προσδιορίζετε τις ανάγκες της σε
εκπαιδευτικό υλικό.

 Προσαρμόζετε μια πρότυπη (template) ακολουθία μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS για
την υλοποίηση ενός μαθήματος το οποίο ακολουθεί το μοντέλο της αντιστραμμένης τάξης.

 Συνεργάζεστε από απόσταση μέσω Προγράμματος eTwinning για το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και υλοποίηση μαθημάτων τα οποία ακολουθούν το μοντέλο της αντιστραμμένης
τάξης.

Στις επόμενες ενότητες  θα αναφερθούμε αρχικό στο παιδαγωγικό μοντέλο της αντεστραμμένης
τάξης. Έπειτα θα δοθούν παραδείγματα αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού από τα οποία μπορούν να
αντληθούν μαθησιακά αντικείμενα για την ανάπτυξη των μαθημάτων.  Στη συνέχεια θα αναφερθούμε
στην απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή και σε προηγμένα συστήματα διαχείρισης μάθησης, τα οποία
μπορούν να υποστηρίξουν το μοντέλο και θα δοθεί ένα παράδειγμα υλοποίησης του. Θα κλείσουμε με
συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και την εφαρμογή του στο πλαίσιο του e-
Twinning.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ
Με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας οι μαθητές είναι παθητικοί ακροατές και οι δάσκαλοι, οι

«σοφοί» που «μεταδίδουν» τη γνώση. Το μοντέλο «Flipping Classrooms (Αντιστρέφοντας τη διδακτική
διαδικασία)» προτείνει τους μαθητές ως ενεργούς μανθάνοντες (active learners) και τους διδάσκοντες
υπεύθυνους να δημιουργούν και επιμελούνται σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης (curators). Σε αυτά
ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν και παρακολουθούν τις δραστηριότητες μάθησης, αναπτύσσουν έναν
περισσότερο συμβουλευτικό/εμψυχωτικό ρόλο και είναι διαθέσιμοι όταν τους χρειάζονται οι μαθητές.

Ο Baker (2000) ξεκινά τη θεμελίωση του μοντέλου της αντεστραμμένης τάξης αναφερόμενος στον
εκπαιδευτικό ως καθοδηγητή εκ των έσω και στην δυνατότητα παροχής της «παράδοσης» του καθηγητή
με την τεχνική της διάλεξης στο σπίτι με τη μορφή μικρών βίντεο ώστε να αξιοποιείται ο χρόνος στην
τάξη για συνεργατικές δραστηριότητες εμβάθυνσης, εξάσκησης και εμπέδωσης. Στη συνέχεια οι Sams
& Bergamann (2012) προτείνουν την εγγραφή και δημοσίευση στο Διαδίκτυο της διάλεξης από τον ίδιο
τον καθηγητή, ο οποίος θα αναθέτει στους μαθητές την παρακολούθηση της διάλεξης εργασία για το
σπίτι και θα χρησιμοποιεί όλο το χρόνο στην τάξη για δραστηριότητες. Δηλαδή οι μαθητές καλούνται να
συνδυάσουν πληροφορίες που προσλαμβάνουν έξω από την τάξη και να αλληλεπιδράσουν με τους
συμμαθητές τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους οδηγεί – αποδεικνύει την εμπέδωσή τους (Κανδρούδη &
Μπράτιτσης) μέσα σε ελεγχόμενες συνεργατικές καταστάσεις.

Η «Αντεστραμμένη Τάξη», (University of Northern Colorado, 2013) αναφέρεται στην πιο
ορθολογική διάθεση του χρόνου διδασκαλίας, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και
αξιοποιώντας ευκαιρίες κριτικής σκέψης που προσφέρονται κυρίως μέσα στην κοινωνική δομή της
«τάξης». Ο διδάσκων επανασχεδιάζει τις διδακτικές ενότητες, αφού έχει αξιολογήσει τις εκπαιδευτικές
ανάγκες, τις προαπαιτούμενες γνώσεις τα μαθησιακά στυλ των μαθητών του. Σχεδιάζει νέα
περιβάλλοντα μάθησης με ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες προσφέροντας κίνητρα ώστε οι
μαθητές να συμμετέχουν ενεργά. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αυτονομία του μαθητή και η
συνεργατικότητα του ωθώντας το μαθητή να αναγνωρίζει τις ανάγκες του, να θέτει στόχους, να
αναγνωρίζει πηγές μάθησης και να αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των μαθησιακών του στόχων. Στο
πλαίσιο αυτό, προτείνει κατάλληλες πηγές στους μαθητές για τη μελέτη τους στο σπίτι, μεταξύ των
οποίων κείμενα, διαλέξεις, βίντεο. Μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος τις διαλέξεις αξιοποιώντας
κατάλληλα προγράμματα καταγραφής ή να επιλέξει διαλέξεις και βίντεο από αποθετήρια εκπαιδευτικού
υλικού. Οι μαθητές βλέπουν τις διαλέξεις και τα βίντεο εκτός τάξης, μελετούν τα κείμενα με τον δικό
τους ρυθμό, όσες φορές θέλουν, μπορούν να σταματούν τη ροή και να επαναλαμβάνουν τμήματα. Στη
συνέχεια, η προηγηθείσα μελέτη επιτρέπει στους μαθητές να έχουν τον ατομικό τους χρόνο στην τάξη
για να συνεργαστούν με τον διδάσκοντα ώστε να εκπονήσουν τις βασικές δραστηριότητες μάθησης. Ο
χρόνος μέσα στην τάξη αξιοποιείται σε ευκαιρίες επίλυσης αποριών, εφαρμογής, εμπέδωσης  των
μαγνητοσκοπημένων παραδόσεων ώστε να προάγεται η κριτική σκέψη μέσα από τη συνεργασία και την
κοινωνική αλληλεπίδραση (μικτή μάθηση).

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Εκπαιδευτικοί και μαθητές σήμερα έχουν στη διάθεσή τους περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο με

ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (άδειες ελεύθερης χρήσης Creative Commons), στα οποία η
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αναζήτηση και πρόσβαση συνήθως είναι ελεύθερη. Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, Πανεπιστήμια,
εκπαιδευτικοί φορείς καθώς και επαγγελματίες πάροχοι περιεχομένου έχουν αναπτύξει περιεχόμενο,
το οποίο προσφέρεται ανοικτά σε δικτυακές πύλες, όπως: Learning Resource Exchange (LRE) -
European Schoolnet, Open Discovery Space portal, Europeana, Khan Academy κ.α. Στην Ελλάδα,
έχει αναπτυχθεί ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ακολουθεί τους στόχους των Προγραμμάτων
Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δράσεων του
Ψηφιακού Σχολείου για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (http://dschool.edu.gr). Μέσα από την
κεντρική σελίδα του Ψηφιακού Περιεχομένου δίνεται πρόσβαση στο διαθέσιμο περιεχόμενο και
συγκεκριμένα:

 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: http://ebooks.edu.gr
 Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων – Φωτόδεντρο: http://photodentro.edu.gr/lor/
 Αποθετήριο εκπαιδευτικών βίντεο, Φωτόδεντρο /Βίντεο http://photodentro.edu.gr/video/

Τα αποθετήρια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αντλήσουν πλούσιες πηγές
για την εφαρμογή της «Αντεστραμμένης Τάξης».

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ LAMS
Το LAMS αποτελεί ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης στο Διαδίκτυο, το οποίο

υποστηρίζει τον σχεδιασμό μάθησης (Learning Design). Το LAMS είναι ένα ανοικτό, δωρεάν
διαθέσιμο (GNU GPL) διαδικτυακό λογισμικό. Μπορεί να λειτουργεί ως αυτόνομο Σύστημα
Διαχείρισης Μάθησης, ή ολοκληρωμένο με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου &
Μαθημάτων (Course & Content Management Systems, CMSs) όπως τα Sakai, Blackboard, WebCT,
Moodle, κ.ά.. Για το χρήστη απαιτεί μόνο ένα πρόγραμμα πλοήγησης (ΙΕ, Firefox, Chrome), τον Flash
Player ενώ ο διαχειριστής του συστήματος  μπορεί να το έχει εγκαταστήσει σε οποιοδήποτε από τα
λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, Macintosh). Σήμερα θεωρείται το δημοφιλέστερο λογισμικό
σχεδιασμού μάθησης (learning design), αφού το χρησιμοποιούν ήδη περισσότεροι από 2000
εκπαιδευτικοί σε 86 χώρες και έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες (Dalziel, 2010).

H Διεθνής και η Ελληνική Κοινότητα LAMS (www.lamscommunity.org) με 9.000 μέλη, έχει ήδη
δημιουργήσει αποθετήριο με περισσότερα από 1200 ελεύθερα μαθήματα με καλές πρακτικές
ακολουθιών LAMS και 16.000 θέματα συζήτησης-απαντήσεις. Στο διεθνές αποθετήριο ακολουθιών
LAMS, οι κοινότητες των εκπαιδευτικών μπορούν να αναρτήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους
ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων καθώς και να επαναχρησιμοποιήσουν υπάρχουσες
ακολουθίες (reuse) που διατίθενται με άδειες ελεύθερης χρήσης Creative Commons ή άλλες.
Επιπλέον, κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει το μάθημα του στο προσωπικό του
ιστολόγιο αλλά και  να δημιουργήσει λογαριασμούς για τους μαθητές του και να το «τρέξει»
υποστηρίζοντας τους μέσω της υπηρεσίας cloud LessonLAMS (http://lessonlams.com/lams/). Η
υπηρεσία LessonLAMS  διαθέτει επιπλέον και τον LAMS Pedagogical Planner, ο οποίος διευκολύνει
τη σχεδίαση μαθημάτων βασισμένων σε προεπιλεγμένες παιδαγωγικές στρατηγικές και εκπαιδευτικές
τεχνικές παρέχοντας έτοιμα υποδείγματα  μαθημάτων (templates, ready-to-use teaching ideas). Το
LAMS διαθέτει εργαλεία δραστηριοτήτων για:

 Πληροφόρηση (Πίνακας Ανακοινώσεων, Διαμοίρασης Πόρων, Λίστα εργασιών)
 Συνεργασία (Συνομιλία και Σύνοψη, Γραπτή συζήτηση)
 Ανατροφοδότηση  (Ερωτήσεις & Απαντήσεις, Έρευνα, Ψηφοφορία)
 Αξιολόγηση (Υποβολή αρχείου, Αξιολόγηση, Ερωτήσεις  πολλαπλής επιλογής) .

Τα εργαλεία δραστηριοτήτων εμφανίζονται στο περιβάλλον του συγγραφέα ενός μαθήματος με
απλό και κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε με την τεχνική «σύρε και άσε» (drag & drop) ένα απλός
χρήστης μπορεί να τοποθετεί και συνδέει στο χώρο σχεδίασης του μαθήματος για να ορίσει την
ακολουθία των μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Η βασική φιλοσοφία στον σχεδιασμό μάθησης είναι ότι ενισχύεται η αλληλεπίδραση του μαθητή
όχι μόνο με το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και με τους συμμαθητές και τον διδάσκοντα ακόμη και σε
απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Συνεπώς προσφέρεται η δυνατότητα σχεδιασμού ασύγχρονων και
σύγχρονων δραστηριοτήτων σε απομακρυσμένα σχολεία. Σύγχρονες συνεργατικές μέθοδοι και
τεχνικές διδασκαλίας όπως η Jigsaw μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν εύκολα (Kordaki
& Siempos, 2010) με την υποστήριξη του LAMS ακόμη και από απόσταση.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ LAMS
Το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι ακολουθίες μάθησης LAMS είναι η

ανακαλυπτική και η ενεργητική μάθηση. Η ανακαλυπτική μάθηση προτάθηκε ως θεωρία μάθησης από
τον αμερικανό ψυχολόγο Bruner (1966) και έχει ως βασική αρχή ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές
ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης, πειραματισμού και
πρακτικής. Οι μαθητές οικοδομούν έμπρακτες, εικονικές και συμβολικές αναπαραστάσεις μέσω
αντίστοιχων λογισμικών για να κατανοήσουν τις πληροφορίες και να αναπτυχθούν γνωστικά.
Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο κοινωνικό πλαίσιο που επηρεάζει κάθε γνωστική διεργασία με
υπολογιστές. Μέσω της ακολουθίας οι μαθητές συμμετέχουν σε Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης
(Digital Learning Communities) εμπλέκοντας στη μαθησιακή διαδικασία την αλληλεπίδραση των
ατόμων μεταξύ τους και προσεγγίζοντας τις κοινωνικο-εποικοδομητικές θεωρίες της μάθησης.
Αξιοποιώντας τις ακολουθίες μάθησης LAMS, συμμετέχουν ενεργά στη δική τους μάθηση (ενεργητική
μάθηση). Μέσα από τις ακολουθίες αναπτύσσονται δράσεις που σχετίζονται με τους διδακτικούς
στόχους και τα προσδοκώμενα για τους μαθητές αποτελέσματα, ενθαρρύνοντας αυτο-στοχαστικές και
ανα-στοχαστικές δραστηριότητες. «Προωθείται η γνωστική επεξεργασία και η κατασκευή εννοιών,
ενεργοποιείται η κριτική και δημιουργική σκέψη και προωθείται η μάθηση σε δεξιότητες και μαθησιακά
προϊόντα ανώτερων επιπέδων μάθησης» (Ματσαγγούρας, 2005).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ eTwinning
Τα σύγχρονα διαδικτυακά περιβάλλοντα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ακολουθίες

μάθησης στους μαθητές, ειδικά σχεδιασμένες από τον δικό τους εκπαιδευτικό, προσανατολισμένες
στους εκάστοτε εκπαιδευτικούς στόχους. Στοχεύοντας στην υποστήριξη της συνεργασίας σχολικών
μονάδων μέσω του προγράμματος eTwinning προτείνουμε την εφαρμογή της «Αντεστραμμένης
Τάξης» μέσα από τις πιο κάτω ακολουθίες μάθησης LAMS.

Σχήμα 1: Σχεδιασμός μοντέλου Flipped Classroom σε LAMS

Στο παράδειγμα υλοποίησης (Σχήμα 1) ο μαθητής ξεκινά την εκπαίδευση του με την Α’ Φάση
μελέτης στο σπίτι, σύμφωνα τις οδηγίες που λαμβάνει στη δραστηριότητα «Εργασία στο σπίτι» στην
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οποία περιγράφονται ο σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι. Στη συνέχεια μια δραστηριότητα
αφόρμησης – αναγνώρισης προαπαιτούμενων γνώσεων και ακολουθούν δραστηριότητες παράδοσης
του μαθήματος και αυτοαξιολόγησης. Στη Β’ Φάση στην τάξη, οι μαθητές αρχικά εργάζονται
συνεργατικά σε δυάδες/τριάδες για τη δημιουργία ενός νοητικού χάρτη για  τον ορισμό -
χαρακτηριστικά της  κεντρικής έννοιας του μαθήματος και στη συνέχεια απαντούν σε ένα τεστ
πολλαπλής επιλογής ανάλογα με τα αποτελέσματα του οποίο οδηγούνται σε διαφορετικά μαθησιακά
μονοπάτια με ομαδοσυνεργατικές και ατομικές δραστηριότητες εμπέδωσης και εμβάθυνσης. Το
μάθημα ολοκληρώνεται με μία δραστηριότητα αξιολόγησης. Στην Γ’ φάση προτείνονται προαιρετικές
δραστηριότητες επανάληψης στο σπίτι και η υποβολή μιας σύντομης εργασίας, ενώ το μάθημα
ολοκληρώνεται με την ανατροφοδότηση – αξιολόγηση του μαθήματος από τον μαθητή.

Σχήμα 2: Εποπτεία – υποστήριξη μαθητών από απόσταση στο μοντέλο Flipped Classroom με LAMS

Στο Σχήμα 2 βλέπουμε τον τρόπο εποπτείας της εκπόνησης των μαθησιακών δραστηριοτήτων από
τους μαθητές σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό σε ένα εναλλακτικό σχεδιασμό μάθησης και τη
δυνατότητα παροχής υποστήριξης – ανατροφοδότησης ακόμη και σε πραγματικό χρόνο ψηφιακά από
τον καθηγητή μέσω του συστήματος LAMS από απόσταση. Η δυνατότητα υποβολής εργασιών από το
σπίτι και η έγκαιρη διόρθωση τους από τον καθηγητή δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης των
μαθησιακών δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί να γίνουν στην τάξη και την μεγαλύτερη
αποδοτικότητα του μαθήματος. Παράλληλα οι μαθητές μπορούν να έχουν υποβάλει απορίες και
σημεία τα οποία δυσκολεύθηκαν να κατανοήσουν ώστε να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις από τον
καθηγητή.

ΣΥΝΟΨΗ
Τα προγράμματα e-Twinning ανοίγουν τα σύνορα της Ευρώπης στον τομέα της εκπαίδευσης,

όπου μαθητές και δάσκαλοι μπορούν να συνεργαστούν ανταλλάσσοντας και ανακαλύπτοντας απόψεις
και νέους τρόπους διδακτικών προσεγγίσεων και μοντέλα μάθησης. Ένα από αυτά είναι το
προτεινόμενο μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού της «αντεστραμμένης τάξης», σύμφωνα με το οποίο
οι μαθητές αντί να παρακολουθούν την παράδοση του μαθήματος στο σχολείο και να αναλαμβάνουν
εργασίες για το σπίτι, παρακολουθούν την παράδοση στο σπίτι και διεκπεραιώνουν τις εργασίες στην
τάξη. Στην περίπτωση του eTwinning δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικοί από διαφορετικά σχολεία οι
οποίοι διδάσκουν το ίδιο μάθημα καλούνται να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν από κοινού και να
εφαρμόσουν στις τάξεις τους αυτό το μοντέλο.
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Η συνεργασία αυτή με την αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ μπορεί να μοιράσει το βάρος
προετοιμασίας και να μοιράσει τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να κάνει εφικτή την εφαρμογή της
μικτής μάθησης (blended learning) στην πράξη. Με το μοντέλο «Flipping Classrooms» μπορούμε να
προσεγγίσουμε μια τάξη όπου το περιεχόμενο είναι μόνιμα αρχειοθετημένο για μελέτη ή επανάληψη
και όλοι οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μάθηση έχοντας επιπλέον τη δυνατότητα να λάβουν
εξατομικευμένη εκπαίδευση.
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