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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εργασία προτείνει την αξιοποίηση του μοντέλου της «Αντεστραμμένης Τάξης» στην 
εκπαίδευση STEM. Μέσα από μία έρευνα δράσης εφαρμόσαμε το προτεινόμενο μοντέλο στη διδασκαλία 
του μαθήματος της Βιολογίας στο αντικείμενο της Φωτοσύνθεσης, και του μαθήματος της Χημείας στο 
αντικείμενο της περιεκτικότητας των διαλυμάτων, με την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης 
Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS. Συμμετείχαν δύο τμήματα, 43 μαθητές, ηλικίας 11-13 ετών και 
δύο εκπαιδευτικοί. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής προτείνουμε την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να αντιμετατίθενται οι δραστηριότητες διδασκαλίες στο σχολείο και 
εργασίες στο σπίτι. Η πιλοτική εφαρμογή της «ανεστραμμένης τάξης» στις Φυσικές Επιστήμες έδειξε 
βελτίωση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου διότι παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή των 
μαθητών, ενίσχυση της αυτονομίας τους και καλύτερη εποπτεία και υποστήριξη του εκπαιδευτικού με τη 
χρήση προηγμένων συστημάτων πληροφορικής. Αυτό δίνει νέες προοπτικές και δυνατότητες στις επιλογές 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης STEM μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες αξίζει να 
διερευνηθούν περαιτέρω και σε μεγαλύτερη κλίμακα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μαθητές των περισσότερων χωρών και περιοχών και της Ελλάδας, μεγαλώνουν σε 
ένα πλούσιο σε τεχνολογία και πολυμέσα περιβάλλον στο οποίο θεωρούν δεδομένη 
την πρόσβαση στην πληροφορία, μέσω Διαδικτύου, 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες 
την εβδομάδα. Το “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
είναι μια προσέγγιση στην Εκπαίδευση που σχεδιάζεται ώστε στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που είναι ζωτικής σημασίας για μια 
βασική κατανόηση του σύμπαντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η Επιστήμη των 
Μηχανικών και Πληροφορικής, οι οποίες αποτελούν για τον άνθρωπο τα μέσα 
αλληλεπίδρασης με το σύμπαν. Είναι ένας νέος “μετά”–επιστημονικός κλάδος όπου 
κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, 
η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, και η δημιουργική εμπλοκή των 
εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Η τεχνολογική υποστήριξη της 
διδασκαλίας χρειάζεται να έχει μαθητοκεντρικό προσανατολισμό και να στηρίζεται 
στα  πορίσματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Ψυχολογίας για τη λειτουργία 
της νόησης και τη διαδικασία της μάθησης. Η ενεργοποίηση των μαθητών στα 
μαθήματα των θετικών επιστημών αποτελεί κύριο στόχο της σύγχρονης εκπαίδευσης. 
Μια προσέγγιση η οποία συμβάλλει στην ενεργοποίηση του μαθητή είναι η 
μεθοδολογία της «αντεστραμμένης τάξης» (Estes et al., 2014; Kurtz et. al., 2014; 
Bergmann et al., 2011) με την υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών. Η αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική 
διαδικασία προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, ευκολία πρόσληψης και 
αφομοίωσης της διδακτέας ύλης, ευελιξία σκέψης και δράσης καθώς και ευκαιρίες 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και αναμόρφωση του παιδαγωγικού και 
εκπαιδευτικού πλαισίου.  



Σκοπός αυτής της προσπάθειας ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες, οι 
προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου της 
«ανεστραμμένης τάξης» (flipped classroom) ως μορφή μεικτή μάθησης (blended 
learning) στο Γυμνάσιο για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει η εργασία είναι:  

1. Μπορεί και σε τι βαθμό το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης ως μορφή 
μεικτής μάθησης να έχει εφαρμογή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την 
υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών; 

2. Σε ποια μαθήματα και τι έκταση μπορεί να εφαρμοστεί το μοντέλο της 
ανεστραμμένης τάξης ως μορφή μεικτής μάθησης σε μαθήματα των Φυσικών 
Επιστημών στο Γυμνάσιο; 

3. Τι προϋποθέσεις απαιτεί η εφαρμογή (σε χρόνο και σε μέσα) του μοντέλου 
της ανεστραμμένης τάξης ως μορφή μεικτής μάθησης για την περίπτωση των 
μαθημάτων της Βιολογίας και της Χημείας στο Γυμνάσιο; 

4. Πώς αξιολογείται η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης ως 
προς τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αποδοχή του από τους μαθητές σε 
σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο, για την περίπτωση; 

Στη συνέχεια της εργασίας αυτής περιγράφουμε το μοντέλο της ανεστραμμένης 
τάξης, το προηγμένο σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων LAMS και 
την πιλοτική αξιοποίηση τους στη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στο 
αντικείμενο της Φωτοσύνθεσης, και του μαθήματος της Χημείας στο αντικείμενο της 
περιεκτικότητας των διαλυμάτων στο Γυμνάσιο. Ακολουθούν τα ευρήματα από την 
αξιολόγηση αυτών των δύο μελετών περίπτωσης και τα συμπεράσματα. 

2. Η «αντεστραμμένη τάξη» 
Η «αντεστραμμένη τάξη» (“Flipped Classroom”)  είναι ένα μοντέλο μεικτής 
μάθησης, στο οποίο οι μαθητές μαθαίνουν παρακολουθώντας βιντεοδιαλέξεις ή άλλο 
εκπαιδευτικό υλικό στο σπίτι, ενώ η «εργασία για το σπίτι» (homework) γίνεται στη 
σχολική τάξη με τον καθηγητή και τους μαθητές να συζητούν και να επιλύουν 
απορίες (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). Επίσης όρος “Flipped Learning” 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα αποτελέσματα μιας νέας προσέγγισης 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα σχολεία, αντιστρέφοντας τη μέχρι σήμερα 
ακολουθούμενη οργάνωση.   

Στη δια ζώσης διδασκαλία οι μαθητές παρακολουθούν την «παράδοση» του 
μαθήματος και απαντούν σε τεστ στο σχολείο, ενώ μελετούν το βιβλίο τους και 
λύνουν τις ασκήσεις στο σπίτι. Στην αντεστραμμένη διδασκαλία, οι μαθητές 
μελετούν το επόμενο μάθημα μόνοι τους στο σπίτι, συνήθως μέσα από βίντεο που 
έχει προετοιμάσει ο καθηγητής τους ή από υλικό που έχει βρει διαθέσιμο, και 
ερχόμενοι στη σχολική τάξη εφαρμόζουν τις γνώσεις τους λύνοντας προβλήματα ή 
συμμετέχοντας σε δραστηριότητες εμπέδωσης. Ο καθηγητής στηρίζει τους μαθητές 
εκεί ακριβώς που αντιμετωπίζουν δυσκολία. Ο ρόλος του μετατοπίζεται από την 
παραδοσιακή διάλεξη στην καθοδήγηση, στην στήριξη και στην εξατομίκευση 
(Bishop, & Verleger, 2013). Για την υλοποίηση του μοντέλου, απαιτείται η χρήση 
μιας πλατφόρμας η εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης, και εδώ έρχεται 
συμβολή της τεχνολογίας.  Η χρήση του βίντεο ή άλλου ψηφιακού υλικού εκτός της 
τάξης από μόνο του δεν αρκεί για να συμβεί κάτι διαφορετικό μέσα στην τάξη. Η 
έμφαση πρέπει να δοθεί στο ότι οι μαθητές γίνονται ενεργό μέρος της ίδιας της 
μάθησής τους, παρά αντικείμενα διδασκαλίας.  



2.1 Τα στάδια προετοιμασίας και εφαρμογής 
Το μοντέλο της «αντεστραμμένης τάξης» περιλαμβάνει τρία στάδια προετοιμασίας 
και εφαρμογής πριν την τάξη (pre-class), μέσα στην τάξη (in-class) και μετά την τάξη 
(post-class) (Estes et al., 2014). Το αρχικό και το τελικό στάδιο (πριν και μετά την 
τάξη) πραγματοποιούνται από τους μαθητές εξ αποστάσεως, από το σπίτι, με τη 
χρησιμοποίηση μίας ψηφιακής πλατφόρμας και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. 
Οι μαθητές μπορούν να δουν το ψηφιακό υλικό όσες φορές θέλουν, να εστιάσουν σε 
όποια σημεία επιθυμούν, στο δικό τους χώρο και με το δικό τους ρυθμό (Strayer, 
2007). Έτσι, διαβαθμίζεται η αλληλεπίδραση των μαθητών με το διδακτικό υλικό, με 
τρόπο που δε συμβαίνει όταν παραδίδονται διαλέξεις στην τάξη (Hertz, 2012). Μετά 
τις δραστηριότητες της «αντεστραμμένης τάξης» οι μαθητές μπορούν να επιστρέψουν 
στην πλατφόρμα και να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών τους και ανάλογα με την 
επίδοσή τους και αφού εντοπίσουν πιθανές αδυναμίες τους να ανατρέξουν ξανά στο 
ψηφιακό υλικό, να παρακολουθήσουν ξανά το βίντεο – με άλλη ματιά τώρα – ή να 
επεκτείνουν τις γνώσεις τους παραπέρα εφόσον το επιθυμούν (Estes et al., 2014). Το 
ενδιάμεσο στάδιο (μέσα στην τάξη) πραγματοποιείται στη σχολική τάξη, κάνοντας 
χρήση ενεργητικών και συμμετοχικών διδακτικών τεχνικών. Στην «αντεστραμμένη 
τάξη» οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τις πληροφορίες που προσέλαβαν έξω 
από την τάξη και να αλληλεπιδράσουν με αυτές και τους συμμαθητές τους με τρόπο, 
που να αποδεικνύει ότι έχουν γίνει ενεργοί χρήστες των πληροφοριών, με βάση τις 
προσωπικές τους εμπειρίες, τις ευκαιρίες κριτικής σκέψης και την αλληλεπίδραση 
μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων (Bergmann et al., 2011). 

Για την έρευνα δράσης επιλέχθηκε η ενότητα της Φωτοσύνθεσης από το μάθημα της 
Βιολογίας, η οποία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκεται σε μία ώρα. 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε υλικό για τη διδασκαλία της % w/w βάρος προς βάρος 
Περιεκτικότητας διαλυμάτων, η οποία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της 
Χημείας πρέπει να διδαχτεί εργαστηριακά. 

3. Η πλατφόρμα LAMS 
Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (http://lamsfoundation.org) 
είναι πλατφόρμα η οποία υλοποιεί τις ιδέες του σχεδιασμού μάθησης (Dalziel, 2003; 
Britain, 2004). Το LAMS υποστηρίζει τη σχεδίαση, συγγραφή, διαχείριση και 
εποπτεία της εκτέλεσης μαθημάτων με τη μορφή ακολουθιών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων. Το LAMS παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας, διαχείρισης και 
υποστήριξης όχι μόνο ατομικών αλλά και συνεργατικών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, δια ζώσης και στο Διαδίκτυο. Η δημιουργία ακολουθιών 
μαθησιακών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει με χειρισμό εικονικών 
αναπαραστάσεων αντικειμένων σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον συγγραφής. Οι 
ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων για ένα σενάριο, ένα μάθημα, ένα μέρος 
ενός μαθήματος μπορούν να αποθηκευτούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 
(Παπαδάκης κ.α., 2010). Η πλατφόρμα LAMS επιλέχθηκε διότι δίνει τη δυνατότητα 
εύκολης συγγραφής, αλλά εποπτείας. Μπορούμε δηλαδή να παρακολουθήσουμε την 
πορεία της μελέτης των μαθητών και να καταγράψουμε στατιστικά στοιχεία, όπως 
του χρόνου παραμονής του εκπαιδευόμενου στις διάφορες ενότητες, των επιδόσεών 
του στις διάφορες ασκήσεις κλπ. 

4. Το μάθημα της Βιολογίας με «ανεστραμμένη τάξη» 
Το μάθημα που αφορά τη διδακτική ενότητα της Φωτοσύνθεσης και 
ενορχηστρώνεται σε τρία μέρη (σχήμα 1), τα οποία αντιστοιχούν στα τρία στάδια 

http://lamsfoundation.org/


εφαρμογής της μεθοδολογίας της «αντεστραμμένης τάξης», δηλ πριν την τάξη, μέσα 
στην τάξη, μετά την τάξη.  

 
Σχήμα 1. Ο γενικός σχεδιασμός του μαθήματος 

Το πρώτο μέρος στο οποίο εστιάζουμε είναι ψηφιακό και αφορά την εξ αποστάσεως 
μελέτη των μαθητών στο σπίτι, πριν τη σχολική διδακτική ώρα. Στο στάδιο αυτό οι 
μαθητές καλούνται να μελετήσουν εξ αποστάσεως, από το σπίτι τους, μόνοι τους και 
στο δικό τους χρόνο και ρυθμό, το παρακάτω μάθημα, το οποίο είναι αναρτημένο στη 
διεύθυνση: http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1986326 με τίτλο 
«Μάθημα Φωτοσύνθεση – Αντεστραμμένη τάξη» και περιλαμβάνει: α) Μία 
εισαγωγική σελίδα της ενότητας που πραγματεύεται, β) Μία σελίδα με τους στόχους 
και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της μελέτης, γ) Οπτικοακουστικό υλικό: μία 
βιντεοπαρουσίαση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης, δ) Πρακτικό μέρος: ένα 
βιντεοσκοπημένο πείραμα για την απόδειξη της σημασίας του φωτός στη 
φωτοσύνθεση, ε) Τις αντίστοιχες σελίδες του σχολικού βιβλίου από το ψηφιακό 
βιβλίο για μελέτη και στ) Προαιρετικό σύνδεσμο στη Βικιπαίδεια για περαιτέρω 
μελέτη. 

5. Το μάθημα της Χημείας με ανεστραμμένη τάξη 
Το μάθημα http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1372231  
αποτελείται από 5 τμήματα (σχήμα 2): α) στο Α΄ τμήμα γίνεται μια ανακοίνωση για 
το τι θα ακολουθήσει, β) στο Β΄ τμήμα δίνονται αναλυτικά οι οδηγίες σε δέκα βήματα 
για την εικονική παρασκευή διαλύματος συγκεκριμένης περιεκτικότητας, μέσα από 
το λογισμικό της Χημείας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, αντίστοιχο τμήμα του οποίου έχει 
ενσωματωθεί κατάλληλα στην αλληλουχία δραστηριοτήτων του μαθήματος, γ) στο 
επόμενο βήμα οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν το Εικονικό Εργαστήριο 
(Σχήμα 2) και πιο συγκεκριμένα τον υπολογιστή περιεκτικότητας για να υπολογίσουν 
τις ποσότητες των υλικών που θα χρειαστούν, ώστε να παρασκευάσουν το δεδομένο 
διάλυμα του εργαστηριακού οδηγού. Εδώ ολοκληρώνεται η προετοιμασία στο σπίτι 
και οι μαθητές είναι έτοιμοι να προσέλθουν στον πάγκο εργασίας και να 
παρασκευάσουν το διάλυμα στο πραγματικό εργαστήριο δ) Ακολουθούν τις οδηγίες 
του εργαστηριακού οδηγού. 

http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1986326
http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1372231


   
Σχήμα 2. Εικονικό Εργαστήριο με οδηγίες στο περιβάλλον του LAMS  

Η 4η δραστηριότητα αφορά την προαιρετική συμπλήρωση ενός φύλλου εργασίας. Η 
δραστηριότητα αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί και στο σπίτι και να αποτελέσει 
ευκαιρία για επανάληψη και περαιτέρω μελέτη. Για τους σχετικούς υπολογισμούς 
προτείνεται στο μαθητή να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή περιεκτικότητας του 
εικονικού εργαστηρίου που είναι ενταγμένο στις δραστηριότητες υποστήριξης και 
διατίθεται σε κάθε δραστηριότητα του μαθήματος. Η δραστηριότητα αυτή 
ολοκληρώνεται σε 4 βήματα για κάθε ένα από τα οποία το μάθημα προσφέρει την 
αντίστοιχη οδηγία. ε) Η 5η δραστηριότητα περιλαμβάνει ένα σύντομο φύλλο 
αξιολόγησης το οποίο συμπληρώνεται ψηφιακά πριν την λήξη της ώρας και αφού έχει 
ολοκληρωθεί η εργαστηριακή παρασκευή του διαλύματος δεδομένης περιεκτικότητας 
% w/w στο πραγματικό εργαστήριο. Το μάθημα ολοκληρώνεται με μία συγχαρητήρια 
ανακοίνωση. Ας σημειωθεί ότι είναι ενεργοποιημένα και τα άμεσα μηνύματα, ώστε οι 
μαθητές να μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους ιδέες, γνώμες και οτιδήποτε 
θελήσουν, ακόμα και κατά την πρόσβαση από το σπίτι. Επιπλέον, υπάρχει μία ακόμα 
Δραστηριότητα Υποστήριξης «Μιλάω με τον διδάσκοντα», όπου οι μαθητές μπορούν 
να καταθέτουν τις απορίες ή τις γνώμες τους. Οι μαθητές καλούνται προαιρετικά να 
επαναλάβουν το ψηφιακό μάθημα στο σπίτι και να συμπληρώσουν το ψηφιακό φύλλο 
εργασίας. 

6. Μεθοδολογία  
Η παρούσα εκπαιδευτική έρευνα δράσης διενεργήθηκε στο πλαίσιο του διδακτικού 
έργου δύο εκπαιδευτικών – ερευνητών. Έγινε ο αρχικός σχεδιασμός, αναπτύχθηκε το 
εκπαιδευτικό υλικό, υλοποιήθηκε η δραστηριότητα και αξιολογήθηκε με στόχο τη 
βελτίωση της πρακτικής τους. Συμμετείχαν δύο τμήματα 43 μαθητών, στην Α΄ και Β΄ 
Γυμνασίου για το μάθημα της Βιολογίας και της Χημείας αντίστοιχα. Οι 
εκπαιδευτικοί δοκίμασαν νέους τρόπους δουλειάς και μέσα από συστηματική 
παρατήρηση και κριτικό στοχασμό καταλήγουν σε προτάσεις εμπλουτισμού και 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. 

7. Αποτελέσματα και συζήτηση  
Συνολικά, από την έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε παρατηρήσαμε ότι 
βελτιώθηκε η διαχείριση του χρόνου στη σχολική τάξη, με αποτέλεσμα ο χρόνος να 
είναι επαρκής τόσο για τις συνηθισμένες δραστηριότητες που γίνονται στην τάξη, όσο 
και για επιπλέον εργασίες που οδηγούν σε καλύτερη εμπέδωση του γνωστικού 
αντικειμένου. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι βελτιώθηκε η συμμετοχή των μαθητών 



στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν ήδη πριν την επαφή 
τους μέσα στην τάξη ως προς το γνωστικό αντικείμενο που θα μελετούσαν και είδαν 
τη μαθησιακή διαδικασία ως προσωπική τους υπόθεση που δεν εξαρτάται 
αποκλειστικά από τον καθηγητή. Η ένταξη ψηφιακών δραστηριοτήτων που 
εκπονούνται από απόσταση οδήγησε στην ανάληψη δράσης, στην αυτενέργεια και εν 
τέλει στην ενεργό μάθηση. 

Συναντήσαμε όμως και κάποιες δυσκολίες. Αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με τη 
δυσκολία των μαθητών να «παραιτηθούν» από τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους 
κατά την μελέτη τους εξ αποστάσεως, από το σπίτι. Οι μαθητές εκφράζουν την 
επιθυμία να τούς εξηγεί ο καθηγητής τους τις απορίες τους δια ζώσης.  

Η δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για σχολική χρήση εξ αποστάσεως 
σύμφωνα με όλους τους κανόνες και τις προδιαγραφές αποτέλεσε κρίσιμη 
προϋπόθεση. Το υλικό περιελάμβανε ψηφιακό μέρος για μελέτη εξ αποστάσεως, από 
το σπίτι, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από τις δυνατότητες σχεδιασμού μαθησιακών 
ακολουθιών της πλατφόρμας του LAMS και έντυπο μέρος για εργασία στην τάξη. Οι 
μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά, τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στις τεχνικές 
απατήσεις του υλικού που τους δόθηκε. Το ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας των 
LAMS είναι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνει και να καθοδηγεί τον εξ αποστάσεως 
εκπαιδευόμενο μαθητή στην πορεία του προς την κατάκτηση της γνώσης. Το 
παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται οι ακολουθίες μάθησης LAMS είναι η 
ανακαλυπτική και η ενεργητική μάθηση. Οι μαθητές οικοδομούν έμπρακτες, 
εικονικές και συμβολικές αναπαραστάσεις μέσω αντίστοιχων λογισμικών για να 
κατανοήσουν τις πληροφορίες και να αναπτυχθούν γνωστικά (Dalziel, 2010). 

Από την «εποπτεία» του μαθήματος είχαμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε ότι η 
αλληλεπίδραση των μαθητών με το διδακτικό υλικό (παρουσίαση, βίντεο, βιβλίο, 
εξωτερικός σύνδεσμος) ήταν διαβαθμισμένη από μαθητή σε μαθητή και διαφορετική 
ανάμεσα στα διάφορα είδη του υλικού. Η μικρότερη ενασχόληση αφορούσε τον 
προαιρετικό σύνδεσμο για περαιτέρω πληροφορίες από τη Wikipedia. Ακολουθούσε 
η μελέτη του αποσπάσματος του ψηφιακού βιβλίου. Η βιντεοπαρουσίαση και το 
πειραματικό βίντεο είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό θέασης (σε χρόνο που διατέθηκε 
και σε φορές επανάληψης). Πρόκειται για δύο ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα που η 
ίδια η εκπαιδευτικός και δημιουργός των ψηφιακών μαθημάτων είχε δημιουργήσει 
και αναρτήσει στο «Φωτόδεντρο» (Γαριού, 2012 α, β). Σύμφωνα και με τη 
βιβλιογραφία (Bergmann et al., 2011) οι μαθητές προτιμούν τον καθηγητή τους να 
μιλά στο ψηφιακό υλικό που μελετούν από το σπίτι και έτσι επιλέχθηκαν τα 
αντίστοιχα μαθησιακά αντικείμενα.  

Το πειραματικό βίντεο ενισχύει την ευρετική πορεία αυτομάθησης επιδιώκει να 
καλλιεργήσει την επιστημονική σκέψη και να διδάξει τις έννοιες και τα φαινόμενα με 
βιωματικό τρόπο (Κόκκοτας & Βλάχος, 2000). Μαζί με τη βιντεοπαρουσίαση 
σημείωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό θέασης, κάτι που επιβεβαιώνει την προτίμηση των 
μαθητών σε σύγχρονο, ενδιαφέρον, αλληλεπιδραστικό, οπτικοακουστικό υλικό. 
Επιπλέον και τα δύο αυτά συνοδεύονταν από αφήγηση, καλύπτοντας έτσι και μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα βίντεο παρουσιάζουν μεγάλο 
πλεονέκτημα έναντι της στατικής εικόνας γιατί παρέχουν περισσότερη πληροφορία και 
μπορούν να διευκολύνουν τη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου που παρουσιάζουν 
(Mayer, 2005; Jukes et al., 2010). Επιπλέον, έχει φανεί ότι το περιεχόμενο των βίντεο 
κατά τη διαδικασία μάθησης αποτυπώνεται στην μνήμη για μεγαλύτερο διάστημα από 
ότι η στατική εικόνα (Means et al., 2010). Η προετοιμασία των μαθητών μέσω του 



εικονικού εργαστηρίου από το σπίτι λειτούργησε αποτελεσματικά στην κατανόηση και 
χρήση του πραγματικού εργαστηρίου που ακολούθησε. 

Η προαιρετική δραστηριότητα για ανάκτηση περισσοτέρων πληροφοριών γύρω από 
τη Φωτοσύνθεση μέσω του εξωτερικού συνδέσμου της Wikipedia, παρουσίασε το 
μικρότερο αριθμό επισκέψεων. Το στοιχείο αυτό, παρότι σε πρώτη ματιά φαίνεται 
αρνητικό, επιβεβαιώνει ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι οι μαθητές στον ίδιο βαθμό για 
κάθε γνωστικό αντικείμενο. Το ότι όμως δόθηκε η δυνατότητα σε όσους μαθητές 
επιθυμούσαν, να εμβαθύνουν περισσότερο και να καθοδηγηθούν σε αυτή τους την 
προσπάθεια δείχνει ότι οι προαιρετικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη εκπαιδευτική 
αξία, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά 
τους, να αναδείξουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους και να καλλιεργήσουν την 
προσωπικότητά τους (Δεμερτζή, 2009). 

8. Συμπεράσματα 
Από τα στοιχεία αυτής της μικρής μελέτης συμπεραίνεται ότι είναι δυνατό να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η μεθοδολογία της «αντεστραμμένης τάξης» με την 
υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διδασκαλία 
της Βιολογίας και της Χημείας μπορεί να ενισχυθεί με τη μεθοδολογία της 
«αντεστραμμένης τάξης». Η εργαστηριακή φύση των μαθημάτων αυτών μπορεί να 
εμπλουτιστεί βασιζόμενη στη μεικτή μάθηση και τη τεχνολογία. Οι μαθητές 
παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο το πείραμα στο σπίτι ή το εκτελούν στο εικονικό 
εργαστήριο πριν προσέλθουν στην τάξη ή στο σχολικό εργαστήριο. Έτσι η σχολική 
τάξη αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, γίνεται χώρο ενέργειας, δράσης έρευνας και 
δημιουργίας. Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών μπορούν να στηριχτούν, 
τουλάχιστον σε κάποιες διδακτικές ενότητες στην «αντεστραμμένη τάξη». 

Σημαντικό είναι να σχεδιαστούν από τον εκπαιδευτικό τα τρία στάδια προετοιμασίας και 
εφαρμογής: πριν την τάξη (pre-class), μέσα στην τάξη (in-class) και μετά την τάξη (post-
class). Το αρχικό και το τελικό στάδιο (πριν και μετά την τάξη) πραγματοποιούνται από 
τους μαθητές εξ αποστάσεως, από το σπίτι, με τη χρησιμοποίηση μίας ψηφιακής 
πλατφόρμας και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Οι μαθητές μπορούν να δουν το 
ψηφιακό υλικό όσες φορές θέλουν, να εστιάσουν σε όποια σημεία επιθυμούν, στο δικό 
τους χώρο και με το δικό τους ρυθμό. Το ενδιάμεσο στάδιο (μέσα στην τάξη) 
πραγματοποιείται στη σχολική τάξη, κάνοντας χρήση ενεργητικών και συμμετοχικών 
διδακτικών τεχνικών. Στην «αντεστραμμένη τάξη» οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν 
τις πληροφορίες που προσέλαβαν έξω από την τάξη και να αλληλεπιδράσουν με αυτές 
και τους συμμαθητές τους με τρόπο, που να αποδεικνύει ότι έχουν γίνει ενεργοί χρήστες 
των πληροφοριών, με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις ευκαιρίες κριτικής σκέψης 
και την αλληλεπίδραση μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων.  
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