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Μοντέλο μεικτής μάθησης
Συνδυασμός παραδοσιακής
εκπαιδευτικής διαδικασίας

με τη χρήση ΤΠΕ



Αυτορυθµιζόµενη
µάθηση

∆ιεπιστηµονική
θεώρηση στην
εκπαίδευση

Ενεργοποίηση του
σύγχρονου

μαθηματικού και
μαθητή για υιοθέτηση

των ΤΠΕ

Σκοπός ανάπτυξης του μοντέλου

Ανακάλυψη της
γνώσης από τον

µαθητή



Μοντέλο επεξεργασίας
της πληροφορίας

Όχι μοντέλο
μεταβίβασης της
πληροφορίας

Μοντέλο μεικτής μάθησης

Συνεργατική, 
ενεργητική, 
εποικοδομητική και
εξατομικευμένη μάθηση

Διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο : Δυνατότητα
αντιμετώπισης προβλημάτων από τη συνθετότητα
της πραγματικής ζωής

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση



Βασισµένο στο
Skill - driven 
model. Next

Το μοντέλο περιλαμβάνει:

•Αυστηρό χρονοδιάγραμμα

•Μαθησιακό υλικό:
•Ηλεκτρονικής μορφής
•Συμβατικής μορφής

•Φυσική τάξη

•Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο

•Εργαστήρια

•Αξιολόγηση



Ψηφιακό υλικό.

Next

Αναρτημένο ψηφιακό υλικό:

•Αναλυτική Θεωρία

•Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις

•On‐line tests αυτό‐ αξιολόγησης σε μορφή ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής

•Αποδείξεις και προβλήματα προς λύση. 

Παρουσιάζεται εκτενής
λύση με τη μορφή
βημάτων



Αξιολόγηση
Αξιολόγηση από
τον διδάσκοντα

Αυτό‐αξιολόγηση

Πρόσβαση στο υλικό
από το σπίτι



Τα on – line test αξιολόγησης
δημιουργήθηκαν σε μορφή
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με
το ελεύθερο λογισμικό hot –
potatoes , σε μορφή ιστοσελίδας. Η
λύση των αποδείξεων και των
προβλημάτων αναπτύχθηκε για το
διαδίκτυο σε μορφή html έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται η βηματική
επίλυση (παρουσίαση ενός
βήματος κάθε φορά). 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού υλικού

Ανάρτηση σε τροποποιημένη
από το τμήμα πληροφορικής
έκδοση της ελεύθερης ψηφιακής
πλατφόρμας ασύγχρονης
εκπαίδευσης “Dokeos”. 

H πλατφόρμα “Dokeos” αποτελεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης
(Learning Management System LMS) το οποίο επιτρέπει τη διαχείριση
και παράδοση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε μαθητές. 



Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα.

Εκπαιδευτική Πλατφόρµα

•Επιτρέπει την εγγραφή των μαθητών

•Την παράδοση και την παρακολούθηση διάφορων διαλέξεων και
διδακτικού υλικού

•Την αξιολόγηση των μαθητών
•Την διαχείριση τάξεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των αρμόδιων
εκπαιδευτών



Εκπαιδευτική
Πλατφόρμα.

Εκπαιδευτική Πλατφόρµα

Δυνατότητας δημιουργίας μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο
Sharable Content Object Reference Model (SCORM). 

• Παρακολούθηση του χρόνου μελέτης αλλά και του ποσοστού
αφομοίωσης της γνώσης μέσω των τεστ αξιολόγησης
•Δυνατότητα να τεθούν προαπαιτούμενες γνώσεις μέσω
συγκεκριμένης επίδοσης στα τεστ αξιολόγησης, που ακολουθούν
κάθε ενότητα
•Ο μαθητής δεν έχει τη δυνατότητα να δει τις επόμενες ενότητες
παρά μόνο αν βαθμολογηθεί με συγκεκριμένο ποσοστό



Απαιτείται από το
µαθηµατικό η

προετοιµασία του υλικού
µια χρονοβόρα διαδικασία



∆ιαθεµατικότητα
στο σχολείο.

Next

Μία πρόταση, η οποία προάγει και τη

διεπιστημονικότητα στο σχολείο, είναι να ετοιμάζεται

το ψηφιακό υλικό στο πλαίσιο του μαθήματος

επιλογής της πληροφορικής. Έτσι και το μάθημα της

πληροφορικής αποκτά στόχο και γίνεται ενδιαφέρον

αλλά και οι μαθητές έχουν μία ανατροφοδότηση των

γνώσεών τους στα μαθηματικά. Η συγκεκριμένη

πρόταση για τη δημιουργία του ψηφιακού υλικού

υλοποιήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά από

μαθητές της Γ’ Λυκείου.



Συμπεράσμα
τα.

Συµπεράσµατα

Σκοπός είναι να δούμε πως εφαρμόζεται το μοντέλο στην πράξη, 
αν επιτυγχάνονται οι στόχοι του και ποια είναι η αντίδραση των
μαθητών . 

Το ερώτημα είναι: «Ποια συστατικά πρέπει να αναμείξουμε για να
πετύχουμε μια αποτελεσματική μείξη» (Carman, 2002)
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