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Δρ Κώστας Χαμπιαούρης 
 

Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης  
 

Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών 
Προγραμμάτων και Εξασφάλισης 

Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

 
 

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο 
νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: 

εκπαίδευση από απόσταση για 
συνεργασία και μάθηση 



 Χρήση ΗΥ συνδεδεμένου με Ψηφιακό Βιντεοπροβολέα 
◦ αφόρμηση, ιδεοθύελλα (brainstorming), συζήτηση, παρουσίαση 

νέων εννοιών ή/και αποτελεσμάτων εργασιών των ομάδων κ.λπ. 
◦ Προσοχή στην κατάχρηση (μετωπική / παραδοσιακή διδασκαλία) 
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Τρόποι Αξιοποίησης - Οργάνωση της Τάξης 



 Χρήση των ΗΥ της τάξης ως σταθμών εργασίας 
◦ άντληση πληροφοριών - εξάσκηση για κατανόηση - εμπέδωση 

εννοιών - δημιουργία μικρών εργασιών (projects), κ.λπ. 
◦ εργασία είτε σε μικρές ομάδες μαθητών (2-3) είτε σε ατομικό επίπεδο 
◦ αξιοποίηση των ΗΥ και στα πλαίσια του χρόνου εμπέδωσης 
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Τρόποι Αξιοποίησης - Οργάνωση της Τάξης 



Χρήση του Εργαστηρίου ΗΥ του σχολείου 
◦ συνδυασμός των δύο άλλων προσεγγίσεων 
◦ έμφαση στις μικρές εργασίες (projects) 
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Τρόποι Αξιοποίησης - Οργάνωση της Τάξης 



Τηλεδιδασκαλία - Εικονική τάξη -  

Τηλεσυνεργασία/Τηλεσυνδιδασκαλία 
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Τρόποι Αξιοποίησης - Οργάνωση της Τάξης 



Συμπεριφοριστικές 

Γνωστικές 

Κοινωνικοπολιτισμικές 

• γραμμική οργάνωση της διδασκαλίας 
• διδακτικός σχεδιασμός 
•μέθοδος πολλαπλών επιλογών 

• εποικοδομισμός 
• ανακαλυπτική μάθηση 
• επεξεργασία της πληροφορίας 

•  κοινωνικός εποικοδομισμός 
• συνεργατική μάθηση 
• κοινότητες μάθησης 
• κοινωνικό, ιστορικό και 
  πολιτισμικό πλαίσιο 

υπολογιστής 
δάσκαλος 

υπολογιστής 
μαθητής 

υπολογιστής 
εργαλείο 

Οι ΤΠΕ, μέσα από τις παιδαγωγικές θεωρίες, καλούνται να 
υποστηρίξουν τη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία 

Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικός σχεδιασμός 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

Εξάσκηση & 

Πρακτική 

Έμπειρα Διδακτικά 

Συστήματα 

Συστήματα 

Καθοδήγησης 

Προγραμματισμένη 

διδασκαλία 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΜΑΘΗΤΗΣ 

Logo & μικρόκοσμοι 

προγραμματισμός 

Ανοικτά Περιβάλλοντα 

μάθησης 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

Εργαλεία - λογισμικό 

γενικής χρήσης 

Αλληλεπιδραστικά 

συστήματα 

Συνεργατικά 

Περιβάλλοντα 

μάθησης 

Υπερμέσα 

Δίκτυα 

Εικονική 

πραγματικότητα 

Χρόνος 

Χρήσεις 

1950 

1970 

1980 

1990 

2000 

Κατηγοριοποίηση των εφαρμογών με βάση τη 
χρονολογία και το παιδαγωγικό ρεύμα χρήσης 



εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

εξ αποστάσεως 
μάθηση 

τεχνικές 
εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας 

ανοικτή και 
εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

πρόσβαση στην εκπαίδευση από όλους,  
ανεξάρτητα φυσικής απόστασης, κοινωνικο-
οικονομικής κατάστασης, προηγούμενης 
εκπαιδευτικής εμπειρίας  

καθιέρωση και θεσμοθέτηση της δυνατότητας 
φυσικής απουσίας του διδάσκοντα από το 
σχολείο και σταδιακή παραγωγή ειδικά 
σχεδιασμένων διδακτικών εγχειριδίων  

ανοικτή μάθηση 
και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

παιδεία «ανοικτή», συνεχής και προσβάσιμη 
διαδικασία για τις μαθησιακές ανάγκες κάθε 
τύπου και μορφής πολιτών, με συγκεκριμένη 
μεθοδολογία ευέλικτης και αλληλεπιδρα-
στικής πολυμορφικής μάθησης 

Εννοιολογική οριοθέτηση… 



Κατηγορίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Σύγχρονη εκπαίδευση 
από απόσταση 

Ασύγχρονη εκπαίδευση 
από απόσταση 

εκπαιδευτικός και μαθητές 
συναντιούνται στον ίδιο χρόνο 

αλλά σε διαφορετικούς χώρους - 
αφορά στην πρόσωπο με πρόσωπο 

εκπαίδευση από απόσταση 

εκπαιδευτικός και μαθητές 
δε συναντιούνται στον ίδιο χρόνο - 
δεν απαιτεί ταυτόχρονη συμμετοχή 

στη μαθησιακή διαδικασία  

υποστηρίζουν και διευκολύνουν 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 



παιδαγωγικά οφέλη 
εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης 
σύνδεση 

απομακρυσμένων 

τάξεων  για αλληλο-

ενημέρωση, συνερ- 

γασία, επίλυση 

προβλημάτων 

διαπολιτισμική 

αλληλεπίδραση 

ανάμεσα σε μαθητές 

διαφόρων χωρών 

ή περιοχών 

επικοινωνία 
εκπαιδευτικών 

με άλλους 
εκπαιδευτικούς 

(συζήτηση, 
επιμόρφωση) 

πρόσκληση 

ειδικών ή άλλων 

απομακρυσμένων 

ατόμων στην τάξη 

αντισταθμιστική 
και ενισχυτική 
διδασκαλία σε 

ομάδες μαθητών 

πρόσβαση στην 
εκπαίδευση από 

όλους ανεξάρτητα 
χώρου ή άλλων 

εμποδίων 



Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο 
υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον 

υβριδικό 
μαθησιακό 
περιβάλλον 

έντυπο και άλλο υλικό 

οπτικοακουστικά μέσα 

διαδίκτυο υπολογιστές 

εφαρμογές και υπολογιστικά περιβάλλοντα 



υβριδικές 
μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις 

υβριδικό 
μαθησιακό περιβάλλον 

κοινότητες μάθησης και 
συνεργατικά - δικτυακά 
περιβάλλοντα μάθησης 

• χρήση πολλαπλών μορφών 
αναπαράστασης της πληροφορίας  
και πολλών καναλιών επικοινωνίας 

• ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• παροχή πολλαπλών επιπέδων 
μαθησιακής πρόσβασης  

• έμφαση στην ομάδα, τη  
συνεργασία , την αλληλεπίδραση 

• ενίσχυση επιστημονικού 
συλλογισμού 

• ανάπτυξη μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων, κριτικής σκέψης και 
δημιουργικότητας 

Από το υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον 
στις κοινότητες μάθησης 



ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ 

  ΤΗΛΕ-

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Διδακτική - Μεθοδολογία 

  ΤΗΛΕ-

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 



Πίνακας 

Εκπαιδευτικός 

Υπολογιστής 

Μοντέλο Χωροταξικού Σχεδιασμού: Εργαστήριο 



ΣΧΟΛΕΙΟ Α 

Οθόνη 

Πίνακας 

Εκπαιδευτικός 

ΣΧΟΛΕΙΟ Β 

Οθόνη 

Πίνακας 

Εκπαιδευτικός 

Μοντέλο Χωροταξικού Σχεδιασμού: Εικονική τάξη 



ΣΧΟΛΕΙΟ Α 

Οθόνη 

Πίνακας 

Εκπαιδευτικός 

Υπολογιστής 

ΣΧΟΛΕΙΟ Β 

Οθόνη 

Πίνακας 

Εκπαιδευτικός 

Υπολογιστής 

Μοντέλο Χωροταξικού Σχεδιασμού: Τηλεσυνεργασία 



ΣΧΟΛΕΙΟ Α 

Οθόνη 

Πίνακας 

Εκπαιδευτικός 

ΣΧΟΛΕΙΟ Β 

Οθόνη 

Πίνακας 

Εκπαιδευτικός 

Υπολογιστής Υπολογιστής 

Μοντέλο Χωροταξικού Σχεδιασμού: 

Τηλεσυνεργασία/Τηλεσυνδιδασκαλία 



Μέσοι Όροι Πειρματικής Ομάδας και Ομάδας Ελέγχου

πριν και μετά τη διδασκαλία των μαθημάτων
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Δημιουργία υβριδικού μαθησιακού περιβάλλοντος για την προώθηση 

της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών 



Γενικές διαπιστώσεις 

Η οργανωμένη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός 

υβριδικού, συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, με τη  

χρήση της δικτυακής τεχνολογίας, διαμεσολαβεί κατά τρόπο  

διευκολυντικό: 

I. στην ανάπτυξη θετικού ψυχο-κοινωνικού κλίματος μέσα 
στη σχολική τάξη και στη δημιουργία κινήτρων μάθησης 

II. στην προώθηση της γνωστικής ανάπτυξης και επίδοσης 
των μαθητών 

III. στην παροχή ευκαιριών για την ανάπτυξη της 
παιδαγωγικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών. 

Δημιουργία υβριδικού μαθησιακού περιβάλλοντος για την προώθηση 

της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών 



Πολύ θετικά αποτελέσματα: 
- στον τομέα των επιδόσεων και στο ποιοτικό επίπεδο της 

εργασίας των μαθητών 
- στο ψυχοκοινωνικό κλίμα του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος 

στην τάξη 
- την ενεργοποίηση των μαθητών με ισχυρά εσωτερικά - 

κοινωνικά κίνητρα για συμμετοχή και επίπονη εργασία 

- στη σταδιακή εποικοδομητική και παραγωγική δυναμική στο 
πλαίσιο των ομάδων 

- στο βαθμό ανάπτυξης θετικών στάσεων απέναντι στο 
συγκεκριμένο μάθημα και 

- στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στις στάσεις τους 
προς αυτές. 

 

Δημιουργία υβριδικού μαθησιακού περιβάλλοντος για την προώθηση 

της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών 

Γενικές διαπιστώσεις 



Σχεσιακός Εαυτός 
Αυτοπραγμάτωση 

Γνωστικο-κοινωνική 
ανάπτυξη 

Κοινωνική διευκόλυνση 
(Τηλε-κοινό / Αδελφοποίηση) 

Ενδιαφέρουσα διδακτική και 
τεχνολογική καινοτομία 

Τηλεδιδασκαλία -Τηλεσυνεργασία 

Ψυχο-κοινωνικά κίνητρα 

Συνεργατικό/Εποικοδομιστικό/ 
χειραφετικό διδακτικό περιβάλλον 



Η υβριδική μάθηση (hybrid learning) αποκαλείται και 
μικτή μάθηση (mixed learning) ή συνδυαστική 
μάθηση (blended learning): 
 Είναι η διαδικασία του συνδυασμού πολλών 

διαφορετικών μαθησιακών μεθόδων, που μπορεί να 
επιτευχθεί με το συνδυασμό εικονικών και φυσικών 
μέσων. 
Οι μαθησιακές μέθοδοι αφορούν τον τρόπο με τον 

οποίο κάποιος μαθαίνει. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω πολλών διαφορετικών τρόπων, μέσων και 
μεθόδων που συνδυάζονται με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, της φυσικής διδασκαλίας από το 
διδάσκοντα και της συνεργατικής μάθησης. 

 
 

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο 
υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον 



• η ευελιξία και η προσαρμογή στις μαθησιακές 
ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας 

• οι πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας 
• η υποστήριξη του μαθήματος με πλούτο 

ηλεκτρονικών πηγών (υπερσυνδέσεις, ηλεκτρονική 
βιβλιογραφία κ.ά.) 

• η καλύτερη διαχείριση του χρόνου, τόσο των 
διδασκόντων, όσο και των διδασκομένων.  

Πλεονεκτήματα 

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο 
υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον 



• η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η έλλειψη 
των κατάλληλων υποδομών για την ανάπτυξή τους 
και τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

• η ανάγκη για εκ νέου οργάνωση της δομής ενός 
μαθήματος και ο επανασχεδιασμός του υλικού που 
χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες 

• η ανάγκη για προσαρμογή στη νέα μορφή του 
μαθήματος από τους/τις μαθητές/τριες 

• η διαμόρφωση νέου τύπου πειθαρχίας, 
παρακολούθησης και διαχείρισης του χρόνου. 

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο 
υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον 

Μειονεκτήματα 



Η εκπαίδευση αξιοποιεί τις ΤΠΕ, όπου ψηφιακοί μετανάστες διδάσκουν 
ψηφιακούς ιθαγενείς, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και 

συστήματα σε υβριδικά μαθησιακά περιβάλλοντα 


