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Σκοπός
Η εφαρμογή του μοντέλου διδασκαλίας της «Ανεστραμμένης τάξης» σε μια εργαστηριακή άσκηση της Χημείας της
Α΄ Λυκείου και συγκεκριμένα στην εννοιολογική περιοχή της «Συγκέντρωσης Διαλύματος».

Η εργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σώμα των μελετών που διερευνούν την ανάπτυξη επιστημονικών
πρακτικών στους μαθητές για ιδέες και έννοιες των Φυσικών Επιστημών, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων
διδακτικών παρεμβάσεων που βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που βασίζεται στη μεθοδολογία της «Ανεστραμμένης τάξης»
υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο του σχολικού έτους 2018-2019, στο μάθημα της Χημείας, σε
τμήμα της Α΄ τάξης του Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών από τον εκπαιδευτικό που
διδάσκει το μάθημα σε συνεργασία με τη Σ.Σ.Ε. Φυσικών Επιστημών του ΠΕΚΕΣ Δυτικής
Ελλάδας (κ. Αγγελική Γαριού).



Διαδικασία για την δημιουργία της εφαρμογής
1) Για την εφαρμογή του μοντέλου της «Ανεστραμμένης τάξης» είναι απαραίτητη η χρήση μίας πλατφόρμας που

να υποστηρίζει την ηλεκτρονική μάθηση. Επιλέχθηκε η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα "e-me" του

Ψηφιακού σχολείου (https://e-me.edu.gr/ ), η οποία αποτελεί έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας,

ανταλλαγής αρχείων και περιεχομένου της σχολικής κοινότητας

2) Το διαδραστικό βίντεο δημιουργήθηκε στο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 
“e-me content” (https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin.php?page=h5p_new)

https://e-me.edu.gr/
https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin.php?page=h5p_new


Διαδικασία για την δημιουργία της εφαρμογής

3) το υλικό διαμοιράστηκε στους μαθητές μέσω ιδιωτικής κυψέλης που δημιουργήθηκε για το μάθημα και
βρίσκεται στη διεύθυνση https://e-me.edu.gr/groups/xhmeia-a-lykeiou. Οι μαθητές συνδέθηκαν με τους
κωδικούς τους από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στην «Κυψέλη» του μαθήματος και ακολούθησαν τις οδηγίες
του εκπαιδευτικού.

https://e-me.edu.gr/groups/xhmeia-a-lykeiou


Εποπτεία Δραστηριότητας μαθητών 



Διδακτική διαδικασία 
Πριν την τάξη: Οι μαθητές αρχικά ενημερώνονται για τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της μελέτης

τους. Καθοδηγούνται για τη σειρά μελέτης αυτόνομα και δημιουργικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me του

Ψηφιακού σχολείου, όπου βρίσκεται η αντίστοιχη Κυψέλη, η οποία περιλαμβάνει το περιβάλλον εργασίας με εφαρμογές

και χώρο αποθήκευσης αρχείων και τον τοίχο που είναι το βασικό κανάλι επικοινωνίας των μελών της Κυψέλης και έχει

αναρτηθεί το διαδραστικό βίντεο και άλλο προαιρετικό υλικό για μελέτη.

Στιγμιότυπα από το διαδραστικό βίντεο και τις ενσωματωμένες 
ερωτήσεις δίνονται παρακάτω:



Διδακτική διαδικασία 

Οι μαθητές δούλεψαν πιο αυτόνομα, με άνεση χρόνου, με επίλυση αποριών, με εγρήγορση και αυτοπεποίθηση για το τι
θα κάνουν, με χρόνο για να συζητήσουν άλλες ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να κάνουν το πείραμα διαφορετικά …..

Μέσα στην τάξη: Το δεύτερο μέρος πραγματοποιείται στην τάξη και αφορά διδακτικές-εργαστηριακές τεχνικές και

έντυπο υλικό που υποστηρίζουν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή μέσα στην κοινωνική δομή της τάξης και την

αποδοτική αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου.



Μετά την τάξη: Το τρίτο μέρος είναι επίσης ψηφιακό, προσαρμοσμένο για εξ αποστάσεως μελέτη και περιλαμβάνει

δραστηριότητες εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης, όπου οι μαθητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της

μαθησιακής διαδικασίας. Το μάθημα κλείνει με συμπλήρωση ενός ερωτηματολόγιου για την αξιολόγηση της όλης

διαδικασίας (με τη μορφή δημοσκόπησης).



1) Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν
πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική εργαστηριακή διαδικασία, όπως καλύτερη διαχείριση χρόνου και μεγαλύτερη
αποδοχή και ενεργοποίηση των μαθητών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εργαστηριακής άσκησης μέσα στην τάξη.

Διδακτικά Οφέλη 

2) Ο καθηγητής στηρίζει τους μαθητές εκεί ακριβώς που αντιμετωπίζουν δυσκολία. Ο ρόλος του μετατοπίζεται από την
παραδοσιακή διάλεξη στην καθοδήγηση, στη στήριξη και στην εξατομίκευση.

3) Οι μαθητές ενεργοποιούνται να επενδύσουν το χρόνο τους στη μελέτη από το χώρο τους, στο χρόνο που επιθυμούν
και στο ρυθμό που επιθυμούν, αυτόνομα, μακριά από τη σχολική τάξη, επιτυγχάνοντας σε κάποιο βαθμό, μόνοι τους τα
κατώτερα επίπεδα στόχων, της γνώσης και της κατανόησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Μετά την καταγραφή των συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας ακολουθούν οι προτάσεις για τη διεξαγωγή μελλοντικής
έρευνας στη συγκεκριμένη εννοιολογική περιοχή.

Προκειμένου να διερευνηθεί αν τα μαθησιακά αποτελέσματα παραμένουν αμετάβλητα σε βάθος χρόνου προτείνεται η
υλοποίηση έρευνας χρησιμοποιώντας το ίδιο διδακτικό υλικό και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όχι μόνο
πριν, αμέσως μετά και τρεις μήνες μετά την διδακτική παρέμβαση αλλά και αρκετούς μήνες μετά από αυτήν.

Υλοποίηση της ίδιας έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών αντίστοιχης ηλικίας και σε Γενικά Λύκεια από διαφορετικές
περιοχές της Ελλάδας, ώστε να διερευνηθεί αν τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν.
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