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Στόχοι παρουσίασης

Η ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom)

Ένα παράδειγμα εφαρμογής στη διδασκαλία 
των Μαθηματικών στην Ε’ Δημοτικού

Η μεταφορά του παραδείγματος σε πλαίσιο 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δυνατότητες και προκλήσεις…



Ως εκπαιδευτική πρακτική

Παράδοση 

μαθήματος στην τάξη

Εμπέδωση στο σπίτι

Προετοιμασία στο 

σπίτι

Εμβάθυνση-εμπέδωση 

στην τάξη

Η Ανεστραμμένη Τάξη 



Ως μεθοδολογία

Η Ανεστραμμένη Τάξη 

Ανασκόπηση γνώσεων, 

συνεργατική διερεύνηση και 

εφαρμογές της νέας γνώσης 

Προετοιμασία στο σπίτι για το 

επόμενο μάθημα

Αξιολόγηση της μάθησης

Ο μαθητής προετοιμάζεται στον σπίτι 

για το επόμενο μάθημα με υλικό που 

του έχει ήδη δώσει ο δάσκαλος 

Το μάθημα στην τάξη περιλαμβάνει κυρίως 
δραστηριότητες εμβάθυνσης, συνεργατικής διερεύνησης 

και εμπέδωσης με την καθοδήγηση του δασκάλου

Η αξιολόγηση διενεργείται μετά το 

μάθημα, όπως και η εφαρμογή 

(επέκταση) της νέας γνώσης



Ως παιδαγωγική προσέγγιση…

Η Ανεστραμμένη Τάξη 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες σε 

πλαίσιο συνεργασίας και στήριξης

Προετοιμασία για το επόμενο 

μάθημα

Αξιολόγηση, εφαρμογή και 

επέκταση των γνώσεων

Έχει παιδαγωγική 

τεκμηρίωση

Δίνει έμφαση σε μαθησιακές δραστηριότητες 

διερευνητικής, εποικοδομητικής και

συνεργατικής μάθησης σύμφωνα με τις αρχές 

της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής 

επιστήμης

Είναι καινοτόμα
Αξιοποιεί τις δυνατότητες δημιουργίας, 

διαμοίρασης και αποθήκευσης πληροφορίας 

και ειδικά του ψηφιακού βίντεο για τη 

γνωστική προετοιμασία του μαθητή



Μαθηματικά 
Ε΄ Δημοτικού



Στη βάση σχεδιασμού της διδασκαλίας:

Οι μαθητές/ήτριες αναμένεται : 
● να ερμηνεύουν το κλάσμα ως μέρος της ακεραίας μονάδας, ως μέρος συνόλου και ως 

μέτρο, 
● να αναγνωρίζουν και να αναπαριστάνουν τις διαφορετικές ερμηνείες της σχέσης μέρους/ 

όλου, 
● να χωρίζουν διακριτές και συνεχείς ποσότητες σε ίσα μέρη, να διερευνούν και να 

περιγράφουν τη μεταξύ τους σχέση και να την εκφράζουν με κλάσμα, 
● να τοποθετούν πάνω στην αριθμογραμμή κλασματικούς αριθμούς

Βιβλίο

Τετράδιο εργασιών

Βιβλίου δασκάλου



Αναζήτηση περαιτέρω υλικού:

Αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου από το Ανοικτό Σχολείο    

(http://anoixtosxoleio.weebly.com)

Αξιοποίηση διαδραστικών δραστηριοτήτων

(https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_2/tilesmath_fractions.htm)

Κατάλληλα επιλεγμένο υλικό από το διαδίκτυο

http://daskalosa.eu/



Προετοιμασία στο σπίτι (1/2)

https://youtu.be/d9MxJO6Rjew

1. Οι μαθητές παρακολουθούν κατάλληλα επιλεγμένο βίντεο που τους έχει ανατεθεί από τον/την 

δάσκαλο/α στο σπίτι 

Το βίντεο είναι διαθέσιμο από το Ανοικτό Σχολείο      (http://anoixtosxoleio.weebly.com)

2. Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις ενός φύλλου εργασίας, το οποίο έχει διαμορφωθεί από 

τον/την δάσκαλο/α σε συνάφεια με το περιεχόμενο του βίντεο



Προετοιμασία στο σπίτι (2/2) 

Το φύλλο εργασίας



Από τη σκοπιά της Διδακτικής των Μαθηματικών

Θυμάμαι

Κατανοώ

Αναλύω

1. Κατανόηση εννοιών (εννοιολογική κατανόηση)

Επίπεδο στόχων σύμφωνα με την αναθεωρημένη 
ταξινομία του Bloom



Δραστηριότητες στην τάξη (1/2)

1. Γίνεται έλεγχος των απαντήσεων του φύλλου εργασίας που συμπλήρωσαν οι μαθητές στο σπίτι, σε 

συνάφεια με τη θεωρία του Βιβλίου



Δραστηριότητες στην τάξη (2/2)

2. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και επιλύουν τις ασκήσεις στο Τετράδιο Μαθητή

2. Ο/η δάσκαλος/α παρακολουθεί, καθοδηγεί, ελέγχει και παρέχει ανατροφοδότηση.



Από τη σκοπιά της Διδακτικής των Μαθηματικών

Θυμάμαι

Κατανοώ

Αναλύω

1. Κατανόηση εννοιών (εννοιολογική κατανόηση)

2. Διαδικαστική άνεση (διαδικασίες και πράξεις)

3. Στρατηγική ικανότητα (αναγνώριση και επίλυση 

προβλημάτων)

4. Μαθηματικός συλλογισμός (αιτιολόγηση αποφάσεων)

5. Θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά (παραγωγική 

διάθεση)

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom

Εφαρμόζω

Αναλύω

Αξιολογώ

Δημιουργώ



Αξιολόγηση

https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_2/tilesmath_fractions.htm

Διαδραστική 

δραστηριότητα με 

άμεση 

ανατροφοδότηση 



Επέκταση

https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_2/tilesmath_fractions.htm

Περισσότερες 

δραστηριότητες…



Επέκταση

Κουίζ στο Google 

Forms



Το ζήτημα της ευελιξίας…

1. Για την προετοιμασία στο σπίτι ο/η δάσκαλος/α μπορεί να δημιουργήσει το δικό του βίντεο 

Η Ανεστραμμένη Τάξη 

http://www.daskalosa.eu/maths_e_ergasies
http://photodentro.edu.gr/aggregator/

2. Η ανεστραμμένη τάξη δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο βίντεο για την προετοιμασία στο σπίτι 



Στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση



Η Ανεστραμμένη Τάξη 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες σε 

πλαίσιο συνεργασίας και στήριξης

Αξιολόγηση, εφαρμογή και 

επέκταση των γνώσεων

Ψηφιοποίηση όλου του υλικού και παρακολούθηση όλων των φάσεων της διδακτικής 

διαδικασίας (δημιουργία και διαχείριση ψηφιακής τάξης)

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Προετοιμασία για το επόμενο 

μάθημα

Η φυσική τάξη αντικαθίσταται από την εικονική τάξη του Webex



Η Ανεστραμμένη Τάξη 

Έλεγχος φύλλων εργασίας 

Έλεγχος απαντήσεων μαθητών μέσα από εργαλείο Polling του Webex (άμεση ανατροφοδότηση)



Εξ αποστάσεως συνεργασία στο Webex

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες αξιοποιώντας τη δυνατότητα Breakout Sessions 



Από ερευνητική σκοπιά

Η αναστροφή των διδακτικών δραστηριοτήτων έχει 
αποδοχή από τους μαθητές, όταν έρχεται να τροποποιήσει 
τη ρουτίνα της καθημερινής διδασκαλίας

Η ανεστραμμένη τάξη εντάσσεται στις εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές οι 
οποίες εστιάζουν σε διερευνητικές, συμμετοχικές και βιωματικές διδακτικές και 
μαθησιακές προσεγγίσεις



Οφέλη -Δυσκολίες

Ενδυνάμωση ενδιαφέροντος

Βελτίωση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων;

Ενίσχυση συμμετοχής

Καλλιέργεια δεξιοτήτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας

Καταλληλότητα για όλες τις τάξεις και 

όλους τους μαθητές;

Προσαρμογή της μελέτης στο χρόνο
και το ρυθμό κάθε μαθητή

Περισσότερος χρόνος στην «τάξη»
για δραστηριότητες

Ανάγκη ψηφιοποίησης του συνόλου 

του διδακτικού υλικού;

Απαιτήσεις αφιέρωσης χρόνου για την 

προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό;

Ζητήματα ισότητας ευκαιριών και 

δυνατοτήτων για όλους τους μαθητές;

Απαιτήσεις αναλυτικού προγράμματος;



Η επιτυχία κάθε διδακτικής παρέμβασης…

…σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα του

εκπαιδευτικού να σχεδιάζει, να οργανώνει και να

υλοποιεί τη διδασκαλία του:

 Επιλέγοντας τις καταλληλότερες κάθε φορά διδακτικές τεχνικές,
 Προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών,  
 Δημιουργώντας συνθήκες αναζήτησης, διερεύνησης, επικοινωνίας, 

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας,
 Εμπνέοντας της μαθητές του…




