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HYBRID LEARNING - 
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
WEBINAR BY O3

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, 
ΤΟ STEAM ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΣΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
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Ο COVID-19 άλλαξε τα δεδομένα στην εκπαίδευση απότομα και ριζικά

Η πανδημία άλλαξε τη ζωή 
μας

Οι δάσκαλοι παγκόσμια 
αλλάζουν 

Οι μαθητές χρειάζονται 
υποστήριξη περισσότερο 

από ποτέ

Τα εκπαιδευτικά 
συστήματα 
αναγκάζονται να 
καινοτομήσουν και να 
προσαρμοστούν

Έτσι ανακαλύψαμε μεγάλα 
κενά και επείγουσες 
ανάγκες που 
συμπεριλαμβάνουν παιδιά, 
γονείς και εκπαιδευτικούς

Η αλλαγή στην εξ αποστάσεως 
μάθηση μας αναγκάζει να 
βρούμε νέες λύσεις σε 
διαδικασίες και εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο



© 2019 The LEGO Group 4

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο δεσμεύονται ότι οι 
μαθητές όλων των ηλικιών θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν 

κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής, όπως η λύση 
προβλημάτων και η κριτική σκέψη, αλλά και η αυτοπεποίθηση και 

η αντοχή, όχι μόνο για αυτή τη σχολική χρονιά αλλά και για τα 
επόμενα χρόνια.
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Πώς όμως θα το πετύχουμε αυτό;

Το παιχνίδι και η βιωματική μάθηση είναι η 
πλατφόρμα μας για να μην χάνουμε τα 
εσωτερικά κίνητρα των παιδιών!

• 1η λύση: Χρήση εξοπλισμού LEGO® 

Education ή LEGO Bricks

• 2η λύση: Πειράματα STEAM με απλά υλικά

• 3η λύση: Εκμάθηση κώδικα
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Προσχολική ηλικία: Απλά υλικά, LEGO® DUPLO, 
Scratch Jr. (για μικρό χρόνο) - Απαραίτητη η 
συνοδεία γονέα (οικονομικές λύσεις LEGO® 

Education: Build Me Emotions, StoryTales), 
Πειράματα STEM με απλά υλικά 

Δημοτικό: LEGO Education WeDo 2.0, Tynker, 
Scratch, CoderZ, Arcade, GearsBot, Πειράματα 
STEM με απλά υλικά 

Γυμνάσιο και Λύκειο: LEGO Education SPIKE™ 
Prime & MINDSTORMS® EV3, LEGO Education 
Simple and Powered Machines, GearsBot, 
Scratch, CoderZ, Πειράματα STEM με απλά υλικά  

Προτάσεις ανά ηλικία
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Ποια μεθοδολογία ακολουθούμε στην παιγνιώδη 
και άλλους τύπους μάθησης;

Αφόρμηση: 
• Ασύγχρονη (εκ των προτέρων) ή σύγχρονη 

αφόρμηση αποστέλλοντας κάποιο βίντεο ή 
καρτούν 

• Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συζητήσουν σε 
κλειστά forums

• Συνδέουμε τα παιδιά τους με ζητήματα από την 
καθημερινότητα που τους ενδιαφέρουν
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Ποια μεθοδολογία ακολουθούμε στην παιγνιώδη 
και άλλους τύπους μάθησης;

Ανακάλυψη: 
• Κατασκευή και δημιουργία έτοιμου 

προγράμματος σε αυτόνομο πλαίσιο
• Υπάρχει δυνατότητα μελέτης της δραστηριότητας 

από τους μαθητές πριν το μάθημα για έγκαιρη 
λύση αποριών και προβλημάτων

• Συνεχής επίβλεψη εκπαιδευτικού και εμπλοκή σε 
περίπτωση διακοπής της ροής των μαθητών
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Ποια μεθοδολογία ακολουθούμε στην παιγνιώδη 
και άλλους τύπους μάθησης;

Εξήγηση: 
• Παρουσίαση από μαθητές για το πως λειτουργεί 

η δημιουργία τους

• Ενθάρρυνση συζήτησης με ερωταπαντήσεις

• Πρόκληση για αλλαγή παραμέτρων και πρόβλεψη 
αποτελέσματος

• Ανακαλυπτική προσέγγιση της γνώσης με 
ανοιχτές ερωτήσεις
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Ποια μεθοδολογία ακολουθούμε στην παιγνιώδη 
και άλλους τύπους μάθησης;

Εξέλιξη: 
• Σύγχρονη ή ασύγχρονη εργασία όπου τα παιδιά 

θα σκεφτούν, θα σχεδιάσουν, θα κατασκευάσουν 
και θα προγραμματίσουν τη λύση σε ένα 
πρόβλημα που τους θέτουμε

• Επιπλέον υλικό για σκέψη και εμπλοκή στην 
επίλυση του προβλήματος

• Παρουσίαση της λύσης
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1. Αριθμός παιδιών ανά ηλικία:

• Προσχολική ηλικία: έως 6 με συνοδεία γονέα

• Α’-Β’ Δημοτικού: έως 8 και ενδείκνυται η 
συνοδεία γονέα

• Γ’-Δ’ Δημοτικού: έως 8 και ενδείκνυται η 
συνοδεία γονέα

• Ε’ Δημοτικού και άνω: έως 10 χωρίς συνοδεία 
γονέα
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Λύσεις σε πρακτικά 
ζητήματα
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2.   Εκπαιδευτική πλατφόρμα σύγχρονης και 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

• Microsoft

• OneNote, Teams

• Google

• JamBoard, Classroom, Meet

• Moodle

• BigBlueButton
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Λύσεις σε πρακτικά 
ζητήματα
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3.   Καλή προετοιμασία για όλα τα ενδεχόμενα

• Έλεγχος σύνδεσης και επάρκειας υλικών των 
συμμετεχόντων

• Δοκιμή δραστηριότητας εκ των προτέρων και 
εύρεση εναλλακτικών
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Λύσεις σε πρακτικά 
ζητήματα
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● Προβολή κάμερας από όλους για έλεγχο 
προόδου δραστηριοτήτων (χρήση 2 καμερών)

● Έγκαιρη αποστολή mail σε γονείς με 
αναλυτικές οδηγίες

● Εκπαίδευση γονέων
● Συχνές ερωτήσεις σε όλους τους 

συμμετέχοντες
● Άριστη γνώση από των πλατφορμών από 

τους εκπαιδευτικούς
● Παιγνιώδης αξιολόγηση
● Κρατήστε το ενδιαφέρον κάθε δευτερόλεπτο
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Tips
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● Αφήστε το μάθημα ανοιχτό πριν και μετά την 
έναρξη έτσι ώστε να μπορούν να 
κοινωνικοποιούνται περισσότερο τα παιδιά

● Δώστε ρόλους στους μαθητές για να 
διατηρείτε την προσοχή τους

● Δημιουργήστε υποομάδες συζήτησης
● Σχεδιάστε διαλείμματα κάθε 35-45 λεπτά
● Quizziz, Kahoot or BaDaBing
● Κάντε σωματικές δραστηριότητες στην αρχή ή 

στο τέλος
● Αυτοαξιολόγηση: Διαδικασία, αποτέλεσμα
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Tips
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Ο ρόλος των γονέων

Πώς να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία:

● Αντίληψη εκπαιδευτικών οφελών και αξίας 
προγράμματος

● Εξοικείωση γονέων με τις πλατφόρμες 
τηλεδιασκέψεων

● Εξοικείωση γονέων με εκπαιδευτικό εξοπλισμό 
ή πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

● Ταυτόχρονη εκπαίδευση και των γονέων
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What’s Next? Επόμενα webinars
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Πώς να εκπαιδεύσετε τους γονείς στα νέα 
δεδομένα

Tips και δραστηριότητες για να κρατάτε τη 
συγκέντρωση και το ενδιαφέρον των 

μαθητών σε εξ αποστάσεως μαθήματα

Διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
πιστοποίηση σε συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές λύσεις της LEGO Education, 
σε πειράματα STEAM και πλατφόρμες 

εκμάθησης κώδικα και προγραμματισμού

Υποστήριξη στην χρήση πλατφορμών και εκπαίδευση στην χρήση 
σύγχρονων και ασύγχρονων πλατφορμών εκπαίδευσης1717
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Time to play
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Thank you… and remember to follow us!

#o3outoftheordinary

#educationunlimited

#GetInGear

#LEGOconfidence

#LEGOeduSPIKEprime

#learningthroughplay
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@O3 Out Of the Ordinary

Pinterest.com/educationunlimited

@o3outoftheordinary 

Δημήτρης Σίσκος
LEGO Education Academy Teacher 
Trainer
mail: info@O3.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +302313095298
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Χρήσιμα links:

1. https://gocoderz.com/coderz_cyber_robotics101/
2. https://scratch.mit.edu/users/LEGOEducation/
3. https://www.scratchjr.org/
4. https://www.tynker.com/
5. https://lab.open-roberta.org/
6. http://www.robotc.net/
7. https://gears.aposteriori.com.sg/?fbclid=IwAR2pfy7e6H_lB6IJL2eSCj2FigIdkCzD8uPL

Qm6BIx_sjYaJtrZs8lpBQ8s
8. https://playbadabing.com/v0/home
9. https://quizizz.com/
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