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Εμπλοκή: 
Ασύγχρονα 
 
Επιλέξτε τους μαθητές 
που έχουν 
περιέργεια για το 
έργο, και πατήστε πάνω 
σε προηγούμενες γνώσεις 
τους 
και αντιλήψεις. 

Με την εφαρμογή LEGO Education και τα 
διαδικτυακά μαθήματα, οι μαθητές μπορούν να 
πάρουν ένα kit και να ξεκινήσουν από το σπίτι. 
• Προετοιμάστε τους μαθητές σας για 
συνεργασία και χτίστε με εμπιστοσύνη τη δική 
σας τάξη, αξιοποιώντας  μαζί τους, στο έπακρο 
το δικό σας προσωπικό χρόνο. 
• Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο  “Ignite a 
Discussion” στο πρόγραμμα μαθήματος LEGO 
ducation για να τραβήξετε το ενδιαφέρον των 
μαθητών σας και πατήστε στις υπάρχουσες 
γνώσεις τους. 
 
 

 
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να απαντήσουν με μηνύματα σε 
διαδικτυακά φόρουμ συζήτησης, προσωπικά ιστολόγια ή περιοδικά 
ή μέσω άμεσων μηνυμάτων σε εσάς. 
• Δώστε στους μαθητές σας επιλογές για μάθηση στο σπίτι (π.χ. 
παρακολούθηση βίντεο, ακρόαση διαλέξεων από ηχογραφήσεις, 
ανάγνωση άρθρου ή συμμετοχή σε διαδικτυακή διαδραστική 
επίδειξη). 
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να έχουν κάνει μια προετοιμασία 
πριν το καθορισμένο μάθημα, προτείνετε να έχουν δημιουργήσει τη 
κατασκευή και το κώδικα για εξοικονόμηση χρόνου αργότερα. Εάν 
γράφουν τον δικό τους κώδικα, ας έχουν δημιουργήσει ένα 
προσχέδιο πριν τη συνάντηση σας πρόσωπο με πρόσωπο. 
• Διατηρήστε ένα σύστημα αποθήκευσης αρχείων όπου οι μαθητές 
μπορούν εύκολα να ανεβάσουν τον κώδικα που έχουν γράψει 
στο σπίτι για χρήση σε σχολικούς υπολογιστές στη δική σας 
αίθουσα διδασκαλίας. 
• Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να προβληματιστούν με πολλαπλές 
δημιουργικές λύσεις στην πρόκληση του σχεδιασμού. Υπενθυμίστε 
τους ότι μπορεί να υπάρχει μια ποικιλία επιτυχημένων λύσεων σε 
έργα STEAM. 

Τι είναι η "μικτή μάθηση;" 

Η μικτή μάθηση συνδυάζει την προσωπική διδασκαλία με ασύγχρονη 

μάθηση που λαμβάνει χώρα εκτός της τάξης πριν και μετά τις 

προσωπικές συνεδρίες. Αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο παρέχει 

ευελιξία στην παράδοση των μαθημάτων με διαφοροποιημένες 

οδηγίες και ρυθμό. Προωθεί δίκαιη πρόσβαση, διατηρώντας το 

πρακτικό τμήμα του κάθε μαθήματος στο κάθε μαθητή. 

 

 

Μικτή μάθηση και το μοντέλο 5E 

Το εκπαιδευτικό μοντέλο 5E (εμπλοκή, εξερεύνηση, εξήγηση, επεξεργασία, 

εκτίμηση) προσφέρεται ένα συνδυαστικό μαθησιακό περιβάλλον, ορισμένα 

στάδια αυτού του μοντέλου λειτουργούν καλύτερα σε ατομικό επίπεδο, ενώ 

άλλα μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθούν ασύγχρονα. Τα LEGO® σχέδια 

μαθήματος ακολουθούν το μοντέλο 5E, καθιστώντας εύκολη και γρήγορη τη 

μετάβαση σε μια μικτή μορφή μάθησης. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές θα 

μπορείτε να ετοιμάστε οποιοδήποτε μάθημα LEGO Education για μια ανάμικτη 

μάθηση. 
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Εξερεύνηση:  Ατομικά 
 
Ζητήστε από τους μαθητές 
να συνεργαστούν με έναν 
μαθητή ή  μία μικρή 
ομάδα. Οι μαθητές 
χτίζουν, γράφουν και 
δοκιμάζουν τον κώδικα 
στην τάξη 

Οι εκπαιδευτικοί πάντα επιθυμούν να είχαν 
περισσότερα ώρα να κάνουν πράγματα με τους 
μαθητές τους. 
• Βελτιστοποιήστε την ώρα της προσωπικής 
τάξης ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν, να 
συνεργαστούν, να επιλύσουν προβλήματα, να 
πειραματιστούν ενώ  κατασκευάζουν και 
επανασχεδιάζουν. 

• Εστίαση στην πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων και σχεδιάστε 
την ανάλυση του - τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και τι θα 
μπορούσε να αλλάξει για να το κάνει καλύτερο; 
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να χρησιμοποιούν φωτογραφίες 
και βίντεο και καταγράψτε την ατομική τους προσπάθεια 
εξερεύνησης ώστε αργότερα να μπορούν να ανατρέξουν στο υλικό 
για να δημιουργήσουν την τεκμηρίωση και την παρουσίαση των 
έργων τους. 
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Εξήγηση: Ατομικά 

 
Βάλτε τους μαθητές να 
διατυπώσουν αυτό που 
κατάλαβαν από το 
σενάριο που τους 
ανατέθηκε ενώ τους 
εφοδιάζετε με 
ενθαρρυντικά σχόλια 
συνεργασίας και τρόπους 
επίλυσης - προβλημάτων.  

 
 
•Χρησιμοποιήστε ομαδικές συζητήσεις και 
πρακτικά διαδικασίες για να δώσετε στους 
μαθητές σας την ευκαιρία να επιδείξουν τη δική 
τους τρέχουσα γνώση και κάντε τους ερωτήσεις. 
• Αναζητήστε τρόπους για να προκαλέσετε 
προβληματισμό και να ενεργοποιήσετε την 
κριτική σκέψη. 
• Εκμαιεύστε και απαντήστε σε ερωτήσεις. 

 
•Ελέγξτε τι κατανόησαν οι μαθητές σας, βάζοντας κάθε ομάδα να 
αποδείξει και να εξηγήσει πώς η κατασκευή τους λειτουργεί. 
• Απαντήστε απευθείας στις ερωτήσεις των μαθητών σας, 
αντιμετωπίστε τις παρανοήσεις για να κατανοήσουν βαθύτερα την 
έννοια. 
• Δημιουργήστε ένα σχέδιο για την ενίσχυση των σχολίων από τα 
ζευγάρια. 
• Μοντελοποιήστε και ζητήστε από τους μαθητές σας να δείξουν τις 
δικές τους καλύτερες τεχνικές  που χρησιμοποιούν για τη 
δημιουργία κώδικα και τη δημιουργία κατασκευών για να 
βοηθήσετε και τους μαθητές που είναι πιο ανταγωνιστικοί. 
• Ζητήστε από τους μαθητές σας να τροποποιήσουν τα σχέδιά τους 
και να εξερευνήσουν παραλλαγές  που μπορούν να λύσουν την 
πρόκληση με  μοναδικούς και απροσδόκητους τρόπους (αυτό είναι 
ένα προοίμιο ώστε να προσομοιωθεί η φάση του μοντέλου 5E). 
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Επεξεργάζομαι: 
Ασύγχρονα 

 
Προκαλέστε και εμβαθύνετε 
τη μάθηση μέσω νέων 
εμπειριών. 

• Μετά την εργασία των μαθητών σας 
μέσω στην τάξη, ζητήστε τους να αφιερώσουν 
χρόνο 
στο σπίτι για να προβληματιστούν σχετικά με 
τη δουλειά τους 
και να συνθέσουν μία συνεκτική παρουσίαση. 
• Θέστε νέες ιδέες ή βήματα στους μαθητές 
σας, ώστε 
να προχωρήσουν πέρα από το βασικό έργο και 
να 
εξερευνήσουν δημιουργικά νέες ιδέες 

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να χρησιμοποιούν μια ποικιλία 
διαδικτυακών εργαλείων για συνεργασία από απόσταση σε μία 
κοινόχρηστη παρουσίαση του έργου τους, ώστε να δείτε τη 
αποκόμισαν από την όλη διαδικασία . 
• Δώστε στους μαθητές σας τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις 
δικές τους ακαδημαϊκές δεξιότητες και να επιδείξουν τις γνώσεις 
τους (π.χ. υποβολή γραπτής εργασίας, καταγράφοντας μια 
προφορική έκθεση, σχεδιάζοντας ένα επεξηγηματικό κόμικ, 
δημιουργώντας ένα βίντεο). 
• Προκαλέστε τους μαθητές σας να ξεπεράσουν το 
βασικό έργο και να φανταστούν / εξερευνήσουν προχωρημένες 
δυνατότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού. 
• Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο "Επεκτάσεις" στο 
διαδικτυακό μάθημα LEGO® Education, ώστε να σχεδιάζει  
ενσωματωμένη διεπιστημονική ακαδημαϊκή εργασία και να 
εμβαθύνει σε συγκεκριμένα θέματα. 
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Εκτιμώ: 
Ασύγχρονα 
 
Αξιολογήστε τους μαθητές 
κατανόηση και 
επίτευγμα του 
μαθησιακούς στόχους και 
παρέχετε σχόλια για 
η δουλειά τους. 

 
• Διευκολύνετε μια ηλεκτρονική παρουσίαση 
στην εργασία των μαθητών. 
• Ενθαρρύνετε αποτελεσματικές κριτικές από 
τις υπόλοιπες ομάδες. 
• Απλοποιήστε τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 
• Βασιστείτε σε μία πρακτική αξιολόγηση που 
αναπτύχθηκε καθ 'όλη τη διάρκεια ενός έργου, αντί να βασίζεστε 
στη τελική αθροιστική αξιολόγηση. 
• Φιλοξενήστε μια διαδικτυακή γκαλερί ή μια παρουσίαση όπου 
οι μαθητές μπορούν να ανεβάσουν τις τελικές παρουσιάσεις τους 
και να συμμετέχουν σε μια εικονική «βόλτα στη γκαλερί». Φροντίστε 
να παρακολουθούν και μετριάστε τα σχόλια. 
• Συμβουλέψτε τους μαθητές για το πώς να δώσουν και να λάβουν 
εποικοδομητικά σχόλια στους υπολοίπους που είναι άμεσα, χρήσιμα 
και με σεβασμό. 
• Προτείνετε στους μαθητές να ολοκληρώσουν μια αυτοαξιολόγηση 
για να εφοδιαστούν με αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία. 
• Δείτε στις «Ευκαιρίες αξιολόγησης» στα διαδικτυακά προγράμματα 
μαθημάτων LEGO® Education, ώστε να βρείτε οδηγίες για την 
ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης και ρουμπρίκες. 


