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“Bridging Distance and In-School Learning – 

Blended Learning in Practice 

 
 

Πληποθοπίερ για ηο δωπεάν διαδικηςακό ζεμινάπιο με ηίηλο «Γεθςπώνονηαρ ηην εξ 

αποζηάζεωρ μάθηζη με ηη μάθηζη ζηην ηάξη – Μικηή μάθηζη ζηην ππάξη» πος 

πποζθέπεηαι ζηοςρ εκπαιδεςηικούρ μέζω ηηρ πλαηθόπμαρ SEG (School Education 

Gateway). 

Ωο απνηέιεζκα ηεο παλδεκίαο COVID-19, νη εθπαηδεπηηθνί ζε όιν ηνλ θόζκν έρνπλ 

ππνρξεσζεί λα εθαξκόζνπλ λένπο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζπλδπάδνληαο ηελ 

κάζεζε ζηελ ηάμε κε ηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε. Καηά ζπλέπεηα, ε κηθηή κάζεζε, 

νπζηαζηηθά ν ζπλδπαζκόο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο κε ηε κάζεζε ζην ζρνιείν, κέζσ κηαο 

πξνζεθηηθήο επηινγήο δηαθνξεηηθώλ εξγαιείσλ θαη ζηξαηεγηθώλ, γίλεηαη όιν θαη πην 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηα ζρνιεία. Τα νθέιε ηεο κεηθηήο κάζεζεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

εδώ θαη θαηξό θαη ππεξβαίλνπλ ηηο άκεζεο αλάγθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ 

παλδεκία. Η κηθηή κάζεζε παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο λα 

εμαηνκηθεύζνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεηώλ ηνπο θαη κπνξνύλ έηζη λα 

απμήζνπλ ηελ απηνλνκία, ηα θίλεηξα θαη ηελ απην-θαηεύζπλζή ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε 

κεηθηή κάζεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό βήκα πξνο κηα εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηηο 

ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ, όπνπ ν εθπαηδεπόκελνο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν κηαο ελεξγνύ 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Τν MOOC (Massive Open Online Course) με ηίηλο «Γεθςπώνονηαρ ηην εξ απόζηαζεωρ 

μάθηζη με ηη μάθηζη ζηην ηάξη – Μικηή μάθηζη ζηην ππάξη» ζα θαηαδείμεη απηά ηα 

νθέιε θαη ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ζρεδηάζνπλ ην κάζεκά ηνπο κε ηελ κηθηή 

κάζεζε σο κέξνο ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο ηνπο. 
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 ΤΙ πεπιλαμβάνει ηο ζεμινάπιο 

Σηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο παηδαγσγηθά εξγαιεία θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκό θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο κηθηήο κάζεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Θα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο 

παηδαγσγηθέο επθαηξίεο πηνζέηεζεο ελόο κνληέινπ κηθηήο κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

δηεπθνιύλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κάζεζεο κε επίθεληξν ηνπο 

καζεηέο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ  ηε κηθηή κάζεζε σο κέξνο ηεο ζπλήζνπο δηδαθηηθήο 

πξαθηηθήο ηνπο. Σπκπεξαζκαηηθά, ζα ηνπο δεηεζεί λα ειέγμνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα 

αλαπηύμνπλ έλα ζελάξην κηθηήο κάζεζεο, ην νπνίν ζα ζπλεμεηαζηεί κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην ζεκηλάξην. Επηπιένλ, ζην πιαίζην απηνύ ηνπ 

καζήκαηνο ζα δηνξγαλσζνύλ δύν δσληαλέο δηαδηθηπαθέο εθδειώζεηο. 

Τν ζεκηλάξην είλαη νξγαλσκέλν γύξσ από ηελ αξρή ηεο κάζεζεο από νκνηίκνπο (peer 

learning), κε πεξηερόκελν καζεκάησλ ζρεδηαζκέλν έηζη, ώζηε λα εληζρύζεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό θαη ηε ζπδήηεζε, γηα  λα κπνξνύλ νη ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ ν έλαο από 

ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηδέεο ηνπ άιινπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ έλα ηειηθό ζρέδην καζήκαηνο θαη λα 

επαλεμεηάζνπλ ην έξγν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

κάζεζε από νκνηίκνπο, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα θιεηζηή νκάδα facebook ε νπνία είλαη 

δηαζέζηκε εδώ: 

https://www.facebook.com/groups/blendedlearninginpracticemooc 

Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι 

Τν κάζεκα απεπζύλεηαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθό πνπ ζέιεη λα εηζαγάγεη ην  κνληέιν ηεο 

κηθηήο κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπ. 

Έλα βαζηθό επίπεδν ςεθηαθνύ αιθαβεηηζκνύ απαηηείηαη γηα ηελ πινήγεζε ζην κάζεκα 

θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηε δηαδηθηπαθή θνηλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. Ταπηόρξνλα, ε 

αιιειεπίδξαζε κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο δελ απνηειεί απαίηεζε, αλ θαη 

ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα, θαζώο κπνξεί λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία ηνπ καζήκαηνο. 

Δεδομένος όηι ηο μάθημα θα πποζθέπεηαι ζηα αγγλικά, οι ζςμμεηέσονηερ ππέπει να 

είναι ζε θέζη να επικοινωνήζοςν και να αλληπεπιδπάζοςν επαπκώρ ζηην αγγλική 

γλώζζα. 

Έναπξη μαθημάηων 
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Τν ζεκηλάξην μεθηλά ηε Δεςηέπα 29 Μαπηίος 2021, αιιά νη εγγξαθέο είλαη ήδε αλνηρηέο 

ζηε ζειίδα ηνπ ζεκηλαξίνπ. Τν ζεκηλάξην ζα δηαξθέζεη 5,5 εβδνκάδεο - κε ηηο ελόηεηεο λα 

αλνίγνπλ κία πξνο κία θάζε εβδνκάδα. Ο εθηηκώκελνο θόξηνο εξγαζίαο είλαη 3-4 ώξεο ηελ 

εβδνκάδα. 

Τν κάζεκα πξνζθέξεηαη κέζσ ηεο Αθαδεκίαο Εθπαηδεπηηθώλ (Teachers academy) ηεο 

Πύιεο Σρνιηθήο Εθπαίδεπζεο  (School Education Gateway-SEG) θαη δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ 

παξαθάησ ζπλδέζκνπ: 

https://academy.schooleducationgateway.eu/en/web/blended-learning/home 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ινγαξηαζκό ζηελ Πύιε Σρνιηθήο Εθπαίδεπζεο 

(SEG) εάλ δελ έρνπλ ήδε ινγαξηαζκό ή λα ζπλδεζνύλ κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπο ζην 

eTwinning, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζην ζεκηλάξην. 

Βεβαιώζειρ ζςμμεηοσήρ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ιάβνπλ ςεθηαθό πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ ελνηήησλ ηνπ ζεκηλαξίνπ.  


