ΘΕΩΡΙΕ ΜΑΘΗΗ ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ
Σπκπεξηθνξηζκόο (behaviorism)
Γλσζηηθέο ζεσξίεο (cognitivism)
 θνλζηξνπθηηβηζκόο ή επνηθνδνκηζκόο ή νηθνδνκηζκόο (social constructivism)
 αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner θιπ.
Κνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ή Κνηλσληθνγλσζηηθέο ζεσξίεο (social learning theory)
 Vygotsky θιπ.
Κξηηηθέο ζεσξίεο (critical theories)
 ρεηξαθεηηθή παηδαγσγηθή ηνπ Freire θιπ.
Θεσξία πνιιαπιήο λνεκνζύλεο (multiple intelligences)
Πξνζσπηθή ζεσξία (personal theory)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ή ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ
Δαζθαινθεληξηθό: α) Καηεπζπλόκελε ή άκεζε δηδαζθαιία β) Δηάιεμε-Αθήγεζε-Δηήγεζε
(Μνλόινγνο)
Μαζεηνθεληξηθό
Οκαδνζπλεξγαηηθό (Τν δηδαθηηθό κνληέιν πξνζδηνξίδεηαη από δύν παξάγνληεο. Πξώηνλ ε απαίηεζε γηα δξάζε ησλ
καζεηώλ ζε πξαγκαηηθά αληηθείκελα επηβάιιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ζε νκάδεο, δηαθνξεηηθά ζα απαηηνύληαλ ηόζα
αληηθείκελα π.ρ. πεηξάκαηα, όζνη θαη νη καζεηέο. Δεύηεξνλ ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο ζε νκάδεο δε δηεπθνιύλεη ηελ
πξνθνξηθή επηθνηλσλία ηνπ δηδάζθνληα κε ηνπο καζεηέο. Απηό επέβαιιε ηε ρξήζε ηνπ Φύιινπ Εξγαζίαο ζην νπνίν
πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ νκάδσλ. Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη καζεηνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε, κε ην
δάζθαιν ζην ξόιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ νξγαλσηή θαηαζηάζεσλ κάζεζεο. Οη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ Φύιινπ
Εξγαζίαο παξαηεξνύλ, θάλνπλ κεηξήζεηο, θαηαγξάθνπλ θαη ζπγθξίλνπλ δεδνκέλα. Με ηνλ ηξόπν απηό κεηέρνπλ ελεξγά
ζηελ αλαθάιπςε ηεο δηθήο ηνπο γλώζεο, αλαθαιύπηνληαο πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Τν γεγνλόο όηη εξγάδνληαη ζε
νκάδεο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ηζνηίκσλ, ε νπνία είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζηε κάζεζε,
από ηελ θαηαιπηηθή παξνπζία αθόκα θαη ηνπ ηθαλόηεξνπ δάζθαινπ.)

Επνηθνδνκηζηηθό (αλαθαιππηηθό): πξνζαλαηνιηζκόο, αλάδεημε ηδεώλ, αλαδόκεζε ηδεώλ,
εθαξκνγή, αλαζθόπεζε. Καηεπζπλόκελε αλαθάιπςε
Δηαζεκαηηθή – νιηζηηθή πξνζέγγηζε (project)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ
Εηζήγεζε
Επίδεημε
Εξσηήζεηο-Απαληήζεηο
Μειέηε θεηκέλνπ από δηδαθηηθό εγρεηξίδην
Γξαθή καζήκαηνο (πεξίιεςε, δηάινγνο,
ζπκπέξαζκα, ηδέεο)
Αιιεινδηδαθηηθή
Σσθξαηηθνί δηάινγνη (καηεπηηθή κέζνδνο)
Εξγαζία ζε νκάδεο (ζπλεξγαηηθή κάζεζε)
Μάζεζε κε δηεξεύλεζε (π.ρ. πείξακα)
Μάζεζε κε αλαθάιπςε (δηεπθόιπλζε –
θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε)
Επίιπζε πξνβιήκαηνο (νη λέεο γλώζεηο
απνθηνύληαη κέζα από ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο)

Σρέδηα εξγαζίαο (project)

Σπδήηεζε
Καηαηγηζκόο ηδεώλ (brain storming)
Πξνζνκνίσζε
Μειέηε πεξίπησζεο
Αλάιπζε πεξίπησζεο
Αληηπαξαζέζεηο (debate)
Έξεπλα πεδίνπ
Παηρλίδη ξόισλ
Χάξηεο ελλνηώλ (concept map)
Απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε

