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Ενδεικτικές ερωτήσεις
1. Να περιγράψετε μια διδακτική δραστηριότητα βασισμένη στον
εποικοδομισμό (κονστρουκτιβισμό).
2. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο εποικοδομιστικόκονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας;
3. Ποιος είναι ο ρόλος του μαθητή στο συμπεριφοριστικό-μεταδοτικό
μοντέλο διδασκαλίας;
4. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της διδασκαλίας που ακολουθεί την Κριτική
Παιδαγωγική;
5. Τα Αναλυτικά Προγράμματα που ακολουθούν το Μοντέλο ∆ιαδικασίας
ταιριάζουν σε συγκεντρωτικά ή σε αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά
συστήματα; Αιτιολόγηση.
6. Να αναφέρετε 2 λόγους για τους οποίους το συμπεριφοριστικόμεταδοτικό μοντέλο διδασκαλίας έχει επικρατήσει εδώ και πολλά χρόνια
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
7. Ποια διδακτική μέθοδος κυρίως χρησιμοποιείται στο συμπεριφοριστικόμεταδοτικό μοντέλο διδασκαλίας;
8. Γράψτε ένα παράδειγμα διαθεματικής διδασκαλίας.
9. Τι σημαίνει «βιωματική μάθηση»; Γράψτε ένα παράδειγμα.
10. Να αναφέρετε 2 τρόπους εναλλακτικής αξιολόγησης του μαθητή (πέρα
από το τεστ, διαγώνισμα και την προφορική εξέταση από τον καθηγητή).
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μα Αδειοδό
ότησης
Σημείωμ
Το παρόν υλικό δια
ατίθεται με τους όρουςς της άδεια
ας χρήσης Creative Com
mmons Αναφ
φορά, Μη
ή Χρήση, Όχχι Παράγωγο Έργο 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδδοση. Εξαιρούνται τα
Εμπορική
αυτοτελή
ή έργα τρίτω
ων π.χ. φωτογγραφίες, δια
αγράμματα κ.λ.π.,
κ
τα οποία εμπεριέέχονται σε αυτό και τα
οποία αναφέρονται μαζί
μ με τους όρους χρήσ ης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργω
ων Τρίτων».

[1] http:///creativecom
mmons.org/llicenses/by‐nnc‐nd/4.0/

Ως Μη Εμ
μπορική ορίζζεται η χρήσ
ση:


π
που δεν περ
ριλαμβάνει άμεσο ή έμ
μμεσο οικον
νομικό όφελος από τηην χρήση το
ου έργου,
γγια το διανομέα του έργ
γου και αδειιοδόχο



π
που δεν πεεριλαμβάνει οικονομικκή συναλλα
αγή ως προϋπόθεση
π
η για τη χρήση ή
π
πρόσβαση στο
σ έργο



π
που δεν προ
οσπορίζει στο
σ διανομέ α του έργου
υ και αδειοδ
δόχο έμμεσοο οικονομικ
κό όφελος
(π
π.χ. διαφημ
μίσεις) από την προβολλή του έργο
ου σε διαδικτυακό τόποο

Ο δικαιο
ούχος μπορεεί να παρέχχει στον αδεειοδόχο ξεχχωριστή άδεεια να χρησσιμοποιεί το έργο για
εμπορική
ή χρήση, εφό
όσον αυτό το
ου ζητηθεί.

Διατήρη
ηση Σημειωμάτων
Οποιαδή
ήποτε αναπ
παραγωγή ή διασκευή ττου υλικού θα
θ πρέπει να
ν συμπεριλλαμβάνει:


το Σημείωμα
α Αναφοράς
ς



το Σημείωμα
α Αδειοδότη
ησης



τη δήλωση ∆ιατήρησης
∆
ς Σημειωμάττων



το Σημείωμα
α Χρήσης Έργων
Έ
Τρίτω
ων (εφόσον
ν υπάρχει)

μαζί με το
ους συνοδευ
υόμενους υπ
περσυνδέσμοους.

Χρημα
ατοδότησ
ση
•

ΤΤο παρόν εκκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθείί στα πλαίσιια του εκπα
αιδευτικού έργου
έ
του
δ
διδάσκοντα.

•

ΤΤο έργο «Ανοικτά Ακαδη
ημαϊκά Μαθθήματα στο Πανεπιστήμ
μιο Κρήτης» έχει χρημα
ατοδοτήσει
μ
μόνο τη αναδ
διαμόρφωση
η του εκπαιδδευτικού υλικκού.

•

ΤΤο έργο υλοποιείται στο
ο πλαίσιο τοου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσ
ση και Δια
Β
Βίου Μάθησ
ση» και συγχχρηματοδοτεείται από τη
ην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕυρωπαϊκό Κοινωνικό
ΤΤαμείο) και από
α εθνικούςς πόρους.
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