Φυλλάδιο
Τρόποι για να ανακαλύψετε το δικό σας στυλ μάθησης ανάλογα με το ποιες
τεχνολογίες χρησιμοποιείτε (Κεφάλαια 6-11, Laurillard, 2012)

Στυλ Μάθησης

Απόκτηση
γνώσης

Συζήτηση

Έρευνα

Εξάσκηση

Συνεργασία

Παραδοσιακός Τρόπος

Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάζοντας βιβλία, δοκίμια.
Παρακολουθώντας
τις
παρουσιάσεις των καθηγητών και
τις διαλέξεις.
Βλέποντας μια αναπαράσταση ή
συμμετέχοντας σε τάξεις με
ειδικούς εκπαιδευτές.

Διαβάζοντας διάφορες πηγές πολυμέσων,
ιστοσελίδες, ψηφιακά αρχεία και διαδικτυσκές
πηγές.
Ακούγοντας
ραδιοφωνικές
μεταδόσεις,
διαδικτυακές μεταδόσεις.
Παρακολουθώντας κινούμενα σχέδια, βίντεο.

Εργαστήρια, ιδιωτικά μαθήματα,
σεμινάρια (με τους μαθητές να
συμμετέχουν
σε
συζητήσεις),
συζητήσεις σε ομάδες, συζητήσεις
στην τάξη.

Διαδικτυακά μαθήματα, ιδιαίτερα μαθήματα,
σεμινάρια,
ανταλλαγή
ηλεκτρονικών
μηνυμάτων,
εργαλεία
διαδικτυακών
συσκέψεων (ταυτόχρονες και ασύγχρονες).

Χρησιμοποιώντας
γραπτούς
οδηγούς μελέτης;
Ανάλυση ιδεών και πληροφοριών
με διάφορα υλικά και πόρους.
Χρησιμοποιώντας
πληροφορίες/δεδομένα
από
βιβλία, ανθρώπους, εκπαιδευτικές
εκδρομές για ανάλυση θεμάτων.
Συγκρίνοντας
κείμενα,
αναζητώντας και αξιολογώντας
κριτικά πληροφορίες και ιδέες που
λαμβάνονται.

Χρήση διαδικτυακών συμβουλών και οδηγιών.
Ανάλυση ιδεών και πληροφοριών από διάφορες
ψηφιακές πηγές.
Χρήση ψηφιακών εργαλείων για συλλογή και
ανάλυση δεδομένων.
Σύγκριση κειμένων στο διαδίκτυο και χρήση
ψηφιακών εργαλείων για αναζήτηση και
αξιολόγηση πληροφοριών και ιδεών.

Κάνοντας μικρές ασκήσεις για
εξάσκηση.
Χρήση εργαλείων.
Συμμετοχή σε έργα που βασίζονται
σε
πρακτική
εξάσκηση,
σε
εργαστήρια,
εκπαιδευτικές
εκδρομές, παιχνίδια ρόλων.

Χρήση ψηφιακών εργαλείων, μοντέλων,
προσομοιώσεων, διαδικτυακών παιχνιδιών,
προγράμματος ‘Μicroworlds’, εργαστηρίων και
εκπαιδευτικών
εκδρομών
με
εικονική
πραγματικότητα, διαδικτυακών ασκήσεων με
παιχνίδια ρόλων.

Μικρές ομαδικές εργασίες, όπου
συζητιούνται όλες οι απόψεις για
να βρεθεί ένα κοινό σημείο.

Μικρές ομαδικές εργασίες μέσω διαδικτυακών
φόρουμ, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων,
κλπ. όπου θα συζητιούνται όλες οι απόψεις για
να βρεθεί ένα κοινό σημείο.
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Εφαρμογή

Εφαρμογή των όσων μάθατε σε
προτάσεις, εκθέσεις, αναφορές,
λογαριασμούς, σχέδια, γραφικές
παραστάσεις
επίδοσης,
χειροποίητα
αντικείμενα,
κινούμενα σχέδια, μοντέλα και
βίντεο.

Εφαρμογή και αποθήκευση ψηφιακών αρχείων,
σχεδίων, γραφικών παραστάσεων επίδοσης,
χειροποίητων
αντικειμένων,
κινούμενων
σχεδίων, μοντέλων, πηγών, διαφανειών,
φωτογραφιών,
βίντεο,
ιστολογίων
και
ηλεκτρονικών πορτφόλιο.
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