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Περίλθψθ 

Τα τεχνολογικά μζςα που μποροφν να προςφζρουν χριςιμεσ 

υπθρεςίεσ ςτο εκπαιδευτικό ζργο εξελίςςονται με αλματϊδεισ 

ρυκμοφσ και μαηί τουσ αλλάηει και ο τρόποσ που προτιμοφν να 

μακαίνουν οι μακθτζσ. Χρθςιμοποιϊντασ ςαν οδθγό μελζτεσ που 

υποδεικνφουν ότι υπάρχει βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ αν θ διαδικαςία 

τθσ διδαςκαλίασ λαμβάνει υπόψθ τα ξεχωριςτά μακθςιακά ςτυλ του 

κάκε μακθτι, κελιςαμε να διερευνιςουμε κατά πόςο θ εκπαίδευςθ 

με τθ χριςθ LMS/CMS που ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψθ τα 

ξεχωριςτά μακθςιακά ςτυλ των εκπαιδευομζνων επθρεάηει τα 

μακθςιακά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ με τον 

παραδοςιακό τρόπο και τι επίδραςθ ζχει αυτοφ του είδουσ θ 

εκπαίδευςθ ςτθν αυτοαποτελεςματικότθτα των ςυμμετεχόντων 

μακθτϊν.  

Ζτςι οργανϊκθκε μια ζρευνα με δείγμα 27 μακθτζσ ιδιωτικισ ςχολισ 

που προςφζρει τεχνολογικι εκπαίδευςθ ςε παιδιά και εφιβουσ. 

Αυτοί οι 27 μακθτζσ χωρίςτθκαν ςε 2 ομάδεσ, τθν ομάδα ελζγχου με 

7 μακθτζσ και τθν πειραματικι ομάδα με 20 μακθτζσ. 

H όλθ ζρευνα ζγινε με τθν χριςθ τθσ εκπαιδευτικισ πφλθσ i-Cosmos 

που αποτελείται από τθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ 

Moodle και τθν πλατφόρμα ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ Webex.  

Για τισ ανάγκεσ του πειράματοσ χρθςιμοποιικθκε και αξιοποιθκικαν 

οι δυνατότθτεσ μόνο του αςφγχρονου τμιματοσ του i-Cosmos 

(Moodle), όπου κατ’ αρχάσ με κατάλλθλα ερωτθματολόγια 

διαπιςτϊκθκε το μακθςιακό ςτυλ των ςυμμετεχόντων. Ακολοφκωσ 

διερευνικθκε θ αυτοαποτελεςματικότθτα των ςυμμετεχόντων 

κακϊσ και οι πρότερεσ γνϊςεισ ςε ζνα τεχνολογικό αντικείμενο 

(Δθμιουργία, τροποποίθςθ Γραφθμάτων). Στθ ςυνζχεια θ ομάδα 

ελζγχου διδάχτθκε το αντικείμενο από τθν εκπαιδεφτριά τουσ ςτθν 

τάξθ, ενϊ θ πειραματικι ομάδα παρακολοφκθςε, ειδικά 

καταςκευαςμζνα για τισ ανάγκεσ αυτισ τθσ ζρευνασ, διαδραςτικά 



4 

μακθςιακά αντικείμενα προςαρμοςμζνα ςτο ςτυλ μάκθςθσ του 

κάκε ςυμμετζχοντα. Κατόπιν διερευνικθκαν εκ νζου οι γνϊςεισ τουσ 

ςτο διδαχκζν αντικείμενο κακϊσ και θ αυτοαποτελεςματικότθτά 

τουσ. 

Συγκεντρϊνοντασ αυτά τα αποτελζςματα αξιολογικθκε ότι θ μζςω 

LMS/CMS προςαρμοςμζνθ εκπαίδευςθ ςτο μακθςιακό ςτυλ του 

κάκε μακθτι, επιτυγχάνει ιςότιμα μακθςιακά αποτελζςματα με τθν 

παραδοςιακι μζκοδο διδαςκαλίασ όπωσ επίςθσ διαπιςτϊκθκε ότι 

λόγω τθσ πολφ ςφντομθσ διάρκειασ αυτισ τθσ ζρευνασ δεν 

παρατθρικθκε αφξθςθ τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ. 
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1. Ειςαγωγι 

1.1 Σα ςτυλ μάκθςθσ, θ αυτό-αποτελεςματικότθτα και ο ςτόχοσ 
τθσ εργαςίασ 

Τα ςτυλ μάκθςθσ είναι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ι τρόποι 

μάκθςθσ. Ρεριλαμβάνουν παιδαγωγικζσ μεκόδουσ, κυρίωσ 

εξατομικευμζνεσ, που επιτρζπουν ςε ζνα άτομο να μακαίνει 

καλφτερα. Είναι ευρζωσ διαδεδομζνο ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι 

προτιμοφν κάποια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο αλλθλεπίδραςθσ, 

κατανόθςθσ, και επεξεργαςίασ ερεκιςμάτων ι πλθροφοριϊν.  

Υπάρχουν πολλζσ προτάςεισ ςτθ κεωρία των ςτυλ μάκθςθσ που 

λαμβάνουν υπόψθ των τρόπο που αποκτοφν τθ γνϊςθ οι μακθτζσ. 

Ρολλζσ από αυτζσ ζχουν ομοιότθτεσ μεταξφ τουσ και τα διάφορα 

μοντζλα είναι ςυνζχειεσ προθγοφμενων προςεγγίςεων. Μία από τισ 

πιο ευρζωσ γνωςτζσ κεωρίεσ που ζχουν αξιολογθκεί κετικά είναι το 

μοντζλο ςτυλ μάκθςθσ των Dunn και Dunn, ζνα μοντζλο VAK, 

Οπτικισ, Ακουςτικισ και Κιναιςκθτικισ μάκθςθσ(Dunn). Αυτό το 

μοντζλο χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτα ςχολεία των Ηνωμζνων 

Ρολιτειϊν, και ζχουν γίνει πάνω από εκατόν εβδομιντα 

δθμοςιευμζνεσ ζρευνεσ που αναφζρονται ςε αυτό το μοντζλο. Οι 

ζρευνεσ καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ μάκθςθ που βαςίηεται 

ςτισ προτιμιςεισ των μακθτϊν ανάλογα με το ςτυλ μάκθςθσ τουσ, 

μαηί με τθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου, βελτιϊνει τισ μακθςιακζσ 

και ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ και τάςεισ των μακθτϊν.  

Ζνα όμωσ εξαιρετικά ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ είναι θ ζλλειψθ κινιτρων από πλευράσ οριςμζνων 

μακθτϊν και θ ςυνεπακόλουκθ αδιαφορία τουσ για το μάκθμα. Η 

εκπαιδευτικι ψυχολογία, με τθν ζρευνα πάνω ςτα κίνθτρα των 

μακθτϊν τα τελευταία χρόνια, ζχει εξθγιςει αρκετά ικανοποιθτικά 

πολλζσ από αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ. Μία από τισ κεωρίεσ των 

κινιτρων, που ζχει ςε βάκοσ ερευνθκεί, περιςτρζφεται γφρω από τθ 
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κεωρία τθσ αυτό-αποτελεςματικότθτασ (self-efficacy) του Bandura 

και επιχειρεί να εξθγιςει πολλζσ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ ςυμμετοχισ 

των μακθτϊν, ενϊ παράλλθλα προτείνει τρόπουσ βελτίωςθσ αυτισ 

τθσ κατάςταςθσ. 

Μζςα από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε ζνα κζντρο 

εκμάκθςθσ υπολογιςτϊν ςτθν Ελλάδα, ζγινε μια προςπάκεια να 

μελετθκοφν οι κετικζσ επιδράςεισ που ζχει, θ προςαρμοςμζνθ ςτα 

ςτυλ μάκθςθσ διδαςκαλία, ςτθν αφομοίωςθ των διαφόρων 

αντικειμζνων από τουσ μακθτζσ, κακϊσ και τον πικανό αντίκτυπό 

που ζχει, αυτι θ διδαςκαλία, ςτθν αυτοαποτελεςματικότθτα τουσ.  

Τζτοιου είδουσ κετικζσ επιδράςεισ είναι και οι παρακάτω : θ κεωρία 

των ςτυλ μάκθςθσ προβάλει τον πολφπλευρο μακθτοκεντρικό τρόπο 

διδαςκαλίασ μζςα από ςτρατθγικζσ που μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν εποικοδομθτικζσ. Τζτοιεσ ςτρατθγικζσ προςκαλοφν 

τουσ μακθτζσ να δθμιουργιςουν και να κατακτιςουν τθ γνϊςθ μζςα 

από τισ δικζσ τουσ μακθςιακζσ προτιμιςεισ και τισ δικζσ τουσ 

μοναδικζσ ικανότθτεσ. Με τα μοντζλα των ςτυλ μάκθςθσ δίνεται θ 

ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να γνωρίςουν τισ δυνατότθτεσ τουσ, πράγμα 

που αποτελεί πρόκλθςθ για αυτοφσ και τουσ δίνει μεγαλφτερθ 

αυτοπεποίκθςθ. Αναγνωρίηοντασ ο μακθτισ τθ δικι του αξία και τθν 

αξία των άλλων βιϊνει τον ιςότιμο ρόλο του και τθν προςφορά ςτο 

κοινωνικό ςφνολο. Επίςθσ οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τισ 

επιμζρουσ ικανότθτζσ τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και ότι 

εργαηόμενοι με τουσ άλλουσ ςυμμακθτζσ τουσ μποροφν να 

αναπτφξουν ικανότθτεσ που ςτισ οποίεσ υςτεροφν. Οι ομαδικζσ 

εργαςίεσ τονϊνουν το ομαδικό πνεφμα κι ο κακζνασ αναλαμβάνει 

υπεφκυνα το ρόλο που του ταιριάηει. Πταν οι μακθτζσ δθμιουργοφν 

οι ίδιοι το αντικείμενο διδαςκαλίασ και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ 

διαδικαςία τθσ ανάπτυξισ του, είναι φυςικό να μακαίνουν πολφ πιο 

αποτελεςματικά. Μόνο που πρζπει να γνωρίςουν πολφ καλά το 
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αντικείμενο διδαςκαλίασ πριν δθμιουργιςουν κάτι που κα βοθκά 

τουσ άλλουσ ςτθν εκμάκθςθ του.  

Επόμενοσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι να δϊςει μια ϊκθςθ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ να λαμβάνουν υπόψθ το ςτυλ μάκθςθσ των 

μακθτϊν τουσ και να προςαρμόηουν τισ μεκόδουσ τθσ τάξθσ τουσ για 

να ταιριάηουν καλφτερα ςτο ςτυλ μάκθςθσ του κάκε μακθτι. Με τθ 

βοικεια των ςφγχρονων μζςων διδαςκαλίασ κα κάνουν τθ 

διδαςκαλία πολυδιάςτατθ και ελκυςτικότερθ προσ του μακθτζσ 

μετατρζποντασ τουσ από απλοφσ κεατζσ ςε κφριουσ πρωταγωνιςτζσ 

τθσ διδαςκαλίασ μζςα ςτθν τάξθ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

δαπανοφν λιγότερο χρόνο για να κατατάςςουν βακμολογικά και 

βακμοκθρικά τα παιδιά και περιςςότερο για να τα βοθκοφν να 

εντοπίςουν τισ φυςικζσ τουσ τάςεισ και ςτυλ, και τα ιδιαίτερα 

χαρίςματα τουσ και να τα καλλιεργοφν. Άλλωςτε από τουσ βαςικοφσ 

ρόλουσ ενόσ εκπαιδευτικοφ είναι να κακοδθγεί τα παιδιά πϊσ να 

μακαίνουν και τα παιδιά κα βρουν αυτό που τα ενδιαφζρει μόνα 

τουσ.  

1.2 Η καινοτομία τθσ εργαςίασ  

Η καινοτομία τθσ εργαςίασ μασ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι για τθ 

ζρευνα χρθςιμοποιικθκε ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικι μάκθςθσ , το i-

cosmos , το οποίο αποτελείται από τθν πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

εκπαίδευςθσ Moodle και τθν πλατφόρμα ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ 

WebEx και ςτο ότι καταςκευάςτθκαν και χρθςιμοποιθκικαν 

διαδραςτικά μακθςιακά αντικείμενα προςαρμοςμζνα ςτο 

μακθςιακό ςτυλ των ςυμμετεχόντων γεγονόσ το οποίο ςυνάδει με 

παρατθροφμενο γενικότερο διεκνζσ ενδιαφζρον ςτθν παραγωγι 

εξατομικευμζνου υλικοφ για περιβάλλοντα θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 
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1.3 Ερευνθτικζσ υποκζςεισ. 

 Η διδαςκαλία μζςω προςαρμοςμζνων ςεναρίων για το κάκε 

ςτυλ μάκθςθσ ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ του επιπζδου μάκθςθσ. 

 Η ανάπτυξθ του επιπζδου μάκθςθσ βάςει διδαςκαλίασ που 

χρθςιμοποιεί προςαρμοςμζνα ςενάρια ςτα ςτυλ μάκθςθσ, 

αυξάνει και το επίπεδο αυτοαποτελεςματικότθτασ. 

1.4 Οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 

Το κυρίωσ μζροσ τθσ εργαςίασ ξεκινάει με το δεφτερο κεφάλαιο 

όπου αναλφεται θ ζννοια τθσ αυτό-αποτελεςματικότθτασ των 

εκπαιδευομζνων κακϊσ και οι διάφορεσ κεωρίεσ που αφοροφν τα 

ςτυλ μάκθςθσ, με κυριότερο το μοντζλο VAK ακουςτικισ, οπτικισ 

και κιναιςκθτικισ μάκθςθσ. Τα ςτοιχεία του μοντζλου αυτοφ 

παρουςιάηονται πολφ αναλυτικά κακϊσ αυτό το μοντζλο κα 

χρθςιμοποιθκεί αργότερα ςτθν ζρευνα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ περιγράφεται θ ζρευνα που 

πραγματοποιείται ςτο κζντρο εκμάκθςθσ υπολογιςτϊν. 

Συγκεκριμζνα, παρουςιάηεται το δείγμα τθσ ζρευνασ, το υλικό, τα 

ερευνθτικά περιβάλλοντα και τα ερωτθματολόγια που 

χρθςιμοποιικθκαν ενϊ ςτθ ςυνζχεια καταγράφονται ζνα ζνα τα 

βιματα που ακολουκοφνται για τθν ολοκλιρωςι τθσ. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο αναλφονται τα αποτελζςματα που 

προκφπτουν, τόςο περιγραφικά όςο και με τθ χριςθ των 

κατάλλθλων διαγραμμάτων, ζτςι ϊςτε να είναι αρκετά εφκολθ θ 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων , τα οποία παρατίκενται ςτο τελευταίο 

κεφάλαιο, το κεφάλαιο 5.  
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2. Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

2.1 Αυτο-αποτελεςματικότθτα 

Η ζλλειψθ κινιτρων από πλευράσ οριςμζνων μακθτϊν και θ 

ςυνεπακόλουκθ αδιαφορία τουσ για το μάκθμα είναι ζνα γενικό 

πρόβλθμα που απαντάται ςε όλα τα ςχολεία. Η εκπαιδευτικι 

ψυχολογία, με τθν ζρευνα πάνω ςτα κίνθτρα των μακθτϊν τα 

τελευταία χρόνια, ζχει εξθγιςει αρκετά ικανοποιθτικά πολλζσ από 

αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ και προτείνει διάφορεσ λφςεισ ςτο δάςκαλο, 

προκειμζνου να αποφφγει τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ από τθν πλευρά 

των μακθτϊν. Μία από τισ κεωρίεσ των κινιτρων, που ζχει ςε βάκοσ 

ερευνθκεί, περιςτρζφεται γφρω από τθ κεωρία τθσ αυτό-

αποτελεςματικότθτασ (self-efficacy) του Bandura και επιχειρεί να 

εξθγιςει πολλζσ περιπτϊςεισ ζλλειψθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν, 

ενϊ παράλλθλα προτείνει τρόπουσ βελτίωςθσ αυτισ τθσ 

κατάςταςθσ. 

Ο Bandura ορίηει τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα ωσ τθν πίςτθ που 

ζχει ζνα άτομο ότι διακζτει τισ ικανότθτεσ να εκτελζςει ζνα 

ςυγκεκριμζνο ζργο υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ. Η ζννοια τθσ αυτό-

αποτελεςματικότθτασ δεν υποδθλϊνει τισ πραγματικζσ ικανότθτεσ 

που μπορεί να ζχει ζνα άτομο, αλλά το βακμό τθσ πίςτθσ του 

ατόμου ςτισ ικανότθτζσ του.(Bandura, 1997) Ο όροσ ςυγκεκριμζνο ζργο 

αναφζρεται όχι ςε κάποιο μάκθμα, όπωσ θ Γλϊςςα ι τα 

Μακθματικά, αλλά ςε μια ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα: λόγου χάρθ 

ςτθν εφρεςθ του υποκειμζνου ςε μια πρόταςθ ι ςτθν 

πραγματοποίθςθ μιασ αρικμθτικισ πράξθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ 

ςυνκικεσ δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

παρουςιάηεται θ δραςτθριότθτα. Αυτό αποτελείται από το δάςκαλο, 

τθν τάξθ, τουσ μακθτζσ, τθν παρουςία τρίτων προςϊπων κ.λπ. Το 

πλαίςιο παίηει ςθμαντικό ρόλο, γιατί ζνασ μακθτισ μπορεί να 

εκτελεί με ευκολία τθν πράξθ τθσ διαίρεςθσ μζςα ςτθν τάξθ με τουσ 



13 

ςυμμακθτζσ και το δάςκαλό του, αλλά με τθν παρουςία κάποιου 

τρίτου προςϊπου να δυςκολεφεται. 

Ο Bandura υποςτθρίηει πωσ θ αυτό-αποτελεςματικότθτα κάποιου 

μακθτι κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τθν επίδοςι του ςτο ςχολείο, 

κακϊσ και τθ ςυμμετοχι του ςτο μάκθμα. Θεωρεί, δθλαδι, ότι οι 

μακθτζσ που πιςτεφουν ότι μποροφν να τα καταφζρουν ςε μια 

δραςτθριότθτα υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ (αυτοί που ζχουν 

δθλαδι υψθλι αυτό-αποτελεςματικότθτα) κα είναι και αυτοί που, 

όχι μόνο κα τα καταφζρουν καλφτερα, αλλά κα επιδείξουν και τθ 

μεγαλφτερθ υπομονι, προςπάκεια, ςυγκζντρωςθ και ενδιαφζρον, 

ενϊ κα αποδϊςουν και μεγάλθ αξία ςτθ δραςτθριότθτα(Bandura, 1997) 

.Ακόμα, ςε περίπτωςθ που κα ςυναντιςουν δυςκολίεσ κα 

αναηθτιςουν χωρίσ αναςτολζσ βοικεια από τουσ ςυμμακθτζσ ι το 

δάςκαλό τουσ. Επιπλζον, οι ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ κα επιηθτοφν τισ 

δφςκολεσ και όχι τισ εφκολεσ δραςτθριότθτεσ(Zimmerman J. B., 2000). 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι μακθτζσ που ζχουν χαμθλι αυτό-

αποτελεςματικότθτα (δθλαδι αυτοί που δεν πιςτεφουν ότι μποροφν 

να φζρουν ςε πζρασ κάποια δραςτθριότθτα) προςπακοφν να 

ξεφφγουν από το μακθςιακό ζργο με κάκε δυνατό τρόπο. Ζτςι, 

αποφεφγουν κάκε εμπλοκι τουσ ςε αυτό, φλυαροφν με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, βαριοφνται, χαηεφουν κ.α. προκειμζνου να φανεί 

ότι δεν τα κατάφεραν επειδι δεν προςπάκθςαν, κι όχι επειδι δεν 

μποροφςαν να τα καταφζρουν. Αλλά, ακόμα και αν αςχολθκοφν, κα 

προςπακιςουν να διαλζξουν τισ εφκολεσ και όχι τισ δφςκολεσ 

δραςτθριότθτεσ, κα επιδείξουν μικρι υπομονι, προςπάκεια, 

ςυγκζντρωςθ και ενδιαφζρον, ενϊ κα αποδϊςουν μικρι αξία ςτθ 

δραςτθριότθτα. Ακόμα, οι ςτρατθγικζσ που κα χρθςιμοποιιςουν κα 

είναι χαμθλότερθσ ποιότθτασ από αυτζσ που χρθςιμοποιοφν οι 

ςυμμακθτζσ τουσ με υψθλι αυτοεκτίμθςθ. Επιπρόςκετα, 

ενδιαφζρονται περιςςότερο για το βακμό και όχι για τθ μάκθςθ και, 
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παρ’ ότι δυςκολεφονται πολφ, δεν κα αναηθτιςουν βοικεια από το 

δάςκαλό τουσ ι κάποιο μακθτι (Zimmerman J. B., 2000). 

Η αυτό-αποτελεςματικότθτα ενόσ μακθτι κατά τον Bandura μπορεί 

να αλλάξει. Η αφξθςι τθσ, ςφμφωνα με πλθκϊρα ερευνϊν, κα 

επιφζρει και αφξθςθ τόςο ςτθ ςυμμετοχι ςτο μάκθμα όςο και ςτθν 

επίδοςθ. Η μζκοδοσ που γενικά ακολουκείται είναι ότι ο μακθτισ ςε 

κάκε βιμα τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να γεφεται τθν επιτυχία. 

Ραρακάτω ακολουκοφν μερικζσ απλζσ οδθγίεσ ςχετικά με το πϊσ 

είναι δυνατό, με κάποιεσ αλλαγζσ ςτον τρόπο τθσ διδαςκαλίασ, να 

γίνει κάτι τζτοιο (Pintrich, 2003)(Woolfolk, 1998): 

Α) Θζςπιςθ τόχων 

Σε κάκε δραςτθριότθτα πρζπει να υπάρχουν ςτόχοι για τουσ 

μακθτζσ ςυγκεκριμζνοι, βραχυπρόκεςμοι και μζτριασ δυςκολίασ. 

Αυτό που τονίηεται ιδιαίτερα είναι ότι ςτουσ αδφναμουσ μακθτζσ 

πρζπει να αποφεφγουμε να δίνουμε εφκολεσ δραςτθριότθτεσ διότι 

τουσ εντείνουμε τθν πεποίκθςθ ότι δεν μποροφν να βελτιωκοφν. 

Αντίκετα, κάκε επιτυχία πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν καταβολι 

αντίςτοιχθσ προςπάκειασ, οφτωσ ϊςτε να ςυνδζςει το παιδί τθν 

επιτυχία με τθν προςπάκεια(Bandura, 1997)(Linnenbrink, 2003). 

Β) Αξιολόγθςθ 

Οι μακθτζσ πρζπει να πειςκοφν ότι θ ικανότθτα είναι κάτι που 

καλλιεργείται(Linnenbrink, 2003) . Για να γίνει αυτό, θ αξιολόγθςθ πρζπει 

να αλλάξει και να προςανατολιςτεί προσ τθ βελτίωςθ του μακθτι 

και όχι ςτθ ςφγκριςθ του μακθτι με τουσ ςυμμακθτζσ του(Bandura, 

1997)(Woolfolk, 1998). Για το ςτόχο αυτόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο 

φάκελοσ εργαςιϊν (Walker, 2003)(Woolfolk, 1998). Εκεί μπαίνουν ανά τακτά 

χρονικά διαςτιματα διάφορεσ εργαςίεσ του μακθτι. Ο ςτόχοσ είναι 

να ςυγκρίνει ο μακθτισ τισ παλιζσ με τισ νζεσ εργαςίεσ για να βλζπει 

τθν πρόοδό του, π.χ. τθ χριςθ των παραγράφων, τον τονιςμό όλων 
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των λζξεων, τθ χριςθ του διαλόγου ςτα δικά του αφθγθματικά 

κείμενα κ.α. Επικυμθτό είναι ο ίδιοσ ο μακθτισ να επιλζγει ποιεσ 

εργαςίεσ του κα μπαίνουν ςτο φάκελο και να ςθμειϊνει αν είναι 

δυνατό και τουσ λόγουσ επιλογισ του (μπορεί, λόγου χάρθ, να 

ξεχϊριςε αυτι τθν εργαςία, επειδι χρθςιμοποίθςε ςωςτά τισ 

παρομοιϊςεισ). Φυςικά, κα πρζπει να επιςθμαίνουμε ςτουσ 

μακθτζσ μασ με ςυγκεκριμζνεσ υποδείξεισ ποια ςθμάδια βελτίωςθσ 

να ψάχνουν.  

Άλλοσ τρόποσ είναι θ δθμιουργία μιασ κλίμακασ καταγραφισ τθσ 

προόδου του μακθτι. Ρ.χ. δίνουμε μία λίςτα με τρεισ ςτόχουσ ςε 

κάποιουσ μακθτζσ: να χρθςιμοποιοφν i) διάλογο, ii) εςωτερικό 

μονόλογο και iii) να γράφουν τα ςυναιςκιματα ιρωα ςτα δικά τουσ 

αφθγθματικά κείμενα. Οι μακθτζσ ξεκινοφν να κατακτιςουν αυτοφσ 

τουσ ςτόχουσ ζναν ζναν. Κάκε φορά που πετυχαίνουν κάποιον τον 

ςθμειϊνουν μόνοι τουσ ςτθ λίςτα προόδου. Μάλιςτα, μζςα από 

αυτι τθ λίςτα προόδου μπορεί ο μακθτισ να κζςει και τουσ δικοφσ 

του ςτόχουσ, που πρζπει να είναι και ο απϊτεροσ ςτόχοσ μασ(Schunk, 

Self-efficacy for reading and writing: influence of modeling, goal setting, and self-evaluation. 

, 2003) (Zimmerman J. B., 2000). 

Εδϊ κα μποροφςε να ειπωκεί ότι κα ιταν ορκότερο να 

προςπακιςουν οι μακθτζσ να πετφχουν και τουσ τρεισ ςτόχουσ 

ταυτόχρονα. Αυτό όμωσ κα ιταν καλφτερο να αποφεφγεται για δφο 

λόγουσ. Ρρϊτον, είναι αρκετά δυςκολότερο και ίςωσ τελικά 

αποτφχουν οι μακθτζσ και ζχουμε τα αντίκετα αποτελζςματα. 

Δεφτερον, και ςθμαντικότερο, αν οι μακθτζσ μάκουν να ανεβαίνουν 

τρεισ τρεισ τουσ ςτόχουσ, όποτε κατορκϊνουν να ανζβουν μόνο ζναν 

κα το κεωροφν αποτυχία και, ωσ εκ τοφτου, κα ζχουμε μείωςθ τθσ 

αυτό-αποτελεςματικότθτάσ τουσ(Bandura, 1997). 
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Γ) Ζπαινοσ 

Ο δάςκαλοσ πρζπει ςυνζχεια και με κάκε τρόπο να ενκαρρφνει τουσ 

μακθτζσ του και να δείχνει τθν πίςτθ του ς’ αυτοφσ(Bandura, 1997). Οι 

ζπαινοί μασ όμωσ δεν ενδείκνυται να είναι αόριςτοι και γενικοί όπωσ 

ζνα «Μπράβο!» ι ζνασ χαρακτθριςμόσ του τφπου «Ρολφ καλι 

δουλειά!» ι υπερβολικοί. Απεναντίασ, οφείλουμε να κάνουμε τθν 

ανατροφοδότθςθ ςυγκεκριμζνθ, να αναφζρει δθλαδι τουσ ςτόχουσ 

που πζτυχε ο μακθτισ αλλά και τουσ ςτόχουσ που απομζνουν και 

ςτουσ οποίουσ χρειάηεται να βελτιωκεί (Linnenbrink, 2003)(Pintrich, 2003). 

Τζλοσ απαιτείται να μθν κατακρίνουμε τουσ μακθτζσ μασ οφτε να 

υπογραμμίηουμε τα αρνθτικά τουσ ςτοιχεία ι ενδεχόμενεσ ατζλειζσ 

τουσ. Αν και είναι πολφ δφςκολο να πείςουμε κάποιον ότι είναι 

ικανόσ, είναι εξαιρετικά εφκολο να του ρίξουμε το θκικό με τα λόγια 

μασ (Bandura, 1997). 

Εκτόσ από το ςαφι ζπαινο ακόμα και θ απλι παρακολοφκθςθ και θ 

καταγραφι τθσ μακθςιακισ πορείασ φζρνουν αποτελζςματα. Αρκεί 

θ απλι ςθμείωςθ, από το μακθτι ι εμάσ, τθσ δουλειάσ τθσ θμζρασ, 

π.χ. λφςαμε 5, για να υπάρξει βελτίωςθ τόςο ςτθν αυτό-

αποτελεςματικότθτα όςο και ςτθν επίδοςθ(Schunk, Self-efficacy and 

achievement behaviours., 1989). 

Δ) Εκμάκθςθ τρατθγικϊν 

Για να αυξθκεί θ αυτό-αποτελεςματικότθτα του μακθτι χρειάηεται 

να διδαχκεί και κάποιεσ ςτρατθγικζσ, κακϊσ και το ποφ, το πότε και 

γιατί τισ χρθςιμοποιοφμε. Οι ςτρατθγικζσ μακαίνονται με άμεςο 

τρόπο, ζχοντασ ςαν πρότυπο μίμθςθσ εμάσ (Zimmerman J. B., 1974). Πταν 

αποφαςίςουμε να διδάξουμε μια ςτρατθγικι τθν εφαρμόηουμε 

πρϊτα οι ίδιοι. Επειδι οι μακθτζσ δεν διαβάηουν τθ ςκζψθ μασ, 

πρζπει να τθν εξωτερικεφουμε οφτωσ ϊςτε να κατανοοφν κάκε βιμα 

μασ. Ακόμα ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι να εξθγοφμε ςτα παιδιά ποιεσ 

δυςκολίεσ ςυναντιςαμε όταν αντιμετωπίςαμε για πρϊτθ φορά 
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τζτοια προβλιματα, τθν προςπάκεια που καταβάλαμε για τισ 

ξεπεράςουμε κακϊσ και τισ ςτρατθγικζσ που τελικά 

χρθςιμοποιιςαμε (Bandura, 1997)(Woolfolk, 1998). 

Για να μάκουν το ποφ, το πότε και το γιατί κάποιασ ςτρατθγικισ, 

πζρα από τισ δικζσ μασ ςυχνζσ επιςθμάνςεισ, απαιτείται οι μακθτζσ 

να ςτοχάηονται και πάνω ςτισ λφςεισ τουσ. Είναι αναγκαίο να 

γνωρίηουν τόςο πϊσ ζλυςαν το πρόβλθμα (ςυνειδθτοποίθςθ τθσ 

ςτρατθγικισ που εφάρμοςαν) όςο και γιατί πιςτεφουν ότι το ζλυςαν 

ςωςτά (επίγνωςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ ςτρατθγικισ). Αυτό 

μπορεί να γίνει με τθ βοικεια ερωτιςεων όπωσ «Ρϊσ ζλυςεσ αυτό 

το πρόβλθμα; Τι ζκανεσ; Ροια ςτρατθγικι χρθςιμοποίθςεσ;», «Γιατί 

μετά τισ διορκϊςεισ που ζκανεσ το κείμενο είναι καλφτερο;», «Ρϊσ 

ξζρεισ ότι θ ςτρατθγικι που χρθςιμοποίθςεσ είναι θ κατάλλθλθ;», 

«Το κόλπο αυτό δουλεφει και ςτα άλλα προβλιματα που 

ςυναντιςαμε ςιμερα; Ναι ι όχι και γιατί; Στο επόμενο πρόβλθμα 

μπορείσ να το χρθςιμοποιιςεισ;». Με αυτόν τον τρόπο ο μακθτισ 

αφενόσ κα καταλάβει πωσ θ επίδοςι του εξαρτάται από τθν 

προςπάκειά του και τθν κατάλλθλθ χριςθ των ςτρατθγικϊν και 

αφετζρου κα εξοικειωκεί με τθ χριςθ τουσ. Ράντωσ, αυτοφ του 

είδουσ θ ανατροφοδότθςθ δυςκολεφει πολφ τουσ μακθτζσ με 

χαμθλι αυτό-αποτελεςματικότθτα, άρα ο δάςκαλοσ πρζπει να 

επιδείξει μεγάλθ υπομονι(Boekaerts, 2002). Πποτε δε ζνασ μακθτισ 

χρθςιμοποιεί μια ςτρατθγικι, ο δάςκαλοσ πρζπει να τθν επιςθμαίνει 

και να τθν κατονομάηει. Τζλοσ, αν ζνασ μακθτισ δεν μπορεί να βρει 

ποια ςτρατθγικι πρζπει να χρθςιμοποιιςει, του τθν επιςθμαίνουμε 
(Schunk, Self-efficacy for reading and writing: influence of modeling, goal setting, and self-

evaluation. , 2003)(Walker, 2003)(Zimmerman J. B., 2000). 

Φυςικά θ αυτό-αποτελεςματικότθτα ζχει και κάποια όρια. Η 

επίδραςι τθσ εξαρτάται από τθν φπαρξθ των απαιτοφμενων 

δεξιοτιτων για τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν αξία που αποδίδει το 

άτομο ςτο ζργο. Αν τα παραπάνω υπάρχουν τότε θ καλλιζργειά τθσ 
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αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθ δουλειά μασ(Schunk, Self-efficacy 

and achievement behaviours., 1989). 

2.2 τυλ μάκθςθσ 

Τα ςτυλ μάκθςθσ είναι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ι τρόποι 

μάκθςθσ. Ρεριλαμβάνουν παιδαγωγικζσ μεκόδουσ, κυρίωσ 

εξατομικευμζνεσ, που επιτρζπουν ςε ζνα άτομο να μακαίνει 

καλφτερα. Είναι ευρζωσ διαδεδομζνο ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι 

προτιμοφν κάποια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο αλλθλεπίδραςθσ, 

κατανόθςθσ, και επεξεργαςίασ ερεκιςμάτων ι πλθροφοριϊν. Με 

βάςθ αυτι τθν ζννοια, θ ιδζα των εξατομικευμζνων ςτυλ μάκθςθσ 

προζρχεται από τθ δεκαετία του 1970, και ζχει αποκτιςει 

δθμοτικότθτα κατά τα τελευταία ζτθ. Ζχουν γίνει προτάςεισ ϊςτε οι 

εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπόψθ το ςτυλ μάκθςθσ των μακθτϊν 

τουσ και να προςαρμόηουν τισ μεκόδουσ τθσ τάξθσ τουσ για να 

ταιριάηουν καλφτερα ςτο ςτυλ μάκθςθσ του κάκε μακθτι. Αυτζσ οι 

προτάςεισ ζχουν ςχολιαςτεί ευρζωσ.  

Η κεωρία για τα ςτυλ μάκθςθσ άρχιςε με τον Carl Jung το 1927, ο 

οποίοσ επιςιμανε ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτον τρόπο που οι 

άνκρωποι αντιλαμβάνονται (θ αίςκθςθ ζναντι τθσ διαίςκθςθσ), ςτον 

τρόπο που παίρνουν αποφάςεισ (θ λογικι ςκζψθ ζναντι των 

ςυναιςκθμάτων) και ςτο πϊσ ενεργοφν ι αντιδροφν κατά τθν 

αλλθλεπίδραςι τουσ (θ εξωςτρζφεια ζναντι τθσ εςωςτρζφειασ). Οι 

Isabel Myers and Katherine Briggs, το 1977, εφάρμοςαν τθ δουλειά 

του Jung και επθρζαςαν μια γενιά από ερευνθτζσ ςτθν προςπάκειά 

τουσ να κατανοιςουν ςυγκεκριμζνεσ διαφορζσ ςτθν ανκρϊπινθ 

μάκθςθ. Με τθν ίδια περιοχι αςχολικθκαν οι David Kolb (1984) 

(David, 1984), Anthony Gregorc (1985), Kathleen Butler (1984), Bernice 

McCarthy (1982) και Harvey Silver and J. Robert Hanson (1995). Αν 

και οι κεωρθτικοί ερμθνεφουν τθν προςωπικότθτα με διαφορετικοφσ 

τρόπουσ, υπάρχουν δυο κοινζσ τάςεισ:  
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 Επικζντρωςθ ςτθ διαδικαςία: τα μοντζλα των ςτυλ μάκθςθσ 

τείνουν να ενδιαφζρονται για τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, για το 

πϊσ, δθλαδι, το άτομο αφομοιϊνει πλθροφορίεσ, ςκζφτεται γι’ 

αυτζσ και αξιολογεί τα αποτελζςματα.  

 Ζμφαςθ ςτθν ατομικότθτα: γενικά οι κεωρθτικοί των ςτυλ 

μάκθςθσ πιςτεφουν ότι θ μάκθςθ είναι ζνα προςωπικό 

αποτζλεςμα, μια ατομικι δράςθ ςκζψθσ και ςυναιςκιματοσ.  

Οι περιςςότεροι κεωρθτικοί δίνουν ζμφαςθ ςε τζςςερα ςτυλ:  

 Ακαδθμαϊκό. Το άτομο με γνωςτικό/ςχολαςτικό ςτυλ μάκθςθσ 

αφομοιϊνει ςταδιακά πλθροφορίεσ υπαρκτζσ/ ςτακερζσ, 

διαδοχικζσ/ διαδικαςτικζσ, και ςυναρμολογεί τθ γνϊςθ με 

κριτιριο τθ ςαφινεια και πρακτικότθτά τθσ.  

 Κατανόθςθσ. Το άτομο με ςτυλ μάκθςθσ κατανόθςθσ εςτιάηεται 

περιςςότερο ςτισ ιδζεσ και αφαιρζςεισ. Μακαίνει μζςω μιασ 

διαδικαςίασ ερωτιςεων, αιτιϊν και ελζγχου. Αξιολογεί τθ 

μάκθςθ με λογικά κριτιρια/ βακμοφσ και χρθςιμοποιεί τθν 

απόδειξθ.  

 Ατομικό. Το άτομο που εκφράηει ατομικότθτα ψάχνει για 

αναπαραςτάςεισ τθσ μάκθςθσ, χρθςιμοποιεί ευαιςκθςίεσ και 

ςυναιςκιματα για να προχωριςει ςε νζεσ ιδζεσ. Συναρμολογεί 

τθ διαδικαςία μάκθςθσ ςφμφωνα με τθ δικι του πρωτοτυπία 

και ικανότθτα για να ξαφνιάςει ι να απολαφςει.  

 Διαπροςωπικό. Το άτομο με διαπροςωπικό ςτυλ μάκθςθσ, όπωσ 

και το ςχολαςτικό άτομο, επικεντρϊνεται ςε ςτακερζσ, 

χειροπιαςτζσ πλθροφορίεσ. Ρροτιμά τθ μάκθςθ μαηί με άλλουσ 

και ςυναρμολογεί τθ μάκθςθ με βάςθ τον εαυτό του ςε ςχζςθ 

με τουσ άλλουσ.  

Το ςτυλ μάκθςθσ δεν ςτακεροποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ, 

αλλά εξελίςςεται με τθν θλικία και τισ νζεσ μακιςεισ. Σφμφωνα με 

τουσ Silver και Strong θ ποςοςτιαία ταξινόμθςθ των ανκρϊπων, που 



20 

υπερτεροφν ςε κάποιο από τα ςτυλ είναι: γνωςτικό/ ακαδθμαϊκό 

ςτυλ 35%, ςτυλ κατανόθςθσ 18%, ςτυλ ατομικισ μάκθςθσ 12% και 

διαπροςωπικό ςτυλ 35% (Silver H., 1997).  

Ρολλοί υποςτθρικτζσ των ςτυλ μάκθςθσ ςυμφωνοφν ότι όλα τα 

άτομα αναπτφςςουν και εφαρμόηουν ζνα μίγμα από ςτυλ ςτθν 

πορεία τθσ ηωισ και μάκθςισ τουσ. Τα περιςςότερα ςτυλ αλλάηουν 

και προςαρμόηονται προσ διάφορα περιεχόμενα ςε διαφορετικό 

βακμό. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 

ανακαλφψουν το ειδικό τουσ ςτυλ, κακϊσ και τθν ιςορροπία των 

ςτυλ που τουσ διακρίνουν.  

2.3  Σα βαςικότερα μοντζλα μάκθςθσ 

2.3.1 Σο μοντζλο του David Kolb 

Σφμφωνα με το μοντζλο εμπειρικισ μάκθςθσ του David Kolb 

(1984)(David, 1984), θ εμπειρικι μάκθςθ είναι μια διαδικαςία 

καταςκευισ γνϊςθσ μζςα από τζςςερισ τρόπουσ μάκθςθσ: α) 

ςυγκεκριμζνθ εμπειρία (concrete experience), β) ςχθματιςμό 

αφθρθμζνων εννοιϊν (abstract conceptualization), γ) 

αντανακλαςτικι παρατιρθςθ (reflective observation), και δ) ενεργό 

πειραματιςμό (active experimentation). 

Οι παραπάνω τρόποι μάκθςθσ αποδίδονται ςχθματικά μζςα ςτον 

εμπειρικό κφκλο μάκθςθσ. 
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Εικόνα 1 Εμπειρικόσ κφκλοσ μάκθςθσ 

Οι εκπαιδευόμενοι με προτίμθςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ εμπειρία 

μακαίνουν καλφτερα από παραδείγματα παρά από κεωρίεσ. 

Επιλζγουν τθ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ και ζχουν ανεπτυγμζνο το 

ςυναίςκθμα. Τουσ αρζςει να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και να 

εφαρμόηουν τισ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Είναι ακτιβιςτζσ, 

τουσ αρζςει θ πράξθ και θ εμπειρία. Γνωρίηουν εξ επαφισ τα 

πράγματα και όχι από περιγραφζσ (Atherton, 2005). 

Οι εκπαιδευόμενοι με προτίμθςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ εμπειρία 

μακαίνουν καλφτερα από παραδείγματα παρά από κεωρίεσ. 

Επιλζγουν τθ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ και ζχουν ανεπτυγμζνο το 

ςυναίςκθμα. Τουσ αρζςει να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ και να 

εφαρμόηουν τισ δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Είναι ακτιβιςτζσ, 

τουσ αρζςει θ πράξθ και θ εμπειρία. Γνωρίηουν εξ επαφισ τα 

πράγματα και από περιγραφζσ. Οι εκπαιδευόμενοι με 
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αντανακλαςτικι παρατιρθςθ κρίνουν όςα παρατθροφν προςεκτικά 

και προτιμοφν να μακαίνουν διατυπϊνοντασ κρίςεισ. Επιλζγουν 

παραδοςιακοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ, ακριβείσ και ςαφείσ 

παρουςιάςεισ εννοιϊν και βλζπουν τον κακθγθτι τουσ περιςςότερο 

ωσ αυκεντία παρά ωσ κακοδθγθτι. Είναι αντανακλαςτικοί, 

παρατθροφν και ςτοχάηονται. Μακαίνουν με τθ ςκζψθ και από 

ςυνυποδθλϊςεισ. 

Ο ςχθματιςμόσ αφθρθμζνων ιδεϊν απευκφνεται ςε 

μακθτευόμενουσ με ανεπτυγμζνθ τθν αναλυτικι και αφαιρετικι 

ικανότθτα, τθ λογικι ςκζψθ και τθν αναηιτθςθ αιτίων. Κατανοοφν 

περιςςότερο τθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ των εννοιϊν και των 

πραγμάτων και προτιμοφν να τα προςεγγίηουν κεωρθτικά, παρά να 

ςυμμετζχουν ςε πειράματα και προςομοιϊςεισ. Ζχουν αναπτυγμζνθ 

τθ λειτουργία τθσ ςκζψθσ. Είναι οι κεωρθτικοί, τουσ αρζςει να 

ανακαλφπτουν υποκείμενεσ ζννοιεσ, αιτίεσ και ςχζςεισ. Μακαίνουν 

κυρίωσ από περιγραφζσ και από κατανόθςθ των εννοιϊν (Atherton, 

2005). 

Ο ςχθματιςμόσ αφθρθμζνων ιδεϊν απευκφνεται ςε 

μακθτευόμενουσ με ανεπτυγμζνθ τθν αναλυτικι και αφαιρετικι 

ικανότθτα, τθ λογικι ςκζψθ και τθν αναηιτθςθ αιτίων. Κατανοοφν 

περιςςότερο τθ ςυμβολικι αναπαράςταςθ των εννοιϊν και των 

πραγμάτων και προτιμοφν να τα προςεγγίηουν κεωρθτικά, παρά να 

ςυμμετζχουν ςε πειράματα και προςομοιϊςεισ. Ζχουν αναπτυγμζνθ 

τθ λειτουργία τθσ ςκζψθσ. Είναι οι κεωρθτικοί, τουσ αρζςει να 

ανακαλφπτουν υποκείμενεσ ζννοιεσ, αιτίεσ και ςχζςεισ. Μακαίνουν 

κυρίωσ από περιγραφζσ και από κατανόθςθ εννοιϊν. Οι 

εκπαιδευόμενοι με ενεργό πειραματιςμό αρζςκονται ςτθν ενεργι 

ςυμμετοχι ςε πειράματα και μακαίνουν καλφτερα όταν ενεργοφν με 

άλλουσ και αναλαμβάνουν εργαςίεσ. Δεν τουσ αρζςουν οι 

κεωρθτικολογίεσ και ο παραδοςιακόσ τρόποσ διδαςκαλίασ με 

διαλζξεισ και μονολόγουσ και είναι περιςςότερο εξωςτρεφείσ. Είναι 
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πραγματιςτζσ, τουσ αρζςει να επιβεβαιϊνουν με δοκιμι τθ 

λειτουργία των πραγμάτων. Μακαίνουν χρθςιμοποιϊντασ κάτι και 

από ενδείξεισ(David, 1984). 

2.3.2  Σο μοντζλο των Honey και Mumford 

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 ο Peter Honey και ο Alan Mumford 

προςάρμοςαν το μοντζλο του David Kolb για να το χρθςιμοποιιςουν 

ςε ζνα πλθκυςμό από μεςαία και ανϊτερα ςτελζχθ επιχειριςεων. 

Δθμοςίευςαν τθν δικι τουσ εκδοχι του μοντζλου ςτα εγχειρίδια The 

Manual of Learning Styles (1982) και Using Your Learning Styles 

(1983). Δφο προςαρμογζσ ζγιναν ςτο βιωματικό μοντζλο του 

Kolb(David, 1984). Ρρϊτον, μετονομάςτθκαν τα ςτάδια του κφκλου ϊςτε 

να είναι ςφμφωνα με τθ διοικθτικζσ εμπειρίεσ τθσ λιψθσ 

αποφάςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων. Τα ςτάδια του μοντζλου 

των Honey και Mumford είναι:  

1. Ζχοντασ μια εμπειρία (Doing – Activist) 

2. Επανεξετάηοντασ τθν εμπειρία (Reviewing – Reflector) 

3. Βγάηοντασ ςυμπεράςματα από τθν εμπειρία (Concluding – 

Theorist) 

4. Σχεδιαςμόσ των επόμενων βθμάτων (Planning – Pragmatist) 

Δεφτερον, τα ςτυλ μάκθςθσ είναι άμεςα ευκυγραμμιςμζνα με τα 

ςτάδια του κφκλου και ονομάηονται «Ενεργθτικόσ» (Activist), 

«Ανακλαςτικόσ» (Reflector), «Θεωρθτικόσ» (Theorist) και 

«Ρραγματιςτισ» (Pragmatist). Αυτά κεωρείται ότι πρζπει να 

αποκτθκοφν ωσ προτιμιςεισ που είναι προςαρμόςιμεσ, είτε κατά 

βοφλθςθ είτε μζςω τθσ αλλαγισ των ςυνκθκϊν, παρά να είναι 

κακοριςμζνα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ. Το 

ερωτθματολόγιο των Honey και Mumford (Honey & Mumford 

Learning Styles Questionnaire (LSQ)) είναι ζνα εργαλείο αυτο- 

ανάπτυξθσ και διαφζρει από τισ λίςτεσ καταγραφισ των ςτυλ 

μάκθςθσ του Kolb (Kolb’s Learning Style inventory) καλϊντασ 
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διευκυντικά ςτελζχθ να ςυμπλθρϊςουν μία λίςτα από 

ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με τθν εργαςία τουσ χωρίσ να τουσ 

ρωτοφν άμεςα πϊσ μακαίνουν(David, 1984). Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν 

αυτο-εκτίμθςι τουσ, τα διευκυντικά ςτελζχθ ενκαρρφνονται να 

επικεντρωκοφν ςτθν ενίςχυςθ των μθ χρθςιμοποιοφμενων ςτυλ 

μάκθςθσ, προκειμζνου να είναι εφοδιαςμζνοι με ζνα ευρφ φάςμα 

κακθμερινϊν εμπειριϊν μάκθςθσ(Marilee, 2008). 

2.3.3 Άλλα μοντζλα 

Με ςτόχο να εξθγιςει τον λόγο για τον οποίο τα τεςτ επάρκειασ, οι 

ςχολικοί βακμοί, κακϊσ και οι επιδόςεισ ςτθν τάξθ ςυχνά 

αποτυγχάνουν να εντοπίςουν τθν πραγματικι ικανότθτα των 

μακθτϊν, ο Robert J. Sternberg απαρίκμθςε διάφορεσ γνωςτικζσ 

διαςτάςεισ ςτο βιβλίο του Thinking Styles (1997). Διάφορα άλλα 

μοντζλα χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για τθ διερεφνθςθ των ςτυλ 

μάκθςθσ όπωσ ο τφποσ δείκτθ Myers Briggs Type Indicator (MBTI) και 

θ αξιολόγθςθ DISC assessment. 

Μία από τισ πιο κοινά και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ 

κατθγοριοποιιςεισ των διαφόρων τφπων και ςτυλ μάκθςθσ είναι το 

μοντζλο VARK του Φλζμινγκ, το οποίο είναι διεφρυνςθ, των 

μοντζλων Νευρο-γλωςςικϊν προγραμματιςμϊν VAK (Fleming, 1992). 

Το μοντζλο VAK το δθμιοφργθςαν οι αμερικανοί ερευνθτζσ Rita και 

Ken Dunn και ονομάςτθκε ζτςι διότι εςτιάηει ςτο οπτικό, ακουςτικό 

και κιναιςκθτικό ςτυλ μάκθςθσ. Το μοντζλο χρθςιμοποιείται ευρζωσ 

ςτα ςχολεία των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ και ζχουν 

γραφτεί πάνω από 177 άρκρα για τθν εφαρμογι του και τθν 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων του μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ. Ρολλοί 

άλλοι ερευνθτζσ χρθςιμοποιοφν επίςθσ το μοντζλο VAK(Dunn Rita, 1978). 

Σφμφωνα με το μοντζλο του Φλζμινγκ οι μακθτζσ χωρίηονται ςτισ 

εξισ κατθγορίεσ:  

1. Οπτικοί μακθτζσ 
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2. Ακουςτικοί μακθτζσ 

3. Κιναιςκθτικοί μακθτζσ  

Ο Φλζμινγκ ιςχυρίςτθκε ότι οι οπτικοί μακθτζσ ζχουν προτίμθςι 

ςτθν όραςθ (να βλζπουν εικόνεσ, οπτικά βοθκιματα όπωσ 

διαφάνειεσ, διαγράμματα, διαφθμιςτικά φυλλάδια, κ.λπ.). Οι 

ακουςτικοί μακθτζσ μακαίνουν καλφτερα μζςω τθσ ακρόαςθσ 

(διαλζξεισ, ςυηθτιςεισ, ταινίεσ, κλπ.). Οι κιναιςκθτικοί μακθτζσ και οι 

μακθτζσ αφισ προτιμοφν να μακαίνουν μζςω των εμπειριϊν – να 

κινοφνται, να αγγίηουν, να ενεργοφν (ενεργθτικι εξερεφνθςθ του 

κόςμου, επιςτθμονικά ζργα, πειράματα, κ.λπ.)(Dunn).  

Η χριςθ τουσ ςτθν παιδαγωγικι επιτρζπει ςτουσ κακθγθτζσ να 

προετοιμάςουν καλφτερα τισ τάξεισ τουσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 

μία από αυτζσ τισ κατθγορίεσ. Οι μακθτζσ μποροφν επίςθσ να 

χρθςιμοποιιςουν το μοντζλο για τον εντοπιςμό του δικοφ τουσ ςτυλ 

μάκθςθσ και να μεγιςτοποιιςουν τθν εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία, 

εςτιάηοντασ ςτο ςτυλ μάκθςθσ που τουσ ωφελεί περιςςότερο. Το 

μοντζλο VAK είναι αυτό που κα χρθςιμοποιιςουμε για τθν ζρευνά 

μασ και γι’ αυτό το λόγο το αναλφουμε εκτενζςτερα παρακάτω. 

2.3.4 Σο μοντζλο VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) - 
Οπτικι, Ακουςτικι και Κιναιςκθτικι Μάκθςθ 

Το μοντζλο Οπτικισ, Ακουςτικισ, Κιναιςκθτικισ Μάκθςθσ βαςίηεται 

ςτισ αιςκιςεισ που επιςτρατεφονται για τθν επίτευξθ τθσ μάκθςθσ 

των μακθτϊν: τθν όραςθ, τθν ακοι και τθν αφι. Υπάρχουν λοιπόν 

αντίςτοιχα τρία ςτυλ διαβάςματοσ και τριϊν ειδϊν μακθτζσ: οι 

οπτικοί, οι ακουςτικοί και οι κιναιςκθτικοί μακθτζσ. 
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Εικόνα 2. Σα τρία ςτυλ μάκθςθσ του μοντζλου VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic). 

 Οπτικι Μάκθςθ  

Η Οπτικι μάκθςθ είναι ζνα είδοσ διδαςκαλίασ και ζνα ςτυλ μάκθςθσ 

ςτο οποίο, οι ιδζεσ, οι ζννοιεσ, τα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ, 

ςχετίηονται με εικόνεσ και τεχνικζσ. Οι οπτικοί μακθτζσ μακαίνουν 

καλφτερα, όταν εμφανίηονται, διαγράμματα, γραφικζσ παραςτάςεισ, 

επίπεδεσ επιφάνειεσ, χάρτεσ, ςχεδιαγράμματα και απεικονίςεισ 

κακϊσ και από τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ οπτικζσ 

τεχνικζσ εκμάκθςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςκζψθσ και των δεξιοτιτων 

των μακθτϊν. Ρροτιμοφν τα οπτικά μζςα διδαςκαλίασ, κάνουν 

υπογραμμίςεισ με πολλά χρϊματα, κάκονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ για 

να ζχουν καλφτερθ οπτικι εικόνα, και μελετοφν απομονωμζνοι, 

μακριά από λεκτικζσ ενοχλιςεισ. Ρροτιμοφν τα εικονογραφθμζνα 

βιβλία, κρατάνε ςθμειϊςεισ ςτθ τάξθ και γενικά οπτικοποιοφν τισ 

πλθροφορίεσ προκειμζνου να τισ απομνθμονεφςουν. Μακαίνουν 

ορκογραφία με το να γράφουν τισ λζξεισ και κυμοφνται ονόματα 

που βλζπουν γραμμζνα. Κατά τον ίδιο τρόπο, ςθμειϊνουν ςτο χαρτί 

τα κακικοντά και τισ εργαςίεσ που ζχουν να κάνουν, για να μθν τα 
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ξεχνάνε. Οι οπτικοί μακθτζσ ζχουν ςυνικωσ ιςχυρό ενςτικτϊδθ 

προςανατολιςμό και μποροφν να απεικονίςουν εφκολα 

αντικείμενα(Dunn Rita, 1978).  

Οπτικζσ τεχνικζσ εκμάκθςθσ  

Οι μακθτζσ δθμιουργοφν γραφικζσ παραςτάςεισ όπωσ διαγράμματα, 

ιςτογράμματα, χάρτεσ και επίπεδεσ επιφάνειεσ, επιλζγοντασ 

ςφμβολα που αντιπροςωπεφουν τισ ιδζεσ και τισ πλθροφορίεσ. Για 

να δϊςουν ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των ιδεϊν, οι μακθτζσ 

ςυνδζουν τα ςφμβολα και προςκζτουν λζξεισ οι οποίεσ 

διαςαφθνίηουν περαιτζρω το νόθμα των διαγραμμάτων και των 

ςυμβόλων τουσ. Με τθν χωρικι και οπτικι παρουςίαςθ των 

πλθροφοριϊν, οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επικεντρωκοφν 

ςτο νόθμα, τθν οργάνωςθ και τθν ταξινόμθςθ παρόμοιων ιδεϊν, και 

χρθςιμοποιοφν καλφτερα τθν οπτικι τουσ μνιμθ.  

Σε μια μελζτθ με τίτλο Γραφικζσ Αναπαραςτάςεισ: Μια επιςκόπθςθ 

των επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων Ερευνϊν (Graphic Organizers: A 

Review of Scientifically Based Research), το Ινςτιτοφτο για τθν 

Ρροϊκθςθ τθσ Ζρευνασ ςτθν Εκπαίδευςθ (Institute for the 

Advancement of Research in Education) αξιολόγθςε είκοςι εννιά 

μελζτεσ και κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ οπτικι μάκθςθ 

βελτιϊνει τισ επιδόςεισ των μακθτϊν ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ:  

 Κριτικι Σκζψθ – Οι γραφικζσ παραςτάςεισ ςυνδζουν λεκτικζσ 

και οπτικζσ πλθροφορίεσ και βοθκοφν τουσ μακθτζσ να κάνουν 

ςυνειρμοφσ, να κατανοιςουν τισ ςχζςεισ και ανακαλζςουν από 

τθ μνιμθ τουσ ςχετικζσ λεπτομζρειεσ.  

 Διατιρθςθ ςτθ μνιμθ – Σφμφωνα με τθν ζρευνα, οι μακθτζσ 

κυμοφνται πιο εφκολα πλθροφορίεσ όταν αναπαριςτϊνται και 

μακαίνονται τόςο οπτικά όςο και προφορικά.  

 Κατανόθςθ – Οι μακθτζσ κατανοοφν καλφτερα τισ νζεσ ιδζεσ, 

όταν ςυνδζονται με προθγοφμενθ γνϊςθ.  



28 

 Οργάνωςθ – Οι μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν 

διαγράμματα για τθν εμφάνιςθ μεγάλων ποςοτιτων 

πλθροφοριϊν με τρόπουσ που είναι εφκολα κατανοθτοί και 

βοθκοφν ςτθν αποκάλυψθ των ςχζςεων και των εννοιϊν.  

Απεικόνιςθ Δεδομζνων – Κατά τθν εργαςία με δεδομζνα, οι μακθτζσ 

οικοδομοφν τθ γνϊςθ, κακϊσ ςυλλζγουν και διερευνοφν τισ 

πλθροφορίεσ, ςε μια δυναμικι διαδικαςία ζρευνασ, 

χρθςιμοποιϊντασ πίνακεσ και ςχεδιαγράμματα για τθν οπτικι 

διερεφνθςθ, το χειριςμό και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Κακϊσ οι 

μακθτζσ διερευνοφν τα δεδομζνα μζςω των διαφόρων τφπων, όπωσ 

διαγράμματα, ςτοίβεσ, χάρτεσ, διατυπϊνουν ερωτιματα και 

ανακαλφπτουν τισ ζννοιεσ μζςω τθσ οπτικι αναπαράςταςθσ(Dunn Rita, 

1978).  

Ακουςτικι μάκθςθ 

Η Ακουςτικι μάκθςθ είναι ζνα ςτυλ μάκθςθσ με το οποίο ζνα άτομο 

μακαίνει μζςω τθσ ακρόαςθσ. Οι ακουςτικοί μακθτζσ μπορεί να 

δυςκολεφονται να κατανοιςουν ζνα κεφάλαιο που ζχουν διαβάςει, 

αλλά μποροφν να το κατανοιςουν πλιρωσ ακοφγοντασ τθ διάλεξθ 

του ςτθν τάξθ. Οι ακουςτικοί μακθτζσ ζχουν τθν τάςθ να μακαίνουν 

κάτι μόνο αν το ακοφςουν δυνατά. Οι μακθτζσ αυτοί μελετοφν 

διαβάηοντασ δυνατά, χρθςιμοποιοφν μουςικοφσ ρυκμοφσ για να 

απομνθμονεφςουν και προτιμοφν να μαγνθτοφωνοφν και να ακοφν 

κατόπιν τισ διαλζξεισ παρά να κρατοφν και να διαβάηουν 

ςθμειϊςεισ. Ζνασ ακουςτικόσ μακθτισ μπορεί να επωφελθκεί από 

τθ χριςθ του εργαλείου αναγνϊριςθσ ομιλίασ που χρθςιμοποιείται 

ςτουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. Οι ακουςτικοί μακθτζσ ζχουν τθν 

ικανότθτα να εξακριβϊςουν το πραγματικό νόθμα των λζξεων 

κάποιου ακοφγοντασ ακουςτικά ςιματα, όπωσ οι αλλαγζσ ςτο φφοσ 

του κακθγθτι. Πταν απομνθμονεφουν ζναν αρικμό τθλεφϊνου, κα 

τον ποφνε δυνατά και ςτθ ςυνζχεια κα κυμθκοφν πϊσ ακοφςτθκε 
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για να το ανακαλζςουν από τθ μνιμθ τουσ. Οι ακουςτικοί μακθτζσ 

είναι καλοί ςτο να γράφουν απαντιςεισ ςε διαλζξεισ που ζχουν 

ακοφςει. Είναι επίςθσ καλοί ςε προφορικζσ εξετάςεισ, 

αποτελεςματικοί ςτο να ακοφν τισ πλθροφορίεσ που διατυπϊνονται 

προφορικά, ςε διαλζξεισ, ςε ομιλίεσ, και ςε προφορικζσ 

ςυνεδρίεσ(Dunn Rita, 1978).  

Οι ακουςτικοί μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ μάκθςθσ χρειάηονται 

κάποιον ιχο ςτο παραςκινιο όπωσ μουςικι, τθλεόραςθ, άνκρωποι 

που μιλοφν, ϊςτε να τουσ βοθκιςει να λειτουργιςουν καλφτερα. Οι 

ακουςτικοί μακθτζσ βαςίηονται ςτθν ακρόαςθ και ςτθν ομιλία για να 

μάκουν. Μπορεί να ζχουν πρόβλθμα κατανόθςθσ όταν οι οδθγίεσ 

δίνονται γραπτά ενϊ χρθςιμοποιοφν τισ δεξιότθτζσ τουσ για να 

ταξινομιςουν τισ πλθροφορίεσ που προςλαμβάνουν με τθν ακοι. Οι 

ακουςτικοί μακθτζσ είναι καλοί ςτθν αφιγθςθ και ςτο να λφνουν 

προβλιματα μζςω τθσ ομιλίασ. Οι μακθτζσ αυτοί κα μετακινοφν τα 

χείλθ τουσ ι κα μιλοφν ςτον εαυτό τουσ κατά τθν επίλυςθ ενόσ 

προβλιματοσ ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιοφν και τθν ακοι τουσ για τθν 

επίλυςθ του προβλιματοσ(Dunn). 

Ακουςτικζσ Τεχνικζσ εκμάκθςθσ  

Οι ακουςτικοί μακθτζσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ακουςτικζσ 

τεχνικζσ εκμάκθςθσ για να αποκτιςουν πλθροφορίεσ πιο 

αποτελεςματικά. Οι τεχνικζσ αυτζσ αφοροφν λεκτικι κακοδιγθςθ, 

ςυηθτιςεισ ςε ομάδεσ, λεκτικι ενίςχυςθ, ομαδοςυνεργατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ανάγνωςθ δυνατά, χρθςιμοποιϊντασ μουςικοφσ 

ρυκμοφσ όπωσ τραγοφδια, ποιιματα, για τθν ςυλλογι πλθροφοριϊν. 

Οι κακθγθτζσ κα πρζπει να ςυμβουλεφουν τουσ ακουςτικοφσ 

μακθτζσ να :  

 Καταγράφουν ςε ακουςτικά μζςα όπωσ μαγνθτόφωνα τισ 

διαλζξεισ και τισ ςθμειϊςεισ τθσ τάξθσ και ςτθ ςυνζχεια να τισ 

ακοφνε.  
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 Να κυμοφνται λεπτομζρειεσ προςπακϊντασ να «ακοφςουν» 

προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ.  

 Να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ μζςα ςτθν τάξθ.  

 Να κάνουν ερωτιςεισ και να είναι εκελοντζσ μζςα ςτθν τάξθ 

 Να διαβάηουν δυνατά τισ εργαςίεσ τουσ.  

 Να ψικυρίηουν νζεσ πλθροφορίεσ όταν είναι μόνοι τουσ.  

 Να παρακολουκοφν μακιματα με διαλζξεισ και μακιματα 

γλϊςςασ  

 Κιναιςκθτικι Μάκθςθ  

Η Κιναιςκθτικι μάκθςθ είναι ζνα είδοσ διδαςκαλίασ και ζνα ςτυλ 

μάκθςθσ με το οποίο θ μάκθςθ λαμβάνει χϊρα όταν οι μακθτζσ 

αςκοφν ςωματικι δραςτθριότθτα, και όχι όταν ακοφν μια διάλεξθ ι 

όταν παρακολουκοφν μια επίδειξθ. Οι μακθτζσ που ςυνδζονται με 

αυτό το κυρίαρχο ςτυλ μάκθςθσ πιςτεφεται ότι είναι φυςικοί 

ανακαλυπτικοί μακθτζσ. Μακαίνουν και ςκζφτονται κατά τθ 

διάρκεια τθσ πράξθσ και όχι πρϊτα με τθν ςκζψθ πριν τθν ζναρξθ τθσ 

πράξθσ. Οι κιναιςκθτικοί μακθτζσ επικυμοφν να βρίςκονται διαρκϊσ 

ςε κίνθςθ και είναι οι πιο δφςκολοι μακθτζσ, κακϊσ είναι εξαιρετικά 

επίπονο για αυτοφσ να κάκονται αδρανείσ ςτο κρανίο και να 

παρακολουκοφν το διδάςκοντα. Τουσ αρζςει να δουλεφουν ςε όρκια 

ςτάςθ, να μαςάνε τςίχλα, να κινοφνται όταν μελετάνε και να κάνουν 

ςυχνά διαλείμματα ςτθ μελζτθ τουσ. Οι κιναιςκθτικοί μακθτζσ 

επωφελοφνται από τθν εξειδικευμζνθ διδαςκαλία και τθν 

ςτοχευμζνθ και μικρι φλθ. Οι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι «μια 

ςτρατθγικι διδαςκαλίασ που βαςίηεται ςτθν προγραμματιςμζνθ 

ακολουκιακι μάκθςθ» και προωκεί τθν οπτικά και πρακτικά 

προςανατολιςμζνθ μάκθςθ αυξάνει τθν επίδοςθ όλων των 

μακθτϊν. Επίςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τόςο ακουςτικζσ όςο και οπτικζσ 

τεχνικζσ μάκθςθσ, βελτιϊνεται θ επίδοςθ των μακθτϊν ςε όλουσ 

τουσ τομείσ.  
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Οι κιναιςκθτικοί μακθτζσ μακαίνουν όταν κάνουν πράγματα ι όταν 

αποτελοφν μζροσ αυτϊν. Δυςκολεφονται ςυνικωσ να κατανοιςουν 

πράγματα με τθν ανάγνωςθ ι τθν ακοι τουσ. Η κιναιςκθτικοί 

μακθτζσ είναι καλοί ςε πειράματα χθμείασ ι φυςικισ, ςε ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, και ςτθν υποκριτικι. Μποροφν επίςθσ να ακοφνε 

μουςικι ενϊ μακαίνουν ι διαβάηουν. Οι κιναιςκθτικοί μακθτζσ 

μποροφν να επικεντρωκοφν ςε δφο διαφορετικά πράγματα 

ταυτόχρονα. Θυμοφνται πράγματα γυρνϊντασ πίςω το μυαλό τουσ 

ςτο τι ζκανε το ςϊμα τουσ εκείνθ τθ ςτιγμι. Ζχουν επίςθσ πολφ καλό 

ςυγχρονιςμό χεριοφ – ματιοφ και πολφ γριγορεσ αντιδράςεισ(Dunn 

Rita, 1978).  

Ο προςωπικόσ τρόποσ μάκθςθσ του κακενόσ μακθτι αποτελεί 

ςυνδυαςμό των παραπάνω τφπων. Το μακθςιακό ςτυλ μάκθςθσ 

ενόσ τυπικοφ μακθτι είναι 30% οπτικό, 34% ακουςτικό και 36% 

κιναιςκθτικό. Ρολλοί μακθτζσ κάνουν λάκοσ διάγνωςθ του 

προςωπικοφ τουσ ςτυλ μάκθςθσ, επειδι δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει 

τθν πλιρθ ποικιλία των επιλογϊν μάκθςθσ, πράγμα που ςθμαίνει 

ότι δεν μποροφν να βρουν τθ ςωςτι εκμάκθςθ που τουσ 

αντιπροςωπεφει. Σε κάποιουσ μακθτζσ κυριαρχεί το οπτικό ςτυλ 

μάκθςθσ κάποιοι είναι περιςςότερο ακουςτικζσ μακθτζσ και κάποιοι 

περιςςότερο κιναιςκθτικοί μακθτζσ. Σφμφωνα με ςτατιςτικζσ 

μελζτεσ το 40% των μακθτϊν προτιμοφν το οπτικό ςτυλ μάκθςθσ, οι 

ακουςτικοί μακθτζσ αποτελοφν το 35% του πλθκυςμοφ και οι 

κιναιςκθτικοί μακθτζσ αποτελοφν το 25% του πλθκυςμοφ(Dunn Rita, 

1978).  

Η διδαςκαλία πρζπει να επιςτρατεφει κάκε φορά και τα ανάλογα 

διδακτικά μζςα. Ειδικά τα οπτικά μζςα τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 

βοθκοφν τουλάχιςτον το 40% των μακθτϊν να προςλαμβάνουν 

ευκολότερα τθ διδακτικι φλθ, κακϊσ το μυαλό ζχει μια άμεςθ 

ανταπόκριςθ ςε εικόνεσ και ςφμβολα και το 90% των αιςκθτικϊν 

απολιξεων προζρχεται από εικονικζσ παραςτάςεισ.  
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2.4 Νζεσ Σεχνολογίεσ και τυλ Μάκθςθσ – Προςαρμοςτικι μάκθςθ 

Οι Νζεσ τεχνολογίεσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα να εφαρμοςτεί 

ςτθν πράξθ θ κεωρία των ςτυλ μάκθςθσ. Η μάκθςθ είναι 

πολυδιάςτατθ και θ τεχνολογία μπορεί να υπθρετιςει τθν ανάγκθ 

μάκθςθσ, μζςω διαφόρων τεχνολογικϊν μζςων.  

Τα τεχνολογικά μζςα και κυρίωσ οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, 

βοθκοφν ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ και δίνουν διζξοδο ςε μακθτζσ 

που αςφυκτιοφν ςτα ςτενά πλαίςια των παραδοςιακϊν τρόπων 

προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ. Η διδαςκαλία μζςω 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν μπορεί να εξατομικεφςει τθ μάκθςθ και 

να παρζχει άμεςθ διδακτικι τροφοδότθςθ ςτουσ μακθτζσ, κάτι που 

ονομάηεται προςαρμοςτικι μάκθςθ. Οι υπολογιςτζσ προςφζρουν 

ςτουσ μακθτζσ ζνα ςφνολο ερεκιςμάτων που κακιςτοφν τθ μάκθςθ 

μζςω αυτϊν ςυναρπαςτικι. Ενιςχφουν και αξιοποιοφν τισ ιδιαίτερεσ 

ικανότθτεσ του κακενόσ μακθτι ςτο μζγιςτο βακμό, πράγμα που δε 

μπορεί να επιτευχκεί μόνο με το χαρτί και το μολφβι. Ο μακθτισ 

μπορεί μζςω του υπολογιςτι να διερευνιςει τθν προζλευςθ των 

λζξεων, να μάκει ξζνεσ γλϊςςεσ, να ςυνειςφζρει μζςα από 

ιςτοςελίδεσ ςτθ δθμιουργία πεηοφ και ποιθτικοφ λόγου, να 

διοχετεφςει τισ ιδζεσ του και να βρει άτομα με τα ίδια ενδιαφζροντα 

μζςω του διαδικτφου.  

Μζςω κατάλλθλων περιφερειακϊν ςυςκευϊν, οπτικϊν, φωνθτικϊν 

και αφισ, μποροφν να επωφελθκοφν οι κιναιςκθτικοί μακθτζσ αλλά 

και οι μακθτζσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα αναπθρίασ. Οκόνεσ 

με αιςκθτιρια αφισ, προγράμματα φωνθτικισ αναγνϊριςθσ και 

ερμθνευτζσ γραφικοφ χαρακτιρα μποροφν να διευκολφνουν και 

τουσ πιο δφςκολουσ μακθτζσ που αδυνατοφν να χρθςιμοποιιςουν 

το πλθκτρολόγιο. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διάφορα 

προγράμματα για τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μάκθςθσ. 

Ρρογράμματα επεξεργαςίασ κειμζνου, δθμιουργίασ ιςτοςελίδων, 
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παρουςιάςεων, επίλυςθσ προβλθμάτων, κινοφμενων γραφικϊν και 

τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ μποροφν να βοθκιςουν τουσ οπτικοφσ 

μακθτζσ. Ρρογράμματα αναγνϊριςθσ τόνων, μελωδίασ, ψθφιακζσ 

ςυνδζςεισ μουςικϊν οργάνων, θχθτικά και οπτικοακουςτικά μζςα 

όπωσ βίντεο, μουςικά κομμάτια και θχογραφθμζνεσ διαλζξεισ 

μποροφν να βοθκιςουν τουσ ακουςτικοφσ μακθτζσ. Για τουσ 

κιναιςκθτικοφσ μακθτζσ υπάρχουν προγράμματα εξομοιωτϊν, 

λογιςμικά εικονικισ πραγματικότθτασ κακϊσ και απτικά εργαλεία.  

Οι νζεσ τεχνολογίεσ ςυμβάλουν ςτον εντοπιςμό και τθν 

χρθςιμοποίθςθ των ςτυλ μάκθςθσ των μακθτϊν ενιςχφοντασ τθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και κάνοντασ πιο ενεργθτικι τθ ςυμμετοχι 

των μακθτϊν. Η μάκθςθ γίνεται ποιοτικότερθ και ελκυςτικότερθ για 

τουσ μακθτζσ. Με τα ςφγχρονα μζςα τθσ τεχνολογίασ, τα οποία 

ονομάηονται εκπαιδευτικά ςυςτιματα υπερμζςων και κα 

αναλφςουμε ςτθ ςυνζχεια καλφπτονται όλα τα ςτυλ μάκθςθσ και το 

κζντρο βάρουσ τθσ διδαςκαλίασ μετατοπίηεται από τισ διαλζξεισ των 

διδαςκόντων ςτισ παρεχόμενεσ από το μζςο εκπαιδευτικζσ πθγζσ και 

από τον πακθτικό ςτον ενεργθτικό μακθτι προωκϊντασ ζτςι τθν 

αυτενζργεια του μακθτι.  

2.5  Εκπαιδευτικά ςυςτιματα υπερμζςων 

Η πρόκλθςθ των υπερµζςων για τθν εκπαίδευςθ αφορά ςτθ 

δυνατότθτά τουσ να εµπλζξουν ενεργά τον εκπαιδευόμενο ςτθν 

απόκτθςθ και εφαρµογι τθσ γνϊςθσ, να υποςτθρίηουν ποικίλεσ 

εκπαιδευτικζσ χριςεισ (διδαςκαλία, διερεφνθςθ, ζρευνα, κλπ.) και 

διαφορετικά µακθςιακά ςτυλ, και να προωκοφν τθν απόκτθςθ 

πολλαπλϊν αναπαραςτάςεων που αποτελοφν εναλλακτικζσ όψεισ 

τθσ ίδιασ πλθροφορίασ και τθ βάςθ τθσ ςυλλογιςτικισ ειδικϊν ςε 

ςφνκετα, θµι-δοµθµζνα πεδία (Spiro, 1987) . 

Η εκπαιδευτικι δυναµικι των υπερµζςων ςυνίςταται ςε τρεισ 

ςθµαντικζσ µεταφορικζσ τουσ αξίεσ (Kommers, 1996). Η πιο γνωςτι 

είναι αυτι τθσ πθγισ ςφµφωνα µε τθν οποία πλθροφοριακό υλικό 
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προςφζρεται ςτον εκπαιδευόµενο ωσ ζνα αποκεντρωµζνο δίκτυο 

πλθροφοριϊν / κόµβων. Λιγότερο προφανείσ είναι θ επικοινωνιακι 

και διερευνθτικι τουσ αξία. 

Τα υπερµζςα ωσ πλθροφοριακζσ πθγζσ παρζχουν ςτον 

εκπαιδευόµενο τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ ςε µια ποικιλία µορφϊν 

πλθροφορίασ, γεγονόσ που παρουςιάηει ςθµαντικά πλεονεκτιµατα 

(Kommers, 1996). Τα υπερµζςα παρζχουν δφο µορφζσ πλθροφορίασ 

για το ςυγκεκριµζνο πεδίο που αναπαριςτοφν. Καταρχιν, το 

περιεχόµενο του κάκε κόµβου παρζχει ζνα µζροσ τθσ ςυνολικισ 

διακζςιµθσ πλθροφορίασ για το πεδίο. Στθ ςυνζχεια, οι ςφνδεςµοι 

που διαµορφϊνουν τθ δοµι του υπερχϊρου (hyperpace) παρζχουν 

επιπλζον πλθροφορία ςχετικά µε το πωσ ο κάκε κόµβοσ 

ενςωµατϊνεται ςτο υπόλοιπο πεδίο. Αναδεικνφεται εποµζνωσ θ 

αυτονοµία του µζρουσ και ταυτόχρονα θ ςχζςθ του µε το όλο. 

Σχετικά µε τθν επικοινωνιακι διάςταςθ των υπερµζςων, οι 

ςφγχρονεσ επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ που προςφζρει το ∆ιαδίκτυο 

όπωσ θλεκτρονικό ταχυδροµείο, ςυνδιάλεξθ, προωκοφν τθν 

πραγµατικι διαπροςωπικι επικοινωνία µεταξφ εκπαιδευομζνων 

αλλά και εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτϊν(Wilson, 

1993)(Grigoriadou, March 2000). Ολοκλθρϊνοντασ, ζνα 

αντιπροςωπευτικό δείγµα τθσ διερευνθτικισ διάςταςθσ των 

υπερµζςων αποτελοφν οι προςοµοιϊςεισ που βαςίηονται ςε 

υπολογιςτι οι οποίεσ επιτρζπουν δραςτικοφσ, και ευζλικτουσ 

χειριςµοφσ από τον εκπαιδευόµενο. 

Οι δυνατότθτεσ πειραµατιςµοφ και διερεφνθςθσ εναλλακτικϊν 

υποκζςεων από τον εκπαιδευόµενο ςυµβάλλουν ςτθ δθµιουργία 

των προςωπικϊν του νοθτικϊν µοντζλων. 

Η επικρατοφςα τάςθ ςτα Εκπαιδευτικά Συςτιµατα Υπερµζςων 

(Εducational Hypermedia Systems) ι ΕΣΥ είναι µακθτο-κεντρικι, 

αντιµετωπίηει τον εκπαιδευόµενο ωσ ενεργό και αυτο-ελεγχόµενο 

µζτοχο ςτθ µακθςιακι διαδικαςία και όχι πακθτικό δζκτθ τθσ 

πλθροφορίασ. Η ςχεδίαςι τουσ βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι θ ενεργθτικι 
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µάκθςθ είναι µια διαδικαςία οικοδόµθςθσ τθσ γνϊςθσ από τον ίδιο 

τον εκπαιδευόµενο παρά µια υποβολι γνϊςθσ µζςω τθσ 

διδαςκαλίασ (Kommers, 1996). Στα ΕΣΥ, ο εκπαιδευόµενοσ ζχει 

ςυνικωσ τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ πλοιγθςθσ µζςα ςε ζνα 

εκτεταµζνο και αποκεντρωµζνο δίκτυο πλθροφορίασ και 

γνϊςθσ(Conklin, 1987). Η ανοιχτι και ελεφκερθσ πλοιγθςθσ φφςθ 

ενόσ τζτοιου περιβάλλοντοσ, µπορεί να υποςτθρίξει ςφγχρονα 

µοντζλα µάκθςθσ, ςφµφωνα µε τα οποία ο εκπαιδευόµενοσ 

αναλαµβάνει τον κεντρικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

(Jonassen, 1991). 

Λόγω όµωσ των προβλθµάτων του αποπροςανατολιςµοφ και τθσ 

γνωςτικισ υπερφόρτωςθσ που ςυχνά αντιµετωπίηουν οι χριςτεσ ςε 

ζνα τζτοιο περιβάλλον, είναι αµφίβολο εάν θ ελεφκερθ πλοιγθςθ 

και αναηιτθςθ αρκεί για να οδθγιςει ςτθ µάκθςθ (Hammond, 1989) 

(Jonassen, 1991), και ςτθν επίτευξθ των διδακτικϊν ςτόχων ενόσ 

µακιµατοσ . Ριο ςυγκεκριµζνα υποςτθρίηεται ότι οι εκπαιδευόµενοι 

τείνουν να χακοφν ςε κατάςταςθ ελεφκερθσ πλοιγθςθσ, ειδικά όταν 

το πεδίο είναι µεγάλο και/ι οι εκπαιδευόµενοι είναι αρχάριοι ςτο 

γνωςτικό αντικείµενο, µε αποτζλεςµα οι ςυνεχόµενεσ και πολλαπλζσ 

επιλογζσ να οδθγοφν ςε γνωςτικι υπερφόρτωςθ (cognitive overload) 

(Conklin, 1987). 

Τα κζµατα αυτά ζχουν τεκεί εδϊ και αρκετά χρόνια και διάφορεσ 

προςεγγίςεισ ζχουν προτακεί ςτθ βιβλιογραφία (Nielsen, 1990) 

όπωσ, χάρτεσ επιςκόπθςθσ (overview maps), καταγραφι ιςτορικοφ 

αλλθλεπίδραςθσ (interaction histories) και κατευκυνόµενεσ 

περιθγιςεισ (guided tours), οι οποίεσ όµωσ προςφζρουν πακθτικι 

βοικεια χωρίσ να λαµβάνουν υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

του εκπαιδευόµενου (Conklin, 1987) . Ανοιχτά παραµζνουν 

εποµζνωσ ερωτιµατα ςχετικά µε τθν εξατοµικευµζνθ υποςτιριξθ 

που µπορεί να προςφερκεί ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον ελεφκερθσ 

πλοιγθςθσ και αναηιτθςθσ τόςο ςε ζναν αρχάριο όςο και ζναν 

ζµπειρο εκπαιδευόµενο. Ριο ςυγκεκριµζνα, ιδιαίτερο ερευνθτικό 
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ενδιαφζρον ζχει θ µελζτθ των απαιτιςεων ςχεδιαςµοφ και 

ανάπτυξθσ ςυνιςτωςϊν ςε ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθµα υπερµζςων, 

οι οποίεσ να παρζχουν εξατοµικευµζνθ υποςτιριξθ ςτουσ 

εκπαιδευόµενουσ λαµβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ, τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τουσ αλλά και τθν εξζλιξι τουσ ςτθ διάρκεια τθσ 

µελζτθσ τουσ. 

Μια νζα προςζγγιςθ αποτελεί θ νζα ερευνθτικι περιοχι των 

Ρροςαρµοςτικϊν Συςτθµάτων Υπερµζςων, θ οποία βρίςκεται ςτο 

ςταυροδρόµι του υπερκειµζνου και τθσ µοντελοποίθςθσ χριςτθ. 

Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ περιοχισ είναι θ βελτίωςθ τθσ 

λειτουργικότθτασ και τθσ ευχρθςτίασ των υπερµζςων 

εξατοµικεφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ του κάκε χριςτθ µε αυτά (De 

Bra, 1999). Ιδιαίτερα τα Ρροςαρµοςτικά Εκπαιδευτικά Συςτιµατα 

Υπερµζςων αποτελοφν µια κατθγορία Ρροςαρµοςτικϊν Συςτθµάτων 

Υπερµζςων, που πρωταρχικό ςτόχο ζχει τθ ςυµβουλευτικι 

υποςτιριξθ του εκπαιδευόµενου ςτθ διάρκεια τθσ µελζτθσ του. 

2.6 Σι εννοοφμε με τον όρο προςαρμογι 

Τα Ρροςαρµοςτικά Συςτιµατα Υπερµζςων αλλάηουν το περιεχόµενο 

ι τθν εµφάνιςθ των υπερµζςων ϊςτε να προςαρµόηονται ςε 

ςυγκεκριµζνα χαρακτθριςτικά του χριςτθ (Eklund, 1999). Σε αυτό το 

πλαίςιο, τα ςυςτιματα αυτά ςτοχεφουν ςτθν ιδζα τθσ 

εξατοµικευµζνθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευόµενων παρζχοντάσ 

τουσ επιπλζον τθ δυνατότθτα εµπλοκισ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία.  

Η απεικόνιςθ των χαρακτθριςτικϊν και των αναγκϊν του κάκε 

εκπαιδευόμενου ςτθ ςχεδίαςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, το 

οποίο αποτελεί κοινό τόπο ςυνάντθςθσ τθσ ιδεατισ τάξθσ , αποτελεί 

ζνα ςθµαντικό και ενδιαφζρον ερευνθτικό ςτόχο ( Grigoriadou 2000 ).  

Τα ςυςτιματα µποροφν να υποςτθρίξουν όλο το φάςµα µοντζλων 

µάκθςθσ, από πλιρωσ ελεγχόµενθ από το ςφςτθµα 
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(προςαρµοςτικότθτα) ζωσ πλιρωσ ελεγχόµενθ από τον 

εκπαιδευόµενο (προςαρµοςιµότθτα) (Brusilovsky, April 1995). 

Συγκεκριµζνα, θ προςαρµογι (adaptation) ορίηεται ωσ θ υλοποίθςθ 

ρυκµίςεων ςε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον µε βάςθ τθ 

διαφορετικότθτα των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και δυνατοτιτων των 

εκπαιδευόµενων. ∆ιακρίνονται διάφορα επίπεδα προςαρµογισ 

ανάλογα µε το ποιοσ αναλαµβάνει τθν πρωτοβουλία τθσ 

προςαρµογισ: ο εκπαιδευόµενοσ ι το ςφςτθµα . Ζνα εποµζνωσ 

ςθµαντικό κζµα ςτθ ςχεδίαςθ των ςυςτθμάτων είναι ο τρόποσ µε 

τον οποίο αξιοποιοφνται και εξιςορροποφνται οι δφο διαφορετικζσ 

µορφζσ προςαρµογισ: 

• θ προςαρµοςτικότθτα (adaptivity) όπου το ςφςτθµα 

προςαρµόηεται ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευόµενου 

µε ζναν τρόπο ελεγχόµενο από το ςφςτθµα (system-controlled) και 

• θ προςαρµοςιµότθτα (adaptability) όπου το ςφςτθµα 

υποςτθρίηει παρεµβάςεισ από τον τελικό-χριςτθ, δθλαδι τον 

εκπαιδευόµενο, προςφζροντάσ του ακόµα και τον ζλεγχο τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (learner-controlled). 

2.7 Σα μοντζλα των ςτυλ μάκθςθσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ 

Σφμφωνα με όλα όςα παρουςιάςαμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, 

καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα διάφορα μοντζλα των ςτυλ 

μάκθςθσ παρουςιάηουν αρκετά πλεονεκτιματα, τα οποία είναι :  

 Τείνουν να εςτιάηονται ςτθ ατομικά διαφορετικι διαδικαςία 

πλθροφόρθςθσ μζςω πολλϊν περιεχομζνων.  

 Αναγνωρίηουν το ρόλο των γνωςτικϊν και ςυναιςκθματικϊν 

διαδικαςιϊν ςτθ μάκθςθ και επομζνωσ, εμπλουτίηουν τθ βακιά 

μασ γνϊςθ ςε ηθτιματα ςχετικά με τα κίνθτρα.  
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Δίνουν ζμφαςθ ςτθν κριτικι ςκζψθ ωσ κρίςιμο ςυςτατικό τθσ 

μάκθςθσ και με αυτόν τον τρόπο αποφεφγουν πεποικιςεισ για 

ςθμαντικι και αςιμαντθ μάκθςθ. 

Βάςει των βαςικϊν αυτϊν πλεονεκτθμάτων, πολλοί ερευνθτζσ 

προςπάκθςαν να εφαρμόςουν τισ κεωρίεσ αυτζσ των ςτυλ μάκθςθσ 

μζςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. Συγκεκριμζνα προςπάκθςαν να 

ανακαλφψουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ κεωρία των μάκθςθσ ςτυλ 

μπορεί να παράγει αποτελζςματα μζςα ςτθν τάξθ. Οι δφο 

κυριότεροι επιςτιμονεσ που εφάρμοςαν τθ κεωρία των ςτυλ 

μάκθςθσ μζςα ςτθν τάξθ είναι θ Δρ. Rita Dunn και ο Δρ. Kenneth 

Dunn. Στο βιβλίο τουσ, «Διδάςκοντασ τουσ μακθτζσ μζςω των 

ατομικϊν τουσ ςτυλ μάκθςθσ: Μια πρακτικι προςζγγιςθ.» (Teaching 

Students Through Their Individual Learning Styles: A Practical 

Approach), δίνουν ζνα πλαίςιο για το πϊσ οι μακθτζσ επθρεάηονται 

από τα ςτοιχεία τθσ τάξθ και ςτθ ςυνζχεια δίνουν ςυςτάςεισ για το 

πϊσ μποροφμε να προςαρμόςουμε τθ μάκθςθ ςφμφωνα με τα 

πλεονεκτιματα των μακθτϊν (Dunn Rita, 1978). Οι Dunn και Dunn 

γράφουν ότι οι μακθτζσ επθρεάςτθκαν από : 

(1) Το άμεςο περιβάλλον (ιχοσ, φωσ, κερμοκραςία, και το 

ςχεδιαςμό του χϊρου).  

(2) Το δικό τουσ ςυναίςκθμα (ατομικά κίνθτρα, επιμονι, ευκφνθ, και 

ανάγκθ για δθμιουργία ι ευελιξία).  

(3) Τισ κοινωνιολογικζσ ανάγκεσ (ατομικότθτα, ςυντροφικότθτα, 

ςυνομθλίκουσ, ομαδικότθτα, ενθλικίωςθ). 

(4) Τισ φυςικζσ ανάγκεσ (αντιλθπτικι ικανότθτα, ικανότθτα 

πρόςλθψθσ πλθροφοριϊν, χρόνοσ, και κινθτικότθτα).  

Οι ίδιοι ανζλυςαν και άλλεσ ζρευνεσ καταλιγοντασ ςτο ςυμπζραςμα 

ότι όχι μόνο οι μακθτζσ μποροφν να αναγνωρίηουν το επικυμθτό 

ατομικό τουσ ςτυλ μάκθςθσ, αλλά και ότι οι μακθτζσ ζχουν 
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καλφτερθ επίδοςθ, καλφτερθ ςτάςθ, και να είναι πιο 

αποτελεςματικοί εάν διδάςκονται με τρόπουσ που μποροφν να 

εκφραςτοφν και να κατανοιςουν πιο εφκολα. Ωσ εκ τοφτου, είναι 

προσ το ςυμφζρον του εκπαιδευτικοφ να διδάξει και να αξιολογιςει 

τουσ μακθτζσ του ςτο εκάςτοτε προτιμϊμενο ςτυλ μάκθςθσ τουσ.  

Μολονότι τα ςτυλ μάκθςθσ αναπόφευκτα διαφζρουν μεταξφ των 

μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ, οι Dunn και Dunn υποςτθρίηουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρζπει να προςπακιςουν να κάνουν αλλαγζσ ςτθν 

τάξθ τουσ, που κα είναι επωφελισ για όλα τα ςτυλ μάκθςθσ. 

Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ αλλαγζσ περιλαμβάνουν επαναςχεδιαςμό 

τθσ αίκουςασ, ανάπτυξθ τεχνικϊν ομαδοςυνεργατικότθτασ, κακϊσ 

και ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ενίςχυςθσ τθσ αυτενζργειασ των 

μακθτϊν. Ο επαναςχεδιαςμόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ 

περιλαμβάνει επιλογι διακοςμθτϊν που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για να διαμορφϊςουν τθν αίκουςα με 

δθμιουργικό τρόπο, όπωσ θ φπαρξθ διαφόρων ςτακμϊν μάκθςθσ 

και διδαςκαλίασ ανά κεματικι περιοχι, αφξθςθ του εμβαδοφ του 

δαπζδου, και ενςωμάτωςθ των ςκζψεων και των ιδεϊν των 

μακθτϊν ςτο ςχεδιαςμό τθσ τάξθσ. Οι τεχνικζσ ομαδοςυνεργατικισ 

μάκθςθσ ςυχνά περιλαμβάνουν ζνα «κφκλο τθσ γνϊςθσ», όπου οι 

μακθτζσ κάκονται ςε κφκλο και ςυηθτοφν ζνα κζμα ςε ςυνεργαςία 

κακϊσ και άλλεσ τεχνικζσ, όπωσ θ μάκθςθ μζςω τθσ μεκόδου του 

καταιγιςμοφ ιδεϊν «brainstorming».  

Οι Dunn και Dunn εφάρμοςαν το μοντζλο τουσ VAK (Visual, Auditory, 

Kinesthetic Learning) για τα ςτυλ μάκθςθσ το οποίο εςτιάηει ςτο 

οπτικό, ακουςτικό και κιναιςκθτικό ςτυλ μάκθςθσ των μακθτϊν, ςε 

πάρα πολλά ςχολεία των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ. (Dunn 

Rita, 1978)Μζςα από τθν εφαρμογι του μοντζλου τουσ κατζλθξαν ςε 

ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα για τθ κεωρία των ςτυλ μάκθςθσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ μια ποικιλία μεκόδων διδαςκαλίασ από κακεμία 

από αυτζσ τισ κατθγορίεσ, οι εκπαιδευτικοί είναι ςε κζςθ να 
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προςαρμόςουν τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ ςε διαφορετικά ςτυλ 

μάκθςθσ. Είναι επίςθσ ςε κζςθ να ενεργοποιιςουν τουσ μακθτζσ να 

προςπακιςουν να μάκουν με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Τα 

ςυμπεράςματα τουσ είναι όμοια με αυτά του David Kolb(David, 1984) 

που υποςτθρίηει ότι οι μακθτζσ που χρθςιμοποιοφν και τισ τζςςερισ 

προςεγγίςεισ των ςτυλ μάκθςθσ του μοντζλου του μακαίνουν πιο 

αποτελεςματικά. Οι μακθτζσ που είναι ςε κζςθ να μάκουν μζςα από 

πολλοφσ τρόπουσ όπωσ οπτικοί, ακουςτικοί και κιναιςκθτικοί, ζχουν 

καλφτερεσ επιδόςεισ και μακαίνουν επίςθσ πιο αποτελεςματικά.   
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3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ και ςχεδιαςμόσ τθσ 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ζρευνασ είναι ςτα πλαίςια μίασ τάξθσ και 

ςυγκεκριμζνα μιασ τάξθσ εκμάκθςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςε 

ζνα κζντρο εκμάκθςθσ ςτθν Ελλάδα, να διαπιςτωκεί αν θ 

παρακολοφκθςθ μιασ ενότθτασ με  προςαρμοςμζνο μακθςιακό 

υλικό για το κάκε ςτυλ μάκθςθσ, ζχει ςθμαντικό γνωςτικό 

αποτζλεςμα και αν επιπλζον επιδρά και ςτθν 

αυτοαποτελεςματικότθτα των εκαπαιδευομζνων. Για το λόγο αυτό 

ςχεδιάςτθκε ζνα πείραμα που αφορά τθ χριςθ του προγράμματοσ 

Excel και ςυγκεκριμζνα ςτθ δθμιουργία γραφθμάτων, τθν επιλογι 

του γραφιματοσ και τζλοσ τθν επεξεργαςία και τθ αλλαγι τφπου 

γραφιματοσ.  

Με το πείραμα αυτό , ςτο οποίο κα χρθςιμοποιθκοφν τρία 

ερωτθματολόγια που κα αναλφςουμε παρακάτω, κα προκφψουν 

κάποια αποτελζςματα ςχετικά με το ςτυλ μάκθςθσ του κάκε 

εκπαιδευόμενου, τον βακμό αυτο-αποτελεςματικότθτάσ του κακϊσ 

και το γνωςτικό του επίπεδο ςχετικά με τθν ενότθτα γραφιματα του 

Microsoft Office Excel πριν και μετά τον προςδιοριςμό του ςτυλ που 

αντιςτοιχεί ςτον κάκε ςυμμετζχοντα. Τζλοσ, για να ξεκινιςει το 

πείραμα υποκζτουμε ότι οι μακθτζσ γνωρίηουν κάποια πράγματα, 

ζςτω και ςτοιχειϊδθ, ςχετικά με τθν ενότθτα του Excel, που μασ 

ενδιαφζρει. 

3.1 Δείγμα μελζτθσ 

Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε τζςςερα τμιματα του κζντρου 

εκμάκθςθσ υπολογιςτϊν, τα οποία ςυνολικά περιλαμβάνουν 27 

μακθτζσ. Αναλυτικά ο αρικμόσ των εκπαιδευομζνων ςε κάκε τμιμα 

είναι 8, 7, 7 και 5 μακθτζσ αντίςτοιχα από τουσ οποίουσ τα 10 είναι 

κορίτςια και τα 17 αγόρια. Επίςθσ , όλα τα παιδιά είναι μακθτζσ των 

τάξεων του Γυμναςίου και ςυγκεκριμζνα υπάρχουν 15 μακθτζσ τθσ 

Γ’ Γυμναςίου και 12 τθσ Β’ τάξθσ του Γυμναςίου. Πλα τα παραπάνω 
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ςτοιχεία ςχετικά με το δείγμα μασ παρουςιάηονται και με τθ χριςθ 

διαγραμμάτων ςτθ ςυνζχεια.  

 

Διάγραμμα 1. Φφλο μακθτϊν 

Από το διάγραμμα 1 μπορεί εφκολα κάποιοσ να καταλάβει ότι το 

ςφνολο των αγοριϊν που παίρνουν μζροσ ςτο πείραμα είναι 

μεγαλφτερο από αυτό των κοριτςιϊν, ακόμα και αν δεν γνωρίηει 

ακριβϊσ τον αρικμό τουσ. 

 

Διάγραμμα 2. χολικι τάξθ 

Ππωσ ζγινε με τθν θλικία, ζτςι και εδϊ ςτο διάγραμμα 2 γίνεται 

εφκολα κατανοθτό ότι ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων 

παρακολουκοφν τθ Γϋ τάξθ Γυμναςίου, ςε αντίκεςθ με τουσ 
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χολικι τάξθ των εκπαιδευομζνων 
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υπόλοιπουσ που είναι ζνα χρόνο μικρότεροι και κατά ςυνζπεια 

παρακολουκοφν τθ Β’ τάξθ.  

Αυτό το ςφνολο των μακθτϊν που αναφζρκθκε παραπάνω , για τθ 

διεξαγωγι του πειράματοσ , χωρίςτθκε ςε δφο ομάδεσ. Η πρϊτθ 

ονομάηεται experimental group και περιλαμβάνει τα τρία τμιματα 

των μακθτϊν με ςυνολικό αρικμό 20 και θ δεφτερθ ονομάηεται 

control group με 7 μακθτζσ, δθλαδι το ζνα από τα τζςςερα 

τμιματα, όπωσ ακριβϊσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα 3. 

 

Διάγραμμα 3. Σα δφο group των ςυμμετεχόντων 

Η διαφορά των δφο αυτϊν group ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, ςφμφωνα 

με τθ διαδικαςία του πειράματοσ που κα περιγραφεί παρακάτω, ςτα 

experimental group κα γίνει το μάκθμα τθσ ενότθτασ Γραφιματα 

ςφμφωνα με το ςτυλ μάκθςθσ που τουσ ταιριάηει ενϊ ςτα control 

group το μάκθμα κα πραγματοποιθκεί κανονικά, όπωσ ακριβϊσ κα 

γινόταν δθλαδι χωρίσ να ξζρουμε το ςτυλ μάκθςθσ που ταιριάηει 

ςτον κάκε μακθτι.  

3.2 Τλικό και ερευνθτικά εργαλεία 

Αρχικά, για τισ ανάγκεσ του πειράματοσ , δθμιουργικθκε ζνα νζο 

μάκθμα, το μάκθμα Learning Styles and Self-efficacy μζςα ςτθν 

κατθγορία των μακθμάτων teen3 τθσ γενικισ κατθγορίασ μακιματα 

Experimental 
group; 20 

Control 
group; 7 
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Technokids, τα οποία μπορεί να βρει κάποιοσ επιςκεπτόμενοσ τθν 

πλατφόρμα i- cosmos (lms.labtech.gr).  

Συγκεκριμζνα θ ροι πρόςβαςθσ για το εν λόγω μάκθμα είναι θ εξισ : 

Βιμα 1ο : Επιλογι ςτο «Ρρόγραμμα Technokids» τθσ πλατφόρμασ i - 

cosmos  

 

Εικόνα 3. Πλατφόρμα i- cosmos 

Βιμα 2ο : Επιλογι των μακθμάτων Teen3 που ανικουν ςτθ γενικι 

κατθγορία Technokids 
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Εικόνα 4. Μάκθμα Teen 3 

Βιμα 3ο : Επιλογι του νζου μακιματοσ Learning styles and Self - 

efficacy 

 

Εικόνα 5. Μάκθμα Learning styles and Self - efficacy 
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Απαραίτθτθ για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ιταν επίςθσ θ χριςθ δφο 

ερωτθματολογίων διακεςίμων ςτο i-Cosmos μόνο ςτουσ 

εγγεγραμμζνουσ μακθτζσ.  

Το πρϊτο αφορά τα ςτυλ μάκθςθσ VAK (Ραράρτθμα 7.1 ςελ.69) και 

είναι αυτό που βοικθςε ςτο χωριςμό των ςυμμετεχόντων ςε τρεισ 

κατθγορίεσ ανάλογα με το ςτυλ μάκθςθσ που προτιμοφν : τουσ 

οπτικοφσ, τουσ ακουςτικοφσ και του κιναιςκθτικοφσ.  

Το δεφτερο ερωτθματολόγιο αφορά τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα 

των εκπαιδευομζνων (Ραράρτθμα 7.2, ςελ.73) (quiztron) και 

βοθκάει ςτθν εξαγωγι κάποιων ςυμπεραςμάτων ςχετικά με το 

βακμό αυτό-αποτελεςματικότθτασ των μακθτϊν, δθλαδι αν ζχουν 

υψθλι ι χαμθλι αυτό-αποτελεςματικότθτα, ςυμπζραςμα ιδιαίτερα 

ςθμαντικό κακϊσ από το βακμό αυτό εξαρτάται το κατά πόςο το 

κάκε άτομο επιμζνει και προςπακεί για να πετφχει, πόςο αντζχει 

ςτθν πορεία του χρόνου, πόςο αποτελεςματικό είναι ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και πόςο επιμζνει ςτθν επίτευξθ 

των ςτόχων του. 

Στθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκε ζνα Quiz του Moodle (Ραράρτθμα 

7.3, ςελ.76) για τθν βακμολόγθςθ των γνϊςεων των ςυμμετεχόντων 

ςχετικά με το αντικείμενο Γραφιματα, ςυγκεκριμζνα τθ δθμιουργία 

γραφιματοσ, τθν επιλογι κακϊσ και τθν αλλαγι τφπου με τθ χριςθ 

του Microsoft Office Excel 2007. Το Quiz αυτό βοικθςε να φανεί το 

επίπεδο των ςυμμετεχόντων όςον αφορά τθν ενότθτα Γραφιματα 

πριν από το μάκθμα κακϊσ και να γίνει ςφγκριςθ με το επίπεδό τουσ 

μετά από αυτό. 

Τζλοσ, αναπτφχκθκαν ςτθν πλατφόρμα i-cosmos τρία μακθςιακά 

αντικείμενα τφπου Scorm για τθν παρακολοφκθςι τουσ από τουσ 

ςυμμετζχοντασ με βάςθ το ςτυλ μάκθςθσ που προτιμά ο κακζνασ με 

Χαρακτθριςτικά όπωσ περιγράφονται ςτον ακόλουκο Ρίνακα.  
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 Παρουςίαςθ 

Θεωρίασ  

Οδθγίεσ 

διαδικαςιϊν  

Επίδειξθ διαδικαςιϊν  

Οπτικόσ  Κείμενο προσ 

ανάγνωςθ από τον 

μακθτι.  

Κείμενο προσ 

ανάγνωςθ από 

τον μακθτι.  

Επίδειξθ των κινιςεων ςε 

βίντεο με λεηάντεσ 

επεξιγθςθσ προσ 

ανάγνωςθ.  

Ακουςτικόσ  Κείμενο το οποίο 

εκφωνεί ο 

παρουςιαςτισ – 

γραμμζνθ μόνο θ 

επικεφαλίδα.  

Κείμενο προσ 

ανάγνωςθ από 

τον μακθτι με 

παράλλθλθ 

εκφϊνθςθ.  

Επίδειξθ των κινιςεων ςε 

βίντεο με παράλλθλθ 

εκφϊνθςθ.  

Κιναιςκθτικόσ  Κείμενο που μπορεί 

να αναγνωςτεί από 

τον μακθτι και 

παράλλθλθ 

εκφϊνθςθ.  

Κείμενο προσ 

ανάγνωςθ από 

τον μακθτι με 

παράλλθλθ 

εκφϊνθςθ.  

Επίδειξθ των κινιςεων ςε 

διαδραςτικό βίντεο (ο 

μακθτισ χρειάηεται να 

εκτελζςει τθν διαδικαςία) 

με λεηάντεσ επεξιγθςθσ 

και παράλλθλθ εκφϊνθςθ 

τουσ.  

Πίνακασ 1 Χαρακτθριςτικά Προςαρμοςμζνων Μακθςιακϊν Αντικειμζνων 

 

3.3 Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ τθσ ζρευνασ 

Το πείραμα διεξιχκθ ακολουκϊντασ ακριβϊσ τα βιματα όπωσ αυτά 

φαίνονται ςτθν πλατφόρμα i-cosmos : 

Βιμα 1ο : 

Οι μακθτζσ απαντοφν ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου VAK 

ςχετικά με τα ςτυλ μάκθςθσ και ςτθ ςυνζχεια αφοφ αποκθκεφςουν 

το αρχείο με τισ απαντιςεισ τουσ το ανεβάηουν ςτθν πλατφόρμα με 

τθν εργαςία : Ερωτθματολόγιο VAK – Φόρτωςθ αρχείου. 

Βιμα 2ο : 

Οι μακθτζσ προχωροφν ςτο ερωτθματολόγιο που αφορά τθν αυτό-

αποτελεςματικότθτα ενϊ παράλλθλα ο administrator του 

file://192.168.0.1/AdminDocs$/@Stamatis/!Διπλωματική/Τελική%20Εργασία/Visual_forppt/Visual_forppt.htm
file://192.168.0.1/AdminDocs$/@Stamatis/!Διπλωματική/Τελική%20Εργασία/Aural_forppt/Aural_InsertChart.htm
file://192.168.0.1/AdminDocs$/@Stamatis/!Διπλωματική/Τελική%20Εργασία/Kin_forppt/Kin_forppt.htm
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ςυςτιματοσ διαβάηει τα αρχεία του ερωτθματολογίου VAK και 

ομαδοποιεί τουσ μακθτζσ ανάλογα με το ςτυλ μάκθςθσ που 

προτιμοφν ζτςι ϊςτε όταν αυτοί ολοκλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο 

για τθ αυτο-αποτελεςματικότθτα να είναι διακζςιμο το κατάλλθλο 

μακθςιακό αντικείμενο για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ. 

 

Εικόνα 6. Δραςτθριότθτεσ ανά μακθςιακό τφπο 
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Εικόνα 7. Ενότθτα «Γραφιματα» για τον οπτικό τφπο 

 

Εικόνα 8. Κατθγορίεσ των μακθτϊν 

(Θα πρζπει να αναφερκεί ότι για λόγουσ προςταςίασ του ιδιωτικοφ 

απορριτου των ανθλίκων ςυμμετεχόντων μακθτϊν, ςε όλα τα 
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ςτιγμιότυπα οκόνθσ και τουσ πίνακεσ που γίνεται αναφορά, ζχει 

αποκρυφτεί το επϊνυμό τουσ).  

Βιμα 3ο : 

Εδϊ οι εκπαιδευόμενοι απαντοφν ςτο quiz ςχετικά με τθν ενότθτα 

Γραφιματα. 

Βιμα 4ο : 

Η Εκπαιδεφτρια δίνει ςτουσ μακθτζσ ζνα φφλο που περιγράφει τθν 

καλφτερθ ςτρατθγικι ανάλογα με τον τφπο του ςτυλ μάκθςθσ που 

προτιμοφν και αυτοί με τθ ςειρά τουσ χρθςιμοποιοφν το μακθςιακό 

αντικείμενο που τουσ αντιςτοιχεί όςεσ φορζσ κζλουν ζτςι ϊςτε να 

είναι ςίγουροι ότι ζχουν κατανοιςει το μάκθμα. 

Αυτά τα 3 φφλα βαςικϊν οδθγιϊν και ςτρατθγικϊν παρατίκενται ςτο 

ωσ εξισ: 

Στρατθγικζσ για Ακουςτικοφσ (Ραράρτθμα 7.5 ςελ.83) 

Στρατθγικζσ για Οπτικοφσ (Ραράρτθμα 7.4 ςελ.82) 

Στρατθγικζσ για Κιναιςκθτικοφσ (Ραράρτθμα 7.6 ςελ.84) 

Βιμα 5ο : 

Τα παιδιά απαντοφν και πάλι ςτο quiz που αφορά τα γραφιματα το 

προκειμζνου ο administrator να πάρει τα δεφτερα αποτελζςματα 

δθλαδι το πϊσ απζδωςαν οι μακθτζσ αφοφ διδάχκθκαν το 

αντικείμενο. 

Βιμα 6ο : 

Τζλοσ, οι μακθτζσ απαντοφν για δεφτερθ φορά ςτο ερωτθματολόγιο 

που αφορά τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα για να καταγραφεί εάν 

υπάρχει κάποια διαφορά μετά τθ διδαχι του αντικειμζνου. 
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Αυτά τα βιματα ακολοφκθςε το experimental group ςε αντίκεςθ με 

το control group το οποίο ζκανε ακριβϊσ τα ίδια βιματα με τθ 

διαφορά ότι ςτο βιμα 4ο  ςε όλο το τμιμα, ανεξαρτιτωσ 

μακθςιακοφ τφπου, θ διδαςκαλία του αντικειμζνου ζγινε από τθ 

εκπαιδευτρια με τον κλαςςικό τρόπο. 

Θα πρζπει εδϊ να διευκρινιςτεί ότι κατά τθν κλαςικι μεκοδολογία 

διδαςκαλίασ, αντικειμζνων πλθροφορικισ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολι 

χρθςιμοποιοφνται οφτωσ ι άλλωσ πολυμεςικοί πόροι (διαδραςτικοί 

πίνακεσ, παρουςιάςεισ, quiz κλπ). 
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4. Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 

4.1 Ειςαγωγι  

Μζςα από τθν ζρευνα που περιγράφθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο 

ζγινε μια προςπάκεια να εφαρμοςτεί για πρϊτθ φορά ςε ζνα κζντρο 

διδαςκαλίασ, το οποίο ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι ζνα κζντρο 

εκμάκθςθσ υπολογιςτϊν, θ κεωρία των ςτυλ μάκθςθσ και 

ςυγκεκριμζνα το μοντζλο οπτικισ, ακουςτικισ και κιναιςκθτικισ 

μάκθςθσ, κακϊσ και να ελεγχκεί θ αυτό-αποτελεςματικότθτα των 

ςυμμετεχόντων . Με τθ βοικεια των ερωτθματολογίων θ κεωρία 

των ςτυλ μάκθςθσ μπορεί να γίνει ζνα πολφ ιςχυρό εργαλείο για τον 

εκπαιδευτικό ςτθν προςπάκειά του να κάνει τθ διδαςκαλία πιο 

ενδιαφζρουςα και παράλλθλα να ικανοποιιςει όλεσ τισ ιδιαίτερεσ 

ικανότθτεσ των μακθτϊν του ενιςχφοντασ των αυτενζργεια και τθν 

ενεργι ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. 

Φυςικά για να υπάρχει θ βεβαιότθτα ότι τα αποτελζςματα τθσ 

ζρευνασ είναι ςωςτά ζχουμε κάνει κάποιεσ υποθέσεις όπωσ ότι θ 

ενότθτα «Γραφιματα» που επιλζξαμε είναι θ πιο κατάλλθλθ για τθν 

εφαρμογι και των τριϊν ςτυλ και επίςθσ ότι οι διδάςκοντεσ είναι 

κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι και για τα τρία ςτυλ μάκθςθσ ϊςτε να 

μπορζςουν να κακοδθγιςουν ςωςτά τουσ εκπαιδευόμενουσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ.  

4.2 Περιγραφικι και επαγωγικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 
ςχετικά με το ςτυλ μάκθςθσ των ςυμμετεχόντων 

Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ που δόκθκαν από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ ςτο πρϊτο ερωτθματολόγιο που κλικθκαν να 

ςυμπλθρϊςουν, δθλαδι το ερωτθματολόγιο που αφορά το ςτυλ 

μάκθςθσ το οποίο βοθκάει περιςςότερο τον κάκε ςυμμετζχοντα να 

κατανοιςει το εκάςτοτε μάκθμα και να «απορροφιςει» τισ νζεσ 

πλθροφορίεσ, προκφπτουν τα εξισ αποτελζςματα : από το ςφνολο 

των είκοςι επτά ( 27 ) μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα και 

ανικουν ςτο experimental και ςτο control group θ πλειοψθφία 
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δθλαδι οι δϊδεκα ( 12 ) μακθτζσ προκφπτει ότι είναι ακουςτικοί 

τφποι. Το ακουςτικό ςτυλ δθλαδι είναι το επικρατζςτερο ςτυλ 

μάκθςθσ. Επίςθσ κοντά ςτον αρικμό των ακουςτικϊν μακθτϊν 

βρίςκεται το κιναιςκθτικό ςτυλ, το οποίο προτιμοφν εννζα ( 9 ) 

εκπαιδευόμενοι, αρκετά μεγάλοσ αρικμόσ επίςθσ. Τζλοσ οι οπτικοί 

μακθτζσ αντιςτοιχοφν ςτον αρικμό ζξι ( 6 ) με αποτζλεςμα το ςτυλ 

αυτό να καταλαμβάνει τθν τρίτθ κζςθ ςτισ προτιμιςεισ των 

ςυμμετεχόντων.  

 

Διάγραμμα 4. Οι τρεισ τφποι μακθτϊν 

Είναι καλό να αναφερκεί ότι γενικά κα μποροφςαν να υπάρχουν 

μακθτζσ οι οποίοι να ανικουν ςε περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ 

των ςτυλ μάκθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, υπάρχει περίπτωςθ κάποιοσ 

μακθτισ να είναι οπτικο-ακουςτικόσ τφποσ, οπτικο-κιναιςκθτικόσ 

τφποσ ι ακόμα και ακουςτικο-κιναιςκθτικόσ. Οι μακθτζσ των 

κατθγοριϊν αυτϊν χρειάηονται περαιτζρω προςοχι και ζρευνα από 

τθν πλευρά του δαςκάλου , ζτςι ϊςτε με περιςςότερα διαγνωςτικά 

τεςτ να ανακαλφψουν ςε μεγαλφτερο βάκοσ τα ενδιαφζροντά τουσ 

για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ και να τείνουν πιο ξεκάκαρα ςε μία 

μόνο κατθγορία. Γι’ αυτό το λόγο, ςτα πλαίςια αυτισ τθσ ζρευνασ, οι 
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μακθτζσ χωρίηονται μόνο ςτισ τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ, κακϊσ ο 

χωριςμόσ γίνεται μόνο με βάςθ ζνα τεςτ – ερωτθματολόγιο.  

Οι αρικμοί των ςυμμετεχόντων που ανικουν ςτισ τρεισ κατθγορίεσ 

των ςτυλ μάκθςθσ μποροφν να μεταφραςτοφν και ςε ποςοςτά με τθ 

βοικεια του παρακάτω διαγράμματοσ πίτασ. 

 

Διάγραμμα 5. Ποςοςτά των τριϊν ομάδων 

Ππωσ παρατθροφμε παραπάνω, το 45 % των μακθτϊν που 

απάντθςαν ςτισ ερωτιςεισ προτιμοφν το ακουςτικό ςτυλ μάκθςθσ, 

το 33 % το κιναιςκθτικό ςτυλ και τζλοσ το υπόλοιπο 22 % το οπτικό 

ςτυλ. Σφμφωνα με τθ βιβλιογραφία και τισ ςτατιςτικζσ μελζτεσ που 

αναφζρκθκαν ςτο δεφτερο κεφάλαιο το 45 % των ςυμμετεχόντων 

που ανικουν ςτουσ ακουςτικοφσ μακθτζσ είναι πολφ κοντά ςτο 39 % 

των μελετϊν. Τα ποςοςτά των δφο υπολοίπων ςτυλ ζχουν μια μικρι 

απόκλιςθ από αυτά τθσ βιβλιογραφίασ. Οι εκπαιδευόμενοι όμωσ 

κατατάχκθκαν ςε μία από τισ τρεισ κατθγορίεσ βάςθ τθσ 

βακμολογίασ που ςυγκζντρωςαν , θ οποία φαίνεται ςτον πίνακα του 

Excel που παρατίκεται ςτο παράρτθμα  (Ραράρτθμα 7.7, ςελ.85) και 

υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου θ βακμολογία που ςυγκεντρϊκθκε ςε 

μία κατθγορία να είναι πολφ κοντά με τθ βακμολογία ςε μία άλλθ 
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κατθγορία των ςτυλ. Αυτό ςθμαίνει ότι με μια περαιτζρω 

διερεφνθςθ των προτιμιςεϊν τουσ τα ςυνολικά ποςοςτά τθσ 

ζρευνάσ μασ μπορεί να ςυγκλίνουν προσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ 

βιβλιογραφίασ. 

Ωσ προσ τθν τάξθ του ςχολείου που παρακολουκοφν οι 

εκπαιδευόμενοι, οι μακθτζσ οι οποίοι παρακολουκοφν τθ Β’ τάξθ 

του Γυμναςίου προτιμοφν το ακουςτικό ςτυλ μάκθςθσ ( 5 μακθτζσ 

ςτο ςφνολο των 12 που παρακολουκοφν τθ ίδια τάξθ ) και ακολουκεί 

το οπτικό ςτυλ ( 4 μακθτζσ ) και τζλοσ το κιναιςκθτικό ςτυλ ( 3 

μακθτζσ ), όπωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα ράβδου που ακολουκεί.  

 

Διάγραμμα 6. Σα ςτυλ μάκθςθσ των μακθτϊν τθσ Β’ Γυμναςίου 

Για τουσ μακθτζσ τθσ Γ’ Γυμναςίου, το ςτυλ μάκθςθσ που επικρατεί 

είναι και πάλι το ακουςτικό ( 7 μακθτζσ ςτο ςφνολο των 15 που 

παρακολουκοφν τθ Γϋ τάξθ ) με το κιναιςκθτικό ςτυλ να ακολουκεί ( 

6 μακθτζσ ) και το οπτικό ςτυλ να καταλαμβάνει τθν τρίτθ κζςθ ( 2 

μακθτζσ ). Πλα τα παραπάνω ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτο επόμενο 

διάγραμμα ράβδου.  
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Διάγραμμα 7. Σα ςτυλ μάκθςθσ των μακθτϊν τθσ Γ’ Γυμναςίου 

Συγκριτικά, τα ςτοιχεία των δφο τάξεων του Γυμναςίου 

παρουςιάηονται ςτο διάγραμμα   όπου φαίνεται και οπτικά , ακόμα 

και αν κάποιοσ δεν γνωρίηει τα ακριβι νοφμερα, ότι θ πλειοψθφία 

των μακθτϊν προτιμά το ακουςτικό ςτυλ μάκθςθσ. Αυτι θ 

προτίμθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο ςτυλ μάκθςθσ μπορεί να εξθγθκεί ωσ 

εξισ : οι μακθτζσ και των δφο τάξεων του Γυμναςίου είναι πολφ 

κοντά θλικιακά, κακϊσ θ διαφορά τουσ είναι μόλισ ζνασ χρόνοσ, και 

βρίςκονται ςτθ μζςθ περίπου τθσ ςχολικισ και πανεπιςτθμιακισ 

τουσ πορείασ. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μικροί ςε θλικία μακθτζσ 

είναι περιςςότερο εξοικειωμζνοι με τθ διάλεξθ του δαςκάλου μζςα 

ςτθν τάξθ και ζχουν ςυνθκίςει να λαμβάνουν ακουςτικζσ 

πλθροφορίεσ και γνϊςεισ κυρίωσ από αυτά που τουσ λζει ο 

δάςκαλοσ. Ακόμθ μζχρι και τθν θλικία του Γυμναςίου λαμβάνουν 

αρκετζσ πλθροφορίεσ από το οικογενειακό περιβάλλον τουσ κυρίωσ 

ςε ακουςτικι μορφι επίςθσ. Πλα αυτά κα αρχίςουν να αλλάηουν 

ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ, όταν δθλαδι κα βρίςκονται ςτισ τάξεισ του 

λυκείου και πιο ζντονα αργότερα ςτο πανεπιςτιμιο, όταν κα μάκουν 
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να καλλιεργοφν ακόμα περιςςότερεσ δεξιότθτεσ και να λαμβάνουν 

πλθροφορίεσ με διάφορουσ τρόπουσ, κακϊσ κα δζχονται 

πλθροφορίεσ και με οπτικό τρόπο μζςω διαφανειϊν ι ακόμα και 

μζςω προγραμμάτων του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι  

 

Διάγραμμα 8. φγκριςθ των δφο τάξεων 

4.3 Περιγραφικι και επαγωγικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 
ςχετικά με το γνωςτικό επίπεδο των ςυμμετεχόντων 

Από τισ απαντιςεισ που δόκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο quiz 

που αφορά τα γραφιματα και ςυγκεκριμζνα τθ δθμιουργία, τθν 

επιλογι , τθν επεξεργαςία και τθν αλλαγι τφπου γραφθμάτων , 

καταςκευάςτθκαν δφο διαγράμματα ςτιλθσ, ζνα για το experimental 

group και ζνα για το control group. Ριο αναλυτικά και ςτα δφο 

διαγράμματα φαίνεται θ βακμολογία που ζχουν πάρει οι 

εκπαιδευόμενοι για το quiz πριν τθν πραγματοποίθςθ του 

μακιματοσ αλλά και μετά τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ. 

Ξεκινάμε με το experimental group, το οποίο όπωσ αναφζρκθκε ςτο 

τρίτο κεφάλαιο, αποτελείται από μακθτζσ που διδάχκθκαν το 

μάκθμα τθσ ενότθτασ Γραφιματα ςφμφωνα με το ςτυλ μάκθςθσ που 

ταιριάηει ςτον κακζνα ( ακουςτικό, οπτικό και κιναιςκθτικό ςτυλ ). 
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Διάγραμμα 9. Σο γνωςτικό επίπεδο των ςυμμετεχόντων ςτο experimental group πριν και μετά τθ διδαςκαλία 

Μακθτισ Σφποσ 

Κουίη 1 -  
Δθμιουργία 
Γραφθμάτων 

Κουίη 2 -  
Δθμιουργία 
Γραφθμάτων 

Ποςοςτιαία  
Διαφορά 

Μζςοι όροι  
ανά τφπο 

Μακθτισ-01 Α 7,31 9,23 26% 
 Μακθτισ-05 Α 6,79 6,79 0% 
 Μακθτισ-07 Α 3,27 4,29 31% 
 Μακθτισ-08 Α 9,23 9,23 0% 
 Μακθτισ-09 Α 7,37 7,82 6% 
 Μακθτισ-12 Α 5,64 5,64 0% 
 Μακθτισ-14 Α 4,62 6,41 39% 
 Μακθτισ-24 Α 6,03 7,05 17% 
 Μακθτισ-25 Α 4,87 7,31 50% 19% 

Μακθτισ-03 Κ 9,23 7,69 -17% 
 Μακθτισ-06 Κ 6,41 8,46 32% 
 Μακθτισ-10 Κ 5,96 7,56 27% 
 Μακθτισ-15 Κ 6,03 6,41 6% 
 Μακθτισ-16 Κ 7,69 7,69 0% 
 Μακθτισ-19 Κ 5,64 8,72 55% 
 Μακθτισ-20 Κ 5,83 6,92 19% 17% 

Μακθτισ-02 Ο 4,74 8,46 78% 
 Μακθτισ-11 Ο 5,06 5,06 0% 
 Μακθτισ-17 Ο 5,58 7,63 37% 
 Μακθτισ-26 Ο 7,44 7,31 -2% 28% 

  
6,24 7,28 20% 

 Πίνακασ 2. Σο γνωςτικό επίπεδο των ςυμμετεχόντων ςτο experimental group πριν και μετά τθ διδαςκαλία 
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Από το παραπάνω διάγραμμα, διάγραμμα 9  , γίνεται κατανοθτό ότι 

μετά το τζλοσ του μακιματοσ «Γραφιματα», το οποίο διδάχκθκε με 

βάςθ το ςτυλ μάκθςθσ που προτιμάει ο κάκε ςυμμετζχοντασ και με 

τθ βοικεια των τριϊν μακθςιακϊν αντικειμζνων, ζνα για κάκε 

τφπου μακθτι, που αναπτφχκθκαν ςτθν πλατφόρμα i-cosmos και 

παρουςιάςτθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, οι μακθτζσ είχαν 

κατανοιςει και εμπεδϊςει τθν ενότθτα που διδάχκθκαν πολφ καλά 

με αποτζλεςμα να μεγαλϊςει ο βακμόσ ςτουσ ςτο quiz των 

ερωτιςεων που αφορά τα γραφιματα. Ριο αναλυτικά, μετά τθν 

εκτζλεςθ του μακιματοσ περιςςότεροι μακθτζσ απαντοφν ςωςτά 

τουλάχιςτον ςτισ μιςζσ ερωτιςεισ ( ζχουν βακμό τουλάχιςτον 5 ) ενϊ 

ταυτόχρονα ζχει αυξθκεί κατά πολφ ο αρικμόσ αυτϊν που 

βακμολογοφνται με 7 και πάνω. 

  



60 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται το διάγραμμα που αφορά το δεφτερο 

group, το control group.  

 

 

Διάγραμμα 10. Σο γνωςτικό επίπεδο των ςυμμετεχόντων ςτο control group πριν και μετά τθ διδαςκαλία 

Μακθτισ Σφποσ 

Κουίη 1 - 
 Δθμιουργία 
Γραφθμάτων 

Κουίη 2 -  
Δθμιουργία 
Γραφθμάτων 

Ποςοςτιαία  
Διαφορά Μζςοι όροι ανά τφπο 

Μακθτισ-04 Α 2,69 5,00 86% 
 Μακθτισ-21 Α 4,62 5,38 16% 
 Μακθτισ-23 Α 7,05 7,18 2% 35% 

Μακθτισ-18 Κ 7,95 8,72 10% 
 Μακθτισ-27 Κ 7,82 8,97 15% 12% 

Μακθτισ-13 Ο 4,49 4,87 8% 
 Μακθτισ-22 Ο 5,51 7,82 42% 25% 

  
5,73 6,85 26% 

 Πίνακασ 3. Σο γνωςτικό επίπεδο των ςυμμετεχόντων ςτο control group πριν και μετά τθν διδαςκαλία 

Σφμφωνα με το διάγραμμα αυτό παρατθροφμε ότι και ςε αυτι τθν 

ομάδα των εκπαιδευομζνων, ςτουσ οποίουσ το μάκθμα 

«Γραφιματα» διδάχκθκε με τον παραδοςιακό τρόπο και όχι με βάςθ 

το ςτυλ του κάκε μακθτι ξεχωριςτά, ότι επετεφχκθ ςθμαντικι 

κατανόθςθ του αντικειμζνου και μάλιςτα ελαφρϊσ μεγαλφτερθ από 

ότι ςτο Experimental group.  
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4.4 Περιγραφικι και επαγωγικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 
ςχετικά με τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα των ςυμμετεχόντων 

Ππωσ ςτθν περίπτωςθ του γνωςτικοφ επιπζδου των 

εκπαιδευομζνων ζτςι και τϊρα καταςκευάςτθκαν δφο διάγραμμα 

για τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα των ςυμμετεχόντων πριν και μετά 

τθ διδαςκαλία τθσ ενότθτάσ μασ, τόςο για το experimental group όςο 

και για το control group.  

Τα δφο αυτά διαγράμματα ςτιλθσ είναι τα παρακάτω : 

 

Διάγραμμα 11. Αυτό-αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευομζνων ςτο experimental group πριν και μετά τθ διδαςκαλία 
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Σφποσ Επϊνυμο 
Ερωτθματολόγιο 1:  
Self-Efficacy 

Ερωτθματολόγιο 2:  
Self-Efficacy 

Ποςοςτιαία  
Αλλαγι 

Μζςοι όροι  
ανά τφπο 

Α Μακθτισ-01 8,15 7,84 -0,04 
 Α Μακθτισ-05 6,92 6,92 0,00 
 Α Μακθτισ-07 7,22 7,53 0,04 
 Α Μακθτισ-08 6,92 8,45 0,22 
 Α Μακθτισ-09 7,54 7,24 -0,04 
 Α Μακθτισ-12 7,54 7,54 0,00 
 Α Μακθτισ-14 6,62 6,01 -0,09 
 Α Μακθτισ-24 8,45 7,84 -0,07 
 Α Μακθτισ-25 6,32 6,62 0,05 0,01 

Κ Μακθτισ-03 8,16 8,16 0,00 
 Κ Μακθτισ-06 7,24 6,62 -0,09 
 Κ Μακθτισ-10 7,84 7,53 -0,04 
 Κ Μακθτισ-15 7,24 6,93 -0,04 
 Κ Μακθτισ-16 6,92 6,92 0,00 
 Κ Μακθτισ-19 8,46 7,85 -0,07 
 Κ Μακθτισ-20 5,72 6,02 0,05 -0,03 

Ο Μακθτισ-02 7,23 7,23 0,00 
 Ο Μακθτισ-11 7,24 6,94 -0,04 
 Ο Μακθτισ-17 7,54 7,54 0,00 
 Ο Μακθτισ-26 7,85 8,15 0,04 0,00 

    7,36 7,29 -0,01   
Πίνακασ 4. Αυτό-αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευομζνων ςτο experimental group πριν και μετά τθ διδαςκαλία 
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Διάγραμμα 12. Αυτό-αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευομζνων ςτο control group πριν και μετά τθ διδαςκαλία 

Σφποσ Επϊνυμο 
Ερωτθματολόγιο 1:  
Self-Efficacy 

Ερωτθματολόγιο 2:  
Self-Efficacy 

Ποςοςτιαία  
Αλλαγι 

Μζςοι όροι  
ανά τφπο 

Α Μακθτισ-04 7,22 7,53 0,04 
 Α Μακθτισ-21 7,85 7,55 -0,04 
 Α Μακθτισ-23 7,23 7,54 0,04 0,02 

Κ Μακθτισ-18 7,53 7,22 -0,04 
 Κ Μακθτισ-27 7,54 7,53 0,00 -0,02 

Ο Μακθτισ-13 7,85 8,45 0,08 
 Ο Μακθτισ-22 6,93 6,03 -0,13 -0,03 

    7,45 7,41 -0,01   
Πίνακασ 5. Αυτό-αποτελεςματικότθτα των εκπαιδευομζνων ςτο control group πριν και μετά τθ διδαςκαλία 

Σφμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα, θ αυτό- 

αποτελεςματικότθτα των μακθτϊν κυμαίνεται ςτα ίδια περίπου 

επίπεδα και τα δφο group τθσ ζρευνάσ μασ, γεγονόσ που δείχνει ότι ο 

διαφορετικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ ςτθ μικρι διάρκεια τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ δεν δείχνει να προκαλεί μια ςθμαντικι 

διαφοροποίθςθ των αποτελεςμάτων.  
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5. υμπεράςματα 

5.1 Επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων  

Ππωσ περιγράφθκε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο , ςφμφωνα με 

τισ απαντιςεισ που δόκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα, 

τουσ εκπαιδευόμενουσ δθλαδι του κζντρου εκμάκθςθσ 

υπολογιςτϊν, ςτα ερωτθματολόγια που αφοροφςαν το ςτυλ 

μάκθςθσ VAK και τθν αυτό-αποτελεςματικότθτα κακϊσ και ςτο quiz 

που περιελάμβανε ερωτιςεισ ςχετικά με τθν ενότθτα «Γραφιματα», 

προζκυψαν τα εξισ αποτελζςματα : 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν τόςο τθσ Β’ όςο και τθσ Γϋ 

Γυμναςίου είναι ακουςτικοί τφποι δθλαδι κατανοοφν και 

αφομοιϊνουν καλφτερα το μάκθμα με τθ βοικεια του ακουςτικοφ 

ςτυλ μάκθςθσ. Στθ δεφτερθ κζςθ βρίςκεται το κιναιςκθτικό ςτυλ και 

ςτθν τελευταία το οπτικό ςτυλ μάκθςθσ. Επίςθσ, οι απαντιςεισ των 

εκπαιδευομζνων ςτο quiz τθσ ενότθτασ «Γραφιματα» πριν και μετά 

τθ διδαςκαλία, βοικθςαν ςτθν εξαγωγι του ςυμπεράςματοσ ότι 

όταν θ διδαςκαλία γίνει ςτο κάκε μακθτι ςφμφωνα με το ςτυλ 

μάκθςθσ που τον αντιπροςωπεφει, τότε θ απόδοςθ των μακθτϊν 

είναι εξίςου καλι με τθν απόδοςθ των μακθτϊν που διδάχτθκαν με 

τθν κλαςςικι μζκοδο διδαςκαλίασ που εφαρμόηεται ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ ςχολι.  

Τζλοσ λόγω τθσ εξαιρετικά μικρισ διάρκειασ τθσ ζρευνασ, θ αυτό-

αποτελεςματικότθτα των ςυμμετεχόντων δεν δείχνει να 

επθρεάςτθκε. 

  



65 

5.2 Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

Πταν θ διδαςκαλία γίνει ςφμφωνα με το ςτυλ μάκθςθσ που 

αντιπροςωπεφει τον κάκε μακθτι, τότε θ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των 

μακθτϊν είναι ςχεδόν ίδια με τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των 

μακθτϊν που διδάχτθκαν με τθν κλαςςικι μζκοδο διδαςκαλίασ που 

εφαρμόηεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςχολι. 

Η αυτό-αποτελεςματικότθτα των ςυμμετεχόντων δεν δείχνει να 

επθρεάςτθκε ςε κάποιο βακμό κατά τθ μικρι διάρκεια αυτισ τθσ 

ζρευνασ.  

5.3 Προτάςεισ για περαιτζρω μελζτθ  

Μία πρόταςθ για περαιτζρω μελζτθ είναι να εφαρμοςκεί θ ανωτζρω 

μζκοδοσ αφενόσ μεν ςε μεγαλφτερο πλθκυςμιακό δείγμα (ϊςτε να 

μειωκεί ο επίδραςθ που μπορεί να προκαλζςει ζνα μεμονωμζνο 

άτομο ςτα ςυνολικά αποτελζςματα κάνοντασ ζτςι πιο αξιόπιςτα τα 

ςυμπεράςματα) αφετζρου δε για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα 

ϊςτε να εντοπιςτεί αν με τθν πάροδο του χρόνου υπάρχει αφξθςθ 

τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ.  

Επίςθσ κα μποροφςε μια νζα μελζτθ να επαναλάβει το εν λόγω 

πείραμα, αλλά τα μακθςιακά αντικείμενα που προςφζρονται 

θλεκτρονικά να είναι προςαρμοςμζνα ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηουν τα 

δφο κυρίαρχα ςτυλ μάκθςθσ του κάκε μακθτι (πχ τουσ οπτικό-

ακουςτικοφσ ι κιναιςκθτικό-οπτικοφσ κλπ) και αν μεςοπρόκεςμα 

αυτι θ διαδικαςία προκαλεί και αφξθςθ τθσ 

αυτοαποτελεςματικότθτασ των ςυμμετεχόντων. 
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7. Παράρτθμα  

Στο παράρτθμά μασ παρατίκενται και τα τρία ερωτθματολόγια που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων και τα 

οποία, με τθ ςειρά που ενςωματϊκθκαν ςτθν ζρευνα, είναι το 

ερωτθματολόγιο VAK για να διαγνωςκεί το ςτυλ μάκθςθσ των 

ςυμμετεχόντων, το ερωτθματολόγιο αυτό- αποτελεςματικότθτασ 

(Self-efficacy ) και τζλοσ το ερωτθματολόγιο ι αλλιϊσ το κουίη για 

τθν ανίχνευςθ του γνωςτικοφ επιπζδου των ςυμμετεχόντων πάνω 

ςτο Microsoft Office Excel και ςυγκεκριμζνα τθν δθμιουργία και τθν 

επεξεργαςία γραφθμάτων. 
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7.1 Ερωτθματολόγιο VAK 

Το ερωτθματολόγιο VAK το οποίο κα απαντθκεί ςε πρϊτθ φάςθ και 

από τα δφο group των μακθτϊν περιλαμβάνει δεκαζξι ( 16 ) 

ερωτιματα που παρακζτουμε παρακάτω :  

1. Μου αρζςουν οι ιςτοςελίδεσ που ζχουν : 

a. Ρράγματα ςτα οποία μπορϊ να κάνω κλικ 

b. Κανάλια ιχου για μουςικι, ςυηιτθςθ και chat  

c. Ενδιαφζρουςα ςχεδίαςθ και οπτικά εφζ 

2. Δεν είςαι ςίγουροσ αν μια λζξθ γράφεται «άκροιςμα» ι 

«άρκροιςμα». Τι κα ζκανεσ; 

a. Θα «ζβλεπεσ» τισ δφο λζξεισ ςτο μυαλό ςου και κα διάλεγεσ 

αυτι που «μοιάηει» πιο ςωςτι. 

b. Θα τισ άκουγα ςτο μυαλό μου ι κα τισ ζλεγα δυνατά 

c. Θα ζγραφα και τισ δφο λζξεισ ςτο χαρτί και κα διάλεγα τθ 

μία 

3. Θζλεισ να ςχεδιάςεισ ζνα πάρτι - ζκπλθξθ για ζνα φίλο ςου. Τι 

κα ζκανεσ; 

a. Θα προςκαλοφςα τουσ φίλουσ μου και κα ζβλεπα πϊσ πάει. 

b. Θα φανταηόμουνα το πάρτι για να το ςχεδιάςω. 

c. Θα το ςυηθτοφςα ςτο τθλζφωνο ι κα αντάλλαςα μθνφματα 

με τουσ φίλουσ μου. 

4. Ρρόκειται να φτιάξεισ κάτι το εξαιρετικό για τθν οικογζνειά ςου. 

Τι κα ζκανεσ; 

a. Θα ζφτιαχνα κάτι που ζχω ξαναφτιάξει. 

b. Θα το ςυηθτοφςα με τουσ φίλουσ μου πρϊτα. 

c. Θα ζψαχνα για ιδζεσ και ςχζδια ςε βιβλία και περιοδικά 

5. Ζχεισ επιλεχκεί ωσ ομαδάρχθσ ςε ζνα πρόγραμμα 

καταςκινωςθσ. Αυτό ενδιαφζρει πολφ τουσ φίλουσ ςου. Τι κα 

ζκανεσ; 

a. Θα τουσ περιζγραφα τισ δραςτθριότθτεσ του 

προγράμματοσ. 
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b. Θα τουσ ζδειχνα ςτο χάρτθ ποφ είναι θ καταςκινωςθ, και 

φωτογραφίεσ. 

c. Θα άρχιηα να εξαςκοφμαι ςτισ δραςτθριότθτεσ του 

προγράμματοσ. 

6. Ρρόκειται να αγοράςεισ μια ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι ι 

ζνα καινοφριο κινθτό τθλζφωνο. Εκτόσ από τθν τιμι, τι άλλο κα 

επθρζαηε τθν απόφαςθ ςου; 

a. Θα το δοκίμαηα. 

b. Αν ζχει μοντζρνα ςχεδίαςθ και ωραία εμφάνιςθ. 

c. Ο πωλθτισ που κα μου το ζδειχνε. 

7. Θυμιςου όταν ζμακεσ να παίηεισ ζνα νζο επιτραπζηιο παιχνίδι ι 

ζνα παιχνίδι ςτον υπολογιςτι. Τι ςε βοικθςε περιςςότερο; 

a. Ρου ζβλεπα τουσ άλλουσ να το κάνουν. 

b. Ρου άκουγα κάποιον να μου το εξθγεί και να απαντάει τισ 

ερωτιςεισ μου. 

c. Τα διαγράμματα ςτισ οδθγίεσ. 

8. Αφοφ διαβάςεισ ζνα κεατρικό ζργο πρζπει να ετοιμάςεισ μια 

εργαςία. Τι κα προτιμοφςεσ να κάνεισ; 

a. Να παίξω μια ςκθνι από το ζργο. 

b. Να ςκιτςάρω ι να ηωγραφίςω κάτι που ςυνζβθ ςτο ζργο. 

c. Να διαβάςω ζνα λόγο από το ζργο. 

9. Ετοιμάηεςαι να ςυνδζςεισ τον καινοφριο υπολογιςτι των γονιϊν 

ςου. Τι κα ζκανεσ; 

a. Θα τθλεφωνοφςα ι κα ζςτελνα μινυμα ςε κάποιον φίλο 

μου και κα τον ρωτοφςα πϊσ να το κάνω. 

b. Θα ξεπακετάριηα το κουτί και κα ξεκινοφςα τθ 

ςυναρμολόγθςθ. 

c. Θα ακολουκοφςα τα διαγράμματα που δείχνουν πϊσ να το 

κάνω. 

10. Ρρζπει να δϊςεισ οδθγίεσ για ζνα κοντινό ςπίτι. Τι κα ζκανεσ; 

a. Θα περπατοφςα μαηί τουσ μζχρι εκεί. 
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b. Θα ηωγράφιηα ζνα χάρτθ ςε ζνα κομμάτι χαρτί ι κα ζβριςκα 

ζνα χάρτθ ςτο διαδίκτυο. 

c. Θα τουσ ζλεγα τισ οδθγίεσ. 

11. Ζχεισ ζνα πρόβλθμα με το γόνατο ςου. Τι κα προτιμοφςεσ να 

κάνει ο γιατρόσ; 

a. Να μου δείξει ζνα διάγραμμα με το πρόβλθμα. 

b. Να μου περιζγραφε το πρόβλθμα. 

c. Να μου ζκανε επίδειξθ του προβλιματοσ χρθςιμοποιϊντασ 

ζνα ομοίωμα του ποδιοφ. 

12. Ρροβάλλεται μια νζα ταινία. Τι κα ςε επθρζαηε περιςςότερο 

ςτθν απόφαςθ ςου να πασ (ι να μθν πασ) να τθ δεισ; 

a. Ακοφω φίλουσ που μιλάνε για αυτιν. 

b. Βλζπω ζνα τρζιλερ για τθν ταινία. 

c. Είναι παρόμοια με άλλεσ που μου άρεςαν ι δε μου άρεςαν. 

13. Ρροτιμάσ δαςκάλουσ που τουσ αρζςει να χρθςιμοποιοφν: 

a. Επιδείξεισ, μοντζλα ι εργαςτιρια. 

b. Συηθτιςεισ ςτθν τάξθ ι το διαδίκτυο ι να προςκαλοφν 

ομιλθτζσ. 

c. Διαγράμματα, γραφιματα, χάρτεσ κλπ 

14. Μακαίνεισ πϊσ να βγάηεισ φωτογραφίεσ με τθ νζα ςου ψθφιακι 

μθχανι ι με το κινθτό ςου τθλζφωνο. Τι κα ικελεσ να ζχεισ; 

a. Ραραδείγματα από καλζσ και κακζσ φωτογραφίεσ και πϊσ 

να τισ βελτιϊςω. 

b. Τθν ευκαιρία να κάνω ερωτιςεισ και να μιλιςω για τα 

χαρακτθριςτικά τθσ μθχανισ. 

c. Διαγράμματα που να δείχνουν τθ μθχανι και πϊσ να τθ 

χρθςιμοποιιςω. 

15. Θζλεισ να μάκεισ περιςςότερα ςχετικά με τθν βακμολογία ςου 

για μια εργαςία. Τι είδουσ πλθροφορίεσ κα ικελεσ να ζχεισ; 

a. Ραραδείγματα από τθν εργαςία μου. 

b. Να το ςυηθτιςω με κάποιον. 
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c. Μια γραφικι αναπαράςταςθ που να δείχνει πϊσ τα πιγα. 

16. Ρρζπει να παρουςιάςεισ τισ ιδζεσ ςου για κάποιο κζμα ςτθν 

τάξθ. Τι κα ζκανεσ; 

a. Θα ζφτιαχνα διαγράμματα ι κα ζβριςκα γραφιματα για να 

εξθγιςω καλφτερα τισ ιδζεσ μου. 

b. Θα ζγραφα μερικζσ λζξεισ-κλειδιά και κα ζκανα εξάςκθςθ 

λζγοντασ τον ξανά και ξανά. 

c. Θα ςυνζλλεγα παραδείγματα και ιςτορίεσ για να το κάνω 

ρεαλιςτικό και πρακτικό. 
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7.2 Ερωτθματολόγιο Self-efficacy 

01. Ρϊσ προςεγγίηεισ καινοφριεσ εργαςίεσ; 

 

1. Με πολφ άγχοσ  
 

 

2. Ρροςπακϊ να κάνω ό,τι καλφτερο μπορϊ.  
 

 

3. Δεν ζχω πρόβλθμα.  
  

02. Αντιμετωπίηεισ δυςκολία ςτο να παίρνεισ αποφάςεισ; 

 

1. Ραίρνω αποφάςεισ γριγορα  
 

 

2. Ραίρνω τον χρόνο μου και 

ςκζφτομαι αναλυτικά.   

 

3. Δεν μου αρζςει να παίρνω 

αποφάςεισ.   
 

03. Ρϊσ προτιμάσ να προςεγγίηεισ μια εργαςία; 

 

1. Μου αρζςει να υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ που πρζπει να 

γίνουν τα πράγματα   

 

2. Μου αρζςει να βρίςκω μόνοσ μου τον καλφτερο τρόπο για να 

ολοκλθρϊςω μια εργαςία.   

 

3. Μπορϊ να το κάνω είτε με προκακοριςμζνο τρόπο ι με τον 

δικό μου τρόπο.   
 

04. Ρετυχαίνεισ τουσ ςτόχουσ ςου; 

 

1. Τουσ περιςςότερουσ  
 

 

2. Κάποιουσ από αυτοφσ.  
 

 

3. Λίγουσ από αυτοφσ.  
  

05. Ρϊσ μελετάσ για ζνα διαγϊνιςμα; 

 

1. Μελετάω όλθ τθν εβδομάδα και ςυνικωσ τα πθγαίνω καλά.  
 

 

2. Μελετϊ λίγεσ μζρεσ πριν το διαγϊνιςμα και ςυνικωσ τα 

πθγαίνω καλά.   

 

3. Μελετάω όλθ τθν εβδομάδα αλλά ςυνικωσ ζχω πρόβλθμα με 
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το να κυμάμαι τισ πλθροφορίεσ.  
 

06. Πταν ςου ηθτάνε να αναλάβεισ μια νζα εργαςία, πϊσ αντιδράσ; 

 

1. Ενθμερϊνω ότι δεν το ζχω ξανακάνει ποτζ πριν.  
 

 

2. Το κεωρϊ πρόκλθςθ.  
 

 

3. Ανυπομονϊ να μάκω κάτι καινοφριο.  
  

07. Ρϊσ αντιμετωπίηουν οι κακθγθτζσ ςου τθν εργαςία ςου; 

 

1. Κάνουν κετικά ςχόλια πολφ ςυχνά.  
 

 

2. Μου λζνε ποφ κα μποροφςα να τα ζχω πάει καλφτερα.  
 

 

3. Δεν μου λζνε ποτζ πϊσ τα πιγα.  
  

08. Πταν πθγαίνεισ κάπου και χάνεςαι, πϊσ αντιδράσ; 

 

1. Αγχϊνομαι πάρα πολφ.  
 

 

2. Ψάχνω για κάτι που να φαίνεται γνωςτό.  
 

 

3. Χάνεται ποτζ κανείσ; Κάπου κα βγεισ!  
  

09. Ρϊσ αντιδρά ο πατζρασ ςου ςτα ενδιαφζροντα ςου κακϊσ 

μεγαλϊνεισ; 

 

1. Ο πατζρασ μου απογοθτεφτθκε που δεν παίηω ποδόςφαιρο.  
 

 

2. Ο πατζρασ μου υποςτθρίηει τισ δραςτθριότθτεσ μου.  
 

 

3. Ο πατζρασ μου ζλειπε πολλζσ φορζσ από τισ δραςτθριότθτεσ 

μου λόγω δουλειάσ αλλά ιξερα ότι κα ικελε να είναι εκεί.   
 

10. Σου επιτρζπουν οι γονείσ ςου να παίρνεισ αποφάςεισ κατάλλθλεσ 

για τθν θλικία ςου; 

 

1. Οι γονείσ μου είναι υπερπροςτατευτικοί.  
 

 

2. Ναι.  
 

 

3. Μερικζσ φορζσ, αλλά όχι πάντα.  
  

11. Ραίρνεισ εςφ τισ αποφάςεισ ι οι φίλοι ςου; 

 

1. Εγϊ παίρνω τισ αποφάςεισ.  
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2. Ραίρνουμε μαηί τισ αποφάςεισ.  
 

 

3. Οι φίλοι μου παίρνουν τισ αποφάςεισ.  
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7.3 Κουίη που αφορά τθ δθμιουργία και επεξεργαςία των 
γραφθμάτων  

Question 1  

Βακμοί: 1  

 

Αντιςτοιχίςτε τισ παρακάτω καρτζλεσ με τα ονόματά τουσ: 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 

Διάταξθ  
  

Μορφι  
  

Ειςαγωγι  
  

Σχεδίαςθ  
  

Question 2  

Βακμοί: 1  

 

Βάλτε ςτθν ςειρά τα βιματα για να αλλάξετε τον τφπο ενόσ 

γραφιματοσ. 

Επιλογι του γραφιματοσ  
  

Κλικ ςτθν καρτζλα Σχεδίαςθ.  
  

Κλικ ςτο ΟΚ.  
  

Επιλογι κφριου τφπου γραφιματοσ.  
  

Επιλογι δευτερεφοντοσ τφπου γραφιματοσ.  
  

Κλικ ςτο εργαλείο Αλλαγι τφπου γραφιματοσ.  
  

Question 3  



77 

Βακμοί: 1  

 

Βάλτε ςτθν ςειρά τα βιματα για να δθμιουργιςετε ζνα γράφθμα 

ςτιλθσ τμθμάτων 3-Δ. 

Κλικ ςτθν καρτζλα Ειςαγωγι.  
  

Κλικ ςτο εργαλείο Στιλθ τμθμάτων 3-Δ.  
  

Επιλογι τθσ περιοχισ κελιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν 

ωσ δεδομζνα γραφιματοσ.    

Κλικ ςτο εργαλείο Γράφθμα ςτιλθσ.  
  

Question 4  

Βακμοί: 1  

 

Ταιριάξτε το είδοσ του γραφιματοσ με τθν χριςθ του: 

Επιτρζπει ςυγκρίςεισ μεταξφ δεδομζνων 

διαφορετικϊν κατθγοριϊν. Οι κατθγορίεσ 

εμφανίηονται ςτον κατακόρυφο άξονα και οι τιμζσ 

ςτον οριηόντιο.  

  

Ραρουςιάηει τισ τάςεισ των δεδομζνων ςε ίςα 

χρονικά διαςτιματα.    

Δείχνει τθν ποςοςτιαία ςυνειςφορά των επιμζρουσ 

δεδομζνων ςε ζνα ευρφτερο ςφνολο. Μπορεί να 

εμφανίςει μόνο μια ςειρά δεδομζνων.  
  

Question 5  

Βακμοί: 1  

 

Ταιριάξτε το κάκε γράφθμα με το είδοσ του: 
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1 2 3 

 

Γράφθμα Ρίτασ  
  

Γράφθμα άβδων  
  

Γράφθμα Γραμμισ  
  

Question 6  

Βακμοί: 1  

 

Από ποιεσ 3 καρτζλεσ αποτελείται θ κορδζλα Εργαλεία γραφιματοσ; 

Επιλζξτε τουλάχιςτον μία απάντθςθ.  

 

Διάταξθ  
 

 

Ειςαγωγι  
 

 

Σχεδίαςθ  
 

 

Δεδομζνα  
 

 

Μορφι  
 

 

Question 7  

Βακμοί: 1  

 

Για να αλλάξετε τον τφπο γραφιματοσ κα χρειαςκείτε τθν καρτζλα 

..., ομάδα ... . 

Επιλογι μίασ απάντθςθσ.  

 

καρτζλα Σχεδίαςθ, ομάδα Τφποσ  
 

 

καρτζλα Σχεδίαςθ, ομάδα Γραφιματα  
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καρτζλα Μορφι, ομάδα Τφποσ  
 

 

καρτζλα Σχεδίαςθ, ομάδα Απεικονίςεισ  
 

 

καρτζλα Ειςαγωγι, ομάδα Γραφιματα  
 

 

Question 8  

Βακμοί: 1  

 

Για να προςκζςετε ζνα γράφθμα ςτο βιβλίο εργαςίασ κα χρειαςκείτε 

τθν καρτζλα ... , ομάδα ... . 

Επιλογι μίασ απάντθςθσ.  

 

καρτζλα Ειςαγωγι, ομάδα Γραφιματα  
 

 

καρτζλα Ειςαγωγι, ομάδα Απεικονίςεισ  
 

 

καρτζλα Σχεδίαςθ, ομάδα Γραφιματα  
 

 

καρτζλα Σχεδίαςθ, ομάδα Απεικονίςεισ  
 

 

Κανζνα από τα παραπάνω  
 

 

Question 9  

Βακμοί: 1  

 

Ροια είναι θ παρακάτω καρτζλα; 

 
Επιλογι μίασ απάντθςθσ.  

 

Σχεδίαςθ  
 

 

Ειςαγωγι  
 

 

Μορφι  
 

 

Διάταξθ  
 

 

Question 10  

Βακμοί: 1  
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Στθν παρακάτω εικόνα ζχουν επιλεχκεί τα κατάλλθλα δεδομζνα για 

να δθμιουργιςουμε ζνα γράφθμα ... . 

 
Επιλογι μίασ απάντθςθσ.  

 

Στθλϊν  
 

 

Γραμμισ  
 

 

άβδων  
 

 

Ρίτασ  
 

 

Question 11  

Βακμοί: 1  

 

Τι αντιπροςωπεφει το παρακάτω γράφθμα; 

 
Επιλογι μίασ απάντθςθσ.  
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Το ςφνολο πωλιςεων για κάκε υπάλλθλο τθσ εταιρίασ.  
 

 

Τθν ποςοςτιαία ςυνειςφορά του κάκε υπαλλιλου ςτο ςφνολο 

πωλιςεων.   

 

Τισ πωλιςεισ του κάκε υπαλλιλου για κάκε μζρα τθσ 

εβδομάδασ.   

 

 

Question 12  

Βακμοί: 1  

 

Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τα ίδια δεδομζνα για να 

δθμιουργιςουμε γραφιματα πολλϊν ειδϊν ανάλογα με το είδοσ τθσ 

ανάλυςθσ που κζλουμε να κάνουμε. 

Απάντθςθ:  

Σωςτό Λάκοσ  

 

Question 13  

Βακμοί: 1  

 

Τα γραφιματα είναι ςτατικά - δεν αλλάηουν όταν αλλάηουν τα 

δεδομζνα που ζχουμε χρθςιμοποιιςει. 

Απάντθςθ:  

Σωςτό Λάκοσ  
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7.4 τρατθγικζσ Μελζτθσ για Οπτικοφσ Σφπουσ 

  

Ρρόςλθψθ Ρλθροφορίασ 

• δάςκαλοι που χρθςιμοποιοφν χειρονομίεσ και γραφικι 
γλϊςςα 

• φωτογραφίεσ, βίντεο, αφίςεσ, διαφάνειεσ 

• βιβλία με διαγράμματα και εικόνεσ 

• γραφιματα 

• διαγράμματα ροισ 

• υπογράμμιςθ, διαφορετικά χρϊματα, μαρκαδόροι 
επιςιμανςθσ 

Μελετιςτε χωρίσ κόπο 

• χρθςιμοποιιςτε όλεσ τισ παραπάνω τεχνικζσ 

• επαναςχεδιάςτε τισ εικόνεσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ - 
δοκιμάςτε διαφορετικζσ διατάξεισ 

• ξαναςχεδιάςτε τισ ςελίδεσ ςασ από μνιμθσ 

• αντικαταςτιςτε τισ λζξεισ με ςφμβολα ι αρχικά 

• κοιτάχτε τισ ςελίδεσ ςασ 

• μετατρζψτε τισ ςθμειϊςεισ ςασ ςε "εικόνεσ" μειϊνοντασ 
το μζγεκοσ των ςελίδων 

Για να τα πάτε καλά ςτισ εξετάςεισ: 

• ςχεδιάςτε και χρθςιμοποιιςτε διαγράμματα 

• ανακαλζςτε τισ εικόνεσ που είχαν οι ςελίδεσ ςασ 

• γράψτε τισ απαντιςεισ 

• εξαςκθκείτε ςτθ μετατροπι των οπτικϊν μζςων ςε 
λζξεισ 
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7.5 τρατθγικζσ Μελζτθσ για Ακουςτικοφσ Σφπουσ 

 
  

Ρρόςλθψθ Ρλθροφορίασ 

•να παρακολουκείτε πάντα προςεχτικά το δάςκαλο 

•να παρακολουκείτε και να ςυμμετζχετε ςτισ ςυηθτιςεισ 

•να ςυηθτάτε τα κζματα του μακιματοσ με άλλουσ 

•να εξθγείτε τισ νζεσ ιδζεσ ςε άλλουσ 

•να χρθςιμοποιείτε μαγνθτόφωνο 

•να κυμάςτε τα ενδιαφζροντα παραδείγματα, ιςτορίεσ και αςτεία 

•να περιγράφεται τισ διαφάνειεσ, τισ εικόνεσ κι άλλα οπτικά μζςα 
που χρθςιμοποιικθκαν ςε άλλουσ που δεν ιταν εκεί 

•να αφινετε χϊρο ςτισ ςθμειϊςεισ  ςασ για ανάκλθςθ και 
"γζμιςμα" 

Μελετιςτε χωρίσ κόπο 

•οι ςθμειϊςεισ ςασ μπορεί να μθν είναι καλζσ γιατί προτιμάτε να 
ακοφτε: κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τισ ςθμειϊςεισ ςασ 
μιλϊντασ με άλλουσ και ςυλλζγοντασ ςθμειϊςεισ από το βιβλίο 

•εγγράψτε τισ ςθμειϊςεισ ςασ ςε καςζτεσ ι ςτον υπολογιςτι και 
ακοφςτε τισ 

•ηθτιςτε από άλλουσ να "ακοφςουν" τι ζχετε καταλάβει για 
κάποιο κζμα 

•διαβάςτε τισ ςθμειϊςεισ ςασ δυνατά 

•εξθγιςτε τισ ςθμειϊςεισ ςασ ςε κάποιον άλλον ακουςτικό τφπο 

Για να τα πάτε καλά ςτισ εξετάςεισ: 

•φανταςτείτε ότι μιλάτε ςτον εξεταςτι 

•ακοφςτε τισ φωνζσ ςασ και γράψτε ό,τι ακοφτε 

•περάςτε χρόνο ςε ιςυχα μζρθ ανακαλϊντασ τισ ιδζεσ 

•εξαςκθκείτε ςτθ ςυγγραφι απαντιςεων ςε παλιζσ ερωτιςεισ 
εξετάςεων 

•διαβάςτε φωναχτά ι από μζςα ςασ τισ απαντιςεισ ςασ 
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7.6 τρατθγικζσ Μελζτθσ για Κιναιςκθτικοφσ Σφπουσ 

 
  

Ρρόςλθψθ Ρλθροφορίασ 

•χρθςιμοποιιςτε όλεσ ςασ τισ αιςκιςεισ: όραςθ, ακοι, αφι, 
όςφρθςθ, γεφςθ 

•εργαςτιρια 

•επιςκζψεισ ςε μουςεία και εκκζςεισ 

•παραδείγματα των αρχϊν 

•δάςκαλοι που δίνουν παραδείγματα από τθν πραγματικι ηωι 

•εφαρμογζσ 

•πρακτικι προςζγγιςθ (π.χ. υπολογιςτζσ) 

•δοκιμι και λάκοσ 

•ςυλλογζσ από πετρϊματα, φυτά, κοχφλια, κλπ 

•εκκζματα, δείγματα, φωτογραφίεσ, 

•ςυνταγζσ - λφςεισ ςε προβλιματα, παλιζσ ερωτιςεισ εξετάςεων 

Μελετιςτε χωρίσ κόπο 

•οι ςθμειϊςεισ ςασ μπορεί να μθν είναι καλζσ γιατί δεν είναι 
"ςυμπαγείσ" ι "ςχετικζσ" 

•κα πρζπει να κυμάςτε αυτό που ςυνζβθ 

•βάλτε πολλά παραδείγματα ςτθν περίλθψθ ςασ, χρθςιμοποιιςτε 
παραδείγματα και εφαρμογζσ για να ςασ βοθκιςουν με τισ 
αρχζσ και τισ αόριςτεσ ιδζεσ 

•γυρίςτε ςτο εργαςτιριο 

•ανακαλζςτε τα πειράματα ι τισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

Για να τα πάτε καλά ςτισ εξετάςεισ: 

•γράψτε απαντιςεισ και παραγράφουσ για να εξαςκθκείτε 

•"υποκρικείτε" πϊσ βρίςκεςτε ςε ςυνκικεσ εξετάςεων 
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7.7 Πίνακασ Αποτελεςμάτων VAK 

 

Επϊνυμο Τάξθ Φφλο 
Experimental/ 
Control Τφποσ Ακουςτικόσ Κιναιςκθτικόσ Οπτικόσ 

Μακθτισ-01 Γϋ Γυμναςίου Θ E Α 44 26 30 

Μακθτισ-02 Γϋ Γυμναςίου Θ E Ο 40 16 44 

Μακθτισ-03 Γϋ Γυμναςίου Α E Κ 29 43 28 

Μακθτισ-05 Γϋ Γυμναςίου Θ E Α 50 25 25 

Μακθτισ-06 Γϋ Γυμναςίου Θ E Κ 20 45 35 

Μακθτισ-07 Γϋ Γυμναςίου Α E Α 50 20 30 

Μακθτισ-08 Β' Γυμναςίου Α E Α 41 36 23 

Μακθτισ-09 Β' Γυμναςίου Α E Α 39 29 32 

Μακθτισ-10 Β' Γυμναςίου Α E Κ 30 37 33 

Μακθτισ-11 Β' Γυμναςίου Α E Ο 16 31 53 

Μακθτισ-12 Β' Γυμναςίου Α E Α 48 33 19 

Μακθτισ-14 Β' Γυμναςίου Θ E Α 42 21 37 

Μακθτισ-15 Γϋ Γυμναςίου Θ E Κ 33 37 30 

Μακθτισ-16 Β' Γυμναςίου Α E Κ 31 40 29 

Μακθτισ-17 Β' Γυμναςίου Α E Ο 33 22 45 

Μακθτισ-19 Β' Γυμναςίου Α E Κ 35 38 27 

Μακθτισ-20 Γϋ Γυμναςίου Θ E Κ 31 38 31 

Μακθτισ-24 Γϋ Γυμναςίου Α E Α 62 19 19 

Μακθτισ-25 Γϋ Γυμναςίου Θ E Α 43 18 39 

Μακθτισ-26 Γϋ Γυμναςίου Θ E Ο 30 32 38 

        Μακθτισ-04 Γϋ Γυμναςίου Α C Α 47 13 40 

Μακθτισ-13 Β' Γυμναςίου Α C Ο 21 29 50 

Μακθτισ-18 Γϋ Γυμναςίου Α C Κ 31 38 31 

Μακθτισ-21 Β' Γυμναςίου Α C Α 48 26 26 

Μακθτισ-22 Β' Γυμναςίου Θ C Ο 32 24 44 

Μακθτισ-23 Γϋ Γυμναςίου Α C Α 42 25 33 

Μακθτισ-27 Γϋ Γυμναςίου Α C Κ 25 38 37 

 


