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Περίληψη 

Η εργασία αυτή διερευνά ποιοι είναι οι επικρατέστεροι µαθησιακοί τύποι και ποιες 

µαθησιακές ικανότητες είναι πιο ανεπτυγµένες, σε µαθητές ηλικίας 15 ως 18 ετών, µε 

χρήση του ψυχοµετρικού εργαλείου «Άριστον τεστ».  

Το «Άριστον τεστ» εξετάζει 6 µαθησιακούς τύπους: Αναγνωστικός/ λεκτικός, 

Ακουστικός, Οπτικός, Κιναισθητικός, Ενδοπροσωπικός και ∆ιαπροσωπικός.                                                                       

Οι µαθησιακές ικανότητες που περιλαµβάνονται στο ίδιο τεστ είναι 7: Συνταίριασµα 

εννοιών, Σύνθεση εννοιών, Ανακατασκευή εννοιών, Αναγνώριση αναλογιών, 

Κατανόηση κανόνων, Κατανόηση υποσυνόλων, και Κατανόηση τοµών. 

Στην εργασία αυτή διερευνούνται επίσης, πιθανές σχέσεις συσχέτισης ή πρόβλεψης  

µεταξύ των βαθµολογιών / σκορ των µαθησιακών τύπων και των  βαθµολογιών / 

σκορ των µαθησιακών ικανοτήτων των µαθητών ηλικίας 15 ως 18 ετών, µε χρήση 

του ίδιου εργαλείου. 

Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι, οι συµµετέχοντες µαθητές 

σηµειώνουν υψηλότερα σκορ στο κιναισθητικό και διαπροσωπικό µαθησιακό στυλ, 

ενώ στο ενδοπροσωπικό στυλ έχουν τη χαµηλότερη βαθµολογία.  Ως προς τις 

µαθησιακές ικανότητες υψηλότερα σκορ είχαν στο συνταίριασµα εννοιών και 

χαµηλότερη στην κατανόηση αναλογιών. Επιπρόσθετα 4 από τις µαθησιακές 

ικανότητες συσχετίστηκαν ασθενώς αρνητικά, µε τον οπτικό, το λεκτικό και τον 

ενδοπροσωπικό µαθησιακό τύπο.   

 

 

Λέξεις κλειδιά : µαθησιακοί τύποι,  µαθησιακές ικανότητες, ψυχοµετρικό τεστ.                                                          
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ABSTRACT 

This study investigates which are the dominant types of learning and which learning 

abilities are mostly developed, concerning students aged between 15 to 18 , with the 

use of the psychometric tool «Ariston test».                                                                         

The «Ariston test» studies 6 learning styles : Linguistic, Auditory, Visual, Kinesthetic, 

Intrapersonal, and Interpersonal . The learning abilities included in the same test are 

7: matching concepts,  composing concepts, reconstructing concepts, identifying 

analogies, understanding rules, understanding subsets and understanding  

intersections .  

This study also investigates the possible correlating or predicting relations between 

the grades / scores of the learning styles and the grades / scores of the learning 

abilities of the students aged 15 – 18 years old, with the use of the same tool .  

The results of the statistic analysis have shown that the participant students achieve 

higher scores in the Kinesthetic and Interpersonal learning style , whereas in the 

Intrapersonal style they achieve lower scores. 

Regarding the learning abilities they achieved higher scores in the matching  

concepts and lower in identifying analogies. Furthermore 4 of the learning abilities 

have been related slightly negatively with the Visual, Verbal and Intrapersonal 

Learning type. 

 

 

 

Keywords; learning styles,  learning abilities, psychometric test.  
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Εισαγωγή 

            Η παρούσα διπλωµατική εργασία εντάσσεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος του ΕΚΠΑ «Βασική και Εφαρµοσµένη Γνωσιακή Επιστήµη». Η 

εργασία έχει ως κύριο σκοπό, να διερευνήσει και να αξιολογήσει τα µαθησιακά στυλ 

(τύπους) και τις µαθησιακές ικανότητες των µαθητών ηλικίας 15-18 ετών, µε τη 

χρήση του ψυχοµετρικού εργαλείου «Άριστον τεστ» της “CAP’S ARISTON”.  

            Οι µαθησιακοί τύποι που εξετάζονται είναι 6 συνολικά, 4 αισθητηριακοί 

(Ακουστικός, Οπτικός, Αναγνωστικός/ λεκτικός και Κιναισθητικός), και 2 µαθησιακοί 

τύποι που σχετίζονται µε την προσωπικότητα  (Ενδοπροσωπικός και 

∆ιαπροσωπικός). 

            Οι µαθησιακές ικανότητες που περιλαµβάνονται στο «Άριστον τεστ» είναι 7: 

Συνταίριασµα εννοιών, Σύνθεση εννοιών, Ανακατασκευή εννοιών, Αναγνώριση 

αναλογιών, Κατανόηση κανόνων, Κατανόηση υποσυνόλων, και Κατανόηση τοµών. 

           Το θεωρητικό µέρος της εργασίας αποτελείται από 2 κεφάλαια και 

περιλαµβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση βασικών εννοιών (µάθηση, µαθησιακά 

στυλ, νοηµοσύνη, και γνωστικές ικανότητες).  

            Στο 1ο κεφάλαιο του θεωρητικού µέρους δίνονται ορισµοί και θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τη µάθηση και ορισµοί και εννοιολογήσεις για τα µαθησιακά στυλ. 

Στη συνέχεια αναφέρονται κατηγοριοποιήσεις των µαθησιακών στυλ και επιλεκτικά 

παρουσιάζονται 4 µοντέλα µαθησιακών στυλ: των Dunn & Dunn (πολυπαραγοντικό 

µοντέλο), το Kolb’s Learning Style (γνωστικό µοντέλο), το VARK (ανήκει στα 

αισθητηριακά µοντέλα) και το τέταρτο µοντέλο αφορά στην πολλαπλή νοηµοσύνη του 

Gardner (Multiple Intelligences Theory). Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

µαθησιακοί τύποι όπως ορίζονται στο ψυχοµετρικό τεστ που χρησιµοποιήθηκε στην 

έρευνα της εργασίας αυτής. Το κεφάλαιο κλείνει µε αναφορές και απόψεις διαφόρων 
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µελετητών για τη σπουδαιότητα ή µη, της ένταξης των µαθησιακών στυλ στη 

διδασκαλία. 

            Το 2ο κεφάλαιο ξεκινά µε ιστορική αναδροµή και παρουσίαση των γνωστών 

θεωριών και µοντέλων για την ανθρώπινη νοηµοσύνη. Το κεφάλαιο συνεχίζεται µε 

περιληπτική αναφορά σε τεστ και δοκιµασίες  για τη µέτρηση της νοηµοσύνης καθώς 

και µε αναλυτική περιγραφή 3 ταξινοµιών γνωστικών ικανοτήτων, δύο ταξινοµίες από 

τη διεθνή βιβλιογραφία (των Cattell-Horn-Carroll και του Bloom) και µία από την 

ελληνική βιβλιογραφία (Ματσαγγούρα). Οι µαθησιακές/γνωστικές ικανότητες που 

µετρά το ψυχοµετρικό τεστ της παρούσας εργασίας ορίζονται αναλυτικά στο τέλος 

αυτού του κεφαλαίου. 

            Το ερευνητικό µέρος της εργασίας στο 1ο κεφάλαιο, περιλαµβάνει τους 

στόχους της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήµατα, την περιγραφή του ερευνητικού 

εργαλείου, την επιλογή των συµµετεχόντων και τη διαδικασία χορήγησης του τεστ. 

Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσµατα της περιγραφικής και επαγωγικής 

στατιστικής ανάλυσης. 

            Η παρούσα εργασία κλείνει µε συζήτηση των αποτελεσµάτων, µε 

συµπεράσµατα και κάποιες θεωρητικές προεκτάσεις. 
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ΜΕΡΟΣ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1ο 

Μάθηση 

            Η παρούσα εργασία διαπραγµατεύεται τα µαθησιακά στυλ και τις µαθησιακές 

ικανότητες των εφήβων µαθητών (15-18 ετών) και ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη 

να οριστεί αρχικά τι είναι η «µάθηση».  

           Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς γύρω από το φαινόµενο της 

µάθησης και επίσης πολυάριθµες είναι οι έρευνες που µελετούν τη διαδικασία µε την 

οποία λαµβάνει χώρα.  

           Μάθηση σύµφωνα µε τον Fleming (2012b), συµβαίνει όταν υπάρχει µια 

σηµαντική και µόνιµη αλλαγή στον τρόπο σκέψης και συχνά, αλλά όχι απαραίτητα, 

συνδέεται µε την αλλαγή της συµπεριφοράς. Ενώ µπορεί να αναγνωρίζουµε ότι 

έχουµε µάθει κάτι, όµως είναι δύσκολο τονίζει ο Fleming, να υπάρχουν αποδεικτικά 

στοιχεία ως προς το πότε ή το πώς έχει συµβεί αυτή η µάθηση.  

            Οι Κασσωτάκης & Φλουρής (2013), αναφέρουν ότι πολλοί συγγραφείς που 

έχουν ασχοληθεί µε τη µάθηση,  συµφωνούν στα εξής: 

Α) Η διαδικασία της µάθησης δεν είναι κάτι που µπορεί να παρατηρηθεί στην ολότητά 

του άµεσα. Εκείνο που γίνεται αντιληπτό είναι το αποτέλεσµά της. 

Β) Η µάθηση διευκολύνεται, όταν επιτελείται κάτω από ορισµένες συνθήκες, όπως 

ενίσχυση της επιθυµητής τροποποίησης της συµπεριφοράς, κατάλληλη 

ανατροφοδότηση, κ.α. 

Γ) Η µάθηση επηρεάζεται από ορισµένους παράγοντες, οι οποίοι αφορούν τόσο στο 

άτοµο (ανάγκες, ενδιαφέροντα του), όσο και στην κατάσταση µέσα στην οποία 
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λαµβάνει χώρα (π.χ. οργάνωση των αρχικών ερεθισµάτων). Το αποτέλεσµα το οποίο 

προκαλεί η µάθηση (π.χ. ευχαρίστηση, δυσαρέσκεια) επηρεάζει την επανάληψή της. 

∆) Οι νευροφυσιολογικοί µηχανισµοί διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία 

της µάθησης, αλλά αυτός ο ρόλος δεν είναι µε ακρίβεια γνωστός. 

           Σχετικά µε τη µάθηση οι Honey & Mumford (2006) αναφέρουν ότι εξαρτάται αν 

εστιάζουµε στην µάθηση σαν µία εσωτερική διαδικασία, κατά την οποία οι 

πληροφορίες προσλαµβάνονται από τις αισθήσεις και  επεξεργάζονται από το µυαλό 

µας, ή αν θεωρούµε την µάθηση σαν µία σειρά από εξωτερικά στοιχεία που τα 

εισάγουµε και που τα εξάγουµε.  Είναι πολύ πιο εύκολο συνεχίζουν οι ίδιοι ερευνητές, 

να εντοπίσουµε τα εξωτερικά στοιχεία που βάζουµε µέσα µας και αυτά που 

παράγουµε, από το να εντοπίσουµε τις εσωτερικές διαδικασίες που δηµιουργούν 

τους συνδέσµους ανάµεσα τους.  

            Η ακόλουθη λίστα των χαρακτηριστικών της µάθησης (όχι µε σειρά 

σπουδαιότητας) δίνεται από τους ίδιους µελετητές .  

1. Η µάθηση είναι και διαδικασία και αποτέλεσµα.   

Χρησιµοποιούµε την ίδια λέξη για να περιγράψουµε τα «πως» της µάθησης («έκανα 

µία έρευνα στο διαδίκτυο») και τα «τι» της µάθησης («βρήκα στοιχεία για τους 

πλανήτες») 

2. Η µάθηση είναι και  απόκτηση γνώσης και  απόκτηση δεξιοτήτων.  

Μέσα από την µάθηση µπορούµε να εµπλουτίσουµε τις γνώσεις µας και µπορούµε 

να µάθουµε για να αναπτύξουµε τις δεξιότητές  και τα ταλέντα µας.  

3. Η µάθηση επιτυγχάνεται και µε τυπικούς και µε µη τυπικούς τρόπους.  

Μπορούµε να µάθουµε συµµετέχοντας σε µία τυπική µαθησιακή δραστηριότητα 

όπως για παράδειγµα σε µία σειρά µαθηµάτων ή σε ένα συνέδριο και µπορούµε να 
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µάθουµε από τις καθηµερινές εµπειρίες όπως για παράδειγµα από την κουβέντα µε 

έναν συνάδελφο την ώρα του µεσηµεριανού γεύµατος.  

4. Η µάθηση είναι και σχεδιασµένη και τυχαία.  

Μπορούµε να αναγνωρίσουµε τις µαθησιακές µας ανάγκες και να σχεδιάσουµε πώς 

να τις καλύψουµε. Μπορούµε όµως να µαθαίνουµε και από τυχαία γεγονότα.  

5. Η µάθηση είναι και ενεργητική και παθητική. 

 Μπορούµε να µάθουµε δοκιµάζοντας και πειραµατιζόµενοι και µπορούµε να 

µάθουµε ακούγοντας, παρακολουθώντας και διαβάζοντας.  

6.  Η µάθηση είναι και αναδραστική και ενεργή.  

Μπορούµε να µάθουµε µετά από µια εµπειρία (έχοντας το όφελος της προηγούµενης 

γνώσης) και µπορούµε να µάθουµε µε το να έχουµε µία προµελετηµένη ανάγκη ή 

στόχο και ένα σχέδιο για να το πετύχουµε.  

7. Η µάθηση γίνεται και συνειδητά και ασυνείδητα.  

Μπορούµε να µάθουµε εσκεµµένα και να περιγράψουµε τι και πως µάθαµε (σαφής/ 

ρητή µάθηση) και µπορούµε να µάθουµε αυτόµατα, µε την διαδικασία της ώσµωσης, 

χωρίς να το συνειδητοποιήσουµε (άρρητη µάθηση) 

8. Η µάθηση είναι και επιφανειακή και πιο ουσιαστική.  

Μπορούµε να µαθαίνουµε από συνήθεια χωρίς πραγµατικά να καταλαβαίνουµε και 

µπορούµε να µαθαίνουµε µε το να εσωτερικεύουµε και να αφοµοιώνουµε εντελώς  

τις αρχές και τα στοιχεία. 

9. H µάθηση επιτυγχάνεται βήµα-βήµα, και περιέχει και πολλούς µετασχηµατισµούς. 

Μπορούµε να µάθουµε βαθµιαία αλλά µπορούµε να µάθουµε και µέσα από εµπειρίες 

που µας µεταµορφώνουν . 
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10. Η µάθηση είναι και υποστηριζόµενη και µη υποστηριζόµενη.  

Μπορεί να µας ενθαρρύνουν και να µας υποστηρίζουν κατά την διάρκεια της 

µάθησης ή µπορεί να προχωράµε τελείως µόνοι µας όσο καλύτερα µπορούµε.  

11. Η µάθηση και διδάσκεται και είναι αυτό-διαχειριζόµενη.  

Μπορούµε να µάθουµε από ευκαιρίες που µας προσφέρονται από άλλους 

ανθρώπους και µπορούµε να έχουµε την πλήρη ευθύνη της µάθησής µας.  

12. Η µάθηση είναι και κοινωνική και µοναχική διαδικασία.  

Μπορούµε να µάθουµε σε συνεργασία µε άλλους και µπορούµε να µάθουµε και 

µόνοι µας µέσα από την µελέτη και τον στοχασµό.  

13. Η µάθηση και µοιράζεται και είναι ιδιωτική υπόθεση.  

 Μπορούµε να µοιραστούµε αυτά που έχουµε µάθει µε άλλους και µπορούµε να 

επιλέξουµε να τα κρατήσουµε για τον εαυτό µας.  

14. Η µάθηση είναι και βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη.  

Μπορούµε να στραφούµε σε κάποιες γνώσεις άµεσα και γρήγορα, αλλά µπορούµε 

να επενδύσουµε στην ανάπτυξη και εξέλιξή µας µια ολόκληρη ζωή.  

            Ο Gagne προτείνει πέντε είδη µάθησης (όπως αναφέρεται στους Κασσωτάκη 

και Φλουρή 2013) :  

1) Πληροφορίες οι οποίες µπορούν να είναι µεµονωµένα στοιχεία ή να εντάσσονται 

σε συνθετότερα πλέγµατα και να αποκτούν συγκεκριµένο νόηµα.   

2) Νοητικές δεξιότητες οι οποίες υποδιαιρούνται σε πέντε υποκατηγορίες ιεραρχικά 

δοµηµένες: α) διάκριση που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να ξεχωρίζει 

διάφορα πράγµατα µεταξύ τους και να διαφοροποιεί τις αντιδράσεις του στα 

εξωτερικά ερεθίσµατα, β) διαµόρφωση συγκεκριµένων εννοιών που αναφέρεται στην 
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ικανότητα του ατόµου να διαµορφώνει έννοιες συγκεκριµένων αντικειµένων, γ) 

διαµόρφωση αφηρηµένων εννοιών που σχετίζεται µε την ικανότητα να διαµορφώνει 

έννοιες που ορίζονται νοητικά, δ) κανόνες που αναφέρεται στη δυνατότητα του 

µαθητή να κατανοεί ορισµένο κανόνα, να είναι σε θέση να τον εφαρµόζει, ή να 

συνάγει από ορισµένα δεδοµένα ένα κανόνα και ε) λύση προβλήµατος ή 

διαµόρφωση κανόνων ανώτερης τάξης (η επίλυση ενός προβλήµατος προϋποθέτει 

εφαρµογή και σύνθεση απλούστερων κανόνων. 

3) Γνωστική στρατηγική η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα του µαθητή να 

κατευθύνει την προσοχή του τη µνήµη και τη σκέψη του. 

4) Στάσεις (ανήκουν στο συναισθηµατικό τοµέα) και  

5) Κινητικές δεξιότητες 

            Τέλος τα είδη της µάθησης κατατάσσονται  από πολλούς ερευνητές σε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες: α) σε εκείνα που αναφέρονται στη µάθηση πληροφοριών και 

στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων, β) σ’ εκείνα που σχετίζονται µε τα 

συναισθήµατα, τα βιώµατα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις του ατόµου και γ) σ’ εκείνα 

που αναφέρονται στις κινητικές γενικά δεξιότητες (αναφέρονται στους Κασσωτάκη και 

Φλουρή 2013). 

       

Ορισµοί σχετικοί µε τα µαθησιακά στυλ 

           Ο όρος µαθησιακό στυλ (learning style) χρησιµοποιείται στη βιβλιογραφία για 

να περιγράψει τις διαφορές στη µάθηση µεταξύ των ατόµων.  Η Reid (1995), 

µιλώντας για τα στυλ µάθησης αναφέρεται στους φυσικούς,  προτιµώµενους και 

επαναλαµβανόµενους τρόπους απορρόφησης, επεξεργασίας και διατήρησης νέων 

πληροφοριών και δεξιοτήτων.  
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             Όπως αναφέρει ο Dornyei (2005), το στυλ µάθησης αποτελεί ένα προφίλ της 

προσέγγισης της µάθησης. Κάθε άνθρωπος προσεγγίζει τη µαθησιακή διαδικασία µε 

διαφορετικούς τρόπους και είναι λογική η υπόθεση ότι αυτές οι προσεγγιστικές 

διαφοροποιήσεις δεν είναι αµέτρητες αλλά ακολουθούν συγκεκριµένα «patterns» 

(πρότυπο, δοµή), τα οποία ονοµάζονται στυλ µάθησης. 

              Μερικοί µαθητές είναι άνετοι µε τις θεωρίες και τις αφηρηµένες έννοιες, 

κάποιοι νιώθουν εξοικειωµένοι µε τα γεγονότα και την παρατήρηση φαινοµένων, 

άλλοι προτιµούν ενεργητική µάθηση και άλλοι κλίνουν προς την ενδοσκόπηση.  Ένα 

στυλ µάθησης δεν είναι προτιµητέο ούτε ανώτερο από ένα άλλο στυλ, αλλά είναι 

απλά διαφορετικό, µε διαφορετικές χαρακτηριστικές δυνατότητες και αδυναµίες 

(Felder & Brent 2005).  

            Οι Smith & Dalton (2005) εξετάζοντας τη  βιβλιογραφία αναφέρουν ότι 

ορισµένοι ερευνητές βλέπουν τα µαθησιακά στυλ «ως στατικά» και ότι αυτά συνήθως 

εφαρµόζονται σε όλες τις µαθησιακές καταστάσεις. Άλλοι ερευνητές όµως, όπως 

προκύπτει από την έρευνά τους, πιστεύουν ότι τα ατοµικά στυλ µάθησης µπορεί «να 

ποικίλουν ανάλογα µε το πλαίσιο και το περιεχόµενο». 

            O  Keefe (1979), ανήκει στους ερευνητές που υποστηρίζουν ότι τα στυλ 

µάθησης είναι σχετικά σταθερά. Σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι γνωστικά και 

συναισθηµατικά χαρακτηριστικά, και ψυχολογικές συµπεριφορές που λειτουργούν ως 

δείκτες σχετικά σταθεροί, για το πώς οι µαθητές αντιλαµβάνονται, αλληλεπιδρούν και 

ανταποκρίνονται στο µαθησιακό περιβάλλον. 

            Στο ότι τα στυλ µάθησης είναι µεταβλητοί δείκτες κατέληξαν οι Peterson et al. 

(2009), οι οποίοι αφού συγκέντρωσαν απόψεις ερευνητών  πάνω στο θέµα της 

ορολογίας των στυλ µάθησης συµπέραναν ότι: «τα στυλ µάθησης γίνονται αντιληπτά 

ως µεταβλητά, εξαρτώµενα από το περιβάλλον και περιγράφονται ως προς την 

επίδρασή τους στη µαθησιακή συµπεριφορά και όχι στη γνωστική επεξεργασία». 
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           Οι προηγούµενοι ερευνητές στην ίδια µελέτη τους, ασχολήθηκαν και µε τις 

διαφορές µεταξύ των µαθησιακών στυλ και των γνωστικών στυλ και κατέληξαν ότι τα 

γνωστικά στυλ «είναι σταθερά, εγγενή και άµεσα συνδεδεµένα µε υποκείµενους 

µηχανισµούς επεξεργασίας των πληροφοριών». 

            Πολύ κοντά σε αυτή την προσέγγιση βρίσκεται αυτή των Holden & Westfall 

(2011), οι οποίοι αναφέρουν ότι τα µαθησιακά στυλ χαρακτηρίζονται από τις 

προτιµήσεις αντίληψης των πληροφοριών (αισθητήρια ή διαισθητικά), από την 

οργάνωση τους(επαγωγική ή απαγωγική), την επεξεργασία τους (ενεργή ή 

ανακλαστική), και τη λήψη τους (οπτική, ακουστική, ή κιναισθητική). Με άλλα λόγια, 

ένα µαθησιακό στυλ περιγράφει πώς η πληροφορία εισέρχεται στον εγκέφαλο: 

οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά, ενώ το γνωστικό στυλ αναφέρεται στο πώς γίνεται 

η επεξεργασία των πληροφοριών από τη στιγµή που η πληροφορία φτάνει στον 

εγκέφαλο.  

             Η McLoughin (1999), θέλοντας και αυτή να διαχωρίσει το στυλ µάθησης από 

το γνωστικό στυλ, όρισε το στυλ µάθησης ως ένα συνήθη και ευκρινή τρόπο 

απόκτησης της γνώσης και το γνωστικό στυλ ως ένα συστηµατικό και συνήθη τρόπο 

οργάνωσης και διαχείρισης των πληροφοριών.  Σε αυτή την προσέγγιση της η 

McLoughin  µελετώντας το σηµείο της διαφοροποίησης τους, τοποθετεί τα στυλ 

µάθησης πιο κοντά στην έννοια της προτίµησης και τα γνωστικά στυλ πιο κοντά στην 

συστηµικότητα (consistency).                     

            Ο Brown (2000) υποστηρίζει ότι τα µαθησιακά στυλ είναι ευρύτερη έννοια 

από τα γνωστικά στυλ, και αναφέρει ότι όταν το γνωστικό στυλ - που ορίζεται ως η 

σταθερή, εσωτερική διάσταση µε την οποία το άτοµο σκέφτεται και επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες- εφαρµόζεται σε περιβάλλον µάθησης και συνδυάζεται και µε άλλους 

συναισθηµατικούς, συµπεριφοριστικούς και φυσιολογικούς παράγοντες, τότε 

αναφερόµαστε σε αυτό ως στυλ µάθησης.  
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            Επίσης και οι Oxford, Holloway & Horton-Murillo (1992), αντιλαµβάνονται το 

στυλ µάθησης σαν ένα γενικότερο πλαίσιο, σαν µια οµπρέλα, που εµφανίζει τέσσερις 

µορφές, άµεσα σχετιζόµενες µεταξύ τους: τη γνωστική, τη συναισθηµατική, τη 

φυσιολογική και τη συµπεριφοριστική.            

             Η Curry το 1983 διεξήγαγε έρευνες σχετικά µε τους διάφορους τρόπους 

µάθησης και πρότεινε το «Curry onion model» για τα µαθησιακά στυλ. Σύµφωνα µε 

την Curry (όπως αναφέρουν οι Riding & Cheema 1991, ο Cassidy 2004, και ο Serife 

2008), οι τρόποι µάθησης εντάσσονται σε τρία διακριτά τυπολογικά επίπεδα µε τη 

µορφή αλλεπάλληλων στρώσεων (βλέπε σχήµα 1).   

Σχήµα 1. Curry onion model of learning styles. Πηγή: Serife 2008. 

   

           Το πρώτο επίπεδο –από µέσα προς τα έξω- αναφέρεται στο γνωστικό τρόπο 

µάθησης/ γνωστικό στυλ της προσωπικότητας είναι το πιο «σταθερό» και 

προσδιορίζει την αφοµοίωση των πληροφοριών ανεξάρτητα από το περιβάλλον 

µάθησης. Το δεύτερο επίπεδο είναι λιγότερο σταθερό και αναφέρεται στο στυλ/ 

τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών, η οποία διεργασία επηρεάζεται από τις 

προτιµήσεις µάθησης του ατόµου.  Το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στις 

περιβαλλοντικές προτιµήσεις  του ατόµου κατά τη µάθηση και διδασκαλία, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως περισσότερο ασταθείς. 
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            Σύµφωνα µε τα προηγούµενα ο ορισµός της American Association of School 

Administrators 1991, ενισχύει την άποψη ότι τα µαθησιακά στυλ αποτελούνται από 

πολλές συνιστώσες και διατυπώνεται ως εξής(όπως αναφέρεται στις Πλατσίδου & 

Ζαγόρα, 2006): το µαθησιακό στυλ ορίζεται ως συνισταµένη των γνωστικών 

διαδικασιών (τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας πληροφοριών), της 

προσωπικότητας (χαρακτηριστικά προσωπικότητας, συναισθηµατικές αντιδράσεις), 

του κοινωνικού πλαισίου (χαρακτηριστικά µαθησιακού περιβάλλοντος) και των 

φυσιολογικών παραµέτρων (εγκεφαλική λειτουργία). 

 

Μέτρηση των στυλ µάθησης 

             Όσον αφορά στη µέτρηση των στυλ µάθησης των µαθητών, ο πιο συνήθης 

τρόπος είναι η γραπτή έρευνα, δηλαδή η χρήση ερωτηµατολογίων τα οποία 

συµπληρώνονται από τους συµµετέχοντες. Επιπλέον οι συνεντεύξεις αλλά και η 

παρατήρηση είναι µέθοδοι ερευνητικής προσέγγισης του θέµατος των στυλ. 

Υπάρχουν πολυάριθµα ερωτηµατολόγια και λίστες ελέγχου τα οποία προτείνονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία για την ανίχνευση και καταγραφή των στυλ µάθησης.  

           Ο Coffield µε τους συνεργάτες του, (Coffield et al. 2004, σ. 8), εντόπισαν 71 

θεωρίες για τα στυλ µάθησης και επέλεξαν τα 13 πιο αντιπροσωπευτικά µοντέλα για 

πιο λεπτοµερή ανάλυση. Εξέτασαν  τα ακόλουθα εργαλεία: 

Allinson and Hayes’ Cognitive Styles Index  

Apter’s Motivational Style Profile  

Dunn and Dunn model and instruments of learning styles 

Entwistle’s Approaches and Study Skills Inventory for Students  

Gregorc’s Mind Styles Model and Style Delineator  
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Herrmann’s Brain Dominance Instrument  

Honey and Mumford’s Learning Styles Questionnaire  

Jackson’s Learning Styles Profiler  

Kolb’s Learning Style Inventory  

Myers-Briggs Type Indicator  

Riding’s Cognitive Styles Analysis  

Sternberg’s Thinking Styles Inventory  

Vermunt’s Inventory of Learning Styles. 

             Μόνο τρία από τα µοντέλα  (Allinson and Hayes’ Cognitive Styles Index,  

Entwhistle’s Approaches and Study Skills Inventory for Students, & Vermunt’s 

Inventory of Learning Styles) πληρούσαν σε ικανοποιητικό βαθµό τις προδιαγραφές 

για τη συνέπεια, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα κατασκευής και την εγκυρότητα 

πρόβλεψης. 

           Η Reid (1995), η οποία ασχολήθηκε εκτενώς µε το θέµα, ξεχώρισε τρεις 

βασικές κατηγορίες στην έρευνα των στυλ µάθησης: Τα γνωστικά στυλ µάθησης, τα 

αισθητηριακά στυλ µάθησης και τα στυλ µάθησης προσωπικότητας και εντόπισε τις 

επόµενες διχοτοµίες. 

 Στα Γνωστικά Μαθησιακά Στυλ τα οποία αναφέρονται σε ατοµικές 

διαφοροποιήσεις της σκέψης, που διαµορφώνουν τους τρόπους µε τους οποίους 

αντιλαµβανόµαστε και επεξεργαζόµαστε τις πληροφορίες, σκεφτόµαστε, λύνουµε 

προβλήµατα και ανακαλούµε τις πληροφορίες. 

Ο ανεξάρτητος/εξαρτηµένος από το πεδίο (field – independent / field-dependent).  
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Ο µαθητής ο εξαρτώµενος από το πεδίο, µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά βήµα-βήµα ή 

διαδοχικά αρχίζοντας µε την ανάλυση γεγονότων και προχωρώντας στις ιδέες. O 

µαθητής ο ανεξάρτητος από το πεδίο, µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά ολιστικά, 

διαισθητικά και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις ανθρώπινες σχέσεις και τις µεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεις.  

Αναλυτικός/Σφαιρικός (global-analytic) 

Ο αναλυτικός τύπος µαθητή µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά ατοµικά, προτιµά να θέτει 

τους δικούς του στόχους και αντιδρά καλύτερα σε µια διαδοχική, γραµµική, βήµα-

βήµα παρουσίαση του υλικού. Ο σφαιρικός τύπος µαθητή µαθαίνει πιο 

αποτελεσµατικά µέσα από υπαρκτές εµπειρίες και µέσα από την αλληλεπίδραση µε 

άλλους ανθρώπους. 

Στοχαστικός  /Αυθόρµητος (reflective - impulsive) 

Αυτή η διάσταση των στυλ µάθησης συνδέεται µε την ταχύτητα και την ακρίβεια του 

αποτελέσµατος. Ο στοχαστικός τύπος µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά όταν έχει το 

χρόνο να σκεφτεί τις επιλογές πριν απαντήσει (αργός και ακριβής). Ο αυθόρµητος 

τύπος µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά όταν είναι σε θέση να απαντάει αµέσως και 

παρορµητικά και να ρισκάρει (γρήγορος και ανακριβής).  

 Αισθητηριακά Στυλ Μάθησης που αναφέρονται στους τρόπους µε τους οποίους 

ένας µαθητής, αντιλαµβάνεται τις πληροφορίες και σε παράγοντες που µπορεί να 

επηρεάσουν τις περιβαλλοντικές τους ανάγκες. 

Α) Αντιληπτικά (Perceptual): Ακουστικός τύπος, Οπτικός τύπος, Αναγνωστικός / 

λεκτικός τύπος,  Κιναισθητικός τύπος. 

Β) Περιβαλλοντικά ( Environmantal ) : Υλικός / σωµατικός τύπος: µαθαίνει πιο 

αποτελεσµατικά όταν λαµβάνονται υπόψη µεταβλητές όπως η θερµοκρασία, ο ήχος, 

το φως, το φαγητό, ο χρόνος, οι κανονισµοί της τάξης και της µελέτης. 
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 Στα Συναισθηµατικά Στυλ Μάθησης και Στυλ Προσωπικότητας τα οποία εστιάζουν 

στους συναισθηµατικούς τρόπους που διαµορφώνουν την προσωπικότητα. 

Εξωστρέφεια /Εσωστρέφεια (Extraversion - Introversion): O εξωστρεφής µαθητής 

µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά µέσω συγκεκριµένων εµπειριών, επαφών µε τον έξω 

κόσµο και των σχέσεων µε τους άλλους.                   εσωστρεφής µαθητής µαθαίνει 

πιο αποτελεσµατικά ατοµικά και ανεξάρτητα ιδιαίτερα όταν σχετίζεται µε ιδέες και 

έννοιες. 

Λογικός/∆ιαισθητικός (Sensing - Perception) 

Ο λογικός µαθητής µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά από αναφορές παρατηρήσηµων 

γεγονότων και συµβάντων µε τη χρήση του ήχου, της όρασης, της κίνησης και της 

αφής, ακολουθώντας ένα γραµµικό, συνεχή και λογικό τρόπο µάθησης. Ο 

διαισθητικός µαθητής µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά από σηµαντικές εµπειρίες και 

µέσα από τη σχέση του µε άλλους.    

Σκεπτόµενος / Συναισθηµατικός (Thinking - Feeling) 

Ο σκεπτόµενος µαθητής µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά µέσα από απρόσωπες 

καταστάσεις και λογικές συνέπειες. Ο συναισθηµατικός µαθητής µαθαίνει πιο 

αποτελεσµατικά µέσα από εξατοµικευµένες εµπειρίες και κοινωνικές αξίες. 

Κριτικός / ∆ιορατικός (Judging - Perceiving) 

Ο κριτικός µαθητής µαθαίνει πιο αποτελεσµατικά µέσα από την αµφισβήτηση, 

ανάλυση και διαδικασίες που ολοκληρώνονται. Ο διορατικός µαθητής µαθαίνει πιο 

αποτελεσµατικά µέσα από τη διαπραγµάτευση, το συναίσθηµα και επαγωγικές 

διαδικασίες.  

∆εξί/Αριστερό Ηµισφαίριο (Left / Right - brained) 
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Οι µαθητές µε κυρίαρχο το αριστερό ηµισφαίριο τείνουν προς το οπτικό, αναλυτικό, 

στοχαστικό και αυτοδύναµο τρόπο µάθησης. Οι µαθητές µε κυρίαρχο το δεξιό 

ηµισφαίριο τείνουν προς το ακουστικό, σφαιρικό, αυθόρµητο και διαδραστικό τρόπο 

µάθησης. 

            Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα άτοµα µπορεί να διαθέτουν περισσότερα 

από ένα στυλ µάθησης, επειδή συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο όταν δέχονται 

διαφορετικού τύπου πληροφορίες ή όταν βρίσκονται σε διαφορετικά µαθησιακά 

περιβάλλοντα. Κατ’ επέκταση, τα στυλ µάθησης δεν είναι δυνατόν να οριστούν µε 

αυστηρά κριτήρια, επειδή µπορούν να εξελίσσονται (Bloomer and Hodkinson, 2000). 

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν λέµε ότι κάποιος έχει ένα στυλ µάθησης ή ένα άλλο. Οι 

άνθρωποι µπορεί να έχουν τάσεις για πολλαπλά στυλ σε διαφορετικό βαθµό. 

Πάντως, τα στυλ µάθησης υπολογίζονται ότι είναι ουδέτερα ως προς την τιµή τους 

(κανένα στυλ δεν είναι καλύτερο από ένα άλλο). Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευόµενοι 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται στο να αναδείξουν τα στυλ µάθησης που διαθέτουν, 

έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατικοί σε µια ποικιλία µαθησιακών καταστάσεων. 

 

Μοντέλα µαθησιακών στυλ 

            Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τέσσερα µοντέλα, εκ των οποίων τα τρία 

είναι µοντέλα µαθησιακών στυλ: το πολυδιάστατο µοντέλο των Dunn & Dunn (1987) 

(γνωστικό, αισθητηριακό και προσωπικότητας/ συναισθηµατικό µοντέλο), το Kolb’s 

Learning Style (ανήκει στα γνωστικά µοντέλα µαθησιακών στυλ) και το VARK (ανήκει 

στα αισθητηριακά µοντέλα µαθησιακών στυλ). Το τέταρτο µοντέλο αφορά στην 

πολλαπλή νοηµοσύνη (Multiple Intelligences Theory), αλλά εξετάζοντας το 

προσεκτικά παρατηρούµε ότι οι δύο τύποι νοηµοσύνης (διαπροσωπική και 

ενδοπροσωπική) έχουν αρκετή οµοιότητα µε τη διχοτοµία εξωστρέφεια - 

εσωστρέφεια που εντάσσεται στα συναισθηµατικά /προσωπικότητας µαθησιακά 
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στυλ. Επίσης η λεκτική νοηµοσύνη έχει οµοιότητες µε τον αναγνωστικό/ λεκτικό τύπο, 

η λογική- µαθηµατική και η οπτική / χωρική νοηµοσύνη έχουν κοινά στοιχεία µε τον 

οπτικό τύπο και η σωµατική κιναισθητική νοηµοσύνη έχει αρκετές οµοιότητες µε τον 

κιναισθητικό τύπο, οι οποίοι προαναφερόµενοι τύποι εντάσσονται στα µοντέλα 

αισθητηριακών στυλ µάθησης.  

1. Το πολυδιάστατο µοντέλο των Dunn & Dunn (1987) 

            Σύµφωνα µε τους Dunn et. al., (2009),  το µοντέλο των Dunn & Dunn για τα 

µαθησιακά στυλ, έχει περιβαλλοντικές, συναισθηµατικές, φυσιολογικές και 

ψυχολογικές συνιστώσες. Το Learning Styles Inventory των Dunn & Dunn, 

περιλαµβάνει 5 οµάδες µε 21 υποκατηγορίες στοιχείων (βλέπε σχήµα 2).  
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Σχήµα 2. Το µοντέλο των Dunn & Dunn για τα µαθησιακά στυλ. Πηγή: Dunn et al. 

(2009) 

           Τα περιβαλλοντικά στοιχεία αναφέρονται στις προτιµήσεις του ατόµου κατά τη 

διδασκαλία και τη µελέτη σε σχέση µε τους ήχους, το φως, τη θερµοκρασία και το 

σχεδιασµό του χώρου µελέτης. 

           Οι συναισθηµατικές προτιµήσεις του ατόµου σχετίζονται µε τα κίνητρα, την 

υπευθυνότητα, την επιµονή και τη δοµή της προσωπικότητας του. 

           Στα κοινωνιολογικά στοιχεία περιλαµβάνονται η ατοµική µελέτη, η µελέτη σε 

ζευγάρια, σε οµάδες µε συµµαθητές η µελέτη παρουσία του δασκάλου, ή κάποιοι 

συνδυασµοί όλων αυτών. 

           Τα φυσιολογικά στοιχεία περιλαµβάνουν τις ακουστικές, οπτικές, λεκτικές ή 

κιναισθητικές προτιµήσεις, την ενεργητικότητα ανάλογα µε τη ώρα της ηµέρας, την 

κατανάλωση τροφής και την κινητικότητα. 

           Τα ψυχολογικά στοιχεία αντιστοιχούν στις γνωστικές τάσεις επεξεργασίας του 

ατόµου, την αναλυτική ή την σφαιρική επεξεργασία και την παρορµητική ή τη  

στοχαστική επεξεργασία. 

           Τα στοιχεία που ασκούν µεγάλη επίδραση στο άτοµο σχηµατίζουν τις ισχυρές 

προτιµήσεις του, ενώ τα δευτερεύοντα στοιχεία σχηµατίζουν τις απλές προτιµήσεις. 

2. Το µοντέλο του Kolb για τα µαθησιακά στυλ 

           Ένα ευρέως διαδεδοµένο εργαλείο µέτρησης των στυλ µάθησης είναι το 

Kolb’s Learning Style Inventory και αρχικά  το 1976 αποτελούνταν από εννέα 

αυτοπεριγραφικά ερωτήµατα, όπου σε κάθε ερώτηµα αντιστοιχούσαν τέσσερις λέξεις 

που έπρεπε να µπουν σε σειρά προτίµησης.  Η πιο πρόσφατη µορφή του (1999), 

περιλαµβάνει δώδεκα ερωτήµατα στα οποία αντιστοιχούν όχι τέσσερις λέξεις αλλά 
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σύντοµες προτάσεις. Ο Kolb (όπως αναφέρεται από τους Kolb,  Boyatzis, and 

Mainemelis, 1999) θεωρεί ότι οι µαθησιακοί τύποι δεν είναι σταθερά χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας, αλλά σχετικά σταθερά πρότυπα συµπεριφοράς.  Σύµφωνα µε 

τη θεωρία του υπάρχουν δύο διαστάσεις και  τέσσερις προδιαθέσεις πρόσληψης και 

επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι δύο πρώτες προδιαθέσεις που παρατίθενται 

παρακάτω δηµιουργούν τη µία διάσταση «αφηρηµένη/ συγκεκριµένη» και οι δύο 

τελευταίες δηµιουργούν τη δεύτερη διάσταση «σκέψη/ δράση»:  

Αφηρηµένη αντίληψη (abstract conceptualization) / Συγκεκριµένη εµπειρία (concrete 

experience) 

Ανακλαστική παρατήρηση  (reflective observation) / Ενεργός πειραµατισµός (active 

experimentation) 

Συνδυάζοντας ο Kolb τις παραπάνω προδιαθέσεις καταλήγει σε τέσσερις 

µαθησιακούς τύπους (Kolb et al. 1999, Hawk & Shah 2007) :  

• Αποκλίνοντες (divergers): από το συνδυασµό της  συγκεκριµένης εµπειρίας 

και ανακλαστικής παρατήρησης.   

• Συγκλίνοντες (convergers): από το συνδυασµό της αφηρηµένης αντίληψης  

και του ενεργού πειραµατισµού. 

• Προσαρµοστικούς (accommodators): από το συνδυασµό της  συγκεκριµένης 

εµπειρίας και του ενεργού πειραµατισµού 

• Αφοµοιωτικούς (assimilators): από το συνδυασµό της αφηρηµένης αντίληψης 

και της ανακλαστικής παρατήρησης. 

 

3. Τα αισθητηριακά µοντέλα για τα στυλ µάθησης VAK και VARK 

           Το αισθητηριακό µοντέλο των τρόπων µάθησης VAK τονίζει τον κυρίαρχο 

ρόλο των αισθήσεων στην πρόσληψη και την επεξεργασία των πληροφοριών. Το 
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αισθητηριακό στυλ µάθησης VAK (Visual- Auditory- Kinesthetic) αντιστοιχεί στον 

οπτικό – ακουστικό - κιναισθητικό µαθησιακό τύπο. 

           Το 1987 ο Fleming πρόσθεσε και ένα ακόµη τύπο τον αναγνωστικό και η 

ακρονυµία έγινε VARK (Visual- Auditory- Reading/ Write- Kinesthetic).  Ο ίδιος 

επισηµαίνει (Fleming & Mills 1992) ότι χρειάστηκε η οπτική προτίµηση να χωριστεί σε 

δύο αντιληπτικές λειτουργίες: α) Οπτική (Visual) προτίµηση για τους γραφικούς και 

συµβολικούς τρόπους παρουσίασης/ αναπαράστασης των πληροφοριών και β) 

Αναγνωστική / Λεκτική (Reading/ Write) προτίµηση για πληροφορίες που είναι 

τυπωµένες µε λόγια.  

          Σύµφωνα µε τον Fleming (1987) οι 4 µαθησιακοί αισθητηριακοί τύποι ορίζονται 

ως εξής:  

Οπτικός (Visual) µαθησιακός τύπος: 

 Επιλέγει τις πληροφορίες που απεικονίζονται  σε χάρτες, σε διαγράµµατα, σε 

διαγράµµατα ροής/ νοητικούς χάρτες, σε διαγράµµατα µε ταµπέλες καθώς και όλα τα 

συµβολικά, βέλη, κύκλους, ιεραρχίες και άλλες διατάξεις που χρησιµοποιούν οι 

άνθρωποι για να παρουσιαστεί ότι θα µπορούσε να είχε παρουσιαστεί µε λέξεις. 

Όπως ο ίδιος ο Fleming (2012) επισηµαίνει, δεν περιλαµβάνονται οι ακίνητες εικόνες, 

οι πραγµατικές φωτογραφίες, οι ταινίες, τα βίντεο και τα power point. Για τον  οπτικό 

τύπο είναι χρήσιµο ένα οργανόγραµµα µε σύµβολα για τη σχέση µεταξύ των εννοιών, 

το οποίο πρέπει να είναι περισσότερο από απλά λόγια σε τετραγωνίδια, αλλιώς είναι 

απλά χρήσιµο για τους λεκτικούς/ αναγνωστικούς τύπους .  

Αναγνωστικός/ λεκτικός (Reading/ Write) µαθησιακός τύπος:  

Το άτοµο µε αυτή την προτίµηση επιλέγει τις λεκτικές πληροφορίες, την ανάγνωση 

και τη συγγραφή κειµένων. Προτιµά τη διδασκαλία µε power point, αναζητά  
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πληροφορίες από τα λεξικά, τις εγκυκλοπαίδειες, το διαδίκτυο και όλες τις γραπτές 

πηγές πληροφόρησης. 

Ακουστικός (Auditory) µαθησιακός τύπος:  

Αυτός ο τύπος έχει προτίµηση για πληροφορίες που «ακούγονται ή οµιλούνται». 

Μαθαίνει καλύτερα από οµαδικές συζητήσεις, ακούγοντας ραδιόφωνο, από οµιλίες, 

από συνοµιλία µε κινητό τηλέφωνο, από διαδικτυακές συνοµιλίες και από e-mails.  

Έχει ανάγκη αυτό το άτοµο να το λέει στον εαυτό του αυτό που έχει να µάθει και έτσι 

να το µαθαίνει. 

Κιναισθητικός (Kinesthetic) µαθησιακός τύπος:  

Προτιµά να µαθαίνει µέσω της εµπειρίας και της πρακτικής άσκησης. Χρησιµοποιεί 

όλες τις αισθήσεις του (όραση, αφή, γεύση, όσφρηση και ακοή) για να έχει 

πολυαισθητηριακές εµπειρίες και δίνει έµφαση στην πραγµατική διάσταση των 

πληροφοριών. Επιθυµεί οι εµπειρίες του να συνοδεύονται από παραδείγµατα, 

αναλογίες, προσοµοιώσεις, εννοιολογικές µεταφορές και βέβαια από πρακτική 

εξάσκηση. Προτιµά τη µελέτη των ερευνητικών υποθέσεων, την επιτόπια έρευνα, την 

παρακολούθηση ταινιών που αναφέρονται στην πραγµατικότητα, τα διαδραστικά 

παιχνίδια και όσα µαθαίνουν να έχουν πρακτική εφαρµογή. Τέλος πολύ βοηθητικό 

για τον τύπο αυτό είναι να βλέπει τον εαυτό του σε βίντεο να ενεργεί µια 

δραστηριότητα. 

            Τα σχόλια που ακολουθούν (όπως αναφέρονται στους Fleming & Mills 1992), 

είναι από φοιτητές που έχουν υιοθετήσει στρατηγικές για να ταιριάζουν µε τα δυνατά 

τους σηµεία, όπως αντικατοπτρίζονται στις αισθητηριακές/ τροπικές προτιµήσεις 

τους. 

           Ξανατακτοποίησα τις σηµειώσεις µου για τα 4 θέµατα µε 4 διαφορετικά 

χρώµατα. Με αυτόν τον τρόπο µπορώ εύκολα να φιλτράρω το υλικό που χρειάζοµαι 
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όταν γράφω ένα διαγώνισµα για τα οικονοµικά, γιατί είναι όλο πράσινο (οπτική 

προτίµηση). 

            Χτες αγόρασα το πρώτο µου Thesaurus (τύπος λεξικού). Έχω ένα λεξικό για 

κάθε ένα από τα θέµατα που µελετώ – οικολογία, βιολογία κ.λ.π. Νοµίζω πως οι 

λέξεις είναι υπέροχες. ∆ηµιουργώ και ένα γλωσσάριο για τα αντικείµενα µελέτης µου 

επίσης (προτίµηση στην ανάγνωση/ γραφή). 

            Τελειώνω µε πραγµατικά ετερόκλητες σηµειώσεις στις διαλέξεις, επειδή µου 

αρέσει πολύ να ακούω ενδιαφέροντα πράγµατα σε διαλέξεις. Όταν βλέπω τι έχουν 

γράψει οι άλλοι, πανικοβάλλοµαι. Από τότε που έκανα το ερωτηµατολόγιο, αφήνω 

χώρο, για να συµπληρώνω στις σηµειώσεις µου ότι χάνω στην παρακολούθηση 

(ακουστική προτίµηση). 

            Έχω ξανατακτοποιήσει τις σηµειώσεις µου έτσι ώστε τα άρθρα να βρίσκονται 

πρώτα. Είναι πολύ πιο εύκολο να θυµάσαι τις ιστορίες – καλύτερο από το να έχεις το 

υλικό µε τους κανόνες και τις αρχές µπροστά-µπροστά. Βάζω τις αρχές, µετά τους 

κανόνες και τις φόρµουλες στο τέλος (κιναισθητική προτίµηση). 

             Σύµφωνα µε τον ίδιο τον Fleming το ερωτηµατολόγιο VARK είναι ένα προφίλ 

των προτιµήσεων του ατόµου για την απορρόφηση και τη διαβίβαση πληροφοριών 

σε ένα πλαίσιο µάθησης. Με αυτή την έννοια, δεν είναι ένας δείκτης µαθησιακών 

στυλ, γιατί εστιάζει σε µία µόνο διάσταση της µάθησης. 

4. Πολλαπλή νοηµοσύνη (Gardner) 

           Η Θεωρία Πολλαπλής Νοηµοσύνης (Multiple Intelligences Theory) 

διατυπώθηκε το 1983 από τον Dr. Howard Gardner ψυχολόγο και  καθηγητή στην 

Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ.   

            Όπως αναφέρουν οι Giles, Pitre & Womack (2010), o Gardner υποστηρίζει 

ότι η ανθρώπινη νοηµοσύνη δεν έχει µία και µοναδική µορφή, αλλά αναγνώρισε, 
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αρχικά, επτά µορφές ανθρώπινης νοηµοσύνης τη Γλωσσική, τη Λογικοµαθηµατική, 

τη Χωρική, την Αισθησιοκινητική, τη Μουσική, τη ∆ιαπροσωπική και την 

Ενδοπροσωπική. Στη συνέχεια αναγνώρισε άλλα δύο είδη νοηµοσύνης τη 

φυσιοκρατική/ νατουραλιστική και την υπαρξιακή. Η περιγραφή των 7 ειδών 

νοηµοσύνης που παρατίθεται είναι σύµφωνα µε τους Giles et al. (2010). 

Είδη νοηµοσύνης 

1. Λεκτική – Γλωσσική Νοηµοσύνη (Verbal – Linguistic Intelligence) 

Σχετίζεται µε την ικανότητα χρήσης της γλώσσας. Αυτό περιλαµβάνει την ανάγνωση, 

γραφή, οµιλία, καθώς και άλλες µορφές των προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.  

Η γλωσσική νοηµοσύνη δεν εµπεριέχει µόνο τους τρόπους παραγωγής της 

γλώσσας, αλλά και την ευαισθησία για λεπτές αποχρώσεις,  κανόνες και ρυθµούς της  

γλώσσας.  

2. Λογική-Μαθηµατική Nοηµοσύνη (Logical- Mathematical Intelligence) 

Αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης και έκφρασης ποσοτικών σχέσεων και λογικών 

εννοιών.  Λογική / µαθηµατική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα του ατόµου  να κάνει 

πράγµατα µε δεδοµένα:  να συλλέγει και να οργανώνει , να αναλύει  και να ερµηνεύει,  

να συµπεραίνει και να προβλέπει.  Άτοµα  µε ισχυρή αυτή τη νοηµοσύνη βλέπουν 

πρότυπα και σχέσεις. Ενέχει την ικανότητα επαγωγικής και απαγωγικής λογικής.   

3. Οπτικό -Χωρική Nοηµοσύνη (Visual - Spatial Intelligence) 

Σχετίζεται µε την ικανότητα των ατόµων να σχηµατίζουν και να χειρίζονται  ένα 

νοητικό µοντέλο. Τα άτοµα µε αυτό το είδος νοηµοσύνης τείνουν να µάθουν πιο 

εύκολα από οπτικές παρουσιάσεις όπως ταινίες, εικόνες, βίντεο και επιδείξεις, 

χρησιµοποιώντας µοντέλα και σκηνικά. Είναι καλοί στην ανάγνωση διαγραµµάτων  

και χαρτών και  απολαµβάνουν την επίλυση λαβυρίνθων και παζλ. Νοηµοσύνη 

χώρου είναι η ικανότητα του ατόµου να παρατηρεί και να χειρίζεται νοερά µε 
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επιδεξιότητα µια µορφή ή ένα αντικείµενο, να παρατηρεί και να δηµιουργεί τάσεις, 

ισορροπίες και να συνθέτει.  

Σωµατική - Κιναισθητική Νοηµοσύνη (Bodily - Kinesthetic Intelligence) 

Η σωµατική νοηµοσύνη εκδηλώνεται σαν η ικανότητα των ανθρώπων να 

επεξεργάζονται τις πληροφορίες µέσω των αισθήσεων και να χρησιµοποιούν το 

σώµα τους (να µετακινούνται, να αγγίζουν, να µιλούν και γενικά να ενεργούν) για να 

λύσουν ένα πρόβληµα ή να δηµιουργήσουν κάτι. Υποκινεί το σώµα να λύνει 

προβλήµατα, να επινοεί νέες καταστάσεις και να µεταβιβάζει ιδέες και συναισθήµατα. 

Απολαµβάνουν όλα τα είδη του αθλητισµού και της φυσικής δραστηριότητας και 

συχνά εκφράζονται µέσω του χορού. 

Μουσική - Ρυθµική Nοηµοσύνη (Musical – Rhythmic Intelligence) 

Σχετίζεται µε την ικανότητα αντίληψης και παραγωγής του ρυθµού και των διαφόρων 

µορφών µουσικής έκφρασης.  Εµπεριέχει ευαισθησία στην κίνηση, το ρυθµό και τη 

χροιά του ήχου. Εκδηλώνεται µε την ικανότητα των ανθρώπων να «σκέφτονται» 

µέσα από τη µουσική, να αναγνωρίζουν ήχους, να τους θυµούνται και να τους 

χειρίζονται.  

Ενδοπροσωπική Νοηµοσύνη (Intrapersonal Intelligence) 

Είναι η ικανότητα για κατανόηση των  αισθηµάτων, επιθυµιών και ιδεών του εαυτού. 

Εκδηλώνεται µε την ικανότητα να κατανοεί το άτοµο τον εαυτό του, να ξέρει ποιος 

είναι, τι µπορεί να κάνει, πώς θα αντιδράσει σε δύσκολες καταστάσεις και ποια 

πράγµατα πρέπει να αποφεύγει. Αναφέρεται στους ανθρώπους µε αυτογνωσία.  

∆ιαπροσωπική Νοηµοσύνη (Interpersonal Intelligence) 

∆ιαπροσωπική νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνεις τους άλλους 

ανθρώπους, να επισηµαίνεις τους σκοπούς, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά τους και 
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να δουλεύεις µαζί τους αποτελεσµατικά. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ενθαρρύνουν 

την ανάπτυξη της διαπροσωπικής  νοηµοσύνης σχεδιάζοντας µαθήµατα που 

περιλαµβάνουν την οµαδική εργασία (συνεργατικές δραστηριότητες µάθησης). 

 

Ορισµός των µαθησιακών τύπων σύµφωνα µε το « Άριστον  τεστ»   

           Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος µαθαίνει χρησιµοποιώντας τις αισθήσεις του, 

αντιδρώντας σε ερεθίσµατα που δέχεται από το περιβάλλον του (Γιαννακουδάκης 

2010).   

           Οι µαθησιακοί τύποι  που εξετάζονται στο Άριστον τεστ σχετίζονται µε τον 

τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αφοµοιώνει γνώσεις και είναι οι εξής (όπως 

αναφέρονται στους Yannakoudakis et. al. 2014 και Γιαννακουδάκης 2010) :  

α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες),   

β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες),  

 γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες),  

δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες),  

ε) ∆ιαπροσωπικός (αξιοποιεί διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή),  

στ) Ενδοπροσωπικός (προτιµά να µελετά µόνος  και σκέφτεται ανεξάρτητα). 

           Αναλυτικά ο κάθε µαθησιακός τύπος / στυλ ορίζεται ως εξής σύµφωνα µε την 

αναφορά του ψυχοµετρικού τεστ: 

1) Ακουστικός: Ο παράγοντας αυτός αξιολογεί την ικανότητα κάποιος  να µαθαίνει 

αξιοποιώντας ακουστικές πληροφορίες, διαλέξεις, οµιλίες, ηχογραφήσεις, κ.λπ. Στον 

ακουστικό µαθησιακό τύπο του αρέσει να τραγουδά, να σφυρίζει, να κινείται ρυθµικά 

χτυπώντας τα δάχτυλα ή το πόδι, να παίζει µουσικά όργανα και να ακούει µουσική. 
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2) Οπτικός: Ο εν λόγω παράγοντας διερευνά την ικανότητά του ατόµου να µαθαίνει 

αξιοποιώντας οπτικές πληροφορίες, οπτικά µέσα, εικόνες, διαγράµµατα, διαφάνειες, 

κινούµενα σχέδια. Στον οπτικό µαθησιακό τύπο, του αρέσει να διαµορφώνει 

πράγµατα, να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει, να φαντάζεται, να ονειροπολεί, να κρατά 

σηµειώσεις κ.λπ. Είναι καλός στο να βρίσκει το δρόµο του, να διαβάζει χάρτες και να 

θυµάται πράγµατα µέσα από εικόνες.  

3) Λεκτικός: Ο παράγοντας αυτός αξιολογεί την ικανότητά του ατόµου να µαθαίνει 

αξιοποιώντας λεκτικές πληροφορίες, σχέσεις µεταξύ εννοιών, εξαγωγή 

συµπερασµάτων και περιλήψεων από κείµενα, το γραπτό λόγο γενικά, κ.λπ.  Στο 

λεκτικό µαθησιακό τύπο, του αρέσει να µιλάει, να διαβάζει, να γράφει, να λέει και να 

ακούει ιστορίες, να παίζει παιχνίδια µε λέξεις και να συζητάει. Είναι καλός στο να 

θυµάται ονόµατα, µέρη, χρονολογίες και καθηµερινά πράγµατα. Επίσης, εκφράζει τον 

εαυτό του µέσα από συζητήσεις, συνεντεύξεις και προϊόντα του γραπτού λόγου.                    

4) Κιναισθητικός: Ο εν λόγω παράγοντας αφορά στην ικανότητα του ατόµου να 

µαθαίνει αξιοποιώντας κιναισθητικές πληροφορίες, αφή, κίνηση, προσωπική 

εµπειρία, κ.λπ., καθώς επίσης και το βαθµό στον οποίο µαθαίνει υιοθετώντας 

επιστηµονική σκέψη και µεθοδολογία για να εξερευνήσεις τον κόσµο γύρω του µε 

διάφορα µέσα (π.χ. επιστηµονικά όργανα, πειραµατισµό, κ.ά.). Στον κιναισθητικό 

µαθησιακό τύπο, του αρέσει να κινείται, να τρέχει, να πηδά, να κατασκευάζει, να 

χειρονοµεί, να χορεύει και να αγγίζει πράγµατα. Επίσης, εκφράζει τον εαυτό του µέσα 

από το σώµα, µε τη δράση και την επανάληψη πραγµάτων.   

5) ∆ιαπροσωπικός : Ο παράγοντας αυτός αξιολογεί την ικανότητά του ατόµου να 

µαθαίνει µέσα από διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικοποίηση, συναναστροφή, και 

ανταλλαγή απόψεων, αξιοποιώντας µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο την αναδραστική 

πληροφορία και την επικοινωνία γενικότερα.  Στο διαπροσωπικό µαθησιακό τύπο, 

του αρέσει να δοκιµάζει τον εαυτό του και τις ιδέες του σε σχέση µε τους άλλους, να 
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έχει πολλούς φίλους και να αποτελεί µέλος µιας κοινότητας. Είναι καλός στο να 

οργανώνει και να παίζει αρχηγικό ρόλο, να µεσολαβεί, να είναι µαζί µε άλλους και να 

συνοµιλεί.  

6) Ενδοπροσωπικός : Ο εν λόγω παράγοντας αξιολογεί το βαθµό στον οποίο το 

άτοµο µαθαίνει µελετώντας µόνος του, συγκεντρώνοντας την προσοχή του σε 

συγκεκριµένο θέµα κάθε φορά, σκεπτόµενο ανεξάρτητα, αντλώντας  πληροφορίες 

από πηγές που το ίδιο προσδιορίζει και ελέγχει. Στον ενδοπροσωπικό µαθησιακό 

τύπο, του αρέσει να καθορίζει δικούς του στόχους, να ονειρεύεται, να σχεδιάζει και να 

χαλαρώνει. Είναι καλός στο να εργάζεται µόνος του και µε τους δικούς του ρυθµούς, 

έχει επιµονή στους στόχους του και ακολουθεί τη διαίσθησή του.  

            Εξετάζοντας τους µαθησιακούς τύπους του Άριστον τεστ παρατηρούµε ότι 

έχουν κοινά στοιχεία και µε τους αντίστοιχους µαθησιακούς τύπους του µοντέλου 

VARK, αλλά και µε κάποιους τύπους νοηµοσύνης του Gardner. 

 

Μαθησιακά στυλ και διδασκαλία 

            "If individuals have significantly different learning styles--as they appear to 

have –is it not unprofessional, irresponsible, and immoral to teach all students the 

same lesson in the same way without identifying their unique strengths and then 

providing responsive instruction?"   Rita Dunn. 

            Η Rita Dunn αναρωτιέται: αν τα άτοµα έχουν διαφορετικά µαθησιακά στυλ – 

όπως φαίνεται να έχουν- τότε δεν είναι αντιεπαγγελµατικό ανεύθυνο και ανήθικο να 

διδάσκονται όλοι οι µαθητές το ίδιο µάθηµα, µε τον ίδιο τρόπο χωρίς να 

προσδιορίζονται οι προσωπικές δυνατότητες του καθενός (εννοεί στη µάθηση) και 

χωρίς να τους παρέχεται η αντίστοιχη διδασκαλία;  
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             Οι Melis & Monthienvichienchai (2004) υποστηρίζουν ότι το να 

προσαρµόσουµε το περιβάλλον της διδασκαλίας για να ταιριάζει µε το «µαθησιακό 

στυλ» του µαθητή, είναι µόνο ένα µικρό κοµµάτι της όλης ιστορίας. Ο κάθε µαθητής 

είναι µοναδικός και πρέπει να ικανοποιηθούν ιδιαίτερες ανάγκες. Ανάµεσα στα 

χαρακτηριστικά του µαθητή, (όπως αναφέρουν οι εν λόγω ερευνήτριες) που 

επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της µάθησης είναι: α) η ήδη υπάρχουσα γνώση καθώς 

και οι ήδη υπάρχουσες δεξιότητες, β) οι γνωστικές ικανότητες, γ) η χωρητικότητα της 

µνήµης εργασίας, δ) τα κίνητρα, ε) τα προσωπικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στ) τα 

ενδιαφέροντα, ζ) η ερευνητική συµπεριφορά (το να εξερευνάς), η) η παρορµητικότητα 

και θ) το µαθησιακό στυλ. 

            Σύµφωνα µε τον Felder (2010), ο συνιστώµενος τρόπος για να 

ενσωµατωθούν τα µαθησιακά στυλ στη διδασκαλία είναι ο εξής:  

1) Να επιλέξει ο διδάσκοντας ένα µοντέλο µαθησιακών στυλ. Η ιδανική επιλογή  είναι 

ένα µοντέλο που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί επιτυχώς και το οποίο έχει σχεδιαστεί για 

συγκεκριµένου είδους εκπαίδευση. 

2) Να σχεδιαστούν οι διδακτικές ενέργειες  που απευθύνονται εναλλάξ στις 

προτιµήσεις των µαθητών και στους δύο πόλους κάθε διάστασης του µοντέλου ( 

εφόσον το µοντέλο ορίζεται µε διχοτοµίες, πχ. µοντέλο του Kolb).   

          Αν οι στόχοι της εκπαίδευσης περιλαµβάνουν και τη µεταγνωστική 

ευαισθητοποίηση των µαθητών (κατανοώ το πώς µαθαίνω), τότε υπάρχει και τρίτο 

συνιστώµενο βήµα, 

3) Να γίνει αξιολόγηση των/ του µαθησιακού τύπου κάθε µαθητή της τάξης και 

συζήτηση της έννοιας των αποτελεσµάτων.  

         Ο Felder (2010)  τελειώνει το ίδιο άρθρο του µε τίτλο «Αre learning styles 

invalid? (hint: no!)» µε τα εξής συµπεράσµατα:  
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• Τόσο η λογική, όσο και οι δηµοσιευµένες έρευνες δείχνουν ότι οι µαθητές που 

διδάσκονται µε τρόπο που ταιριάζει στις προτιµήσεις των µαθησιακών τους 

στυλ, τείνουν να µαθαίνουν καλύτερα σε σχέση µε τους µαθητές που 

διδάσκονται µε εξαιρετικά ακατάλληλο τρόπο. 

• Το βέλτιστο στυλ διδασκαλίας επιτυγχάνει µια ισορροπία µεταξύ των πόλων 

της κάθε διάστασης του επιλεγµένου µοντέλου για τα µαθησιακά στυλ.  Όταν 

αυτή η ισορροπία επιτευχθεί, όλοι οι µαθητές διδάσκονται και µε βάση τον 

προτιµώµενο τρόπο/ στυλ τους (ώστε να µη νιώθουν άβολα να µάθουν), αλλά 

και µε βάση τους λιγότερο προτιµώµενους (σε αυτούς)  τρόπους και έτσι τους 

δίνεται πρακτική και ανατροφοδότηση σε κρίσιµης σηµασίας δεξιότητες που 

δε θα µπορούσαν να τις αναπτύξουν, αν διδάσκονταν σύµφωνα µόνο µε τις 

προτιµήσεις τους.   

• Γνωριµία των µαθητών µε τα µαθησιακά στυλ τους µπορεί να ενισχύσει την 

ευαισθητοποίησή τους για τις ισχυρές προτιµήσεις τους και να τους 

προειδοποιήσει για τις αδυναµίες τους, οι οποίες αν δεν αντιµετωπιστούν θα 

τους δηµιουργήσουν δυσκολίες. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει οπωσδήποτε να 

καταστήσει σαφές στους µαθητές ότι το µαθησιακό στυλ του καθενός δεν 

παρέχει καµία ένδειξη για την ικανότητά του να µαθαίνει, ούτε είναι θεµιτή 

δικαιολογία για την κακή ακαδηµαϊκή επίδοση. 

           Η αναγνώριση των διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους οι εκπαιδευόµενοι 

µαθαίνουν, αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και επεξεργάζονται τις πληροφορίες, 

βοηθούν τον εκπαιδευτικό στο να διαµορφώνει τον τρόπο διδασκαλίας, µε τρόπον 

ώστε όλοι οι εκπαιδευόµενοι να έχουν ίσες ευκαιρίες επιτυχίας. Από την άλλη µεριά, 

κυρίως στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης, έχει παρατηρηθεί ότι, όταν έχουν 

επίγνωση των προσωπικών τους στυλ µάθησης, οι εκπαιδευόµενοι σύµφωνα µε 

τους Claxton & Murrell (1987):                                 
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(α) διαθέτουν περισσότερα κίνητρα µάθησης                                                                  

(β) συγκρατούν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα τις πληροφορίες που τους 

µεταβιβάζονται                                                                                                                  

(γ) αποκτούν µεγαλύτερη αυτονοµία στη µάθηση, και                                                      

(δ) την εφαρµόζουν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο                    

            Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και ο αντίλογος, ο οποίος προέρχεται από τον 

Pashler και τους συνεργάτες του (Pashler et. al., 2008),  των οποίων η επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας για τα στυλ µάθησης τους οδήγησαν να καθορίσουν ένα 

συγκεκριµένο είδος αποδείξεων / πρότυπο, που το θεωρούν ως ελάχιστη 

προϋπόθεση για την επικύρωση της χρήσης  των στυλ µάθησης σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει 4 κριτήρια:   Πρώτον, µε βάση κάποιο 

µοντέλο µαθησιακών στυλ, οι µαθητές πρέπει να χωριστούν σε δύο ή περισσότερους 

µαθησιακούς τύπους (π.χ., οπτικοί και ακουστικοί τύποι). ∆εύτερον, θα πρέπει τυχαία 

να χωριστούν οι µαθητές του κάθε µαθησιακού στυλ σε 2 οµάδες και η κάθε οµάδα 

θα πρέπει να διδαχθεί µε διαφορετική διδακτική µέθοδο (π.χ., οπτική έναντι 

ακουστικής παρουσίασης κάποιου υλικού). Τρίτον, σε όλους τους µαθητές θα πρέπει 

να δοθεί το ίδιο τεστ αξιολόγησης µετά τη διδασκαλία. Τέταρτον, τα αποτελέσµατα 

πρέπει να αποδείξουν ότι η µέθοδος µάθησης που βελτιστοποιεί την απόδοση του 

τεστ στους µαθητές µε τον οπτικό τύπο µάθησης είναι διαφορετική από ό, τι η 

µέθοδος µάθησης που βελτιστοποιεί την απόδοση στο τεστ των µαθητών µε 

ακουστικό στυλ. Οι ίδιοι δηλώνουν, ότι καµία από τις έρευνες που µελέτησαν δεν 

ανταποκρινόταν σαφώς στο πρότυπο που καθόρισαν. Οι εν λόγω ερευνητές 

συµπεραίνουν ότι εάν τα στυλ µάθησης έχουν πρακτική χρησιµότητα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, µένει να αποδειχθεί ερευνητικά. 

          Κλείνοντας το κεφάλαιο των µαθησιακών στυλ θα πρέπει να υπογραµµίσουµε, 

ότι σύµφωνα µε BECTA (2005), ακόµη και ανάµεσα στους συγγραφείς που 

αµφισβητούν την εγκυρότητα των µαθησιακών στυλ σαν ιδέα / έννοια, οι 
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περισσότεροι συµφωνούν ότι υπάρχει ένα όφελος στο να καταστήσεις τους µαθητές 

ικανούς, στο να συλλογίζονται τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν. Το να 

ενθαρρύνουµε την µεταγνώση (το να γνωρίζει, δηλαδή κάποιος, την διαδικασία της 

µάθησής του και της παραγωγής σκέψης του), είναι εποµένως ίσως το πιο σηµαντικό 

πλεονέκτηµα που µπορεί κάποιος να ισχυριστεί για το ότι εφαρµόζει την θεωρία των 

µαθησιακών στυλ στην µάθηση και στην διδασκαλία.  

          Εποµένως σύµφωνα και µε τους Felder & Spurlin (2005), αν οι µαθητές 

εντοπίσουν και συνειδητοποιήσουν το µαθησιακό τους στυλ, αυτό µπορεί να 

παράσχει πολύτιµες πληροφορίες για τις πιθανές δυνάµεις και αδυναµίες τους στον 

τρόπο που αποκτούν τη γνώση, αλλά θα τους δίνει και ενδείξεις για το πώς θα 

µπορούσαν να εργαστούν για να βελτιώσουν τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις τους.  
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Κεφάλαιο 2ο 

Νοηµοσύνη 

            Η νοηµοσύνη είναι ένα πολυδιάστατο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι δύσκολο 

να οριστεί και να οριοθετηθεί. Αρχικά θεωρούνταν ως µια γενική και αδιαφοροποίητη 

ικανότητα. Στη συνέχεια όµως υπήρξε µια τάση διάκρισης της νοηµοσύνης σε 

επιµέρους ικανότητες (Sternberg 1983). Ο ίδιος µελετητής το 2004 δίνει τον εξής 

ορισµό «νοηµοσύνη είναι µια µεγάλη γκάµα ικανοτήτων που αφορούν τον τρόπο που 

ο άνθρωπος συλλαµβάνει και κατανοεί τα ερεθίσµατα από το περιβάλλον του.» 

            Η σύγχρονη προσέγγιση της νοηµοσύνης ξεκίνησε µε την εργασία του Alfred 

Binet. Μία σύντοµη χρονική παρουσίαση της ιστορίας της νοηµοσύνης, είναι η εξής: 

            Πριν τον Alfred Binet οι ερευνητές πίστευαν ότι ο νους είναι µία µηχανή. Η 

νοηµοσύνη θεωρούνταν ως µια µηχανική διαδικασία, που µετριόταν από την 

ταχύτητα της σωµατικής αντίδρασης, από την ακουστική και οπτική ικανότητα 

αντίληψης. 

            Tη δεκαετία του 1890 ο Alfred Binet θεώρησε τη νοηµοσύνη ως µια 

αδιαφοροποίητη πνευµατική λειτουργία και κατασκεύασε τεστ για την αναγνώριση 

των χαµηλών σε επίδοση µαθητών.  

             Ο Charles Spearman (1904), διατύπωσε τη θεωρία «των δύο παραγόντων». 

Ο Spearman υποστήριζε ότι η νοηµοσύνη αποτελείται από ένα γενικό νοητικό 

παράγοντα (g) και από πολλούς ειδικούς παράγοντες (s1, s2, s3…sv). Ο g είναι ίδιος 

για όλες τις νοητικές ενέργειες, ενώ ο s είναι διαφορετικός σε κάθε είδος νοητικής 

ενέργειας. 

           Ο Thorndike (1927), πίστευε ότι υπάρχουν τρεις µορφές νοηµοσύνης ή 

ευφυΐας: α) η αφηρηµένη νοηµοσύνη που σηµαίνει ικανότητα χρησιµοποίησης του 

γλωσσικού και συµβολικού υλικού, β) η πρακτική νοηµοσύνη αναφέρεται στην 
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ικανότητα του ανθρώπου προς την τεχνική επεξεργασία των αντικειµένων, προς τις 

µηχανές, το θετικό και το συγκεκριµένο, και γ) η κοινωνική νοηµοσύνη, που 

διαφαίνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, στην κατανόηση και επικοινωνία µεταξύ των 

ανθρώπων (Καραπέτσας 1988). 

           Το 1938 ο Αµερικανός Thurstone  θεωρούσε ότι η νοηµοσύνη συνίσταται σε 

επτά  ικανότητες: γλωσσική ικανότητα (κατανόηση του λόγου), γλωσσική ευχέρεια 

(ταχύτητα χειρισµού λέξεων), αριθµητική ικανότητα (ταχύτητα και ακρίβεια για 

εκτέλεση αριθµητικών πράξεων), αντίληψη του χώρου (καθορισµός της θέσης και του 

προσανατολισµού σχηµάτων στο χώρο), ταχύτητα αντίληψης (αντίληψη οπτικών 

παραστάσεων και αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών), λογική ικανότητα (εύρεση 

κανόνων µε επαγωγικούς και απαγωγικούς συλλογισµούς), και µηχανική µνήµη 

(ευχέρεια αποµνηµόνευσης και ανάκλησης στοιχείων) (Καραπέτσας 1988).  

            Ο Raymond Cattell (1943) ανέφερε δύο όψεις της νοηµοσύνης, τη «ρέουσα» 

και την «αποκρυσταλλωµένη» ικανότητα. Συγκεκριµένα, η ρέουσα νοητική ικανότητα 

(gf) αναφέρεται στην προδιάθεση του ατόµου να αποκτήσει πολλά είδη γνώσης. Η 

αποκρυσταλλωµένη νοητική ικανότητα (gc) αναφέρεται στη γνώση που έχει ήδη 

αποκτηθεί.  

             Ο Guilford το 1967 διαµόρφωσε ένα πολυπαραγοντικό µοντέλο για τη δοµή 

της νοηµοσύνης που περιελάµβανε 120 νοητικούς παράγοντες. Σύµφωνα µε τον ίδιο, 

η νοηµοσύνη µπορεί να γίνει κατανοητή στα πλαίσια τριών διαστάσεων: τις νοητικές 

διεργασίες, τα περιεχόµενα των πληροφοριών, και τα νοητικά προϊόντα ή 

αποτελέσµατα που παράγονται. Ο συνδυασµός των πέντε τύπων  νοητικών 

διεργασιών, των τεσσάρων τύπων του περιεχοµένου και των έξι τύπων του 

προϊόντος, καθορίζουν τις 120 ικανότητες στη δοµή του νοητικού του µοντέλου.                                             
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            Η θεωρία της Πολλαπλής Νοηµοσύνης του Gardner (1983) περιλαµβάνει τα 

εξής είδη νοηµοσύνης: τη γλωσσική, τη λογικο-µαθηµατική, τη χωρική, την 

κιναισθητική, τη µουσική, την ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική. 

             Το 1984 διατυπώνεται από τον Sternberg το Τριαρχικό Μοντέλο της 

Νοηµοσύνης που υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη νοηµοσύνη αποτελείται από 

αναλυτικές, δηµιουργικές και πρακτικές  ικανότητες (Sternberg 1999). 

             Ένα από τα κυρίαρχα προβλήµατα που αφορούν στη νοηµοσύνη είναι αν 

αποτελεί µια ενιαία ικανότητα ή αν είναι ένα πολυδιάστατο φάσµα ικανοτήτων.  

             Στην πρώτη περίπτωση ξεχωρίζει η θέση των βιογενετιστών, ανάµεσα στους 

οποίους περιλαµβάνεται και ο Piaget, που δέχεται ότι η νοηµοσύνη (η οποία 

ταυτίζεται µε τη σκέψη), είναι µια ενιαία ικανότητα της οποίας η δοµή, η λειτουργία και 

η ανάπτυξη είναι καθολική στο ανθρώπινο γένος και προσδιορίζεται, κυρίως, από 

γενετικούς παράγοντες χωρίς να σηµαίνει ότι το περιβάλλον δεν ασκεί καθόλου την 

επίδρασή του σ’ αυτήν (Κωσταρίδου- Ευκλείδη 1997, σ. 26-27).  

            Ως προς τη δεύτερη περίπτωση (της πολλαπλότητας των ικανοτήτων) η 

θεωρία του Εµπειρικού Βιωµατικού ∆οµισµού των ∆ηµητρίου και Ευκλείδη (1988), 

υποστηρίζει ότι «η νοηµοσύνη διαφοροποιείται σε επιµέρους δοµές, οι οποίες 

αφορούν ειδικούς τοµείς της σκέψης. Οι δοµές της σκέψης ορίζονται ως 

εξειδικευµένα δοµικά συστήµατα, τα οποία επεξεργάζονται θεµελιωδώς σχέσεις της 

πραγµατικότητας (όπως η ποιότητα, η ποσότητα, ο χώρος, η αιτιότητα, και οι 

σηµασιολογικές και λογικές σχέσεις). Οι παραπάνω µελετητές δέχονται ότι «η σκέψη 

δεν είναι ενιαία» και «διαθέτει γενικές και ειδικές διαδικασίες για την επίλυση 

προβληµάτων και ότι οι γενικές διαδικασίες ή δοµές που διαπερνούν τα πιο 

εξειδικευµένα πεδία προσδίδουν σε αυτήν µια ενότητα ή ενιαία µορφή, τέτοια που να 

δηµιουργεί την εικόνα µιας νοηµοσύνης» (Κωσταρίδου -Ευκλείδη 1997, σ. 27, 28). 
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Μέτρηση νοηµοσύνης 

            Η νοηµοσύνη δεν είναι κάτι που παρατηρείται µε άµεσο τρόπο, µε συνέπεια 

να είµαστε αναγκασµένοι να συµπεραίνουµε την παρουσία της από τη συµπεριφορά 

του ανθρώπου. Κάθε µέτρηση της νοηµοσύνης αξιολογεί όχι αυτό που έχει το άτοµο, 

αλλά αυτό που κάνει. 

           Tα διάφορα τεστ νοηµοσύνης κατασκευάστηκαν µε σκοπό να µετρήσουν τις 

επιµέρους ικανότητες του ατόµου που θεωρούνταν ότι απάρτιζαν τη νοηµοσύνη, 

όπως είναι η µνήµη, η κριτική σκέψη, η αντίληψη του χώρου, η γλωσσική ικανότητα 

και η µαθηµατική σκέψη.  

             Οι Alfred & Binet κατασκεύασαν κλίµακα µέτρησης της νοηµοσύνης, που 

περιελάµβανε τον ορισµό λέξεων, την επανάληψη ακολουθιών από ψηφία ή λέξεις, 

την επίλυση προβληµάτων, την αναπαραγωγή σχεδίων και προτύπων και την 

εύρεση της κύριας ιδέας µε γλωσσολογικές ασκήσεις (Μόττη- Στεφανίδη, 1996). 

           Σηµαντική συνεισφορά στη µέτρηση της νοηµοσύνης προσέφερε και ο 

αµερικανός ψυχολόγος David Weschler (1958). ∆ηµιούργησε τρεις κλίµακες την 

WAIS-R για ενήλικες (17 ετών και άνω), την WISC-III για παιδιά σχολικής ηλικίας (6 

ως 17 ετών) και την κλίµακα WPPSI-R για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3 ως 6 ετών) 

(Κολλιάδης 1997). Οι ερωτήσεις που περιέχουν οι κλίµακες αυτές είναι 

τοποθετηµένες σε βαθµίδες µε βάση το βαθµό δυσκολίας τους, ενώ τα αποτελέσµατα 

µας δίνουν 3 δείκτες: ένα δείκτη για τις γλωσσικές ικανότητες, ένα για τις πρακτικές 

ικανότητες και ένα για το γενικό βαθµό της νοητικής ικανότητας (Weschler, 1995). 

            Οι δοκιµασίες Raven (RAVEN Progressive Matrices), δεν εξετάζουν τη 

νοηµοσύνη/ευφυΐα κατά ένα σφαιρικό τρόπο, αλλά µάλλον ελέγχουν εκλεκτικά 

ορισµένα µόνο στοιχεία νοηµοσύνης. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως η αναλυτική 

ικανότητα του εξεταζόµενου, σε συνδυασµό µε την αίσθηση της όρασης, την αίσθηση 

της συµµετρίας, καθώς επίσης και την ικανότητα του άτοµου να συσχετίζει σύµβολα 
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και σχήµατα µεταξύ τους. Όπως αναφέρεται από τους Grigorenko & Sternberg 

(1999) το τεστ αποτελείται από 60 δοκιµασίες, στις οποίες παρουσιάζεται ένα σχήµα 

από το οποίο λείπει ένα κοµµάτι. Από κάτω δίνονται 6 ή 8 µικρότερα σχήµατα, από 

τα οποία ο εξεταζόµενος πρέπει να βρει ποιο αντιστοιχεί στο ζητούµενο. Το τεστ  

µπορεί να δοθεί ακόµα και σε άτοµα που παρουσιάζουν δυσκολίες στην οµιλία ή την 

ακοή, αφού πρόκειται για ένα τεστ στο οποίο οι λεκτικές οδηγίες περιορίζονται στο 

ελάχιστο.  

 

Σχήµα 4. ∆οκιµασίες από το τεστ Raven (RAVEN Progressive Matrices). Πηγή: 

Sbaibi,  Aboussaleh & Ahami, (2014). 

            Σύµφωνα µε τη θεωρία των Cattell-Horn, η ρέουσα ικανότητα της 

νοηµοσύνης (gf) είναι η ευελιξία της σκέψης και η ικανότητα να σκεφτόµαστε 

αφηρηµένα  και µετριέται µε τεστ που περιέχουν σειρές αριθµών, αφηρηµένες 

αναλογίες, προβλήµατα πλέγµατος, κ.α.. Η αποκρυσταλλωµένη ικανότητα (gC), η 

οποία φέρεται να προέρχεται από την ικανότητα της ρέουσας, είναι ουσιαστικά η 

συσσώρευση γνώσεων και δεξιοτήτων µέσα από την πορεία της ζωής. Μετριέται µε 

τεστ µε  λεξιλόγιο, µε κατανόηση γραπτού λόγου, και γενικά πληροφορίες. 
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            Το Woodcock–Johnson Test of Cognitive Ability (WJ–R) το 1989 µετρούσε 9 

ευρείες γνωστικές ικανότητες: το ρευστό συλλογισµό, την κατανόηση-γνώση, τη 

βραχυπρόθεσµη µνήµη, την οπτική επεξεργασία, την ακουστική επεξεργασία, την 

ανάσυρση από τη µακροχρόνια µνήµη, την ταχύτητα επεξεργασίας, την ανάγνωση 

και τη γραφή, και την ποσοτική γνώση, οι οποίες προσδιορίζονταν από τη θεωρία 

των Cattell–Horn–Carroll (αναφέρεται στον Woodcock 2002). 

            Το 2001 το τεστ Woodcock–Johnson (WJ–R) αναθεωρήθηκε από τους  

Woodcock, McGrew, & Mather και δηµιουργήθηκαν 2 υποτέστ το WJ–III Tests of 

Cognitive Ability που µετρά 21 στενές ικανότητες και το  WJ–III Tests of Achievement 

που µετρά άλλες 19 στενές ικανότητες που υπόκεινται στις 9 ευρείες ικανότητες που 

µετρούσε το αρχικό τεστ(αναφέρεται στον Woodcock 2002). 

             Ως επίλογο στην ενότητα αυτή, όπου αναφέρθηκαν τα πιο σηµαντικά 

εργαλεία µέτρησης της νοηµοσύνης, κρίνεται σκόπιµο να παρατεθούν τα εξής 

συµπεράσµατα από το βιβλίο του Howe(1997)  « IQ in question: The truth about 

intelligence»:  

1. Οι γενετικές επιδράσεις δεν επηρεάζουν τη νοηµοσύνη των ανθρώπων άµεσα, 

εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που περιλαµβάνουν  συγκεκριµένες ανεπάρκειες. 

∆εν υπάρχει γονίδιο της νοηµοσύνης. Τα γονίδια επηρεάζουν τη νοηµοσύνη έµµεσα, 

αλλά µε τρόπους που δεν είναι αναπόφευκτοι και εξαρτώνται από άλλες επιρροές 

που τυχόν είναι παρούσες. 

2. Είναι λανθασµένη η άποψη να υποθέτουµε ότι η νοηµοσύνη µπορεί να µετρηθεί µε 

τρόπους ανάλογους µε αυτούς που µετράται το βάρος ή το ύψος. Η πεποίθηση ότι τα 

τεστ νοηµοσύνης παρέχουν µέτρα εγγενών νοητικών ικανοτήτων, έχει οδηγήσει σε 

µη ρεαλιστικές προσδοκίες, σχετικά µε το τι µπορεί να πετύχουν τα νοητικά τεστ. 

3. Τα σκορ του δείκτη νοηµοσύνης (∆Ν) δεν παρέχουν απόλυτα έγκυρες προβλέψεις 

για την εκπαιδευτική ή επαγγελµατική επιτυχία των ατόµων. Σε πολλές µάλιστα 
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περιπτώσεις, άλλου είδους πληροφορίες παρέχουν περισσότερο ακριβείς εκτιµήσεις 

για τη µελλοντική επίδοση ενός ατόµου. 

4. Ένα τεστ του ∆Ν δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια ένδειξη της επίδοσης 

κάποιου ατόµου στη διαβάθµιση των νοητικών έργων. Η θέση ότι, υπάρχει µια µόνο 

πολύ σηµαντική διάσταση της νοηµοσύνης είναι εσφαλµένη και δεν υποβοηθάει στη 

σωστή εκτίµηση των συνολικών ικανοτήτων του ατόµου. Άλλες διαστάσεις 

νοηµοσύνης είναι εξίσου σηµαντικές. 

5. ∆εν υπάρχει µια ιδιαίτερη διαδικασία ή µηχανισµός του εγκεφάλου που κάνει τους 

ανθρώπους να είναι περισσότερο ή λιγότερο έξυπνοι. Η πεποίθηση σε ένα είδος ή 

τύπο νοηµοσύνης που θεωρείται πως είναι η κινητήρια δύναµη που κάνει τους 

ανθρώπους έξυπνους, είναι λανθασµένη και ατυχής. Ένα σκορ του δείκτη 

νοηµοσύνης, είναι απλά µια ένδειξη ορισµένων νοητικών δυνατοτήτων ενός ατόµου 

πάνω σε συγκεκριµένα νοητικά έργα, οι οποίες δεν επεξηγούνται ούτε αιτιολογούνται 

απ’ αυτό. 

 

Ταξινοµίες γνωστικών ικανοτήτων 

          Οι Sternberg & Salter (1982), προσδιορίζουν αφενός τη νοηµοσύνη ως 

«κατευθυνόµενη προς στόχο προσαρµοστική συµπεριφορά», αλλά αφετέρου και ως 

παραγωγική και επαγωγική ικανότητα, δηλαδή, ικανότητα συναγωγής 

συµπερασµάτων, ικανότητα δηµιουργίας και χρήσης εννοιολογικών µοντέλων, καθώς 

και ικανότητα για κατανόηση» (αναφέρονται στην Κωσταρίδου- Ευκλείδη 1997). 

          Σύµφωνα µε τον Woodcock (2002) η νοηµοσύνη και οι γνωστικές ικανότητες, 

σχετίζονται άµεσα και οι θεωρίες για τις νοητικές/ γνωστικές ικανότητες, µπορούν να 

υποδιαιρεθούν σε πέντε ευρείες κατηγορίες:   

1. Η νοηµοσύνη ως µια ενιαία γενική ικανότητα (Alfred Binet). 
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2. Η νοηµοσύνη ως ένα ζεύγος 2 ικανοτήτων (Spearman θεωρία «των δύο 

παραγόντων»). 

3. Η νοηµοσύνη ως ένα περιορισµένο σύνολο πολλαπλών ικανοτήτων (Thurstone: 7 

νοητικές ικανότητες,  Weschler: 4 νοητικές ικανότητες).  

4 και 5. Η νοηµοσύνη ως ένα πλήρες σύνολο πολλαπλών ικανοτήτων και ως 

ιεραρχία στενών ικανοτήτων που υπόκεινται σε πολλαπλές γενικές ικανότητες 

(θεωρία Cattell– Horn – Carroll). 

          Σε αυτή την ενότητα κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν 3 ταξινοµίες 

γνωστικών ικανοτήτων: η ταξινοµία των Cattell-Horn-Carroll (CHC), η ταξινοµία κατά 

Bloom και Krathwolh και η ταξινοµία του κ. Ματσαγγούρα. 

          Η θεωρία των γνωστικών ικανοτήτων των Cattell-Horn-Carroll (CHC), είναι 

σύµφωνα µε πολλούς µελετητές (McGrew & Evans 2004, Keith & Reynolds, 2010, 

Newton & McGrew 2010), αναγνωρισµένη ως το πιο εµπειρικά επικυρωµένο 

θεωρητικό δοµικό µοντέλο για τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες. Όπως 

αναφέρεται στους McGrew & Evans (2004), η προγενέστερη θεωρία γνωστικών 

ικανοτήτων των Cattell-Horn (Gf-Gc), που ήταν γνωστή σαν Gf-Gc θεωρία, και το 

µοντέλο τριών- στρωµάτων των γνωστικών ικανοτήτων του Carroll έχει πρόσφατα 

ενσωµατωθεί κάτω από µία κοινή θεωρητική οµπρέλα (θεωρία Cattell-Horn-Carroll). 

Είναι ένα ιεραρχικό µοντέλο των ανθρώπινων νοητικών ικανοτήτων, που αποτελείται 

από τρία στρώµατα: τη γενική νοηµοσύνη (g) (στρώµα ΙΙΙ), τις ευρείες γνωστικές 

ικανότητες (στρώµα ΙΙ), και τις στενές γνωστικές ικανότητες (στρώµα Ι).                      

Οι ευρείες γνωστικές ικανότητες περιλαµβάνουν τον ρευστό συλλογισµό (Gf), την 

κατανόηση- γνώση (Gc), τη βραχυπρόθεσµη µνήµη (Gsm), την οπτική επεξεργασία 

(Gv), την ακουστική επεξεργασία (Ga), την ανάσυρση από τη  µακροχρόνια µνήµη 

(Glr), την ταχύτητα επεξεργασίας (Gs), την ταχύτητα αντίδρασης ή απόφασης (Gt), 
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την ανάγνωση και τη γραφή (Grw), και την ποσοτική γνώση (Gq). Οι γενικές 

γνωστικές ικανότητες περιλαµβάνουν περίπου 70 στενότερες γνωστικές ικανότητες. 

         Η ταξινοµία των ικανοτήτων του γνωστικού τοµέα των Bloom και Krathwolh 

(1956), κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστεί σε αυτή την ενότητα της εργασίας, γιατί 

αναφέρεται στις γνωστικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι µαθητές και οι 

οποίες σχετίζονται µε τις µαθησιακές ικανότητες του ψυχοµετρικού τεστ που 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνά µας. 

            Η ταξινοµία του Bloom όπως αναφέρει η Forehand (2012), είναι ένα 

πολυδιάστατο µοντέλο της σκέψης  µε έξι γνωστικά επίπεδα ιεραρχικά ταξινοµηµένα. 

Τα επίπεδα αυτά συχνά απεικονίζονται ως µια σκάλα, που οδηγεί πολλούς 

εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τους µαθητές τους να «αναρριχηθούν σε υψηλότερα 

επίπεδα της σκέψης».  

          Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που ταξινοµήθηκαν οι γνωστικές ικανότητες 

περιγράφονται ως εξής από τους Κασσωτάκη και  Φλουρή (2013). 

1η κατηγορία: Γνώση. Η νοητική δεξιότητα που αναπτύσσεται κυρίως, είναι η 

αποµνηµόνευση. Περιλαµβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) Γνώση επιµέρους 

δεδοµένων (ειδικών πληροφοριών), β) Γνώση µέσων και µεθόδων που επιτρέπουν 

τη χρησιµοποίηση των επιµέρους δεδοµένων, και γ) Γνώση αφηρηµένων εννοιών και 

γενικών αρχών. 

2η κατηγορία: Κατανόηση. Περιλαµβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) Μετατροπή- 

Μεταφορά µιας θεωρίας ή ενός προβλήµατος, από τη µορφή Α στη µορφή Β, χωρίς 

να αλλάζει η ουσία τους,  β) Ερµηνεία και  γ) Προέκταση ή επέκταση που αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόµου να εξάγει συµπεράσµατα, να διατυπώνει νέες υποθέσεις 

µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα, να προβλέπει, να συµπληρώνει στοιχεία τα οποία 

λείπουν και να είναι ικανό να προχωρήσει πέρα από τα δεδοµένα και τις 

πληροφορίες που διαθέτει. 
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3η κατηγορία: Εφαρµογή.  Προϋποθέτει και γνώση και κατανόηση. 

4η κατηγορία: Ανάλυση.  Ένα όλο αναλύεται στα στοιχεία που το απαρτίζουν, τα 

οποία µπορεί να είναι φανερά ή να λανθάνουν. Η ανάλυση αφορά συγχρόνως και 

στο περιεχόµενο και στη µορφή ορισµένης ύλης, ενώ η κατανόηση αναφερόταν µόνο 

στο περιεχόµενο. Περιλαµβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) Ανάλυση στοιχείων, β) 

Ανάλυση σχέσεων και γ) Ανάλυση οργανωτικών αρχών. 

5η κατηγορία: Σύνθεση.  Η σύνθεση συνιστά τον αντίποδα της ανάλυσης. Συνίσταται 

στην ένωση τµηµάτων ή στοιχείων, τα οποία αντλούνται από διαφορετικές πηγές, µε 

στόχο να αποτελέσουν ένα συγκροτηµένο όλο το οποίο δεν ήταν εξαρχής φανερό. 

Περιλαµβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) Παραγωγή προσωπικού έργου, β) Εκπόνηση 

ενός σχεδίου ενέργειας  και γ) Παραγωγή ενός συνόλου αφηρηµένων σχέσεων. 

6η κατηγορία: Αξιολόγηση.  Αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δηλαδή 

συνεπάγεται ικανότητα κρίσης και σύγκρισης. Περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες: 

Κρίσεις µε βάση α) εσωτερικά ή β) εξωτερικά κριτήρια. 

           Παρά την ευρεία χρήση της, η ταξινοµία του Bloom έχει δεχθεί  πολλές 

επικρίσεις. Μια από τις πιο κοινές επικρίσεις αφορά στο ότι έχει ως βασικό 

χαρακτηριστικό, που διαχωρίζει το ένα επίπεδο από το άλλο, τη δυσκολία. ∆ηλαδή, 

τα υπερκείµενα επίπεδα εµπεριέχουν γνωστικές διαδικασίες µεγαλύτερης δυσκολίας 

από ότι τα υποκείµενα επίπεδα. Οι έρευνες που διεξήχθησαν πάνω στην ταξινοµία 

του Bloom δεν υποστήριξαν αυτή τη δοµή. 

           Η αναθεωρηµένη ταξινοµία του Bloom  που έγινε από τους Anderson και 

Krathwolh το 2001,  αναφέρεται στο γνωστικό τοµέα και είναι δισδιάστατη. Η 

ταξινόµηση των στόχων γίνεται σε δύο άξονες, από τους οποίους ο πρώτος αφορά 

στα διάφορα είδη γνώσης, ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στη διαδικασία επεξεργασίας 

των γνώσεων (αναφέρεται από τους Κασσωτάκη και  Φλουρή 2013).  
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            Όσον αφορά στη διάσταση της διαδικασίας της επεξεργασίας των γνώσεων, 

αυτή περιλαµβάνει έξι κατηγορίες ενεργειών που δηλώνονται µε τα ρήµατα: 

1. Ανακαλώ στη µνήµη ποικίλα είδη γνώσης (περιλαµβάνει αναγνώριση και 

ανάκληση από τη µακρόχρονη µνήµη). 

2. Κατανοώ το νόηµα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας (περιλαµβάνει 

µετάφραση, αναφορά παραδειγµάτων, ταξινόµηση, περίληψη, εξαγωγή  

συµπερασµάτων , σύγκριση/ ερµηνεία). 

3. Εφαρµόζω  διαδικασία, µέθοδο, τεχνική ή στρατηγική (περιλαµβάνει εκτέλεση / 

πραγµατοποίηση). 

4. Αναλύω. Η ανάλυση αφορά στον προσδιορισµό των επιµέρους στοιχείων τα οποία 

συνθέτουν µια ενότητα και στις σχέσεις που έχουν τα στοιχεία αυτά µεταξύ τους (π.χ. 

µια δοµή, ένα στόχο, ή ένα σχέδιο), (περιλαµβάνει διαφοροποίηση, οργάνωση, 

απόδοση/ προσδιορισµό). 

5. Αξιολογώ, δηλαδή κρίνω πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις, µε βάση 

συγκεκριµένα κριτήρια ή πρότυπα (περιλαµβάνει έλεγχο,  κριτική εξέταση). 

6. ∆ηµιουργώ κάτι νέο, κάτι πρωτότυπο (περιλαµβάνει γενίκευση, προγραµµατισµό / 

σχεδιασµό και παραγωγή). 
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Σχήµα 5.  Αρχική και αναθεωρηµένη ταξινόµηση  των διδακτικών στόχων κατά 

Bloom.  Πηγή: Forehand, Μ. (2012). 

           Παρατηρείται αλλαγή από ουσιαστικά σε ρήµατα (π.χ. Ανάλυση => Αναλύω) 

για να περιγραφούν τα διαφορετικά επίπεδα της ταξινόµησης των µαθησιακών 

ικανοτήτων.  

           Παρατηρείται επίσης ότι οι ικανότητες των 2 επιπέδων της κορυφής  έχουν 

αλλάξει θέση στην νέα ταξινόµηση σε σχέση µε την παλιά. ( η Αξιολόγηση στην 

κορυφή της παλιάς ταξινόµησης  περιγράφεται  στη νέα µε το ρήµα Αξιολογώ και 

κατεβαίνει ένα επίπεδο πιο κάτω. Η Σύνθεση από το ένα επίπεδο κάτω από την 

κορυφή στην παλιά ταξινόµηση, περιγράφεται µε το ρήµα ∆ηµιουργώ και ανεβαίνει 

στην κορυφή της νέας ταξινόµησης). 

 

Ταξινοµίες στην ελληνική βιβλιογραφία 

            Μια ενδιαφέρουσα ταξινόµηση των γνωστικών ικανοτήτων / δεξιοτήτων 

υπάρχει και στην ελληνική βιβλιογραφία και έχει γίνει από τον καθηγητή 

Ματσαγκούρα (1998).  Για την ταξινόµηση αυτή επελέγησαν 22 δεξιότητες που έχουν 

άµεση εφαρµογή στη µαθησιακή διδασκαλία, συσχετίσθηκαν µε την αυτόνοµη σκέψη 

και ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες.   

            Συγκρίνοντας τις επιµέρους κατηγορίες, µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει µια 

ιεραρχική εξέλιξη της πολυπλοκότητας των δεξιοτήτων από κατηγορία σε κατηγορία, 

και ότι, καθώς το άτοµο προχωρεί από τις αρχικές ("κατώτερες" ή "χαµηλότερου 

επιπέδου") προς τις επόµενες ("ανώτερες" ή "υψηλότερου επιπέδου") δεξιότητες, 

µεταβαίνει σταδιακά από τα απλούστερα προς τα συνθετότερα επίπεδα µάθησης. Οι 

κατηγορίες έχουν ως εξής: 

Α. ∆εξιότητες Συλλογής ∆εδοµένων: Στη κατηγορία αυτή υπάγονται δεξιότητες που 

έχουν σχέση µε την αντίληψη και τη µνήµη, οι οποίες τροφοδοτούν τη σκέψη µε 
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πληροφορίες προς επεξεργασία. Οι βασικότερες από αυτές είναι (α) η παρατήρηση, 

(β) η αναγνώριση και (γ) η ανάκληση, οι οποίες παραπέµπουν στο επίπεδο της 

πληροφοριακής µάθησης. 

Β. ∆εξιότητες Οργάνωσης ∆εδοµένων: Στη κατηγορία αυτή ανήκουν δεξιότητες που 

συνεξετάζουν τα προς µελέτη στοιχεία και µε βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και 

τις σχέσεις, που εντοπίζουν, τα οργανώνουν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 

ευκολότερη η κατανόησή τους. Στην οµάδα αυτή των δεξιοτήτων περιλαµβάνονται: 

(α) η σύγκριση, (β) η κατηγοριοποίηση, (γ) η διάταξη και (δ) η ιεράρχηση, οι οποίες 

παραπέµπουν στο επίπεδο της οργανωτικής µάθησης, η οποία έχει ως υψηλότερο 

προϊόν τη δηµιουργία εννοιών. 

           Όταν τα κριτήρια σύγκρισης, κατηγοριοποίησης, διάταξης και ιεράρχησης δεν 

είναι "εξωτερικά", αλλά "εσωτερικά" και η όλη διαδικασία θα λάβει τη µορφή της 

συστηµατικής επεξεργασίας, οι παραπάνω δεξιότητες δεν προετοιµάζουν απλά, αλλά 

προωθούν και εµβαθύνουν ουσιαστικά την κατανόηση. Το στοιχείο της 

πολυπλοκότητας στα κριτήρια και τα νοητικά προϊόντα καθιστά τις δεξιότητες αυτές 

"ανωτέρου" επιπέδου. 

Γ. ∆εξιότητες Ανάλυσης ∆εδοµένων: Η κατηγορία αυτή, σε αντίθεση µε την 

προηγούµενη, που εξετάζει τα στοιχεία από "έξω" και συσχετίζει µεταξύ τους, 

περιλαµβάνει δεξιότητες οι οποίες αναλύουν το "εσωτερικό" κάθε µεµονωµένου 

στοιχείου, χωρίς συνήθως να γίνεται συσχέτισή του µε τα υπόλοιπα. Απώτερος 

σκοπός της εσωτερικής ανάλυσης είναι να εντοπισθούν τα δοµικά µέρη κάθε 

στοιχείου και κυρίως να εντοπισθούν οι προφανείς και αναµφισβήτητες σχέσεις που 

τα συνδέουν. Η ανάλυση βασίζεται σε κύριες έννοιες, όπως η έννοια της αιτιότητας, 

και σε διαδικασίες που βρίσκουν εφαρµογή σε όλους τους τοµείς της γνώσης, αλλά 

απαιτεί και εξειδικευµένες γνώσεις, που αναφέρονται στη φύση του συγκεκριµένου 

γνωστικού αντικειµένου. Στην οµάδα αυτή δεξιοτήτων εντάσσονται: (α) η ανάλυση 
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των δοµικών στοιχείων, (β) η διάκριση σχέσεων, (γ) η διάκριση µοτίβων, (δ) η 

διάκριση γεγονότων από απόψεις - εκτιµήσεις και (ε) η διευκρίνιση, που 

παραπέµπουν στο επίπεδο της αναλυτικής µάθησης και αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για την απόκτηση ανωτέρου επιπέδου µάθησης και κατανόησης. 

∆. ∆εξιότητες υπέρβασης δεδοµένων: Με τις δεξιότητες αυτές το άτοµο αναδεικνύει 

τα λανθάνοντα και υπονοούµενα στοιχεία των δεδοµένων, τα οποία στη συνέχεια 

συσχετίζει µεταξύ τους, αλλά και µε την προϋπάρχουσα γνώση του για να καταλήξει 

τελικά στην παραγωγή νέων στοιχείων, τα οποία οδηγούν στην παραγωγή νέας 

γνώσης. Η γνώση αυτή αποτελεί το ανώτερο επίπεδο µάθησης και προσφέρει 

δυνατότητες νέας θεώρησης της πραγµατικότητας και χρηστικής αξιοποίησης της 

γνώσης. 

Οι δεξιότητες της τέταρτης κατηγορίας είναι δέκα: (α) η επεξήγηση, (β) η πρόβλεψη, 

(γ) η υπόθεση, (δ) ο συµπερασµός, (ε) η επαλήθευση, (ζ) η διοργάνωση της γνώσης, 

(η) η περίληψη, (θ) ο εντοπισµός αντιφάσεων, (ι) η αντιµεταχώρηση και (ια) η 

αξιολόγηση. Οι δεξιότητες της κατηγορίας αυτής, όπως και των δύο προηγούµενων, 

αποτελούν στοιχεία της επιστηµονικής σκέψης και θεωρούνται υψηλού γνωστικού 

επιπέδου, διότι προϋποθέτουν λεπτές αποχρώσεις κρίσης και ικανότητα 

αυτορρύθµισης της γνωστικής διαδικασίας. Ακόµη, έχουν έντονα στοιχεία 

δηµιουργικής σκέψης και παραπέµπουν στο επίπεδο της παραγωγικής µάθησης, το 

οποίο θεωρείται ως το ανώτερο επίπεδο µάθησης. 

            Σύµφωνα µε τον Carroll (1993) πολλά γνωστικά έργα είναι σύνθετα, αλλά 

συχνά µπορούν να αναλυθούν σε διακριτές διαδικασίες, στάδια, ή συστατικά. Ο 

Sternberg  το 1977, πρότεινε ένα πιθανό τρόπο µε τον οποίο αναλύονται τα τυπικά 

έργα αναλογιών τα οποία περιέχονται σε πολλά τεστ νοηµοσύνης. Πρότεινε ότι τέτοια 

έργα (όπως  η αξιολόγηση της αναλογίας τεσσάρων όρων A:B:C:D) µπορούν να 

αναλυθούν στα επόµενα συστατικά (όπως αναφέρεται στον Carroll 1993):  
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Α) Κωδικοποίηση: η διαδικασία της µετάφρασης κάθε ερεθίσµατος σε µια 

αναπαράσταση, η οποία µπορεί να εκτελεστεί πάνω σε περαιτέρω νοητικές 

διεργασίες.  

Β) Εξαγωγή συµπεράσµατος:  η διαδικασία ανακάλυψης ένα κανόνα Χ που 

συσχετίζει τον όρο Α σε αναλογία µε τον όρο Β και αποθήκευση του κανόνα στη 

µνήµη εργασίας.  

Γ) Χαρτογράφηση: η διαδικασία να ανακαλύψεις έναν υψηλότερης τάξης κανόνα Ψ, 

που αντιστοιχίζει τον όρο Α µε τον όρο C και  αποθήκευση  του αποτελέσµατος στη 

µνήµη εργασίας.  

∆) Εφαρµογή: η διαδικασία της δηµιουργίας ενός κανόνα Ζ που σχηµατίζει µια εικόνα 

της σωστής απάντησης και την ελέγχει έναντι του όρου D της αναλογίας. 

Ε) ∆ικαιολόγηση: η (περιστασιακά αναγκαία) διαδικασία της απόφασης αν ο όρος D 

της αναλογίας είναι «επαρκώς» κοντά στην εικόνα που σχηµατίζεται µε τη διαδικασία 

της εφαρµογής, ώστε να θεωρηθεί σωστή. 

Ζ) Προετοιµασία – απάντηση: η διαδικασία ελέγχου για προετοιµασία λύσης της 

αναλογίας, παρακολούθηση της διαδικασίας επίλυσης και µετάφραση της λύσης σε 

µια απάντηση.  

 

Γνωστικές / Μαθησιακές ικανότητες σύµφωνα µε το Ariston τεστ   

            Το ακαδηµαϊκό (µαθησιακό) περιβάλλον αποτελεί, συχνά, το πεδίο όπου 

πρωτοεµφανίζονται οι µαθησιακές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιµετωπίζει ένα 

άτοµο. Συνήθως, παρατηρούνται προβλήµατα σε µία ή σε περισσότερες από τις 

βασικές γνωστικές περιοχές: Μαθηµατικά, Γλώσσα, Γνωστική ανάπτυξη, 

Βραχυπρόθεσµη και Μακροπρόθεσµη Μνήµη, Προσοχή, Συγκέντρωση, 
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Οργανωτικότητα και Ικανότητα στη λεπτή κίνηση, στην οποία ενδέχεται να 

παρουσιαστεί διαταραχή,  γνωστή ως κιναισθητικό πρόβληµα. Σε γενικές γραµµές, 

ένα άτοµο µε µαθησιακές δυσκολίες αντιµετωπίζει προβλήµατα: α) στην αναγνώριση, 

β) στη συγκέντρωση, γ) στην οργάνωση, δ) στον χειρισµό και ε) στην πρακτική 

εφαρµογή λεκτικών ή µη λεκτικών πληροφοριών (Γιαννακουδάκης 2010). 

            Οι µαθησιακοί παράγοντες (ικανότητες) που εξετάζονται, είναι οι ακόλουθοι: 

α) Συνταίριασµα εννοιών, β) Σύνθεση εννοιών, γ) Ανακατασκευή εννοιών, δ) 

Αναγνώριση αναλογιών, ε) Κατανόηση κανόνων, στ) Κατανόηση υποσυνόλων, και ζ) 

Κατανόηση τοµών. Με στόχο να εκµαιευτούν οι µαθησιακές ικανότητες-δυσκολίες του 

ατόµου µέσω του δεδοµένου ψυχοµετρικού τεστ υιοθετήθηκαν τεχνικές αναγνώρισης 

σχεδίων και οµοιοτήτων µεταξύ σχηµάτων και µεγεθών, συναγωγή γενικών κανόνων 

από δεδοµένες ακολουθίες (π.χ. διαγράµµατα, σύµβολα), εφαρµογή κανόνων σε 

νέες καταστάσεις, καθώς και συλλογιστική διαδικασία µε βάση δεδοµένα στοιχεία και 

πληροφορίες. 

Περιγραφή παραγόντων 

1) Συνταίριασµα εννοιών: είναι η ικανότητα του ατόµου  να συνταιριάζει / συνδιάζει τα 

στοιχεία που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες  οµάδες, αφού  αναγνωρίσει τις 

υπάρχουσες οµοιότητες  και διαφορές τους.   

           Χαµηλός βαθµός στο συγκεκριµένο παράγοντα υποδηλώνει λανθάνουσα 

διαταραχή στη µνήµη, ενδεχοµένως και ελλειµµατική προσοχή, µε αποτέλεσµα την 

αδυναµία εκ µέρους του ατόµου να κατανοεί την οµοιότητα ορισµένων στοιχείων, να 

επιτυγχάνει συνδυασµό αυτών των όµοιων στοιχείων και να τα διατηρεί στη µνήµη 

του και εποµένως, αδυνατεί να ανακαλέσει τα εν λόγω στοιχεία στις περιπτώσεις 

όπου απαιτείται.  

           Για την  αποτελεσµατική  αντιµετώπιση της αδυναµίας  αυτής, σε κάθε 

περίπτωση που θα απαιτείται συνταίριασµα εννοιών θα πρέπει το άτοµο να 
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προβαίνει στην ανάλυση των χαρακτηριστικών τους, προκειµένου να είναι σε θέση 

να τα κατανοήσει και ακολούθως να εντοπίσει τα κοινά τους σηµεία. Θα πρέπει, 

επιπλέον (το άτοµο), να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη - µέσα από την κατάλληλη 

παρέµβαση - της ικανότητάς του για δηµιουργικό τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να µπορεί 

να πραγµατοποιεί πρωτότυπους συνδυασµούς συγγενών εννοιών ή  στοιχείων. 

2) Κατανόηση τοµών: αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να συγκρίνει σύνολα 

στοιχείων και να αναγνωρίζει τα στοιχεία που είναι κοινά ανάµεσα σε δεδοµένα  

σύνολα (τοµή).  

          Τα άτοµα που έχουν σε χαµηλό βαθµό αυτή την ικανότητα, αυτό  υποδεικνύει 

δυσκολία στην αναγνώριση της φύσης και των συστατικών στοιχείων δύο ή 

περισσότερων διαφορετικών εννοιών, στη λεπτοµερή ανάλυσή τους, στη σύγκριση 

µεταξύ τους, καθώς και στην εξεύρεση των σηµείων στα οποία οι έννοιες αυτές 

ταυτίζονται. Παράλληλα, φαίνεται ότι τα άτοµα αυτά δυσκολεύονται να αποµονώσουν 

τα σηµεία αυτά από εκείνα που δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα 

να τους προκαλείται σύγχυση τόσο στην κατανόηση όσο και στη σωστή αξιοποίησή 

τους.  

           Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ικανότητας αυτής  τα άτοµα θα πρέπει να 

εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της βαθύτερης µελέτης και ανάλυσης όλων των µερών 

που συνιστούν την κάθε έννοια, προκειµένου να αντιληφθούν τη σηµασία τους και να 

µπορούν στη συνέχεια, να προχωρήσουν στη σύγκρισή τους. Έπειτα, θα πρέπει να 

εξασκηθούν στον εντοπισµό των κοινών τους στοιχείων και στον διαχωρισµό τους 

από εκείνα που δεν ταυτίζονται. 

3) Ανακατασκευή εννοιών: σχετίζεται µε την ικανότητα του ατόµου να αναλύει ηµιτελή 

δεδοµένα ή πληροφορίες µε σκοπό να ανακατασκευάσει αντικείµενα ή έννοιες.  

            Χαµηλή απόδοση του ατόµου στον εν λόγω παράγοντα µαρτυρεί ενδεχόµενη 

αδυναµία του να κατανοεί επαρκώς τα µη ολοκληρωµένα στοιχεία γνώσης και 
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εποµένως, δυσκολία στο να τα χρησιµοποιήσει µε σκοπό τη σύνθεση νέων 

ολοκληρωµένων εννοιών και τη συναγωγή γενικών συµπερασµάτων. Ειδικότερα, 

χαµηλός βαθµός σε τούτη την ικανότητα υποδεικνύει απουσία ευελιξίας στην 

πρόσληψη της νέας γνώσης και στην ενσωµάτωσή της στις ήδη διαµορφωµένες 

γνωστικές δοµές. 

            Για τη βελτίωση της ικανότητας στην ανακατασκευή εννοιών το άτοµο θα 

χρειαστεί υποστήριξη στην κατανόηση, στη συγκράτηση και στην "τακτοποίηση" της 

αποκτηµένης γνώσης, προκειµένου να βελτιωθεί η ικανότητά του να χειρίζεσαι µε 

άνεση κάθε νέο στοιχείο και να το συνδέει µε γενικότερες έννοιες. 

4) Κατανόηση κανόνων: αφορά  στην ικανότητά του ατόµου να ανιχνεύει τους 

κανόνες που διέπουν τη διαµόρφωση λογικών  ακολουθιών, οι οποίες συνδέουν 

αντικείµενα και έννοιες.  

            Σε περίπτωση που το άτοµο έχει χαµηλή βαθµολογία στην κλίµακα αυτή, 

προφανώς θεωρεί δύσκολο το να επεξεργάζεται και να συλλαµβάνει το 

σηµασιολογικό περιεχόµενο ενός κανόνα. Αδυνατεί να εντοπίσει τα στοιχεία που 

συνιστούν τον κανόνα και να αντιληφθεί τις µεταξύ τους σχέσεις, καθώς επίσης και το 

αποτέλεσµα του συνδυασµού αυτών. Ως εκ τούτου, δεν είσαι σε θέση να 

προσαρµόσει τον εκάστοτε κανόνα στη δεδοµένη πραγµατικότητα και να τον 

αξιοποιήσει για την αποτελεσµατική επίλυση διαφόρων προβληµάτων.  

           Στο πλαίσιο αυτό, η οποιαδήποτε παρέµβαση για την ανάπτυξη της 

ικανότητας για κατανόηση κανόνων θα ήταν καλό να εστιαστεί στην ενεργοποίηση 

της γνωστικής υποδοµής του ατόµου, ούτως ώστε να µπορεί να επεξεργάζεται σε 

βάθος και να αναλύει τις επιµέρους έννοιες που παράγουν τον κανόνα.  Επιπλέον, 

θα πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλός βαθµός συσχέτισης της περιγραφόµενης από τον 

κανόνα θεωρίας µε την πρακτική εφαρµογή αυτής στην καθηµερινότητα. 
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5) Κατανόηση υποσυνόλων: είναι η  ικανότητα του ατόµου να  συγκρίνει σύνολα από 

δεδοµένα στοιχεία και να αναγνωρίζει τα υποσύνολα, δηλαδή να κατανοεί την έννοια 

«το Α περιλαµβάνεται στο Β».  

            Από την άλλη πλευρά, χαµηλή βαθµολογία υποδεικνύει την αδυναµία του 

ατόµου να αντιλαµβάνεται τόσο την έννοια του συνόλου όσο και τα στοιχεία που το 

απαρτίζουν. Σε γενικές γραµµές, δεν είναι σε θέση να κατανοεί τα χαρακτηριστικά του 

- και, εποµένως, να τα συγκρίνει µε τα χαρακτηριστικά άλλων συνόλων - και 

δυσκολεύεται να εντοπίσει οµοιότητες µεταξύ των στοιχείων που εντάσσονται σε 

αυτό. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να προβαίνει εύκολα σε κατηγοριοποιήσεις, δηλαδή 

να βρίσκει οµοιότητες και διαφορές, µε βάση τις οποίες θα δηµιουργεί νέες οµάδες 

εννοιών ή πραγµάτων.  

            Ως εκ τούτου, κύρια µέριµνα για την επίλυση του προβλήµατος αυτού θα 

πρέπει να αποτελέσει η βελτίωση αφενός της ικανότητας διάκρισης των συνόλων και 

αφετέρου η καλλιέργεια της ικανότητας για δηµιουργία υποσυνόλων. Ειδικότερα, 

σκοπός της παρέµβασης θα είναι αρχικά η κατανόηση της έννοιας και των 

χαρακτηριστικών των συνόλων µέσα από την εις βάθος επεξεργασία αυτών, 

προκειµένου να καταστεί εφικτή και η κατανόηση των υποσυνόλων. 

6) Αναγνώριση αναλογιών: αφορά στην ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει και να 

µεταφέρει δοµικές πληροφορίες από ένα σύστηµα (Πηγή), σε ένα άλλο (Στόχο).  Η 

µεταφορά αυτή πραγµατοποιείται µε την εύρεση της αντιστοιχίας ανάµεσα στα δύο 

συστήµατα.  

             Αν το άτοµο κατέχει σε µέτριο ή χαµηλό βαθµό την ικανότητα αυτή, τούτο  

υποδηλώνει µια σχετική δυσκολία στο να εντοπίζει βασικά κοινά στοιχεία σε 

πράγµατα που σε γενικές γραµµές θεωρούνται διαφορετικά και µε βάση αυτά να 

προβαίνει στην αντιστοίχισή τους. Ως αποτέλεσµα, δυσκολεύεται στο να εντάσσει 

διάφορες έννοιες σε γενικότερα σύνολα. 
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            Για τη βελτίωση της ικανότητας αυτής θα πρέπει το άτοµο να επικεντρωθεί 

στην ενίσχυση της γνωστικής διαδικασίας της ανάλυσης και της επεξεργασίας των 

διαφόρων εννοιών ή πραγµάτων, ούτως ώστε να εξακριβώνεται η οποιαδήποτε 

µεταξύ τους σχέση ή συµµετρία και να καθίσταται εφικτή η τοποθέτησή τους σε 

οµοειδείς κατηγορίες. Συνακόλουθος στόχος αποτελεί και η καλλιέργεια της 

ικανότητάς του για αποµόνωση ισοδύναµων στοιχείων από ολόκληρες κατηγορίες µε 

σκοπό την αξιοποίησή τους σε άλλες κατηγορίες-οµάδες. 

7) Σύνθεση εννοιών: αφορά  στην ικανότητά του ατόµου να αναλύει στοιχεία γνώσης 

που παρουσιάζονται είτε σε λανθασµένη σειρά ή αποσπασµατικά, να τα τοποθετεί 

στη σωστή σειρά, να διαπιστώνει συγγενικά χαρακτηριστικά και να συνθέτει 

υπερσύνολα εννοιών ή αντικειµένων.  

            Μέτρια ή χαµηλή βαθµολογία υποδεικνύει ότι δυσκολεύεται να αντιλαµβάνεται 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στοιχείων που δεν εµφανίζονται σε συγκεκριµένες 

οµάδες ή σειρές, να επεξεργάζεται τις έννοιες που αυτά περιλαµβάνουν και εν 

συνεχεία να προχωρά στη σύνθεση πρωτότυπων συνόλων, δίχως να έχει προηγηθεί 

παρόµοια γνώση.  

            Το έργο της παρέµβασης για την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού, θα 

πρέπει να  επικεντρωθεί πρωτίστως στη βελτίωση της απόδοσής του  ατόµου στην 

ανάλυση των χαρακτηριστικών διαφόρων εννοιών ή στοιχείων, ούτως ώστε να 

µπορέσει να οδηγηθεί µε ασφάλεια στην ορθή κατανόησή τους, και έπειτα στην 

ανάπτυξη της ικανότητάς του να συγκεντρώνει όµοια στοιχεία και να τα συνθέτει, 

δηµιουργώντας νέα, πρωτότυπα σύνολα. 
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ΜΕΡΟΣ Β’:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1ο 

Μέθοδος 

Στόχοι / Ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας έρευνας 

             Οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι (α) να διερευνήσει τα σκορ των 

µαθησιακών τύπων, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι επικρατέστεροι µαθησιακοί 

τύποι ανάµεσα τους µαθητές, (β) να διερευνήσει τη σχέση των σκορ κάθε 

µαθησιακού τύπου µε το φύλο και την ηλικία, (γ) να διερευνήσει τη σχέση των σκορ 

της κάθε µαθησιακής ικανότητας µε το φύλο και την ηλικία  και δ) να διαπιστώσει αν 

και κατά πόσο η αξιολόγηση του µαθησιακού στυλ των µαθητών σχετίζεται µε τις 

µαθησιακές ικανότητες τους. 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα διατυπώνονται ως εξής:  

1. Υπάρχει διαφορά ανάµεσα στα κορίτσια και στα αγόρια στις βαθµολογίες / 

σκορ  των µαθησιακών τύπων? 

2. Υπάρχουν διαφορές στα σκορ των µαθησιακών τύπων, στις 4 ηλικιακές 

οµάδες? 

3. Υπάρχει διαφορά στα σκορ των µαθησιακών ικανοτήτων ανάµεσα στα 

κορίτσια και στα αγόρια? 

4. Υπάρχουν διαφορές στα σκορ των µαθησιακών ικανοτήτων µεταξύ των 4 

ηλικιακών οµάδων? 

5. Υπάρχει συσχέτιση των σκορ των µαθησιακών τύπων µε τα σκορ στις  

µαθησιακές ικανότητες? 
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Ερευνητικό εργαλείο 

            Το ψυχοµετρικό τεστ που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα έρευνα, είναι το 

«Άριστον τεστ» που έχει σχεδιαστεί από τον καθηγητή Πανεπιστηµίου κ. Εµµανουήλ 

Γιαννακουδάκη. Το λογισµικό του εν λόγω τεστ έχει υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου σε 

υπολογιστή, είναι ελεγµένο ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και 

διαθέτει µια τεράστια βάση δεδοµένων µε δείγµατα από τον ελληνικό πληθυσµό, από 

την οποία σταθµίζει αυτόµατα τα αποτελέσµατα.  

           Κατά τη διάρκεια της στάθµισης του ερωτηµατολογίου (2005 –2009) έγινε 

ανάλυση δείγµατος ελληνικού πληθυσµού που περιελάµβανε: 1900 Μαθητές 

Γυµνασίου - Λυκείου, 2300 φοιτητές, και 1400 εργαζόµενους. Τα πρωτογενή σκορ 

αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν µε νόρµες επαγγελµατικού προσανατολισµού 

(Γιαννακουδάκης, 1999) ανά ηλικία, φύλο, γεωγραφική περιοχή, και στη συνέχεια 

µετατράπηκαν σε τυπικές µετρήσεις Z, T, και Sten. Επιπλέον, τα σκορ αναλύθηκαν 

µε ειδικό λογισµικό (Γιαννακουδάκης, 1991), σύµφωνα µε τη θεωρία των Zipf και 

Mandelbrot, για την παραγωγή ειδικών γραφηµάτων και κατανοµών Rank-

Frequency. Τα αποτελέσµατα από το πανελλαδικό δείγµα στάθµισης του 

ερωτηµατολογίου έχουν ως ακολούθως:    

Συντελεστής Cronbach = 0,91 

Συντελεστής Spearman Brown = 0,93 

Συντελεστής Εσωτερικής Συνοχής KR-20 = 0,90 

Βαθµός διακριτότητας = 0,98 

Συντελεστής Kappa = 0,93 

Μέσος βαθµός αλήθειας = 89%. 
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Ο υπολογισµός των τιµών Kappa βασίζεται σε δεδοµένα τύπου Test-Retest, 

χρησιµοποιώντας µετρήσεις από τα ίδια άτοµα, αλλά από διαφορετικές συνόδους οι 

οποίες λαµβάνουν χώρα εντός χρονικού εύρους τουλάχιστον 1 έτους, καθώς και 

µετρήσεις τύπου Split- half. Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r) είναι άνω του 

0,95 σε όλους τους παράγοντες (κλίµακες). Ο µέσος βαθµός αλήθειας παράγεται 

από ειδικό αλγόριθµο ανίχνευσης του ψεύδους (Truth score). 

            Προκειµένου µε το ερωτηµατολόγιο να αξιολογηθούν συγκεκριµένες 

παράµετροι της µάθησης (µαθησιακοί τύποι και µαθησιακές ικανότητες), έχουν 

υιοθετηθεί σαφώς τεκµηριωµένες θεωρητικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασµό του 

ερωτηµατολογίου για τις µαθησιακές ικανότητες. Το τεστ συνίσταται από επιµέρους 

κατηγορίες, οι οποίες ειδικά για την αξιολόγηση των µαθησιακών ικανοτήτων 

απαιτούν την αναγνώριση σχεδίων και οµοιοτήτων µεταξύ σχηµάτων και µεγεθών, τη 

συναγωγή γενικών κανόνων από δεδοµένες ακολουθίες (π.χ. διαγράµµατα, 

σύµβολα, κ.λπ.), την εφαρµογή κανόνων σε νέες καταστάσεις, καθώς και 

συλλογιστική διαδικασία µε βάση δεδοµένα στοιχεία και πληροφορίες 

(Γιαννακουδάκης 2010). 

           Συµπερασµατικά, ο κάθε συµµετέχων απαντά σε σειρά ειδικών σταθµισµένων 

ερωτήσεων οι οποίες αναλύονται από το έµπειρο σύστηµα (σχεδιασµένο σε Prolog). 

Η ανάλυση συνίσταται από τα εξής βήµατα: α) εντοπισµός των εννοιών εντός 

ιεραρχικών δοµών θησαυρού (Γιαννακουδάκης, 2009), β) ποσοτικοποίηση των 

εννοιών µε βάση το επίπεδο και τον βαθµό εξειδίκευσης αυτών, γ) δηµιουργία 

ποσοτικοποιηµένων συστάδων που αντιπροσωπεύουν τις 13 προαναφερόµενες 

κλίµακες / παράγοντες (6 µαθησιακοί τύποι και 7 µαθησιακές ικανότητες), δ) 

σύγκριση κάθε παράγοντα µε την αντίστοιχη νόρµα ανά ηλικία, φύλο, και γεωγραφική 

περιοχή / εθνική κατηγορία, µε σκοπό την παραγωγή αιτιολογηµένων 

συµπερασµάτων. Στη συνέχεια, τα αποτελέσµατα που παράγει το έµπειρο σύστηµα 
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µεταφέρονται µέσω σωληνώσεων (piping) σε λογισµικό παραγωγής αναφοράς σε 

µορφή αρχείου Word. 

             Στο ερωτηµατολόγιο έχει πρόσβαση ο κάθε συµµετέχων µέσω του 

προσωπικού του υπολογιστή, εφόσον είναι συνδεδεµένος στο internet  και εφόσον 

έχει προµηθευτεί τον προσωπικό του κωδικό. Μόλις ο συµµετέχων απαντήσει 

υποχρεωτικά σε όλες τις ερωτήσεις, παράγεται ένα κρυπτογραφηµένο αρχείο που 

περιέχει όλες τις απαντήσεις και το οποίο αποστέλλεται στον κεντρικό επεξεργαστή 

του «Άριστον».  Ο εξυπηρετητής  αφού κάνει την επεξεργασία «απαντά» µε 

αναλυτική αναφορά που περιέχει αριθµητικά αποτελέσµατα για τον κάθε παράγοντα, 

καθώς και τη θεωρητική περιγραφή του. 

             Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 66 ερωτήσεις σχετικές µε τους 

µαθησιακούς τύπους (11 ερωτήσεις για κάθε µαθησιακό τύπο), 10 ερωτήσεις για την 

ανίχνευση ψεύδους και 42 ερωτήσεις σχετικές µε τις µαθησιακές ικανότητες (7 

ερωτήσεις για κάθε µαθησιακή ικανότητα), συνολικά 118 ερωτήσεις. Όλες οι 

ερωτήσεις  του τεστ είναι κλειστού τύπου και οι απαντήσεις παίρνουν βαθµό 0 ή 1. Οι 

ερωτήσεις για τους µαθησιακούς τύπους  έχουν πεπερασµένο αριθµό απαντήσεων 

(π.χ. ναι, όχι, µερικές φορές), και οι ερωτήσεις για τις µαθησιακές ικανότητες 

συνήθως δίνουν κάποιο σχήµα το οποίο ταιριάζει  µόνο µε ένα από τα 4 ή 5 

επιλεγόµενα σχήµατα που δίνονται ως απάντηση. Στο τέλος, οι βαθµοί των 

απαντήσεων των σχετικών µε κάθε µαθησιακό τύπο και κάθε µαθησιακή ικανότητα 

αθροίζονται. Για να εξασφαλιστεί η αλήθεια των απαντήσεων του κάθε συµµετέχοντα, 

υπολογίζεται «βαθµός αλήθειας», µε την προσεκτική επανάληψη των ίδιων 

ερωτήσεων µε διαφορετική διατύπωση.             
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∆είγµα 

            Το ερωτηµατολόγιο / τεστ χορηγήθηκε σε 111 µαθητές ηλικίας 15-18 ετών 

που φοιτούσαν σε 2 Λύκεια στην περιοχή της Χαλκίδας. Οι µαθητές από το ένα 

Λύκειο  (όπου διδάσκει η γράφουσα) πρώτα ενηµερώθηκαν προφορικά από την ίδια 

για το σκοπό της έρευνας και µετά τους δόθηκε ένα έγγραφο που περιείχε α) 

ενηµέρωση προς τους γονείς τους  σχετικά µε το σκοπό της έρευνας, β) µία 

υπεύθυνη δήλωση/ έγκριση που θα συµπλήρωναν οι γονείς  εφόσον συµφωνούσαν 

να συµµετάσχουν τα παιδιά τους στη έρευνα και γ) σαφείς οδηγίες για τον τρόπο 

συµµετοχής στο τεστ. Στους µαθητές που έφεραν υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη 

από τους γονείς τους, δόθηκε στον καθένα από αυτούς ένας προσωπικός κωδικός, ο 

οποίος ήταν απαραίτητος για τη συµµετοχή στο τεστ. Από τους 130 µαθητές που 

πήραν προσωπικό κωδικό, τελικά 98 συµµετείχαν, ένας από αυτούς (τους 98) δεν 

ολοκλήρωσε τις 118 ερωτήσεις, οπότε το σύστηµα δεν του έστειλε αναφορά και ένας 

ακόµη επειδή προφανώς απαντούσε τυχαία στις ερωτήσεις, το σύστηµα το ανίχνευσε 

(µέσω του σκορ που προκύπτει από τις ερωτήσεις για το «βαθµό αλήθειας» ) και του 

έστειλε απάντηση ότι δε συµµετείχε µε επιτυχία στο τεστ. Άρα 96 άτοµα 

συµπλήρωσαν µε επιτυχία το ερωτηµατολόγιο. Από τους υπόλοιπους 32 µαθητές 

που πήραν προσωπικό κωδικό, αλλά δε συµπλήρωσαν το τεστ, κάποιοι (περίπου 5-

6 άτοµα) ανέφεραν ότι δεν µπόρεσαν να µπουν στο µενού του ερωτηµατολογίου 

παρόλο που ακολούθησαν τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί.  

          Οι υπόλοιποι 15 µαθητές που συµµετείχαν στη έρευνα επιλέχθηκαν µε τον 

εξής τρόπο: η γράφουσα ήρθε σε επαφή µε 2 καθηγητές πληροφορικής  που 

δίδασκαν σε επαγγελµατικό λύκειο της Χαλκίδας και αφού δόθηκε άδεια από τον 

διευθυντή του σχολείου, το ερωτηµατολόγιο συµπλήρωσαν 17 άτοµα στους 

υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια µίας διδακτικής ώρας µε 

παρόντες τους 2 εκπαιδευτικούς (της πληροφορικής). Από αυτά τα ερωτηµατολόγια 

ήταν έγκυρα 15. 
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∆ιαδικασία χορήγησης  

           Η χορήγηση του τεστ στους 111 συµµετέχοντες έγινε το Μάιο ως τον Ιούνιο 

του 2013 και το Σεπτέµβριο ως τον Οκτώβριο του 2013. 

           Στον κάθε συµµετέχοντα δόθηκε  α) ένας προσωπικός κωδικός µε τον οποίο 

θα µπορούσε να ενεργοποιήσει το µενού του ερωτηµατολογίου στον προσωπικό του 

υπολογιστή (ή στον υπολογιστή του σχολείου) και β) γραπτές σαφείς οδηγίες να 

επιλέξει την ώρα και τον τόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, ώστε να είναι 

απερίσπαστος,  να κλείσει το κινητό του και να µη διακόψει το τεστ εφόσον το 

ξεκινήσει. Το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης του ερωτηµατολογίου ήταν περίπου 15 

ως 30 λεπτά. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του τεστ το σύστηµα δεν έστελνε 

απάντηση. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Στατιστική Ανάλυση 

          Για την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 22.0. Εκτός από το δείγµα των 111 συµµετεχόντων της παρούσας 

έρευνας, χρησιµοποιήθηκε και ένα δείγµα 699 µαθητών ηλικίας 15-18 ετών από τη 

βάση δεδοµένων της «CAP’S Ariston».   

           Οι µεταβλητές που ορίστηκαν αρχικά ήταν 18: η ηλικία, το φύλο (2 

ανεξάρτητες κατηγορικές µεταβλητές) και 16 εξαρτηµένες ποσοτικές µεταβλητές: τα 

σκορ σε 6 µαθησιακούς τύπους και σε 7 µαθησιακές ικανότητες, το σκορ στις 

µαθησιακές ικανότητες συνολικά, η διάρκεια ολοκλήρωσης των ερωτήσεων για τις 

µαθησιακές ικανότητες και ο βαθµός αλήθειας( τα σκορ είναι %).  

           Για κάθε µαθησιακό τύπο αντιστοιχούσαν 11 ερωτήσεις οι οποίες παίρνουν 

βαθµό 0 ή 1 και η βαθµολογία / σκορ για κάθε µαθησιακό τύπο προκύπτει από το 

λογισµικό σε ποσοστό %. Για κάθε µαθησιακή ικανότητα αντιστοιχούσαν 7 ερωτήσεις 

οι οποίες παίρνουν βαθµό 0 ή 1 και η βαθµολογία για κάθε µαθησιακή ικανότητα 

προκύπτει από το λογισµικό σε ποσοστό %. Επίσης το σκορ στη µεταβλητή 

συνολικές µαθησιακές ικανότητες υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των σκορ στις 7 

µαθησιακές ικανότητες για κάθε συµµετέχοντα. 

          Επίσης δηµιουργήσαµε τις εξής 5 κατηγορικές µεταβλητές, βασιζόµενοι στο 

άρθρο του Fleming «The 2009 VARK scoring trial»: οι 4 αισθητηριακοί τύποι µε ήπια, 

ισχυρή και πολύ ισχυρή τάση σε καθένα από αυτούς και 1 ακόµη κατηγορική 

µεταβλητή µε διαβαθµίσεις, µονοτροπικό, διτροπικό τριτροπικό και πολυτροπικό 

µαθησιακό στυλ. Η εκτίµηση για το αν ένας µαθητής παρουσιάζει ήπια, ισχυρή, ή 

πολύ ισχυρή τάση σε καθένα από τους 4 αισθητηριακούς τύπους, ορίστηκε ως εξής: 

σκορ 1ως 2 τυπικές αποκλίσεις (τ.α) πάνω από το µέσο όρο του εκάστοτε τύπου 

σήµαινε ήπια προτίµηση στον τύπο αυτό, σκορ 2 ως 3 τ.α ισχυρή προτίµηση και >3 
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τυπικών αποκλίσεων (τ.α) σήµαινε πολύ ισχυρή τάση. Οι τυπικές αποκλίσεις και οι 

µέσοι όροι των σκορ που χρησιµοποιήθηκαν για τον καθορισµό της ήπιας, ισχυρής, 

ή πολύ ισχυρής προτίµησης του κάθε συµµετέχοντα του δείγµατος των 111 µαθητών 

στους 4 µαθησιακούς τύπους, είναι αυτοί που προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση στο δείγµα των 699 µαθητών από τη βάση δεδοµένων της «CAP’S 

Ariston».  Αυτό επιλέχθηκε να γίνει επειδή το δείγµα αυτό ήταν ελεγµένο ως προς την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του.        

             Ο ορισµός µονοτροπικός, διτροπικός, τριτροπικός ή πολυτροπικός 

µαθησιακός τύπος έγινε σε σχέση µε τους 4 αισθητηριακούς τύπους και ορίστηκε 

σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του Fleming “The 2009 VARK scoring trial” µε βάση την 

ήπια, ισχυρή ή πολύ ισχυρή προτίµηση σε καθέναν από τους οπτικός, ακουστικός, 

λεκτικός, ή κιναισθητικός τύπος. ∆ηλαδή αν ένας συµµετέχοντας είχε πολύ δυνατή  

προτίµηση σε 2 τύπους, τότε οριζόταν ως διτροπικός, αν ένας άλλος συµµετέχοντας 

είχε ισχυρή προτίµηση σε 3 τύπους, τότε οριζόταν ως τριτροπικός, κ.λ.π.  Οι 

συµµετέχοντες που δε σηµείωσαν προτίµηση (ήπια, ισχυρή, ή πολύ ισχυρή) σε 

κανένα µαθησιακό τύπο, θεωρήθηκαν πολυτροπικοί, παρόλο που στο 

προαναφερθέν άρθρο δεν υπήρχε καµία διευκρίνιση γι αυτή την περίπτωση. 

            Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας όλων των µεταβλητών και 

εφαρµόστηκαν παραµετρικές (ANOVA, t-test, Pearson’ r) και µη παραµετρικές 

µέθοδοι (x2-likelihood ratio). Χρησιµοποιήθηκαν τα στατιστικά πακέτα excel 2007, 

Sigma plot 12.5.  

 

Αποτελέσµατα 

            Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 111 µαθητές ηλικίας 15 ως 18 ετών.  Τα 

κορίτσια ήταν 62 και τα αγόρια 49. Η ηλικιακή οµάδα των 16 ετών αντιστοιχεί στο 
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30% και  αυτή των 18 ετών στο 26% του δείγµατος. Η οµάδα των 15 ετών αντιστοιχεί 

στο 23%, ενώ τελευταία σε σχετική συχνότητα έρχεται η οµάδα των 17 ετών µε 21%. 

 

Σχήµα 1 . Κατανοµή των ηλικιακών οµάδων 

            Το υψηλότερο ποσοστό  κοριτσιών συναντάται στην ηλικιακή οµάδα των 16 

ετών (20,7%), ενώ των αγοριών στην οµάδα των 18 ετών (14,4%).  

Πίνακας 1  Κατανοµή του φύλου ανά ηλικιακή οµάδα 

ΗΛΙΚΙΑ  ΦΥΛΟ                           Ν                      (%)                        

Αγόρια  11                           9,9 15 ΕΤΩΝ 

Κορίτσια 15                      13,5 

Αγόρια  10                        9,0 16 ΕΤΩΝ 

Κορίτσια 23                        20,7 

Αγόρια  12                        10,8 17 ΕΤΩΝ 

Κορίτσια 11                          9,9 

Αγόρια  16                         14,4 18 ΕΤΩΝ 

Κορίτσια 13                         11,7 

 Σύνολο  111                        100,0 

  

          Για  όλες τις ποσοτικές µεταβλητές έγινε έλεγχος  για την κανονικότητα της 

κατανοµής των τιµών τους και µε το τεστ Shapiro-Wilk  βρέθηκε ότι όλα τα σκορ των 
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µαθησιακών τύπων, ο βαθµός αλήθειας, το συνολικό σκορ των µαθησιακών 

ικανοτήτων, η διάρκεια ολοκλήρωσης των ερωτήσεων για τις µαθησιακές ικανότητες 

και τα σκορ για τις  5 από τις 7 µαθησιακές ικανότητες ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή. 

Πίνακας 2  Τεστ για έλεγχο κανονικότητας 

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 Μαθησιακές ικανότητες ,177 110 ,000 ,823 110 ,000 

 

 ∆ιάρκεια µαθησιακές       
ικανότητες 

,165 110 ,000 ,935 110 ,000 

  Ακουστικός ,167 110 ,000 ,951 110 ,000 

  Οπτικός ,154 110 ,000 ,949 110 ,000 

  Λεκτικός ,116 110 ,001 ,966 110  ,007 

 Κιναισθητικός ,157 110 ,000 ,947 110 ,000 

 ∆ιαπροσωπικός ,144 110 ,000 ,942 110 ,000 

 Ενδοπροσωπικός ,209 110 ,000 ,880 110 ,000 

 Βαθµός αλήθειας ,177 110 ,000 ,924 110 ,000 

 Συνταίριασµα εννοιών ,318 110 ,000 ,546 110 ,000 

  Σύνθεση εννοιών ,200 110 ,000 ,895 110 ,000 

  Ανακατασκευή εννοιών ,246 110 ,000 ,821 110 ,000 

 Αναγνώριση Αναλογιών ,213 110 ,000 ,877 110 ,000 

 Κατανόηση Κανόνων ,190 110 ,000 ,911 110 ,000 

  Κατανόηση Υποσυνόλων ,205 110 ,000 ,846 110 ,000 

  Κατανόηση Τοµών ,309 110 ,000 ,693 110 ,000 

 
a. Lilliefors Significance Correction 
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Οι µαθησιακοί τύποι των µαθητών          

     

Σχήµα 2. Ραβδόγραµµα για το σκορ/ βαθµολογία στους µαθησιακούς τύπους ενός 

τυχαίου συµµετέχοντα από το δείγµα.      

           Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση οι συµµετέχοντες σηµείωσαν 

µεγαλύτερα σκορ στην κιναισθητική προτίµηση (72%), και στη διαπροσωπική (72%), 

ακολουθούν η ακουστική µε 69%, η οπτική (63%) και η λεκτική προτίµηση µε 42%, 

ενώ  η χαµηλότερη βαθµολογία σηµειώνεται στον ενδοπροσωπικό τύπο (27%). Όλοι 

οι µαθησιακοί τύποι εκτός από τον ενδοπροσωπικό τύπο έχουν µέγιστη τιµή το 100, 

ενώ η ελάχιστη τιµή για κάθε µαθησιακό τύπο ξεκινά από 0 ως 27. Να 

παρατηρήσουµε ότι η µέση εκατοστιαία τιµή του βαθµού αλήθειας είναι 71% και 

θεωρείται ικανοποιητική. 

Πίνακας 3.  Ελάχιστη και µέγιστη τιµή, µέση τιµή και τυπική απόκλιση για τα σκορ σε 

κάθε µαθησιακό τύπο. 

 N Ελάχ. Μέγισ. Μ. Τιµή Τ.Απόκλ. 

Ακουστικός   111 18 100 69,31       15,44 

Οπτικός   111 17 100 63,41 16,97 
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Λεκτικός   111   0 100 42,19 19,60 

Κιναισθητικός   111 27 100 72,07 14,86 

∆ιαπροσωπικός   111 18 100 71,97 13,74 

Ενδοπροσωπικός   111   0   91 27,05 20,81 

Βαθµός αλήθειας 111 30 100 71,26 14,84 

 

            Για να γίνει έλεγχος αν υπάρχει διαφορά στα σκορ σε κάθε µαθησιακό τύπο 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών, έγινε t-Test για ανεξάρτητα δείγµατα, αφού πρώτα 

έγινε έλεγχος για το να πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης αυτού του 

παραµετρικού κριτηρίου. Βρέθηκε µόνο µια διαφορά στατιστικώς σηµαντική µεταξύ 

κοριτσιών και αγοριών στους µέσους όρους του σκορ της κιναισθητικής προτίµησης: 

t(109)= -2,178, p<0,05. 

Πίνακας 4   Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τα σκορ στους µαθησιακούς 

τύπους κοριτσιών και αγοριών και αποτελέσµατα χρήσης κριτηρίου t. 

 Κορίτσια Αγόρια t*** p 

 MT* TA** MT* TA**   

Ακουστικός 68,97 16,32 69,73 14,40 -0,259 0,796 

Οπτικός 63,63 17,69 63,14 16,19  0,149 0,882 

Λεκτικός 42,87 20,14 41,33 19,09  0,411 0,682 

Κιναισθητικός 69,39 15,55 75,47 13,32 -2,178 0,032 

∆ιαπροσωπικός 71,19 12,96 72,96 14,74 -0,671 0,504 

Ενδοπροσωπικός 27,85 20,11 26,04 21,84  0,454 0,651 

*Μέση τιµή, **Τυπική απόκλιση,  ***Τιµή κριτηρίου t, Βαθµοί ελευθερίας= 109. 

           Για τον έλεγχο ύπαρξης διαφορών στα σκορ των µαθησιακών τύπων µεταξύ 

των 4 ηλικιακών οµάδων έγινε ανάλυση διακύµανσης ANOVA και  ακολούθησε post-

hoc ανάλυση µε τη δοκιµασία Bonferroni για τον ενδοπροσωπικό τύπο που έδειξε ότι 

η οµάδα των 18 ετών είχε στατιστικά οριακά σηµαντικά, υψηλότερη βαθµολογία σε 

σχέση µε την οµάδα των 16 και 17 ετών ( p=0,053  και p=0,054 αντίστοιχα) . 



69 

 

Πίνακας 5   Ανάλυση διακύµανσης για την ηλικία σε σχέση µε τα σκορ στους 

µαθησιακούς τύπους 

 15 ετών 16 ετών 17 ετών 18 ετών F** p**** 

 MT* TA** MT* TA** MT* TA** MT* TA**   

Ακουστικός 66,62 16,51 70,97 14,53 71,35 13,94 68,21 16,87 0,57 0,638 

Οπτικός 66,69 17,87 58,88 16,86 64,00 13,57 65,17 18,41 1,23 0,303 

Λεκτικός 40,81 23,96 41,03 18,26 45,74 14,87 41,93 20,71 0,33 0,805 

Κιναισθητικός 73,62 15,00 70,97 13,87 67,83 14,00 75,31 16,21 1,25 0,296 

∆ιαπροσωπικός 72,31 14,18 74,36 12,80 69,17 12,47 71,17 15,44 0,65 0,564 

Ενδοπροσωπικό 26,46 21,60 22,94 15,86 21,57 13,06 36,62 26,91 3,19 0,027 

*Μέση τιµή,** Τυπική απόκλιση,  ***Τιµή κριτηρίου F (ANOVA), *** ANOVA, Β.Ε: 

Βαθµοί ελευθερίας =109. 

            Στο σύνολο των 111 µαθητών, 25 άτοµα παρουσίασαν ήπια ως πολύ ισχυρή 

προτίµηση στο οπτικό στυλ (από τα οποία τα 21 παρουσίασαν ήπια τάση), 33 άτοµα 

παρουσίασαν ήπια ως πολύ ισχυρή προτίµηση στο ακουστικό στυλ (τα 23 

παρουσίασαν ήπια τάση), 38 άτοµα παρουσίασαν µέτρια ως πολύ ισχυρή προτίµηση 

στο λεκτικό στυλ (τα 9 άτοµα παρουσίασαν ισχυρή και  τα 8 πολύ ισχυρή  τάση) και 

17 άτοµα παρουσίασαν ισχυρή ως πολύ  ισχυρή προτίµηση στο κιναισθητικό  στυλ 

(τα 14 παρουσίασαν ισχυρή  και τα 3 πολύ ισχυρή τάση). 
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 Σχήµα 3. Ραβδόγραµµα για την µέτρια και ισχυρή προτίµηση στους αισθητηριακούς 

τύπους όλων των συµµετεχόντων. 

            Το 59,5% των 111 συµµετεχόντων, δηλαδή 66 συµµετέχοντες είναι 

µονοτροπικοί µαθησιακοί τύποι. Στους µονοτροπικούς κυρίαρχοι τύποι είναι ο 

λεκτικός µε 38% (25 µαθητές) και ο ακουστικός µε 30% (20 µαθητές), ενώ το 21% 

είναι κιναισθητικοί (14 µαθητές) και το υπόλοιπο 11% είναι  οπτικοί τύποι (7 

µαθητές). 

 

Σχήµα 4.  Κατανοµή των κυρίαρχων αισθητηριακών µαθησιακών τύπων για τους 

µονοτροπικούς.                                         

          Στο σύνολο του δείγµατος επικρατεί το  µονοτροπικό στυλ (59,5%) και έπονται 

το  πολυτροπικό (33,3%) και το διτροπικό µε 4,5%. Το µικρότερο ποσοστό 

συγκεντρώνει το τριτροπικό στυλ (2,7%). 
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Σχήµα 5. Ραβδόγραµµα κατανοµής των σκορ των µαθησιακών στυλ στο σύνολο του 

δείγµατος. 

            Συγκρίνοντας τα ποσοστά των αισθητηριακών τύπων της παρούσας έρευνας 

µε τα αντίστοιχα πρότυπα ποσοστά του VARK, παρατηρούνται αρκετές διαφορές, 

αλλά διαφορές επίσης παρατηρούνται και στα ποσοστά που συγκεντρώνονται κάθε 

µήνα από την on line συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου VARK.  

Πίνακας 6  Παρουσίαση των ποσοστών από το VARK και από την παρούσα έρευνα 

για τους αισθητηριακούς τύπους 

Αισθητηριακές  προτιµήσεις  Πρότυπα ποσοστά               Ποσοστά 

     (VARK)                             έρευνας 

Οπτικός  3%  6,5% 

Ακουστικός 7,6% 18,0% 

Λεκτικός 14,1% 21,6% 

Κιναισθητικός 12,5% 12,5% 

∆ιτροπικός 15,5% 4,5% 

Τριτροπικός 12,5% 2,7% 

Πολυτροπικός  34,9% 33,3% 

Πίνακας 7  Ποσοστά των µαθησιακών τύπων στο ερωτηµατολόγιο VARK (πηγή: 

Fleming, 2009)   

 

           Σε όλες τις ηλικιακές οµάδες υπερτερούν οι  µονοτροπικοί (single). 
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Πίνακας 8  Κατανοµή  του επικρατούντος µαθησιακού τύπου ανά ηλικία 

Κατηγορία  

Μονοτρο        

πικοί 

∆ιτροπι 

κοί 

Τριτροπι                           

κοί 

Πολυτρο                             

πικοί 

Σύνολο  

15 14 1      0      11 26 

16 20 1      2      10 33 

17 18 0      0        5 23 

Ηλικία 

(έτη) 

18 14 3      1      11 29 

Σύνολο          66        5      3      37 111 

Likelihood ratio,  p=0,240 

 

            Από τις µη παραµετρικές στατιστικές αναλύσεις που έγιναν ( likelihood ratio), 

δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων, ούτε 

µεταξύ των ηλικιακών οµάδων σε καµία από τις 4 κατηγορίες µαθησιακών τύπων 

(κατά Fleming). 

Πίνακας 9   Συσχέτιση φύλου µε τις κατηγορίες µαθησιακών τύπων. 

Κατηγορία  

Μονοτρο 

πικός 

∆ιτροπι 

κός 

Τριτρο  

πικός 

Πολυτρο 

πικός 

Σύνολο 

Αγόρια     30 3 1 15 49 Φύλο  

Κορίτσια     36 2 2 22 62 

Σύνολο      66 5 3 37 111 

Likelihood ratio, p=0,827 
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Οι µαθησιακές ικανότητες των µαθητών 

Σχήµα 6. Ραβδόγραµµα για το σκορ στις µαθησιακές ικανότητες ενός τυχαίου 

συµµετέχοντα του δείγµατος. 

             Από τις µαθησιακές ικανότητες ξεχωρίζει η  ικανότητα  «συνταίριασµα 

εννοιών» µε µέσο όρο 91,3% και ακολουθούν η «κατανόηση τοµών» µε  82,6%,  η 

«ανακατασκευή εννοιών» µε 80,4%, η «κατανόηση υποσυνόλων» (74,4%), η 

«σύνθεση εννοιών» (70,2%) και η «κατανόηση κανόνων» µε 68,2%. Τη χαµηλότερη 

µέση τιµή  στη βαθµολογία εµφανίζει η ικανότητα «αναγνώριση αναλογιών» µε 

εκατοστιαία µέση τιµή 61,4%. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η ελάχιστη εκατοστιαία 

βαθµολογία για τις 4 µαθησιακές ικανότητες (τις τελευταίες του πίνακα 5) είναι το 0  

και για τις υπόλοιπες 3 είναι το 14, ενώ η µέγιστη εκατοστιαία βαθµολογία και για τις 

7 µαθησιακές ικανότητες είναι  το 100. 

Πίνακας 10  Ελάχιστη και µέγιστη τιµή, µέση τιµή και τυπική απόκλιση για κάθε 

µαθησιακή ικανότητα 
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 N Ελάχιστο Μέγιστο Μέση 

Τιµή 

Τυπική 

Απόκλ. 

Συνολικός βαθµός 

µαθησιακών ικανοτήτων 

111 16 94 75,77 17,66 

Συνταίριασµα εννοιών 111 14 100 91,34 16,95 

Σύνθεση εννοιών 111 14 100 70,18 20,45 

Ανακατασκευή εννοιών 111 14 100 80,43 21,51 

Αναγνώριση αναλογιών 111   0 100 61,37 33,64 

Κατανόηση κανόνων 111   0 100 68,21 22,94 

Κατανόηση υποσυνόλων 111   0 100 74,38 25,41 

Κατανόηση τοµών 111   0 100 82,57 26,39 

  
 

             Η χρονική διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτήσεων για τις µαθησιακές 

ικανότητες, δε διέφερε στατιστικώς σηµαντικά ούτε σε σχέση µε το φύλο, ούτε σε 

σχέση µε τις ηλικιακές οµάδες.     

Πίνακας 11 Συσχέτιση φύλου και ηλικιακών οµάδων µε τη διάρκεια συµπλήρωσης 

των ερωτήσεων για µαθησιακές ικανότητες                                                              

Μεταβλητ

ή  

Πηγή  Ν       Μέση 

Τιµή 

Τυπική 

Απόκλιση 

  ΚΡΙΤΗΡΙΟ      p 

 ΦΥΛΟ      

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 62 1495,63 427,75     t (109)=1,747     0,101* ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΓΟΡΙΑ 49 1680,12 678,52   

       

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ 

ΟΜΑ∆Α 

     

 15 ετών 26 1600,77 628,92   

 16 ετών 
33 1468,61 447,23 

                                         

F(3,107)=1,038      

   0,379** 

 17 ετών 23 1536,17 475,75   

 18 ετών 29 1711,69 653,47   

*t-test   

**ΑΝΟV 
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            Όµως η χρονική διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτήσεων για τις µαθησιακές 

ικανότητες, συσχετίστηκε στατιστικώς σηµαντικά (p<0,01) µε τη συνολική βαθµολογία 

στις µαθησιακές ικανότητες.     

Πίνακας 12  Συσχέτιση του συνολικού σκορ στις 7 µαθησιακές ικανότητες µε τη 

διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτήσεων      

 

∆ιάρκεια Μαθησιακές 

ικανότητες 

Pearson 

Correlation 
,421** 

Sig. (2-tailed) ,000 

 Μαθησιακές 

ικανότητες 

N 111 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Σχήµα 7. Συσχέτιση του συνολικού σκορ στις 7 µαθησιακές ικανότητες µε τη διάρκεια 

συµπλήρωσης των ερωτήσεων.      

             Από τις στατιστικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν (t-test και ANOVA 

αντίστοιχα), δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο 

φύλων, ούτε µεταξύ των 4 ηλικιακών οµάδων στο σκορ σε καµία από τις 7 

µαθησιακές ικανότητες, ούτε στο συνολικό σκορ των µαθησιακών ικανοτήτων. 
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Σχήµα 8. Φύλο και συνολικός βαθµός στις µαθησιακές ικανότητες 

Σχήµα 9.  Μαθησιακές ικανότητες ανά φύλο και ηλικιακή οµάδα  Κ: Κορίτσια, Α: 

Αγόρια  

Σχήµα 10. Ηλικία και συνολικός βαθµός στις µαθησιακές ικανότητες 
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               Ωστόσο, όταν οι µαθητές οµαδοποιούνταν σε δύο ηλικιακές οµάδες (15-16) 

και (17-18) ετών,  η οµάδα 15-16 ετών εµφάνιζε µεγαλύτερο συνολικό βαθµό στις  

µαθησιακές ικανότητες, χωρίς όµως στατιστικά σηµαντική διαφορά, αλλά µε 

χαµηλότερο επίπεδο σηµαντικότητας, από ότι όταν οι ηλικιακές οµάδες 

αντιµετωπίζονταν διακριτά.  

Σχήµα 11. Ηλικιακές οµάδες και σκορ στις συνολικές µαθησιακές ικανότητες  

 

Μαθησιακοί  τύποι  και  Μαθησιακές  ικανότητες  και οι µεταξύ τους συσχετίσεις 

           Για να ανιχνευθεί αν υπάρχουν συσχετίσεις α) των µαθησιακών τύπων µεταξύ 

τους, β) των µαθησιακών ικανοτήτων µεταξύ τους και γ) µεταξύ των µαθησιακών 

τύπων και των µαθησιακών ικανοτήτων χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson’r, αφού έγινε πρώτα έλεγχος των προυποθέσεων για τη χρήση του.   

            Μεταξύ των 6 µαθησιακών τύπων (ακουστικός (S1), οπτικός (S2), λεκτικός 

(S3),  κιναισθητικός (S4),  διαπροσωπικός (S5), και εδοπροσωπικός (S5))  βρέθηκαν 

κάποιες χαµηλές συσχετίσεις στατιστικώς σηµαντικές σε επίπεδο p<0,01, για τα εξής 

ζευγάρια µαθησιακών τύπων: οπτικός-κιναισθητικός, r(109)=+0,35, ακουστικός-

λεκτικός, r(109)=+0,31, ακουστικός-οπτικός, r(109)=+0,36 και λεκτικός-

ενδοπροσωπικός, r(109)=+0,30.  
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Σχήµα 12. Συσχέτιση ακουστικού και οπτικού τύπου 

             Για την εύρεση συσχετίσεων µεταξύ των µαθησιακών ικανοτήτων (συνολικές 

µαθησιακές ικανότητες (Lt), συνταίριασµα εννοιών (L1), σύνθεση εννοιών (L2), 

ανακατασκευή εννοιών (L3), αναγνώριση αναλογιών (L4), κατανόηση κανόνων (L5), 

κατανόηση υποσυνόλων (L6) και κατανόηση τοµών (L7)), χρησιµοποιήθηκε πάλι ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson’r και βρέθηκαν συσχετίσεις στατιστικώς 

σηµαντικές:  

Α) Οι συνολικές µαθησιακές ικανότητες συσχετίστηκαν ισχυρά και στατιστικώς 

σηµαντικά µε όλες τις επιµέρους µαθησιακές ικανότητες µε συντελεστή συσχέτισης 

από r= 0,66, ως r= 0,79 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 

Β) Συσχετίσεις στατιστικώς σηµαντικές µε επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,001 

βρέθηκαν για πολλά ζευγάρια µαθησιακών ικανοτήτων. Ξεκινώντας από τις 

µεγαλύτερες συσχετίσεις, έχουν ως εξής α) Μέτριες: συνταίριασµα- σύνθεση,  

r(109)=+0,6, σύνθεση-ανακατασκευή r(109)=+0,6, συνταίριασµα-ανακατασκευή 

r(109)=+0,6, συνταίριασµα-τοµές r(109)=+0,59, ανακατασκευή-κανόνες 

r(109)=+0,56, αναλογίες-τοµές r(109)=+0,53, κανόνες-τοµές r(109)=+0,53,   

συνταίριασµα-υποσύνολα r(109)=+0,52,  ανακατασκευή-τοµές r(109)=+0,51, 

υποσύνολα-τοµές r(109)=+0,50. β) Χαµηλές: κανόνες-υποσύνολα  r(109)=+0,46,  
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σύνθεση-κανόνες r(109)=+0,46, συνταίριασµα-κανόνες r(109)=+0,45,  ανακατασκευή 

-αναλογίες r(109)=+0,42,  αναλογίες-κανόνες r(109)=+0,40,  αναλογίες-υποσύνολα 

r(109)=+0,40,  ανακατασκευή- υποσύνολα r(109)=+0,38,  συνταίριασµα- αναλογίες 

r(109)=+0,36,  σύνθεση- υποσύνολα r(109)=+0,34,  σύνθεση-τοµές r(109)=+0,34. 

           Κάποιες µαθησιακές ικανότητες συσχετίστηκαν ασθενώς αρνητικά  σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p<0,01, µε τον οπτικό, το λεκτικό και τον 

ενδοπροσωπικό τύπο.  Οι συσχετίσεις είναι οι εξής: οπτικός-σύνθεση εννοιών 

r(109)= -0,30,  οπτικός-ανακατασκευή εννοιών r(109)= -0,30,  λεκτικός-συνολικές 

µαθησιακές ικανότητες r(109)= -0,29,  λεκτικός- συνταίριασµα εννοιών r(109)= -0,40,  

λεκτικός- σύνθεση εννοιών  r(109)= -0,39, λεκτικός- κατανόηση υποσυνόλων r(109)=-

0,32,  ενδοπροσωπικός- συνολικές µαθησιακές ικανότητες r(109)= -0,35,  

ενδοπροσωπικός- συνταίριασµα εννοιών r(109)= -0,44.   

            Στο συνταίριασµα, οι διτροπικοί  υστερούσαν στατιστικά σηµαντικά  από τους 

µονοτροπικούς και τους πολυτροπικούς  µε p=0,003 και p=0,001 αντίστοιχα. Στη 

σύνθεση συνέβαινε επίσης το ίδιο, ενώ επιπλέον οι τριτροπικοί διέφεραν από τους 

πολυτροπικούς (p=0,041). Παρόµοιες διαφορές παρατηρούνται µεταξύ διτροπικών 

και µονοτροπικών/ πολυτροπικών  στην ανακατασκευή µε p=0,066 και p=0,004 

αντίστοιχα, ενώ διαφορά υπάρχει και µεταξύ τριτροπικών και µονοτροπικών / 

πολυτροπικών µε p=0,006 και p=0,004 αντίστοιχα. Οµοίως και στις αναλογίες µε p= 

0,020 και p=0,030. ∆εν διαπιστώθηκαν σηµαντικές διαφορές ως προς τις υπόλοιπες 

µαθησιακές ικανότητες. 
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Σχήµα 13. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τις µαθησικακές ικανότητες  

µεταξύ των κατηγοριών των µαθησιακών τύπων . 

          Οι διτροπικοί διέφεραν στατιστικά σηµαντικά σε σχέση µε τους µονοτροπικούς 

ως προς το σύνολο των µαθησιακών ικανοτήτων ( p=0,016), ενώ στην ίδια 

παράµετρο, οι τριτροπικοί διέφεραν στατιστικά σηµαντικά από τους µονοτροπικούς 

και τους πολυτροπικούς (p=0,001 και p=0,002 αντίστοιχα).  

Σχήµα 14.  Στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς  το σύνολο των µαθησιακών 

ικανοτήτων µεταξύ των κατηγοριών των µαθησιακών τύπων. 
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Συµπεράσµατα και συζήτηση  

           Για τους 6 µαθησιακούς τύπους που αξιολογούσε το ερευνητικό εργαλείο 

Άριστον τεστ, πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Οι 4 αισθητηριακοί µαθησιακοί τύποι, 

οπτικός, λεκτικός, ακουστικός και κιναισθητικός οµοιάζουν πολύ στο πως ορίστηκαν, 

µε τους αντίστοιχους τύπους του αισθητηριακού µοντέλου VARK των τρόπων 

µάθησης. Επίσης οι 3 αισθητηριακοί τύποι οπτικός, λεκτικός και κιναισθητικός, έχουν 

κοινά στοιχεία µε τις αντίστοιχες πολλαπλές µορφές νοηµοσύνης του Gardner, 

οπτική-χωρική, λεκτική-γλωσσική και σωµατική-κιναισθητική νοηµοσύνη, αντίστοιχα. 

Οι άλλοι 2 µαθησιακοί τύποι που αξιολογούνται στο Άριστον τεστ, ενδοπροσωπικός 

και διαπροσωπικός, µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι κοινωνιολογικοί τύποι σύµφωνα 

µε το πολυδιάστατο/πολυπαραγοντικό µοντέλο των Dunn & Dunn, ή τύποι 

προσωπικότητας σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της Reid (1995) για τα 

µαθησιακά στυλ.  Επιπρόσθετα οι 2 αυτοί τύποι οµοιάζουν πολύ στον τρόπο που 

ορίστηκαν, µε την αντίστοιχη ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοηµοσύνη του 

Gardner. 

            Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση οι 111 συµµετέχοντες, 

σηµείωσαν µεγαλύτερα σκορ στην κιναισθητική προτίµηση (72,1%), και στη 

διαπροσωπική (72%), ακολουθούν η ακουστική µε 69,3%, η οπτική (63,4%) και η 

λεκτική προτίµηση µε 42,2%, ενώ τη χαµηλότερη βαθµολογία είχαν στον 

ενδοπροσωπικό τύπο (27,0%).  

            Στο δείγµα των 699 ατόµων, τα αντίστοιχα σκορ ήταν: κιναισθητικός 74,6%, 

διαπροσωπικός 71,2%,  ακουστικός  69,5%,  οπτικός 65,7%,  λεκτικός 43,4% και  

ενδοπροσωπικός  28,1%. 

            Όπως παρατηρούµε στα 2 δείγµατα, οι µέσοι όροι των βαθµολογιών και 

στους 6 µαθησιακούς τύπους, βρίσκονται πολύ κοντά, και σε κάποιους σχεδόν 

ταυτίζονται. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι στο δείγµα της παρούσας έρευνας 
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(111 µαθητές) οι τυπικές αποκλίσεις στα σκορ των 6 µαθησιακών τύπων ήταν αρκετά 

µεγάλες γενικά (βλέπε πίνακα 3) και σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες τυπικές 

αποκλίσεις στο δείγµα των 699 ατόµων.  

            Στο δείγµα της παρούσας έρευνας µε 111 συµµετέχοντες, βρέθηκε µόνο µια 

διαφορά στατιστικώς σηµαντική µεταξύ κοριτσιών και αγοριών στους µέσους όρους 

του σκορ της κιναισθητικής προτίµησης, t(109)= -2,178, p<0,05 µε τα αγόρια να 

υπερτερούν στο σκορ.  Στις βαθµολογίες των άλλων 5 µαθησιακών τύπων δεν 

υπήρχε διαφορά µεταξύ αγοριών και κοριτσιών στατιστικά σηµαντική. Επίσης από 

τον έλεγχο ύπαρξης διαφορών στα σκορ των µαθησιακών τύπων µεταξύ των 4 

ηλικιακών οµάδων βρέθηκαν µόνο για τον ενδοπροσωπικό τύπο, που έδειξε ότι η 

οµάδα των 18 ετών είχε στατιστικά οριακά σηµαντικά, υψηλότερη βαθµολογία σε 

σχέση µε τις οµάδες των 16 και 17 ετών ( p=0,053  και p=0,054 αντίστοιχα).   

            Στο σύνολο των 111 µαθητών, 25 άτοµα παρουσίασαν ήπια ως πολύ ισχυρή 

προτίµηση στο οπτικό στυλ, 33 άτοµα παρουσίασαν ήπια ως πολύ ισχυρή 

προτίµηση στο ακουστικό στυλ, 38 άτοµα παρουσίασαν µέτρια ως πολύ ισχυρή 

προτίµηση στο λεκτικό στυλ και 17 άτοµα παρουσίασαν ήπια ως πολύ  ισχυρή 

προτίµηση στο κιναισθητικό  στυλ.  

            Στο σύνολο του δείγµατος της έρευνας, επικρατεί το  µονοτροπικό στυλ 

(59,5%) και έπονται το πολυτροπικό (33,3%) και το διτροπικό µε 4,5%. Το µικρότερο 

ποσοστό συγκεντρώνει το τριτροπικό στυλ (2,7%). Τα αντίστοιχα πρότυπα ποσοστά 

του VARK είναι µονοτροπικό στυλ 37,1%, πολυτροπικό 34,9%, διτροπικό 15,5% και 

τριτροπικό 12,5%.  Συγκρίνοντας τα ποσοστά των αισθητηριακών τύπων της 

παρούσας έρευνας µε τα αντίστοιχα πρότυπα ποσοστά του VARK, παρατηρούνται 

αρκετές διαφορές, αλλά διαφορές επίσης παρατηρούνται και στα ποσοστά που 

συγκεντρώνονται κάθε µήνα από την on line συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

VARK.  
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             ∆εν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων, 

ούτε µεταξύ των 4 ηλικιακών οµάδων σε καµία από τις 4 κατηγορίες µαθησιακών 

στυλ (µονοτροπικό / διτροπικό / τριτροπικό / πολυτροπικό). Να επισηµάνουµε ότι η 

µικρή συχνότητά των διτροπικών και τριτροπικών µαθητών, 5 και 3 άτοµα αντίστοιχα, 

δεν επιτρέπει αβίαστη γενίκευση των συµπερασµάτων για τις δύο αυτές κατηγορίες 

και απαιτούνται µεγαλύτερα δείγµατα σε µελλοντικές έρευνες. 

            Στο δείγµα της έρευνας µε 111 άτοµα οι µέσοι όροι των σκορ στις µαθησιακές 

ικανότητες είχαν ως εξής: συνολικές µαθησιακές ικανότητες 75,8%, συνταίριασµα 

εννοιών 91,3% κατανόηση τοµών 82,6%, ανακατασκευή εννοιών 80,4%, κατανόηση 

υποσυνόλων 74,4%, σύνθεση εννοιών 70,2% κατανόηση κανόνων 68,2% και 

αναγνώριση αναλογιών 61,4%. 

            Στο δείγµα των 699 ατόµων τα αντίστοιχα σκορ ήταν: συνολικές µαθησιακές 

ικανότητες 80,1%, συνταίριασµα εννοιών 95,9%, κατανόηση τοµών 86,92%, 

ανακατασκευή εννοιών 85,1%, κατανόηση υποσυνόλων 75,4%, σύνθεση εννοιών 

74,2% κατανόηση κανόνων 74,2% και αναλογίες  68,1%.    

             Όπως παρατηρούµε στα 2 δείγµατα, οι µέσοι όροι των βαθµολογιών στις 7 

µαθησιακές ικανότητες, βρίσκονται σχετικά κοντά (παρουσιάζουν  διαφορές από 1 

ως 6 µονάδες), µε όλα τα σκορ να έχουν αυξηµένο µέσο όρο στο δείγµα των 699 

ατόµων. Μια πιθανή αιτία είναι ότι συνήθως οι µαθητές που ενδιαφέρονται για τη 

µάθηση, ενδιαφέρονται να συµπληρώσουν και ένα ψυχοµετρικό τεστ µε παράγοντες 

σχετικούς µε τη µάθηση και µάλιστα έναντι κάποιου χρηµατικού ποσού, όπως 

συνέβη στην περίπτωση των 699 συµµετεχόντων. 

            Θα πρέπει επίσης να υπογραµµιστεί ότι στο δείγµα της παρούσας έρευνας 

(111 µαθητές) οι τυπικές αποκλίσεις στα σκορ των 7 µαθησιακών ικανοτήτων ήταν 

πολύ µεγάλες γενικά (βλέπε πίνακα 8) και  υπερδιπλάσιες από τις αντίστοιχες 

τυπικές αποκλίσεις στο δείγµα των 699 ατόµων.  
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            Μία αιτία για τις αρκετά µεγάλες τυπικές αποκλίσεις, είναι ότι το δείγµα µας 

ήταν και σχετικά µικρό και περιείχε ακραίες τιµές τις οποίες αποφασίσαµε να µην τις 

απορρίψουµε, αλλά να τις λάβουµε υπόψη µας. 

            Από τις στατιστικές αναλύσεις που έγιναν, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων, ούτε µεταξύ των 4 ηλικιακών οµάδων 

στα σκορ των 7 µαθησιακών ικανοτήτων, ούτε στο σκορ των συνολικών µαθησιακών 

ικανοτήτων. Οι συνολικές µαθησιακές ικανότητες συσχετίστηκαν ισχυρά και 

στατιστικώς σηµαντικά µε όλες τις επιµέρους µαθησιακές ικανότητες µε συντελεστή 

συσχέτισης από r= 0,66, ως r= 0,79 σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p<0,001. 

Β) Συσχετίσεις στατιστικώς σηµαντικές µε επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,001 

βρέθηκαν για πολλά ζευγάρια µαθησιακών ικανοτήτων. Ξεκινώντας από τις 

µεγαλύτερες συσχετίσεις, έχουν ως εξής α) Μέτριες: συνταίριασµα- σύνθεση,  

r(109)=+0,6, σύνθεση-ανακατασκευή r(109)=+0,6, συνταίριασµα-ανακατασκευή 

r(109)=+0,6, συνταίριασµα-τοµές r(109)=+0,59, ανακατασκευή-κανόνες 

r(109)=+0,56, αναλογίες-τοµές r(109)=+0,53, κανόνες-τοµές r(109)=+0,53,   

συνταίριασµα-υποσύνολα r(109)=+0,52,  ανακατασκευή-τοµές r(109)=+0,51, 

υποσύνολα-τοµές r(109)=+0,50.  β) Χαµηλές: κανόνες-υποσύνολα  r(109)=+0,46,  

σύνθεση-κανόνες r(109)=+0,46,  συνταίριασµα-κανόνες r(109)=+0,45,  

ανακατασκευή-αναλογίες r(109)=+0,42,  αναλογίες-κανόνες r(109)=+0,40,  

αναλογίες-υποσύνολα r(109)=+0,40,  ανακατασκευή- υποσύνολα r(109)=+0,38,  

συνταίριασµα- αναλογίες r(109)=+0,36,  σύνθεση- υποσύνολα r(109)=+0,34,  

σύνθεση-τοµές r(109)=+0,34.  

           Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι όλες οι µαθησιακές ικανότητες 

είναι σύνθετες και αναλύονται σε διακριτές διαδικασίες ή στάδια (3 ως 4 η κάθε 

ικανότητα), που είναι τα εξής: α) αναγνώριση όλων  των µερών που συνιστούν µία 

έννοια/σχήµα,  β) ανάλυση των χαρακτηριστικών των στοιχείων, γ) σύγκριση 

στοιχείων (όµοια, συγγενικά, ανόµοια),  δ) εξακρίβωση σχέσεων συµµετρίας, ε) 
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συνδυασµός στοιχείων και σύνθεση νέων οµάδων µε αυτά, ζ) αναγνώριση σχέσεων 

των στοιχείων µέσα σε κανόνες και η) εφαρµογή κατάλληλων κανόνων σε 

προβλήµατα. Μια πιθανή εξήγηση για το βαθµό συσχέτισης µεταξύ των µαθησιακών 

ικανοτήτων, είναι ότι όσα περισσότερα κοινά στάδια έχουν 2 µαθησιακές ικανότητες, 

τόσο πιο ισχυρή συσχέτιση έχουν µεταξύ τους,  π.χ. σύνθεση- ανακατασκευή, 

r=0,60. 

            Επίσης όπως αναµενόταν και από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η 

χρονική διάρκεια συµπλήρωσης των ερωτήσεων για τις µαθησιακές ικανότητες, 

συσχετίστηκε στατιστικώς σηµαντικά (p<0,01) µε ασθενή όµως συσχέτιση r = 0,42 µε 

τη βαθµολογία στις συνολικές µαθησιακές ικανότητες.  Η σχετικά µικρή αυτή 

συσχέτιση, πιθανόν να οφείλεται και στις ακραίες τιµές που υπήρχαν στο χρόνο 

συµπλήρωσης των ερωτήσεων, τόσο πολύ µικρές, όσο και πολύ µεγάλες και οι 

οποίες δεν εξαιρέθηκαν. 

           Τα σκορ τριών µαθησιακών τύπων συσχετίστηκαν ασθενώς αρνητικά 

0,30<r<0,44 (στατιστικώς σηµαντικά), µε τα σκορ σε 4 µαθησιακές ικανότητες, Οι 

συσχετίσεις είναι οι εξής: 1) οπτικός-σύνθεση εννοιών, 2) οπτικός-ανακατασκευή 

εννοιών, 3) λεκτικός-κατανόηση υποσυνόλων,  4) λεκτικός- συνταίριασµα εννοιών,  

5) λεκτικός-σύνθεση εννοιών και 6) ενδοπροσωπικός- συνταίριασµα εννοιών. Επειδή  

µόνο 3 µαθησιακοί τύποι συσχετίστηκαν µε τις ικανότητες και επειδή όλες οι 

συσχετίσεις είναι χαµηλές µε δείκτη συσχέτισης  r = - 0,30 ως - 0,44, δηµιουργούνται 

ερωτηµατικά για το αν  υπάρχει αιτιώδης σχέση µεταξύ των σκορ των  µαθησιακών 

στυλ και των σκορ των µαθησιακών ικανοτήτων των συµµετεχόντων.  

            Μία πιθανή εξήγηση για τις ασθενείς συσχετίσεις των µαθησιακών στυλ µε 

τους µαθησιακούς τύπους, είναι ότι τα µαθησιακά στυλ των ανθρώπων σύµφωνα µε 

τη Miller (2001),  δεν είναι µετρήσεις νοηµοσύνης/ ευφυΐας. 
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 Συζήτηση και θεωρητικές προεκτάσεις… 

            Φτάνοντας προς την ολοκλήρωση της διπλωµατικής αυτής εργασίας, πρέπει 

να αναφέρουµε ότι σε περαιτέρω έρευνα των µαθησιακών στυλ και των µαθησιακών 

ικανοτήτων µε το ίδιο ερευνητικό εργαλείο, θα πρέπει η δειγµατοληψία να γίνει µε 

τυχαίο τρόπο από πολλά σχολεία της επικράτειας και το δείγµα θα πρέπει να είναι 

σαφώς µεγαλύτερο.   

            Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, θα δώσουµε έµφαση στα 

µαθησιακά στυλ και στο πως αυτά σχετίζονται µε τη µάθηση.  

            Σύµφωνα µε τον Fleming (2005) οι αισθητηριακές µαθησιακές προτιµήσεις 

(VARK), είναι πιθανόν να σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 ως 20 

χρόνων της ζωής και τροποποιούνται ή «χτίζονται» από όλες τις εµπειρίες µάθησης 

και τα περιβάλλοντα µάθησης του ατόµου (οικογένεια, δασκάλους, συµµαθητές). 

Επίσης και η έρευνα των Wirth & Perkins (2008), δείχνει ότι το προτιµητέο στυλ 

µάθησης ενός ατόµου µπορεί να αλλάξει µε την ηλικία και την εµπειρία.  

              Εποµένως, εάν τα µαθησιακά στυλ δεν είναι καθορισµένα / πάγια 

προσωπικά χαρακτηριστικά, η προσοχή µας στρέφεται από το να διευκολύνουµε την 

µάθηση, στο να ενθαρρύνουµε έναν ισορροπηµένο τρόπο προσέγγισης στην µάθηση 

και - ίσως το πιο σηµαντικό- σε µία σαφή γνώση όλης της γκάµας των τρόπων 

προσέγγισης που είναι διαθέσιµες στον µαθητή (BECTA 2005).                    

              Ο Willingham (2006), προτείνει οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να 

λαµβάνουν µέριµνα για όλες τις αισθητηριακές προτιµήσεις, χρησιµοποιώντας µια 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Αυτό το πρόγραµµα µάθησης  περιλαµβάνει τη 

χρήση περισσότερων από µιας µεθόδου διδασκαλίας, για να εξασφαλιστεί ότι το 

περιεχόµενο διδάσκεται αποτελεσµατικά. Αυτό ενθαρρύνεται µε βάση ότι η 

διδασκαλία µε ποικίλους τρόπους (ή τροπικότητες), βελτιώνει την κατανόηση και τη 

διατήρηση του νέου ή δύσκολου υλικού µάθησης (Fleming 1995, Fleming 2012), 
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προωθεί τη συµµετοχή στην τάξη (Schultz, 2008) και ενισχύει τις συνάψεις (Lafferty 

και Burley, 2009).  Μάλιστα, µε τη διδασκαλία µε ένα πολυ-αισθητηριακό τρόπο, οι 

µαθητές µπορούν να βελτιώσουν την ασθενέστερη τροπικότητά τους (όπως 

αναφέρεται στους Greenwood & Allen 2013). 

           Η εργασία αυτή κλείνει µε τα λόγια  της "Virleen M. Carlson  (Center for 

Learning and Teaching, Cornell University, USA).                                                                

«∆ίδαξέ µε τις πιο δύσκολες  έννοιες στο προτιµώµενο στυλ µου.                                  

Επέτρεψέ µου να διερευνήσω ευκολότερες έννοιες  σε ένα διαφορετικό στυλ.                               

Απλά µη µου διδάσκεις όλη την ώρα  µε το δικό σου προτιµώµενο στυλ, και νοµίζω 

ότι δεν είµαι ικανός για µάθηση.»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 13  Ελάχιστη και µέγιστη τιµή, µέση τιµή και τυπική απόκλιση για κάθε 

µαθησιακή ικανότητα και µαθησιακό τύπο στο δείγµα των 699 ατόµων 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ακουστικός     699 27 100 69,48               8,24 

Οπτικός 699 18 100 65,66               8,98 

Λεκτικός 699 0 100 43,40               8,31 

Κιναισθητικός  699 27 100 74,60                7,88 

∆ιαπροσωπικός  699 18 100 71,19 8,70 

Ενδοπροσωπικός   699 0 82 28,10 8,69 

Βαθµός αλήθειας   699 30 100 74,74 6,23 

Συνολικές µαθ. ικανότητες   699 22 98 80,13 7,07 

∆ιάρκεια µαθ. ικανοτήτων   699 240 2280 739,82 135,88 

Ανακατασκευή εννοιών   699 0 100 85,08               8,90 

Αναλογίες    699 0 100 68,10 14,63 

Κατανόηση κανόνων     699 14 100 74,24 10,64 

Κατανόηση υποσυνόλων     699 0 100 75,38 11,01 

 

Σύνθεση  εννοιών 

Συνταίριασµα εννοιών             

Κατανόηση τοµών 

    699    

     699     

     699 

0 

0 

0 

       100 

100 

100 

     74,20              

     95,94    

86,92 

                8,41  

                6,81 

              11,71    

                                          

 

 Πίνακας 14  Συσχετίσεις των µαθησιακών ικανοτήτων µεταξύ τους, των µαθησιακών 

τύπων µεταξύ τους και µεταξύ µαθησιακών τύπων και ικανοτήτων  
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N=111 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

r ,76 ,66 ,77 ,71 ,74 ,70 ,79 -,17 -,19 -,29 ,02 -,08 -,35 Lt 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,080 ,050 ,002 ,849 ,376 ,000 

r  ,60 ,60 ,36 ,45 ,52 ,59 -,18 -,23 -,40 -,16 -,10 -,44 L1 

p  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,057 ,015 ,000 ,104 ,285 ,000 

r 

 

  ,60 ,27 ,46 ,34 ,34 -,24 -,31 -,39 -,11 -,08 -,23 L2 

p   ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,013 ,001 ,000 ,268 ,385 ,015 

r    ,42 ,56 ,38 ,51 -,20 -,29 -,18 ,01 -,07 -,23 L3 

p    ,000 ,000 ,000 ,000 ,040 ,002 ,065 ,949 ,472 ,015 

r 

 

    ,40 ,39 ,53 ,004 -,004 -,08 -,04 -,02 -,18 L4 

p     ,000 ,000 ,000 ,968 ,967 ,400 ,682 ,870 ,061 

r 

 

     ,46 ,53 -,13 -,01 -,08 ,22 -,01 -,24 L5 

p      ,000 ,000 ,184 ,902 ,398 ,020 ,905 ,011 

r 

 

      ,50 -,19 -,11 -,32 ,09 -,20 -,29 L6 

p       ,000 ,044 ,232 ,001 ,344 ,031 ,002 

r 

 

       -,05 -,12 -,15 ,03 ,01 -,29 L7 

p        ,633 ,228 ,124 ,759 ,908 ,002 

r 

 

        ,36 ,31 -,03 ,25 ,06 S1 

p         ,000 ,001 ,783 ,007 ,529 

r 

 

         ,12 ,35 ,09 ,08 S2 

p          ,208 ,000 ,338 ,389 

r 

 

          -,11 ,08 ,30 S3 

p           ,237 ,421 ,001 

r            ,13 ,03 S4 

p            ,184 ,726 

r             -,12 S5 

p             ,204  
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Πίνακας 15  Multiple Intelligences: Classroom Application (Table added by Brandy Bellamy and 

Camille Baker, 2005). Πηγή: Giles (2010). 

          ∆ασκαλο-κεντρική          Μαθητο-κεντρική 

 

Λεκτικός 

•Παρουσιάζει το περιεχόµενο 

λεκτικά. 

•Κάνει ερωτήσεις δυνατά και 

περιµένει την ανατροφοδότηση 

του µαθητή. 

•Ο µαθητής παρουσιάζει την ύλη. 

•Οι µαθητές διαβάζουν το 

περιεχόµενο και ετοιµάζουν µία 

παρουσίαση στους συµµαθητές 

τους.  

•Οι µαθητές συζητάνε για ένα 

θέµα. 

 

Κιναισθητικός 

•Χρησιµοποιεί βοηθήµατα στις 

διαλέξεις του. 

•Χρησιµοποιεί απτά 

αντικείµενα που έχουν σχέση 

µε το θέµα για να τα εξετάσουν 

οι µαθητές.  

•Κάνει επαναλήψεις 

χρησιµοποιώντας 

παραδείγµατα που σχετίζονται 

µε αθλήµατα (Πετάει την 

µπάλα σε κάποιον για να 

απαντήσει την ερώτηση) 

•Οι µαθητές ψάχνουν στο 

διαδίκτυο πληροφορίες που 

σχετίζονται µε το θέµα. 

•Οι µαθητές δηµιουργούν δικά 

τους βοηθήµατα/ στηρίγµατα 

εξηγώντας το θέµα προς 

συζήτηση (κινητά, κουτιά σκιές..) 

•Οι µαθητές δηµιουργούν δικά 

τους παιχνίδια επανάληψης 

 

Οπτικός-χωρικός 

•Όταν παρουσιάζει 

πληροφορίες χρησιµοποιεί 

οπτικά µέσα για να εξηγήσει το 

περιεχόµενο: πίνακες, 

powerpoint, κινούµενα σχέδια,  

γραφήµατα, έξυπνους πίνακες 

(smartboards), προτζέκτορες,  

•Οι µαθητές  δουλεύουν ατοµικά ή 

σε οµάδες για να δηµιουργήσουν 

τα δικά τους οπτικά µέσα που 

σχετίζονται µε τις πληροφορίες: 

µοντέλα, αφίσες, powerpoint, 

πίνακες, επεξηγηµατικές εικόνες, 

χάρτες που περιγράφουν το 

περιεχόµενο του θέµατος. 

 

 

•Κάνει ερωτήσεις-πρόκληση 

και προσπαθούν να 

κεντρίσουν το µυαλό των 

µαθητών για να αρχίσει το 

µάθηµα. 

•Κάνει λογικές συνδέσεις 

•Οι µαθητές κατηγοριοποιούν τις 

πληροφορίες  σε λογική σειρά για 

να τις οργανώσουν.  

•Οι µαθητές δηµιουργούν 

γραφήµατα ή πίνακες για να 

εξηγήσουν τις γραπτές 
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Λογικό-

µαθηµατικός 

ανάµεσα στο θέµα προς 

συζήτηση και σε πραγµατικές 

καταστάσεις για να 

απαντήσουν τα «γιατί;» 

πληροφορίες.  

 

 

Μουσικός 

 

•Βάζει µουσική στην τάξη κατά 

την διάρκεια διαλειµµάτων 

περισυλλογής και 

συγκέντρωσης.  

•∆είχνει παραδείγµατα ή 

δηµιουργεί µουσικούς ρυθµούς 

έτσι ώστε οι µαθητές µέσα από 

αυτούς να θυµούνται 

πράγµατα. 

•∆ηµιουργούν ένα τραγούδι ή 

µελωδία στο οποίο ενσωµατώνει 

αυτό που θέλουν να µάθουν. 

•Χρησιµοποιούν γνωστά 

τραγούδια για να 

αποµνηµονεύσουν τύπους, 

δεξιότητες ή περιεχόµενα τεστ. 

 

 

∆ιαπροσωπικός 

 

•Γνωρίζει την γλώσσα του 

σώµατος και τις εκφράσεις του 

προσώπου. 

•Προσφέρει βοήθεια όταν 

χρειάζεται. 

•Ενθαρρύνει την συζήτηση 

στην τάξη. 

•Ενθαρρύνει την συνεργασία 

ανάµεσα στους συνοµηλίκους.  

•Η οµαδική εργασία δυναµώνει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις.  

•Οι συνοµήλικοι παίρνουν 

αλληλοτροφοδότηση  και 

αλληλοδιδάσκονται.  

•Οι µαθητές παρουσιάζουν στην 

τάξη. 

 

Ενδοπροσωπικός 

•Ενθαρρύνει την δηµιουργία 

εφηµερίδας ως θετική µορφή 

έκφρασης. 

•Οι ατοµικές/ προσωπικές 

ερωτήσεις είναι 

καλοδεχούµενες.  

•∆ηµιουργεί ένα θετικό 

περιβάλλον. 

•Κρατάνε ηµερολόγιο/ 

δηµιουργούν εφηµερίδα.                                                    

•Κάνουν ατοµική/ προσωπική 

έρευνα για το περιεχόµενο του 

θέµατος.                                                                  

•Οι µαθητές δηµιουργούν 

προσωπικά portfolios µε τις 

εργασίες τους. 

 


