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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (1)

 Μαζεζηαθό  Σηπι  (Learning Style)

 Ο όξνο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη θάζε άηνκν έρεη έλα

κνλαδηθό, ηδηαίηεξν ηξόπν λα καζαίλεη, δει. λα ζπιιέγεη, λα

επεμεξγάδεηαη θαη λα νξγαλώλεη ηηο πιεξνθνξίεο (Felder, 1988·

Messick, 1976).

 Πεξηζζόηεξα από 70 ζεσξεηηθά κνληέια καζεζηαθώλ ζηπι.

 Πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ησλ πην δηαδνκέλσλ ζεσξεηηθώλ

κνληέισλ θαη εξγαιείσλ κέηξεζεο. (Cassidy, 2004 · Coffield et al,

2004 · Rayner & Riding, 1997 ∙ Riding & Cheema, 1991).

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (2)

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ  
ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

(Αίζθηζη)

ΣΟΥΑΣΙΚΗ  
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ

(Παπαηήπηζη)

ΑΦΗΡΗΜΔΝΗ  
ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΠΟΙΗΗ 

(κέτη)

ΔΝΔΡΓΟ  
ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΜΟ 

(Γπάζη)

Κύθινο – Σηπι 

Μάζεζεο ηνπ Kolb (1985)

Πξνζαξκνζηηθνί Απνθιίλνληεο

Σπγθιίλνληεο Αθνκνησηηθνί
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (3)

 Δηδαθηηθό Σηπι (Teaching Style)

 Τα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ

γίλνληαη εκθαλή ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν έλαο δάζθαινο δηεμάγεη

ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηόο ηνπ αλεμάξηεηα από ην δηδαθηηθό ηνπ

αληηθείκελν (Galbraith, 2004 ∙ Grasha, 1996).

 Από ηελ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθύπηεη όηη δελ ππάξρεη

έλα εληαίν θαη θνηλά απνδεθηό πιαίζην αλαθνξάο αλαθνξηθά κε ηελ

νξνινγία πεξηγξαθήο ησλ δηδαθηηθώλ ζηπι.

 Απόπεηξεο πεξηγξαθήο θαη θαηάηαμεο ησλ δηδαθηηθώλ ζηπι έρνπλ

γίλεη από ηνλ Bennett (1976), ηνπο Solomon & Kendall (1979), ηνλ

Lowman (1995) θαη ηνλ Grasha (1996).

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (4)

 Δηδαθηηθό Σηπι  (Grasha,1996, 2000, 2002)

 Τν δηδαθηηθό ζηπι απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν

αλαγθώλ, αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ δείρλνπλ νη

εθπαηδεπηηθνί ζηελ ηάμε. Tν δηδαθηηθό ζηπι είλαη πνιπδηάζηαην θαη

επεξεάδεη ην πώο νη εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο,

θαζνδεγνύλ, επηηεξνύλ ηηο εξγαζίεο θαη γεληθόηεξα αιιειεπηδξνύλ

κε ηνπο καζεηέο.

 5 ηύπνη δηδαθηηθνύ ζηπι

▪ Εηδηθόο ▪ Επίζεκε Εμνπζία

▪ Πξνζσπηθό Μνληέιν

▪ Δηεπθνιπληήο ▪ Εμνπζηνδόηεο

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (5)

 Δηδαθηηθό Σηπι  (Grasha,1996, 2000, 2002)

 Οη εθπαηδεπηέο ζπάληα εληάζζνληαη ζε κία κόλν θαηεγνξία

δηδαθηηθνύ ηύπνπ. Αληίζεηα, νη πεξηζζόηεξνη ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία

από δηάθνξνπο ηύπνπο ζε δηαθνξεηηθό βαζκό.

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή

6

ςζηάδα Γιδακηικά ηςλ

Σπζηάδα 1 Εηδηθόο/ Επίζεκε Εμνπζία

Σπζηάδα 2 Πξνζσπηθό Μνληέιν/ Εηδηθόο/ Επίζεκε Εμνπζία

Σπζηάδα 3 Δηεπθνιπληήο/ Πξνζσπηθό Μνληέιν/ Εηδηθόο

Σπζηάδα 4 Εμνπζηνδνηήο/ Δηεπθνιπληήο/ Εηδηθόο



ΕΠΙΚΟΠΗΗ  ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ  ΠΕΔΙΟΤ  (1)

 Πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηα καζεζηαθά ζηπι

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη πώο απηά είλαη ή δελ είλαη απαξαίηεην λα

ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ δηακόξθσζε ηεο δηδαθηηθήο

πξνζέγγηζεο ηνπ εθπαηδεπηή (Dunn et al, 1990 · Felder, 1995 · Reid,

1987 · Thornell, 1974 · Witkin, 1977).

 Αμηνζεκείσην έιιεηκκα ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε

κεηαμύ ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο

πξνζσπηθόηεηαο ηνπο όπσο ην καζεζηαθό ηνπο ζηπι.

 Αληίιεςε όηη νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ θαηά βάζε κε ηνλ ηξόπν πνπ

δηδάρζεθαλ νη ίδηνη ή κηκνύκελνη ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζαύκαδαλ όηαλ

ήηαλ νη ίδηνη καζεηέο (Peacock, 2001).

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΕΠΙΚΟΠΗΗ  ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ  ΠΕΔΙΟΤ  (2)

 Τάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ πξνο ηε δηεξεύλεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι, 

ηελ απνθσδηθνπνίεζή ηνπ, ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγόλησλ 

δηακόξθσζήο ηνπ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.

 Έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ 

 ζηε ζπκβαηόηεηα/αζπκβαηόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι ησλ εθπαηδεπηώλ κε 

ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηώλ (Peacock, 2001 ∙ Tubić & Hamiloğlu,  

2009 ∙ Vermunt & Verloop, 1999)

 ζηελ  επίδξαζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι ζηελ απόδνζή ησλ καζεηώλ 

(Woolfolk, 2000)

 ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εθπαηδεπηώλ θαη ηηο αηηίεο επηινγήο ηνπο 

(Behar-Horenstein, 2006 ∙ Larenas et al, 2011)

 ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθό ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηώλ ηνπο (Kassaian & Ayatollahi, 2010 ∙ Norzila et al, 2007). 
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ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ  ΣΟΧΟΙ 

 Η δηεξεύλεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι θαη ηνπ καζεζηαθνύ ηύπνπ ησλ

εθπαηδεπηηθώλ Αγγιηθήο Γιώζζαο ζηελ ειιεληθή δεκόζηα

εθπαίδεπζε.

 Η εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ αηνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (θύιν,

ειηθία, έηε ππεξεζίαο, επηπξόζζεηα πξνζόληα θαη βαζκίδα

εθπαίδεπζεο) ζην καζεζηαθό θαη δηδαθηηθό ζηπι ησλ ζπκκεηερόλησλ.

 Η δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ καζεζηαθνύ θαη ηνπ δηδαθηηθνύ

ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθώλ Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη ε δπλαηόηεηα

πξόβιεςεο ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι από ην καζεζηαθό ζηπι.

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΔΕΙΓΜΑ  (1)

 Δκπαιδεςηικοί Αγγλικήρ Γλώζζαρ (N=135)

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή

10%

90%

Φύλο

ΑΝΔΡΕ
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44%
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Ππόζθεηα Ακαδημαφκά Πποζόνηα

NAI

OXI

10

60%
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Βαθμίδα

Πρωτοβάθμια
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ΔΕΙΓΜΑ  (2)

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΔΕΙΓΜΑ  (3)

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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12



ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 12 εξσηήκαηα

 Καηάηαμε 4 επηινγώλ (1-4)

 4 ηξόπνη κάζεζεο (modes)

Εκπεηξία              Θεσξεηηθνπνίεζε

Παξαηήξεζε       Πεηξακαηηζκόο

 4 καζεζηαθά ζηπι (styles)

Απνθιίλνλ                 Σπγθιίλνλ

Πξνζαξκνζηηθό        Αθνκνησηηθό

 40 εξσηήκαηα 

 Κιίκαθα Likert – 5 ζεκείσλ

 5 δηδαθηηθά ζηπι

Εηδηθόο

Επίζεκε Εμνπζία

Πξνζσπηθό Μνληέιν

Δηεπθνιπληήο

Εμνπζηνδόηεο

Learning Style Inventory ηος 
Kolb (1985)

Teaching Style Inventory ηος     
Grasha (1996)

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - Δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κάζεζεο

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή

Σρόπος Μάθησης Μ SD

Σηνραζηηθή Παξαηήξεζε 2.81 0.61

Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε 2.65 0.59

Ελεξγόο Πεηξακαηηζκόο 2.59 0.59

Σπγθεθξηκέλε Εκπεηξία 1.93 0.73

 Η εθηελήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηόηεηεο ηνπ

εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ LSI ζηεξίδεη ηθαλνπνηεηηθά ηε ρξήζε ηνπ

(Coffield et al, 2004 · Metallidou & Platsidou, 2008) .
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - Δηεξεύλεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι

Διδακτικό στσλ Μ SD

Εηδηθόο 3.41 0.42

Επίζεκε Εμνπζία 3.19 0.46

Πξνζσπηθό Μνληέιν 3.53 0.44

Δηεπθνιπληήο 3.74 0.48

Εμνπζηνδόηεο 3.28 0.47

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ςζηάδα 3 Γιεςκολςνηήρ/ Πποζυπικό Μονηέλο/ Διδικόρ

Δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach ηθαλνπνηεηηθόο (α=0.81). 



ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - Δηεξεύλεζε ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ (1)

 Αηομικέρ διαθοπέρ υρ ππορ ηοςρ ηπόποςρ μάθηζηρ

 Οη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θαη εκπεηξόηεξνη εθπαηδεπηηθνί  

παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πξνηίκεζε πξνο ηε Σηνραζηηθή 

Παξαηήξεζε.

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνζεγγίδνπλ ηε 

κάζεζε πεξηζζόηεξν κέζσ ηεο Σπγθεθξηκέλεο Εκπεηξίαο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο πνπ 

πξνηηκνύλ ηελ Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε.

 Η πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο Αθεξεκέλεο 

Θεσξεηηθνπνίεζεο πξνηηκάηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

θαηέρνπλ επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδώλ.  

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - Δηεξεύλεζε ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ (2)

 Αηομικέρ διαθοπέρ υρ ππορ ηα διδακηικά ζηςλ

 Οη εθπαηδεπηηθνί κε πεξηζζόηεξε πξνϋπεξεζία παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξε πξνηίκεζε πξνο ηα ζηπι ηνπ Εηδηθνύ θαη ηνπ 

Πξνζσπηθνύ Μνληέινπ.

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο ρξεζηκνπνηνύλ ην ζηπι ηνπ 

Πξνζσπηθνύ Μνληέινπ πεξηζζόηεξν από εθείλνπο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο.

 Δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ.

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – Σρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ηξόπνπο  

κάζεζεο θαη ζηα δηδαθηηθά ζηπι

ςγκεκπιμένη

Δμπειπία

ηοσαζηική

Παπαηήπηζη

Αθηπημένη 

Θευπηηικοποίηζη

Δνεπγόρ 

Πειπαμαηιζμόρ

Διδικόρ -,088 ,059 ,169* -,123

Δπίζημη Δξοςζία -,172* ,060 ,220* -,071

Πποζυπικό Μονηέλο -,105 ,042 ,030 ,058

Γιεςκολςνηήρ ,200* -,060 -,318** ,135

Δξοςζιοδόηηρ ,124 -,089 -,155 ,094

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ – Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

δηδαθηηθνύ ζηπι

 Αναλύζειρ πολλαπλήρ παλινδπόμηζηρ

 Δηαπηζηώζεθε όηη ε ρξήζε ηεο Αθεξεκέλεο Θεσξεηηθνπνίεζεο σο

ηξόπνπ κάζεζεο απνηειεί πξνβιεπηηθό παξάγνληα γηα ην δηδαθηηθό

ζηπι ηνπ Εηδηθνύ (beta= .169, t=1.97) θαη ηεο Επίζεκεο Εμνπζίαο

(beta= .220, t=2.59).

 Επίζεο, ε ρξήζε ηεο Αθεξεκέλεο Θεσξεηηθνπνίεζεο ζπκβάιιεη

αξλεηηθά ζηελ πξόβιεςε ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι ηνπ Δηεπθνιπληή

(beta= - .318, t=-3.86).

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΤΖΗΣΗΗ  (1)

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνύλ λα πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε θπξίσο

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηνπ ζηνραζκνύ πξνο έλα επξύηεξν

ελλνηνινγηθό πιαίζην (Μεηαιιίδνπ & Πιαηζίδνπ, 2004).

H θαηνρή πξόζζεησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνηίκεζε

πξνο ηελ Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε (Clarke et al, 2010).

Επηθξαηέζηεξα δηδαθηηθά ζηπι:

Δηεπθνιπληήο, Πξνζσπηθό Μνληέιν, Εηδηθόο (Larenas et al, 2011).

Αληηζηνηρία κε ηε Σπζηάδα 3 ηνπ Grasha.

Οη εκπεηξόηεξνη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνύλ πεξηζζόηεξν

δαζθαινθεληξηθά δηδαθηηθά ζηπι (Εηδηθόο, Πξνζσπηθό Μνληέιν)

(Larenas et al, 2011).
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ΤΖΗΣΗΗ  (2)

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή

Τν ζηπι ηνπ Πξνζσπηθνύ Μνληέινπ πξνηηκάηαη από ηνπο

εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξσηνβάζκηαο πνπ απεπζύλνληαη ζε καζεηέο

κηθξόηεξεο ειηθίαο.

Δελ δηαπηζηώζεθαλ αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θύιν.

Αδύλαην λα εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνλ

παξάγνληα ηνπ θύινπ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ζηνλ αξηζκό

αλδξώλ-γπλαηθώλ. Παξόκνην θαηλόκελν ζε έξεπλεο ζε άιιεο ρώξεο

(Clarke et al, 2010 ∙ Larenas et al, 2011∙ Rosenfeld & Rosenfeld, 2006).

Η Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε σο ηξόπνο κάζεζεο απνηειεί

πξνβιεπηηθό παξάγνληα ησλ δηδαθηηθώλ ζηπι ηνπ Εηδηθνύ, ηεο

Επίζεκεο Εμνπζίαο θαη ηνπ Δηεπθνιπληή.
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

 Η αλάγθε ηεο δηδαζθαιίαο λα πεξηιακβάλεη δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαη

ηερληθέο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην ζύλνιν ησλ καζεζηαθώλ

αλαγθώλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ καζεηώλ θαζηζηά ρξήζηκε ηε

δηεξεύλεζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηπι θαη ησλ πεγώλ δηακόξθσζεο ηνπο.

 Η δηεξεύλεζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ

θαηά ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζα ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε

ηεο απηνεπίγλσζεο ηνπο.

 Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνύλ λα απνδεηρηνύλ σθέιηκα ζηε

θάζε ηνπ αλαζηνραζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πάλσ ζηελ

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο κέζα

από ηελ επίγλσζε ελόο λένπ πιαηζίνπ.

Σπαηίδνγινπ Παξαζθεπή
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ΣΟ ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΣΤΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ: 
ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ, ΑΣΟΜΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ, ΑΛΛΗΛΟΤΥΕΣΙΕΙ
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