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Π ε ξ ί ι ε ς ε 

Σν καζεζηαθφ ζηπι απνηειεί πεδίν κειέηεο ηα ηειεπηαία 40 πεξίπνπ ρξφληα 

θαη έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θπξίσο ζην βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ/ζπνπδαζηψλ. 

Απμαλφκελν ελδηαθέξνλ εθδειψλεηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

αλαζηνραζκνχ θαη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ. Ζ 

πξσηνηππία ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηφζν γηα ηα ειιεληθά φζν θαη γηα ηα 

δηεζλή δεδνκέλα, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 135 εθπαηδεπηηθνχο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο ηεο δεκφζηαο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ θαη ηνπ 

δηδαθηηθνχ ηνπο ζηπι είλαη ηα Learning Style Inventory (version 3.1) ηνπ Kolb 

(1985) θαη Teaching Styles Inventory (version 3.0) ηνπ Grasha (1996) 

αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αθνινπζεί ηε ηνραζηηθή Παξαηήξεζε σο πξνηηκψκελν ηξφπν πξφζιεςεο 

ηεο γλψζεο αθνινπζνχκελε απφ ηελ Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε σο ηξφπν 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν δηδαθηηθφ ζηπι πνπ θπξηαξρεί είλαη ηνπ 

Γηεπθνιπληή. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε 

ζπζρεηίδεηαη θαη απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ, 

ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ Γηεπθνιπληή. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά : Μαζεζηαθφ ζηπι, Γηδαθηηθφ ζηπι, Δθπαηδεπηηθνί,  Αγγιηθή 

Γιψζζα 
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A b s t r a c t 

Learning styles have been a popular field of study for the last 40 years and 

researchers have mainly focused on students’ learning style and its degree of 

influence on the learning process. Recently, there has been a growing interest 

in investigating teachers' learning styles with a view to promote their self-

reflection and enhance their understanding of individual needs. The originality 

of this study, both for Greek and international standards, lies in the fact that it 

attempts to investigate the influence of teachers’ learning styles on their 

teaching. The sample consists of 135 English Language teachers working in 

primary and secondary schools in Greece. The questionnaires used for the 

collection of data were the Learning Style Inventory, version 3.1 (Kolb, 1985) 

and the Teaching Styles Inventory, version 3.0 (Grasha, 1996).  Results have 

shown that the majority of teachers use the modes of Reflective Observation 

when acquiring knowledge and Abstract Conceptualization when processing 

information. The dominant teaching style is that of Facilitator. It was also 

found that Abstract Conceptualization correlates with and can predict the 

Expert, Formal Authority and Facilitator teaching styles. 

 

Keywords: Learning style, Teaching style, Teachers, English Language   
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Δ Ι  Α Γ Ω Γ Η 

 
 

Απφ ηελ εηζαγσγή ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζην δεκφζην ζρνιείν κέρξη ζήκεξα 

ππήξμαλ πνιιέο αιιαγέο ηφζν ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη 

ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ζε φιεο απηέο ηηο 

αιιαγέο ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο πνπ έπξεπε θάζε θνξά λα εθαξκφζεη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη λα πξνζαξκφζεη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ ζηηο 

εθάζηνηε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ. 

Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαιείηαη 

λα παξέκβεη ζην θνηλσληθό επίπεδν, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

πνιηηψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ, ζην νηθνλνκηθό επίπεδν, ζηεξίδνληαο 

ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, θαη ζην πνιηηηθό επίπεδν, 

πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζπλείδεζεο, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ εληαίνπ παγθφζκηνπ ηνπίνπ θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κέζα ζε 

απηφ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο απνδεηθλχεηαη 

ηδηαίηεξα πεξίπινθνο θαζψο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηνπο παξαπάλσ 

ζηφρνπο αθνινπζψληαο ηηο ηξέρνπζεο κεζνδνινγηθέο εμειίμεηο θαη  

απεπζπλφκελνο ζε έλα θνηλφ καζεηψλ νινέλα πην αλνκνηνγελέο ζε φηη αθνξά 

ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ ππφβαζξν. 

 Ζ αλνκνηνγέλεηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ζε φηη αθνξά ηα πνιηηηζκηθά ή ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ απνηειεί ζπρλφ αληηθείκελν κειέηεο. 

Μία καηηά κφλν ζηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηή γηα λα αληηιεθζεί 

θαλείο ηελ πιεζψξα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

θαη ηελ επίδξαζε ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ θαζεγεηή ζε απηνχο. 

Ωζηφζν, ε βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεηαη θησρή έσο αλχπαξθηε ζε φηη αθνξά 

ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο (φπσο 

ην καζεζηαθφ ζηπι) ηνπ θαζεγεηή ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 

ηνπ.   

Ζ εξγαζία κνπ σο θαζεγήηξηα Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηε δεκφζηα 

εθπαίδεπζε δελ απνηέιεζε κφλν ην έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα έξεπλα αιιά 

θαζφξηζε επίζεο ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ06 Αγγιηθήο Γιψζζαο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη ην καζεζηαθφ ζηπι σο αηνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη αλαδεηά ηπρφλ ζρέζε ηνπ κε ην ζηπι 

δηδαζθαιίαο. Παξνπζηάδεη πξσηνηππία ηφζν γηα ηα ειιεληθά φζν θαη γηα ηα 

δηεζλή δεδνκέλα γηα δχν ιφγνπο: α) εζηηάδεη ζην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη φρη ησλ καζεηψλ θαη β) δηεξεπλά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

επεξεάδεηαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηή απφ ην καζεζηαθφ ηνπ 

ζηπι έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν 

κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα πξνζαξκφδεηαη ζε αιιαγέο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ ηνπ επηβάιινληαη. Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ επξχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι θαη φηη ζα απνηειέζεη ηελ αξρή γηα κειινληηθή 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ δηακφξθσζήο ηνπ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηφ-επίγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηδαθηηθέο ηνπο 

επηινγέο. 

  Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

εξεπλεηηθφ. ην ζεσξεηηθφ κέξνο παξνπζηάδνληαη πξψηα ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγγιηθήο 

Γιψζζαο ζην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν θαη ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα 

ζε απηφ. Έπεηηα, παξαηίζεηαη κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζεσξηψλ θαη κνληέισλ θαη ησλ ζεσξηψλ δηδαζθαιίαο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί 

έσο ζήκεξα. Ηδηαίηεξε εζηίαζε απνδίδεηαη ζηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ David 

Kolb θαη ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν δηδαθηηθψλ ζηπι ηνπ Antony Grasha πνπ 

απνηεινχλ αληίζηνηρα ηε βάζε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ θαη ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο θιείλεη 

κε κία επηζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ηα ζηπι κάζεζεο 

θαη δηδαζθαιίαο.  

 ην εξεπλεηηθφ κέξνο πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία 

δηεμάρζεθε ε παξνχζα έξεπλα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ηεο ζηφρνπο. Αθνινπζεί ε 

ζπδήηεζε θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε δηαηχπσζε 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ.   
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ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ  ΜΔΡΟ 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Η Αγγιηθή Γιώζζα ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε 

 

1.1.  Η ζέζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο ζην Διιεληθό δεκόζην ζρνιείν  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, αλαπηχζζεη 

εληαία γισζζηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κε ηνπο 

αθφινπζνπο ζηφρνπο (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, 2001): 

 ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πινχζηαο θιεξνλνκηάο ησλ 

πνηθίισλ  γισζζψλ θαη πνιηηηζκψλ ηεο Δπξψπεο 

 ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλαιιαγήο κεηαμχ 

Δπξσπαίσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη ηεο αληαιιαγήο ηδεψλ.  

 ηελ αλάπηπμε θνηλψλ αξρψλ δηδαζθαιίαο, εθκάζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο γιψζζαο βαζηζκέλσλ ζηε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη 

ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

 ηελ πξνψζεζε ηεο «πνιιαπινγισζζίαο» ζηε ζέζε ηεο 

πνιπγισζζίαο – κίαο λέαο έλλνηαο πνπ, θαηά ην Κνηλφ Δπξσπατθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο (βι. παξαθάησ), αλαθέξεηαη ζηε δηεπξπκέλε 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε  πνπ πηνζεηεί ην άηνκν φηαλ καζαίλεη κία 

ή πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο αιιά «δε δηαηεξεί απηέο ηηο γιψζζεο 

θαη ηνπο πνιηηηζκνχο ζε απζηεξά δηαρσξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ λνπ, 

αιιά, αληίζεηα, ζπλαξκνινγεί κηα επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ζηελ 

νπνία ζπλεηζθέξεη νιφθιεξε ε γισζζηθή γλψζε θαη εκπεηξία θαη 

ζηελ νπνία νη γιψζζεο αιιεινζρεηίδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ» 

(Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, 2001, ζει.4). 

Σν Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε Γιψζζα (Common 

European Framework of Reference for Languages) απνηειεί έθδνζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ παξέρεη κηα θνηλή βάζε πεξηγξαθήο 
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γισζζηθψλ ζθνπψλ, πεξηερνκέλσλ, κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο 

ζηελ Δπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζψλ 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γισζζηθήο εθκάζεζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ζηηο ρψξεο-κέιε πξνο ράξηλ ηεο κεγαιχηεξεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηεζλνχο επηθνηλσλίαο, ηεο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηεο βαζχηεξεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο (Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο, 2001).  

Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε πσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ε Αγγιηθή γιψζζα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε πνιινχο ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο. Παξάγνληεο φπσο ε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε πνιππνιηηηζκηθή ζχλζεζε ησλ επξσπατθψλ 

θνηλσληψλ, ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ε παγθνζκηνπνίεζε, ε 

ειεχζεξε θπθινθνξία αηφκσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ απαζρφιεζεο δηακνξθψλνπλ έλα λέν πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ε θαιή γλψζε μέλσλ γισζζψλ απνηειεί φρη απιψο πξνζφλ αιιά 

αλαγθαηφηεηα. Ηδηαίηεξα ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε θαη εξγαιείν γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο 

ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο αιιά θαη γηα λα έρεη πην γξήγνξε 

θαη άκεζε πξφζβαζε ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ 

ππάξρνπλ δηεζλψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

πλεπψο, ε εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε πςειφ επίπεδν θαη ε 

πηζηνπνίεζή ηεο είλαη αλαγθαία γηα ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο θαη εξγαδφκελνπο.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο, ην Γεκφζην ζρνιείν νθείιεη πιένλ λα πξνζθέξεη ζε φινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο κίαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο 

γιψζζαο ζε πνιχ θαιφ, αλ φρη άξηζην, επίπεδν. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

θαη ζην βαζκφ πνπ ε εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ ζπλδέζεθε κε ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα δηεζλή επηθνηλσλία, ε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζηα 

Διιεληθά δεκφζηα ζρνιεία επεθηάζεθε, κε απνηέιεζκα ν ρξφλνο πνπ 

αθηεξψλεηαη ζην κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα εκθαλίδεη κηα απμεηηθή πνξεία. 

πγθεθξηκέλα, ζηε ρψξα καο ε αγγιηθή γιψζζα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε 

θνξά  ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 θαη γηα ηα 

επφκελα ρξφληα δηδάζθεηαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ελαιιαθηηθά κε ηε 
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γαιιηθή. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο μέλεο γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ 

ζεζκνζεηείηαη επίζεκα ηo 1985 κε ην N.1566/19851  αιιά ηίζεηαη ζε εθαξκνγή 

ην 1987 νπφηε εηζάγεηαη ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ ζε πηινηηθή βάζε ζηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ. Σν 1993 ε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 

θαζηεξψλεηαη απφ ηε Γ΄ ηάμε ζε φια ηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο ρψξαο, εθηφο 

απφ ηα νιηγνζέζηα θαζψο δελ είλαη εθηθηφ λα δηνξηζηεί εθπαηδεπηηθφο Αγγιηθήο 

ζε απηά επεηδή είλαη αδχλαηνλ λα ζπκπιεξψλεη πιήξεο σξάξην. Έηζη, γηα ηα 

1ζέζηα, 2ζέζηα θαη 3ζέζηα ζρνιεία, ηα νπνία θαηά θαλφλα βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο ή δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, πξνσζείηαη ε ιχζε ηεο εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο. Σειηθά, ην 2001 εγθξίλεηαη ε εηζαγσγή ησλ 

αγγιηθψλ ζηε Γ΄ Γεκνηηθνχ απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (ππ' αξηζ. 7/2001 

Πξάμε ηνπ Σκήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο). 

Αθνινπζψληαο ηηο θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο γισζζηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε μελφγισζζε 

εθπαίδεπζε, θαη ηδηαίηεξα ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο, εληζρχεηαη 

πεξαηηέξσ ζην «Νέν ρνιείν» (2007) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»2 ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζε φια ηα επίπεδα. Έηζη,  

ζρεδηάδεηαη έλα νινθιεξσκέλν ζπλεθηηθφ έξγν ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. ην πιαίζην απηνχ ηνπ έξγνπ, 

εθπνλείηαη έλα λέν, εληαίν πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ηίηιν «Γηαθνξνπνηεκέλε 

μελφγισζζε εθπαίδεπζε γηα ην ρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα», κε ζηφρν ηε ζπλνρή 

θαη ζπλέπεηα ζηελ πξνζθεξφκελε γλψζε γηα φιεο ηηο μέλεο γιψζζεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη γηα φια ηα ζηάδηα εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ, γπκλάζην θαη ιχθεην). 

εκαληηθά ζηνηρεία ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πηνζέηεζε πξνζεγγίζεσλ 

πνπ πξνηξέπνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ε δηδαζθαιία ζην επίπεδν ησλ γισζζηθψλ γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ (Γελδξηλνχ, 2010).  

χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Πξάμεο «Νέεο  Πνιηηηθέο Ξελφγισζζεο  Δθπαίδεπζεο 

                                                           
1
  ΦΔΚ  Α΄ 167/1985 

2
 Δγθξίζεθε κε ηελ αξ. Δ(2007)5634/16-11-07 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. Δ(2011)8228/18-11-11 

Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 
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ζην ρνιείν: Ζ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο ζε πξψηκε παηδηθή ειηθία» ε 

δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ζηελ Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ εηζάγεηαη πηινηηθά ζε 800 

νινήκεξα ζρνιεία ηεο ρψξαο3 απφ ην 2010. Δπνκέλσο, κε ην δεδνκέλν φηη 

απηή ηε ζηηγκή ε αγγιηθή γιψζζα δηδάζθεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ 

θαη ηνπ ιπθείνπ, έλαο αξηζκφο καζεηψλ μεθηλά ηελ εθκάζεζε ζηε Α΄ δεκνηηθνχ 

θαη ζπλερίδεη επί δψδεθα ζπλαπηά έηε, δειαδή κέρξη ηελ απνθνίηεζε απφ ην 

ιχθεην. Ο Πίλαθαο 1.1. παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο ψξεο αλά εβδνκάδα πνπ 

θαηαιακβάλεη ην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ησλ 

δεκφζησλ ζρνιείσλ. 

 

Πίλαθαο 1.1.  Ζ δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη   

                      Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 

    ΧΟΛΕΙΑ  Ε.Α.Ε.Π.  ΧΟΛΕΙΑ  ΧΩΡΙ  Ε.Α.Ε.Π. 

Γ
Ζ

Μ
Ο

Σ
ΗΚ

Ο
 

Αϋ  2  ϊρεσ/εβδομάδα   

Βϋ 2  ϊρεσ/εβδομάδα   

Γϋ 4  ϊρεσ/εβδομάδα 3  ϊρεσ/εβδομάδα 

Δϋ 4 ϊρεσ/ εβδομάδα 3  ϊρεσ/εβδομάδα 

Εϋ 4 ϊρεσ/ εβδομάδα 3  ϊρεσ/εβδομάδα 

Σϋ 4 ϊρεσ/ εβδομάδα 3  ϊρεσ/εβδομάδα 

Γ
Τ

Μ
Ν

Α


ΗΟ
 

Αϋ  3  ϊρεσ/εβδομάδα 

Βϋ 2  ϊρεσ/εβδομάδα 

Γϋ 2  ϊρεσ/εβδομάδα 

Λ
Τ

Κ
Δ

ΗΟ
 Αϋ  3  ϊρεσ/εβδομάδα 

Βϋ 2  ϊρεσ/εβδομάδα 

Γϋ 2  ϊρεσ/εβδομάδα 

 

 

 

 

                                                           
3 Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΔΚ 804 /9-6-2010, η. Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Οξηζκφο 800 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα». 
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1.2.  Η δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιώζζαο 

Ζ δηδαθηηθή ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηελ Διιάδα αθνινπζεί ηηο δηεζλείο εμειίμεηο 

ζην ρψξν ηεο εθαξκνζκέλεο γισζζνινγίαο ε νπνία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη 

νπζηαζηηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄50. Μέρξη ηφηε ε εθκάζεζε κίαο μέλεο 

γιψζζαο ζπλδεφηαλ κε ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ, ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα εληξπθά ζηα ινγνηερληθά θείκελα ελφο δηαθνξεηηθνχ ιανχ θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε. Ωζηφζν, ηελ επνρή εθείλε αιιάδεη ε εζηίαζε 

αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ θαη ε 

μελφγισζζε εθπαίδεπζε απνθηά πεξηζζφηεξν εκπνξηθφ θαη πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα. Σν δεηνχκελν πιένλ είλαη ε απφθηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζε κία ή δχν μέλεο γιψζζεο δηεζλνχο θχξνπο. ε 

απηφ ην πιαίζην, ε γξακκαηηθν-κεηαθξαζηηθή κέζνδνο, πνπ θπξηαξρνχζε έσο 

ηφηε θαη επηθεληξσλφηαλ ζηα ηππηθά γξακκαηηθν-ζπληαθηηθά ζηνηρεία ηεο 

γιψζζαο, εγθαηαιείπεηαη θαη, γηα ηηο δχν επφκελεο δεθαεηίεο, αθνινπζνχληαη 

δχν λέεο πξνζεγγίζεηο: ε νπηηθναθνπζηηθή  θαη ε γλσζηαθή.  

πγθεθξηκέλα, ε νπηηθναθνπζηηθή πξνζέγγηζε, κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ, πξέζβεπε φηη ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο 

ζπλεπάγεηαη ηε ξχζκηζε ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή κε ζηφρν 

ηελ πξνζέγγηζε εθείλεο ηνπ θπζηθνχ νκηιεηή ηεο γιψζζαο-ζηφρνπ. Ζ 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζηεξηδφηαλ ζηε κεραληζηηθή άζθεζε θαη ζηε ζπλερή 

επαλάιεςε θαη ε βαζηθή πξνζδνθία ήηαλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γιψζζα-ζηφρν απηφκαηα ρσξίο πξνεγνχκελε ζθέςε (Γελδξηλνχ, 2001∙  

Larsen-Freeman, 1986). 

Αληίζηνηρεο νπηηθήο ήηαλ θαη ε γλσζηαθή πξνζέγγηζε απφ ηελ άπνςε φηη 

θαη απηή επηθεληξσλφηαλ ζην ζχζηεκα κνξθνινγηθψλ, ζπληαθηηθψλ θαη 

ζεκαζηνινγηθψλ θαλφλσλ θαη ζηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζεηή. Σν 

δηδαθηηθφ πιηθφ θαηαζθεπαδφηαλ έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία πνπ ζα απνηεινχζαλ  θάζε θνξά αληηθείκελν κειέηεο θαη ε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αθνινπζνχζε κηα ζεηξά 

θαηάηαμεο απφ ηα εχθνια πξνο ηα δχζθνια, κε βάζε ηελ αληίιεςε φηη ε μέλε 

γιψζζα απνηειεί έλα εληαίν ζχζηεκα γισζζηθψλ θαλφλσλ (Γελδξηλνχ, 2001). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80, γίλεηαη κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ζην ρψξν ηεο 

μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε,  ε νπνία 



15 
 

κεηαζέηεη ην βάξνο ηεο δηδαζθαιίαο  ζηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

γιψζζαο, δειαδή ζηηο γισζζηθέο πξάμεηο πνπ επηηεινχλ νη θπζηθνί νκηιεηέο 

ηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Σνθαηιίδνπ, 1986). Κη ελψ αλαγλσξίδεη φηη νη 

γξακκαηηθέο δνκέο θαη ην ιεμηιφγην είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ 

εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο, πξεζβεχεη παξάιιεια φηη ε επηθνηλσλία 

ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο αλάκεζα ζηνπο 

νκηιεηέο θαη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία 

ηεο. Δπνκέλσο, δελ αξθεί νη καζεηέο λα μέξνπλ ηνπο θαλφλεο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο αλ δελ είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα (Larsen-

Freeman, 1986).  Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη πιένλ ζηηο θνηλσλην-γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ε δηδαθηηθή χιε εζηηάδεη ζε ξεαιηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θπζηθνί νκηιεηέο εθθξάδνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα ηεο 

γιψζζαο - ζηφρνπ.  

Ζ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε δελ αληηζηνηρεί ζε κία απηνηειή κέζνδν.  

Αληίζεηα, ζπλδπάδεη κία πνηθηιία απφ δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο απφ 

παιαηφηεξεο γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ωζηφζν, ην ζεσξεηηθφ ηεο 

ππφβαζξν θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ νδήγεζαλ ζηελ 

πηνζέηεζε πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθώλ πξαθηηθψλ,  θαζψο ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ  βαζηδφηαλ ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο 

ζηηο νπνίεο πξνβιεπφηαλ φηη νη καζεηέο ζα θιεζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Σν 

γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο θαη εηδηθφηεξα ηεο αγγιηθήο 

άξρηζε λα απνθηά καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ζπλεπαγφηαλ αιιαγέο ζε 

ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο ζηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ζην ξφιν ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ζρέζε ηνπ/ηεο κε ηνπο καζεηέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο (Γελδξηλνχ, 1987).  

  Γηεπξχλνληαο ηνλ καζεηνθεληξηθφ άμνλα ηεο επηθνηλσληαθήο 

πξνζέγγηζεο, ε εθπαηδεπηηθή ζεσξία εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Έηζη εκθαλίζηεθε ην ξεχκα ηεο πξννδεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνσζψληαο 

ηελ εκπεηξηθή / βησκαηηθή  πξνζέγγηζε ζηε γλψζε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

είλαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο κέζσ ηεο παξνρήο ησλ 

θαηάιιεισλ εκπεηξηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηή. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο 

εκπιέθνληαη ζε καζεζηαθέο, επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο (tasks, projects) 



16 
 

πνπ απαηηνχλ απφ απηνχο ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη πξφηεξεο γλψζεηο, λα 

ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη λα αζθνχλ θξηηηθή, λα αληινχλ πιεξνθνξίεο απφ 

πξσηνγελείο πεγέο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ. 

Με επίθεληξν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ (Α.Π..) γηα ηα καζήκαηα - γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ αλαζεσξήζεθαλ ην 2003 εηζήγαλ πνιιέο θαηλνηνκίεο γηα ηα 

δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Απηή πξνζδηνξίδεηαη σο ε ζθαηξηθή αλάιπζε θαη 

θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ κέζα απφ ηε δηαζχλδεζε δηάθνξσλ 

γλσζηηθψλ αληηθείκελσλ, κε ζηφρν ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. ην πιαίζην ηνπ Γ.Δ.Π.Π.. γηα ηηο μέλεο 

γιψζζεο θαη ηνπ Α.Π.. γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, αλαθέξεηαη 

σο βαζηθφο ζηφρνο ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ψζηε 

λα επηθνηλσλνχλ θαη λα δξνπλ κέζα ζε δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα4. Ζ αλάπηπμε απηή επηηπγράλεηαη φηαλ ε επεμεξγαζία ελφο 

δηδαθηηθνχ ζέκαηνο ζπλδπάδεη, πέξα απφ ηε ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο, θαη 

γλψζεηο απφ άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα.  

ε θάπνηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο (π.ρ. Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

εθαξκφδεηαη ε πξνζέγγηζε CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν εθκάζεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ην πεξηερφκελν σο κέζν εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ελφο κε γισζζηθνχ καζήκαηνο κέζσ κηαο μέλεο γιψζζαο. Ζ 

δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο ή ηεο γεσγξαθίαο ζηα γαιιηθά γηα παξάδεηγκα, 

ζεσξείηαη φηη πξνσζεί ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο θαη νδεγεί 

ζηελ άξηζηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο εθφζνλ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχλ άκεζα 

θαη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ρξήζηκεο θαη γηα ηελ ππφινηπε δσή 

ηνπο.  Άιισζηε, βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο 

                                                           
4
 Γ.Δ.Π.Π.. μέλσλ γισζζψλ θαη Α.Π.. αγγιηθήο γιψζζαο ζην site :  

  http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 
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πνιίηεο ηεο είλαη ε αλάπηπμε πνιππνιηηηζκηθνχ ήζνπο θαη επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα δνπλ θαη λα θηλνχληαη ζε 

πνιπγισζζηθά πεξηβάιινληα (Γελδξηλνχ, 2001). 

Μία πξνζέγγηζε πνπ έρεη θάλεη πξφζθαηα ηελ εκθάληζή ηεο είλαη ε 

δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία έρεη 

ηε βάζε ηεο ζηελ αληίιεςε φηη ε γιψζζα απνηειεί ζεκείν επαθήο κε άιινπο 

ιανχο θαη πνιηηηζκνχο. Δπνκέλσο, βαζηθή επηδίσμε ζηε δηδαζθαιία μέλσλ 

γισζζψλ είλαη ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο–ζηφρνπ σο πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν 

ελφο ιανχ πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ αιιά φρη αλψηεξν ή θαηψηεξν θάπνηνπ 

άιινπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή θαίλεηαη λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο πνιχγισζζεο θαη πνιππνιηηηζκηθήο 

Δπξψπεο, σζηφζν,  ζηελ πξάμε, απνδεηθλχεηαη φηη δελ επηηπγράλεηαη πάληα ε 

ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ «ηζρπξψλ» θαη «αζζελψλ» γισζζψλ θαη 

πνιηηηζκψλ5. 

  

 

1.3.  Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Αγγιηθήο Γιώζζαο 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

πνπ εκθαλίζηεθαλ κέρξη ζήκεξα ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, είλαη 

πξνθαλέο φηη ν εθπαηδεπηηθφο-δηδάζθσλ ηεο μελφγισζζεο ηάμεο θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζε πνηθίινπο ξφινπο αλάινγα κε ηελ θπξίαξρε πξνζέγγηζε ηεο 

θάζε επνρήο. Ηδηαίηεξα ν εθπαηδεπηηθφο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, πνπ είλαη ε 

παιαηφηεξα δηδαζθφκελε ζην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν, έρεη θιεζεί 

επαλεηιεκκέλα ζην παξειζφλ λα αληαπεμέιζεη ζε αιιαγέο εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ 

κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαη ηνλ ξφιν ηνπ κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο 

αλάινγα κε ηηο επηηαγέο ηεο εθάζηνηε θπξίαξρεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο.  

 ήκεξα, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο μέλεο (αγγιηθήο) γιψζζαο 

απνθηά λέα δπλακηθή θαζψο θαιείηαη λα θηλεζεί ζε πνιιά επίπεδα θαη, κε 

βάζε ηε κέζνδν ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

                                                           
5
 Βι.  Γελδξηλνχ  ζηνλ Δγθπθινπαηδηθφ Οδεγφ γηα ηε Γιψζζα     

   http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/odigos_n.htm 
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θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Δθφζνλ, ινηπφλ, ε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο εζηηάδεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο σο εξγαιείνπ 

θνηλσληθήο δξάζεο θαη ν επηθνηλσληαθφο ιφγνο απνηειεί πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα, ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα αθνινπζήζεη δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζα δψζνπλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο – πξνζνκνηψζεηο απζεληηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιειεπίδξαζεο 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαηάιιεια γισζζηθά κέζα γηα λα επηηεπρζεί ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ζ επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γίλεηαη 

αλάινγα κε ην πεξηερφκελν πξνο δηδαζθαιία (γλψζεηο ή δεμηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο), ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηε ζχλζεζε 

ηεο ηάμεο θαη ζπγθεθξηκέλα α) ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, β) ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

αλάγθεο, γ) ην καζεζηαθφ ηνπο ηχπν, δ) ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ε) 

ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπο (Καγθά, 2004). Παξφιν πνπ ε επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε απνηειεί ηε βάζε ζην δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε 

αλάγθε λα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά 

νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε δηαθφξσλ άιισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο  (αθφκε θαη 

πνιχ παξαδνζηαθψλ φπσο ε επαλάιεςε ή ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο), 

ζηελ ελαιιαγή ηερληθψλ (γξακκαηηθέο αζθήζεηο, projects, θηι) θαη ζηε ρξήζε 

επνπηηθψλ κέζσλ (εηθφλεο, αθίζεο, video, θηι). 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν εθπαηδεπηηθφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο  

νθείιεη λα αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαλνεί ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή 

θαη λα επηδεηθλχεη ηελ απαξαίηεηε εηνηκφηεηα θαη επειημία, ψζηε ε δηδαζθαιία 

ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο δελ απνηειεί πηα απνθιεηζηηθή πεγή γλψζεσλ, αιιά θαζνδεγεί, 

ζπκβνπιεχεη, δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο πξνο ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο. Με δεδνκέλν φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή, πεξηζζφηεξν 

απφ θάζε άιιε θνξά, νη ζρνιηθέο ηάμεηο παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιε 

αλνκνηνκνξθία (κε καζεηέο απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο, κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, καζεηέο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα, θ.α.) θξίλεηαη 

απαξαίηεην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ελεκεξψλεηαη αδηάιεηπηα γηα ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ θαη λα  δηεπξχλεη ζπλερψο ην ξεπεξηφξην ηνπ ζε δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο.  
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 Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ αληηκεησπίδεη ηε δηδαζθαιία σο κία δηα βίνπ 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζεκαζία ηεο δηθήο ηνπ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηδαθηηθήο θαη ηεο παηδαγσγηθήο ζηνράδεηαη πάλσ ζηε δηδαθηηθή ηνπ 

πξαθηηθή, δελ θνβάηαη λα ακθηζβεηήζεη ηηο κεζφδνπο ηνπ θαη λα αλαξσηεζεί 

γηα ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ. Ζ επίγλσζε ηνπ 

καζεζηαθνχ ηνπ ζηπι εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαξθνχο 

ελδνζθφπεζεο κε ζθνπφ ηελ απηνβειηίσζε.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2 

Μαζεζηαθά ζηπι 

 

2.1.  Οξηζκόο ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι 

ε γεληθέο γξακκέο, ην καζεζηαθφ ζηπι (learning style) είλαη “ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ηα άηνκα επηιέγνπλ ή έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνζεγγίδνπλ κία καζεζηαθή 

εκπεηξία” (Cassidy, 2004, ζει.420). Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ 

καζεζηαθψλ ζηπι είλαη ελεξγή θαη ζπλερήο ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο 

ηνπιάρηζηνλ – αλ θαη νη απαξρέο ηεο ηδέαο ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι αληρλεχνληαη 

αθφκε πην πίζσ ζην παξειζφλ. Καηά ηε δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ εηψλ, ην 

ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε έληαζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην  

ζπγθεθξηκέλν πεδίν είραλ αξθεηέο δηαθπκάλζεηο, σζηφζν, ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα γλσξίδνπλ κία ζεκαληηθή άλνδν αγγίδνληαο κάιηζηα δηάθνξνπο 

γλσζηηθνχο ηνκείο εθηφο απφ ηελ ςπρνινγία φπσο ε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, 

ε εθπαίδεπζε γηαηξψλ θαη λνζειεπηψλ θαη φια ηα επίπεδα θαη κνξθέο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο (Cassidy, 2004). 

 ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί ηνπ καζεζηαθνχ 

ζηπι (Μ) κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο: 

 Σα Μ είλαη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη θπζηνινγηθά    

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ απνηεινχλ κία ζρεηηθά 

ζηαζεξή έλδεημε γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη εθπαηδεπφκελνη αληηιακβάλνληαη 

θαη ρεηξίδνληαη ην πεξηβάιινλ σο πεγή γλψζεο (Keefe, 1987). 

 To Μ κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ελφο αηφκνπ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν 

κάζεζεο (Honey & Mumford, 1992). 

 To Μ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάζε εθπαηδεπφκελνο μεθηλά λα 

επηθεληξψλεηαη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα απνζεθεχεη λέεο θαη δχζθνιεο 

πιεξνθνξίεο (Dunn et al, 1994). 

 Σν Μ είλαη ε πξνηηκψκελε πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ ζηελ νξγάλσζε 

θαη ζηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ (Riding & Rayner, 1998). 

 To Μ είλαη ε πξνζσπηθή πξνδηάζεζε πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ καζεηή λα απνθηά πιεξνθνξίεο, λα αιιειεπηδξά κε ηνπο 
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ζπκκαζεηέο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε κηα 

καζεζηαθή εκπεηξία (Grasha, 1996). 

 

 

2.2.   Γλσζηηθά ζηπι, καζεζηαθά ζηπι θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο  

Ζ απφπεηξα νξηζκνχ θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ φξσλ «γλσζηηθφ ζηπι», 

«καζεζηαθφ ζηπι» θαη «ζηξαηεγηθή κάζεζεο» απνδεηθλχεηαη δχζθνιε θαη 

πνιχπινθε ππφζεζε, θαζψο νη έλλνηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηείλνπλ πνιιέο 

θνξέο λα αιιεινεμαξηψληαη ή λα επηθαιχπηνληαη. Δηδηθά νη φξνη «γλσζηηθφ 

ζηπι» θαη «καζεζηαθφ ζηπι» ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο 

ελαιιαθηηθά (γηα παξάδεηγκα, Pithers, 2002) ελψ απφ άιινπο ηειείσο δηαθξηηά 

(γηα παξάδεηγκα, Hartley, 1998 ∙ Riding & Cheema, 1991∙ Riding & Sadler-

Smith, 1997). Mε έλαλ ελδειερή έιεγρν ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ πεξηγξαθέο ησλ φξσλ: 

Γλσζηηθό ζηπι, ζχκθσλα κε ηνλ Tenant (1988), είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ε ζηαζεξή πξνζέγγηζε ελφο αηφκνπ ζην λα νξγαλψλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη 

ηελ πιεξνθνξία. Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Allport ην 

1937 γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ή ζπλήζε ηξφπν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ζπιινγηζκνχ, πξφζιεςεο θαη αλάθιεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

εθαξκφδεη θάζε άηνκν (Riding & Cheema, 1991). Σν γλσζηηθφ ζηπι ζεσξείηαη 

φηη επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο, 

αιιειεπηδξά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ην θχιν θαη άιιεο εμσηεξηθέο 

παξακέηξνπο θαη έρεη αληίθηππν ζηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ 

(Kozhevnikov, 2007). 

Μαζεζηαθό ζηπι, σο έλλνηα επξχηεξε ηνπ γλσζηηθνχ ζηπι, απνηεινχλ νη 

πξνηηκψκελεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ ζπλνιηθά (MacKeracher, 

2004). O Hartley (1998) εμεγεί φηη ηα γλσζηηθά ζηπι είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο ηα άηνκα πξνζεγγίδνπλ δηάθνξα γλσζηηθά έξγα, ελψ ηα καζεζηαθά 

ζηπι είλαη νη ραξαθηεξηζηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα πξνζεγγίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά έξγα. Γεληθφηεξα, ηα γλσζηηθά ζηπι ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε ζεσξεηηθή ή αθαδεκατθή έξεπλα ελψ ηα καζεζηαθά ζηπι 

πεξηζζφηεξν κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο (παλάθα, 2007). Δπηπξφζζεηα, ηα 
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γλσζηηθά ζηπι πεξηγξάθνληαη ζπρλά κε δηπνιηθέο δηαζηάζεηο ζε αληίζεζε κε 

ηα καζεζηαθά ζηπι πνπ ζπλδπάδνπλ έλαλ αξηζκφ ζηνηρείσλ ρσξίο 

ηνπνζέηεζε ζε αληίζεηα άθξα (Riding & Cheema, 1991). 

ηξαηεγηθή Μάζεζεο, θαηά γεληθή παξαδνρή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

θάζε εθπαηδεπφκελνο επηιέγεη λα αληηκεησπίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ 

έξγν (Coffield, 2004b). Οη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πεξηιακβάλνπλ ην καζεζηαθφ 

ζηπι αιιά είλαη επξχηεξεο έλλνηεο κε πνηθίιεο κεζφδνπο (π.ρ. ζηξαηεγηθέο 

απνκλεκφλεπζεο, ηερληθέο ζεκεηψζεσλ) θαη κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη 

θαη λα αλαπηχζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Boström & Lassen, 2006). 

Οη Evans θαη Cools (2009) θάλνπλ κία πξνζπάζεηα δηεπθξίληζεο ησλ 

παξαπάλσ φξσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Πξνζσπηθνχ ηπι 

Μάζεζεο (Personal Learning Style, ΠΜ) πνπ δηαηππψλνπλ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη γηα θάζε άηνκν έλα ζπλδπαζκφ απφ γλσζηηθά θαη καζεζηαθά 

ζηπι θαη ζηξαηεγηθέο. Βαζηθφ αμίσκα ηνπ ΠΜ είλαη ε επίγλσζε φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ κία πνηθηιία απφ ζηπι (γλσζηηθά θαη 

καζεζηαθά) ζηελ πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη φηη ηα ζηπι 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην καζεζηαθφ απνηέιεζκα 

δεδνκέλνπ θαη ηνπ ξφινπ άιισλ ζπζρεηηδφκελσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

κεηαβιεηψλ (Evans & Cools, 2009 ∙ Evans & Waring, 2009). 

Δπίζεο, κία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ ζηπι θαη 

ζηξαηεγηθψλ έγηλε απφ ηελ Curry (1983) ε νπνία παξνπζίαζε ηελ εηθφλα ηνπο 

κέζα απφ ηελ παξνκνίσζε κε έλα θξεκκχδη. Πξνηείλνληαο ηξία επίπεδα - 

ζηξψκαηα ζην θξεκκχδη, ηνπνζεηεί ζην επίπεδν ηνπ ππξήλα ηα γλσζηηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο σο ζρεηηθά κφληκεο θαη ιηγφηεξν κεηαβιεηέο 

δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Σν δεχηεξν επίπεδν απνηειείηαη 

απφ ην ζηπι επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, δειαδή ηα καζεζηαθά ζηπι, ηα 

νπνία είλαη κελ αξθεηά ζηαζεξά αιιά επηδέρνληαη ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ηεο 

εθκάζεζεο λέσλ ζηξαηεγηθψλ. Σν εμσηεξηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη ηηο 

δηδαθηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζέκαηα φπσο νη ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ 

κάζεζεο, ηα θίλεηξα θαη ε αλάιεςε επζχλεο, ε θνηλσληθφηεηα, θ.α. θαη είλαη ην 

πην εχθνια παξαηεξήζηκν θαη εμεξεπλήζηκν αιιά θαη ην πην επηξξεπέο ζε 

επηξξνέο.  
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2.3.   Θεσξεηηθά κνληέια καζεζηαθώλ ζηπι 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πελήληα εηψλ δηαηππψζεθαλ πεξηζζφηεξα 

απφ 70 ζεσξεηηθά κνληέια καζεζηαθψλ ζηπι. Πξνζπάζεηεο θαηαγξαθήο ησλ 

πην δηαδεδνκέλσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη εξγαιείσλ κέηξεζεο έρνπλ γίλεη 

θαηά θαηξνχο (Riding & Cheema, 1991∙ Rayner & Riding, 1997 ∙ Cassidy, 

2004) κε πην πεξηεθηηθή εθείλε ηνπ Coffield θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2004a, 

2004b) απφ ην Κέληξν Έξεπλαο Μάζεζεο θαη Γεμηνηήησλ (Learning and Skills 

Research Centre) ηνπ Newcastle University φπνπ θαηαγξάθεθαλ 71 κνληέια 

καζεζηαθψλ ζηπι θαη εμεηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο ηα 13 πην δεκνθηιή. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή αλαζθφπεζε δελ ήηαλ κφλν ν κεγάινο αξηζκφο 

ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη ε ζχγρπζε ζηελ νξνινγία πνπ πξνθάιεζαλ 

έθπιεμε αιιά θαη ε έιιεηςε ελφο θνηλνχ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο 

πνπ λα εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ σο έλα βαζκφ ηνπο ζεσξεηηθνχο θαη 

εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ. 

 Δηδηθφηεξα, ν Coffield θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004a, 2004b) πξνηείλνπλ 

ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ζε πέληε «νηθνγέλεηεο» ζχκθσλα 

κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δεκηνπξγνί ηνπο πηζηεχνπλ φηη ηα καζεζηαθά ζηπι 

είλαη ζηαζεξά θαη δεδνκέλα. Οη πέληε νκάδεο-νηθνγέλεηεο ηνπνζεηνχληαη πάλσ 

ζε έλα ζπλερέο κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ θξεκκπδηνχ ηεο Curry (1983). ηελ 

αξηζηεξή άθξε ηνπ ζπλερνχο βξίζθεηαη ε νκάδα κε ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ 

νπνίσλ νη δεκηνπξγνί εθθξάδνπλ ζζελαξέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ επήξεηα 

ηεο γελεηηθήο, ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ησλ έκθπησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι. πλερίδνληαο θαηά 

κήθνο ηνπ ζπλερνχο, ηα κνληέια καζεζηαθψλ ζηπι ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε 

ην βαζκφ δπλακηθήο δηάδξαζεο αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ εκπεηξία. ηε 

δεμηά άθξε ηνπ ζπλερνχο βξίζθνληαη ηα κνληέια πνπ δίλνπλ ιηγφηεξε έκθαζε 

ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη πεξηζζφηεξε ζηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ζε 

επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ πξνάγνπλ ή απνηξέπνπλ ηε κάζεζε φπσο ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηέαο χιεο ή ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Coffield et al, 

2004a). ην ρήκα 2.1 απεηθνλίδεηαη ε θαηάηαμε ησλ γλσζηφηεξσλ 

καζεζηαθψλ κνληέισλ ζε νηθνγέλεηεο.  
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Πεγή: Coffield, F., Moseley, D., Hall, E. & Ecclestone, K. (2004a). 

 

ρήκα 2.1  Οηθνγέλεηεο ζεσξεηηθψλ κνληέισλ καζεζηαθψλ ζηπι 

 

Άιιε κία πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ έγηλε 

απφ ηνπο Rayner θαη Riding (1997) κε βάζε ηελ θεληξηθή εζηίαζε ηεο θάζε 

ζεσξίαο. Ζ ηαμηλφκεζε έγηλε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξνζεγγίζεσλ: 

1. πξνζσπηθόηεηαο. Γεληθά, ε θαηεγνξία είλαη πνιχ κηθξή θαη 

πεξηνξηζκέλεο επηξξνήο. Σν κνλαδηθφ κνληέιν πνπ ελζσκαηψλεη ξεηά 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ζηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο καζεζηαθνχ ζηπι 

είλαη εθείλν ηνπ Myers-Briggs (Rayner  & Riding, 1997).  

2. γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη εθείλα ηα 

ζεσξεηηθά κνληέια πνπ αλαγλσξίδνπλ ην καζεζηαθφ ζηπι κε βάζε 

αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ. 

Σα μακθςιακά 

ςτυλ αντανακλοφν 

ςτοιχεία τθσ 

βακιάσ γνωςτικήσ 

δομήσ του 

ατόμου 

Σα μακθςιακά 

ςτυλ 

προςδιορίηονται 

μζςω των 4 

τφπων του 

μοντζλου VAKT 

Σα μακθςιακά 

ςτυλ αποτελοφν 

ςτοιχεία του 

ςχετικά ςτακεροφ 

τφπου 

προςωπικότητασ 

Σα μακθςιακά 

ςτυλ είναι 

ςτακερζσ αλλά 

ευζλικτεσ 

μαθηςιακζσ 

προτιμήςεισ 

Αντικείμενο 

μελζτθσ είναι οι 

μαθηςιακζσ 

προςεγγίςεισ, 

νοοτροπίεσ και 

ςτρατηγικζσ 

Dunn and Dunn 

Gregorc 

Bartlett 

Betts 

Gordon 

Marks 

Paivio 

Richardson 

Sheehan 

Torrance 

Riding 

Broverman 

Cooper 

Gardner et al. 

Guilford 

Holzman & 

Klein Hudson 

Hunt 

Kagan 

Kogan 

Messick 

Pettigrew 

Witkin 

Apter 

Jackson 

Myers-Briggs 

Epstein & Meier 

Harrison-Branson 

Miller 

Allinson & Hayes 

Herrmann 

Honey & Mumford 

Kolb 

Felder & Silverman 

Hermanussen, 

Wierstra, 

de Jong & Thijssen 

Kaufmann 

Kirton 

McCarthy 

Entwistle 

Sternberg 

Vermunt 

Biggs 

Conti & Kolody 

Grasha-Riechmann 

Hill 

Marton & Säljö 

McKenney & Keen 

Pask 

Pintrich, Smith, 

Garcia & McKeachie 

Schmeck 

Weinstein, 

Zimmerman & 

Palmer                             

Whetton & Cameron 
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3. καζεζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα 

κνληέια πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίδξαζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη 

ζηε ρξήζε εξγαιείσλ κέηξεζεο/αμηνιφγεζεο. Καηά ηνπο Rayner θαη 

Riding, oη πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ πεξαηηέξσ ζε κνληέια πνπ βαζίδνληαη α) 

ζηε δηαδηθαζία (πξφζιεςε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ), β) ζηηο 

πξνηηκήζεηο (πξνηηκψκελνο ηφπνο θαη ρξφλνο κειέηεο, αηνκηθήο ή 

νκαδηθήο, θηι.) θαη γ) ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (επηζπκία εθαξκνγήο 

γλσζηηθψλ ζεσξηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία). 

 

 Πίλαθαο 2.1   Σαμηλφκεζε Μνληέισλ Μαζεζηαθψλ ηπι  

 

 

Πεγή: Cassidy (2004) 

 

Ο Cassidy (2004) πξνζθέξεη έλαλ απινπνηεκέλν πίλαθα ηαμηλφκεζεο 

ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ καζεζηαθνχ ζηπι ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο ηνπο 

δηαζηάζεηο  (Πίλαθαο 2.1), φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ Curry (1983) θαη ηνπο 
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Rayner & Riding (1997), πξνζζέηνληαο κία επηπιένλ δηάζηαζε (νιηζηηθφο-

αλαιπηηθφο) πνπ εηζάγεηαη απφ ηνπο Riding & Cheema (1991). Απηνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη φια ηα κνληέια είλαη δπλαηφλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε 

βάζε δχν πξσηαξρηθέο δηαζηάζεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ: νιηζηηθφο-

αλαιπηηθφο θαη πξνθνξηθφο εθθξαζηήο-εηθνληθφο εθθξαζηήο.  

 

 2.3.1. Πεξηγξαθή θπξίαξρσλ κνληέισλ  

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα δεθαηξία πην δεκνθηιή θαη 

θπξίαξρα κνληέια καζεζηαθψλ ζηπι ζχκθσλα κε ηνλ Coffield θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2004a, βι. ρήκα 2.1) θαη αλαθέξνληαη ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάζε κνληέιν γηα ηε κέηξεζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ζηπι. 

Dunn and Dunn  (Dunn, Dunn & Price, 1989 ∙ Dunn & Griggs, 2003) 

 Learning Styles Questionnaire/Inventory 

 4 ζηπι: πεξηβαιινληηθφ, θνηλσληνινγηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, 

ζσκαηηθφ 

 Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Gregorc  (Gregorc, 1985) 

 Mind Styles Delineator 

 2 δηαζηάζεηο: ζπγθεθξηκέλε-αθεξεκέλε θαη δηαδνρηθή-ηπραία. 

 Δγείξεη ζνβαξά εξσηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. 

Riding  (Riding & Rayner, 1998) 

 Cognitive Styles Analysis 

 2 δηαζηάζεηο: νιηζηηθφο- αλαιπηηθφο  θαη πξνθνξηθφο εθθξαζηήο 

– εηθνληθφο εθθξαζηήο. 

 Παξνπζηάδεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχλδεζεο αλάκεζα ζηα 

γλσζηηθά ζηπι θαη ηηο δηδαθηηθέο πξνηηκήζεηο.  

 Αλ θαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν είλαη αμηφινγν, ην εξγαιείν 

κέηξεζεο ηνπ γλσζηηθνχ ζηπι δελ είλαη αμηφπηζην. 
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Apter   (Apter, 2001) 

 Motivational Style Profile 

 Δίλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο θαη 

φρη καζεζηαθψλ ζηπι. 

 Γίλεη έκθαζε ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη 

πεξηγξάθεη «θαηαζηάζεηο» θηλεηνπνίεζεο ζε ηέζζεξηο ηνκείο: 

ζηφρνη θαη κέζα, θαλφλεο, ζπλδηαιιαγέο θαη ζρέζεηο. 

Jackson   (Jackson, 2002) 

 Learning Styles Profiler 

 4 καζεζηαθνί ηχπνη: εθθηλεηήο, εθινγηθεπηήο, αλαιπηήο θαη 

εθηειεζηήο. 

 Σνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο. 

 Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Myers-Briggs  (Myers & McCaulley, 1985) 

 The  Myers-Briggs Type Indicator 

 16 ηχπνη πξνζσπηθφηεηαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέηαζε 

ηεζζάξσλ δηπνιηθψλ θιηκάθσλ (αληίιεςε/θξίζε, ινγηθή/ 

δηαίζζεζε, ζθέςε/αίζζεζε θαη εζσζηξέθεηα/εμσζηξέθεηα) 

 Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κάζεζε αιιά δηεξεπλά ηελ 

πξνζσπηθφηεηα γεληθφηεξα. 

Allinson & Hayes  (Allinson & Hayes, 1996) 

 Cognitive Styles Index 

 Μία επξεία δηπνιηθή δηάζηαζε: δηαίζζεζε-αλάιπζε 

 Τςειά επίπεδα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο 

Herrmann   (Herrmann, 1989) 

 Brain Dominance Instrument 

 4 καζεζηαθνί ηχπνη: ζεσξεηηθφο, νξγαλσηήο, λεσηεξηζηήο, 

αλζξσπηζηήο. 

 Σα καζεζηαθά ζηπι δελ πξνζδηνξίδνληαη σο δεδνκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο αιιά σο κνηίβα ζπκπεξηθνξάο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθκάζεζε. 

 Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Honey & Mumford (Honey and Mumford, 2000) 

 Learning Styles Questionnaire 

 4 καζεζηαθνί ηχπνη: ελεξγεηηθφο, αλαθιαζηηθφο, ζεσξεηηθφο, 

πξαγκαηηζηήο. 

 Βαζίδεηαη ζηα ηέζζεξα ζηάδηα ηνπ καζεζηαθνχ θχθινπ ηνπ Kolb. 

 Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα (κεζαία θαη 

αλψηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ). 

 Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ρξήζηκν σο εξγαιείν απηφ-αλάπηπμεο. 

Kolb  (Kolb, 1984) 

 Learning Styles Inventory 

 4 καζεζηαθά ζηπι: ελεξγεηηθφ, ζηνραζηηθφ, ζεσξεηηθφ, 

πεηξακαηηδφκελν. 

 Κπθιηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 Μαζεζηαθά ζηπι σο ζηαζεξά θαη επέιηθηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ζε φια ηα 

ζηπι γηα λα πεηχρνπλ απνηειεζκαηηθή θαη ηζνξξνπεκέλε 

κάζεζε. 

Δntwistle  (Δntwistle, 1998) 

 Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) 

 3 πξνζεγγίζεηο: βαζηά, επηθαλεηαθή, ζηξαηεγηθή. 

 Αμηνινγεί ηηο πξνζεγγίζεηο πξνο ηε κάζεζε θαη φρη ηα άηνκα 

 Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ηεο 

Μ.Βξεηαλίαο. 

Sternberg  (Sternberg, 1999) 

 Thinking Styles Inventory (TSI) θαη Thinking Styles in Teaching 

Inventory (TSTI). 

 Γηαρσξίδεη αλάκεζα ζε ζηπι θαη ηθαλφηεηεο – ην «ζηπι» είλαη ν 

ηξφπνο πνπ πξνηηκά θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο 

πνπ έρεη. 

 13 ζηπι ζθέςεο θαηαλεκεκέλα ζε ιεηηνπξγίεο, κνξθέο, επίπεδα, 

απφςεηο θαη ηάζεηο. 



29 
 

 Οη εθπαηδεπφκελνη δελ έρνπλ κφλν έλα ζηπι αιιά έλα πξνθίι 

απφ δηάθνξα ζηπι. 

Vermunt  (Vermunt, 1998) 

 Inventory of Learning Styles 

 4 πξνζεγγίζεηο. H κάζεζε κπνξεί λα έρεη θαηεχζπλζε πξνο 1) 

ηελ νπζία, 2) ηελ εθαξκνγή, 3) ηελ αλαπαξαγσγή ή 4) θακία 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

 Γίλεη έκθαζε ζην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ρσξίο λα 

επηθεληξψλεηαη ζε αηνκηθέο δηαθνξέο 

 Κάζε καζεζηαθφ ζηπι επεξεάδεη πέληε δηαζηάζεηο: ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία, ηελ θηλεηνπνίεζε, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο, 

ην λνεηηθφ κνληέιν κάζεζεο θαη ηε ξχζκηζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

ηα παξαπάλσ κνληέια καζεζηαθψλ ζηπι αμίδεη λα πξνζηεζεί ην 

κνληέιν ησλ Felder θαη Silverman (1988) ην νπνίν είλαη αξθεηά δεκνθηιέο θαη 

ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 

Felder & Silverman (Felder,1993 · Felder & Silverman, 1988 · Felder 

& Henriques, 1995) 

 Index of Learning Styles (ILS) 

 Σα καζεζηαθά ζηπι πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε α) ηνλ ηξφπν 

πξφζιεςεο ηεο πιεξνθνξίαο, β) κε ηε δίνδν κέζσ ηεο νπνίαο 

γίλεηαη αληηιεπηή πην απνηειεζκαηηθά ε πιεξνθνξία, γ) ηνλ 

πξνηηκψκελν ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο, δ) ηνλ ηξφπν 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε) ην είδνο ηεο θαηαλφεζεο. 

 4 δηαβαζκηζκέλα καζεζηαθά ζηπι: Αηζζεηεξηαθφο – 

Γηαηζζεηηθφο, Οπηηθφο – Λεθηηθφο, Δλεξγεηηθφο – ηνραζηηθφο, 

εηξηαθφο – θαηξηθφο. 

 Ζ αλαγσγή ηνπ αηφκνπ ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο 

αθνινπζεί κηα δηαβάζκηζε πνπ κπνξεί λα αιιάδεη κε ην ρξφλν 

θαη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

καζεζηαθήο ζπλζήθεο. 

 



30 
 

2.4.   Η κέηξεζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι  

Ζ επηζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξάγεη έλα καθξχ θαηάινγν 

εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο καζεζηαθνχ ζηπι γηα ηα νπνία νη 

εκπλεπζηέο θαη δεκηνπξγνί  ηνπο επηρεηξνχλ λα παξέρνπλ ην θαηάιιειν 

πιαίζην ηεθκεξίσζεο. Κάπνηα απφ απηά βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζεσξία 

θαη άιια ζε εθηεηακέλε έξεπλα ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δηάθνξσλ βαζκίδσλ 

(De Bello, 1990). Πνιιά απφ ηα ζεσξεηηθά κνληέια θαη ηα αληίζηνηρα εξγαιεία 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ έηπραλ ειάρηζηεο πξνζνρήο θαη αλαγλψξηζεο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ πξνηάζεθαλ (Cheema, 1991). Άιια, παξφιν πνπ αλαγλσξίδνληαη 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο ζε ζέκαηα 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο (Coffield et al, 2004a ∙ Curry, 1991). 

Έπεηηα απφ 30 θαη πιένλ ρξφληα ζπλερνχο έξεπλαο δελ έρεη επηηεπρζεί 

αθφκε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ γηα ην 

απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν κέηξεζεο καζεζηαθνχ ζηπι. Με δεδνκέλε ηελ 

πνηθηιία θαη αζάθεηα φξσλ, νξηζκψλ, ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ θαη εξκελεηψλ πνπ 

ππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο απνδεηθλχεηαη έξγν δχζθνιν θαη επηζθαιέο. ε γεληθέο 

γξακκέο, θαλέλαο εξεπλεηήο δελ πξέπεη λα έρεη πςειέο πξνζδνθίεο απφ 

εξγαιεία πνπ απνηεινχληαη απφ ζρεηηθά απιά εξσηεκαηνιφγηα απην-

αλαθνξψλ (Cassidy, 2004 ∙ Coffield, 2004a). Ωζηφζν, γηα ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κνληέινπ θαη εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζε κία έξεπλα ή εθαξκνγή ν 

De Bello (1990) πξνηείλεη α) ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα  ηνπ κνληέινπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

εξγαιείνπ, β) ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπ απφ άιινπο εξεπλεηέο 

θαη γ) ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ βάζε ηεθκεξίσζεο ηνπ.    
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2.5.   Θεσξεηηθό Μνληέιν ηνπ Kolb6  

 

Ζ ζεσξία ηνπ David Kolb δέρεηαη επηξξνέο απφ πξνεγνχκελεο ζεσξίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο ζηε κάζεζε, φπσο απηέο ησλ 

Dewey, Lewin θαη Piaget (Εαξίθεο, 2003). Βαζηθφ δφγκα ηεο δηθήο ηνπ 

ζεσξίαο ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο (experiential learning) είλαη φηη «ε κάζεζε 

είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλψζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εκπεηξίαο» (Kolb, 1984, ζει.38). 

 ηε ζεσξία ηνπ ν Kolb πξνζδηνξίδεη ηε κάζεζε σο κηα δηεξγαζία θαηά 

ηελ νπνία ηα άηνκα νξκψληαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηξνπνπνηνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα κε απηέο, δειαδή κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηνπο ζε γλψζεηο,  δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ εκπεηξηθή κάζεζε θαηά ηνλ Kolb (1984) πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ έμη 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 1.  Ζ κάζεζε εθιακβάλεηαη σο δηεξγαζία θαη φρη σο απνηέιεζκα.  

2. Ζ κάζεζε είλαη κία ζπλερήο δηεξγαζία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

εκπεηξία. 

3. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απαηηεί απφ ην άηνκν ηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ αληίζεησλ ηξφπσλ πξνζαξκνγήο ζηνλ 

θφζκν.  

4. Ζ κάζεζε είλαη κία νιηζηηθή δηεξγαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ 

ζηνλ θφζκν.  

5. Ζ κάζεζε πεξηιακβάλεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζην 

πεξηβάιινλ. 

6. Ζ κάζεζε είλαη κία δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε γλψζε. 

Ο Kolb παξνπζίαζε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ απηή κε ην πνιχ γλσζηφ 

κνληέιν ηνπ “θχθινπ ηεο κάζεζεο” πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία: ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία (concrete experience), ηε ζηνραζηηθή παξαηήξεζε 

(reflective observation), ηελ αθεξεκέλε ζεσξεηηθνπνίεζε (abstract 

conceptualization) θαη ηνλ ελεξγεηηθφ πεηξακαηηζκφ (active experimentation). 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 

ζηάδηα: ην άηνκν βηψλεη κία εκπεηξία, αληηιακβάλεηαη ηελ επίδξαζε ηεο ζην 

                                                           
6
   Σν  κνληέιν ηνπ Kolb απνηειεί ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο θαη ην αληίζηνηρν  εξγαιείν 

(εξσηεκαηνιφγην) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 
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πιαίζην φπνπ έιαβε ρψξα, πξνβαίλεη ζηελ αλαγσγή ηεο ζε άιια πιαίζηα θαη 

ζηε δηακφξθσζε γεληθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ θαη, ηέινο, εθαξκφδεη ηελ 

απνθηεζείζα γλψζε ζε λέεο θαηαζηάζεηο (βι. ρήκα 2.2.).  

Ο Kolb (1984) ππνζηεξίδεη φηη νη δηεξγαζίεο ηεο κάζεζεο δελ έρνπλ 

δεδνκέλν ζεκείν εθθίλεζεο θαη ν θχθινο κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ. Κάζε ζηάδην πεγάδεη απφ ην 

πξνεγνχκελν θαη πξνθχπηεη απφ ην επφκελν. Δπνκέλσο, ν θχθινο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη σο ζπείξα, δειαδή κία δηαδηθαζία πεξηνδηθά 

επαλαιακβαλφκελε. Κάζε άηνκν επηιέγεη κε πνην ηξφπν ζα πξνζιάβεη κία 

πιεξνθνξία ή ζα κεηαζρεκαηίζεη κία εκπεηξία ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο 

καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ηνπ.  

 

 

 

 

ρήκα 2.2.     Ο Κχθινο Μάζεζεο ηνπ Kolb 

 

Οη ηέζζεξηο καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θχθινπ ζρεκαηίδνπλ δχν 

νξζνγψληνπο δηπνιηθνχο άμνλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δχν δηαζηάζεηο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ κία δηάζηαζε απεηθνλίδεηαη σο έλαο λνεηφο 

θάζεηνο άμνλαο πνπ ζην έλα άθξν ηνπ έρεη ηε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία θαη ζην 

άιιν ηε ζεσξεηηθνπνίεζε (δηακφξθσζε ελλνηψλ) θαη αληηπξνζσπεχεη ηνλ 

ηξφπν πξφζιεςεο ηεο πιεξνθνξίαο ή εκπεηξίαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

Σσγκεκριμένη 

Εμπειρία 

 Στοταστική 

Παρατήρηση 

Αυηρημένη 

Θεωρητικοποίηση 

 Ενεργός 

Πειραματισμός 
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δηεξγαζίαο θάπνηα άηνκα ζηεξίδνληαη ζηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη άιια ζηελ 

αλαιπηηθή ζθέςε.  Ζ άιιε δηάζηαζε απεηθνλίδεηαη σο έλαο λνεηφο νξηδφληηνο 

άμνλαο κε ηνλ ελεξγεηηθφ πεηξακαηηζκφ ζην έλα άθξν θαη ηε ζηνραζηηθή 

παξαηήξεζε ζην άιιν θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ επεμεξγαζία θαη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο. Καηά ηε δηεξγαζία απηή θάπνηα άηνκα 

πξνηηκνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη άιια ηελ 

πξνζεθηηθή παξαηήξεζε πξηλ πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο (Kolb, 1984).  

 

 

 

  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.3.  Οη καζεζηαθνί ηχπνη πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ θχθιν κάζεζεο ηνπ Kolb. 

 

 

Ζ ζρεηηθή ηνπνζέηεζε θαηά κήθνο ησλ παξαπάλσ αμφλσλ-δηαζηάζεσλ 

πξνζδηνξίδεη, θαηά ηνλ Kolb, ην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ αηφκνπ (βι. ρήκα 2.3). 

Ωο εθ ηνχηνπ, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ καζεζηαθνί ηχπνη (Kolb, 1984): 

Απνθιίλνληεο Πξνζαξκνζηηθνί 

πγθιίλνληεο Αθνκνησηηθνί 

Παξαηήξεζε 

(παρατθρϊ) 

Δκπεηξία     

(βιϊνω) 

Πεηξακαηηζκόο 

(κάνω) 

Θεσξεηηθνπνίεζε 

(ςκζφτομαι) 
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α.  Απνθιίλσλ (Diverger) 

Πξνζιακβάλεη κία πιεξνθνξία κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο θαη 

ηελ επεμεξγάδεηαη κέζσ ηεο ζηνραζηηθήο παξαηήξεζεο. Έρεη θαληαζία θαη 

ηείλεη λα βιέπεη ηα πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Υαξαθηεξίδεηαη 

απφ ηδηαίηεξε δεκηνπξγηθφηεηα ζηελ επηλφεζε ηδεψλ θαη ζηελ εμεχξεζε 

ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα. Ο Απνθιίλσλ καζεζηαθφο ηχπνο ιεηηνπξγεί 

θαιχηεξα ζε θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ. Παξάιιεια, είλαη ζπλαηζζεκαηηθφο θαη ελδηαθέξεηαη πνιχ 

γηα ηνπο αλζξψπνπο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνπιηνχξα. Ωο 

καζεηήο/εθπαηδεπφκελνο είλαη δεκηνπξγηθφο, ηνπ αξέζεη λα εξγάδεηαη νκαδηθά, 

λα αθνχεη κε αλνηθηφ κπαιφ θαη λα ιακβάλεη πξνζσπηθή αλαηξνθνδφηεζε. Οη 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηηκά είλαη θπξίσο ην παηρλίδη ξφισλ, ε νκαδηθή 

ζπδήηεζε θαη νη νκαδηθέο εξγαζίεο.     

β.  Αθνκνησηηθόο (Assimilator) 

Πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε κέζσ ηεο ινγηθήο θαη ηεο αλάιπζεο ηδεψλ 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο. 

Πξνηηκά ηηο ζαθείο εμεγήζεηο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο ηδέεο θαη έλλνηεο παξά ζηνπο αλζξψπνπο.  Ο ζπγθεθξηκέλνο 

καζεζηαθφο ηχπνο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλφο ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ζηε δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ κνληέισλ θαη ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Λεηηνπξγεί θαιχηεξα φηαλ έρεη πξνζσπηθφ ρξφλν γηα λα εληξπθήζεη ζε 

γξαπηά θείκελα θαη λα ζθεθηεί θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ 

είλαη ε δηάιεμε θαη ε αλάιπζε ζεσξηψλ.  

γ.  πγθιίλσλ (Converger)  

Πξνζιακβάλεη πιεξνθνξίεο κέζα απφ δεδνκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα 

θαη ηηο κεηαζρεκαηίδεη κέζσ ηνπ ελεξγνχ πεηξακαηηζκνχ. Σα άηνκα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηδεψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο γηα λα βξνπλ ιχζεηο ζε πξαθηηθά δεηήκαηα. Δπεηδή ηνπο αξέζεη 

λα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε αληηθείκελα θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε επηηπρία ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηηο ηερληθέο 

εηδηθφηεηεο. Γεληθά, ν ζπγθεθξηκέλνο καζεζηαθφο ηχπνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο ζηελ επηλφεζε λέσλ ηξφπσλ ζθέςεο θαη δξάζεο, ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε λέεο ηδέεο. Ωο 
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καζεηήο/εθπαηδεπφκελνο πξνηηκά λα κειεηά κφλνο ηνπ θαη λα αλαδεηά ηε 

γλψζε κέζα απφ ηε δηθή ηνπ δξάζε. 

δ.  Πξνζαξκνζηηθόο (Accommodator) 

Πξνζιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο θαη ηηο 

κεηαζρεκαηίδεη κέζσ ηνπ ελεξγεηηθνχ πεηξακαηηζκνχ. Γηαθξίλεηαη ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ πξνζαξκνγή θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξαθηηθή, εκπεηξηθή ηνπ πξνζέγγηζε θαη ηελ ελζηηθηψδε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο καζεζηαθφο ηχπνο ειθχεηαη απφ λέεο πξνθιήζεηο ή εκπεηξίεο 

θαη είλαη ρξήζηκνο ζε ξφινπο πνπ απαηηνχλ δξάζε θαη πξσηνβνπιία. Δίλαη 

επηθνηλσληαθφο ηχπνο θαη εκπιέθεηαη ελεξγά κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. 

Βαζίδεηαη θπξίσο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αληιεί απφ άιια άηνκα παξά απφ ηε 

δηθή ηνπ αλαιπηηθή ηθαλφηεηα, σο εθ ηνχηνπ ζπλεξγάδεηαη θαιά κε άιινπο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Ωο καζεηήο/εθπαηδεπφκελνο 

πξνηηκά λα θάλεη πξάγκαηα παξά λα δηαβάδεη θαη λα ηα κειεηά. Δπίζεο, 

πξνηηκά λα εξγάδεηαη ζε νκάδεο, λα ζέηεη ζαθείο ζηφρνπο θαη λα δνθηκάδεη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα λα ηνπο επηηχρεη. 

 Ζ ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο έρεη γεληθά κεγάιε απήρεζε ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη αλαθνξέο ζε απηή είλαη πνιχ ζπρλέο ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Ζ πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ ηχπσλ απφ ηνλ Kolb 

θαίλεηαη λα επαιεζεχεηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εξεπλψλ φπνπ, γηα 

παξάδεηγκα, νη πγθιίλνληεο ηχπνη απνδίδνπλ θαιχηεξα ζε ζπκβαηηθέο 

εμεηάζεηο πνπ απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο (Lynch et al, 1998 ζην 

Cassidy, 2004).  Ωζηφζν, ν Cassidy (2004) φπσο θαη ν Coffield θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2004a) εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο (Learning Styles Inventory, LSI) θαζψο νη κειέηεο πνπ 

εμεηάδνπλ ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηέο ηνπ πξνθαινχλ ζνβαξέο αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ.  

 Έληνλε θξηηηθή ζην κνληέιν ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο θαη ζην LSI έρεη 

αζθεζεί απφ ηνλ Jarvis (2006), ν νπνίνο ζεσξεί φηη ν θχθινο ηεο κάζεζεο ηνπ 

Kolb είλαη ππεξβνιηθά απιφο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

δηεξγαζηψλ ηεο αλζξψπηλεο κάζεζεο θαη αγλνεί ηελ θνηλσληθή επίδξαζε. 

 Έλαο αθφκε απζηεξφο επηθξηηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Kolb είλαη ν Smith 

(2001), ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη νη ηέζζεξηο καζεζηαθνί ηχπνη ηνπ κνληέινπ 

δελ απνθηνχλ απηφκαηα εγθπξφηεηα επεηδή ζπλδένληαη ινγηθά κε ηα ηέζζεξα 



36 
 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ κάζεζεο. Δπίζεο, ηνλίδεη κε έκθαζε φηη ην κνληέιν ηνπ 

Kolb δελ ιακβάλεη ππφςε άιιεο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ίζσο έρνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη (π.ρ. απνκλεκφλεπζε) φπσο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο 

ηνπο ή ζπλζήθεο. 

 Ωζηφζν, ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Kolb, παξά ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ 

έρεη δερζεί, αλαγλσξίδεηαη απφ πνιινχο φηη πξνζθέξεη έλα εμαηξεηηθφ πιαίζην 

γηα ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη 

σο νδεγφο γηα ηελ θαηαλφεζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή (Tennant, 1988). Σα 30 ρξφληα 

θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε ζην LSI νδήγεζαλ ζηε βειηίσζή ηνπ θαη ην 

θαηέζηεζαλ εχρξεζην σο εξγαιείν δηεξεχλεζεο ησλ καζεζηαθψλ ζηπι 

(Coffield et al, 2004a). Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επξεία ρξήζε 

ηνπ ζε πνιπάξηζκεο έξεπλεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζε 

αληίζεζε κε άιια εξγαιεία κέηξεζεο αλάινγνπ ηχπνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3 

Γηδαθηηθά ζηπι 

 

3.1. Οξηζκόο ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι  

 Ο φξνο «δηδαθηηθφ ζηπι» αληηπξνζσπεχεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ γίλνληαη εκθαλή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν έλαο δάζθαινο δηεμάγεη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο ηνπ αλεμάξηεηα 

απφ ην δηδαθηηθφ ηνπ αληηθείκελν (Galbraith, 2004 ∙ Grasha, 1996). Ο Grasha 

(1996) πεξαηηέξσ επηζεκαίλεη φηη ην δηδαθηηθφ ζηπι είλαη απηφ πνπ 

πξνζδηνξίδεη έλαλ εθπαηδεπηή, θαζνξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηελ πνξεία ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη έρεη επίδξαζε ζηνπο καζεηέο θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

καζαίλνπλ. Ο ζπλδπαζκφο ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ εκπεηξία (δειαδή, ηελ έθζεζή ηνπ 

ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ) νδεγεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζηπι.  

 Αλ θαη έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο πνιιέο απφπεηξεο πεξηγξαθήο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι, δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκε ζπκθσλία  

αλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ θαη ην βαζκφ 

επίδξαζήο ηνπο. Ζ θαζεκία απφ ηηο κέρξη ηψξα κειέηεο επηθεληξψλεηαη ζε κία  

άπνςε ηεο δηδαζθαιίαο θαη θάζε εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Οη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζηπι αθνξνχλ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη, ηνπο 

ξφινπο πνπ επηιέγνπλ νη εθπαηδεπηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαινχ 

εθπαηδεπηή, θ.α. (Grasha, 1996, 2002).  

Μία πξψηε απφπεηξα αλάιπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Dunn θαη Dunn (1977) νη νπνίνη δηαηχπσζαλ ηελ 

άπνςε φηη ην δηδαθηηθφ ζηπι θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ πνπ 

αληινχληαη απφ :  

1) ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 
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2) ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο  

3) ηελ νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ,  

4) ην ζρεδηαζκφ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 

5) ην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο  

6) ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο 

7) ηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία 

8) ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο.  

Άιιε κία πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ ηχπσλ ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν έγηλε απφ ηνπο Calderhead θαη Shorrock (1997) νη νπνίνη 

πξφηεηλαλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ηνλ βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπο, δειαδή ηελ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία. Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ νη εμήο θαηεγνξίεο:  

 Ο αθαδεκατθόο πξνζαλαηνιηζκόο πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο εηδηθέο 

γλψζεηο θαη θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηή πάλσ ζην γλσζηηθφ ηνπ 

αληηθείκελν.  

 Ο πξαθηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε δεμηνηερλία ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη ζηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη εκπεηξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 Ο ηερλνθξαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο πνπ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο 

ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ νη εθπαηδεπηέο 

σο επαγγεικαηίεο. 

 Ο πξνζσπηθόο πξνζαλαηνιηζκόο πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

 Ο ζηνραζηηθόο-θξηηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο πνπ αθνινπζεί ηελ άπνςε 

φηη ην ζρνιείν κπνξεί λα θαηαζηεί θνξέαο θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο 

θαη εξεπλεηηθήο ζθέςεο. 

Ο Reinsmith (1994) επηζεκαίλεη φηη ε ζεκαληηθή πιεπξά ηεο 

δηδαζθαιίαο δελ είλαη νη ηθαλφηεηεο θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά 

ε γεληθφηεξε παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή θαη ε θχζε ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε 

ηνπο καζεηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, o Pitkäniemi (2009) επηρεηξεί λα 

θαζνξίζεη ην ζρεηηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην εμεηάδνληαο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

δηδαζθαιίαο φπσο: α) ηηο πξνζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηή, β) ηε θχζε ηεο 
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αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη γ) ηα δηδαθηηθά κνληέια θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

ηελ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία, σζηφζν, ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι ηείλνπλ λα 

εληάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (πξνζαξκνγή απφ Grasha, 1996): 

1. Αλαιπηηθή/πλζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο 

2. Οξγάλσζε/αθήλεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

3. Αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηή κε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

4. Αιιειεπίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν 

5. Γπλακηζκφο/Δλζνπζηαζκφο 

6. Γεληθή δηδαθηηθή ηθαλφηεηα 

7. Φνξηίν εξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο 

8. Γφκεζε ηνπ καζήκαηνο 

9. Πνηφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο 

10. Γηαπξνζσπηθή ζρέζε εθπαηδεπηή κε εθπαηδεπφκελν 

Ο Seldin (1995) ζπλνςίδεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαηππψλνληαο ηελ 

άπνςε φηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζπλδπάδεη ηε βαζηά γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηε ζαθήλεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ γλσζηηθψλ ζεκάησλ, ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή λα επηθνηλσλεί θαη λα θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο, ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ θαη ηε δίθαηε κεηαρείξηζή ηνπο. 

Απφ ηε ζρεηηθή αζάθεηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ θαη ηε δηάζηαζε απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζήο ηνπ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

ηε πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο έλλνηαο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι πνπ θαζηζηά αλαγθαία 

ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπ. 

  

 

3.2. Πξνζεγγίζεηο, κέζνδνη θαη ζηπι δηδαζθαιίαο  

Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη νη 

παηδαγσγηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο πνπ έκκεζα εθθξάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο εληάζζνληαη ζηνπο παξαθάησ ελλνηνινγηθνχο νξηζκνχο 

(Hoyt & Lee, 2002): 

 

 



40 
 

Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

Αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκφ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ πεξηγξάθνπλ 

παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο ή παξφκνηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Έρεη ην 

επξχηεξν πεξηερφκελν σο έλλνηα θαη πεξηιακβάλεη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη 

ηηο επηκέξνπο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ζπγθιίλνπλ ζε κηα γεληθφηεξε ζεψξεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο.  

Γηδαθηηθή κέζνδνο 

Αλαθέξεηαη ζηε κεζφδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζα απφ ζεηξέο ελεξγεηψλ ηνπ 

δηδάζθνληνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο 

ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (Ξσρέιιεο, 1985). Καηά γεληθή νκνινγία, νη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο επξείεο θαηεγνξίεο: α) 

δαζθαινθεληξηθέο, β) καζεηνθεληξηθέο, γ) κηθηέο ή πεξηερνκέλνπ θαη δ) 

νκαδνθεληξηθέο ή ζπκκεηνρηθέο  κέζνδνη (Μαηζαγγνχξαο, 1999).  

Γηδαθηηθό ζηπι 

Αλαθέξεηαη ζην ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Οη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπηή 

κέζα ζηελ ηάμε – ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, ηε θχζε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζεί ζηε δηδαζθαιία ηνπ (Dunn & Frazier, 1990). 

χκθσλα κε ηνπο Tubić θαη Hamiloğlu (2009, ζει.139) “νη εθπαηδεπηέο πνπ 

έρνπλ επίγλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο ζηπι πηνζεηνχλ θαη πξνζαξκφδνπλ 

πνιιέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε θηινζνθία ηνπο”.  

 

 

3.3. Η δηεξεύλεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι 

 

Παξά ηελ πιεζψξα κειεηψλ πνπ εζηηάδνπλ ζε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

κεζφδνπο, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζε φηη 

αθνξά ηα δηδαθηηθά ζηπι θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο. Σα εξγαιεία δηεξεχλεζεο 

δηδαθηηθνχ ζηπι δελ είλαη πνιιά ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα εξγαιεία 
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δηεξεχλεζεο καζεζηαθνχ ζηπι θαη ηα  ζεσξεηηθά κνληέια δηδαθηηθψλ ζηπι 

πνπ έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ζήκεξα είλαη αθφκε ιηγφηεξα.  

 Οη Felder θαη Silverman (1988) πξνηείλνπλ έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν 

δηδαθηηθψλ ζηπι ην νπνίν ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην κνληέιν καζεζηαθψλ 

ζηπι πνπ έρνπλ δηαηππψζεη. Μέζσ ηεο αληηζηνίρηζεο καζεζηαθψλ - 

δηδαθηηθψλ δηαζηάζεσλ, επηρεηξνχλ λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

ζχκθσλα κε ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηνπο ζε θάζε καζεζηαθφ ζηπι. Οη Dunn 

θαη Dunn, ζε ζπλέρεηα ηεο ζεσξίαο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά ζηπι 

(1979), έρνπλ ζρεδηάζεη έλα εξσηεκαηνιφγην (Teaching Style Inventory, 1993) 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ην δηδαθηηθφ ζηπι δηεξεπλάηαη κε βάζε έμη βαζηθνχο ηνκείο 

ηεο δηδαζθαιίαο (εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο, δηδαθηηθέο κέζνδνη, εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, δηάηαμε αίζνπζαο, ηερληθέο αμηνιφγεζεο, δηδαθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δηδαθηηθή θηινζνθία) θαη θαηαηάζζεηαη ζε κία θιίκαθα 

πέληε ζηαδίσλ απφ εμαηνκηθεπκέλν έσο παξαδνζηαθφ.  

 ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ 

δηδαθηηθνχ ζηπι πεξηιακβάλνληαη ην “Δξσηεκαηνιφγην Γηδαθηηθψλ Απφςεσλ” 

(Teaching Perspectives Inventory, TPI) πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Pratt θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1998) γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ην 

“Δξσηεκαηνιφγην Γηδαθηηθνχ ηπι” (Teaching Styles Inventory) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

(Center for Occupational Research and Development, CORD) ησλ ΖΠΑ 

(2005) κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ θαζεγεηψλ, θαζψο θαη ην 

“Δξσηεκαηνιφγην Πξνηηκήζεσλ Γηδαθηηθήο πκπεξηθνξάο” (Teaching 

Behavior Preferences Survey, TBPS) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Behar-

Horenstein  θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2006) γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλάο ηνπο.  

 Έρνπλ επίζεο δεκηνπξγεζεί  θάπνηα εμεηδηθεπκέλα εξεπλεηηθά εξγαιεία 

γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ δηδαζθαιίαο φπσο ε “Κιίκαθα Αξρψλ 

ηεο Μάζεζεο Δλειίθσλ” (Principles of Adult Learning, PALS) γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ (Conti, 1989,1990), ην “Κνλζηξνπθηηβηζηηθφ Δξσηεκαηνιφγην On-line 

Μαζεζηαθνχ Πεξηβάιινληνο” (Constructivist On-line Learning Environment 

Survey, COLLES) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιία (Taylor & Maor, 2000) θαη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

Dolmans θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003) ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ησλ θαζεγεηψλ ζηε δηδαζθαιία κηθξψλ νκάδσλ (Dolmans effectiveness of 

teachers in guiding small groups). 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή έιιεηςε βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε 

ηα δηδαθηηθά ζηπι, ην εληαίν ζεσξεηηθφ κνληέιν καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ 

ζηπι, νη νξηζκνί θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι πνπ πξνηείλεη ν 

Grasha (1996) απνηεινχλ νξφζεκν γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν. 

Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ην ζεσξεηηθφ ηνπ κνληέιν θαη ην αληίζηνηρν 

εξσηεκαηνιφγην δηδαθηηθνχ ζηπι πνπ παξέρεη (Teaching Styles Inventory) 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηεζλψο ζε πιεζψξα ζρεηηθψλ εξεπλψλ (γηα 

παξάδεηγκα, Kassaian & Ayatollahi, 2010 ∙ Larenas et al., 2011 ∙ Norzila et 

al., 2007) εθφζνλ δηαθξίλνληαη γηα ηε ζαθή δηαηχπσζή ηνπο, ηελ εχρξεζηε 

κνξθή ηνπο θαη ηε ιεπηνκεξή εδξαίσζή ηνπο ζε έλα πεξηεθηηθφ ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

Grasha επηιέρζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Grasha ζα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

3.4.  Μνληέιν δηδαθηηθώλ ζηπι ηνπ Grasha 

 

Αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι, ν Grasha (1996, 2000, 2002) παξείρε έλα ζαθή νξηζκφ 

ηεο έλλνηαο, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο εθηίκεζεο θαη επηθπξσκέλα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζή ηνπ. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ 

πξφηεηλε απνηειείηαη απφ πέληε ηχπνπο δηδαθηηθνχ ζηπι πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

Ο Δηδηθόο 

ην ζηπι απηφ, ν δηδάζθσλ θαηέρεη ηηο γλψζεηο θαη ηε πξαγκαηνγλσκνζχλε 

πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο. Αγσλίδεηαη λα δηαηεξήζεη ην θχξνο ηνπ αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο, παξνπζηάδνληαο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη πξνθαιψληαο 

ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δλδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηε 
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κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ καζεηψλ. 

Η Δπίζεκε Δμνπζία 

Ο δηδάζθσλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Καηέρεη θχξνο απέλαληη ζηνπο καζεηέο 

ιφγσ ησλ γλψζεψλ ηνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δνκή. 

Δλδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ παξνρή ζεηηθήο/αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο, 

ηνλ θαζνξηζκφ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ θαη ηελ ππαθνή ησλ 

καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. 

Σν Πξνζσπηθό Μνληέιν 

Ο δηδάζθσλ πηζηεχεη ζηε δηδαζθαιία κέζα απφ ην «πξνζσπηθφ παξάδεηγκα». 

Παξέρεη ζηνπο καζεηέο έλα πξφηππν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Δπηβιέπεη, 

θαζνδεγεί θαη θαηεπζχλεη, δείρλνληαο ζηνπο καζεηέο πψο λα θάλνπλ θάηη θαη 

ελζαξξχλνληάο ηνπο λα παξαηεξήζνπλ θαη λα κηκεζνχλ ην παξάδεηγκα ηνπ. 

Ο Γηεπθνιπληήο 

Ο ηχπνο απηφο δίλεη έκθαζε ζηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε ηνπ δάζθαινπ-καζεηή. 

Ο δηδάζθσλ θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο θάλνληαο εξσηήζεηο, πξνηείλνληαο 

ελαιιαθηηθέο θαη ελζαξξχλνληάο ηνπο λα δηακνξθψζνπλ ηα θξηηήξηα γηα λα 

θάλνπλ ζνθέο επηινγέο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ καζεηψλ γηα αλεμάξηεηε δξάζε, πξσηνβνπιία θαη ππεπζπλφηεηα θαη ηνπο 

παξέρεη ηε κέγηζηε ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε.   

Ο Δμνπζηνδόηεο 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν δηδάζθσλ δηαλέκεη θαζήθνληα θαη δίλεη ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ επζχλε ηεο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο. 

Δλδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπο θαη ηνπο αλαζέηεη 

εξγαζίεο, αιιά είλαη πάληα δηαζέζηκνο σο εηδήκνλαο θαη ζχκβνπινο.   

Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ δηδαθηηθά ζηπι επηθεληξψλεηαη είηε ζηνλ 

θαζεγεηή είηε ζηνλ καζεηή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεη ν θάζε δηδάζθσλ (βι. 

Πίλαθα 3.1.). Δηδηθφηεξα, ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ, ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ 

Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ είλαη δαζθαινθεληξηθά, κε έκθαζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ 
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δηδάζθνληα σο πάξνρνπ ηεο γλψζεο, ελψ ηα ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή θαη ηνπ 

Δμνπζηνδφηε είλαη καζεηνθεληξηθά, απνδίδνληαο πην ελεξγφ ξφιν θαη 

ππεπζπλφηεηα ζηνλ καζεηή. 

Πίλαθαο 3.1.   Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι 

 

Δηδηθόο 

(+)  Οη γλψζεηο, νη πιεξνθνξίεο θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ θαηέρεη ν 

δηδάζθσλ. 

 

(-)  Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ είλαη ειάρηζηε. Δπηπιένλ, ν φγθνο 

ησλ γλψζεσλ ηνπ δηδάζθνληα κε ιάζνο ρεηξηζκφ κπνξεί λα 

απνζαξξχλεη ηνπο καζεηέο. 

Δπίζεκε 

Δμνπζία 

(+) Δζηηάδεη ζε ζαθείο πξνζδνθίεο θαη απνδεθηνχο ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

(-)  Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε άθακπηε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ. 
Γελ ελζαξξχλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 
 

 Πξνζσπηθό 

Μνληέιν 

(+)  Δζηηάδεη ζηελ παξαηήξεζε θαη κίκεζε ελφο πξνηχπνπ. Ο 

δηδάζθσλ ελεξγεί σο νδεγφο ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ κέζα 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ παξάδεηγκα. 

(-)  Οη καζεηέο πνπ αδπλαηνχλ λα αθνινπζήζνπλ ην πξφηππν 
κπνξεί λα αηζζάλνληαη αλεπαξθείο.  
 

Γηεπθνιπληήο 

(+)  Πξνζσπηθή επειημία ηνπ δηδάζθνληα. Δζηίαζε ζηηο αλάγθεο 

θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ καζεηψλ. Αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ δξάζεο. 

(-)  Υξνλνβφξν δηδαθηηθφ ζηπι. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ακεραλία 

ζηνπο καζεηέο. 

 

Δμνπζηνδόηεο 

(+)  Απνδίδεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ηεο κάζεζεο ζηνπο 

καζεηέο. Πξνσζεί ηελ απηνλνκία ηνπο. 

 

(-)  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεζπρία ζηνπο καζεηέο. Γελ 

ελδείθλπηαη γηα εθείλνπο πνπ δελ είλαη έηνηκνη γηα απηφλνκε 

εξγαζία.   
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ε γεληθέο γξακκέο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ 

δαζθαινθεληξηθψλ θαη ησλ καζεηνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο (Υξπζαθίδεο, 1994 ∙ Grasha, 2002): 

Γαζθαινθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο 

Πιενλεθηήκαηα 

 Ζ κεηάδνζε κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ζε πεξηνξηζκέλν 

ρξφλν. 

 Έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ ξπζκνχ 

παξνπζίαζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα. 

 Δλδείθλπληαη γηα κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ. 

 Δπηηξέπνπλ εχθνιεο θαη γξήγνξεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Μνλφδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ δηδάζθνληα θαη καζεηή. 

 Οκνηφκνξθε δηδαζθαιία πξνο φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

 Απνπζία αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο καζεηέο. 

 Ζ πξσηνβνπιία ησλ καζεηψλ δελ ελζαξξχλεηαη. 

 Παζεηηθή κάζεζε – δελ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο. 

 

Μαζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο 

Πιενλεθηήκαηα 

 Δκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 χλδεζε κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. 

 Πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο κάζεζεο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

 Απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι. 

 πλεπάγνληαη ηελ επηθνηλσληαθή ζρέζε κεηαμχ δηδάζθνληα-

καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Γχζθνιε εθαξκνγή ζε ηάμεηο κε κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ. 

 Υξνλνβφξεο δηδαθηηθέο ηερληθέο. 

 Οη καζεηέο ελδέρεηαη λα κελ είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ 

επζχλεο. 
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Οη εθπαηδεπηέο ζπάληα εληάζζνληαη ζε κία  κφλν θαηεγνξία δηδαθηηθνχ 

ηχπνπ. Αληίζεηα, νη πεξηζζφηεξνη ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία απφ δηάθνξνπο 

ηχπνπο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Με βάζε απηή ηε δηαπίζησζε, ν Grasha (1996) 

νκαδνπνίεζε ηα δηδαθηηθά ζηπι ζε ζπζηάδεο αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζήο ηνπο (βι. Πίλαθα 3.2). Ζ πζηάδα 1 απνηειείηαη απφ ηα ζηπι 

Δηδηθφο/Δπίζεκε Δμνπζία, ε πζηάδα 2 απφ ηα ζηπι Πξνζσπηθφ 

Μνληέιν/Δηδηθφο/Δπίζεκε Δμνπζία, ε πζηάδα 3 απφ ηα ζηπι 

Γηεπθνιπληήο/Πξνζσπηθφ Μνληέιν/Δηδηθφο θαη ε πζηάδα 4 απφ ηα 

Δμνπζηνδφηεο/Γηεπθνιπληήο/Δηδηθφο. Ζ ζεηξά εκθάληζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι 

ζε θάζε ζπζηάδα ππνδειψλεη ην βαζκφ ηζρχνο ηνπο. 

 

Πίλαθαο 3.2.  πζηάδεο Γηδαθηηθψλ ηπι  

 

πζηάδα Γηδαθηηθά ηπι 

πζηάδα 1 Δηδηθφο/Δπίζεκε Δμνπζία 

πζηάδα 2 Πξνζσπηθφ Μνληέιν/ Δηδηθφο/Δπίζεκε Δμνπζία 

πζηάδα 3 Γηεπθνιπληήο/Πξνζσπηθφ Μνληέιν/Δηδηθφο 

πζηάδα 4 Δμνπζηνδνηήο/Γηεπθνιπληήο/Δηδηθφο 

 

Ζ παξνπζία κίαο απφ ηηο παξαπάλσ ζπζηάδεο δηακνξθψλεη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζηνλ εθπαηδεπηή 

ππεξηζρχεη ην ζηπι ηνπ Δηδηθνχ/Δπίζεκεο Δμνπζίαο, ην κήλπκα πνπ πεξλά 

είλαη «Δγψ έρσ ηνλ έιεγρν» θαη απηφ δεκηνπξγεί νπδέηεξν έσο ςπρξφ θιίκα. 

Αληίζεηα, ην ζηπι ηνπ Δμνπζηνδφηε/Γηεπθνιπληή/Δηδηθνχ απνπλέεη κηα 

ραιαξφηεηα ζηα φξηα αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο καζεηέο κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα πην δεζηή αηκφζθαηξα. 

Οη παξαπάλσ ζπζηάδεο δηδαθηηθψλ ζηπι ζπλδένληαη επίζεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο (Grasha, 1996:158): 

πζηάδα 1: (έκθαζε ζε) εμεηάζεηο/βαζκνχο, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο κε 

επίθεληξν ηνλ θαζεγεηή, εξγαζίεο ηξηκήλνπ, θαιεζκέλνη νκηιεηέο, θ.α. 

πζηάδα 2: επηβνιή πξνηχπσλ κέζσ επεμήγεζεο, ζπδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, επηβνιή πξνηχπσλ 

κέζσ πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο, θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ, θ.α. 
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πζηάδα 3: κειέηεο πεξίπησζεο, θξηηηθέο ζπδεηήζεηο, παηρλίδηα 

ξφισλ/πξνζνκνηψζεηο, εξγαζηεξηαθέο εξγαζίεο, κάζεζε κέζσ ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, θ.α. 

πζηάδα 4: καζεζηαθά ζπκβφιαηα, αλεμάξηεηε έξεπλα/κειέηε, 

εξγαζίεο ζε κηθξέο νκάδεο, καζεηηθέο εθεκεξίδεο, ινγνκαρίεο, θ.α. 

Ο Grasha ππνζηεξίδεη φηη ην ζεσξεηηθφ ηνπ κνληέιν αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ νπνία νη δηδάζθνληεο 

(πξέπεη λα) έρνπλ σο βαζηθφ ζθνπφ λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ 

πξφζιεςε θαη ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε 

θαη πξνζνρή θαηά ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ, ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ζηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ππεπζπλφηεηαο γηα ηε 

κάζεζή ηνπο (Grasha, 1996).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4 

Δπηζθόπεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ηα ζηπι 

κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο 

 

Ζ ρξήζε ησλ καζεζηαθψλ ζηπι ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο έρεη πξνθαιέζεη 

ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο θξηηηθέο. Με ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζσζηήο 

δηάγλσζεο ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζα ήηαλ ινγηθφ λα 

ππνζέζεη θαλείο φηη ηα βέιηηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη 

κέζσ ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηδαζθαιίαο κε 

απηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεζηαθνχ ζηπι ηνπ θάζε καζεηή. Πξαγκαηηθά, 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ επζπγξακκίδεηαη 

κε ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ εθπαηδεπνκέλσλ απνθέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

βειηησκέλεο επηδφζεηο θαη πςειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο (Dunn, 

Deckinger, Withers & Katzenstein, 1990), ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

νδεγεί ζε απνγνήηεπζε θαη έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο (Felder, 1995 ∙ Reid, 

1987). Ωζηφζν, δελ είλαη ιίγνη νη κειεηεηέο πνπ εθθξάδνπλ ζνβαξέο 

επηθπιάμεηο απέλαληη ζηε γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηπι ζηελ εθπαίδεπζε, αλαινγηδφκελνη ηεο ειιείςεηο 

εγθπξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη, θνβνχκελνη ηε ζηελή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ (Coffield et al, 2004a) θαη ηζρπξηδφκελνη φηη ηα καζεζηαθά ζηπι δελ 

είλαη ζηαζεξά αιιά κπνξνχλ λα αιιάδνπλ (Hayes & Allinson, 1996).  

Ο βαζκφο ζηαζεξφηεηαο/κεηαβιεηφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ ζηπι 

απνηειεί ζεκείν αηρκήο ζηελ αληηπαξάζεζε ησλ εηδηθψλ θαη νδεγεί ζηε 

γλσζηή δηακάρε ζρεηηθά κε ηελ «ππφζεζε αληηζηνηρίαο» (“matching 

hypothesis”). Ζ ππφζεζε βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ην καζεζηαθφ ζηπι 

ηνπ καζεηή είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ν εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη λα επηιέγεη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε 

απηφ. Όκσο, ε έκθαζε ζηε δηάγλσζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι θαη ζηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηελ 

«εηηθεηνπνίεζε» ησλ καζεηψλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 

(Coffield et al, 2004a). Απηφ απνηειεί βαζηθφ επηρείξεκα ησλ εξεπλεηψλ πνπ 

δελ αληηηίζεληαη απιά ζηελ «ππφζεζε αληηζηνηρίαο» αιιά ππνζηεξίδνπλ, 
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επηπιένλ, φηη ε εζθεκκέλε αλαληηζηνηρία είλαη πεξηζζφηεξν σθέιηκε γηα ηνπο 

καζεηέο, κε δεδνκέλν φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε εμέιημε ησλ καζεηψλ πξνο ηελ απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε θαη ε 

αλάπηπμε φισλ ησλ δεμηνηήησλ ηνπο (Brookfield, 1985 ∙ Hayes & Allinson, 

1996, 1997 ∙ Kolb, 1984). 

Ζ έξεπλα ηνπ Pashler θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009) θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο αληηζηνηρίαο καζεζηαθψλ ζηπι-

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ακθηζβεηψληαο έκκεζα ηε ζεσξία ησλ καζεζηαθψλ 

ζηπι θαη ηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή δξάζε θαη πξνθάιεζε πνιιέο αληηδξάζεηο. 

Γεληθά, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Hayes θαη Allinson (1996), γηα θάζε κειέηε πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ αληηζηνηρία (γηα παξάδεηγκα James, 1973 ∙ Witkin, 1977) 

ππάξρεη κία άιιε κειέηε πνπ ηελ απνξξίπηεη (γηα παξάδεηγκα Montgomery, 

1972 ∙ Thornell, 1974). Απηφ ίζσο  απνηειεί απφδεημε φηη νη ηζρπξηζκνί θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ ηζρχνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο θαη έλδεημε φηη ε ρξπζή ηνκή 

βξίζθεηαη πηζαλψο ζην ζπλδπαζκφ ηνπο. Ο Matthews (1991, ζει.253) 

επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη:  

«Δλψ ε αλαληηζηνηρία είλαη θαηάιιειε γηα ιφγνπο αλάπηπμεο, νη 

καζεηέο έρνπλ πην ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν θαη θαηαθηνχλ πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, φηαλ ηνπο δηδάζθνπλ ή ηνπο ζπκβνπιεχνπλ κέζσ ηνπ 

θπζηθνχ ή ηνπ πξσηαξρηθνχ ηνπο ζηπι, παξά κέζσ ελφο ζηπι πνπ είλαη 

δεπηεξεχνλ ή ππν-αλαπηπγκέλν, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο ζε κηα 

λέα θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί άγρνο, φπσο ε έλαξμε εκπεηξηψλ ζηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε».  

Άιισζηε, πνιινί ζεσξεηηθνί, αλάκεζά ηνπο θαη ν Kolb, αλαδεηψληαο ηε 

ρξπζή ηνκή ζην επίκαρν δήηεκα, ηνλίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηαξθή αιιειεπίδξαζή ηεο ηφζν κε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε δηδαθηέα χιε, νη 

πνιηηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, φζν θαη κε αηνκηθνχο παξάγνληεο 

φπσο νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, νη ζπλήζεηέο ηνπο θαη νη 

πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο. Οη Vermunt θαη 

Verloop (1999) επηθεληξψλνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηζρπξηδφκελνη φηη 

νη δηδαθηηθέο ζεσξίεο κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ κε ηηο καζεζηαθέο ζε ηέηνην 

βαζκφ ψζηε ε ηξηβή κεηαμχ ηνπο λα είλαη κφλν ζεηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο 
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κάζεζεο. Ο Pitkäniemi (2009)  επηζεκαίλεη φηη ε επηηπρεκέλε δηδαζθαιία δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ δαζθάινπ, αιιά ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη 

ε ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ ηεο θαη νη ελέξγεηεο ησλ καζεηψλ.  

Ο Sternberg (1988, 1990, 1997) εηζάγεη κία λέα έλλνηα, ην «ζηπι 

ζθέςεο» (thinking style), ε νπνία απνηειεί κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε απέλαληη 

ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εηζαγσγή 

πνιιψλ θαη ζπρλά αιιειεπηθαιππηφκελσλ φξσλ φπσο «γλσζηηθφ ζηπι», 

«καζεζηαθφ ζηπι», «δηαλνεηηθφ ζηπι», «δηδαθηηθφ ζηπι», θηι. Ζ ζεσξία ηεο 

δηαλνεηηθήο απηνξξχζκηζεο (Theory of Mental Self-Government) ηνπ 

Sternberg, βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο νπνίαο είλαη ην ζηπι ζθέςεο, ππνζηεξίδεη φηη 

φπσο ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη δηαθπβέξλεζεο ηεο θνηλσλίαο, έηζη ππάξρνπλ 

πνιινί ηξφπνη δηνίθεζεο/ξχζκηζεο ηεο δηαλνεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα άηνκα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο επηιέγνληαο ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο αηζζάλνληαη πην άλεηα θαη απηή ηνπο ε επηινγή θαλεξψλεη ην 

πξνζσπηθφ «ζηπι ζθέςεο» ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Zhang (2008, ζει. 39), ε 

έλλνηα ηνπ ζηπι ζθέςεο «εμππεξεηεί σο επξπγψληνο θαθφο πνπ αηρκαισηίδεη 

ηηο ηξεηο βαζηθέο παξαδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κειέηεο ησλ ζηπι – δειαδή, 

εθείλεο πνπ εζηηάδνπλ α) ζην γλσζηηθφ επίπεδν, β) ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

γ) ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο». 

Σν ζηπι ζθέςεο είλαη ε πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Γελ εθθξάδεη κία ηθαλφηεηα αιιά 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηνο πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο 

(Sternberg & Zhang, 2005). Σα ζηπι ζθέςεο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη, επνκέλσο, κεηαβάιινληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ έλα άηνκν λα αληαπνθξηζεί ζε κία θαηάζηαζε 

εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο θαηάζηαζεο θαη ην βαζκφ 

επειημίαο ηνπ αηφκνπ (Sternberg, 1997 ∙ Sternberg & Zhang, 2005).  

Ο Sternberg ππνζηεξίδεη φηη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο απηνξξχζκηζεο 

έρεη άκεζε εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, γηαηί ε έλλνηα ηνπ ζηπι 

ζθέςεο ελζσκαηψλεη ην καζεζηαθφ θαη ην δηδαθηηθφ ζηπι θαη έρεη εθαξκνγή 

ζε δηάθνξνπο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
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δηδαζθαιίαο7 θαη ηεο κάζεζεο. Δπίζεο, ην ζηπι ζθέςεο κπνξεί λα εμεγήζεη ηε 

δηαθνξά απφδνζεο αλάκεζα ζε καζεηέο κε παξφκνηεο ηθαλφηεηεο (Sternberg 

& Zhang, 2005). Γελ είλαη ιίγεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη 

ηψξα κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαη ηα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ 

πξνηείλεη, ην Thinking Styles Inventory (TSI, Sternberg & Wagner, 1992) θαη 

ην Thinking Styles in Teaching Inventory (TSTI, Grigorenko & Sternberg, 

1993). Δλδεηθηηθά, νη δεκηνπξγνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 

έρνπλ δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(καζεηνθεληξηθέο ή δαζθαινθεληξηθέο) θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι (Zhang, 2001), 

ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεγεηψλ θαη ηα 

δηδαθηηθά ηνπο ζηπι (Zhang & Sternberg, 2002), ηελ επίδξαζε ηεο 

αληηζηνίρηζεο ζηπι θνηηεηψλ-θαζεγεηή ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ 

θνηηεηψλ (Zhang, 2006) θαη ηε ζρέζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ηνπ θαζεγεηή κε ην 

ζηπι ζθέςεο ηνπ (Zhang, 2008). 

Οη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο εληάζζνληαη ζε κηα ηάζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ πξνο ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι, ηελ 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπ θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ δηακφξθσζήο ηνπ 

θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

εζηηάδνπλ ζηε ζπκβαηφηεηα/αζπκβαηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηψλ κε ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηψλ (Peacock, 2001 ∙ Tubić & 

Hamiloğlu, 2009 ∙ Vermunt & Verloop, 1999) ή ζηελ επίδξαζε πνπ ίζσο έρεη 

ζηελ απφδνζή ηνπο (Woolfolk, 2000), ζηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ηηο αηηίεο επηινγήο ηνπο (Behar-Horenstein, 2006 ∙ Larenas et 

al, 2011) ή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηψλ ηνπο (Kassaian & Ayatollahi, 2010 ∙ Norzila et al, 2007).  

ε γεληθέο γξακκέο, νη εηδηθνί θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ην 

«Πξνζσπηθφ Μαζεζηαθφ ηπι» (Personal Learning Style, Evans & Waring, 

2009) πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν, θαη εκπεξηέρεη ην καζεζηαθφ ζηπι, ην 

γλσζηηθφ ζηπι, καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο, πξνηηκήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο, παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ αηφκνπ, ζπκβάιινληαο 

ζηε κεηαγλσζηηθή επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο ηνπ ίδηνπ αιιά θαη ησλ 

άιισλ θαη ζηελ αλαδήηεζε θαιχηεξνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο 

                                                           
7
 Όηαλ ηα ζηπι ζθέςεο εθαξκφδνληαη ζε δηδαθηηθφ πιαίζην νλνκάδνληαη «δηδαθηηθά ζηπι»,  δειαδή  ζηπι 

ζθέςεο ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε δηδαζθαιία. 
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καζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο (Waring & Evans, 2005 ζην Evans & Cools, 

2009). Ωζηφζν, αμηνζεκείσην είλαη ην έιιεηκκα πνπ παξαηεξείηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ζε φηη αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο φπσο ην καζεζηαθφ 

ηνπο ζηπι. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηε δεδνκέλε θαηά πνιινχο αληίιεςε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ θαηά βάζε κε ηνλ ηξφπν πνπ δηδάρζεθαλ νη ίδηνη ή 

κηκνχκελνη ηνπο θαζεγεηέο πνπ ζαχκαδαλ φηαλ ήηαλ νη ίδηνη καζεηέο 

(Peacock, 2001). 

Πνιχ ιίγεο, ζρεηηθά πξφζθαηεο κειέηεο δηεξεπλνχλ ην ζπζρεηηζκφ 

αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ εθπαηδεπηή θαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Μία απφ ηηο πξψηεο ηέηνηεο κειέηεο είλαη εθείλε ησλ 

Galbraith θαη Sanders (1987) πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ καζεζηαθνχ 

θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι 138 θαζεγεηψλ θνιιεγίσλ ησλ ΖΠΑ εθαξκφδνληαο 

θαηεγνξηνπνίεζε ζε 7 ηχπνπο κε βάζε ηηο αηζζήζεηο (νπηηθφο, αθνπζηηθφο, 

θηι). εκαληηθφ εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε πςειή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνηηκνχλ νη ελ ιφγσ θαζεγεηέο γηα ηε 

δηθή ηνπο κάζεζε θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο.  

Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθέο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ην δηδαθηηθφ ζηπι ζε 

ζρέζε κε ην γλσζηηθό ζηπι ηνπ εθπαηδεπηή  (Evans, 2004 ∙ Evans, Harkins & 

Young, 2008 · Mahlios ,1981) θαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε κειέηε ηνπ Zhang 

(2008) γηα ηε ζρέζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι κε ην ζηπι ζθέςεο (θαηά ηε ζεσξία 

ηνπ Sternberg) εθπαηδεπηηθψλ δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηεο Κίλαο, ζηελ νπνία θαίλεηαη φηη ην δηδαθηηθφ ζηπι είλαη ζηαηηζηηθά 

πξνβιέςηκν απφ ην ζηπι ζθέςεο.  

ρεηηθή θαη πνιχ πξφζθαηε είλαη ε έξεπλα ηνπ Larenas θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2011) ζηελ νπνία δηεξεπλάηαη, κε βάζε ηε ζεσξία ηνπ 

Grasha, ην δηδαθηηθφ ζηπι θαη ν ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο (εζσζηξεθήο/ 

εμσζηξεθήο)  15 εθπαηδεπηψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 15 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Υηιήο κε ζθνπφ ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε θαη ηελ 

αλεχξεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ζηα επηκέξνπο δείγκαηα .  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ιακβάλεη απφ ην πξνζσπηθφ καζεζηαθφ ζηπι ηνπ δηδάζθνληα ζηελ νπνία 
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αηζηνδνμεί λα ζπλεηζθέξεη ε παξνχζα έξεπλα. Δμάιινπ, φπσο επηζεκαίλνπλ 

νη Galbraith & Sanders (1987, ζει.171) «φζν πεξηζζφηεξα καζαίλνπλ νη 

δάζθαινη ζρεηηθά κε ηα θπξίαξρα καζεζηαθά θαη δηδαθηηθά ηνπο ζηπι φπσο θαη 

γηα ηα πξνηηκψκελα καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηψλ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ κία εμήγεζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη γηαηί». 

θνπφο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα 

παξέρεη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί 

ε εξεπλεηηθή εξγαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ εμεηάζηεθαλ ηα ππάξρνληα 

ζεσξεηηθά κνληέια καζεζηαθνχ θαη δηδαθηηθνχ ζηπι κε έκθαζε ζηα 

πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα. Ωο πιαίζην γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ζηπι ζην δείγκα ησλ θαζεγεηψλ Αγγιηθήο  ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε 

ε ζεσξία ηεο Δκπεηξηθήο Μάζεζεο ηνπ Kolb (1984) ε νπνία είλαη επξέσο 

αλαγλσξηζκέλε θαη παξέρεη έλα ηδηαίηεξα εχρξεζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν. 

Κξίζεθε, φκσο, ζθφπηκν λα γίλεη ρξήζε ησλ ηξόπσλ κάζεζεο (learning 

modes) ζηα απνηειέζκαηα αληί γηα ηα καζεζηαθά ζηπι (learning styles) ησλ 

νπνίσλ ε δνκηθή εγθπξφηεηα έρεη ακθηζβεηεζεί έληνλα (Cassidy, 2004 ∙ 

Coffield et al, 2004a · Geiger, Boyle & Pinto, 1992 ∙ Loo, 1996 ∙  Πιαηζίδνπ & 

Μεηαιιίδνπ, 2009). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζηπι επηιέρζεθε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Grasha (1996) ην νπνίν, κε 

δεδνκέλε ηε ζχγρπζε θαη ηελ αζάθεηα πνπ εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί 

αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ή αθφκε θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι, 

απνηειεί έλα αξθεηά νινθιεξσκέλν θαη αζθαιέο κνληέιν πνπ ραίξεη 

εθηίκεζεο αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο, ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ. 
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ  ΜΔΡΟ 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  5 

θνπόο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

5.1.  θνπόο ηεο έξεπλαο 

Παξφιν πνπ ε θπξίαξρε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζχγρξνλεο (θαη 

θάζε) επνρήο επεξεάδεη δξαζηηθά ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ηε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή 

ηνπ πξαθηηθή, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

αλακθηζβήηεηα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ 

ζηπι. Λακβάλνληαο ππφςε, ινηπφλ, φηη ην καζεζηαθφ ζηπι απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ, πξψηνο ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη καζεζηαθνί ηχπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ζηνλ νπνίν απνζθνπεί ε  παξνχζα έξεπλα αθνξά 

ζηε δηεξεχλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο 

ζηελ ειιεληθή δεκφζηα εθπαίδεπζε κε δεδνκέλεο ηηο αιιαγέο δηδαθηηθψλ θαη 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα 

ζην πεδίν ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ.  

Ζ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ (θχιν, 

ειηθία, έηε ππεξεζίαο, επηπξφζζεηα πξνζφληα θαη βαζκίδα εθπαίδεπζεο) ζην 

καζεζηαθφ θαη δηδαθηηθφ ζηπι  ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί ηνλ ηξίην ζηφρν 

ηεο έξεπλαο.  

Σέινο, ηέηαξηνο θαη ηειεπηαίνο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ καζεζηαθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο 

Γιψζζαο θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ ηα καζεζηαθά ζηπι λα 

πξνβιέπνπλ ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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5.2.  Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία 

εζηηάδεη ε παξνχζα κειέηε είλαη: 

i. Πνην είλαη ην καζεζηαθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο 

ζην δεκφζην ζρνιείν; 

ii. Πνην δηδαθηηθφ ζηπι ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο 

ζην δεκφζην ζρνιείν; 

iii. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο (θχιν, ειηθία, έηε ππεξεζίαο, επηπξφζζεηα πξνζφληα θαη 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο) θαη ζην καζεζηαθφ ζηπι ή/θαη ζηελ επηινγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο; 

iv. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη ζην δηδαθηηθφ ζηπι πνπ 

ρξεζηκνπνηεί; 

v. Δίλαη δπλαηφλ ην καζεζηαθφ ζηπι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα πξνβιέςεη ην 

δηδαθηηθφ ζηπι πνπ ζα επηιέμεη;  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  6 

Μέζνδνο 

 

6.1.  Γείγκα 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 135 εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο πνπ 

εξγάδνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δεκφζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, 81 απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (60%) εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

θαη 54 (40%) εξγάδνληαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Ωο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην δείγκα απνηειείηαη απφ 

121 γπλαίθεο (89,6%) θαη 14 άλδξεο (10,4%) (βι. Γξάθεκα 5.1). ε φηη αθνξά 

ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, 84 ζπκκεηέρνληεο (62,2%) είλαη έγγακνη θαη 

51 (37,8%) είλαη άγακνη. 

                   

Γξάθεκα 6.1  Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 

Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θπκαίλεηαη απφ ηα 26 έσο ηα 57 έηε 

(Μ=39,81, SD=7,188) θαη ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο είλαη 12,66 έηε (SD=7,127). Ζ γξαθηθή 

απεηθφληζε ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο παξνπζηάδεηαη 

ζηα Γξαθήκαηα 5.2 θαη 5.3. 

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ
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Γξάθεκα 6.2.  Απεηθφληζε ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο (Ν=135) 

 

 

 

Γξάθεκα 6.3  Απεηθφληζε ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

  

Δπίζεο, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηπρφλ επηπξφζζεηα 

πξνζφληα ηνπ δείγκαηνο, πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, έδεημε φηη ην 

44,4% απφ απηνχο (n=60) θαηέρεη σο επηπιένλ πξνζφλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή έλα δεχηεξν πηπρίν ζε άιιν γλσζηηθφ αληηθείκελν.  
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6.2.  Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Learning Style Inventory (version 3.1) 

ηνπ Kolb (1985). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δψδεθα 

(12) εκηηειείο θξάζεηο γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη ηέζζεξηο 

επηινγέο νινθιήξσζήο ηεο (βι. Παξάξηεκα). Ζ θάζε επηινγή αληηζηνηρεί ζε 

έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηε ζεσξία 

(Experiential Learning Theory) ηνπ Kolb (1984). Οη ζπκκεηέρνληεο απαηηείηαη 

λα θαηαηάμνπλ ηηο ηέζζεξηο  επηινγέο γηα θάζε θξάζε ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο (απφ «1= ηαηξηάδεη ειάρηζηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

καζαίλσ» έσο «4= ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

καζαίλσ»). Ζ ζεηξά θαηάηαμεο πνπ επηιέγνπλ θαηαδεηθλχεη ην καζεζηαθφ ζηπι 

πνπ πξνηηκνχλ. Υξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο 

Γιψζζαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην  εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο Teaching 

Styles Inventory (version 3.0) πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Grasha (1996). 

Απνηειείηαη απφ ζαξάληα δειψζεηο ζηηο νπνίεο δεηείηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα δψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε θιίκαθα Likert - 5 ζεκείσλ 

δειψλνληαο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θάζε δήισζε είλαη αληηπξνζσπεπηηθή γηα 

απηνχο (1= Γηαθσλψ απφιπηα έσο 5= πκθσλψ απφιπηα). Σν 

εξσηεκαηνιφγην κεηαθξάζηεθε ζηελ ειιεληθή απφ ηελ εξεπλήηξηα.  

 

Πίλαθαο 6.1  Αχμνληεο αξηζκνί ησλ εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε 

δηδαθηηθφ ζηπι     

 

Γηδαθηηθό ζηπι Δξσηήζεηο 

Δηδηθφο 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 

Δπίζεκε Δμνπζία 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37 

Πξνζσπηθφ Μνληέιν 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 

Γηεπθνιπληήο 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39 

Δμνπζηνδφηεο   5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
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ε φηη αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Grasha γηα ην δηδαθηηθφ ζηπι, 

γίλεηαη εθηίκεζε πέληε δηαζηάζεσλ, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο αληηπξνζσπεχεη 

έλα δηδαθηηθφ ζηπι. Σν θάζε ζηπι αμηνινγείηαη κε βάζε νθηψ εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Grasha, 1996, ζει.164). ηνλ Πίλαθα 6.1, παξαηίζεληαη νη 

εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θάζε δηδαθηηθφ ζηπι.  

Γηα λα δηαπηζησζεί πνην είλαη ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

απαηηείηαη λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ηζρχνο ηνπ θάζε ηχπνπ δηδαζθαιίαο 

εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Grasha, νη εθπαηδεπηέο ζπλήζσο 

ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά ζηπι ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. 

Σν επίπεδν ηζρχνο ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ ζηπι νξίδεηαη κε βάζε ηα εχξε ηηκψλ 

πνπ νξίδνπλ ηα ηξία επίπεδα ηνπ θάζε ζηπι φπσο απηά παξέρνληαη απφ ηηο 

λφξκεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Grasha, 1996). Γηα ηηο αλάγθεο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έγηλε αλαγσγή ησλ ηηκψλ ζηελ 5-βάζκηα θιίκαθα.  

 

Πίλαθαο 6.2   Οη ηηκέο πνπ νξίδνπλ ηα επίπεδα ηζρχνο ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι 

 

Γηδαθηηθό ζηπι Υακειό επίπεδν Μέηξην επίπεδν Τςειό επίπεδν 

Δηδηθφο 1.00 – 2.28 2.29 – 3.42 3.43 – 5.00 

Δπίζεκε Δμνπζία 1.00 – 2.85 2.86 – 3.85 3.86 – 5.00 

Πξνζσπηθφ 
Μνληέιν 

1.00 – 3.07 3.08 – 4.07 4.08 – 5.00 

Γηεπθνιπληήο 1.00 – 2.64 2.65 – 3.78 3.79 – 5.00 

Δμνπζηνδφηεο 1.00 – 1.85 1.86 – 3.00 3.01 – 5.00 

 

 

6.3.  Γηαδηθαζία 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη ζπκπιήξσζήο ηνπο είηε 

ρεηξφγξαθα είηε ειεθηξνληθά θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2013. Ο 

ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπο θπκάλζεθε ζηα 10-15 ιεπηά. 

Θεσξήζεθε απαξαίηεην λα αθαηξεζνχλ 12 εξσηεκαηνιφγηα απφ ην 

ζχλνιν ησλ 147 πνπ ζπιιέρζεθαλ ιφγσ ειιείςεσλ ή ιαζψλ. πλεπψο, ν 

ηειηθφο αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηακνξθψζεθε ζηα 135. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  7 

Απνηειέζκαηα 

 

 

7.1.  Γηεξεύλεζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι 

Πξψηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν εξσηεκαηνιφγην LSI (Learning Styles Inventory) 

ηνπ Kolb (1985) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ 

ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επηηξέπεη αλάιπζε αμηνπηζηίαο, θαζψο νη 

απαληήζεηο ζε απηφ έρνπλ ηε κνξθή θαηάηαμεο (απφ 1 έσο 4) ηεζζάξσλ 

επηινγψλ. Ζ εθηελήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (Metallidou & Platsidou, 2008) ζηεξίδεη 

ηθαλνπνηεηηθά ηε ρξήζε ηνπ.        

 Σν εξσηεκαηνιφγην LSI απνηειείηαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απφ 

δψδεθα εκηηειείο θξάζεηο, ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα 

θαηαηάμνπλ, αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, ηέζζεξηο επηινγέο 

νινθιήξσζεο γηα ηελ θαζεκία, νξγαλσκέλεο ζε ηέζζεξηο ζηήιεο. Αζξνίδνληαο 

ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ θάζε ζηήιε πξνθχπηεη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα γηα ην βαζκφ ηζρχνο ηνπ θάζε έλα απφ ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο 

(learning modes) φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηε ζεσξία εκπεηξηθήο κάζεζεο 

ηνπ Kolb (1985): πγθεθξηκέλε Δκπεηξία (Concrete Experience-CE), 

ηνραζηηθή Παξαηήξεζε (Reflective Observation-RO), Θεσξεηηθνπνίεζε ή 

Γηακφξθσζε Δλλνηψλ (Abstract Conceptualization-AC) θαη Δλεξγφο 

Πεηξακαηηζκφο (Active Experimentation-AE).  

 χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο ν πξνηηκψκελνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο 

κάζεζεο είλαη ε ηνραζηηθή Παξαηήξεζε (Μ=2.81, SD=0.61). Αθνινπζνχλ ε 

Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε (Μ=2.65, SD=0.59) θαη ν Δλεξγφο 

Πεηξακαηηζκφο (M=2.59, SD=0.59). Σελ κηθξφηεξε πξνηίκεζε παξνπζηάδεη ν 

ηξφπνο ηεο πγθεθξηκέλεο Δκπεηξίαο (M=1.93, SD=0.73) (βι. Πίλαθα 7.1) . 
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Πίλαθαο 7.1.  Πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ κάζεζεο 

 

Σξόπνο Μάζεζεο                 M SD 

ηνραζηηθή Παξαηήξεζε (RO) 2.81 0.61 
Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε (AC) 2.65 0.59 

Δλεξγφο Πεηξακαηηζκφο (AE) 2.59 0.59 

πγθεθξηκέλε Δκπεηξία (CE) 1.93 0.73 

 

Ζ ζπλδπαζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεζηαθψλ 

ηξφπσλ νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι (learning style) ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα πάληα κε ην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Kolb (1985). 

Αξρηθά, εληνπίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ δχν ηξφπσλ κάζεζεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην θάζε καζεζηαθφ ζηπι, γηα παξάδεηγκα, ην Απνθιίλνλ 

καζεζηαθφ ζηπι δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ηηκψλ ηεο 

πγθεθξηκέλεο Δκπεηξίαο θαη ηεο ηνραζηηθήο Παξαηήξεζεο. Έπεηηα, 

εληνπίδεηαη ην καζεζηαθφ ζηπι πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ. Ζ 

θαηαλνκή ησλ καζεζηαθψλ ζηπι ζην δείγκα απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7.2. 

 

Πίλαθαο  7.2.  Πεξηγξαθή ησλ καζεζηαθψλ ζηπι  

 

Μαζεζηαθό ζηπι                          M               SD 

Απνθιίλνλ (CE/RO) 2.37 0.30 

Αθνκνησηηθφ (RO/AC) 2.73 0.44 

πγθιίλνλ (AC/AE) 2.62 0.30 

Πξνζαξκνζηηθφ (AE/CE) 2.26 0.44 

 

 ε γεληθέο γξακκέο δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο 

πνπ θαζνξίδνπλ ην θάζε ζηπι. Σν καζεζηαθφ ζηπι πνπ θπξηαξρεί ζην δείγκα 

είλαη ην Αθνκνησηηθφ (M=2.73, SD=0.44) θαη αθνινπζεί ην πγθιίλνλ (M=2.62, 

SD=0.30). Tα ιηγφηεξν πξνηηκψκελα ζηπι είλαη ην Απνθιίλνλ (M=2.37, 

SD=0.30) θαη ην Πξνζαξκνζηηθφ (M=2.26, SD=0.44).  

 Με βάζε ηελ επηζήκαλζε ησλ Πιαηζίδνπ θαη Μεηαιιίδνπ (2008) 

(επίζεο Metallidou & Platsidou, 2009) φηη έρνπλ αλαθεξζεί ζνβαξέο 

επηθπιάμεηο γηα ηε δνκηθή εγθπξφηεηα ηνπ LSI θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
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παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, απνθαζίζηεθε γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηξόπνη κάζεζεο αληί 

γηα ηα καζεζηαθά ζηπι. 

 

 

7.2. Γηεξεύλεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ζηπι 

 

Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο. Αξρηθά δηεξεπλήζεθε ε εζσηεξηθή 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ Grasha κε ην νπνίν αμηνινγήζεθε ην 

δηδαθηηθφ ζηπι. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ  α=0.81  θαη θξίζεθε  ηθαλνπνηεηηθφο.                     

Γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ηζρχνο ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ ζηπι ζην 

δείγκα ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζπληζηνχλ θάζε δηδαθηηθφ ζηπι, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.2. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε ν Πίλαθαο 7.3 

φπνπ θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα επίπεδα ηζρχνο ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι ζην 

δείγκα. 

 

Πίλαθαο 7.3   Δπίπεδν ηζρχνο ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι 

 

Γηδαθηηθό 
ζηπι 

Υακειό επίπεδν Μέηξην επίπεδν Τςειό επίπεδν 

Άηνκα Πνζνζηφ Άηνκα Πνζνζηφ Άηνκα Πνζνζηφ 

Δηδηθόο - - 69 51.1% 66 48.9% 

Δπίζεκε 
Δμνπζία 

26 19.3% 99 73.3% 10 7.4% 

Πξνζσπηθό 
Μνληέιν 

19 14.1% 106 78.5% 10 7.4% 

Γηεπθνιπληήο 5 3.7% 67 49.6% 63 46.7% 

Δμνπζηνδόηεο 1 0.7% 41 30.4% 93 68.9% 
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Δηδηθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη φηη ην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ Δηδηθνχ εκθαλίδεηαη 

είηε ζε κέηξην (πνζνζηφ 51.1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ) είηε ζε 

πςειφ βαζκφ (πνζνζηφ 48.9%) θαη ζε θακία πεξίπησζε ζε ρακειφ επίπεδν. 

Ηδηαίηεξα ηζρπξά θαίλεηαη λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δμνπζηνδφηε ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε 93 άηνκα (πνζνζηφ 68.9%). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ θαη ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο 

ζπλαληψληαη ζε κέηξην επίπεδν ζε πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ δείγκαηνο (78.5% 

θαη 73.3% αληίζηνηρα). Σν Γξάθεκα 7.1 απεηθνλίδεη ηα επξήκαηα ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ επηπέδσλ ηζρχνο ηνπ θάζε δηδαθηηθνχ ζηπι. 

 

 

Γξάθεκα 7.1   Απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι ζην δείγκα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ζπρλνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (βι. Πίλαθα 

7.4) πξνέθπςε φηη, ζην ζχλνιν ησλ 135 εθπαηδεπηηθψλ, ην δηδαθηηθφ ζηπι πνπ 

θπξηαξρεί είλαη ν Γηεπθνιπληήο (Μ=3.74, SD=0.48), αθνινπζνχκελν απφ ην 

Πξνζσπηθφ Μνληέιν (Μ=3.53, SD=0.44) θαη ηνλ Δηδηθφ (Μ=3.41,   SD=0.42). 

Σα δηδαθηηθά ζηπι πνπ εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν είλαη ηνπ Δμνπζηνδφηε (Μ=3.28, 

SD=0.47) θαη ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο (Μ=3.19,   SD=0.46). Τπελζπκίδεηαη φηη 

ε θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1 θαη ηνπ 5 (φπνπ 

1=Γηαθσλψ απφιπηα θαη 5=πκθσλψ απφιπηα). 
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Πίλαθαο 7.4  Οη κέζνη φξνη ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι 

 

 M SD 

Δηδηθόο 3.41 0.42 

Δπίζεκε Δμνπζία 3.19 0.46 

Πξνζσπηθό Μνληέιν 3.53 0.44 

Γηεπθνιπληήο 3.74 0.48 

Δμνπζηνδόηεο 3.28 0.47 

 

 

ε φηη αθνξά ην πξνζσπηθφ δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ (βι. 

Γξάθεκα 7.2), κεηά απφ ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνέθπςε φηη 

114 άηνκα απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 84.4%) έρνπλ έλα 

θπξίαξρν ζηπι θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφινηπσλ ζηπι ππάξρνπλ κελ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. ρεηηθά κε ηα άηνκα απηά, ε 

πιεηνςεθία ηνπο ζε πνζνζηφ 56.1% πηνζεηεί ην ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή (64 

άηνκα). Σα ζηπι ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ θαη ηνπ Δηδηθνχ αθνινπζνχλ κε 

21 (18.4%) θαη 17 άηνκα (14.9%) αληίζηνηρα. Λίγνη είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

πηνζεηνχλ ηα ζηπι ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ Δμνπζηνδφηε. 

πγθεθξηκέλα, ην δηδαθηηθφ ζηπι ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο αζθείηαη απφ 7 

άηνκα (6.1%) θαη ην ζηπι ηνπ Δμνπζηνδφηε απφ 5 άηνκα (4.3%). 

 

 

Γξάθεκα 7.2   Καηαλνκή ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι ζην δείγκα (Ν=135) 

 

Διευκολυντισ

Προςωπικό Μοντζλο

Ειδικόσ

Επίςθμθ Εξουςία

Εξουςιοδότθσ

υνδυαςτικά ςτυλ
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο δείρλεη ην Γξάθεκα 7.3, 21 εθπαηδεπηηθνί 

απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (15.6%) παξνπζηάδνπλ ζπλδπαζκνχο απφ δχν 

ή ηξία δηδαθηηθά ζηπι ηα νπνία θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ ζε ίζν βαζκφ. 

Δηδηθφηεξα, ζπλδπαζκφο δχν δηαθνξεηηθψλ ζηπι εκθαλίδεηαη ζε 15 

εθπαηδεπηηθνχο: επηά απφ απηνχο ζπλδπάδνπλ ην Πξνζσπηθφ Μνληέιν θαη ηνλ 

Γηεπθνιπληή, ηέζζεξηο ζπλδπάδνπλ ηνλ Δηδηθφ θαη ην Πξνζσπηθφ Μνληέιν θαη 

ηέζζεξηο ηνλ Δηδηθφ θαη ηνλ Γηεπθνιπληή. πλδπαζκνί ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

ζηπι εκθαλίδνληαη ζε πέληε εθπαηδεπηηθνχο θαη, ηέινο, ππάξρεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ θαίλεηαη λα ζπλδπάδεη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά ζηπι 

ζηνλ ίδην βαζκφ.  

 

 

Γξάθεκα 7.3   Καηαλνκή ησλ ζπλδπαζκψλ δηδαθηηθψλ ζηπι ζην επηκέξνπο δείγκα 

(n=21) 

 

 

7.3.  Αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηνπο ηξόπνπο 

κάζεζεο  θαη ηα δηδαθηηθά ηνπο ζηπι 

 

Σξίηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη πσο νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην επεξεάδνπλ ην καζεζηαθφ θαη ην 

δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

έγηλε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θχιν, 

ειηθία, ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο, βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη επηπξφζζεηα 

αθαδεκατθά πξνζφληα) θαη ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Προςωπικό Μοντζλο & Διευκολυντισ

Προςωπικό Μοντζλο & Ειδικόσ

Ειδικόσ & Διευκολυντισ

Ειδικόσ, Προςωπικό Μοντζλο & Διευκολυντισ

Ειδικόσ, Προςωπικό Μοντζλο & Εξουςιοδότθσ

Προςωπικό Μοντζλο, Διευκολυντισ και Εξουςιοδότθσ

Ειδικόσ, Επίςθμθ Εξουςία, Προςωπικό Μοντζλο & Διευκολυντισ
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Απφ ηηο αλαιχζεηο ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηελ ειηθία, ηεο ζπλνιηθήο 

ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι θαη ηνπο ηξφπνπο  

κάζεζεο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ (Πίλαθαο 7.5) : 

α) Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, παξνπζηάζηεθε ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

ηνραζηηθή Παξαηήξεζε (r= .237, p< .05) θαη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηε πγθεθξηκέλε Δκπεηξία (r= - .170, p< .05). Απηφ ζεκαίλεη φηη, κε ην 

πέξαζκα ηεο ειηθίαο, απμάλεηαη ε πξνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε κέζσ ηεο ηνραζηηθήο Παξαηήξεζεο ή/θαη κεηψλεηαη 

ε πξνηίκεζή ηνπο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο πγθεθξηκέλεο Δκπεηξίαο. Γελ 

παξνπζηάζηεθε θακία ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηα δηδαθηηθά ζηπι. 

 

Πίλαθαο 7.5. πζρέηηζε Ζιηθίαο θαη πλνιηθήο Τπεξεζίαο κε ηα Γηδαθηηθά ηπι θαη    

ηηο Μαζεζηαθέο Λεηηνπξγίεο 

εκείσζε : Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε * είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν  p < .05. 

     Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν  p < .01. 

 

β) ε φηη αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο κε ηνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο, δηαπηζηψζεθε ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ηνραζηηθή 

Παξαηήξεζε (r= .239, p< .01). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξν έκπεηξνη 

εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο γιψζζαο έρνπλ ηελ ηάζε λα πξνηηκνχλ ηε ηνραζηηθή 

Παξαηήξεζε σο ιεηηνπξγία κάζεζεο. Δπίζεο, θαηά ηε ζπζρέηηζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηα δηδαθηηθά ζηπι, δηαπηζηψζεθαλ ρακειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

κε ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ (r= .173, p< .05) θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ (r= 
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.177, p< .05). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ηεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο δεκηνπξγεί 

ηελ ηάζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πηνζεηνχλ πην δαζθαινθεληξηθέο 

πξνζεγγίζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα  πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ ζπζρεηίζεηο ANOVA 

ζηηο νπνίεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ηα πέληε δηδαθηηθά ζηπι ηνπ Grasha 

(1996) θαη νη ηέζζεξηο ηξφπνη κάζεζεο ηνπ Kolb (1985) θαη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ήηαλ ην θχιν, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηα επηπξφζζεηα 

αθαδεκατθά πξνζφληα (κεηαπηπρηαθφ, δηδαθηνξηθφ ή δεχηεξν πηπρίν ζε άιιν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν) ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο ηνπ δείγκαηνο. 

ε φηη αθνξά ην θχιν, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Με δεδνκέλν ηε κεγάιε δηαθνξά ηνπ αξηζκνχ 

ηνπ δείγκαηνο αλάκεζα ζηα δχν θχια (Νάλδξεο=14, Νγπλαίθεο=121) ζα  ήηαλ 

επηζθαιέο λα εμαρζνχλ νπνηαδήπνηε ζπκπεξάζκαηα σο πξνο απηφ. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο δχν 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο φπνπ ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί (Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα) θαη ζην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ 

(F(1,133)=5.46, p= .021). πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχλ ην δηδαθηηθφ ζηπι 

ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ (Μ=3.60, SD=0.44) πεξηζζφηεξν απφ εθείλνπο 

πνπ εξγάδνληαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Μ=3.42, SD=0.43). 

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο ηξφπνπο κάζεζεο ηεο πγθεθξηκέλεο 

Δκπεηξίαο (F(1,133)=4.09, p= .045) θαη ηεο Αθεξεκέλεο Θεσξεηηθνπνίεζεο 

(F(1,133)= 4.10, p= .045). Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο 

πγθεθξηκέλεο Δκπεηξίαο (Μ=2.03, SD=0.77) ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Μ=1.77, SD=0.64). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δείρλνπλ 

κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Θεσξεηηθνπνίεζεο (Μ=2.78, 

SD=0.61) απφ φ,ηη εθείλνη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Μ=2.57, 

SD=0.56).  

ε φηη αθνξά ηα επηπξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, δειαδή ηπρφλ δεχηεξν πηπρίν (ζε άιιν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν) ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα, θαηά 



68 
 

ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο ANOVA πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ δηαπηζηψζεθε 

θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλαθνξηθά κε ηα δηδαθηηθά ζηπι. Ωο 

πξνο ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο, κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ή ρσξίο επηπιένλ 

αθαδεκατθά πξνζφληα. Ζ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο Αθεξεκέλεο 

Θεσξεηηθνπνίεζεο (F(1,133)=8.99, p= .003) εκθαλίζηεθε λα πξνηηκάηαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηείραλ επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδψλ  (Μ=2.82, 

SD=0.65) ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ θαηείραλ κφλν ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν 

(Μ=2.52, SD=0.50). 

 

 

7.4.  Η ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ηξόπνπο κάζεζεο θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι 

 

Ο ηέηαξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηα καζεζηαθά ζηπι θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Αγγιηθήο ηνπ δείγκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφζηεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο δηδαζθαιίαο θαη ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο8 θαη 

ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.6.  

  Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζρεηίζεσλ έδεημαλ ηελ χπαξμε 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ αξθεηψλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο παξάγνληεο. ε φ,ηη 

αθνξά ηα δηδαθηηθά ζηπι θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο δηαπηζηψλνληαη ηα 

εμήο: Σν ζηπι ηνπ Δηδηθνχ παξνπζηάδεη κέηξηα πξνο πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηα ζηπι ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο (r= .526, p< .01), ηνπ Πξνζσπηθνχ 

Μνληέινπ (r= .524, p< .01) θαη ηνπ Δμνπζηνδφηε (r= .205, p< .05 ). Σν ζηπι 

ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε φια ηα ππφινηπα δηδαθηηθά 

ζηπι - θπξίσο κε ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ θαη ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο (r= .521, p< 

.01) θαη ιηγφηεξν κε ηα ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή (r= .216, p< .05) θαη ηνπ 

Δμνπζηνδφηε (r= .398, p< .01) θαηαδεηθλχνληαο ηε δηαζχλδεζε ησλ 

δαζθαινθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Σέινο, αλακελφκελε πςειή ζεηηθή 

                                                           
8  Τπελζπκίδεηαη φηη γηα ιφγνπο εγθπξφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξφπνη κάζεζεο     

   (learning modes) ηεο ζεσξίαο ηνπ Kolb γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι. 
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ζπζρέηηζε (r= .706, p< .01) δηαπηζηψλεηαη αλάκεζα ζηα καζεηνθεληξηθά ζηπι 

ηνπ Δμνπζηνδφηε θαη ηνπ Γηεπθνιπληή.  

 

Πίλαθαο 7.6.  Γείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι θαη ησλ  

                                                       καζεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Δηδηθφο 1 ,526
**
 ,524

**
 ,012 ,205

*
 -,088 ,059 ,169

*
 -,123 

2. Δπίζεκε Δμνπζία  1 ,521
**
 -,031 ,121 -,172

*
 ,060 ,220

*
 -,071 

3. Πξνζσπηθφ Μνληέιν   1 ,216
*
 ,398

**
 -,105 ,042 ,030 ,058 

4. Γηεπθνιπληήο    1 ,706
**
 ,200

*
 -,060 -,318

**
 ,135 

5. Δμνπζηνδφηεο     1 ,124 -,089 -,155 ,094 

6. πγθεθξηκέλε   

    Δκπεηξία 
     1 -,597

**
 -,515

**
 -,099 

7. ηνραζηηθή   

    Παξαηήξεζε       1 ,098 -,394
**
 

8. Αθεξεκέλε   

    Θεσξεηηθνπνίεζε        1 -,470
**
 

9. Δλεξγφο  

    Πεηξακαηηζκφο         1 

εκείσζε : Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε * είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν  p < .05 

                   Οη ζπζρεηίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κε ** είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν  p < .01 

 

 Σα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηε ζεσξία ηνπ Kolb θαζψο ν ηξφπνο 

κάζεζεο ηεο πγθεθξηκέλεο Δκπεηξίαο παξνπζηάδεη κέηξηα αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε (r= - .515, p< .01) θαη ν 

Δλεξγφο Πεηξακαηηζκφο παξνπζηάδεη κέηξηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

ηνραζηηθή Παξαηήξεζε (r= - .394, p< .01). Αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

δηαπηζηψλεηαη επίζεο αλάκεζα ζηε πγθεθξηκέλε Δκπεηξία θαη ηε ηνραζηηθή 

Παξαηήξεζε (r= - .597, p< .01) θαζψο θαη αλάκεζα ζηνλ Δλεξγφ 

Πεηξακαηηζκφ θαη ηελ Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε (r= - .470, p< .01). Σα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε επξήκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ 

(Metallidou & Platsidou, 2008). 
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 Τπελζπκίδεηαη φηη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη «ηξφπνη κάζεζεο» ηνπ Kolb . πλεπψο, 

δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ηα δηδαθηηθά 

ζηπι πνπ εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε ζρεηηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έδεημε ηελ χπαξμε θάπνησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

καζεζηαθψλ ηξφπσλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηπι. Δηδηθφηεξα, ν ηξφπνο ηεο 

Αθεξεκέλεο Θεσξεηηθνπνίεζεο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην δηδαθηηθφ ζηπι 

ηνπ Γηεπθνιπληή (r= -  .318, p< .01) θαη ζεηηθά κε ηα δηδαθηηθά ζηπι ηνπ 

Δηδηθνχ (r=  .169, p< .05) θαη ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο (r=  .220, p< .05). 

Δπίζεο, ν ηξφπνο κάζεζεο ηεο πγθεθξηκέλεο Δκπεηξίαο ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ην δηδαθηηθφ ζηπι ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο (r= -  .172, p< .05) θαη 

ζεηηθά κε ην ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή (r=  .200, p< .05). 

 Γηα λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν νη πξνηηκψκελνη ηξφπνη κάζεζεο 

ηεο πγθεθξηκέλεο Δκπεηξίαο, ηεο ηνραζηηθήο Παξαηήξεζεο, ηεο 

Αθεξεκέλεο Θεσξεηηθνπνίεζεο θαη ηνπ Δλεξγνχ Πεηξακαηηζκνχ κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο, 

εθαξκφζηεθε κία ζεηξά αλαιχζεσλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

θαηά βήκαηα. ην κνληέιν (ηα επξήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.7) νη 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ ηα πέληε είδε δηδαθηηθνχ ζηπι (Δηδηθφο, Δπίζεκε 

Δμνπζία, Πξνζσπηθφ Μνληέιν, Γηεπθνιπληήο θαη Δμνπζηνδφηεο) θαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη ηέζζεξηο ηξφπνη κάζεζεο (πγθεθξηκέλε 

Δκπεηξία, ηνραζηηθή Παξαηήξεζε, Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε θαη 

Δλεξγφο Πεηξακαηηζκφο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, απφ ηηο ππνςήθηεο 

εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο (ηξφπνη κάζεζεο), κφλν ε Αθεξεκέλε 

Θεσξεηηθνπνίεζε απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζηελ πξφβιεςε 

ηξηψλ δηδαθηηθψλ ζηπι: ηνπ Δηδηθνχ, ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ 

Γηεπθνιπληή. πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ηεο Αθεξεκέλεο 

Θεσξεηηθνπνίεζεο σο ηξφπνπ κάζεζεο απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα 

γηα ην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ Δηδηθνχ (beta= .169, t=1.97) θαη ηεο Δπίζεκεο 

Δμνπζίαο (beta= .220, t=2.59). Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο Αθεξεκέλεο 

Θεσξεηηθνπνίεζεο ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ πξφβιεςε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηπι 

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

 



71 
 

Πίλαθαο 7.7    Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα ηε ζηαηηζηηθή πξφβιεςε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηπι ηνπ Δηδηθνχ, ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ 

Γηεπθνιπληή απφ ηελ Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε. 

 

 

Δηδηθόο Δπίζεκε Δμνπζία 

 

Γηεπθνιπληήο 

 

R .16 .22 .31 

R2 
.02 .04 .10 

ΔR2 .02 .04 .09 

Beta .16 .22 - .31 

t 1.97 2.59 -3.86 

p .050 .010 .000 

 

 πκπεξαζκαηηθά, ειέγρνληαο πνηνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ 

ην δηδαθηηθφ ζηπι, δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε ηεο Αθεξεκέλεο 

Θεσξεηηθνπνίεζεο σο πξνηηκψκελνπ ηξφπνπ κάζεζεο απνηειεί παξάγνληα 

πξφβιεςεο ησλ ζηπι ηνπ Δηδηθνχ, ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ 

Γηεπθνιπληή. Σα δηδαθηηθά ζηπι ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ θαη ηνπ 

Δμνπζηνδφηε δελ θαίλνληαη λα επεξεάδνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο Αθεξεκέλεο 

Θεσξεηηθνπνίεζεο ή θάπνηνπ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηξφπνπο κάζεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  8 

πδήηεζε 

 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία είρε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ην καζεζηαθφ θαη 

ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο, λα δηεξεπλήζεη ηηο 

επηδξάζεηο ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ηνπ δείγκαηνο ζηα πξνηηκψκελα 

καζεζηαθά θαη δηδαθηηθά ηνπο ζηπι θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ. 

  Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο 

απηήο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε κεξηθά πνιχ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα. 

  

 

8.1.  Οη πξνηηκώκελνη ηξόπνη κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ 

ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην LSI (Learning Styles Inventory) ηνπ Kolb (1985) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ έξεπλα γηα ην καζεζηαθφ ζηπι ηα ηειεπηαία 

ηξηάληα ρξφληα ζε πνηθίινπο γλσζηηθνχο ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

δηνίθεζε, ε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή θαη ζε δηάθνξεο ρψξεο εθηφο απφ ηηο ΖΠΑ 

φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Φηλιαλδία θαη άιιεο 

(Kolb, Boyatzis & Mainemelis, 2001 ∙ Metallidou & Platsidou, 2008). Δδψ είλαη 

απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη, ελψ πνιιέο κειέηεο ζηεξίδνπλ ηελ εζσηεξηθή 

αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, ε δνκηθή ηνπ εγθπξφηεηα έρεη 

ακθηζβεηεζεί έληνλα σο πξνο ηελ εμαγσγή ησλ καζεζηαθώλ ζηπι (Geiger, 

Boyle & Pinto, 1992 ∙ Loo, 1996 ∙ Cassidy, 2004 ∙ Coffield et al, 2004a, 

Πιαηζίδνπ & Μεηαιιίδνπ, 2009) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη πεξηζζφηεξεο 

εκπεηξηθέο έξεπλεο. Αληίζεηα, ε αμηνπηζηία ζηελ εμαγσγή ησλ ηξόπσλ 

κάζεζεο (πγθεθξηκέλε Δκπεηξία, ηνραζηηθή Παξαηήξεζε, Αθεξεκέλε 
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Θεσξεηηθνπνίεζε θαη Δλεξγφο Πεηξακαηηζκφο) θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά (Metallidou & Platsidou, 2008). 

 Ωο πξνο ην είδνο ησλ ηξφπσλ κάζεζεο πνπ πξνηηκνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί Αγγιηθήο Γιψζζαο ηνπ δείγκαηνο, δηαπηζηψζεθε φηη ε πιένλ 

πξνηηκψκελε ιεηηνπξγία κάζεζεο είλαη ε ηνραζηηθή Παξαηήξεζε αθνινπζνχ-

κελε απφ ηελ Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε. Ο ηξίηνο θαηά ζεηξά 

πξνηηκψκελνο ηξφπνο κάζεζεο είλαη ν Δλεξγφο Πεηξακαηηζκφο θαη ν ιηγφηεξν 

πξνηηκψκελνο ε πγθεθξηκέλε Δκπεηξία. Σα επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ λα πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε θπξίσο κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηνπ ζηνραζκνχ πξνο έλα επξχηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

θαη πνιχ ιηγφηεξν κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο βησκάησλ θαη εκπεηξηψλ. 

 Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ καζεζηαθψλ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο εληάζζεηαη ζην Αθνκνησηηθφ 

καζεζηαθφ ζηπι. Αθνινπζνχλ ην πγθιίλνλ ζηπι, ην Απνθιίλνλ θαη ηέινο ην 

Πξνζαξκνζηηθφ. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 

έξεπλα ησλ Μεηαιιίδνπ & Πιαηζίδνπ (2004) ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη θνηηεηέο 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ ζηελ νπνία βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα 

πηνζεηνχλ ζπρλφηεξα ην Αθνκνησηηθφ ζηπι ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ 

αθνινπζνχλ θπξίσο ην Πξνζαξκνζηηθφ ζηπι.  

Σν Αθνκνησηηθφ ζηπι πεξηγξάθεη ηα άηνκα πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

ηδέεο θαη ζεσξίεο θαη πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ κέζσ ηεο κειέηεο, ηεο 

παξαθνινχζεζεο δηαιέμεσλ θαη ηεο αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη βξίζθεηαη ζε 

αληηδηαζηνιή κε ην Πξνζαξκνζηηθφ ζηπι, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα άηνκα 

καζαίλνπλ κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ ηνπο κε λέεο ηδέεο, ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

κέζσ ηνπ ηξφπνπ ηεο δνθηκήο θαη πιάλεο. Σν γεγνλφο φηη νη πξνηηκψκελνη 

ηξφπνη κάζεζεο γηα ην δείγκα καο είλαη ε Παξαηήξεζε θαη ε 

Θεσξεηηθνπνίεζε θαη ην θπξίαξρν καζεζηαθφ ζηπι είλαη ην Αθνκνησηηθφ, 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηνζεηνχλ έλα ζεσξεηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο, ν νπνίνο, αλ ιάβνπκε ππφςε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ 

Μεηαιιίδνπ & Πιαηζίδνπ (2004), θαίλεηαη λα δηακνξθψλεηαη θαη λα εληζρχεηαη 

θαηά ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 
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8.2. Σα δηδαθηηθά ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην δηδαθηηθφ 

ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο Teaching Styles Inventory (version 3.0) 

ηνπ Grasha (1996) ηξνπνπνηεκέλν σο πξνο ηελ θιίκαθα Likert, ε νπνία απφ 

7-βάζκηα δηακνξθψζεθε ζε 5-βάζκηα. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ δείγκα θαη δηαπηζηψζεθε φηη 

έρεη πςειή αμηνπηζηία. 

 Απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο επηιέγεη ην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή. 

Γεχηεξν ζε πξνηίκεζε είλαη ην ζηπι ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ θαη ηξίην ην 

ζηπι ηνπ Δηδηθνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηέζζεξηο πζηάδεο ζηηο νπνίεο 

θαηαλέκεη ν Grasha ηα δηδαθηηθά ζηπι, αλάινγα κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ζηνπο 

νπνίνπο ζπλαληψληαη πην ζπρλά θαζψο θαη ην βαζκφ ηζρχνο ηνπο κέζα ζε 

θάζε ζπλδπαζκφ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ θπξηαξρία ζην δείγκα καο ηνπ 

κνηίβνπ ηεο πζηάδαο 3 – Γηεπθνιπληήο/Πξνζσπηθφ Μνληέιν/Δηδηθφο. 

χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, ηα ηξία επηθξαηέζηεξα δηδαθηηθά ζηπι ηνπ 

δείγκαηφο καο ππνδειψλνπλ θαη ηηο δηδαθηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο, θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. χκθσλα 

κε ηνλ Grasha (1996), νη ηερληθέο απηέο είλαη: κειέηεο πεξίπησζεο, θξηηηθέο 

ζπδεηήζεηο, παηρλίδηα ξφισλ ή πξνζνκνηψζεηο, εξγαζηεξηαθέο εξγαζίεο, 

κάζεζε κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θ.α.  

ε φ,ηη αθνξά ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα 

εθπαίδεπζε, ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζαθψο 

καζεζηνθεληξηθή9 θαη, θαη’ επέθηαζε, «…νη γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο θαιείηαη λα παίμεη θάπνην ξφιν ν καζεηήο ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηε 

γλψζε σο καζεζηαθή εκπεηξία» (Γ.Δ.Π.Π.. Ξέλσλ Γισζζψλ, ζει. 379). Σν 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Αγγιηθή Γιψζζα πξνηείλεη ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο γηα θάζε ζεκαηηθή 

πεξηνρή ή γισζζνθνηλσληθή έλλνηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα κε ζθνπφ 

                                                           
9
  Βι. Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Ξέλσλ Γισζζψλ (ΦΔΚ 303Β θαη  

   304Β/13- 03-2003) 
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ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθάζηνηε 

δξαζηεξηφηεηεο. Πξνσζείηαη, ινηπφλ, ε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ, είηε 

θαηεπζπλόκελσλ (αληηγξαθή, αλάγλσζε, απνζηήζηζε, επαλάιεςε, θηι), είηε 

ειεύζεξσλ θαη δεκηνπξγηθώλ (παηρλίδηα, δξακαηνπνίεζε, ζπδήηεζε, θηι). Ζ 

δηδαθηηθή πξαθηηθή έρεη δείμεη φηη νη θαηεπζπλφκελεο δηδαθηηθέο ηερληθέο 

ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην πεξηβάιινλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ φπνπ νη 

καζεηέο είλαη κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη ην επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπο ζε 

αξρηθφ ζηάδην. Ωζηφζν, ηα παηρλίδηα ξφισλ, νη πξνζνκνηψζεηο θαη ε εξγαζία 

ζε νκάδεο εληάζζνληαη ζπρλά ζηε δηδαζθαιία απηνχ ηνπ επηπέδνπ γηαηί 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη απνδίδνπλ πνιχ θαιά καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  

 Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ ζηπι ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο ζπκθσλνχλ 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Larenas θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2011) 

ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ ζηπι ησλ θαζεγεηψλ Αγγιηθήο ηεο δεκφζηαο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Υηιήο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδεηαη επίζεο λα 

θπξηαξρεί ην ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή, αθνινπζνχκελν απφ ηα ζηπι ηνπ 

Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ θαη ηνπ Δηδηθνχ.    

 

  

 

8.3.  Η επίδξαζε ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνλ 

ηξόπν κάζεζεο θαη ην δηδαθηηθό ηνπο ζηπι 

 

Ο ηξίηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

ζηπι θαη ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο. Κάπνηνη απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο 

πνπ δηεξεπλήζεθαλ (ειηθία, ρξφλνο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο, θχιν, βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο θαη επηπξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα) παξνπζίαζαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο ή δηαθνξέο πνπ πξνθαινχλ αξθεηφ 

ελδηαθέξνλ. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάζηεθε ρακειή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο 

θαη ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο κε ηνλ ηξφπν ηεο ηνραζηηθήο Παξαηήξεζεο, 
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γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία θαη εκπεηξφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ παξαηήξεζε σο 

κέζν κάζεζεο. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθαλ ρακειέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο 

ζπλνιηθήο ππεξεζίαο κε ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ. 

Πξνθαλψο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη πεξηζζφηεξν έκπεηξνη ζεσξνχλ φηη 

θαηέρνπλ πεξηζζφηεξν θχξνο ή γλψζεηο θαη ε πεπνίζεζε απηή ηνπο νδεγεί ζε 

πεξηζζφηεξν δαζθαινθεληξηθά δηδαθηηθά ζηπι. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Larenas θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2011) φπνπ 

δηαπηζηψζεθε φηη νη λεψηεξνη θαζεγεηέο Αγγιηθήο Γιψζζαο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα αθνινπζνχλ ην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή ελψ νη παιαηφηεξνη 

θαζεγεηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αθνινπζνχλ ην ζηπι ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο. 

 Ωο πξνο ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Δμάιινπ, ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα εμαρζνχλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα θαζψο ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζην δείγκα ήηαλ θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλδξψλ. Σν ίδην θαηλφκελν αλαθχπηεη θαη ζε 

έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε άιιεο ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, ε Υηιή θαη ην Ηζξαήι 

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

κάιινλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο θαη γεληθφηεξα 

ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη έλαο επαγγεικαηηθφο ηνκέαο φπνπ θπξηαξρεί ην 

γπλαηθείν θχιν ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Ωο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, δηαπηζηψζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ Πξνζσπηθνχ Μνληέινπ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Απηφ είλαη έλα 

εχινγν ζπκπέξαζκα, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα απεπζχλνληαη γεληθά ζε καζεηέο κηθξφηεξεο ειηθίαο πνπ έρνπλ 

αλάγθε θαζνδήγεζεο θαη παξνπζίαζεο πξνηχπσλ. Ηδηαίηεξα ε δηδαζθαιία ηεο 

αγγιηθήο ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απαηηεί ζπρλά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα παξνπζηάζεη πξψηα ν ίδηνο ηελ εξγαζία πνπ επηζπκεί λα 

αλαιάβνπλ νη καζεηέο έηζη ψζηε λα ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα ηελ 

παξαηεξήζνπλ θαη λα ηελ κηκεζνχλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο 

επηβιέπεη, θαζνδεγεί θαη θαηεπζχλεη δείρλνληαο ζηνπο καζεηέο πψο λα 

θάλνπλ θάηη θαη ελζαξξχλνληαο ηνπο λα παξαηεξήζνπλ θαη λα κηκεζνχλ ην 

παξάδεηγκα ηνπ. 
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 ε φηη αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο πνπ πξνηηκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

εξγαδφκελνη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ 

ηξφπν ηεο πγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο ελψ νη ζπλάδειθνί ηνπο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ Αθεξεκέλε 

Θεσξεηηθνπνίεζε. Τπελζπκίδεηαη φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο πγθεθξηκέλεο 

Δκπεηξίαο θαη ηεο Αθεξεκέλεο Θεσξεηηθνπνίεζεο απνηεινχλ ηα δχν άθξα 

ζηνλ άμνλα απεηθφληζεο ηνπ ηξφπνπ πξφζιεςεο γλψζεσλ/πιεξνθνξηψλ ζην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ θχθινπ κάζεζεο ηνπ Kolb (1985). Σα απνηειέζκαηα 

απηά νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο είλαη 

πεξηζζφηεξν αλνηθηνί ζηελ πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ αηζζήζεψλ 

ηνπο θαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πξνηηκνχλ λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε κέζσ ηεο ζεσξεηηθήο αλαδήηεζεο θαη 

ηεο επαγσγηθήο ζθέςεο.  

 Ο παξάγνληαο ησλ επηπιένλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα δηδαθηηθά ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ωζηφζν, σο πξνο ηνπο πξνηηκψκελνπο ηξφπνπο κάζεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε 

θαηνρή επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνηίκεζε πξνο ηελ 

Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε, δειαδή νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ, δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή δεχηεξν πηπρίν ζε θάπνην άιιν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηείλνπλ λα πξνζιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ειέγρνπ 

ζεσξηψλ θαη ηδεψλ, ηελ αλάιπζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ππάξρνληα δεδνκέλα θαη ηε δηακφξθσζε ελλνηψλ. Ζ 

εμήγεζε απηνχ ηνπ επξήκαηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη  φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ 

αθηεξψζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ 

εμνηθεηψζεθαλ κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο κειέηεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο 

γλψζεο πνπ επλννχληαη θαη θαιιηεξγνχληαη ζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ζ αξρηθή εμνηθείσζε νδήγεζε πηζαλφηαηα ζε ζηαδηαθή 

πηνζέηεζε ηνπο. Ζ ζρέζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι κε ηηο επηπιένλ ζπνπδέο 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο φπσο απηή ηεο Clarke θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο (2010) πνπ έδεημε δηαθνξέο ζην καζεζηαθφ ζηπι αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηείραλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
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θαηείραλ δηδαθηνξηθφ, κε ηνπο πξψηνπο λα πξνηηκνχλ ηε κάζεζε κε αξγά, 

ζηαδηαθά βήκαηα παξά κε ζπλζεηηθή ή απνθιίλνπζα ζθέςε. 

 

 

8.4.  Η ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ηξόπνπο κάζεζεο θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι  

 

χκθσλα κε ηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηεξεπλήζεθε ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη ηα δηδαθηηθά ζηπι ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Ζ αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απέδσζε 

κεξηθά πνιχ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα.  

Ο ηξφπνο ηεο Αθεξεκέλεο Θεσξεηηθνπνίεζεο ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηα δηδαθηηθά ζηπι ηνπ Δηδηθνχ θαη ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε  Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην 

δηδαθηηθφ ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή. Δπηπξφζζεηα, ε πγθεθξηκέλε Δκπεηξία 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην δηδαθηηθφ ζηπι ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ζεηηθά 

κε ην ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή. 

Γηαπηζηψζεθε ινηπφλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε γηα λα πξνζιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε 

πξνζσπηθή ηνπο κάζεζε πηζαλφηαηα πξνηηκνχλ λα δηδάζθνπλ πηνζεηψληαο 

ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ θαη ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο. Ζ καζεζηαθή πξνζέγγηζε 

πνπ αθνινπζνχλ νη ίδηνη ηνπο νδεγεί ζε πην παξαδνζηαθά δαζθαινθεληξηθά 

ζηπι δηδαζθαιίαο θαη ηνπο απνκαθξχλεη απφ ην ελδερφκελν λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζαθψο καζεηνθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο φπσο απηφλ 

ηνπ Γηεπθνιπληή, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηε ζχλδεζε ηεο κάζεζεο κε ηελ θαζεκεξηλή 

δσή θαη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο.  

Δπηπξφζζεηα, ε Αθεξεκέλε Θεσξεηηθνπνίεζε απνηειεί πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ, ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ 

Γηεπθνιπληή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ αλαιπηηθή ζθέςε θαηά ηελ πξφζιεςε ηεο γλψζεο ηείλνπλ λα 

αθνινπζνχλ ηα ζηπι ηνπ Δηδηθνχ θαη ηεο Δπίζεκεο Δμνπζίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, φζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλαιπηηθή ζθέςε θαη ηελ 
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θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ελλνηψλ θαη ζεσξηψλ, ηφζν 

ιηγφηεξν πηζαλφ θαίλεηαη λα πηνζεηήζνπλ ην ζηπι ηνπ Γηεπθνιπληή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  9 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

 Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηρεηξεί λα ξίμεη θσο ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην καζεζηαθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπο. Σν καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ/θνηηεηψλ έρεη εμεηαζηεί 

ζε πνιπάξηζκεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έσο ζήκεξα. Ωζηφζν, ε επηζθφπεζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη φηη είλαη ειάρηζηεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ην καζεζηαθφ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κάιηζηα ζε 

ζπλάξηεζε κε ην δηδαθηηθφ ηνπο ζηπι. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

πνπ είλαη πξσηφηππε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, έξρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζε 

έλα ζρεηηθά αλεμεξεχλεην ηνπίν.   

 Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο πνπ εμεηάζηεθε 

βξέζεθε φηη πξνηηκά λα πξνζιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο κέζσ ηεο 

ηνραζηηθήο Παξαηήξεζεο θαη λα ηηο επεμεξγάδεηαη κέζσ ηεο Αθεξεκέλεο 

Θεσξεηηθνπνίεζεο. Σν δηδαθηηθφ ζηπι πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απηφ ηνπ Γηεπθνιπληή, ην νπνίν ζπλάδεη κε ηηο 

βαζηθέο δηδαθηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη απφ ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν 

Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη πνπ νξίδνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηε κχεζε ηνπ καζεηή ζην «λα κάζεη πψο λα καζαίλεη». Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο φηη ηα δηδαθηηθά ζηπι ηνπ Δηδηθνχ, ηεο 

Δπίζεκεο Δμνπζίαο θαη ηνπ Γηεπθνιπληή κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ηε 

ρξήζε ή κε ηεο Θεσξεηηθνπνίεζεο σο ηξφπνπ κάζεζεο. 

Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα κπνξνχλ λα 

απνδεηρηνχλ σθέιηκα ζηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ 

ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή θαη ζηελ πξνζέγγηζή ηεο κέζα απφ 

ηελ επίγλσζε ελφο λένπ πιαηζίνπ. Ζ πξαθηηθή ηνπ αλαζηνραζκνχ απνηειεί 

κία ζπλερήο, δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε απηά, ηελ αλαδήηεζε ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ πίζσ 

απφ θάζε επηινγή ηνπο.  Ζ επίγλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ καζεζηαθνχ ηνπο ζηπι 
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ζίγνπξα βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ αηνκηθψλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηελ 

απαξαίηεηε  εγξήγνξζε, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο φηαλ απηά εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία ηνπο, θαη ηελ εηνηκφηεηα, ψζηε λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν.  

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ καζεζηαθνχ ζηπι ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηά ην δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζα ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεπίγλσζεο ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζεγεηέο ηεο 

Αγγιηθήο Γιψζζαο, πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο αθνξά ηε 

κειέηε ηεο γιψζζαο θαη ε έθζεζε ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο 

πξηλ απνθνηηήζνπλ είλαη πεξηνξηζκέλε, ε επίγλσζε καζεζηαθνχ ηνπο ζηπι ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εθφδην ζηελ επηινγή ηεο δηδαθηηθήο ηνπο 

κεζνδνινγίαο.   

ην ζεκείν απηφ, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ νη βαζηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη βαζηθέο αδπλακίεο ηεο 

απνξξένπλ απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ βαζίζηεθε ζε εξσηεκαηνιφγηα απηφ-αλαθνξάο, ηα νπνία απφ 

ηε θχζε ηνπο ππφθεηληαη ζε αδπλακίεο θαη ζπλεπάγνληαη επηθπιάμεηο. Ζ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κε ειεθηξνληθή 

απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη, επνκέλσο, κε απνπζία πξνζσπηθήο 

επαθήο ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη 

πηζαλφ ε ζπκπιήξσζε ηνπ λα έγηλε βηαζηηθά θαη πξφρεηξα. 

Παξά ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο θαη αδπλακίεο, ε παξνχζα έξεπλα 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ ησλ 

δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηπι ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη, γεληθφηεξα, ησλ 

παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Με δεδνκέλν ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αιιαγήο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε, είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο ζε φζα 

γλσξίδνπλ, ζθέθηνληαη θαη θάλνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. 
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Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα κεηαπηπρηαθήο έξεπλαο 

ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Αγγιηθήο Γιψζζαο ησλ ειιεληθψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη αλψλπκε. 

αο επραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία. 

      παηίδνγινπ Βάιηα                                            Πιαηζίδνπ Μαξία 

      Φνηηήηξηα Μεηαπηπρηαθνχ                                  Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα  

       

Γεκνγξαθηθά θαη Δπαγγεικαηηθά ζηνηρεία 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Φχιν  :                   Άλδξαο           

                               Γπλαίθα 

2. Ζιηθία :   ……………… 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  :     

         Έγγακνο/ε 

          Άγακνο/ε 

          Γηαδεπγκέλνο/ε 

4. Έηε ππεξεζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε  :  ……………… 

5. Σίηινη ζπνπδψλ εθηφο ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ  : 

         Γεχηεξν πηπρίν 

         Μεηαπηπρηαθφ 

         Γηδαθηνξηθφ 

6. Βαζκίδα εθπαίδεπζεο φπνπ εξγάδεζηε  : 

         Πξσηνβάζκηα 
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         Γεπηεξνβάζκηα 

 

Οδεγίεο: Γηα θάζε κηα απφ ηηο 12 πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, βάιηε θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο ηηο 4 επηινγέο πνπ έρεηε. ’ απηή πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεηε, βάιηε ζην ρψξν πνπ ππάξρεη ην λνχκεξν 1, ζηελ 

δεχηεξε επηινγή ζαο ην 2, ζηελ ηξίηε ην 3 θαη ζ’ απηή πνπ αληαπνθξίλεηαη ιηγφηεξν 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεηε βάιηε ην λνχκεξν 4. αο ππελζπκίδνπκε φηη δελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 

 

1) Όταν μαθαίνω μ’ 

αρζςει: 

 

να ςτθρίηομαι ςτα 

ςυναιςκιματά μου 

 

---------- 

 

να παρακολουκϊ 

και  να προςζχω 

 

---------- 

 

να ςκζφτομαι 

 

 

---------- 

 
να ςυμμετζχω 

ενεργά 
 

---------- 

2) Μαθαίνω 
καλφτερα όταν: 

εμπιςτεφομαι τα 

προαιςκιματα και 

τα ςυναιςκιματά 

μου 

---------- 

 

παρακολουκϊ και 
ακοφω προςεκτικά 

 
 

---------- 

ςτθρίηομαι ςτθ 
λογικι ςκζψθ 

 
 

---------- 

εργάηομαι ςκλθρά 
για να 

πραγματοποιιςω 
τουσ ςτόχουσ μου 

 
---------- 

3) Καθώσ μαθαίνω: ζχω ζντονα 

ςυναιςκιματα και 

αντιδράςεισ 

 

---------- 

είμαι ιςυχοσ/θ και 

ςυγκρατθμζνοσ/θ 

 

 

---------- 

ζχω τθν τάςθ να 

κεμελιϊνω τα 

πράγματα με τθ 

λογικι 

---------- 

αναλαμβάνω 

υπευκυνότθτα 

 

 

---------- 

 

4)  Μαθαίνω: ακολουκϊντασ τα 

ςυναιςκιματά μου 

 

---------- 

 

με βάςθ τθν 

παρατιρθςθ 

 

---------- 

με βάςθ τθ 

λογικι 

 

---------- 

ςυμμετζχοντασ 

ενεργά 

 

---------- 

5) Όταν μαθαίνω: είμαι ανοικτόσ/θ ςε 

καινοφργιεσ 

εμπειρίεσ 

 

---------- 

εξετάηω προςεκτικά 

όλα 

τα ηθτιματα 

 

---------- 

μ’ αρζςει να 

αναλφω λεπτομερϊσ 

τα πράγματα 

 

---------- 

μ’ αρζςει να δοκι-

μάηω τα πράγματα 

ςτθν πράξθ 

 

---------- 
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6) Καθώσ μαθαίνω:  βαςίηομαι ςτθ 

διαίςκθςθ 

 

---------- 

είμαι 

παρατθρθτικόσ/θ 

 

---------- 

βαςίηομαι ςτθ 

λογικι 

 

---------- 

αναλαμβάνω 

ενεργθτικό ρόλο 

 

---------- 

 

7) Μαθαίνω 

καλφτερα    μζςα 

από: 

τισ  προςωπικζσ 

ςχζςεισ 

 

---------- 

 

τθν παρατιρθςθ 

 

 

---------- 

τισ  λογικζσ 

κεωρίεσ 

 

---------- 

τθν  ευκαιρία για 

δοκιμι και 

εξάςκθςθ 

---------- 

8) Όταν μαθαίνω:  νιϊκω ότι 

εμπλζκομαι   

προςωπικά ςτα 

πράγματα 

            ---------- 

 

ενεργϊ χωρίσ 

βιαςφνθ 

 

 

---------- 

μ’ αρζςουν οι 

ιδζεσ και οι 

κεωρίεσ 

 

---------- 

μ’ αρζςει να βλζπω  

αποτελζςματα από 

τθ δουλειά μου 

 

---------- 

9)Μαθαίνω 

καλφτερα:  

       

όταν βαςίηομαι ςτα 

ςυναιςκιματά μου 

 

---------- 

 

όταν βαςίηομαι 

ςτισ παρατθριςεισ 

μου 

---------- 

όταν βαςίηομαι ςτισ 

ιδζεσ μου 

 

---------- 

μπορϊ να δοκιμάςω 

μόνοσ/θ μου τα 

πράγματα 

---------- 

10) Καθώσ 

μαθαίνω: 

είμαι δεκτικόσ/θ ςε 

καινοφργιεσ 

εμπειρίεσ 

---------- 

 

είμαι 

επιφυλακτικόσ/θ 

 

---------- 

είμαι ορκολογιςτισ/ 

τρια 

 

---------- 

δείχνω 

υπευκυνότθτα 

 

---------- 

11) Όταν μαθαίνω: ζχω προςωπικι 

εμπλοκι 

 

---------- 

 

μ’ αρζςει να 

παρατθρϊ 

 

---------- 

αξιολογϊ τα 

πράγματα 

 

---------- 

μ’ αρζςει να ζχω 

ενεργό ςυμμετοχι 

 

---------- 

12) Μαθαίνω 

καλφτερα όταν: 

είμαι δεκτικόσ/θ και 

ανοικτόμυαλοσ/θ 

 

---------- 

 

είμαι προςεκτικόσ/θ 

 

 

---------- 

αναλφω ιδζεσ 

 

 

---------- 

είμαι πρακτικόσ/θ 

 

 

---------- 

 



Οδεγίεο: Σα παξαθάησ εξσηήκαηα δηεξεπλνχλ ην ζηπι δηδαζθαιίαο ζαο. Πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε 

φζν ην δπλαηφλ πην εηιηθξηλά θαη αληηθεηκεληθά. Απνθχγεηε ηνλ πεηξαζκφ λα απαληήζεηε  φπσο πηζηεχεηε 

φηη ζα ήηαλ «ζσζηφ» ή αλακελφκελν. αο ππελζπκίδνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. 

Βάιηε ζε θύθιν ηελ απάληεζε ζαο αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα 

1- Γηαθσλώ απόιπηα    2- Γηαθσλώ   3- Δίκαη αλαπνθάζηζηνο/ε    4- πκθσλώ   5- πκθσλώ απόιπηα  

                      

     TS1 
Γεδνκέλα, έλλνηεο  θαη αξρέο είλαη ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζα 
πξέπεη λα καζαίλνπλ νη καζεηέο. 

1 2 3 4 5 

TS2 Θέησ πςειά θξηηήξηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ. 1 2 3 4 5 

TS3 
Όηη  ιέσ θαη θάλσ ιεηηνπξγεί σο πξφηππν ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ 
ζθέςεο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πεξηερνκέλνπ ηνπ 
καζήκαηνο. 

1 2 3 4 5 

TS4 
Οη δηδαθηηθνί κνπ ζηφρνη  θαη κέζνδνη απεπζχλνληαη ζε κηα πνηθηιία 
καζεζηαθψλ ηχπσλ ησλ καζεηψλ. 

1 2 3 4 5 

TS5 
Οη καζεηέο ζπλήζσο δνπιεχνπλ ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (project) κφλνη 
ηνπο, κε ιίγε επνπηεία απφ κέξνπο κνπ. 

1 2 3   4 5 

TS6 
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κέλα λα κνηξάδνκαη ηηο γλψζεηο θαη ηελ 
ηερλνγλσζία κνπ κε ηνπο καζεηέο. 

1 2 3 4 5 

TS7 
Παξέρσ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο κνπ φηαλ ε απφδνζε 
ηνπο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

1 2 3 4 5 

TS8 Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκα κνπ. 1 2 3 4 5 

TS9 
Αθηεξψλσ ρξφλν ζπδεηψληαο κε ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ηξφπνπο 
βειηίσζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο ζε αηνκηθέο ή/θαη νκαδηθέο εξεπλεηηθέο 
εξγαζίεο (project). 

1 2 3 4 5 

TS10 
Οη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 
αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα δεηήκαηα πεξηερνκέλνπ ηνπ 
καζήκαηνο. 

1 2 3 4 5 

TS11 
Οη απφςεηο κνπ πάλσ ζε έλα ζέκα βνεζνχλ ζεκαληηθά ηνπο καζεηέο λα 
απνθηήζνπλ κηα επξχηεξε εηθφλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

1 2 3 4 5 

TS12 
Οη καζεηέο ζα πεξηέγξαθαλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνζδνθίεο κνπ σο 
απζηεξά θαη άθακπηα. 

1 2 3 4 5 

TS13 
πλήζσο δείρλσ ζηνπο καζεηέο κνπ ηη λα θάλνπλ θαη πψο λα ην θάλνπλ 
ψζηε λα κάζνπλ ηέιεηα ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο. 

1 2 3 4 5 

TS14 
Υξεζηκνπνηψ ηηο ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα βνεζήζσ ηνπο 
καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

1 2 3 4 5 

TS15 
Αθήλσ ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απηφ-
θαηεπζπλφκελεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. 

1 2 3 4 5 

TS16 
Θέισ φηαλ νη καζεηέο νινθιεξψζνπλ απηφ ην κάζεκα λα είλαη  θαιά 
πξνεηνηκαζκέλνη γηα πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ζ΄ απηφλ ηνλ ηνκέα. 

1 2 3 4 5 

TS17 
Δίλαη δηθή κνπ επζχλε λα πξνζδηνξίδσ ηη πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο 
θαη πσο πξέπεη λα ην κάζνπλ. 

1 2 3 4 5 

TS18 
πρλά ρξεζηκνπνηψ παξαδείγκαηα απφ πξνζσπηθέο  κνπ εκπεηξίεο γηα 
λα  επεμεγήζσ ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

1 2 3 4 5 

TS19 
Καζνδεγψ ηε δνπιεηά ησλ καζεηψλ ζηηο εξγαζίεο (project) θάλνληαο 
εξσηήζεηο, δηεξεπλψληαο επηινγέο θαη πξνηείλνληαο ελαιιαθηηθνχο 
ηξφπνπο. 

1 2 3 4 5 



 

                    Βάιηε ζε θύθιν ηελ απάληεζε ζαο αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα 

1- Γηαθσλώ απόιπηα   2- Γηαθσλώ   3- Δίκαη αλαπνθάζηζηνο/ε   4- πκθσλώ   5- πκθσλώ απόιπηα  

TS20 
Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα απηφλνκε ζθέςε θαη 
εξγαζία είλαη ζεκαληηθφο ζηφρνο. 

1 2 3 4 5 

TS21 
Οη δηαιέμεηο θαηαιακβάλνπλ κεγάιν ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο κνπ ζε θάζε 
κάζεκα. 

1 2 3 4 5 

TS22 
Παξέρσ μεθάζαξεο νδεγίεο γηα ην πψο ζέισ λα γίλεηαη ε θάζε 
δξαζηεξηφηεηα. 

1 2 3 4 5 

TS23 
πρλά δείρλσ ζηνπο καζεηέο πσο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
δηάθνξεο αξρέο θαη έλλνηεο. 

1 2 3 4 5 

TS24 
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 
παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ηελ επζχλε γηα ηε κάζεζε ηνπο. 

1 2 3 4 5 

TS25 
Αλαζέησ ζηνπο καζεηέο ηελ επζχλε λα δηδάμνπλ ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα 
ησλ καζεκάησλ. 

1 2 3 4 5 

TS26 
Όηαλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο ζε δεηήκαηα πεξηερνκέλνπ ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηψ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε κνπ γηα λα ηα επηιχζσ. 

1 2 3 4 5 

TS27 
Σν κάζεκα πνπ δηδάζθσ έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη 
ζηφρνπο πνπ ζέισ λα πεηχρσ. 

1 2 3 4 5 

TS28 
Παξέρσ ζπρλά ζηνπο καζεηέο πξνθνξηθά ή/θαη γξαπηά ζρφιηα γηα ηελ 
επίδνζε ηνπο. 

1 2 3 4 5 

TS29 
Δπηδεηψ ηηο ζπκβνπιέο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο 
ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. 

1 2 3 4 5 

TS30 
Οη καζεηέο νξίδνπλ ην δηθφ ηνπο ξπζκφ γηα ηελ νινθιήξσζε αηνκηθψλ 
ή/θαη νκαδηθψλ εξγαζηψλ. 

1 2 3 4 5 

TS31 
Οη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κε πεξηγξάςνπλ σο «απνζήθε γλψζεσλ» 
πνπ ηνπο κνηξάδεη ηα δεδνκέλα, ηηο αξρέο θαη έλλνηεο πνπ ρξεηάδνληαη. 

1 2 3 4 5 

TS32 
Οη πξνζδνθίεο κνπ ζρεηηθά κε ην ηη ζέισ λα θάλνπλ νη καζεηέο ζηελ ηάμε 
κνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

1 2 3 4 5 

TS33 
Σειηθά, πνιινί καζεηέο αξρίδνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 
καζήκαηνο φπσο εγψ. 

1 2 3 4 5 

TS34 
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. 

1 2 3 4 5 

TS35 
Ζ δηδαθηηθή κνπ πξνζέγγηζε κνηάδεη κε εθείλε ηνπ δηεπζπληή κηαο νκάδαο 
εξγαζίαο πνπ αλαζέηεη έξγα θαη επζχλεο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ. 

1 2 3 4 5 

TS36 
Σν πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ είλαη πεξηζζφηεξν απφ φηη έρσ ρξφλν 
λα θαιχςσ. 

1 2 3 4 5 

TS37 
Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη πξνζδνθίεο κνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 
αλαπηχμνπλ ηελ πεηζαξρία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κάζνπλ. 

1 2 3 4 5 

TS38 
Οη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα κε πεξηγξάςνπλ σο «πξνπνλεηή» πνπ 
ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο ζηελά γηα λα δηνξζψζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηνλ 
ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο. 

1 2 3 4 5 

TS39 
Παξέρσ ζηνπο καζεηέο άθζνλε αηνκηθή ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε 
ψζηε λα εληζρπζνχλ ζηελ επίδνζε ηνπο ζην κάζεκα. 

1 2 3 4 5 

ΣS40 
Αλαιακβάλσ ηνλ ξφιν ηνπ εηδήκνλα πνπ είλαη δηαζέζηκνο φπνηε νη 
καζεηέο ρξεηάδνληαη βνήζεηα. 

1 2 3 4 5 
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