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Περίληψη

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη μελέτη των γνώσεων και απόψεων των
εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής σχετικά με τις θεωρίες του μαθησιακού
ύφους και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας δημιουργήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από διακόσιους εκπαιδευτικούς, εκατό
γενικής και εκατό ειδικής αγωγής.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής
διαθέτουν περισσότερες γνώσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής σχετικά
με το μαθησιακό ύφος γενικότερα, αλλά και σε σχέση με την αξιοποίησή του στην
ειδική αγωγή.
Παρόλα

αυτά

εντοπίστηκαν

και

ομοιότητες

μεταξύ

των

δύο

ομάδων

συμμετεχόντων, όπως είναι η επιθυμία τους για συνεχή επιμόρφωση σχετικά με το
μαθησιακό ύφος, αλλά και η έλλειψη παρακίνησής τους για επιμόρφωση μέσα στο
εργασιακό τους περιβάλλον.
Βέβαια, τα παραπάνω ευρήματα δικαιολογούνται απόλυτα αν λάβουμε υπόψη τα
δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς οι θεωρίες του μαθησιακού
ύφους δεν φαίνεται να αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για τους θεσμούς και δεν
έχουν εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων της
χώρας.
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Abstract

The present thesis aims at the study of knowledge and points of view of educators of
special and typical education, regarding the existing learning style theories and their
developments to the educational procedure.
For this purpose, a questionnaire of fifteen questions were designed, assessing the

attitudes and knowledge of the aforementioned populations. Two hundred educators,
one hundred of typical and one hundred of special education, took part at the research.
The findings of the study concluded that special educational needs teachers are more
knowledgeable and informed about Learning Style theories and its dimensions and
appliances than teachers of typical education.

However, there are points at which the two groups of participants seem to agree
and similarities between their attitudes are shown off. For example, both groups of
educators wish to learn more about Learning Style theories. Furthermore, both of
them declare that there is lack of inducement for further education about Learning
Style within their working environment.
Nevertheless, the findings of the study are totally justifiable, if we take into account the
standards of Greek educational system. Learning Style Theories and their developments
seem to be of secondary importance for Greek statutes, as they are not part of the
knowledge that Greek students of university departments of education gain, while studying
to get their Bachelor Degree at Education.
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Εισαγωγή
Καθώς ο πληθυσμός των μαθητών με τα χρόνια αποκτά όλο και περισσότερη
ποικιλομορφία, η ικανότητα να μπορεί κάποιος να διδάξει λαμβάνοντας υπόψη τις
ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντική (Haar et al., 2002).
Παρόλο που οι δάσκαλοι κάνουν μία πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια να διδάξουν ένα
μεγάλο φάσμα μαθητών με όλες τις ιδιαιτερότητές τους, εάν ρωτηθούν σχετικά με
το θεωρητικό υπόβαθρο που κρύβεται πίσω από τις ενέργειές τους, οι απαντήσεις
τους θα ποικίλουν από λεπτομερείς εξηγήσεις που βασίζονται στη θεωρία των
Πολλαπλών Νοημοσυνών, μέχρι μία πολύ απλή αναφορά σε όσα έχουν μάθει από
την προσωπική τους εμπειρία και όσα τα ένστικτά τους τους έχουν διδάξει (Haar et
al., 2002).
Μετά από πάνω από μία δεκαετία συνεχούς έρευνας, είναι φανερό ότι ο λόγος που
υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία θεωριών που ασχολούνται με το ποσοστό των
μαθητών που επιτυγχάνουν ακαδημαϊκά, είναι ότι κάθε μία από αυτές ρίχνει φως
μόνο σε ένα μέρος της διαδικασίας μάθησης και ότι καμία δεν παρέχει ακριβή
εξήγηση για το πώς τα άτομα αποκτούν και διατηρούν τη γνώση.
Όχι μόνο άνθρωποι διαφόρων ηλικιών και πνευματικών δυνατοτήτων μαθαίνουν με
τρόπους που διαφέρουν δραματικά μεταξύ τους, αλλά συγκεκριμένοι μαθητές
επιτυγχάνουν ακαδημαϊκά μόνο μέσω συγκεκριμένων μεθόδων που συχνά
αποτυγχάνουν να επιφέρουν ακαδημαϊκά θετικά αποτελέσματα για άλλους. Αυτό
αποτελεί κοινή γνώση μεταξύ πολλών έμπειρων, ευαίσθητων εκπαιδευτών που
παρόλα αυτά συνεχίζουν να διδάσκουν το ίδιο ακριβώς μάθημα σε μία ολόκληρη
τάξη, ταυτόχρονα και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (Dunn & Dunn, 1979).
Μετά από έρευνες πολλών δεκαετιών, η επιστημονική κοινότητα κατέληξε στο ότι
σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί που επιτύγχαναν μέσω μίας συγκεκριμένης μεθόδου
ή ενός συνόλου υλικών είχαν παρόμοια ή όμοια χαρακτηριστικά (Dunn & Dunn,
1979).
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Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από διάφορες έρευνές αποκάλυψαν ότι όταν
διδάσκονται μέσω μεθόδων που ταιριάζουν με τα μαθησιακά τους χαρακτηριστικά,
οι μαθητές όλων των επιπέδων αποκτούν κίνητρο για μάθηση και αυξάνουν την
ακαδημαϊκή

τους

επιτυχία.

Παρόλο

που

οι

ερευνητές

χρησιμοποιούν

διαφορετικούς όρους για να περιγράψουν αυτά τα χαρακτηριστικά των μαθητών,
τείνουν να συμφωνούν στα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν το "μαθησιακό ύφος"
του καθενός (Dunn & Dunn, 1979).
Τα μαθησιακά ύφη είναι οι "φυσικοί, συνήθεις και προτιμώμενοι τρόποι" που
επιλέγουν οι μαθητές ώστε να απορροφούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν
(Peacock, 2001)
Τα μαθησιακά ύφη μπορούν να οριστούν, να ταξινομηθούν και να αναγνωριστούν
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (Kirby, 1979; Entwistle, 1981). Σε γενικές
γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι είναι μοτίβα που παρέχουν καθοδήγηση κατά τη
διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας (Cornett, 1983). Το μαθησιακό ύφος
μπορεί επίσης να περιγραφεί ως ένα σύνολο παραγόντων, συμπεριφορών και
στάσεων που διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης για ένα άτομο σε μία
συγκεκριμένη κατάσταση (Brown & Hayden, 1980).
Δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος για να μάθουμε ή να διδάξουμε, αλλά
υπάρχουν συγκεκριμένα ύφη που είναι περισσότερο κατάλληλα για συγκεκριμένες
καταστάσεις. Τα διάφορα ύφη επηρεάζουν το πώς οι μαθητές μαθαίνουν, πώς οι
δάσκαλοι διδάσκουν και πώς οι μεν αλληλεπιδρούν με τους δε (Reiff, 1992).
Κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει μία
μοναδική διδακτική στρατηγική, μέθοδος ή τεχνική που λειτουργεί για όλους τους
μαθητές σε όλες τις καταστάσεις. Αυτή η λεπτομέρεια δεν αποτελεί καινούρια
γνώση για όσους έχουν περάσει χρόνο σε τάξη, είτε ως μαθητές είτε ως
εκπαιδευτές.
Οι εκπαιδευτές συχνά πιστεύουν ότι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι ίδιοι
αποτελεί τον σωστό ή ευκολότερο τρόπο και για τους μαθητές για να αφομοιώσουν
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γνώση. Συχνά, βασίζουν τις επιλογές των μεθόδων με τις οποίες επιλέγουν να
διδάξουν σε αυτή την πεποίθηση (Dunn & Dunn, 1979; Gregorc, 1979).
Για πάνω από έναν αιώνα οι εκπαιδευτές αναρωτιούνταν τι να κάνουν σχετικά με
τις ατομικές διαφορές μεταξύ των μαθητών. Αρκετά χρόνια πριν, το 1924, ο
Stormzand διατύπωσε τη θεωρία ότι ορισμένες διδακτικές μέθοδοι είναι
περισσότερο κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο στυλ μάθησης από άλλες. Σήμερα
γνωρίζουμε ότι για να είναι επιτυχημένη η μάθηση, το διδακτικό ύφος πρέπει να
ταιριάζει με το μαθησιακό ύφος του μαθητή.
Το μαθησιακό ύφος αποτελεί σημαντικό παράγοντα όχι μόνο για το πώς επιλέγουν
οι δάσκαλοι να διδάξουν, αλλά και για το πώς οι μαθητές μαθαίνουν, για την
ακαδημαϊκή τους επιτυχία και για την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή-δασκάλου
(Witkin, 1973). Το μαθησιακό ύφος επηρεάζει επίσης των ορισμό των διδακτικών
τεχνικών που θεωρούνται περισσότερο κατάλληλες για μία συγκεκριμένη τάξη.
Καθώς το μαθησιακό ύφος κάθε ατόμου δεν μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό,
ούτε καν μακροπρόθεσμα (Gregorc, 1982), οι δάσκαλοι πρέπει να τελειοποιούν την
εφαρμογή πολλών διαφορετικών διδακτικών τεχνικών, εάν επιθυμούν να
οδηγήσουν τους μαθητές στο να φτάσουν τις μαθησιακές τους ικανότητες στο
έπακρο.
Βασισμένοι στην φιλοσοφία του Dewey για την δημοκρατία στην τάξη (Dewey,
1938), οι Dunn and Dunn (1979) αναφέρθηκαν στην ιδέα ότι εφόσον ο μαθητής
είναι αυτός που ελέγχει εάν η μάθηση θα πραγματοποιηθεί ή όχι, το δικό του
μαθησιακό ύφος είναι που πρέπει να διευκολυνθεί, όταν πρόκειται να ξεκινήσει μία
διαδικασία που αποσκοπεί στη μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι πρέπει να
διατηρούν μία ποικιλία στις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν ώστε να
συμβαδίζουν με το ύφος κάθε μαθητή (Dyer, 2008).
Στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες
για το μαθησιακό ύφος, όπως τα είδη του, οι διάφορες θεωρίες που υπάρχουν, τα
στοιχεία που το απαρτίζουν, η σημασία του για τη διαδικασία της μάθησης και
συγκεκριμένα για την ειδική αγωγή και οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί
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είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται στην αναγνώριση και αξιοποίησή του.
Παρουσιάζονται, επίσης, ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε,
πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και τα εργαλεία της έρευνας, αλλά και ο
τρόπος με τον οποίο έγινε η ανάλυση των δεδομένων.
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο
ειδικά για κάθε ερώτηση, όσο και συνολικά και δίνονται απαντήσεις στα
ερευνητικά ερωτήματα. Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται χρήση
πινάκων και διαγραμμάτων, ώστε να είναι ευκολότερα κατανοητά.
Στο 4ο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη
συλλογή των δεδομένων, γίνονται προτάσεις για βελτίωση των δεδομένων αυτών
αλλά και προτάσεις για πιθανές μελλοντικές έρευνες. Τέλος, παραθέτονται και οι
περιορισμοί της παρούσας έρευνας.
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1ο Κεφάλαιο
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ

1.1 Το μαθησιακό ύφος και τα χαρακτηριστικά του
Πολλοί είναι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το μαθησιακό ύφος και παράγωγο
των ερευνών τους είναι οι διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί για να μπορέσουν να
το περιγράψουν.
Σύμφωνα με τον Keef (1979) το μαθησιακό ύφος ορίζεται ως τα "γνωστικά και
συναισθηματικά χαρακτηριστικά που είναι σχετικά σταθεροί δείκτες του πώς οι
μαθητές

λαμβάνουν,

αλληλεπιδρούν

με

το

μαθησιακό

περιβάλλον

και

ανταποκρίνονται σε αυτό". Η Reid (1987) όρισε το μαθησιακό ύφος ως την
"ποικιλομορφία που εμφανίζουν οι μαθητές στη χρήση μία ή περισσότερων
αισθήσεων ώστε να καταλάβουν, να οργανώσουν και να διατηρήσουν τις εμπειρίες
τους". Κατά τον Willing (1988), μαθησιακό ύφος είναι οι "φυσικοί, συνήθεις και
προτιμώμενοι τρόποι μάθησης, μία ξεκάθαρη, κατανοητή και με συνοχή ομάδα των
όσων τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν". Ο Spolsky (1989) όρισε το μαθησιακό
ύφος ως "αναγνωρίσιμες ατομικές προσεγγίσεις μέσα σε καταστάσεις μάθησης". Ο
Rossi-Le (1995) αναφέρθηκε στο μαθησιακό ύφος ως "προτιμώμενο τρόπο με τον
οποίο οι μαθητές λαμβάνουν, οργανώνουν και διατηρούν τις πληροφορίες", ενώ οι
Cambell, Cambell & Dickinson (1999), όρισαν το μαθησιακό ύφος ως "ατομικές
διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορίες γίνονται αντιληπτές,
επεξεργάζονται και επικοινωνούνται"
Η Reid σε δεύτερο ορισμό που έδωσε το 1995 περιέγραψε το μαθησιακό ύφος ως
τους "φυσικούς, συνήθεις και προτιμώμενους από τους μαθητές τρόπους ώστε να
απορροφούν, επεξεργάζονται και να διατηρούν νέες πληροφορίες και ικανότητες"
(Peacock, 2001).
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Ο ορισμός του 1995 της Reid είναι ο πλέον αποδεκτός, καθώς η δική της
κατηγοριοποίηση των μαθησιακών υφών το 1987 σε έξι τύπους παρήγαγε τις δύο
βασικές υποθέσεις για τα μαθησιακά ύφη, οι οποίες άνοιξαν το έδαφος για τις
σύγχρονες ιδέες και έρευνες πάνω στο θέμα. Οι έξι τύποι των μαθησιακών υφών
όπως τους όρισε η Reid είναι:
1. Ο οπτικός τύπος: όσοι προτιμούν να βλέπουν τις πληροφορίες γραπτά, για
παράδειγμα σε κάποιον πίνακα ή σε κάποιο φυλλάδιο. Συχνά θα τους ακούσει
κανείς να λένε "Μαθαίνω καλύτερα όταν διαβάζω κάτι παρά όταν ακούω
κάποιον νa το λέει".
2. Ο ακουστικός τύπος: όσοι προτιμούν να ακούν τις πληροφορίες. Τους βοηθούν
οι προφορικές εξηγήσεις, οι συζητήσεις ή η αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Ένας
ακουστικός τύπος πιθανόν να πει "Μαθαίνω ευκολότερα στην τάξη, όταν
ακούω κάποιον".
3. Ο κιναισθητικός τύπος: όσοι προτιμούν ενεργή συμμετοχή με κίνηση στη
μάθηση, όπως για παράδειγμα με δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων, ή
γενικότερη κίνηση στο χώρο. Κάτι που θα έλεγε ένας τέτοιος τύπος είναι
"Προτιμώ να μαθαίνω με το να κάνω κάτι στην τάξη".
4. Ο απτικός τύπος: όσοι προτιμούν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους στις
εργασίες. Πιθανόν να θέλουν να χειρίζονται υλικά ή να κρατούν σημειώσεις.
Ένας απτικός τύπος θα έλεγε "Μαθαίνω ευκολότερα όταν φτιάχνω κάτι για
κάποιο project στην τάξη".
5. Ο ομαδικός τύπος: όσοι προτιμούν να μελετούν μαζί με άλλους, καθώς η
αλληλεπίδραση με άλλα μέλη της ομάδας τους βοηθά.
6. Ο ατομικός τύπος: όσοι προτιμούν να μελετούν μόνοι, να εργάζονται
ανεξάρτητα και να κατευθύνουν οι ίδιοι τον τρόπο μελέτης τους.
Από την κατηγοριοποίηση των μαθησιακών υφών σε αυτούς τους έξι τύπους
λοιπόν, προέκυψαν οι δύο βασικές υποθέσεις για τα μαθησιακά ύφη. Η πρώτη (H1)
είναι ότι όλοι οι μαθητές έχουν το δικό τους μαθησιακό ύφος και τις δικές τους
μαθησιακές δυνατότητες και αδυναμίες. Η δεύτερη υπόθεση (Η2) είναι ότι μία
αναντιστοιχία μεταξύ του μαθησιακού ύφους του μαθητή και του διδακτικού ύφους
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του εκπαιδευτή οδηγεί σε μαθησιακή αποτυχία, απογοήτευση και μείωση των
κινήτρων για μάθηση.
Εκτός από τις δύο αυτές βασικές υποθέσεις (Η1, Η2), η Reid επίσης υπέθεσε ότι (Η3)
τα μαθησιακά ύφη υφίστανται και εξακολουθούν να υπάρχουν ανεξαρτήτως
διδακτικής μεθόδου και υλικών. Επίσης, υπέθεσε (Η4) ότι τα μαθησιακά ύφη
μπορούν να υιοθετηθούν από κάποιον, καθώς οφείλονται περισσότερο σε
συνήθεια παρά σε βιολογικά χαρακτηριστικά και ότι (Η5) η μάθηση θα βελτιωνόταν
εάν οι μαθητές γίνονταν γνώστες μίας ευρύτερης ποικιλίας υφών και ενδυνάμωναν
το δικό τους ύφος.
Οι δύο βασικές υποθέσεις τις Reid κατέλαβαν το περισσότερο ενδιαφέρον από το
1987 και μετά και έχουν λάβει αξιοσημείωτη θεωρητική υποστήριξη σε έναν μεγάλο
αριθμό ερευνών (Peacock, 2001).

1.2 Θεωρίες του μαθησιακού ύφους

1.2.1 Μοντέλο των Dunn & Dunn

Το πιο διαδεδομένο από τα μοντέλα μαθησιακού ύφους είναι το μοντέλο των Dunn
& Dunn, το οποίο διαμορφώθηκε μετά από τριάντα χρόνια ερευνών από τους
καθηγητές Rita και Kenneth Dunn, οι οποίοι ξεκίνησαν την έρευνά τους τη δεκαετία
του 80'.
Σύμφωνα με το μοντέλο των Dunn, η επιτυχία κατά την διαδικασία της μάθησης
επηρεάζεται

από

συγκεκριμένους

παράγοντες

που

διακρίνονται

σε

Περιβαλλοντικούς (πχ φως), Συναισθηματικούς (πχ κίνητρα), Κοινωνιολογικούς (πχ
ατομική/ομαδική) και Φυσιολογικούς (πχ ώρα, πρόσληψη). Κάθε ένας από τους
παραπάνω παράγοντες διαθέτει επιμέρους στοιχεία, τα οποία απαρτίζουν τα 18
στοιχεία από τα οποία αποτελείται το μαθησιακό ύφος και παρουσιάζονται
παρακάτω (Dunn et al., 1994).
1. Τα περιβαλλοντικά στοιχεία: Ήχος, Φωτισμός, Θερμοκρασία, Σχεδιασμός
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Με βάση παρατηρήσεις, συνεντεύξεις και πειραματικές μελέτες που
διενεργήθηκαν μέχρι το 1967, έχει γίνει φανερό ότι ανεξαρτήτως ηλικίας,
ικανότητας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή ποσοστού επιτυχίας, τα άτομα
ανταποκρίνονται εντελώς διαφορετικά στις συνθήκες που τα περιβάλλουν. Κάποιοι
απαιτούν απόλυτη ησυχία όταν προσπαθούν να συγκεντρωθούν, ενώ άλλοι
μπορούν να μπλοκάρουν τους ήχους. Επιπλέον, υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού
που σχεδόν απαιτεί την ύπαρξη του ήχου όταν προσπαθεί να μάθει. Αυτοί κατά
κανόνα ανοίγουν το ραδιόφωνο ή κάποια άλλη συσκευή όταν προσπαθούν να
απορροφήσουν πληροφορίες που θέλουν να διατηρήσουν.
Οι άνθρωποι επίσης αντιδρούν διαφορετικά και στη θερμοκρασία. Μερικοί
προτιμούν δροσερό περιβάλλον για να συγκεντρωθούν ενώ άλλοι είναι
περισσότερο παραγωγικοί όταν βρίσκονται σε περιβάλλον με ζέστη. Γνωρίζουμε
βέβαια, ότι η ζέστη και το κρύο είναι έννοιες σχετικές, και ότι οι άνθρωποι
περιγράφουν τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις αντιδράσεις του οργανισμού τους σε
αυτά.
Οι μαθητές επίσης ανταποκρίνονται διαφορετικά στην ποσότητα του φωτός.
Μερικοί σκέφτονται καλύτερα σε περιβάλλοντα με μέτριο φωτισμό, ενώ άλλοι
νιώθουν να τους παίρνει ο ύπνος, εκτός αν διαβάζουν σε περιβάλλον με έντονο
φωτισμό. Βέβαια, αυτό που είναι σκοτεινό για κάποιους είναι φωτεινό για κάποιους
άλλους, ενώ συγκεκριμένοι μαθητές τείνουν να γίνονται υπερκινητικοί υπό
συνθήκες έντονου φωτισμού.
Τέλος, γνωρίζουμε ότι μερικοί μαθητές λειτουργούν καλύτερα σε
περιβάλλοντα διαφορετικά από την τυπική τάξη που έχουμε στο μυαλό μας, όπως
είναι οι άνετες πολυθρόνες, τα χαλιά ή το κρεβάτι, ενώ άλλοι μαθαίνουν καλύτερα
στις επίσημες και τυπικές τάξεις (θρανία, πίνακες, σκληρές καρέκλες).
Μας λείπουν ουσιαστικά ερευνητικά δεδομένα για να προσθέσουμε δύο
επιπλέον στοιχεία που πιθανόν να παίζουν ρόλο στο πώς το περιβάλλον των
μαθητών επηρεάζει την ικανότητά τους να μάθουν, αλλά κάποιες έρευνες έχουν
γίνει για να προσδιορίσουν εάν ο καιρός και το χρώμα (που πιθανόν να συσχετίζεται
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με το φως)

πρέπει να περιλαμβάνονται στα περιβαλλοντικά στοιχεία του

μαθησιακού ύφους (Dunn & Dunn, 1978).
2. Τα συναισθηματικά στοιχεία: Κίνητρο, Επιμονή, Υπευθυνότητα, Ανάγκη για
δομή
Οι περισσότεροι δάσκαλοι θα πουν ότι οι νέοι που δεν έχουν κίνητρο, επιμονή ή
υπευθυνότητα πρέπει να διδάσκονται διαφορετικά από όσους έχουν. Εν αντιθέσει
με αυτό, όμως, οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι δάσκαλοι επιδιώκουν να
διδάξουν τα δύο αυτά γκρουπ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Αυτοί που έχουν κίνητρο, επιμονή και υπευθυνότητα πρέπει να ενημερώνονται για
το τι ακριβώς καλούνται να μάθουν, τι είδους πηγές θα χρησιμοποιήσουν, πώς θα
παρουσιάσουν τη γνώση που θα αποκτήσουν και που θα βρουν βοήθεια σε
περίπτωση

που θα

τη

χρειαστούν. Καλοδέχονται τον

έπαινο και την

ανατροφοδότηση όταν το έργο που τους έχει ανατεθεί ολοκληρωθεί. Αυτοί που δεν
έχουν κίνητρο, επιμονή και είναι λιγότερο υπεύθυνοι, χρειάζονται να τους
ανατίθενται έργα μικρότερης έκτασης, συχνότερη ανατροφοδότηση, έντονη
επίβλεψη και έπαινο κατά τη διάρκεια της εργασίας και όχι στο τέλος.
Η δομή είναι ζωτικό στοιχείο του μαθησιακού ύφους. Οι νέοι που απαιτούν
συγκεκριμένες οδηγίες, εργασίες που ακολουθούν μία σειρά εκτέλεσης, συχνή
ανατροφοδότηση και συνεχή υποστήριξη συνήθως επιτυγχάνουν μέσω της
προγραμματισμένης μάθησης - εάν είναι έντονα οπτικοί ή οπτικο-κινητικοί τύποι
και ικανοί να δουλεύουν μόνοι. Εάν είναι απτικοί-κιναισθητικοί τύποι και επίσης
θέλουν να δουλεύουν με συνομηλίκους, η μάθηση μέσω αυστηρού προγράμματος
ίσως δεν είναι τόσο αποδοτική για αυτούς. Εάν πάλι χρειάζονται αυστηρή δομή,
είναι απτικοί-κιναισθητικοί και βρίσκουν τη διαδικασία της μάθησης δύσκολη,
πιθανόν να επιτύχουν ευκολότερα με πολυ-αισθητηριακά πακέτα μάθησης.
Οι μαθητές που τείνουν να είναι δημιουργικοί, που ορίζουν μόνοι τη δομή
της μάθησης τους και θέλουν να κάνουν οι ίδιοι περισσότερες επιλογές, φαίνεται να
αποδίδουν καλύτερα με τα Contract Activity Packages (PACS) (Dunn & Dunn, 1979).
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3. Κοινωνικά στοιχεία: Ατομική εργασία, Εργασία με συνομηλίκους, Εργασία με
ενηλίκους, Συνδυασμός
Το πώς οι άνθρωποι λειτουργούν μαζί με άλλους επίσης συμβάλλει στην
επιλογή της μεθόδου μέσω της οποίας είναι πιθανότερο να επιτύχουν. Μερικοί
δουλεύουν και μαθαίνουν καλύτερα μόνοι τους, ενώ αποσπώνται από την
παρουσία, την κίνηση ή τους ήχους των άλλων. Για αυτούς, αναλόγως με το αν
χρειάζονται καθοδήγηση και αν είναι ακουστικοί, οπτικοί, πρακτικοί ή κιναισθητικοί
τύποι, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα καθοδήγησης με ανάλογες πρακτικές
εξάσκησης θα πρέπει να παρέχεται από τον εκπαιδευτή.
Άλλοι νέοι επιτυγχάνουν ευκολότερα όταν βρίσκονται μεταξύ συνομηλίκων.
Για αυτούς, οι Κύκλοι Γνώσης, οι ομάδες μελέτης, οι μελέτες περίπτωσης, οι
ασκήσεις

"καταιγισμού

ιδεών"

και

άλλες

τεχνικές

που

μπορούν

να

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια μικρών ομάδων, τείνουν να αποδίδουν καλύτερα.
Οι μαθητές που χρειάζονται την αλληλεπίδραση με κάποιον ενήλικο θα
επωφεληθούν από συζητήσεις, διαλέξεις, ή δασκαλοκεντρικές διδασκαλίες, παρόλο
που είναι απαραίτητο να οριστεί αν η σχέση που αναπτύσσεται είναι
καθοδηγητική/απολυταρχική ή συναδελφική, προτού οριστεί εάν μία μικρή ή
μεγάλη ομάδα μελέτης θα ήταν καταλληλότερη. Πολλοί νέοι μπορούν να
κατακτήσουν τη γνώση μέσα σε μία πληθώρα κοινωνικών συνθηκών, κάποιοι όμως
μπορούν να λειτουργήσουν μόνο στα πλαίσια συγκεκριμένων σχέσεων (Dunn &
Dunn, 1979).
4. Τα φυσιολογικά στοιχεία: Δυνατότητα αντίληψης, Πρόσληψη/Εισαγωγή, Ώρα
της ημέρας, Ανάγκη για κίνηση
Χρόνια πριν, όταν οι ερευνητές έψαχναν μόνο για οπτικές ή ακουστικές
προτιμήσεις, υπήρξε σαν σκέψη ότι ο μισός πληθυσμός περίπου μάθαινε μέσω της
μίας μόνο αίσθησης και ο άλλος μισός μέσω της άλλης. Κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων ετών βρήκαμε ότι μόνο το 20% με 30% των νέων που βρίσκονται σε
σχολική ηλικία φαίνεται να είναι ακουστικοί τύποι, δηλαδή μαθαίνουν και
θυμούνται αυτά που ακούν. Περίπου το 40% είναι οπτικοί τύποι, με το υπόλοιπο
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30% με 40% να είναι είτε απτικοί/κιναισθητικοί, οπτικοί/απτικοί, ή κάποιος άλλος
συνδυασμός αυτών των τεσσάρων βασικών αισθήσεων. Αν αληθεύει ότι το 90%
όλων των παραδόσεων και μαθημάτων πραγματοποιείται είτε με διάλεξη είτε με
διάλεξη και συζήτηση, δεν είναι να απορούμε που τόσο λίγοι μαθητές επιτυγχάνουν
τόσο καλά όσο γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαν. Προφανώς, το κίνητρο μπορεί να
υπερκεράσει τις αντιληπτικές αδυναμίες, αλλά δεν είναι οι μαθητές με κίνητρο
αυτοί με τους οποίους αντιμετωπίζουν δυσκολία οι εκπαιδευτές.
Η ανάγκη για φαγητό, ποτό, μάσημα ή κάπνισμα την ώρα που διαβάζουν,
είναι επίσης κομμάτι του πώς κάποιοι άνθρωποι μαθαίνουν, όπως είναι επίσης η
ώρα της ημέρας που η ενέργεια κάποιου είναι στο ανώτερο σημείο. Άλλο ένα
στοιχείο που είτε βοηθάει είτε δυσκολεύει τη μάθηση, είναι η ικανότητα κάποιου
να παραμένει σταθερός στην ίδια θέση για μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικά
διαστήματα. Λανθασμένα βάζουμε σε ορισμένους μαθητές την ταμπέλα του
"υπερκινητικού" όταν πιθανόν να είναι απλά ευαίσθητοι στο έντονο φως ή να έχουν
αυξημένη ανάγκη για κίνηση κατά την ώρα της μάθησης. Πολλοί από αυτούς τους
νέους μαθαίνουν καλύτερα όταν τους επιτρέπεται να έχουν συχνά διαλείμματα ή
τους ανατίθενται καθήκοντα που τους επιτρέπουν να μετακινούνται από το ένα
μέρος στο άλλο (Dunn & Dunn, 1979).

1.2.2 Το μοντέλο του Anthony Gregorc

Ο Gregorc και η Butler εργάστηκαν για να οργανώσουν ένα μοντέλο που περιγράφει
πώς λειτουργεί το μυαλό. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην ύπαρξη των αντιλήψεων
(η εκτίμηση μας για τον κόσμο), μέσω μιας προσέγγισης που έχει νόημα για εμάς.
Αυτές οι αντιλήψεις με τη σειρά τους αποτελούν το θεμέλιο των συγκεκριμένων
μαθησιακών μας δυνάμεων, ή των στυλ μάθησης μας.
Σύμφωνα με το μοντέλο του Gregorc κάθε άνθρωπος έχει δύο ικανότητες
αντίληψης, τη συγκεκριμένη (αισθήσεις) και την αφηρημένη (κατανόηση ιδεών).
Επίσης, κάθε άνθρωπος έχει και δύο ικανότητες διάταξης της πληροφορίας, την
τυχαία

(τυχαία

οργάνωση

πληροφοριών)
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και

την

διαδοχική

(οργάνωση

πληροφοριών γραμμικά). Όλοι διαθέτουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία, αλλά
ορισμένα υπερισχύουν έναντι άλλων στον καθένα (Gregorc, 1982).
Σύμφωνα με το μοντέλο του Gregorc υπάρχουν τέσσερις δυνατοί συνδυασμοί των
ικανοτήτων αντίληψης και διάταξης ανάλογα με το ποια είναι κυρίαρχη:
1) Συγκεκριμένη Διαδοχική Αντίληψη
2) Αφηρημένη Τυχαία Αντίληψη
3) Αφηρημένη Διαδοχική Αντίληψη
4) Συγκεκριμένη Τυχαία Αντίληψη.
Τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς μαθαίνουν με διαφορετικό
τρόπο, έχουν διαφορετικά δυνατά σημεία, διαφορετικά πράγματα έχουν νόημα για
τον καθένα, διαφορετικά πράγματα είναι δύσκολα για τον καθένα, και ρωτούν
διαφορετικές ερωτήσεις καθ 'όλη τη διαδικασία μάθησης.

1.2.3 Το μοντέλο του Kolb

Η θεωρία της εμπειρικής μάθησης του Kolb βασίζεται στο θεμελιώδες αξίωμα ότι «η
μάθηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσω του
μετασχηματισμού της εμπειρίας» (Kolb, 1984). Ο Kolb (1991) υποστηρίζει ότι οι
δυτικές εκβιομηχανισμένες κοινωνίες δίνουν έμφαση στην θεωρητική γνώση και
υποτιμούν τη δυνατότητα άντλησης νοημάτων από την εμπειρία. Χωρίς την
ενασχόληση με την εμπειρία δεν υπάρχει αποτελεσματική μάθηση, γιατί οι
εκπαιδευόμενοι βρίσκονται, ουσιαστικά, αποκομμένοι από την πραγματικότητα και
τα προβλήματα που προκύπτουν από την καθημερινότητα. Για τους λόγους αυτούς
χρειάζεται οι εκπαιδευτικές πολιτικές να στραφούν προς την εμπειρική εκπαίδευση
(Κόκκος, 2005).
Βασιζόμενος στις παραπάνω θεωρίες μάθησης και στο θεμελιώδες αξίωμα ότι η
μάθηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται μέσω του
μετασχηματισμού της εμπειρίας, ο Kolb καθόρισε έξι χαρακτηριστικά της εμπειρικής
μάθησης, ως ακολούθως:
[19]

1. Η μάθηση είναι καλύτερο να εκλαμβάνεται ως διεργασία και όχι από την
άποψη του αποτελέσματος: στην εμπειρική μάθηση οι ιδέες δεν είναι
σταθερά και αμετάβλητα στοιχεία της σκέψης αλλά διαμορφώνονται και
αναδιαμορφώνονται μέσω της εμπειρίας.
2. Η μάθηση είναι μία συνεχής διεργασία, η οποία βασίζεται στην εμπειρία: η
διεργασία της ενσωμάτωσης νέων εμπειριών στο σύστημα αντιλήψεων και
γνώσεων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Η
κάθε εμπειρία που έχει προσλάβει το άτομο κατά το παρελθόν ενδέχεται να
χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» για την κατανόηση καταστάσεων που θα
ακολουθήσουν.
3. Η διεργασία της μάθησης απαιτεί το διαχωρισμό των συγκρούσεων ανάμεσα
στους διαλεκτικά αντικρουόμενους τρόπους προσαρμογής στον κόσμο: η
φύση της μάθησης είναι τέτοια όπου εμπεριέχει διεργασίες σύγκρουσης. Ο
εκπαιδευόμενος καλείται κάθε φορά να επιλέξει, ανάλογα με την κάθε
μαθησιακή κατάσταση, ποιες από τις ικανότητες του θα εφαρμόσει.
4. Η μάθηση είναι μία ολιστική διεργασία προσαρμογής στον κόσμο: για να
επιτευχθεί η μάθηση θα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ολόκληρος ο
ανθρώπινος οργανισμός: η σκέψη, η αίσθηση, η αντίληψη και η
συμπεριφορά. Είναι μία άκρως αναλυτική διεργασία, η οποία περιγράφει
την προσαρμογή του ατόμου στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
5. Η μάθηση περιλαμβάνει δράσεις ανάμεσα στο άτομο και στο περιβάλλον: η
μάθηση δεν είναι μία εσωτερική διεργασία του ατόμου, η οποία
περιορίζεται στην ανάγνωση εντύπου υλικού ή στις διαλέξεις των
διδασκόντων. Το άτομο μαθαίνει και από τα ερεθίσματα που δέχεται από το
φυσικό ή/ και κοινωνικό του περιβάλλον.
6. Η μάθηση είναι μία διαδικασία που οδηγεί στη γνώση: η γνώση προκύπτει
από την αλληλεπίδραση μεταξύ αντικειμενικών και υποκειμενικών
εμπειριών, στο πλαίσιο της διεργασίας που ονομάζουμε μάθηση (Kolb,
1984).
Ο Kolb περιγράφει τη διεργασία της εμπειρικής μάθησης σαν ένα κύκλο τεσσάρων
σταδίων, ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερεις μαθησιακές λειτουργίες: τη στέρεη/
συγκεκριμένη εμπειρία (concrete experience), την ανακλαστική (αναστοχαστική)
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παρατήρηση (reflective observation), την αφηρημένη νοητική πρόσληψη (abstract
conceptualization) και τον ενεργό πειραματισμό (active experimentation) (Kolb,
1984).
Ο Kolb υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει κάθε φορά, ανάλογα με την
κατάσταση που αντιμετωπίζει, να επιλέξει πιο από τα παραπάνω ζεύγη μαθησιακών
λειτουργιών θα χρησιμοποιήσει. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι υπάρχουν δύο
διαστάσεις στην μαθησιακή διεργασία. Η πρώτη διάσταση της μάθησης
απεικονίζεται ως μία νοητή ευθεία γραμμή που στη μία πλευρά της υπάρχει η
στέρεη/ συγκεκριμένη εμπειρία και στην άλλη πλευρά η αφηρημένη νοητική
πρόσληψη. Η δεύτερη διάσταση αποτυπώνεται ως μία άλλη ευθεία γραμμή, στο
ένα άκρο της οποίας βρίσκεται ο ενεργός πειραματισμός και στο άλλο άκρο η
ανακλαστική παρατήρηση (Kolb, 1984).
Οι παραπάνω δύο διαστάσεις της μάθησης, προκειμένου να γίνουν περισσότερο
αντιληπτές, αποδίδονται στο παρακάτω σχήμα.
Συγκεκριμένη εμπειρία
(αισθάνομαι)
Ενεργός

Ανακλαστική

πειραματισμός

παρατήρηση (βλέπω)

(κάνω)

Αφηρημένη νοητική
πρόσληψη (σκέφτομαι)

Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει τις δύο διαστάσεις της μάθησης σύμφωνα με το
θεωρητικό μοντέλο του Kolb:
α) ο κάθετος «άξονας» αντιπροσωπεύει τη διάσταση της πρόσληψης μίας
πληροφορίας ή εμπειρίας: κατά τη διεργασία αυτή άλλα άτομα στηρίζονται στις
αισθήσεις τους και άλλα στη σκέψη και ανάλυση
β) ο οριζόντιος «άξονας» απεικονίζει τη διάσταση της επεξεργασίας και
μετασχηματισμού της πληροφορίας ή εμπειρίας: στο πλαίσιο αυτής της διεργασίας
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άλλα άτομα προτιμούν να ενασχοληθούν προσωπικά και πρακτικά και άλλα
προτιμούν να λαμβάνουν θέση παρατηρητή και να δρουν ανάλογα. Η γνώση
προκύπτει, κατά τον Kolb, από το συνδυασμό των δύο παραπάνω διαστάσεων, της
πρόσληψης μίας πληροφορίας ή εμπειρίας από τη μία πλευρά και από το
μετασχηματισμό της πληροφορίας ή εμπειρίας από την άλλη (Kolb, 1984).

1.3 Σημασία των θεωριών του μαθησιακού ύφους στη διαδικασία
της μάθησης
Οι θεωρίες του μαθησιακού ύφους και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία έχουν
ιδιαίτερη σημασία για τη διαδικασία της μάθησης.
Γνωρίζουμε ότι συγκεκριμένοι μαθητές επιτυγχάνουν ακαδημαϊκά μόνο μέσω
συγκεκριμένων μεθόδων, που συχνά αποτυγχάνουν να επιφέρουν τα ίδια
αποτελέσματα για άλλους. Επίσης, όταν διδάσκονται μέσω μεθόδων που
ταιριάζουν με τα μαθησιακά τους χαρακτηριστικά, όλοι οι μαθητές αποκτούν
κίνητρο για μάθηση και αυξάνουν την ακαδημαϊκή τους επιτυχία (Dunn & Dunn,
1979).
Ένα ακόμη στοιχείο που καταδεικνύει τη σημασία των θεωριών του μαθησιακού
ύφους είναι το γεγονός πως μία αναντιστοιχία μεταξύ του μαθησιακού ύφους του
μαθητή και του διδακτικού ύφους του εκπαιδευτή οδηγεί σε μαθησιακή αποτυχία,
απογοήτευση και μείωση των κινήτρων για μάθηση. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί
και την δεύτερη από τις υποθέσεις που διατύπωσε η Reid (Η2), όπως αναφέρθηκε
σε προηγούμενο κεφάλαιο (Peacock, 2001) .
Στη σημασία της αντιστοιχίας του μαθησιακού ύφους του μαθητή με το διδακτικό
ύφος του δασκάλου αναφέρεται και ο Fatt (2000) (17), σύμφωνα με τον οποίο οι
μαθητές δεν επωφελούνται από μία διδασκαλία που δεν ταιριάζει με το δικό τους
στυλ μάθησης. Αντίθετα, όταν τους παρέχεται ένα μαθησιακό περιβάλλον που
ταιριάζει με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι σε θέση να μάθουν
ευκολότερα, καλύτερα και να νιώθουν άνετα μέσα στην τάξη, καθώς δεν χρειάζεται
να υποβάλλουν τον εαυτό τους στη δύσκολη διαδικασία της προσαρμογής στο
διδακτικό στυλ του εκπαιδευτή (Fatt, 2000).
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μαθησιακά ύφη υποδεικνύουν τον τρόπο με τον
οποίο κάθε άτομο προτιμά να εστιάζει σε πληροφορίες ώστε να τις αφομοιώσει
ευκολότερα. Σύμφωνα με τον Lohri-Posey (2003) η γνώση του προτιμώμενου
μαθησιακού ύφους κάθε μαθητή μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για
τους εκπαιδευτικούς, πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν για τον σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε αυτή να είναι αποδοτικότερη για τους μαθητές
(Lohri-Posey, 2003).
Η σημαντικότητα των θεωριών του μαθησιακού ύφους στη διαδικασία της μάθησης
είναι ολοφάνερα μεγάλη. Όπως αναφέρθηκε, η αντιστοιχία του μαθησιακού ύφους
του μαθητή με το διδακτικό ύφος του εκπαιδευτή αυξάνει τις επιδόσεις του μαθητή
(Manovhehri & Young, 2006; Naimie et al. 2010; Dunn & Dunn, 1979) και του
προσδίδει μεγαλύτερη επιθυμία και κίνητρο για μάθηση (Dunn & Dunn, 1979).
Αντιθέτως μία αναντιστοιχία μαθησιακού και διδακτικού ύφους αποφέρει
αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσματα, με μείωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και
των κινήτρων για μάθηση (Peacock, 2001). Επίσης, η χρήση των μαθησιακών υφών
στη διαδικασία της εκπαίδευσης παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους
εκπαιδευτές, ώστε να σχεδιάσουν μία αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη
διδασκαλία (Lohri-Posey, 2003).

1.4 Μαθησιακό ύφος και ειδική αγωγή
Η σημασία των θεωριών του μαθησιακού ύφους και η εφαρμογή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα μεγάλη στην ειδική αγωγή.
Πολλοί είναι οι ερευνητές που αναφέρουν ότι παρατηρείται σημαντική ακαδημαϊκή
βελτίωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, όταν διδάσκονται βάση του μαθησιακού
τους ύφους (Alberg et al., 1992; Andrews, 1990; Perrin, 1990; Stone, 1992; Quinn,
1994).
Ιδιαίτερα με την αξιοποίηση του μοντέλου των Dunn & Dunn στην εκπαιδευτική
διαδικασία, πολλοί εκπαιδευτές έχουν αναφέρει αύξηση των ποσοστών επιτυχίας
στα τεστ και της ακαδημαϊκής επιτυχίας γενικότερα των μαθητών με ειδικές
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ανάγκες (Andrews, 1990; Brunner & Majewski, 1990; Elliot, 1991; Gadwa & Griggs,
1985; Klavas, 1993; Lemmon, 1985; Mickler & Zippert, 1981; Nelson et al., 1993;
Stone, 1992).
Όσον αφορά το μοντέλο των Dunn & Dunn συγκεκριμένα, οι Alberg et al. (1992),
Dunn and DeBello (1999) και Fine (2002) αναφέρουν ότι η χρήση του μοντέλου τους
στην διδασκαλία έχει βοηθήσει ιδιαίτερα να αντιστραφεί η μειωμένη απόδοση των
μαθητών με ειδικές ανάγκες στις ΗΠΑ.
Τα παραπάνω υποστηρίζει και μία πληθώρα ερευνών που έχουν διενεργηθεί σε
διάφορες χώρες του κόσμου.
Οι Dunn & Dunn διεξήγαγαν το 1992 μία έρευνα στην οποία συμμετείχαν μαθητές
με ΔΕΠ-Υ. Στην έρευνα αυτή οι ερευνητές πρόσθεσαν στην διδασκαλία ασκήσεις και
παιχνίδια που γίνονταν στο πάτωμα, αντί στα θρανία. Το αποτέλεσμα ήταν οι
μαθητές με ΔΕΠ-Υ που προηγουμένως δεν έδειχναν προσοχή στο μάθημα, να
αρχίσουν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ενεργά και να αποκτούν
μεγάλο μέρος γνώσης, πράγμα που δεν επιτυγχανόταν μέσω της παθητικής
συμμετοχής τους. (Dunn and Dunn, 1992)
Οι Braio, Dunn, Beasley, Quinn, & Buchanan το 1997 πραγματοποίησαν μία έρευνα
σε σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής στην περιφέρεια Yonkers της Νέας Υόρκης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας βαθμιαία αυξήθηκε ο αριθμός των διδακτικών
τεχνικών που ήταν βασισμένες στις θεωρίες του μαθησιακού ύφους τόσο στα
σχολεία γενικής όσο και στα σχολεία ειδικής αγωγής. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν
και οι δύο ομάδες μαθητών, με και χωρίς ειδικές ανάγκες, να εμφανίσουν
σημαντική βελτίωση στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία.
Σε έρευνα των Braio et al. (1997) συμμετείχαν 81 μαθητές με ειδικές ανάγκες.
Αρχικά Εξετάστηκαν οι γνώσεις τους στην ανάλυση και σύνταξη του λόγου, κάτι που
είχαν ήδη διδαχθεί με την τυπική διαδικασία. Έπειτα, έλαβαν ξανά τις ίδιες
πληροφορίες, με διαδικασία που λάμβανε υπόψη το μαθησιακό ύφος καθενός
(άκουγαν μουσική, κάθονταν στο πάτωμα κλπ). Τα αποτελέσματα της έρευνας
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έδειξαν ότι μόνο επτά από τους μαθητές δεν εμφάνισαν αύξηση στο ποσοστό της
αποκτηθείσας γνώσης (Braio et al., 1997).
Ο Fine (2003) διεξήγαγε έρευνα στην οποία συμμετείχαν μαθητές με ειδικές
ανάγκες. Στην έρευνα χρησιμοποίησε απαλό φωτισμό, εισήγαγε απτικές και
κιναισθητικές δραστηριότητες στη διδασκαλία και επέτρεψε στους μαθητές να
δουλεύουν είτε μόνοι, είτε σε ομάδες, σε μικρά γκρουπ κ.α ανάλογα με τις
προτιμήσεις τους. Στα αποτελέσματα της έρευνάς του συγκαταλέγονται η
στατιστικά σημαντική ακαδημαϊκή βελτίωση στις βαθμολογίες των μαθητών, αλλά
και η βελτίωση της συμπεριφοράς τους.
Το 2005 ο Lister σε έρευνά του συνέκρινε την επίδοση των μαθητών με ειδικές
ανάγκες ενός γυμνασίου στις κοινωνικές επιστήμες, όταν η διδασκαλία γινόταν με
παραδοσιακό τρόπο και όταν λαμβάνονταν υπόψη το μαθησιακό τους ύφος. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στη δεύτερη περίπτωση η βελτίωση των
μαθητών ήταν εντυπωσιακή σε σχέση με την πρώτη.
Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ερευνών, αλλά και πολλών άλλων ερευνών
ακόμη, συνηγορούν στο να υποστηρίξουμε ότι η εφαρμογή των θεωριών του
μαθησιακού ύφους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
μάθηση και για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Επομένως, οι θεωρίες του
μαθησιακού ύφους έχουν ιδιαίτερη σημασία και μπορούν να προσφέρουν πολλά
στον κλάδο της ειδικής αγωγής.

1.5 Γνώσεις και γνώμες των εκπαιδευτικών για το μαθησιακό ύφος
Το βασικό ερώτημα που πραγματεύεται η παρούσα έρευνα είναι οι γνώσεις και
γνώμες που έχουν οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής για το τις θεωρίες
του μαθησιακού ύφους και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να γνωρίζουμε την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, καθώς από το
επίπεδο των γνώσεων των εκπαιδευτικό στον συγκεκριμένο τομέα εξαρτάται το
επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά και η αποτελεσματικότητά της.
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Γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός των μαθητών με τα χρόνια αποκτά όλο και
περισσότερη ποικιλομορφία και η ικανότητα να μπορεί κάποιος να διδάξει
λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες

κάθε μαθητή έχει γίνει ιδιαίτερα

σημαντική. (Haar et al., 2002). Το παραπάνω αποτελεί κοινή γνώση μεταξύ πολλών
έμπειρων εκπαιδευτών που παρόλα αυτά συνεχίζουν να διδάσκουν το ίδιο ακριβώς
μάθημα σε μία ολόκληρη τάξη, ταυτόχρονα και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (Dunn &
Dunn, 1979).
Ποικίλες έρευνες έχουν δείξει πως όταν οι εκπαιδευτικοί ερωτώνται σχετικά με το
θεωρητικό υπόβαθρο που κρύβεται πίσω από τις ενέργειές τους μέσα στην τάξη,
συχνά οι απαντήσεις τους βασίζονται σε μία απλή αναφορά σε όσα έχουν μάθει
από την προσωπική τους εμπειρία και όσα τα ένστικτά τους τους έχουν διδάξει
(Haar et al., 2002).
Γνωρίζοντας επομένως ποιες είναι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις
θεωρίες του μαθησιακού ύφους και τον τρόπο με τον οποίο αυτές ενσωματώνονται
στη διδασκαλία και χρησιμοποιούνται στην τάξη, μπορούμε να εντοπίσουμε και να
καταγράψουμε τις ελλείψεις στις γνώσεις τους, στον συγκεκριμένο τομέα. Τότε
μόνο θα είναι δυνατός και ο σχεδιασμός της κατάλληλης εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης που πρέπει να λάβουν ώστε να εξαλειφθούν οι ελλείψεις αυτές.
Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας θα είναι οι μαθητές να διδάσκονται με
βάση το μαθησιακό τους ύφος και όχι το διδακτικό ύφος με το οποίο είναι
εξοικειωμένος ο εκάστοτε εκπαιδευτής, πράγμα που θα οδηγήσει σε αύξηση του
κινήτρου για μάθηση και της ακαδημαϊκής επιτυχίας, όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους πρέπει
να γνωρίζουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το μαθησιακό ύφος.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αξιοποιούν το μαθησιακό
ύφος των μαθητών κατά
την εκπαιδευτική
διαδικασία;

Ποιες οι γνώσεις τους
σχετικά με τις
θεωρίες του
μαθησιακού ύφους;

Εντοπισμός ελλείψεων

Εκπαίδευση και επιμόρφωση
εκπαιδευτικών

Οι μαθητές θα διδάσκονται με
βάση το μαθησιακό τους ύφος

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ –
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

1.6 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων
γενικής και ειδικής αγωγής αναφορικά με το μαθησιακό ύφος των μαθητών και τον
σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες θεωρίες,
καθώς και η σύγκριση των απόψεων των δύο ομάδων εκπαιδευτικών.
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Τα ερευνητικά ερωτήματα που επιχειρήθηκε να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:
1. Σε ποιο βαθμό οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης γενικής και
ειδικής αγωγής γνωρίζουν το περιεχόμενο του όρου «μαθησιακό ύφος», τις
διάφορες θεωρίες και τις βασικές διαστάσεις της σχετικής έννοιας;
2. Ποιες είναι οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης
γενικής και ειδικής αγωγής για τη δυνατότητα υλοποίησης παιδαγωγικών
και διδακτικών εφαρμογών στην ειδική αγωγή με βάση τις θεωρίες για το
μαθησιακό ύφος;
3. Πώς απέκτησαν τις γνώσεις τους οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής
αναφορικά με τις θεωρίες του μαθησιακού ύφους και κατά πόσο υπάρχει
επιμόρφωση επί αυτού μετά τη λήψη του πτυχίου;
4. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα σε Έλληνες

εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής, ως προς
τις γνώσεις και τις απόψεις τους για το μαθησιακό ύφος;
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2ο Κεφάλαιο
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2.1 Ερευνητική Στρατηγική
Η ερευνητική στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η
περιγραφική έρευνα. Περιγραφικές-διερευνητικές είναι οι επιστημονικές έρευνες
που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο χαμηλός βαθμός περιοριστικών ελέγχων και
ρυθμιστικών παρεμβάσεων εκ μέρους του ερευνητή. Αυτές οι έρευνες
διενεργούνται στο φυσικό περιβάλλον των υποκειμένων, µε ευέλικτο μεθοδολογικό
τρόπο. Το ζητούμενο στις περιγραφικές έρευνες περιορίζεται κυρίως στην
καταγραφή των διαφόρων εκφάνσεων του φαινομένου, καθώς και στην αναζήτηση
και στον εντοπισμό διαφαινόμενων γενικών τάσεων και πιθανών σχέσεων των
μεταβλητών του ερευνητικού προβλήματος.
Οι περιγραφικές έρευνες εξαιτίας της μεθοδολογικής ευελιξίας

και

της

διενέργειάς τους σε φυσικό περιβάλλον είναι κατάλληλες για μελέτες:
•

που γίνονται πρώτες σε µια καινούργια γνωστική περιοχή για την οποία δεν
έχουμε πολλές πληροφορίες,

•

που δίνεται έμφαση στη φυσική ροή των γεγονότων,

•

που δίνεται έμφαση στην απεικόνιση της παρούσας κατάστασης μορφών
συμπεριφοράς και

•

που ελέγχουν την εγκυρότητα της γενίκευσης των αποτελεσμάτων άλλων
ερευνών σε πραγματικές-φυσικές καταστάσεις (Παρασκευόπουλος, 1993).

Στο σύνολό τους οι περιγραφικές έρευνες αναδεικνύουν σημαντικές παραμέτρους
και δομικά στοιχεία των φαινομένων που μελετούν, άλλα δεν επιτρέπουν την
διαπίστωση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών (Cohen & Manion,
2013).
Οι λόγοι για τους οποίους συνήθως χρησιμοποιούνται περιγραφικές έρευνες είναι
οι εξής:
[30]

1. Για να συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες πάνω σε ένα ζήτημα,
2. Για να σκιαγραφηθεί το προφίλ συγκεκριμένων τμημάτων του πληθυσμού,
3. Για να υπολογιστεί το ποσοστό ή η αναλογία του πληθυσμού που θα
συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο,
4. Για να ποσοτικοποιηθεί η γνώμη ή η στάση του στατιστικού πληθυσμού
απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα.

2.2 Οι συμμετέχοντες
Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από διακόσιους εκπαιδευτικούς, εκατό από
τους οποίους είναι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και εκατό είναι εκπαιδευτικοί
ειδικής αγωγής.
Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής
Άνδρες
Γυναίκες
26
74

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
Άνδρες
Γυναίκες
8
92

2.3 Τα εργαλεία και οι διαδικασίες της έρευνας
Με σκοπό να συλλεχθούν τα δεδομένα από τους διακόσιους συμμετέχοντες
δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού
τύπου. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους συμμετέχοντες μέσω της φόρμας
ερωτηματολογίων της Google και οι απαντήσεις λήφθηκαν όλες ηλεκτρονικά, καθώς
οι συμμετέχοντες βρίσκονταν σε πολλές διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

2.3.1 Το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελούνταν από δεκαπέντε ερωτήσεις κλειστού
τύπου. Το αρχικό ερωτηματολόγιο, το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε,
δημιουργήθηκε από την Renee Pancoast (2006) στα πλαίσια της διδακτορικής της
διατριβής, στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Ηγεσίας του
Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Μετά τη μετάφραση του ερωτηματολογίου
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επιλέχθηκαν και προσαρμόστηκαν οι ερωτήσεις που αντανακλούσαν τα βασικά
ερωτήματα της έρευνας για το μαθησιακό ύφος.
Από το σύνολο των ερωτήσεων, οι οχτώ απαντήθηκαν σε γραμμική κλίμακα
(κλίμακα Likert), οι έξι απαντήθηκαν με πλαίσια ελέγχου, ενώ μία ερώτηση ήταν
διχοτομική.

2.4 Οι αναλύσεις των δεδομένων
Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε τόσο το πρόγραμμα
EXCEL όσο και το Statistical Package for Social Sciences - SPSS, μέσω του οποίου
μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες κατανομές συχνοτήτων.
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3ο Κεφάλαιο
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε
και αφορούσε τις γνώσεις και γνώμες των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής
αγωγής σχετικά με τις θεωρίες του μαθησιακού ύφους και την εφαρμογή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Αρχικά, θα παρουσιαστούν τα συνολικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την
παρούσα έρευνα ομαδοποιημένα, ανάλογα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων και
θα γίνει και μία συγκεντρωτική σύγκριση των απαντήσεων των δύο ομάδων
εκπαιδευτικών.
Έπειτα, θα γίνει έκθεση των αποτελεσμάτων της κάθε ερώτησης, όπου θα
περιλαμβάνονται πίνακες με τα ποσοστά % που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμό της
κλίμακας που χρησιμοποιείται κάθε φορά (Likert, πλαίσια ελέγχου κλπ), τον Μέσο
Όρο (Mean) των απαντήσεων και τα αντίστοιχα διαγράμματα.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι η 4βαθμη κλίμακα Likert που έχει
χρησιμοποιηθεί, ξεκινάει από τον μεγαλύτερο βαθμό γνωστικότητας και καταλήγει
στον μικρότερο (1. Μεγάλο βαθμό, 2. Μέτριο Βαθμό, 3. Μικρό Βαθμό, 4. Καθόλου)
Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του μέσου όρου της κάθε ομάδας
εκπαιδευτικών, τόσο μικρότερος είναι και ο βαθμός των γνώσεων που έχει πάνω σε
αυτό που πραγματεύεται η ερώτηση.

3.1 Συνολικά αποτελέσματα της έρευνας
Στο σημείο αυτό θα γίνει μία συνολική, γενική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας, με τρόπο τέτοιο που να απαντώνται ξεκάθαρα τα ερευνητικά ερωτήματα.
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Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι: "Σε ποιο βαθμό οι Έλληνες εκπαιδευτικοί
Α/θμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής γνωρίζουν το περιεχόμενο του
όρου «μαθησιακό ύφος», τις διάφορες θεωρίες και τις βασικές διαστάσεις της
σχετικής έννοιας;" και απαντάται από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων 1 και 9.
Στην 1η ερώτηση οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τις γενικότερες γνώσεις
τους για το μαθησιακό ύφος. Συγκεκριμένα, ερωτήθηκαν σε τι βαθμό γνωρίζουν τι
είναι το μαθησιακό ύφος, κάποιες θεωρίες για το μαθησιακό ύφος, συγκεκριμένα
εργαλεία διαπίστωσης μαθησιακού ύφους, ορισμένα είδη μαθησιακού ύφους και
να επιλέγουν κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για κάθε μαθησιακό ύφος.
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε όλα τα υποερωτήματα της 1ης
ερώτησης, φαίνεται ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι
περισσότερες όσον αφορά τις γενικότερες γνώσεις τους σχετικά με το μαθησιακό
ύφος και τις θεωρίες του.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί έχουν συγχωνευτεί τα ποσοστά των απαντήσεων
που δόθηκαν σε όλα τα υπο ερωτήματα της πρώτης ερώτησης και παρουσιάζονται
συνολικά.
Διάγραμμα 1. Συνολικά ποσοστά για την 1η ερώτηση

48.4%
43.2%
35.6%
31.2%
Εκπ. Γενικής
Εκπ. Ειδικής
16.4%
7%

Μεγάλο βαθμό

14.2%
4.0%

Μέτριο Βαθμό

Μικρό Βαθμό
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Καθόλου

Στη 9η ερώτηση ζητήθηκε απο τους συμμετέχοντες να αναφέρουν ποιες διδακτικές
τεχνικές βασισμένες στο μαθησιακό ύφος έχουν παρατηρήσει να εφαρμόζονται στο
σχολείο τους, στις τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οι διδακτικές
τεχνικές που παρουσιάζονται είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις διαστάσεις του
μαθησιακού ύφους και τα στοιχεία που το απαρτίζουν, ενώ η δυνατότητα των
εκπαιδευτικών να αναγνωρίζουν τις παρακάτω τεχνικές φανερώνει και τον βαθμό
στον οποίο είναι οι ίδιοι εξοικειωμένοι με τις διαστάσεις του μαθησιακού ύφους.
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις απαντήσεις των δύο ομάδων, με τη συχνότητα
που τις έχουν παρατηρήσει να εφαρμόζονται.
Πίνακας 1.
Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής

Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής

1. Εξατομικευμένες ασκήσεις (80%)
2. Διδασκαλία με χρήση Η/Υ (77%)
3. Οπτικά βοηθήματα (73%)
4. Συνεργατική Μάθηση (67%)
5. Χρήση σχεδιαγραμμάτων (64%)
6. Ευέλικτος σχεδιασμός αίθουσας (53%)
7. Ευέλικτο πρόγραμμα (45%)
8. Παροχή σημειώσεων σε φωτοτυπίες
(42%)
9. Μάθηση μέσω κίνησης (35%)
10. Συσκευές ήχου (22%)
11. Ρυθμιζόμενος φωτισμός (9%)
12. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία (2%)

1. Παροχή σημειώσεων σε φωτοτυπίες (66%)
2. Εξατομικευμένες ασκήσεις (62%)
3. Οπτικά βοηθήματα (52%)
4. Ευέλικτος σχεδιασμός αίθουσας (52%)
5. Συνεργατική Μάθηση (50%)
6. Χρήση σχεδιαγραμμάτων (45%)
7. Διδασκαλία με χρήση Η/Υ (32%)
8. Ευέλικτο πρόγραμμα (29%)
9. Μάθηση μέσω κίνησης (22%)
10. Συσκευές ήχου (15%)
11. Ρυθμιζόμενος φωτισμός (0%)
12. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία(0%)

Παρατηρούμε ότι σε μεγάλο ποσοστό (μεγαλύτερο από (65%) οι εκπαιδευτικοί
ειδικής αγωγής έχουν παρατηρήσει να εφαρμόζονται η διδασκαλία με χρήση Η.Υ, οι
εξατομικευμένες ασκήσεις, τα οπτικά βοηθήματα και η συνεργατική μάθηση.
Αντίθετα, οι ομάδα των εκπαιδευτικών γενικής έχει παρατηρήσει σε μεγάλο
ποσοστό (66%) να εφαρμόζεται η παροχή σημειώσεων σε φωτοτυπίες, με τις
υπόλοιπες μεθόδους να ακολουθούν με μικρότερα ή και μηδενικά ποσοστά.
Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα "Σε
ποιο βαθμό οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής
αγωγής γνωρίζουν το περιεχόμενο του όρου «μαθησιακό ύφος», τις διάφορες
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θεωρίες και τις βασικές διαστάσεις της σχετικής έννοιας", οι εκπαιδευτικοί ειδικής
αγωγής είναι περισσότεροι εξοικειωμένοι. Έχουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με
το μαθησιακό ύφος, τις αντίστοιχες θεωρίες και τις διαστάσεις του.
Για να απαντηθεί το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα " Ποιες είναι οι απόψεις των
Ελλήνων εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής για τη
δυνατότητα υλοποίησης παιδαγωγικών και διδακτικών εφαρμογών στην ειδική
αγωγή με βάση τις θεωρίες για το μαθησιακό ύφος;" αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα
από τις ερωτήσεις 3, 4 και 5 του ερωτηματολογίου.
Στη 3η ερώτηση μελετώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που
θα προκύψουν από την αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή και
τα οφέλη που πιστεύουν οι συμμετέχοντες ότι κάτι τέτοιο θα αποφέρει.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν σε τι βαθμό πιστεύουν ότι
κάθε μαθητής με ειδικές ανάγκες έχει το δικό του μαθησιακό ύφος, ότι οι θεωρίες
για το μαθησιακό ύφος είναι σημαντικές για την εκπαιδευτική διαδικασία στην
ειδικής αγωγή, ότι η διδασκαλία με αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους επηρεάζει
το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες, ότι η επιλογή
κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας για κάθε μαθησιακό ύφος είναι σημαντική για
την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με ειδικές ανάγκες και ότι είναι απαραίτητη
η συστηματική ανίχνευση του μαθησιακού ύφους των μαθητών με ειδικές ανάγκες.
Στο Διάγραμμα 2 έχουν συγχωνευτεί τα ποσοστά των δύο ομάδων για κάθε
ερώτηση και παρουσιάζονται συνολικά, για να έχουμε μία γενικότερη εικόνα για τις
γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη σχέση μαθησιακού ύφους και ειδικής
αγωγής.
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Διάγραμμα 2. Συνολικά ποσοστά για την 3η ερώτηση

79.2%

47.0%
41.2%

Εκπ. Γενικής
Εκπ. Ειδικής
17.8%
11.2%

3.0%
Μεγάλο βαθμό

Μέτριο βαθμό

Μικρό βαθμό

0.6% 0.0%
Καθόλου

Όπως βλέπουμε, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό
ότι η αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους και των εφαρμογών που προκύπτουν στην
ειδική αγωγή είναι σημαντική και θα συντελέσει στην εξέλιξη και βελτίωση των
δυνατοτήτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι απαντήσεις τους δείχνουν ότι
πιστεύουν το παραπάνω σε μεγάλο βαθμό (79,2%), έναντι των εκπαιδευτικών
γενικής αγωγής που θεωρούν ότι κάτι τέτοιο ισχύει σε ποσοστό 41,2%.
Στην 4η και στην 5η ερώτηση οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν έχουν
παρατηρήσει να υπάρχει βελτίωση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών με
ειδικές ανάγκες όταν η διδασκαλία προσαρμόζεται στο μαθησιακό ύφος κάθε
μαθητή, αλλά και σε τι βαθμό συμβαίνει αυτό.
Σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν δήλωσε πως έχει παρατήσει
βελτίωση όταν υπάρχουν οι συνθήκες που αναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα, θετική
απάντηση έδωσε το 75% των εκπαιδευτικών γενικής και το 93% των εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής.
Διαφορά εντοπίζεται στον βαθμό στον οποίο έχει παρατηρηθεί η βελτίωση αυτή
από τις δύο ομάδες, όπως βλέπουμε στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 2.
Μεγάλο Βαθμό

Μέτριο Βαθμό

Μικρό Βαθμό

Καθόλου

Γενικής

Ειδικής Γενικής

Ειδικής

Γενικής

Ειδικής

Γενικής

Ειδικής

32%

66%

29%

10%

1%

14%

4%

41%

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, οι
εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν ότι οι διδακτικές και παιδαγωγικές
εφαρμογές με βάση τις θεωρίες για το μαθησιακό ύφος στην ειδική αγωγή μπορούν
να βοηθήσουν σημαντικά τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και να προάγουν την
ακαδημαϊκή τους επιτυχία, κάτι που όπως δηλώνουν, έχουν παρατηρήσει ότι
συμβαίνει.
Παρόλα αυτά, και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών παρατηρούν βελτίωση των
μαθητών με ειδικές ανάγκες όταν εφαρμόζονται στη διδασκαλία οι θεωρίες του
μαθησιακού ύφους, με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να παρατηρούν σε
αρκετά μεγαλύτερο βαθμό τη βελτίωση αυτή, από ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής
αγωγής.
Οι ερωτήσεις των οποίων τα αποτελέσματα μας δίνουν στοιχεία, ώστε να
απαντήσουμε στο 3ο ερώτημα, το οποίο είναι "Πώς απέκτησαν τις γνώσεις τους οι
εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναφορικά με τις θεωρίες του
μαθησιακού ύφους και κατά πόσο υπάρχει επιμόρφωση επί αυτού μετά τη λήψη
του πτυχίου", είναι οι 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15.
Στην 2η ερώτηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν πώς έλαβαν τις
γνώσεις τους για το μαθησιακό ύφος γενικά. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής αναφέρει ότι έλαβε τις παραπάνω γνώσεις κατά τις προπτυχιακές
σπουδές (72%) και με προσωπική μελέτη (63%). Αντίθετα η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής αναφέρει ως βασικές πηγές γνώσεων τις
παρουσιάσεις συνεδρίων και τη συζήτηση με συναδέλφους (53%).
Στις υπόλοιπες ερωτήσεις αυτού του άξονα μελετάται το μαθησιακό ύφος και πάλι
σχέση με την ειδικής αγωγή και όχι γενικά. Συγκεκριμένα, στην 7η ερώτηση οι
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συμμετέχοντες ανέφεραν τον βαθμό στον οποίο επιθυμούν να μάθουν περισσότερα
για την αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή, ενώ στην 8η
ερώτηση τον βαθμό στον οποίο έλαβαν γνώσεις πάνω στον συγκεκριμένο τομέα σε
προπτυχιακό επίπεδο.
Οι απαντήσεις έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επιθυμούν σε
μεγαλύτερο βαθμό να λάβουν γνώσεις πάνω στον συγκεκριμένο τομέα, όπως
βλέπουμε στον πίνακα 3, αλλά και ότι έχουν λάβει πολύ περισσότερη εκπαίδευση
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όπως βλέπουμε
στον πίνακα 4.
Πίνακας 3.
Μεγάλο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
88%
56%

Μέτριο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
12%
35%

Μικρό Βαθμό
Ειδικής Γενικής
0%
9%

Καθόλου
Ειδικής Γενικής
0%
0%

Μέτριο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
49%
20%

Μικρό Βαθμό
Ειδικής Γενικής
26%
60%

Καθόλου
Ειδικής Γενικής
3%
18%

Πίνακας 4.
Μεγάλο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
22%
2%

Στις ερωτήσεις 10 και 11, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τον
βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδικής αγωγή,
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.
Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
ειδικής αγωγής (86%) θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής τους εκπαίδευση στον
συγκεκριμένο τομέα, ενώ αρκετά μεγάλο είναι και το αντίστοιχο ποσοστό των
εκπαιδευτικών γενικής που επιθυμεί το ίδιο (53%).
Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιηθεί το
παραπάνω, οι προτιμήσεις των δύο υπό ομάδων ταυτίζονται καθώς οι δύο
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προτιμώμενοι τρόποι και για τις δύο ομάδες είναι η παρακολούθηση ημερίδων από
σχολικούς συμβούλους και η παρακολούθηση συνεδρίων, με μικρές διαφορές στα
ποσοστά, όπως βλέπουμε στον πίνακα 5.
Πίνακας 5.
Εκπαιδευτικοί Γενικής
Εκπαιδευτικοί Ειδικής
1. Ημερίδες από σχολικούς συμβούλους 1. Παρακολούθηση συνεδρίων (72%)
(92%)
2. Παρακολούθηση συνεδρίων (58%)
2. Ημερίδες από σχολικούς συμβούλους
(67%)
3. Διάδοση/συζήτηση πρόσφατων 3.
Διάδοση/συζήτηση
πρόσφατων
ερευνών και βιβλιογραφίας (34%)
ερευνών και βιβλιογραφίας (55%)
4. Μελέτη βιβλίων (21%)
4. Μελέτη επιστημονικών περιοδικών
(46%)
5. Μελέτη επιστημονικών περιοδικών 5. Μελέτη βιβλίων (45%)
(20%)
5. Δωρεάν σεμινάριο από το υπουργείο Δωρεάν σεμινάριο από το υπουργείο
(2%)
(1%)

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πέρα την από τις πρώτες προτιμήσεις των
εκπαιδευτικών, παρουσιάζει σε αυτή την ερώτηση και η τελευταία προτίμηση και
των δύο ομάδων, που είναι τα Δωρεάν σεμινάρια από το υπουργείο, επιλογή που
πήρε σχεδόν μηδενικό ποσοστό. Η άποψη των δύο ομάδων συμμετεχόντων εδώ
είναι απολύτως όμοια και μάλλον έχει να κάνει με τη δυσπιστία όλων των
εκπαιδευτικών απέναντι στις δράσεις που οργανώνονται από το Υπουργείο
Παιδείας.
Στις ερωτήσεις 12 και 13 οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε τι βαθμό έχουν
παρακινηθεί από τους σχολικούς συμβούλους των σχολείων τους να επιμορφωθούν
σχετικά με το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή, αλλά και
με ποιον τρόπο συνέβη το παραπάνω.
Οι απαντήσεις των δύο ομάδων συμμετεχόντων δείχνουν ότι οι απόψεις τους
συγκλίνουν στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε
πως έχει παρακινηθεί από λίγο έως καθόλου για επιμόρφωση στον συγκεκριμένο
τομέα, όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.
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Πίνακας 6
Μεγάλο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
0%
2%

Μέτριο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
10%
11%

Μικρό Βαθμό
Ειδικής Γενικής
41%
30%

Καθόλου
Ειδικής Γενικής
49%
57%

Τέλος, στις ερωτήσεις 14 και 15 οι ερωτώμενοι έπρεπε να δηλώσουν τον βαθμό
στον οποίο τους παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με την αξιοποίηση του μαθησιακού
ύφους στην ειδική αγωγή στο χώρο εργασίας τους και με ποιους τρόπου
πραγματοποιείται το παραπάνω.
Αρκετές ομοιότητες παρατηρούμε στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και σε αυτή
την ερώτηση, καθώς οι περισσότεροι δήλωσαν πως κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μικρό
βαθμό ή και καθόλου, ενώ το ποσοστό που δήλωσε ότι έχει λάβει τέτοια
εκπαίδευση στον χώρο εργασία είναι σχεδόν μηδενικό (1%), όπως βλέπουμε στον
πίνακα 7.
Πίνακας 7
Μεγάλο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
1%
1%

Μέτριο Βαθμό
Ειδικής Γενικής
24%
26%

Μικρό Βαθμό
Ειδικής Γενικής
41%
12%

Καθόλου
Ειδικής Γενικής
34%
61%

Συνολικά όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή ποιο είναι το γνωστικό
υπόβαθρο των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής αναφορικά με τις θεωρίες
του μαθησιακού ύφους και κατά πόσο υπάρχει επιμόρφωση επί αυτού μετά τη
λήψη του πτυχίου μπορούμε να πούμε τα παρακάτω.
Όσον αφορά τις γενικότερες γνώσεις τους για το μαθησιακό ύφος, οι εκπαιδευτικοί
ειδικής αγωγής τις έλαβαν κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και με προσωπική
μελέτη, ενώ οι εκπαιδευτικοί γενική αγωγής μέσω συζητήσεων με συναδέλφους και
από παρουσιάσεις συνεδρίων.
Στη συνέχεια, όσον αφορά το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στη ειδική
αγωγή, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν λάβει περισσότερες πληροφορίες για
το συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και πιστεύουν ότι
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πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση του
μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή σε μεγαλύτερο βαθμό από τους
εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής.
Όσον αφορά την επιμόρφωσή τους σχετικά με την αξιοποίηση του μαθησιακού
ύφους στην ειδική αγωγή, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και των δύο υπό
ομάδων δήλωσε ότι δεν έχει παρακινηθεί από του Σχολικούς Συμβούλους των
σχολείων τους ώστε να επιμορφωθούν σχετικά με τι θέμα, αλλά και ότι δεν τους
έχει παρασχεθεί κάποια εκπαίδευση σχετικά με την αξιοποίηση του μαθησιακού
ύφους στην ειδική αγωγή στο χώρο εργασίας τους.
Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα σε
Έλληνες εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής, ως προς
τις γνώσεις και τις απόψεις τους για το μαθησιακό ύφος, έχει ήδη απαντηθεί, μέσα
από τις συγκρίσεις που γίνονταν ανάμεσα στις απαντήσεις των δύο ομάδων σε κάθε
ερώτηση. Παρόλα αυτά, παρουσιάζονται στη συνέχεια δύο συγκεντρωτικοί πίνακες
στους οποίους παρουσιάζονται όλες οι ομοιότητες και οι διαφορές.
Πίνακας 8.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
•
•
•

•
•

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν περισσότερες γνώσεις για το μαθησιακό
ύφος και τις θεωρίες του
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν περισσότερες γνώσεις για το μαθησιακό
ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έλαβαν τις γνώσεις τους για το μαθησιακό ύφος
κατά τις προπτυχιακές σπουδές και με προσωπική μελέτη, ενώ οι εκπαιδευτικοί
γενικής αγωγής από συνέδρια και συζητήσεις με συναδέλφους
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επιθυμούν περισσότερο να επιμορφωθούν
σχετικά με το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή
Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έλαβαν περισσότερες γνώσεις σχετικά με το
μαθησιακό ύφος κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους, σε σχέση με τους
εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής

Πίνακας 9
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
•

Και οι δύο ομάδες έχουν παρατηρήσει βελτίωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες
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•
•

•

•

όταν η διδασκαλία είναι βασισμένη στο μαθησιακό ύφος κάθε μαθητή
Και οι δύο ομάδες θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση σχετικά
με την αξιοποίησή του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή
Και οι δύο ομάδες θεωρούν ότι η παραπάνω εκπαίδευση πρέπει να
πραγματοποιείται με ημερίδες των Σχολικών Συμβούλων και παρακολούθηση
συνεδρίων
Και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων αναφέρουν ότι δεν έχουν παρακινηθεί από
του Σχολικούς Συμβούλους ώστε να επιμορφωθούν για το μαθησιακό ύφος στην
ειδική αγωγή
Καμία από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων δεν έχει λάβει εκπαίδευση στο χώρο
εργασίας της σχετικά με την αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή

3.2 Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής
αγωγής για τo μαθησιακό ύφος και τις εφαρμογές του
Στο υποκεφάλαιο αυτό ξεκινάει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναλυτικά, για
κάθε μία από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα των
ερωτήσεων δεν παρουσιάζονται με τη σειρά που είχαν οι ερωτήσεις στο
ερωτηματολόγιο, αλλά και πάλι παρουσιάζονται σε ομάδες ανάλογα με το
περιεχόμενό τους.
3.2.1 Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για το μαθησιακό ύφος, τις
θεωρίες και τις διαστάσεις του

Αρχικά, στην 1η ερώτηση, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε τι βαθμό
γνωρίζουν τι είναι το μαθησιακό ύφος. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς
ειδικής αγωγής απάντησαν ότι γνωρίζουν από μέτριο έως μεγάλο βαθμό (Mean
1,55), ενώ οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής κυμάνθηκαν μεταξύ
μέτριου και μικρού βαθμού (Mean 2,07).
Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων
των δύο ομάδων.
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Διάγραμμα 3. Σε τι βαθμό γνωρίζετε τι είναι μαθησιακό ύφος;
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Στη συνέχεια της πρώτης ερώτησης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τις
γνώσεις τους για τις θεωρίες για το μαθησιακό ύφος. Οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής κλίνουν προς τον μικρό βαθμό (Mean 2,65), ενώ οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής κλίνουν προς τον μέτριο βαθμό
(Mean 2,02).
Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά των απαντήσεων των δύο
ομάδων.
Διάγραμμα 4. Σε τι βαθμό γνωρίζετε κάποιες θεωρίες για το μαθησιακό ύφος;
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Καθόλου

Σε συνέχεια της ίδιας ερώτησης, οι δύο ομάδες ερωτήθηκαν για τις γνώσεις τους
σχετικά με τα εργαλεία ανίχνευσης μαθησιακού ύφους τα οποία γνωρίζουν. Οι
εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής απάντησαν ότι έχουν γνώσεις στον συγκεκριμένο
τομέα από μικρό βαθμό έως καθόλου (Mean 3,22), ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής
από μέτριο έως μικρό βαθμό (Mean 2,37).
Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων της κάθε ομάδας
εκπαιδευτικών.
Διάγραμμα 5. Σε τι βαθμό γνωρίζετε συγκεκριμένα εργαλεία διαπίστωσης (ανίχνευσης)
μαθησιακού ύφους;

46.0%
40.0%
34.0%
32.0%
Γενικής

17.0%

Ειδικής

16.0%
11.0%

4.0%
Μεγάλο Βαθμό

Μέτριο Βαθμό

Μικρό Βαθμό

Καθόλου

Αναφορικά με τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα είδη του μαθησιακού ύφους,
οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής απάντησαν ότι αυτές κυμαίνονται από μέτριο έως
μικρό βαθμό (Mean 2,45), ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής από μεγάλο έως μέτριο
βαθμό (Mean 1,86).
Στο διάγραμμα 6 παρουσιάζονται τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων των δύο
ομάδων.
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Διάγραμμα 6. Σε τι βαθμό γνωρίζετε κάποια είδη μαθησιακού ύφους;
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Στο τελευταίο μέρος της πρώτης ερώτησης, οι δύο ομάδες κλήθηκαν να
απαντήσουν σε τι βαθμό γνωρίζουν να επιλέγουν κατάλληλες διδακτικές τεχνικές
για κάθε μαθησιακό ύφος. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής απάντησαν ότι
γνωρίζουν από μέτριο έως μικρό βαθμό, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής από μεγάλο
έως μέτριο βαθμό.
Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζονται τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων των δύο
ομάδων.
Διάγραμμα 7. Σε τι βαθμό γνωρίζετε να επιλέγετε κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για
κάθε μαθησιακό ύφος;
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Καθόλου

Στην 9η ερώτηση, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν τις τεχνικές
που έχουν παρατηρήσει να εφαρμόζονται στο σχολείο τους στις τάξεις όπου
φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίες είναι βασισμένες στις θεωρίες του
μαθησιακού ύφους. Οι τεχνικές αυτές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αντικατοπτρίζουν
τα διάφορα στοιχεία των διαστάσεων του μαθησιακού ύφους και η δυνατότητα των
εκπαιδευτικών να τις αναγνωρίσουν, το πόσο εξοικειωμένοι είναι με αυτές.
Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών
για κάθε τεχνική.
Διάγραμμα 8. Ποιες διδακτικές τεχνικές βασισμένες στο μαθησιακό ύφος έχετε
παρατηρήσει να εφαρμόζονται στο σχολείο σας, στις τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με
ειδικές ανάγκες;
λ. Διδασκαλία με χρήση υπολογιστών

77%

32%

κ. Χρήση σχεδιαγραμμάτων

45%
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ι. Παροχή σημειώσεων σε…

64%
66%

80%
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50%

θ. Εξατομικευμένες ασκήσεις
η. Συνεργατική μάθηση
15%22%
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Ειδικής

2%
0%

Στ. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
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0% 9%

ε. Ρυθμιζόμενος φωτισμός

22% 35%

δ. Μάθηση μέσω κίνησης
γ. Οπτικά βοηθήματα
β. Ευέλικτο πρόγραμμα

29%
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α. Ευέλικτος σχεδιασμός της…
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Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα, μία από τις διαφορές που παρουσιάζονται
είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής έχουν παρατηρήσει να χρησιμοποιούνται
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη διδασκαλία σε διπλάσιο
εκπαιδευτικούς

γενικής

αγωγής

(77%

έναντι

32%).

ποσοστό από τους
Επίσης,

μία

ακόμη

ενδιαφέρουσα διαφορά είναι ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής έχουν
παρατηρήσει να χρησιμοποιείται η παροχή σημειώσεων σε φωτοτυπίες σε
μεγαλύτερο ποσοστό από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (66% έναντι 42%),
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πράγμα που εγείρει το ερώτημα εάν κάτι τέτοιο συνέβη γιατί όντως δεν
χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές στα σχολεία τους, ή επειδή δεν γνωρίζουν άλλες
τεχνικές, ώστε να τις αναγνωρίσουν.

3.2.2 Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σημασία της αξιοποίησης του
μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή

Στο δεύτερο αυτό υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που δίνουν στοιχεία
για την σχέση που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει μεταξύ της ακαδημαϊκής
επιτυχίας των μαθητών με ειδικές ανάγκες και της υλοποίησης παιδαγωγικών και
διδακτικών εφαρμογών, βασισμένων στο μαθησιακό ύφος, στην διδασκαλία τους.
Στο ξεκίνημα της τρίτης ερώτησης οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με το αν
πιστεύουν ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες έχουν το δικό τους μαθησιακό ύφος.
Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής απάντησαν ότι πιστεύουν
ότι αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό (Mean 1,10), ενώ και το ποσοστό εκπαιδευτικών
γενικής που πιστεύει το ίδιο είναι μεγάλο, καθώς οι απαντήσεις κυμάνθηκαν μεταξύ
μεγάλου και μέτριου βαθμού (Mean 1,64).
Στο διάγραμμα 9 παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σε
αυτό το πρώτο σκέλος της τρίτης ερώτησης.
Διάγραμμα 9. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι κάθε μαθητής με ειδικές ανάγκες έχει το δικό του
μαθησιακό ύφος;
91.0%

46.0%

44.0%

Γενικής
Ειδικής

8.0%
Μεγάλο Βαθμό

Μέτριο Βαθμό

10.0%
1.0%

0.0% 0.0%

Μικρό Βαθμό

Καθόλου

[49]

Στη συνέχεια της τρίτης ερώτησης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν
πιστεύουν ότι το μαθησιακό ύφος είναι σημαντικό στην εκπαίδευση για την ειδική
αγωγή. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής απάντησαν πως
πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει σε μέτριο βαθμό (Mean 1,74), ενώ οι εκπαιδευτικοί
ειδικής αγωγής σε μεγάλο βαθμό (Mean 1,34).
Τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων των δύο ομάδων παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 10.
Διάγραμμα 10. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι θεωρίες για το μαθησιακό ύφος είναι
σημαντικές για την εκπαιδευτική διαδικασία στην ειδική αγωγή;
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Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε τι βαθμό πιστεύουν πως η
αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους και των θεωριών του στην εκπαίδευση
επηρεάζει το ποσοστό των γνώσεων που προσλαμβάνουν οι μαθητές με ειδικές
ανάγκες. Ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Mean 1,71) υποδεικνύει
ότι οι περισσότεροι πιστεύουν πως κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μέτριο βαθμό.
Αντίστοιχα, ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ειδικής (Mean 1,21) δείχνει ότι οι
περισσότεροι πιστεύουν πως αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό.
Στο διάγραμμα 11 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων της κάθε ομάδας
συμμετεχόντων.
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Διάγραμμα 11. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η διδασκαλία με αξιοποίηση του μαθησιακού
ύφους επηρεάζει το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες;

80.0%

42.0%

46.0%

Γενικής

Ειδικής
19.0%
11.0%
1.0%
Μεγάλο Βαθμό

Μέτριο Βαθμό

Μικρό Βαθμό

1.0% 0.0%
Καθόλου

Στο τρίτο σκέλος της 3ης ερώτησης, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκα σε τι βαθμό
πιστεύουν πως η επιλογή κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας για κάθε μαθησιακό
ύφος είναι σημαντική για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με ειδικές
ανάγκες. Ο μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής (Mean
1,7) δείχνει ότι η πλειοψηφία τους πιστεύει πως κάτι τέτοιο ισχύει σε μέτριο βαθμό.
Ο αντίστοιχος μέσος όρος των εκπαιδευτικών ειδικής (Mean 1,21) φανερώνει πως η
πλειοψηφία πιστεύει πως αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό.
Στο διάγραμμα 12 διαφαίνονται και τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων των
εκπαιδευτικών της κάθε ομάδας.
Διάγραμμα 12. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η επιλογή κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας
για κάθε μαθησιακό ύφος είναι σημαντική για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με
ειδικές ανάγκες;
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Στο τελευταίο σκέλος της 3ης ερώτησης, οι δύο ομάδες συμμετεχόντων ερωτήθηκαν
σχετικά με τον βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι η ανίχνευση του μαθησιακού
ύφους των μαθητών με ειδικές ανάγκες είναι απαραίτητη. Οι απαντήσεις των
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής φανερώνουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς
πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο σε μέτριο βαθμό (Mean 1,73), ενώ η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ειδικής θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο σε
μεγάλο βαθμό (Mean 1,33).
Στο διάγραμμα 13 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων των δύο ομάδων
συμμετεχόντων.
Διάγραμμα 13. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η συστηματική ανίχνευση του
μαθησιακού ύφους των μαθητών με ειδικές ανάγκες, είτε με χρήση καταλόγων με
χαρακτηριστικά των διαφόρων μαθησιακών υφών είτε με άλλα μέσα;
74.0%

49.0%
39.0%

Γενικής
Ειδικής
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1.0% 0.0%
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Στην 4η ερώτηση του ερωτηματολογίου οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν έχουν
παρατηρήσει κάποια βελτίωση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών με ειδικές
ανάγκες όταν η διδασκαλία προσαρμόζεται στο μαθησιακό ύφος του εκάστοτε
μαθητή. Σε γενικές γραμμές, το σύνολο των συμμετεχόντων απάντησε πως όντως
έχει παρατηρήσει πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βέβαια, ένα αρκετά μεγάλο μέρος των
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ανέφερε ότι δεν έχει παρατηρήσει τίποτα από τα
δύο.
Στο

διάγραμμα

14

παρουσιάζονται

τα

συμμετεχόντων της συγκεκριμένης ερώτησης.
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ποσοστά

των

απαντήσεων

των

Διάγραμμα 14. Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει βελτίωση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των
μαθητών με ειδικές ανάγκες όταν η διδασκαλία προσαρμόζεται στο μαθησιακό ύφος
κάθε μαθητή;
93.0%
75.0%

Γενικής
Ειδικής
21.0%
4.0%
Ναι

7.0%

0.0%

Όχι

Δεν έχω παρατηρήσει

Σε συνέχεια της 4ης ερώτησης, η 5η ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητά από τους
εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν τον βαθμό στον οποίο έχουν παρατηρήσει να
υπάρχει βελτίωση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών με ειδικές ανάγκες,
όταν η διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα με το μαθησιακό ύφος του μαθητή. Οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής κυμάνθηκαν μεταξύ μεγάλου και
μέτριου βαθμού (Mean 1,47), ενώ οι εκπαιδευτικοί γενικής απάντησαν πως κάτι
τέτοιοι συμβαίνει από μέτριο έως μικρό βαθμό (Mean 2,26).
Στο διάγραμμα 15 παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις και τα ποσοστά που
έδωσε κάθε ομάδα συμμετεχόντων.
Διάγραμμα 15. Σε τι βαθμό έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει βελτίωση της ακαδημαϊκής
επιτυχίας των μαθητών με ειδικές ανάγκες όταν η διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα
με το μαθησιακό ύφος κάθε μαθητή;
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Ειδικής

14%
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Καθόλου

4%
Δεν έχω
παρατηρήσει

3.3 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μετά τη λήψη
του πτυχίου τους
3.3.1 Τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν τις γνώσεις τους για
το μαθησιακό ύφος

Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων συνεχίζεται στο υποκεφάλαιο αυτό
με τις ερωτήσεις που δίνουν στοιχεία για τους τρόπους με τους οποίους οι
εκπαιδευτικοί έλαβαν τις γνώσεις τους για το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή
του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στη 2η ερώτηση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν τους διάφορους
τρόπους με τους οποίους απέκτησαν τις γνώσεις τους σχετικά με το μαθησιακό
ύφος. Οι απαντήσεις των δύο ομάδων συμμετεχόντων παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 16.
Διάγραμμα 16. Πώς αποκτήσατε τις γνώσει σας σχετικά με το μαθησιακό ύφος;
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Δεν έχω λάβει
θ) Κατά τις προπτυχιακές σπουδές
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η) Με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ζ) Με διάβασμα

63%

19%
19%

στ) Από παρουσιάσεις συνεδρίου

59%
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ε) Από συνάδελφο

53%
18%
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29%
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γ) Από κάποιο επιπλέον πτυχίο
β) Από επιστημονικό άρθρο

21%

α) Με εκπαίδευση που λάβατε στον χώρο…
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34%

27%
20%
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Οι βασικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των δύο ομάδων έγκεινται στο ότι
μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών ειδικής έχει λάβει τις περισσότερες γνώσεις
κατά τις προπτυχιακές σπουδές του (72%) και με προσωπική μελέτη (63%), σε
αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς γενικής, περισσότεροι από τους οποίους
αναφέρουν ότι έλαβαν τις γνώσεις τους από παρουσιάσεις συνεδρίων (59%) και
από κάποιον συνάδελφο (53%).
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Στην 8η ερώτηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν το βαθμό
στον οποίο έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με το μαθησιακό ύφος και την
αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής
απάντησε πως κάτι τέτοιο συνέβη σε μικρό βαθμό (Mean 2,94). Οι εκπαιδευτικοί
ειδικής αγωγής απάντησαν πως έλαβαν εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο
σχετικά με το μαθησιακό ύφος σε μέτριο βαθμό (Mean 2,10).
Στο διάγραμμα 17 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά και οι απαντήσεις των
δυο ομάδων συμμετεχόντων.
Διάγραμμα 17. Σε ποιο βαθμό έχετε λάβει εκπαίδευση σχετικά με το μαθησιακό ύφος και
την αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή κατά τη διάρκεια των σπουδών σας;
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3.3.2 Επιθυμία και απόψεις των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σχετικά με το
μαθησιακό ύφος

Αρκετές από τις ερωτήσεις επικεντρώθηκαν στην επιθυμία των εκπαιδευτικών να
επιμορφωθούν περαιτέρω σχετικά με τις θεωρίες του μαθησιακού ύφους. Τα
αναλυτικά αποτελέσματα των ερωτήσεων αυτών παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Στην 7η ερώτηση, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιο βαθμό θα ήθελαν να
μάθουν περισσότερα για το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική
αγωγή.
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Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς ειδικής απάντησαν πως θα ήθελαν κάτι
τέτοιο σε μεγάλο βαθμό (Mean 1,12), ενώ οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς
γενικής αγωγής ότι θα ήθελαν σε μέτριο βαθμό (Mean 1,53).
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις των δύο
ομάδων συμμετεχόντων.
Διάγραμμα 18. Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το μαθησιακό ύφος
και την αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή;
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Στην 10η ερώτηση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τον βαθμό στον
οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή.
Οι μέσοι όροι των απαντήσεων των δύο ομάδων είναι σχεδόν ίδιοι με αυτούς της
προηγούμενης ερώτησης που παρουσιάστηκε, όπου είχαν ερωτηθεί σε τι βαθμό θα
ήθελαν οι ίδιοι να λάβουν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών γενικής κλίνουν προς τον μέτριο βαθμό (Mean 1,59)
ενώ των ειδικής προς τον μεγάλο βαθμό (Mean 1,16).
Στο διάγραμμα 19 παρουσιάζονται τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων των δύο
ομάδων.
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Διάγραμμα 19. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική
αγωγή;
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Στην 11η ερώτηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τους
τρόπους με τους οποίους πιστεύουν ότι θα έπρεπε να πραγματοποιείται η συνεχής
εκπαίδευση τους σχετικά με το μαθησιακό ύφος.
Όπως παρατηρούμε και στο διάγραμμα 20, οι δημοφιλέστεροι τρόποι για τους
εκπαιδευτικούς τόσο γενικής αγωγής, αλλά τόσο και ειδικής αγωγής, είναι η
πραγματοποίηση ημερίδων από σχολικούς συμβούλους και η παρακολούθηση
συνεδρίων. Οι διαφορές έγκεινται στα ποσοστά με τα οποία έχουν επιλέξει την
κάθε εναλλακτική οι δύο ομάδες.
Διάγραμμα 20. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η συνεχής εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική
αγωγή;
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1%
2%

Δωρεάν σεμινάρια από το Υπουργείο
ε. Ημερίδες από τους σχολικούς
συμβούλους

67%

δ. Διάδοση και συζήτηση πρόσφατων
ερευνών και βιβλιογραφίας

34%

55%
Ειδικής

γ. Παρακολούθηση συνεδρίων

58%

β. Μελέτη επιστημονικών περιοδικών

20%

α. Μελέτη βιβλίων

21%
0%

20%

40%

92%

72%

Γενικής

46%
45%
60%

80%

100%

3.3.3 Παρακίνηση των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σχετικά με το μαθησιακό
ύφος

Σε αυτό το τελευταίο υποκεφάλαιο του τρίτου κεφαλαίου της εργασίας,
παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα των ερωτήσεων που δίνουν στοιχεία
σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί έχουν παρακινηθεί ώστε να επιμορφωθούν
σχετικά με το μαθησιακό ύφος.
Στην 12η ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να
αναφέρουν τον βαθμό στον οποίο έχουν παρακινηθεί από τους Σχολικούς
Συμβούλους των σχολείων τους ώστε να επιμορφωθούν σχετικά με το μαθησιακό
ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων και των δύο ομάδων δήλωσε πως
έχει παρακινηθεί σε μικρό βαθμό, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 21.
Συγκεκριμένα ο μέσος όρος (Mean) των εκπαιδευτικών γενικής ήταν 3,42, ενώ ο
αντίστοιχος μέσος όρος (Mean) των εκπαιδευτικών ειδικής ήταν 3,39.
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Διάγραμμα 21. Σε τι βαθμό έχετε παρακινηθεί από τους Σχολικούς Συμβούλους των
σχολείων σας να επιμορφωθείτε σχετικά με το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του
στην ειδική αγωγή;
57.0%
49.0%
41.0%
30.0%

Γενικής
Ειδικής

11.0%10.0%
2.0%

0.0%

Μεγάλο Βαθμό

Μέτριο Βαθμό

Μικρό Βαθμό

Καθόλου

Σε συνέχεια της 12ης ερώτησης, στην 13η ερώτηση οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν
με ποιους τρόπους έγινε η παρακίνηση από τους σχολικούς συμβούλους, που
αναφέρθηκε προηγουμένως.
Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 22 η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και των
δύο ομάδων απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη με κανέναν τρόπο, πράγμα που
συνάδει και με τα δεδομένα που λήφθηκαν από την 19η ερώτηση.
Διάγραμμα 22. Με ποιους τρόπους παρακινηθήκατε από τους Σχολικούς Συμβούλους των
σχολείων σας να επιμορφωθείτε σχετικά με το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του
στην ειδική αγωγή;

57%
64%

ε. με κανέναν τρόπο
δ. Με υποστήριξη των νέων σας
πρωτοβουλιών

4%

18%

γ. Με παρακίνηση για διαμοιρασμό
των καλών διδακτικών πρακτικών…

17%

β. Με παρότρυνση για συμμετοχή σε
συνέδρια

16%
15%

α. Με κοινοποίηση άρθρων,
ιστοσελίδων, βιβλίων κλπ

17%
15%
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31%

Ειδικής
Γενικής

Στην 14η ερώτηση ζητήθηκε από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων να προσδιορίσουν
τον βαθμό στον οποίο του παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με την αξιοποίηση του
μαθησιακού ύφους στην ειδικής αγωγή στον χώρο εργασίας τους. Ελάχιστοι είναι οι
αυτοί που δήλωσαν πως κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό (1%).
Συγκεκριμένα, η ομάδα των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απάντησε ότι κάτι
τέτοιο συμβαίνει από μικρό βαθμό έως καθόλου (Mean 3,47), ενώ η ομάδα των
εκπαιδευτικών ειδικής ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μικρό βαθμό (Mean 3,08).
Τα ακριβή ποσοστά των απαντήσεων των δύο ομάδων παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 23.
Διάγραμμα 23. Σε τι βαθμό σας παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με την αξιοποίηση του
μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή στο χώρο εργασίας σας;

61.0%

41.0%
34.0%
26.0%24.0%

Γενικής
Ειδικής

12.0%
1.0% 1.0%
Μεγάλο Βαθμό

Μέτριο Βαθμό

Μικρό Βαθμό

Καθόλου

Στην 15η και τελευταία ερώτηση της έρευνας, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να
προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους τους έχει παρασχεθεί εκπαίδευση
σχετικά με την αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή στο χώρο
εργασίας τους.
Σε συνέχεια των απαντήσεων που δόθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση, η
πλειοψηφία των ερωτώμενων αποκρίθηκαν ότι δεν έχουν λάβει αντίστοιχη
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας τους με κανέναν τρόπο, όπως φαίνεται και στο
διάγραμμα 24.
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Διάγραμμα 24. Με ποιους τρόπους σας έχει παρασχεθεί εκπαίδευση σχετικά με την
αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή στο χώρο εργασίας σας;

47%

ε. Με κανέναν τρόπο

65%

δ. Παρότρυνση για συμμετοχή σας
σε συνέδρια και ημερίδες
γ. Παρουσιάσεις από
εξειδικευμένους ομιλητές
β. Κοινοποίηση σχετικών
ιστοσελίδων

26%
21%
17%
6%

9%

α. Συναντήσεις με σχολικούς
συμβούλους

Γενικής
17%

19%
16%
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Ειδικής

4ο Κεφάλαιο
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη των απόψεων και των
γνώσεων των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής σχετικά με τις θεωρίες του
μαθησιακού ύφους και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την
αξιοποίηση των γνώσεων αυτών.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εργασίας μελετήθηκαν οι απόψεις και
γνώσεις

διακοσίων

εκπαιδευτικών

γενική

και

ειδικής

αγωγής,

μέσω

ερωτηματολογίου που κλήθηκαν να απαντήσουν κατά τα σχολικά έτη 2016-2017
και 2017-2018.
Στην συνέχεια συζητούνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των
στοιχείων που συλλέχθηκαν και γίνεται μία σύνθεση των συμπερασμάτων. Επίσης,
παρουσιάζονται οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η παρούσα έρευνα και
δίνονται

προτάσεις

για

μελλοντικές

έρευνες

που

θα

μπορούσαν

να

πραγματοποιηθούν.

4.1 Συζήτηση και συμπεράσματα
Το βασικό θέμα που πραγματεύεται η παρούσα έρευνα είναι οι γνώσεις των
Ελλήνων εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης
σχετικά με το μαθησιακό ύφος και τις θεωρίες του.
Όσον αφορά το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών σχετικά με το μαθησιακό
ύφος γενικότερα και όχι σε σχέση με την ειδική αγωγή, τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής κυμαίνονται σε
υψηλότερα επίπεδα. Παρόλα αυτά, σε σχέση με το βαθμό γνωστικότητας που θα
έπρεπε να έχουν ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές στην
εκπαιδευτική διαδικασία με επιτυχία, το ποσοστό γνώσεών των Ελλήνων
εκπαιδευτικών Α΄/Βάθμιας εκπαίδευσης παραμένει μη ικανοποιητικό, καθώς ένα
μεγάλο μέρος δηλώνει ότι έχει γνώσεις σε μέτριο ή μικρό βαθμό, ακόμη και
[63]

καθόλου. Η διαπίστωση αυτή συνάδει και με τα δεδομένα της διεθνούς
βιβλιογραφίας, όπου έρευνες έχουν δείξει πως ο τρόπος με τον οποίο
εφαρμόζονται οι θεωρίες του μαθησιακού ύφους στην τάξη είναι συνήθως
εμπειρικός, με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο να απουσιάζει (Haar et al., 2002).
Γνωρίζουμε ότι το να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν το μαθησιακό
ύφος των μαθητών τους και να προσαρμόζουν την διδασκαλία ανάλογα με αυτό,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αυτό οδηγεί σε αύξηση της ακαδημαϊκής
επιτυχίας των μαθητών και βελτίωσης των επιδόσεών τους γενικότερα. Αντίθετα,
μία διδασκαλία που δεν λαμβάνει υπόψη τα μαθησιακά ύφη των μαθητών οδηγεί
σε αποτυχία, ματαίωση και μείωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των
μαθητών όπως φανερώνει και έρευνα των Dunn & Dunn (1979).
Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 4 και 5 ενισχύεται η
παραπάνω αναφορά, καθώς η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και από τις δύο
ομάδες αναφέρει σημαντική βελτίωση των μαθητών με ειδικές ανάγκες όταν η
διδασκαλία προσαρμόζεται στο μαθησιακό ύφος κάθε μαθητή. Η βελτίωση αυτή
καταγράφεται και σε πληθώρα ερευνών που μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο
επηρεάζει η βασισμένη στο μαθησιακό ύφος διδασκαλία τους μαθητές με ειδικές
ανάγκες (Alberg et al., 1992; Andrews, 1990; Braio et al., 1997; Dunn & Dunn, 1992;
Fine, 2003; Lister, 2005; Perrin, 1990; Stone, 1992; Quinn, 1994)
Το γεγονός ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το μαθησιακό ύφος έχουν
σημαντικά έως τεράστια κενά, αναδεικνύει ένα προφανές πρόβλημα, καθώς είναι
λογικό, εφόσον δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με το μαθησιακό ύφος, οι
εκπαιδευτικοί να μην μπορούν να τις αξιοποιήσουν στον σχεδιασμό της
διδασκαλίας τους, με τα αρνητικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν.
Παρόλα αυτά μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο
παρατηρούνται οι παραπάνω ελλείψεις στον μελετώμενο τομέα. Μελετήθηκαν τα
προγράμματα σπουδών όλων των παιδαγωγικών τμημάτων γενικής και ειδικής
αγωγής της χώρας και οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την παρούσα έρευνα. Σε κανέναν από τους οδηγούς σπουδών των
παιδαγωγικών τμημάτων γενικής και ειδικής αγωγής δεν υπάρχει κάποιο μάθημα
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που να αναφέρεται συγκεκριμένα στο μαθησιακό ύφος κι την διδασκαλία του. Οι
μοναδικές αναφορές που υπάρχουν πάνω στο θέμα είναι στους οδηγούς σπουδών
των δύο τμημάτων ειδικής αγωγής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας) και του παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στους
οδηγούς σπουδών των συγκεκριμένων τμημάτων, στην περιγραφή κάποιου από τα
αναφερόμενα μαθήματα, αναφέρεται το μαθησιακό ύφος ως κομμάτι της ύλης που
θα διδαχθεί στα πλαίσια κάποιου μαθήματος, χωρίς όμως να αναφέρεται
συγκεκριμένα η έκταση της ύλης που καταλαμβάνεται από το συγκεκριμένο θέμα ή
η σημασία της διδασκαλίας της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να κατανοήσουμε τις ελλείψεις στο
γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών σχετικά με το μαθησιακό ύφος, καθώς δεν
φαίνεται να έχουν λάβει συγκεκριμένη διδασκαλία σχετικά με αυτό σε προπτυχιακό
επίπεδο.
Στην έλλειψη παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω στο θέμα μπορούμε να
αποδώσουμε και το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί δεν παρατηρούν να
εφαρμόζονται στα σχολεία τους τεχνικές βασισμένες στο μαθησιακό ύφος όπως ο
ρυθμιζόμενος φωτισμός και η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, τεχνικές που είναι εύκολο
να εφαρμοστούν από όποιον έχει έστω στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στο θέμα.
Η έλλειψη παροχής διδασκαλίας σχετικά με τις θεωρίες του μαθησιακού ύφους,
ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, γίνεται εμφανής και από τους
τρόπους με τους οποίους ανέφεραν πώς έλαβαν τις γνώσεις τους για το μαθησιακό
ύφος. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναφέρουν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό ότι
αυτό συνέβη κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους (72%), ενώ οι εκπαιδευτικοί
γενικής αναφέρουν ότι τις έλαβαν από παρουσιάσεις συνεδρίων και συζητήσεις με
συναδέλφους (53%).
Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό να επιμορφωθούν
σχετικά με το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση, πράγμα
που δείχνει ότι και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των γνώσεων αυτών
για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών τους. Συγκεκριμένα το 88% των
εκπαιδευτικών ειδικής και το 56% των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής δήλωσε ότι
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θέλει σε μεγάλο βαθμό να λάβει τις παραπάνω γνώσεις, ενώ το 86% των
εκπαιδευτικών ειδικής και το 53% των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής θεωρεί ότι η
συνεχής εκπαίδευση πάνω στον συγκεκριμένο τομέα είναι απαραίτητη για την
επιτυχία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Παρόλο που η πλειοψηφία των συμμετεχόντων και από τις δύο ομάδες θεωρεί ότι η
συνεχής εκπαίδευσή τους σχετικά με τις θεωρίες του μαθησιακού ύφους πρέπει να
γίνεται από τους Σχολικούς Συμβούλους των σχολείων τους, δηλαδή να
πραγματοποιείται στα πλαίσια του σχολικού τους περιβάλλοντος και του χώρου
εργασίας τους, σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι κάτι τέτοιο
συμβαίνει σε μικρό βαθμό ή και καθόλου.
Επομένως έχουμε από τη μία τους εκπαιδευτικούς που αναγνωρίζουν τη
σημαντικότητα της επιμόρφωσής του σχετικά με το μαθησιακό ύφος και επιθυμούν
να επιμορφωθούν πάνω σε αυτό και από την άλλη ένα σχολικό και εργασιακό
περιβάλλον που όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, δεν τους παρέχει καμία
βοήθεια και εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα.

4.2 Προτάσεις
Έπειτα από μελέτη των συνολικών αποτελεσμάτων της έρευνας, καταλήξαμε σε
ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν τα δεδομένα στα οποία
καταλήξαμε και να βελτιώσουν τόσο την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών κατά τη
σχολική τους πορεία όσο και να κάνουν αποδοτικότερο το έργο των εκπαιδευτικών.
Αρχικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθούν και να μεταβληθούν ή να
συμπληρωθούν οι οδηγοί σπουδών όλων των παιδαγωγικών τμημάτων της χώρας,
γενικής και ειδικής αγωγής. Η σημαντικότητα της εισαγωγής και αξιοποίησης των
θεωριών του μαθησιακού ύφους στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία έχει
αναδειχθεί

σε

όλη

την

διάρκεια

της

παρούσας

έρευνας,

πρέπει

να

αντικατοπτρίζεται και στα μαθήματα που διδάσκονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί.
Θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε οδηγό σπουδών τουλάχιστον ένα μάθημα που να
ασχολείται αποκλειστικά με την διδασκαλία των θεωριών του μαθησιακού ύφους
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και την ένταξή τους στην διαδικασία της εκπαίδευσης, ώστε οι φοιτητές και
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τις απαιτούμενες γνώσεις.
Έπειτα, θα πρέπει να γίνει και κατάλληλη επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων,
όπου κάτι τέτοιο απαιτείται. ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν συνεχή
εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους και σωστή καθοδήγηση, όταν
κάτι τέτοιο χρειάζεται.
Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακινούνται και να διευκολύνονται μέσα
στο περιβάλλον των σχολείων τους ώστε να επιμορφώνονται σχετικά με το
μαθησιακό ύφος και να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές στον σχεδιασμό της
διδασκαλίας τους. Βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο δυνατό θα πρέπει να λάβουν
αντίστοιχη επιμόρφωση και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, ώστε να
κατανοήσουν τη σημασία του μαθησιακού ύφους και της ένταξής του στην σχολική
πραγματικότητα.

4.3 Μελλοντικές έρευνες
Βάσει της βιβλιογραφικής έρευνας που προηγήθηκε και των αποτελεσμάτων της
παρούσας έρευνας, προέκυψε ότι η σημασία των θεωριών του μαθησιακού ύφους
είναι τεράστια για την επιτυχία των μαθητών κατά την ακαδημαϊκή τους πορεία.
Επίσης, αναδείχθηκαν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην ελληνική πραγματικότητα
όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Χρήσιμο θα ήταν, λοιπόν, εάν στο μέλλον διενεργούνταν μία έρευνα που θα
μελετούσε σε βάθος το επίπεδο των γνώσεων που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί
γενικής και ειδικής αγωγής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σχετικά με τις
θεωρίες του μαθησιακού ύφους και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Μία
τέτοια έρευνα θα έδινε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετικά με τις ελλείψεις
που υπάρχουν και θα βοηθούσε στο να σχεδιαστούν καλύτερα οι οδηγοί σπουδών
των παιδαγωγικών τμημάτων γενικής και ειδικής αγωγής.
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί θα ήταν
μία έρευνα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζεται η βελτίωση
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των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην τάξη όταν η διδασκαλία προσαρμόζεται στο
μαθησιακό ύφος του καθενός. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι παρατηρούν μεγάλη
βελτίωση ως προς την ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι αυτός είναι ο μόνο τρόπος με τον οποίο ωφελούνται από την συγκεκριμένη
διδασκαλία. Πιθανόν να μεταβάλλεται και η προσωπικότητά τους, η διάθεσή τους
κοινωνικοποίηση και συμμετοχή σε ομάδες ή ίσως να υπάρχει μείωση κάποιας
επιθετικής ή παραβατικής συμπεριφοράς. Όλες αυτές είναι υποθέσεις που θα ήταν
χρήσιμο να ερευνηθούν και να δοθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Τέλος, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών του σχολείου, γενικής και ειδικής αγωγής, ώστε να φανεί η σημασία που
δίνει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας στο μαθησιακό ύφος και στις εφαρμογές του.

4.4 Περιορισμοί
Η βασική αδυναμία της παρούσα έρευνας είναι το τυχαίο δείγμα, καθώς
χρησιμοποιήθηκε το δείγμα στο οποίο υπήρχε ευκολότερη πρόσβαση. Τα
αποτελέσματα θα ήταν πολύ πιο σαφή εάν είχε επιλεγεί πιο συγκεκριμένο δείγμα.
Για παράδειγμα, εάν είχαν επιλεγεί εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που είχαν στην
τάξη τους μαθητή με ειδικές ανάγκες ή γενικότερα είχαν προϋπηρεσία στην ειδική
αγωγή, τα αποτελέσματα θα ήταν πιο συγκεκριμένα και ίσως περισσότερο χρήσιμα.
Επίσης, ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι για να διαπιστωθεί το γνωστικό
υπόβαθρο των εκπαιδευτικών δόθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου σε κλίμακα Likert
και βασιστήκαμε σε όσα εκείνοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν. Θα ήταν χρήσιμο να
υπήρχαν ορισμένα "σενάρια" διδασκαλίας, όπου θα ορίζονταν οι συνθήκες και το
μαθησιακό ύφος του μαθητή και όπου θα τους ζητούνταν να επιλέξουν ανάμεσα σε
δύο ή τρεις επιλογές δράσεις τους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να
εξακριβωθεί με ακρίβεια εάν γνωρίζουν όντως όσα δηλώνουν ότι γνωρίζουν.
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4.5 Γενικό Συμπέρασμα
Παρά τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, η παρούσα έρευνα έχει
δώσει αρκετά χρήσιμα στοιχεία για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το
μαθησιακό ύφος, για τις απόψεις τους πάνω στο θέμα, για τις ελλείψεις που έχουν,
αλλά και για τις επιθυμίες τους ως προς την περαιτέρω επιμόρφωση.
Φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες εκπαιδευτικών υστερούν ως προς το γνωστικό τους
υπόβαθρο σχετικά με το μαθησιακό ύφος, με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής
να υστερούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους εκπαιδευτικούς ειδικής.
Παρά τις ελλείψεις στο γνωστικό τους υπόβαθρο και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων
φαίνεται να αναγνωρίζουν την αξία των θεωριών του μαθησιακού ύφους και της
αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση και επιθυμούν να λαμβάνουν συνεχή
επιμόρφωση στον συγκεκριμένο τομέα, στα πλαίσια του σχολικού και εργασιακού
τους περιβάλλοντος.
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
ΥΦΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ενημερωτικό σημείωμα από την ερευνήτρια
Το παρόν ερωτηματολόγιο εξυπηρετεί τη συγκέντρωση δεδομένων για την
εκπόνηση διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας με θέμα τις γνώσεις των
δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής σχετικά με το μαθησιακό ύφος των μαθητών
και τον τρόπο αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα είναι
αυστηρά εμπιστευτική και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν
μόνο για επιστημονικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες
απαντήσεις. Απαντήστε παρακαλώ ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις και σε
περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, ένσταση ή πρόταση που θέλετε να
καταθέσετε, επικοινωνήστε μαζί μου με τους εξής τρόπους:
…..
…..
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!
Ιουλία Καλιατζιά
Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Φύλο:……….
Ειδικότητα: ΠΕ.....
Χρόνια υπηρεσίας:....
Ανώτερος τίτλος που έχετε στην κατοχή σας:
Πτυχίο.....

Μεταπτυχιακό.....

Διδακτορικό.....

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέτετε στη συμπλήρωση του παρόντος
ερωτηματολογίου.
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1.

Σε τι βαθμό γνωρίζετε:

α.

Τι είναι μαθησιακό ύφος;
Κάποιες θεωρίες για το μαθησιακό ύφος;

γ.
δ.
ε.
στ.

Μεγάλο
Βαθμό
4

Μέτριο
Βαθμό
3

Μικρό
Βαθμό
2

Καθόλου
1

Συγκεκριμένα
εργαλεία
διαπίστωσης
(ανίχνευσης)
μαθησιακού ύφους;
Είδη μαθησιακού ύφους
Αναλυτικά προγράμματα που λαμβάνουν υπόψη τις
διαφορές των μαθητών στο μαθησιακό ύφος
Να επιλέγετε κατάλληλες διδακτικές τεχνικές για κάθε
μαθησιακό ύφος;

2. Πώς αποκτήσατε τις γνώσεις σας σχετικά με το μαθησιακό ύφος; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν:
α. Με εκπαίδευση που λάβατε στον χώρο
εργασίας σας
β. Από επιστημονικό άρθρο
γ. Από κάποιο επιπλέον πτυχίο
δ. Μέσω συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
ε. Από συνάδελφο

3.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

στ.

4.

στ. Από παρουσιάσεις συνεδρίου
ζ. Με διάβασμα
η. Με εξ αποστάσεως εκπαίδευση
θ.
Άλλο
(αναφέρετε
συγκεκριμένα)
..................................................................

Μεγάλο
Βαθμό
4

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι:

Μέτριο
Βαθμό
3

Μικρό
Βαθμό
2

Καθόλο
υ
1

Κάθε μαθητής με ειδικές ανάγκες έχει το δικό του μαθησιακό
ύφος;
Οι θεωρίες για το μαθησιακό ύφος είναι σημαντικές για την
εκπαιδευτική διαδικασία στην ειδική αγωγή;
Η διδασκαλία με αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους
επηρεάζει το επίπεδο πρόσληψης της γνώσης των μαθητών
με ειδικές ανάγκες;
Οι δάσκαλοι πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με το
μαθησιακό ύφος;
Η επιλογή κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας για κάθε
μαθησιακό ύφος είναι σημαντική για την ακαδημαϊκή
επιτυχία των μαθητών με ειδικές ανάγκες;
Είναι απαραίτητη η συστηματική ανίχνευση του μαθησιακού
ύφους των μαθητών με ειδικές ανάγκες, είτε με χρήση
καταλόγων με χαρακτηριστικά των διαφόρων μαθησιακών
υφών είτε με άλλα μέσα;

Έχετε παρατηρήσει βελτίωση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των
μαθητών με ειδικές ανάγκες όταν η διδασκαλία
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Ναι

Όχι

προσαρμόζεται στο μαθησιακό ύφος κάθε μαθητή;

5.

Σε τι βαθμό έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει βελτίωση της
ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών με ειδικές ανάγκες
όταν η διδασκαλία προσαρμόζεται ανάλογα με το μαθησιακό
ύφος κάθε μαθητή;

Μεγάλο
Βαθμό
4

Μέτριο
Βαθμό
3

Μικρό
Βαθμό
2

Καθόλου
1

6. Με ποιο τρόπο παρουσιάζεται η παραπάνω βελτίωση; Επιλέξτε όλα όσα ταιριάζουν:
α. Αύξηση των ποσοστών επιτυχίας του στα τεστ
β. Υψηλότερη τελική βαθμολογία
γ. Ανώτερο επίπεδο στην ανάγνωση

δ. Ανώτερο επίπεδο στα μαθηματικά
ε. Άλλο ....................................................

7.

Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το
μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή;

8.

Σε ποιο βαθμό έχετε λάβει εκπαίδευση σχετικά με το
μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική αγωγή
κατά τη διάρκεια των σπουδών σας;

Μεγάλο
Βαθμό
4

Μέτριο
Βαθμό
3

Μικρό
Βαθμό
2

Καθόλο
υ
1

Μεγάλο
Βαθμό
4

Μέτριο
Βαθμό
3

Μικρό
Βαθμό
2

Καθόλο
υ
1

9. Ποιες διδακτικές τεχνικές βασισμένες στο μαθησιακό ύφος έχετε παρατηρήσει να εφαρμόζονται στο
σχολείο σας, στις τάξεις όπου φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες; Επιλέξτε όσα ταιριάζουν:
α. Ευέλικτος σχεδιασμός της αίθουσας
β. Ευέλικτο πρόγραμμα
γ. Οπτικά βοηθήματα
δ. Μάθηση μέσω κίνησης
ε. Ρυθμιζόμενος φωτισμός
Στ. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
ζ. Συσκευές ήχου

10.

η. Συνεργατική μάθηση
θ. Εξατομικευμένες ασκήσεις
ι. Παροχή σημειώσεων σε φωτοτυπίες
κ. Χρήση σχεδιαγραμμάτων
λ. Διδασκαλία με χρήση υπολογιστών
μ. Άλλο ....................................................

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση και
αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή;
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Μεγάλο
Βαθμό
4

Μέτριο
Βαθμό
3

Μικρό
Βαθμό
2

Καθόλ
ου
1

11. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται αυτό; Επιλέξτε όσα ταιριάζουν:
α. Μελέτη βιβλίων
δ. Διάδοση και συζήτηση πρόσφατων
ερευνών και βιβλιογραφίας
β. Μελέτη επιστημονικών περιοδικών
ε. Άλλο ...................................................
γ. Παρακολούθηση συνεδρίων

12.

Σε τι βαθμό έχετε παρακινηθεί από τους Σχολικούς
Συμβούλους των σχολείων σας να επιμορφωθείτε σχετικά
με το μαθησιακό ύφος και την αξιοποίησή του στην ειδική
αγωγή;

Μεγάλο
Βαθμό
4

Μέτριο
Βαθμό
3

13. Με ποιους τρόπους παρακινηθήκατε; Επιλέξτε όσα ταιριάζουν:
α. Με κοινοποίηση άρθρων, ιστοσελίδων,
δ. Με υποστήριξη
βιβλίων κλπ
πρωτοβουλιών
β. Με παρότρυνση για συμμετοχή σε συνέδρια
ε. με κανέναν τρόπο
γ. Με παρακίνηση για διαμοιρασμό των καλών
διδακτικών πρακτικών με άλλους συναδέλφους

14.

Μικρό
Βαθμό
2

των

Καθόλ
ου
1

νέων

σας

στ. Άλλο...................................................

Σε τι βαθμό σας παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με την
αξιοποίηση του μαθησιακού ύφους στην ειδική αγωγή στο
χώρο εργασίας σας;

Μεγάλο
Βαθμό
4

Μέτριο
Βαθμό
3

Μικρό
Βαθμό
2

Καθόλ
ου
1

15. Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται το παραπάνω; Επιλέξτε όσα ταιριάζουν.
α. Συναντήσεις με σχολικούς συμβούλους
δ. Παρότρυνση για συμμετοχή σας σε
συνέδρια και ημερίδες
β. Κοινοποίηση σχετικών ιστοσελίδων
ε. Άλλο......................................................
γ. Παρουσιάσεις από εξειδικευμένους ομιλητές
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