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Περίληψη 

 Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν τα συνήθη μαθησιακά ύφη και προφίλ πολλαπλών 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συσχέτιση αυτών των 

μαθησιακών προτιμήσεων με τις διδακτικές τους επιλογές, όσον αφορά τη διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης, σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 171 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ενώ η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Για τον 

υπολογισμό του μαθησιακού ύφους των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε ο «Δείκτης μαθησιακού 

στυλ» (Index of Learning Styles- ILS) των Felder και Soloman, για την εύρεση του προφίλ 

πολλαπλών νοημοσυνών τους οι «Κατάλογοι χαρακτηριστικών για τη σκιαγράφηση του προφίλ 

νοημοσύνης του εκπαιδευτικού», που προτείνονται από τον Αγαλιώτη (2012) και για τη διερεύνηση 

των διδακτικών τους επιλογών χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδιες ερωτήσεις. Από την ανάλυση των 

δεδομένων προέκυψε πως τα προτιμώμενα μαθησιακά ύφη των εκπαιδευτικών είναι το οπτικό, το 

αισθητηριακό, το ενεργητικό και το σειριακό, οι κυρίαρχες σαφώς αναπτυγμένες νοημοσύνες τους 

είναι η ενδοπροσωπική, η διαπροσωπική και η γλωσσική, στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

αντίστοιχης νοημοσύνης και διδακτικής επιλογής βρέθηκε μόνο στην περίπτωση της 

λογικομαθηματικής νοημοσύνης, ενώ δε βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

αντίστοιχου τύπου μαθησιακού ύφους και διδακτικής επιλογής. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν πως οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη 

διδασκαλία μαθητών και μαθητριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζονται από πληθώρα 

παραγόντων και όχι μόνο από τις προσωπικές μαθησιακές τους προτιμήσεις. 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: μαθησιακά ύφη, πολλαπλές νοημοσύνες, εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, διδασκαλία γλωσσικού μαθήματος, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
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Abstract 

This study investigates the usual learning styles and multiple intelligence profiles of primary 

school teachers and the relation of those with the teachers’ curricular choices, in teaching reading 

comprehension to students with special learning difficulties. In the survey participated 171 teachers 

of general and special education. For the calculation of their learning styles, Felder and Soloman’s 

“Index of Learning Styles” (ILS) was used, while for the investigation of their profile of multiple 

intelligences Agaliotis’ “Catalogues of characteristics for outlining teacher's intelligence profile” 

were used. The investigation of the teachers’ curricular choices was conducted through a series of 

improvised questions. The results showed that the teachers’ most common learning styles were 

visual, sensing, active and sequential and their dominant intelligences were intrapersonal, 

interpersonal and linguistic. A statistically important correlation between the same type of 

intelligence and curricular choice was found only in the case of logical-mathematical intelligence, 

while no statistically important correlation was found between the same type of learning style and 

curricular choice. In conclusion, the results of this study indicate that teachers’ curricular choices in 

teaching students with special learning difficulties are affected by a multitude of factors and not just 

their personal learning preferences. 

 

 

 

 

 

 

Key – words: learning styles, theory of multiple intelligences, primary education, teachers, teaching 

of Greek language, special learning difficulties 
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Πρόλογος 

 Η παρούσα έρευνα, με τίτλο «Συσχέτιση πολλαπλών νοημοσυνών και μαθησιακού 

ύφους εκπαιδευτικών με τις διδακτικές επιλογές τους για την υποστήριξη μαθητών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση» αποτελεί τη διπλωματική μου 

εργασία, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ειδική 

Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση», του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Το θέμα των πολλαπλών νοημοσυνών και του μαθησιακού ύφους κέντρισε το 

ενδιαφέρον μου, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ενός μαθήματος του μεταπτυχιακού 

προγράμματος και άλλαξε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την εκπαιδευτική 

πράξη και τον σχεδιασμό της διδασκαλίας. Διερευνώντας το θέμα διαπίστωσα πως αν και 

αρκετές έρευνες εξέτασαν το προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών και το μαθησιακό ύφος των 

μαθητών και μαθητριών, πολύ λίγες ασχολήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς και την πιθανή 

επιρροή των μαθησιακών τους προτιμήσεων στις διδακτικές τους επιλογές. Έτσι, 

αποφάσισα να το διερευνήσω σε μια προσπάθεια ανάδειξης της μεταξύ τους σχέσης. 

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κύριο 

Ιωάννη Αγαλιώτη, για την πολύτιμη βοήθειά του, τόσο κατά την αρχική σύλληψη του 

θέματος, όσο και για την καθοδήγηση και τις συμβουλές του καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 

καθηγητές και τις καθηγήτριές μου, για τις πολύτιμες γνώσεις που έλαβα από αυτούς/ές, 

κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και όλους/όλες τους/τις 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, για τον χρόνο που μου διέθεσαν. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, για την στήριξή τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος. 
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Εισαγωγή 

 Δεδομένου ότι ο/η εκπαιδευτικός αποτελεί τον βασικότερο πόρο του εκπαιδευτικού 

συστήματος είναι λογικό να αναρωτηθεί κανείς ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει για την παροχή μιας ποιοτικής διδασκαλίας στους μαθητές και στις μαθήτριές 

του/της αλλά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις διδακτικές του/της επιλογές. Σύμφωνα 

με ερευνητικά δεδομένα, οι μαθησιακές προτιμήσεις των εκπαιδευτικών, συχνά, 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν. Παράλληλα, πληθώρα ερευνών τονίζει τις 

ευεργετικές συνέπειες μιας διδασκαλίας προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες, τις 

δυνατότητες και τις μαθησιακές προτιμήσεις των μαθητών και μαθητριών, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Συνεπώς, είναι κατανοητό πως οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν επίγνωση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν (και 

συγκεκριμένα το μαθησιακό τους ύφος και το προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών τους) αλλά 

και του τρόπου που προτιμούν να μαθαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και έτσι να 

διασφαλίζουν πως η διδασκαλία τους είναι διαμορφωμένη, όχι με βάση τις δικές τους 

προτιμήσεις, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις μαθησιακές προτιμήσεις των 

παιδιών που έχουν κάθε φορά απέναντί τους. 

Στην παρούσα έρευνα, λοιπόν, εξετάζονται τα μαθησιακά ύφη και τα προφίλ 

πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συσχέτιση 

αυτών με τις διδακτικές τους επιλογές. Όσον αφορά τη δομή της, η εργασία αποτελείται από 

τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο, αρχικά παρουσιάζεται ο σημαντικός ρόλος του/της 

εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση της διδασκαλίας και της επίδοσης των μαθητών και 

μαθητριών. Στη συνέχεια, περιγράφεται η θεωρία των μαθησιακών υφών, τα βασικά 

θεωρητικά μοντέλα, ενώ αναλύεται εκτενέστερα το μοντέλο που επιλέχθηκε στη 

συγκεκριμένη εργασία κι επισημαίνονται οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις του.  Ακολουθεί η 

θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών του Gardner, τα κριτήρια διάκρισης των νοημοσυνών 
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από τις κλίσεις ή τις ικανότητες, περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των οχτώ 

νοημοσυνών, καθώς και οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις της θεωρίας αυτής. Εξηγείται, 

επίσης, η σχέση μεταξύ της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών και αυτής των 

μαθησιακών υφών. Έπειτα, επισημαίνεται η σημασία των διδακτικών επιλογών των 

εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τονίζονται τα οφέλη που 

προσφέρει μια διδασκαλία, βασισμένη στη θεωρία των μαθησιακών υφών και των 

πολλαπλών νοημοσυνών. Επιπλέον, παρατίθενται προηγούμενες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί διεθνώς, σχετικά με τα μαθησιακά ύφη και τα προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών 

των εκπαιδευτικών και τις διδακτικές τους επιλογές και τέλος, δηλώνεται ο σκοπός και τα 

ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Ειδικότερα, 

αναφέρεται η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε, τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, το εργαλείο και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων, καθώς και το 

στατιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, που 

προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και 

γραφήματα, ώστε να καταστούν πιο κατανοητά και ευκρινή. 

 Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά τη συζήτηση, δηλαδή, τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με αυτά προγενέστερων ερευνών, ενώ γίνεται και 

μια απόπειρα ερμηνείας τους. Έπειτα, αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι 

περιορισμοί, οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις και τέλος, κάποιες προτάσεις για μελλοντική 

διερεύνηση. 
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Κεφάλαιο 1 

Θεωρητική θεμελίωση έρευνας – Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

1.1 Ο εκπαιδευτικός ως παράγοντας διαμόρφωσης της διδασκαλίας και της επίδοσης 

των μαθητών 

 Κάθε παιδαγωγική θεωρία και εκπαιδευτικό σύστημα, που έχουν καταρτιστεί από 

την αρχαιότητα έως σήμερα συγκλίνουν στη διαπίστωση πως καμία θεωρία ή εκπαιδευτική 

πολιτική δεν αρκεί για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, αν δεν υπάρχει ο εκπαιδευτικός, 

που με την επιστημονική και ανθρώπινη παρουσία του θα προσφέρει την παιδεία και αγωγή 

που αρμόζει στη φύση των παιδιών (Goethals, Howard & Sanders, 2013). Ο εκπαιδευτικός, 

με άλλα λόγια, αποτελεί τον βασικότερο πόρο του εκπαιδευτικού συστήματος (Wayne & 

Youngs, 2003) και η ποιότητα του σχολείου καθορίζεται από την ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης και της «συνάντησης» του εκπαιδευτικού με τους μαθητές και τις 

μαθήτριές του (Goethals et al., 2013). 

Δεδομένου του σημαντικότατου ρόλου του, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν με τα 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση των μαθητών 

και μαθητριών. Κάποια χαρακτηριστικά, όπως οι τίτλοι σπουδών, τα πιστοποιητικά, η 

επαγγελματική κατάρτιση και τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας είναι σχετικά εύκολο να 

καταγραφούν και να εκτιμηθούν. Αντίθετα, κάποια άλλα, όπως οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες, ο τρόπος ομιλίας, οι δεξιότητες συνεργασίας, τα κίνητρα, η δημιουργικότητα, η 

ευελιξία στη διδασκαλία και η αφοσίωση του εκπαιδευτικού στη σχολική επιτυχία των 

μαθητών του, δεν μπορούν να παρατηρηθούν και να μετρηθούν εύκολα και άμεσα (Szell, 

2013). 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τους μαθητές και τις 

μαθήτριές τους, να εντοπίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και λαμβάνοντας 
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υπόψη και όλους τους άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την μαθησιακή τους 

επίδοση (π.χ. κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο οικογένειας) να χρησιμοποιούν 

τις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές και να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών και μαθητριών. Με αυτόν τον τρόπο, 

διασφαλίζεται ότι όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους, όσον αφορά τη μαθησιακή τους επίδοση (Farooq, Chaudhry, Shafiq & 

Berhanu, 2011). Για τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών. Αυτή διαμορφώνει τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας και 

συγκεκριμένα την επιλογή των διδακτικών μεθόδων, των τρόπων αξιολόγησης των μαθητών 

και μαθητριών αλλά και τον τρόπο διαχείρισης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

(Eccles & Roeser, 2012).  

  Σημαντικό ρόλο στη μαθησιακή επίδοση των παιδιών διαδραματίζουν επίσης τα 

κίνητρα, η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, αλλά και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. 

Ειδικότερα, τα κίνητρα και η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς τους επηρεάζουν τις 

παιδαγωγικές τους αποφάσεις αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν με 

τους μαθητές και τις μαθήτριές τους (Eccles & Roeser, 2012). Παράλληλα, οι πεποιθήσεις 

τους σχετικά με τη «φύση» της ικανότητας και της νοημοσύνης (αν είναι σταθερές ή 

μπορούν να τροποποιηθούν) διαμορφώνουν τους στόχους και τις διδακτικές τους πρακτικές 

(Eccles & Roeser, 2012). 

Επιπροσθέτως, χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η εθνικότητα, το 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών των μαθητών, συχνά επιδρούν θετικά ή 

αρνητικά στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών 

τους, γεγονός που τους οδηγεί και σε ανάλογες διαφοροποιήσεις στη διδασκαλία. Αυτή η 

διαφοροποίηση μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τα κίνητρα και τις επιδόσεις των μαθητών και 

έτσι να επιβεβαιωθούν οι αρχικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών (Eccles & Roeser, 2012‧ 



8 
 

Szell, 2013). Οι μαθητές, δηλαδή, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί είχαν υψηλές 

προσδοκίες φαίνεται να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές για τους 

οποίους είχαν χαμηλές προσδοκίες. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως  «Φαινόμενο του 

Πυγμαλίωνα ή της αυτοεκπληρούμενης προφητείας» (Szell, 2013). 

Τέλος, σύμφωνα με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διδάσκουν επηρεασμένοι, 

αφενός από τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ίδιοι και αφετέρου από τον τρόπο που 

διδάχθηκαν όταν υπήρξαν μαθητές (Felder, 1993· Gilakjani, 2012· Hawk & Shah, 2007· 

Oleson & Hora, 2014· Owens, 2013). Επομένως, το μαθησιακό ύφος και το προφίλ 

πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στη 

διαμόρφωση και οργάνωση της διδασκαλίας τους. Η συμβατότητα ή ασυμβατότητα μεταξύ 

των διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών και του μαθησιακού ύφους των μαθητών και 

μαθητριών τους φαίνεται να επιδρά στις επιδόσεις των δεύτερων (Felder & Silverman, 

1988). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν 

και να διασφαλίζουν ότι η διδασκαλία τους δεν επηρεάζεται από τις προσωπικές τους 

προτιμήσεις, αλλά από τις ανάγκες των παιδιών που έχουν απέναντί τους (Felder & Brent, 

2005). 

1.2 Μαθησιακό ύφος 

 Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές δυνατότητες, αδυναμίες και προτιμήσεις 

αναφορικά με τον τρόπο πρόσληψης και επεξεργασίας νέων πληροφοριών. Κάποιοι 

προτιμούν σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες (γεγονότα, δεδομένα ερευνών) ενώ άλλοι 

αφηρημένες ιδέες και θεωρίες. Μερικοί προσλαμβάνουν καλύτερα τις νέες πληροφορίες 

μέσω οπτικής παρουσίασης (π.χ. εικόνες, διαγράμματα), ενώ άλλοι μέσω λεκτικής 

(προφορικές ή γραπτές επεξηγήσεις). Κάποιοι μαθαίνουν καλύτερα κάτι αφού πρώτα το 

δοκιμάσουν στην πράξη, ενώ άλλοι προτιμούν να το επεξεργαστούν νοητικά και να το 

καταλάβουν όσο καλύτερα μπορούν πριν επιχειρήσουν να το εφαρμόσουν (Felder, 1996· 
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Felder & Spurlin, 2005). Αυτές οι ατομικές διαφορές στη μάθηση αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία ως μαθησιακό ύφος. Με άλλα λόγια, το μαθησιακό ύφος είναι ο διακριτός 

τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος προτιμά να προσλαμβάνει και να επεξεργάζεται νέες 

πληροφορίες (Brown, 2000· Felder, 1996· Felder & Brent, 2005· Felder & Spurlin, 2005· 

Jiang, Chan, Lei, Hyland, & Tse, 2018· Kolb, 1984‧ Litzinger, Lee, Wise & Felder, 2007· 

Μεταλλίδου & Πλατσίδου, 2004). 

1.2.1 Βασικά θεωρητικά μοντέλα μαθησιακών υφών 

Από το 1970 και έκτοτε, πλήθος θεωρητικών προσεγγίσεων έχουν διατυπωθεί 

σχετικά με την έννοια του μαθησιακού ύφους. Οι περισσότερες το αναγνωρίζουν ως μια 

πολυδιάστατη έννοια, συνάρτηση πολλών παραγόντων: γνωστικών διαδικασιών (τρόπος 

πρόσληψης και επεξεργασίας των νέων πληροφοριών), στοιχείων της προσωπικότητας, 

βιολογικών παραμέτρων (εγκεφαλική λειτουργία), προηγούμενων μαθησιακών εμπειριών 

και του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

μαθησιακού περιβάλλοντος) (Μεταλλίδου & Πλατσίδου, 2004· Πλατσίδου & Ζαγόρα, 

2006· Guy & Denson‐Guy, 1995· Passarelli & Kolb, 2012). Μία ακόμη κοινή συνισταμένη 

ανάμεσα στις διάφορες θεωρίες σχετικά με τα μαθησιακά ύφη είναι η πεποίθηση ότι όλοι 

ανεξαιρέτως μπορούν να μάθουν, απλά με διαφορετικό τρόπο (Boström, 2011). 

Σε μια προσπάθεια καταγραφής των υφιστάμενων μοντέλων γνωστικών-

μαθησιακών  υφών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και πρακτική εφαρμογή τους, η 

Curry (1983) δημιούργησε ένα θεωρητικό μοντέλο «κρεμμυδιού» με τρία επίπεδα (Εικόνα 

1).  
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Εικόνα 1: Το μοντέλο κρεμμυδιού μαθησιακών υφών της Curry. Πηγή: Curry (1983) 

 

Ξεκινώντας από το εσωτερικό και πηγαίνοντας προς τα έξω, το πρώτο επίπεδο 

περιλαμβάνει τα γνωστικά στυλ της προσωπικότητας (cognitive personality style), που 

εστιάζουν στους τρόπους προσαρμογής και αφομοίωσης των πληροφοριών, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Είναι σχετικά σταθερά και δεν 

τροποποιούνται εύκολα. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τα στυλ επεξεργασίας της πληροφορίας 

(information processing style), δηλαδή τα μαθησιακά ύφη και αναφέρεται στις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις του εκάστοτε ατόμου στη διαδικασία πρόσληψης και επεξεργασίας των νέων 

πληροφοριών. Τα στυλ αυτού του επιπέδου είναι λιγότερο σταθερά. Το τρίτο επίπεδο, αυτό 

των διδακτικών προτιμήσεων (instructional preferences), σχετίζεται με τις προτιμήσεις των 

μαθητών ως προς το μαθησιακό περιβάλλον. Ο προτιμήσεις αυτές δεν είναι σταθερές, αλλά 

επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες (χαρακτηριστικά περιβάλλοντος μάθησης, 

προσδοκίες του μαθητή και του εκπαιδευτικού, κλπ)· ως εκ τούτου, αυτό το επίπεδο είναι 

το πιο ευμετάβλητο από τα τρία (Curry, 1983). Αργότερα, η Curry προσέθεσε εξωτερικά 

και ένα τέταρτο επίπεδο, αυτό της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, το οποίο αναφέρεται στις 

προτιμήσεις του ατόμου ως προς την κοινωνική αλληλεπίδραση κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία. Είναι το πιο ασταθές και ευκολότερο να τροποποιηθεί από όλα τα επίπεδα 

(Cassidy, 2004). 

Διδακτικές προτιμήσεις 

 

 
Στυλ επεξεργασίας πληροφοριών 

 

 
Γνωστικό στυλ προσωπικότητας 
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Στη συνέχεια, και άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να καταγράψουν και να 

κατηγοριοποιήσουν τα θεωρητικά μοντέλα μαθησιακών υφών (Cassidy, 2004· Coffield, 

Moseley, Hall & Ecclestone,  2004α· De Bello, 1990· Rayner & Riding, 1997· Swanson, 

1995). Η αναλυτικότερη μελέτη είναι αυτή που πραγματοποίησαν οι Coffield et al. (2004α), 

οι οποίοι μελέτησαν 71 διαφορετικά μοντέλα μαθησιακών υφών και τα κατηγοριοποίησαν 

σε πέντε οικογένειες (Εικόνα  2), ενώ στη συνέχεια ανέλυσαν τα 13 πιο σημαντικά και 

ευρέως διαδεδομένα.  

Εικόνα 2: Οικογένειες μαθησιακών υφών. Πηγή: Coffield et al., 2004α 

 

Οι Coffield et al. (2004α) κατέταξαν περισσότερα από 50 από τα συνολικά 71  

μοντέλα που μελέτησαν (κάποια ήταν δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν) σε πέντε 

οικογένειες, ανάλογα  με το βαθμό σταθερότητας που απέδιδαν στα μαθησιακά ύφη οι 

εμπνευστές του εκάστοτε μοντέλου. Μάλιστα, τοποθέτησαν τις πέντε οικογένειες πάνω σε 

ένα συνεχές. Στο αριστερό άκρο του συνεχούς βρίσκονται τα μοντέλα των οποίων οι 
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δημιουργοί υποστηρίζουν πως η γενετική, η κληρονομικότητα και τα εγγενή 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου καθορίζουν το μαθησιακό του ύφος. 

 Προχωρώντας προς τα δεξιά, συναντά κανείς τα μοντέλα που βασίζονται στην ιδέα 

της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της γενετικής και της εμπειρίας. Στο δεξί του άκρο 

τοποθετούνται τα μοντέλα που τονίζουν την επιρροή προσωπικών (π.χ. κίνητρα) και 

περιβαλλοντικών (π.χ. συνεργατική ή ατομική μάθηση, πρόγραμμα σπουδών, θεσμικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο, στρατηγικές διδασκαλίας κλπ.) παραγόντων στη διαμόρφωση των 

μαθησιακών υφών. 

Ειδικότερα, ξεκινώντας από τα αριστερά, η πρώτη οικογένεια περιλαμβάνει τα 

μοντέλα που βασίζονται στις τέσσερις τυπολογίες του VACT (οπτικό, ακουστικό, 

κιναισθητικό, απτικό), η δεύτερη αυτά που δίνουν έμφαση στα χαρακτηριστικά της 

γνωστικής δομής των ατόμων, η τρίτη εκείνα που υποστηρίζουν πως τα μαθησιακά ύφη 

είναι ένα συστατικό του σχετικά σταθερού τύπου προσωπικότητας του ατόμου. Στην 

τέταρτη οικογένεια ανήκουν τα μοντέλα που θεωρούν τα μαθησιακά ύφη ως σχετικά 

σταθερές αλλά ευέλικτες μαθησιακές προτιμήσεις και στην πέμπτη κατατάσσονται τα 

μοντέλα που αναφέρονται σε μαθησιακές προσεγγίσεις, στρατηγικές, προσανατολισμούς 

και θεωρίες μάθησης (Coffield et al., 2004α).  

Όπως προαναφέρθηκε, οι Coffield et al. (2004α) ανέλυσαν τα 13 πιο διαδεδομένα 

από το σύνολο των 71 μοντέλων που μελέτησαν. Πρόκειται για τα μοντέλα που είναι 

γραμμένα με έντονα (bold) γράμματα στην Εικόνα 2. Στην παρούσα έρευνα θα αναφερθούν 

μόνο τα μοντέλα με την μεγαλύτερη επιρροή στον εκπαιδευτικό χώρο.  

The Dunn and Dunn model and instruments of learning styles 

Πρόκειται ίσως για το πιο διαδεδομένο και ευρέως χρησιμοποιημένο μοντέλο 

μαθησιακών υφών, σε παγκόσμια κλίμακα. Οι Dunn & Dunn ορίζουν το μαθησιακό ύφος 
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ως «τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, εσωτερικεύουν και 

διατηρούν νέες και δύσκολες πληροφορίες» (Dunn, 1990, όπως αναφέρεται σε Hawk & 

Shah, 2007). Υποστηρίζουν πως οι προτιμήσεις των μαθητών, καθώς και το μαθησιακό 

αποτέλεσμα εξαρτώνται εκτός από τη νοημοσύνη και από άλλους παράγοντες, όπως το 

περιβάλλον, η δυνατότητα κίνησης μέσα στην τάξη, η ώρα της μέρας κατά την οποία 

διεξάγεται το μάθημα και οι διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν 

οι μαθητές και οι μαθήτριες (Coffield et al., 2004α).  

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, το μαθησιακό ύφος διακρίνεται σε πέντε 

βασικές κατηγορίες, που ονομάζονται ερεθίσματα (stimuli): α) περιβαλλοντικά 

(environmental), β) συναισθηματικά (emotional), γ) κοινωνιολογικά (sociological), δ) 

φυσιολογικά (physiological) και ε) ψυχολογικά (psychological) (Dunn & Griggs, 2003).  

α) Τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις του ατόμου ως προς τα 

επίπεδα του ήχου στον χώρο, τον φωτισμό, τη θερμοκρασία, τη διάταξη των επίπλων και 

τον σχεδιασμό των καθισμάτων (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007).  

β) Τα συναισθηματικά αφορούν τα κίνητρα, την επιμονή, την υπευθυνότητα και την 

ανάγκη του μαθητή για δομημένο πρόγραμμα (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 

γ) Τα κοινωνιολογικά σχετίζονται με τις προτιμήσεις για τον τρόπο εργασίας (ατομικά, σε 

ζεύγη ή σε ομάδες συνομηλίκων, με δάσκαλο και συνδυασμό των προαναφερθέντων) 

(Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 

δ) Τα φυσιολογικά αναφέρονται στις αντιληπτικές προτιμήσεις (οπτικός, ακουστικός, 

κιναισθητικός, απτικός τύπος), στα επίπεδα ενέργειας του ατόμου κατά τις διάφορες ώρες 

της μέρας και στην ανάγκη για κατανάλωση τροφής ή για κίνηση κατά τη διάρκεια της 

μελέτης (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 
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ε) Τα ψυχολογικά εστιάζουν στον τρόπο επεξεργασίας της νέας πληροφορίας (ολιστικός ή 

αναλυτικός, παρορμητικός ή στοχαστικός) (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 

 Για τον προσδιορισμό των μαθησιακών υφών, οι Dunn & Dunn δημιούργησαν ένα 

ερωτηματολόγιο 100 ερωτήσεων, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (LSI) αλλά και σε ενήλικες (PEPS) (Cassidy, 2004· Hawk 

& Shah, 2007). Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του μοντέλου, μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα, ώστε να προσαρμόσουν τη διδασκαλία και τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες της τάξης, στις προτιμήσεις των μαθητών και μαθητριών τους 

(Coffield et al., 2004α).  

Kolb's Learning Styles Inventory 

 Ένα ακόμη μοντέλο με διεθνή επιρροή είναι αυτό του David Kolb. Ο Kolb (1984) 

ορίζει τη μάθηση ως τη διαδικασία μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώση και 

περιγράφει τη διαδικασία της μάθησης ως έναν κύκλο τεσσάρων σταδίων, που ξεκινάει 

συνήθως από τη συγκεκριμένη εμπειρία (concrete experience), συνεχίζει με την 

ανακλαστική παρατήρηση (reflective observation), ακολουθεί η αφηρημένη αντίληψη 

(abstract conceptualization) και τέλος, ο ενεργός πειραματισμός (active experimentation). 

Τα τέσσερα αυτά στάδια αντιπροσωπεύουν τέσσερις διακριτούς τύπους μάθησης, οι οποίοι 

αλληλοσυμπληρώνονται και συνδυάζονται, δημιουργώντας τέσσερα μαθησιακά ύφη 

(Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007· Platsidou & Metallidou, 2009): 

1. ο συγκλίνων τύπος (converging style) (αφηρημένη αντίληψη και ενεργός 

πειραματισμός), είναι καλός στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων, 

βασίζεται στη λογική, προτιμά τον παραγωγικό τρόπο σκέψης και την πράξη αντί 

της θεωρίας, ενώ είναι συγκρατημένος στην έκφραση των συναισθημάτων του 

(Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007· Platsidou & Metallidou, 2009). 
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2. ο αποκλίνων τύπος (diverging style) (συγκεκριμένη εμπειρία και ανακλαστική 

παρατήρηση) είναι δημιουργικός, έχει αναπτυγμένη φαντασία και την ικανότητα να 

βλέπει μια κατάσταση από διαφορετικές οπτικές, προτιμά την παρατήρηση παρά τη 

δράση, συνεργάζεται καλά με άλλους ανθρώπους και τείνει να καθοδηγείται από το 

συναίσθημα (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007· Platsidou & Metallidou, 

2009). 

3. ο αφομοιωτικός τύπος (assimilating style), (αφηρημένη αντίληψη και ανακλαστική 

παρατήρηση) προτιμά τον επαγωγικό τρόπο σκέψης και τις αφηρημένες θεωρίες, 

ενώ έχει την ικανότητα να δημιουργεί θεωρητικά μοντέλα (Coffield et al., 2004α· 

Hawk & Shah, 2007· Platsidou & Metallidou, 2009). 

4. ο προσαρμοστικός τύπος (accommodating style), (συγκεκριμένη εμπειρία και 

ενεργός πειραματισμός) θέλει να αποκτά  νέες εμπειρίες, παίρνει ρίσκα, προτιμά την 

πράξη έναντι της θεωρίας, προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές, λύνει τα 

προβλήματα με διαισθητικό τρόπο, ενώ κάποιες φορές μπορεί να φαίνεται 

ανυπόμονος και πιεστικός (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007· Platsidou & 

Metallidou, 2009). 

Τα μαθησιακά ύφη ορίζονται από τον Kolb (1984, σελ. 76 ) ως «γενικευμένες 

διαφορές στον προσανατολισμό της μάθησης, που βασίζονται στο βαθμό που το άτομο δίνει 

έμφαση σε καθένα από τα τέσσερα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας». Δεν αποτελούν 

σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά ευέλικτα πρότυπα συμπεριφοράς 

(Coffield, Moseley, Hall & Ecclestone, 2004β). 

Ο Kolb δημιούργησε το Learning Style Inventory (LSI) (η πρώτη έκδοση 

κυκλοφόρησε το 1976, η δεύτερη το 1985 και η τρίτη το 1993) για τον προσδιορισμό του 

μαθησιακού ύφους. Το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο έχει αμφισβητηθεί, ωστόσο, από 
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πολλούς ερευνητές, λόγω διάφορων προβλημάτων σχετικά με  την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία του (Coffield et al., 2004α). 

Entwistle’s Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) 

Οι Entwistle, Hanley και Hounsel ανέπτυξαν το 1979 ένα μοντέλο για τον 

προσδιορισμό του μαθησιακού ύφους, που βασίζεται στο βαθμό εμπλοκής και επεξεργασίας 

που παρατηρείται κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Cassidy, 2004). Το  μοντέλο 

συμπεριλαμβάνει μαθησιακές προσεγγίσεις και στρατηγικές, ικανότητες διανοητικής 

ανάπτυξης και στάσεις προς την ανώτερη εκπαίδευση (Coffield et al., 2004β).  Ερευνά τον 

προσανατολισμό και τις στάσεις προς τη μάθηση αλλά και τις προτιμήσεις των ατόμων 

σχετικά με την οργάνωση της διδασκαλίας και του μαθήματος (Coffield et al., 2004β). 

Το αρχικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του μαθησιακού ύφους, “Approaches to 

Studying Inventory” (ASI), δημιουργήθηκε το 1981. Έκτοτε έχει υποστεί αρκετές 

τροποποιήσεις (Coffield et al., 2004β):  

• Course Perception Questionnaire (CPQ) το 1981 

• Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) το 1995 

• Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) το 1997 

• Approaches to Learning and Studying Inventory (ALSI) το 2004 

 

Το ASI έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε έρευνες στον χώρο της εκπαίδευσης και έχει 

επηρεάσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Βρετανικών Πανεπιστημίων (Cassidy, 2004· 

Coffield et al., 2004β). Ωστόσο, η πολυπλοκότητά του καθιστά δύσκολη τη χρήση του από 

άτομα μη εξοικειωμένα (Coffield et al., 2004β). 
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Gregorc’s Mind Styles Model and Style Delineator 

 Ο Gregorc (1979, σελ. 234 όπως αναφέρεται στο Coffield et al., 2004α) ορίζει τα 

μαθησιακά ύφη ως «διακριτές συμπεριφορές που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ένα 

άτομο μαθαίνει και προσαρμόζεται στο περιβάλλον του». Υποστηρίζει πως τα άτομα έχουν 

εγγενείς προδιαθέσεις για τη  μάθηση και διακρίνει δύο διπολικές διαστάσεις: την αντίληψη 

(perception) που αναφέρεται στα μέσα πρόσληψης των νέων πληροφοριών και μπορεί να 

είναι συγκεκριμένη ή αφηρημένη και την οργάνωση (ordering) δηλαδή τον τρόπο 

οργάνωσης, συστηματοποίησης και διάθεσης των πληροφοριών, που μπορεί να είναι 

σειριακή ή τυχαία (Coffield et al., 2004α). Με τον συνδυασμό των παραπάνω διαστάσεων 

προκύπτουν τέσσερα μαθησιακά ύφη: 

• Ο συγκεκριμένος σειριακός (concrete sequential) μαθητευόμενος είναι 

οργανωτικός, πρακτικός, ενδελεχής, ακολουθεί καλά οδηγίες και επιδιώκει την 

τελειότητα (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007).  

• Ο αφηρημένος σειριακός (abstract sequential) μαθητευόμενος είναι λογικός και 

αναλυτικός στη σκέψη του, του αρέσει να ασχολείται με αφηρημένες ιδέες και 

σύμβολα και να επικεντρώνει την προσοχή του στο αντικείμενο με το οποίο 

ασχολείται, χωρίς περισπασμούς (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 

• Ο αφηρημένος τυχαίος (abstract random) μαθητευόμενος είναι ευαίσθητος, 

συναισθηματικός, αυθόρμητος και προτιμά τις συζητήσεις με ευρεία γκάμα θεμάτων 

(Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 

• Ο συγκεκριμένος τυχαίος (concrete random) μαθητευόμενος είναι ανεξάρτητος, 

παρορμητικός, πρωτότυπος, του αρέσει να παίρνει ρίσκα και επιλύει προβλήματα με 

διαισθητικό τρόπο (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 
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Ο προσδιορισμός του μαθησιακού ύφους γίνεται μέσω του “Gregorc Style 

Delineator” (GSD), ενός αυτοαναφορικού ερωτηματολογίου, το οποίο είναι εμπορικά 

διαθέσιμο. Όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, ανεξάρτητες έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί εγείρουν ερωτηματικά και αμφιβολίες σχετικά με τις ψυχομετρικές 

του ιδιότητες (Coffield et al., 2004α· Hawk & Shah, 2007). 

Myers – Briggs Type Indicator 

 Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα μοντέλα μαθησιακών υφών (1962), με μεγάλη 

εμπορική επιτυχία, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς, εκτός από τον χώρο της 

εκπαίδευσης, στον χώρο των επιχειρήσεων, της ιατρικής, ακόμα και της θρησκείας (από 

ορισμένες θρησκευτικές κοινότητες). Το μοντέλο αυτό δεν εξετάζει αποκλειστικά τον τρόπο 

με τον οποίο μαθαίνει κάποιος, αλλά αναφέρεται στο σύνολο της προσωπικότητας του 

ατόμου (Coffield et al., 2004α) . 

Βασίζεται στη θεωρία του Jung για την ανθρώπινη προσωπικότητα και διακρίνει 

τέσσερα διχοτομικά ζεύγη χαρακτηριστικών, με τον συνδυασμό των οποίων προκύπτουν 16 

διαφορετικοί τύποι προσωπικότητας που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το γνωστικό, 

αντιληπτικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό ύφος. Παρά τη δημοτικότητα του 

συγκεκριμένου μοντέλου, ωστόσο, δεν υπάρχουν ξεκάθαρα ερευνητικά δεδομένα που να 

υποδεικνύουν πώς επηρεάζουν και πώς συνδέονται με την εκπαίδευση οι διάφοροι τύποι 

προσωπικότητας που διακρίνει (Coffield et al., 2004α).  

Τα ακόλουθα μοντέλα αν και περιλαμβάνονται στα 13 σημαντικότερα, σύμφωνα με 

τους Coffield et al. (2004α· 2004β), δεν θα αναλυθούν στην παρούσα έρευνα, καθώς τα τρία 

πρώτα έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων και όχι της εκπαίδευσης 

και για τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν αρκετά ερευνητικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την 

παιδαγωγική τους επιρροή: 
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• Allinson and Hayes’s Intuition-Analysis Style 

• Hermann’s Brain Dominance Model 

• Honey and Mumford’s Learning Styles Questionnaire 

• Jackson’s Learning Styles Profiler 

• Riding’s Cognitive Styles Analysis (CSA) 

• Apter’s Motivational Style Profile (MSP) 

• Sternberg’s Thinking Styles Inventory 

• Vermunt’s Inventory of Learning Styles (ILS) 

 

1.2.2 Μοντέλο μαθησιακών υφών Felder – Silverman 

 Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε το μοντέλο μαθησιακών υφών των Felder – 

Silverman (1988), καθώς συνδυάζει στοιχεία προγενέστερων μοντέλων με σημαντική 

επιρροή στον χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς, σε έρευνες στον 

εκπαιδευτικό χώρο (σε αντίθεση με άλλα που έχουν χρησιμοποιηθεί, κυρίως, στον χώρο των 

επιχειρήσεων), ενώ περιορισμένη χρήση του έχει γίνει και στην Ελλάδα (Platsidou & 

Metallidou, 2009· Παπασλάνη, 2018‧ Πλατσίδου & Ζαγόρα, 2006). Επιπλέον, το εργαλείο 

του συγκεκριμένου μοντέλου για την ανίχνευση του μαθησιακού ύφους είναι εύκολο στη 

χρήση και σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα έχει ικανοποιητική εσωτερική συνάφεια 

(Litzinger et al., 2007‧ Livesay et al., 2002, όπως αναφέρεται στο Felder & Spurlin, 2005· 

Spurlin, 2002, όπως αναφέρεται στο Felder & Spurlin, 2005· Van Zwanenberg, Wilkinson 

& Anderson,  2000‧ Zywno, 2003) και εγκυρότητα, καθώς φαίνεται να μετράει όντως αυτό 

που ισχυρίζεται ότι μετράει (Felder & Spurlin, 2005‧ Platsidou & Metallidou, 2009). 

Σύμφωνα με τους Felder και Silverman (1988) το τι μαθαίνει ο μαθητής στην τάξη 

εξαρτάται αφενός από την έμφυτη ικανότητά του και την προετοιμασία που έχει προηγηθεί 

και αφετέρου από τη συμβατότητα του μαθησιακού του ύφους με το διδακτικό ύφος του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού.  
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Η μάθηση σε ένα δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

διαδικασία δύο σταδίων: της πρόσληψης και της επεξεργασίας της πληροφορίας. Στο πρώτο, 

οι εξωτερικές πληροφορίες που προσλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων και οι 

εσωτερικευμένες πληροφορίες που ανασύρονται γίνονται διαθέσιμες στους μαθητές, οι 

οποίοι επιλέγουν ποιες από αυτές θα επεξεργαστούν και ποιες θα αγνοήσουν. Το στάδιο της 

επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει απομνημόνευση, επαγωγικό ή παραγωγικό 

συλλογισμό, συλλογισμό ή δράση, ενδοσκόπηση ή αλληλεπίδραση με άλλους. Ως 

αποτέλεσμα  οι πληροφορίες είτε μαθαίνονται είτε όχι (Felder και Silverman, 1988). 

Το μοντέλο μαθησιακού ύφους των Felder και Silverman (1988) κατηγοριοποιεί 

τους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο προτιμούν να 

προσλαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις νέες πληροφορίες.  Ειδικότερα, το μαθησιακό 

ύφος προσδιορίζεται από την απάντηση σε πέντε ερωτήματα (Felder και Silverman, 1988): 

1. Τι είδους πληροφορίες προτιμούν να προσλαμβάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

αισθητηριακές (οπτικές, ακουστικές, απτικές) ή διαισθητικές (ιδέες, δυνατότητες, 

προαισθήματα); 

2. Με ποιον τρόπο προσλαμβάνουν πιο αποτελεσματικά τις εξωτερικές πληροφορίες: 

οπτικό (εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα) ή λεκτικό1 (γραπτές ή προφορικές 

λέξεις, ήχοι); 

3. Με ποιον τρόπο οργανώνουν τις πληροφορίες: επαγωγικά (από τα δεδομένα και τις 

παρατηρήσεις καταλήγουν σε γενικά συμπεράσματα) ή παραγωγικά (ξεκινούν από 

τα συμπεράσματα και βρίσκουν τις συνέπειες και τις εφαρμογές τους); 

 
1 Αρχικά το δίπολο ήταν «οπτικός-ακουστικός». Στη συνέχεια, ο Felder αντικατέστησε τον όρο  «ακουστικός» 

με τον όρο «λεκτικός», διότι πριν  την αλλαγή τα γραπτά κείμενα θα έπρεπε αναγκαστικά να συμπεριληφθούν 

στην οπτική κατηγορία. Σύμφωνα με έρευνες, όμως, οι μαθητές επεξεργάζονται τις λέξεις που τους δίνονται 

σε γραπτή μορφή, με παρόμοιο τρόπο με αυτές που τους δίνονται προφορικά και πολύ διαφορετικά από το 

πώς επεξεργάζονται οπτικές πληροφορίες (όπως εικόνες, διαγράμματα κλπ.). Έτσι, λοιπόν, επιλέχθηκε ο όρος 

«λεκτικός» ο οποίος περικλείει τόσο τον προφορικό, όσο και τον γραπτό λόγο (Felder, Rosati & 

Soloman,1998).  
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4. Πώς προτιμούν οι μαθητές να επεξεργάζονται τις πληροφορίες: ενεργά (φυσική 

δραστηριότητα ή συζήτηση) ή στοχαστικά (μέσω ενδοσκόπησης); 

5. Πώς οδηγούνται στην κατανόηση των νέων πληροφοριών: σειριακά (σε βήματα) ή 

ολιστικά (με μεγάλα άλματα, ολικά); 

 

Έτσι προκύπτουν πέντε κλίμακες μαθησιακού ύφους, καθεμία από τις οποίες έχει 

δύο διαστάσεις. Πρέπει να σημειωθεί πως οι κλίμακες αυτές αποτελούν συνεχή και σημασία 

έχει ο βαθμός προτίμησης του ατόμου σε κάθε διάσταση (ήπια, μέτρια ή ισχυρή προτίμηση). 

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για διχοτομικές κλίμακες, όπου το άτομο ανήκει ξεκάθαρα και 

απόλυτα είτε στη μία διάσταση είτε στην άλλη (Felder, 2010· Wirz, 2004). 

Αργότερα, ο Felder αφαίρεσε από το μοντέλο την κλίμακα  «επαγωγικός - 

παραγωγικός», αφενός διότι δεν μπορούσε να βρει έναν αξιόπιστο τρόπο για την 

αξιολόγησή της και αφετέρου, επειδή αν και συνήθως οι μαθητές προτιμούν τον παραγωγικό 

συλλογισμό, αυτός δεν είναι πάντα ο ενδεδειγμένος για την διευκόλυνση της μάθησης 

(Felder et al.,1998).  

Τοιουτοτρόπως, οι μαθησιακοί τύποι που προκύπτουν είναι οι εξής (Felder, 1993· 

Felder, 1996· Felder & Spurlin, 2005) (Πίνακας 1): 
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Πίνακας 1: Μαθησιακοί τύπου σύμφωνα με το μοντέλο των Felder – Silverman 

Ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που προτιμούν να προσλαμβάνουν οι μαθητές: 

Αισθητηριακός 

Προτιμά πληροφορίες που προσλαμβάνονται 

μέσω των αισθήσεων (οπτικές, ακουστικές, 

απτικές), έχει πρακτικό τρόπο σκέψης και 

θέλει τα προβλήματα με τα οποία ασχολείται 

να έχουν κάποια σχέση με την πραγματική 

ζωή, του αρέσει να μελετά γεγονότα και να 

πραγματοποιεί παρατηρήσεις, ενώ δεν του 

αρέσουν οι εκπλήξεις. Είναι υπομονετικός και 

προσεκτικός στη δουλειά του, αλλά μπορεί να 

είναι αργός. 

Διαισθητικός 

Προτιμά πληροφορίες που προκύπτουν 

εσωτερικά μέσω του στοχασμού, της μνήμης  

και της φαντασίας. Έχει αναπτυγμένη 

φαντασία, είναι καινοτόμος και προτιμά να 

ασχολείται με αφηρημένες ιδέες, θεωρίες και 

βαθύτερα νοήματα. Του αρέσει να ασχολείται 

με πληθώρα πραγμάτων, ακόμη και αν είναι 

πολύπλοκα, αλλά βαριέται τις πολλές 

λεπτομέρειες και τις επαναλήψεις. Είναι 

γρήγορος, αλλά συχνά απρόσεκτος. 

Ανάλογα με το μέσο πρόσληψης των αισθητηριακών πληροφοριών: 

Οπτικός 

Προτιμά να προσλαμβάνει τις πληροφορίες 

μέσω εικόνων, διαγραμμάτων, γραφημάτων, 

γραφικών αναπαραστάσεων. Δεν διατηρεί 

εύκολα στη μνήμη του πληροφορίες που του 

δίνονται μόνο προφορικά. 

Λεκτικός 

Προτιμά να προσλαμβάνει τις πληροφορίες 

μέσω του προφορικού ή γραπτού λόγου ή 

μέσω μαθηματικών παραστάσεων. 

Ανάλογα με τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών: 

Ενεργητικός 

Μαθαίνει καλύτερα όταν εφαρμόζει κάτι στην 

πράξη ή όταν ανταλλάσσει ιδέες με άλλους και 

του αρέσει να εργάζεται σε ομάδες. 

Στοχαστικός 

Επεξεργάζεται τις πληροφορίες εσωτερικά 

μέσω ενδοσκόπησης, προτιμά να σκεφτεί καλά 

κάτι πριν το δοκιμάσει στην πράξη, ενώ του 

αρέσει να δουλεύει μόνος του ή σε ζευγάρια. 
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Ανάλογα με τον τρόπο που οδηγούνται στην κατανόηση: 

Σειριακός 

Κατανοεί τις πληροφορίες σταδιακά, σε 

διαδοχικά και λογικά βήματα. Μπορεί να 

επιλύσει προβλήματα χωρίς να τα έχει 

καταλάβει εξολοκλήρου (από τη στιγμή που οι 

πληροφορίες που έχει κατανοήσει συνδέονται 

λογικά μεταξύ τους) και οι απαντήσεις του 

είναι συνήθως γραμμένες με κατανοητό τρόπο. 

Ενδέχεται να έχει κατανοήσει κάποιες 

συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα θέμα, 

αλλά όχι το  ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

ανήκει και να μην αντιλαμβάνεται τις πιθανές 

συσχετίσεις αυτού του θέματος με άλλα. 

Ολιστικός 

Κατανοεί τις πληροφορίες ολικά, 

πραγματοποιώντας μεγάλα λογικά άλματα 

(προσλαμβάνει τις πληροφορίες με σχεδόν 

τυχαίο τρόπο, χωρίς να βλέπει τις μεταξύ τους 

συνδέσεις, ώσπου ξαφνικά τις καταλαβαίνει). 

Για να μάθει κάτι νέο πρέπει να καταλάβει πώς 

αυτό συνδέεται με τις προηγούμενες γνώσεις 

του. Αν δεν αντιληφθεί εξολοκλήρου ένα θέμα 

δεν μπορεί να αποδώσει σε εργασίες και τεστ. 

Ωστόσο, μόλις το κατανοήσει μπορεί να 

αντιληφθεί ευρύτερες συσχετίσεις με άλλα 

θέματα. Μπορεί να επιλύσει γρήγορα 

περίπλοκα προβλήματα, αν τα έχει 

κατανοήσει, αλλά συχνά δεν μπορεί να 

εξηγήσει πώς έφτασε στη λύση.   

 

Όπως προαναφέρθηκε, το μοντέλο μαθησιακών υφών των Felder- Silverman έχει 

εμφανείς επιρροές από προγενέστερα. Όπως ο ίδιος ο Felder αναφέρει (Felder, 1998· Felder 

& Spurlin, 2005): 

• η κλίμακα «αισθητηριακός – διαισθητικός» συναντάται και στο Myers & Briggs 

Type Indicator (MBTI), 

•  η κλίμακα «οπτικός – λεκτικός» είναι επηρεασμένη από τον νευρογλωσσολογικό 

προγραμματισμό, τη θεωρία των τύπων (modality theory) και άλλες γνωστικές 

έρευνες σχετικά με την  επεξεργασία των πληροφοριών, 

•  η κλίμακα «επαγωγικός – παραγωγικός»  προέρχεται από διάφορες έρευνες στην 

γνωστική και παιδαγωγική ψυχολογία, 
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• η κλίμακα «ενεργητικός – στοχαστικός» προέρχεται από το μοντέλο του Kolb και την 

κατηγορία εξωστρεφής/ εσωστρεφής στο MBTI, 

•  η κλίμακα «σειριακός – ολιστικός» είναι επηρεασμένη από τους Silverman, Gregorc 

και Pask. 

 

Index of Learning Styles (ILS) 

Ο προσδιορισμός του μαθησιακού ύφους πραγματοποιείται μέσω του εργαλείου 

Index of Learning Styles (ILS), το οποίο κατασκευάστηκε από τους Soloman και Felder 

(1999).  

1.2.3 Συμβατότητα ή ασυμβατότητα μαθησιακού και διδακτικού ύφους 

Όπως ακριβώς υπάρχουν διάφορα μαθησιακά ύφη, ανάλογα με τον τρόπο με τον 

οποίο προτιμά να μαθαίνει ο εκάστοτε μαθητής, υπάρχουν και διαφορετικά διδακτικά ύφη, 

ανάλογα με τον τρόπο που διδάσκει ο κάθε εκπαιδευτικός. Το διδακτικό ύφος αναφέρεται 

στον τρόπο με τον οποίο ο/η εκπαιδευτικός συνηθίζει και προτιμά να διδάσκει νέες 

πληροφορίες και δεξιότητες στους μαθητές και στις μαθήτριές του (Peacock, 2001). 

Η συμβατότητα ή ασυμβατότητα του μαθησιακού ύφους των μαθητών με το 

διδακτικό ύφος των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

τι μαθαίνουν οι μαθητές στην τάξη (Felder & Silverman, 1988). Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα 

με έρευνες, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να μη λαμβάνουν υπόψη τα μαθησιακά ύφη των 

μαθητών τους κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, αλλά να διδάσκουν επηρεασμένοι, 

αφενός από τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι ίδιοι και αφετέρου από τον τρόπο που 

διδάχθηκαν όταν υπήρξαν μαθητές (Felder, 1993· Gilakjani, 2012· Hawk & Shah, 2007· 

Oleson & Hora, 2014· Owens, 2013). Αυτή η αναντιστοιχία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

οι μαθητές και οι μαθήτριες να θεωρούν το μάθημα βαρετό και να μην παρακολουθούν, να 
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έχουν χαμηλή επίδοση, να χάσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους 

(όσον αφορά την επίδοσή τους στα μαθήματα) (Felder & Silverman, 1988· Felder & Spurlin, 

2005). Αντίθετα, όταν τα μαθησιακά ύφη των μαθητών και μαθητριών είναι συμβατά με το 

διδακτικό ύφος του εκπαιδευτικού, τα παιδιά τείνουν να συγκρατούν για περισσότερο 

χρονικό διάστημα τις νέες πληροφορίες, να τις εφαρμόζουν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και να έχουν θετικότερη στάση προς το εκάστοτε μάθημα (Dunn et al., 

2009 ‧Felder, 1993).  

1.2.4 Εκπαιδευτικές προεκτάσεις θεωρίας μαθησιακών υφών 

Φυσικά, δεν είναι δυνατόν σε κάθε μάθημα ο εκπαιδευτικός να προσαρμόζει τη 

διδασκαλία του, ώστε να είναι συμβατή με καθένα από τα μαθησιακά ύφη όλων των 

μαθητών και μαθητριών του (με βάση το μοντέλο των Felder και Soloman, από τους 

διαφορετικούς συνδυασμούς των διαστάσεων προκύπτουν 16 διαφορετικά μαθησιακά ύφη). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Felder (1993) δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτό που πρέπει να 

επιδιώκει ο εκπαιδευτικός είναι η ισορροπία, δηλαδή, να προσαρμόζει το διδακτικό του 

ύφος έτσι, ώστε να συμβαδίζει κάποιες φορές με το μαθησιακό ύφος ορισμένων μαθητών 

και άλλες φορές με το μαθησιακό ύφος άλλων μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα 

μαθησιακά ύφη ευνοούνται για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, 

τις φορές που οι μαθητές διδάσκονται σύμφωνα με το δικό τους μαθησιακό ύφος, 

μεγιστοποιείται το μαθησιακό αποτέλεσμα και προωθείται η ανάπτυξη θετικής στάσης προς 

το αντικείμενο διδασκαλίας, ενώ όταν η διδασκαλία ευνοεί κάποιο άλλο μαθησιακό ύφος, 

τους δίνεται η ευκαιρία να εξασκήσουν και να ενδυναμώσουν τις λιγότερο αναπτυγμένες 

ικανότητές τους. 

 Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να συζητήσει με τους μαθητές και τις 

μαθήτριές του για τα μαθησιακά τους ύφη και να τους εξηγήσει πως κανένα μαθησιακό ύφος 

δεν είναι ανώτερο ή υποδεέστερο από κάποιο άλλο, ούτε αποτελεί ένδειξη για το τι είναι 



26 
 

ικανός να κάνει ο κάθε άνθρωπος (Felder & Spurlin, 2005).  Αν οι μαθητές και οι μαθήτριες 

γνωρίζουν το μαθησιακό τους ύφος και κατ’ επέκταση τις «δυνατότητες» και τις 

«αδυναμίες» τους, μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα τη διαδικασία της μάθησης, ώστε 

να μαθαίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα (Csapo & Hayen, 2006· Gilakjani, 2012). 

Επιπλέον, αν έχουν επίγνωση των μαθησιακών τους «αδυναμιών» μπορούν να εξασκηθούν 

περαιτέρω σε αυτές, ώστε να τις βελτιώσουν (Felder, 2010). Με αυτόν τον τρόπο 

αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της προσωπικής τους μάθησης, γίνονται αυτόνομοι, 

αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση και κίνητρα για μάθηση (Boström, 2011· Gilakjani, 

2012· Kazu, 2009). Επιπροσθέτως., σύμφωνα με τον Biggs (2014) όταν το άτομο γνωρίζει 

το μαθησιακό του ύφος γίνεται πιο αποτελεσματικό στην επίλυση προβλημάτων. 

Μακροπρόθεσμα, όσο πιο επιτυχημένος είναι κάποιος στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει, τόσο πιθανότερο είναι να  έχει τον έλεγχο της ζωής του. 

1.3 Θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών 

 Το 1904, ο υπουργός παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον Γάλλο ψυχολόγο Alfred 

Binet και μια ομάδα συναδέλφων του, να δημιουργήσουν ένα μέσο που θα ανιχνεύει ποιοι 

μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε κίνδυνο σχολικής αποτυχίας, ούτως 

ώστε να τους παραχθεί περαιτέρω υποστήριξη. Από τις προσπάθειές τους προέκυψε το 

πρώτο τεστ νοημοσύνης (Armstrong, 2018‧ Davis, Christodoulou, Seider & Gardner, 2011). 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις έρευνες του Άγγλου ψυχολόγου Charles Spearman 

στη γενική νοημοσύνη (general intelligence ή g) συνετέλεσαν, ώστε να επικρατήσει η 

αντίληψη ότι όλα τα είδη διανοητικών ικανοτήτων πηγάζουν από μία ενιαία ή γενική 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τη νοημοσύνη, η οποία μπορεί να μετρηθεί 

αντικειμενικά μέσω διάφορων τεστ (τα οποία έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή τα επόμενα χρόνια) 

και να δηλωθεί με έναν αριθμό ή σκορ «IQ» (Armstrong, 2018‧ Davis et al., 2011).  
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Περίπου 80 χρόνια αργότερα, ο Αμερικανός ψυχολόγος του Harvard, Howard 

Gardner αμφισβήτησε αυτή την κοινή και ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση  και εισήγαγε τη 

θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών (Armstrong, 2018‧ Stanford, 2003), υποστηρίζοντας 

ότι οι άνθρωποι επιδεικνύουν νοήμονα συμπεριφορά με ποικίλους τρόπους και σε 

διαφορετικές περιστάσεις (Αγαλιώτης, 2012). Επιπλέον, εξέφρασε αμφιβολίες για την 

εγκυρότητα των τεστ νοημοσύνης, καθώς όπως επισήμανε αποσπούν το άτομο από το 

φυσικό του μαθησιακό περιβάλλον και του ζητούν να εκτελέσει εργασίες που δεν έχει 

ξανασυναντήσει στη μαθησιακή του πορεία και πιθανόν να μην συναντήσει ποτέ στο μέλλον 

(Armstrong, 2018‧ Stanford, 2003). Αντιθέτως, ο Gardner υποστηρίζει πως η νοημοσύνη 

σχετίζεται με την ικανότητα του ανθρώπου να λύνει προβλήματα της καθημερινής ζωής και 

να παράγει προϊόντα που είναι χρήσιμα στο πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει 

(Armstrong, 2018‧ Stanford, 2003).  

Στο βιβλίο του, Frames of Mind, που πρωτοεκδόθηκε το 1983 αναφέρει πως 

υπάρχουν τουλάχιστον εφτά βασικές νοημοσύνες (λεκτική/γλωσσική, λογικομαθηματική, 

χωρική, σωματική/κιναισθητική, μουσική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική), οι οποίες 

αποτελούν ένα σύνολο σχετικά ανεξάρτητων, αλλά συνεργαζόμενων ομάδων γνωστικών 

ιδιοτήτων, που έχουν διακριτά χαρακτηριστικά και συνθέτουν το ξεχωριστό προφίλ 

δυνατοτήτων και αδυναμιών κάθε ανθρώπου, το οποίο δεν μπορεί να δηλωθεί ποσοτικά, 

αλλά μόνο να περιγραφεί ποιοτικά, κατόπιν παρατήρησης (Αγαλιώτης, 2012‧ Gardner, 

2011). Στη συνέχεια, προσέθεσε και μία όγδοη νοημοσύνη (τη φυσιοκρατική), ενώ 

σκεφτόταν και την πιθανότητα ύπαρξης ένατης (της υπαρξιακής) (Gardner, 1999).  

Μία ακόμη ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στη θεωρία του Gardner και στη Δυτική 

ψυχολογική θεωρία για τη νοημοσύνη εντοπίζεται και στην αντίληψη περί προέλευσης της 

νοημοσύνης (Davis et al., 2011). Ειδικότερα, πολλοί υποστηρικτές της θεωρίας της γενικής 

νοημοσύνης θεωρούσαν πως η νοημοσύνη αποτελεί ένα έμφυτο χαρακτηριστικό, με το 
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οποίο το άτομο γεννιέται και συνεπώς δεν μπορεί να το αλλάξει. Απεναντίας, σύμφωνα με 

τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, η νοημοσύνη συνίσταται από έναν συνδυασμό, 

αφενός έμφυτων δυνατοτήτων και αφετέρου ικανοτήτων που μπορούν να καλλιεργηθούν με 

πολλούς τρόπους, μέσω σχετικών εμπειριών (Davis et al., 2011). 

Η θεωρία του Gardner, αν και είναι πιθανότατα η πιο γνωστή, δεν είναι η μοναδική 

που αντιλαμβάνεται τη νοημοσύνη ως πλουραλιστική (Davis et al., 2011). Συγκεκριμένα, ο 

Thorndike θεωρούσε πως η νοημοσύνη είναι άθροισμα της αφηρημένης, της μηχανικής και 

της κοινωνικής νοημοσύνης‧ ο Thurnstone υποστήριζε πως η νοημοσύνη αποτελείται από 

εφτά πρωταρχικές ικανότητες‧ ο Guilford θεωρούσε πως απαρτίζεται από 150 διαφορετικές 

διανοητικές ικανότητες‧ ο Sternberg αναγνώριζε τρεις νοημοσύνες: την αναλυτική, τη 

δημιουργική και την πρακτική και ο Ceci αναφέρθηκε σε πολλαπλές γνωστικές ικανότητες 

που επιτρέπουν την κατάκτηση της γνώσης και την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ 

διάφορων ιδεών (Davis et al., 2011).  

Οι λόγοι που η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών είναι πιο διαδεδομένη, σε σχέση 

με τις προαναφερθείσες, εντοπίζονται αφενός στα αποδεικτικά στοιχεία πάνω στα οποία 

στηρίχθηκε ο Gardner και αφετέρου, στον ενθουσιασμό με τον οποίο την υποδέχθηκε η 

διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα (Davis et al., 2011). Τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε 

προέρχονται από έρευνες στον χώρο της εξελικτικής βιολογίας, της ανθρωπολογίας, της 

αναπτυξιακής και γνωστικής ψυχολογίας, της νευροψυχολογίας και της ψυχομετρικής 

(Barrington, 2004‧ Davis et al., 2011).  

1.3.1 Κριτήρια πολλαπλών νοημοσυνών 

Για τον προσδιορισμό των νοημοσυνών και τη διάκρισή τους από τα ταλέντα, τις 

κλίσεις ή τις ικανότητες, ο Gardner δημιούργησε ένα αυστηρό αξιολογικό σύστημα οκτώ 
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κριτηρίων, τα οποία πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να περιληφθεί μια νοημοσύνη στη 

λίστα του. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ακόλουθα (Armstrong, 2018· Davis et al., 2011):  

1. Η πιθανή απομόνωση μιας ικανότητας λόγω εγκεφαλικής βλάβης 

Ο Gardner ασχολήθηκε στις έρευνές του με άτομα που είχαν υποστεί κάποιου είδους 

εγκεφαλική βλάβη, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπίστωσε πως 

αυτές οι εγκεφαλικές αλλοιώσεις είχαν πλήξει μια συγκεκριμένη νοημοσύνη, αφήνοντας 

όλες τις υπόλοιπες ανεπηρέαστες. Για παράδειγμα, μια αλλοίωση στην περιοχή του Broca 

(στον αριστερό μετωπιαίο λοβό) μπορεί να έχει επηρεάσει τη γλωσσική νοημοσύνη και ως 

εκ τούτου, το άτομο να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην ομιλία, στο διάβασμα, στο 

γράψιμο αλλά να εξακολουθεί να μπορεί να τραγουδήσει, να εκτελέσει μαθηματικούς 

υπολογισμούς, να χορέψει, να εκφράσει τα συναισθήματά του και να έχει ενσυναίσθηση. 

Μια βλάβη στον κροταφικό λοβό (στο δεξί ημισφαίριο) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 

στη μουσική νοημοσύνη, ενώ μία άλλη στον μετωπιαίο λοβό να επηρεάσει την 

ενδοπροσωπική ή τη διαπροσωπική νοημοσύνη. 

2. Η ύπαρξη ατόμων με εξαιρετικές ικανότητες. 

Σύμφωνα με τον Gardner, για καθεμία από τις οχτώ νοημοσύνες υπάρχουν άτομα 

που εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, η εξαιρετική ανάπτυξη μιας 

νοημοσύνης γίνεται, συνήθως, εις βάρος των υπολοίπων. Ειδικότερα, άτομα που διαθέτουν 

ιδιαίτερα υψηλές ικανότητες σε μία νοημοσύνη, συχνά παρουσιάζουν ελλείματα στις 

υπόλοιπες. 

3. Η ύπαρξη εξελικτικής ιστορίας. 

Ο Gardner υποστηρίζει πως οι νοημοσύνες αφυπνίζονται μέσω της συμμετοχής του 

ατόμου σε κάποιου είδους σχετική δραστηριότητα, η οποία θεωρείται χρήσιμη στο 

πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και ότι η εξέλιξη του ατόμου στην εκάστοτε 
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δραστηριότητα ακολουθεί ένα αναπτυξιακό πρότυπο. Ειδικότερα, κάθε δραστηριότητα που 

στηρίζεται σε κάποια νοημοσύνη έχει τη δική της αναπτυξιακή πορεία, που αφορά τη 

χρονική στιγμή που εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία, τη στιγμή που φτάνει στην 

κορύφωση κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και τον τρόπο με τον οποίο παρακμάζει 

(γρήγορα ή σταδιακά), καθώς το άτομο μεγαλώνει.  

Για παράδειγμα, η μουσική σύνθεση φαίνεται να είναι μια δραστηριότητα στην 

οποία το άτομο μπορεί να φτάσει σε υψηλό επίπεδο ικανότητας, πολύ νωρίς στη ζωή του. 

Ο Mozart ξεκίνησε να συνθέτει όταν ήταν μόλις 4 ετών, συνέθεσε την πρώτη του συμφωνία 

στα 8 του χρόνια και στα 11 έγραψε την πρώτη του όπερα. Παράλληλα, πολλοί συνθέτες 

παρέμειναν ενεργοί και αφότου ξεπέρασαν την ηλικία των 80 ή 90 ετών, γεγονός που 

υποδεικνύει πως η ικανότητα στη μουσική σύνθεση φαίνεται να παραμένει σχετικά ισχυρή 

και σε προχωρημένη ηλικία. 

Στον αντίποδα, η υψηλή ικανότητα στα μαθηματικά φαίνεται να ακολουθεί 

διαφορετική αναπτυξιακή πορεία. Δεν παρουσιάζεται τόσο σύντομα στην παιδική ηλικία 

όσο η ικανότητα μουσικής σύνθεσης, αλλά φτάνει στο ύψιστο σημείο της ανάπτυξής της, 

σχετικά νωρίς. Πολλές σπουδαίες ανακαλύψεις στο χώρο των μαθηματικών και της 

επιστήμης πραγματοποιήθηκαν από εφήβους, όπως τον Blaise Pascal και τον Karl Friedrich 

Gauss, ενώ ο Albert Einstein και ο Isaac Newton έκαναν τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις 

τους στα μέσα περίπου της τρίτης δεκαετίας της ζωής τους. Λίγες είναι οι καινοτόμες ιδέες 

στο χώρο των μαθηματικών που έχουν συλληφθεί από άτομα άνω των 40 ετών. 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πως κάποιος μπορεί να γίνει επιτυχημένος 

συγγραφέας και αφού ξεπεράσει τα 40 ή 50 χρόνια της ζωής του. Η Toni Morrison, 

παραδείγματος χάριν, βραβευμένη με Νόμπελ λογοτεχνίας, εξέδωσε το πρώτο της 

μυθιστόρημα όταν ήταν περίπου 40 ετών. 
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4. Μια ευδιάκριτη αναπτυξιακή πορεία. 

Ο Gardner επισημαίνει πως οι ρίζες κάθε νοημοσύνης είναι βαθιά ενσωματωμένες 

στην εξελικτική πορεία του ανθρώπινου είδους ή και άλλων ειδών ακόμη νωρίτερα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μουσική νοημοσύνη, τις απαρχές τις οποίας 

συναντάμε στην κατασκευή των πρώτων μουσικών οργάνων από τον άνθρωπο, που έχουν 

έρθει στο φως μέσω αρχαιολογικών ανασκαφών, αλλά και στην ευρεία ποικιλία 

κελαηδισμάτων των πουλιών. 

Παράλληλα, πολύ σημαντικό κρίνεται και το ιστορικό πλαίσιο. Κάποιες 

νοημοσύνες, δηλαδή, θεωρούνταν πολύ χρησιμότερες σε παλαιότερες εποχές από ότι 

σήμερα. Η σωματική/κιναισθητική και η φυσιοκρατική νοημοσύνη, παραδείγματος χάριν, 

πιθανότατα έχαιραν μεγαλύτερης εκτίμησης 200 χρόνια πριν, καθώς η πλειοψηφία των 

ανθρώπων ζούσε σε αγροτικές περιοχές και οι ικανότητες στο κυνήγι, στο όργωμα, στο 

θέρισμα, στο χτίσιμο αχυρώνων θεωρούνταν πολύ σημαντικές. Αντίθετα, στη σύγχρονη 

εποχή η τεχνολογική επανάσταση κατέστησε πολύ χρήσιμα τα άτομα με ικανότητες 

σχετικές με τη λογικομαθηματική νοημοσύνη, ενώ φαίνεται να αυξάνεται η ανάγκη για 

άτομα με ανεπτυγμένη τη φυσιοκρατική νοημοσύνη, ώστε να βοηθήσουν στην προστασία 

του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

5. Η υποστήριξη από ψυχομετρικά ευρήματα. 

Παρότι υπέρμαχος των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης, ο Gardner υποστηρίζει 

πως πολλά από τα υπάρχοντα τυποποιημένα τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων (π.χ. το Wechsler  

Intelligence Scale for children) αποδεικνύουν την εγκυρότητα της θεωρίας των πολλαπλών 

νοημοσυνών (αν και με αυτά τα τεστ, όπως επισημαίνει, οι νοημοσύνες αξιολογούνται 

αποπλαισιωμένες από το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν). 
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6. Η υποστήριξη από πειραματικά ψυχολογικά έργα. 

Σύμφωνα με τον Gardner, οι ψυχολογικές έρευνες μπορούν να βοηθήσουν τους 

ερευνητές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η κάθε νοημοσύνη, απομονωμένη από τις 

υπόλοιπες. Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για τη μελέτη γνωστικών 

ικανοτήτων, όπως η μνήμη, η αντίληψη και η προσοχή διαπιστώθηκε πως η επίδοση του 

ατόμου σε καθεμία από αυτές τις ικανότητες δεν είναι ίδια για όλες τις νοημοσύνες. Για 

παράδειγμα, κάποιος μπορεί να θυμάται με μεγάλη ακρίβεια λέξεις, αλλά όχι πρόσωπα και 

κάποιος άλλος να διαθέτει οξεία αντίληψη μουσικών ήχων αλλά όχι λεκτικών. Συνεπώς, 

φαίνεται πως το άτομο μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικά επίπεδα επίδοσης ανά 

νοημοσύνη, στην ίδια γνωστική ικανότητα. 

7. Η ύπαρξη ενός προσδιορίσιμου πυρήνα λειτουργίας ή ενός συνόλου λειτουργιών σε 

κάθε νοημοσύνη. 

Παρομοιάζοντας τη νοημοσύνη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο Gardner 

αναφέρει πως όπως ο υπολογιστής διαθέτει ένα σύνολο λειτουργιών προκειμένου να 

εκτελέσει μια ενέργεια, έτσι και η κάθε νοημοσύνη χρειάζεται κάποιες βασικές λειτουργίες, 

ώστε να μπορέσει το άτομο να πραγματοποιήσει διάφορες δραστηριότητες. Παραδείγματος 

χάριν, βασικές λειτουργίες της μουσικής νοημοσύνης θεωρούνται η ευαισθησία στον τόνο 

και η ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ρυθμών.  

8. Η δυνατότητα κωδικοποίησης σε ένα συμβολικό σύστημα. 

Η ικανότητα κωδικοποίησης και κατανόησης συμβόλων αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους παράγοντες που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα είδη. Ο Gardner 

επισημαίνει πως καθεμία από τις νοημοσύνες που περιλαμβάνονται στη λίστα του διαθέτει 

ένα δικό της συμβολικό σύστημα. Για παράδειγμα, για τη γλωσσική νοημοσύνη σύμβολα 
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αποτελούν οι διάφορες γραπτές γλώσσες‧ για τη λογικομαθηματική, οι αριθμοί και οι 

γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. HTML) και για τη μουσική, οι νότες.  

1.3.2 Χαρακτηριστικά των 8 νοημοσυνών 

Οι οχτώ νοημοσύνες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, σύμφωνα με τον Gardner, 

είναι οι εξής (Αγαλιώτης, 2012· Armstrong, 2018‧ Barrington, 2004‧ Davis et al., 2011‧ 

Stanford, 2003): 

1. Η λεκτική / γλωσσική νοημοσύνη (verbal / linguistic intelligence) αναφέρεται στην 

ικανότητα παραγωγής λόγου και αποτελεσματικού χειρισμού λέξεων και γλωσσικών 

δομών (προφορικά ή γραπτά) σε μια ποικιλία περιστάσεων και με μια ποικιλία 

μορφών. Ακόμη, περιλαμβάνει την ικανότητα συμβολικής σκέψης και εκτέλεσης 

αφηρημένων συλλογισμών. 

2. Η λογικομαθηματική νοημοσύνη (logical-mathematical intelligence) εντοπίζεται 

στην ικανότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα με βάση τη λογική και να 

πραγματοποιεί επιτυχώς μαθηματικούς υπολογισμούς. Επιπλέον, σχετίζεται με 

δραστηριότητες όπως την εύρεση σχέσεων αιτίας - αποτελέσματος, τον εντοπισμό 

σταθερά επαναλαμβανόμενων μοτίβων και συμπεριφορών, την κατανόηση 

αφηρημένων εννοιών, τον έλεγχο υποθέσεων, την έκφραση δεδομένων με τη χρήση 

συμβόλων (π.χ. αριθμών). 

3. Η χωρική νοημοσύνη (spatial intelligence) περιλαμβάνει την ικανότητα της 

αντίληψης των διαστάσεων του χώρου, της νοητικής αναπαράστασης αντικειμένων 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες, του προσανατολισμού, της δημιουργίας εικόνων 

και της έκφρασης ιδεών με τη χρήση οπτικού υλικού (π.χ. γραφημάτων). 

4. Η σωματική / κιναισθητική νοημοσύνη (bodily / kinesthetic intelligence) 

στηρίζεται στην ικανότητα πρόσληψης και επεξεργασίας απτικών πληροφοριών, στη 
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χρήση ολόκληρου ή ορισμένων μερών του σώματος για την έκφραση ιδεών και 

συναισθημάτων ή για τη δημιουργία προϊόντων και στην ικανότητα χειρισμού 

εργαλείων. 

5. Η μουσική νοημοσύνη (musical intelligence) δείχνει την ικανότητα αντίληψης, 

διάκρισης και δημιουργίας ρυθμού ή μελωδίας, την ικανότητα εκτέλεσης και 

σύνθεσης μουσικών κομματιών και γενικότερα την ευαισθησία σε μη λεκτικούς 

ήχους (είτε προέρχονται από το περιβάλλον, είτε από την ανθρώπινη φωνή είτε από 

κάποιο μουσικό όργανο). 

6. Η διαπροσωπική νοημοσύνη (interpersonal intelligence) εντοπίζεται στην 

ικανότητα κατανόησης των προθέσεων, των κινήτρων, των επιθυμιών, των 

συναισθημάτων, των συμπεριφορών των άλλων ανθρώπων και στην ικανότητα 

αποτελεσματικής (λεκτικής ή μη) επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους, σε 

ποικίλες περιστάσεις. 

7. Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη (intrapersonal intelligence) αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει τον εαυτό του (τα συναισθήματα, τα κίνητρα, 

τις επιθυμίες, τα κριτήρια των επιλογών του, τους λόγους τήρησης ή μη κανόνων και 

αρχών) και να έχει μια ακριβή εικόνα για αυτόν (να γνωρίζει τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες του). 

8. Η φυσιοκρατική νοημοσύνη (naturalist intelligence) χαρακτηρίζεται από την 

ικανότητα αναγνώρισης και ταξινόμησης των διάφορων ειδών χλωρίδας και πανίδας 

και των φυσικών φαινομένων αλλά και από έντονο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά 

θέματα. 
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Ορισμένα σημεία κλειδιά της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών είναι τα ακόλουθα: 

• Κάθε άτομο διαθέτει και τις οχτώ νοημοσύνες και έχει ικανότητες σε καθεμία από 

αυτές (εκτός από περιπτώσεις ύπαρξης σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης). Η 

διαφοροποίηση, λοιπόν, έγκειται στο βαθμό λειτουργικότητας κάθε νοημοσύνης. 

Έτσι, δημιουργείται ένα προφίλ νοημοσυνών, μοναδικό για κάθε άτομο (Armstrong, 

2018‧ Barrington, 2004‧ Davis et al., 2011‧ Stanford, 2003). Κάποιοι φαίνεται να 

έχουν υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις 

νοημοσύνες, ενώ κάποιοι άλλοι φαίνεται να διαθέτουν μόνο τις στοιχειώδεις 

ικανότητες κάθε νοημοσύνης . Η πλειοψηφία των ανθρώπων, ωστόσο, βρίσκεται 

κάπου στη μέση‧ παρουσιάζουν, δηλαδή, υψηλή λειτουργικότητα σε κάποιες 

νοημοσύνες, μέτρια σε κάποιες άλλες και χαμηλή στις υπόλοιπες (Armstrong, 2018‧ 

Stanford, 2003). Οι μαθητές και οι μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες, συχνά, 

παρουσιάζουν ελλείμματα στην λεκτική/ γλωσσική ή στην λογικομαθηματική 

νοημοσύνη, στις οποίες δίνεται κατά κύριο λόγο έμφαση στο σχολείο (Stanford, 

2003). 

• Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν κάθε νοημοσύνη σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο, εφόσον τους παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη και 

ενθάρρυνση (Armstrong, 2018). 

• Καμία νοημοσύνη δεν μπορεί να παρατηρηθεί σε απομόνωση από τις υπόλοιπες 

(εκτός από σπάνιες περιπτώσεις π.χ. λόγω εγκεφαλικής βλάβης). Αντίθετα, οι 

νοημοσύνες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με πολυσύνθετους τρόπους και 

εκδηλώνονται, μέσω της επίδοσης του ατόμου στις δραστηριότητες που είναι 

διαθέσιμες και θεωρούνται χρήσιμες στο πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

ζει (Armstrong, 2018‧ Davis et al., 2011). 
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• Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είναι κάποιος έξυπνος σε καθεμία από τις νοημοσύνες. 

Για παράδειγμα, κάποιος που δεν μπορεί να διαβάσει, ενδέχεται να έχει αναπτυγμένη 

τη λεκτική/ γλωσσική νοημοσύνη, διότι διαθέτει πλούσιο προφορικό λεξιλόγιο 

(Armstrong, 2018). 

1.3.3 Η πιθανότητα ύπαρξης και άλλων νοημοσυνών 

Ο Gardner επισημαίνει πως το μοντέλο των οχτώ νοημοσυνών είναι «δοκιμαστικό». 

Κατόπιν περαιτέρω έρευνας και μελέτης ενδέχεται να αποδειχθεί πως κάποια από τις 

νοημοσύνες δεν πληροί κάποιο από τα οχτώ βασικά κριτήρια που έχει θέσει και συνεπώς να 

διαγραφεί από τη λίστα. Αντίστοιχα, ενδέχεται μελλοντικά να ταυτοποιηθεί και μια νέα 

νοημοσύνη (Armstrong, 2018).  

Ο ίδιος ο Gardner ερεύνησε την πιθανότητα ύπαρξης μιας ένατης νοημοσύνης, της 

υπαρξιακής, η οποία, όπως φάνηκε , δεν πληροί όλα τα κριτήρια. Άλλοι ερευνητές έχουν 

προτείνει κατά καιρούς άλλες νοημοσύνες που αφορούν: την πνευματικότητα, την ηθική, το 

χιούμορ, τη δημιουργικότητα, τη διαίσθηση, τη μαγειρική ικανότητα, την οσφρητική 

αντίληψη, την ικανότητα σύνθεσης των άλλων νοημοσυνών, την ικανότητα χειρισμού 

τεχνολογικών μέσων και την μηχανική ικανότητα. Προς το παρόν, καμία εκ των 

προαναφερθέντων δε φαίνεται να πληροί και τα οχτώ κριτήρια του Gardner (Armstrong, 

2018‧ Davis et al., 2011). 

1.3.4 Εκπαιδευτικές προεκτάσεις θεωρίας πολλαπλών νοημοσυνών 

Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών είναι μια φιλοσοφία ή στάση απέναντι στη 

μάθηση (Luo & Huang, 2019‧ Stanford, 2003), σύμφωνη με τις ιδέες του John Dewey για 

την προοδευτική εκπαίδευση και όχι ένα σύνολο προκαθορισμένων τεχνικών και 

στρατηγικών (Stanford, 2003).  
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Παραδοσιακά, το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει, κατά κύριο λόγο, έμφαση σε 

ικανότητες σχετικές με τη λεκτική/ γλωσσική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη, 

υποβαθμίζοντας τη σημασία των υπολοίπων (Campbell,Campbell & Dickinson, 1999‧ Davis 

et al., 2011). Συνακόλουθα, οι μαθητές και οι μαθήτριες που έχουν αναπτυγμένες σε 

μικρότερο βαθμό αυτές τις δύο νοημοσύνες  χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ενώ 

οι ικανότητές τους σε άλλους τομείς δεν εντοπίζονται και μένουν ανεκμετάλλευτες, τόσο 

από το εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και από την κοινωνία, γενικότερα (Campbell et al., 

1999). 

Οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις που απορρέουν από τη θεωρία των πολλαπλών 

νοημοσυνών αφορούν τη διεύρυνση των διδακτικών στρατηγικών, τη χρήση 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας και την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών και μαθητριών, καθώς και τη χρήση 

ποικίλων τρόπων αξιολόγησης των παιδιών (Stanford, 2003). Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι 

οι μαθητές είναι έξυπνοι με διαφορετικούς τρόπους, θα πρέπει να διδάσκονται με ένα 

πρόγραμμα σπουδών που προωθεί τη συμπερίληψη (Hulme & Allcock, 2010).  

Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, μαθητές και μαθήτριες με χαμηλή μαθησιακή 

επίδοση και έλλειψη κινήτρων σημείωσαν βελτίωση στην ακαδημαϊκή τους επίδοση 

(Campbell, 1992‧ Janes, Koutsopanagos, Mason, & Villaranda, 2000‧ Noble, 2004‧ 

Özdermir, Güneysu & Tekkaya, 2006, όπως αναφέρεται σε Davis et al., 2011‧ Mettetal, 

Jordan & Harper, 1997), αύξηση των κινήτρων και της θέλησης για μάθηση (Campbell, 

1992‧ Freedman, 2015) και βαθύτερη κατανόηση του υπό μελέτη θέματος (Emig, 1997, 

όπως αναφέρεται σε Davis et al., 2011), κατόπιν παρακολούθησης διδακτικών 

παρεμβάσεων, βασισμένων στις αρχές της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών. Επιπλέον, 

αντίστοιχες παρεμβάσεις φαίνεται να επηρέασαν θετικά μαθητές και μαθήτριες με 

προβλήματα συμπεριφοράς (Campbell, 1992‧ Highland, McNally & Peart, 1999) και 
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μαθησιακές δυσκολίες (Kornhaber, 2004‧ Noble, 2004‧ Yezil & Korkmaz, 2010, όπως 

αναφέρεται σε Kennedy-Murray, 2016).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια σχολική τάξη που διέπεται από τις αρχές της 

θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών, έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτόν ενός δασκάλου 

μιας «παραδοσιακής» τάξης.  Ειδικότερα, στην παραδοσιακή τάξη ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει συνήθως το μάθημα υπό τη μορφή διάλεξης, στέκεται όρθιος στο μπροστινό 

μέρος της αίθουσας, γράφει στον πίνακα και κάνει ερωτήσεις στα παιδιά, σχετικά με το υπό 

μελέτη θέμα. Στον αντίποδα, σε μια τάξη βασισμένη στη θεωρία των πολλαπλών 

νοημοσυνών, ο εκπαιδευτικός εναλλάσσει τη μέθοδο παρουσίασης του μαθήματος (π.χ. από 

λεκτική σε χωρική και έπειτα σε μουσική κ.ο.κ.) και συνδυάζει με δημιουργικό τρόπο 

στοιχεία από διάφορες νοημοσύνες, ώστε η διδασκαλία του να απευθύνεται για κάποιο 

χρονικό διάστημα, κάθε μέρα, στις πιο αναπτυγμένες νοημοσύνες κάθε παιδιού. Με αυτόν 

τον τρόπο, ευνοούνται ανά διαστήματα όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες (Arulselvi, 

2018‧ Stanford, 2003). 

1.4 Η σχέση της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών με τη θεωρία των μαθησιακών 

υφών 

Ο Gardner διαφοροποιεί τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών από αυτή των 

μαθησιακών υφών, επισημαίνοντας ότι το ύφος αναφέρεται σε έναν γενικό τρόπο, με βάση 

τον οποίο το άτομο προσεγγίζει την εκτέλεση διάφορων γνωστικών έργων, ανεξαρτήτως 

περιεχομένου. Αντίθετα, η νοημοσύνη αναφέρεται σε ικανότητες που σχετίζονται με 

συγκεκριμένο περιεχόμενο (Armstrong, 2018‧ Davis et al., 2011). Θα μπορούσε να ειπωθεί 

πως οι δύο θεωρίες αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς η μία (θεωρία των πολλαπλών 

νοημοσυνών) σχετίζεται με τον προσδιορισμό των μαθησιακών προτιμήσεων των παιδιών 

με βάση το είδος των πληροφοριών και η άλλη (θεωρία μαθησιακών υφών) με βάση τις 

συνθήκες επεξεργασίας τους (Αγαλιώτης, 2012). 
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1.5 Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος με βάση τη θεωρία των μαθησιακών υφών 

και των πολλαπλών νοημοσυνών  

 Δεδομένου ότι η γλώσσα αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας και διαπροσωπικών 

σχέσεων, πρωταρχικός στόχος του γλωσσικού μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς/ές 

τους μαθητές και τις μαθήτριες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τόσο τον γραπτό, όσο 

και τον προφορικό λόγο, σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις. Έτσι, λοιπόν, η 

κατανόηση και η παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων αναδεικνύεται ως βασικός 

στόχος της διδασκαλίας (Αϊδίνης, 2012). Επιπλέον, η γλώσσα αποτελεί τον κύριο τρόπο 

μετάδοσης πληροφοριών στη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου και κατά συνέπεια, 

η καλλιέργειά της διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις των μαθητών και 

μαθητριών σε όλα τα μαθήματα. Συνεπώς, το γλωσσικό μάθημα θεωρείται υψίστης 

σημασίας (Νημά, 2004).  

 Η διαδικασία της ανάγνωσης είναι κυρίως οπτική, διότι οι μαθητές πρέπει να δουν 

τις λέξεις που υπάρχουν στο κείμενο, ούτως ώστε να κατανοήσουν το νόημά του. Επιπλέον, 

εκτός από την αναγνώριση των λέξεων, η αναγνωστική διαδικασία και ειδικότερα, η 

αναγνωστική κατανόηση προϋποθέτει την ικανότητα δημιουργίας νοητικών εικόνων και 

μοντέλων, γεγονός που δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες που μαθαίνουν καλύτερα μέσω ακουστικών, κιναισθητικών ή απτικών 

ερεθισμάτων (Williams, 2010). Συνεπώς, είναι καθήκον του εκπαιδευτικού να τροποποιήσει 

τη διδασκαλία του, ώστε να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να επιτύχουν. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση που κάποιο παιδί δυσκολεύεται να δημιουργήσει νοητικές εικόνες όταν διαβάζει, 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει εικονογραφημένα βιβλία, ώστε να το βοηθήσει 

να καταλάβει πώς να δημιουργεί τις εικόνες και έπειτα να του ζητήσει να ζωγραφίσει εικόνες 

που να αναπαριστούν όσα διάβασε (Wilhelm, 2004, όπως αναφέρεται σε Williams, 2010). 
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 Αποτελέσματα ερευνών υποδεικνύουν πως κατόπιν παρακολούθησης μιας 

διδασκαλίας βασισμένης στη θεωρία των μαθησιακών υφών, οι επιδόσεις των μαθητών και 

μαθητριών στο γλωσσικό μάθημα αυξήθηκαν (Spires, 1983, όπως αναφέρεται σε Williams, 

2010‧ Geoghegan, 1996) και τα παιδιά άρχισαν να το απολαμβάνουν περισσότερο (Simpson 

& Yunfel, 2004). Θετική επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών, στο μάθημα της γλώσσας 

είχαν και παρεμβάσεις βασισμένες στη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών (Pane & 

Salmon, 2011, όπως αναφέρεται σε Kennedy-Murray, 2016) καθώς και παρεμβάσεις 

βασισμένες στην πολυαισθητηριακή διδασκαλία (που περιλάμβανε οπτικά, ακουστικά, 

κιναισθητικά, απτικά ερεθίσματα) (Clemons, 1990, όπως αναφέρεται σε Williams, 2010‧ 

Burton, 2009). 

 Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας του γλωσσικού 

μαθήματος οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους, τους διαφορετικούς τρόπους με τους 

οποίους προτιμούν να μαθαίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες τους και να διδάσκουν ισορροπημένα, απευθυνόμενοι ανά διαστήματα σε όλα τα 

μαθησιακά ύφη και τα προφίλ νοημοσυνών των παιδιών (Felder, 1993‧ Stanford, 2003).  

1.6 Η σημασία των διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

 Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια υποκατηγορία των Ήπιων 

Εκπαιδευτικών Αναγκών. Ο όρος «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες» αναφέρεται στους 

μαθητές και στις μαθήτριες που παρουσιάζουν σχετικά μικρής έκτασης αποκλίσεις, 

συγκριτικά με τους «τυπικούς μαθητές» (Αγαλιώτης & Όμπασης, 2016) και περιλαμβάνει 

τέσσερις υποκατηγορίες: την ήπια νοητική αναπηρία, τις συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές, τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Αγαλιώτης, Πλατσίδου 

& Καρτασίδου, 2011).  
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Τα παιδιά αυτά μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους, σε σχέση με τους «τυπικούς 

μαθητές» και χρήζουν διαφορετικής και εξατομικευμένης αντιμετώπισης από τον 

εκπαιδευτικό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Παντελιάδου, 2011). Για να λάβει τις 

κατάλληλες διδακτικές αποφάσεις, αναφορικά με την ανεύρεση των τρόπων διδασκαλίας 

που ταιριάζουν στον εκάστοτε μαθητή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προβεί σε εκπαιδευτική 

αξιολόγηση (Αγαλιώτης, 2012). Έτσι, θα διαπιστώσει ποιες είναι οι δυνατότητες και οι 

αδυναμίες του παιδιού και θα σχεδιάσει αναλόγως τη διδασκαλία του.  

Πολύ σημαντική κρίνεται και η διερεύνηση του μαθησιακού ύφος των μαθητών 

αυτών, δεδομένου ότι συνήθως, δεν είναι τόσο ευρύ και ευέλικτο, όσο των υπόλοιπων 

«τυπικών» συμμαθητών τους. Το ίδιο ισχύει και για το προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών. Αν 

και οι περισσότεροι μαθητές έχουν επαρκώς ανεπτυγμένες αρκετές από τις νοημοσύνες τους 

και συνεπώς είναι σε θέση να προσαρμόζονται στον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, 

τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες διαθέτουν συνήθως ένα στενό προφίλ νοημοσυνών. 

Συνακόλουθα, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός διδάσκει μονίμως με τρόπο που δεν 

ταιριάζει στο δικό τους προφίλ, τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης 

και προσαρμογής (Αγαλιώτης, 2012).  

Επιπροσθέτως, οι μαθητές και οι μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν, συνήθως, ελλείμματα στη γλωσσική και στη λογικομαθηματική νοημοσύνη, 

αλλά διαθέτουν δυνατότητες και ταλέντα σε άλλες (Stanford, 2003). Δεδομένου, όμως, ότι 

το πρόγραμμα σπουδών των σύγχρονων σχολείων δίνει κατά κύριο λόγο έμφαση στις δύο 

προαναφερθείσες νοημοσύνες (Campbell et al., 1999‧ Davis et al., 2011‧ Gunst, 2004‧ 

Stanford, 2003), τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αδυνατώντας να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ οι ικανότητές τους 

μένουν ανεκμετάλλευτες (Campbell et al., 1999‧ Stanford, 2003).  
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Ως επακόλουθο, οι μαθητές αυτοί, συνήθως, έχουν χαμηλές επιδόσεις και φαίνεται 

να αποτυγχάνουν στη μαθησιακή διαδικασία. Συχνά απογοητεύονται, έχουν άγχος, χάνουν 

την αυτοπεποίθηση στις ικανότητές τους και τα κίνητρά τους για μάθηση, ενώ ενδέχεται να 

παρουσιάσουν και προβλήματα συμπεριφοράς (Felder & Silverman, 1988· Felder & Spurlin, 

2005‧ Κανδαράκης, 2004, όπως αναφέρεται σε Παπασλάνη, 2018). 

 Για την αποφυγή των παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν οι 

εκπαιδευτικοί πως οι προσωπικές τους μαθησιακές προτιμήσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν 

τις διδακτικές τους επιλογές, καθώς δεν μαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. 

Αντιθέτως, η επιλογή των διδακτικών πρακτικών θα πρέπει να πραγματοποιείται με 

γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των μαθητριών τους, 

στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

(Davis & Florian, 2004‧ Tomlinson, 2000).  

Επιπλέον, ο Armstrong (2018) υποστηρίζει πως προτού ο εκπαιδευτικός εφαρμόσει 

οποιοδήποτε μαθησιακό μοντέλο στην τάξη, θα πρέπει να το εφαρμόσει στον εαυτό του. 

Συνεπώς, για να συμπεριλάβει τη θεωρία των μαθησιακών υφών ή των πολλαπλών 

νοημοσυνών στη διδασκαλία του, πρέπει πρώτα να διαπιστώσει ποιο είναι το δικό του 

μαθησιακό ύφος και προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών. Αυτή η επίγνωση από τη μεριά του 

εκπαιδευτικού αποτελεί στοιχείο της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Serin, Serin, Yavuz & 

Muhammedzade, 2009‧ Shearer, 2004). 

1.7 Επισκόπηση ερευνών αναφορικά με τα μαθησιακά ύφη των εκπαιδευτικών και τις 

διδακτικές τους επιλογές 

Ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τα μαθησιακά ύφη των μαθητών και μαθητριών 

έχουν επισημάνει τα οφέλη της προσαρμογής του μαθήματος στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

προτιμήσεις τους. Εν ολίγοις, όταν το διδακτικό ύφος του εκπαιδευτικού συμπίπτει με το 
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μαθησιακό ύφος των μαθητών και μαθητριών φαίνεται να διευκολύνεται και να ενισχύεται 

η μαθησιακή διαδικασία (Felder & Silverman, 1988‧ Felder, 1993). Ωστόσο, μετά από 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φάνηκε πως δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος το ενδεχόμενο 

το διδακτικό ύφος του εκπαιδευτικού να επηρεάζεται από το προσωπικό μαθησιακό του 

ύφος‧ να διδάσκει δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνει.  

Μία από τις λιγοστές και παλαιότερες έρευνες αναφορικά με το μαθησιακό ύφος των 

εκπαιδευτικών και τις διδακτικές τους επιλογές είναι αυτή των Galbraith και Sanders (1987), 

οι οποίοι εξέτασαν αν το μαθησιακό ύφος 138 εκπαιδευτικών των ΗΠΑ επηρεάζει το 

διδακτικό τους ύφος. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης ανάμεσα 

στις δύο μεταβλητές, που υποδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν την τάση 

να διδάσκουν με τον τρόπο που οι ίδιοι μαθαίνουν. 

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Bantwini (2015) εξέτασε την επιρροή του μαθησιακού 

ύφους 108 καθηγητών φυσικής, που δίδασκαν σε Δημοτικά σχολεία της Νότιας Αφρικής, 

στις διδακτικές τους πρακτικές. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων (Index of Learning Styles των Felder και Silverman, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα έρευνα) και μέσω παρατήρησης. Τα ευρήματα έδειξαν 

πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προτιμά την οπτική, την ενεργητική, τη σειριακή και 

τη διαισθητική διάσταση του μαθησιακού ύφους, ωστόσο, δεν φάνηκε οι προτιμήσεις τους 

να επηρεάζουν τον τρόπο διδασκαλίας τους. 

Στον ελληνικό χώρο, η Παπασλάνη (2018) στα πλαίσια της διπλωματικής της 

εργασίας διερεύνησε τη συσχέτιση των μαθησιακών υφών 212 Ελλήνων φιλολόγων με τις 

διδακτικές τους επιλογές για τη διδασκαλία μαθητών και μαθητριών με ήπιες μαθησιακές 

δυσκολίες. Από την έρευνα προέκυψε πως τα επικρατέστερα μαθησιακά ύφη των 

συμμετεχόντων ήταν το αισθητηριακό, το οπτικό, το ενεργητικό και το σειριακό και πως σε 
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ορισμένες περιπτώσεις (οι συσχετίσεις δεν εντοπίζονται σε όλη την έκταση των επιλογών), 

το μαθησιακό ύφος των εκπαιδευτικών επηρεάζει τις διδακτικές τους επιλογές. 

1.8 Επισκόπηση ερευνών αναφορικά με το προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών και 

τις διδακτικές τους επιλογές 

Κατόπιν επισκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας παρατηρήθηκε πως οι λιγοστές 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί με θέμα την επίδραση του προφίλ νοημοσυνών των 

εκπαιδευτικών στις διδακτικές τους επιλογές δεν καταλήγουν σε ένα κοινό και ευρέως 

αποδεκτό συμπέρασμα και συνεπώς, το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Συγκεκριμένα, ο Chan (2003) ασχολήθηκε με τον βαθμό στον οποίο οι 

αυτοαξιολογήσεις 96 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται στην 

Κίνα συνάδουν με ένα διαφοροποιημένο προφίλ νοημοσυνών και στη συνέχεια, με τη 

συσχέτιση του προφίλ νοημοσυνών τους με τις εκπαιδευτικές τους αρμοδιότητες. Από τα 

αποτελέσματα προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν υψηλότερα τις ικανότητές 

τους στις νοημοσύνες που σχετίζονται με την προσωπικότητα (ενδοπροσωπική, 

διαπροσωπική) και χαμηλότερα αυτές που αναφέρονται στην χωρική και στην κιναισθητική 

νοημοσύνη. Επίσης, παρατηρήθηκε πως οι φιλόλογοι βαθμολογούσαν υψηλά τις ικανότητές 

τους στη γλωσσική νοημοσύνη, οι καθηγητές μαθηματικών ή φυσικής τις ικανότητές τους 

στη λογικομαθηματική και χωρική νοημοσύνη, ενώ οι γυμναστές, οι καθηγητές εικαστικών 

και μουσικής τις ικανότητές τους στην κιναισθητική, στη χωρική και στην μουσική 

νοημοσύνη. 

Ο Gunst (2004) σε έρευνα που διεξήγαγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με 622 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαπίστωσε πως οι συμμετέχοντες φαίνονταν να 

έχουν επίγνωση των κυρίαρχων νοημοσυνών τους και να επιλέγουν, κατά τη διδασκαλία 

τους, στρατηγικές και μεθόδους που ταίριαζαν σε αυτές. 
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Η έρευνα των Serin et al. (2009), που πραγματοποιήθηκε σε 245 εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονταν σε σχολεία της Τουρκίας και της Κύπρου, 

ανέδειξε την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της χωρικής, της φυσιοκρατικής και της 

ενδοπροσωπικής νοημοσύνης και των αντίστοιχων διδακτικών στρατηγικών. 

Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι Sulaiman, Abdurahman & Rahim (2010), με δείγμα 

174 καθηγητές μαθηματικών και φυσικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μαλαισίας, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στη λογικομαθηματική και τη γλωσσική-

λεκτική νοημοσύνη και τις αντίστοιχες διδακτικές στρατηγικές. Επιπλέον, αξίζει να 

σημειωθεί πως τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

λογικομαθηματικής νοημοσύνης και των δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 

διαπροσωπική νοημοσύνη, ενώ οι εκπαιδευτικοί σπάνια επέλεγαν δραστηριότητες σχετικές 

με τη μουσική νοημοσύνη. 

Ο Ghamrawi (2014) σε έρευνα που πραγματοποίησε στον Λίβανο, με συμμετέχοντες 

8 καθηγητές Αγγλικών, χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων για τη συλλογή των δεδομένων 

(ερωτηματολόγια, παρατήρηση, συνεντεύξεις) διαπίστωσε πως το προφίλ πολλαπλών 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών συσχετιζόταν με τις διδακτικές τους επιλογές. Ωστόσο, 

δεδομένου του μεγέθους του δείγματος τα αποτελέσματα είναι μη γενικεύσιμα.  

 Στην έρευνα που διενήργησε η Perez (2015) στις Φιλιππίνες φάνηκε πως υπάρχει 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στο προφίλ νοημοσυνών εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

μαθηματικά (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και στις διδακτικές τους επιλογές. Οι 

εκπαιδευτικοί, δηλαδή, που συμμετείχαν στην έρευνα φάνηκε πως διδάσκουν σύμφωνα με 

τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν. Το δείγμα, όμως, ήταν πολύ περιορισμένο (10 άτομα) 

και συνεπώς τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν. 
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Οι Dolati & Tahrini (2017) εξέτασαν αν το προφίλ νοημοσυνών 30 Ιρανών 

καθηγητών Αγγλικών επηρεάζει τους τύπους δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν στις 

τάξεις τους και διαπίστωσαν πως οι εκπαιδευτικοί που είχαν κυρίαρχη τη λογικομαθηματική 

νοημοσύνη έκαναν και αντίστοιχες διδακτικές επιλογές, ενώ οι εκπαιδευτικοί που είχαν 

άλλες νοημοσύνες κυρίαρχες δε φάνηκε να επηρεάζονται σημαντικά από αυτές. Πρέπει να 

σημειωθεί, ωστόσο, πως και σε αυτήν την περίπτωση, δεδομένου του αρκετά περιορισμένου 

αριθμού του δείγματος, τα αποτελέσματα είναι μη γενικεύσιμα.  

Οι Luo και Huang (2019) εξέτασαν το προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών 67 

καθηγητών αγγλικής φιλολογίας, που εργάζονταν σε σχολεία των Η.Π.Α. και τον βαθμό 

στον οποίο αυτό επηρεάζει τις διδακτικές τους επιλογές. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν κυρίως δραστηριότητες που αντιστοιχούν 

στη γλωσσική, στην ενδοπροσωπική και στη διαπροσωπική νοημοσύνη, ενώ δε βρέθηκε 

κάποια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο προσωπικό τους προφίλ νοημοσυνών και στις 

διδακτικές τους επιλογές. 

Στην Ελλάδα, η Κλειτσιώτη (2011) στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας 

διαπίστωσε την ύπαρξη συσχέτισης (αν και δεν ήταν απόλυτη) ανάμεσα στο προφίλ 

νοημοσυνών 146 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις διδακτικές τους 

επιλογές, στο γλωσσικό μάθημα και συγκεκριμένα, στη διδασκαλία της γραμματικής. 

Επίσης, αναδείχθηκε μια γενική τάση των εκπαιδευτικών να επιλέγουν γλωσσικού και 

λογικομαθηματικού τύπου δραστηριότητες. 
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1.9 Σκοπός της Έρευνας- Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδειχθεί αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα 

στο προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών και το μαθησιακό ύφος των εκπαιδευτικών και στις 

διδακτικές τους επιλογές, όσον αφορά την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, στη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1. Ποια είναι τα συνήθη μαθησιακά ύφη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

2. Ποια είναι τα κυρίαρχα προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

3. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο μαθησιακό ύφος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και στις διδακτικές τους επιλογές, όσον αφορά τη διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; 

4. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις διδακτικές τους επιλογές, όσον αφορά τη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες; 

 

Οι υποθέσεις τις έρευνας που προκύπτουν είναι οι εξής: 

• Μηδενικές υποθέσεις: 

1. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μαθησιακών υφών των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διδακτικών τους επιλογών, όσον αφορά τη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. 

2. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διδακτικών τους επιλογών, όσον 
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αφορά τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 

• Εναλλακτικές υποθέσεις: 

1. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μαθησιακών υφών των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διδακτικών τους επιλογών, όσον αφορά τη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. 

2. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διδακτικών τους επιλογών, όσον αφορά τη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. 
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Κεφάλαιο 2 

Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Ερευνητικός σχεδιασμός 

 Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στην κατηγορία των ποσοτικών περιγραφικών 

ερευνών, οι οποίες στοχεύουν στη συστηματική καταγραφή και διερεύνηση ενός 

φαινομένου, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα στο περιβάλλον αλλά και στην εύρεση γενικών 

τάσεων και ενδεχόμενων συσχετίσεων ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεταβλητές 

(Παρασκευόπουλος, 1993). Μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων (που συχνά γίνεται με τη 

χρήση ερωτηματολογίου) ακολουθεί η στατιστική ανάλυση, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

και η σύγκρισή τους με τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών. Η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων θα πρέπει, φυσικά, να γίνεται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία από 

την πλευρά του ερευνητή (Creswell, 2011). 

2.2 Συμμετέχοντες 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 171 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, 

134 γυναίκες (78,4%) και 37 άνδρες (21,6%) (Γράφημα 1), που εργάζονται σε σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας 

και Φλώρινας και έχουν διδάξει σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Όπως φαίνεται οι γυναίκες κυριαρχούν στο δείγμα. 
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Γράφημα 1: Φύλο συμμετεχόντων 

 

 Ως προς την ηλικία υπήρχε μία σχετική ισοκατανομή, καθώς οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί (56) ήταν ως 30 ετών (32,7%), 46 ήταν 41-50 ετών (26,9%), 35 ήταν 31-40 

ετών (20,5%) και 34 ήταν άνω των 50 ετών (19,9%) (Γράφημα 2). 
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 Στην ερώτηση σχετικά με τα έτη διδακτικής εμπειρίας στη γενική αγωγή απάντησαν 

οι 116 συμμετέχοντες, ενώ 55 δεν απάντησαν. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι (37) είχαν 

16-25 έτη διδακτικής εμπειρίας στη γενική αγωγή (31,9%), 29 είχαν ως 5 έτη (25,0%), 27 

είχαν τουλάχιστον 6-15 έτη (23,3%), ενώ 23 είχαν 26-35 έτη (19,8%) (Γράφημα 3). 

 

Γράφημα 3: Έτη διδακτικής εμπειρίας στη γενική αγωγή 

 Στην ερώτηση σχετικά με τα έτη διδακτικής εμπειρίας στην ειδική αγωγή 

(παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης) απάντησαν οι 109 συμμετέχοντες, ενώ 62 δεν 

απάντησαν. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι (49) είχαν ως 5 έτη διδακτικής εμπειρίας 

στην ειδική αγωγή (63,3%), 27 είχαν ως 6-15 έτη (24,8%), 7 είχαν 26-35 έτη (6,4%), ενώ 6 

είχαν 16-25 έτη (5,5%) (Γράφημα 4). 
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Γράφημα 4: Έτη διδακτικής εμπειρίας στην ειδική αγωγή (παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης) 

Επίσης, στην ερώτηση σχετικά με τα έτη διδακτικής εμπειρίας με παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη (εκπαιδευτικός γενικής τάξης / παράλληλης 

στήριξης) ή σε τμήμα ένταξης, απάντησαν και οι 171 συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (115) είχαν ως 5 έτη διδακτικής εμπειρίας 

(67,3%), 35 είχαν 6-15 έτη (20,5%), 13 είχαν 16-25 έτη (7,6%), ενώ 8 είχαν 26-35 έτη 

(4,6%) (Γράφημα 5).  
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Γράφημα 5: Έτη διδακτικής εμπειρίας με παιδιά με παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη 

(εκπαιδευτικός γενικής τάξης / παράλληλης στήριξης) ή σε τμήμα ένταξης 

Ως προς τους τίτλους σπουδών, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (110) είχε πτυχίο 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (64,3%), ενώ 54 (31,6%) είχαν πτυχίο 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας και μόλις 32 (18,7%) είχαν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος 

Ειδικής Αγωγής. Επιπλέον, ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές, 81 (47,4%) συμμετέχοντες 

είχαν φοιτήσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή Διδασκαλείο. Πιο συγκεκριμένα, 42 

(24,6%) είχαν μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, 34 (19,9%) είχαν μεταπτυχιακό σε άλλο 

αντικείμενο, ενώ 23 (13,5%) είχαν αποφοιτήσει από Διδασκαλείο. Επίσης, μόνο 4 

συμμετέχοντες (2,3%) κατείχαν διδακτορικό και αυτό σε αντικείμενο διαφορετικό της 

Ειδικής Αγωγής (Πίνακας 2 και Γράφημα 6). Υπενθυμίζεται ότι στην ερώτηση αυτή 

επιτρέπονταν πολλαπλές απαντήσεις, οπότε στον συγκεκριμένο πίνακα αναφέρεται η 

συχνότητα των απαντήσεων και τα ποσοστά επί του συνόλου των 171 συμμετεχόντων, που 

απάντησαν στην ερώτηση για τους τίτλους σπουδών τους. 
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Πίνακας 2: Τίτλοι σπουδών 

Σπουδές Τίτλος Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Βασικό πτυχίο 

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 54 31,6% 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 110 64,3% 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 32 18,7% 

Μεταπτυχιακό 

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή 42 24,6% 

Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 34 19,9% 

Διδασκαλείο 23 13,5% 

Διδακτορικό 

Διδακτορικό στην Ειδική Αγωγή 0 0% 

Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 4 2,3% 

Σύνολο 299 174,9% 

 

Γράφημα 6: Τίτλοι σπουδών 
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συμπλήρωσαν την διάρκεια της επιμόρφωσης, η οποία αφορούσε επιμόρφωση ετήσιας 

διάρκειας. 

Πίνακας 3: Παρακολούθηση επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή (λχ σεμινάρια) 

Επιμόρφωση Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Ναι 29 17 

Όχι 142 83 

Σύνολο 171 100 

 

2.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα 

αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από τρία μέρη. Ένα εισαγωγικό σημείωμα που 

απευθύνεται στους συμμετέχοντες προηγείται των ερωτήσεων και τους ενημερώνει σχετικά 

με το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται η παρούσα έρευνα, τον σκοπό της και τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όσοι και όσες θα συμμετάσχουν. Επίσης, 

διευκρινίζεται ο όρος «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» για την αποφυγή παρερμηνεύσεων 

και επισημαίνεται πως θα τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Τέλος, παρέχονται τα 

στοιχεία επικοινωνίας της ερευνήτριας, για την περίπτωση που οι συμμετέχοντες 

χρειαστούν κάποια διευκρίνιση κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 Το πρώτο μέρος (Α μέρος) του ερωτηματολογίου αφορά τα δημογραφικά στοιχεία 

των συμμετεχόντων. Στις πέντε ερωτήσεις που περιλαμβάνει, οι συμμετέχοντες καλούνται 

να δηλώσουν το φύλο, την ηλικία τους, τη διδακτική τους εμπειρία τόσο στη γενική όσο και 

στην ειδική αγωγή (παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης), τη διδακτική τους εμπειρία με 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και το είδος των σπουδών τους 

(προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές, διδασκαλείο ή και κάποια άλλη επιπλέον 

επιμόρφωση στην ειδική αγωγή). 
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Ακολουθεί το δεύτερο μέρος (Β μέρος) του ερωτηματολογίου, το οποίο σχετίζεται 

με την ανίχνευση του προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών (Β1) και των μαθησιακών υφών (Β2) 

των εκπαιδευτικών. Για τη διερεύνηση του προφίλ νοημοσυνών χρησιμοποιήθηκαν οι 

«Κατάλογοι χαρακτηριστικών για τη σκιαγράφηση του προφίλ νοημοσύνης του 

εκπαιδευτικού» που προτείνονται από τον Αγαλιώτη (2012) και βασίζονται στις προτάσεις 

των Armstrong και Connell. Οι κατάλογοι συμβαδίζουν με τις απόψεις του Gardner (1999), 

εισηγητή της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών, σχετικά με τη σκιαγράφηση του προφίλ 

νοημοσυνών όχι μέσω σταθμισμένων εργαλείων, αλλά μέσω αυτοαναφορών και 

παρατήρησης της καθημερινής συμπεριφοράς των ατόμων. Πρόκειται για οχτώ καταλόγους 

(ένας για καθεμία από τις νοημοσύνες) καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει δέκα 

δηλώσεις. Ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει τις δηλώσεις που τον αντιπροσωπεύουν 

απόλυτα.  

Αν και οι κατάλογοι αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως ποιοτικά έχουν προταθεί 

ορισμένοι τρόποι για την ποσοτική αξιοποίησή τους. Ειδικότερα, η Connel (2005, όπως 

αναφέρεται σε Αγαλιώτη, 2012)  προτείνει για κάθε δήλωση που τσεκάρει ο ερωτώμενος να 

παίρνει από έναν βαθμό και στη συνέχεια, το άθροισμα των βαθμών κάθε νοημοσύνης να 

πολλαπλασιάζεται με το δέκα. Το γινόμενο που προκύπτει αποτελεί το σκορ του 

ερωτώμενου στη συγκεκριμένη νοημοσύνη. Κατά αυτόν τον τρόπο, γινόμενα μεταξύ του 60 

και του 100 υποδεικνύουν ισχυρές προτιμήσεις ή καλά αναπτυγμένες νοημοσύνες, τα 

γινόμενα 40 και 50 φανερώνουν μέτριες προτιμήσεις ή μέτρια αναπτυγμένες νοημοσύνες 

και γινόμενα από 0 έως 30 δηλώνουν ασθενείς προτιμήσεις ή ανεπαρκώς αναπτυγμένες 

νοημοσύνες.  

Η μεγάλη έκταση του ερωτηματολογίου θεωρήθηκε πως ενδέχεται να αποτελέσει 

αποτρεπτικό παράγοντα για τη συμπλήρωσή του, καθώς οι συμμετέχοντες ίσως αρνηθούν 

να το συμπληρώσουν εξαρχής ή κουραστούν συμπληρώνοντάς το, με αποτέλεσμα να 
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απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις βιαστικά, χωρίς να τις σκεφτούν. Έτσι, σε μια προσπάθεια 

μείωσης της έκτασής του, αποφασίστηκε να αφαιρεθούν τρεις δηλώσεις (η 7η, η 9η, και η 

10η δήλωση) από κάθε έναν από τους οχτώ καταλόγους χαρακτηριστικών για τη 

σκιαγράφηση του προφίλ νοημοσύνης των εκπαιδευτικών. Σε κάθε νοημοσύνη, λοιπόν, 

αντιστοιχούν πλέον εφτά δηλώσεις και τα σκορ των ερωτώμενων υπολογίζονται ως εξής: τα 

γινόμενα 60 και 70 φανερώνουν ισχυρές προτιμήσεις ή καλά αναπτυγμένες νοημοσύνες, τα 

γινόμενα 40 και 50 φανερώνουν μέτριες προτιμήσεις ή μέτρια αναπτυγμένες νοημοσύνες 

και γινόμενα από 0 έως 30 δηλώνουν ασθενείς προτιμήσεις ή ανεπαρκώς αναπτυγμένες 

νοημοσύνες. 

Στη συνέχεια, για την ανίχνευση των μαθησιακών υφών των εκπαιδευτικών 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο «Δείκτης μαθησιακού στυλ» (Index of Learning 

Style) των  Soloman & Felder (1999), το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα 

ελληνικά από την Παπασλάνη (2018), στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας. Το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 44 ερωτήσεις διπλής επιλογής (11 για καθεμία από τις 4 

κλίμακες μαθησιακού ύφους). Καθεμία από τις τέσσερις κλίμακες περιλαμβάνει δύο 

διαστάσεις. Οι ερωτώμενοι καλούνται να επιλέξουν για κάθε ερώτηση, την απάντηση που 

τους εκφράζει περισσότερο. Οι δύο πιθανές απαντήσεις αντιστοιχούν στις δύο διαστάσεις 

της εκάστοτε κλίμακας μαθησιακού ύφους.  

Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε κάθε κλίμακα είναι οι εξής: 

• ενεργητικός (active) – στοχαστικός (reflective): 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 

• αισθητηριακός (sensing) – διαισθητικός (intuitive): 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 

38, 42 

• οπτικός (visual) – λεκτικός (verbal): 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 

• ολιστικός (global) - σειριακός (sequential): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 
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Οι απαντήσεις των ερωτώμενων στη συνέχεια αθροίζονται, σύμφωνα με τις οδηγίες 

των Soloman & Felder (1999) και έτσι προκύπτει ένα σκορ για καθεμία από τις διαστάσεις 

μαθησιακού ύφους. Οι ερωτώμενοι που έχουν σκορ 1-3 θεωρείται πως έχουν ασθενή 

προτίμηση στην εκάστοτε διάσταση, το σκορ 5-7 δηλώνει μέτρια προτίμηση και το σκορ 9-

11 φανερώνει ισχυρή προτίμηση. 

Το τρίτο μέρος (Γ μέρος) του ερωτηματολογίου αφορά τις διδακτικές επιλογές των 

εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια, σε συνεργασία με 

τον επιβλέποντα καθηγητή, κύριο Ιωάννη Αγαλιώτη. Περιλαμβάνει ένα αφηγηματικό 

κείμενο («Ξ… όπως ξιφίας») από το Ανθολόγιο Α΄ και Β΄ Δημοτικού, το οποίο 

τροποποιήθηκε από την ερευνήτρια, προκειμένου να μειωθεί η έκτασή του και 16 διδακτικές 

προτάσεις για τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης του συγκεκριμένου κειμένου. 

Οι οχτώ πρώτες προτάσεις (Γ1) αντιστοιχούν στις οχτώ διαστάσεις μαθησιακού ύφους (βλ. 

Πίνακα 4) και οι υπόλοιπες (Γ2) στις οχτώ νοημοσύνες (βλ. Πίνακα 5). Ο ερωτώμενος 

καλείται να δηλώσει το βαθμό προτίμησής του σε κάθε μία από τις διδακτικές προτάσεις, 

επιλέγοντας από μία πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert, την απάντηση που τον εκφράζει 

περισσότερο («δεν θα την επέλεγα ποτέ», «θα την επέλεγα σπάνια», «δεν ξέρω αν θα την 

επέλεγα», «θα την επέλεγα συχνά», «θα την επέλεγα πάντα»).  

Οι διδακτικές προτάσεις διαμορφώθηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά και τις 

προτιμήσεις των ατόμων κάθε διάστασης  μαθησιακού ύφους και κάθε νοημοσύνης και των 

αντίστοιχων τρόπων διδασκαλίας που προτείνονται από τη βιβλιογραφία (Armstrong, 2018· 

Felder, 1993· Felder, 1996· Felder & Silverman, 1988‧ Felder & Soloman, 2000‧ Graf, Viola, 

Leo & Kinshuk, 2007· Hawk & Shah, 2007· Kaliská, 2012· Martin, 2017‧ Platsidou & 

Metallidou, 2009· Stanford, 2003‧ Wirz, 2004· Πλατσίδου & Ζαγόρα, 2006). 
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Πίνακας 4: Αντιστοίχιση διδακτικών προτάσεων με μαθησιακά ύφη 

Διδακτική πρόταση Μαθησιακό ύφος 

1 λεκτικό 

2 οπτικό 

3 ολιστικό 

4 σειριακό 

5 ενεργητικό 

6 στοχαστικό 

7 αισθητηριακό 

8 διαισθητικό 

                                                       

Πίνακας 5: Αντιστοίχιση διδακτικών προτάσεων με πολλαπλές νοημοσύνες 

Διδακτική πρόταση Νοημοσύνη 

1 λεκτική 

2 λογικομαθηματική 

3 χωρική 

4 κιναισθητική 

5 μουσική 

6 διαπροσωπική 

7 ενδοπροσωπική 

8 φυσιοκρατική 

 

2.4 Αξιοπιστία - Εγκυρότητα εργαλείου 

Η αξιοπιστία ενός εργαλείου μέτρησης ορίζεται ως ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας 

και συνέπειάς του και εκφράζει κατά πόσο το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να 

παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε παρόμοιο δείγμα ή στο ίδιο, μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα (Cohen, Manion & Morrison, 2008‧ Roberts & Priest, 2006). Ο έλεγχος της 

αξιοπιστίας πραγματοποιείται, συνήθως, με τη χρήση συντελεστών συσχέτισης, όπως είναι 

ο δείκτης Cronbach Alpha (α) (Roberts & Priest, 2006). Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε 

ο δείκτης Guttman’s Lambda-2, διότι είναι πιο «εύρωστος» όταν τα εργαλεία είναι σύνθετα 

και δεν υποεκτιμά την αξιοπιστία του ερωτηματολογίου (Guttman, 1945‧ Osburn, 2000, 

όπως αναφέρεται σε Παπασλάνη, 2018).  
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Όσον αφορά τις τιμές που μπορεί να πάρει ισχύουν τα ίδια με τον δείκτη Cronbach 

α (van Uden, Ritzen, & Pieters, 2014). Ειδικότερα, οι τιμές μπορεί να είναι από 0 έως 1. 

Όσο πιο κοντά στη μονάδα βρίσκεται ο δείκτης, τόσο υψηλότερη και η εσωτερική συνάφεια 

των στοιχείων του ερωτηματολογίου (Gliem & Gliem, 2003). Όταν ο Guttman’sLambda-2 

> 0,9 θεωρείται άριστος, όταν ο Guttman’sLambda-2 > 0,8 κρίνεται καλός, όταν ο 

Guttman’sLambda-2 > 0,7 χαρακτηρίζεται αποδεκτός, όταν ο Guttman’sLambda-2> 0,6 

είναι αμφισβητήσιμος, όταν ο Guttman’sLambda-2 > 0,5 θεωρείται φτωχός και όταν ο 

Guttman’sLambda-2 < 0,5 κρίνεται μη αποδεκτός (George και Mallery, 2003, όπως 

αναφέρεται σε Gliem & Gliem, 2003). Στην περίπτωση, ωστόσο, που αυτό που μετρά το 

εργαλείο αναφέρεται σε προτιμήσεις και στάσεις, ο Tuckman (1999) προτείνει ως 

ικανοποιητική τιμή του δείκτη το 0,5 και άνω. 

2.4.1 Ενότητα μαθησιακού ύφους 

Η Β1 ενότητα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα 

αφορά την ανίχνευση του μαθησιακού ύφους, με βάση το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο 

“Index of Learning Styles” (ILS) των Soloman & Felder (1999). Από αυτό προκύπτουν 

τέσσερις κλίμακες μαθησιακού ύφους, όπου η κάθε μια περιλαμβάνει δυο διαστάσεις. Σε 

κάθε κλίμακα μαθησιακού ύφους αντιστοιχούν 11 ερωτήσεις. Όπως φαίνεται και στον 

Πίνακα 6, υπολογίστηκε ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας Guttman’s Lambda-2 για καθεμία 

από τις τέσσερις κλίμακες μαθησιακού ύφους, αλλά και για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου. 

Στην κλίμακα ενεργητικός – στοχαστικός ο δείκτης Guttman’s Lambda-2 = 0,473, 

στην κλίμακα αισθητηριακός – διαισθητικός ο Guttman’s Lambda-2 = 0,634, στην κλίμακα 

οπτικός – λεκτικός ο Guttman’s Lambda-2 = 0,626 και στην κλίμακα σειριακός – ολιστικός 

ο Guttman’s Lambda-2 = 0,505. Στις τρεις από τις τέσσερις κλίμακες, λοιπόν, η τιμή του 
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δείκτη είναι υψηλότερη του 0,5. Ο δείκτης Guttman’s Lambda-2 για το σύνολο του 

ερωτηματολογίου για την ανίχνευση του μαθησιακού ύφους είναι 0,738.  

Πίνακας 6: Αποτελέσματα δείκτη Guttman’s Lambda-2 για τη Β1 ενότητα του ερωτηματολογίου 

Μαθησιακό ύφος (Β1) Συντελεστής 

Guttman’s λ2 

1. ενεργητικός - στοχαστικός: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 0,473 

2. αισθητηριακός - διαισθητικός: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 0,634 

3. οπτικός- λεκτικός: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 0,626 

4. σειριακός - ολιστικός: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 0,505 

Συνολικά 0,738 

 

 Αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας του ILS κρίνουν πως πρόκειται για ένα εργαλείο με ικανοποιητική εσωτερική 

συνάφεια, καθώς ο συντελεστής α του Cronbach είχε τιμή υψηλότερη από 0,5 [που 

θεωρείται ικανοποιητική τιμή από τον Tuckman (1999) σε έρευνες που αφορούν στάσεις 

και προτιμήσεις] σε τέσσερις από τις πέντε έρευνες (Litzinger et al., 2007‧ Livesay et al., 

2002, όπως αναφέρεται στο Felder & Spurlin, 2005· Spurlin, 2002, όπως αναφέρεται στο 

Felder & Spurlin, 2005· Zywno, 2003), ενώ στην πέμπτη (Van Zwanenberg, Wilkinson & 

Anderson,  2000) η τιμή του α ήταν υψηλότερη σε όλες τις διαστάσεις του εργαλείου, εκτός 

από τη «σειριακός-ολιστικός».  

Οι Litzinger et al. (2007) που βρήκαν υψηλότερο δείκτη αξιοπιστίας, σε σχέση με 

τους υπόλοιπους ερευνητές επισημαίνουν ότι για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα θα 

πρέπει οι έρευνες να έχουν παρόμοιο μέγεθος δείγματος, δεδομένου ότι η αξιοπιστία 

σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό συμμετεχόντων της εκάστοτε έρευνας. Η έρευνα των 

Litzinger et al. (2007) και του Zywno (2003) που είχαν 448 και 557 συμμετέχοντες 

αντίστοιχα, παρήγαγαν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Μάλιστα, ο δείκτης του Cronbach σε 
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αυτές τις δύο έρευνες ήταν υψηλότερος από τις προηγούμενες που διενεργήθηκαν με 

μικρότερο δείγμα. 

 Όσον αφορά τη χρήση του εργαλείου σε ελληνικό δείγμα, οι Platsidou και 

Metallidou (2009)  μελέτησαν τις ψυχομετρικές ιδιότητες του συγκεκριμένου εργαλείου, 

αφού πρώτα το μετέφρασαν στα ελληνικά. Στην έρευνά τους, ο δείκτης Cronbach’s α πήρε 

τιμές άνω του 0,5 (που όπως προαναφέρθηκε θεωρείται ικανοποιητική τιμή σε έρευνες που 

εξετάζουν στάσεις και προτιμήσεις) σε δύο κλίμακες (κλίμακα αισθητηριακός– 

διαισθητικός α = 0,62 , κλίμακα οπτικός – λεκτικός α = 0,51) και χαμηλότερες του 0,5 στις 

άλλες δύο (κλίμακα ενεργητικός – στοχαστικός α= 0,45 , κλίμακα ολιστικός – σειριακός α 

= 0,45). Οι ερευνήτριες επισημαίνουν ότι πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες σε 

ελληνικό δείγμα για τη μελέτη της εσωτερικής συνάφειας του ILS και πως η μετάφραση του 

εργαλείου ίσως να συνετέλεσε στην ελάττωση του δείκτη εσωτερικής συνοχής του.  

Η Παπασλάνη (2018) στη διπλωματική της εργασία χρησιμοποίησε το δείκτη  

Guttman’s Lambda-2 για να ελέγξει την αξιοπιστία της μεταφρασμένης εκδοχής του ILS. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως για δύο από τις κλίμακες ο Guttman’s Lambda-2 πήρε τιμές 

άνω του 0,5 (κλίμακα αισθητηριακός - διαισθητικός λ = 0,623 και κλίμακα  οπτικός - 

λεκτικός λ = 0,634), ενώ για τις άλλες δύο κάτω του 0,5 (κλίμακα ενεργητικός - στοχαστικός 

λ = 0,461 και κλίμακα σειριακός - ολιστικός λ = 0,360).  

Παρατηρήθηκε, λοιπόν, πως και στις δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 

ελληνικό δείγμα με τη μεταφρασμένη εκδοχή του ILS, στις κλίμακες ενεργητικός – 

στοχαστικός και σειριακός – ολιστικός, ο δείκτης εσωτερικής συνάφειας είχε τιμές κάτω 

του 0,5. Στην παρούσα έρευνα, ωστόσο, η τιμή του Guttman’s Lambda-2 για την κλίμακα 

σειριακός – ολιστικός είναι 0,505 (αποδεκτή τιμή). Επίσης, η τιμή του Guttman’s Lambda-

2 για την κλίμακα ενεργητικός – στοχαστικός, αν και δεν ξεπερνάει το 0,5 είναι ελαφρώς 

υψηλότερη (λ = 0,473) από τις τιμές που παρατηρήθηκαν στις άλλες δύο έρευνες. 
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Αναφορικά με την εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) του 

ILS, τα αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην 

Ελλάδα υποδεικνύουν την ύπαρξη εγκυρότητας σύγκλισης και διάκρισης και επιβεβαιώνουν  

πως το εργαλείο μετράει όντως αυτό που ισχυρίζεται ότι μετράει (Felder & Spurlin, 2005‧ 

Platsidou & Metallidou, 2009). 

2.4.2 Ενότητα προφίλ νοημοσυνών 

Η Β2 ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά την ανίχνευση του προφίλ πολλαπλών 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών. Οι νοημοσύνες είναι 8 και σε καθεμία αντιστοιχούν 7 

προτάσεις. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7 υπολογίστηκε ο δείκτης εσωτερικής συνοχής 

Guttman’s Lambda-2 για καθεμία αλλά και για το σύνολο των νοημοσυνών. 

 Στις περισσότερες από τις νοημοσύνες η τιμή του Guttman’s Lambda-2  ήταν 

υψηλότερη του 0,5. Συγκεκριμένα, στη λογικομαθηματική λ = 0,589, στην χωρική λ = 0,501, 

στην κιναισθητική λ = 0,505, στη μουσική λ = 0,678, στην ενδοπροσωπική λ = 0,648 και 

στη φυσιοκρατική λ = 0,537. Στις άλλες δύο νοημοσύνες, ωστόσο, η τιμή του Guttman’s 

Lambda-2 ήταν χαμηλότερη του 0,5. Στη γλωσσική λ = 0,134 και στη διαπροσωπική λ = 

0,480. Για το σύνολο των νοημοσυνών, η τιμή του δείκτη Guttman’s Lambda-2 είναι 0,822 

> 0,5. 

Πίνακας 7: Αποτελέσματα δείκτη Guttman’s Lambda-2 για τη Β2 ενότητα του ερωτηματολογίου 

Προφίλ νοημοσυνών (Β2) Συντελεστής 

Guttman’s λ2 

1. Στην γλωσσική νοημοσύνη αναφέρονται οι προτάσεις: 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49 0,134 

2. Στην λογικομαθηματική: 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50 0,589 

3. Στην χωρική: 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 0,501 

4. Στην κιναισθητική: 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52 0,505 

5. Στη μουσική: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 0,678 

6. Στη διαπροσωπική: 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 0,480 

7. Στην ενδοπροσωπική: 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 0,648 

8. Στη φυσιοκρατική: 8,16, 24, 32, 40, 48, 56 0,537 

Συνολικά 0,822 
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2.4.3 Ενότητα διδακτικών επιλογών 

 Οι ενότητες Γ1 και Γ2 του ερωτηματολογίου αφορούν τη διερεύνηση των 

διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών. Ο δείκτης Guttman’s Lambda-2 υπολογίστηκε 

ξεχωριστά για κάθε ενότητα, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει 8 διδακτικές πρακτικές. 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο δείκτης Guttman’s Lambda-2 ήταν υψηλότερος του 0,5. 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 8, στην ενότητα Γ1  λ = 0,519 και στην ενότητα 

Γ2  λ= 0,734. 

Πίνακας 8: Αποτελέσματα δείκτη Guttman’s Lambda-2 για τις ενότητες Γ1 & Γ2 του ερωτηματολογίου 

Διδακτικές πρακτικές (Γ1, Γ2) Συντελεστής 

Guttman’s λ2 

Η Γ1 ενότητα περιλαμβάνει 8 διδακτικές πρακτικές που αντιστοιχούν στα 8 μαθησιακά 

ύφη. 

0,519 

Η Γ2 ενότητα περιλαμβάνει 8 διδακτικές πρακτικές που αντιστοιχούν στις 8 

νοημοσύνες 

0,734 

 

Όσον αφορά την εγκυρότητα του περιεχομένου του εργαλείου, αυτή διασφαλίζεται, 

καθώς οι θεματικοί άξονες των ερωτήσεων του Γ μέρους του (που συντάχθηκε από την 

ερευνήτρια) προέκυψαν κατόπιν συζήτησης με ειδικούς για το θέμα, όπως είναι ο επιβλέπων 

καθηγητής της έρευνας, κύριος Ιωάννης Αγαλιώτης (Creswell, 2016). Επιπλέον, η 

εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής του διασφαλίζεται και από την διεξαγωγή 

πιλοτικής έρευνας, καθώς αυτή συντελεί στον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν 

«προβληματικών» ερωτήσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρερμηνείες ή και 

«λάθος» απαντήσεις (Creswell, 2016). Συγκεκριμένα, η σύντομη πιλοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε με έξι εκπαιδευτικούς αποκάλυψε μικρής έκτασης προβλήματα που 

αφορούσαν τη διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων, τα οποία στη συνέχεια διορθώθηκαν. 

2.5 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την συλλογή των δεδομένων ήταν η συμπλήρωση 

ανώνυμου ερωτηματολογίου, αποτελούμενου από 121 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αρχικά 
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πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα σε έξι εκπαιδευτικούς, με βάση τα αποτελέσματα 

της οποίας έγιναν κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις στη διατύπωση ορισμένων 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

και έχουν διδακτική εμπειρία με μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

Η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά την 

περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2019 στους νομούς της Θεσσαλονίκης, της Φλώρινας και της 

Αιτωλοακαρνανίας. Η επιλογή των νομών έγινε με κριτήριο την εύκολη πρόσβαση της 

ερευνήτριας στα σχολεία αυτά, ώστε να καταστεί ευκολότερη η συγκέντρωση των 

απαραίτητων δεδομένων· συνεπώς η δειγματοληψία θεωρείται βολική. Παράλληλα, το 

ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε και σε ηλεκτρονική μορφή (Google Forms) και στάλθηκε 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε εκπαιδευτικούς. Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου έγινε είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά και η διάρκειά της κυμαινόταν 

μεταξύ 20-30 λεπτών. Τελικά συγκεντρώθηκαν 184 ερωτηματολόγια, από τα οποία, όμως, 

αφαιρέθηκαν 13, λόγω ελλείψεων. Το τελικό δείγμα της έρευνας, λοιπόν,  ανέρχεται στα 

171 άτομα.   

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Στη συνέχεια, καταγράφηκαν τα δεδομένα της έρευνας και τα 

αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε πίνακες, προκειμένου να καταστούν πιο κατανοητά και 

ευκρινή. 

2.6 Ανάλυση δεδομένων  

Για την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με τα ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό SPSS v.17. Για το Α μέρος του 

ερωτηματολογίου, το οποίο αναφέρεται στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 
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πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Δημιουργήθηκαν πίνακες κατανομής 

συχνοτήτων, ραβδογράμματα και γραφήματα πίτας για την αποτύπωση των δεδομένων. 

 Για το Β και το Γ μέρος του ερωτηματολογίου, που αφορούν τη διερεύνηση των 

μαθησιακών προτιμήσεων και των διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών αλλά και  την 

εύρεση μιας πιθανής συσχέτισης μεταξύ τους, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική 

(δημιουργήθηκαν πίνακες συχνοτήτων αναφορικά με τα κυρίαρχα μαθησιακά ύφη και 

προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών) και επαγωγική στατιστική (χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για τη διερεύνηση της στατιστικής σημαντικότητας 

της συσχέτισης των μαθησιακών και των διδακτικών επιλογών).  

Για όλους τους ελέγχους υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α = 0,05. Αυτό σημαίνει πως αν η τιμή p ≤ 0,05, η πιθανότητα στήριξης της 

μηδενικής υπόθεσης είναι μικρή, άρα απορρίπτεται. Συνεπώς, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών (Ζαχαροπούλου,1998).  
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Κεφάλαιο 3 

Αποτελέσματα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν μέσω των 

ερωτηματολογίων και καταγράφονται κάποιες χρήσιμες αρχικές παρατηρήσεις. 

Συγκεκριμένα, παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά και οι έλεγχοι συσχέτισης, 

οργανωμένα ανά ερευνητικό ερώτημα. 

Επισημαίνεται ότι λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού ελέγχων συσχέτισης, στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα των ελέγχων που σχετίζονται με 

στατιστικά σημαντικά ευρήματα, ενώ τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ελέγχων 

παρατίθενται στο παράρτημα (Παράρτημα Β: Έλεγχοι Συσχέτισης). 

3.1 Ερευνητικό ερώτημα 1: Ποια είναι τα συνήθη μαθησιακά ύφη των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

Στην ενότητα Β1 του ερωτηματολογίου επιχειρείται η ανίχνευση του μαθησιακού 

ύφους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω 44 ερωτήσεων. Σε καθεμία από τις τέσσερις 

κλίμακες μαθησιακού ύφους, όπου η κάθε μια περιλαμβάνει δυο διαστάσεις, αντιστοιχούν 

11 ερωτήσεις. Οι κλίμακες με τις διαστάσεις τους είναι: 1) ενεργητικός (active) – 

στοχαστικός (reflective), 2) αισθητηριακός (sensing) – διαισθητικός (intuitive), 3) οπτικός 

(visual) – λεκτικός (verbal) και 4) σειριακός (sequential) – ολιστικός (global). Σε κάθε 

ερώτηση η πρώτη απάντηση αντιστοιχεί στην πρώτη διάσταση της εκάστοτε κλίμακας και 

η δεύτερη απάντηση στη δεύτερη διάσταση. Οι απαντήσεις αθροίζονται έχοντας ένα σκορ 

για κάθε διάσταση μαθησιακού ύφους, το οποίο δηλώνει το βαθμό – ένταση που η 

συγκεκριμένη διάσταση μαθησιακού ύφους προτιμάται από τον ερωτώμενο. Σύμφωνα με 

τους Soloman & Felder (1999) τα άτομα που συγκεντρώνουν σε κάθε διάσταση μαθησιακού 

ύφους σκορ:  
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• 1-3: έχουν ασθενή – ήπια προτίμηση σε κάποια/ες διαστάσεις, οπότε δεν έχουν σαφή 

προτίμηση μεταξύ των διαστάσεων της κλίμακας αυτής 

• 5-7: έχουν μέτριας ισχύος προτίμηση σε κάποια/ες διαστάσεις της κλίμακας, και 

συνεπώς μαθαίνουν ευκολότερα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που είναι ευνοϊκό 

προς αυτή/ες τις διαστάσεις 

• 9-11: έχουν ισχυρή προτίμηση προς κάποια/ες διαστάσεις μαθησιακού ύφους. 

Για την κλίμακα μαθησιακού ύφους ενεργητικός – στοχαστικός (active – reflective), 

οι 49 συμμετέχοντες (28,7%) είναι ενεργητικοί (active), οι 14 (8,2%) είναι στοχαστικοί 

(reflective), ενώ 108 (63,1%) δεν έχουν σαφή προτίμηση μεταξύ των δύο διαστάσεων της 

κλίμακας (Πίνακας 9). 

Πίνακας 9: Κλίμακα μαθησιακού ύφους: ενεργητικός – στοχαστικός (active – reflective) 

Κλίμακα: ενεργητικός – στοχαστικός Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Ενεργητικός (active) 49 28,7 

Στοχαστικός (reflective) 14 8,2 

Χωρίς σαφή προτίμηση 108 63,1 

Σύνολο 171 100% 

Για την κλίμακα μαθησιακού ύφους αισθητηριακός – διαισθητικός (sensing – 

intuitive), οι 63 συμμετέχοντες (36,8%) είναι αισθητηριακοί (sensing), οι 17 (10%) είναι 

διαισθητικοί (intuitive), ενώ 91 (53,2%) δεν έχουν σαφή προτίμηση μεταξύ των δύο 

διαστάσεων της κλίμακας (Πίνακας 10). 
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Πίνακας 10: Κλίμακα μαθησιακού ύφους: αισθητηριακός – διαισθητικός (sensing – intuitive) 

Κλίμακα: αισθητηριακός – διαισθητικός Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Αισθητηριακός (sensing) 63 36,8 

Διαισθητικός (intuitive) 17 10,0 

Χωρίς σαφή προτίμηση 91 53,2 

Σύνολο 171 100% 

Για την κλίμακα μαθησιακού ύφους οπτικός – λεκτικός (visual – verbal), οι 84 

συμμετέχοντες (49,1%) είναι οπτικοί (visual), οι 10 (5,9%) είναι λεκτικοί (verbal), ενώ 77 

(45%) δεν έχουν σαφή προτίμηση μεταξύ των δύο διαστάσεων της κλίμακας (Πίνακας 11). 

Πίνακας 11: Κλίμακα μαθησιακού ύφους: οπτικός – λεκτικός (visual – verbal) 

Κλίμακα: οπτικός – λεκτικός Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Οπτικός (visual) 84 49,1 

Λεκτικός (verbal) 10 5,9 

Χωρίς σαφή προτίμηση 77 45,0 

Σύνολο 171 100% 

Τέλος, για την κλίμακα μαθησιακού ύφους σειριακός – ολιστικός (sequential – 

global), οι 38 συμμετέχοντες (22,2%) είναι σειριακοί (sequential), οι 19 (11,1%) είναι 

ολιστικοί (global), ενώ 114 (66,7%) δεν έχουν σαφή προτίμηση μεταξύ των δύο διαστάσεων 

της κλίμακας (Πίνακας 12). 

Πίνακας 12: Κλίμακα μαθησιακού ύφους: σειριακός – ολιστικός (sequential - global) 

Κλίμακα: σειριακός – ολιστικός Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Σειριακός (sequential) 38 22,2 

Ολιστικός (global) 19 11,1 

Χωρίς σαφή προτίμηση 114 66,7 

Σύνολο 171 100% 



70 
 

Συνοψίζοντας, οι κυρίαρχες διαστάσεις μαθησιακού ύφους των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών είναι η οπτική (49,1%) και η αισθητηριακή διάσταση (36,8%), ενώ 

ακολουθούν η ενεργητική (28,7%) και η σειριακή διάσταση (22,2%) (Γράφημα 7).  

 
Γράφημα 7: Διαστάσεις μαθησιακού ύφους των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 

3.2 Ερευνητικό ερώτημα 2: Ποια είναι τα κυρίαρχα προφίλ νοημοσυνών των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

Στην ενότητα Β2 του ερωτηματολογίου επιχειρείται η ανίχνευση του προφίλ 

πολλαπλών νοημοσυνών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, μέσω 56 ερωτήσεων. Σε 

καθεμία από τις οκτώ (8) νοημοσύνες αντιστοιχούν 7 ερωτήσεις. Οι νοημοσύνες είναι: 1) η 

λεκτική / γλωσσική (verbal / linguistic), 2) η λογικομαθηματική (logical-mathematical), 3) 

η χωρική (spatial), 4) η σωματική / κιναισθητική (bodily-kinesthetic), 5) η μουσική 

(musical), 6) η διαπροσωπική (interpersonal), 7) η ενδοπροσωπική (intrapersonal) και 8) η 

φυσιοκρατική (naturalist). Για κάθε νοημοσύνη υπολογίζεται ένα σκορ, το οποίο είναι το 

πλήθος των επιλεγμένων προτάσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη νοημοσύνη και δηλώνει 
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το βαθμό στον οποίο είναι αναπτυγμένη η συγκεκριμένη νοημοσύνη στον ερωτώμενο. Τα 

άτομα που συγκεντρώνουν σε μία νοημοσύνη σκορ:  

• 0-3: έχουν αναπτυγμένη τη νοημοσύνη σε ασθενή βαθμό  

• 4-5: έχουν αναπτυγμένη τη νοημοσύνη σε μέτριο βαθμό και 

• 6-7: έχουν αναπτυγμένη τη νοημοσύνη σε ισχυρό βαθμό. 

Παρατηρείται ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εμφανίζουν 

όλες τις νοημοσύνες αναπτυγμένες σε ασθενή βαθμό (Πίνακας 13, Γράφημα 8). 

Πίνακας 13: Βαθμοί προτίμησης νοημοσυνών 

Νοημοσύνη 
Ασθενής Μέτρια Ισχυρή Σύνολο 

Ν (%) Ν (%) Ν (%) Ν (%) 

Γλωσσική 99 (57,9%) 71 (41,5%) 1 (0,6%) 171 (100%) 

Λογικομαθηματική 111 (64,9%) 45 (26,3%) 15 (8,8%)  171 (100%) 

Χωρική 107 (62,6%) 51 (29,8%) 13 (7,6%) 171 (100%) 

Κιναισθητική 126 (73,7%) 36 (21,1%) 9 (5,3%) 171 (100%) 

Μουσική 109 (63,7%) 41 (24%) 21 (12,3%) 171 (100%) 

Διαπροσωπική 94 (55%) 63 (36,8%) 14 (8,2%) 171 (100%) 

Ενδοπροσωπική 81 (47,4%) 62 (36,3%) 28 (16,4%) 171 (100%) 

Φυσιοκρατική 132 (77,2%) 36 (21,1%) 3 (1,8%) 171 (100%) 
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Γράφημα 8: Βαθμοί προτίμησης ανά νοημοσύνη 

Επίσης, στο σύνολο του δείγματος, οι κυρίαρχες σαφώς αναπτυγμένες νοημοσύνες 

(δηλαδή με μέτριο ως ισχυρό βαθμό) είναι: α) η ενδοπροσωπική (Ν=90; 52,6%), β) η 

διαπροσωπική (Ν=77; 45%) και γ) η γλωσσική (Ν=72; 42,1%) (Πίνακας 14, Γράφημα 9). 

Πίνακας 14: Συχνότητες σαφώς αναπτυγμένων νοημοσυνών 

Νοημοσύνη Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Γλωσσική 72 42,1 

Λογικομαθηματική 60 35,1 

Χωρική 64 37,4 

Κιναισθητική 45 26,3 

Μουσική 62 36,3 

Διαπροσωπική 77 45,0 

Ενδοπροσωπική 90 52,6 

Φυσιοκρατική 39 22,8 

 



73 
 

 
Γράφημα 9: Ποσοστά σαφώς αναπτυγμένων νοημοσυνών 

Εστιάζοντας στο πλήθος των νοημοσυνών που εμφανίζονται σαφώς αναπτυγμένες 

(μέτριου – ισχυρού βαθμού), παρατηρείται ότι: α) 31 (18,1%) συμμετέχοντες διαθέτουν 

τρεις (3) νοημοσύνες σαφώς αναπτυγμένες, β) 29 (17%) έχουν δύο (2) νοημοσύνες και γ) 

27 (15,8%) έχουν μια (1) νοημοσύνη (Πίνακας 15, Γράφημα 10). 

Πίνακας 15: Εκπαιδευτικοί ανά πλήθος σαφώς αναπτυγμένων νοημοσυνών (Ν=171) 

Πλήθος νοημοσυνών Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

0 18 10,5 

1 27 15,8 

2 29 17,0 

3 31 18,1 

4 26 15,2 

5 22 12,9 

6 11 6,4 

7 5 2,9 

8 2 1,2 

Σύνολο 171 100% 
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Γράφημα 10: Ποσοστό εκπαιδευτικών ανά πλήθος σαφώς αναπτυγμένων νοημοσυνών 

Διακρίνοντας δύο (2) κατηγορίες – προφίλ νοημοσυνών: α) το «Στενό», που οι 

συμμετέχοντες έχουν 1-3 νοημοσύνες σαφώς αναπτυγμένες (δηλαδή μέτριου ως ισχυρού 

βαθμού προτίμησης) και β) το «Ευρύ», που οι συμμετέχοντες έχουν περισσότερες από 3 

νοημοσύνες σαφώς αναπτυγμένες ή όλες τις νοημοσύνες αναπτυγμένες σε ασθενές επίπεδο, 

προκύπτει ότι οι 87 (50,9%) συμμετέχοντες εντάσσονται στο «Στενό» προφίλ και 84 

(49,1%) στο «Ευρύ» προφίλ (Πίνακας 16). 

Πίνακας 16: Προφίλ νοημοσυνών (Ν=171) 

Προφίλ Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Στενό 87 50,9 

Ευρύ 84 49,1 

Σύνολο 171 100% 

Για τους 87 εκπαιδευτικούς στο «Στενό» προφίλ, οι κυρίαρχες νοημοσύνες είναι: α) 

η ενδοπροσωπική (Ν=36; 41,4%), β) η διαπροσωπική (Ν=29; 33,3%), γ) η γλωσσική (Ν=25; 

28,7%) και δ) η χωρική (Ν=25; 28,7%) (Πίνακας 17, Γράφημα 11). 
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Πίνακας 17: Συχνότητα εμφάνισης νοημοσυνών στο Στενό προφίλ 

Νοημοσύνη Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Γλωσσική 25 28,7 

Λογικομαθηματική 22 25,3 

Χωρική 25 28,7 

Κιναισθητική 12 13,8 

Μουσική 17 19,5 

Διαπροσωπική 29 33,3 

Ενδοπροσωπική 36 41,4 

Φυσιοκρατική 12 13,8 

 

 
Γράφημα 11: Κυρίαρχες νοημοσύνες στο Στενό προφίλ 

Επίσης, για τους 84 εκπαιδευτικούς στο «Ευρύ» προφίλ, οι κυρίαρχες νοημοσύνες 

είναι: α) η ενδοπροσωπική (Ν=54; 64,3%), β) η διαπροσωπική (Ν=48; 57,1%), γ) η 

γλωσσική (Ν=47; 56%) και δ) η μουσική (Ν=45; 53,6%) (Πίνακας 18, Γράφημα 12). 
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Πίνακας 18: Συχνότητα εμφάνισης νοημοσυνών στο Ευρύ προφίλ 

Νοημοσύνη Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Γλωσσική 47 56,0 

Λογικομαθηματική 38 45,2 

Χωρική 39 46,4 

Κιναισθητική 33 39,3 

Μουσική 45 53,6 

Διαπροσωπική 48 57,1 

Ενδοπροσωπική 54 64,3 

Φυσιοκρατική 27 32,1 

 

 
Γράφημα 12: Κυρίαρχες νοημοσύνες στο Ευρύ προφίλ 

 



77 
 

3.3 Ερευνητικό ερώτημα 3: Έλεγχος συσχέτισης του μαθησιακού ύφους των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διδακτικών τους επιλογών, 

αναφορικά με τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και 

μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Η ενότητα Γ1 του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις αναφορικά με 8 

διδακτικές επιλογές – πρακτικές που αντιστοιχούν στις 8 διαστάσεις μαθησιακού ύφους. Οι 

ερωτήσεις αφορούν τις πρακτικές που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση 

και επεξεργασία ενός συγκεκριμένου κειμένου, αν απευθύνονταν σε παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 19) καταγράφονται οι ερωτήσεις 

με τη διάσταση στην οποία αντιστοιχούν, καθώς και οι επιλογές των εκπαιδευτικών. 

Επισημαίνεται ότι για την ευκολότερη επεξεργασία των απαντήσεων, η αρχική κλίμακα 5 

απαντήσεων (1=«Δεν θα την επέλεγα ποτέ», 2=«Θα την επέλεγα σπάνια», 3=«Δεν ξέρω αν 

θα την επέλεγα», 4=«Θα την επέλεγα συχνά» και 5=«Θα την επέλεγα πάντα») 

επανακωδικοποιήθηκε σε κλίμακα 3 απαντήσεων (1=«Δεν θα την επέλεγα», 2=«Δεν ξέρω 

αν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα»).  

Ειδικότερα, σε όλες τις ερωτήσεις – διδακτικές επιλογές παρατηρείται ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει την επιλογή «Θα την επέλεγα», με κορυφαίες τις:  

1) «Γ1_2. Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία (υπάρχει 

αντίστοιχο βίντεο στο youtube με την ιστορία εικονογραφημένη σε μορφή κόμικ. Τα 

λόγια των ηρώων εκφωνούνται από τους δημιουργούς του βίντεο)» (87,7%), που 

αντιστοιχεί στην οπτική (visual) διάσταση μαθησιακού ύφους 

2) «Γ1_1. Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το διάβαζα μεγαλόφωνα 

στα παιδιά, «χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή μου για να κάνω την αφήγηση πιο 
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παραστατική» (78,4%), που αντιστοιχεί στη λεκτική (verbal) διάσταση 

μαθησιακού ύφους 

3) «Γ1_8. Θα ζητούσα από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τις αιτίες και τις 

συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού που εμφανίζεται στο κείμενο» (74,3%), που 

αντιστοιχεί στην διαισθητική (intuitive) διάσταση μαθησιακού ύφους και  

4) «Γ1_7. Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα περιστατικό από τη ζωή 

τους ή τη ζωή κάποιου γνωστού τους προσώπου, το οποίο θα είχε προφανείς 

ομοιότητες με την ιστορία που αναφέρεται στο κείμενο» (69,6%), που αντιστοιχεί 

στην αισθητηριακή (sensing) διάσταση μαθησιακού ύφους. 
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Πίνακας 19: Απαντήσεις αναφορικά με τις διδακτικές πρακτικές που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί κατά την 

παρουσίαση και επεξεργασία ενός κειμένου, απευθυνόμενοι σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

(Ερωτήσεις Γ1_1 – Γ1_8) 

Α/Α 

Ερ. 

Αντίστοιχη 

διάσταση 

μαθ. ύφους Ερωτήσεις 

Δεν θα την 

επέλεγα (1) 

Ν (%) 

Δεν ξέρω αν θα 

την επέλεγα (2) 

Ν (%) 

Θα την 

επέλεγα (3) 

Ν (%) 

Γ1_1 Λεκτική 

(verbal) 

Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το διάβαζα 

μεγαλόφωνα στα παιδιά, «χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή 

μου για να κάνω την αφήγηση πιο παραστατική. 

25 (14,6%) 12 (7%) 134 (78,4%) 

Γ1_2 Οπτική 

(visual) 

Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία 

(υπάρχει αντίστοιχο βίντεο στο youtube με την ιστορία 

εικονογραφημένη σε μορφή κόμικ. Τα λόγια των ηρώων 

εκφωνούνται από τους δημιουργούς του βίντεο ). 

12 (7%) 9 (5,3%) 150 (87,7%) 

Γ1_3 Ολιστική 

(global) 

Πριν τη διδασκαλία του παραπάνω κειμένου θα χρησιμοποιούσα 

έναν προκαταβολικό οργανωτή και θα εξηγούσα πολύ 

συνοπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που θα διαβάσουμε. 

51 (29,8%) 29 (17%) 91 (53,2%) 

Γ1_4 Σειριακή 

(sequential) 

Μετά την ανάγνωση κάθε παραγράφου θα έκανα στους μαθητές 

ερωτήσεις κατανόησης, ώστε να ελέγξω την κατανόηση του 

κειμένου βήμα - βήμα. 

40 (23,4%) 29 (17%) 102 (59,6%) 

Γ1_5 Ενεργητική 

(active) 

Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία από μία 

σκηνή του κειμένου και θα τους ζητούσα να ετοιμάσουν και να 

παρουσιάσουν στην τάξη ένα ολιγόλεπτο θεατρικό για τη σκηνή 

αυτή. 

25 (14,6%) 33 (19,3%) 113 (66,1%) 

Γ1_6 Στοχαστική 

(reflective) 

Θα ζητούσα από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά ή σε 

δυάδες για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τη δομή της 

ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση 

προβλήματος) ή να γράψουν μια περίληψη της ιστορίας, 

παρουσιάζοντας τις απαντήσεις τους στο τέλος. 

48 (28,2%) 41 (24%) 82 (48%) 

Γ1_7 Αισθητηριακή 

(sensing) 

Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα περιστατικό 

από τη ζωή τους ή τη ζωή κάποιου γνωστού τους προσώπου, το 

οποίο θα είχε προφανείς ομοιότητες με την ιστορία που 

αναφέρεται στο κείμενο. 

16 (9,3%) 36 (21,1%) 119 (69,6%) 

Γ1_8 Διαισθητική 

(intuitive) 

Θα ζητούσα από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τις 

αιτίες και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού που 

εμφανίζεται στο κείμενο. 

18 (10,5%) 26 (15,2%) 
127 (4,3

%) 

Ακολούθως, για τον έλεγχο συσχέτισης του μαθησιακού ύφους των εκπαιδευτικών 

με τις προηγούμενες οκτώ (8) διδακτικές επιλογές, εκτελέσαμε τον μη παραμετρικό έλεγχο 

συσχέτισης Mann – Whitney για καθεμία κλίμακα μαθησιακού ύφους. Για τον έλεγχο 

επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί που παρουσίαζαν μέτριας και ισχυρής ισχύος προτίμηση για 

τις 8 διαστάσεις μαθησιακού ύφους (είχαν, δηλαδή, σκορ 5-7 και 9-11 αντίστοιχα στις 
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διαστάσεις αυτές). Επίσης, καθεμία από τις τέσσερεις (4) κλίμακες μαθησιακού ύφους 

ελέγχθηκε και με τις οκτώ (8) προτεινόμενες διδακτικές επιλογές.  

3.3.1 Έλεγχος συσχέτισης της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Ενεργητικός – 

Στοχαστικός» με τις διδακτικές επιλογές 

Η εκτέλεση του ελέγχου Mann – Whitney κατέδειξε την ύπαρξη συσχέτισης της 

κλίμακας μαθησιακού ύφους «Ενεργητικός – Στοχαστικός» με τη διδακτική επιλογή 

«Γ1_2. Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία (υπάρχει αντίστοιχο 

βίντεο στο youtube με την ιστορία εικονογραφημένη σε μορφή κόμικ. Τα λόγια των ηρώων 

εκφωνούνται από τους δημιουργούς του βίντεο).» (U(49,14)=243.00, p=0.007<0.05), η 

οποία αντιστοιχεί στη διάσταση του οπτικού μαθησιακού ύφους. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί ενεργητικού μαθησιακού ύφους (mean=2,90, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» 

και 3=«Θα την επέλεγα», mean rank=34,04) είναι θετικότεροι στην επιλογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς στοχαστικού μαθησιακού 

ύφους (mean=2,36, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean 

rank=24,86) (Πίνακας 20 και Γράφημα 13). 
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Πίνακας 20: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U – Κλίμακα μαθησιακού ύφους: Ενεργητικός (Active) 

– Στοχαστικός (Reflective) * Διδακτικές επιλογές 

Ερώτηση – Διδακτική επιλογή Διάσταση Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann-

Whitney U p-value 

Γ1_1. Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το 

διάβαζα στα παιδιά, «χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή μου για 

να κάνω την αφήγηση πιο παραστατική. (λεκτική) 

Ενεργητικός 49 2,57 0,74 33,00 

294,00 0,324 Στοχαστικός 14 2,36 0,84 28,50 

Σύνολο 63 2,52 0,76  

Γ1_2. Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία 

(υπάρχει αντίστοιχο στο youtube με την ιστορία σε μορφή κόμικ. 

Τα λόγια των ηρώων εκφωνούνται από τους δημιουργούς). (οπτική) 

Ενεργητικός 49 2,90 0,37 34,04 

243,00 0,007 Στοχαστικός 14 2,36 0,93 24,86 

Σύνολο 63 2,78 0,58  

Γ1_3. Πριν τη διδασκαλία του κειμένου θα χρησιμοποιούσα έναν 

προκαταβολικό οργανωτή και θα εξηγούσα πολύ συνοπτικά το 

περιεχόμενο του κειμένου που θα διαβάσουμε. (ολιστική) 

Ενεργητικός 49 2,04 0,96 32,16 

335,00 0,884 Στοχαστικός 14 2,00 0,96 31,43 

Σύνολο 63 2,03 0,95  

Γ1_4. Μετά την ανάγνωση κάθε παραγράφου θα έκανα στους 

μαθητές ερωτήσεις κατανόησης, ώστε να ελέγξω την κατανόηση 

του κειμένου βήμα - βήμα. (σειριακή) 

Ενεργητικός 49 2,27 0,93 33,94 

248,00 0,080 Στοχαστικός 14 1,79 0,89 25,21 

Σύνολο 63 2,16 0,94  

Γ1_5. Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία μία 

σκηνή του κειμένου και θα έπρεπε να ετοιμάσουν και να 

παρουσιάσουν ένα ολιγόλεπτο θεατρικό για τη σκηνή. (ενεργητική) 

Ενεργητικός 49 2,47 0,77 31,29 

308,00 0,493 Στοχαστικός 14 2,64 0,63 34,50 

Σύνολο 63 2,51 0,74  

Γ1_6. Θα ζητούσα από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά/δυάδες 

για να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη δομή της ιστορίας ή να 

γράψουν περίληψη, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις τους στο τέλος. 

(στοχαστική) 

Ενεργητικός 49 2,20 0,89 31,98 

342,00 0,986 Στοχαστικός 14 2,21 0,89 32,07 

Σύνολο 63 2,21 0,88  

Γ1_7. Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα 

περιστατικό από τη ζωή τους ή κάποιου γνωστού τους, με 

ομοιότητες με την ιστορία του κειμένου. (αισθητηριακή) 

Ενεργητικός 49 2,59 0,73 32,71 

308,00 0,473 Στοχαστικός 14 2,57 0,51 29,50 

Σύνολο 63 2,59 0,69  

Γ1_8. Θα ζητούσα από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τις 

αιτίες και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού που εμφανίζεται 

στο κείμενο. (διαισθητική) 

Ενεργητικός 49 2,59 0,73 32,12 

337,00 0,899 Στοχαστικός 14 2,57 0,76 31,57 

Σύνολο 63 2,59 0,73  
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Γράφημα 13: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ1_2 (οπτικού τύπου) ανά 

διάσταση της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Ενεργητικός – Στοχαστικός» 

 

3.3.2 Έλεγχος συσχέτισης της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Αισθητηριακός – 

Διαισθητικός» με τις διδακτικές επιλογές 

Η εκτέλεση του ελέγχου Mann – Whitney κατέδειξε την ύπαρξη συσχέτισης της 

κλίμακας μαθησιακού ύφους «Αισθητηριακός – Διαισθητικός» με τρεις (3) από τις 

διδακτικές επιλογές: 

1) «Γ1_4. Μετά την ανάγνωση κάθε παραγράφου θα έκανα στους μαθητές ερωτήσεις 

κατανόησης, ώστε να ελέγξω την κατανόηση του κειμένου βήμα - βήμα.» 

(U(63,17)=355.50, p=0.017<0.05), η οποία αντιστοιχεί στη διάσταση του σειριακού 

μαθησιακού ύφους. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αισθητηριακού 

μαθησιακού ύφους (mean=2,48, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την 

επέλεγα», mean rank=43,36) είναι θετικότεροι στην επιλογή της συγκεκριμένης 
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διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς διαισθητικού μαθησιακού ύφους 

(mean=2,00, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean 

rank=29,91) (Πίνακας 21 και Γράφημα 14). 

2) «Γ1_5. Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία μία σκηνή του 

κειμένου και θα έπρεπε να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν ένα ολιγόλεπτο 

θεατρικό για τη σκηνή.» (U(63,17)=335.50, p=0.009<0.05), η οποία αντιστοιχεί στη 

διάσταση του ενεργητικού μαθησιακού ύφους. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί διαισθητικού μαθησιακού ύφους (mean=2,82, όπου 1=«Δεν θα την 

επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean rank=52,26) είναι θετικότεροι στην 

επιλογή της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς 

αισθητηριακού μαθησιακού ύφους (mean=2,25, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 

3=«Θα την επέλεγα», mean rank=37,33) (Πίνακας 21 και Γράφημα 15) και  

3) «Γ1_7. Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα περιστατικό από τη ζωή 

τους ή κάποιου γνωστού τους, με ομοιότητες με την ιστορία του κειμένου.» 

(U(63,17)=387.50, p=0.035<0.05), η οποία αντιστοιχεί στη διάσταση του 

αισθητηριακού μαθησιακού ύφους. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

διαισθητικού μαθησιακού ύφους (mean=2,88, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 

3=«Θα την επέλεγα», mean rank=49,21) είναι θετικότεροι στην επιλογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς αισθητηριακού 

μαθησιακού ύφους (mean=2,51, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την 

επέλεγα», mean rank=38,15) (Πίνακας 21 και Γράφημα 16). 
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Πίνακας 21: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U – Κλίμακα μαθησιακού ύφους: Αισθητηριακός 

(Sensing) – Διαισθητικός (Intuitive) * Διδακτικές επιλογές 

Ερώτηση – Διδακτική επιλογή Διάσταση Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann-

Whitney U p-value 

Γ1_1. Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το 

διάβαζα στα παιδιά, «χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή μου για 

να κάνω την αφήγηση πιο παραστατική. (λεκτική) 

Αισθητηριακός 63 2,56 0,80 41,00 

504,00 0,629 Διαισθητικός 17 2,41 0,94 38,65 

Σύνολο 80 2,53 0,83  

Γ1_2. Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία 

(υπάρχει αντίστοιχο στο youtube με την ιστορία σε μορφή κόμικ. 

Τα λόγια των ηρώων εκφωνούνται από τους δημιουργούς). 

(οπτική) 

Αισθητηριακός 63 2,79 0,54 40,90 

510,00 0,629 Διαισθητικός 17 2,65 0,79 39,00 

Σύνολο 80 2,76 0,60  

Γ1_3. Πριν τη διδασκαλία του κειμένου θα χρησιμοποιούσα έναν 

προκαταβολικό οργανωτή και θα εξηγούσα πολύ συνοπτικά το 

περιεχόμενο του κειμένου που θα διαβάσουμε. (ολιστική) 

Αισθητηριακός 63 2,37 0,85 41,37 

481,00 0,467 Διαισθητικός 17 2,18 0,95 37,29 

Σύνολο 80 2,33 0,87  

Γ1_4. Μετά την ανάγνωση κάθε παραγράφου θα έκανα στους 

μαθητές ερωτήσεις κατανόησης, ώστε να ελέγξω την κατανόηση 

του κειμένου βήμα - βήμα. (σειριακή) 

Αισθητηριακός 63 2,48 0,80 43,36 

355,50 0,017 Διαισθητικός 17 2,00 0,79 29,91 

Σύνολο 80 2,38 0,82  

Γ1_5. Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία μία 

σκηνή του κειμένου και θα έπρεπε να ετοιμάσουν και να 

παρουσιάσουν ένα ολιγόλεπτο θεατρικό για τη σκηνή. (ενεργητική) 

Αισθητηριακός 63 2,25 0,82 37,33 

335,50 0,009 Διαισθητικός 17 2,82 0,39 52,26 

Σύνολο 80 2,37 0,79  

Γ1_6. Θα ζητούσα από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά/δυάδες 

για να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη δομή της ιστορίας ή να 

γράψουν περίληψη, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις τους στο τέλος. 

(στοχαστική) 

Αισθητηριακός 63 2,24 0,86 40,95 

507,00 0,716 Διαισθητικός 17 2,18 0,81 38,82 

Σύνολο 80 2,22 0,84  

Γ1_7. Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα 

περιστατικό από τη ζωή τους ή κάποιου γνωστού τους, με 

ομοιότητες με την ιστορία του κειμένου. (αισθητηριακή) 

Αισθητηριακός 63 2,51 0,69 38,15 

387,50 0,035 Διαισθητικός 17 2,88 0,33 49,21 

Σύνολο 80 2,59 0,65  

Γ1_8. Θα ζητούσα από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τις 

αιτίες και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού που εμφανίζεται 

στο κείμενο. (διαισθητική) 

Αισθητηριακός 63 2,65 0,65 40,73 

521,00 0,825 Διαισθητικός 17 2,65 0,61 39,65 

Σύνολο 80 2,65 0,64  
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Γράφημα 14: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ1_4 (σειριακού τύπου) ανά 

διάσταση της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Αισθητηριακός – Διαισθητικός» 

 

 
Γράφημα 15: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ1_5 (ενεργητικού τύπου) ανά 

διάσταση της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Αισθητηριακός – Διαισθητικός» 
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Γράφημα 16: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ1_7 (αισθητηριακού τύπου) ανά 

διάσταση της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Αισθητηριακός – Διαισθητικός» 

 

3.3.3 Έλεγχος συσχέτισης της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Οπτικός – Λεκτικός» 

με τις διδακτικές επιλογές 

Η εκτέλεση του ελέγχου Mann – Whitney δεν κατέδειξε την ύπαρξη συσχέτισης της 

κλίμακας μαθησιακού ύφους «Οπτικός – Λεκτικός» με καμία από τις διδακτικές επιλογές 

(Πίνακας 22). 
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Πίνακας 22: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U – Κλίμακα μαθησιακού ύφους: Οπτικός (Visual) – 

Λεκτικός (Verbal) * Διδακτικές επιλογές 

Ερώτηση – Διδακτική επιλογή Διάσταση Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann-

Whitney U p-value 

Γ1_1. Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το 

διάβαζα στα παιδιά, «χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή μου για 

να κάνω την αφήγηση πιο παραστατική. (λεκτική) 

Οπτικός 84 2,65 0,70 48,49 

337,00 0,169 Λεκτικός 10 2,30 0,95 39,20 

Σύνολο 94 2,54 0,77  

Γ1_2. Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία 

(υπάρχει αντίστοιχο στο youtube με την ιστορία σε μορφή κόμικ. 

Τα λόγια των ηρώων εκφωνούνται από τους δημιουργούς). (οπτική) 

Οπτικός 84 2,83 0,49 47,44 

415,00 0,912 Λεκτικός 10 2,80 0,63 48,00 

Σύνολο 94 2,47 0,79  

Γ1_3. Πριν τη διδασκαλία του κειμένου θα χρησιμοποιούσα έναν 

προκαταβολικό οργανωτή και θα εξηγούσα πολύ συνοπτικά το 

περιεχόμενο του κειμένου που θα διαβάσουμε. (ολιστική) 

Οπτικός 84 2,25 0,86 47,89 

387,50 0,661 Λεκτικός 10 2,10 0,99 44,25 

Σύνολο 94 2,67 0,61  

Γ1_4. Μετά την ανάγνωση κάθε παραγράφου θα έκανα στους 

μαθητές ερωτήσεις κατανόησης, ώστε να ελέγξω την κατανόηση 

του κειμένου βήμα - βήμα. (σειριακή) 

Οπτικός 84 2,39 0,84 48,10 

369,50 0,478 Λεκτικός 10 2,20 0,92 42,45 

Σύνολο 94 2,54 0,73  

Γ1_5. Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία μία 

σκηνή του κειμένου και θα έπρεπε να ετοιμάσουν και να 

παρουσιάσουν ένα ολιγόλεπτο θεατρικό για τη σκηνή. (ενεργητική) 

Οπτικός 84 2,49 0,74 46,70 

352,50 0,327 Λεκτικός 10 2,70 0,68 54,25 

Σύνολο 94 2,12 0,83  

Γ1_6. Θα ζητούσα από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά/δυάδες 

για να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη δομή της ιστορίας ή να 

γράψουν περίληψη, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις τους στο τέλος. 

(στοχαστική) 

Οπτικός 84 2,10 0,89 46,90 

369,50 0,505 Λεκτικός 10 2,30 0,82 52,55 

Σύνολο 94 2,84 0,47  

Γ1_7. Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα 

περιστατικό από τη ζωή τους ή κάποιου γνωστού τους, με 

ομοιότητες με την ιστορία του κειμένου. (αισθητηριακή) 

Οπτικός 84 2,52 0,72 48,12 

368,00 0,454 Λεκτικός 10 2,40 0,70 42,30 

Σύνολο 94 2,89 0,37  

Γ1_8. Θα ζητούσα από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τις 

αιτίες και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού που εμφανίζεται 

στο κείμενο. (διαισθητική) 

Οπτικός 84 2,69 0,62 48,32 

351,50 0,264 Λεκτικός 10 2,50 0,71 40,65 

Σύνολο 94 2,38 0,76  
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3.3.4 Έλεγχος συσχέτισης της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Σειριακός – Ολιστικός» 

με τις διδακτικές επιλογές 

Η εκτέλεση του ελέγχου Mann – Whitney κατέδειξε τη συσχέτιση της κλίμακας 

μαθησιακού ύφους «Σειριακός – Ολιστικός» με δύο (2) από τις διδακτικές επιλογές 

(Πίνακας 23): 

1) «Γ1_1. Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το διάβαζα στα παιδιά, 

«χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή μου για να κάνω την αφήγηση πιο 

παραστατική.» (U(38,19)=274.00, p=0.020<0.05), η οποία αντιστοιχεί στη διάσταση 

του λεκτικού μαθησιακού ύφους. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

σειριακού μαθησιακού ύφους (mean=2,87, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 

3=«Θα την επέλεγα», mean rank=31,29) είναι θετικότεροι στην επιλογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς ολιστικού 

μαθησιακού ύφους (mean=2,42, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την 

επέλεγα», mean rank=24,42) (Πίνακας 23 και Γράφημα 17) και  

2) «Γ1_5. Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία μία σκηνή του 

κειμένου και θα έπρεπε να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν ένα ολιγόλεπτο 

θεατρικό για τη σκηνή.» (U(38,19)=250.00, p=0.032<0.05), η οποία αντιστοιχεί στη 

διάσταση του ενεργητικού μαθησιακού ύφους. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί ολιστικού μαθησιακού ύφους (mean=2,74, όπου 1=«Δεν θα την 

επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean rank=34,84) είναι θετικότεροι στην 

επιλογή της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευτικούς 

σειριακού μαθησιακού ύφους (mean=2,29, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα 

την επέλεγα», mean rank=26,08) (Πίνακας 23 και Γράφημα 18). 
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Πίνακας 23: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U – Κλίμακα μαθησιακού ύφους: Σειριακός (Sequential) 

– Ολιστικός (Global) * Διδακτικές επιλογές 

Ερώτηση – Διδακτική επιλογή Διάσταση Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann-

Whitney U p-value 

Γ1_1. Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το 

διάβαζα στα παιδιά, «χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή μου για 

να κάνω την αφήγηση πιο παραστατική. (λεκτική) 

Σειριακός 38 2,87 0,48 31,29 

274,00 0,020 Ολιστικός 19 2,42 0,90 24,42 

Σύνολο 57 2,54 0,71  

Γ1_2. Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία 

(υπάρχει αντίστοιχο στο youtube με την ιστορία σε μορφή κόμικ. 

Τα λόγια των ηρώων εκφωνούνται από τους δημιουργούς). (οπτική) 

Σειριακός 38 2,84 0,44 28,24 

332,00 0,356 Ολιστικός 19 2,95 0,23 30,53 

Σύνολο 57 2,65 0,72  

Γ1_3. Πριν τη διδασκαλία του κειμένου θα χρησιμοποιούσα έναν 

προκαταβολικό οργανωτή και θα εξηγούσα πολύ συνοπτικά το 

περιεχόμενο του κειμένου που θα διαβάσουμε. (ολιστική) 

Σειριακός 38 2,26 0,86 28,26 

333,00 0,596 Ολιστικός 19 2,37 0,90 30,47 

Σύνολο 57 2,68 0,63  

Γ1_4. Μετά την ανάγνωση κάθε παραγράφου θα έκανα στους 

μαθητές ερωτήσεις κατανόησης, ώστε να ελέγξω την κατανόηση 

του κειμένου βήμα - βήμα. (σειριακή) 

Σειριακός 38 2,34 0,88 27,49 

303,50 0,250 Ολιστικός 19 2,63 0,68 32,03 

Σύνολο 57 2,47 0,73  

Γ1_5. Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία μία 

σκηνή του κειμένου και θα έπρεπε να ετοιμάσουν και να 

παρουσιάσουν ένα ολιγόλεπτο θεατρικό για τη σκηνή. (ενεργητική) 

Σειριακός 38 2,29 0,80 26,08 

250,00 0,032 Ολιστικός 19 2,74 0,56 34,84 

Σύνολο 57 2,16 0,77  

Γ1_6. Θα ζητούσα από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά/δυάδες 

για να απαντήσουν σε ερωτήσεις για τη δομή της ιστορίας ή να 

γράψουν περίληψη, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις τους στο τέλος. 

(στοχαστική) 

Σειριακός 38 2,03 0,92 27,09 

288,50 0,186 Ολιστικός 19 2,37 0,76 32,82 

Σύνολο 57 2,88 0,43  

Γ1_7. Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα 

περιστατικό από τη ζωή τους ή κάποιου γνωστού τους, με 

ομοιότητες με την ιστορία του κειμένου. (αισθητηριακή) 

Σειριακός 38 2,68 0,57 27,92 

320,00 0,342 Ολιστικός 19 2,84 0,38 31,16 

Σύνολο 57 2,93 0,32  

Γ1_8. Θα ζητούσα από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τις 

αιτίες και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού που εμφανίζεται 

στο κείμενο. (διαισθητική) 

Σειριακός 38 2,55 0,76 28,50 

342,00 0,683 Ολιστικός 19 2,68 0,58 30,00 

Σύνολο 57 2,26 0,81  
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Γράφημα 17: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ1_1 (λεκτικού τύπου) ανά 

διάσταση της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Σειριακός – Ολιστικός» 

 

 
Γράφημα 18: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ1_5 (ενεργητικού τύπου) ανά 

διάσταση της κλίμακας μαθησιακού ύφους: «Σειριακός – Ολιστικός» 
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3.3.5 Σύνοψη ευρημάτων ελέγχων συσχέτισης του μαθησιακού ύφους με τις 

διδακτικές επιλογές 

Σε όλες τις ερωτήσεις – διδακτικές επιλογές η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

δηλώνει «Θα την επέλεγα», με κορυφαίες τις διδακτικές επιλογές που αντιστοιχούν στις 

εξής διαστάσεις μαθησιακού ύφους:  

1)  στην οπτική (visual) διάσταση (87,7%), 

2) στη λεκτική (verbal) διάσταση (78,4%), 

3) στην διαισθητική (intuitive) διάσταση (74,3%) και  

4) στην αισθητηριακή (sensing) διάσταση (69,6%). 

Επίσης, από τους ελέγχους συσχέτισης των κλιμάκων μαθησιακού ύφους με τις 

διδακτικές επιλογές, προέκυψαν τα εξής στατιστικά σημαντικά ευρήματα: 

1) η κλίμακα μαθησιακού ύφους «Ενεργητικός – Στοχαστικός» σχετίζεται με μία (1) 

διδακτική επιλογή, που αντιστοιχεί στη διάσταση του οπτικού μαθησιακού ύφους, 

με τους εκπαιδευτικούς ενεργητικού μαθησιακού ύφους να την επιλέγουν 

περισσότερο. 

2) η κλίμακα μαθησιακού ύφους «Αισθητηριακός – Διαισθητικός» σχετίζεται με 

τρεις (3) διδακτικές επιλογές, που αντιστοιχούν στις εξής διαστάσεις: 

1. σειριακού μαθησιακού ύφους, με τους εκπαιδευτικούς αισθητηριακού 

μαθησιακού ύφους να την επιλέγουν περισσότερο 

2. ενεργητικού μαθησιακού ύφους, με τους εκπαιδευτικούς διαισθητικού 

μαθησιακού ύφους να την επιλέγουν περισσότερο και 

3. αισθητηριακού μαθησιακού ύφους, με τους εκπαιδευτικούς διαισθητικού 

μαθησιακού ύφους να την επιλέγουν περισσότερο 
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3) η κλίμακα μαθησιακού ύφους «Σειριακός – Ολιστικός» σχετίζεται με δύο (2) 

διδακτικές επιλογές, που αντιστοιχούν στις εξής διαστάσεις: 

1. λεκτικού μαθησιακού ύφους, με τους εκπαιδευτικούς σειριακού μαθησιακού 

ύφους να την επιλέγουν περισσότερο και 

2. ενεργητικού μαθησιακού ύφους, με τους εκπαιδευτικούς ολιστικού 

μαθησιακού ύφους να την επιλέγουν περισσότερο. 

 

3.4 Ερευνητικό ερώτημα 4: Έλεγχος συσχέτισης του προφίλ νοημοσυνών των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διδακτικών τους επιλογών, 

αναφορικά με τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και 

μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Η ενότητα Γ2 του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις, αναφορικά με 8 

διδακτικές επιλογές – πρακτικές που αντιστοιχούν στις 8 νοημοσύνες. Οι ερωτήσεις 

αφορούν τις πρακτικές που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί μετά τη διδασκαλία ενός 

συγκεκριμένου κειμένου, ώστε να διαπιστώσουν κατά πόσο οι μαθητές και μαθήτριες με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατανόησαν το περιεχόμενό του. Στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 24) καταγράφονται οι ερωτήσεις με τη νοημοσύνη στην οποία αντιστοιχούν, 

καθώς και οι επιλογές των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζεται ότι για την ευκολότερη 

επεξεργασία των απαντήσεων, η αρχική κλίμακα 5 απαντήσεων (1=«Δεν θα την επέλεγα 

ποτέ», 2=«Θα την επέλεγα σπάνια», 3=«Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα», 4=«Θα την επέλεγα 

συχνά» και 5=«Θα την επέλεγα πάντα») επανακωδικοποιήθηκε σε κλίμακα 3 απαντήσεων 

(1=«Δεν θα την επέλεγα», 2=«Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα»).  

Πιο συγκεκριμένα, σε όλες τις ερωτήσεις – διδακτικές επιλογές παρατηρείται ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει την επιλογή «Θα την επέλεγα», με κορυφαίες τις:  
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1) «Γ2_7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ ίδιες διαβάζοντας την ιστορία» 

(91,2%), που αντιστοιχεί στην ενδοπροσωπική νοημοσύνη, 

2) «Γ2_6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον κορόιδευαν οι 

συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας» (89,5%), που αντιστοιχεί στη 

διαπροσωπική νοημοσύνη 

3) «Γ2_3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε θέση να 

καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες.» (74,3%), που αντιστοιχεί στην 

χωρική νοημοσύνη και  

4) «Γ2_2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή χρονολογική σειρά 

(δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία σειρά)» (70,2%), που αντιστοιχεί στη 

λογικομαθηματική νοημοσύνη. 
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Πίνακας 24: Απαντήσεις αναφορικά με τις διδακτικές πρακτικές που θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί μετά τη 

διδασκαλία ενός κειμένου, για να διαπιστώσουν κατά πόσο οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

κατανόησαν το περιεχόμενό του (Ερωτήσεις Γ2_1 – Γ2_8) 

Α/Α 

Ερ. 

Αντίστοιχη 

νοημοσύνη Ερωτήσεις 

Δεν θα την 

επέλεγα (1) 

Ν (%) 

Δεν ξέρω αν θα 

την επέλεγα (2) 

Ν (%) 

Θα την 

επέλεγα (3) 

Ν (%) 

Γ2_1 Γλωσσική Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

28 (16,3%) 29 (17%) 114 (66,7%) 

Γ2_2 Λογικο-

μαθηματική 

Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

28 (16,3%) 23 (13,5%) 120 (70,2%) 

Γ2_3 Χωρική Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι 

σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 
14 (8,2%) 30 (17,5%) 127 (74,3%) 

Γ2_4 Κιναισθητική Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 
αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους. 

23 (13,5%) 29 (17%) 119 (69,5%) 

Γ2_5 Μουσική Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

43 (25,1%) 55 (32,2%) 73 (42,7%) 

Γ2_6 Διαπροσωπική Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας 
8 (4,7%) 10 (5,8%) 153 (89,5%) 

Γ2_7 Ενδοπροσωπική Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας 

την ιστορία. 
7 (4%) 8 (4,7%) 156 (91,2%) 

Γ2_8 Φυσιοκρατική Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

36 (21%) 40 (23,4%) 

95 (55,

6%

) 

 

Ακολούθως, για τον έλεγχο συσχέτισης του προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών 

(«Στενό» και «Ευρύ») με τις προηγούμενες οκτώ (8) διδακτικές επιλογές, εκτελέσαμε τον 

μη παραμετρικό έλεγχο συσχέτισης Mann – Whitney. Επιπλέον, για κάθε προφίλ 

ελέγχθηκαν και οι οκτώ (8) νοημοσύνες με τις οκτώ (8) προτεινόμενες διδακτικές επιλογές. 
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3.4.1 Έλεγχος Συσχέτισης του προφίλ νοημοσυνών με τις διδακτικές επιλογές 

Η εκτέλεση του ελέγχου Mann – Whitney δεν κατέδειξε την ύπαρξη συσχέτισης του 

προφίλ νοημοσυνών με καμία διδακτική επιλογή (Πίνακας 25). 

Πίνακας 25: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U – Προφίλ νοημοσυνών * Διδακτικές επιλογές 

Ερώτηση – Διδακτική επιλογή 

Προφίλ 

νοημοσυνών Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann-

Whitney U p-value 

Γ2_1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). (γλωσσική) 

Στενό 87 2,39 0,83 80,33 

3161,00 0,068 Ευρύ 84 2,62 0,66 91,87 

Σύνολο 171 2,50 0,76  

Γ2_2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). (λογικομαθηματική) 

Στενό 87 2,48 0,81 83,51 

3437,00 0,405 Ευρύ 84 2,60 0,71 88,58 

Σύνολο 171 2,54 0,76  

Γ2_3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

(χωρική) 

Στενό 87 2,62 0,65 83,42 

3429,50 0,364 Ευρύ 84 2,70 0,60 88,67 

Σύνολο 171 2,66 0,63  

Γ2_4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

(κιναισθητική) 

Στενό 87 2,51 0,75 82,60 

3358,00 0,259 Ευρύ 84 2,62 0,69 89,52 

Σύνολο 171 2,56 0,72  

Γ2_5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. (μουσική) 

Στενό 87 2,15 0,82 84,53 

3526,00 0,672 Ευρύ 84 2,20 0,80 87,52 

Σύνολο 171 2,18 0,81  

Γ2_6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας. 

(διαπροσωπική) 

Στενό 87 2,84 0,50 86,05 

3649,50 0,979 Ευρύ 84 2,86 0,44 85,95 

Σύνολο 171 2,85 0,47  

Γ2_7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι /ίδιες διαβάζοντας 

την ιστορία. (ενδοπροσωπική) 

Στενό 87 2,92 0,31 87,76 

3501,00 0,335 Ευρύ 84 2,82 0,54 84,18 

Σύνολο 171 2,87 0,44  

Γ2_8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. (φυσιοκρατική) 

Στενό 87 2,29 0,82 82,68 

3365,00 0,320 Ευρύ 84 2,40 0,79 89,44 

Σύνολο 171 2,35 0,81  
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3.4.2 Έλεγχος συσχέτισης των νοημοσυνών στενού προφίλ με τις διδακτικές επιλογές 

Για το «Στενό» προφίλ, η εκτέλεση του ελέγχου Mann – Whitney μεταξύ των 8 

νοημοσυνών και των διδακτικών επιλογών, κατέδειξε την ύπαρξη των εξής συσχετίσεων 

(Πίνακας 26): 

1) Η γλωσσική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή: «Γ2_6. Να 

εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές 

του και πώς στο τέλος της ιστορίας» (U(62,25)=662.50, p=0.046<0.05)), η οποία 

αντιστοιχεί στη διαπροσωπική νοημοσύνη. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

με ισχυρά αναπτυγμένη τη γλωσσική νοημοσύνη (mean=3, όπου 3=«Θα την 

επέλεγα», mean rank=48,50) είναι θετικότεροι στην επιλογή της συγκεκριμένης 

διδακτικής πρακτικής (Πίνακας 26 και Γράφημα 19). 

2) Η λογικομαθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή: «Γ2_2. 

Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται 

οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία σειρά)» (U(65,22)=526.00, p=0.025<0.05), η 

οποία αντιστοιχεί στη λογικομαθηματική νοημοσύνη. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί με ισχυρά αναπτυγμένη τη λογικομαθηματική νοημοσύνη 

(mean=2,82, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean 

rank=52,59) είναι θετικότεροι στην επιλογή της συγκεκριμένης διδακτικής 

πρακτικής (Πίνακας 26 και Γράφημα 20). 

3) Η μουσική νοημοσύνη σχετίζεται με δύο (2) διδακτικές επιλογές: 

1. «Γ2_2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή χρονολογική 

σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία σειρά)» 

(U(70,17)=406.00, p=0.014<0.05), που αντιστοιχεί στη λογικομαθηματική 

νοημοσύνη. Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά αναπτυγμένη τη μουσική 

νοημοσύνη (mean=2,88, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την 
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επέλεγα», mean rank=55,12) είναι θετικότεροι στην επιλογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής (Πίνακας 26 και Γράφημα 21) και 

2. «Γ2_8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν πληροφορίες 

για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού 

έχει σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας» (U(70,17)=414.00, 

p=0.034<0.05), η οποία αντιστοιχεί στη φυσιοκρατική νοημοσύνη. 

Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά αναπτυγμένη τη μουσική 

νοημοσύνη (mean=2,65, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την 

επέλεγα», mean rank=54,65) είναι θετικότεροι στην επιλογή της 

συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής (Πίνακας 26 και Γράφημα 22). 

4) Η φυσιοκρατική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή: «Γ2_5. Να 

δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην ιστορία ή να βρουν ένα 

τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία» (U(75,12)=265.50, 

p=0.015<0.05)), η οποία αντιστοιχεί στη μουσική νοημοσύνη. Μάλιστα, φαίνεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά αναπτυγμένη τη φυσιοκρατική νοημοσύνη 

(mean=2,67, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean 

rank=59,38) είναι θετικότεροι στην επιλογή της συγκεκριμένης διδακτικής 

πρακτικής (Πίνακας 26 και Γράφημα 23). 
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Πίνακας 26: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U – Νοημοσύνες για το «Στενό» προφίλ * Διδακτικές 

επιλογές 

Νοημοσύνη  

Στενού προφίλ Ερώτηση – Διδακτική επιλογή Βαθμός Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann-

Whitney U p-value 

Γλωσσική 

Γ2_6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης 

όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο 

τέλος της ιστορίας. (διαπροσωπική) 

Ασθενής 62 2,77 0,58 42,19 

662,50 0,046 Ισχυρή 25 3,00 0 48,50 

Σύνολο 87 2,84 0,50  

Λογικο-

μαθηματική 

Γ2_2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη 

σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες 

προτάσεις σε τυχαία σειρά). (λογικομαθηματική) 

Ασθενής 65 2,37 0,86 41,09 

526,00 0,025 Ισχυρή 22 2,82 0,50 52,59 

Σύνολο 87 2,48 0,81  

Μουσική 

Γ2_2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη 

σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες 

προτάσεις σε τυχαία σειρά). (λογικομαθηματική) 

Ασθενής 70 2,39 0,84 41,30 

406,00 0,014 Ισχυρή 17 2,88 0,49 55,12 

Σύνολο 87 2,48 0,81  

Γ2_8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να 

βρουν πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην 

τάξη ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει 

σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας. (φυσιοκρατική) 

Ασθενής 70 2,20 0,83 41,41 

414,00 0,034 Ισχυρή 17 2,65 0,70 54,65 

Σύνολο 87 2,29 0,82  

Φυσιοκρατική 

Γ2_5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να 

αναφέρεται στην ιστορία ή να βρουν ένα τραγούδι που 

πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. (μουσική) 

Ασθενής 75 2,07 0,81 41,54 

265,50 0,015 Ισχυρή 12 2,67 0,65 59,38 

Σύνολο 87 2,15 0,82  

 

 
Γράφημα 19: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_6 (διαπροσωπικής 

νοημοσύνης) ανά βαθμό της γλωσσικής νοημοσύνης του Στενού προφίλ 
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Γράφημα 20: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_2 (λογικομαθηματικής 

νοημοσύνης) ανά βαθμό της λογικομαθηματικής νοημοσύνης του Στενού προφίλ 

 

 
Γράφημα 21: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_2 (λογικομαθηματικής 

νοημοσύνης) ανά βαθμό της μουσικής νοημοσύνης του Στενού προφίλ 
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Γράφημα 22: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_8 (φυσιοκρατικής 

νοημοσύνης) ανά βαθμό της μουσικής νοημοσύνης του Στενού προφίλ 

 

 

Γράφημα 23: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_5 (μουσικής νοημοσύνης) ανά 

βαθμό της φυσιοκρατικής νοημοσύνης του Στενού προφίλ 
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Υπενθυμίζεται ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι συσχέτισης που δεν κατέδειξαν στατιστικά 

σημαντικά ευρήματα, παρουσιάζονται αναλυτικά στο «Παράρτημα Β: Έλεγχοι 

Συσχέτισης». 

3.4.3 Έλεγχος συσχέτισης των νοημοσυνών ευρέος προφίλ με τις διδακτικές επιλογές 

Για το «Ευρύ» προφίλ, η εκτέλεση του ελέγχου Mann – Whitney μεταξύ των 8 

νοημοσυνών και των διδακτικών επιλογών, κατέδειξε την ύπαρξη των εξής συσχετίσεων 

(Πίνακας 27): 

1) Η χωρική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή: «Γ2_7. Να 

περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι /ίδιες διαβάζοντας την ιστορία» 

(U(45,39)=745.50, p=0.027<0.05)), η οποία αντιστοιχεί στην ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά αναπτυγμένη την 

χωρική νοημοσύνη (mean=2,95, όπου 1=«Δεν θα την επέλεγα» και 3=«Θα την 

επέλεγα», mean rank=45,88) είναι θετικότεροι στην επιλογή της συγκεκριμένης 

διδακτικής πρακτικής (Πίνακας 27 και Γράφημα 24). 

2) Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή: «Γ2_4. Ανά 

ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο 

καθένας από έναν ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους» (U(30,54)=641.00, p=0.041<0.05), η οποία αντιστοιχεί στην 

κιναισθητική νοημοσύνη. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη την ενδοπροσωπική νοημοσύνη (mean=2,72, όπου 1=«Δεν θα την 

επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean rank=45,63) είναι θετικότεροι στην 

επιλογή της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής (Πίνακας 27 και Γράφημα 25) και 

3) Η φυσιοκρατική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή: «Γ2_4. Ανά 

ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο 
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καθένας από έναν ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους» (U(57,27)=605.50, p=0.041<0.05), η οποία αντιστοιχεί στην 

κιναισθητική νοημοσύνη. Μάλιστα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη τη φυσιοκρατική νοημοσύνη (mean=2,81, όπου 1=«Δεν θα την 

επέλεγα» και 3=«Θα την επέλεγα», mean rank=48,57) είναι θετικότεροι στην 

επιλογή της συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής (Πίνακας 27 και Γράφημα 26). 

 

Πίνακας 27: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U – Νοημοσύνες για το «Στενό» προφίλ * Διδακτικές 

επιλογές 

Νοημοσύνη  

Στενού προφίλ Ερώτηση – Διδακτική επιλογή Βαθμός Συχνότητα 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέσος όρος 

κατάταξης 

Mann-

Whitney U p-value 

Χωρική 
Γ2_7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι /ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. (ενδοπροσωπική) 

Ασθενής 45 2,71 0,66 39,57 

745,50 0,027 Ισχυρή 39 2,95 0,32 45,88 

Σύνολο 84 2,82 0,54  

Ενδοπροσωπική 

Γ2_4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας 

που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν 

ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. (κιναισθητική) 

Ασθενής 30 2,43 0,77 36,87 

641,00 0,041 
Ισχυρή 54 2,72 0,63 45,63 

Σύνολο 84 2,62 0,69  

Φυσιοκρατική 

Γ2_4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας 

που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν 

ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. (κιναισθητική) 

Ασθενής 57 2,53 0,73 39,62 

605,50 0,041 Ισχυρή 27 2,81 0,56 48,57 

Σύνολο 84 2,62 0,69  
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Γράφημα 24: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_7 (ενδοπροσωπικής 

νοημοσύνης) ανά βαθμό της χωρικής νοημοσύνης του Ευρέος προφίλ 

 
Γράφημα 25: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_4 (κιναισθητικής 

νοημοσύνης) ανά βαθμό της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης του Ευρέος προφίλ 
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Γράφημα 26: Διάστημα εμπιστοσύνης μέσου όρου της διδακτικής επιλογής Γ2_4 (κιναισθητικής 

νοημοσύνης) ανά βαθμό της φυσιοκρατικής νοημοσύνης του Ευρέος προφίλ 

 

3.4.4 Σύνοψη ευρημάτων ελέγχων συσχέτισης του προφίλ νοημοσυνών με τις 

διδακτικές επιλογές 

Σε όλες τις ερωτήσεις – διδακτικές επιλογές, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

δηλώνει «Θα την επέλεγα», με κορυφαίες τις διδακτικές επιλογές που αντιστοιχούν στις 

εξής νοημοσύνες:  

1) στην ενδοπροσωπική (91,2%), 

2) στη διαπροσωπική (89,5%), 

3) στη χωρική (74,3%) και  

4) στη λογικομαθηματική νοημοσύνη (70,2%). 
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Δεν εντοπίστηκε συσχέτιση του προφίλ νοημοσυνών (στενού ή ευρέος) με καμία 

διδακτική επιλογή. Ωστόσο, από τους ελέγχους συσχέτισης των νοημοσυνών ανά προφίλ με 

τις διδακτικές επιλογές, προέκυψαν τα εξής στατιστικά σημαντικά ευρήματα: 

➢ Για το «Στενό» προφίλ: 

1) Η γλωσσική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή, η οποία 

αντιστοιχεί στη διαπροσωπική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη τη γλωσσική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο. 

2) Η λογικομαθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή, η οποία 

αντιστοιχεί στη λογικομαθηματική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη τη λογικομαθηματική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο. 

3) Η μουσική νοημοσύνη σχετίζεται με δύο (2) διδακτικές επιλογές, που αντιστοιχούν 

στις εξής νοημοσύνες: 

1. στη λογικομαθηματική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη τη μουσική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο και 

2. στη φυσιοκρατική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη τη μουσική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο. 

4) Η φυσιοκρατική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή, η οποία 

αντιστοιχεί στη μουσική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά αναπτυγμένη 

τη φυσιοκρατική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο. 

➢ Για το «Ευρύ» προφίλ: 

1) Η χωρική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή, η οποία αντιστοιχεί 

στην ενδοπροσωπική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά αναπτυγμένη 

την χωρική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο. 

2) Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή, η οποία 

αντιστοιχεί στην κιναισθητική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη την ενδοπροσωπική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο και 

3) Η φυσιοκρατική νοημοσύνη σχετίζεται με μία (1) διδακτική επιλογή, η οποία 

αντιστοιχεί στην κιναισθητική νοημοσύνη, όπου οι εκπαιδευτικοί με ισχυρά 

αναπτυγμένη τη φυσιοκρατική νοημοσύνη την επιλέγουν περισσότερο. 
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Κεφάλαιο 4 

Συζήτηση – Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Προτάσεις 

4.1 Συζήτηση 

 Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν τα συνήθη μαθησιακά ύφη και προφίλ 

πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συσχέτιση 

αυτών των μαθησιακών προτιμήσεων με τις διδακτικές τους επιλογές, όσον αφορά τη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης, σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν 171 ερωτηματολόγια από εκπαιδευτικούς 

γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι όλοι και 

όλες είχαν διδακτική εμπειρία με μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν πως τα προτιμώμενα μαθησιακά 

ύφη των εκπαιδευτικών που εξετάστηκαν ήταν, κατά σειρά συχνότητας, το οπτικό, το 

αισθητηριακό, το ενεργητικό και το σειριακό. Τα ευρήματα είναι σύμφωνα με αυτά της 

έρευνας της Παπασλάνη (2018), με συμμετέχοντες Έλληνες φιλολόγους, όπου τα 

προτιμώμενα μαθησιακά ύφη ήταν το αισθητηριακό, το οπτικό, το ενεργητικό και το 

σειριακό και την έρευνα των Platzidou και Metallidou (2009) που πραγματοποιήθηκε σε 

Έλληνες φοιτητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία φάνηκε 

πως επικρατέστερα μαθησιακά ύφη ήταν το αισθητηριακό, το οπτικό, το σειριακό και το 

ενεργητικό. Αντίστοιχα ήταν και τα ευρήματα της έρευνας του Bantwini (2015), που 

διεξήχθη σε καθηγητές φυσικής της Νότιας Αφρικής, όπου ως προτιμώμενα μαθησιακά ύφη 

αναδείχθηκαν το οπτικό, το ενεργητικό, το σειριακό και το διαισθητικό (αντί του 

αισθητηριακού, όπως στις προαναφερθείσες). Παρατηρείται, λοιπόν, πως σε όλες τις 

προαναφερθείσες έρευνες τα προτιμώμενα μαθησιακά ύφη των εκπαιδευτικών είναι τα ίδια 

(με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση του διαισθητικού ύφους, στην έρευνα του Bantwini) 

και το μόνο που διαφοροποιείται είναι ο βαθμός - σειρά προτίμησής τους, από τους 
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εκπαιδευτικούς. Αυτή η διαφοροποίηση ίσως οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

συγκεκριμένων συμμετεχόντων, όπως για παράδειγμα η ειδικότητα (εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας, φιλόλογοι, καθηγητές φυσικής) και το φύλο. 

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και τη θεωρία των μαθησιακών υφών (Felder, 

1993· Felder, 1996· Felder & Spurlin, 2005) φαίνεται πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

προτιμά να προσλαμβάνει τις νέες πληροφορίες μέσω οπτικών αναπαραστάσεων, όπως είναι 

οι εικόνες και τα διαγράμματα (οπτικό ύφος),  έχει πρακτικό τρόπο σκέψης και προσπαθεί 

να συνδέει ό,τι μαθαίνει με την πραγματική ζωή (αισθητηριακό ύφος), μαθαίνει καλύτερα 

όταν εφαρμόζει κάτι στην πράξη και επιθυμεί να συνεργάζεται με άλλους (ενεργητικό 

ύφος), ενώ κατανοεί τις νέες πληροφορίες σταδιακά, σε λογικά και διαδοχικά βήματα 

(σειριακό ύφος). 

 Αναφορικά με τα επικρατέστερα προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως στο σύνολο του δείγματος, οι κυρίαρχες σαφώς 

αναπτυγμένες νοημοσύνες είναι (σε φθίνουσα σειρά) η ενδοπροσωπική, η διαπροσωπική 

και η γλωσσική. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με τα δεδομένα ερευνών του εξωτερικού. 

Συγκεκριμένα, ο Chan (2003) και οι Sulaiman et al. (2010) διερεύνησαν τα προφίλ 

πολλαπλών νοημοσυνών καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κίνα και στη 

Μαλαισία αντίστοιχα και διαπίστωσαν πως οι κυρίαρχες νοημοσύνες των συμμετεχόντων 

και στις δύο περιπτώσεις ήταν η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική. Οι Dolati και Tahrini 

(2017) εξετάζοντας καθηγητές αγγλικής φιλολογίας διαπίστωσαν πως περισσότερο 

αναπτυγμένες ήταν η γλωσσική και η ενδοπροσωπική νοημοσύνη, ενώ οι Luo & Huang 

(2019) μελετώντας και αυτοί το προφίλ νοημοσυνών καθηγητών αγγλικής φιλολογίας 

βρήκαν πως οι κυρίαρχες νοημοσύνες των συμμετεχόντων ήταν η φυσιοκρατική, η 

διαπροσωπική, η μουσική και η ενδοπροσωπική. Από την άλλη πλευρά, οι λιγότερο 

αναπτυγμένες νοημοσύνες των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας, φαίνεται να είναι η 
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κιναισθητική και η φυσιοκρατική.  Η κιναισθητική νοημοσύνη αναδεικνύεται ως λιγότερο 

αναπτυγμένη και στις έρευνες των  Chan (2003) και Luo & Huang (2019). 

 Φαίνεται, συνεπώς, πως στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτυγμένες 

τις νοημοσύνες που σχετίζονται με την κατανόηση των συναισθημάτων, των κινήτρων, των 

προθέσεων, των συμπεριφορών, τόσο των άλλων ανθρώπων (διαπροσωπική νοημοσύνη), 

όσο και του εαυτού τους (ενδοπροσωπική νοημοσύνη), διαθέτουν αναπτυγμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και την ικανότητα να συνεργάζονται ομαλά και 

αποτελεσματικά με άλλους (διαπροσωπική νοημοσύνη). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν και αναμενόμενα για άτομα που εργάζονται σε ένα περιβάλλον 

όπως αυτό του σχολείου, όπου υπάρχει άμεση και συνεχής αλληλεπίδραση με παιδιά. 

 Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι μοιρασμένοι όσον αφορά το εύρος των 

αναπτυγμένων νοημοσυνών τους, με αυτούς που διαθέτουν ευρύ προφίλ (έχουν δηλαδή 

περισσότερες από 3 νοημοσύνες σαφώς αναπτυγμένες ή όλες τις νοημοσύνες αναπτυγμένες 

σε ασθενές επίπεδο) να είναι ελαφρώς περισσότεροι από αυτούς που έχουν στενό προφίλ 

(έχουν δηλαδή 1-3 νοημοσύνες σαφώς αναπτυγμένες) (50,9% έναντι 49,1%). Αντίστοιχα 

είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας της Κλειτσιώτη (2011), με τους εκπαιδευτικούς 

ευρέως προφίλ (στη διπλωματική της εργασία αναφέρονται ως «προβολείς») να συνιστούν 

το 55,5% του δείγματος και τους εκπαιδευτικούς στενού προφίλ (αναφέρονται ως «λέιζερ») 

το 44,5%.  

 Οι εκπαιδευτικοί στενού προφίλ στην παρούσα έρευνα παρουσιάζουν ως κυρίαρχες 

νοημοσύνες την ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική, τη γλωσσική και την χωρική, ενώ με 

μικρή διαφορά ακολουθεί η λογικομαθηματική. Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της 

έρευνας της Κλειτσιώτη (2011), στην οποία ως κυρίαρχες νοημοσύνες των εκπαιδευτικών 

με προφίλ «λέιζερ» αναδεικνύονται η γλωσσική, η λογικομαθηματική, η χωρική και η 
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διαπροσωπική. Παρατηρείται, λοιπόν, πως οι κυρίαρχες νοημοσύνες των εκπαιδευτικών και 

στις δύο έρευνες είναι σχεδόν ίδιες, αλλά φαίνεται να διαφέρουν σε συχνότητα ανάμεσα 

στους δύο πληθυσμούς. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων συμμετεχόντων. 

Οι εκπαιδευτικοί ευρέως προφίλ, στη συγκεκριμένη έρευνα φαίνεται να έχουν 

ανάλογη εικόνα με τους συναδέλφους τους με στενό, καθώς κυρίαρχες νοημοσύνες είναι 

και πάλι η ενδοπροσωπική, η διαπροσωπική και η γλωσσική, ενώ την τετράδα ολοκληρώνει 

η μουσική (αντί της χωρικής). Στην έρευνα της Κλειτσιώτη (2011), τα αποτελέσματα 

διαφοροποιούνται, με τους εκπαιδευτικούς με προφίλ «προβολέα» να εμφανίζουν ως 

κυρίαρχες νοημοσύνες τη γλωσσική, τη λογικομαθηματική και την κιναισθητική. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι εξ ορισμού τα άτομα με ευρύ προφίλ έχουν πολλές νοημοσύνες 

αναπτυγμένες, η ανάδειξη των κυρίαρχων νοημοσυνών τους δεν έχει την ίδια σημασία που 

έχει στην περίπτωση των συμμετεχόντων με στενό προφίλ. 

Αναφορικά με τις διδακτικές επιλογές που αντιστοιχούν στα μαθησιακά ύφη, και 

στις οχτώ περιπτώσεις, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε πως θα τις επέλεγε, ενώ 

κορυφαίες αναδείχθηκαν αυτές που αντιστοιχούν στο οπτικό, στο λεκτικό, στο διαισθητικό 

και στο αισθητηριακό μαθησιακό ύφος. Επιπλέον, για τις διδακτικές επιλογές που 

βασίζονται στη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

απάντησε και στις οχτώ περιπτώσεις πως θα τις επέλεγε, με κορυφαίες να αναδεικνύονται 

αυτές που αντιστοιχούν στην ενδοπροσωπική, στη διαπροσωπική, στη χωρική και στη 

λογικομαθηματική νοημοσύνη. 

Από τους ελέγχους συσχέτισης που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κλιμάκων 

μαθησιακού ύφους των εκπαιδευτικών και των διδακτικών τους επιλογών, για τη 

διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης, προέκυψαν τα ακόλουθα: Οι εκπαιδευτικοί του 
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δείγματος με μαθησιακό ύφος ενεργητικού τύπου επιλέγουν τη διδακτική πρακτική οπτικού 

τύπου, οι εκπαιδευτικοί με αισθητηριακό ύφος προτιμούν τη διδακτική επιλογή σειριακού 

τύπου, οι εκπαιδευτικοί με διαισθητικό ύφος επιλέγουν περισσότερο τις δραστηριότητες 

ενεργητικού και αισθητηριακού ύφους, οι εκπαιδευτικοί με σειριακό ύφος δείχνουν 

προτίμηση στην διδακτική επιλογή λεκτικού τύπου και τέλος, οι εκπαιδευτικοί με ολιστικό 

ύφος επιλέγουν τη δραστηριότητα ενεργητικού ύφους.  

Παρατηρείται, λοιπόν, πως σε καμία περίπτωση δε βρέθηκε κάποια στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ αντίστοιχου τύπου μαθησιακού ύφους και διδακτικής 

επιλογής. Αντίθετα, διαπιστώνεται πως υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ μαθησιακών υφών και διδακτικών επιλογών, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά ύφη 

από αυτά που δήλωσαν πως προτιμούν οι εκπαιδευτικοί. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με τις κυρίαρχες τάσεις, καθώς στη διεθνή βιβλιογραφία (Ajeyalemi & Busari, 

1989‧ Boström, 2011· Dunn & Dunn, 1979, όπως αναφέρεται σε Cano, 1999‧ Evans, 2004‧ 

Felder, 1993· Gilakjani, 2012· Hawk & Shah, 2007· Krueger & Sutton, 2001‧ Mahlios, 1989‧ 

Makoni, 1998‧ Oleson & Hora, 2014· Owens, 2013‧ Saracho & Spodek, 1981) επικρατεί η 

άποψη πως οι εκπαιδευτικοί τείνουν να επιλέγουν διδακτικές μεθόδους και τρόπους 

διδασκαλίας, επηρεασμένοι από τις δικές τους μαθησιακές προτιμήσεις. 

Το παραπάνω εύρημα επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες. Καταρχάς, ενδέχεται αυτή η 

ασυμφωνία που παρατηρείται ανάμεσα στο μαθησιακό ύφος των εκπαιδευτικών και στις 

διδακτικές τους επιλογές να οφείλεται στο γεγονός ότι τους ζητείται να δηλώσουν πώς θα 

δίδασκαν παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ίσως, δηλαδή, αναλογιζόμενοι τα  

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας μαθητών και μαθητριών και την ανάγκη τους 

για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και τροποποιήσεις στη διδασκαλία (Αγαλιώτης, 

2012‧ Βλάχος, Δαγκλής, Βέικου, Βαβουράκη, Ζουγανέλη, Σοφού, ... & Σπυροπούλου, 2010‧ 

Davis & Florian, 2004‧ Παντελιάδου, 2011‧ Tomlinson, 2000) (γνώσεις που πιθανότατα 
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αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και κατά την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων), να οδηγήθηκαν σε διδακτικές επιλογές, διαφορετικές από 

αυτές που θα ταίριαζαν στο δικό τους μαθησιακό ύφος. Επίσης, η προηγούμενη διδακτική 

τους εμπειρία, με μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ίσως, τους 

οδήγησε στην επιλογή εκείνων των διδακτικών πρακτικών, που αντιστοιχούσαν σε 

μεθόδους που είχαν εφαρμόσει στο παρελθόν, με θετικά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, η προτίμηση των εκπαιδευτικών σε διδακτικές επιλογές ενεργητικού 

και οπτικού τύπου θα μπορούσε να οφείλεται στην προσπάθειά τους να προσαρμόσουν τη 

διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα παιδιά αυτά μαθαίνουν πιο εύκολα και 

αποτελεσματικά, όταν συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και οι πληροφορίες 

τούς δίνονται μέσω οπτικών αναπαραστάσεων (Dunn & Honigsfeld, 2009‧  Heiman, 2006). 

Ενδεχομένως, να παρατηρούνταν διαφορετικά αποτελέσματα, αν οι εκπαιδευτικοί επέλεγαν 

διδακτικές πρακτικές, απευθυνόμενοι σε «τυπικούς-ές» μαθητές και μαθήτριες. 

Μια άλλη πιθανή ερμηνεία, η οποία υποστηρίζεται και από τη βιβλιογραφία (Felder, 

1993‧ Gilakjani, 2012‧ Oleson & Hora, 2014‧ Owens, 2013) είναι ότι το διδακτικό ύφος των 

εκπαιδευτικών έχει επηρεαστεί από τις μεθόδους και τις πρακτικές που εφάρμοζαν οι δικοί 

τους δάσκαλοι, όταν οι ίδιοι ήταν μαθητές. Η προτίμηση που έδειξαν, για παράδειγμα, οι 

εκπαιδευτικοί σειριακού ύφους στη διδακτική επιλογή λεκτικού τύπου, ίσως οφείλεται και 

στο γεγονός πως κατά τη διάρκεια των μαθητικών τους χρόνων διδάχθηκαν, κυρίως, με τη 

μέθοδο της διάλεξης, της πιο διαδεδομένης μεθόδου διδασκαλίας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα (Αντωνοπούλου, & Κουτρούμπα, 2011‧ Νικολουδάκης & 

Χουστουλάκης, 2004). Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο διδάχθηκαν ως μαθητές και 

μαθήτριες, ενδεχομένως, να επηρέασε τον τρόπο που διδάσκουν.  
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Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που ενδεχομένως να έχει επηρεάσει τις 

διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών είναι το γενικότερο «πνεύμα» του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι 

προτάσεις του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, στο Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ. του 

Δημοτικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επισημαίνεται πως στην περίπτωση 

των μαθητών και μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες κρίνεται απαραίτητη η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και κατόπιν, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας (χρησιμοποιώντας, μάλιστα, 

όλα τα αισθητηριακά κανάλια μάθησης), ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών αυτών. 

Επίσης, στο «Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση» (ΕΠΘ, Υ. , 2011) επισημαίνεται πως ο εκπαιδευτικός, κατά τον 

σχεδιασμό του μαθήματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές μαθησιακές 

προτιμήσεις των παιδιών και να διασφαλίζει πως η διδασκαλία του απευθύνεται σε όλα τα 

διαφορετικά μαθησιακά ύφη.  

Επιπλέον, το διδακτικό ύφος των εκπαιδευτικών ενδεχομένως να έχει επηρεαστεί 

και από τις συστάσεις των προϊσταμένων τους και των σχολικών συμβούλων, αλλά και από 

την ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα 

των Oleson & Hora (2014) όπου ορισμένοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συχνά «δανείζονται» 

και εφαρμόζουν και στην δική τους τάξη, κάποιες καλές ιδέες και διδακτικές πρακτικές 

συναδέλφων τους.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί πως η ασυμφωνία που παρατηρήθηκε 

ανάμεσα στο μαθησιακό ύφος των εκπαιδευτικών και στις διδακτικές τους επιλογές, 

ενδεχομένως να οφείλεται και στον υποκειμενικό τρόπο διερεύνησης του μαθησιακών και 

διδακτικών τους προτιμήσεων. Ειδικότερα, αν η συλλογή των δεδομένων είχε 

πραγματοποιηθεί μέσω παρατήρησης και όχι μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων 

αυτοαναφοράς, τα αποτελέσματα ίσως να ήταν διαφορετικά. Κάτι αντίστοιχο 
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παρατηρήθηκε στην έρευνα του Bantwini (2015), ο οποίος διερεύνησε τη συσχέτιση του 

μαθησιακού και του διδακτικού ύφος εκπαιδευτικών, με τη χρήση ερωτηματολογίων αλλά 

και μέσω παρατήρησης και διαπίστωσε πως οι διδακτικές πρακτικές που δήλωναν (μέσω 

αυτοαναφορών) οι εκπαιδευτικοί ότι προτιμούσαν διέφεραν από αυτές που τελικά 

εφάρμοζαν στη σχολική τάξη.  

Παράλληλα, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού ατόμων που φάνηκε να έχουν 

ισχυρές προτιμήσεις σε κάποιο μαθησιακό ύφος, έπρεπε να συμπεριληφθούν στον 

υπολογισμό των αποτελεσμάτων και άτομα με μέτριου βαθμού προτιμήσεις. Το γεγονός 

αυτό, ίσως να επηρέασε τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Όσον αφορά τη σχέση του προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών με 

τις διδακτικές τους επιλογές, οι συσχετίσεις που προέκυψαν ήταν οι εξής: για τους 

εκπαιδευτικούς με στενό προφίλ παρατηρήθηκε πως η αναπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη 

φάνηκε να συσχετίζεται με τη διδακτική επιλογή που αντιστοιχεί στη διαπροσωπική, η 

λογικομαθηματική νοημοσύνη με την επιλογή της λογικομαθηματικής, η μουσική 

νοημοσύνη με τις πρακτικές που αναφέρονται στη λογικομαθηματική και στη φυσιοκρατική 

και η φυσιοκρατική νοημοσύνη με την διδακτική επιλογή της μουσικής. Για τους 

εκπαιδευτικούς με ευρύ προφίλ διαπιστώθηκε η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στη χωρική 

νοημοσύνη και στην διδακτική επιλογή που αντιστοιχεί στην ενδοπροσωπική, στην 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη και στην διδακτική πρακτική της κιναισθητικής και τέλος, στη 

φυσιοκρατική νοημοσύνη με την επιλογή που αναφέρεται στην κιναισθητική. 

Όπως και στην περίπτωση των μαθησιακών υφών, έτσι και εδώ παρατηρείται πως 

αν και προέκυψαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

είναι ανάμεσα σε αντίστοιχες μαθησιακές προτιμήσεις και διδακτικές επιλογές. Οι 

εκπαιδευτικοί, δηλαδή, που έχουν αναπτυγμένη σε μεγάλο ή μέτριο βαθμό κάποια 
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νοημοσύνη δεν φαίνεται να επιλέγουν την αντίστοιχη διδακτική επιλογή. Το εύρημα αυτό 

έρχεται σε αντιδιαστολή με τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών (Ghamrawi, 2014‧ Gunst, 

2004‧ Perez, 2015‧ Serin et al., 2009) αλλά και με την αντίληψη που επικρατεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Boström, 2011· Dunn & Dunn, 1979, όπως αναφέρεται σε Cano, 1999‧ Evans, 

2004‧ Felder, 1993· Gilakjani, 2012· Heikkinen, Pettigrew & Zakrajsek, 1985, όπως 

αναφέρεται σε Sulaiman et al. 2010‧ Hawk & Shah, 2007· Krueger & Sutton, 2001‧ Mahlios, 

1989‧ Makoni, 1998‧ Oleson & Hora, 2014· Owens, 2013‧ Saracho & Spodek, 1981), 

σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί, συνήθως, διδάσκουν ανάλογα με τον τρόπο που 

μαθαίνουν οι ίδιοι/ες.  

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της λογικομαθηματικής νοημοσύνης, με 

τους εκπαιδευτικούς με στενό προφίλ νοημοσυνών και αναπτυγμένη την προαναφερθείσα 

νοημοσύνη, να επιλέγουν τη λογικομαθηματική δραστηριότητα. Το ίδιο, μάλιστα, 

παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Dolati & Tahrini (2017), στην οποία οι εκπαιδευτικοί 

που είχαν κυρίαρχη τη λογικομαθηματική νοημοσύνη προέβησαν και στην αντίστοιχη 

διδακτική επιλογή, ενώ καμία άλλη συσχέτιση δεν διαπιστώθηκε ανάμεσα στις υπόλοιπες 

νοημοσύνες και τις αντίστοιχες διδακτικές πρακτικές. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως 

και η Κλειτσιώτη (2011) διαπίστωσε μία τάση των εκπαιδευτικών να επιλέγουν 

δραστηριότητες που αντιστοιχούν στη λογικομαθηματική νοημοσύνη. Στην παρούσα 

έρευνα παρατηρείται επίσης πως την δραστηριότητα που αντιστοιχεί στη λογικομαθηματική 

νοημοσύνη επιλέγουν και οι εκπαιδευτικοί με αναπτυγμένη τη μουσική νοημοσύνη. Η 

προτίμηση που φαίνεται να δείχνουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή, ίσως είναι απόρροια της 

γενικότερης τάσης του εκπαιδευτικού συστήματος να εστιάζει στην ανάπτυξη και ανάδειξη 

των ικανοτήτων που σχετίζονται με τη λογικομαθηματική νοημοσύνη (Campbell,Campbell 

& Dickinson, 1999‧ Davis et al., 2011‧ Gunst, 2004). 
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Επιπροσθέτως, η επιλογή των δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στην κιναισθητική 

νοημοσύνη, τόσο από τους εκπαιδευτικούς με αναπτυγμένη την ενδοπροσωπική, όσο και 

από αυτούς με αναπτυγμένη τη φυσιοκρατική, ενδέχεται να οφείλεται (όπως και στην 

περίπτωση του ενεργητικού μαθησιακού ύφους) στο γεγονός πως η διδασκαλία απευθύνεται 

σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, όπως 

προαναφέρθηκε και στην περίπτωση των μαθησιακών υφών, επηρεασμένοι από τις σπουδές 

τους, την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση που έχουν λάβει, αλλά και την προηγούμενη 

διδακτική τους εμπειρία, ενδέχεται να πραγματοποιούν τις επιλογές τους, λαμβάνοντας 

υπόψη τις τροποποιήσεις και τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που απαιτούνται, για τη 

διδασκαλία των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Αγαλιώτης, 2012‧ Βλάχος, 

Δαγκλής, Βέικου, Βαβουράκη, Ζουγανέλη, Σοφού, ... & Σπυροπούλου, 2010‧ Davis & 

Florian, 2004‧ Παντελιάδου, 2011‧ Tomlinson, 2000) και όχι με βάση τις προσωπικές τους 

προτιμήσεις. 

 Ειδικότερα, η επιλογή της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στην κιναισθητική 

νοημοσύνη, ίσως, οφείλεται στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν τη 

διδασκαλία τους, στις ανάγκες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία, 

όπως επισημαίνεται στη  βιβλιογραφία (Dunn & Honigsfeld, 2009) μαθαίνουν πιο εύκολα 

και αποτελεσματικά, όταν έχουν ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, 

αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτικοί δεν φάνηκε να επιλέγουν τη διδακτική πρακτική 

που αντιστοιχεί στη γλωσσική νοημοσύνη. Αυτή ίσως είναι μία ακόμη ένδειξη ότι οι 

επιλογές τους επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Stanford, 2003), 

αυτά τα παιδιά, συνήθως, παρουσιάζουν ελλείψεις στη συγκεκριμένη νοημοσύνη. Οι 

επιλογές τους μπορεί να ήταν διαφορετικές (σύμφωνες, δηλαδή, με τις μαθησιακές τους 

προτιμήσεις), αν η διδασκαλία απευθυνόταν σε «τυπικούς-ές» μαθητές και μαθήτριες. 
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Όπως ειπώθηκε και στην περίπτωση των μαθησιακών υφών, η αναντιστοιχία που 

προκύπτει ανάμεσα στις αναπτυγμένες νοημοσύνες των εκπαιδευτικών και στις νοημοσύνες 

στις οποίες αντιστοιχούν οι διδακτικές τους επιλογές, ίσως, υποδεικνύει την ύπαρξη και 

άλλων παραγόντων, που επηρεάζουν το διδακτικό τους ύφος, πέραν των προσωπικών τους 

μαθησιακών προτιμήσεων. Στους παράγοντες αυτούς εντάσσονται οι οδηγίες των 

προϊσταμένων τους  και των σχολικών συμβούλων, οι συστάσεις των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, οι 

προτάσεις συναδέλφων (Oleson & Hora, 2014), αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διδάχθηκαν 

όταν υπήρξαν οι ίδιοι/ες μαθητές και μαθήτριες (Felder, 1993‧ Gilakjani, 2012‧ Oleson & 

Hora, 2014‧ Owens, 2013). 

Επιπλέον, ο αυτοαναφορικός τρόπος συλλογής των δεδομένων, μέσω της 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, αλλά και ο μικρός αριθμός των ατόμων που είχαν σε 

υψηλό βαθμό αναπτυγμένες νοημοσύνες, ενδέχεται να επηρέασε τα αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο με τον 

οποίο θα επέλεγαν να διδάξουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ίσως να διαφέρει 

από το πώς πραγματικά διδάσκουν. Αν η συλλογή των δεδομένων είχε πραγματοποιηθεί 

μέσω της μεθόδου της παρατήρησης, ίσως να προέκυπταν διαφορετικά δεδομένα. Στη 

δεύτερη περίπτωση, ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών με υψηλού βαθμού αναπτυγμένες 

νοημοσύνες είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των 

αποτελεσμάτων και εκείνοι που είχαν μέτριου βαθμού αναπτυγμένες νοημοσύνες, 

προκειμένου να είναι το μέγεθος του δείγματος αρκετό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Αν, ωστόσο, είχαν βρεθεί περισσότερα άτομα με ξεκάθαρα κυρίαρχες κάποιες νοημοσύνες 

και είχαν ληφθεί υπόψη μόνο οι δικές τους απαντήσεις, τα αποτελέσματα ίσως να διέφεραν. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνες, λοιπόν, μαρτυρούν πως οι διδακτικές επιλογές 

των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη διδασκαλία μαθητών και μαθητριών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζονται από πληθώρα παραγόντων και όχι μόνο από τις 
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προσωπικές τους μαθησιακές προτιμήσεις. Αυτό, φυσικά, δε σημαίνει πως το μαθησιακό 

ύφος και το προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών δεν διαδραματίζουν κάποιο 

ρόλο στη διαμόρφωση του διδακτικού τους ύφους ή ότι είναι άνευ σημασίας, αλλά ότι 

υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αλληλεπιδρούν με αυτά και συνδιαμορφώνουν τις 

επιλογές και τον τρόπο διδασκαλίας τους.  

Συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα υποδεικνύεται πως οι επιλογές των 

εκπαιδευτικών συνδιαμορφώνονται από τρεις βασικούς άξονες: τις προσωπικές μαθησιακές 

τους προτιμήσεις και τον τρόπο που διδάχθηκαν ως μαθητές και μαθήτριες, τις αντιλήψεις 

και τις γνώσεις τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις 

αδυναμίες των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών που καλούνται κάθε φορά να 

διδάξουν (στην προκειμένη περίπτωση μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες) και το γενικότερο πνεύμα του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα στο οποίο 

εργάζονται (κατευθυντήριες οδηγίες συμβούλων και προϊσταμένων, πρόγραμμα σπουδών, 

προτάσεις συναδέλφων). 

4.2 Συμπεράσματα 

 Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, τα ερωτήματα που τέθηκαν στην 

παρούσα έρευνα μπορούν να απαντηθούν ως εξής: 

 Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, για τα συνήθη μαθησιακά ύφη των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτά είναι το οπτικό (visual), το αισθητηριακό 

(sensing), το ενεργητικό (active) και το σειριακό (sequential). 

 Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, για τα κυρίαρχα προφίλ πολλαπλών 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες είναι σχεδόν ισόποσα μοιρασμένοι 

μεταξύ στενού (49,1%) και ευρέως (50,9%) προφίλ. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, οι 

κυρίαρχες σαφώς αναπτυγμένες νοημοσύνες είναι η ενδοπροσωπική (intrapersonal), η 
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διαπροσωπική (interpersonal) και η γλωσσική (linguistic). Οι εκπαιδευτικοί στενού προφίλ 

παρουσιάζουν ως κυρίαρχες νοημοσύνες την ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική, τη 

γλωσσική και την χωρική, ενώ ανάλογη εικόνα φαίνεται να έχουν και οι συνάδελφοί τους 

με ευρύ προφίλ, καθώς κυρίαρχες νοημοσύνες είναι και πάλι η ενδοπροσωπική, η 

διαπροσωπική, η γλωσσική και η μουσική (αντί της χωρικής). 

 Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, για την ύπαρξη ή μη συσχέτισης 

ανάμεσα στο μαθησιακό ύφος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στις 

διδακτικές τους επιλογές, στη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και 

μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαπιστώθηκαν κάποιες στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις, αλλά όχι ανάμεσα σε αντίστοιχου τύπου μαθησιακά ύφη και διδακτικές 

επιλογές. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μια τάση των εκπαιδευτικών να επιλέγουν διδακτικές 

πρακτικές που δεν ταίριαζαν στο προσωπικό τους μαθησιακό ύφος. 

 Σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, για την ύπαρξη ή μη συσχέτισης 

ανάμεσα στο προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και στις διδακτικές τους επιλογές, όσον αφορά τη διδασκαλία της 

αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα 

αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν κάποιες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, εκ των 

οποίων, όμως, μόνο μία περίπτωση (αυτή της λογικομαθηματικής νοημοσύνης) αφορούσε 

αντίστοιχο είδος αναπτυγμένης νοημοσύνης και διδακτικής επιλογής. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε πως οι εκπαιδευτικοί επέλεγαν διδακτικές πρακτικές, που δεν 

αντιστοιχούσαν στις κυρίαρχες νοημοσύνες τους. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, λοιπόν, υποδεικνύουν πως η διαμόρφωση 

του διδακτικού ύφους των εκπαιδευτικών δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις προσωπικές 

τους μαθησιακές προτιμήσεις, αλλά είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ποικιλίας 
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παραγόντων (όπως οι σπουδές, ο τρόπος που διδάχθηκαν ως μαθητές ή μαθήτριες, οι 

μαθησιακές τους προτιμήσεις, οι οδηγίες των προϊσταμένων τους και του προγράμματος 

σπουδών, οι προτάσεις συναδέλφων κλπ), γεγονός που καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω 

διερεύνηση του θέματος. 

4.3 Περιορισμοί της έρευνας 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως η συλλογή των δεδομένων, τόσο για τα 

μαθησιακά ύφη και τα προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών, όσο και για τις διδακτικές 

τους επιλογές πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων 

αυτοαναφοράς. Επίσης, κατά τον έλεγχο εσωτερικής συνάφειας του ερωτηματολογίου 

διαπιστώθηκε πως ο δείκτης Guttman’s Lambda-2 είχε χαμηλότερη τιμή από το 0,5 [που 

θεωρείται αποδεκτό σε έρευνες στάσεων και προτιμήσεων (Tuckman, 1999)], σε μία από 

τις τέσσερις κλίμακες μαθησιακού ύφους (ενεργητικός-στοχαστικός) και σε δύο από τις 

οχτώ νοημοσύνες (γλωσσική, διαπροσωπική). Παράλληλα, στο εργαλείο που αφορά τη 

διερεύνηση των διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών, ενδέχεται, οι δραστηριότητες που 

επιλέχθηκαν για τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης του κειμένου, να μην 

εκφράζουν πλήρως το σύνολο των πιθανών προτάσεων. Τέλος, δεδομένου ότι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος με ισχυρές προτιμήσεις ήταν πολύ λίγοι, τόσο στην περίπτωση 

των μαθησιακών υφών, όσο και στην περίπτωση των πολλαπλών νοημοσυνών κρίθηκε 

απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην ίδια ομάδα, κατά τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων 

και συμμετέχοντες με μέτριου βαθμού προτιμήσεις, γεγονός που ενδεχομένως να επηρέασε 

τα αποτελέσματα της έρευνας.  

4.4 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις 

 Πολλές έρευνες επισημαίνουν τα πολλαπλά οφέλη που προφέρει στους μαθητές και 

στις μαθήτριες μια διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις μαθησιακές τους 

προτιμήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές 
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δυσκολίες (Dunn et al., 2009 ‧Felder, 1993) και αντίστοιχα τις αρνητικές επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει στη μαθησιακή πορεία ορισμένων παιδιών μια διδασκαλία που δεν ταιριάζει 

στις ανάγκες τους (Αγαλιώτης, 2012‧ Felder & Silverman, 1988· Felder & Spurlin, 2005‧ 

Κανδαράκης, 2004, όπως αναφέρεται σε Παπασλάνη, 2018). Για τον λόγο αυτό κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις 

διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον 

περιορισμένο αριθμό ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη διερεύνηση της επιρροής των 

μαθησιακών προτιμήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών στις διδακτικές τους επιλογές, 

οδήγησε στη πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, ώστε να  «χυθεί» λίγο παραπάνω φως 

σε αυτό το θέμα και να δοθεί, ενδεχομένως, η αφορμή για την περαιτέρω διερεύνησή του.  

 Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέκυψε πως η διαμόρφωση του 

διδακτικού ύφους των εκπαιδευτικών δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις προσωπικές 

τους μαθησιακές προτιμήσεις. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη και άλλων παραγόντων που 

συνδιαμορφώνουν το διδακτικό τους ύφος και αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω 

διερεύνησης του θέματος. Η γνώση των διαφορετικών παραγόντων που ενδέχεται να 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν, μπορεί να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

δίνουν περισσότερη προσοχή και έμφαση στον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους, ώστε να 

διασφαλίζουν ότι απευθύνεται και ταιριάζει στα παιδιά που έχουν απέναντί τους. Επιπλέον, 

μπορεί να βοηθήσει και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, για την κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών στην επιλογή των κατάλληλων διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών 

που απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών και μαθητριών τους. 

4.5 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η συσχέτιση των μαθησιακών υφών και των 

προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών των εκπαιδευτικών με τις διδακτικές τους επιλογές, με τη 

χρήση ερωτηματολογίων. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να ασχοληθεί με το ίδιο 
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θέμα, συνδυάζοντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων, ώστε να 

διαπιστωθεί αν οι αυτοαναφορές των εκπαιδευτικών συμφωνούν με όσα πράττουν μέσα 

στην τάξη. Ενδιαφέρον θα είχε και μία συγκριτική μελέτη μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής, αναφορικά με τις μαθησιακές (μαθησιακό ύφος και προφίλ πολλαπλών 

νοημοσυνών) και τις διδακτικές τους προτιμήσεις. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 

διερευνηθούν εις βάθος οι παράγοντες που διαμορφώνουν το διδακτικό ύφος των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τέλος, δεδομένου ότι στην παρούσα έρευνα 

δεν εξετάστηκε η συσχέτιση των δημογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών (φύλο, 

ηλικία, έτη προϋπηρεσίας) με τις μαθησιακές τους προτιμήσεις, μελλοντικές έρευνες θα 

μπορούσαν να εστιάσουν και σε αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Αγαπητέ/ή  συνάδελφε/συναδέλφισσα, 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας για την 

ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική αγωγή, εκπαίδευση και 

αποκατάσταση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του 

προφίλ πολλαπλών νοημοσυνών και του μαθησιακού ύφους των εκπαιδευτικών με τις 

διδακτικές τους επιλογές, όσον αφορά τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης σε 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι εγγενείς 

διαταραχές που σχετίζονται με την ανάγνωση (δυσλεξία), τη γραπτή έκφραση (δυσγραφία) και 

τα μαθηματικά (δυσαριθμησία). Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

(ΠΕ70, ΠΕ71) που εργάζονται ή έχουν εργαστεί στο γενικό σχολείο με παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Χωρίζεται σε τρία μέρη, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς και η συμπλήρωσή του είναι ανώνυμη. Σε παρακαλώ να διαβάσεις 

τις ερωτήσεις που ακολουθούν και να επιλέξεις την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει 

απόλυτα. 

Η συνεργασία σου κρίνεται πολύτιμη! 

Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα διαθέσεις για τη συμπλήρωσή του. 

Διάρκεια: 20΄ 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Εμμέλεια Καμποσιώρα 

email: mea18015@uom.edu.gr 

τηλέφωνο: 6980085048 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

1. Φύλο: 

Άνδρας                               Γυναίκα 

 

2. Ηλικία: 

≤ 30 ετών                       31-40 ετών                      41-50 ετών                       >50 ετών 

 

3. Διδακτική εμπειρία σε έτη:  

Στη γενική αγωγή: 

0-5 

6-15 

16-25 

26-35 

   

4. Διδακτική εμπειρία σε έτη, με παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στη γενική τάξη 

(εκπαιδευτικός γενικής τάξης/ παράλληλης στήριξης) ή σε τμήμα ένταξης: 

      0-5 

      6-15 

      16-25 

      26-35 

 

5. Σπουδές: 

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 

Διδασκαλείο 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή 

Άλλος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Ειδική Αγωγή 

Άλλος διδακτορικός τίτλος σπουδών 

Επιπλέον επιμόρφωση στην ειδική αγωγή (π.χ. σεμινάριο).                                                  

Αναφέρετε και τη διάρκεια της επιμόρφωσης………………..…                    

  

Στην ειδική αγωγή (παράλληλη στήριξη, τμήμα ένταξης): 

0-5 

6-15 

16-25 

26-35 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, δίνοντας μία μόνο απάντηση σε κάθε ερώτηση 

(επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι κάθε φορά): 

1. Όταν βρίσκομαι αντιμέτωπος με νέες πληροφορίες τις καταλαβαίνω καλύτερα αφού: 

τις δοκιμάσω (πρακτική εφαρμογή) 

τις σκεφτώ 

 

2. Πώς θα προτιμούσατε να σας χαρακτηρίζουν οι άλλοι; 

πρακτικό 

πρωτοποριακό 

 

3. Όταν σκέφτομαι σχετικά με το τι έκανα χθες μου έρχεται/ έρχονται: 

μια εικόνα 

κάποιες λέξεις 

 

4. Μου συμβαίνει το εξής: 

κατανοώ τις λεπτομέρειες ενός θέματος, αλλά μπορεί να έχω απορίες σχετικά με τη 

συνολική δομή του 

κατανοώ τη συνολική δομή ενός θέματος, αλλά μπορεί να έχω απορίες σχετικά με τις 

λεπτομέρειές του 

 

5. Όταν μαθαίνω κάτι καινούργιο με βοηθάει: 

να συζητάω σχετικά με αυτό που μαθαίνω 

να σκέφτομαι σχετικά με αυτό που μαθαίνω 

 

6. Ως εκπαιδευτικός προτιμώ να διδάσκω ένα μάθημα: 

το οποίο έχει να κάνει με γεγονότα και καταστάσεις της πραγματικής ζωής 

το οποίο έχει να κάνει με ιδέες και θεωρίες 

 

7. Προτιμώ να λαμβάνω νέες πληροφορίες: 

με εικόνες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, χάρτες 

με γραμμένες οδηγίες ή προφορικές πληροφορίες 

 

8. Αν καταλάβω: 

όλα τα μέρη ενός θέματος, καταλαβαίνω και το συνολικό θέμα 

όλο το θέμα, καταλαβαίνω και πως ταιριάζουν τα διάφορα μέρη του θέματος 

 

9. Σε μια ομαδική μελέτη που εργάζομαι σε ένα δύσκολο θέμα είναι πιθανότερο να: 

συμμετέχω ενεργά και να μοιραστώ τις ιδέες μου με την ομάδα 

να ακούσω τις ιδέες των άλλων μελών της ομάδας 

 

10. Το βρίσκω ευκολότερο να: 

μαθαίνω γεγονότα 

μαθαίνω έννοιες 
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11. Σε ένα βιβλίο με πολλές εικόνες και διαγράμματα είναι πιθανότερο: 

να κοιτάξω προσεκτικά τις εικόνες και τα διαγράμματα 

να εστιάσω την προσοχή μου στο γραμμένο κείμενο 

 

12. Όταν λύνω μαθηματικά προβλήματα: 

συνήθως αναζητώ τη λύση ακολουθώντας ένα βήμα τη φορά 

συνήθως βλέπω ποια είναι η λύση, αλλά πρέπει να παιδευτώ ώστε να καταλάβω ποια είναι τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσω 

 

13. Σε μαθήματα που παρακολουθούσα με άλλους μαθητές/τριες: 

συνήθως γνώριζα τους/τις περισσότερους/ες συμμαθητές/τριές μου 

σπάνια γνώριζα τους/τις περισσότερους/ες συμμαθητές/τριές μου 

 

14. Σε βιβλία που δεν είναι μυθιστορήματα προτιμώ: 

κάτι που μου μαθαίνει νέα γεγονότα ή μου λέει πώς να κάνω κάτι 

κάτι που μου δίνει νέες ιδέες για να σκεφτώ 

 

15. Προτιμώ τους καθηγητές: 

που δείχνουν πολλά διαγράμματα 

που περνούν πολύ χρόνο εξηγώντας 

 

16. Όταν αναλύσω μια ιστορία ή μια νουβέλα: 

σκέφτομαι όλα τα γεγονότα και προσπαθώ να τα ταιριάζω ώστε να καταλάβω τι γίνεται 

καταλαβαίνω από την αρχή τι γίνεται και όταν τελειώσω το διάβασμα πρέπει να ξαναδιαβάσω 

από την αρχή, ώστε να βρω τα γεγονότα που το υποστηρίζουν 

 

17. Όταν αρχίζω να ασχολούμαι με την επίλυση ενός προβλήματος/άσκησης είναι 

πιθανότερο να: 

αρχίσω να δουλεύω τη λύση αμέσως 

να προσπαθήσω να καταλάβω πρώτα πλήρως το πρόβλημα 

 

 18. Προτιμώ την ιδέα της : 

βεβαιότητας 

θεωρίας 

 

19. Συγκρατώ πιο εύκολα στη μνήμη μου μια νέα πληροφορία αφού: 

τη δω (γραμμένη/οπτικοποιημένη πληροφορία) 

την ακούσω 

 

20. Είναι πιο σημαντικό για μένα ο καθηγητής: 

να κάνει την παράδοση του μαθήματος σε «διαδοχικά βήματα» 

να μου δίνει μια συνολική εικόνα και να συσχετίζει την παράδοση με άλλα θέματα 

 

21. Προτιμώ να μελετώ: 

σε μια ομάδα μελέτης 

ατομικά 
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22. Είναι πιθανότερο για μένα να είμαι: 

προσεκτικός σχετικά με τις λεπτομέρειες της εργασίας μου 

δημιουργικός σχετικά με το πώς κάνω την εργασία μου 

 

23. Όταν παίρνω οδηγίες για το πώς να πάω σε ένα νέο μέρος προτιμώ: 

ένα χάρτη 

γραπτές οδηγίες 

 

24. Μαθαίνω: 

με σχετικά κανονικό ρυθμό: αν διαβάσω κάτι πολύ στο τέλος θα το μάθω 

με ακανόνιστο ρυθμό: μπορεί κάτι να με παιδέψει πολύ, αλλά κάποια στιγμή θα μου κάνει 

«κλικ» και θα το καταλάβω 

 

25. Θα προτιμούσα πρώτα: 

να δοκιμάσω κάτι 

να σκεφτώ πώς να κάνω κάτι 

 

26. Όταν διαβάζω για διασκέδαση προτιμώ τους συγγραφείς που: 

λένε καθαρά αυτό που εννοούν 

λένε τα πράγματα με δημιουργικούς και ενδιαφέροντες τρόπους 

 

27. Όταν βλέπω ένα διάγραμμα ή σκίτσο είναι πιθανότερο να θυμηθώ: 

την εικόνα που είδα 

αυτό που ο καθηγητής είπε σχετικά με την εικόνα 

 

28. Σε ένα σύνολο πληροφοριών είναι πιθανότερο να: 

επικεντρωθώ στις λεπτομέρειες και να χάσω το γενικότερο νόημα 

προσπαθήσω να καταλάβω το γενικότερο νόημα πριν ασχοληθώ με τις 

λεπτομέρειες 

 

29. Θυμάμαι ευκολότερα: 

κάτι που έχω κάνει 

κάτι για το οποίο έχω σκεφτεί πολύ 

 

30. Όταν έχω να κάνω μια δραστηριότητα, προτιμώ να: 

χρησιμοποιήσω έναν τρόπο που ξέρω καλά 

σκεφτώ νέους τρόπους 

 

31. Όταν κάποιος/α μου δείχνει νέα δεδομένα προτιμώ: 

γραφικές παραστάσεις και διαγράμματα 

κείμενο που συνοψίζει τα αποτελέσματα 

 

32. Όταν γράφω μια εργασία είναι πιθανότερο να: 

σκεφτώ ή να γράψω την αρχή της εργασίας και να προχωρήσω στη συνέχεια 

σκεφτώ ή να γράψω διάφορα μέρη της εργασίας και μετά να τα βάλω στη σειρά 

 

33. Όταν πρέπει να εργαστώ σε μια ομαδική εργασία πρώτα θέλω να: 
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καθίσουμε όλα τα μέλη της ομάδας και να πει ο καθένας τις ιδέες που έχει και να δούμε τι 

θα κάνουμε 

να σκεφτεί πρώτα ο καθένας μόνος του τις ιδέες που έχει και μετά να καθίσουμε όλα τα μέλη 

της ομάδας να τις συγκρίνουμε 

 

34. Θεωρώ επαινετικό για κάποιον να τον αποκαλέσω: 

λογικό 

δημιουργικό 

 

35. Όταν συναντώ ανθρώπους σε ένα πάρτι είναι πιθανότερο να θυμάμαι μετά: 

το πώς ήταν (εμφάνιση) 

το τι είπανε για τους εαυτούς τους 

 

36. Όταν μαθαίνω ένα νέο θέμα προτιμώ να: 

μένω συγκεντρωμένος σε αυτό το θέμα μαθαίνοντας όσα περισσότερα μπορώ γι αυτό 

προσπαθώ να συνδέσω αυτό το θέμα με άλλα σχετικά θέματα 

 

37. Είμαι περισσότερο: 

εξωστρεφής 

συγκρατημένος 

 

38. Προτιμώ τα μαθήματα που δίνουν έμφαση σε: 

κατανοητά γεγονότα (γεγονότα, δεδομένα) 

αφηρημένα πράγματα (έννοιες, θεωρίες) 

 

39. Για διασκέδαση θα προτιμούσα να: 

δω τηλεόραση 

διαβάσω ένα βιβλίο 

 

40. Κάποιοι καθηγητές ξεκινούν τη διδασκαλία του μαθήματος με μια περίληψη (διάγραμμα) αυτών 

που πρόκειται να πουν. Αυτές τις περιλήψεις (διαγράμματα) τις βρίσκω: 

σχετικά χρήσιμες 

πάρα πολύ χρήσιμες 

 

41. Η ιδέα του να έχουμε ομαδικές εργασίες με κοινό βαθμό (τον ίδιο βαθμό) για όλα τα μέλη της 

ομάδας: 

μου αρέσει 

δε μου αρέσει 

 

42. Όταν κάνω περίπλοκους υπολογισμούς: 

αφού τους τελειώσω επαναλαμβάνω όλα τα βήματα που ακολούθησα ελέγχοντας τις πράξεις 

θεωρώ ότι το να ελέγξω ξανά όλες τις πράξεις που έκανα είναι κουραστικό και το κάνω με 

το ζόρι 

 

43. Θυμάμαι (οπτικά) μέρη που έχω επισκεφτεί: 

εύκολα με σχετική ακρίβεια 

με δυσκολία και όχι με πολλές λεπτομέρειες 
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44. Όταν λύνω προβλήματα σε μια ομάδα είναι πιθανότερο η δικιά μου δουλειά να είναι το να: 

σκεφτώ τα βήματα της λύσης 

σκεφτώ τις πιθανές επιπτώσεις ή εφαρμογές της λύσης σε διάφορες περιπτώσεις 

 

2. Από τις παρακάτω προτάσεις επιλέξτε αυτές που σας αντιπροσωπεύουν απόλυτα: 

1. Τα βιβλία είναι πολύ σημαντικά για μένα ως πηγή γνώσεων και μέσο διασκέδασης. 

2. Η νοερή εκτέλεση αριθμητικών πράξεων είναι για μένα κάτι πολύ εύκολο. 

3. Πράγματα που σκέφτομαι, μπορώ συχνά να τα δω και ως εικόνες, όταν κλείσω τα μάτια μου. 

4. Η ενασχόληση με συγκεκριμένο άθλημα ή γενικά με τη φυσική αγωγή αποτελεί σταθερή 

παράμετρο στη ζωή μου. 

5. Η ακρόαση μουσικής από διάφορες πηγές (ραδιόφωνο, CD) είναι μια αγαπημένη μου 

δραστηριότητα. 

6. Άνθρωποι που με γνωρίζουν, έρχονται συχνά να ζητήσουν τη συμβουλή μου. 

7. Συχνά απομονώνομαι για να διαλογιστώ, να κρίνω τις ενέργειές μου και να σκεφτώ πάνω σε 

σημαντικά θέματα της ζωής. 

8. Πεζοπορίες στη φύση και παραμονή στο ύπαιθρο αποτελούν αγαπημένες μου δραστηριότητες. 

9. Ο προφορικός λόγος (όπως π.χ. εκπέμπεται από το ραδιόφωνο) με διευκολύνει πολύ περισσότερο 

στην απόκτηση και συγκράτηση πληροφοριών από ότι η τηλεόραση ή ένα φιλμ (από ότι ο 

συνδυασμός εικόνας και ήχου). 

10. Η κατάκτηση της γνώσης γίνεται για μένα πιο εύκολη, όταν αυτό που μου παρουσιάζουν 

περιλαμβάνει διάφορες συσχετίσεις και γενικά είναι οργανωμένο με κάποιον ειδικό τρόπο. 

11. Τα χρώματα του περιβάλλοντός μου με επηρεάζουν, γι’ αυτό τους δίνω σημασία και, αν μπορώ, 

φροντίζω να είναι σε τόνους που μου αρέσουν. 

12. Δεν μου είναι εύκολο να κάθομαι ακίνητος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

13. Η ζωή μου θα ήταν «φτωχότερη» αν δεν μπορούσα να τραγουδήσω σωστά. 

14. Τα ομαδικά αθλήματα μου αρέσουν περισσότερο από τα ατομικά. 

15. Η παρακολούθηση σεμιναρίων και προγραμμάτων αυτογνωσίας αποτελεί για μένα σημαντική 

δραστηριότητα. 

16. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια από τις βασικές ενασχολήσεις μου. 

17. Σταυρόλεξα, παιχνίδια αναγραμματισμών ή σύνθεσης λέξεων, αινίγματα, λογοπαίγνια και 

γλωσσοδέτες, αποτελούν για μένα ευχάριστες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

18. Η μέτρηση, η κατηγοριοποίηση, η ανάλυση και η ποσοτικοποίηση αποτελούν για μένα 

αγαπημένους τρόπους οργάνωσης των δεδομένων και των πληροφοριών, όταν μελετώ ή γενικά 

ασχολούμαι με ένα θέμα. 

19. Η συχνή χρήση της βιντεοκάμερας είναι για μένα βασικός τρόπος για να «αποθηκεύω» εικόνες 

από τις δραστηριότητές μου, τις οποίες κατόπιν βλέπω με προσοχή. 

20. Οι χειρωνακτικές εργασίες, όπως η ξυλουργική και γενικά οι κατασκευές αποτελούν αγαπημένες 

μου δραστηριότητες. 

21. Η παράτονη μουσική γίνεται αμέσως αντιληπτή από μένα. 

22. Όταν έχω ένα πρόβλημα προτιμώ να το συζητώ με κάποιο άλλο πρόσωπο, παρά να προσπαθώ 

να το λύσω μόνος/η μου. 

23. Η αντιμετώπιση των αποτυχιών με αισιόδοξο και δημιουργικό τρόπο είναι ένα βασικό 

χαρακτηριστικό μου. 

24. Η κατοχή κατοικίδιου ζώου ήταν πάντα κάτι που ήθελα πολύ. 

25. Οι συνομιλητές μου ή οι αναγνώστες των γραπτών μου συχνά μου ζητούν να εξηγήσω στοιχεία 

από το εξειδικευμένο λεξιλόγιο και τα σύνθετα σχήματα λόγου που συνήθως χρησιμοποιώ. 
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26. Σπαζοκεφαλιές και γενικά δραστηριότητες που απαιτούν λογική σκέψη είναι για μένα 

απόλαυση. 

27. Ο προσανατολισμός στο χώρο είναι για μένα εύκολος, ακόμη και σε περιοχές που δεν γνωρίζω. 

28. Οι καλύτερες ιδέες μού έρχονται στο μυαλό όταν εκτελώ κάποιο είδος σωματικής 

δραστηριότητας. 

29. Η επιθυμία μου να μάθω να παίζω ένα μουσικό όργανο ήταν πάντοτε μεγάλη. 

30. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που γίνονται με τη συμμετοχή και τη συνεργασία άλλων 

ανθρώπων (π.χ. εκδρομές συλλόγων), έχουν για μένα μεγαλύτερη αξία από ατομικές 

δραστηριότητες (π.χ. βιντεοπαιχνίδια). 

31. Κάποιο από τα ενδιαφέροντά μου (ή τις ασχολίες μου) το κρατώ μόνο για τον εαυτό μου (δεν το 

γνωρίζουν οι φίλοι μου και οι οικείοι μου). 

32. Τα ενδιαφέροντα του ελεύθερου χρόνου μου αναφέρονται σε σημαντικό βαθμό σε θέματα της 

φύσης. 

33. Τα γλωσσικά μαθήματα (π.χ. ελληνική και ξένη γλώσσα, ιστορία) ήταν πάντα αγαπημένα μου 

στο σχολείο, αντίθετα με τα μαθηματικά ή τη φυσική (ανεξάρτητα από επίδοση). 

34. Μια από τις δραστηριότητες που μου αρέσουν πολύ είναι να προσπαθώ να διακριβώσω τι θα 

συνέβαινε αν άλλαζα τον τρόπο με τον οποίο υλοποιώ κάποιες από τις καθημερινές μου 

δραστηριότητες (π.χ. Θα είχα περισσότερο διδακτικό χρόνο στη διάθεσή μου, αν 

αντικαθιστούσα τη μετωπική διδασκαλία με διδασκαλία σε ομάδες;). 

35. Όταν αισθάνομαι ανία, όταν θέλω να γεμίσω το χρόνο μου ή όταν προσπαθώ να ηρεμήσω, 

σκιτσάρω ή ζωγραφίζω. 

36. Κατά τις συζητήσεις μου χρησιμοποιώ συχνά χειρονομίες και σωματικές κινήσεις (γλώσσα του 

σώματος). 

37. Μουσικά θέματα από ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές «καρφώνονται στο μυαλό μου» και τα 

σιγοτραγουδώ για μέρες. 

38. Η φιλία είναι για μένα τόσο σημαντική, ώστε να είμαι διατεθειμένος/η να περιορίσω την 

αυτονομία μου για να την εξασφαλίσω. 

39. Ανατροφοδότηση από τους άλλους ανθρώπους και προσωπικές εκτιμήσεις, με έχουν βοηθήσει 

στην ανάπτυξη μιας απόλυτα σαφούς άποψης για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μου. 

40. Η αναγνώριση και η διάκριση φυτών και ζώων είναι αγαπημένες μου δραστηριότητες στις οποίες 

τα καταφέρνω πολύ καλά.  

41. Στις συζητήσεις μου περιλαμβάνω συχνά πληροφορίες που πολύ πρόσφατα έχω διαβάσει ή 

ακούσει. 

42. Η λογική εξήγηση των πραγμάτων είναι για μένα ο βασικός ή ο μοναδικός τρόπος να 

αντιλαμβάνομαι  τη ζωή και αναζητώ πάντα λογικές σχέσεις, κανονικότητες και μοτίβα στις 

καταστάσεις με τις οποίες έρχομαι σε επαφή. 

43. Η γεωμετρία ήταν πάντα για μένα ευκολότερη από την άλγεβρα. 

44. Η  μάθηση για μένα περνά συχνά από συστηματικές απτικές εμπειρίες. 

45. Εύκολα αντιλαμβάνομαι το ρυθμό μουσικών κομματιών και μπορώ να τον παρακολουθώ. 

46. Το να είμαι ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων μου είναι μάλλον ευχάριστο. 

47. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών μου με έχει βοηθήσει στο να θέσω σαφείς 

στόχους για τη ζωή μου. 

48. Η ανάγνωση βιβλίων και η παρακολούθηση προγραμμάτων και εκπαιδευτικών ταινιών για 

θέματα της φύσης αποτελούν σταθερές επιλογές της καθημερινότητάς μου. 

49. Το κράτημα σημειώσεων με βοηθά στην κατανόηση και στη συγκράτηση των πληροφοριών. 

50. Τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα αγαπημένα μου μαθήματα στο σχολείο. 

51. Τα κείμενα που συνοδεύονται από πολλές εικόνες με διευκολύνουν και τα κατανοώ καλύτερα. 

52. Η ενασχόληση με επικίνδυνα σπορ με συναρπάζει. 
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53. Πολύ συχνά σιγοτραγουδώ ή χτυπώ ρυθμικά χέρια ή πόδια ενώ μελετώ ή ασχολούμαι με άλλου 

είδους εργασία.   

54. Από τις ειδήσεις που παρουσιάζονται στα ΜΜΕ με ενδιαφέρουν περισσότερο όσες αναφέρονται 

στην πολιτική και σε κοινωνικά ζητήματα. 

55. Η ισχυρή θέληση και η ανεξαρτησία σκέψης αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά μου. 

56. Επισκέψεις σε ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία μού προσφέρουν μεγάλη ευχαρίστηση. 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

Ακολουθεί ένα αφηγηματικό κείμενο από το Ανθολόγιο Α΄ & Β΄ Δημοτικού και 16 διδακτικές 

επιλογές για τη διδασκαλία της αναγνωστικής κατανόησης. Από τις 5 δηλώσεις (Δε θα την 

επέλεγα ποτέ, Θα την επέλεγα σπάνια, Δε ξέρω αν θα την επέλεγα, Θα την επέλεγα συχνά, Θα την 

επέλεγα πάντα ) σας παρακαλώ να επιλέξετε αυτή που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο, 

λαμβάνοντας υπόψη πως η διδασκαλία απευθύνεται σε μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στην ανάγνωση. 

Ξ... όπως ξιφίας 

Ο Ξέρξης ο ξιφίας γύρισε μια μέρα πολύ στενοχωρημένος από το σχολείο του. Δεν έφαγε 

τίποτα για μεσημεριανό και κλείστηκε στο δωμάτιό του. Η μαμά του, επειδή κατάλαβε πως κάτι 

σοβαρό του συμβαίνει, μπήκε σιγά σιγά στο δωμάτιό του και τον βρήκε να κλαίει ξαπλωμένος στο 

κρεβάτι του.  

– Τι έχεις, αγοράκι μου; ρώτησε, παίρνοντάς τον αγκαλιά. 

– Αχ, μανούλα μου... Όλοι στο σχολείο με κοροϊδεύουν για τη μεγάλη σουβλερή μου μύτη! Με 

φωνάζουν μυτόγκα και δε θέλουν να παίζουν μαζί μου, γιατί φοβούνται, λένε, πως θα τους 

χτυπήσω... Ούτε κανείς κάθεται μαζί μου στο ίδιο θρανίο, για να μην του σκίσω, λένε, την ποδιά... 

Κι όλο χαζοαστεία κάνουν με τη μύτη μου. Αλλά το χειρότερο έγινε σήμερα: Όταν με ρώτησε η 

δασκάλα τι δώρο θέλω να μου φέρει ο Αϊ-Βασίλης, πριν προλάβω ν’ απαντήσω, άρχισαν όλοι να 

φωνάζουν: Ένα τεράστιο άσπρο σεντόνι! Για να σκουπίζει τη μύτη όταν συναχώνεται... Αυτό ήταν, 

δεν αντέχω άλλο! Δε θα ξαναπάω σχολείο ποτέ πια, είπε ο Ξέρξης και ξανάρχισε να κλαίει.  

– Αυτό θα είναι πολύ κουτό από μέρους σου, μικρέ μου, του είπε η μαμά του, γιατί έτσι ούτε 

γράμματα θα μάθεις, ούτε και την αξία της μύτης σου θα αποδείξεις! 

– Και τι αξία μπορεί να έχει η τεράστια, σουβλερή μου μύτη; ρώτησε ο Ξέρξης.  

– Αυτό θα σε αφήσω να το ανακαλύψεις μόνος σου, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα...  

Την άλλη μέρα ο Ξέρξης ξεκίνησε αποφασιστικά για το σχολείο του, όταν, στα μισά του 

δρόμου, άκουσε σπαραχτικές φωνές να καλούν σε βοήθεια! Πλησιάζει και τι να δει; Ένα πελώριο 

δίχτυ σάρωνε χωρίς έλεος το βυθό, φυλακίζοντας προς το θάνατο ό,τι έβρισκε στο διάβα του. Και 

μέσα βρίσκονταν η δασκάλα κι όλοι οι συμμαθητές του! Καθόλου δε δίστασε ο Ξιφίας: ορμάει πάνω 

στο δίχτυ και χρατς χρουτς! το ξεσκίζει με την κοφτερή του μύτη, λευτερώνοντάς τους όλους... 

 

 

1. Ποιες από τις παρακάτω διδακτικές πρακτικές θα επιλέγατε κατά την παρουσίαση και 

επεξεργασία του παραπάνω κειμένου, αν απευθυνόσασταν σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες; 

 

1. Θα προέβαλλα το κείμενο στον προτζέκτορα και θα το διάβαζα μεγαλόφωνα στα παιδιά, 

«χρωματίζοντας» κατάλληλα τη φωνή μου για να κάνω την αφήγηση πιο παραστατική. 
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Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

2. Θα προέβαλλα στον προτζέκτορα ένα βίντεο με την ιστορία (υπάρχει αντίστοιχο βίντεο στο 
youtube με την ιστορία εικονογραφημένη σε μορφή κόμικ. Τα λόγια των ηρώων εκφωνούνται 

από τους δημιουργούς του βίντεο ).  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

3. Πριν τη διδασκαλία του παραπάνω κειμένου θα χρησιμοποιούσα έναν προκαταβολικό οργανωτή 
και θα εξηγούσα πολύ συνοπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που θα διαβάσουμε.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

4. Μετά την ανάγνωση κάθε παραγράφου θα έκανα στους μαθητές ερωτήσεις κατανόησης, ώστε 
να ελέγξω την κατανόηση του κειμένου βήμα - βήμα.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

5. Θα χώριζα τα παιδιά σε ομάδες, θα ανέθετα σε καθεμία από μία σκηνή του κειμένου και θα τους 
ζητούσα να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη ένα ολιγόλεπτο θεατρικό για τη σκηνή 

αυτή.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

 

6. Θα ζητούσα από τους μαθητές να εργαστούν ατομικά ή σε δυάδες για να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις σχετικά με τη δομή της ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση 

προβλήματος) ή να γράψουν μια περίληψη της ιστορίας, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις τους 

στο τέλος.  
 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 
7. Θα ζητούσα από τους μαθητές να αναφέρουν ένα περιστατικό από τη ζωή τους ή 

τη ζωή κάποιου γνωστού τους προσώπου, το οποίο θα είχε προφανείς 

ομοιότητες με την ιστορία που αναφέρεται στο κείμενο.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 
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8. Θα ζητούσα από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για τις αιτίες και τις 

συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού που εμφανίζεται στο κείμενο. 

 

Δε θα την 
επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 
σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 
την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 
συχνά 

Θα την επέλεγα 
πάντα 

     

 

 

2. Μετά τη διδασκαλία του παραπάνω κειμένου και προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

μαθητές και οι μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες κατανόησαν το περιεχόμενό του, 

ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες θα επιλέγατε; 

 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της 

δομής της ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος).  
 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται οι 
αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία σειρά).  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 
3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα 

βλέποντας μόνο τις εικόνες.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο 

καθένας από έναν ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον 

τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία.  
 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 
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6.  Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και 

πώς στο τέλος της ιστορίας;  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την ιστορία.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 

     

 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν 

στην τάξη ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας.  

 

Δε θα την 

επέλεγα ποτέ 

Θα την επέλεγα 

σπάνια 

Δε ξέρω αν θα 

την επέλεγα 

Θα την επέλεγα 

συχνά 

Θα την επέλεγα 

πάντα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

 

Π.Β1. Έλεγχοι Συσχέτισης Ερευνητικού Ερωτήματος 4: Έλεγχος Συσχέτισης 

του Προφίλ Νοημοσυνών των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και των 

Διδακτικών τους Επιλογών, Αναφορικά με τη Διδασκαλία της Αναγνωστικής 

Κατανόησης σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Πίνακας 1: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Γλωσσική νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Γλωσσική N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου 
και να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της 
ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση 
προβλήματος). 

Ασθενής 62 42,63 2643,00 

Ισχυρή 25 47,40 1185,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη 
σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες 
προτάσεις σε τυχαία σειρά). 

Ασθενής 62 43,55 2700,00 

Ισχυρή 25 45,12 1128,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε 
κάποιος να είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα 
βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 62 44,46 2756,50 

Ισχυρή 25 42,86 1071,50 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας 
που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από 
έναν ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 
υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 62 44,53 2761,00 

Ισχυρή 25 42,68 1067,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να 
αναφέρεται στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον 
τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 62 45,37 2813,00 

Ισχυρή 25 40,60 1015,00 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης 
όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο 
τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 62 42,19 2615,50 

Ισχυρή 25 48,50 1212,50 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 
διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 62 43,48 2696,00 

Ισχυρή 25 45,28 1132,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να 
βρουν πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην 
τάξη ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει 
σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 62 44,59 2764,50 

Ισχυρή 25 42,54 1063,50 

Total 87   
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Γλωσσική νοημοσύνη Στενού 

προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

690,000 2643,000 -,915 ,360 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

747,000 2700,000 -,319 ,750 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

746,500 1071,500 -,337 ,736 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους. 

742,000 1067,000 -,368 ,713 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

690,000 1015,000 -,851 ,395 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

662,500 2615,500 -1,997 ,046 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

743,000 2696,000 -,684 ,494 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη 

της ιστορίας. 

738,500 1063,500 -,375 ,708 

a. Grouping Variable: Γλωσσική 
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Πίνακας 30: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Λογικομαθηματική 

νοημοσύνη Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Λογικομαθηματική 

νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 65 42,43 2758,00 

Ισχυρή 22 48,64 1070,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

Ασθενής 65 41,09 2671,00 

Ισχυρή 22 52,59 1157,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 65 42,39 2755,50 

Ισχυρή 22 48,75 1072,50 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε 

και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 65 42,23 2745,00 

Ισχυρή 22 49,23 1083,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 65 43,34 2817,00 

Ισχυρή 22 45,95 1011,00 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 65 43,74 2843,00 

Ισχυρή 22 44,77 985,00 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την 

ιστορία. 

Ασθενής 65 43,65 2837,00 

Ισχυρή 22 45,05 991,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

Ασθενής 65 42,31 2750,00 

Ισχυρή 22 49,00 1078,00 

Total 87   
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Πίνακας 31: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Λογικομαθηματική νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

613,000 2758,000 -1,144 ,253 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

526,000 2671,000 -2,240 ,025 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

610,500 2755,500 -1,286 ,199 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

600,000 2745,000 -1,335 ,182 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

672,000 2817,000 -,448 ,654 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

698,000 2843,000 -,314 ,753 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την 

ιστορία. 

692,000 2837,000 -,512 ,609 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

605,000 2750,000 -1,177 ,239 

a. Grouping Variable: Λογικομαθηματική νοημοσύνη 
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Πίνακας 32: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Χωρική  νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Χωρική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 62 42,63 2643,00 

Ισχυρή 25 47,40 1185,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

Ασθενής 62 44,00 2728,00 

Ισχυρή 25 44,00 1100,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

Ασθενής 62 46,14 2860,50 

Ισχυρή 25 38,70 967,50 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

Ασθενής 62 45,13 2798,00 

Ισχυρή 25 41,20 1030,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται 

στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που 

πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 62 44,75 2774,50 

Ισχυρή 25 42,14 1053,50 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

Ασθενής 62 42,92 2661,00 

Ισχυρή 25 46,68 1167,00 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 62 44,18 2739,00 

Ισχυρή 25 43,56 1089,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 62 41,21 2555,00 

Ισχυρή 25 50,92 1273,00 

Total 87   
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Πίνακας 33: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Χωρική νοημοσύνη Στενού 

προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

690,000 2643,000 -,915 ,360 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

775,000 1100,000 ,000 1,000 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

642,500 967,500 -1,566 ,117 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

705,000 1030,000 -,780 ,435 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν 

ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

728,500 1053,500 -,466 ,641 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

708,000 2661,000 -1,190 ,234 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

764,000 1089,000 -,235 ,814 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

602,000 2555,000 -1,777 ,075 

a. Grouping Variable: Χωρική νοημοσύνη 
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Πίνακας 34: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Κιναισθητική 

νοημοσύνη Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Κιναισθητική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 75 43,32 3249,00 

Ισχυρή 12 48,25 579,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

Ασθενής 75 44,65 3349,00 

Ισχυρή 12 39,92 479,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

Ασθενής 75 43,91 3293,50 

Ισχυρή 12 44,54 534,50 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν 

ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 75 44,17 3313,00 

Ισχυρή 12 42,92 515,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται 

στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που 

πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 75 43,50 3262,50 

Ισχυρή 12 47,13 565,50 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

Ασθενής 75 44,43 3332,50 

Ισχυρή 12 41,29 495,50 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 75 44,13 3310,00 

Ισχυρή 12 43,17 518,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 75 44,89 3366,50 

Ισχυρή 12 38,46 461,50 

Total 87   
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Πίνακας 35: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Κιναισθητική νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

399,000 3249,000 -,721 ,471 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

401,000 479,000 -,732 ,464 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

443,500 3293,500 -,101 ,920 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να 

την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

437,000 515,000 -,190 ,849 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

412,500 3262,500 -,493 ,622 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

417,500 495,500 -,757 ,449 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

440,000 518,000 -,280 ,779 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

383,500 461,500 -,897 ,370 

a. Grouping Variable: Κιναισθητική νοημοσύνη 
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Πίνακας 36: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Μουσική νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Μουσική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 70 42,79 2995,00 

Ισχυρή 17 49,00 833,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

Ασθενής 70 41,30 2891,00 

Ισχυρή 17 55,12 937,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 70 43,22 3025,50 

Ισχυρή 17 47,21 802,50 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε 

και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 70 44,06 3084,00 

Ισχυρή 17 43,76 744,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 70 43,11 3017,50 

Ισχυρή 17 47,68 810,50 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 70 43,49 3044,50 

Ισχυρή 17 46,09 783,50 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την 

ιστορία. 

Ασθενής 70 43,27 3029,00 

Ισχυρή 17 47,00 799,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

Ασθενής 70 41,41 2899,00 

Ισχυρή 17 54,65 929,00 

Total 87   
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Πίνακας 37: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Μουσική νοημοσύνη Στενού 

προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

510,000 2995,000 -1,045 ,296 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

406,000 2891,000 -2,456 ,014 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι 

σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

540,500 3025,500 -,735 ,462 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους. 

591,000 744,000 -,051 ,959 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

532,500 3017,500 -,714 ,475 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

559,500 3044,500 -,719 ,472 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας 

την ιστορία. 

544,000 3029,000 -1,243 ,214 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη 

της ιστορίας. 

414,000 2899,000 -2,122 ,034 

a. Grouping Variable: Μουσική νοημοσύνη 
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Πίνακας 3: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Διαπροσωπική 

νοημοσύνη Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Διαπροσωπική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 58 42,83 2484,00 

Ισχυρή 29 46,34 1344,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

Ασθενής 58 46,53 2699,00 

Ισχυρή 29 38,93 1129,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

Ασθενής 58 45,64 2647,00 

Ισχυρή 29 40,72 1181,00 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

Ασθενής 58 44,95 2607,00 

Ισχυρή 29 42,10 1221,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν 

ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 58 45,69 2650,00 

Ισχυρή 29 40,62 1178,00 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

Ασθενής 58 44,81 2599,00 

Ισχυρή 29 42,38 1229,00 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 58 43,24 2508,00 

Ισχυρή 29 45,52 1320,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 58 45,85 2659,50 

Ισχυρή 29 40,29 1168,50 

Total 87   
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Πίνακας 4: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Διαπροσωπική νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

773,000 2484,000 -,703 ,482 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

694,000 1129,000 -1,607 ,108 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

746,000 1181,000 -1,078 ,281 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν 

ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

786,000 1221,000 -,589 ,556 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται 

στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που 

πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

743,000 1178,000 -,942 ,346 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

794,000 1229,000 -,801 ,423 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

797,000 2508,000 -,902 ,367 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

733,500 1168,500 -1,060 ,289 

a. Grouping Variable: Διαπροσωπική νοημοσύνη 
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Πίνακας 40: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Ενδοπροσωπική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου 

και να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της 

ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση 

προβλήματος). 

Ασθενής 51 45,67 2329,00 

Ισχυρή 36 41,64 1499,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη 

σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες 

προτάσεις σε τυχαία σειρά). 

Ασθενής 51 43,18 2202,00 

Ισχυρή 36 45,17 1626,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε 

κάποιος να είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα 

βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 51 41,33 2108,00 

Ισχυρή 36 47,78 1720,00 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας 

που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από 

έναν ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 51 43,73 2230,00 

Ισχυρή 36 44,39 1598,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να 

αναφέρεται στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον 

τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 51 43,05 2195,50 

Ισχυρή 36 45,35 1632,50 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης 

όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο 

τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 51 44,30 2259,50 

Ισχυρή 36 43,57 1568,50 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 51 44,41 2265,00 

Ισχυρή 36 43,42 1563,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να 

βρουν πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην 

τάξη ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει 

σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 51 44,54 2271,50 

Ισχυρή 36 43,24 1556,50 

Total 87   
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Πίνακας 41: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και 

να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση 

προβλήματος). 

833,000 1499,000 -,841 ,400 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη 

σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες 

προτάσεις σε τυχαία σειρά). 

876,000 2202,000 -,439 ,660 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος 

να είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο 

τις εικόνες. 

782,000 2108,000 -1,477 ,140 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν 

ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

904,000 2230,000 -,143 ,886 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται 

στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που 

πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

869,500 2195,500 -,446 ,655 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης 

όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο 

τέλος της ιστορίας; 

902,500 1568,500 -,253 ,800 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

897,000 1563,000 -,412 ,680 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να 

βρουν πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη 

ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για 

την εξέλιξη της ιστορίας. 

890,500 1556,500 -,260 ,795 

a. Grouping Variable: Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 
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Πίνακας 42: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Φυσιοκρατική 

νοημοσύνη Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Φυσιοκρατική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του 

κειμένου και να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της 

δομής της ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, 

πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 75 44,91 3368,00 

Ισχυρή 12 38,33 460,00 

Total 87   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη 

σωστή χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες 

προτάσεις σε τυχαία σειρά). 

Ασθενής 75 44,65 3349,00 

Ισχυρή 12 39,92 479,00 

Total 87   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε 

κάποιος να είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα 

βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 75 43,05 3229,00 

Ισχυρή 12 49,92 599,00 

Total 87   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας 

που τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας 

από έναν ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά 

στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 75 43,77 3283,00 

Ισχυρή 12 45,42 545,00 

Total 87   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να 

αναφέρεται στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον 

τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 75 41,54 3115,50 

Ισχυρή 12 59,38 712,50 

Total 87   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο 

Ξέρξης όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και 

πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 75 43,83 3287,00 

Ισχυρή 12 45,08 541,00 

Total 87   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 75 43,52 3264,00 

Ισχυρή 12 47,00 564,00 

Total 87   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να 

βρουν πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν 

στην τάξη ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού 

έχει σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 75 43,32 3249,00 

Ισχυρή 12 48,25 579,00 

Total 87   
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Πίνακας 43: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Φυσιοκρατική νοημοσύνη 

Στενού προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

382,000 460,000 -,961 ,337 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

401,000 479,000 -,732 ,464 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

379,000 3229,000 -1,101 ,271 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους. 

433,000 3283,000 -,249 ,804 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

265,500 3115,500 -2,424 ,015 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

437,000 3287,000 -,303 ,762 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

414,000 3264,000 -1,009 ,313 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

399,000 3249,000 -,688 ,492 

a. Grouping Variable: Φυσιοκρατική νοημοσύνη 
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Πίνακας 44: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Γλωσσική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Γλωσσική N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 37 43,32 1603,00 

Ισχυρή 47 41,85 1967,00 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

Ασθενής 37 44,86 1660,00 

Ισχυρή 47 40,64 1910,00 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 37 39,64 1466,50 

Ισχυρή 47 44,76 2103,50 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε 

και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 37 39,12 1447,50 

Ισχυρή 47 45,16 2122,50 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην ιστορία 

ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην 

ιστορία. 

Ασθενής 37 38,89 1439,00 

Ισχυρή 47 45,34 2131,00 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 37 42,38 1568,00 

Ισχυρή 47 42,60 2002,00 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την 

ιστορία. 

Ασθενής 37 42,42 1569,50 

Ισχυρή 47 42,56 2000,50 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

Ασθενής 37 43,42 1606,50 

Ισχυρή 47 41,78 1963,50 

Total 84   
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Πίνακας 45: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Γλωσσική νοημοσύνη Ευρέος 

προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

839,000 1967,000 -,351 ,725 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

782,000 1910,000 -1,008 ,314 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

763,500 1466,500 -1,309 ,191 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους. 

744,500 1447,500 -1,462 ,144 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

736,000 1439,000 -1,291 ,197 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

865,000 1568,000 -,076 ,940 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

866,500 1569,500 -,050 ,960 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

835,500 1963,500 -,349 ,727 

a. Grouping Variable: Γλωσσική 
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Πίνακας 46: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Λογικομαθηματική 

νοημοσύνη Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Λογικομαθηματική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 46 41,65 1916,00 

Ισχυρή 38 43,53 1654,00 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

Ασθενής 46 41,93 1929,00 

Ισχυρή 38 43,18 1641,00 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

Ασθενής 46 41,85 1925,00 

Ισχυρή 38 43,29 1645,00 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

Ασθενής 46 40,57 1866,00 

Ισχυρή 38 44,84 1704,00 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν 

ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 46 41,78 1922,00 

Ισχυρή 38 43,37 1648,00 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

Ασθενής 46 41,42 1905,50 

Ισχυρή 38 43,80 1664,50 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 46 41,52 1910,00 

Ισχυρή 38 43,68 1660,00 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 46 41,76 1921,00 

Ισχυρή 38 43,39 1649,00 

Total 84   
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Πίνακας 47: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Λογικομαθηματική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

835,000 1916,000 -,448 ,654 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

848,000 1929,000 -,299 ,765 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

844,000 1925,000 -,369 ,712 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

785,000 1866,000 -1,038 ,299 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν 

ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

841,000 1922,000 -,318 ,750 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

824,500 1905,500 -,829 ,407 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

829,000 1910,000 -,754 ,451 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

840,000 1921,000 -,348 ,728 

a. Grouping Variable: Λογικομαθηματική νοημοσύνη 
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Πίνακας 5: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Χωρική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Χωρική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 45 39,71 1787,00 

Ισχυρή 39 45,72 1783,00 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

Ασθενής 45 40,04 1802,00 

Ισχυρή 39 45,33 1768,00 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

Ασθενής 45 39,23 1765,50 

Ισχυρή 39 46,27 1804,50 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

Ασθενής 45 39,21 1764,50 

Ισχυρή 39 46,29 1805,50 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται 

στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που 

πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 45 38,92 1751,50 

Ισχυρή 39 46,63 1818,50 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

Ασθενής 45 40,40 1818,00 

Ισχυρή 39 44,92 1752,00 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 45 39,57 1780,50 

Ισχυρή 39 45,88 1789,50 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 45 45,14 2031,50 

Ισχυρή 39 39,45 1538,50 

Total 84   
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Πίνακας 6: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Χωρική νοημοσύνη Ευρέος 

προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

752,000 1787,000 -1,440 ,150 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

767,000 1802,000 -1,267 ,205 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

730,500 1765,500 -1,806 ,071 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

729,500 1764,500 -1,723 ,085 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν 

ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

716,500 1751,500 -1,550 ,121 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

783,000 1818,000 -1,580 ,114 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

745,500 1780,500 -2,207 ,027 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

758,500 1538,500 -1,214 ,225 

a. Grouping Variable: Χωρική νοημοσύνη 
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Πίνακας 50: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Κιναισθητική 

νοημοσύνη Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Κιναισθητική νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και 

να αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση 

προβλήματος). 

Ασθενής 51 41,17 2099,50 

Ισχυρή 33 44,56 1470,50 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

Ασθενής 51 40,52 2066,50 

Ισχυρή 33 45,56 1503,50 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος 

να είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο 

τις εικόνες. 

Ασθενής 51 42,84 2185,00 

Ισχυρή 33 41,97 1385,00 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν 

ήρωα, να την αναπαραστήσουν μπροστά στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 51 41,11 2096,50 

Ισχυρή 33 44,65 1473,50 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται 

στην ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που 

πιστεύουν ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 51 40,26 2053,50 

Ισχυρή 33 45,95 1516,50 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης 

όταν τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο 

τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 51 41,18 2100,00 

Ισχυρή 33 44,55 1470,00 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

Ασθενής 51 42,06 2145,00 

Ισχυρή 33 43,18 1425,00 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να 

βρουν πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη 

ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για 

την εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 51 42,50 2167,50 

Ισχυρή 33 42,50 1402,50 

Total 84   
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Πίνακας 51: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Κιναισθητική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

773,500 2099,500 -,797 ,426 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

740,500 2066,500 -1,182 ,237 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

824,000 1385,000 -,220 ,826 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

770,500 2096,500 -,844 ,399 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν 

ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

727,500 2053,500 -1,121 ,262 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

774,000 2100,000 -1,152 ,249 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

819,000 2145,000 -,384 ,701 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

841,500 1402,500 ,000 1,000 

a. Grouping Variable: Κιναισθητική νοημοσύνη 
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Πίνακας 52: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Μουσική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Μουσική 

νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 39 44,46 1734,00 

Ισχυρή 45 40,80 1836,00 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

Ασθενής 39 43,46 1695,00 

Ισχυρή 45 41,67 1875,00 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 39 42,03 1639,00 

Ισχυρή 45 42,91 1931,00 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε 

και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 39 39,19 1528,50 

Ισχυρή 45 45,37 2041,50 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην ιστορία 

ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην 

ιστορία. 

Ασθενής 39 41,92 1635,00 

Ισχυρή 45 43,00 1935,00 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 39 41,58 1621,50 

Ισχυρή 45 43,30 1948,50 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την 

ιστορία. 

Ασθενής 39 42,65 1663,50 

Ισχυρή 45 42,37 1906,50 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

Ασθενής 39 41,63 1623,50 

Ισχυρή 45 43,26 1946,50 

Total 84   
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Πίνακας 53: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Μουσική νοημοσύνη Ευρέος 

προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

801,000 1836,000 -,878 ,380 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

840,000 1875,000 -,430 ,667 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

859,000 1639,000 -,227 ,820 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους. 

748,500 1528,500 -1,502 ,133 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

855,000 1635,000 -,217 ,829 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

841,500 1621,500 -,602 ,547 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

871,500 1906,500 -,100 ,920 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

843,500 1623,500 -,347 ,729 

a. Grouping Variable: Μουσική νοημοσύνη 
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Πίνακας 54: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Διαπροσωπική 

νοημοσύνη Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Διαπροσωπική 

νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 36 38,86 1399,00 

Ισχυρή 48 45,23 2171,00 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

Ασθενής 36 40,24 1448,50 

Ισχυρή 48 44,20 2121,50 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 36 42,81 1541,00 

Ισχυρή 48 42,27 2029,00 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 36 42,00 1512,00 

Ισχυρή 48 42,88 2058,00 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 36 39,92 1437,00 

Ισχυρή 48 44,44 2133,00 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 36 42,25 1521,00 

Ισχυρή 48 42,69 2049,00 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας 

την ιστορία. 

Ασθενής 36 42,29 1522,50 

Ισχυρή 48 42,66 2047,50 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

Ασθενής 36 45,33 1632,00 

Ισχυρή 48 40,38 1938,00 

Total 84   
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Πίνακας 55: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Διαπροσωπική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας 

(τόπος, χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

733,000 1399,000 -1,514 ,130 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε 

τυχαία σειρά). 

782,500 1448,500 -,942 ,346 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να 

είναι σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις 

εικόνες. 

853,000 2029,000 -,136 ,892 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που 

τους άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, 

να την αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους. 

846,000 1512,000 -,211 ,833 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν 

ότι ταιριάζει στην ιστορία. 

771,000 1437,000 -,902 ,367 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν 

τον κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της 

ιστορίας; 

855,000 1521,000 -,152 ,879 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες 

διαβάζοντας την ιστορία. 

856,500 1522,500 -,126 ,899 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την 

εξέλιξη της ιστορίας. 

762,000 1938,000 -1,049 ,294 

a. Grouping Variable: Διαπροσωπική νοημοσύνη 
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Πίνακας 56: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 30 45,35 1360,50 

Ισχυρή 54 40,92 2209,50 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

Ασθενής 30 45,17 1355,00 

Ισχυρή 54 41,02 2215,00 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι 

σε θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 30 42,58 1277,50 

Ισχυρή 54 42,45 2292,50 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 30 36,87 1106,00 

Ισχυρή 54 45,63 2464,00 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

Ασθενής 30 37,90 1137,00 

Ισχυρή 54 45,06 2433,00 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 30 42,65 1279,50 

Ισχυρή 54 42,42 2290,50 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας 

την ιστορία. 

Ασθενής 30 42,80 1284,00 

Ισχυρή 54 42,33 2286,00 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

Ασθενής 30 45,90 1377,00 

Ισχυρή 54 40,61 2193,00 

Total 84   
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-

Whitney U Wilcoxon W Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, χρόνος, 

ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

724,500 2209,500 -1,021 ,307 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή χρονολογική 

σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία σειρά). 

730,000 2215,000 -,955 ,340 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

807,500 2292,500 -,032 ,974 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε 

και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

641,000 1106,000 -2,048 ,041 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην ιστορία ή 

να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην 

ιστορία. 

672,000 1137,000 -1,383 ,167 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

805,500 2290,500 -,078 ,938 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την 

ιστορία. 

801,000 2286,000 -,157 ,876 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

708,000 2193,000 -1,083 ,279 

a. Grouping Variable: Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 
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Πίνακας 8: Στατιστικά κατάταξης ελέγχου Mann – Whitney U – Φυσιοκρατική 

νοημοσύνη Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Ranks 

 Φυσιοκρατική 

νοημοσύνη N Mean Rank Sum of Ranks 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να αναφέρουν 

τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, χρόνος, ήρωες, 

πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

Ασθενής 57 42,72 2435,00 

Ισχυρή 27 42,04 1135,00 

Total 84   

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή χρονολογική 

σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία σειρά). 

Ασθενής 57 41,50 2365,50 

Ισχυρή 27 44,61 1204,50 

Total 84   

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε θέση 

να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

Ασθενής 57 41,75 2380,00 

Ισχυρή 27 44,07 1190,00 

Total 84   

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους άρεσε και 

αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την αναπαραστήσουν 

μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Ασθενής 57 39,62 2258,50 

Ισχυρή 27 48,57 1311,50 

Total 84   

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην ιστορία ή 

να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην 

ιστορία. 

Ασθενής 57 40,17 2289,50 

Ισχυρή 27 47,43 1280,50 

Total 84   

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

Ασθενής 57 43,29 2467,50 

Ισχυρή 27 40,83 1102,50 

Total 84   

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας την 

ιστορία. 

Ασθενής 57 43,34 2470,50 

Ισχυρή 27 40,72 1099,50 

Total 84   

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν πληροφορίες 

για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο χαρακτηριστικό του ψαριού 

αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας. 

Ασθενής 57 43,99 2507,50 

Ισχυρή 27 39,35 1062,50 

Total 84   
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Πίνακας 9: Αποτελέσματα ελέγχου Mann – Whitney U – Φυσιοκρατική νοημοσύνη 

Ευρέος προφίλ * Διδακτικές επιλογές 

Test Statisticsa 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

1. Να αποδώσουν προφορικά το νόημα του κειμένου και να 

αναφέρουν τα βασικά στοιχεία της δομής της ιστορίας (τόπος, 

χρόνος, ήρωες, πρόβλημα, επίλυση προβλήματος). 

757,000 1135,000 -,153 ,878 

2. Να τοποθετήσουν τα γεγονότα της ιστορίας στη σωστή 

χρονολογική σειρά (δίνονται οι αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία 

σειρά). 

712,500 2365,500 -,698 ,485 

3. Να εικονογραφήσουν την ιστορία έτσι, ώστε κάποιος να είναι σε 

θέση να καταλάβει το νόημα βλέποντας μόνο τις εικόνες. 

727,000 2380,000 -,558 ,577 

4. Ανά ομάδες να επιλέξουν μία σκηνή της ιστορίας που τους 

άρεσε και αναλαμβάνοντας ο καθένας από έναν ήρωα, να την 

αναπαραστήσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

605,500 2258,500 -2,039 ,041 

5. Να δημιουργήσουν ένα τραγούδι που να αναφέρεται στην 

ιστορία ή να βρουν ένα υπάρχον τραγούδι που πιστεύουν ότι 

ταιριάζει στην ιστορία. 

636,500 2289,500 -1,367 ,172 

6. Να εξηγήσουν πώς πιστεύουν ότι ένιωθε ο Ξέρξης όταν τον 

κορόιδευαν οι συμμαθητές του και πώς στο τέλος της ιστορίας; 

724,500 1102,500 -,803 ,422 

7. Να περιγράψουν πώς αισθάνθηκαν οι ίδιοι/ίδιες διαβάζοντας 

την ιστορία. 

721,500 1099,500 -,857 ,392 

8. Να αναφέρουν τι είδος ψαριού ήταν ο Ξέρξης, να βρουν 

πληροφορίες για αυτό και να εξηγήσουν στην τάξη ποιο 

χαρακτηριστικό του ψαριού αυτού έχει σημασία για την εξέλιξη της 

ιστορίας. 

684,500 1062,500 -,926 ,354 

a. Grouping Variable: Φυσιοκρατική νοημοσύνη 

 

 

 


