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1. Περίληψη

Αντικείµενο της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι το «Ατοµικό Ύφος Μάθησης και η Σχολική
Επίδοση». Αφορµή για την εργασία µας αυτή, υπήρξαν τα µαθήµατα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που παρακολουθήσαµε στα πλαίσια των σπουδών µας,
ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, Παράρτηµα Άργους, Ακαδ. Έτος 2015-16, Τµήµα Γ΄, µε διδάσκοντα
τον ∆ρ Τσίρο Χαράλαµπο.
Τόσο το ίδιο το αντικείµενο και η εφαρµογές του, στο να γίνουν αποτελεσµατικότερες η µάθηση και
διδασκαλία, όσο και οι εξαιρετικές εισηγήσεις του διδάσκοντος, µας κέντρισαν το ενδιαφέρον ώστε
να θελήσουµε να εµβαθύνουµε στη µελέτη του Νευρογλωσσικού προγραµµατισµού και ειδικότερα
στο Ατοµικό Ύφος Μάθησης. Επίσης, στα πλαίσια µιας ευρύτερης προσπάθειας για εµβάθυνση στο
ατοµικό και επαγγελµατικό προφίλ των σπουδαστών των Τµηµάτων Β΄ και Γ΄, οι εν λόγω
σπουδαστές, προέβησαν στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ανίχνευσης του Κυρίαρχου
Αισθητηριακού Τύπου, υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος ώστε να µπορέσουν να εντοπίσουν,
την κυρίαρχη αισθητηριακή τους πρόσβαση. Στη συνέχεια τα απαντητικά δελτία παραδόθηκαν στην
οµάδα µας και ενσωµατώθηκαν στην παρούσα πτυχιακή εργασία, µε τη µορφή έρευνας, αφού πρώτα
περάστηκαν σε Η/Υ και υπέστησαν την ανάλογη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία µε τη βοήθεια
του κατάλληλου λογισµικού.
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Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον ε̟ιβλέ̟οντα καθηγητή µας,
κ. Τσίρο Χαράλαµ̟ο, για τη σηµαντική καθοδήγησή του σε όλα τα
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4. Εισαγωγή

Από πολύ παλιά υπάρχει η παγιωµένη άποψη ότι κάθε άνθρωπος έχει την «κλίση» του και ότι δεν
είναι όλοι εξίσου καλοί σε όλα. Άλλος παραδείγµατος χάριν, µπορεί να τα καταφέρνει καλά στη
µουσική, άλλος στα µαθηµατικά, άλλος στις ξένες γλώσσες ή άλλος στην πληροφορική. Κάποιοι
ενδεχοµένως να είναι καλοί και σε δυο – τρία πράγµατα µαζί. Μία δεύτερη άποψη είναι ότι, το κάθε
παιδί µαθαίνει µόνο τα πράγµατα που του αρέσουν ή το ενδιαφέρουν και µία άλλη είναι ότι ο
καθένας µαθαίνει µε τον τρόπο που του ταιριάζει και µάλιστα προτιµά τα πεδία που του είναι πιο
εύκολα. Η έρευνα στον τοµέα της µάθησης, ειδικά από το 1970 και ύστερα, µας έχει ανοίξει νέους
δρόµους στη µελέτη του πως µαθαίνει ο άνθρωπος και κατά κάποιο τρόπο µας εξηγεί αυτά, που ως
τότε ξέραµε από την παρατήρηση. Η έννοια του µαθησιακού τύπου, το πώς δηλαδή µαθαίνει ο κάθε
άνθρωπος – πως προσλαµβάνει και επεξεργάζεται την πληροφορία – αλλά κυρίως το γιατί δεν
µαθαίνουµε όλοι µε τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο κόπο, απασχόλησε τις τελευταίες δεκαετίες του
προηγούµενου αιώνα και ακόµα απασχολεί, µε αµείωτο ενδιαφέρον, πληθώρα επιστηµόνων. Ένα
από τα ευρήµατα αυτών των ερευνών, ήταν ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος, που αποτελεί
βασικό συστατικό στοιχείο της θεωρίας του Νευρογλωσσικόύ Προγραµµατισµού. Ο Κυρίαρχος
Αισθητηριακός Τύπος, διαµορφώνει το Ατοµικό Ύφος Μάθησης και µαζί, αποτελούν πολύτιµα
εργαλεία ώστε να µπορέσει να αναπτύξει το άτοµο, µία αποτελεσµατική στρατηγική µάθησης και να
βελτιώσει τη σχολική του επίδοση, επιτυγχάνοντας τους µαθησιακούς του στόχους.
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5. Κύριο µέρος
∆. Σκο̟ός και στόχοι της έρευνας
∆1. Στόχοι:
∆.1.1. Σε ε̟ί̟εδο Γνώσεων: Να διαπιστώσουν τα υποκείµενα τον κυρίαρχο αισθητηριακό τους
τύπο Ο, Α ή Κ και να κατανοήσουν τη σηµασία του, για τη διαδικασία της µάθησης και της
επικοινωνίας τους, σε διαπροσωπικό επίπεδο. Επιπλέον να µπορέσουν να κατανοήσουν και να
δικαιολογήσουν καλύτερα, τις έως σήµερα ενστικτώδεις, ακαδηµαϊκές - και όχι µόνο – επιλογές
τους.
∆.1.2. Σε ε̟ί̟εδο Στάσεων : Να κατανοήσουν, οι συµµετέχοντες, τις ιδιαιτερότητες των τριών
τύπων, ώστε να µπορούν να τους εντοπίζουν ευκολότερα και να τους αξιοποιούν κατάλληλα ώστε οι
ίδιοι και οι εκπαιδευόµενοί τους να βελτιώσουν την διαπροσωπική τους επικοινωνία, καθώς επίσης
και την ακαδηµαϊκή τους επίδοση. Επίσης κατανοώντας τις αδυναµίες τους σε σχέση µε τον
αισθητηριακό τους τύπο να προσανατολιστούν στο να καλλιεργήσουν τα αδύνατά του σηµεία.
∆.1.3. Σε ε̟ί̟εδο ∆εξιοτήτων: Να ανακαλύψουν, όσοι εµπλέκονται στην παρούσα έρευνα, µία
αποτελεσµατική και ανώδυνη στρατηγική µάθησης, η οποία θα τους βοηθήσει, να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους αλλά την επικοινωνία τους. Επίσης, µιας και µιλάµε για νυν ή µελλοντικούς
διδάσκοντες, να αναπτύξουν αποτελεσµατικούς τρόπους διδασκαλίας των ειδικοτήτων τους, ακόµα
και σε διδασκοµένους µε τους οποίους δεν παρουσιάζουν συνάφεια, ως προς το ατοµικό ύφος
µάθησης.

∆.2. Σκο̟ός της έρευνας
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των ακαδηµαϊκών υποχρεώσεών µας για την
ολοκλήρωση του προγράµµατος ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ 2015-16. Αρχικά, επιλέξαµε το θέµα του
Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου, για δύο λόγος. Ο πρώτος είναι το ίδιο το θέµα και η σηµασία
του, για έναν εν ενεργεία δάσκαλο, όπως είναι οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας. Το δεύτερο
έχει να κάνει µε την κατάρτιση και την εξαιρετική καθοδήγηση, του επόπτη µας και διδάσκοντος, ∆ρ
Τσίρου Χαρ., ο οποίος κατάφερε να µας µυήσει, στις βασικές αρχές του Νευρογλωσσικού
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προγραµµατισµού και να µας πείσει, τόσο για τις άπειρες εφαρµογές του όσο και για τα εξαιρετικά
αποτελέσµατα, που µπορεί να έχει ο τελευταίος, για τη βελτίωση της µαθησιακής πορείας των
µαθητών µας. Ωστόσο, στη συνέχεια, εµβαθύνοντας στο θέµα και µελετώντας καλύτερα το δείγµα
της έρευνας, θεωρήσαµε πως θα ήταν ενδιαφέρουσα, µία πιο ολοκληρωµένη ανάλυση των
αποτελεσµάτων, ώστε να µπορέσουµε να διαπιστώσουµε, εάν για το δείγµα µας, ισχύουν τα ίδια
ποσοστά πρόσβασης ανά κυρίαρχο αισθητηριακό τύπο όπως στις µεγαλύτερης κλίµακας µελέτες που
έχουν προηγηθεί. Με άλλα λόγια, µιας και το δείγµα µας ήταν πολύ µικρό και συνεπώς ακατάλληλο
για γενικεύσεις, θεωρήσαµε ενδιαφέρον να εξετάσουµε εάν συµπίπτει, µε τα έως τώρα δεδοµένα από
άλλες παρόµοιες, µεγαλύτερες έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα µας. Εδώ θα πρέπει να
διευκρινίσουµε, ότι έχουµε στα χέρια µας µία προηγούµενη µεγάλη έρευνα του διδάσκοντος, η
οποία έχει διενεργηθεί σε ένα δείγµα 1200 υποκειµένων ανά την Ελλάδα, την οποία έχουµε ορίσει
ως µέτρο σύγκρισης. (Τσίρος Χ., 2009).

∆.3. Αξιολογικά Κριτήρια (θεωρητική ̟ροσέγγιση):
Στην προσπάθειά µας να προσεγγίσουµε το θέµα µας εις βάθος, ώστε να µπορέσουµε να
αξιολογήσουµε, να ερµηνεύσουµε και να αξιοποιήσουµε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κρίνεται απαραίτητο να µελετήσουµε το θεωρητικό πλαίσιο του
θέµατος που µας απασχολεί. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουµε να δούµε πως γίνεται η πρόσληψη
µιας πληροφορίας από τον εγκέφαλο, πως την επεξεργάζεται στη συνέχεια και πως δοµείται η σκέψη,
σύµφωνα µε τη θεωρία του Νευρογλωσσικού προγραµµατισµού. Στη συνέχεια, θα ορίσουµε τι είναι
ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος, ποια είναι τα είδη του και τέλος θα δούµε πως λειτουργεί η
µάθηση.

∆.3.1. Μάθηση
Ορισµοί της Μάθησης
Τι είναι µάθηση. Η µάθηση είναι ένα σύνθετο, εσωτερικό, βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο, το
οποίο έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης, όπως η ψυχολογία, η παιδαγωγική, η
φυσιολογία, η ιατρική, η βιολογία και άλλοι. Οι διαδικασίες της µάθησης είναι τόσο ποικιλόµορφες
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και διαφορετικές, ώστε η ένταξη τους σε µία και µοναδική κατηγορία, δεν µπορεί να είναι βάσιµη και
πλήρης. Όπως παρατηρεί ο Φλουρής (Φλουρής, 2003), παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών
µελετών, η µάθηση παραµένει µια διαδικασία η οποία δεν έχει ερµηνευθεί και κατανοηθεί πλήρως,
κατά τρόπο παραδεκτό από όλους, όσους ασχολούνται µε αυτή. Στην ουσία, τα όσα γράφονται και
λέγονται για τη µάθηση, αποτελούν επιστηµονικές υποθέσεις που εξάγονται, από την παρατήρηση
και τη µελέτη των αποτελεσµάτων της. Ο Τριλιανός σηµειώνει ότι, υπάρχει µεγάλη διάσταση
απόψεων µεταξύ των ερευνητών, για τον προσδιορισµό της έννοιας της µάθησης. Κατά καιρούς, η
µάθηση ορίστηκε ως δηµιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov), ως δοκιµή και πλάνη
(Thorndike), ως επανάληψη µιας αντίδρασης, µετά από θετική ενίσχυση (Skinner), ως ενόραση
(Kohler), ως µίµηση προτύπου (Bandura), ως επεξεργασία των πληροφοριών (Neisser, Seymour,
Gagné) και ως προσωπική ερµηνεία, στις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες (Maslow, Rogers).
Έχοντας αυτό υπ’ όψιν και γνωρίζοντας ότι, κανένας ορισµός της µάθησης δεν µπορεί να είναι
ικανοποιητικός, θεωρήσαµε έναν ορισµός που προτάθηκε από τον Kimble ως τον πιο
αντιπροσωπευτικό: «Μάθηση είναι µια σχετικά σταθερή αλλαγή, σε µια δυνατότητα της
συµπεριφοράς, η οποία συµβαίνει ως αποτέλεσµα ενισχυµένης πρακτικής». Ένας άλλος ορισµός είναι
αυτός του Gagné, σύµφωνα µε τον οποίο, η µάθηση είναι η διαδικασία που υποβοηθά τους
οργανισµούς να τροποποιήσουν τη συµπεριφορά τους, σε ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα
και µε ένα µόνιµο τρόπο, έτσι ώστε η ίδια η τροποποίηση ή αλλαγή, να µη χρειαστεί να συµβεί κατ’
επανάληψη σε κάθε νέα περίπτωση. Η αλλαγή ή τροποποίηση αυτή γίνεται αντιληπτή από το ίδιο το
πρόσωπο που µαθαίνει, αφού από τη στιγµή που θα έχει ολοκληρωθεί η µάθηση, θα είναι σε θέση να
εκτελεί ορισµένες πράξεις που δεν θα µπορούσε να κάνει προηγουµένως. Η µάθηση είναι φαινόµενο
που περιλαµβάνει διαδικασίες, τόσο σε βιολογικό όσο και σε πνευµατικό επίπεδο. Ο
Χαραλαµπόπουλος επισηµαίνει ότι ως βιολογική διαδικασία, η µάθηση παρατηρείται και στα ζώα
και στους ανθρώπους και είναι αποτέλεσµα µακραίωνης άσκησης, επανάληψης και εθισµού. Ως
πνευµατική διαδικασία η µάθηση παρατηρείται µόνο στον άνθρωπο, κατευθύνεται σε µεγάλο βαθµό
από τον ίδιο και εκδηλώνεται στη συµπεριφορά του. Η µάθηση δεν είναι κάτι που µπορεί να
παρατηρηθεί στην ολότητα της άµεσα. Μόνο το αποτέλεσµα της µπορεί να γίνει αντιληπτό. (Τσίρος,
2014)
Παράγοντες µάθησης
Με τον όρο παράγοντες µάθησης, εννοούµε όλα εκείνα τα στοιχεία που µπορούν να επηρεάσουν την
διαδικασία και το αποτέλεσµα της µάθησης. Σύµφωνα µε τον Α. Χαραλαµπόπουλο άλλοι από τους
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παράγοντες προέρχονται από το ίδιο το άτοµο που µαθαίνει, άλλοι σχετίζονται µε το ίδιο το
αντικείµενο της µάθησης και άλλοι έχουν την πηγή τους στο περιβάλλον. Επειδή, οι ανωτέρω
παράγοντες διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο, είναι λογικό ότι η ικανότητα για µάθηση και ο τρόπος
που µαθαίνει ο καθένας, διαφέρουν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την µάθηση, κατατάσσονται σε
τρείς µεγάλες κατηγορίες: Στην πρώτη υπάγονται οι ικανότητες, τα κίνητρα και η ετοιµότητα των
µαθητών, στην δεύτερη οι εµπειρίες, η προσαρµογή και η υγεία και στην τρίτη η µέθοδος
διδασκαλίας, η σχολική ατµόσφαιρα και ο δάσκαλος.
Αναλυτικότερα:

Ικανότητες: η διδασκαλία επιφέρει περισσότερα αποτελέσµατα όταν εκµεταλλεύεται, καλλιεργεί και
προάγει, τις γενικές και ειδικές ικανότητες των µαθητών. Οι γενικές έχουν σχέση µε την νοηµοσύνη,
ενώ οι ειδικές, µε ορισµένες κλίσεις του ατόµου, όπως η µουσική.

Κίνητρα: κίνητρο είναι ο συνειδητός ή ασυνείδητος παράγοντας που διεγείρει, διατηρεί, ρυθµίζει,
στηρίζει και κατευθύνει την συµπεριφορά ενός ατόµου, προς ένα σκοπό. Τα κίνητρα της ανθρώπινης
συµπεριφοράς είναι αυτά που κατευθύνουν την διαδικασία της µάθησης

Ετοιµότητα:

ο όρος ετοιµότητα, δηλώνει την απόκτηση κάποιου βαθµού ωριµότητας,

φυσιολογικής και ανατοµικής και την ύπαρξη ενός επαρκούς επιπέδου εµπειριών, που είναι
απαραίτητα για την απόκτηση νέων προσόντων.

Εµ̟ειρία:

εµπειρία είναι το δυναµικό σύνολο των εντυπώσεων, αντιλήψεων, διανοηµάτων,

συναισθηµάτων και δεξιοτήτων. Είναι κάθε τι που απολαµβάνουµε, κάθε τι

από το οποίο

υποφέρουµε, κάθε τι που ζούµε µε την συµµετοχή των αισθήσεων, των συναισθηµάτων και των
άλλων πνευµατικών µας λειτουργιών.

Προσαρµογή: ο όρος αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να ζει αρµονικά µε το περιβάλλον
του, διατηρώντας ταυτόχρονα άθικτη την προσωπική του ακεραιότητα. Εαν ο µαθητής,
προσαρµοστεί στο σχολικό περιβάλλον και ενταχθεί αρµονικά, τότε µπορεί να θέσει σε λειτουργία
την διαδικασία της µάθησης

Μέθοδος: είναι ο δρόµος που ακολουθεί η διδασκαλία, για να φθάσει τους στόχους της. Λόγω του
ότι οι επιδιωκόµενοι σκοποί είναι διαφορετικοί, δεν υπάρχει µία µέθοδος για όλες τις περιπτώσεις,
για όλους τους µαθητές και για όλους τους δασκάλους. Ας µην ξεχνάµε εξάλλου και την διαφορετική
φύση του αντικειµένου διδασκαλίας και την ιδιοσυγκρασία των µαθητών.

Υγεία: η υγεία αναφέρεται στην καλή φυσιολογική λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών
οργάνων του οργανισµού ενός ατόµου, καθώς επίσης και στην ψυχική του υγεία, που προέρχεται

10

Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-16, Φ. Ρουτσόπουλος – Σπ. Φούρλα,
«Ατομικό Ύφος Μάθησης και Σχολική Επίδοση»
κυρίως από την προσαρµογή, την αποφυγή συγκρούσεων και την ικανοποίηση των ψυχικών του
αναγκών.

Σχολική ατµόσφαιρα:

οι σχέσεις διδασκόντων και διδασκοµένων είναι ένας σηµαντικός

παράγοντας. που επηρεάζει την µάθηση. Από έρευνες, έχει προκύψει πως µια θετική ψυχολογική
επίδραση του δασκάλου πάνω στο µαθητή, έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της επίδοσής του

∆άσκαλος: είναι ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος για την οργάνωση, συντονισµό, εκτέλεση και αξιολόγηση
της διδασκαλίας. Βασική επιδίωξη του είναι πώς να κάνει το µαθητή να µαθαίνει και παράλληλα να
δηµιουργεί ένα κλίµα δηµοκρατικό µέσα στην τάξη.
Αρχές µάθησης
Ορισµένοι επιστήµονες αναφέρονται σε αρχές µάθησης, οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται στην
διδακτική πράξη, για να την επηρεάσουν αποτελεσµατικά. Τέτοιες αρχές είναι:
1)

Ετοιµότητα για µάθηση: Κατάσταση στην οποία ένα άτοµο κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις

και δεξιότητες, για να αποκτήσει µια νέα γνώση ή δεξιότητα
2)

Επανάληψη: ∆ιαδικασία η οποία δρα θετικά σε ορισµένες µαθησιακές περιπτώσεις, αλλά

γενικά, εκφράζονται αµφιβολίες για την συµβολή της στην ενδυνάµωση της µάθησης.
3)

Συνάφεια: Κατά την αρχή της συνάφειας, µάθηση συµβαίνει όταν βρεθούν τοπικά ή χρονικά

κοντά, ένας ερεθισµός και µια αντίδραση του ατόµου.
4)

Ενίσχυση: Παίρνει συνήθως τη µορφή αµοιβής και έρχεται ως επακόλουθο µιας αντίδρασης

του οργανισµού σ’ ένα ερέθισµα.
5)

Παρώθηση: Είναι η διαδικασία που θέτει σε κίνηση, κατευθύνει, υποστηρίζει και σταµατά

µια ακολουθία συµπεριφοράς, προσανατολισµένης σε κάποιο σκοπό.
Στάδια µάθησης
Τα στάδια µάθησης (Φλουρής, 2003) είναι οι επιµέρους διαδικασίες, που υποτίθενται ότι
εκτελούνται κατά την πραγµάτωση της µάθησης και έχουν ως εξής: 1) διαδικασία στροφής της
προσοχής - επιλεκτική αντίληψη, 2) διατήρηση στη βραχυπρόθεσµη µνήµη, 3) κωδικοποίηση, 4)
συγκέντρωση και διαφύλαξη, 5) ανάκτηση, 6) γεννήτρια αντιδράσεων, 7) εκτέλεση, 8)
ανατροφοδότηση 9) διαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου.
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Ε̟ί̟εδα µάθησης
Τα επίπεδα µάθησης (Ματσαγγούρας, 2005) ορίζουν µια ιεραρχία διαφορετικών ειδών µάθησης, που
κατακτώνται µε διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων, διαβαθµισµένης δυσκολίας.
Εικόνα 1

Στο πρώτο επίπεδο, το οποίο ονοµάζεται πληροφοριακό και είναι το κατώτερο, η µάθηση
συνίσταται στη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων, µέσω των αισθήσεων και των λειτουργιών της
µνήµης, τις οποίες το άτοµο εκφράζει συνήθως, µε τον λόγο.
Στο δεύτερο επίπεδο, το οποίο καλείται οργανωτικό, η µάθηση µέσω της σύγκρισης,
κατηγοριοποίησης, διάταξης και ιεράρχησης προβαίνει σε αλληλο-συσχετισµούς των δεδοµένων, τα
οποία εντάσσει, σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό σχήµα.
Στο τρίτο επίπεδο, το οποίο καλείται αναλυτικό, η µάθηση αναφέρεται σε ενδο-συσχετίσεις
δεδοµένων, τα οποία αναζητούνται µέσα από διαδικασίες ανάλυσης και επαγωγικές συλλογιστικές,
διεργασίες.
Τέλος στο τέταρτο επίπεδο, το πραξιακό, το άτοµο χρησιµοποιεί µε απαγωγικό τρόπο την
οργανωµένη γνώση, σε σχήµατα, αρχές και µοντέλα για να εξηγήσει, ερµηνεύσει, προβλέψει,
αξιολογήσει, αναδιοργανώσει και γενικά να ξεπεράσει, τις επιφανειακές δοµές των δεδοµένων του.
∆.3.2. Νευρογλωσσικός ̟ρογραµµατισµός (NLP)
Ο Νευρογλωσσικός Προγραµµατισµός, όπως υποστήριξαν οι εµπνευστές του Richard Bandler και
John Grinder, είναι ένα ψυχολογικό µοντέλο, του οποίου η προέλευση είναι η κλινική ύπνωση, η
οικογενειακή θεραπεία και η µορφολογική ψυχολογία. Αναλύοντας ετυµολογικά τον όρο
«Νευρογλωσσικός Προγραµµατισµός», έχουµε τα εξής: Νεύρο: η κατανόηση του Νευρικού
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συστήµατος, το οποίο επεξεργάζεται την εµπειρία, µε την οποία προσλαµβάνουµε µέσα από τις
πέντε αισθήσεις µας, κάθε τι το εξωτερικό, Γλωσσικός: τα συστήµατα λεκτικής και µη λεκτικής
επικοινωνίας, µέσα από τα οποία οι εσωτερικές αναπαραστάσεις κωδικοποιούνται, ταξινοµούνται και
παίρνουν νόηµα. Τέλος, Προγραµµατισµός: η δοµή της εσωτερικής εµπειρίας οργανωµένη έτσι
ώστε να πετυχαίνουµε συγκεκριµένες επιθυµίες, στόχους και αποτελέσµατα. (Τσίρος Χ., 2009)
Η συµβολή του Νευρογλωσσικού ̟ρογραµµατισµού
Ο Νευρογλωσσικός Προγραµµατισµός έχει ονοµαστεί και ως «η καρδιά του νου». Ως µια καρδιά
λοιπόν θα τον αντιµετωπίσουµε, καθώς είναι τόσο σηµαντική η συµβολή του στην διαδικασία της
µάθησης και τόσο απαραίτητη, όσο είναι η καρδιά για το ανθρώπινο σώµα. Τα βασικά στοιχεία του
Νευρογλωσσικου Προγραµµατισµού και πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή τους και η αξιοποίησή τους,
ενισχύουν σηµαντικά τη µαθησιακή δεξιότητα, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των µαθητών. Άραγε
τι µελετά ο Νευρογλωσσικός Προγραµµατισµός; Ο Νευρογλωσσικός Προγραµµατισµός µελετά το
πώς οργανώνουµε αυτό που βλέπουµε, ακούµε, νιώθουµε και πώς επεξεργαζόµαστε και φιλτράρουµε
τον εξωτερικό κόσµο, µέσα από τις πέντε αισθήσεις µας. Επίσης, διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο
τον περιγράφουµε, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα και τις ακούσιες ή εκούσιες αντιδράσεις, για να
επιφέρουµε αποτελέσµατα. Όµως τι ακριβώς είναι ο Νευρογλωσσικός προγραµµατισµός ή καλύτερα
γιατί Νευρογλωσσικός προγραµµατισµός; Εν συντοµία, όταν µιλάµε για Νευρογλωσσικό
Προγραµµατισµό εννοούµε µια σειρά από τεχνικές και προϋποθέσεις, σχεδιασµένες έτσι ώστε να
µπορούν να βοηθήσουν τον καθένα, να δηµιουργήσει το µέλλον που θέλει και αξίζει. Ο
Νευρογλωσσικός

Προγραµµατισµός

χρησιµοποιείται

για

να

αλλάξουµε

µη

επιθυµητές

συµπεριφορές, οι οποίες µας κρατούν µακριά από στόχους που θέλουµε να πετύχουµε.
Αντικαθιστούµε τις µη επιθυµητές συµπεριφορές ή στρατηγικές µε νέες, οι οποίες θα υποστηρίζουν
τους στόχους που θέτουµε. Επίσης είναι σηµαντική η βοήθεια που παρέχει στα άτοµα που
προσπαθούν να ξεπεράσουν διάφορες φοβίες ή άσχηµες εµπειρίες του παρελθόντος. Ο
Νευρογλωσσικός προγραµµατισµός µπορεί να βοηθήσει την έξοδό µας από στάσιµες καταστάσεις,
στην άµεση κινητοποίησή µας, στην αύξηση της αυτοεκτίµησής µας κ.α. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι
το γεγονός, πως όλες οι τεχνικές και οι διαδικασίες, του Νευρογλωσσικού προγραµµατισµού, είναι
σχεδιασµένες έτσι, ώστε να γίνεται µία αλλαγή στον ασυνείδητο νου - ο οποίος ελέγχει όλες τις
συµπεριφορές - αλλά όµως µε την πλήρη συµµετοχή του ίδιου του ατόµου. Όταν δουλεύουµε µε το
ασυνείδητο, οι αλλαγές γίνονται γρηγορότερα και διαρκούν περισσότερο. Οι εφαρµογές του
Νευρογλωσσικού Προγραµµατισµού έχουν επεκταθεί στο χώρο της θεραπευτικής ύπνωσης, του
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επαγγελµατικού προσανατολισµού, των διαπραγµατεύσεων, των πωλήσεων και στην ανάπτυξη των
προσωπικών δυνατοτήτων. Ιδιαιτέρως αποτελεσµατική είναι η εφαρµογή του στο χώρο της εργασίας
και ιδιαιτέρως στην εκπαίδευση, καθώς επαναπροσδιορίζει τις έννοιες, πρόσληψη και επεξεργασία
του ερεθίσµατος και δείχνει νέα µονοπάτια, για την αφοµοίωση της πληροφορίας και την κατάκτηση
της γνώσης, ζήτηµα, το οποίο αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας.
Νευρωνικά κυκλώµατα µάθησης
Στην καθηµερινή µας ζωή, ο καθένας µας ζει την δική του µοναδική πραγµατικότητα και αντιδρά µε
βάση αυτό το οποίο αντιλαµβάνεται. Τα αισθητηριακά ερεθίσµατα, διεγείρουν µέσα στον εγκέφαλο
µια ακολουθία εσωτερικών αναπαραστάσεων, οι οποίες ανάλογα µε τον φαινότυπο και τον γονότυπο
δηµιουργούν ένα πρότυπο, που µπορεί να εκδηλωθεί και εξωτερικά. Εποµένως, µέσω των αισθήσεων
αντιλαµβανόµαστε τον εξωτερικό κόσµο και µέσω αυτών αναπαριστούµε την εµπειρία µας στον
εαυτό µας. Οι τρόποι µε τους οποίους προσλαµβάνουµε, αποθηκεύουµε και κωδικοποιούµε
πληροφορίες στο νου, µε την όραση, την ακοή, το αίσθηµα, τη γεύση και την όσφρηση είναι γνωστοί
στο Νευρογλωσσικό προγραµµατισµό ως σύστηµα αναπαράστασης. Ανάλογα µε το αισθητηριακό
ερέθισµά µπορούµε να διακρίνουµε τρία τέτοια κύρια συστήµατα: το Οπτικό, το Ακουστικό και το
Κιναισθητικό στο οποίο περιλαµβάνονται η γεύση, η όσφρηση, η αφή και η κιναίσθηση.
Εικόνα 2

∆.3.3. Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύ̟ος
Η αντίληψη του κόσµου
Ο κόσµος είναι ένα άπειρο πιθανόν αισθητηριακών εντυπώσεων, που µπορούµε να αντιληφθούµε
µόνο ένα πολύ µικρό µέρος του. Εποµένως για να µπορέσουµε να διερευνήσουµε και να
χαρτογραφήσουµε τον εξωτερικό κόσµο που µας περιβάλλει χρησιµοποιούµε τις αισθήσεις µας. Το
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µικρό αυτό µέρος που µπορούµε να αντιληφθούµε περνάει µέσα από φίλτρα που ο καθένας µας
διαθέτει και αυτά είναι οι προσωπικές µας εµπειρίες, η κουλτούρα, η γλώσσα, οι πεποιθήσεις µας, οι
αξίες µας, τα ενδιαφέροντα και οι υποθέσεις µας. Εάν ο νοητικός χάρτης αναπαριστά το πώς
προσλαµβάνουµε και αναπαριστούµε τον κόσµο, τα φίλτρα είναι το πώς ερµηνεύουµε και εποµένως
αντιδρούµε προς τον κόσµο.
Η θεωρία ε̟εξεργασίας της ̟ληροφορίας
Σύµφωνα µε την θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας η σκέψη µας αποτελεί το µέσο µε το οποίο
επεξεργάζεται µια πληροφορία. Θα ήταν περισσότερο κατανοητό να περιγράψουµε την λειτουργία
αυτή µε την λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όπως και οι Η/Υ έτσι και το νοητικό
σύστηµα του ανθρώπου διαθέτει εισόδους (αισθήσεις), επεξεργασίες και αναπαραστάσεις (στον
εγκέφαλο) και εξόδους συµπεριφορά. Οι επεξεργασίες- αναπαραστάσεις αποτελούν την γνωστική
επεξεργασία. Σε αντίθεση µε τις αναπαραστάσεις που είναι περιστασιακές δοµές, οι γνώσεις
αποτελούν δοµές σταθεροποιηµένες. Οι γνώσεις αποθηκεύονται στην µακροπρόθεσµη µνήµη σε
αντίθεση µε τις αναπαραστάσεις που βρίσκονται στην βραχυπρόθεσµη µνήµη.
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Ο κάθε άνθρωπος χρησιµοποιεί όλες ταυτόχρονα τις αισθήσεις του εξωτερικά αν και δίνει
µεγαλύτερη προσοχή σε µια αίσθηση απ ότι σε µια άλλη, ανάλογα µε αυτό που κάνει. Αυτό που
αξίζει να σηµειώσουµε είναι πως όταν το άτοµο σκέπτεται τείνει να προτιµά ένα ή δύο συστήµατα
αναπαράστασης χωρίς να έχει σηµασία το αντικείµενο τις σκέψης του. Μέχρι την ηλικία των 11-12
11
το άτοµο έχει διαµορφώσει τις προτιµήσεις του. Η χρησιµοποίηση λέξεων για να περιγράψουµε τις
σκέψεις µας και κατ επέκταση η επιλογή τους αποτελεί ένδειξη του συστήµατος αναπαράστασης που
χρησιµοποιούµε. Επιπλέον εκτός του λόγου τον οποίο χρησιµοποιούµε για να εκδηλώσουµε τις
σκέψεις µας, επιθυµίες µας µπορούµε να προσδιορίσουµε ακριβέστερα τον Κυρίαρχο
Κυρ
Αισθητηριακό
µας Τύπο. Αυτό επιτυγχάνεται από την µελέτη εξωτερίκευσης της εσωτερικής µας εµπειρίας (τόνος
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Επίδοση
φωνής, γλώσσα του σώµατος). Όπως διαθέτουµε ένα προτιµώµενο (κυρίαρχο) σύστηµα
αναπαράστασης για την συνειδητή µας σκέψη έχουµε και ένα προτιµώµενο
προτιµώµενο σύστηµα για την
εισαγωγή δεδοµένων στην συνειδητή µας σκέψη. Με βάση στοιχεία έρευνας (Τσίρος Χ. Ακαδηµαϊκή
Αυτοαντίληψη-Νοηµοσύνη-Ακαδηµαϊκή
Ακαδηµαϊκή

Επίδοση)

µπορούµε

να

καταλήξουµε

στα

εξής

συµπεράσµατα: Πρώτον ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος αποτελεί ένα ψυχοµετρικό εργαλείο
µέσω του οποίου µπορούµε να ανιχνεύσουµε ποια είναι η κυρίαρχη αίσθηση µε την οποία το άτοµο
αναπαριστά εσωτερικά τον κόσµο αναφορικά µε µια συγκεκριµένη περιοχή δραστηριοτήτων (π.χ.
µάθηση) και ∆εύτερον ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος
Τύπος συνδέεται µε άλλες ψυχοκοινωνικές
παραµέτρους του ατόµου οι οποίες σχετίζονται
µε την κατάσταση της υγείας και της ευεξίας του.
Πιο συγκεκριµένα ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός
Τύπος συνδέεται µε την ψυχοσωµατική οντότητα
του ατόµου όπως είναι: η αυτοεκτίµηση, η
αυτοαντίληψη, η αποτελεσµατικότητα και η
επίδοση στην µάθηση (Τσίρος Χ. Ακαδηµαϊκή
Αυτοαντίληψη-Νοηµοσύνη-Ακαδηµαϊκή
Ακαδηµαϊκή
Επίδοση). Ο κυρίαρχος αισθητηριακός τύπος
είναι εκείνη η µεταβλητή η οποία µας βοηθάει
να προσεγγίσουµε τον τρόπο που ο άνθρωπος
προσλαµβάνει,
βάνει,
κόσµο,

αναπαριστά

µαθαίνει

και

τον

επικοινωνεί

εξωτερικό
µε

τον

συνάνθρωπο του και η οποία αποτελεί µια ακόµα
δεξιότητα η οποία επιδέχεται εµπλουτισµό
(Τσίρος Χ.. 2007)
Επίσης θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουµε δύο
σηµαντικούς όρους. Η οµάδα «Ίδιος αισθητηριακός
αισ
τύπος» αποτελείται από άτοµα τα οποία έχουν
την ίδια κυρίαρχη αισθητηριακή προτιµώµενη πρόσβαση είτε αυτή είναι οπτική, είτε ακουστική, είτε
κιναισθητική. Η «οµάδα
οµάδα υψηλού κινδύνου»
κινδύνου αποτελείται από τα άτοµα εκείνα τα οποία διαθέτουν την
ίδια προτίµηση
ίµηση στο οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό αντιληπτικό αισθητηριακό σύστηµα και για
τα οποία αναµένεται υψηλή επίδοση όταν το περιεχόµενό τους βρίσκεται σε συµφωνία ή χαµηλή
επίδοση όταν τα διαφορετικά συστήµατα βρίσκονται σε ασυµφωνία ως προς το περιεχόµενό
περιεχό
τους και
προκαλούν σύγχιση.. Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαµε ότι ο κάθε άνθρωπος προσλαµβάνει ένα
εξωτερικό γεγονός και το αναπαριστά εσωτερικά µε έναν δικό του µοναδικό τρόπο ανάλογα µε το

17

Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-16, Φ. Ρουτσόπουλος – Σπ. Φούρλα,
«Ατομικό Ύφος Μάθησης και Σχολική Επίδοση»
εκάστοτε κυρίαρχο αισθητηριακό του σύστηµα, ακολουθώντας έτσι µια διαδικασία µάθησης σε
επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων.
∆ιακρίβωση κυρίαρχου αισθητηριακού τύ̟ου.
Όπως αναφέραµε αισθητηριακό σύστηµα είναι το σύνολο των λειτουργιών που συνδέονται µε µια
συγκεκριµένη αίσθηση. Παρακάτω παρατίθενται οι βασικές κατηγορίες λειτουργικών συστηµάτων:
το οπτικό, το ακουστικό και το κιναισθητικό. Τα αισθητηριακά συστήµατα είναι φορείς ανθρώπινης
εµπειρίας, διαµορφώνουν το προσωπικό πρότυπο του κόσµου κάθε ανθρώπου και αποτελούν µέσα
επικοινωνίας του ατόµου µε τον κόσµο. Η επικοινωνία θα ήταν τέλεια αν κάθε φορά υπήρχε ταύτιση
των αισθητηριακών παραστάσεων ποµπού και δέκτη. Επειδή όµως αυτό δεν συµβαίνει συχνά στην
καθηµερινή µας ζωή χρειαζόµαστε εκείνους τους τρόπους που θα βοηθήσουν να πάρουµε
πληροφορίες για τις αισθητηριακές παραστάσεις του άλλου µε βάση την φυσιολογία του.
Από έρευνες προέκυψε ότι για κάθε κυρίαρχο αισθητηριακό σύστηµα, η ενεργοποίηση του
περιλαµβάνει και µια συγκεκριµένη φυσιολογία. Οι προσβάσεις σε ένα αισθητηριακό σύστηµα δεν
είναι πάντα συνειδητές όµως ένας έµπειρος παρατηρητής µπορεί από την φυσιολογία να διακρίνει
ενδείξεις των προσβάσεων αυτού.
Οι ενδείξεις- προσβάσεις είναι τα κλειδιά που ανοίγουν τον κόσµο του άλλου. Οι κυριότερες από
αυτές είναι: η κατεύθυνση των µατιών, τα χαρακτηριστικά της αναπνοής, οι αλλαγές στον τόνο και
τον ρυθµό της φωνής, οι χειρονοµίες. Ιδιαίτερα οι κινήσεις των µατιών είναι πολύ συγκεκριµένες (µε
σπάνιες εξαιρέσεις) Πιο συγκεκριµένα µας ενδιαφέρουν οι παρακάτω αντιστοιχίες όπως
απεικονίζονται και στην εικόνα 4.
Εικόνα 4
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•

πρόσβαση σε οπτική παράσταση: στροφή µατιών προς τα πάνω

•

πρόσβαση σε ακουστική παράσταση: στροφή µατιών οριζόντια ή κάτω αριστερά

•

πρόσβαση σε κιναισθητική παράσταση: στροφή µατιών κάτω δεξιά. (Τσίρος, 2016)

Μοντέλα Μαθησιακού/Γνωστικού Ύφους
Ο όρος µαθησιακό ύφος ή προφίλ ή στιλ χρησιµοποιείται στην διεθνή βιβλιογραφία για να
περιγράψει τις ατοµικές διαφορές στην µάθηση και βασίζεται στην παραδοχή ότι το κάθε άτοµο έχει
τον δικό του µοναδικό τρόπο να µαθαίνει, δηλαδή να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει
τις πληροφορίες του.
Καρδιά του στιλ µάθησης είναι τα γνωρίσµατα της προσωπικότητας που είναι τα πλέον σταθερά
στοιχεία του µαθησιακού προφίλ. Κατόπιν ακολουθεί το επίπεδο που αφορά τον τρόπο πρόληψηςαφοµοίωσης της πληροφορίας. Στην συνέχεια ακολουθεί το επίπεδο το οποίο έχει να κάνει µε την
κοινωνική αλληλεπίδραση δηλαδή τον τρόπο συµπεριφοράς και σχέσεων µέσα στην τάξη και τέλος
το τέταρτο έχει να κάνει µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τις προτιµήσεις των µαθητών όσο
αναφορά τον τρόπο πρόληψης πληροφοριών. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στην δηµιουργία της
εικόνας που δείχνει πώς µαθαίνει ένα άτοµο και για το λόγο αυτό προτείνεται η χρήση πολλών
ψυχοµετρικών εργαλείων για την ανίχνευση του µαθησιακού στιλ.
Ως προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν και ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν ως εξής:
Α) Μοντέλα προσωπικότητας, τα οποία εστιάζουν στο πώς κάποια χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας επηρεάζουν τον τρόπο απόκτησης και επεξεργασίας της πληροφορίας,
Β) Μοντέλα πρόσληψης και αφοµοίωσης της πληροφορίας τα οποία εστιάζουν στον τρόπο
αντίληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας που µπορεί να είναι συγκλίνον, αφοµοιωτικός,
προσαρµοστικός και αποκλίνον. Εδώ ανήκει και η µελέτη του Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου.
(Τσίρος Χ.,2006).
Γ) Μοντέλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης που εστιάζουν στην συµπεριφορά διδασκόντων και
διδασκοµένων στο πλαίσιο της τάξης και στο αν ο µαθητής είναι ανεξάρτητος, εξαρτηµένος,
συνεργατικός, αποφευκτικός κ.α. και τέλος,
∆)Μοντέλα των προτιµώµενων µαθησιακών περιβαλλόντων τα οποία επικεντρώνονται στα
προτιµώµενα χαρακτηριστικά του µαθησιακού περιβάλλοντος που επηρεάζουν την ικανότητα
µάθησης όπως στοιχεία του χώρου µάθησης, προτίµησης της ατοµικής ή οµαδικής εργασίας,
δοµηµένων ή µη δραστηριοτήτων κ.α.
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Για κάποιους ερευνητές το µαθησιακό προφίλ ορίζεται ανάλογα µε
α) τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο προσλαµβάνει µια πληροφορία (αισθητηριακός ή
διαισθητικός),
β) την δίοδο µέσω της οποίας γίνεται αντιληπτή πιο αποτελεσµατικά η πληροφορία (οπτική ή
λεκτική),
γ) τον προτιµώµενο τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας (επαγωγικός ή απαγωγικός),
δ) το αν η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται ενεργητικά ή στοχαστικά (ενεργητικός ή
στοχαστικός) και τέλος
ε) το αν η κατανόηση της γίνεται σφαιρικά ή σταδιακά µε ολιστικό τρόπο (σειριακός ή σφαιρικός).
Εφαρµογές της θεωρίας της µάθησης µέσα στην σχολική τάξη
∆ιάφοροι ερευνητές προσπάθησαν να ανακαλύψουν τρόπους µε τους οποίους η θεωρία των στιλ
µάθησης µπορεί να παράγει αποτελέσµατα µέσα στην σχολική τάξη. Οι δύο κυριότεροι επιστήµονες
που εφάρµοσαν την θεωρία των στιλ µάθησης µέσα στην τάξη είναι η ∆ρ. Rita Dunn και ο ∆ρ.
Kenneth Dunn. Στο βιβλίο τους ‘διδάσκοντας τους µαθητές µέσω των ατοµικών τους στιλ µάθησης:
Μια πρακτική προσέγγιση’ δίνουν ένα πλαίσιο για το πώς οι µαθητές επηρεάζονται από τα στοιχεία
της τάξης και στην συνέχεια δίνουν συστάσεις για το πώς µπορούµε να προσαρµόσουµε την µάθηση
σύµφωνα µε τα πλεονεκτήµατα των µαθητών. Οι Dunn και Dunn γράφουν πως οι µαθητές
επηρεάστηκαν από:
1)

Το άµεσο περιβάλλον (σχεδιασµό του χώρου)

2)

Το δικό τους συναίσθηµα (ατοµικά κίνητρα, επιµονή, ευθύνη κ.α. )

3)

Τις κοινωνιολογικές τους ανάγκες (ατοµικότητα, ενηλικίωση, οµαδικότητα κ.α.)

4)

Τις φυσικές τους ανάγκες (αντιληπτική ικανότητα, ικανότητα πρόσληψης πληροφοριών,

κινητικότητα κ.α.)
5)

Οι ίδιοι, αναλύοντας και άλλες έρευνες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όχι µόνο οι µαθητές

µπορούν να αναγνωρίζουν το επιθυµητό ατοµικό τους στυλ µάθησης, αλλά και οι µαθητές έχουν
καλύτερη επίδοση, καλύτερη στάση και να είναι πιο αποτελεσµατικοί εάν διδάσκονται µε τρόπους
που µπορούν να εκφραστούν και να κατανοήσουν πιο εύκολα. Ως εκ τούτου είναι προς το συµφέρον
του εκπαιδευτικού να διδάξει και να αξιολογήσει τους µαθητές του στο εκάστοτε προτιµώµενο στυλ
µάθησης τους.
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Μολονότι τα στιλ µάθησης αναπόφευκτα διαφέρουν µεταξύ των µαθητών µέσα στην τάξη, οι Dunn
και Dunn υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν αλλαγές στην τάξη
τους που θα είναι επωφελής για όλα τα στιλ µάθησης.
Ορισµένες από αυτές τις αλλαγές περιλαµβάνουν επανασχεδιασµό της αίθουσας, ανάπτυξη τεχνικών
οµαδοσυνεργατικής καθώς και ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενίσχυσης της αυτενέργειας του µαθητή.
Ο επανασχεδιασµός της αίθουσας διδασκαλίας περιλαµβάνει την διαµόρφωση της αίθουσας µε
δηµιουργικό τρόπο, όπως η ύπαρξη διαφόρων σταθµών µάθησης και διδασκαλίας ανά θεµατική
περιοχή και η ενσωµάτωση των σκέψεων και των ιδεών των µαθητών στο σχεδιασµό της τάξης.
Οι τεχνικές οµαδοσυνεργατικής µάθησης συχνά περιλαµβάνουν ένα κύκλο γνώσης όπου οι µαθητές
κάθονται σε κύκλο και συζητούν ένα θέµα σε συνεργασία καθώς και άλλες τεχνικές, όπως η µάθηση
µέσω της µεθόδου του καταιγισµού ιδεών “brainstorming”.
Οι Dunn και Dunn εφάρµοσαν το µοντέλο VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic Learning) για τα
στιλ µάθησης το οποίο εστιάζει στο οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό στιλ µάθησης των µαθητών σε
πάρα πολλά σχολεία των ΗΠΑ. Μέσα από την εφαρµογή του µοντέλου τους κατέληξαν σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την θεωρία των στιλ µάθησης. Χρησιµοποιώντας µια ποικιλία
µεθόδων διδασκαλίας από κάθε µια από αυτές τις κατηγορίες, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να
προσαρµόσουν την διαδικασία της µάθησης σε διαφορετικά στιλ µάθησης. Είναι επίσης σε θέση να
ενεργοποιήσουν τους µαθητές να προσπαθήσουν να µάθουν µε διαφορετικούς τρόπους.
Συµπερασµατικά οι µαθητές που είναι σε θέση να µάθουν µέσα από πολλούς τρόπους όπως οπτικοί,
ακουστικοί και κιναισθητικοί, έχουν καλύτερες επιδόσεις και µαθαίνουν επίσης πιο αποτελεσµατικά.

Το Μοντέλο VAK
Το µοντέλο της Οπτικής, Ακουστικής και Κιναισθητικής Μάθησης βασίζεται στις αισθήσεις που
επιστρατεύονται για την επίτευξη της µάθησης των µαθητών: την όραση, την ακοή, την αφή, την
όσφρηση και τη γεύση. Εάν ξεχωρίσουµε την όραση και την ακοή οι υπόλοιπες τρείς αισθήσεις είναι
αυτές τις οποίες χρησιµοποιούν τα κιναισθητικά για την πρόσληψη και την επεξεργασία της
πληροφορίας όπως επίσης και για την ανάκληση της από τη µνήµη. Με βάση λοιπόν αυτή την
κατηγοριοποίηση υπάρχουν τρία στιλ αφοµοίωσης της πληροφορίας Οπτικό, Ακουστικό και
Κιναισθητικό και κατά συνέπεια, τριών ειδών µαθητές
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Επίδοση
Εικόνα 5

Ωστόσο µε µια πιο προσεκτική παρατήρηση διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν άτοµα µε ισότιµη
αισθητηριακή πρόσβαση,
αση, συνήθως σε δύο από τις κατηγορίες και σπανιότερα και στις τρεις.
Συναντούµε έτσι πχ άτοµα Οπτικο-Ακουστικά,
Οπτικο
Οπτικο-Κιναισθητικά
Κιναισθητικά ή Ακουστικο-Κιναισθητικά.
Ακουστικο
Σπανιότερη όπως προαναφέραµε είναι η Οµάδα Υψηλού Κινδύνου ή αλλιώς Οπτικο-ΑκουστικοΟπτικο
Κιναισθητική, µε ισότιµη πρόσβαση σε όλες τις αισθήσεις, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει εξίσου
στην ακαδηµαϊκή αριστεία αλλά και την αποτυχία. Αυτό συµβαίνει διότι να δηµιουργήσει
προβλήµατα σύγχυσης στο άτοµο κατά την πρόσληψη και αφοµοίωση των δεδοµένων και γι’ αυτό
το λόγο χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης.
Εικόνα 6

O̟τική Mάθηση
Η οπτική µάθηση είναι ένα είδος διδασκαλίας και ένα στιλ µάθησης στο οποίο οι ιδέες, οι έννοιες, τα
δεδοµένα και οι πληροφορίες σχετίζονται µε εικόνες και τεχνικές. Οι οπτικοί µαθητές µαθαίνουν
καλύτερα όταν εµφανίζονται διαγράµµατα, χάρτες, σχεδιαγράµµατα και απεικονίσεις καθώς και από
τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται στις οπτικές τεχνικές εκµάθησης για την ενίσχυση της σκέψης και
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των δεξιοτήτων των µαθητών. Προτιµούν τα οπτικά µέσα διδασκαλίας, κάνουν υπογραµµίσεις µε
χρώµατα, κάθονται στις πρώτες θέσεις για να έχουν καλύτερη οπτική εικόνα και µελετούν
αποµονωµένοι µακριά από λεκτικές ενοχλήσεις. Προτιµούν να οπτικοποιούν τις πληροφορίες
προκειµένου να τις αποµνηµονεύσουν. ∆ιαβάζουν σιωπηλά, κλαίνε πιο εύκολα και εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους µε τις εκφράσεις του προσώπου τους. Τέλος οι οπτικοί µαθητές έχουν ισχυρό
ενστικτώδη προσανατολισµό και µπορούν να απεικονίσουν εύκολα αντικείµενα.
Aκουστική Mάθηση
Η ακουστική µάθηση είναι ένα στιλ µάθησης µε το οποίο ένα άτοµο µαθαίνει µέσω της ακρόασης.
Οι ακουστικοί µαθητές µπορεί να δυσκολεύονται να κατανοήσουν ένα κείµενο που έχουν διαβάσει
αλλά µπορεί να το κατανοήσουν πλήρως ακούγοντας την διάλεξη στην τάξη. Χρησιµοποιούν
«ακουστικό» λεξιλόγιο, όπως θα δούµε παρακάτω, προτιµούν να διαβάζουν δυνατά και εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους µε φωνές και λόγια – σύντοµα καλµάρουν. Οι ακουστικοί τύποι έχουν την τάση
να µαθαίνουν κάτι µόνο αν το ακούσουν δυνατά και πολλές φορές συζητούν από µέσα τους. Έχουν
την ικανότητα να εξακριβώσουν το πραγµατικό νόηµα των λέξεων κάποιου ακούγοντας ακουστικά
σήµατα, όπως οι αλλαγές στο ύφος του καθηγητή. Επίσης, οι ακουστικοί µαθητές κατά την διάρκεια
της µάθησης χρειάζονται κάποιον ήχο στο προσκήνιο όπως µουσικοί, τηλεόραση, ανθρώπους που
µιλούν ώστε να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν καλύτερα. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε προτιµούν
ιστορίες και τραγούδια. Επειδή βασίζονται στην ακρόαση και στην οµιλία για να µάθουν, είναι τα
παιδιά που συνήθως µαθαίνουν περισσότερο κατά την παράδοση, στο σχολείο. Οι ακουστικοί
µαθητές είναι καλοί στην αφήγηση και στο να λύνουν προβλήµατα µέσω της οµιλίας Είναι οι
µαθητές είναι αυτοί οι οποίοι θα µετακινούν τα χείλη τους ή θα µιλούν στον εαυτό τους κατά την
επίλυση ενός προβλήµατος ώστε να χρησιµοποιήσουν και την ακοή τους κατά την επίλυσή του.
Kιναισθητική Mάθηση
Η κιναισθητική µάθηση είναι ένα είδος διδασκαλίας και ένα στιλ µάθησης µε το οποίο η µάθηση
λαµβάνει χώρα όταν οι µαθητές ασκούν σωµατική δραστηριότητα, και όχι όταν ακούν µια διάλεξη ή
όταν παρακολουθούν µια επίδειξη. Οι µαθητές που συνδέονται µε αυτό το κυρίαρχο στιλ µάθησης
πιστεύεται ότι είναι φυσικοί ανακαλυπτικοί µαθητές. Μαθαίνουν και σκέφτονται κατά την διάρκεια
της πράξης και όχι πρώτα µε την σκέψη πριν την έναρξη της πράξης. Οι κιναισθητικοί µαθητές
επιθυµούν να βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση και είναι οι πιο δύσκολοι µαθητές, καθώς είναι
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εξαιρετικά επίπονο γι αυτούς να κάθονται αδρανείς στο θρανίο και να παρακολουθούν το
διδάσκοντα. Τους αρέσει να δουλεύουν σε όρθια στάση, να µασάνε τσίχλα, να κινούνται όταν
µελετούν και να κάνουν συχνά διαλλείµατα στην µελέτη τους. Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιούν είναι
κιναισθητικό και εκφράζουν τα συναισθήµατά τους έντονα µε αναπηδήσεις, αγκαλιές και χτυπήµατα
των ποδιών. Οι κιναισθητικοί µαθητές επωφελούνται από την εξειδικευµένη διδασκαλία και την
στοχευµένη και µικρή ύλη.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι "µια στρατηγική διδασκαλίας που βασίζεται στην προγραµµατισµένη
ακολουθιακή µάθηση" προωθεί την οπτικά και πρακτικά προσανατολισµένη µάθηση και αυξάνει την
επίδοση όλων των µαθητών. Επίσης χρησιµοποιώντας τόσο ακουστικές όσο και οπτικές τεχνικές
µάθησης. βελτιώνεται η επίδοση των µαθητών σε όλους τους τοµείς. Οι κιναισθητικοί µαθητές
µαθαίνουν όταν κάνουν πράγµατα ή όταν αποτελούν µέρος αυτών. Οι κιναισθητικοί µαθητές είναι
καλοί σε πειράµατα χηµείας, φυσικής, σε αθλητικές δραστηριότητες και στην υποκριτική. Οι
κιναισθητικοί µαθητές µπορούν να επικεντρωθούν σε δυο διαφορετικά πράγµατα ταυτόχρονα.
Έχουν

επίσης

πολύ

καλό

συγχρονισµό µατιού- χεριού και
πολύ

γρήγορες

αντιδράσεις.

(Τσίρος Χ., 2016).
Στατιστικά στοιχεία
Το Ατοµικό Ύφος µάθησης του
κάθε µαθητή αποτελεί συνδυασµό
των παραπάνω τύπων. Πολλοί
µαθητές κάνουν λάθος διάγνωση
του

προσωπικού

τους

στιλ

µάθησης, επειδή δεν έχουν χρησιµοποιήσει την πλήρη ποικιλία των επιλογών µάθησης, πράγµα που
σηµαίνει ότι δεν µπορούν να βρουν τη σωστή εκµάθηση που τους αντιπροσωπεύει. Σε κάποιους
µαθητές κυριαρχεί το οπτικό στιλ µάθησης, κάποιοι είναι περισσότερο ακουστικοί και κάποιοι άλλοι
περισσότερο κιναισθητικοί. Σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες το 40% των µαθητών προτιµούν το
οπτικό στιλ µάθησης, οι ακουστικοί µαθητές αποτελούν το 35% του πληθυσµού και οι κιναισθητικοί
µαθητές αποτελούν το 25% του πληθυσµού.
Η διδασκαλία πρέπει να επιστρατεύει κάθε φορά και τα ανάλογα διδακτικά µέσα. Ειδικά τα οπτικά
µέσα της σύγχρονης τεχνολογίας βοηθούν τουλάχιστον το 40% των µαθητών να προσλάβουν
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ευκολότερα την διδακτική ύλη, καθώς το µυαλό έχει µια άµεση ανταπόκριση σε εικόνες και σύµβολα
και το 90% των αισθητικών απολήξεων προέρχεται από εικονικές παραστάσεις.
Κατάλληλες Τεχνικές Μάθησης ανά Αισθητηριακό Τύ̟ο
Ο̟τικές τεχνικές εκµάθησης
Οι µαθητές δηµιουργούν γραφικές παραστάσεις όπως διαγράµµατα, ιστογράµµατα, χάρτες και
επίπεδες επιφάνειες, επιλέγοντας σύµβολα που αντιπροσωπεύουν τις ιδέες και τις πληροφορίες. Για
να δώσουν έµφαση στις σχέσεις µεταξύ των ιδεών, οι µαθητές συνδέουν τα σύµβολα και προσθέτουν
λέξεις οι οποίες διασαφηνίζουν περαιτέρω το νόηµα των διαγραµµάτων και των συµβόλων τους. Με
την χωρική και οπτική παρουσίαση των πληροφοριών, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να
επικεντρωθούν στο νόηµα, την οργάνωση και την ταξινόµηση παρόµοιων ιδεών, και χρησιµοποιούν
καλύτερα την οπτική τους µνήµη
Σε µια µελέτη µε τίτλο Γραφικές Αναπαραστάσεις: Μια επισκόπηση των επιστηµονικά
τεκµηριωµένων Ερευνών (Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research), το
Ινστιτούτο για την Προώθηση της Έρευνας στην Εκπαίδευση (Institute for the Advancement of
Research in Education) αξιολόγησε είκοσι εννιά µελέτες και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η οπτική
µάθηση βελτιώνει τις επιδόσεις των µαθητών στους ακόλουθους τοµείς:
•

Κριτική Σκέψη – Οι γραφικές παραστάσεις συνδέουν λεκτικές και οπτικές πληροφορίες και
βοηθούν τους µαθητές να κάνουν συνειρµούς, να κατανοήσουν τις σχέσεις και ανακαλέσουν
από τη µνήµη τους σχετικές λεπτοµέρειες.

•

∆ιατήρηση στη µνήµη – Σύµφωνα µε την έρευνα, οι µαθητές θυµούνται πιο εύκολα
πληροφορίες όταν αναπαριστώνται και µαθαίνονται τόσο οπτικά όσο και προφορικά.

•

Κατανόηση – Οι µαθητές κατανοούν καλύτερα τις νέες ιδέες, όταν συνδέονται µε
προηγούµενη γνώση.

•

Οργάνωση – Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν διαγράµµατα για την εµφάνιση
µεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών µε τρόπους που είναι εύκολα κατανοητοί και βοηθούν
στην αποκάλυψη των σχέσεων και των εννοιών.

•

Απεικόνιση ∆εδοµένων – Κατά την εργασία µε δεδοµένα, οι µαθητές οικοδοµούν τη γνώση,
καθώς συλλέγουν και διερευνούν τις πληροφορίες, σε µια δυναµική διαδικασία έρευνας,
χρησιµοποιώντας πίνακες και σχεδιαγράµµατα για την οπτική διερεύνηση, το χειρισµό και
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την ανάλυση των δεδοµένων. Καθώς οι µαθητές διερευνούν τα δεδοµένα µέσω των διαφόρων
τύπων, όπως διαγράµµατα, στοίβες, χάρτες, διατυπώνουν ερωτήµατα και ανακαλύπτουν τις
έννοιες µέσω της οπτικής αναπαράστασης
Ακουστικές Τεχνικές Εκµάθησης
Οι ακουστικοί µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν ακουστικές τεχνικές εκµάθησης για να
αποκτήσουν πληροφορίες πιο αποτελεσµατικά. Οι τεχνικές αυτές αφορούν λεκτική καθοδήγηση,
συζητήσεις σε οµάδες, λεκτική ενίσχυση, οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ανάγνωση δυνατά,
χρησιµοποιώντας µουσικούς ρυθµούς όπως τραγούδια, ποιήµατα, για την συλλογή πληροφοριών. Οι
καθηγητές θα πρέπει να συµβουλεύουν τους ακουστικούς µαθητές
•

Να καταγράφουν σε ακουστικά µέσα όπως µαγνητόφωνα τις διαλέξεις και τις σηµειώσεις της
τάξης και στη συνέχεια να τις ακούν.

•

Να θυµούνται λεπτοµέρειες προσπαθώντας να «ακούσουν» προηγούµενες συζητήσεις.

•

Να συµµετέχουν σε συζητήσεις µέσα στην τάξη.

•

Να κάνουν ερωτήσεις και να είναι εθελοντές µέσα στην τάξη.

•

Να διαβάζουν δυνατά τις εργασίες τους.

•

Να ψιθυρίζουν νέες πληροφορίες όταν είναι µόνοι τους.

•

Να παρακολουθούν µαθήµατα µε διαλέξεις και µαθήµατα γλώσσας

Κιναισθητικές Τεχνικές Μάθησης

Καθώς ο Κιναισθητικός τύπος κατανοεί το αντικείµενο της µάθησης, τους διάφορους κανόνες και τις
έννοιες µέσα από την κίνηση και την αφή, για να µπορέσει να προσλάβει την πληροφορία χρειάζεται
να αγγίζει πράγµατα, ακόµα και να µπορεί να κινείται µέσα στην τάξη έστω και για λίγο καθώς του
είναι αδύνατον να µείνει καθηλωµένος στο θρανίο για πολύ ώρα. Μια άλλη χρήσιµη διαδικασία θα
ήταν να κρατά τις δικές του σηµειώσεις και να του επιτρέπεται να παίζει µε κάτι στα χέρια του όπως
πχ ένα stress ball. Επίσης θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό να συµµετέχει σε θεατρικές ή χορευτικές
παραστάσεις του σχολείου ώστε να το απολαµβάνει και να µην αισθάνεται ότι παραγκωνίζεται ή δεν
εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της διαφορετικότητάς του.
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∆.4. Σχολική Ε̟ίδοση
Η κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς και µέσα από αυτήν, τελικά της ίδιας της ανθρώπινης
σκέψης άρα και της µάθησης, είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα και σχεδόν αδύνατο, εάν δεν ληφθούν
σοβαρά υπόψη, οι αλληλεπιδράσεις όλων των παραγόντων, όπως των γνωστικών (αντίληψη, µνήµη,
κατανόηση, σκέψη), των συγκινήσεων, των κινήτρων, των κοινωνικών (το πλαίσιο µέσα στο οποίο
αποκτά συγκεκριµένο νόηµα η ανθρώπινη συµπεριφορά) και των βιολογικών παραµέτρων
(εγκεφαλικές λειτουργίες). Και τούτο διότι οι γνωστικές λειτουργίες (νοητικές), δεν νοούνται
ανεξάρτητες, χωρισµένες από τη βιολογική, την συγκινησιακή και την κοινωνική φύση του ανθρώπου.
Τούτο συµβαίνει διότι, η ανθρώπινη συµπεριφορά εκδηλώνεται από ένα σώµα που αισθάνεται,
σκέπτεται, δρα και αντιδρά µέσα σε µια ορισµένη κοινωνική οµάδα.
Άλλωστε,

"Ό̟ως σκέ̟τοµαι έτσι αισθάνοµαι και ό̟ως αισθάνοµαι έτσι δρω."
(Τσίρος, Χ., ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Άργος 2015-16)
Για να είναι επιτυχηµένη µια διδασκαλία, το αποτέλεσµα της οποίας είναι η µάθηση, θα πρέπει να
υπάρχει µια αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων:
•

του τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνουµε και αναπαριστούµε µέσα µας την εξωτερική
πραγµατικότητα (Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος),

•

µε την στρατηγική που ακολουθούµε, για να µάθουµε κάτι µε επιτυχία (Προτιµώµενη
Στρατηγική Μάθησης),

•

µε τις ατοµικές προτιµήσεις για τη µελέτη και την µάθηση (Ατοµικό Ύφος Μάθησης),

•

µε την συγκρότηση της αυτοεκτίµησης (Ακαδηµαϊκή Αυτοεκτίµηση) καθώς επίσης και

•

µε την αποτελεσµατικότητα αναφορικά µε το φαινόµενο της µάθησης (Ακαδηµαϊκή
Αυτοεκτίµηση).
(Tsiros, H., 2009).
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Σχηµατική απεικόνιση των σχέσεων µεταξύ των 7 Ειδικών Ακαδηµαϊκών αυτοαντιλήψεων και της
νοηµοσύνης του αισθητηριακού τύπου, της επίδοσης στο σχολείο (Τσίρος, Χ, 2006)
Νόηση - Έννοιες
(εσωτερικός κόσµος - εαυτός)
Νοημοσύνη Raven
Ο,Κ,Α
Ακαδημαϊκή
αυτοαντίληψη

Α,Ο,Κ,

Γενική
Επίδοση σε:
Μαθηματική
Γλώσσα

Ο,Κ,
Αναγνωστική
Ευταξίας

Μαθηματικά ∆ι

Σχολικήικανοποίηση
ικανοποίηση

∆ιδάσκων

Γνώση

Ακαδημαϊκή εμπιστοσύνη
Ο,Κ,Α
Συνολική

Υπάρχει θετική συνάφεια, χ2, p<0,05
Συνάφεια και επίδραση «Ίδιος Α Τ.»
Αισθητηριακός τύπος
Συνάφεια και επίδραση «Ο.Υ.Κ.»
Αισθήσεις-Εντυπώσεις
(εξωτερικός κόσµος)
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Μάθηση και σχολική ε̟ίδοση
Σύµφωνα µε την Εκπαιδευτική Ψυχολογία, µάθηση θεωρείται: α) η δηµιουργία µέσα στον εγκέφαλο
αναπαραστάσεων από διαδικασίες (Bandler, R., 1982), β) η αλλαγή στον εαυτό που προέρχεται από
γνώση και γ) το αποτέλεσµα της διαπροσωπικής επικοινωνίας µεταξύ διδάσκοντος και διδασκοµένου
(Τσίρος, Χ., 2007)
Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό, ότι ο κυρίαρχος αισθητηριακός τύπος είναι αυτός ο οποίος
διαδραµατίζει τον κεντρικό ρόλο όσον αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος (µαθητής)
αντιλαµβάνεται, επεξεργάζεται, µαθαίνει, εξωτερικεύει και τελικά επικοινωνεί µε ένα άλλο άτοµο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, ο κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό του
µοναδικό τρόπο, µε τον οποίο αντιλαµβάνεται, ένα µόνο µέρος των ερεθισµάτων που δέχεται
καθηµερινά. Αν το ανωτέρω το εξειδικεύσουµε στον τοµέα της µάθησης, αντιλαµβανόµαστε ότι και
οι µαθητές µαθαίνουν µε έναν δικό τους τρόπο, δηλαδή έχουν το ατοµικό τους στιλ µάθησης.
Να υπενθυµίσουµε εδώ ότι ως στρατηγική µάθησης, ορίζεται η στρατηγική που ακολουθεί κάποιος
(µαθητής), για να µάθει κάτι (σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων). Εποµένως στον κάθε
µαθητή λαµβάνει χώρα µια ακολουθία προσβάσεων σε αισθητηριακά συστήµατα (Οπτικό,
Ακουστικό, Κιναισθητικό σύστηµα).
Από όλα τα παραπάνω, εύκολα συµπεραίνουµε ότι το ατοµικό γνωστικό ύφος έχει σηµαντικές
προεκτάσεις στην καθηµερινή διδακτική πράξη. Συνεπώς, ο κάθε µαθητής έχει καλλιεργήσει
τουλάχιστον µία στρατηγική µάθησης έτσι ώστε να µπορέσει να "σταθεί" στο σχολείο, δηλαδή, να
κατορθώσει να ανταπεξέλθει τόσο στις µαθησιακές ανάγκες όσο και στην γενικότερη σχολική ζωή.
Πρέπει να επισηµάνουµε εδώ ότι τυχόν µαθησιακές δυσκολίες, εφόσον δεν συνδέονται µε βλάβη του
εγκεφάλου, µπορεί να είναι αποτέλεσµα λειτουργίας ακατάλληλων στρατηγικών µάθησης. Ο ρόλος
του παιδαγωγού είναι πολυποίκιλος και µέρος του έργου του είναι να κατευθύνει τους µαθητές του,
στο πως να µαθαίνουν, διδάσκοντάς τους να χρησιµοποιούν συνειδητά, αποτελεσµατικές στρατηγικές
µάθησης.
Σωστή ε̟ικοινωνία ∆ασκάλου - Μαθητή
Στόχος του διδάσκοντος είναι – ή τουλάχιστον πρέπει να είναι - να προσφέρει την διδασκαλία του
σύµφωνα µε την στρατηγική µάθησης του διδασκόµενου, µε την προϋπόθεση βέβαια, ότι αυτή
κρίνεται αποτελεσµατική. Για να µπορέσει να το πετύχει αυτό ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να µάθει ο
ίδιος: α) το πώς να εκµαιεύει την στρατηγική µάθησης του διδασκόµενου και β) το πώς να εγκαθιστά
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στον µαθητή µια νέα στρατηγική µάθησης, είτε σε επίπεδο συµπεριφοράς είτε σε επίπεδο
αισθητηριακών προσβάσεων.
Η ανακάλυψη µιας στρατηγικής µάθησης, µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:
•

Στιγµιαία µε άµεση παρατήρηση της συµπεριφοράς και / ή των κινήσεων των µατιών του
άλλου στην κατάλληλη περίσταση.

•

Επανάληψη της παρατήρησης, σε επόµενες κατάλληλες περιστάσεις.

•

Μέσα από ένα κατάλληλο διάλογο, που γίνεται σε κατάσταση συντονισµού µε το άλλο
πρόσωπο.

•

Με παρατήρηση των ενδείξεων προσβάσεως του άλλου, µέσα σε µια τυποποιηµένη
διαδικασία εκµαίευσης στρατηγικής την ο οποία θα δούµε παρακάτω.

Η γνώση του µαθησιακού ύφους του µαθητή χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και είναι πολύτιµη, καθώς,
έτσι παρέχεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προσαρµόσει ή να βελτιώσει τον τρόπο
διδασκαλίας του, πλησιάζοντας περισσότερο τις µαθησιακές προτιµήσεις των µαθητών. Ας δούµε
όµως αναλυτικότερα που και πως µπορεί ο δάσκαλος να χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, στο
απόσπασµα από τις σηµειώσεις του διδάσκοντος, όπως παρατίθεται αυτούσιο. (Τσίρος Χ., 2016)

•

«Τώρα ό δάσκαλος ξέρει, ότι ό µαθητής, ̟ού κοιτάζει δεξιά-άριστερά, µ̟ορεί νά µήν είναι ε̟ι̟όλαιος ή
νά θέλει νά άντιγράψει, άλλά έκείνη τή στιγµή νά σχηµατίζει άκουστική ̟αράσταση.

•

Τό ίδιο, ό µαθητής ̟ού κοιτάζει κάτω, µ̟ορεί νά σκέ̟τεται µέ εσωτερικό διάλογο ή νά ζει ένα
συναίσθηµα, καί όχι α̟λώς νά ντρέ̟εται ή νά α̟οφεύγει τό βλέµµα ά̟ό ένοχή.

•

Τό ίδιο, ό µαθητής ̟ού κοιτάζει τό ταβάνι στό διαγώνισµα, µ̟ορεί νά ψάχνει κάτι στήν ό̟τική µνήµη
του.

•

Ό δάσκαλος, κατευθύνοντας µέ τίς κινήσεις τών χεριών του τό βλέµµα τών ̟αιδιών ̟ρός τά έ̟άνω, ̟ρός
τά κάτω, ή όριζοντίως, τήν ώρα ̟ού µιλάει καί άναφέρεται σέ αντίστοιχη αισθητηριακή ̟αράσταση,
βοηθάει τά ̟αιδιά νά ά̟οκτήσουν ̟ρόσβαση στή συγκεκριµένη αισθητηριακή ̟αράσταση. ∆ηλαδή, τό

µάθηµα γίνεται έτσι ̟ιό ζωντανό καί µέ ̟ιό ένεργό συµµετοχή τών µαθητών, έστω καί άσυνείδητα.»
Με γνώµονα την διακρίβωση του Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου, πρέπει να καταφέρει ο
διδάσκων να αναπτύξει µία σωστή και εποικοδοµητική επικοινωνία µε τον διδασκόµενο ώστε να
µπορέσει να επιτύχει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. Η χρήση ενός λεξιλογίου αντίστοιχου µε τον
κάθε αισθητηριακό τύπο µπορεί να είναι ένα πολύ αποτελεσµατικότερο εργαλείο ώστε να
εκµαιεύσουµε τον προτιµώµενο. Χρησιµοποιούµε διάφορες φράσεις ώστε να µπορέσουµε από την
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απόκριση να βελτιστοποιήσουµε την επικοινωνία και να βγάλουµε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα.
Αυτό συµβαίνει διότι ο κάθε άνθρωπος µπορεί να πει το ίδιο πράγµα µε πολλούς διαφορετικούς
τρόπους, ωστόσο προτιµά αυτόν που ταιριάζει στον τύπο του.
Παραδείγµατα:
Πώς σού φαίνεται αύτό; (ο̟τικό λεξιλόγιο)
Τί σού λέει αύτό; (άκουστικό λεξιλόγιο)
Πώς σού ̟άει αύτό; (κιναισθητικό λεξιλόγιο)
Μού έφαγες τήν ώρα µέ άνοησίες. (κιναισθητικό λεξιλόγιο)
Μέ ά̟οσυντόνισες µέ τίς φλυαρίες σου. (άκουστικό λεξιλόγιο)
Μού σκότισες τό νού µέ τίς φιλοσοφίες σου. (ο̟τικό λεξιλόγιο) (Τσίρος Χ., 2016)
Από τη στιγµή που είναι σαφής είναι προτιµώµενη αισθητηριακή πρόσβαση, ο διδάσκων οφείλει να
προσαρµόσει τη γλώσσα που χρησιµοποιεί ώστε ότι λέγεται να είναι ξεκάθαρο και να αποφεύγονται
οι ασάφειες. Πρέπει η γλώσσα αυτή να µην περιέχει ασάφειες και γενικεύσεις και να µη γίνεται
επιζήµια χρήση του «και» και του «αλλά». Επιπλέον είναι σηµαντικό να διατυπώνουµε θετικά
µηνύµατα. Τα «όχι» και «µη» είναι καλό να αποφεύγονται µιας και στην περιοχή των ανταποκρίσεων
του ανθρώπου, δεν ισχύει ή αρχή ότι «δύο αρνήσεις κάνουν µία κατάφαση».
Παραδείγµατα:
'Αντί “Μή χασοµεράς”, νά πούµε “Κάνε γρήγορα”.
Αντί “Νά µήν κάνεις κανένα λάθος”, νά πούµε
“ Νά γράψεις µέ ̟ροσοχή, καί έτσι θά τά γράψεις όλα σωστά”.(Τσίρος Χ., 2016)
Σε αυτό το σηµείο πρέπει επίσης να διευκρινίσουµε ότι είναι λανθασµένες επιλογές:
•

Τα µηνύµατα που υπονοούν ότι κάτι έξω από τον άνθρωπο είναι αιτία για κάποιο
συναίσθηµα ή δράση αυτού τού ανθρώπου.

•

Τα µηνύµατα που περιέχουν ανάγνωση σκέψεως.

•

Τα µηνύµατα που περιέχουν εκφράσεις µε τις οποίες διεγείρεται άµυνα ή συναισθήµατα
µειώσεως ή ανεπαρκείας στο παιδί.

Τέλος, είναι να προτιµότερο να δηλώνουµε το συναισθήµατά µας στο πρώτο ενικό πρόσωπο.
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Όταν θεωρούµε ότι υπάρχουν ασάφειες στην επικοινωνία µας µε το µαθητή είναι απαραίτητο να
κάνουµε διευκρινιστικές ερωτήσεις και να επιδιώκουµε τα µηνύµατα που ανταλλάσουµε να είναι
απολύτως ξεκάθαρα. Συνέπεια στην επικοινωνία σηµαίνει ότι, η διατύπωση είναι θετική και σαφής, ο
τόνος της φωνής συµβατός µε το περιεχόµενο του µηνύµατος και ότι, το µη-λεκτικό µήνυµα,
δηλαδή η γλώσσα του σώµατος, ταιριάζει µε το αισθητηριακό περιεχόµενο των λόγων. Η συνέπεια
προσδίδει κύρος και δύναµη στον παιδαγωγό καθώς το µήνυµα είναι ξεκάθαρο και η επικοινωνία
αποτελεσµατική.
∆υσκολίες διδασκόντων και διδασκοµένων
Ας µην ξεχνάµε ότι τυχόν αδυναµίες των µαθητών είτε σε επίπεδο δεξιοτήτων σκέψης είτε σε επίπεδο
ανεπάρκειας εύρεσης αποτελεσµατικών στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων, έχουν σαν αποτέλεσµα
η ακαδηµαϊκή αυτοεκτίµηση του µαθητή και κατ’ επέκταση η µαθησιακή του επίδοση να πάσχουν
(Μπότσαρη Ε. 2001, Τσίρος Χ., 2007).
Από την πλευρά των διδασκόντων, αν οι ίδιοι βιώνουν µειωµένη αυτοεκτίµηση λόγω ανεπαρκών
στρατηγικών σκέψης και µη αποτελεσµατικών στρατηγικών διδασκαλίας τότε οδηγούνται στο
σύνδροµο της επαγγελµατικής εξουθένωσης και σαφώς της διδακτικής αναποτελεσµατικότητας
(Τσίρος, Χ., Παπαπέτρου, Σ., 2009)
Αν οι ανωτέρω δυσκολίες ξεπεραστούν και από τις δύο πλευρές τότε, η διδακτική και η µαθησιακή
τους δεξιότητα αυξάνεται µε αποτέλεσµα να υπάρχει επιτυχία τόσο στο διδακτικό όσο και στο
µαθησιακό έργο. Αυτό έχει σαν πλεονέκτηµα το ότι γίνεται αναγωγή στην όλη ύπαρξη διδάσκοντος
και διδασκοµένου µε αποτέλεσµα να κατακλύζονται από ένα αίσθηµα ευεξίας, κάτι που αποτελεί
συνεχώς µια προσωπική επιτακτική ανάγκη για τα άτοµα τα οποία εµπλέκονται στον χώρο της
παιδείας αλλά και στον ευαίσθητο τοµέα της υγείας (Τσίρος, Χ.,2008).
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι, σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό αλλά και στην
χώρα µας, παγιώνεται η άποψη ότι τόσο ο κυρίαρχος αισθητηριακός τύπος όσο και το επίπεδο
αυτοαντίληψης του µαθητή για τις ικανότητες του στο σχολείο συνδέονται µε την σχολική του
επίδοση. Και τα δύο ανωτέρω χαρακτηριστικά - δεξιότητες επιδέχονται βελτίωση µε την κατάλληλη
επιµορφωτική παρέµβαση (Τσίρος, Χ., 2008)
Εν κατακλείδι η βελτίωση της διδακτικής δεξιότητας του διδάσκοντος και της µαθησιακής
δεξιότητας του διδασκοµένου σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, τον εντοπισµό µη
λειτουργικών προσδοκιών διδάσκοντος και διδασκοµένου, την αξιοποίηση µαθησιακών προσδοκιών
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και τέλος διδασκαλίας σύµφωνα µε την ατοµική στρατηγική µάθησης αυξάνουν την ευεξία όλων των
εµπλεκοµένων και µειώνουν τα προβλήµατα στην σχολική ζωή.
∆.5. Μεθοδολογία:
∆.5.1. Το ερωτηµατολόγιο ανίχνευσης του Κυρίαρχου Αισθητηριακού τύ̟ου
Το εργαλείο, το οποίο χρησιµοποιήσαµε για την έρευνά µας, είναι ένα σταθµισµένο
ερωτηµατολόγιο το οποίο αποτελείται από 48 συνολικά ερωτήσεις οι οποίες παρατίθενται παρακάτω
στον Πίνακα 2.
Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη κατάρτιση ή
προετοιµασία για να γίνει. Το µόνο που έχει να κάνει ο ερωτώµενος, είναι να ανατρέξει στην
προσωπική του εµπειρία και να συνειδητοποιήσει ποια αίσθηση χρησιµοποιεί, για να φέρει εις πέρας,
την εκάστοτε δραστηριότητα. Κάθε µία από τις απαντήσεις αντιστοιχεί σε έναν από τους τρεις
αισθητηριακούς τύπους, καθώς οι 48 ερωτήσεις ουσιαστικά, χωρίζονται σε τρεις υπο-οµάδες των 16
ερωτήσεων, ανάλογα µε το σε ποιον από τους αισθητηριακούς τύπους, που έχουµε αναφέρει
παραπάνω - οπτικοί, ακουστικοί, κιναισθητικοί - ,αντιστοιχούν. Η κατάταξη των ερωτήσεων έχει ως
εξής. (Τσίρος, 2009)
Πίνακας 1: Κατάταξη ερωτήσεων ανά αισθητηριακό τύ̟ο
Υ̟οκλίµακες :
Ο̟τικός ̟ροσανατολισµός:
4, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 44, 47
Ακουστικός ̟ροσανατολισµός :
3, 5, 9, 14, 19, 22, 23, 27, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48
Κιναισθητικός ̟ροσανατολισµός :
1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 30, 36, 41, 42, 46
Ακολούθως, για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των αποτελεσµάτων, αλλά και για να µπορέσουµε να
εξάγουµε ασφαλή στατιστικά συµπεράσµατα, δηµιουργήσαµε τις παρακάτω µεταβλητές:
z= Οπτικός – Ακουστικός
x= Οπτικός – Κιναισθητικός
q= Ακουστικός - Κιναισθητικός
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Πίνακας 3 : ∆υνατές τιµές της µεταβλητής «Αισθητηριακός τύ̟ος» Α.Τ.
Τιµή της χ

Συνθήκες

Όνοµα τιµής και

Κυρίαρχος

ερµηνεία της

Αισθητηριακός Τύ̟ος

1

z>0 & w>0 & q=0

O a=k

O

2

z>0 & w>0 & q#0

O a#k

O

3

z>0 & w=0

K >o>a

K

4

Z=0 & w>0

O=K>a

O

5

Z=0 & w<0

O=A>k

O

6

Z=0 & w=0

K>o=a

K

7

Z<0 & w>0

O=A=K

OAK (ΟΥΚ)*

8

Z<0 & w<o & q>0

A>o>k

A

9

Z<o & w<0 & q<o

A>k>o

A

10

Z<o & w<o & q=0

K>a>o

K

11

Z<0 & w=0

A=K>o

A

A>o=k

A

12

*Ως ΟΥΚ, από δω και στο εξής, θα συµβολίζεται η Οµάδα Υψηλού Κινδύνου, οι µαθητές της
οποίας, όπως προαναφέραµε, έχουν ισότιµη αισθητηριακή πρόσβαση. Αυτό µπορεί να τους
οδηγήσει στην ακαδηµαϊκή αριστεία ή να τους δηµιουργήσει σύγχυση και να έχει ως αποτέλεσµα,
µία χαµηλή σχολική απόδοση.
Για ευκολότερη ερµηνεία του Αισθητηριακού Τύπου, οµαδοποιήσαµε τις 12 ανωτέρω υποκατηγορίες
σε 4: τον Οπτικό Ο, τον Ακουστικό Α, τον Κιναισθητικό Κ, και τον ΟΥΚ Οπτικό-ΑκουστικόΚιναισθητικό. (Τσίρος, 2009)
Το θεωρητικό ̟λαίσιο του ψυχοµετρικού εργαλείου ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε
Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι να βοηθήσει τον ερωτώµενο, µέσα από ερωτήσεις, να
ανακαλύψει τον κυρίαρχο αισθητηριακό τύπο εκείνο, στον οποίο ανήκει, δηλαδή (Οπτικό,
Ακουστικό, Κιναισθητικό). Με άλλα λόγια να αναγνωρίσει το άτοµο, ποιο είναι το σύστηµα (Οπτικό,
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Ακουστικό, Κιναισθητικό) που χρησιµοποιεί περισσότερο στην καθηµερινότητά του, προκειµένου
να λάβει, να αναπαραστήσει και να κατανοήσει το µέρος εκείνο των άπειρων ερεθισµάτων, που
δέχεται. Τα εισερχόµενα ερεθίσµατα γίνονται ακόµα περισσότερα στους διάφορους τοµείς
δραστηριοτήτων του όπως είναι η µάθηση όπου συνήθως υπερισχύει καθαρά ένα αισθητηριακό
σύστηµα.
Απώτερος σκοπός είναι το άτοµο να έλθει πιο κοντά στον εσωτερικό του επεξεργαστή, δηλαδή να
γνωρίσει καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο το µαθαίνει να επικοινωνεί, πρωτίστως µε τον εαυτό του
και κατ’ επέκταση, µε τον συνάνθρωπο του.
Όπως αναφέραµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, ο κυρίαρχος αισθητηριακός τύπος αποτελεί ένα
ψυχοµετρικό εργαλείο πολύ χρήσιµο, ιδιαιτέρως στον τοµέα της µάθησης, γιατί µας βοηθάει να
οδηγηθούµε στο συµπέρασµα, ποια είναι η ατοµική στρατηγική µάθησης που χρησιµοποιεί το παιδί,
προκειµένου να γίνουν έγκαιρες και καίριες παρεµβάσεις, όπου διαπιστωθούν ανάγκες και αδυναµίες
του διδασκοµένου.
Επιπλέον, καθοριστικής σηµασίας είναι η συµβολή του στον τοµέα της συµβουλευτικής, καθώς
βοηθά και εξελίσσει, την σχέση µεταξύ διδάσκοντος και διδασκοµένου και συγκεκριµένα
αναβαθµίζει την επικοινωνία των δύο, προάγοντας έτσι την άσκηση µιας συµβουλευτικής
παρέµβασης π.χ. τόνωση αυτοεκτίµησης του µαθητή όπου αυτό φαινεται αναγκαίο.
Περιγραφή
Αρχικά, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ∆ΕΝ πρόκειται για έναν τρόπο να χωριστούν οι άνθρωποι
σε οµάδες, δηλαδή να κατηγοριοποιηθούν, αλλά για ένα εργαλείο που σκοπεύει να προσεγγίσει την
ατοµική πραγµατικότητα του καθενός, όσον αναφορά στον τρόπο µάθησης του.
Όπως εξηγήσαµε παραπάνω, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τρείς οµάδες ερωτήσεων, στις οποίες
περιλαµβάνονται ερωτήσεις, για κάθε µια από τις αισθητηριακές προσβάσεις (Οπτική, Ακουστική,
Κιναισθητική).
Κάθε µια από αυτές τις τρείς υποοµάδες, περιλαµβάνει 16 ερωτήσεις αντιπροσωπευτικές για το αν η
πρόσληψη της πληροφορίας, γίνεται µε το Οπτικό, Ακουστικό ή Κιναισθητικό σύστηµα.
Σε έρευνα που έλαβε χώρα σε πανελλήνιο επίπεδο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη θετικής συνάφειας του
κυρίαρχου αισθητηριακού τύπου, τόσο µε την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη, όσο και µε την επίδοση
στα Μαθηµατικά και την Γλώσσα. Υπάρχει επίσης θετική συνάφεια και στην οµοιότητα µεταξύ του
κυρίαρχου αισθητηριακού τύπου διδάσκοντος και διδασκοµένου. (Τσίρος Χ. 2009).
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Τρό̟ος βαθµολόγησης
Οι θετικές απαντήσεις, λόγω της πρωτογενούς φύσης των εννοιών τις οποίες εκφράζουν,
αξιολογούνται ως θετική ένδειξη ένταξης του ατόµου, στον αντίστοιχο αισθητηριακό τύπο και οι
αντίστοιχες µεταβλητές λαµβάνουν την τιµή 1.Οι αρνητικές απαντήσεις λαµβάνουν την τιµή 0. Στη
συνέχεια, δηµιουργούνται νέες αξιολογικές µεταβλητές, για την ανίχνευση του αισθητηριακού τύπου.
Εγκυρότητα
Το γεγονός ότι το ερωτηµατολόγιο, έχει κατασκευαστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να προκαλεί την
αυθόρµητη απάντηση του ερωτώµενου, του προσδίδει υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία.
Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο ως προς την αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου, διαδραµατίζει και το
γεγονός ότι ο µαθητής, ή ο ενήλικας που καλείται να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο, προκειµένου
να ανακαλύψει ο ίδιος τον κυρίαρχο αισθητηριακό του τύπο, δεν χρειάζεται παρά να ανατρέξει µόνος
του στην προσωπική του εµπειρία, σχετικά µε την αίσθηση που χρησιµοποιεί. Επιπλέον, το ότι η
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, δεν έχει χαρακτήρα αξιολόγησης του ερωτώµενου, ο τελευταίος
δεν έχει κανένα λόγο να θέλει να "ξεγελάσει" τον ερευνητή και να παρουσιάσει µια πλασµατική
εικόνα.
Στοιχεία υπέρ της προβλεπτικής ή προγνωστικής εγκυρότητας, προκύπτουν από την συσχέτιση µε
άλλες µεταβλητές και ψυχοµετρικά µέσα, όπως η Νοηµοσύνη (Raven) και η Κλίµακα ∆ιερεύνησης
των Ικανοτήτων Αυτοαντίληψης των µαθητών, σε σχέση µε το σχολείο (Τσίρος, Χ. 2009γ).
Αξιο̟ιστία
Με βάση τα δεδοµένα έρευνας, υπολογίστηκαν οι συντελεστές αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας
(δείκτης Cronbach’s) για τις επιµέρους κλίµακες και για τις διάφορες ηλικιακές οµάδες. Οι δείκτες
αυτοί είναι: Οπτικός=0,942, Ακουστικός=0,9717, Κιναισθητικός=0,9673. Ο συνολικός δείκτης είναι
0,9904. Για το δείγµα των ενηλίκων οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι: Οπτικός=0,8906,
Ακουστικός=0,9098, Κιναισθητικός=0,8839. Ο συνολικός δείκτης είναι 0,9621.

36

Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-16, Φ. Ρουτσόπουλος – Σπ. Φούρλα,
«Ατομικό Ύφος Μάθησης και Σχολική Επίδοση»
∆.5.2. ∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων
Τα δεδοµένα τις έρευνάς µας προέρχονται από τους σπουδαστές του τµήµατος ΕΠΠΑΙΚ, της
ΑΣΠΑΙΤΕ του Παραρτήµατος Άργους, Ακαδ. Έτος 2015-16. Ο διαµοιρασµός των ανωτέρω
σταθµισµένων ερωτηµατολογίων (Τσίρος, 2009), έγινε στα πλαίσια των µαθηµάτων Αναπτυξιακή
Ψυχολογία (για το Τµήµα Γ΄) και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (για το Τµήµα Β΄), από τον ίδιο τον
διδάσκοντα ∆ρ Τσίρο Χαράλαµπο. Στην συνέχεια, τα ερωτηµατολόγια παραδόθηκαν στην οµάδα
µας, αφού όµως πρώτα είχε προηγηθεί µία ερµηνευτική και διευκρινιστική εισήγηση από τον ίδιο το
διδάσκοντα, µέσα στο µάθηµα. Τούτο έγινε, ώστε ο κάθε σπουδαστής, να έχει τη δυνατότητα να
εξακριβώσει τον Κυρίαρχο Αισθητηριακό του τύπο και ενδεχοµένως να προβληµατιστεί, ως προς το
εάν η στρατηγική µάθησης την οποία έχει αναπτύξει και ακολουθεί ως τώρα, είναι η ενδεδειγµένη για
την περίπτωσή του.
Θα πρέπει σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε ότι πριν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου
ζητήθηκαν από τους σπουδαστές τα εξής:
1. Να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο επώνυµα.
2. Να γράψουν ποιο είναι ή ήταν στα σχολικά τους χρόνια, το αγαπηµένο τους µάθηµα.
3. Να µας διευκρινίσουν την ειδικότητά τους.
4. Να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις οδηγίες συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, ώστε να
δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.
5. Να απαντήσουν σε όλες τις απαντήσεις, µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και προσοχή.
6. Να απαντήσουν ελεύθερα και αυθόρµητα, καθώς δεν πρόκειται να κριθούν ή να
βαθµολογηθούν, για τις απαντήσεις που θα δώσουν.
7. Να εξαντλήσουν εάν χρειαστεί, τον προβλεπόµενο χρόνο για τη συµπλήρωση του
ερωτηµατολογίου.
Οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων κωδικοποιήθηκαν για την καλύτερη ανάλυση και στατιστική
επεξεργασία των δεδοµένων, που προέκυψαν από τις επιµέρους ερωτήσεις.
Στη συνέχεια έγινε εισαγωγή των στοιχείων των απαντητικών δελτίων στον υπολογιστή, ώστε να γίνει
η επεξεργασία τους µε το λογισµικό Microsoft Office Excel.
Η ανάλυση των δεδοµένων ως προς τον Κυρίαρχο Αισθητηριακό Τύπο, έγινε λαµβάνοντας υπ’ όψιν
τις εξής ανεξάρτητες µεταβλητές:
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•

Το φύλο των συµµετεχόντων.

•

Την ειδικότητά τους.

•

Την προτίµησή τους σε κάποιο µάθηµα.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο να εξακριβωθούν τα ποσοστά των «µεικτών τύπων»,
δηλαδή των συµµετεχόντων οι οποίοι έχουν πρόσβαση από δύο διαφορετικούς τύπους, πχ ποιο
ποσοστό των Οπτικών είναι κατ’ ουσία Οπτικο-ακουστικοί ή Οπτικο-κιναισθητικοί κοκ.

∆.5.3. Περιγραφή του δείγµατος
Το δείγµα µας αποτελείται από 72 σπουδαστές της ΑΣΠΑΙΤΕ, που σηµαίνει ότι είναι όλοι ενήλικες
πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως θα δούµε παρακάτω, οι οποίοι, έχουν ήδη ολοκληρώσει τις
προπτυχιακές σπουδές τους, σε µία τουλάχιστον ειδικότητα. Πρόκειται για 24 άνδρες και 48
γυναίκες. Αρκετοί από αυτούς έχουν ολοκληρώσει και µεταπτυχιακές σπουδές. Κάποιοι από αυτούς
είναι ήδη µέσα στην εκπαίδευση και κάποιοι προσανατολίζονται προς αυτήν. Η ουσία είναι ότι, είτε
ως σπουδαστές είτε ως µελλοντικοί εκπαιδευτές, οι συµµετέχοντες στην έρευνά µας, έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το ερωτηµατολόγιο διακρίβωσης του Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου και
ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες για τη διεξαγωγή του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να κριθούν και τα
72 απαντητικά δελτία έγκυρα και να συµπεριληφθούν στην έρευνα.
Τελικά Σχόλια:
Από το Τµήµα Β΄ προέκυψαν 33 απαντητικά δελτία και από το τµήµα Γ΄ προέκυψαν 39. Στην
ενότητα που ακολουθεί θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε µέσα από µία σειρά γραφηµάτων τα
στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδοµένων και να
βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα, τόσο για τον πληθυσµό του δείγµατος, όσο και για τον ίδιο το
νευρογλωσσικό προγραµµατισµό. Θα επιδιώξουµε να εντοπίσουµε πώς ο Κυρίαρχος Αισθητηριακός
Τύπος αντικατοπτρίζεται στις ακαδηµαϊκές επιδόσεις, προτιµήσεις και επιλογές των υποκειµένων
αλλά και πως διαµορφώνονται τα ποσοστά του Αισθητηριακού Τύπου ανά ειδικότητα, προτίµηση
µαθήµατος και φύλλο. Για να διευκολυνθεί η έρευνα, κατηγοριοποιήσαµε τις ειδικότητες και τα
µαθήµατα ώστε να είναι πιο σαφή τα συµπεράσµατά µας.
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Επίδοση
∆.6. Η Έρευνα - Στατιστικά Στοιχεία
Ποσοστά ανά Κυρίαρχο Α.Τ. στο σύνολο του ̟ληθυσµού

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
8%
2%
22%
ΟΠΤΙΚΟΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

68%

Όπως προκύπτει από την ερευνά µας, η συντριπτική πλειοψηφία των υποκειµένων έχουν ως κύρια
αισθητηριακή πρόσβαση την Οπτική,
Οπτική σε ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό. Ακολουθούν,
Ακολουθούν ένα
ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό µε κυρίαρχη την Ακουστική πρόσβαση και ένα άλλο οκτώ τοις εκατό
µε κυρίαρχη την Κιναισθητική. Η Οµάδα
δα Υψηλού Κινδύνου Ο=Α=Κ αποτελεί το δύο τοις εκατό
του δείγµατος µας, ήτοι ένα άτοµο στα εβδοµήντα δύο.
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Τύποι
Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου
7% 1% 1%
8%

49%

Οπ. - Ακ. - Κιν.
Οπ. - Κιν. - Ακ.

14%

Ακ. - Οπ. - Κιν.
Ακ. - Κιν. - Οπ.
Κιν. - Οπ. - Ακ.
Κιν. - Ακ. - Οπ.

20%

Ομ. Υψηλού Κινδύνου

Ένα δεύτερο στοιχείο που µας απασχόλησε και το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό,
σηµαντικό είναι το
Ατοµικό Ύφος µάθησης, ο τρόπος δηλαδή µε τον οποίο ταξινοµούνται
νοµούνται οι αισθητηριακές
προσβάσεις στο κάθε υποκείµενο,
υποκείµενο από την ισχυρότερη στην πιο αδύναµη. Ο επικρατέστερος
συνδυασµός είναι ο Ο>=Α>=Κ ο οποίος εµφανίζεται σχεδόν στον µισό από τον πληθυσµό του
δείγµατος µας και ακολουθεί
κολουθεί ο Ο>=Κ>=Α,
Ο>=Κ>=Α ο οποίος εµφανίζεται
αι µόνο στο είκοσι τοις εκατό των
υποκειµένων. Οι τύποι που ακολουθούν,
ακολουθούν µε σειρά ποσοστού, είναι οι Α>=Ο>=Κ,
Α>=Ο>= Α>=Κ>=Ο και
Κ>=Ο>=Α µε ποσοστά δεκατέσσερα, οκτώ και επτά τοις εκατό,
εκατό αντίστοιχα. Πιο σπάνιοι είναι οι
Κ>=Α>=Ο και Ο=Α=Κ.
Μεικτοί Τύ̟οι
Όταν εµβαθύναµε στην έρευνά µας, διαπιστώσαµε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό – είκοσι οκτώ τοις
εκατό - από το σύνολο των ατόµων µε Οπτική αισθητηριακή πρόσβαση είχαν και ισότιµη
Ακουστική και Κιναισθητική πρόσβαση,
πρόσβαση σε ποσοστά δεκαοκτώ και δέκα τοις εκατό αντίστοιχα.
αντίστοιχ
Επίσης, το δεκατρία τοις εκατό των Ακουστικών τύπων είχαν ισότιµη κιναισθητική πρόσβαση.
Θεωρώντας λοιπόν ότι δε µπορούµε
µπορο
να αγνοήσουµε τους Μεικτούς Τύπους παραθέτουµε τα
στοιχεία σταα γραφήµατα που ακολουθούν.
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Ποσοστό οπτικών με ισότιμη ακουστική
πρόσβαση
18%

ΟΠΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ
ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

82%

Ποσοστό οπτικών με ισότιμη κιναισθητική
πρόσβαση
ΟΠΤΙΚΟ
ΟΠΤΙΚΟ-ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΟΠΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ

10%

90%

Ποσοστό Ακουστικών με ισότιμη κιναισθητική
πρόσβαση
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ-ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ

13%

87%
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∆ιαφέρει ο Κυρίαρχος Α.Τ. ανάλογα µε το φύλο;

Άνδρες
80%
60%
40%
20%
0%
ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ ΚΙΝΑΙΣΘΗ ΟΜΑΔΑ
ΟΣ
ΤΙΚΟΣ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟ
Υ
Σειρά1
63%
29%
8%
0%

Γυναίκες
80%
60%
40%
20%
0%
ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚ ΚΙΑΝΑΙΣΘ ΟΜΑΔΑ
ΟΣ
ΗΤΙΚΟΣ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟ
Υ
Σειρά1
71%
19%
8%
2%

Από την έρευνά
υνά µας προκύπτει ότι µπορεί να µην είναι ίδια τα ποσοστά του Κυρίαρχου Α.Τ. και στα
δύο φύλα αλλά οι διαφορές δεν είναι ανατρεπτικές. Συνολικά, διαπιστώνουµε από τα παραπάνω
γραφήµατα ότι, οι περισσότεροι άνδρες και γυναίκες είναι Οπτικοί. Λιγότεροι είναι Ακουστικοί και
ακόµα λιγότεροι Κιναισθητικοί. Ωστόσο, όπως µπορούµε να δούµε συγκρίνοντας τα δύο
γραφήµατα, το ποσοστό των Ακουστικών ανδρών είναι δέκα τοις εκατό περισσότερο από το
αντίστοιχο των γυναικών, ενώ το ποσοστό των Οπτικών γυναικών είναι οκτώ τοις εκατό υψηλότερο
από το αντίστοιχο των ανδρών. Επίσης, το ποσοστό της Οµάδας Υψηλού Κινδύνου είναι δύο τοις
εκατό στις γυναίκες και µηδενικό στους άνδρες.

42

Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-16,
2015
Φ. Ρουτσόπουλος – Σπ. Φούρλα,
«Ατομικό
Ατομικό Ύφος Μάθησης και Σχολική Επίδοση»
Επίδοση
Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύ̟ος και
κ Ειδικότητα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

0%

6%

38%

56%

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

17%

8%

67%

8%

ΓΕΩΠΟΝΟΙ - ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ
ΟΠΤΙΚΟΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

10%

0%

10%
80%
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΙ
ΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

7%

0%

40%

53%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

8%

0%

23%
69%

Μελετώντας τα παραπάνω
άνω γραφήµατα,
γραφήµατα σε σχέση µε τον Κυρίαρχο Αισθητηριακό Τύπο και την
ειδικότητα την οποία συνειδητά ή ασυναίσθητα επιλέγει κάποιος, διαπιστώσαµε ότι τουλάχιστον σε
ότι αφορά το δείγµα µας, υπάρχει συνάφεια. ∆εν φαίνεται να είναι τυχαίο – αν και όπως προείπαµε
το δείγµα µας δεν ενδείκνυται για γενικεύσεις – το γεγονός ότι, παρουσιάζονται σηµαντικές
διακυµάνσεις στα ποσοστά από ειδικότητα σε ειδικότητα. Ας δούµε τα στατιστικά στοιχεία
αναλυτικότερα:
κότερα: Οι ειδικότητες οι οποίες είναι πιο θεωρητικές κατά κάποιον τρόπο, όπως πχ οι
ανθρωπιστικές σπουδές, προσελκύουν περισσότερο τους Οπτικούς τύπους και σηµαντικά λιγότερο
τους Ακουστικούς. Οι Ακουστικοί φαίνεται να προτιµούν,
προτιµούν περισσότερο τις θετικές επιστήµες
ε
και την
πληροφορική. Το υψηλότερο ποσοστό κιναισθητικών,
κιναισθητικών εµφανίζεται στις ανθρωπιστικές
νθρωπιστικές σπουδές και
στην ειδικότητα Γεωπόνων – ∆ασοπόνων.
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Επίδοση
Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύ̟ος και την ε̟ιλογή αγα̟ηµένου µαθήµατος

Προτίμηση στα Θεωρητικά
Μαθήματα
80%
60%
40%
20%
0%

Σειρά1

ΟΠΤΙΚΟΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚ
ΟΙ

ΚΙΝΑΙΣΘΗ
ΤΙΚΟΙ

68%

26%

3%

ΟΜΑΔΑ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
3%

Προτίμηση στα Θετικά Μαθήματα

Σειρά1

O
OΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚ
ΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤ
ΙΚΟΣ

61%

26%

13%

OΜΑΔ.
ΥΨΗΛ.
ΚΙΝΔ.
0%

Προτίμηση στα τεχνολογικά
μαθήματα
80%
60%
40%
20%
0%

Σειρά1

ΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚ
ΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘΗ
ΤΙΚΟΣ

63%

38%

0%

ΟΜΑΔΑ
ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
0%
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Στην προσπάθειά µας να προσεγγίσουµε το θέµα της έρευνάς µας σφαιρικά, αναλύσαµε τα δεδοµένα
που συλλέξαµε και για µία ακόµα συνθήκη. ∆ηλαδή για το εάν και εφόσον, ο Κυρίαρχος
Αισθητηριακός Τύπος επηρεάζει – µαζί και µε άλλους παράγοντες φυσικά όπως πχ ο διδάσκων - την
επιλογή του αγαπηµένου µας µαθήµατος. Από τα στατιστικά στοιχεία λοιπόν, προέκυψε ότι το
µεγαλύτερο ποσοστό των Ακουστικών τύπων, το συναντήσαµε στην οµάδα του δείγµατός µας, που
προτιµούν τα τεχνολογικά µαθήµατα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό Οπτικών στην οµάδα που
προτιµά τα θεωρητικά µαθήµατα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των Κιναισθητικών, φαίνεται να
βρίσκεται στην οµάδα των υποκειµένων που προτιµούν τα µαθήµατα της θετικής κατεύθυνσης.
Επίσης η ΟΥΚ φαίνεται να έχει προτίµηση στα θεωρητικά µαθήµατα.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των αποτελεσµάτων θα λέγαµε ότι η στατιστική µας, δεν δείχνει να
αποκλίνει από τις µεγαλύτερες µελέτες που έχουν γίνει έως τώρα και αφορούν το συγκεκριµένο
πεδίο, τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει µε τα ποσοστά Οπτικός, Ακουστικός, Κιναισθητικός και
ΟΥΚ.
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6. Ε̟ίλογος –Συµ̟εράσµατα
Στο παρόν πόνηµα, επιδιώξαµε να προσεγγίσουµε τις έννοιες, Νευρογλωσσικός Προγραµµατισµός,
Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος, µάθηση και στρατηγικές µάθησης όπως επίσης και σχολική
επίδοση. Αφορµή για την εργασία αυτή υπήρξε µία µικρής κλίµακας έρευνα, η οποία διεξήχθη για
την διακρίβωση του Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύπου µεταξύ των σπουδαστών του τµήµατος
ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Άργους, 2015-16.
Συνοψίζοντας τα όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι δεν
µαθαίνουν όλοι µε τον ίδιο τρόπο, µε συνέπεια οι µαθησιακοί τύποι να αποτελούν ένα πολύ
σηµαντικό θέµα που επηρεάζει την µαθησιακή διαδικασία και σαφώς και τα µαθησιακά
αποτελέσµατα. Ειδικότερα, κάθε άνθρωπος ανήκει σε έναν συγκεκριµένο µαθησιακό τύπο (Οπτικό,
Ακουστικό, Κιναισθητικό), µε άλλα λόγια έχει ένα προσωπικό ύφος µάθησης ο οποίος είναι
αλληλένδετος µε το Ατοµικό Ύφος Μάθησης και επηρεάζει όχι µόνο τις στρατηγικές µάθησης που
πρέπει να αναπτύξει αλλά και την ευεξία του, τις διαπροσωπικές του σχέσης και σε πολύ συχνά τον
τρόπο που βλέπει τον κόσµο. Παρ’ όλα αυτά οι µαθησιακοί τύποι δεν αποτελούν µια περιοριστική
σταθερά που σκιαγραφεί την προσωπικότητα του καθενός καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, ούτε
έχουν ως σκοπό την οµαδοποίηση των ανθρώπων σε κατηγορίες. Η γνώση του κυρίαρχου
αισθητηριακού τύπου συµβάλλει στην βελτίωση των στρατηγικών µάθησης και συνεπώς και της
αυτοαντίληψης, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίµηση και την αυτοπραγµάτωση µας. Αν επιτευχθούν
αυτά το άτοµο χαίρεται και απολαµβάνει το συναίσθηµα της Ευεξίας. Ας µην ξεχνάµε ότι η έννοια
του κυρίαρχου αισθητηριακού τύπου και της αυτοαντίληψης επιδέχονται βελτίωση. Συγκεκριµένα
ανάλογα µε της µαθησιακές απαιτήσεις της πληροφορίας, τις νέες µαθησιακές προκλήσεις αλλά και
µε την πάροδο των χρόνων το άτοµο µπορεί να χρησιµοποιεί και να συνδυάζει στοιχεία και από
τους άλλους µαθησιακούς τύπους, προκειµένου να ολοκληρώσει την γνωστική διαδικασία,
εξελίσσοντας έτσι τον µαθησιακό του τύπο.
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8. Παραρτήµατα
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Παράρτηµα 1

Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύ̟ος_ Ερωτηµατολόγιο
Τσίρος Χ. (2012). Ερωτηµατολόγιο ανίχνευσης του Κυρίαρχου Αισθητηριακού Τύ̟ου Μαθητών. (Κ.Α.Τ.Μ.). Στο
Σταλίκας, Α., κ.α., «Τα ψυχοµετρικά εργαλεία στην Ελλάδα», 2012 Εκδ. Πεδίο (̟ρώην) Ελληνικά Γράµµατα,
Αθήνα 2012. σελ. 405-6. ISBN : 978-960-546-081-5
Σηµειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο, του α̟αντητικού φύλου, αυτό ̟ου ταιριάζει σε σας.
1. Προτιµώ έναν περίπατο από το να πάω σε µια συναυλία ή σε µια έκθεση ζωγραφικής.
2. Μου αρέσει να µε αγγίζουν οι άνθρωποι.
3 Μου έχουν πει ότι έχω καλή φωνή.
4. Στο σχολείο ήµουνα καλός/καλή στην ορθογραφία.
5. Και µόνο που θ' ακούσω τη φωνή κάποιου, ξέρω µε τι άνθρωπο έχω να κάνω.
6. Επηρεάζοµαι πολύ από τη µυρωδιά του χώρου όπου βρίσκοµαι.
7. Ο ρυθµός της µουσικής µε κάνει να θέλω να χορέψω.
8. Μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9. Προτιµώ να µε εξετάζουν προφορικά, παρά να γράφω διαγώνισµα.
10.Μου αρέσει να φτιάχνω πράγµατα µε τα χέρια µου.
11. Μου αρέσει να βλέπω βιτρίνες.
12. Η θάλασσα µου αρέσει, όχι να τη βλέπω, αλλά να κολυµπώ.
13. Μου αρέσουν η καθαριότητα και η τάξη.
14. Γνωρίζω και µπορώ να διακρίνω και τον παραµικρό ήχο που κάνει το αυτοκίνητο της οικογένειας µου.
15. Η γυµναστική µου αρέσει, γιατί µε κάνει να αισθάνοµαι όµορφα.
16.Όταν ξέρω ότι φαίνοµαι ωραίος/ωραία, νοιώθω πιο σίγουρος.
17. Συχνά θυµάµαι το πρόσωπο κάποιου και όχι το όνοµα του.
18. Μου αρέσουν τα βουνά όταν κάνω ορειβασία.
19. Με ενδιαφέρει η ποιότητα της µουσικής που ακούω.
20.'Εχει για µένα σηµασία, ο τρόπος που µου σφίγγουν το χέρι όταν µε χαιρετούν οι άνθρωποι.
21. Όταν ακουµπάω τον άνθρωπο στον οποίο µιλώ, νοιώθω ότι τον πλησιάζω.
22. Είµαι καλός ακροατής (µου αρέσει να ακούω).
23.Θέλω να έχει ησυχία ο χώρος στον οποίο ζω και εργάζοµαι.
24. Μου αρέσει να βλέπω έργα στον κινηµατογράφο και στην τηλεόραση.
25. Μου λένε ότι είµαι καλός στη γυµναστική και το χορό.
26. Βρίσκω βαρετές τις παρουσιάσεις των µαθηµάτων που δεν έχουν εικόνες .
27.Συχνά βοηθώ τη σκέψη µου να ξεκολλήσει από µια δυσκολία, µε το να την λέω δυνατά.
28. Προτιµώ να µου δίνουν οδηγίες γραπτώς, παρά µε λόγια.
29. Το χρωµάτων ρούχων µου επηρεάζει το πώς νιώθω.
30. Κάποτε συµπαθώ ή αντιπαθώ τους άλλους, χωρίς να ξέρω το γιατί.
31. Ανοίγω εύκολα συζητήσεις µε τους ανθρώπους.
32. Πολλές φορές κρίνω τους ανθρώπους από το πώς φαίνονται ( ρούχα, κλπ.).
33. Προτιµώ ν' ακούω κασέτες παρά να διαβάζω βιβλία.
34. Μπορώ εύκολα να περπατήσω σε µια πόλη, χρησιµοποιώντας ένα χάρτη.
35. Αγαπώ ν' ακούω µουσική.
36.Το σηµαντικότερο, για µένα, σ' ένα αυτοκίνητο, είναι να αισθάνοµαι άνετα.
37. Μου αρέσει να φτιάχνω µια κατάσταση αυτών που έχω να κάνω.
38. Συχνά πιάνω τον εαυτό µου να σφυρίζει ή να τραγουδάει µαζί µε το ραδιόφωνο.
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39. Μου αρέσει να κοιτάζω τους ανθρώπους.
40.Καλά είναι τα βιβλία, αλλά δεν συγκρίνονται µε µια προφορική εξήγηση, όταν χρειάζεται να
µάθω) κάτι.
41. Στα διαγωνίσµατα συχνά απαντώ στις ερωτήσεις σύµφωνα µε το πώς αισθάνοµαι.
42. Όταν γίνεται κάτι, δεν µου αρέσει να το κοιτάζω απ' έξω. Θέλω να µετέχω στη δράση (να
παίρνω µέρος).
43. Μπορώ ν' αναγνωρίσω τους ανθρώπους από τη φωνή τους στο τηλέφωνο .
44. Είναι πολύ σηµαντικό για µένα, το αυτοκίνητο της οικογένειας µου να είναι καθαρό και
απ' έξω και από µέσα.
45. Μου λένε ότι κάνω πολύ καλά τις φωνές των άλλων.
46. Μου αρέσει να παίρνω στα χέρια µου τα αντικείµενα που κοιτάζω, όταν βρίσκοµαι στα
καταστήµατα .
47. Καταλαβαίνω πότε ένας άνθρωπος είναι χαρούµενος ή λυπηµένος βλέποντας το πρόσωπο του.
48. Η φωνή των ανθρώπων µου λέει περισσότερα απ' ότι τα λόγια τους.
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Κυρίαρχος Αισθητηριακός Τύπος – Απαντητικό Φύλλο
Όνομα: ________________Επώνυμο:____________________________Ειδικότητα:________________________________

Βαθμός →
Ερωτήσεις:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1

0

1

0

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Υποκλίμακες :

Άθροισμα
απαντήσεων

Οπτικός προσανατολισμός:
4, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 44, 47

/48

Ακουστικός προσανατολισμός :
3, 5, 9, 14, 19, 22, 23, 27, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48

/48

Κιναισθητικός προσανατολισμός :
1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 25, 30, 36, 41, 42, 46

/48

Ταξινομία (Σημειώστε κατά φθίνουσα σειρά):

_____/____/_____
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Παράρτηµα 2: Πίνακας excel

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΤΥΠΟ
ΟΝ/
ΜΟ

A/A
1

TMHMA

ΦΥΛΟ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΑΠ. ΜΑΘΗΜΑ

ΟΠΤΙΚΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ

ΚΙΝΑΙΣΘ/ΚΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ

1

2

3

ΑΙΣΘ.ΤΥΠΟΣ

1>2>3

O

ΟΑΚ

1
1

Γ

Α

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

~

11

9

9

Ο

Α=Κ

2
3

Γ

Α

∆ΑΣΟΠΟΝΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

13

9

8

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

Γ

Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

13

14

11

Α

Ο

Κ

ΑΟΚ

4
5

Γ

Γ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

8

11

10

Α

Κ

Ο

ΑΚΟ

Γ

Γ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ

11

8

11

Ο=Κ

Α

6

Γ

Γ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

15

12

11

Ο

Α

7

Γ

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ
ΚΟΙΝΩΝ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

13

12

12

Ο

Α=Κ

8
9

Γ

Γ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

~

10

9

12

Κ

Ο

Α

ΚΟΑ

Γ

Γ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

14

11

11

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

10
11

Γ

Γ

∆. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ

13

9

8

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

Γ

Γ

ΕΛΛΗΝ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

13

10

12

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

12
13

Γ

Γ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

11

12

11

Α

Ο

Κ

ΟΚΑ

Γ

Γ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

7

8

12

Κ

Α

Ο

ΚΑΟ

14
15

Γ

Γ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ

10

9

9

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

Γ

Γ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

9

8

6

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

Κ

A

K

1
1

ΟΚΑ

1

ΟΑΚ

1

ΟΑΚ

1
1

1
1
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16
17

Γ

Γ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

Γ

Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

18
19

Γ

Α

Γ

20
21

Γ
Γ

22
23

14

13

12

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

16

7

6

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ

10

9

14

Κ

Ο

Α

ΚΟΑ

Γ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΑΡΧΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ

14

6

9

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

Α

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

8

10

9

Α

Κ

Ο

ΑΚΟ

Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

14

12

11

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

Γ

Α

ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

8

6

9

Κ

Ο

Α

ΚΟΑ

Γ

Γ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

8

8

8

Ο=Α=Κ

24
25

Γ

Γ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

11

7

10

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

Γ

Γ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

12

9

10

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

26
27

Γ

Α

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ

8

12

9

Α

Κ

Ο

ΑΚΟ

Γ

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12

10

7

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

28
29

Γ

Γ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

11

9

10

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

Γ

Α

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

10

13

13

Α=Κ

Ο

30
31

Γ

Α

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

6

10

6

Α

Ο

Γ

Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

~

13

11

11

Ο

Α=Κ

ΟΑΚ

1

32
33

Γ

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΆ

9

5

9

Ο=Κ

Α

ΟΚΑ

1

Γ

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

12

13

13

Α=Κ

Ο

ΑΚΟ

34
35

Γ

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

9

6

11

Κ

Ο

Α

ΚΟΑ

Γ

Γ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

13

14

10

Α

Ο

Κ

AOK

36
37

Γ

Α

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

10

10

8

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

Γ

Α

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

11

11

8

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

38
39

Γ

Γ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12

8

13

Κ

Ο

Α

ΚΟΑ

Γ

Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ

10

13

9

Α

Ο

Κ

ΑΟΚ

40
41

Β

Γ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ

11

9

5

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

Β

Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

~

14

13

11

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

42

Β

Α

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

11

10

9

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

1
1
1
1
1

ΟΥΚ

Κ

1

1

ΑΚΟ

1

ΑΟΚ

1

1
1
1

1
1
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43

Β

Α

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

15

10

10

Ο

Α=Κ

ΟΑΚ

1

44
45

Β

Γ

~

~

11

11

10

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

Β

Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

11

9

8

Ο

Α

ΟΑΚ

1

46
47

Β

Α

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ

12

10

10

Ο

Α=Κ

ΟΑΚ

1

Β

Γ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

11

11

8

Ο=Α

ΟΑΚ

1

48
49

Β

Γ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ

13

13

7

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

Β

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΕΚΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

15

14

11

Ο

Α

ΟΑΚ

1

50
51

Β

Γ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΕΚΦΡ.-ΕΚΘΕΣΗ

12

11

11

Ο

Α=Κ

ΟΑΚ

1

Β

Α

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

11

11

8

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

52
53

Β

Γ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

12

11

10

Ο

Α

ΟΑΚ

1

Β

Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

10

10

9

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

54
55

Β

Γ

ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ

15

10

7

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

Β

Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

8

13

11

Α

Κ

Ο

ΑΚΟ

56
57

Β

Γ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

14

5

7

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

Β

Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΕΚΠ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

14

9

12

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

58
59

Β

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

12

8

8

Ο

Α&Κ

ΟΑΚ

1

Β

Γ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
∆Ι∆.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

12

8

10

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

Γ

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

13

10

9

Ο

Α

Κ

ΟΑΚ

1

Α

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

13

10

11

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

1

11

10

8

Α

Ο

Κ

ΑΟΚ

60
61

Β
Β

Κ
Κ
Κ

Κ

Γ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

~
∆Ι∆.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Β

Α

~

~

12

8

10

Ο

Κ

Α

ΟΚΑ

64
65

Β

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

10

11

9

Α

Ο

Κ

ΑΟΚ

Β

Γ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ

12

11

11

Ο

Α&Κ

66
67

Β

Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

6

10

5

Α

Ο

Β

Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

~

12

10

12

Ο=Κ

Α

68

Β

Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

10

11

10

Α

Ο

62
63

Β

ΟΑΚ
Κ

ΑΟΚ

Κ

ΑΟΚ

ΟΚΑ

1

1
1
1
1
1
1
1
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69

Β

Α

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

13

13

11

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

70
71

Β

Γ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

12

12

11

Ο=Α

Κ

ΟΑΚ

1

Β

Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ

ΨΥΥΧΟΛΟΓΙΑ

10

12

7

Α

Ο

72

Β

Γ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΚΦΡ.-ΕΚΘΕΣΗ

13

12

13

Ο=Κ

Α

73

ΣΥΝΟΛΟ

Κ

ΑΟΚ
ΟΚΑ

1
1

72

74
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Παράρτηµα 3

Ρούµ̟ρικα Β: ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5 κριτήρια)1
Κριτήρια / Επίπεδα
Επίδοσης
6. ∆οµή:
1. εξώφυλλο, 2. Περίληψη,
3. Λέξεις-κλειδιά, 4.
Πίνακας περιεχοµένων, 5.
Εισαγωγή, 6. Κύριο
µέρος, 7. Επίλογος –
Συµπεράσµατα, 8.
Βιβλιογραφία
(αλφαβητικά), 9.
Παράρτηµα).
7. Σαφήνεια &
Ακρίβεια στη
διατύπωση
Αυτοαξιολόγηση:
Αξιολόγηση ομάδας:
Αξιολόγηση
Διδάσκοντα:
8. Σύνθεση & ο τρόπος
Ανάπτυξης των
περιεχομένων της
εργασίας

Εξαιρετική επίδοση

4

Η εργασία περιλαμβάνει
και τα εννέα κριτήρια
μορφής.

Πολύ Καλή επίδοση 3

Μέτρια επίδοση

Η εργασία περιλαμβάνει
μόνο εφτά από τα εννέα
κριτήρια μορφής.

Η εργασία περιλαμβάνει
μόνο πέντε από τα εννέα
κριτήρια μορφής.

Η εργασία περιλαμβάνει
μόνο τέσσερα ή λιγότερα
από τα εννέα κριτήρια
μορφής.

Λίγα λάθη ορθογραφίας /
στίξης / σύνταξης

Αρκετά λάθη ορθογραφίας /
Στίξης / σύνταξης

Πάρα πολλά λάθη
ορθογραφίας / στίξης /
σύνταξης

Ελλιπής δόμηση με την
ύπαρξη μόνο δύο
κριτηρίων.

Χωρίς δόμηση με την
ύπαρξη μόνο μιας
παραγράφου.

2

Χαμηλή επίδοση

1

8

Άψογη Ορθογραφία
/ Στίξη / Σύνταξη

6

Άψογη δόμηση με την
Μερική δόμηση με την
ύπαρξη και των τεσσάρων ύπαρξη τριών μόνο
κριτηρίων: α) διαμόρφωση κριτηρίων:
παραγράφων,
β) Ανάπτυξη ενός θέματος
σε κάθε παράγραφο
γ) Σαφήνεια περιεχομένου

1

Στην περίπτωση εργασίας που αφορά όχι την μελέτη περίπτωσης εφαρμόζεται μόνο αυτός ο πίνακας με διπλάσιο βαθμό ανά κριτήριο (8,4,6,2,) έτσι που το άθροισμα να είναι έως
20 μονάδες.

57

Πτυχιακή Εργασία, ΕΠΠΑΙΚ 2015-16, Φ. Ρουτσόπουλος – Σπ. Φούρλα, «Ατομικό Ύφος Μάθησης και Σχολική Επίδοση»

μέσα σε κάθε παράγραφο,
δ) Κατάλληλης σύνδεσης
μεταξύ των παραγράφων
8

Αυτοαξιολόγηση:
Αξιολόγηση ομάδας:
Αξιολόγηση
Διδάσκοντα:
9. ΒΙΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Κριτήρια / Επίπεδα
Εξαιρετική επίδοση 4
Επίδοσης
Πλήρης αναφορά στην
9.1.Αναφορά ΜΈΣΑ
βιβλιογραφία. Πληρούνται
στο κείμενο στη
βιβλιογραφία
και τα δύο κριτήρια.
9.2. Πλήρης αναφορά
της αναφερθείσης στο
κείμενο βιβλιογραφίας
Χ
στο τέλος της εργασίας
στο λήμμα
Βιβλιογραφία.
Αυτοαξιολόγηση:
8
Αξιολόγηση ομάδας:
Αξιολόγηση
Διδάσκοντα:
10. ΕΤΕΡΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Αισθητικό Αποτέλεσμα/
Εμπλουτισμός με
8
εικόνες

Πολύ Καλή επίδοση 3

Μέτρια επίδοση

Μερική αναφορά στην
βιβλιογραφία.
Παρατηρείται μερική
έλλειψη σε κάποιο από τα
δύο κριτήρια.

Ελλιπής αναφορά στην
βιβλιογραφία.
Παρατηρείται έλλειψη και
στα δύο κριτήρια.

2

Χαμηλή επίδοση

1

Ανεπαρκής αναφορά στην
βιβλιογραφία. Παρατηρείται
πλήρης έλλειψη και στα δύο
κριτήρια.
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Κριτήρια / Επίπεδα
Επίδοσης
Αυτοαξιολόγηση:
(αθροίστε κατακορύφως
τις 10 ανωτέρω
αντίστοιχες στήλες, με
τα επιμέρους κριτήρια):
Αξιολόγηση από
ομάδα αξιολόγησης:
(αθροίστε κατακορύφως
τις 10 ανωτέρω
αντίστοιχες στήλες, με
τα επιμέρους κριτήρια):
Αξιολόγηση από
Διδάσκοντα:
(αθροίστε κατακορύφως
τις 10 ανωτέρω
αντίστοιχες στήλες, με
τα επιμέρους κριτήρια):
Συνολική βαθμολογία
(αθροίστε κατακορύφως
τις 3 αμέσως ανωτέρω
στήλες με τα
αθροίσματα):

Αθροιστική Βαθμολογία και Τελική Βαθμολογία επί των ανωτέρω δέκα κριτηρίων
Αθροίστε τους μονοψήφιους αριθμούς 1, 2 ,3, 4.
Εξαιρετική επίδοση 4
Πολύ Καλή επίδοση 3
Μέτρια επίδοση
2
Χαμηλή επίδοση

1

38
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Παράρτηµα 4

Πίνακας 5 : Ρούµ̟ρικα Γ: Αυτό αξιολόγηση συµµετοχής µελών στο Σχέδιο Έργου (1-10)
Μέλη
Ε̟ώνυµο
Όνοµα
(Με φθίνουσα
βαθµολογική σειρά)

Κριτήριο 1:
Ενεργός
Συµµετοχή
(̟αρουσία σε
συναντήσεις,
διαδικτυακές
συνοµιλίες,
κ.λ.̟)

Κριτήριο 2: Οργάνωση
Εργασίας (καταµερισµόςανάθεση,
χρονο̟ρογραµµατισµός)

Κριτήριο 3:
Υ̟ευθυνότητα
(ολοκλήρωση
καθηκόντων)

Κριτήριο 4: Γενική
Συµ̟εριφορά
(έκθεση
ερωτηµάτων,
ε̟ιχειρηµατολογία,
δεξιότητες
ε̟ικοινωνίας,
̟αροχή βοήθειας)

Κριτήριο 5:
Ε̟ίλυση
Συγκρούσεων

Σύνολο Υ̟ογραφή
Βαθ/ίας

9

9

10

10

10

48

ΦΟΥΡΛΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ

9

8

10

10

10

47

Συνολική
βαθµολογία

18

17

20

20

20

95

1ος
ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΗΣ

2ος
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