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Ζητήματα ορισμών και ορολογίας
Σε γενικότερο επίπεδο τα γνωστικά στυλ μάθησης αναφέρονται στον ιδιαίτερο τρόπο
με τον οποίο κάθε άνθρωπος, ξεχωριστά, επιλέγει, ή έχει την τάση, να προσλαμβάνει
και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που τού μεταβιβάζονται κυρίως σε
περιβάλλοντα σκόπιμης μάθησης (Keefe, 1979: 4· Witkin, & Goodenough, 1981· S.
Messick, 1976 και 1996). Διευκρινίζοντας ξεχωριστά τους όρους της προκείμενης
εργασίας, σημειώνονται προκαταβολικά τα εξής: ο όρος «μάθηση» εννοείται εδώ ως
ενεργητική

διαδικασία

(βασισμένη

σε

συνεργατικές

και

διερευνητικές

δραστηριότητες), μέσω της οποίας η γνώση οικοδομείται, αναδομείται και
επεκτείνεται ως μεταγνώση σε άλλες περιοχές. Βρίσκεται, εξάλλου, σε άμεση
συνάρτηση με το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον, το ειδικότερο μαθησιακό πλαίσιο
αλλά και με τη διαμεσολαβημένη, μέσω εργαλείων (νοητικών ή υλικών), ανθρώπινη
δραστηριότητα (Schmeck, 1988). Όσο για την έννοια «στυλ», αυτή αναφέρεται στους
εθιμικούς ιχνότυπους -άλλως προτιμώμενους τρόπους- με βάση τους οποίους
επιτελείται μια ενέργεια (σκέψης, μάθησης, διδασκαλίας), που μένει σταθερή για
αρκετό χρονικό διάστημα, υποδηλώνοντας παράλληλα ότι άνθρωποι διαφέρουν
(Sternberg & Grigorenko, 2001: 2):


ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και κατακτούν τη γνώση·



ως προς τον τρόπο με τον οποίο μορφοποιούν και εκφράζουν τις ιδέες τους·



ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και εκφράζονται συναισθηματικά·



ως προς τον τρόπο, γενικότερα, με τον οποίο συμπεριφέρονται.

Ο όρος, πάντως, «γνωστικά στυλ μάθησης» διέπεται από ασάφεια ως προς τις
χρήσεις του (L. Curry, 1990· Draper, 2004). Οι ερευνητές άλλοτε διαγράφουν τον
τελευταίο όρο της σχετικής έκφρασης (τη μάθηση) και μιλούν μόνο για «γνωστικά
στυλ». Δίνουν έτσι το προβάδισμα στις νοητικές κυρίως διεργασίες (λ.χ. στη σκέψη,
στην αντίληψη, στην ανάμνηση), με τις οποίες άνθρωποι προσλαμβάνουν,
επεξεργάζονται πληροφορίες και επινοούν στρατηγικές, κυρίως στις περιπτώσεις
που πρόκειται να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Με αυτή την έννοια τα γνωστικά στυλ
αναφέρονται κυρίως στη μορφή, στον τύπο δηλαδή μιας γνωστικής δραστηριότητας
(σκέψη, αντίληψη, ανάμνηση) και όχι τόσο στο περιεχόμενό της. Άλλοτε, ωστόσο, οι
ειδικοί διαγράφουν τον πρώτο όρο (τη νόηση) και κάνουν λόγο μόνο για «στυλ
μάθησης», αναφερόμενοι σε ένα σύνολο, σχετικώς σταθερών, παραμέτρων
(γνωστικών, συναισθηματικών και αισθητικών), που καθορίζουν τους ιδιαίτερους
τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευόμενος έχει την τάση να αλληλεπιδρά με το
μαθησιακό του περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση το στυλ μάθησης αποτελεί μια
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ευρύτερη θεωρητική κατασκευή, που περιλαμβάνει το γνωστικό, μαζί με το
συναισθητικό και φυσιολογικό στυλ (Woolfolk, 2000: 126-128).

Στυλ μάθησης-δεξιότητες μάθησης- στρατηγικές μάθησης
Τα στυλ μάθησης επίσης συγχέονται τόσο με τις δεξιότητες όσο και με τις
στρατηγικές μάθησης, αν και διαφέρουν. Καταρχάς, τα γνωστικά στυλ μάθησης
έχουν γενικό χαρακτήρα, ενώ οι δεξιότητες μάθησης ειδικό. Αυτό, με άλλα λόγια,
σημαίνει ότι τα πρώτα αναφέρονται στις σταθερές, ανθεκτικές στον χρόνο, τάσεις ή
προτιμήσεις ενός ατόμου, με βάση τις οποίες αντιμετωπίζεται ένα έργο σε
διαφορετικούς τομείς μάθησης (Sternberg, & Grigorenko, 1997). Αντίθετα, οι
δεξιότητες μάθησης δείχνουν την επιτελεστική ικανότητα ενός ατόμου σε έναν
συγκεκριμένο τομέα μάθησης (Pithers, 2002). Ως προέκταση της προηγούμενης,
προκύπτει μια δεύτερη, σημαντικότερη, διαφορά, που εντοπίζεται μέσα σε ένα κοινό
σημείο αναφοράς: το ότι τόσο τα γνωστικά στυλ μάθησης όσο και οι δεξιότητες
μάθησης αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη. Ωστόσο, τα γνωστικά στυλ μάθησης
περιγράφονται ως διάσταση της προσωπικότητας και υπολογίζονται, κατά κανόνα,
ως διπολικά, ή αντιθετικά μεταξύ τους, μεγέθη, ενώ οι δεξιότητες μάθησης δεν είναι
πολικά μεγέθη, αλλά μετριούνται σε μορφή κλίμακας (από το μηδέν έως τη μέγιστη
τιμή). Όταν, δηλαδή, κάποιος κατέχει περισσότερες από μία δεξιότητες μάθησης,
αυτό υπολογίζεται ως προσόν· όταν όμως ένα άτομο διαθέτει ένα συγκεκριμένο
γνωστικό στυλ μάθησης, αυτό απλά δηλώνει μια τάση να συμπεριφέρεται με έναν
συγκεκριμένο τρόπο. Τέλος, ως προς τη διάκριση της λειτουργίας που επιτελούν τα
γνωστικά στυλ μάθησης σε σχέση με τις στρατηγικές μάθησης, σημειώνεται ότι:
όπως δηλώθηκε προηγουμένως, τα πρώτα αναφέρονται στις σταθερές και ανθεκτικές
στον χρόνο τάσεις ή προτιμήσεις ενός ατόμου, με βάση τις οποίες προσεγγίζεται και
γίνεται κατανοητό ένα αντικείμενο μάθησης. Συνιστούν, υπ’ αυτή την έννοια, ένα
είδος οδηγού προσανατολισμού του εκπαιδευόμενου, ο οποίος προκύπτει από
συνδυασμό κινήτρων και τρόπων αντίληψης μιας μαθησιακής κατάστασης. Αντίθετα,
οι στρατηγικές μάθησης είναι συγκεκριμένες μέθοδοι, ή η διαδικασία μεθόδων, με
βάση τις οποίες εφαρμόζεται η μάθηση (Schmeck, 1988: 5 και 8· Brown, 2000).
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Γνωστικά

στυλ

μάθησης

και θεωρίες

λειτουργιών

του

εγκεφάλου
Τα γνωστικά στυλ μάθησης αποτελούν αντικείμενο διάφορων επιστημονικών κλάδων
που μελετούν τους «υπολογισμούς»: δηλαδή τις διεργασίες χειρισμού των
πληροφοριών

στις

οποίες

προβαίνουν

οι

άνθρωποι.

Μερικοί

από

τους

επιστημονικούς αυτούς κλάδους είναι: η Γνωσιοεπιστήμη, η Γλωσσολογία, η
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η Φιλοσοφία,, η Νευροεπιστήμη και η
Γνωστική Ψυχολογία. Το ερευνητικό πεδίο εφαρμογών των γνωστικών στυλ μάθησης
εντοπίζεται κυρίως στην παρατήρηση των εκπαιδευομένων, στον προγραμματισμό
των υπολογιστών, στην ανάλυση της φύσης του νοήματος και στις αρχές που
διέπουν τα νευρωνικά κυκλώματα στον εγκέφαλο.

Στο ερευνητικό υπόβαθρο των γνωστικών στυλ μάθησης υπόκειται η θεωρία για τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος κατά την επεξεργασία των πληροφοριών
(Brain Theory). Η σχετική θεωρία σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη γύρω στα 1950,
όταν ο αμερικανός, ψυχολόγος και βιολόγος, Roger Sperry (1913-1994), που
τιμήθηκε το 1981 με το βραβείο Nobel, υποστήριξε ότι καθένα από τα δύο ημισφαίρια
του εγκεφάλου (το αριστερό και το δεξιό) κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των
πληροφοριών λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο στους ανθρώπους.

Το αριστερό μέρος του εγκεφάλου είναι τυπικά πιο ισχυρό και περιλαμβάνει τις
λειτουργίες της αναλυτικής σκέψης και της γλώσσας, ενώ το αριστερό μέρος
ενεργοποιεί διαδικασίες κατά βάση με λεκτικές και είναι υπεύθυνο για εκφράσεις
ολιστικές, όπως η τέχνη, η μουσική και άλλες σχετικές δραστηριότητες (πρβλ. τον
επόμενο πίνακα):

Αριστερό ημισφαίριο

Δεξί ημισφαίριο
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Λογικές

Διαισθητικές

Διαδοχικές

Απρογραμμάτσιτες

Αναλυτικές

Συνθετικές

Αντικειμενικές

Υποκειμενικές

Μερικές

Ολιστικές

Μεταγενέστερα, το 1988, ο Ned Herrmann προχώρησε σε μια πιο εξειδικευμένη
διάκριση γνωστικών τρόπων (modes) λειτουργίας του εγκεφάλου, επιμερίζοντάς τoυς
σε άνω και κάτω ημισφαίριο (πρβλ. τον επόμενο πίνακα):
Ημισφαίριο

Λειτουργίες

Άνω αριστερό (cerebral, left A)

Αναλυτικές, μαθηματικές, τεχνικές, επίλυσης
πρόβλήματος

Κάτω αριστερό (limbic, left B)

ελεγκτικές, συντηρητικές, σχεδιαστικές, οργανωτικές

Κάτω δεξιό (limbic, right C)

διαπροσωπικές, συγκινησιακές, μουσικές, διανοητικές

Άνω δεξιό (cerebral, right D)

Φαντασιακές, συνθετικές, καλλιτεχνικές, ολιστικές

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι διακριτές, ανά ημισφαίριο, λειτουργίες δεν είναι
απόλυτες αλλά σχετικές. Αυτό σημαίνει ότι, αν ένας άνθρωπος μαθαίνει
ενεργοποιώντας χαρακτηριστικά του αριστερού μέρους του εγκεφάλου, δεν
συνεπάγεται ότι στερείται ολότελα χαρακτηριστικά που εδράζονται στο δεξιό. Η
διαφορά είναι κυρίως ποσοτική.

Ταξινομικές διακρίσεις των στυλ μάθησης
Τα στυλ μάθησης έχουν γνωρίσει ποικίλες ταξινομικές διαιρέσεις. Στην πλειοψηφία
τους αντιστοιχούν σε μοντέλα, που εφαρμόζονται με διαγνωστικά εργαλεία
(Inventories), τα οποία μετρούν επιμέρους χαρακτηριστικά σε ένα συγκεκριμένο
πεδίο ή κατηγορία. Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για εκτενές και ετερόκλητο
ταξινομικό υλικό, στο οποίο εμπλέκονται, δίχως την απαραίτητη συμφωνία, τρεις
τομείς, η ακαδημαϊκή έρευνα, η παιδαγωγική και η αγορά, καθώς επίσης ερευνητές
από τους χώρους της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, του μάνατζμεντ και της
εκπαίδευσης. Η πληθυκότητα κατηγοριών, μεθόδων, διαγνωστικών εργαλείων και
εμπλεκόμενων προσώπων έχει οδηγήσει τον Sternberg στην εξής διατύπωση: «η
σχετική έρευνα [ενν. για τα στυλ μάθησης] έχει μέχρι σήμερα αποτύχει στο να
προβάλει ένα κοινό εννοιολογικό πλαίσιο και κατανοητή γλώσσα, προκειμένου οι
ερευνητές να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους». Πρόσφατα, οι Coffield,
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et. al. (2004), επιχειρώντας να ταξινομήσουν το χαοτικό αυτό υλικό, εντόπισαν 71
προτεινόμενα μοντέλα στυλ μάθησης, από τα οποία οι ίδιοι ξεχώρισαν, ως σημαντικά
προς μελέτη, μόνο 13 με βάση τα επόμενα κριτήρια:


την επίδραση που άσκησαν και ασκούν στη δημιουργία άλλων μοντέλων στυλ
μάθησης



τη σημασία που έχουν για την έρευνα συνολικά



την ευρύτερη κυκλοφορία τους είτε στην αγορά είτε στον ακαδημαϊκό χώρο

Τα μοντέλα αυτά και οι διαγνωστικές τους μετρήσεις (με προηγούμενα τα ονόματα
των εισηγητών τους), είναι τα εξής:

1. Allinson and Hayes: Cognitive Style Index (CSI)
2. Apter: Motivational Style Profile (MSP)
3. Dunn and Dunn: Model and Instruments of Learning Styles
4. Entwistle: Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST)
5. Gregorc: Mind Styles, Model and Style Delineator (GSD)
5. Herrmann: Brain Dominance Instrument (HBDI)
6. Honey and Mumford: Learning Styles Questionnaire (LSQ)
7. Jackson: Learning Styles Profiler (LSP)
8. Kolb: Learning Style Inventory (LSI)
9. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
10. Riding: Cognitive Styles Analysis (CSA)
11. Sternberg: Thinking Styles Inventory (TSI)
12. Vermunt: Inventory of Learning Styles (ILS)
13. VAKT (= Visual, auditory, kinaesthetic, tactile)
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται ανά κατηγορία, μερικοί μόνο προτεινόμενοι
τύποι ή χαρακτηριστικά στυλ μάθησης από αντίστοιχους ερευνητές (όπου το σημείο /
αντιστοιχεί σε διπολικά μεγέθη):

Κατηγορία

Τύποι

Προσωπικότητα

Εξαρτημένοι / Ανεξάρτητοι
από το μαθησιακό τους
περιβάλλον
Εξωστρεφείς / Εσωστρεφείς
Διαπροσωπικοί /
Ενδοπροσωπικοί
Πραγματιστές / Θεωρητικοί
Κριτικοί / Παρατηρητικοί
Παρορμητικοί -Ακτιβιστές /
Ανακλαστικοί

Πρόσληψη – Επεξεργασία
πληροφορίας

Φυσιο-λογικά
Χαρακτηριστικά

Σειριακοί / Ολιστές

Διαδοχικοί /
Απρογραμμάτιστοι
Συγκεκριμένοι /
«Αφηρημένοι»
Αισθητικοί / Διαισθητικοί

Οπτικοί / Ακουστικοί,
Κινητικο-αισθητικοί
Αισθητικοί/ Στοχαστές

Αριστερόστροφοι /
Δεξιόστροφοι

Ερευνητές
Witkin,
Jung, Myers-Briggs, Keirsey
and Bates
Gardner
Harrison-Branson
Myers-Briggs
Kolb and McCarthy, Felder
and Silverman, Honey and
Mumford, McKenney and
Keen
Pask, Felder and Silverman,
Riding
Gregorc, Vermunt
Gregorc, Kolb and McCarthy
Jung, Myers-Briggs, Mok,
Keirsey and Bates, Hanson,
Sternberg, Silver and Strong
Barbe and Swassing, Dunn
and Dunn, Gardner, Felder
and Silverman, Riding
Jung, Myers-Briggs, Mok,
Keirsey and Bates, Hanson,
Silver and Strong, Entwistle
Herrmann

Δύο παρατηρήσεις που σχετίζονται με τα ενδεικτικά δεδομένα του πίνακα:
1.

Παρατηρείται, καταρχάς, υψηλός βαθμός διχοτομιών, ο οποίος θα μπορούσε

να εκτιμηθεί και ως αδυναμία της σχετικής έρευνας στο να αποκτήσει θεωρητική
συνεκτικότητα και να στηριχθεί σε γερά εδραιωμένα θεωρητικά πλαίσια. Συντηρείται,
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επίσης, η συχνή αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα σε τύπους και έννοιες, ενώ δεν υπάρχει
συμβατότητα ανάμεσα στις ερευνητικές προσεγγίσεις. Λείπει, με άλλα λόγια, ένας
πυρήνας τεχνικού λεξιλογίου, ο οποίος να γίνεται αντιληπτός και κατανοητός από μη
ειδικούς του ερευνητικού αυτού πεδίου. Για τους προηγούμενους, αλλά και
επιπρόσθετους, λόγους, που έχουν να κάνουν και με την αξιοπιστία μεθόδων και
παραμέτρων (ποιοτικών και ποσοτικών) οι οποίες εφαρμόζονται προκειμένου να
εξαχθούν επακριβώς προσδιορισμένοι δείκτες, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός
ότι τα στυλ μάθησης έχουν βρεθεί συχνά στο στόχαστρο της κριτικής ως προς την
αποτελεσματικότητά τους σε χώρους εκπαίδευσης (Draper, 2004).
2.

Οι προηγούμενες ταξινομικές διαιρέσεις δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι

ανήκουν ή δεν ανήκουν σε έναν συγκεκριμένο τύπο μάθησης. Είναι δυνατόν,
αντίθετα, να διαθέτουν περισσότερα από ένα στυλ μάθησης, επειδή συμπεριφέρονται
με διαφορετικό τρόπο όταν δέχονται διαφορετικού τύπου πληροφορίες ή όταν
βρίσκονται σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Κατ’ επέκταση, τα στυλ
μάθησης δεν είναι δυνατόν να οριστούν με αυστηρά κριτήρια, επειδή μπορούν να
εξελίσσονται (Bloomer and Hodkinson, 2000: 528). Γι’ αυτόν τον λόγο δεν λέμε ότι
κάποιος έχει ένα στυλ μάθησης ή ένα άλλο. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν τάσεις για
πολλαπλά στυλ σε διαφορετικό βαθμό. Πάντως, τα στυλ μάθησης υπολογίζονται ότι
είναι ουδέτερα ως προς την τιμή τους (κανένα στυλ δεν είναι καλύτερο από ένα
άλλο). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται στο να
αναδείξουν τα στυλ μάθησης που διαθέτουν, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικοί σε
μια ποικιλία μαθησιακών καταστάσεων.

Στυλ μάθησης και εκπαίδευση
Αν ισχύει τελικά η παραδοχή ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει το δικό του μαθησιακό
στυλ, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εξατομικευμένη μάθηση επιτυγχάνεται
αποβαίνει καθοριστικός παράγοντας στην εκπαίδευση για τους επόμενους λόγους:


Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να

επινοήσουν τις κατάλληλες διδακτικές και συμβουλευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες να
είναι συμβατές με τα στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων, ώστε να επιτευχθούν τα
κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμβατότητα
των διδακτικών και συμβουλευτικών παρεμβάσεων με τα στυλ μάθησης των
εκπαιδευομένων

σημαίνει

κυρίως

«καταλληλότητα»

και

όχι

αναγκαστικά

«συμφωνία». Ανάλογα με τους στόχους που θέλει να πετύχει ο εκπαιδευτής, η
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καταλληλότητα των διδακτικών μέσων μπορεί και να αποκλίνει από τα στυλ μάθησης
των εκπαιδευομένων, όταν κυρίως ο διδακτικός στόχος είναι να μεταβιβαστούν νέες
μορφές γνώσης οι οποίες προϋποθέτουν διαφορετικά από των εκπαιδευομένων στυλ
μάθησης.


Η πληροφόρηση του εκπαιδευτικού για τα στυλ μάθησης τον ευαισθητοποιεί

στις αναμφισβήτητες, μοναδικότητες και διαφορές που εμφανίζουν οι εκπαιδευόμενοι
ως προς την προσωπικότητά τους, τις πολιτισμικές τους εμπειρίες, τα ταλέντα ή/και
τις ελλείψεις τους. Διαφορετικοί εκπαιδευόμενοι προτιμούν διαφορετικά μαθησιακά
περιβάλλοντα και μαθησιακές «τροπικότητες» (modalities). Επομένως, για να είναι
αποτελεσματική η μαθησιακή διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ποικιλία
μαθησιακών προσεγγίσεων, ώστε αυτές οι διαφορές να αναγνωρίζονται και να
προβάλλονται μέσα στην τάξη.


Η αναγνώριση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι εκπαιδευόμενοι

μαθαίνουν, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επεξεργάζονται τις πληροφορίες βοηθούν
τον εκπαιδευτή στο να διαμορφώνει τον τρόπο διδασκαλίας, με τρόπον ώστε όλοι οι
εκπαιδευόμενοι να έχουν ίσες ευκαιρίες επιτυχίας. Από την άλλη μεριά, κυρίως στο
πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης, έχει παρατηρηθεί ότι, όταν έχουν επίγνωση των
προσωπικών τους στυλ μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι (Claxton & Murrell 1987· Dunn
et. al., 1995).:
(α) διαθέτουν περισσότερα κίνητρα μάθησης
(β) συγκρατούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες που τους
μεταβιβάζονται
(γ) αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία στη μάθηση, και
(δ) την εφαρμόζουν με αποτελεσματικότερο τρόπο.
Σύμφωνα με τους Sadler-Smith (2001, 300) και Kolb (1999, 5), το ενδεχόμενο αυτής
της βελτίωσης έγκειται στο ότι οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται έτσι στο να βλέπουν
και να αναστοχάζονται κάποια μακρόχρονη συμπεριφορά τους.


Οι νέες τεχνολογίες (ΝΤ) στο παγκοσμιοποιημένο γίγνεσθαι στηρίζονται λίγο

πολύ σε ομοιόμορφα πρότυπα. Έχει ωστόσο αποδειχθεί ότι στις σημερινές
πολυπολιτισμικές κοινωνίες τα στυλ μάθησης καθορίζονται σε ικανό ποσοστό και
από τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευομένων. Άτομα, για παράδειγμα,
που προέρχονται από κυριαρχούμενα πολιτισμικά περιβάλλοντα έχουν διαφορετικά
στυλ μάθησης από τα αντίστοιχα που ανήκουν στα ηγεμονικά (Mestre, 2000). Κατ’
επέκταση, ο εκπαιδευτής, αν θέλει να δημιουργήσει αποτελεσματικό περιβάλλον
μάθησης, είναι υποχρεωμένος να επινοήσει ιδιαίτερες στρατηγικές που να
λαμβάνουν υπόψη τους τις προηγούμενες διαφορές.

8



Η επινόηση των κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών, που να υποστηρίζουν

έμπρακτα τα στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων, δεν είναι καθόλου εύκολη
υπόθεση. Αν και οι εκπαιδευτές δηλώνουν συχνά ότι εφαρμόζουν στη διδασκαλία τα
διαφορετικά στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων, όμως αυτό στην πράξη δύσκολα
επιτυγχάνεται, καθώς είναι συχνό -και πρέπει να γίνεται σεβαστό- το ενδεχόμενο οι
ίδιοι εκπαιδευόμενοι να μην επιθυμούν να τροποποιήσουν ένα προσωπικό στυλ
μάθησης που διαθέτουν (Roberts, and Newton, 2001). Εξάλλου, η εφαρμογή των
στυλ μάθησης συμβαίνει συχνά με λανθασμένο τρόπο. Για παράδειγμα, πολλοί
εκπαιδευτές γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να προβάλει κανείς οπτικές πληροφορίες
σε έναν εκπαιδευόμενο που μαθαίνει με «οπτικό» τρόπο. Αν ωστόσο το οπτικό υλικό
περιλαμβάνει τις λέξεις που ο εκπαιδευτής μεταβιβάζει και προφορικά, τότε αυτό
κάθε άλλο παρά λέγεται συμβατότητα της διδακτικής στρατηγικής με το στυλ
μάθησης του εκπαιδευόμενου. Ο ενδεδειγμένος τρόπος θα ήταν η μεταβίβαση του
προφορικού λόγου να συνοδεύεται με μια εικόνα, με ένα σύμβολο ή με μια οπτική
αναπαράσταση της πληροφορίας, ώστε ο «οπτικός» εκπαιδευόμενος να μπορούσε
να μάθει σύμφωνα με το «οπτικό»του στυλ. Τέλος, επειδή κανένας χαρακτηρισμός
δεν είναι κοινωνικά ουδέτερος, η ευκολία με την οποία υιοθετούνται σχυνά
κατηγορίες των στυλ μάθησης είναι δυνατόν να οδηγήσει σε στερεοτυπικές
ταξινομήσεις των εκπαιδευόμενων (λ.χ. οι εξωστρεφείς = επιφανειακοί και κοινωνικοί·
σε αντίθεση προς τους εσωστρεφείς = άρα μονήρεις και αντικοινωνικοί). Είναι περιττό
να σημειωθεί πόσο παρόμοιες αξιολογήσεις ενδέχεται να αποβούν παιδαγωγικά
επικίνδυνες.

Στρατηγικές μάθησης
Αν και η σχετική εργογραφία είναι άφθονη σε, θεωρητικές και πειραματικές, έρευνες
γύρω από τα γνωστικά στυλ μάθησης σε χώρους εκπαίδευσης, εντούτοις δεν είναι
και τόσο έτοιμη στο να υποδείξει στρατηγικές οι οποίες να εξασφαλίζουν τη
ρεαλιστική αντιστοιχία ανάμεσα στον σχεδιασμό της διδασκαλίας με τα στυλ μάθησης
των εκπαιδευομένων. Ο Henke (2001) σχετικά παρατηρεί: «Αυτό που φαίνεται να
λείπει είναι το σφριγηλό σώμα ερευνών που να περιγράφουν για το πώς η θεωρία
γύρω από τα στυλ μάθησης θα μπορούσε να ενσωματωθεί στον υπό πραγματικές
συνθήκες σχεδιασμό ενός μαθήματος». Παρακάπτοντας την αυτονόητη υπόδειξη ότι
ο εκπαιδευτής κατά τη διδασκαλία ενός αντικειμένου οφείλει να ελέγχει τα στυλ
μάθησης των εκπαιδευομένων με επιλεκτικές εφαρμογές διαγνωστικών εργαλκείων
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που ο ίδιος κρίνει ότι είναι κατάλληλα, υποβάλλονται στη συνέχεια κάποιες πρόχειρες
-που μπορούν ωστόσο να αποδειχθούν αποτελεσματικές- προτάσεις. Επιβάλλεται
λοιπόν κατά τη διδασκαλία (συμβατική ή με ηλεκτρονικά μέσα):


Η εφαρμογή εμπλαισιωμένων, εξατομικευμένων και πολυ-αισθητηριακών

μεθόδων μάθησης


Ο συνδυασμός της διδασκαλίας της θεωρίας με την επίλυση προβλημάτων

που σχετίζονται με τη θεωρία


Η χρήση της αναλογίας, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αντιλαμβάνονται

τη συσχέτιση εννοιών


Η εφαρμογή σεναρίων και η παρουσίαση «μελετών περίπτωσης» και

πειραματικής παρατήρησης


Η ασκηση των εκπαιδευομένων στη συνεργατική μάθηση, προκειμένου να

οικειοποιούνται τους στόχους και τα συμπεράσματα μιας εργασίας


Η εξασφάλιση κινήτρων και κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης



Η

αξιοποίηση

διακλαδικών

(διεπιστημονικών)

και

διαθεματικών

προσεγγίσεων μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων


Ο συσχετισμός τους με την καθημερινή εμπειρία των εκπαιδευομένων.

Ένα κλασικό παράδειγμα γνωστικού στυλ μάθησης
Η πιο γνωστή διπολική αντίθεση ως προς τα γνωστικά στυλ μάθησης είναι αυτή που
που εισηγήθηκε ο Witkin με τους συνεργάτες του (1977: 7) και διακρίνει τους
εκπαιδευόμενους σε δύο διπολικές κατηγορίες:


σε όσους μαθαίνουν δίχως να εξαρτώνται από το περιβάλλον τους (FieldIndependent Learners = FI) και



σε εκείνους που εξαρτούν τη μάθηση άμεσα από το περιβάλλον τους (FieldDependent Learners = FD).

Oι εκπαιδευόμενοι που μαθαίνουν ανεξάρτητα από το περιβάλλον τους (FieldIndependent Learners) διαθέτουν τα επόμενα χαρακτηριστικά:


Υιοθετούν προσωπικές, κατά το δυνατόν, στρατηγικές μάθησης



Χρησιμοποιούν

διαμεσολαβητικές

διαδικασίες

(mediational

processes)

μάθησης, όπως είναι η ανάλυση και η δόμηση


Αντιλαμβάνονται τα πράγματα «σειριακά» (βλέπουν δηλαδή τα δέντρα παρά
το δάσος, Summerville,1999)
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Υιοθετούν ενεργητικό –ελεγμένο με υποθέσεις εργασίας– ρόλο στη μάθηση,
προβαίνοντας σε επινοήσεις και διακρίσεις εννοιών



Δεν επηρεάζονται από φανερές υποδείξεις στη μάθηση (όταν, για παράδειγμα,
τους ασκείται κριτική)



Ενεργούν υποκινούμενοι από μάλλον εσωτερικά καθορισμένους στόχους και
παρορμήσεις



Οι πράξεις τους μπορούν να υποκινούνται από πιο ουσιαστικά (εσωτερικά)
κίνητρα στη μάθηση



Επειδή ο προσανατολσμός της σκέψης τους είναι κατά κάποιον τρόπο
απρόσωπος, μπορεί να χρειάζονται εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες.

Αντίθετα, οι εκπαιδευόμενοι που εξαρτούν τη μάθηση από το περιβάλλον τους (FieldDependent Learners):


Προτιμούν τις συνεργατικές μορφές μάθησης



Εκμεταλλεύονται λιγότερο τις διαμεσολαβητικές διαδικασίες και μαθαίνουν
κυρίως με παραδειγματικές εφαρμογές



Αντιλαμβάνονται τα πράγματα «ολιστικά» (βλέπουν δηλαδή το δάσος παρά τα
δέντρα)



Υιοθετούν ένα μάλλον παθητικό, ρόλο στη μάθηση (που σημαίνει ότι δέχονται
τα ερεθίσματα όπως τους παρουσιάζονται)



Επηρεάζονται από εμφανείς υποδείξεις στη μάθηση (λ.χ. την κριτική, όταν
αυτή τους ασκείται)



Προτιμούν μαθησιακό υλικό με κοινωνικό περιεχόμενο,

το οποίο να έχει

σαφείς στόχους και κίνητρα, και να σχετίζεται με τις προσωπικές τους
εμπειρίες (Governor, 1998· Hall, 2000).
Επιπρόσθετες έρευνες του Witkin και των συνεργατών του οδήγησαν στη δημιουργία
του διαγνωστικού εργαλείου Group Embedded Figures Test (GEFT), το οποίο μετρά
την ύπαρξη των διπολικών χαρακτηριστικών FI / FD στους εκπαιδευόμενους, και
ορίζει ποιοι από αυτούς τείνουν προς την πρώτη και ποιοι προς τη δεύτερη
κατηγορία. Το συγκεκριμένο τεστ υπολογίζει κυρίως την οπτική αντίληψη και απαιτεί
από τον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει και να διακρίνει απλά γεωμετρικά σχήματα, τα
οποία είναι ενσωματωμένα μέσα σε ένα σύνθετο οπτικό πεδίο. Οι εκπαιδευόμενοι
των οποίων οι επιδόσεις κυμαίνονται σταθερά πάνω από τον μέσο όρο, εντάσσονται
στην κατηγορία των FI, συγκριτικά προς εκείνους των οποίων οι επιδόσεις
εντοπίζονται κάτω από τον μέσο όρο και εντάσσονται στην κατηγορία των FD. Οι
εκπαιδευόμενοι των οποίων οι επιδόσεις είναι γύρω από τον μέσο όρο ανήκουν στην
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κατηγορία field-mixed (FM). Αν και θεωρητικά το συγκεκριμένο τεστ δεν σχετίζεται με
τη νοημοσύνη (Witkin et. al., 1977, 1981), o Stenberg (1997) υποστηρίζει ότι τα
αποτελέσματα, παρά ταύτα, του GEFT σχετίζονται με τη διανοητική ικανότητα,
εφόσον αυτό αποτελείται από σωστές και λανθασμένες απαντήσεις και επειδή όσοι
ταξινομούνται στην κατηγορία των FI θεωρούνται «καλύτεροι» από εκείνους που
ανήκουν στην κατηγορία των FD.
Η διάκριση των εκπαιδευομένων σε FI και FD έχει αποδειχθεί ότι είναι το πλέον
μελετημένο ερευνητικό πεδίο γνωστικού στυλ μάθησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα
μάθησης (Chen & Macredie, 2002). Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι FI
εκπαιδευόμενοι προτιμούν να μαθαίνουν καλύτερα αξιοποιώντας παραδοσιακά μέσα
σε σχέση με τους εκπαιδευόμενους που ανήκουν στην κατηγορία FD. Oι δεύτεροι
επηρεάζονται περισσότερο από το κοινωνικό τους περιβάλλον παρά από τα
προσωπικά τους κίνητρα, καθώς επίσης από τους επαίνους και την κριτική σε σχέση
με τους FI· οι οποίοι είναι περισσότερο παραγωγικοί και εγωκεντρικοί, λύνουν
προβλήματα μέσω της διαίσθησης και αξιοποιούν στρατηγικές δοκιμής του τύπου
«σωστό-λάθος». Σύμφωνα με τον Miller (1997: 210), οι εκπαιδευόμενοι FD
«προτιμούν να επιλέγουν στόχους και δομές, που ορίζονται εξωτερικά», ενώ οι FI
«προβάλλουν τις δικές τους δομές στις μαθησιακές δραστηριότητες». Το ερώτημα,
κατ’ επέκταση, που προκύπτει είναι: με ποιον τρόπο οι

FI/FD εκπαιδευόμενοι

αλληλεπιδρούν με περιβάλλοντα μάθησης που στηρίζονται στον υπολογιστή·
ειδικότερα, με υπερμεσικά περιβάλλοντα.

Θεωρία των Στυλ Μάθησης του D. Kolb / Kolb's Learning Style
Inventory- LSI
Το Learning Style Inventory του David Κolb (Kolb, D. A. 1984) είναι
θεμελιωμένο πάνω στις εργασίες των:
α.

John Dewey, σχετικά με το ρόλο της μάθησης διαμέσου των εμπειριών

(experiencial learning),
β.

Kurt Lewin, ο οποίος τονίζει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής του μαθητή

στη διαδικασία της μάθησης,
γ.

Jean Piaget, ο οποίος υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη είναι το αποτέλεσμα της

διάδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του.

12

H εμπειρική μάθηση που προτείνει ο Kolb σκοπεύει στην ενσωμάτωση των
παρακάτω στοιχείων σε ένα κατανοητό κύκλο διδασκαλίας: της θεωρητικής γνώσης
και της εμπειρίας, της ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής γνώσης, της γνώσης και
των επιδεξιοτήτων, της λογικής αιτιολογίας και του σχετικού σκεπτικού.
Σύμφωνα με τον Kolb, η γνώση προκύπτει από το συνδυασμό της αντίληψης
της εμπειρίας και της μεταβολής της. Η ουσία της εμπειρικής μάθησης είναι ότι
περιλαμβάνει όχι μόνο παρατήρηση των εξεταζόμενων φαινομένων (αντίληψη), αλλά
και διαδικασίες, όπως έλεγχος και εφαρμογές ώστε να πραγματοποιηθεί κάποιος
σκοπός (μεταβολή).
Ακολουθώντας τη γραμμή αυτή, ο Kolb έκανε μια σειρά από διακρίσεις. Στα
πλαίσια της αντίληψης, διακρίνει την σύλληψη και την κατανόηση. Η εμπειρία που
αντιλαμβάνεται μέσω κατανόησης βασίζεται σε εννοιολογική και συμβολική
αντιπροσώπευση. Η εμπειρία που αντιλαμβάνεται μέσω σύλληψης βασίζεται στην
απτή ποιότητα άμεσης εμπειρίας. Στα πλαίσια της μεταβολής, διακρίνεται η πρόθεση
από την διεύρυνση. Μεταβολή μέσω πρόθεσης βασίζεται σε εσωτερική ανάκλαση
ενώ μεταβολή που βασίζεται σε διεύρυνση βασίζεται σε ενεργή διαχείριση του
εξωτερικού κόσμου.
Η θεωρία του D. Kolb αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα και είναι βασισμένη
σε ένα μοντέλο δύο διαστάσεων.
Η πρώτη διάσταση (οριζόντια γραμμή στην εικόνα) ονομάζεται διαδικαστικό
συνεχές και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής αντιμετωπίζει τις
διάφορες δράσεις. Το αριστερό άκρο του άξονα αντιστοιχεί στη συμμετοχή σε νέες
δραστηριότητες (doing), ενώ το δεξιό άκρο αντιστοιχεί στην παρακολούθηση των
νέων καταστάσεων (watching). Η διάσταση αυτή δίνει, επίσης, μια εικόνα σχετικά με
το πώς αντιδρά το άτομο στο περιβάλλον του (οι εξωστρεφείς πράττουν, ενώ οι
εσωστρεφείς παρακολουθούν)
Η δεύτερη διάσταση (κάθετη γραμμή στην εικόνα) ονομάζεται αντιληπτικό
συνεχές και αναφέρεται στη διάκριση μεταξύ λογικών και συναισθηματικών
διαδικασιών. Το πάνω άκρο του άξονα αντιστοιχεί στο συναισθημα (feeling), ενώ το
κάτω άκρο αντιστοιχεί στη λογική σκέψη (thinking). Η διάσταση αυτή δίνει επίσης μια
εικόνα σχετικά με τις εσωτερικές εγκεφαλικές λειτουργίες (η αριστερή πλευρά του
εγκεφάλου είναι η έδρα της λογικής σκέψης, ενώ η δεξιά πλευρά αντιστοιχεί στο
συναίσθημα και στη δημιουργικότητα).
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Ας σημειωθεί ότι η αναπαράσταση με βάση το διπολικό χαρακτήρα
εμφανίζεται και σε άλλα μοντέλα (Managerial Grid κ.α.)

Kolb's learning styles
CE
Συγκεκριμένη
Εμπειρία
Feeling

Αντιληπτικό Συνεχές

ΑE
Δοκιμασία σε Νέες
Καταστάσεις
Doing

Reflectors/Divergers
Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες
(concrete-reflective)

Διαδικαστικό
πώς κάνουμε

πώς σκεφτόμαστε τα πράγματα

Activists/Accommodators
Ακτιβιστές ή Διευθετητές
(concrete-active)

Συνεχές
πράγματα

Pragmatists/Convergers
Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες
(abstract-active)

Μετάφραση / Προσαρμογή από:
© content and concept david
kolb, design alan chapman
2001-4, based on Kolb's
learning styles, 1984

RO
Παρατήρηση
και
Αντανάκλαση
Watching

Theorists/Assimilators
Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές
(abstract-reflective)

AC
Δημιουργία
Αφηρημένων
Ιδεών
Thinking
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Τα τέσσερα άκρα του δισδιάστατου μοντέλου περιγράφουν μια διαδικασία
μάθησης τεσσάρων βημάτων:
Συγκεκριμένη Εμπειρία (Concrete Experience) [Feeling]
Υψηλή τιμή στον ημιάξονα της Συγκεκριμένης Εμπειρίας (CE) αναπαριστά την
ικανότητα μάθησης βασισμένη στις προσλαμβάνουσες εμπειρίες και την ικανότητα
κρίσης με βάση το συναίσθημα. Τα άτομα με υψηλό δείκτη CE τείνουν να υποτιμούν
τις θεωρητικές προσεγγίσεις, εκτιμώντας πως δεν είναι απαραίτητες και προτιμούν να
προσλαμβάνουν κάθε κατάσταση ως μια ξεχωριστή περίπτωση. Μαθαίνουν
καλύτερα από παραδείγματα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν. Φαίνεται ότι η
εργασία σε ομάδες και η ατομική ανατροφοδότηση οδηγούν αυτά τα άτομα σε
επιτυχή εκμάθηση. Οι σχεδιασμένες δραστηριότητες πρέπει να οδηγούν στην
εφαρμογή των δεξιοτήτων που απέκτησε το άτομο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ο

καθηγητής

δρα

ως

προπονητής/καθοδηγητής

σε

αυτούς

τους

αυτοκαθοδηγούμενους μαθητές.
Παρατήρηση και Αντανάκλαση (Reflective Observation) [Watching]
Υψηλός

δείκτης

Παρατήρησης

και

Αντανάκλασης

(RO)

δείχνει

μια

πειραματική, αμερόληπτη και αντανακλαστική προσέγγιση στη μάθηση. Ο δείκτης
RO αναφέρεται στο τρόπο με τον οποίο το άτομο αποκτά άποψη για τη ζωή. Τα
άτομα αυτής της κατηγορίας προβαίνουν σε προσεκτική παρατήρηση για να κρίνουν.
Προτιμούν να μαθαίνουν τις νέες ιδέες ως διαλεκτικές καταστάσεις που επιτρέπουν
την ανάληψη ρόλου αμερόληπτου κριτή εκ μέρους τους. Τα άτομα αυτά τείνουν να
είναι περισσότερο εσωστρεφή. Οι διαλέξεις και ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας
είναι ωφέλιμες για αυτή την κατηγορία μαθητών, διότι είναι οπτικοί και ακουστικοί
τύποι. Θέλουν ο καθηγητής να παρουσιάζει με ακρίβεια τις έννοιες και τις
καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ο καθηγητής πρέπει να δρα
περισσότερο ως αυθεντία αλλά και καθοδηγητής. Προτιμούν να αποτιμάται η
απόδοσή τους με βάση εξωτερικά κριτήρια.
Δημιουργία Αφηρημένων Ιδεών (Abstract Conceptualization) [Thinking]
Υψηλή τιμή του δείκτη Δημιουργίας Αφηρημένων Ιδεών (AC) δείχνει μια
αναλυτική και αφαιρετική προσέγγιση στη μάθηση με άμεση αναφορά στη λογική
σκέψη και την αιτιακή αποτίμηση. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας είναι περισσότερο
στραμμένα στη μελέτη πραγμάτων και συμβόλων, παρά στη διάδρασή τους με άλλα
άτομα. Μαθαίνουν καλύτερα καθοδηγούμενοι από αρχές παγκοσμίως αποδεκτές και
εσωτερικές καταστάσεις μάθησης που δίνουν έμφαση στη θεωρία και τη συστηματική
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ανάλυση. Απογοητεύονται και κερδίζουν λίγα από μη δομημένες καταστάσεις
ανακαλυπτικής
περίπτωσης,

εκμάθησης,
θεωρητικές

όπως

αναγνώσεις

ασκήσεις
και

και

ασκήσεις

προσομοιώσεις.
που

Μελέτες

ενεργοποιούν

την

αντανακλαστική σκέψη βοηθούν αυτά τα άτομα. Οι άλλοι (καθηγητής, συμμαθητές)
βοηθούν πολύ λίγο αυτή την κατηγορία μαθητών.
Δοκιμασία σε Νέες Καταστάσεις (Active Experimentation) [Doing]
Υψηλή τιμή στον ημιάξονα της Δοκιμασίας σε Νέες Καταστάσεις (AE) δείχνει
μια ενργή/συμμετοχική προσέγγιση στη μάθηση, άμεσα εξαρτώμενη από τον
πειραματισμό. Τα άτομα αυτής της κατηγορίας προσλαμβάνουν την πληροφορία ως
ευκαιρία για νέους τρόπους δράσης. Οι μαθητές με υψηλό δείκτη ΑΕ μαθαίνουν
καλύτερα όταν συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις, ανάληψη έργων ή ακόμη και
εργασία στο σπίτι. Αντιπαθούν παθητικές καταστάσεις διδασκαλίας όπως είναι οι
παραδοσιακές διαλέξεις. Οι μαθητές αυτοί τείνουν να είναι εξωστρεφείς και θέλουν να
αγγίζουν τα πάντα (κινητικοαισθητικοί τύποι). Η επίλυση προβλημάτων, οι
συζητήσεις σε μικρές ομάδες, τα παιχνίδια, η εξατομικευμένη ανατροφοδότηση και οι
αυτοκαθοδηγούμενες αναθέσεις έργων είναι ωφέλιμες. Τα άτομα αυτά θέλουν να
μάθουν τα πάντα και να καθορίσουν τα προσωπικά τους κριτήρια για τη σχέση
μεταξύ των πραγμάτων.
Αυτοί οι δύο άξονες τέμνουν ο ένας τον άλλο και δημιουργούν τέσσερα τεταρτημόρια,
τα οποία καθορίζουν τα διάφορα προσωπικά στυλ μάθησης:
Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές [Theorists or Assimilators]
Τους αρέσει να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τη Δημιουργία Αφηρημένων
Ιδεών (AC) και την Παρατήρηση και Αντανάκλαση (RO) (διαλέξεις, αναλογίες,
έγγραφα) και συνήθως ρωτούν "Πώς αυτό σχετίζεται μ' εκείνο...;". Το δυνατό τους
σημείο είναι η ικανότητά τους να κατασκευάζουν θεωρητικά μοντέλα. Τείνουν να
ενδιαφέρονται λίγο για τους άλλους και δεν συγκεντρώνονται σε πρακτικές
εφαρμογές της γνώσης. Συνήθως συγκεντρώνονται σε θεωρητικά σχέδια, γι' αυτό και
η καλύτερη προσέγγιση διδασκαλίας είναι η χρήση μελετών περίπτωσης, θεωρητικής
ανάγνωσης και εξατομικευμένης σκέψης. Αυτό το στυλ μάθησης χαρακτηρίζει
περισσότερο τη βασική έρευνα και τα Μαθηματικά, παρά την εφαρμοσμένη, ετσί οι
Θεωρητικοί εργάζονται κυρίως στην έρευνα ή σε τμήματα σχεδιασμού.
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Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες [Pragmatists or Convergers]
Τους αρέσει να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τη Δημιουργία Αφηρημένων
Ιδεών (AC) και τη Δοκιμασία σε Νέες Καταστάσεις (AE) (εργαστήρια, εργασία σε
πραγματικές συνθήκες, παρατηρήσεις). Συνήθως ρωτούν "Πώς αυτό μπορεί να
εφαρμοστεί στην πράξη...;". Το δυνατό τους σημείο είναι η ικανότητα πρακτικής
εφαρμογής των ιδεών. Τείνουν να είναι σχετικά μη επηρεαζόμενοι από το
συναίσθημα. Προτιμούν να ασχολούνται με καταστάσεις και αντικείμενα παρά με
άλλους ανθρώπους. Έχουν συγκεκριμένα τεχνικά ενδιαφέροντα και συχνά επιλέγουν
να ασχοληθούν με τις Φυσικές Επιστήμες. Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης της
μάθησης για άτομα αυτού του τύπου περιλαμβάνει δραστηριότητες που εξασκούν
δεξιότητες και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση. Ο καθηγητής είναι περισσότερο
βοηθός αφού ο μαθητής είναι σχετικά αυτόνομος και αυτοκαθοδηγούμενος στη
μάθηση.
Ακτιβιστές ή Διευθετητές [Activists or Αccommodators]
Τους αρέσει να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τη Συγκεκριμένη Εμπειρία (CE)
και τη Δοκιμασία σε Νέες Καταστάσεις (ΑΕ) (προσομοιώσεις, μελέτες περίπτωσης,
εργασία στο σπίτι). Τους αρέσει να "παίζουν" με τη γνώση. Η καλύτερη μαθησιακή
προσέγγιση είναι μέσω της επίλυσης προβλημάτων, εξάσκησης δεξιοτήτων,
συζητήσεων σε μικρές ομάδες και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση. Ο καθηγητής
πρέπει να είναι πρότυπο επαγγελματία και να αφήνει το μαθητευόμενο να καθορίζει
τα δικά του κριτήρια για τη σχέση μεταξύ των πραγμάτων. Το δυνατό τους σημείο
είναι να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να εκθέτουν τους εαυτούς τους σε νέες
εμπειρίες. Ονομάζονται "Διευθετητές" διότι υπερέχουν στο να προσαρμόζονται σε
ειδικές καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Επιλύουν προβλήματα
λειτουργώντας

ενστικτωδώς,

προσλαμβάνονοντας

και

χρησιμοποιώντας

πληροφορίες από άλλους. Συνήθως εργάζονται στις πωλήσεις και στο εμπόριο ή στις
επιχειρήσεις γενικότερα. Είναι άνθρωποι κοινωνικοί αλλά μερικές φορές φαίνονται
ανυπόμονοι και λειτουργούν πιεστικά.
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Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες [Reflectors or Divergers]
Τους αρέσει να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τη Συγκεκριμένη Εμπειρία (CE)
και την Παρατήρηση και Αντανάκλαση (RO) (ημερολόγια, εφημερίδες, ομάδες
καταιγισμού ιδεών - brainstorming). Θέλουν να υπάρχει άνεση χρόνου για να
σκεφτούν και να προβληματιστούν μα το θέμα που εξετάζουν. Η μαθησιακή
προσέγγιση που είναι κατάλληλη για άτομα αυτής της κατηγορίας είναι διαλέξεις στις
οποίες δίνεται αρκετός χρόνος για εσωτερικό προβληματισμό. Ο εκπαιδευτής πρέπει
να έχει δεξιότητες καθοδηγητή αλλά επίσης να δρα ως αυθεντία. Οι Αποκλίνοντες
κρίνουν την απόδοσή τους με βάση εξωτερικά κριτήρια. Το δυνατό τους σημείο είναι
η ικανότητα να φαντάζονται νέες καταστάσεις και πράγματα. Ενδιαφέρονται για τους
ανθρώπους και δρουν συναισθηματικά. Συνήθως εργάζονται ως δικηγόροι ή
διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού. Δείχνουν ενδιαφέρον για τον Πολιτισμό και έχουν
την τάση να εξειδικεύονται σε θέματα τέχνης. Αυτό το στυλ μάθησης κυρίως
χαρακτηρίζει άτομα με υπόβαθρο στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν και με τα τέσσερα στυλ
μάθησης που αναφέρθηκαν, αλλά τείνουν να προτιμούν ένα από αυτά. Το ιδανικό
περιβάλλον μάθησης περιέχει όλα τα στυλ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ως εξής:
Ο κύκλος μπορεί να ξεκινά με την εμπλοκή του μαθητή σε συγκεκριμένες
εμπειρίες και να συνεχίζει με την αντανάκλαση αυτών των εμπειριών. Ο μαθητής
ψάχνει να βρει το νόημα των νέων εμπειριών. Στη συνέχεια, ο μαθητής εφαρμόζει το
νόηματικό σχήμα που έχει αποκτήσει για να δημιουργήσει ένα λογικό συμπέρασμα,
μια αφηρημένη ιδέα για τα πράγματα. Τέλος, πειραματίζεται με παρόμοια
προβλήματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα νέες εμπειρίες. Έτσι, ο κύκλος μπορεί
να επαναληφθεί.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να είναι ευέλικτες, έτσι ώστε ο κάθε
μαθητής να αφιερώνει επιπλέον χρόνο στο προσωπικό του στυλ μάθησης.
Διευκρινίζεται ότι η έναρξη της κυκλικής σάρωσης των στυλ μάθησης μπορεί
να ξεκινά από οποιοδήποτε σημείο του κύκλου.
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Παραδείγματα εφαρμογής του LSI:
Μαθαίνω ποδήλατο
Αποκλίνοντες (Reflectors):

Σκέπτονται πώς είναι να κάνεις ποδήλατο και
παρατηρούν κάποιον άλλο που κάνει ποδήλατο.

Αφομοιωτές (Theorists):

Κατανοούν τη θεωρία της ισορροπίας και έχουν
μια ξεκάθαρη θεωρία σχετικά με τη διαδικασία
της οδήγησης ενός ποδηλάτου.

Συγκλίνοντες (Pragmatists):

Λαμβάνουν πρακτικές συμβουλές και "κόλπα"
από κάποιον ειδικό ή πρωταθλητή στο
ποδήλατο.

Διευθετητές (Activists):

Ανεβαίνουν στο ποδήλατο και επιχειρούν να
πάνε βόλτα.

Μαθαίνω ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή
Αποκλίνοντες (Reflectors):

Σκέφτονται τι ακριβώς έκανε ο εκπαιδευτής για
να λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Αφομοιωτές (Theorists):

Διαβάζουν το εγχειρίδιο χρήσης για να
καταλάβουν τι ακριβώς κάνει το πρόγραμμα.

Συγκλίνοντες (Pragmatists):

Χρησιμοποιούν την επιλογή Help (Βοήθεια) γαι
να πάρουν συμβουλές ή να μάθουν έξυπνα
κόλπα χειρισμού του προγράμματος.

Διευθετητές (Activists):

Πιάνουν το πληκτρολόγιο και ξεκινούν να
γράφουν.

Μαθαίνω να διευθύνω
Αποκλίνοντες (Reflectors):

Παρακολουθούν πώς οι άλλοι διευθύνουν.

Αφομοιωτές (Theorists):

Διαβάζουν άρθρα σχετικά με τη διεύθυνση
ομάδων.

Συγκλίνοντες (Pragmatists):

Παρατηρούν έναν ειδικό που διευθύνει μια άλλη
ομάδα.

Διευθετητές (Activists):

Χρησιμοποιούν τις δεξιότητες της ομάδας και τις
ενέργειες του καθοδηγητή για να προσεγγίσουν
τη μέθοδο με την οποία διευθύνει.
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Μαθαίνω άλγεβρα
Αποκλίνοντες (Reflectors):

Καταγράφουν τις σκέψεις του καθηγητή σχετικά
με τις αλγεβρικές εξισώσεις.

Αφομοιωτές (Theorists):

Ακούν εξηγήσεις σχετικά με το τι είναι.

Συγκλίνοντες (Pragmatists):

Ακολουθούν βήμα - βήμα μια εξίσωση.

Διευθετητές (Activists):

Εξασκούνται.

Παρατήρηση: Το μοντέλο του Kolb είναι στην πραγματικότητα δύο μοντέλα σε ένα:
α) Μια διαδικασία μάθησης τεσσάρων σταδίων:
-

παρατήρηση

-

σκέψη

-

συναίσθημα

-

πράξη

η οποία ακολουθείται από
β) την περιγραφή των τεσσάρων διαφορετικών στυλ μάθησης που χρησιμοποιούν τα
άτομα:
-

Αποκλίνοντες

-

Αφομοιωτές

-

Συγκλίνοντες

-

Διευθετητές
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Ανάλυση δυνατών σημείων σε διαδικασίες μάθησης
Διαδικασία Σκέψης
Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες [Reflectors or Divergers]

:

λιγότερο στραμμένοι στη σκέψη

Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες [Pragmatists or Convergers]

:

αφαιρετική σκέψη

Ακτιβιστές ή Διευθετητές [Activists or Αccommodators]

:

συγκεκριμένη σκέψη

Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές [Theorists or Assimilators]

:

συγκεντρώνονται

Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες [Reflectors or Divergers]

:

εξάσκηση

Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες [Pragmatists or Convergers]

:

συλλογή πληροφοριών

Ακτιβιστές ή Διευθετητές [Activists or Αccommodators]

:

ανάληψη έργων

Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές [Theorists or Assimilators]

:

οργανώνουν

Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες [Reflectors or Divergers]

:

λιγότερο ικανοί

Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες [Pragmatists or Convergers]

:

πολύ καλοί

Ακτιβιστές ή Διευθετητές [Activists or Αccommodators]

:

πολύ καλοί / ανάληψη ρίσκου

Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές [Theorists or Assimilators]

:

λιγότερο ικανοί

Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες [Reflectors or Divergers]

:

αμφιβάλλουν

Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες [Pragmatists or Convergers]

:

αντιμετώπιση με σκεπτικισμό

Ακτιβιστές ή Διευθετητές [Activists or Αccommodators]

:

την αναζητούν

Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές [Theorists or Assimilators]

:

την εκτιμούν

Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες [Reflectors or Divergers]

:

προτιμούν

Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες [Pragmatists or Convergers]

:

λιγότερο ικανοί

Ακτιβιστές ή Διευθετητές [Activists or Αccommodators]

:

ισχυρή προτίμηση

Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές [Theorists or Assimilators]

:

δεν την προτιμούν

:

ανάγκη συγκεκριμένων

Συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης

Λήψη Αποφάσεων

Εξουσία

Συνεργατική Μάθηση

Κατανόηση Συμβόλων και Συντομεύσεων
Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες [Reflectors or Divergers]

παραδειγμάτων
Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες [Pragmatists or Convergers]

:

πολύ καλοί

Ακτιβιστές ή Διευθετητές [Activists or Αccommodators]

:

καλοί

Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές [Theorists or Assimilators]

:

εξαιρετικά καλοί
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Ποιοτική Περιγραφή του τεστ LSI
Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε μια πλειάδα ερωτήσεων, κάθε μια από
τις οποίες επιδέχεται απάντηση μεταξύ δύο επιλογών (το οποίο κάνει προφανή το
διπολικό χαρακτήρα του LSI). Στο τέλος, καταμετρούνται οι απαντήσεις και με βάση
ένα πίνακα ταξινόμησης χωρίζονται σε απαντήσεις τύπου α, β, γ και δ, οι τιμές των
οποίων καταγράφονται στους ημιάξονες ενός διαγράμματος όμοιο με της εικόνας. Τα
σημεία ενώνονται και σχηματίζουν ένα τετράπλευρο, η μορφή του οποίου
προσδιορίζει το προτιμώμενο στυλ μάθησης, όπως φαίνεται στον κατάλογο.

δ

8
6

2

α

8

6

2

2

4

6

8

β

2

"Πραγματιστής"

4
6
8

γ

CONVERGER

ACCOMMODATOR

ASSIMMILATOR

DIVERGER

BALANCED
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Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης
(Multiple Intelligences Theory)

Εισαγωγή
Η Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης1 Multiple Intelligences
Theory) διατυπώθηκε το 1983 από τον

Dr. Howard

Gardner ψυχολόγο και καθηγητή στην Παιδαγωγική Σχολή
του Πανεπιστημίου του Χάρβαντ (Harvard). Η θεωρία
πολλαπλής νοημοσύνης εμπεριέχει μία κριτική στην
άποψη ότι υπάρχει μία και μόνο νοημοσύνη (ευφυϊα) με
την οποία γεννιόμαστε, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει και
την

οποία

οι

ψυχολόγοι

μπορούν

και

μετρούν.

Αμφισβητείται, δηλαδή, η νοημοσύνη που παραμένει
σταθερή και είναι μονοδιάστατη. Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης βασίζεται σε
ένα

ευρύ

φάσμα

επιστημονικών

ερευνών

(ψυχολογικών,

ανθρωπολογικών,

βιολογικών).
Ο Howard Gardner αποφαίνεται ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν έχει μία και
μοναδική μορφή, αλλά αναγνώρισε, αρχικά, επτά μορφές ανθρώπινης νοημοσύνης1
τη Γλωσσική, τη Λογικομαθηματική, τη Χωρική, την Αισθησιοκινητική, τη Μουσική, τη
Διαπροσωπική και την Ενδοπροσωπική. Στη συνέχεια αναγνώρισε άλλα δύο είδη
νοημοσύνης τη φυσιοκρατική και την υπαρξιακή και μελετά ακόμα δύο είδη, την
πνευματική και την ηθική. Στο μέλλον μπορεί να προσδιοριστούν και άλλα είδη
νοημοσύνης.
Επειδή τα είδη νοημοσύνης μπορούν να αναγνωριστούν και να ενισχυθούν η θεωρία
της πολλαπλής νοημοσύνης σχετίζεται άμεσα με τη διδασκαλία. Είναι πολύ
σημαντικό ο κάθε μαθητής να μαθαίνει με το δικό του τρόπο, αλλά και ο δάσκαλος να
διδάσκει με πολλαπλούς τρόπους. Ο δάσκαλος μελετώντας και κατανοώντας τη
θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης μπορεί να υποστηριχθεί στο έργο του.
Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Η.Gardner δεν είναι μια απλή θεωρητική
άποψη, αλλά αναγνωρίζεται στις εμπειρίες της ζωής. Όλοι μας, για παράδειγμα,

1

Frames of Mind (1983)
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αντιλαμβανόμαστε διαισθητικά τη διαφορά μεταξύ μουσικής και γλωσσικής ή χωρικής
και μαθηματικής νοημοσύνης. Όλοι μας βλέπουμε διάφορα επίπεδα ταλέντων σε
διάφορα περιεχόμενα μάθησης. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπάρχει άτομο καθολικά
έξυπνο. Στον καθένα είτε υπάρχουν, είτε όχι συγκεκριμένες μορφές γνώσης. Ο
Η.Gardner πήρε αυτή τη διαισθητική μας γνώση και την παρουσίασε με ένα σαφή,
πειστικό και προσιτό τρόπο με την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης.

Ορισμός νοημοσύνης
Νοημοσύνη κατά τον Η.Gardner είναι:
»

η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που
είναι χρήσιμα για μια ομάδα ατόμων

»

το σύνολο των ικανοτήτων μέσω των οποίων ο άνθρωπος επισημαίνει ένα
πρόβλημα και το επιλύει

»

η πιθανότητα να βρει ή να δημιουργήσει ο άνθρωπος λύση για ένα πρόβλημα
χρησιμοποιώντας συγκεντρωμένη νέα γνώση

Χαρακτηριστικά της νοημοσύνης
Προφίλ νοημοσύνης: Οι άνθρωποι διαθέτουν
όλα τα είδη νοημοσύνης, είναι χαρακτηριστικό του
ανθρώπινου είδους, όμως ο κάθε άνθρωπος
κατέχει ένα μοναδικό συνδυασμό των ειδών
νοημοσύνης,

που

ονομάζεται

προφίλ

νοημοσύνης. Δεν υπάρχουν δύο ανθρώπινα
πλάσματα - ούτε ακόμη οι απαράλλακτοι δίδυμοι
- τα οποία να έχουν το ίδιο προφίλ νοημοσύνης
(την ίδια ευφυϊα).
Το κάθε είδος νοημοσύνης δεν λειτουργεί μόνο του, αλλά ο άνθρωπος μαθαίνει,
επικοινωνεί, λύνει προβλήματα κτλ. με έντεκα τουλάχιστον τρόπους (μπορεί στο
μέλλον να προσδιοριστούν και άλλα είδη νοημοσύνης).
Εξέλιξη νοημοσύνης: Το προφίλ νοημοσύνης του κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται
από

τις

γενετικές

καταβολές

και

από

τις

συνθήκες

του

περιβάλλοντος.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η νοημοσύνη μπορεί να εξελίσσεται, κάθε άνθρωπος
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μπορεί να βελτιώσει το προφίλ της νοημοσύνης που κατέχει. Τα είδη νοημοσύνης
μπορεί να εξελίσσονται και να ενδυναμώνουν ή να αγνοούνται και να αδυνατούν.

Είδη νοημοσύνης
Λεκτική – Γλωσσική Νοημοσύνη (Verbal – Linguistic Intelligence)
Η γλωσσική νοημοσύνη δεν εμπεριέχει μόνο τους τρόπους παραγωγής της
γλώσσας, αλλά και την ευαισθησία για λεπτές αποχρώσεις, κανόνες και ρυθμούς της
γλώσσας. Εκδηλώνεται ως δεξιότητα των ανθρώπων να χρησιμοποιούν με άνεση τη
μητρική τους γλώσσα, να μπορούν να διατυπώνουν με σαφήνεια αυτό που έχουν
στο μυαλό τους και να καταλαβαίνουν αυτό που λένε οι άλλοι.
Περιεχόμενο:
»

Κατανόηση οδηγιών και σημασιών λέξεων.

»

Πειθώ για δράση.

»

Εξήγηση, διδασκαλία, μάθηση.

»

Χιούμορ.

»

Μνήμη και ανάμνηση.

»

Μετα - γλωσσική ανάλυση.

Τα παιδιά που διαθέτουν ανεπτυγμένο αυτό το είδος νοημοσύνης απολαμβάνουν το
να γράφουν, να διαβάζουν, να διηγούνται ιστορίες, να λύνουν σταυρόλεξα και να
παίζουν σκραμπλ. Σαν μαθητές/μαθήτριες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
»

Κάνουν πολλές ερωτήσεις.

»

Ευχαριστιούνται να μιλούν.

»

Κατέχουν ένα καλό λεξιλόγιο.

»

Μαθαίνουν γρήγορα ξένες γλώσσες.

»

Τους αρέσουν τα γλωσσικά παιγνίδια.

»

Τους αρέσει το διάβασμα.

»

Τους αρέσει να γράφουν.

»

Κατανοούν τη λειτουργία της γλώσσας.

»

Μπορούν να μιλούν για γλωσσικές ικανότητες και εμπειρίες.

»

Θυμούνται ονόματα, τοποθεσίες, αριθμούς και λεπτομέρειες.

»

Οι καλύτερές τους εργασίες: μυθιστορήματα, μύθοι, θρύλοι, λυρικά
ποιήματα, οδηγίες για αυτοσχέδιες εφημερίδες, περιοδικά, επιχειρηματολογία,
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συζητήσεις, ανέκδοτα, σταυρόλεξα, παιγνίδια, συναρμολόγηση λέξεων,
γλωσσικά παιγνίδια και διαγωνισμοί, διαφημίσεις.
»

Πώς μαθαίνουν καλύτερα: λέγοντας, ακούγοντας και βλέποντας τις λέξεις,
μιλώντας, γράφοντας, διαβάζοντας.

»

Όταν μεγαλώσουν θα μπορούσαν να γίνουν: μυθιστοριογράφος, ποιητής,
συγγραφέας, σεναριογράφος, ρήτορας, δάσκαλος, δικηγόρος, πολιτικός,
ηθοποιός, αφηγητής, ρήτορας, δημοσιογράφος, κωμικός, κωμωδιογράφος.

Λογική - Μαθηματική Nοημοσύνη (Logical - Mathematical Intelligence)
Λογική / μαθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να ερευνάς σχέδια, κατηγορίες και
σχέσεις με το χειρισμό αντικειμένων ή συμβόλων και να πειραματίζεσαι με έναν
ελεγχόμενο και πειθαρχημένο τρόπο. Επίσης, να αναγνωρίζεις

και να χειρίζεσαι

περιληπτικά σχέδια και σχέσεις. Ενέχει την ικανότητα επαγωγικής και απαγωγικής
λογικής.
Περιεχόμενο:
»

Αναγνώριση περιληπτικών σχεδίων.

»

Επαγωγικός και απαγωγικός συλλογισμός.

»

Οξυδέρκεια στις σχέσεις και στις συνδέσεις.

»

Εκτέλεση σύνθετων υπολογισμών.

»

Επιστημονική λογική.

Τα παιδιά που διαθέτουν ανεπτυγμένο αυτό το είδος νοημοσύνης δείχνουν
ενδιαφέρον για ταξινομήσεις, για μοντέλα σκέψης και για συσχετισμούς. Τους αρέσει
να επινοούν αριθμητικά προβλήματα, να παίζουν παιχνίδια στρατηγικής και να
κάνουν πειράματα. Τους αρέσει να ασχολούνται με τα στατιστικά αθλημάτων, και να
αναλύουν με προσοχή τα συστατικά προσωπικών ή σχολικών προβλημάτων προτού
δοκιμάσουν

συστηματικές

λύσεις.

Σαν

μαθητές/μαθήτριες

χαρακτηριστικά:
»

Τους αρέσει να λύνουν puzzles.

»

Παίζουν με τους αριθμούς και τις μετρήσεις.

»

Θέλουν να ξέρουν πώς δουλεύουν τα πράγματα.

»

Προσανατολίζονται σε δραστηριότητες ανάθεσης ρόλου.

»

Τους αρέσει η διαδικασία “αν … τότε”.
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έχουν

τα

εξής

»

Τους αρέσει η συλλογή και ταξινόμηση αντικειμένων.

»

Είναι αναλυτικοί κατά την προσέγγιση λύσης προβλήματος.

»

Είναι καλοί στα μαθηματικά, στη λογική και στη λύση προβλημάτων.

»

Οι καλύτερες εργασίες τους: προγράμματα Η/Υ, μαθηματικός έλεγχος,
σχέδια, υποθέσεις, γραφήματα, puzzle, εφευρετικές λύσεις, γραμμή του
χρόνου.

»

Μαθαίνουν καλύτερα: κατηγοριοποιώντας, ταξινομώντας, εργαζόμενοι
πάνω σε περιεκτικά σχέδια και σχέσεις.

»

Όταν

μεγαλώσουν

θα

μπορούσαν

να

γίνουν:

μαθηματικός,

προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστής, εφευρέτης, γιατρός,
αστρονόμος,

επιστήμονας,

δικηγόρος,

οικονομολόγος,

ντετέκτιβ,

μελλοντολόγος.

Χωρική – Οπτική Nοημοσύνη (Visual - Spatial Intelligence)
Νοημοσύνη χώρου είναι η ικανότητα να παρατηρείς και να χειρίζεσαι νοερά με
επιδεξιότητα μια μορφή ή ένα αντικείμενο, να παρατηρείς και να δημιουργείς τάσεις,
ισορροπίες και συνθέσεις με μια παραστατική και χωρική έκθεση. Είναι η ικανότητα
να σχηματίζεις παραστατικές / χωρικές αναπαραστάσεις του κόσμου και να τις
μεταφέρεις νοερά ή αισθητά. Εκδηλώνεται ως η ικανότητα των ανθρώπων να
αναπαριστούν εσωτερικά –στη σκέψη τους- το «χωρικό» σύμπαν αλλά

και να

προσανατολίζονται.
Περιεχόμενο:
»

Δραστική φαντασία.

»

Νοερές συλλήψεις και αναπαραστάσεις.

»

Προσανατολισμός στο χώρο.

»

Χειρισμός αναπαραστάσεων και εικόνων.

»

Γραφικές αναπαραστάσεις.

»

Αναγνώριση σχέσεων αντικειμένων και διαστημάτων.

»

Θεώρηση των πραγμάτων από διαφορετική οπτική γωνία.

Τα παιδιά που διαθέτουν ανεπτυγμένο αυτό το είδος νοημοσύνης ενδιαφέρονται για
γραφήματα, χάρτες και εικόνες, συγκροτούν τις ιδέες τους πριν τις γράψουν,
μουντζουρώνουν τις σημειώσεις τους με πολύπλοκα μοτίβα. Σκέφτονται μέσα από
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εικόνες, φωτογραφίες και σχήματα. Γοητεύονται από τα παιχνίδια-λαβύρινθους και τα
παζλ. Ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους με το να σχεδιάζουν, να κτίζουν με Lego
και να ονειροπολούν. Σαν μαθητές/μαθήτριες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
»

Τους αρέσει να τραβούν γραμμές.

»

Τους αρέσει να ξεχωρίζουν τα πράγματα.

»

Τους αρέσει να κτίζουν πράγματα (κύβους κτλ.).

»

Απολαμβάνουν τα puzzles.

»

Τους αρέσει να γράφουν άσκοπα.

»

Έχουν δυνατό μάτι για να διακρίνουν τις λεπτομέρειες.

»

Έχουν καλή αίσθηση από το μέρος στο όλο.

»

Θυμούνται τοποθεσίες από περιγραφές ή εικόνες.

»

Μπορούν να εξηγήσουν χάρτες.

»

Τους αρέσουν οι αγώνες με πυξίδα.

»

Είναι καλοί στο να φαντάζονται, να επινοούν αλλαγές- λαβύρινθους- puzzles,
να διαβάζουν χάρτες και διαγράμματα.

»

Οι καλύτερες εργασίες τους: ζωγραφιές, γλυπτά, διαγράμματα, σχέδια,
μοντέλα,

λαβύρινθοι, τοιχογραφίες, παιγνίδι συναρμολόγησης, ανθοτεχνία,

γραφήματα,

φωτογράφηση,

χάρτες,

κινούμενα

σχέδια,

συρραφές,

περιτυλίγματα, φιλμ, video.
»

Μαθαίνουν καλύτερα: παρατηρώντας, ονειροπολώντας, δουλεύοντας με
χρώματα και εικόνες.

»

Όταν μεγαλώσουν θα μπορούσαν να γίνουν: καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας,
σχεδιαστής πόλεων, εξερευνητής, τοπογράφος, ναυπηγός, μηχανικός,
καπετάνιος,

πιλότος

αεροπλάνου,

σχεδιαστής

κινουμένων

σχεδίων,

διευθυντής μουσείου ή ζωολογικού κήπου, σχεδιαστής εσωτερικού χώρου,
σκακιστής, φωτογράφος, σχεδιαστής ρούχων, ανθοκόμος, σχεδιαστής
γραφημάτων, σχεδιαστής δικτύων, γλύπτης, ζωγράφος. Για ορισμένες
επιστήμες όπως η ανατομία ή η τοπολογία η χωρική νοημοσύνη είναι
απαιτούμενο.
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Σωματική - Κιναισθητική Nοημοσύνη (Bodily - Kinesthetic Intelligence)
Η σωματική νοημοσύνη εκδηλώνεται σαν η ικανότητα των ανθρώπων να
χρησιμοποιούν το σώμα τους ή κάποια μέρη του σώματος- το χέρι, τα δάκτυλα, τον
ώμο- για να λύσουν ένα πρόβλημα ή να δημιουργήσουν κάτι. Υποκινεί το σώμα να
λύνει προβλήματα, να επινοεί νέες καταστάσεις και να μεταβιβάζει ιδέες και
συναισθήματα. Είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος εξαίρετα και
συνδυασμένα τις κινητικές δεξιότητες στα αθλήματα (εκτέλεση και επινόηση).
Περιεχόμενο:
»

Αβίαστος έλεγχος των κινήσεων.

»

Έλεγχος προσχεδιασμένων κινήσεων.

»

Επέκταση της γνώσης μέσω του σώματος.

»

Αρμονία σώματος και εγκεφάλου.

»

Μιμητικές ικανότητες.

»

Βελτίωση των λειτουργιών του σώματος.

Το περιεχόμενo αυτού του είδους της νοημοσύνης είναι επίσης ορατό σε παιδιά που
απολαμβάνουν τα παιγνίδια στην τάξη και τους σχολικούς χορούς, που προτιμούν να
παρουσιάζουν τις εργασίες τους με μοντέλα παρά με κείμενο, που ρίχνουν με
επιτυχία το τσαλακωμένο τους χαρτί μέσα στο καλάθι των αχρήστων πετώντας το
πάνω από τα κεφάλια των συμμαθητών τους. Είναι παιδιά που αποκτούν γνώση
μέσω του σώματος και των αισθήσεων. Σαν μαθητές/μαθήτριες έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
»

Έχουν καλή αίσθηση ισορροπίας.

»

Έχουν καλή αίσθηση του ρυθμού.

»

Κινούνται με χάρη.

»

Διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος.

»

Έχουν καλό συγχρονισμό ματιού – χεριού.

»

Μπορούν να λύσουν προβλήματα ενεργώντας.

»

Μπορούν να επικοινωνήσουν με χειρονομίες.

»

Από πολύ μικρή ηλικία μπορούν να χειριστούν με ελιγμούς αντικείμενα
(μπάλες, βελόνα κτλ.).

»

Έχουν καλή απόδοση στις σωματικές κινήσεις (αθλήματα, χορό, κτλ.), καθώς
και στα σχέδια.

»

Οι καλύτερες εργασίες τους: παιγνίδια, πηλός, διακοσμητικά,
γλυπτική, μίμηση, μοντέλα, εκτέλεση τραγουδιών, αφίσες.
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χορός,

»

Μαθαίνουν καλύτερα: με το άγγιγμα, με την κίνηση, με αλληλεπίδραση στο
χώρο, με τη σωματική αίσθηση.

»

Όταν μεγαλώσουν θα μπορούσαν να γίνουν: επαγγελματίας αθλητής,
ακροβάτης, ρολογάς, κοσμηματοποιός, χορογράφος, χορευτής, γυμναστής,
συνθέτης τραγουδιών, χορογράφος, χειρουργός, τορναδόρος, γλύπτης,
γραφίστας, ξυλουργός, καλλιτέχνης, ηθοποιός. Συχνά είναι επιδέξιοι σε
χειρονακτικές δραστηριότητες (π.χ ράψιμο, ξυλουργική).

Μουσική - Ρυθμική Nοημοσύνη (Musical – Rhythmic Intelligence)
Μουσική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να απολαμβάνεις, να εκτελείς και να συνθέτεις
μουσικά κομμάτια. Εμπεριέχει ευαισθησία στην κίνηση, το ρυθμό και τη χροιά του
ήχου. Εκδηλώνεται με την ικανότητα των ανθρώπων να «σκέφτονται» μέσα από τη
μουσική, να αναγνωρίζουν ήχους, να τους θυμούνται και να τους χειρίζονται. Οι
άνθρωποι που διαθέτουν υψηλή μουσική νοημοσύνη «δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη
ικανότητα να αποθηκεύουν ήχους στη μνήμη τους» μπορούν όμως να γεννούν ήχους
με τη σκέψη τους και να τους εκφράζουν. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η μουσική έχει
σχέση με ταλέντο και όχι με νοημοσύνη-ευφυΐα. «Εντάξει, ας το πούμε ταλέντο»,
απαντά ο Η.Gardner. Έτσι όμως, θα πρέπει να αφήσουμε τον «κόσμο της
νοημοσύνης» έξω από όλες τις συζητήσεις μας για τις ανθρώπινες δεξιότητες.
Περιεχόμενο:
»

Εκτίμηση της μουσικής δομής.

»

Ακουστικά και μουσικά εγκεφαλικά σχήματα και πλαίσια.

»

Ευαισθησία στους ήχους.

»

Αναγνώριση, δημιουργία και παραγωγή μελωδιών και ρυθμών.

»

Αίσθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του τόνου.

Τα παιδιά που διαθέτουν ανεπτυγμένο αυτό το είδος νοημοσύνης συχνά τραγουδούν
ή παίζουν μουσικά όργανα. Αναγνωρίζουν ήχους, τους οποίους οι άλλοι αγνοούν.
Είναι συνήθως οξυδερκείς ακροατές. Σαν μαθητές συναρπάζονται από το τραγούδι
των πουλιών έξω από το παράθυρο, και χτυπούν σύνθετους ή απλούς ρυθμούς
πάνω στα θρανία με τα μολύβια τους. Επίσης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
»

Έχουν ευαισθησία στο να τραγουδούν μοτίβα.

»

Σφυρίζουν τόνους.
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»

Χτυπούν και κουνιούνται ρυθμικά.

»

Διακρίνουν διάφορους ήχους ταυτόχρονα.

»

Έχουν καλή αίσθηση της κίνησης.

»

Κινούνται ρυθμικά.

»

Αντιλαμβάνονται διαφορές σε μουσικά και ρυθμικά κομμάτια.

»

Θυμούνται τόνους και ηχητικά μοτίβα.

»

Αναζητούν και απολαμβάνουν μουσικές εμπειρίες.

»

Παίζουν με τους ήχους.

»

Μπορούν εύκολα να μαθαίνουν τραγούδια, να θυμούνται μελωδίες, να
επισημαίνουν κινήσεις και να κρατούν το χρόνο.

»

Οι καλύτερες εργασίες τους: τραγούδι, σκοποί

»

Μαθαίνουν καλύτερα με: ρυθμούς, μελωδία, μουσική, παίζοντας μουσικό
όργανο, επινοώντας τραγούδια και τόνους.

»

Όταν μεγαλώσουν θα μπορούσαν να γίνουν: παραγωγός τραγουδιών,
συνθέτης, χειριστής κώδικα μορς, μέλος ορχήστρας, μουσικός,

μαέστρος,

κατασκευαστής μουσικών οργάνων, κριτικός, τραγουδιστής, οργανοπαίχτης.

Ενδοπροσωπική Nοημοσύνη (Intrapersonal Intelligence)
Είναι η ικανότητα για κατανόηση των βαθύτερων αισθημάτων, επιθυμιών και ιδεών
του εαυτού. Αποτελεί ικανότητα προσωπικής γνώσης που στρέφεται προς τον εαυτό.
Εκδηλώνεται με την ικανότητα να κατανοείς τον εαυτό σου, να ξέρεις ποιος είσαι, τι
μπορείς να κάνεις, πώς θα αντιδράσεις σε δύσκολες καταστάσεις και ποια πράγματα
πρέπει να αποφεύγεις. Αναφερόμαστε στους ανθρώπους με

αυτογνωσία.

Είναι

εκείνοι που έχουν επίγνωση των ορίων τους, ξέρουν καλά τι δεν μπορούν να κάνουν,
ξέρουν καλά που πρέπει να ζητήσουν βοήθεια όποτε τη χρειαστούν. Αν και είναι
πολύ δύσκολο να εντοπιστεί το περιεχόμενο και σε ποιο βαθμό κάποιος κατέχει αυτό
τον τύπο νοημοσύνης, μπορούν να διατυπωθούν κάποιες ενδείξεις: έχουν
αναπτυγμένο αυτόν τον τύπο νοημοσύνης όσοι αξιοποιούν και εμπλέκουν
αποτελεσματικά όλα τα άλλα είδη νοημοσύνης, γνωρίζουν τις αδυναμίες τους και
είναι προσεχτικοί στις αποφάσεις και στις επιλογές τους.
Περιεχόμενο:
»

Αυτοσυγκέντρωση.

»

Επιμέλεια, προσοχή.
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»

Μεταγνωστική ικανότητα.

»

Κατανόηση διαφορετικών αισθημάτων και ανάλογη συμπεριφορά.

»

Υπερατομική αίσθηση του εαυτού.

»

Υψηλή μεθοδικότητα στη σκέψη και στη λογική.

Παιδιά που διαθέτουν ανεπτυγμένο αυτό τον τύπο νοημοσύνης μπορεί και να είναι
συνεσταλμένα. Έχουν επίγνωση των συναισθημάτων τους και είναι ικανά να
αυτενεργούν. Σαν μαθητές/μαθήτριες διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:
»

Μπορούν να εκφράσουν ισχυρές επιθυμίες ή απαρέσκειες ή ιδιαίτερες
πράξεις μου.

»

Μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αισθήματά τους.

»

Κατανοούν τις δυνάμεις και αδυναμίες τους.

»

Εμπιστεύονται τις ικανότητές τους.

»

Διαμορφώνουν συγκεκριμένους στόχους.

»

Εργάζονται με βάση την επιθυμία.

»

Κατανοούν τον εαυτό τους και εστιάζονται στα εσωτερικά τους αισθήματα και
προσδοκίες.

»

Ακολουθούν το ένστικτό τους.

»

Προσπαθούν να επιδιώξουν τα ενδιαφέροντά τους και τους στόχους τους.

»

Φαίνονται ιδιόρρυθμοι τύποι.

»

Τους

αρέσει

να

γράφουν

προσωπικά

ποιήματα,

ημερολόγιο

και

αυτοβιογραφία.
»

Μαθαίνουν καλύτερα: εργαζόμενος μόνος, με ατομική μελέτη, με το δικό του
ρυθμό, κατέχοντας το δικό του χρόνο.

»

Όταν μεγαλώσουν, θα μπορούσαν να γίνουν: ποιητής, αυτοβιογράφος,
συγγραφέας, καλλιτέχνης, σύμβουλος, ψυχολόγος, πνευματιστής, φιλόσοφος,
εργαζόμενος κάπου όπου θα ετοιμάζω ημερήσια προγράμματα.

Διαπροσωπική Nοημοσύνη (Interpersonal Intelligence)
Διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνεις τους άλλους
ανθρώπους, να επισημαίνεις τους σκοπούς, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά τους και
να δουλεύεις μαζί τους αποτελεσματικά. Εκδηλώνεται σαν η ικανότητα να κατανοείς
τους άλλους.

Κάθε άνθρωπος που έχει δοσοληψίες με ανθρώπους πρέπει να

διαθέτει κάποια ευφυΐα διαπροσωπική. Δάσκαλοι, γονείς, πολιτικοί, ψυχολόγοι και
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πωλητές βασίζονται στη διαπροσωπική νοημοσύνη για να ολοκληρώσουν την
εργασία τους.
Περιεχόμενο:
»

Αποτελεσματική προφορική και μη επικοινωνία.

»

Επισήμανση και ανάλυση των διαφορών μεταξύ των άλλων.

»

Προσωπικός σύμβουλος.

»

Ευαισθησία στις διαθέσεις, κίνητρα, συναισθήματα και ψυχοσύνθεση των
άλλων.

»

Συνεργατική δουλειά σε ομάδες.

»

Ικανότητα διάκρισης των σημαντικών ενδιαφερόντων και συμπεριφορών των
άλλων.

»

Δημιουργία και διατήρηση συνεργασίας.

Τα παιδιά που διαθέτουν ανεπτυγμένο αυτό το είδος νοημοσύνης συνήθως είναι
αρχηγοί ανάμεσα σε εφάμιλλους συνομηλίκους. Μπορούν και επικοινωνούν και
δείχνουν να ενδιαφέρονται για τα αισθήματα και για τα κίνητρα των άλλων. Οι
μαθητές αναπτύσσουν σταδιακά τη διαπροσωπική νοημοσύνη όταν προοδεύουν σε
μικρές ομάδες εργασίας, όταν επισημαίνουν και αντιδρούν στις διαθέσεις των φίλων
τους και συμμαθητών τους, και όταν πείθουν διακριτικά το δάσκαλό τους για
παράταση χρόνου ώστε να τελειώσουν την κατ΄οίκον εργασία. Συνήθως μαθητές και
μαθήτριες με ανεπτυγμένο αυτό το είδος νοημοσύνης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
»

Επιδεικνύουν συμπάθεια για τους άλλους.

»

Τους θαυμάζουν οι παρέες τους.

»

Αναπτύσσουν σχέσεις με συνομηλίκους και ενηλίκους.

»

Παρουσιάζουν ικανότητες για αρχηγία.

»

Εργάζονται αποτελεσματικά σε συνεργασία με άλλους.

»

Είναι ευαίσθητοι στα συναισθήματα των άλλων.

»

Ενεργούν ως διαμεσολαβητέςς ή σύμβουλοι των άλλων.

»

Είναι καλοί στο να καταλαβαίνουν τους ανθρώπους.

»

Είναι καλοί στα οργανωτικά, στην επικοινωνία και στον επιδέξιο «χειρισμό»
ανθρώπων.

»

Οι καλύτερες εργασίες τους: ομαδική εργασία (π.χ. δράσεις, σύλλογοι,
υποκίνηση ανθρώπων, παιγνίδια, προφορικές αποφάσεις, διάλογος κτλ.).

»

Μαθαίνουν καλύτερα: διαμοιράζοντας ένα έργο με άλλους, συγκρίνοντας,
συσχετίζοντας, με συνεργασία, με συνέντευξη.
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»

Όταν μεγαλώσω θα μπορούσαν να γίνουν: εκπαιδευτικός, γιατρός, να
ασχοληθούν με τα κοινά και την κοινωνιολογία, σε τμήμα υποδοχής,
πωλητής, επιχειρηματίας, σε τμήμα κατάθεσης παραπόνων, πολιτικός,
νοσοκόμος, σύμβουλος, στέλεχος/ διευθυντής, ιερέας, ανθρωπολόγος,
ξεναγός.
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Συναισθηματική Nοημοσύνη (Emotional Intelligence)
Τα δύο προηγούμενα είδη νοημοσύνης, δηλαδή η Ενδοπροσωπική και η
Διαπροσωπική

νοημοσύνης

συνθέτουν

την

έννοια

της

Συναισθηματικής

Νοημοσύνης.
Η ρήση του Σωκράτη «γνώθι σαυτόν», εκφράζει ακριβώς το θεμέλιο λίθο της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης: ν’ αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματά σου.
Επιχειρώντας να ορίσουμε το περιεχόμενο αυτού του είδους νοημοσύνης
(συναισθηματική) θα πρέπει να απαντήσουμε στην ερώτηση: Πόσο έξυπνα μπορεί
να είναι τα συναισθήματα; Η ακαδημαïκή ευφυïα δεν έχει και πολύ σχέση με τη
συναισθηματική ζωή. Άνθρωποι με υψηλό δείκτη νοημοσύνης μπορεί να χειρίζονται
εντυπωσιακά άστοχα την προσωπική τους ζωή. Το συναισθηματικό ταλέντο είναι μια
μετα-ικανότητα που καθορίζει πόσο καλά μπορούμε να χειριστούμε οποιαδήποτε
ικανότητα διαθέτουμε.
Καίριες συναισθηματικές ικανότητες μπορούν να διδαχθούν και να βελτιωθούν στα
παιδιά. Στόχος γονέων και δασκάλων πρέπει να είναι η διάπλαση «συναισθηματικά
ευφυών» παιδιών, που θα είναι σε θέση να κατανοούν καλύτερα τους ανθρώπους
και τον κόσμο των συναισθημάτων και θα μπορούν να ρυθμίζουν ανά πάσα στιγμή
τις συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις.
Ο

Πίτερ

Σάλοβι, ψυχολόγος από

το

Γέηλ,

δίνει τα χαρακτηριστικά της

Συναισθηματικής Νοημοσύνης: α) Γνώση των συναισθημάτων μας β) Έλεγχος των
συναισθημάτων γ) Εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας δ) Αναγνώριση των
συναισθημάτων των άλλων και ε) Χειρισμός των διαπροσωπικών σχέσεων. Φυσικά,
οι άνθρωποι διαφέρουν ως προς τις ικανότητές τους. Για παράδειγμα, μερικοί από
μας μπορεί να είμαστε πολύ επιδέξιοι στο να χειριζόμαστε το άγχος μας, αλλά
συγκριτικά

ανεπίδεκτοι

στο

να

κατευνάσουμε

τη

δυστυχία

του

άλλου.

Καταλαβαίνουμε πως κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύει
ένα σύνολο συμπεριφορών και αντιδράσεων που, με τη σωστή προσπάθεια,
μπορούν να βελτιώνονται αδιάκοπα.
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Φυσιοκρατική Nοημοσύνη (Naturalist Intelligence)
Αυτό το είδος νοημοσύνης χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα
να αναγνωρίζουν τους ζωντανούς οργανισμούς και είναι ευαίσθητοι στα ερεθίσματα
του φυσικού κόσμου, στα σύννεφα, στους βραχώδεις σχηματισμούς, στα λιβάδια. Η
νοημοσύνης αυτή ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης,
τότε που ο άνθρωπος λειτουργούσε ως κυνηγός και συλλέκτης. Εξακολουθεί να έχει
παίζει σημαντικό ρόλο για ανθρώπους όπως οι βοτανολόγοι και οι μάγειροι.

Υπαρξιακή Nοημοσύνη (Existentialist Intelligence)
Σαν υπαρξιακή νοημοσύνη χαρακτηρίζεται η ευαισθησία και η ικανότητα να
αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη ύπαρξη όπως: ποιό
είναι το νοήμα της ζωής;, γιατί πεθαίνουμε; κ.ά.

Πνευματική Nοημοσύνη (Spiritual Intelligence)
Η πνευματική νοημοσύνη υπήρξε

πρόδρομος της υπαρξιακής νοημοσύνης και

εκδηλώνεται σαν η ικανότητα κατανόησης των κοσμικών και υπέρτατων αληθειών.

Ηθική Nοημοσύνη (Μoral Ιntelligence)
Η ηθική νοημοσύνη κατά τον Η.Gardner “έχει σχέση με εκείνους τους κανόνες, τις
συμπεριφορές και τις τοποθετήσεις που κυβερνούν την ιερότητα της ζωής

–

ειδικότερα, τον ιερό χαρακτήρα της ανθρώπινης ζωής και, σε πολλές περιπτώσεις,
την ιερότητα οποιωνδήποτε άλλων ζωντανών πλασμάτων και του κόσμου που
κατοικούν".
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Ερωτηματολόγια Πολλαπλής Νοημοσύνης
(Multiple Intelligence Inventory)
Για τον προσδιορισμό του προφίλ νοημοσύνης, που ορίζεται στη θεωρία πολλαπλής
νοημοσύνης, υπάρχουν αρκετά ερωτηματολόγια (Multiple Intelligence Inventory) στο
διαδίκτυο. Πριν από την επαγγελματική χρήση (π.χ. στη σχολική τάξη) οποιουδήποτε
από αυτά, πρέπει να ελεχθεί με μεγάλη προσοχή η αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν on-line ερωτηματολόγια πολλών ερωτήσεων,
συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και γίνεται αυτόματα η επεξεργασία τους και η
παραγωγή των αποτελεσμάτων. Επίσης υπάρχουν ερωτηματολόγια με λίγες
ερωτήσεις, που μπορεί να εκτυπωθούν και η συμπλήρωση και επεξεργασία τους να
είναι έντυπη .

1.

Ερωτηματολόγια με λίγες ερωτήσεις (έντυπη μορφή)
http://surfaquarium.com/inventory.htm
Multiple Intelligences Inventory
 1999 Walter McKenzie, The One and Only Surfaquarium

Note: This is not a test - it is a snapshot in time of an individual's perceived MI preferences.
Looking for a picture based inventory for non-readers? Or an Excel-based inventory that automatically
completes your MI profile for you? Walter's first book offers both on CD ROM! Click here!
Part I
Complete each section by placing a “1” next to each statement you feel accurately describes you. If you
do not identify with a statement, leave the space provided blank. Then total the column in each section.
Section 1
_____
I enjoy categorizing things by common traits
_____
Ecological issues are important to me
_____
Hiking and camping are enjoyable activities
_____
I enjoy working on a garden
_____
I believe preserving our National Parks is important
_____
Putting things in hierarchies makes sense to me
_____
Animals are important in my life
_____
My home has a recycling system in place
_____
I enjoy studying biology, botany and/or zoology
_____
I spend a great deal of time outdoors
_____

TOTAL for Section 1

Section 2
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I easily pick up on patterns
I focus in on noise and sounds
Moving to a beat is easy for me
I’ve always been interested in playing an instrument
The cadence of poetry intrigues me
I remember things by putting them in a rhyme
Concentration is difficult while listening to a radio or television
I enjoy many kinds of music
Musicals are more interesting than dramatic plays
Remembering song lyrics is easy for me

_____

TOTAL for Section 2
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Section 3
_____
I keep my things neat and orderly
_____
Step-by-step directions are a big help
_____
Solving problems comes easily to me
_____
I get easily frustrated with disorganized people
_____
I can complete calculations quickly in my head
_____
Puzzles requiring reasoning are fun
_____
I can’t begin an assignment until all my questions are answered
_____
Structure helps me be successful
_____
I find working on a computer spreadsheet or database rewarding
_____
Things have to make sense to me or I am dissatisfied
_____

TOTAL for Section 3

Section 4
_____
It is important to see my role in the “big picture” of things
_____
I enjoy discussing questions about life
_____
Religion is important to me
_____
I enjoy viewing art masterpieces
_____
Relaxation and meditation exercises are rewarding
_____
I like visiting breathtaking sites in nature
_____
I enjoy reading ancient and modern philosophers
_____
Learning new things is easier when I understand their value
_____
I wonder if there are other forms of intelligent life in the universe
_____
Studying history and ancient culture helps give me perspective
_____ TOTAL for Section 4
Section 5
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I learn best interacting with others
The more the merrier
Study groups are very productive for me
I enjoy chat rooms
Participating in politics is important
Television and radio talk shows are enjoyable
I am a “team player”
I dislike working alone
Clubs and extracurricular activities are fun
I pay attention to social issues and causes

_____ TOTAL for Section 5
Section 6
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I enjoy making things with my hands
Sitting still for long periods of time is difficult for me
I enjoy outdoor games and sports
I value non-verbal communication such as sign language
A fit body is important for a fit mind
Arts and crafts are enjoyable pastimes
Expression through dance is beautiful
I like working with tools
I live an active lifestyle
I learn by doing

_____ TOTAL for Section 6

Section 7
_____
_____
_____
_____
_____

I enjoy reading all kinds of materials
Taking notes helps me remember and understand
I faithfully contact friends through letters and/or e-mail
It is easy for me to explain my ideas to others
I keep a journal
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_____
_____
_____
_____
_____

Word puzzles like crosswords and jumbles are fun
I write for pleasure
I enjoy playing with words like puns, anagrams and spoonerisms
Foreign languages interest me
Debates and public speaking are activities I like to participate in

_____ TOTAL for Section 7
Section 8
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I am keenly aware of my moral beliefs
I learn best when I have an emotional attachment to the subject
Fairness is important to me
My attitude effects how I learn
Social justice issues concern me
Working alone can be just as productive as working in a group
I need to know why I should do something before I agree to do it
When I believe in something I will give 100% effort to it
I like to be involved in causes that help others
I am willing to protest or sign a petition to right a wrong

_____ TOTAL for Section 8
Section 9
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

I can imagine ideas in my mind
Rearranging a room is fun for me
I enjoy creating art using varied media
I remember well using graphic organizers
Performance art can be very gratifying
Spreadsheets are great for making charts, graphs and tables
Three dimensional puzzles bring me much enjoyment
Music videos are very stimulating
I can recall things in mental pictures
I am good at reading maps and blueprints

_____ TOTAL for Section 9

Part II
Now carry forward your total from each section and multiply by 10 below:
Section

Total Forward
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Multiply

Score
X10
X10
X10
X10
X10
X10
X10
X10
X10

Part III
Plot your scores on the bar graph
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http://www.ldrc.ca/projects/miinventory/mitest.html
What are my Learning Strengths?
Research shows that all human beings have at least eight different types of intelligence. Depending on
your background and age, some intelligences are more developed than others. This activity will help you
find out what your strengths are. Knowing this, you can work to strengthen the other intelligences that
you do not use as often.
Verbal/Linguistic Intelligence
___I enjoy telling stories and jokes
___I have a good memory for trivia
___I enjoy word games (e.g. Scrabble &
puzzles)
___I read books just for fun
___I am a good speller (most of the time)
___In an argument I tend to use putdowns or sarcasm
___I like talking and writing about my
ideas
___If I have to memorize something I
create a rhyme or saying to help me
remember
___If something breaks and won't work, I
read the instruction book first
___For a group presentation I prefer to
do the writing and library research

Logical/Mathematical Intelligence
___I really enjoy my math class
___I like logical math puzzles or brain
teasers
___I find solving math problems to be fun
___If I have to memorize something I
tend to place events in a logical order
___I like to find out how things work
___I enjoy computer and any math
games
___I love playing chess, checkers or
Monopoly
___In an argument, I try to find a fair and
logical solution
___If something breaks and won't work, I
look at the pieces and try to figure out
how it works
___For a group presentation I prefer to
create the charts and graphs
Visual/Spatial Intelligence
Bodily/Kinesthetic Intelligence
___I prefer a map to written directions
___My favourite class is gym since I like
___I daydream a lot
sports
___I enjoy hobbies such as photography ___I enjoy activities such as
___I like to draw and create
woodworking, sewing and building
___If I have to memorize something I
models
draw a diagram to help me remember ___When looking at things, I like
___I like to doodle on paper whenever I
touching them
can
___I have trouble sitting still for any
___In a magazine, I prefer looking at the
length of time
pictures rather than reading the text ___I use a lot of body movements when
___In an argument I try to keep my
talking
distance, keep silent or visualize
___If I have to memorize something I
some solution
write it out a number of times until I
___If something breaks and won't work I
know it
tend to study the diagram of how it
___I tend to tap my fingers or play with
works
my pencil during class
___For a group presentation I prefer to ___In a argument I tend to strike out and
draw all the pictures
hit or run away
___If something breaks and won't work I
tend to play with the pieces to try to
fit them together
___For a group presentation I prefer to
move the props around, hold things
up or build a model
Musical/Rhythmic Intelligence
Interpersonal Intelligence
___I enjoy listening to CD's and the radio ___I get along well with others
___I tend to hum to myself when working ___I like to belong to clubs and
___I like to sing
organizations
___I play a musical instrument quite well ___I have several very close friends
___I like to have music playing when
___I like helping teach other students
doing homework or studying
___I like working with others in groups
___If I have to memorize something I try ___Friends ask my advice because I
to create a rhyme about the event
seem to be a natural leader
___I an argument I tend to shout or
___If I have to memorize something I ask
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punch or move in some sort of
rhythm
___I can remember the melodies of
many songs
___If something breaks and won't work I
tend to tap my fingers to a beat while
I figure it out
___For a group presentation I prefer to
put new words to a popular tune or
use music
Intrapersonal Intelligence
___I like to work alone without anyone
bothering me
___I like to keep a diary
___I like myself (most of the time)
___I don't like crowds
___I know what I am good at and what I
am weak at
___I find that I am strong-willed,
independent and don't follow the
crowd
___If I have to memorize something I
tend to close my eyes and feel the
situation
___In an argument I will usually walk
away until I calm down
___If something breaks and won't work, I
wonder if it's worth fixing up
___For a group presentation I like to
contribute something that is uniquely
mine, often based on how I feel

someone to quiz me to see if I know
it
___In an argument I tend ask a friend or
some person in authority for help
___If something breaks and won't work I
try to find someone who can help me
___For a group presentation I like to help
organize the group's efforts

Naturalist Intelligence
___I am keenly aware of my
surroundings and of what goes on
around me
___I love to go walking in the woods and
looking at the trees and flowers
___I enjoy gardening
___I like to collect things (e.g., rocks,
sports cards, stamps, etc)
___As an adult, I think I would like to get
away from the city and enjoy nature
___If I have to memorize something, I
tend to organize it into categories
___I enjoy learning the names of living
things in our environment, such as
flowers and trees
___In an argument I tend to compare my
opponent to someone or something I
have read or heard about and react
accordingly
___If something breaks down, I look
around me to try and see what I can
find to fix the problem
___For a group presentation I prefer to
organize and classify the information
into categories so it makes sense
TOTAL SCORE
_______Verbal/Linguistic
_______Musical/Rhythmic
_______Logical/Mathematical
_______Interpersonal
_______Visual/Spatial
_______Intrapersonal
_______Bodily/Kinesthetic
_______Naturalist
J. Ivanco, 1998
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2.

On-line Ερωτηματολόγια (ηλεκτρονική συμπλήρωση)

http://www.ldrc.ca/projects/miinventory/miinventory.php

42

Πολλαπλή Νοημοσύνη και Διδασκαλία
Όπως αναφέρθηκε δύο είναι οι βασικές θέσεις της θεωρίας πολλαπλής νοημοσύνης:
Πρώτον, ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν τα είδη νοημοσύνης που αναφέρονται στη
θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης. Δεύτερον, ότι εξαιτίας γενετικών καταβολών και του
περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι, που να έχουν το ίδιο προφίλ
νοημοσύνης επειδή οι εμπειρίες τους είναι διαφορετικές (η νοημοσύνη εξελίσσεται).
Αυτές οι θέσεις μας μετακινούν από την επιστήμη στην εκπαίδευση. Αν όλοι
διαθέτουμε διαφορετικά είδη νοημοσύνης, τότε έχουμε κάποια επιλογή και
περισσότερες πιθανότητες στη μάθηση και στην κατανόηση. Στα σχολεία έχουμε δύο
επιλογές: πρώτον να αγνοήσουμε αυτές τις διαφορές και να διδάσκουμε τον καθένα
με το ίδιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με την ίδια μέθοδο και να τον αξιολογούμε με τον
ίδιο τρόπο. Δεύτερον, να πούμε και να δούμε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν με
διαφορετικό τρόπο, έχουν διαφορετικές νοητικές δυνατότητες και αδυναμίες, και να
λάβουμε αυτά υπόψη στο πώς θα διδάξουμε και στο πώς θα αξιολογήσουμε.
Αυτή η πολλαπλή προσέγγιση της διδασκαλίας βασίζεται στη βαθιά αίσθηση για
κοινωνική δικαιοσύνη και στην πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν
ευκαιρίες για να πετύχουν με το δικό τους τρόπο. Η θεωρία για την πολλαπλή
νοημοσύνη φαίνεται να είναι η καλύτερη απάντηση στην κοινωνική αδικία.
Εξασφαλίζει ένα πλαίσιο δράσης στο οποίο μπορούν να επεκταθούν τα ταλαντούχα
και προικισμένα παιδιά, καθώς και αυτά που χρειάζονται κάποιου είδους υποστήριξη.
Ο κοινός σκοπός είναι να αναπτύξει κάθε μαθητής τη μέγιστη ικανότητά του. Η
πολλαπλή νοημοσύνη παρέχει το πλαίσιο, το οποίο θα του εξασφαλίσει κάτι τέτοιο
και το οποίο θα υποστηριχτεί από την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος.
Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης υποστηρίζει τη μάθηση που αποβλέπει στην
κατανόηση. Οι μαθητές να λαμβάνουν την πληροφορία (νέα γνώση) και να είναι σε
θέση να τη μεταφέρουν και να τη χρησιμοποιήσουν σε νέες καταστάσεις.
Η πολλαπλή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο της διδασκαλίας, δεν είναι ο σκοπός της,
ο δάσκαλος αποφασίζει τι θα διδάξει, μπορεί όμως να προσεγγίσει και να
παρουσιάσει το

θέμα

της

χρησιμοποιήσει μουσική,

διδασκαλίας με

συνεργατική

πολλούς

τρόπους, μπορεί

μάθηση, ζωγραφική,

παιχνίδι

να

ρόλων,

πολυμέσα, δραστηριότητες πεδίου, κ.ά. Στόχος του δασκάλου πρέπει να είναι η
δραστηριοποίηση και η ενδυνάμωση στο μαθητή διαφορετικών είδων νοημοσύνης.
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Αν, για παράδειγμα, ο δάσκαλος θέλει να διδάξει στο μάθημα της ιστορίας, τον
ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, μπορεί να το κάνει με πολλούς τρόπους: με αφήγηση των
πληροφοριών

που

υπάρχουν

στο

σχετικό

βιβλίο

(γλωσσική

νοημοσύνη),

παρουσιάζοντας στην τάξη το έργο του Picasso Guernica (χωρική νοημοσύνη),
χρησιμοποιώντας

τραγούδια

της

εποχής

του

εμφυλίου

πολέμου

(μουσική

νοημοσύνη) κ.ά. Πετυχαίνοντας με αυτό τρόπο την κινητοποίηση και κατανόηση του
θέματος από περισσότερους μαθητές.

Η θεωρία είναι εναντίον της υπάρχουσας κατάστασης και τάσης στα σχολεία, που
βασίζεται συνήθως στη γλωσσική και τη μαθηματική νοημοσύνη και ως εκ τούτου
εξασφαλίζεται συμμετοχή, σχολική επιτυχία και αυτοπεποίθηση στους μαθητές που
έχουν αναπτυγμένα αυτά τα δύο είδη νοημοσύνης. Όμως υπάρχουν μαθητές, οι
οποίοι δεν έχουν ανεπτυγμένους αυτούς τους τύπους νοημοσύνης, αυτοί οι μαθητές
έχουν τρεις επιλογές: πρώτον, να εγκαταλείψουν, δεύτερον να καλλιεργήσουν τα δύο
αυτά είδη νοημοσύνης (και αν τα καταφέρουν πολύ ωραία) και τρίτον, να μάθουν με
άλλο τρόπο.
Πολλοί από αυτούς τους μαθητές χαρακτηρίζονται σαν «μαθησιακά αδύνατοι» ή σαν
μαθητές

με

«μαθησιακές

δυσκολίες»

με

αποτέλεσμα

να

μειώνεται

το

αυτοσυναίσθημά τους και να νιώθουν ότι όπως στο σχολείο, το ίδιο θα «πετύχουν»
και στη ζωή.
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Πολλαπλή Νοημοσύνη και Σχεδιασμός Διδασκαλίας
Πως να διδάξεις και να μάθεις με διαφορετικούς τρόπους
Η διδασκαλία στο σημερινό σχολείο βασίζεται συνήθως στη γλωσσική και τη
μαθηματική νοημοσύνη, άραγε θα μπορούσε να σχεδιαστεί η διδασκαλία ενός
μαθήματος έτσι ώστε να απευθύνεται σε όλα τα είδη νοημοσύνης;
Ο Dr. Thomas Armstrong2 προτείνει στο δάσκαλο, που θέλει να σχεδιάσει ένα θέμα
διδασκαλίας με τη χρήση της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, να ακολουθήσει
την εξής διαδικασία του οπτικού – φραστικού καταιγισμού ιδεών (Spatial-Linguistic
Brainstorming). Να σχεδιάσει ένα κύκλο, στο εσωτερικό του οποίου θα γράψει το
διδακτικό στόχο, στη συνέχεια γύρω από τον κύκλο και ξεκινώντας από αυτόν θα
σχεδιάσει γραμμές, η κάθε μια από τις οποίες θα συμβολίζει ένα διαφορετικό είδος
νοημοσύνης. Στο τέλος κάθε γραμμής να σημειώσει τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να διδάξει το θέμα της διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της
νοημοσύνης που συμβολίζει η γραμμή. Το σχήμα που φτιάχνεται σύμφωνα με τον
οπτικό – φραστικό καταιγισμό ιδεών μοιάζει με το παρακάτω:

ΥΣ
Φ
ΙΟ
ΚΡ
ΑΤ
Η
ΙΚ

Μ

Διδακτικός
στόχος

ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η

Κ
ΤΙ
Η

Ο
ΠΡ

Κ
ΠΙ

ΚΗ
ΤΙ

Π
Ο

Α
ΔΙ

ΣΩ

Α
ΗΜ
ΑΘ

Βέβαια αυτού του είδους ο καταγισμός ιδεών ταιριάζει σε ένα δάσκαλο, που έχει
ανεπτυγμένη τη χωρική νοημοσύνη, κάποιος όμως με ανεπτυγμένη τη γλωσσική
νοημοσύνη θα εύρισκε πιο εύκολο θα γράψει αναλυτικά τις ιδεές του με τη μορφή
2

www.thomasarmstrong.com
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έκθεσης, για κάποιον με ανεπτυγμένη τη διαπροσωπική νοημοσύνη ίσως να ήταν
ευκολότερο να κάνει μια συζήτηση με άλλους δασκάλους κ.ά.
Τίθεται λοιπόν το θέμα μήπως ο δάσκαλος πριν χρησιμοποιήσει τη θεωρία της
πολλαπλής νοημοσύνης στη διδασκαλία, θα ήταν χρήσιμο να ερευνήσει και να
εντοπίσει το δικό του προφίλ νοημοσύνης.
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E-Learning Lesson Planner 3
Δύο αυστραλοί σύμβουλοι εκπαίδευσης ο Eric Frangenheim (www.headfirst.com.au)
και ο Tony Ryan (www.rodineducation.com.au) σχεδίασαν και δημιούργησαν ένα
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το Xpata Lesson Planner, που παρουσιάζεται
στη συνέχεια.

Το Lesson Planner βοηθά το δάσκαλο στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και
δομημένου σχεδίου μαθήματος. Συνδυάζει τις θεωρίες μάθησης, της πολλαπλής
νοημοσύνης του Gardner και της ταξονομίας του Bloom, παρέχοντας 56 στρατηγικές
3

www.xpata.com (γενικά, free trial, παραδείγματα)
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διδασκαλίας και πάνω από 400 εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί

σε

οποιοδήποτε

εκπαιδευτικό

σύστημα,

στην

Αυστραλία

χρησιμοποιείται από τέσσερα πανεπιστήμια (τρία στο Queensland και από το
Northern Territory University) και από 430 σχολεία. Ενδιαφέρον δε έχει εκδηλωθεί
και από σχολεία της Μαλαισίας. Επίσης παρέχει ένα σύστημα, μέσω του οποίου οι
δάσκαλοι μπορούν να επικοινωνούν και ανταλλάσουν πληροφορίες.
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2002 στην Κουάλα Λουμπούρ το Lesson Planner πήρε την
πρώτη θέση στο διαγωνισμό

“The International Asia Pacific ICT Awards for

Education”, στον οποίο συμμετείχαν 11 χώρες με 900 προϊόντα από όλο τον κόσμο.
Στην συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας, που στην πρώτη γραμμή (γραμμή
επικεφαλίδων) γράφονται οι τύποι νοημοσύνης της θεωρίας πολλαπλής νοημοσύνης
του H.Gardner και στην πρώτη στήλη τα στάδια της μάθησης σύμφωνα με την
ταξονομία του Bloom. Ο συνδυασμός αυτών των δύο θεωρίων παράγει τα κελιά του
πίνακα, τα οποία συμπληρώνονται από τις στρατηγικές μάθησης και τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Παρουσιάζεται ένα μικρό τμήμα του πίνακα (ακολουθεί και το σύνολο του πίνακα)
Verbal/Linguistic

Remember
(to recall
/name/define









Logical/Math

Make a list of . . .
Write 10 facts about …
What is the meaning of …
Write in your own words …
Make a basic summary on .
List attributes of …
What is true/false about …

 How many …
 Make a facts chart on …
 Construct a time line from a time line
from the given information to show …
 Use logical steps to explain ..
 Look for patterns…
 Write the formula for …

Παρατηρούμε ότι για το στάδιο της ανάκλησης παλαιότερης γνώσης (Remember),
όταν το μάθημα απευθύνεται στην λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη του μαθητή
καταλληλότερες στρατηγικές μάθησης και δραστηριότητες είναι να γράψει ο μαθητής
μια λίστα, μια έκθεση, μια σειρά ιδιοτήτων κ.ά.
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MBTI
(Myers – Briggs Type Indicator)

Εισαγωγή
Ο δείκτης - ερωτηματολόγιο ΜΒΤΙ (Myers-Briggs Type Indicator)4
δημιουργήθηκε ως εφαρμογή της θεωρίας των ψυχολογικών τύπων
του C.G.Jung που διατυπώθηκε τη δεκαετία του ΄20. Η θεωρία
αναφέρεται στην διαφορετική συμπεριφορά που έχει κάθε ανθρώπος
Carl G. Jung
(1875 - 1961)

και η οποία δεν είναι τυχαία αλλά σχετίζεται με τον τρόπο που ο
καθένας χρησιμοποιεί την αντίληψη (perception) και την κρίση
(judgment).

Η αντίληψη περιλαμβάνει τον τρόπο, που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα πράγματα,
τους ανθρώπους, τις ιδέες, αυτά που συμβαίνουν. Η κρίση αναφέρεται στον τρόπο που
ο άνθρωπος εξάγει συμπεράσματα από αυτά που αντιλαμβάνεται. Εάν οι άνθρωποι
διαφέρουν στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα και εξάγουν συμπεράσματα
είναι λογικό να διαφέρουν και στα ενδιαφέροντα, στις αντιδράσεις, στις αξίες, στα
κίνητρα και στις δεξιότητες που έχουν.
Η Isabel Briggs Myers και η μητέρα της Katharine Briggs με
τη δημιουργία του ΜΒΤΙ θέλησαν να καταστήσουν προσιτή
στο ευρύ κοινό τη θεωρία ψυχολογικών τύπων. Ο στόχος
της δημιουργίας και εφαρμογής του ΜΒΤΙ είναι διπλός:
Κ. Briggs
(1875-1968)

»

I. Myers
(1897 - 1980)

Ο προσδιορισμός των προτιμήσεων σε κάθε μία από τις τέσσερεις διχοτομίες
που αναφέρονται στη θεωρία του Jung.

»

Ο προσδιορισμός και η περιγραφή των 16 διακριτών τύπων προσωπικότητας
που προκύπτουν από το συνδυασμό των προαναφερόμενων προτιμήσεων.

Προτιμήσεις
Οι προτιμήσεις προσωπικότητας, που αποκαλούνται και ψυχολογικές προτιμήσεις .
δηλώνουν αυτό που αρέσει, αυτό που συνήθως προτιμά και επιλέγει ο

κάθε

άνθρωπος. Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη προτίμηση, όλες οι προτιμήσεις είναι
ίσες μεταξύ τους.
4

www.myersbriggs.org
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Διχοτομίες
Σύμφωνα με τη θεωρία του C.G.Jung εξετάζονται οι προτιμήσεις προσωπικότητας σε
τέσσερεις τομείς – διχοτομίες. Για κάθε τομέα υπάρχουν δύο προτιμήσεις αντίθετες
μεταξύ τους, γιαυτό κάθε τομέας ονομάζεται και διχοτομία. Μέσω των απαντήσεων του
ΜΒΤΙ ουσιαστικά δηλώνονται οι προτιμήσεις προσωπικότητας.

Διχοτομία

Προτιμήσεις

Αγαπημένος κόσμος
(favorite world)
από ποιόν κόσμο ο άνθρωπος αντλεί ενέργεια,
τον εξωτερικό κόσμο ή το δικό του εσωτερικό
κόσμο.

Πληροφορία
(information)
Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος
την πληροφορία που υπάρχει παντού γύρω
του. Μέσω των αισθήσεων ή της διαίσθησης

Απόφαση
(desicion)
Με ποιό τρόπο ο άνθρωπος παίρνει
αποφάσεις. Εξετάζει τα θέματα με λογική και
συνέπεια ή ακολουθεί τα συναίσθημά του.

Εξωστρέφεια

Εσωστρέφεια

Extraversion (E)

Introversion (I)

Αίσθηση

Διαίσθηση

Sensing (S)

INtuition (N)

Σκέψη

Συναίσθημα

Thinking (Τ)

Feeling (F)

Κρίση

Παρατήρηση

Judging (J)

Perceiving (P)

Δομή
(structure)
Στη συναλλαγή του με τον εξωτερικό κόσμο ο
άνθρωπος προτιμά τα πράγματα να είναι
δομημένα με μια σειρά ή είναι ανοιχτός σε νέες
πληροφορίες και επιλογές
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Τύπος προσωπικότητας
Κάθε τύπος προσωπικότητας ορίζεται σαν ένας κωδικός τεσσάρων γραμμάτων, κάθε
γράμμα αντιπροσωπεύει μία από τις τέσσερεις διχοτομίες, και μπορεί να πάρει δύο
τιμές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
Αίσθηση – Διαίσθηση
Sensing (S) – INtuition (N)

E /I

S /N

ΔΟΜΗ:
Κρίση – Παρατήρηση
Judging (J) – Perceiving (P)

T/ F

ΚΟΣΜΟΣ:
Εξωστρέφεια – Εσωστρέφεια
Extraversion (E) – Introversion (I)

J/P

ΑΠΟΦΑΣΗ:
Σκέψη – Συναίσθημα
Thinking (T) – Feeling (F)

Πίνακας Τύπων
Χρησιμοποιώντας τον κωδικό των τεσσάρων γραμμάτων για όλες τις προτιμήσεις
προκύπτουν 16 συνδυασμοί προτιμήσεων, κάθε συνδυασμός παριστάνει ένα τύπο
προσωπικότητας. Ο πίνακας των συνδυασμών ονομάζεται «πίνακας τύπων» και είναι
ο εξής:

ENFP

INFP ENFJ

INFJ

ESTJ

ISTJ

ESFJ

ISFJ

ENTP

INTP ENTJ

INTJ

ESTP

ISTP

ISFP

ESFP
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Χαρακτηριστικά τύπων προσωπικότητας
Όλοι οι τύποι προσωπικότητας είναι ίσοι μεταξύ τους, δεν υπάρχει καλύτερος και
χειρότερος τύπος.
Όμως κάθε τύπος προσωπικότητας έχει συγκεκριμένα και ευδιάκριτα χαρακτηριστικά.
Τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου καθώς και αναλυτικές πληροφορίες μπορεί να βρει
ο αναγνώστης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.myersbriggs.org.

Δείκτης - Ερωτηματολόγιο MBTI
Για τον προσδιορισμό του τύπου προσωπικότητας ή τύπου ΜΒΤΙ πρέπει να
συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο ΜΒΤΙ. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ΜΒΤΙ δηλώνουν τις προτιμήσεις προσωπικότητας,
Το ΜΒΤΙ δεν μετράει γνωρίσματα, ικανότητες ή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
παρά μόνο δηλώνει τις ψυχολογικές προτιμήσεις προσδιορίζοντας και τον τύπο
προσωπικότητας.
Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ΜΒΤΙ για την διερεύνηση του τύπου
προσωπικότητας είναι αποδεδειγμένη από τη χρήση του κατά τα τελευταία 40 χρόνια
καθώς και από τις εκατοντάδες των μελετών που έχουν γίνει σχετικά με αυτό. Στις
μέρες μας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμπληρώνουν το ΜΒΤΙ
ετησίως.
Στο διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.capt.org μπορεί να γίνει
παραγγελία του ΜΒΤΙ. Όμως υπάρχουν και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, όπως
www.humanmetrics.com,

www.advisorteam.com

/temperament_

sorter,

www.

discoveryourpersonality.com -των οποίων πρέπει να ελέγχεται με μεγάλη προσοχή η
εγκυρότητα- που παρέχουν διάφορους τύπους του ερωτηματολογίου ΜΒΤΙ, περιέχουν
λιγότερες ερωτήσεις από το κανονικό και τις οποίες ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει
ηλεκτρονικά και να λάβει γρήγορα τα αποτελέσματα.
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Στυλ μάθησης και υπερμέσα
Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT), σε
συνδυασμό με την εξέλιξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, αυξάνουν ολοένα
και περισσότερο το ενδιαφέρον και την ανάγκη για τη δημιουργία ηλεκτρονικών
εργαλείων μάθησης και μαθησιακών περιβάλλόντων, που θα προσαρμόζονται στις
ανάγκες και δυνατότητες των εκπαιδευομένων. Ειδικότερα, τα υπερμέσα φαίνεται ότι
μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία νέων εποικοδομητικών (constructivist) μέσων
ενεργητικής και αυτοκαθοδηγούμενης ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς, μέσω της
αξιοποίησης ποικίλων εργαλείων (κείμενο, γραφικά, ήχο, animation, κίνηση με μη
γραμμικούς μηχανισμούς), έχουν τις εξής δυνατότητες (Riding & Grimley, 1999· Ford &
Chen, 2000· Terrell, 2002, Calcaterra et. al. 2005):


ενεργοποιούν τον εκπαιδευόμενο στην απόκτηση και χρήση της πληροφορίας



προσφέρουν

πολλαπλές

και

διαφορετικές

προσεγγίσεις

(διερεύνηση,

ανακάλυψη κλπ.)


ευνοούν την πρόσκτηση πολλαπλών αναπαραστάσεων σε πολύπλοκα και
ελλειπώς δομημένα περιβάλλοντα



υποστηρίζουν διαφορετικά μαθησιακά στυλ.

Στην πράξη, ωστόσο, οι μέχρι σήμερα έρευνες δίνουν αντιφατικά μεταξύ τους
αποτελέσματα ως προς τη συμβίωση της «υπερμεσικής μάθησης» με τα στυλ μάθησης
των εκπαιδευομένων. Κάποιες μελέτες επισημαίνουν πράγματι ότι, όταν το ηλεκτρονικό
περιβάλλον είναι κατάλληλα σχεδιασμένο, τα υπερμέσα ενισχύουν τη μάθηση και
προωθούν τη γνωστική ευελιξία (Frey & Simonson, 1994)· κάποιες άλλες, όμως,
αμφισβητούν το ότι υπάρχει πραγματική αντιστοιχία ανάμεσα στα αποτελέσματα που
προκαλούνται με την ηλεκτρονική μάθηση και στα στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων
(Liu & Reed,1994)· σε σημείο να υποστηρίζεται (Manouselis & Sampson, 2002·
Alomyan & Au, 2004) ότι η σχέση είναι προς το παρόν προβληματική. Γενικότερα: τα
κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στο πλαίσιο της «υπερμεσικής μάθησης»,
εξαιτίας του ότι δεν υπολογίζονται τα γνωστικά στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων,
είναι τα εξής (Retalis et. al., 2002· Alomyan & Au, 2004):


Αποπροσανατολισμός κατά την πλοήγηση μέσα στο σύστημα
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Προβλήματα στον βαθμό διανομής ελέγχου -άλλοι εκπαιδευόμενοι θέλουν να
τους επιτρέπεται ο έλεγχος του συστήματος, ενώ άλλοι θέλουν να τους τον
παρέχει το σύστημα



Γνωστική υπερφόρτωση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι δεν αντέχουν στον ίδιο
βαθμό την ίδια ποσότητα πληροφοριών



Προβλήματα σχετικά με την προηγούμενη γνώση, επειδή οι εκπαιδευόμενοι δεν
προσεγγίζουν το σύστημα με τα ίδια γνωστικά εφόδια.

Στην παραδοσιακή τάξη ο έμπειρος εκπαιδευτής, θεωρητικά τουλάχιστον, έχει την
ικανότητα να ορίζει τις προσωπικές διαφορές των εκπαιδευομένων και να αναγνωρίζει
τα γνωστικά τους στυλ, προσφέροντας τους έτσι ένα εξατομικευμένο, από λειτουργική
και δομική άποψη, μαθησιακό υλικό. Η παροχή αντίστοιχης ποιότητας μαθησιακού
υλικού στο πλαίσιο της υπερμεσικής μάθησης, που να υπολογίζει τις ατομικές διαφορές
των εκπαιδευομένων αποτελεί ζητούμενο σήμερα παρά κατάκτηση. Ο σχετικός
προβληματισμός που κυκλοφορεί είναι: με βάση ποιες τεχνικές στο πλαίσιο της
υπερμεσικής μάθησης θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτές να
δημιουργήσουν νέες διεπιφάνειες (interfaces), που να υπολογίζουν τα μαθησιακά στυλ
των εκπαιδευομένων, ώστε η ισχύουσα μέχρι σήμερα προβληματική κατάσταση
(σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους της οποίας οι χρήστες οφείλουν να
προσαρμόζονται στα συστήματα) να αντιστραφεί και τα συστήματα να έρθουν κοντά
στους χρήστες αντί να συμβαίνει το αντίθετο.

Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων
Την απάντηση στο ερώτημα πώς θα μπορούσαν οι ΝΤ να καλύψουν μεθόδους της
συμβατικής εξατομικευμένης μάθησης, καθώς επίσης στα προβληματικά πορίσματα
των ερευνών που ήδη αναφέρθηκαν, υπόσχονται να δώσουν τα επονομαζόμενα
«Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων» (= Adaptive Hypermedia, AH). Από την
πλούσια διαθέσιμη βιβλιογραφία (Καραγιαννίδης, 2004) προκύπτουν τα εξής. Τα
Προσαρμοστικά Συστήματα βασίζονται κατά κύριο λόγο στον Παγκόσμιο Ιστό και
αποτελούν εξέλιξη δύο προγενέστερων τύπων τους: των νοήμονων εκπαιδευτικών
συστημάτων και των προσαρμοστικών συστημάτων υπερμέσεων. Συνδυάζουν, κατ’
επέκταση, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην περιοχή της υποστηρικτικής μάθησης
με τον υπολογιστή· αυτόν της κατευθυνόμενης δασκαλο-κεντρικής προσέγγισης των
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παραδοσιακών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και της ευέλικτης μαθητο-κεντρικής
προσέγγισης που στηρίζεται στην ελεύθερη πλοήγηση μέσα σε ένα σύστημα
υπερμέσων
Ο προσαρμοστικός

χαρακτήρας των ΑΗ

έγκειται στη

δυνατότητά

τους

να

χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τους
ποικιλία ατομικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών και μαθησιακών
τους στυλ (Alomyan, 2004). Προκειμένου, δηλαδή, να δημιουργηθεί το ιδεατό
εκπαιδευτικό περιβάλλον, ένα προσαρμοστικό σύστημα παρέχει στον εκπαιδευόμενο
τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους καθοδήγησης,
προκειμένου να ταιριάξει τις προσωπικές του ανάγκες και να βελτιώσει την εκτέλεση
της εργασίας του μέσα στο σύστημα. Πώς όμως τα ΑΗ το επιτυγχάνουν αυτό:
αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευόμενου και συντηρούν
ένα μοντέλο του, με βάση το οποίο προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.
Στον σχεδιασμό των προσαρμοστικών συστημάτων λαμβάνονται υπόψη ζητήματα των
γνωστικών

στυλ

μάθησης

και

εντάσσονται:

σχετικό

υποστηρικό

υλικό

και

καθοδηγούμενες στρατηγικές. Με αυτή τη λογική, τα προβλήματα που προηγούμενως
αναφέρθηκαν αντιμετωπίζονται από τα ΑΗ με τους εξής τρόπους:
Το πρόβλημα ελέγχου (κυρίως για τους εκπαιδευόμενους που θέλουν να τους τον
παρέχει αποκλειστικά το σύστημα) με:


χάρτες προσανατολισμού,



εικονικό υλικό, και με



διαδρομές που ενσωματώνουν καθοδηγητικές νύξεις.

Το πρόβλημα αποπροσανατολισμού κατά την πλοήγηση με:


την επιτονιστική προβολή του πλαισίου (με χρώμα ή και με ειδικές
γραμματοσειρές), ώστε ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει πού βρίσκεται·



τις γραφικές αναπαραστάσεις,



την απόκρυψη κάποιων δεσμών, που δημιουργούν πρόβλημα στον
αρχάριο εκπαιδευόμενο, ή με τον σχολιασμό τους.

Η μείωση της γνωστικής υπερφόρτωσης, με:
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την ελλάτωση του αριθμού των επιλογών που παρέχει το σύστημα,



την παρότρυνση των χρηστών να εξωτερικεύουν τη σκέψη τους
χρησιμοποιώντας κειμενικά σχόλια ή στίζοντας συγκεκριμένα σημεία,



την απόκρυψη προγραμματιστικών επιλογών, που πιθανώς δεν
χρειάζονται οι χρήστες,



τον περιορισμό του αριθμού των υπερμεσιακών δεσμών ανάμεσα στις
πληροφορίες.

Το πρόβλημα της έλλειψης προηγούμενης γνώσης με :


τους «προοδευτικούς οργανωτές», που ενεργοποιούν την υπάρχουσα
γνώση των εκπαιδευομένων,



με τη συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευομένων, προτού αρχίσουν μια
ανοίκεια εργασία με το σύστημα.

Ένα παράδειγμα προσαρμοστικού συστήματος: «INSPΙRE»
Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα υπερμεσικού προσαρμοστικού συστήματος είναι
το INSPIRE: http://hermes.di.uoa.gr/inspire/. Το γενικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού των μαθημάτων του συστήματος αυτού βασίζεται σε θεωρίες από τον
χώρο της διδακτικής και της εκπαίδευσης ενηλίκων. H παρουσίαση των βασικών
εννοιών κάθε γνωστικού στόχου ακολουθεί τη θεωρία Component Display, σύμφωνα
με την οποία διαφορετικής μορφής εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να υποστηρίζει τρία
στάδια επίδοσης: την Απομνημόνευση (παρουσίαση των εννοιών), τη Χρήση τους, και
την Αναζήτηση-Αξιοποίησή τους σε νέες καταστάσεις (Γρηγοριάδου κ.ά. 2001·
Triantafillou et. al. 2001). Οι εκπαιδευόμενοι, προτού εισέλθουν στο σύστημα,
διαφοροποιούνται με βάση το ταξινομικό σύστημα των Honey & Mumford σε:


Ακτιβιστές (Activists)



Ανακλαστικούς (Reflectors)



Θεωρητικούς (Theorists), και



Πραγματιστές (Pragmatists)

Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης του εκπαιδευόμενου το σύστημα διατηρεί πληροφορίες
σχετικά με τις επιδόσεις του στα διάφορα τεστ και με την πλοήγησή του στο μαθησιακό
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υλικό. Με βάση αυτές τις πληροφορίες αναγνωρίζει τις δυσκολίες που συναντά ο
εκπαιδευόμενος και αναπροσαρμόζει διαρκώς κατάλληλα το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και στο στυλ μάθησής του. H αναγνώριση,
επομένως, του στυλ μάθησης του εκπαιδευόμενου είναι απαραίτητη για την
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
Ειδικότερα, ο στόχος του συστήματος είναι να δώσει σταδιακά στον εκπαιδευόμενο το
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε η επίδοση και οι ικανότητές του να εξελιχθούν από
την απομνημόνευση εννοιών, γεγονότων και διαδικασιών στην εφαρμογή τους και στην
αξιοποίησή του σε νέες καταστάσεις. Έτσι, ενώ αρχικά το σύστημα φαίνεται ότι
περιορίζει το πεδίο γνώσης που εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο, προοδευτικά
ωστόσο το εμπλουτίζει ακολουθώντας την εξέλιξή του και προτείνοντας μια πλοήγηση
σε αυτό. Το σύστημα περιλαμβάνει σύνολο από προκαθορισμένους γνωστικούς
στόχους, από το οποίο ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλέξει έναν. Κάθε γνωστικός
στόχος συνδέεται με υποσύνολο εννοιών του γνωστικού αντικειμένου, που είναι
απαραίτητες για την κατανόησή του. Οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών εννοιών ενός
γνωστικού στόχου δηλώνονται μέσω ποιοτικών χαρακτηρισμών που αυτές επιδέχονται:
πρόκειται κυρίως για «σημαντικές» [= outcome]

έννοιες, «προαπαιτούμνες» [=

prerequisite] και «σχετικές» [= related] (πρβλ. την οθόνη του συστήματος για την
κρυφή μνήμη):
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ KOLB' S LSI ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Στα πλαίσια της παρουσίασης της εργασίας μας στο μάθημα "Διαπροσωπικές
Σχέσεις και Επικοινωνία" του ΠΜΣ "Ηλεκτρονική Μάθηση" ζητήσαμε από τους
συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο εύρεσης του στυλ
μάθησης, σύμφωνα με το LSI του Kolb:

Learning Style Indicator
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Τοποθετήστε α ή β σε κάθε κενό, ανάλογα με ποια από τις δύο περιγραφές σας περιγράφει καλύτερα

_____

(α) – Συχνά παράγω πρωτότυπες ιδέες, που με πρώτη ματιά φαίνονται ανόητες ή πρόχειρες
(β) – Είμαι μεθοδικός και διεξοδικός

_____

(α) – Συνήθως εγώ ξεκινώ μια συζήτηση
(β) – Μ’ αρέσει να παρακολουθώ συζητήσεις ανθρώπων

_____

(α) – Είμαι ευέλικτος και ανοιχτόμυαλος
(β) – Είμαι προσεκτικός σε ό,τι κάνω

_____

(α) – Μ’ αρέσει να δοκιμάζω νέες καταστάσεις χωρίς πολλή σκέψη και προετοιμασία
(β) – Εξερευνώ σε βάθος μια νέα κατάσταση πριν εμπλακώ σ’ αυτήν

_____

(α) – Μ’ αρέσει πολύ να δουλεύω σε νέα έργα
(β) – Καταγράφω σε λίστα τις πιθανές εργασίες που απαιτεί ένα νέο έργο, όταν το αναλαμβάνω

_____

(α) – Μ’ αρέσει να ανακατεύομαι και να συμμετέχω
(β) – Μ’ αρέσει να διαβάζω και να παρατηρώ

_____

(α) – Είμαι εξωστρεφής
(β) – Είμαι εσωστρεφής

_____

(α) – Παίρνω γρήγορες και «ηχηρές» αποφάσεις
(β) – Παιρνω προσεκτικές και «ήπιες» αποφάσεις

Σύνολο α - _____

Σύνολο β - _____

Learning Style Indicator
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Τοποθετήστε γ ή δ σε κάθε κενό, ανάλογα με ποια από τις δύο περιγραφές σας περιγράφει καλύτερα

_____

(γ) –Μ’ αρέσει να κάνω εξονυχιστικές ερωτήσεις, όταν μαθαίνω κάτι
(δ) –Είμαι καλός στο να μαθαίνω τεχνικές και «κόλπα» από άλλους

_____

(γ) –Προγραμματίζω τα γεγονότα στη λεπτομέρειά τους
(δ) –Μ’ αρέσουν τα πραγματοποιήσιμα, αλλά ευέλικτα πλάνα

_____

(γ) –Μ’ αρέσει να γνωρίζω τη σωστή απάντηση, πριν δοκιμάσω κάτι νέο
(δ) –Μ’ αρέσει να πειραματίζομαι για να δω αν είναι σωστή μια σκέψη μου

_____

(γ) –Αναλύω μια αναφορά για να βρω τις βασικές υποθέσεις και ασυνέπειες
(δ) – Ζητώ από άλλους να μου δώσουν την κεντρική ιδέα μιας αναφοράς

_____

(γ) –Προτιμώ να δουλεύω μόνος
(δ) –Απολαμβάνω την εργασία σε ομάδα

_____

(γ) –Οι άλλοι θα με περιγράψουν ως σοβαρό, εγκρατή και μέσα στα πλαίσια
(δ) – Οι άλλοι θα με περιγράψουν ως άνθρωπο της παρέας, εκφραστικό και φευγάτο

_____

(γ) –Χρησιμοποιώ γεγονότα για να παίρνω αποφάσεις
(δ) –Χρησιμοποιώ το συναίσθημα για να παίρνω αποφάσεις

_____

(γ) –Είμαι δύσκολος στο να μάθω κάτι νέο
(δ) –Εύκολα μαθαίνω κάτι νέο

Σύνολο γ - _____

Σύνολο δ - _____

Οι απαντήσεις τοποθετήθηκαν σε διαγράμματα όμοια με εκείνο της σελίδας 22 και
σχηματίστηκαν τετράπλευρα, από τα οποία εντοπίσαμε τις μαθησιακές προτιμήσεις
του κοινού.
Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε ένα παράδειγμα αξιοποίησης στη διδακτική πράξη των
διαφορετικών στυλ μάθησης. Επιχειρήσαμε να "διδάξουμε" ένα εξαιρετικά δύσκολο
αντικείμενο σε ένα αμύητο ακροατήριο, με σκοπό να καταδείξουμε την αναγκαιότητα
εφαρμογής

της

κυκλικής

περιήγησης

του

LSI

στην

τάξη.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΥΛ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το γνωστικό αντικείμενο αφορούσε τον κλάδο των Μαθηματικών που
ονομάζεται "Τοπολογία" και συγκεκριμένα τη λωρίδα του Mobius. Ο συνηθισμένος
τρόπος διδασκαλίας του συγκεκριμένου αντικειμένου γίνεται μέσω πολύπλοκων
μαθηματικών αναπαραστάσεων και με μοναδική επαφή του μαθητή με το αντικείμενο
μια εικόνα σε κάποιο εγχειρίδιο. Παρατηρείται ότι οι φοιτητές δύσκολα μαθαίνουν τι
ακριβώς είναι η λωρίδα του Mobius, αφού ο κλασικός τρόπος διδασκαλίας μπορεί να
κινητοποιήσει τις μαθησιακές προτιμήσεις ελαχίστων.
Προχωρήσαμε σε παραδειγματική διδασκαλία διάρκειας 15 λεπτών, κατά την
οποία:
1.

Μιλήσαμε για τη λωρίδα του Mobius
Εξηγήσαμε ότι πρόκειται για μια ταινία χαρτιού η οποία, σε αντίθεση με τις

συνηθισμένες ταινίες, έχει μόνο μια πλευρά αντί για δύο. Αναφερθήκαμε στη σημασία
του συγκεκριμένου αντικειμένου στη σύγχρονη έρευνα.
2.

Σχεδιάσαμε μια λωρίδα στον πίνακα
Δείξαμε τον τρόπο κατασκευής μια τέτοιας λωρίδας βήμα-βήμα, αναλύοντας

τον τρόπο με τον οποίο χάνεται η μια πλευρά λόγω της αναδίπλωσης του χαρτιού
στο χώρο.
3.

Δώσαμε υλικά κατασκευής λωρίδων
Αφήσαμε το κοινό να πειραματιστεί με την κατασκευή λωρίδων. Επιδείξαμε

την κατασκευή μιας λωρίδας και βοηθήσαμε στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν
δυσκολίες. Ζητήσαμε να περιεργαστούν το νέο αντικείμενο.
4.

Κάναμε ανατρεπτικές ερωτήσεις
Ρωτήσαμε τι θα συμβεί στην περίπτωση που διαιρέσουμε κατά μήκος τη

λωρίδα με ένα ψαλίδι κάνοντας μια τομή ακριβώς στο μέσο της. Παρακινήσαμε το
ακροατήριο να προχωρήσει στην ανακάλυψη της λύσης εκτελώντας επιτόπου το
σχετικό πείραμα.

5.

Δώσαμε έτοιμες λωρίδες
Επειδή η αρχικές λωρίδες είχαν μετασχηματιστεί λόγω της τομής, δώσαμε

νέες λωρίδες Mobius και ζητήσαμε από το κοινό να αναζητήσει τι θα συμβεί σε
περίπτωση τριχοτόμησης της λωρίδας με παρόμοιο με τον προηγούμενο τρόπο.

Εκτελέσαμε επιτόπου το πείραμα και ζητήσαμε από το ακροατήριο να κάνει το ίδιο.
Βοηθήσαμε στις περιπτώσεις που χρειάστηκε.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Εκτελέστηκαν δύο κύκλοι στο μοντέλο του Kolb, με είσοδο στο μαθησιακό
στυλ των Αφομοιωτών (βήμα 1) και προχωρήσαμε στους Αποκλίνοντες (βήμα 2). Στο
βήμα 3 ενεργοποιήσαμε τους Διευθετητές και στο βήμα 4 τους Συγκλίνοντες. Στο
βήμα 5 επαναλάβαμε τον κύκλο ενεργοποιώντας όλα τα στυλ μάθησης (βλ. εικόνα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παρατηρήθηκε ότι διαφορετικοί ακροατές ενεργοποιούνταν σε διαφορετικά
στάδια της διαδικασίας, κάτι που συμφωνεί με τη θεωρία του LSI. Η συνολική
διαδικασία απέφερε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από τον παραδοσιακό
τρόπο, αφού κατάφερε να "περάσει" ένα εξαιρετικά δύσκολο αντικείμενο σε ελάχιστο
χρόνο. Αξίζει να παρατηρηθεί η πλήρης απουσία μαθηματικών τύπων από τη
διαδικασία διδασκαλίας ενός μαθήματος μαθηματικών!
CE
Συγκεκριμένη
Εμπειρία
Feeling

Activists/Accommodators
Ακτιβιστές ή Διευθετητές
(concrete-active)

Reflectors/Divergers
Ανακλαστές ή Αποκλίνοντες
(concrete-reflective)

RO
Παρατήρηση
και
Αντανάκλαση
Watching

ΑE
Δοκιμασία σε Νέες
Καταστάσεις
Doing

Pragmatists/Convergers
Πραγματιστές ή Συγκλίνοντες
(abstract-active)

Theorists/Assimilators
Θεωρητικοί ή Αφομοιωτές
(abstract-reflective)

AC
Δημιουργία
Αφηρημένων
Ιδεών
Thinking

1 - Διαδικασία κατασκευής της λωρίδας του Mobius

2 - Μαθηματική αναπαράσταση

3 - Χρήση της λωρίδας Mobius στο σύμβολο της ανακύκλωσης

4 - Έργα τέχνης βασισμένα στη λωρίδα του Mobius

5 - και μια πρακτική εφαρμογή: κασκόλ (!) μιας όψης...

