
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν 
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 

 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ            

 



 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

1 Ο ΣΤΟΧΟΣ- ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ............................................................................................ 1 

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ..................................................................... 1 
2.1 Μάθηση στον χώρο εργασίας .......................................................................................... 2 

3 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ............................................................................................. 5 

4 ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ ΤΩΝ HONEY ΚΑΙ MUMFORD ...................................................... 6 
4.1 Ο ρόλος του δασκάλου/εκπαιδευτή σε κάθε μαθησιακό στυλ ....................................... 9 

5 ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ-ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ (VAK Learning) .................... 11 
5.1 Ο ρόλος του δασκάλου/ του εκπαιδευτή σε κάθε μαθησιακό στυλ .............................. 12 

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ............................................................................................................ 13 

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................ 14 

 
 



 

1 
 

1 Ο ΣΤΟΧΟΣ- ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ 

Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε: 

● Σχετικά με τη σημασία της μάθησης 

● Πώς μαθαίνετε και πότε μαθαίνετε με τον καλύτερο τρόπο - ποιο είναι το 

προσωπικό σας μαθησιακό στυλ 

● Πώς μπορείτε να διδάξετε και να εκπαιδεύσετε αποτελεσματικά τους άλλους με 

βάση τα μαθησιακά τους στυλ 

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ   

Μάθηση είναι η σχετικά μόνιμη αλλαγή των γνώσεων ή της συμπεριφοράς μας λόγω 

εμπειρίας. Μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή. Η μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη, αλλά 

συμβαίνει και ακούσια όταν αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Όταν μαθαίνουμε, οι νέες 

γνώσεις και δεξιότητες είναι άμεσα διαθέσιμες από τη μνήμη, ώστε να μπορούμε να 

κατανοήσουμε μελλοντικά προβλήματα και ευκαιρίες.  

 

Ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία και ανάλογα με τις αλλαγές, το ίδιο συμβαίνει και με τα 

επαγγέλματα και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Πρέπει να μαθαίνουμε συνεχώς για να 

προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές. Όταν η μάθησή μας είναι αυτοτροφοδοτούμενη, συνεχής 

και εκούσια, μιλάμε για δια βίου μάθηση, και όταν μαθαίνουμε από άμεσες εμπειρίες εκτός 

ενός παραδοσιακού ακαδημαϊκού πλαισίου, μιλάμε για βιωματική μάθηση. 

 

Η συνεχής μάθηση θα σας επιτρέψει να: 

● Αυξήσετε το εισόδημα και την κατάστασή σας - Η μάθηση σας βοηθά να αποκτήσετε 

γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να ενισχύσουν τις δυνατότητές σας στην αγορά 

εργασίας, βελτιώνοντας έτσι το βιοτικό σας επίπεδο. 

● Αποκτήσετε πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες - Η μάθηση σάς δίνει την ευκαιρία να 

συμμετάσχετε σε νέες εμπειρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες. 
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●  Αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας - Οι νέες γνώσεις και δεξιότητες αυξάνουν την 

αίσθηση υπερηφάνειας και ολοκλήρωσης, γεγονός που σας δίνει την απαραίτητη 

αυτοπεποίθηση όταν αλληλεπιδράτε με άλλους ανθρώπους.  

● Αναπτυχθείτε σε προσωπικό επίπεδο - Μπορείτε να εφαρμόσετε τη μάθηση για να 

επιτύχετε θετικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή, προσωπικά και επαγγελματικά.  

● Επιτύχετε τους στόχους σας - Μέσω της μάθησης αποκτάτε τις απαραίτητες 

δεξιότητες και γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους προσωπικούς ή 

επαγγελματικούς σας στόχους. 

● Είστε ευτυχισμένοι - Η μάθηση επιτρέπει την προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη, η οποία αυξάνει και διατηρεί την ευτυχία σας.  

●  Αναπτυχθείτε επαγγελματικά - Με νέες δεξιότητες και γνώσεις, αυξάνετε την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχολησιμότητα σας.  

2.1 Μάθηση στον χώρο εργασίας   

Οι τεχνολογίες και οι διαδικασίες στις εταιρείες αλλάζουν συνεχώς και για να παραμείνετε 

ανταγωνιστικοί στον εργασιακό χώρο, πρέπει να μαθαίνετε συνεχώς. Η απασχολησιμότητά 

σας εξαρτάται από την προθυμία σας να ενημερώνεστε και να διευρύνετε συνεχώς τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις σας. Εκτός από τα επίσημα προγράμματα μάθησης στην εταιρεία, 

υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσετε νέες δεξιότητες και γνώσεις: 

● Δέσμευση - Κάνετε τη μάθηση συνήθεια με τη δέσμευση να μαθαίνετε νέα πράγματα 

κάθε μέρα. Οι περισσότερες συνήθειες μπορούν να αποκτηθούν μέσα σε έξι 

εβδομάδες. 

● Διάβασμα - Οι επιτυχημένοι άνθρωποι διαβάζουν κάθε μέρα. Μπορείτε, για 

παράδειγμα, να διαβάζετε ή να ακούτε ηχητικά βιβλία ενώ μετακινείστε από και προς 

τη δουλειά. 

ΑΣΚΗΣΗ 

Αναλογιστείτε ποιο είναι το κύριο κίνητρό σας για μάθηση. Η μάθησή σας καθοδηγείται 
από εσωτερικά κίνητρα (π.χ. αύξηση της αυτοπεποίθησης, ευτυχία, προσωπική ανάπτυξη) 
ή από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. απασχόληση, καριέρα, υψηλότερο εισόδημα); 
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● Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα - Μάθετε ποιες ευκαιρίες μάθησης 

υπάρχουν στον οργανισμό σας. Ίσως η εταιρεία να είναι πρόθυμη να καλύψει και τα 

έξοδα διδάκτρων των σπουδών σας. 

● Συμμετοχή σε μια συζήτηση - Αναζητήστε ομάδες συζήτησης ή εκπαιδευτικά 

σεμινάρια στον κλάδο σας που θα σας προσφέρουν νέες γνώσεις και εμπειρίες. 

● Αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων σας - Η ανάπτυξη των υφιστάμενων 

δεξιοτήτων σας όχι μόνο θα αυξήσει την αυτοπεποίθησή σας αλλά και θα σας κάνει 

πιο αποτελεσματικούς στη δουλειά σας.  

● Αποδοχή μιας πρόκλησης - Μπορείτε να βγείτε από τη ζώνη άνεσης μαθαίνοντας 

κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που απαιτεί η δουλειά σας. Τι μπορείτε να 

προσφέρετε στον εργασιακό σας χώρο, για παράδειγμα, εντελώς νέες δεξιότητες 

λογιστικής ή διαχείρισης έργων, νέα γλώσσα; 

 

Εκτός από τα προφανή οφέλη της διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς σας στην αγορά 

εργασίας, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να συνεχίσετε να μαθαίνετε στον εργασιακό σας 

χώρο:  

● Η μάθηση θα μειώσει την πλήξη και θα διατηρήσει το ενδιαφέρον σας σε υψηλά 

επίπεδα. Η εργασία μπορεί να γίνει μονότονη, αλλά η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων 

μπορεί να βοηθήσει στο σπάσιμο αυτής της καθημερινής μονοτονίας. 

● Η μάθηση θα σας κάνει πιο ευπροσάρμοστους στις αλλαγές στο επάγγελμα και στο 

χώρο εργασίας σας, καθιστώντας σας πρόθυμους να υιοθετήσετε νέους τρόπους 

εργασίας. 

● Η μάθηση θα σας κάνει πιο ευέλικτους και ικανούς να μεταβείτε σε διαφορετικούς 

ρόλους στο χώρο εργασίας ή ακόμη και να δημιουργήσετε μια νέα καριέρα. 

● Η μάθηση θα ωφελήσει την υγεία σας, καθώς το μυαλό και το σώμα σας θα είναι 

απασχολημένα με την αναζήτηση νέων γνώσεων και εμπειριών. Η διατήρηση ενός 

ενεργού εγκεφάλου είναι εξίσου σημαντική με τη διατήρηση ενός ενεργού σώματος. 

● Με τη συνεχή μάθηση, θα βεβαιωθείτε ότι οι γνώσεις σας παραμένουν επίκαιρες και 

ότι δεν μένετε πίσω καθώς η οικονομία εξελίσσεται και η τεχνολογία βελτιώνεται.  

 

Διαπιστώσαμε τη σημασία της καθημερινής μάθησης, καθώς και της μάθησης στο χώρο 

εργασίας. Για να μπορέσετε να μεγιστοποιήσετε τη μαθησιακά σας αποτελέσματα, πρέπει 
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να γνωρίζετε και μερικά περισσότερα για την ίδια τη μάθηση - στα επόμενα κεφάλαια θα 

μάθετε πώς μαθαίνουμε και ποιο είναι το στυλ μάθησης που χρησιμοποιείτε κατά 

προτίμηση. 
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3 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Αυτή η έννοια του μαθησιακού κύκλου αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον David Kolb. Η 

μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αναλυθεί σε 4 στάδια: 

 

 

Με βάση τις προτιμήσεις σας, η μάθηση μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά 

είναι πιο αποτελεσματική όταν ολοκληρώνετε πλήρως τον κύκλο:  

(1) ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Αναλαμβάνετε δράση και αποκτάτε συγκεκριμένη εμπειρία - 

το κλειδί για τη μάθηση είναι η ενεργός συμμετοχή και όχι απλώς η παρακολούθηση ή το 

διάβασμα. 

(2) ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Στέκεστε πίσω και αναλογίζεστε τι έχει γίνει. Σε αυτό 

το στάδιο, κάνετε ερωτήσεις και συζητάτε με άλλους για την εμπειρία. 

(3) ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ - Αναλύετε αυτές τις παρατηρήσεις και βγάζετε νόημα σε 

αυτό που συνέβη. Συγκρίνετε την εμπειρία και την παρατήρηση με όσα ήδη γνωρίζετε από 

πριν.  

 Συγκεκριμένη Εμπειρία  
Εμπειρική  Μάθηση  

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 Μάθηση μέσα από 
αντανάκλαση  

       ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 Μάθηση μέσα από 
την πράξη  

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 Μάθηση μέσω της 
σκέψης 
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(4) ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ - Εφαρμόζετε τις πληροφορίες που συλλέξατε από την 

ανάλυση σε μια πρακτική κατάσταση. 

4 ΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΤΥΛ ΤΩΝ HONEY ΚΑΙ MUMFORD 

Ο καθένας έχει τον τρόπο που προτιμάει για να μαθαίνει και γνωρίζοντας με ποιον τρόπο 

μαθαίνετε καλύτερα, μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τη δική σας μάθηση και την 

προσωπική σας ανάπτυξη.  

 

Οι Honey και Mumford περιέγραψαν 4 μαθησιακά στυλ που σας βοηθούν να προσδιορίσετε 

τον δικό σας προτιμώμενο τρόπο μάθησης: 

● ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ 

o Μαθαίνετε καλύτερα κάνοντας (και όχι βλέποντας, διαβάζοντας ή ακούγοντας). 

Σας αρέσουν οι πρακτικές και χειροπιαστές δραστηριότητες και η επίλυση 

προβλημάτων, όταν η δραστηριότητα τελειώνει, δεν παίρνετε το χρόνο να 

σκεφτείτε τι κάνατε, αλλά σπεύδετε στην επόμενη δραστηριότητα. Δεν σας 

αρέσει η επανάληψη ή ο προγραμματισμός. 

o Δυνατά σημεία: ευέλικτοι και ανοιχτόμυαλοι, απολαμβάνετε νέες καταστάσεις, 

ιδιαίτερα κοινωνικοί, σας αρέσουν οι συζητήσεις σε μικρές ομάδες. 

o Αδυναμίες: παίρνετε περιττά ρίσκα, δράση χωρίς κατάλληλη προετοιμασία, 

θέλετε να κάνετε τα πάντα μόνοι σας, βαριέστε την εφαρμογή. 

o Δεξιότητες που αναπτύσσονται: επίλυση προβλημάτων, πειραματισμός, 

πρόβλεψη, έρευνα και εξερεύνηση. 

 

● ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ 

o Μαθαίνετε καλύτερα όταν μπορείτε να παρατηρήσετε την κατάσταση από  

διαφορετικές οπτικές γωνίες, συλλέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες πριν καταλήξετε σε συμπεράσματα. Αφιερώνετε χρόνο για να 

σκεφτείτε αυτά που έχετε μάθει πριν τα εφαρμόσετε στην πράξη. 

o Δυνατά σημεία: προσεκτικός, σχολαστικός και μεθοδικός, καλός ακροατής, δεν 

βγάζετε ποτέ βιαστικά συμπεράσματα. 
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o Αδυναμίες: απέχετε από την άμεση συμμετοχή, αργείτε να πάρετε μια απόφαση, 

δεν είστε διεκδικητικοί. 

o Δεξιότητες που αναπτύσσονται: παρατήρηση, φαντασία, οπτικοποίηση, 

καταιγισμός ιδεών, ακρόαση και ομιλία/ερωτήσεις.. 

 

● ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ 

o Βασίζεστε σε μοντέλα, θεωρίες, έννοιες και γεγονότα για να μάθετε. Σας αρέσει 

να σας προκαλούν διανοητικά, να αμφισβητείτε και να διερευνάτε τη λογική πίσω 

από τις έννοιες. Σας αρέσει η τάξη και νιώθετε άβολα με την ασάφεια και τη 

σύγχυση. 

o Δυνατά σημεία: Σκέφτεστε τα πράγματα με βάση το μυαλό σας, 

αντικειμενικότητα, ορθολογική προσέγγιση, αναλυτικότητα. 

o Αδυναμίες: δεν είστε δημιουργικοί, αφιερώνετε πολύ χρόνο στον 

προγραμματισμό, έχετε πρόβλημα με την εφαρμογή θεωρητικών πτυχών σε 

πραγματικές καταστάσεις. 

o Δεξιότητες που αναπτύσσονται: οργάνωση, ανάλυση, ταξινόμηση, σύγκριση και 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων. 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΗΣ  

o Σε αντίθεση με τους θεωρητικούς, στους πραγματιστές δεν χρησιμεύουν 

ιδιαίτερα η θεωρία και οι αφηρημένες ιδέες, εκτός αν έχουν πρακτική 

χρησιμότητα. Πρέπει να βλέπουν τη σύνδεση μεταξύ της μάθησης και της 

πρακτικής εφαρμογής της. Σας αρέσει να πειραματίζεστε με τη θεωρία, τις 

πληροφορίες και τις ιδέες για να δείτε αν λειτουργούν στην πράξη. 

o Δυνατά σημεία: πρακτική, εφαρμογή ιδεών στην πράξη, προσγειωμένοι. 

o Αδυναμίες: έλλειψη εννοιολογικής σκέψης, πολύ γρήγορο άλμα σε πρακτικές 

λύσεις. 

o Δεξιότητες που αναπτύσσονται: επεξήγηση, σύνοψη, επαλήθευση, αξιολόγηση 

και ενσωμάτωση. 
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Μπορείτε να συνδέσετε τα στάδια του μαθησιακού κύκλου με τα μαθησιακά στυλ. Η γνώση 

του προτιμώμενου μαθησιακού σας στυλ θα σας βοηθήσει να καταλάβετε σε ποιο σημείο 

του μαθησιακού κύκλου η μάθησή σας είναι πιο αποτελεσματική.: 

 

 
 

 

 

 Βιωματική Μάθηση 
 
 Μάθηση μέσω της 
εμπειρίας 

Αντανακλαστική 
 Παρατήρηση 
 
 Μάθηση με 
αναστοχασμό 

Ενεργός 
Πειραματισμός  
 
 Μάθηση μέσω της 
πράξης 

 Αφηρημένη 
εννοιολόγηση 
 
 Μάθηση μέσω της 
σκέψης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο, θα βρείτε διάφορες δηλώσεις σχετικά με τη μάθηση. Τσεκάρετε 

τα κουτάκια δίπλα στις δηλώσεις που σας αρέσουν. Όταν τελειώσετε, υποβάλετε τις 

απαντήσεις για να μάθετε το προτιμώμενο μαθησιακό σας στυλ. Ο σύνδεσμος: 

https://www.mint-hr.com/mumford.html 

 

https://www.mint-hr.com/mumford.html


9 
 

4.1 Ο ρόλος του δασκάλου/εκπαιδευτή σε κάθε μαθησιακό στυλ 

Μπορείτε να μαθαίνετε πιο αποτελεσματικά όταν η μέθοδος παράδοσης υποστηρίζει τις 

μαθησιακές σας προτιμήσεις και όταν ολοκληρώνετε και τα τέσσερα στάδια του μαθησιακού 

κύκλου. Εάν βρεθείτε σε ρόλο εκπαιδευτή, πρέπει να προσαρμόσετε τις δραστηριότητες για 

τους εκπαιδευόμενους με βάση τις ατομικές τους προτιμήσεις και να διασφαλίσετε ότι θα 

τους καθοδηγήσετε σε όλα τα στάδια του κύκλου μάθησης. 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτή και οι καταλληλότερες μέθοδοι μάθησης για κάθε μαθησιακό στυλ: 

 

ΣΤΥΛ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΣ  ● πάνω στο αντικείμενο  
● εργασία πεδίου 
● απόσπαση 
● έργα 
● παιχνίδια ρόλων 
● προσομοιώσεις/ομαδικά 

παιχνίδια 
● επίλυση προβλημάτων 
● πρακτικές ασκήσεις 

Ενδυνάμωση: 

Επιτρέπει την 

αυτοεκμάθηση και τη 

διδασκαλία των άλλων. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ● συζήτηση 
● καταιγισμός ιδεών 
● συγγραφή καθημερινών 

καταγραφών μάθησης και 
ημερολογίων 

● παρακολούθηση 
● παρατήρηση 
● ταινίες και βίντεο 
● ανατροφοδότηση άλλων 
● αρκετός χρόνος σκέψης 

Παρακίνηση:  

Ενεργοποίηση της 

εμπειρίας με τον 

προσδιορισμό των 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και των 

οφελών. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ  ● διαλέξεις 
● εργασίες 
● ανάγνωση 
● έρευνα 
● εξ αποστάσεως/ ψηφιακή 

μάθηση 
● ερωτήσεις και απαντήσεις 
● θεωρίες και γεγονότα 

Διδασκαλία: 

Παρουσίαση των 

γεγονότων, διευκόλυνση 

της συζήτησης και του 

σχεδιασμού. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΗΣ ● έργα 
● εργασίες πεδίου 
● εργασία στο σπίτι 

Συμβουλευτική: 
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● μελέτη περίπτωσης 
● προσομοιώσεις/παιχνίδια 

ρόλων 
● επισκέψεις σε επιχειρήσεις 
● σχεδιασμός 
● χρήση πραγματικών 

προβλημάτων 

Επιτρέποντας στο άτομο να 

δοκιμάσει πράγματα και να 

επανεξετάσει τη μάθηση. 
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5 ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ-ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ (VAK 

Learning) 

Τα οπτικό-ακουστικό-κιναισθητικό μαθησιακό στυλ (VAK) περιγράφεται με βάση τους τρεις 

κύριους αισθητηριακούς δέκτες - οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό. Οι εκπαιδευόμενοι 

χρησιμοποιούν και τους τρεις τρόπους για να λάβουν νέες πληροφορίες και να μάθουν, αλλά 

συνήθως ένας ή δύο από αυτούς είναι κυρίαρχοι.  

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, συνήθως μας επιβάλλεται ένα από αυτά τα στυλ. Στο 

νηπιαγωγείο, μέχρι και την τρίτη τάξη, οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν κυρίως κινητικές 

μεθόδους ή σωματικές δραστηριότητες για να μάθουν τα παιδιά. Στην υπόλοιπη 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η επικρατούσα μέθοδος είναι η οπτική- ενώ στο λύκειο και το 

πανεπιστήμιο, καθώς και σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα, οι περισσότερες πληροφορίες 

παρουσιάζονται ακουστικά, όπως οι διαλέξεις. 

 

Χαρακτηριστικά των μαθητών με κυρίαρχο στυλ μάθησης: 

 ΟΠΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Μαθαίνετε καλύτερα διαβάζοντας και βλέποντας εικόνες, συνήθως μπορείτε να 

οπτικοποιήσετε στο μυαλό σας αυτό που μαθαίνετε. Σας αρέσουν οι εργασίες 

ανάγνωσης και γραφής και δυσκολεύεστε με τις προφορικές οδηγίες. 

 

 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Μαθαίνετε καλύτερα ακούγοντας. Σας αρέσει να διαβάζετε δυνατά για να 

καταλαβαίνετε και να θυμάστε καλύτερα, επίσης σας αρέσουν οι προφορικές 

οδηγίες καλύτερα από τις γραπτές. 

 

 ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Μαθαίνετε καλύτερα αγγίζοντας και βρίσκοντας σε κίνηση/κάνοντας. Μαθαίνετε 

καλύτερα, όταν εμπλέκεται κάποιο είδος σωματικής δραστηριότητας. «Μιλάτε με τα 

χέρια σας». Για να μάθετε, σας αρέσει να διαλύετε και να συναρμολογείτε τα 
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πράγματα. Όταν διαβάζετε, χρησιμοποιείτε έγχρωμους φωτισμούς, κρατάτε 

σημειώσεις και μουτζουρώνετε. 

 

 

5.1 Ο ρόλος του δασκάλου/ του εκπαιδευτή σε κάθε μαθησιακό στυλ 

Πώς οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές μπορούν να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο μαθησιακό στυλ 

στο μαθησιακό περιβάλλον: 

 

ΟΠΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

● Χρησιμοποιήστε 

διάφορα οπτικά 

βοηθήματα: 

γραφήματα, 

διαγράμματα, εικόνες 

● Συμπεριλάβετε 

περιγράμματα, ατζέντες 

και φυλλάδια με 

διαθέσιμο λευκό χώρο 

για σημειώσεις 

● Εξαλείψτε τους 

πιθανούς περισπασμούς 

● Συμπληρώστε το 

κείμενο με εικόνες όταν 

είναι δυνατόν 

● Προκαλέστε ερωτήσεις 

για να παραμείνουν σε 

εγρήγορση σε ένα 

ακουστικό περιβάλλον 

● Στην αρχή δώστε μια 

σύντομη επισκόπηση 

της διάλεξης/του υλικού 

και στο τέλος 

ολοκληρώστε με μια 

περίληψη 

● Περιλάβετε 

δραστηριότητες όπως 

καταιγισμός ιδεών, 

μικρές ομάδες 

συζήτησης, 

απολογισμός 

● Αναπτύξτε διάλογο με 

τους εκπαιδευόμενους 

● Χρησιμοποιήστε 

δραστηριότητες για να 

τους κάνετε να κινηθούν 

● Παίξτε μουσική 

● Χρησιμοποιήστε 

χρωματιστούς 

μαρκαδόρους για τα 

βασικά σημεία μάθησης 

● Κάντε συχνά 

διαλείμματα για 

διατάσεις, 

● Βάλτε τους να 

μεταφέρουν 

πληροφορίες από το 

κείμενο σε άλλο μέσο, 

όπως ένα πληκτρολόγιο 

ή μια ταμπλέτα 

● Παρέχετε υλικά, όπως 

παιγνιώδη ζύμη, για να 

διατηρήσουν τη φυσική 

τους παρουσία. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Καθημερινά, σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

διάφορες απαιτητικές καταστάσεις, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η 

εκπαίδευση υπήρξε το κλειδί όχι μόνο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και για 

την εκπλήρωση των προσωπικών μας δυνατοτήτων. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να 

διευρύνουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας, επίσημα και ανεπίσημα, σε μια 

παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας ή στο διαδίκτυο, σε μια ομάδα ή μόνοι μας. Είναι δική 

σας ευθύνη να δεσμευτείτε για δια βίου μάθηση ώστε να είστε ενημερωμένοι στο 

επάγγελμά σας ή να είστε σε θέση να επεκταθείτε σε νέους επαγγελματικούς τομείς. 

 

Η γνώση του προτιμώμενου μαθησιακού σας στυλ θα σας δώσει το πλεονέκτημα να 

μαθαίνετε πιο αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

μαθαίνετε θα σας κάνει πιο συνετούς όταν βρίσκεστε στο ρόλο του δασκάλου, του μέντορα 

ή του εκπαιδευτή.  

ΑΣΚΗΣΗ 

Με βάση τις νέες σας γνώσεις σχετικά με το οπτικό-ακουστικό-κιναισθητικό στυλ μάθησης 

(VAK), σκεφτείτε πώς μαθαίνατε καλύτερα όσο ήσασταν ακόμα στο σχολείο. Πώς μαθαίνατε 

καλύτερα στην τελευταία σας θέση εργασίας; Πότε σας ήταν πιο εύκολο να μάθετε (στο 

σχολείο ή στη δουλειά) και γιατί; 

Κάντε ένα σύντομο τεστ για να μάθετε ποιο είναι το προτιμώμενο στυλ μάθησης (VAK) - 

ακολουθήστε τις οδηγίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/vak.html  

 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/styles/vak.html
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