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Πεξίιεςε
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο απνηειεί βαζηθό δεηνύκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, όπσο θαη ζε θάζε άιιε κνξθή
εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ θαηαγξαθεί αλαθνξηθά κε ηα
καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηεπόκελσλ, νη νπνίεο θαηαδεηθλύνπλ ηόζν ηελ ύπαξμε
αηνκηθώλ δηαθνξώλ, όζν θαη ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη
εμέρνπζαο ζεκαζίαο δηόηη απνηειεί ην βαζηθό κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα ηνλ
καζεηεπόκελν. ηε βάζε απηή, ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε
ηνπ κνληέινπ κάζεζεο καζεζηαθώλ ζηπι 4 Model–Action–Talk (4MAT) ηεο Bernice
McCarthy σο θαηλνηόκνπ κνληέινπ γηα ην ζρεδηαζκό εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ. Δηδηθόηεξα, ε εξγαζία ζπλδέεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο κε ηα καζεζηαθά ζηπι κέζσ ελόο λένπ, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα,
κνληέινπ καζεζηαθώλ ζηπι, απηό ηνπ 4MAT ηεο Bernice McCarthy, πξνηείλνληαο
έλαλ λέν ηξόπν ζρεδηαζκνύ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κέζα από έλαλ
θύθιν κάζεζεο πνπ πεξηιακβάλεη νθηώ βήκαηα, ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζε
όια ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηώλ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε.
Abstract
The effectiveness of learning is the fundamental point at issue in distance education,
as in every other form of education. At the same time, a lot of theories concerning
learners’ learning styles have been recorded, which prove the existence of individual
differences, as well as their importance during the learning process. Besides,
instructional material in distance education is of great importance because it
constitutes the basic means of teaching and learning for the learners. On this basis, the
present thesis is aiming at presenting Bernice McCarthy’s 4Model-Action-Talk
(4MAT), a learning styles model, as an innovative model for distance instructional
material construction. Specifically, the present thesis associates distance instructional
material with learning styles, via a new, for the Greek data, learning styles model, that
of Bernice McCarthy’s 4 MAT Model. 4MAT Model may suggest a new way of
constructing distance instructional material, via a cycle of learning which includes
eight steps that are adapted to all learners’ learning styles, aiming to promote the
effectiveness of learning in distance education.
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Δηζαγσγή
Βαζηθό δεηνύκελν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα θαη
κνξθή απηή θαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη, απνηειεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο (Schunk,2010) ζέηνπλ ηνλ
καζεηή ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία),
επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ελεξγνύο εκπινθήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Έηζη θαη ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ην πώο
καζαίλεη ν καζεηήο θαιύηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά, απνηειεί πξσηαξρηθό
πξνβιεκαηηζκό, ζύκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε (2005). Δηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε
απηή, ε έιιεηςε ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ καζεηή κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ην
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ζην νπνίν αλήθεη, απνηεινύλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο από απόζηαζε
εθπαίδεπζεο θαη ζπλζέηνπλ έλα λέν πιαίζην εθαξκνγήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
εκαληηθό ξόιν ζην πιαίζην απηό δηαδξακαηίδεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, θαζώο ζηελ
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ν καζεηήο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, ελώ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό απνηειεί ηνλ κνλαδηθό δάζθαιν από
απόζηαζε.
Σν δήηεκα απηό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ έρεη ηδηαίηεξα απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα
ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. πγθεθξηκέλα, ζηε βάζε όηη ε
ζεκαηνινγία ησλ εξεπλώλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία
δέθα ή αθόκε θαη πέληε ρξόληα, ηόζν νη Moore θαη Anderson ην 2003 ζηελ έξεπλά
ηνπο πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο Lindsay, Wright θαη Howell (2004), ζεσξείηαη ε πην
πεξηεθηηθή επηηνκή πάλσ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κέρξη ζήκεξα, όζν θαη ε
κειέηε ηνπ Zawacki-Richter (2009) πνπ αθνξά ζηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη απηή ησλ Γθηόζνπ, Κνπηζνύκπα θαη
Μαπξνεηδή (2008) όπνπ παξνπζηάδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία
κηα εξγαζία πνπ αθνξά ζηελ αλαζθόπεζε ηεο έξεπλαο ζηελ από απόζηαζε
εθπαίδεπζε, ε νπνία εθηείλεηαη ρξνληθά από ην 1960 κέρξη ζήκεξα,
ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ην ζέκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλεηαη όηη, ζήκεξα, ην δήηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
απνηειεί έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηόζν από
εξεπλεηηθήο όζν θαη εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο. Γηα ην ιόγν απηό ζεσξνύκε δσηηθήο
ζεκαζίαο ηελ ελαζρόιεζε κε ην ελ ιόγσ δήηεκα. ηε βάζε απηή, ζθνπόο ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ κάζεζεο καζεζηαθώλ ζηπι 4
Model–Action–Talk (4MAT) ηεο Bernice McCarthy σο θαηλνηόκνπ κνληέινπ γηα ην
ζρεδηαζκό εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δηδηθόηεξα, ε εξγαζία ζπλδέεη ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηα καζεζηαθά ζηπι κέζσ
ελόο λένπ, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, κνληέινπ καζεζηαθώλ ζηπι, απηό ηνπ 4MAT
ηεο Bernice McCarthy, πξνηείλνληαο έλαλ λέν ηξόπν ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο εμ
απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε.
1. Μαζεζηαθά ζηπι θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Η πνξεία ηεο έξεπλαο
Σα καζεζηαθά ζηπι έρνπλ πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ εμαηηίαο ηεο
επηξξνήο πνπ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξερόκελεο
δηδαζθαιίαο θαη ηνπ παξερόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Οη αηνκηθέο δηαθνξέο έρνπλ
πξνθαιέζεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζε εθείλνπο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε από
απόζηαζε, θαηά ηελ νπνία ζπλήζσο δελ ππάξρεη δάζθαινο γξήγνξα δηαζέζηκνο λα
εμεγήζεη ή λα πξνζαξκόζεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
καζεηεπόκελνπ, όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην.
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πγθεθξηκέλα, ην 1995, νη Foell θαη Fritz ρξεζηκνπνίεζαλ ζεσξίεο καζεζηαθώλ ζηπι
γηα λα εξεπλήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηε
κάζεζε από απόζηαζε, ελώ ε έξεπλα ησλ Liu θαη Ginther (1999) θαηαιήγεη ζε
πνιιέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό ηεο εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ καζεηώλ. Σν 1999,
νη Diaz θαη Cartnal δηεμήγαγαλ έξεπλα κε ζθνπό λα ζπγθξίλνπλ ηα καζεζηαθά ζηπι
δύν online νκάδσλ εθπαίδεπζεο πγείαο κε κηα αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηάμε, ελώ ν
Gee, ην 1990 (όπ. αλαθ. Diaz, 1999), κειέηεζε ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβιεηώλ ησλ
καζεζηαθώλ ζηπι ζε κηα δσληαλή ηειεδηάζθεςε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ε
κειέηε ησλ Salas, Kosarzycki, Burke, Fiore θαη Stone (2002), έλα από ηα δεηήκαηα
ηα νπνία δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ ν ξόινο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηεπόκελσλ
ζηελ επηηπρία ησλ εμ απνζηάζεσο ζπζηεκάησλ. Μία αθόκε κειέηε είλαη απηή ησλ
Sabry θαη Baldwin ην 2003, θαηά ηελ νπνία εμεξεπλνύληαη ηα καζεζηαθά ζηπι θαη νη
αληηιήςεηο κηαο νκάδαο πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ζε έλα
παλεπηζηήκην ηεο Μ. Βξεηαλίαο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε κάζεζε.
Μία άιιε έξεπλα δηεμήρζε ην 2002 από ηνπο Logan θαη Thomas, ε νπνία αθνξά ζε
έλα πείξακα πνπ εμεηάδεη ηηο δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεζηαθώλ ζηπι ησλ
ζπνπδαζηώλ. Σν 2005, νη Richmond θαη Cummings εθάξκνζαλ ηα καζεζηαθά ζηπι
ηνπ Kolb ζε online εθπαίδεπζε από απόζηαζε.
Όζν αθνξά ηνλ ειιεληθό ρώξν, ε Μαλνύζνπ ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο, ην 2007
αζρνιήζεθε κε ηηο πξνδηαγξαθέο παηδαγσγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή
πνιπκνξθηθήο, ζπκπιεξσκαηηθήο εμ απνζηάζεσο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα
καζεηέο νιηγνζέζησλ θαη απνκαθξπζκέλσλ ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο. ηελ έξεπλά ηεο
εμεηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξήζε ησλ
καζεζηαθώλ ζηπι θαη, παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη εηδηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό γη’ απηό
ην ζθνπό. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ηδεξόπνπινπ ην 2008 αθνξά ζηε ζρεδίαζε
θαη αλάπηπμε πεξηβάιινληνο ηζηνύ γηα αζύγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε
δπλαηόηεηα εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο όπνπ ζπγθεληξώλνληαη θαη ζπλδπάδνληαη
ζηνηρεία θαη ηερληθέο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Σν 2001, νη Γξεγνξηάδνπ,
Παπαληθνιάνπ θαη Κνξληιάθεο πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη
κηα λέα εξεπλεηηθή πεξηνρή, ηα Πξνζαξκνζηηθά Δθπαηδεπηηθά πζηήκαηα γηα ην
Γηαδίθηπν, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ δπλαηόηεηεο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ή/θαη
ππνζηήξημεο ησλ καζεηεπόκελσλ. Η παλαθά (2006) δηεξεπλά ηνλ νξηζκό αξρώλ,
θξηηεξίσλ θαη πξνδηαγξαθώλ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε βάζε ηα
δηαθνξνπνηεκέλα καζεζηαθά ζηπι ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν ηνπ Kolb θαη ηηο
αξρέο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαηά ηνπο West θαη Ληνλαξάθε. Οη Σζηάλνο,
Γεξκαλάθνο θαη Μνπξιάο (2006) εξεπλνύλ ηε ζεκαζία ηνπ καζεζηαθνύ ζηπι θαη
πξνηείλνπλ έλα λέν ηξόπν ζρεδηαζκνύ εμαηνκηθεπκέλσλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο κε
ειεθηξνληθά κέζα ζηεξηδόκελνη ζηε ζεσξία ησλ Felder-Silverman. Σέινο, ην 2008 νη
Γηνπβαλάθεο, Σαξακπάλεο, Μπνύζηνπ θαη ακαξά εξεπλνύλ ηηο παηδαγσγηθέο
παξακέηξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε εμαηνκηθεπκέλσλ καζεζηαθώλ πξνηηκήζεσλ από
έλα πξνζαξκνδόκελν δηθηπαθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζρεδηάδνληαο θαη
αλαπηύζζνληαο έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο καζεζηαθέο
πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε.
Μέζα από ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο δηαπηζηώζεθε όηη ην ζέκα ησλ καζεζηαθώλ
ζηπι θαη ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο ζηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δηδηθόηεξα, ζην εμσηεξηθό νη έξεπλεο δείρλνπλ όηη όπνπ
εθαξκόζηεθε εθπαίδεπζε από απόζηαζε πνπ ιάκβαλε ππόςε ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ
καζεηεπόκελσλ, ζπληεινύληαλ απνηειεζκαηηθή κάζεζε. ηελ Διιάδα ην ζέκα απηό
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έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί ηνπο εξεπλεηέο, αλ θαη ε έξεπλα είλαη αθόκα ζε αξρηθό
ζηάδην.
2. Βαζηθά κνληέια γηα ηα καζεζηαθά ζηπι θαη επηινγή κνληέινπ
Από ην 1960 αιιά θαη λσξίηεξα, νη δηδάζθνληεο είραλ παξαηεξήζεη όηη νη
δηδαζθόκελνη είραλ δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι, δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο λα
αληηιακβάλνληαη ηνλ θόζκν (Dorwick, 1999). ύκθσλα κε ηνλ Diaz (1999), κεξηθνί
καζεηέο πξνηηκνύλ ζπγθεθξηκέλεο κεζόδνπο γηα λα κάζνπλ, πεξηζζόηεξν από άιιεο.
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζαλ καζεζηαθά ζηπι, δηακνξθώλνπλ ηε
κνλαδηθή καζεζηαθή πξνηίκεζε ηνπ καζεηή καζεηεπόκελνπ θαη βνεζνύλ ην
δηδάζθνληα ζην ζρεδηαζκό κηαο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. Η Mc Loughlin
(1999) κάιηζηα πξνηείλεη ζηνπο εξεπλεηέο λα εξεπλήζνπλ ην ρώξν ησλ καζεζηαθώλ
ζηπι θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ώζηε λα παξέρνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο αληηιήςεηο ζρεηηθά
κε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε κάζεζε θαη ζηελ επίδνζε, ηα νπνία απνηεινύλ
ζεκαληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζρεδηαζκνύ, θαζώο ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό παξακέλεη ζπρλά ακεηάβιεην, κνλόηνλν θαη ζηαηηθό, ελώ είλαη
ειάρηζηεο νη πεξηπηώζεηο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη απηό
κόλν θαηά αζήκαληνπο θαη επνπζηώδεηο ηξόπνπο.
Σα καζεζηαθά ζηπι πξνηάζεθαλ γηα πξώηε θνξά από ηνλ Allport ην 1937 (Liu, &
Ginther, 1999) θαη αθνξνύλ ζην κνλαδηθό ζπλήζε ή ηππηθό ηξόπν πξόζιεςεο,
κλήκεο, ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Από ηόηε, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
ζεκαληηθή επηπξόζζεηε έξεπλα ζην ρώξν ησλ καζεζηαθώλ ζηπι. Ωζηόζν, αθόκε θαη
ζήκεξα δελ ππάξρεη κηα θαζνιηθή θαη γεληθώο απνδεθηή ζεσξία γηα ηα καζεζηαθά
ζηπι, ζύκθσλα κε ηε Santo (ρ.ρ). Ο DeBello (1990) ππνζηεξίδεη όηη ππάξρνπλ ηόζνη
νξηζκνί γηα ηα καζεζηαθά ζηπι όζνη είλαη θαη νη εξεπλεηέο. Οη ζεσξεηηθνί δελ
αληηιακβάλνληαη ηα καζεζηαθά ζηπι κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο όξνπο θαη, ζπλεπώο,
δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο κεζόδνπο πξνζδηνξηζκνύ ησλ
καζεζηαθώλ ζηπι. Πνιινί ζεσξεηηθνί έρνπλ πξνβεί ζε ηαμηλνκήζεηο ησλ
καζεζηαθώλ ζηπι θαη έρνπλ πξνηείλεη κνληέια καζεζηαθώλ ηύπσλ. Χαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνπκε ηα εμήο: ν θαηάινγνο καζεζηαθώλ ζηπι (Index of Learning styles) ηνπ
Richard Felder, νη Πνιιαπιέο Ννεκνζύλεο (Multiple Intelligences) ηνπ Howard
Gardener, ν Πεξηγξαθεηήο ηπι, (Style Delineator) ηνπ Anthony F. Gregoric, ην
Γλσζηηθό Πξνθίι (Cognitive Profile) ηνπ David Kolb, ν Καηάινγνο VARK (VARK
Inventory) ηνπ Neil Fleming, ε Γηρνηόκεζε ηνπ Witkin, ε αλάιπζε ηνπ γλσζηηθνύ
ζηπι ηνπ Riding (Dorwick, 1999; Γηνπβαλάθεο, Σαξακπάλεο, Μπνύζηνπ, & ακαξά,;
2008; Σζηάλνο, Γεξκαλάθνο, & Μνπξιάο, 2006) o Καηάινγνο ησλ Χξσκάησλ ηνπ
Lowry, ην 4MAT (Model-Action-Talk) κνληέιν ηεο McCarthy θαη ην πξνθίι ησλ
καζεζηαθώλ ζηπι ησλ Silver & Hanson (Gregory, 2005). Οη πξναλαθεξζείζεο
ηαμηλνκήζεηο ζηνρεύνπλ ζην λα απαληήζνπλ ζην κόληκν εξώηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο
έξεπλαο γηα ην πνηα είλαη ε επίδξαζε ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο κάζεζεο.
ηελ παξνύζα εξγαζία επηιέγεηαη λα παξνπζηαζηεί ην κνληέιν 4MAT ηεο Bernice
McCarthy, ην νπνίν βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο πνηθίιεο ζεσξίεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη
εμεγνύλ ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ αλζξώπσλ. Σν κνληέιν απηό επηιέρζεθε ζηε βάζε
ησλ αθόινπζσλ ιόγσλ:
α) Πξόθεηηαη γηα κηα πνιπζύλζεηε δνπιεηά ζηελ νπνία ε McCarthy έρεη ζπλζέζεη ηηο
έξεπλεο ησλ ζεσξεηηθώλ Kolb, Lotas, Jung, Fisher, Gregorc, Wetzig θαη Merrill,
θαζώο, επίζεο, θαη ηηο έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ηα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ, όπσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Gregory (2005), πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμεη ην δηθό
ηεο κνληέιν.
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β) To 4MAT απνηειεί έλα θαηλνηόκν κνληέιν πνπ είλαη παγθνζκίσο δηαδεδνκέλν.
Δθαξκόδεηαη ζε δηάθνξνπο ρώξνπο εθπαίδεπζεο, όπσο ζηελ ηαηξηθή (Spatz, 1991;
Erwin, Spatz & Turturro, 1992), ζηε λνκηθή (Kelly, 1990), ζηα καζεκαηηθά
(Tatar,& Dikici, 2009) θαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Bowers, 1987). Σν 4MAT
Model πηνζεηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζώο επίζεο θαη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ.
γ) Δθηόο από ην γεγνλόο όηη ην ελ ιόγσ κνληέιν απνηειεί απόξξνηα κειέηεο θαη
ζύλζεζεο πνιιώλ ζεσξηώλ, όπσο πξνθύπηεη από ηα πξναλαθεξζέληα, απνηειεί
επηπιένλ έλα κνληέιν κάζεζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηεπόκελνπο
ηαπηόρξνλα. Σν κνληέιν ηεο McCarthy αλήθεη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ καζεζηαθώλ
ζηπι πνπ, ζύκθσλα κε ηε Santo (ρ.ρ.), αδηαθνξεί γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ
καζεζηαθώλ ζηπι ησλ καζεηεπόκελσλ. Χξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο
δηδαζθαιίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη
καζεζηαθά όινπο ηνπο καζεηεπόκελνπο.
δ) ηε ρώξα καο δελ έρεη πηνζεηεζεί πνηέ από θαλέλα θνξέα εθπαίδεπζεο θαη απηό
απνηειεί κηα επηπξόζζεηε πξόθιεζε γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ.
2.1. Παξνπζίαζε ηνπ κνληέινπ κάζεζεο καζεζηαθώλ ζηπι 4 Model–Action–Talk
(4MAT) ηεο Bernice McCarthy
Η McCarthy, εθπαηδεπηηθόο από ην 1958, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, από
ην λεπηαγσγείν κέρξη θαη ην θνιιέγην, παξαηήξεζε ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο κε
ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ ηα παηδηά. Ύζηεξα από εθηεηακέλε έξεπλα θαηέιεμε ην 1979
ζηε δηαηύπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο (Paredes, & Rodriguez, 2003). αλαπηύζζνληαο ην
κνληέιν 4ΜΑΣ κε ζθνπό λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα νξγαλώζνπλ ηε
δηδαζθαιία ηνπο ζηε βάζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ νη
άλζξσπνη. ύκθσλα κε ηε McCarthy (1990), ην κνληέιν 4MAT απνηειεί έλαλ θύθιν
δηδαζθαιίαο νθηώ βεκάησλ, ν νπνίνο εθκεηαιιεύεηαη ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ
αλζξώπσλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ επηθξάηεζε ηνπ δεμηνύ ή
αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ. Δίλαη βαζηζκέλν ζηελ έξεπλα από ηνπο
ρώξνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο λεπξνινγίαο. ύκθσλα κε ηε
McCarthy (1990), νη ζεσξίεο ησλ David Kolb, Carl Jung, Jean Piaget, John Dewey,
Joseph Bogen, Gabriel Rico, Betty Edwards θαη John Bradshaw, έρνπλ ζπκβάιεη ζηε
ζύιιεςε ηνπ κνληέινπ 4MAT. Σν κνληέιν 4MAT αλαπηύρζεθε ζηε βάζε δύν
παξαδνρώλ:
1. Η επηθξάηεζε ηνπ δεμηνύ ή ηνπ αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ νδεγεί
ηνπο αλζξώπνπο ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά ζηπι θαη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο
επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη
2. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε ρξήζε πνιιαπιώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε έλα
ζπζηεκαηηθό πιαίζην δηδαζθαιίαο ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνηηκήζεηο,
κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο.
ύκθσλα κε ηε McCarthy (1990), όινη νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη,
εθθξάδνληαη, ζθέθηνληαη θαη πξάηηνπλ, αιιά παξακέλνπλ (ζηέθνληαη) ζε
δηαθνξεηηθά ζεκεία θαηά ηελ πνξεία ηνπο. Απηέο νη «παξακνλέο» (lingerings)
δηακνξθώλνπλ ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξώπσλ, νη νπνίεο εμειίζζνληαη κε
ην ρξόλν θαη δεκηνπξγνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαζέζεηο ζην ηη βιέπεη θαη πώο βιέπεη
ηα πξάγκαηα ν θάζε άλζξσπνο. Οη δηαθνξέο ζηα καζεζηαθά ζηπι εμαξηώληαη από
πνιινύο παξάγνληεο όπσο ην πνηνη είκαζηε, πνύ βξηζθόκαζηε, πώο βιέπνπκε ηνπο
εαπηνύο καο, ζε ηη εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή καο θαη ζην ηη δεηνύλ θαη πεξηκέλνπλ νη
άιινη από εκάο.
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ηε ζεσξία ηνπ Kolb (McCarthy, 1990), ε νπνία απνηειεί θαη κεγάιν κέξνο ηεο
ζεσξεηηθήο βάζεο ηνπ κνληέινπ 4MAT ηεο McCarthy, πεξηγξάθνληαη δύν βαζηθέο
δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη άλζξσπνη: πώο
αληηιακβάλνληαη (Perceiving) θαη πώο επεμεξγάδνληαη (Processing). Οη άλζξσπνη
αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαθνξεηηθά. Μεξηθνί άλζξσπνη, ζε λέεο
θαηαζηάζεηο, αληηδξνύλ πξσηαξρηθά κε δηαίζζεζε θαη αίζζεζε, ελώ άιινη
ζθέθηνληαη θαη επεμεξγάδνληαη ηα πξάγκαηα. Βέβαηα, απηό δε ζπκβαίλεη θαηά
απνθιεηζηηθόηεηα. Ωζηόζν, θαηά ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, νη άλζξσπνη
«πεξηπιαληνύληαη» ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ελόο ζπλερνύο θαη απηό ην ζεκείν
πεξηπιάλεζεο απνηειεί θαη ην πην βνιηθό/ηαηξηαζηό ζεκείν γηα ηνλ θαζέλα (ρήκα
1).
Γηαίζζεζε / Αίζζεζε

ηνραζκόο / θέςε
Σρήκα 1: πλερέο ηεο Αληίιεςεο (Continuum of Perception)
(Πεγή: McCarthy, 1990, ζ. 31)

Δθείλνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε δηαηζζεηηθό θαη αηζζεηηθό
ηξόπν κεηαθέξνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ παξόληνο. Αζρνινύληαη
κε ηελ εκπεηξία, απνξξνθνύληαη θαη αληηιακβάλνληαη κέζσ ησλ αηζζήζεώλ ηνπο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, εθείλνη πνπ ζηνράδνληαη/ζθέθηνληαη, απνξξνθνύληαη
πεξηζζόηεξν από ηηο αθεξεκέλεο δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Αλαιύνπλ απηό
πνπ ζπκβαίλεη. Η λόεζή ηνπο είλαη απηή πνπ θάλεη ηελ πξώηε εθηίκεζε.
Πξνζεγγίδνπλ ηηο εκπεηξίεο ινγηθά. Σα πξναλαθεξζέληα δύν είδε αληίιεςεο είλαη
αξθεηά δηαθνξεηηθά θαη ζπκπιεξώλνπλ παξά απνθιείνπλ ην έλα ην άιιν. Δίλαη θαη
ηα δύν ηζόηηκα θαη παξνπζηάδνπλ θαη ηα δύν ηζρπξά ζεκεία θαη αδπλακίεο. Σν πην
ζεκαληηθό από όια είλαη όηη ν καζεηήο ρξεηάδεηαη θαη ηα δύν γηα ηελ πιεξέζηεξε
θαηαλόεζε ηεο εκπεηξίαο.
Η αληίιεςε από κόλε ηεο, σζηόζν, δελ ηζνύηαη κε ηε κάζεζε. Η δεύηεξε ζεκαληηθή
δηαθνξά ζην πώο καζαίλνπλ νη άλζξσπνη είλαη ην πώο επεμεξγάδνληαη ηελ εκπεηξία
θαη ηελ πιεξνθνξία, δειαδή, πώο ελζσκαηώλνπλ ηα λέα δεδνκέλα θαη ηα θάλνπλ
κέξνο ηνπ εαπηνύ ηνπο. Μεξηθνί άλζξσπνη πξνηηκνύλ λα παξαηεξήζνπλ θάηη πξώηα
(watchers), ελώ άιινη πξνηηκνύλ λα ην πξάμνπλ (doers). Οη πξώηνη ακθηζβεηνύλ ηα
λέα πξάγκαηα, ηα θηιηξάξνπλ κέζα από ηε δηθή ηνπο εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα
θηάζνπλ ζηελ εξκελεία κε κηα αξγή, ζθόπηκε επηινγή απόςεσλ. Οη δεύηεξνη
επελεξγνύλ ακέζσο ζηε λέα πιεξνθνξία. θέπηνληαη, αθνύ πξώηα έρνπλ δνθηκάζεη.
Νηώζνπλ ηελ αλάγθε λα πξάμνπλ θάηη πξνθεηκέλνπ λα ην θάλνπλ δηθό ηνπο. Καη νη
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δύν ηξόπνη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο εκπεηξίαο είλαη ηζόηηκνη θαη
παξνπζηάδνπλ δπλαηά ζεκεία θαη αδπλακίεο. Η δηάζηαζε ηεο επεμεξγαζίαο είλαη έλα
ζπλερέο πνπ εθηείλεηαη από ηελ αλάγθε ηεο εζσηεξίθεπζεο (internalize) κέρξη ηελ
αλάγθε γηα ελέξγεηα/πξάμε (act) (ρήκα 2).
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Σρήκα 2: πλερέο ηεο Δπεμεξγαζίαο (Continuum of Processing)
(Πεγή: Mc Carthy, 1990, ζ. 31)

Η McCarthy ελζσκάησζε ζηε ζεσξία ηεο θαη απόςεηο από έξεπλεο πνπ έρνπλ
δηεμαρζεί πάλσ ζηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δύν εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ.
Πξόζθαηεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη όηη:
1. Σα δύν εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν,
2. Καη ηα δύν εκηζθαίξηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά από ηελ άπνςε ηεο θαζνιηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, θαη
3. Οη άλζξσπνη βαζίδνληαη πεξηζζόηεξν ζε έλαλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ηεο
πιεξνθνξίαο ζε ζρέζε κε άιινπο, εηδηθόηεξα όηαλ πξνζεγγίδνπλ ηε λέα κάζεζε.
Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηε McCarthy (1990), ε έξεπλα έρεη δείμεη όηη ε επεμεξγαζία
πνπ βαζίδεηαη ζην αξηζηεξό εκηζθαίξην ραξαθηεξίδεηαη σο δηαδνρηθή, αλαιπηηθή,
ινγηθή θαη ιεθηηθή. Η αλάιπζε θαη ν πξνγξακκαηηζκόο απνηεινύλ ζηξαηεγηθέοθιεηδηά. Η επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ, ελώ ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηε δηαδνρή/αιιεινπρία. Από ηελ άιιε
πιεπξά, ε επεμεξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ
ραξαθηεξίδεηαη σο ζθαηξηθή, νπηηθή θαη νιηζηηθή, ηθαλή λα δηαθξίλεη ηύπνπο θαη
ζπλδέζεηο. Απηνύ ηνπ είδνπο ε επεμεξγαζία ςάρλεη ηξόπνπο θαη ιύλεη ηα πξνβιήκαηα
εμεηάδνληαο νιόθιεξε ηελ εηθόλα. Οη ζηξαηεγηθέο θιεηδηά είλαη ε δηαίζζεζε, ηα
πηζηεύσ θαη νη απόςεηο.
ύκθσλα κε ηε McCarthy (1990), ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη νη άλζξσπνη
πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε όιν ην κπαιό ηνπο, κε ηε δηαίζζεζή ηνπο, ηα πηζηεύσ
ηνπο θαη ηελ ππνθεηκεληθόηεηά ηνπο. Έηζη θαη ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα
ιακβάλνπκε ππόςε θαη ηνπο δύν ηξόπνπο επεμεξγαζίαο. Πξέπεη λα αζρνινύκαζηε κε
νιόθιεξν ην κπαιό. ηόρνο ηνπ 4MAT Model απνηειεί ε κάζεζε κέζα από ηελ
θαζνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ (δεμί θαη αξηζηεξό εκηζθαίξην), ε νπνία
ζπληειείηαη κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο, ζε δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο. πλδπάδνληαο
ηε ζεσξία ηνπ Kolb θαη ηηο ζεσξίεο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηθξάηεζε ηνπ δεμηνύ ή ηνπ
αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ, ε McCarthy δεκηνύξγεζε ην δηθό ηεο
καζεζηαθό θύθιν. Η δηδαζθαιία ελόο αληηθεηκέλνπ κέζα από ηα ηέζζεξα καζεζηαθά
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ζηπι (ζα παξαηεζνύλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα), ζε έλαλ θύθιν ζηνλ νπνίν
ελαιιάζζεηαη ν δεμήο κε ηνλ αξηζηεξό ηξόπν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο,
επηηξέπεη ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηελ «πξόθιεζε» γηα κάζεζε θαη δίλεη ζε όινπο ηελ
επθαηξία γηα επηηπρία. Κάζε θύθινο καζήκαηνο πεξηέρεη «θάηη γηα ηνλ θαζέλα».
Δπηπξόζζεηα, ε ελζσκάησζε ησλ ηεζζάξσλ καζεζηαθώλ ζηπι θαη ε ελαιιαγή
επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ληώζνπλ εμνηθεησκέλνη
νξηζκέλεο ζηηγκέο κέζα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ελώ άιιεο ζηηγκέο αηζζάλνληαη
λα δπζθνιεύνληαη θαη λα πξνθαινύληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε πην άβνιεο
θαηαζηάζεηο. Όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη όια ηα ηκήκαηα ηνπ θύθινπ θαη έηζη
νιόθιεξνο ν θύθινο γίλεηαη πην ζεκαληηθόο από ην θάζε ηκήκα.
Οη ηέζζεξηο καζεζηαθνί ηύπνη ζύκθσλα κε ηε McCarthy είλαη νη αθόινπζνη :
1. O Δπηλνεηηθόο καζεηήο: αηζζάλεηαη, αληηιακβάλεηαη, παξαθνινπζεί θαη ξσηάεη
«Γηαηί;». Αληηιακβάλεηαη ηελ πιεξνθνξία κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη ηελ
επεμεξγάδεηαη ζηνραζηηθά. Ο ηύπνο απηόο καζεηή ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ
πξνζσπηθή εξκελεία. Θέιεη λα μέξεη ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν καζαίλεη, αιιά θαη ην
ιόγν πνπ ζπλδέεηαη ε λέα γλώζε κε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη λα απνδείμεη ηε
ρξεζηκόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο
δηδαζθαιίαο γηα απηόλ είλαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ θαη ε
ελνπνίεζε ρώξσλ (π.ρ. θπζηθέο επηζηήκεο κε θνηλσληνινγία, γξαθή κε ηέρλεο,
θ.ά.)
(DeBello,
1990:
Scott,
1994:
http://learnline.cdu.edu.au/commonunits/documents/4MAT).
2. Ο Αλαιπηηθόο καζεηήο: παξαθνινπζεί, ζθέθηεηαη θαη ξσηάεη «Ση;».
Αληηιακβάλεηαη ηελ πιεξνθνξία αθαηξεηηθά θαη ηελ επεμεξγάδεηαη ζηνραζηηθά.
Ο ηύπνο απηόο καζεηή ελδηαθέξεηαη θπξίσο ζην λα εκβαζύλεη ηελ αληίιεςή ηνπ
ζε ζρέζε κε ηηο ηδέεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. Θέιεη λα μέξεη ηη είλαη ε λέα γλώζε.
Μαζαίλεη εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά από δηαιέμεηο, απνιακβάλεη ηελ αλάιπζε
ζηνηρείσλ θαη αθνύεη απηά πνπ έρνπλ λα πνπλ «νη εηδηθνί» (DeBello, 1990; Scott,
1994; http://learnline.cdu.edu.au/commonunits/documents).
3. Ο καζεηήο Kνηλήο Λνγηθήο: ζθέθηεηαη, πξνζπαζεί θαη ξσηάεη «Πώο γίλεηαη;».
Αληηιακβάλεηαη ηελ πιεξνθνξία αθαηξεηηθά θαη ηελ επεμεξγάδεηαη ελεξγεηηθά.
Γνθηκάδεη ηηο ηδέεο κε θνηλή ινγηθή θαη πεηξακαηηζκό. Ο ηύπνο απηόο καζεηή
ζέιεη λα καζαίλεη θαη λα δνθηκάδεη. Δίλαη πξαθηηθόο θαη καζαίλεη εύθνια κε
ρεηξσλαθηηθή θαη θηλαηζζεηηθή εκπεηξία, θ.ά. (DeBello, 1990: Scott, 1994:
http://learnline.cdu.edu.au/commonunits/documents).
4. Ο Γπλακηθόο καζεηήο: πξνζπαζεί, αηζζάλεηαη θαη ξσηάεη, «Ση κπνξεί λα γίλεη
αλ;». Αληηιακβάλεηαη ηελ πιεξνθνξία κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη ηελ
επεμεξγάδεηαη ελεξγεηηθά. Ο ηύπνο απηόο καζεηή ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απηνθαηεπζπλόκελε αλαθάιπςε θαη πξνζεγγίδεη ηε λέα γλώζε δηα «δνθηκήο θαη
πιάλεο». Βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δηαίζζεζε θαη ηνπ αξέζεη λα
δηδάζθεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Ρηζθάξεη, πξνζαξκόδεηαη εύθνια θαη
ραξαθηεξίδεηαη από εθεπξεηηθόηεηα θαη ελζνπζηαζκό. Όια ηα είδε ηεο
αλεμάξηεηεο κειέηεο είλαη απνηειεζκαηηθά γηα απηόλ. Σνλ επραξηζηνύλ νη
πξνζνκνηώζεηο, ην παίμηκν ξόισλ θαη ηα παηρλίδηα (DeBello, 1990; Scott, 1994;
http://learnline.cdu.edu.au/commonunits/documents).
3. Γηδαζθαιία ζύκθσλα κε ην 4MAT Model ηεο McCarthy θαη πξόηαζε γηα εμ
απνζηάζεσο δηδαθηηθό πιηθό
ύκθσλα κε ηνπο Gregory θαη Chapman (2007), ην 4MAT Model ηεο McCarthy
θαζνξίδεη ηνπο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο καζεζηαθνύο ηύπνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο
καζεηεπόκελνπο, αιιά δελ απνθιείνπλ όηη όινη νη καζεηεπόκελνη είλαη ηθαλνί λα
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εξγάδνληαη θαη ζηνπο ηέζζεξηο καζεζηαθνύο ρώξνπο κε κηα θιίζε πξνηίκεζεο ζε έλα
καζεζηαθό ζηπι. Αλ νη δηδάζθνληεο παξέρνπλ εκπεηξίεο θαη ζηνπο ηέζζεξηο ρώξνπο
καζεζηαθώλ ζηπι θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δηεπθνιύλνπλ όινπο ηνπο
καζεηεπόκελνπο θαη, ηαπηόρξνλα, απμάλνπλ ην πεδίν ησλ καζεζηαθώλ ηνπο ζηπι.
ύκθσλα κε ηνλ Scott (1994), ε McCarthy θαηέιεμε όηη ν θύθινο ελόο καζήκαηνο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νθηώ δξαζηεξηόηεηεο/βήκαηα (Πίλαθαο 3). Οη νθηώ
δξαζηεξηόηεηεο πξνθύπηνπλ από ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηεζζάξσλ καζεζηαθώλ ηύπσλ
ρξεζηκνπνηώληαο ηε δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή ππεξνρή ηνπ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ
ζε θάζε ηεηαξηνθύθιην. Η ελαιιαγή κεηαμύ αξηζηεξώλ θαη δεμηώλ εγθεθαιηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη
νδεγεί πξνο ηελ θαζνιηθή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηνπο McCarthy θαη
McCarthy (2006).
Τα νθηώ βήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηε McCarthy
1. Σπλδέσ (Connect): Γεκηνπξγώ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία
2. Πξνζέρσ (Attend): θέθηνκαη/ηνράδνκαη πάλσ ζηελ εκπεηξία θαη ηελ αλάιπζε
3. Απεηθνλίδσ (Image): Δλνπνηώ ηελ εκπεηξία θαη ην ζηνραζκό ζε έλλνηεο
4. Πιεξνθνξώ (Inform): Καζνξίδσ ζεσξίεο θαη έλλνηεο
5. Δμαζθνύκαη (Practice): Δπελεξγώ ζηηο θαζνξηζκέλεο έλλνηεο
6. Δπεθηείλσ (Extend): Πεηξακαηίδνκαη θαη πξνζζέησ θάηη από ηνλ εαπηό κνπ
7. Βειηηώλσ (Refine): Αλαιύσ ηελ εθαξκνγή, θξίλσ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
πεηξακαηηζκνύ
8.Δθηειώ (Perform): Δθαξκόδσ ηε κάζεζε ζε πξνζσπηθό επίπεδν θαη ηε κνηξάδνκαη κε
άιινπο
Πίλαθαο 3: Σα νθηώ βήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηε McCarthy
(Πεγή: Polhemus, Danchac, Swan, 2004, ζ. 7)

ύκθσλα κε ηνπο Paraskeva θαη Sigala (2003), θάζε καζεζηαθό ζηπι ζπλδέεηαη κε
ηνπο εγθεθαιηθά δεμηνύο θαη αξηζηεξνύο καζεηέο. Οη εγθεθαιηθά αξηζηεξνί καζεηέο
ραξαθηεξίδνληαη σο ινγηθνί, ηκεκαηηθνί, δηαδνρηθνί θαη ιεθηηθνί. Οη εγθεθαιηθά
δεμηνί καζεηέο είλαη δηαηζζεηηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί, νιηζηηθνί θαη πξαθηηθνί. Σα δύν
εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ δηαθέξνπλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγάδνληαη ηελ
πιεξνθνξία θαη εμαηηίαο απηήο ηεο δηαθνξάο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία
ηεο κάζεζεο. πλεπώο, ε δηέγεξζε θαη ησλ δύν εκηζθαηξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
δηδαζθαιίαο πξνάγεη κηα πην νινθιεξσκέλε κάζεζε γηα ηνπο καζεηέο.
ύκθσλα κε ηνπο McCarthy θαη O’ Neill-Blackwell, (2007), ην κνληέιν 4ΜΑΣ
βνεζά ζην ζρεδηαζκό κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη παξέρεη ζηνπο καζεηέο
ηελ επθαηξία λα κάζνπλ κε ηνλ ηξόπν πνπ νη ίδηνη επηζπκνύλ, δηεγείξνληαο θαη ηα δύν
εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ θαη βνεζώληαο ηνπο λα πξνζαξκνζηνύλ θαη ζε άιια
καζεζηαθά ζηπι. Πην αλαιπηηθά, ν καζεηήο εηζέξρεηαη ζηνλ θύθιν ηεο κάζεζεο κέζα
από κηα δξαζηεξηόηεηα δεμηνύ εγθεθαιηθνύ εκηζθαηξίνπ κε ζθνπό ηελ πξόθιεζε
δηέγεξζεο. Απηό αληηζηνηρεί ζηε δηαίζζεζε/αίζζεζε ηνπ Δπηλνεηηθνύ καζεηή. Σν
επόκελν ζηνηρείν είλαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ νπνία
παξέρνληαη δηαλνεηηθέο αζθήζεηο δηεξεύλεζεο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη ζηνλ
Αλαιπηηθό καζεηή. Από ηε ζηηγκή πνπ ε έλλνηα έρεη δηαηππσζεί, νη καζεηέο
εμαζθνύληαη δνπιεύνληαο πάλσ ζηελ έλλνηα. ε απηό ην ζεκείν ππάξρεη ππεξνρή ηνπ
αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ ηνπ εγθεθάινπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηνπο καζεηέο Κνηλήο
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Λνγηθήο θαη ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο. ην ηέινο, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ
επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεμί εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ θαη λα εθαξκόζνπλ
όζν πεξηζζόηεξεο κπνξνύλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηό αθνξά ζηνλ Γπλακηθό
καζεηή πνπ επηζπκεί ηελ πξάμε θαη εμειίζζεηαη κέζα από πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ.
Με απηό ηνλ ηξόπν θαη ηα ηέζζεξα καζεζηαθά ζηπι ζπλνδεύνληαη από
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δεμί θαη αξηζηεξό εκηζθαίξην ηνπ εγθεθάινπ.
Έηζη, αλεμάξηεηα από ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηώλ, όινη ιακβάλνπλ ηελ ίδηα
εθπαίδεπζε, κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη γηα ηελ ίδηα πνζόηεηα ρξόλνπ (McCarthy, 2007;
DeBello, 1990). Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί (ρήκα 6) επεμεγεί ην 4MAT κνληέιν ηεο
McCarthy. Αλαπαξηζηά γξαθηθά ηηο θαηάιιειεο δηδαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα θάζε
επίπεδν θαη ζηπι καζεηεπόκελνπ θαη παξέρεη έλαλ ζθειεηό γηα ζρεδηαζκό
καζεκάησλ.

Σρήκα 6: Σα νθηώ βήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαηά ηε McCarthy κέζα ζην καζεζηαθό θύθιν
(Πεγή: http://www.aboutlearning.com/what-is-4mat.html)

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ην ξόιν ηνπ
δηδάζθνληα δηαδξακαηίδεη ην εθπαηδεπηηθό/δηδαθηηθό πιηθό κηα θαη ε απνπζία ηνπ
δηδάζθνληα θαηά ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο αλαπιεξώλεηαη από ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό, γηα ην νπνίν o Rowntree αλαθέξεη όηη (1994, όπ. αλαθ.,
Ληνλαξάθεο, 2008, ζ. 25) «πεξηέρεη έλαλ δάζθαιν ζε εηνηκόηεηα, ν νπνίνο
ελεξγνπνηείηαη κόιηο απηό αλνηρηεί θαη είλαη έηνηκνο λα βνεζήζεη ην δηδαζθόκελν λα
κάζεη». Γίλεηαη έηζη ζαθέο όηη νηηδήπνηε αθνξά ηε δηδαζθαιία, ζηελ εθπαίδεπζε από
απόζηαζε κεηαθέξεηαη ζην εθπαηδεπηηθό/δηδαθηηθό πιηθό. πλεπώο, ηα όζα
πξναλαθέξζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ζύκθσλα κε ην 4MAT Model ηεο
McCarthy, ζπληζηνύλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε έλα εμ
απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθό/δηδαθηηθό πιηθό.
Σπκπεξάζκαηα
ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε ην κνληέιν κάζεζεο ησλ καζεζηαθώλ ζηπι 4
Model–Action–Talk (4MAT) ηεο Bernice McCarthy. Σν κνληέιν απηό πξνηάζεθε σο
έλα κνληέιν ζρεδηαζκνύ απνηειεζκαηηθνύ εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο, θαζώο έλα πιήζνο εξεπλώλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη πξηλ από ην 1980 θαη
θζάλνπλ κέρξη ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηα καζεζηαθά ζηπι, όζν θαη αλ δηαθέξνπλ
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κεηαμύ ηνπο, θαηαδεηθλύνπλ ηόζν ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ, όζν
θαη ηε ζεκαληηθόηεηά ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ελώ, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό
ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο δηόηη απνηειεί ην βαζηθό
κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα ηνλ καζεηεπόκελν. Η δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ
ηόπνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ξπζκνύ κειέηεο δηεπθνιύλνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο λα νξγαλώζεη ηε κειέηε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ,
κε ζθνπό λα ηα θαηαθέξεη (Sewart, 1988). ηελ ίδηα ινγηθή ζεσξνύκε όηη ε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζα δηεπθνιπλζεί αλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ιακβάλεη ππόςε
ηνπ ηα καζεζηαθά ζηπι ησλ καζεηεπόκελσλ θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ θάζε
καζεηεπόκελν λα καζαίλεη ζύκθσλα κε ηε δηθή ηνπ καζεζηαθή πξνηίκεζε.
Σν επόκελν βήκα απνηειεί ν ζρεδηαζκόο θαη ε παξαγσγή ελόο νινθιεξσκέλνπ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ από απόζηαζε εθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
κνληέινπ 4ΜΑΣ θαη ε δηάζεζή ηνπ ζε εμ απνζηάζεσο καζεηεπόκελνπο. Μηα πξώηε
κηθξήο θιίκαθαο πξνζπάζεηα σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο
παξαγσγήο έρεη ήδε επηρεηξεζεί (Νηθνιάνπ, 2010). Ωζηόζν, κηα έξεπλα πάλσ ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ όζν αθνξά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζα παξείρε κηα πην
μεθάζαξε θαη ζαθή εηθόλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ.
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