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Σχεδιασµός και ανάπτυξη καινοτόµου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού
βασισµένο στο 4MAT Model της Mc Carthy και σύγκρισή του µε εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικό υλικό στο Ε.Α.Π.. Μια εφαρµογή µε θέµα τον εµβολιασµό των
ποωδών λαχανικών
Design and development of innovative distance learning material based on 4MAT
Model of Mc Carthy and comparison with distance learning material in EAP. An
application on the grafting of herbaceous vegetables
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Abstract
The subject of research of this study is to design and to development an innovative
distance learning material based on 4MAT Model of Mc Carthy and to compare it for the
effectiveness with a respective educational material in EAP. Τhe example of application
is titled "Grafting of herbaceous vegetables".
Key- words: distance learning, learning styles, 4MAT model
Περίληψη
Βασικό ζητούµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στη συµβατική όσο και στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση είναι η αποτελεσµατικότητα της µάθησης. Στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί τον µοναδικό δάσκαλο από απόσταση.
Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες και µοντέλα για τα
µαθησιακά στυλ τα τελευταία χρόνια, αναζητήθηκε ένα µοντέλο µάθησης στο οποίο θα
µπορούσε να στηριχθεί ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός καινοτόµου εκπαιδευτικού
υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τον σχεδιασµό του καινοτόµου αυτού
εκπαιδευτικού υλικού επιλέχτηκε στην παρούσα εργασία η χρησιµοποίηση του 4 ΜΑΤ
µοντέλου µάθησης της McCarthy. Το µοντέλο αυτό βασίζεται στην θεωρία της Bernice
McCarthy, η οποία αναφέρει ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να µάθουν
αποτελεσµατικά µέσα από έναν κύκλο µάθησης ο οποίος περιλαµβάνει οκτώ βήµατα. Τα
βήµατα αυτά είναι προσαρµοσµένα σε όλα τα µαθησιακά στυλ των µαθητών. Ένα τέτοιο
καινοτόµο εκπαιδευτικό υλικό θα µπορούσε να συγκριθεί όσον αφορά την
αποτελεσµατικότητας της µάθησης που προσφέρει στους εκπαιδευόµενους, µε ένα
αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως αυτό στο Ε.Α.Π.
Αυτό αποτελεί και το αντικείµενο της έρευνας της παρούσας εργασίας. Το παράδειγµα
της εφαρµογής βρίσκεται στο γνωστικό αντικείµενο της φυτικής παραγωγής, έχει τίτλο
«Ο εµβολιασµός των ποωδών λαχανικών» και απευθύνεται σε γεωπόνους.
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1.1 Τοποθέτηση του προβλήµατος
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών βρίσκεται ο σχεδιασµός και η
ανάπτυξη της εξ αποστάσεως µάθησης. Ο Beaudoin (1991, σελ. 97 όπ. αναφ. στο
Lindsay, Wright & Howell, 2004) σηµειώνει ότι η θεµατολογία των ερευνών στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση έχει αλλάξει τα τελευταία δέκα ή ακόµη και πέντε χρόνια. Αν
και έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές ανασκοπήσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
υπάρχει γενική συµφωνία στα βασικά ερευνητικά πεδία τα οποία είναι: α) η υποστήριξη
των µαθητευόµενων, β) ο εκπαιδευτικός σχεδιασµός, γ) οι παιδαγωγικές τεχνολογίες ή η
αλληλεπίδραση µέσω µέσων. Επίσης, µελέτη που αφορούσε τις ερευνητικές περιοχές
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε από τον Zawacki-Richter (2009). Ο ερευνητής
κατέληξε στη διαπίστωση ότι σηµαντικά ζητήµατα εξακολουθούν να παραµένουν όσα
σχετίζονται µε την πρόσβαση, τον ρόλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις
αναπτυσσόµενες περιοχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης των µαθητευόµενων, τις
εκπαιδευτικές τεχνολογίες και τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό. Είναι φανερό λοιπόν από τα
προαναφερθέντα ότι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί και
θα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό θεωρούµε εξέχουσας σηµασίας την ενασχόλησή µας
µε το εν λόγω αντικείµενο. Τα µαθησιακά στυλ διακρίνονται σε διαφορετικούς
τύπους, των οποίων η ονοµασία και τα χαρακτηριστικά ποικίλλουν ανάλογα µε την
θεωρία που αναπτύσσει ο κάθε ερευνητής. Έρευνα πάνω στα µαθησιακά στυλ των
Riding & Grimley (1999, όπ. αναφ. στο Mc Loughlin, 1999), έδειξε ότι η ποιότητα του
εκπαιδευτικού υλικού βελτιώνεται, όταν αυτό σχεδιάζεται ώστε να λαµβάνει υπόψη του
τα ατοµικά µαθησιακά στυλ των εκπαιδευόµενων. Η προσαρµογή του εκπαιδευτικού
υλικού στις ιδιαίτερες µαθησιακές ανάγκες, προτιµήσεις, κλίσεις, στυλ του κάθε
µαθητευόµενου, όπως αναφέρει η έρευνα, θα έχει ως στόχο την µεγαλύτερη
ενεργοποίηση του µαθητευόµενου και την περισσότερο αποτελεσµατική συνδιαλλαγή
του µε το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο στην εκπαίδευση από απόσταση, όπως έχουµε
ήδη αναφέρει, αποτελεί και τον «µοναδικό» δάσκαλο. Ένα από το πολλά µαθησιακά
στυλ που παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασµού της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τρόπο
ώστε να λαµβάνοντας υπόψη τα µαθησιακά στυλ των µαθητευόµενων, είναι και το
µαθησιακό µοντέλο 4MAT που πρότεινε η Mc Cathy. Το µοντέλο 4MAT σύµφωνα µε
την McCarthy (1990) βασίζεται πάνω σε έρευνες από τους χώρους της εκπαίδευσης, της
ψυχολογίας και της νευρολογίας, και ο κύριος σκοπός της δηµιουργίας του είναι να
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τη διδασκαλία τους πάνω στην βάση των
διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους µαθαίνουν οι εκπαιδευόµενοι. Αποτελεί έναν
κύκλο διδασκαλίας οκτώ συνεχόµενων βηµάτων, η θεωρητική βάση του οποίου
βασίζεται πάνω στα τέσσερα µαθησιακά στυλ του µοντέλου του Kolb (τα τέσσερα
τεταρτηµόρια του κύκλου) και ταυτόχρονα στις µαθησιακές προτιµήσεις που απορρέουν
από την επικράτηση του δεξιού ή αριστερού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου.
Οι δύο αυτοί παράγοντες – εκπαιδευτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
µαθησιακό µοντέλο 4MAT της Mc Cathy - αποτελούν και το έναυσµα για την επιλογή
του θέµατος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Από έρευνες που έχουν ξεκινήσει
πριν από το 1980 και φθάνουν µέχρι σήµερα πάνω στα µαθησιακά στυλ και στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, θα στηριχθεί ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός
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παραδείγµατος εκπαιδευτικού υλικού που θα ανταποκρίνεται στα διαφορετικά
µαθησιακά στυλ µαθητευόµενων. Επιπλέον θα επιχειρηθεί να γίνει η σύγκρισή του
παραπάνω εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της µάθησης, µε
αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε βάση της αρχές των
West και Λιοναράκη. Το παράδειγµα του εκπαιδευτικού υλικού που επιλέγεται να
σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί θα αφορά τον εµβολιασµό των ποωδών λαχανικών. Η
επιλογή του θέµατος συνάδει µε την εκπαιδευτική και επαγγελµατική κατάσταση του
γράφοντος, καθώς επίσης και µε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.
1.2 Σκοπός της εργασίας
Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τη θεωρητική προβληµατική που
προηγήθηκε, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός
καινοτόµου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού µε τη χρήση του 4MAT Model της
McCarthy και ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του, όσο αφορά στη µαθησιακή
διαδικασία, στα πλαίσια της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όπως αυτή
εφαρµόζεται στην περίπτωση του ΕΑΠ. Ειδικότερα, στην εργασία θα σχεδιαστεί και
αναπτυχθεί ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό για γεωπόνους που θα αφορά τον
εµβολιασµό των λαχανικών και το οποίο θα στηριχθεί στο 4 Model–Action–Talk
(4MAT) µοντέλο µάθησης της Bernice McCarthy. Επιπρόσθετα θα σχεδιαστεί και θα
αναπτυχθεί ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό για γεωπόνους πάνω στο ίδιο θέµα,
µε βάση το εκπαιδευτικό υλικό όπως αυτό εφαρµόζεται στην περίπτωση του Ε.Α.Π., µε
βάση της αρχές των West και Λιοναράκη. Μέσω της σύγκρισης των δυο αυτών εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικών υλικών που θα δηµιουργηθούν, θα αξιολογηθεί η
αποτελεσµατικότητα της µάθησης που παρέχεται στους γεωπόνους πάνω στο
συγκεκριµένο θέµα.
1.3 Μεθοδολογία της έρευνας
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού για εξ
αποστάσεως εκπαίδευση που να έχει εφαρµογή σε γεωπονικά θέµατα και πιο
συγκεκριµένα σε θέµατα εµβολιασµού των λαχανικών, αποφασίστηκε µετά από µελέτη
πολλών σχετικών κειµένων και προσωπικού ενδιαφέροντος του γράφοντος. Ειδικότερα,
αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί το καινοτόµο µοντέλο 4MAT της Bernice McCarthy,
ως επέκταση µιας προηγούµενης έρευνας, µιας και το εν λόγω µοντέλο δεν έχει
χρησιµοποιηθεί ποτέ στα ελληνικά δεδοµένα της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένου
και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ξεκίνησε στην συνέχεια µια βιβλιογραφική
ανασκόπηση µε σκοπό να εντοπιστούν όλες οι διαθέσιµες πηγές που αφορούν στους δύο
βασικούς χώρους της εν λόγω εργασίας: στα µαθησιακά στυλ και στο σχεδιασµό
εκπαιδευτικού υλικού. Για την βιβλιογραφική ανασκόπηση των έντυπων και
ηλεκτρονικών κειµένων που θα µας βοηθούσαν να εντοπίσουµε πηγές που σχετίζονταν
µε τα µαθησιακά στυλ και το σχεδιασµό εκπαιδευτικού υλικού, χρησιµοποιήθηκαν
πολλές µηχανές αναζήτησης: Το Google, το Scholar Google, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
του ΕΑΠ κ.α. Αφού συλλέχθηκε, µελετήθηκε και ταξινοµήθηκε ως προς το περιεχόµενό
του το παραπάνω υλικό, ξεκίνησε η συγγραφή της εργασίας. Ακολούθησε ο καθορισµός
του θέµατος και νέα βιβλιογραφική ανασκόπηση µε σκοπό να εντοπιστεί το θεωρητικό
πλαίσιο αυτού, που ήταν η προσαρµογή εκπαιδευτικού υλικού εξΑΕ στα µαθησιακά
στυλ. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή του σχεδιασµού και της ανάπτυξης
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των δυο εκπαιδευτικών υλικών και αξιολόγησή τους. Σαν πηγή άντλησης στοιχείων, τα
υποκείµενα δηλαδή της αξιολόγησης, επιλέχθηκαν να είναι τρία µέλη ΣΕΠ του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου της Θεµατική Ενότητα «Ανοικτή και Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση», στους οποίους στάλθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέρος
της εργασίας που αφορά το τµήµα της εφαρµογής και για τα δυο εκπαιδευτικά υλικά τα
οποία αναδιαµορφώθηκαν µε βάση τις παρατηρήσεις τους.
1.4 Η σηµαντικότητα της έρευνας
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην πρώτη παράγραφο, παιδαγωγικά ζητήµατα όπως η
µάθηση, οι µαθητές και ο σχεδιασµός εκπαιδευτικού υλικού, εξακολουθούν να
βρίσκονται στο προσκήνιο της ερευνητικής δραστηριότητας, τόσο στο εξωτερικό όσο
και στον ελληνικό χώρο. Παράλληλα, πολλές θεωρίες αναφέρονται στα µαθησιακά στυλ
των µαθητευόµενων, οι οποίες ωστόσο όσο και αν διαφέρουν µεταξύ τους,
καταδεικνύουν την ύπαρξη των ατοµικών διαφορών και τη σηµασία τους στη διαδικασία
της µάθησης. Επιπλέον δε έρευνες που εστιάζουν στο χώρο των µαθησιακών στυλ και
στην εφαρµογή τους στην εκπαίδευση από απόσταση είναι σχετικά περιορισµένες (Diaz,
1999· Liu & Ginther, 1999). Μάλιστα στον ελληνικό χώρο είναι ελάχιστες οι µελέτες οι
οποίες επικεντρώνονται στην εφαρµογή των µαθησιακών στυλ των µαθητευόµενων στο
σχεδιασµό εκπαιδευτικού υλικού. Αποτελεί εποµένως πρόκληση ο σχεδιασµός ενός
εκπαιδευτικού υλικού που θα ενσωµατώνει τις µαθησιακές προτιµήσεις– στυλ των
µαθητευόµενων και ειδικά στις ηµέρες µας που ο µαθητής καθίστανται ολοένα και
περισσότερο στο επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, µέσω της
σύγκρισης ενός εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που στηρίζεται
στο 4ΜΑΤ µοντέλο και ενός αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π., επιχειρείται έµµεσα µια προσπάθεια για εκσυγχρονισµό και
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος,
ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού µε θέµα τον
εµβολιασµό των ποωδών λαχανικών, αποτελεί µια καινοτοµία τουλάχιστον για τα
ελληνικά δεδοµένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
1.5 Περιορισµοί της έρευνας
Ένας σηµαντικός περιορισµός παρατηρήθηκε στην ερευνητική µας διαδικασία.
Εντοπίστηκαν έρευνες που αφορούσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα διάφορα
µαθησιακά στυλ, αλλά βρέθηκαν ελάχιστες έρευνες στην ελληνική και ξένη
βιβλιογραφία που έγινε εφαρµογή του 4ΜΑΤ µοντέλου της McCarthy σε εκπαιδευτικό
υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό άλλωστε αναφέρει και η Σπανάκα (2006), η
οποία επισηµαίνει ότι ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της εξ αποστάσεως µάθησης µπορεί
να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για πολλούς ερευνητές, ωστόσο οι
έρευνες για το πως υιοθετείται ο σχεδιασµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα
µαθησιακά στυλ των εκπαιδευόµενων είναι ελάχιστες.
1.6 Η διάρθρωση της εργασίας
Η εργασία απαρτίζεται από 8 επιµέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που είναι
εισαγωγικό, παρουσιάζεται η έρευνα που έχει διεξαχθεί κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες
πάνω στη θεµατολογία των µελετών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ορίζεται ο
σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας, ενώ παρουσιάζεται και η µεθοδολογία
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που θα ακολουθηθεί καθώς και η διάρθρωση της εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο της
εργασίας φέρει τον τίτλο «Το εκπαιδευτικό υλικό στην ανοικτή και εξ αποστάσεως
εκπαίδευση» και αναφέρεται στη σηµασία που έχει το εκπαιδευτικό υλικό στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση, ο τρόπος που αυτό εφαρµόζεται στο Ε.ΑΠ. και ποιά είναι τα
χαρακτηριστικά του. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας που φέρει τον τίτλο «Τα
µαθησιακά στυλ», παρουσιάζονται τα πιο γνωστά µοντέλα µαθησιακών στυλ, αναλύεται
κριτικά η σηµασία των στη µαθησιακή διαδικασία και παρουσιάζεται επίσης µε µια
κριτική µατιά η όλη πορεία της έρευνας που συνδέει τα µαθησιακά στυλ µε την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Στο τέταρτο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Το µοντέλο
4MAT της McCarthy» γίνεται αναλυτική παρουσίαση του εν λόγω µοντέλου, ο τρόπος
που αυτό διδάσκεται και στη συνέχεια ακολουθεί ένας οδηγός σχεδιασµού εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού βάση του µοντέλου αυτού. Το πέµπτο κεφάλαιο
φέρει τον τίτλο «Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως
εκπαίδευση µε βάση το µοντέλο 4ΜΑΤ στο γνωστικό πεδίο του εµβολιασµού των
λαχανικών». Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εφαρµογή του µοντέλου 4MAT στο γνωστικό
πεδίο της γεωπονικής επιστήµης και παρουσιάζεται ένα παράδειγµα σχεδιασµού εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε γεωπόνους και αφορά τον
εµβολιασµό των λαχανικών. Το έκτο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο «Σχεδιασµός και
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο γνωστικό πεδίο του
εµβολιασµού των λαχανικών» και παρουσιάζεται ένα αντίστοιχο παράδειγµα
σχεδιασµού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού πάνω στον εµβολιασµό των
λαχανικών. Στο έβδοµο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Αξιολόγηση» παρουσιάζονται οι
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην έρευνα, οι συµµετέχοντες που έλαβαν µέρος σε
αυτήν και οι άξονες της αξιολόγησης που ακολουθήθηκαν και παρουσιάζονται
αναλυτικά όλα τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων των δυο εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικών υλικών που σχεδιάστηκαν στα Κεφάλαια 5 και 6 πάνω στο παράδειγµα
του εµβολιασµού. Το όγδοο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο «Συζήτηση αποτελεσµάτων –
Συµπεράσµατα» παρουσιάζονται τα κύρια συµπεράσµατα της εργασίας και
παρουσιάζονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε
την παράθεση των βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν.
1.7 Η πορεία της έρευνας πάνω στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα µαθησιακά
στυλ
Οι Liu & Ginther (1999) διαπιστώνουν ότι δεν έχει διεξαχθεί πολύ έρευνα σχετικά µε το
πώς προσαρµόζεται ο σχεδιασµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα µαθησιακά στυλ
των εκπαιδευόµενων. Όπως µάλιστα επιβεβαιώνουν στην µελέτη τους οι Diaz και
Cartnal (1999), οι έρευνες στο χώρο των µαθησιακών στυλ και την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση δεν είναι σε αφθονία, αφού οι περισσότερες µελέτες συγκεντρώνονται στην
ανακάλυψη της σχέσης ανάµεσα στα µαθησιακά στυλ και στα µαθησιακά
αποτελέσµατα. Αντίθετα, στην παραδοσιακή ανώτατη εκπαίδευση όπως αναφέρουν οι
Richmond & Cummings (2005), υπάρχουν αρκετές έρευνες (Jones, Reichard &
Mokhtari, Terry κ.α.) που σχετίζονται µε το πως εφαρµόζονται τα µαθησιακά µοντέλα.
Παρόλα αυτά κρίνεται σηµαντικό να αναφερθούν κάποιες έρευνες που έχουν γίνει και
αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό υλικό και τα µαθησιακά στυλ,
µιας και οι έρευνες αυτές θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε τυχόν αποδοχή και
εφαρµογή του µοντέλου 4MAT στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
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1.8 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών υλικών
Η αξιολόγηση είναι µια επιβεβληµένη ενέργεια για όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα και
τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Rogers,1999, Μακράκης, 1998). Στην περίπτωσή µας,
επιλέχθηκε να εφαρµοστεί η διαµορφωτική αξιολόγηση τόσο στο εκπαιδευτικό υλικό για
αεξαε στο γνωστικό πεδίο του εµβολιασµού των λαχανικών όσο και στο εκπαιδευτικό
υλικό για εξΑΕ µε βάση το µοντέλο 4ΜΑΤ στο ίδιο γνωστικό πεδίο. Ο στόχος µας ήταν
να συλλέξουµε πληροφορίες για τον εντοπισµό προβληµάτων και αδυναµιών, προκειµένου να γίνουν στη συνέχεια αναγκαίες διορθώσεις και τροποποιήσεις στα δυο αυτά
εκπαιδευτικά υλικά. Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης ήταν η αποτελεσµατικότητα της
µάθησης που παρέχεται από τα δυο εκπαιδευτικά υλικά, παράλληλα µε την διερεύνηση
της συµβατότητας και καταλληλότητας µε τη φιλοσοφία, τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητας της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων (Rogers, 1999).
Σαν πηγή άντλησης στοιχείων αποτέλεσαν τρία µέλη ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου της Θεµατική Ενότητα «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και
αυτό γιατί τα µέλη ΣΕΠ θεωρήθηκαν ως η πλέον κατάλληλη οµάδα προκειµένου να
κρίνουν την αρτιότητα και την επιστηµονικότητα των παραπάνω εκπαιδευτικών υλικών,
καθώς και τον βαθµό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες της ανοικτής και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι διαθέτουν προσωπική εµπειρία από τέτοιας µορφής
εκπαίδευση.
1.9 Συζήτηση αποτελεσµάτων
Στην εργασία αυτή έγινε µια προσπάθεια διερεύνησης θεµάτων που αφορούν το
εκπαιδευτικό υλικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα µαθησιακά στυλ των
εκπαιδευόµενων. Πιο συγκεκριµένα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα καινοτόµο εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό µε τη χρήση του 4MAT Model της McCarthy, το οποίο
συγκρίθηκε µε αντίστοιχο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό όπως αυτό εφαρµόζεται
στην περίπτωση του ΕΑΠ. Το παράδειγµα εφαρµογής που επιλέχτηκε και για τα δυο
εκπαιδευτικά υλικά ήταν «Ο εµβολιασµός των λαχανικών». Και τα δυο εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικά υλικά που δηµιουργήθηκαν ακολουθούν τις αρχές και τα χαρακτηριστικά
που διέπουν το σχεδιασµό του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού όπως αυτό
εφαρµόζεται στην περίπτωση του ΕΑΠ. Η εφαρµογή που υλοποιήθηκε στο εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό που είχε βάση το καινοτόµο 4MAT Model
ενσωµατώνει και τα 4 µαθησιακά στυλ. Το µοντέλο 4MAT αποτελεί έναν κύκλο
διδασκαλίας οκτώ συνεχόµενων βηµάτων, η θεωρητική βάση του οποίου βασίζεται
πάνω στα τέσσερα µαθησιακά στυλ του µοντέλου του Kolb και ταυτόχρονα στις
µαθησιακές προτιµήσεις που απορρέουν από την επικράτηση του δεξιού ή αριστερού
ηµισφαιρίου του εγκεφάλου Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται, σύµφωνα µε
τους αξιολογητές των δυο υλικών, µεγαλύτερη ενεργοποίηση των εκπαιδευόµενων και
πιο αποτελεσµατική συνδιαλλαγή τους µε το εκπαιδευτικό υλικό, αφού µέσω της
αλληλεπίδρασης τους µε το τελευταίο εξοικειώνονται και µε µαθησιακά στυλ µε τα
οποία δεν είναι συνηθισµένοι. Το 4ΜΑΤ µοντέλο είναι ένα µοντέλο µάθησης που
απευθύνεται σε όλους τους µαθητευόµενους ταυτόχρονα και στηρίζεται σε διαφορετικές
θεωρίες που καθορίζουν και εξηγούν τα µαθησιακά στυλ των ανθρώπων. Σύµφωνα
µάλιστα µε τη Santo (2005), υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις που αφορούν στα
µαθησιακά στυλ και την εκπαίδευση. Με την πρώτη προσέγγιση, αρχικά καθορίζονται
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τα µαθησιακά στυλ των µαθητευόµενων µέσα από ειδικά σχεδιασµένα ερωτηµατολόγια
και στη συνέχεια προσαρµόζεται η εκπαίδευση στα ιδιαίτερα µαθησιακά στυλ των
µαθητευόµενων. Με την δεύτερη προσέγγιση επιδιώκεται η ενδυνάµωση των
ασθενέστερων µαθησιακών στυλ των εκπαιδευόµενων. Μετά δε τον καθορισµό των
µαθησιακών τους
στυλ, παρέχεται στους µαθητευόµενους εκπαιδευτικό υλικό
προσαρµοσµένο στις αντίθετες µαθησιακές προτιµήσεις. Η τρίτη ωστόσο προσέγγιση
αδιαφορεί για τον καθορισµό των µαθησιακών στυλ των µαθητευόµενων µέσα από
ερωτηµατολόγια, κάνοντας χρήση διαφορετικών µεθόδων διδασκαλίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκπαίδευσης προκειµένου να συναντήσει µαθησιακά όλους τους
µαθητευόµενους. Γι αυτό λοιπόν και θεωρούµε ότι η τρίτη αυτή προσέγγιση, στην οποία
ανήκει και το 4ΜΑΤ µοντέλο, είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο στο σχεδιασµό εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ένα εκπαιδευτικό πακέτο όπως το 4ΜΑΤ, που θα
λαµβάνει υπόψη του όλα τα µαθησιακά στυλ των µαθητευόµενων, χωρίς ωστόσο να
προαπαιτεί τον καθορισµό των µαθησιακών τους στυλ, είναι σίγουρα και λιγότερο
χρονοβόρο και οικονοµικότερο ως προς την παραγωγή του.
Συµπεράσµατα και προτάσεις
Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός καινοτόµου εξ
αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού µε τη χρήση του 4MAT Model της McCarthy και ο
έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του, όσο αφορά στη µαθησιακή διαδικασία, σε σχέση
µε αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό όπως αυτό εφαρµόζεται στην περίπτωση του ΕΑΠ. Η
εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε πάνω στο θέµα «Ο εµβολιασµός των λαχανικών». Με
βάση τις θέσεις των αξιολογητών της εφαρµογής, το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό
που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε πάνω στο θέµα του εµβολιασµού των λαχανικών και
που στηρίζεται στο 4MAT Model της McCarthy, φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατικό
σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό όπως αυτό
εφαρµόζεται στην περίπτωση του ΕΑΠ. Τέλος σε ότι αφορά την περαιτέρω έρευνα
πρέπει να επισηµανθούν τα εξής. Η συγκεκριµένη έρευνα έτυχε εφαρµογής σε δείγµα
µελών ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου της Θεµατικής Ενότητας «Ανοικτή
και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Σκόπιµο και χρηστικό θα ήταν ανάλογες συγκριτικές
έρευνες και σε δείγµα «εξ αποστάσεως εκπαιδευόµενων», όπως και σε άλλους
επιστηµονικούς χώρους και γνωστικά πεδία, ώστε να ελεγχθεί περεταίρω η
αποτελεσµατικότητά του 4MAT Model στον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
να δηµιουργηθεί επιπλέον για τους σχεδιαστές εκπαιδευτικού υλικού ένας οδηγός
σχεδιασµού βασισµένος στο µοντέλο αυτό για διαφορετικά εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά
πακέτα.
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