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Πεξίιεςε  

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ κα ακαδεζπεμφκ ηα κμδηζηά ιμκηέθα πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ 

ιαεδηέξ βζα κα ακαβκςνίζμοκ ηα οθζηά ηαζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαεχξ ηαζ δ ιεηααμθή ηςκ ιμκηέθςκ 

αοηχκ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, 107 ιαεδηέξ ηδξ Α ηαζ 114 ιαεδηέξ ηδξ 

Γ ηάλδξ Γοικαζίμο απάκηδζακ ζε επηά ενςηήζεζξ ζπεηζηέξ ιε ηα ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκ  βζα 

ηδκ ακαβκχνζζδ μνζζιέκςκ οθζηχκ/μοζζχκ. Ζ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ ακέδεζλε δομ 

ηαηδβμνίεξ ηνζηδνίςκ, (α) ηα παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ, ηαζ (α) ηζξ ιεηααμθέξ ή ηζξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ημο οθζημφ/μοζίαξ ιε άθθμ οθζηυ/μοζία. Με αάζδ ηδ ζοκέπεζα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηα παναηηδνζζηζηά απυ ημοξ ιαεδηέξ ελήπεδζακ ηνία κμδηζηά ιμκηέθα: ημ 

αζζεδηδνζαηυ, ημ ιεζηηυ, ηαζ ημ ιμκηέθμ επίδναζδξ. Σέθμξ, θάκδηε υηζ μζ ιαεδηέξ ιε ηδκ επίδναζδ 

ηδξ δζδαζηαθίαξ αθθάγμοκ ηα ανπζηά κμδηζηά ιμκηέθα ημοξ βζα ηα οθζηά/μοζίεξ, πμο είκαζ 

αζζεδηδνζαηά, ζε ζοκεεηζηά κμδηζηά ιμκηέθα ζηα μπμία μζ ιεηααμθέξ ή αθθδθεπζδνάζεζξ 

ακηζηαεζζημφκ ααειζαία ηα παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ. 

 

Abstract 

This study aimed to reveal the mental models that students use in order to recognize the materials and 

the chemical substances, as well as the change of these models during teaching. For this purpose, 107 

students of 7
th
-grade and 114 students of 9

th
-grade answered seven questions concerning their 

recognition criteria. The analysis of students‘ answers reveal two categories of criteria, (a) the 

characteristics of observation, and (b) the changes of material/substance or their interactions with other 

material/substance. Three mental models:  the sensory model, the model of effect, and the mixed 

model were inferred based on students‘ consistency in using the criteria. Moreover, as a consequence 

of teaching students change their initial mental models of the materials/substances, which are sensory, 

to synthetic mental models in which the changes or interactions replace step by step the characteristics 

of observation. 

 

 

Δηζαγσγή  
 

 Σα κμδηζηά ιμκηέθα είκαζ δοκαιζηέξ ηαζ παναβςβζηέξ ακαπαναζηάζεζξ, μζ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ κμδηζηά, χζηε κα πανέπμοκ αζηζχδεζξ ελδβήζεζξ βζα ηα θοζζηά 

θαζκυιεκα ηαζ κα ηάκμοκ πνμαθέρεζξ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πναβιάηςκ ζημ θοζζηυ ηυζιμ 

(Vosniadou 1994). Πνυηεζηαζ βζα ορδθμφ επζπέδμο κμδηζηά ηαηαζηεοάζιαηα πμο έπμοκ ςξ 

ζημπυ κα ακαπανζζημφκ ηδ δμιή ακηζηεζιέκςκ, πεπμζεήζεςκ ή εεςνζχκ, δ μπμία δεκ έπεζ 

βίκεζ πμηέ μναηή, υπςξ είκαζ ημ κμδηζηυ ιμκηέθμ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ (Βμζκζάδμο 2004). 

Ζ εεςνία ηςκ κμδηζηχκ ιμκηέθςκ πνδζζιμπμζείηαζ πνμηεζιέκμο κα ελδβδεμφκ δζάθμνεξ 

ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ ζε αζοκήεζζηεξ ηαηαζηάζεζξ επίθοζδξ πνμαθήιαημξ (Eysenk & Keane 

2005).  

 Απυ ηδ ζημπζά ηδξ εεςνίαξ ιάεδζδξ ηδξ Βμζκζάδμο (Vosniadou 1994), ηα κμδηζηά 

ιμκηέθα εεςνμφκηαζ ςξ ηα ζδιεία ζηα μπμία μζ ηαζκμφνβζεξ πθδνμθμνίεξ εκζςιαηχκμκηαζ 
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ζημ βκςζζαηυ ζφζηδια, ηαζ ςξ εη ημφημο μ ζπδιαηζζιυξ ημοξ ακηζπνμζςπεφεζ ιζα ιείγμκα 

πδβή βκςζζαηήξ αθθαβήξ ζηζξ οπάνπμοζεξ δμιέξ βκχζεςκ. Με ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιάεδζδξ 

ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ είηε ηα ίδζα ηα κμδηζηά ιμκηέθα είηε μζ οπμηείιεκεξ δμιέξ μζ μπμίεξ ηα 

οπμζηδνίγμοκ. Ζ απυπεζνα κα εκζςιαηςεμφκ μζ εζζενπυιεκεξ πθδνμθμνίεξ ζε  έκα κμδηζηυ 

ιμκηέθμ πμο ήδδ οπάνπεζ πςνίξ κα επέθεεζ αθθαβή ζε αοηυ, ή ιε ιζα ιζηνή αθθαβή ηςκ 

οπμηείιεκςκ πνμτπμεέζεςκ πμο ημ πενζμνίγμοκ, ιπμνεί κα έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ 

δδιζμονβία πανακμήζεςκ ηαζ ακηζθάζεςκ. 

 Αξρηθά λνεηηθά κνληέια είκαζ μζ πνχηεξ ακαπαναζηάζεζξ ημο θοζζημφ ηυζιμο πμο 

μζημδμιμφκ ηα παζδζά πνζκ κα εηηεεμφκ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδιχκ. Μζα απυ 

ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ δζαπζζηχζεζξ ηδξ ένεοκαξ ζηδ Γκςζζαηή Φοπμθμβία ηαζ ζηδ Γζδαηηζηή 

είκαζ υηζ ηα παζδζά δεκ ένπμκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ηδξ επζζηήιδξ ςξ άβναθδ πθάηα 

(tabula rasa), αθθά έπμοκ απμηηήζεζ πθμφζζα βκχζδ βζα ημ θοζζηυ ηυζιμ απυ ηδκ  

ηαεδιενζκή ημοξ ειπεζνία (Vosniadou & Ioannides 1998). Οζ πνμζπάεεζεξ απυ ηδ ιενζά ηςκ 

παζδζχκ κα ζοκεέζμοκ ηδκ επζζηδιμκζηή ελήβδζδ, πμο ημοξ πανέπεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ 

ημοξ, ιε απυρεζξ ηδξ ανπζηήξ ημοξ ζηέρδξ, μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ζπλζεηηθψλ λνεηηθψλ 

κνληέισλ. Σα παζδζά ηαηαζηεοάγμοκ ζοκεεηζηά ιμκηέθα βζα κα ζοιαζαάζμοκ ηδκ 

πθδνμθμνία πμο παίνκμοκ απυ ηδ δζδαζηαθία ή ημ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ, ιε ηζξ 

ακαιθίαμθα ζδιακηζηέξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ πεπμζεήζεζξ πμο ήδδ έπμοκ ηαζ μζ μπμίεξ 

οπμζηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ ειπεζνία (Vosniadou & Ioannides 1998). 

 Ζ Βμζκζάδμο οπμζηδνίγεζ υηζ ηα κμδηζηά ιμκηέθα πμο ηα άημια πανάβμοκ ή 

ακαηημφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ιπμνμφκ κα πενζμνίζμοκ ηδκ πμνεία 

απυηηδζδξ βκχζδξ ιέζα απυ δζαδζηαζίεξ πανειθενείξ ιε ηζξ πεπμζεήζεζξ ηαζ ηζξ 

πνμτπμεέζεζξ. Δηηυξ απυ ημ κα δνμοκ ηα ίδζα ςξ  πενζμνζζιμί, ηα κμδηζηά ιμκηέθα ιπμνμφκ 

κα πανέπμοκ ζδιακηζηή πθδνμθμνία βζα ηζξ οπμηείιεκεξ βκςζηζηέξ δμιέξ (εζδζηέξ εεςνίεξ 

ηαζ εεςνίεξ πθαζζίμο) απυ ηζξ μπμίεξ πανάπεδηακ (Vosniadou 1994). Ζ ηαηακυδζδ δδθαδή 

ηςκ κμδηζηχκ ιμκηέθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα άημια βζα κα απακηήζμοκ ζε ενςηήζεζξ ή κα 

θφζμοκ πνμαθήιαηα, ιπμνεί κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηδ δμιή ηδξ 

οπμηείιεκδξ βκςζζαηήξ ημοξ αάζδξ (Βμζκζάδμο 2004).  

 Πμθθμί ενεοκδηέξ (Valanides, Nicolaidou & Eilks 2003, Tsaparlis 2003) ζζπονίγμκηαζ 

υηζ δ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ‗πδιζηή μοζία‘ είκαζ πνμαπαζημφιεκδ βζα ηδκ ηαηακυδζδ 

ααζζηχκ εκκμζχκ ηδξ πδιείαξ υπςξ δ ‗πδιζηή ακηίδναζδ‘. φιθςκα ιε ημκ Παπαβεςνβίμο 

(2009) δ πμνεία πνμζέββζζδξ ηςκ πδιζηχκ αθθαβχκ πενκάεζ ιέζα απυ εέιαηα δμιήξ, 

αθθαβήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ιίλδξ ηςκ μοζζχκ, άνα πνμηεναζυηδηα είκαζ δ ηαηάηηδζδ ηδξ ίδζαξ 

ηδξ έκκμζαξ ηδξ μοζίαξ. Οζ Krnel, Watson, ηαζ Glažar (1998) ακαθένμοκ ανηεηέξ ιεθέηεξ μζ 

μπμίεξ έπμοκ ενεοκήζεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ «ακηζηείιεκμ», «οθζηυ» ηαζ «μοζία». Ο 

υνμξ πιηθφ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ βεκζηυξ υνμξ (δδθ. υθα υζα έπμοκ αάνμξ ηαζ ηαηαθαιαάκμοκ 

πχνμ) ηαζ μ υνμξ  νπζία  πνδζζιμπμζείηαζ υηακ ακαθένεηαζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ πδιζηή μοζία ή 

έκαξ ηφπμξ πδιζηχκ μοζζχκ π.π. έκα άθαξ, ζάηπανα. Οκημθμβζηά, δ έκκμζα ημο οθζημφ είκαζ 

πζμ ημκηά ζηδκ έκκμζα ημο ακηζηεζιέκμο. ημ ιαηνμζημπζηυ επίπεδμ, δ ζπέζδ ημοξ 

πανμοζζάγεηαζ πνμζεββζζηζηά ζηζξ αηυθμοεεξ δζαηοπχζεζξ:  

• θα ηα ακηζηείιεκα απμηεθμφκηαζ απυ οθζηά/μοζίεξ  

• Οπμζμδήπμηε οθζηυ/μοζία δεκ πνεζάγεηαζ κα είκαζ έκα ακηζηείιεκμ.  

 Μζα δζάηνζζδ ιεηαλφ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ημο οθζημφ ιπμνεί κα βίκεζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ έκκμζεξ ηςκ εηηαηζηχκ ηαζ εκηαηζηχκ ζδζμηήηςκ (Krnel, Watson, & 

Glažar 1998). Μζα εκηαηζηή ζδζυηδηα είκαζ ακελάνηδηδ απυ ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ, εκχ 

ιζα εηηαηζηή ζδζυηδηα ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ. Ζ εενιμηναζία, δ ποηκυηδηα 

ηαζ ημ πνχια είκαζ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ, μ υβημξ, ημ αάνμξ, ημ ζπήια ηαζ δ εενιυηδηα είκαζ 

εηηαηζηέξ. Γεκζηά, μζ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ απμηαθφπημοκ ηάπμζα μοζζαζηζηή πμζυηδηα ιζαξ 

μοζίαξ πμο ζζπφεζ βζα μπμζμδήπμηε ιέβεεμξ δεζβιάηςκ, ηαζ βζα αοηυ μζ επζζηήιμκεξ ηζξ 
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ανίζημοκ ζδζαίηενα πνήζζιεξ. οκεπχξ, μζ παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ εκυξ ακηζηεζιέκμο είκαζ 

εηηαηζηέξ, εκχ ημ οθζηυ/μοζία ηαεμνίγεηαζ απυ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ. 

 Με ζφβηνζζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ζηενεχκ, ηςκ οβνχκ ηαζ ηςκ αενίςκ ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε ιζα ιείςζδ ζημκ ανζειυ εηηαηζηχκ ζδζμηήηςκ: ζηενεά - ακηζηείιεκα 

(ζηαεενυ ζπήια, υβημξ, αάνμξ), οβνά (υβημξ, αάνμξ), αένζα (αάνμξ). Αοηυ δείπκεζ ιζα πνυμδμ 

απυ ηα ακηζηείιεκα (ζηενεά) ζηζξ μοζίεξ/οθζηά (αένζα). Δκημφημζξ, δ ακάπηολδ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ζηέρδξ ηςκ παζδζχκ αημθμοεεί ηδ δζηή ηδξ πμνεία: ιζα μοζία ηαεμνίγεηαζ απυ 

εηηαηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ακηζηεζιεκμπμζείηαζ. Ζ ίδζα ηάζδ παναηδνείηαζ ιε ηδκ εκένβεζα ή ιε 

άθθεξ εκηαηζηέξ ζδζυηδηεξ υπςξ ημ πνχια, ημ μπμίμ παίνκμκηαξ ζδζυηδηεξ μοζίαξ/οθζημφ 

απμηηά οθζηή οπυζηαζδ (ιζα μοζία έπεζ ήδδ ιενζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ακηζηεζιέκςκ) (Talanquer, 

2006). Ζ ακάπηολδ ηςκ εκκμζχκ ζημοξ ιαεδηέξ ιπμνεί κα ελδβδεεί ςξ ελήξ: μζ ιδ οθζηέξ 

μκηυηδηεξ απμηημφκ οθζηή οπυζηαζδ, ηα αένζα ακηζιεηςπίγμκηαζ πανυιμζα ιε ηα οβνά ηαζ ηα 

οβνά ακηζιεηςπίγμκηαζ πανυιμζα ιε ηα ακηζηείιεκα (ζηενεά). οπκά έκα οβνυ ηαεμνίγεηαζ 

ιαγί ιε ημκ πενζέηηδ ημο ηαζ μζ δφμ ιαγί ακηζπνμζςπεφμοκ έκα ακηζηείιεκμ (Krnel, Watson, 

& Glažar 2005). 

 ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ακαδείλμοιε ηα κμδηζηά ιμκηέθα πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ βζα κα ακαβκςνίζμοκ ηα οθζηά ηαζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαεχξ ηαζ ηδ 

ιεηααμθή ηςκ ιμκηέθςκ αοηχκ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ.  

 

Ζ ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο  

 

Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ζε ιαεδηέξ ηδξ Α ηαζ Γ ηάλδξ Γοικαζίμο. Ζ Α ηάλδ 

επεθέβδ πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεμφκ ηα πζεακά ανπζηά κμδηζηά ιμκηέθα ηςκ ιαεδηχκ ιζα 

ηαζ ζηδκ Α ηάλδ μζ ιαεδηέξ δεκ δζδάζημκηαζ αηυιδ ζοζηδιαηζηά Υδιεία. Ζ  Γ ηάλδ βζαηί ζ΄ 

αοηήκ  μθμηθδνχκεηαζ πθέμκ δ δζδαζηαθία ηδξ Υδιείαξ ζηδκ οπμπνεςηζηή εηπαίδεοζδ, ηαζ 

εα ιπμνμφζε κα δζαπζζηςεεί δ πζεακή δδιζμονβία ζοκεεηζηχκ κμδηζηχκ ιμκηέθςκ. Γζα ηδ 

δζενεφκδζδ ηςκ ακηζθήρεςκ ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα οθζηά πνδζζιμπμζήεδηακ 7 ενςηήζεζξ. Σμ 

ενςηδιαημθυβζμ ζοιπθδνχεδηε απυ 107 ιαεδηέξ ηδξ Α ηάλδξ Γοικαζίμο ηαζ απυ 114 

ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ Γοικαζίμο. Ζ ιέεμδμξ δεζβιαημθδρίαξ είκαζ δ «ηαηά ζοζηάδεξ» 

δεζβιαημθδρία δ μπμία δεκ θηάκεζ ζημ επίπεδμ ηδξ αημιζηήξ πενίπηςζδξ, αθθά ιυκμ ζε ιζα 

«ζοζηάδα», δδθαδή ζε μθυηθδνδ μιάδα αημιζηχκ πενζπηχζεςκ δ μπμία οπάνπεζ θοζζηά 

ζηδκ πνάλδ. Μζα ηέημζα ζοζηάδα βζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ είκαζ ιζα ζπμθζηή 

ηάλδ. Οζ ηάλεζξ ζηζξ μπμίεξ ιμζνάζηδηακ ενςηδιαημθυβζα ήηακ δ Α ηαζ δ Γ ηάλδ ηνζχκ 

Γοικαζίςκ απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ηδξ Αηηζηήξ ηαζ απυ έκα Γοικάζζμ ηδξ Βμζςηίαξ. ηα 

ζπμθεία ηδξ Αηηζηήξ πενζθαιαάκμκηαζ έκα ζδζςηζηυ, έκα πεζναιαηζηυ ηαζ έκα Γοικάζζμ ηδξ 

Ακαημθζηήξ Αηηζηήξ. Ζ επζθμβή ηςκ  ζοβηεηνζιέκςκ πενζμπχκ ηαζ ζπμθείςκ πνμζθένεζ ιζα 

ηαθή ζζμννμπία ιεηαλφ ημο ηυζημοξ ηαζ  ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ. Οζ 

μζημβέκεζεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα ζπμθεία αοηά ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια αζηζημφ /αβνμηζημφ 

πθδεοζιμφ ηαζ ημζκςκζηυ-μζημκμιζημφ επζπέδμο, πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί δ 

ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ημο δείβιαημξ.  

 Οζ ενςηήζεζξ βζα ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ένεοκα ηαζ ιε ηδ ζεζνά πμο 

πανμοζζάζηδηακ ζημοξ ιαεδηέξ είκαζ:  

1.  Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ ημ ζίδδνμ; 

2.  Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ ημ εείμ; 

3.  Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ έκα ζζδενέκζμ ηανθί; 

4.  Πμζα είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ζημονζάξ; 

5.  Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ υηζ μζ ζοκδεηήνεξ είκαζ ιεηαθθζημί; 

6.  Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ έκα μλφ; 

7.  Απυ ηζ ακαβκςνίγεζξ υηζ έκα ζχια είκαζ πάνηζκμ; 
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 Οζ δφμ πνχηεξ ενςηήζεζξ απμηεθμφκ ηιήια ιζαξ μιάδαξ ενςηήζεςκ μζ μπμίεξ 

ακαθένμκηαζ ζε έκα πείναια ζπδιαηζζιμφ ημο εεζμφπμο ζζδήνμο. Οζ επυιεκεξ δφμ ενςηήζεζξ 

είκαζ απυ άθθδ μιάδα ενςηήζεςκ δ μπμία ακαθένεηαζ ζημ ζημφνζαζια εκυξ ζζδενέκζμο 

ηανθζμφ. Οζ ενςηήζεζξ 5 ηαζ 6 πενζθαιαάκμκηαζ ζε μιάδα ενςηήζεςκ πμο ακαθένμκηαζ ζε 

έκα πείναια ζημ μπμίμ ιεηαθθζημί ζοκδεηήνεξ εζζάβμκηαζ ζε οδαηζηυ δζάθοια οδνμπθςνζημφ 

μλέμξ. Ζ ηεθεοηαία ενχηδζδ πενζθαιαάκεηαζ ζηδκ μιάδα ενςηήζεςκ δ μπμία ακαθένεηαζ ζε 

πείναια ηαφζδξ εκυξ ημιιαηζμφ πανηζμφ. θα ηα πεζνάιαηα πανμοζζάζηδηακ ζημοξ ιαεδηέξ 

ιέζα απυ θςημβναθίεξ ηαεχξ δ πνήζδ πναβιαηζηχκ οθζηχκ, μοζζχκ ηαζ πεζναιάηςκ ήηακ 

αδφκαηδ θυβς ημο πενζμνζζιέκμο δζαεέζζιμο απυ ηα ζπμθεία πνυκμο βζα ηδκ ένεοκά ιαξ.  

 Γζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ακάθοζδ 

πενζεπμιέκμο, ιε ηδ δζελαβςβή ακμζηηήξ ηαζ ηαηυπζκ αλμκζηήξ ηςδζημπμίδζδξ ηςκ 

δεδμιέκςκ ιαξ. Καηά ηδκ ακμζηηή ηςδζημπμίδζδ δχζαιε ζε ηιήιαηα ηςκ απακηήζεςκ ηςκ 

ιαεδηχκ έκα ηςδζηυ ηαζ ηαηά ηδκ αλμκζηή ηςδζημπμίδζδ ακαδείπηδηακ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ 

αοηχκ ηςκ ηςδζηχκ ηαζ πνμέηορακ μζ ηεθζηέξ ηαηδβμνίεξ (Robson 2007).  

 

Απνηειέζκαηα  

 

 Ζ ακάθοζδ ηςκ απακηήζεςκ ηςκ ιαεδηχκ έδεζλε υηζ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ιζα 

ζεζνά απυ παναηηδνζζηζηά ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ, υπςξ πνχια, μζιή, ζηθδνυηδηα, 

θοζζηή ηαηάζηαζδ, αάνμξ, ειθάκζζδ, εκένβεζεξ η.θ.π. Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ιπμνμφκ κα 

ηαλζκμιδεμφκ ζε δομ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ ιε ηνζηήνζμ ημ ακ ημ οθζηυ/μοζία ειθακίγεζ αοηά ηα 

παναηηδνζζηζηά ρσξίο αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμ οθζηυ, ή ακ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά 

απμηεθμφκ ιζα κεηαβνιή ηνπ πιηθνχ/νπζίαο ή είλαη απνηέιεζκα  ηεο αθθδθεπίδναζδξ ημο 

ιε άθθμ οθζηυ (Πίκαηεξ 2 ηαζ 3). Ανηεημί ιαεδηέξ πνδζζιμπμίδζακ πενζζζυηενα απυ έκα 

παναηηδνζζηζηά βζα κα ακαβκςνίζμοκ έκα οθζηυ. 

 
Πίλαθαο 2. Απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε αάζδ ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία παναηηδνζζηζηχκ 

 

Σάλδ Τθζηυ 
Υαναηηδνζζηζηά ηςκ οθζηχκ ρσξίο αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμ οθζηυ 

Διθάκζζδ Βάνμξ ηθδνυηδηα Φοζ.Καη. Υνχια Οζιή Γεφζδ Τθζηυ 

Α 
Κανθί  

42,1% 16,8% 9,3% 4,7% 45,8% 2,8% - 7,5% 

Γ 42,1% 14,9% 12,3% - 46,5% - - 16,7% 

Α 
οκδεηήνεξ 

24,3% 7,4% 3,7% - 52,3% - - 7,5% 

Γ 21,9% 4,4% 4,4% - 33,3% - - 3,5% 

Α 
Υανηί 

51,4% 7,5% 1,9% - 15,9% - - 8,4% 

Γ 60,5% 2,6% 3,5% - 10,5% - - 11,4% 

Α 
ημονζά 

31,8% 2,8% 1,9% - 83,2% 2,8% - - 

Γ 29,8% - - - 84,2% 2,6% - - 

Α Ρζκίζιαηα 

ζζδήνμο 

6,5% 7,5% 6,5% - 70,1% - - 7,5% 

Γ 21,9% 1,8% 5,3% 4,4% 68,4% - - 10,5% 

Α 
ηυκδ εείμο 

8,4% 2,8% - 1,9% 68,2% 13,1% - 1,9% 

Γ 16,7% - 3,5% 11,4% 71,1% 6,1% - 1,8% 

Α 
Ολφ 

3,7% - - 8,4% 17,8% 9,3% 4,7% 3,7% 

Γ 5,3% - - - 7,9% 5,3% 18,4% 1,8% 

 

 ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία παναηηδνζζηζηχκ, ημ ηονίανπμ ηνζηήνζμ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ 

ιαεδηέξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ οθζηχκ είκαζ ημ πνχια, εηηυξ ηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ οθζηχκ 

πμο δεκ έπμοκ έκα παναηηδνζζηζηυ πνχια, υπςξ είκαζ ημ πανηί ηαζ ημ μλφ. Δπίζδξ, πμθθμί 

είκαζ μζ ιαεδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ςξ ηνζηήνζμ ηδκ ειθάκζζδ (ζπήια, ιμνθή, οθή) βζα κα 

ακαβκςνίζμοκ πυηε έκα ζχια είκαζ πάνηζκμ ή ζζδενέκζμ. 

 Απυ ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία μζ ιαεδηέξ εζηζάγμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζηζξ ιεηααμθέξ, ή 

ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ οθζηχκ πμο έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ πείναια ζημ μπμίμ 

ειπθέημκηαζ ηα οθζηά, π.π. ζημ πείναια βζα ημ ζπδιαηζζιυ ημο εεζμφπμο ζζδήνμο, πμθθμί 
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ιαεδηέξ (48,6% ηδξ Α ηαζ 44,7% ηδξ Γ ηάλδξ) πνδζζιμπμίδζακ ηδκ έθλδ ημο ιαβκήηδ 

(θοζζηή ιεηααμθή) βζα κα ακαβκςνίζμοκ ημ ζίδδνμ. Σμ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο 

πνδζζιμπμζεί αοηή ηδ ιεηααμθή ιζηναίκεζ υηακ ημοξ πανμοζζάγεηαζ ημ πείναια ιε ημ ηανθί 

πμο ζημονζάγεζ (11,2% ηαζ 13,2% ηδξ Α ηαζ Γ ηάλδξ ακηίζημζπα) ζημ μπμίμ δεκ αθέπμοκ ηδ 

ιαβκήηζζδ. Δπίζδξ, βζα ηδκ ακαβκχνζζδ εκυξ ζχιαημξ ςξ πάνηζκμο ημ ίδζμ πμζμζηυ ιαεδηχκ 

(πενίπμο 21%) ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ πνδζζιμπμζεί ςξ ηνζηήνζμ ιζα πδιζηή ιεηααμθή (ηαφζδ) 

αθμφ ζηδκ ακηίζημζπδ μιάδα ενςηήζεςκ πανμοζζάγεηαζ πείναια ηαφζδξ πανηζμφ. Οζ ιαεδηέξ 

ηδξ Α ηαζ Γ ηάλδξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ ζημονζά ζε πμζμζηυ 15,9% ηαζ 11,4% ακηίζημζπα απυ 

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ δνάζδξ ηδξ ζημ ζίδδνμ: «δ ζημονζά ηνχεζ ημ ζίδδνμ» (εκένβεζεξ).  

 Ζ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηςκ μλέςκ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ, ηα μπμία δζδάζημκηαζ 

ζηδ Γ ηάλδ, θαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ αοηήξ ζε πμζμζηυ 9,6% 

ακαβκςνίγμοκ ημοξ ζοκδεηήνεξ ςξ ιεηαθθζηά ζχιαηα ιε ηνζηήνζμ ηζξ πδιζηέξ ημοξ 

ιεηααμθέξ. Σμ ηνζηήνζμ αοηυ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α ηάλδξ. Αηυια ημ 

πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ςξ ηνζηήνζμ ηδκ ακηίδναζδ ιε ημ μλφ αολάκεζ απυ 

2,8% ζηδκ Α ηάλδ ζε 9,6% ζηδ Γ ηάλδ. ζμκ αθμνά ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο μλέμξ ημ πμζμζηυ 

ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Γ ηάλδξ πμο πνδζζιμπμζεί ηζξ πδιζηέξ ιεηααμθέξ (36,8%) είκαζ πμθφ 

ορδθυηενμ απυ αοηυ πμο πνδζζιμπμζεί ημ ίδζμ ηνζηήνζμ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ιεηαθθζηχκ 

ζοκδεηήνςκ (9,6%). Πζεακυηαηα αοηυ κα ζοιααίκεζ βζαηί μζ ιαεδηέξ εεςνμφκ υηζ ιυκμ ημ έκα 

ζχια ακηζδνά (ημ μλφ ακηζδνά ιε ημοξ ζοκδεηήνεξ) ηαζ δεκ ακαβκςνίγμοκ ηδ ιεηααμθή ςξ 

αθθδθεπίδναζδ δφμ ζςιάηςκ.  
 

Πίλαθαο 3. Απακηήζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε αάζδ ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία παναηηδνζζηζηχκ 

 

Σάλδ Τθζηυ 

Μεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ ή απμηέθεζια αθθδθεπίδναζδξ ιε άθθμ οθζηυ 

Φοζ. ιεηααμθέξ  Υδιζηέξ ιεηααμθέξ Δκένβεζεξ Γζάθοζδ Φοζαθίδε

ξ 

Ακηίδναζδ ιε μλφ 

Α 
Κανθί  

11,2% 12,1% 3,7% - - - 

Γ 13,2% 11,4% 6,1% - - - 

Α 
οκδεηήνεξ 

17,8% - 8,4% 4,7% 10,3% 2,8% 

Γ 7,9% 9,6% 4,4% 13,2% 19,3% 9,6% 

Α 
Υανηί 

- 21,5% 16,8% - - - 

Γ 3,5% 21,1% 13,2% - - - 

Α 
ημονζά 

- 1,9% 15,9% - - - 

Γ - 2,6% 11,4% - - - 

Α Ρζκίζιαηα 

ζζδήνμο 

48,6% 2,8% - - - - 

Γ 44,7% 2,6% - - - - 

Α 
ηυκδ εείμο 

37,4% - - - - - 

Γ 26,3% 2,6% - - - - 

Α 
Ολφ 

- 4,7% 34,6% - 16,8% - 

Γ - 36,8% 37,7% - 12,3% - 

   

Απυ ημ test εζςηενζηήξ ζοκμπήξ ημ μπμίμ ελεηάγεζ ακ ημ ηάεε παζδί πνδζζιμπμζεί ημ 

ίδζμ ζπέδζμ απακηήζεςκ βζα υθεξ αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ, δδθαδή ακ πνδζζιμπμζεί ιε ζοκέπεζα 

έκα κμδηζηυ ιμκηέθμ, πνμέηορακ ηα ηνία κμδηζηά ιμκηέθα ιε ηζξ δζαααειίζεζξ ημοξ, ηα μπμία 

ειθακίγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 4. Γζα ηα ιμκηέθα αοηά μζ ζοββναθείξ πνμηείκμοκ ηδκ παναηάης 

μνμθμβία: αηζζεηεξηαθφ ιμκηέθμ, ιμκηέθμ επίδξαζεο ηαζ κεηθηφ ιμκηέθμ. Γεκ ηαηέζηδ 

δοκαηυ κα εκηαπεμφκ υθμζ μζ ιαεδηέξ ζε ηάπμζμ ιμκηέθμ ηζ αοηυ δζυηζ α) μνζζιέκμζ ιαεδηέξ 

δεκ απήκηδζακ ζε υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ ηαζ α) οπήνλακ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ πνδζζιμπμίδζακ 

εηθνάζεζξ πμο πνεζάγμκηαζ δζεοηνίκδζδ. Έκαξ πενζμνζζιυξ ημο βναπημφ ενςηδιαημθυβζμο 

ςξ ιέζμ ένεοκαξ είκαζ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα κα γδηδεμφκ επελδβήζεζξ 

υπςξ ζε ιζα ζοκέκηεολδ.   
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Πίλαθαο 4.  Νμδηζηά Μμκηέθα ηςκ ιαεδηχκ βζα ηα οθζηά ηαζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ 

 

Ννεηηθά Μνληέια  Σάμε Α Σάμε Γ 

Αηζζεηεξηαθφ κνληέιν: ζφκμθμ 65 61 

 αιζβέξ 12 5 

 ααζζηά 9 19 

 αζεεκέξ 21 18 

 ιεηαημπζζιέκμ 23 19 

Μνληέιν επίδξαζεο: ζφκμθμ 9 16 

 ααζζηά 1 2 

 αζεεκέξ 1 6 

 ιεηαημπζζιέκμ 7 8 

Μεηθηφ κνληέιν: ζφκμθμ 13 9 

 

Οζ ιαεδηέξ πμο οζμεέηδζακ ημ ακηγέο αηζζεηεξηαθφ κνληέιν πνδζζιμπμίδζακ 

παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε οθζημφ, ηα μπμία ειθακίγμκηαζ πςνίξ αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμ 

οθζηυ, βζα κα απακηήζμοκ ηαζ ζηζξ 7 ενςηήζεζξ. Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ηαεχξ είκαζ 

ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ ηαζ εα ηα απμηαθμφιε ζημ ελήξ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ. 

ημ βαζηθά αηζζεηεξηαθφ κνληέιν πενζθαιαάκμκηαζ εηείκμζ μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ 

πνδζζιμπμίδζακ ηα παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ, ζε 6 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ. Γζα ιία απυ 

αοηέξ ηζξ ενςηήζεζξ πνδζζιμπμίδζακ ηάπμζα ιεηααμθή ημο οθζημφ είηε ημ απμηέθεζια ηδξ 

αθθδθεπίδναζήξ ημο ιε άθθμ οθζηυ. Σμ αζζελέο αηζζεηεξηαθφ κνληέιν είκαζ αοηυ ζημ 

μπμίμ μζ ιαεδηέξ  πνδζζιμπμίδζακ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ βζα κα απακηήζμοκ ζε 5 

ενςηήζεζξ ηαζ ιεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ ζε 2 ενςηήζεζξ. ημ κεηαηνπηζκέλν αηζζεηεξηαθφ 

κνληέιν πενζθαιαάκμκηαζ μζ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ απήκηδζακ ζε 4 ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ 

παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ ηαζ ζε 3 ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ιεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ. 

 Καζ ηα ηέζζενα πνμδβμφιεκα ιμκηέθα πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ιαεδηέξ ηαζ ηδξ Α ηαζ 

ηδξ Γ ηάλδξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Γ ηάλδξ μζ μπμίμζ 

πνδζζιμπμίδζακ ημ αιζβχξ αζζεδηδνζαηυ ιμκηέθμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ ημ 

πνδζζιμπμίδζακ ζηδκ Α ηάλδ. Σμ ααζζηά αζζεδηδνζαηυ ιμκηέθμ πνδζζιμπμζήεδηε απυ 

πενζζζυηενμοξ ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ ζε ζπέζδ πάκηα ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ Α ηάλδξ. Σα άθθα 

δφμ ιμκηέθα πνδζζιμπμζήεδηακ απυ πενίπμο ίζμ ανζειυ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ.  

Σμ κεηθηφ κνληέιν πνδζζιμπμζήεδηε απυ ιαεδηέξ μζ μπμίμζ απήκηδζακ ζηζξ 4 ή 5 

απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ ηαζ ιεηααμθέξ 

οθζηχκ. Οζ ιαεδηέξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημ κεηαηνπηζκέλν κνληέιν επίδξαζεο είκαζ αοημί 

πμο πνδζζιμπμίδζακ ιυκμ ιεηααμθέξ οθζηχκ βζα κα απακηήζμοκ ζηζξ 4 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ, 

εκχ βζα ηζξ άθθεξ 3 πνδζζιμπμίδζακ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ. ζμζ ιαεδηέξ 

πνδζζιμπμίδζακ ιεηααμθέξ οθζηχκ βζα κα απακηήζμοκ ζηζξ 5 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ, ηαζ 

παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ βζα ηζξ 2 απυ ηζξ 7 ενςηήζεζξ, πενζθαιαάκμκηαζ ζημ αζζελέο 

κνληέιν επίδξαζεο. Σμ ηεθεοηαίμ απυ ηα ιμκηέθα πμο ειθακίζηδηακ ζηδκ ένεοκα είκαζ ημ 

βαζηθά κνληέιν επίδξαζεο. Οζ ιαεδηέξ πμο ακήημοκ ζε αοηυ, απήκηδζακ ζηζξ 6 απυ ηζξ 7 

ενςηήζεζξ ιε ηδ πνήζδ ιεηααμθχκ οθζημφ, εκχ ιία ενχηδζδ απακηήεδηε ιε παναηηδνζζηζηά 

παναηήνδζδξ.  

 Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ηακέκαξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ ηάλεςκ δεκ έηακε 

πνήζδ ηάπμζμο ιμκηέθμο ιε ημ μπμίμ ηαζ μζ 7 ενςηήζεζξ κα απακηδεμφκ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ιεηααμθέξ οθζηχκ. Σμ ιεηαημπζζιέκμ ιμκηέθμ επίδναζδξ πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημκ ίδζμ 

πενίπμο ανζειυ ιαεδηχκ ηαζ ζηζξ δφμ ηάλεζξ, εκχ ημ αζεεκέξ ηαζ ημ ααζζηά ιμκηέθμ 

επίδναζδξ πνδζζιμπμζήεδηακ ηονίςξ απυ ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ.   
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πκπεξάζκαηα 

  

 Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ακάδεζλακ ηα ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ 

παναηηδνζζηζηά (παναηήνδζδξ) ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ή ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ οθζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ πνμηεζιέκμο κα ακαβκςνίζμοκ έκα οθζηυ. Απυ ηα παναηηδνζζηζηά 

παναηήνδζδξ ημ πνχια ηονζανπεί ςξ ηνζηήνζμ ακαβκχνζζδξ ηςκ οθζηχκ ηονίςξ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ πμο ηα οθζηά/μοζίεξ είκαζ ζηενεά ηαζ δεκ έπμοκ ζοβηεηνζιέκμ ζπήια (ζημονζά, 

νζκίζιαηα ζζδήνμο, ζηυκδ εείμο). ηακ ημ οθζηυ πανμοζζάγεηαζ ςξ ακηζηείιεκμ (ηανθί, 

ζοκδεηήνεξ, πανηί) ηυηε δ ειθάκζζδ (ζπήια, ιμνθή, οθή) ηονζανπεί ςξ ηνζηήνζμ 

ακαβκχνζζδξ. Γζα κα ακαβκςνζζεεί ημ  οβνυ οθζηυ (δζάθοια μλέμξ) απυ θίβμοξ ιαεδηέξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ υπςξ ημ πνχια, δ μζιή ηαζ δ ειθάκζζδ. 

Απμηέθεζια ηδξ δζδαζηαθίαξ είκαζ δ αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ ιαεδηχκ πμο 

πνδζζιμπμίδζακ ηδ  βεφζδ ςξ ηνζηήνζμ ακαβκχνζζδξ ημο μλέμξ. Έκαξ απυ ημοξ πενζμνζζιμφξ 

ηδξ ένεοκαξ ιε βναπηυ ενςηδιαημθυβζμ είκαζ δ ιδ δοκαηυηδηα δζεοηνίκδζδξ απυ ημοξ 

ιαεδηέξ ηδξ ζδιαζίαξ ημο υνμο «απυ ημ οθζηυ» πμο πνδζζιμπμζμφκ ςξ  ηνζηήνζμ 

ακαβκχνζζδξ εκυξ οθζημφ/μοζίαξ.  

 ζμκ αθμνά ζηζξ ιεηααμθέξ ηςκ οθζηχκ ή ηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ ιε άθθα οθζηά, μζ 

ιαεδηέξ ηζξ πνδζζιμπμίδζακ ςξ ηνζηήνζα ακαβκχνζζδξ ηςκ μοζζχκ ααζζγυιεκμζ ηονίςξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ ενχηδζδξ. Υνδζζιμπμζήεδηακ, δδθαδή, απυ ιεβάθμ πμζμζηυ ιαεδηχκ μζ 

ιεηααμθέξ εηείκεξ ηςκ οθζηχκ πμο ημοξ πανμοζίαγε δ ενχηδζδ, εκχ μζ ίδζεξ ιεηααμθέξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζε πμθφ ιζηνυηενμ ςξ ηνζηήνζμ ακαβκχνζζδξ βζα ημ ίδζμ οθζηυ υηακ 

απμοζίαγε απυ ημ πθαίζζμ ηδξ ενχηδζδξ (δ έθλδ ημο ζζδήνμο απυ ημ ιαβκήηδ). Τρδθυ 

πμζμζηυ ιαεδηχκ πνδζζιμπμίδζε ςξ ηνζηήνζμ ηζξ εκένβεζεξ/δνάζεζξ πμο ιπμνεί κα βίκμοκ 

ζημ οθζηυ (ημ πανηί ζηίγεηαζ, ηζαθαηχκεζ) ή απυ ημ οθζηυ ζε άθθα ζχιαηα (δ ζημονζά 

θεείνεζ ημ ζίδδνμ, ημ μλφ ηαίεζ/δζαθφεζ ηα ζχιαηα). Οζ πδιζηέξ ιεηααμθέξ ηςκ μλέςκ 

(ακηίδναζδ ιε ιέηαθθα, ακηίδναζδ ιε αάζεζξ) πνδζζιμπμζήεδηακ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ 

ιαεδηέξ ηδξ Γ ηάλδξ ςξ ηνζηήνζα ακαβκχνζζδξ ηςκ μλέςκ, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα απμδμεεί 

ζηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ηδξ Υδιείαξ. 

 Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ελήπεδζακ ηνία κμδηζηά ιμκηέθα πμο 

πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ πνμηεζιέκμο κα ακαβκςνίζμοκ ηα οθζηά/μοζίεξ. Σα ιμκηέθα αοηά 

είκαζ: α) ημ αζζεδηδνζαηυ α) ημ ιεζηηυ ηαζ β) ημ ιμκηέθμ επίδναζδξ. Σμ αζζεδηδνζαηυ 

ειθακίγεηαζ ιε ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ δζαααειίζεζξ ιε ηνζηήνζμ ημ ααειυ ζοκέπεζαξ ιε ημκ 

μπμίμ μζ ιαεδηέξ πνδζζιμπμζμφκ παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ. Σμ ιμκηέθμ επίδναζδξ 

ειθακίγεζ ιυκμ ηνεζξ δζαααειίζεζξ ηαεχξ ηακέκαξ ιαεδηήξ δεκ πνδζζιμπμζεί ηαζ ζηζξ 7 

πενζπηχζεζξ παναηηδνζζιμφ οθζηχκ ςξ ηνζηήνζα ηζξ ιεηααμθέξ οθζηχκ ή αθθδθεπζδνάζεζξ. 

Σμ αζζεδηδνζαηυ ιε ηζξ δζαααειίζεζξ ημο ειθακίγεηαζ κα ημ πνδζζιμπμζμφκ έκα πμζμζηυ 61% 

πενίπμο ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Α ηάλδξ, εκχ ημ πμζμζηυ ηδξ Γ ηάλδξ ιεζχκεηαζ ζε 53,5%. 

Ακηίεεηα, ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο πνδζζιμπμζεί ημ ιμκηέθμ επίδναζδξ αολάκεζ απυ ηδκ 

Α ηάλδ (8%) ζηδ Γ ηάλδ (14%). Δπίζδξ, ιείςζδ παναηδνείηαζ ηαζ ζημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ 

πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ ιεζηηυ ιμκηέθμ απυ ηδκ Α (12,2%) ζηδ Γ ηάλδ (7,9%). Σα πζμ πάκς 

απμηεθέζιαηα ιαξ μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ μζ ιαεδηέξ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ δζδαζηαθίαξ 

ανπίγμοκ κα αθθάγμοκ ηα ανπζηά κμδηζηά ιμκηέθα ημοξ βζα ηα οθζηά/μοζίεξ, πμο ααζίγμκηαζ 

ηονίςξ ζε ακηζθδπηά ιε ηζξ αζζεήζεζξ παναηηδνζζηζηά (παναηήνδζδξ), ζε ζοκεεηζηά κμδηζηά 

ιμκηέθα ζηα μπμία μζ ιεηααμθέξ ή αθθδθεπζδνάζεζξ ακηζηαεζζημφκ ζζβά-ζζβά ηα 

παναηηδνζζηζηά παναηήνδζδξ. 
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