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Πεξίιεςε 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ κα δζενεοκδεεί δ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ ιαεδηχκ 

ηδξ Β΄ θοηείμο ιέζα ζε έκα ζοζηδιζηυ πθαίζζμ. Γζα αοηυκ ημ ζημπυ: (α) ακαπηφπεδηακ ηαζ 

αλζμθμβήεδηακ οζηδιζηέξ Δνςηήζεζξ Αλζμθυβδζδξ (ΔΑ) ηαζ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ςξ ενβαθεία 

ιέηνδζδξ ηαηακυδζδξ, (α) δζενεοκήεδηακ δ εβηονυηδηα ηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ηθζιάηςκ «Οπηζηυ-

Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ημο ενςηδιαημθμβίμο Γείηηδξ Μαεδζζαηχκ 

ηοθ (ΓΜ) ηςκ Soloman ηαζ Felder ηαζ (β) εθέβπεδηακ μζ ζπέζεζξ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ηδ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ημοξ ηαζ ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ 

ΔΑ ηαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα ακζπκεφζμοκ ηδκ 

ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Δπίζδξ, πέκηε απυ ηζξ έκηεηα ενςηήζεζξ ηδξ ηάεε ηθίιαηαξ 

ημο ΓΜ έδςζακ έβηονεξ ηαζ αλζυπζζηεξ ιεηνήζεζξ. Σέθμξ, ανέεδηε υηζ δ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ 

δ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ ηδξ 

δζαηφιακζδξ ζηζξ ααειμθμβίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηα  ενςηήιαηα «ηαηακυδζδξ».  

 

Abstract 

This study aimed to investigate 11
th
 grade students‘ meaningful understanding of organic chemistry 

concepts in a systemic context. For this purpose: (a) Systemic Assessment Questions (SAQs) and 

conventional objective questions were developed and evaluated as tools for assessing meaningful 

understanding, (b) the validity and reliability of the ―Visual-Verbal‖ and the ―Sequential-Global‖ 

scales of the Index of Learning Styles (ILS) questionnaire developed by Soloman & Felder were 

evaluated, and (c) the relationships between meaningful understanding and relevant prior knowledge 

and learning styles were explored. The results indicated that the SAQ scheme and properly designed 

objective questions can effectively assess meaningful understanding of organic chemistry concepts. 

Additionally, five out of eleven items of each ILS scale were valid and reliable measurements of these 

dimensions of learning style. Moreover, prior knowledge and the ―Visual-Verbal‖ scale predicted a 

satisfactory proportion of the variance on the ―meaningful‖ items‘ scores.  

 

 

Δηζαγσγή 

 

ε έκακ ηυζιμ πμο δζαιμνθχκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηζξ επζζηήιεξ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία, μζ ααζζηέξ επζζηδιμκζηέξ βκχζεζξ ηαζ δελζυηδηεξ απμηεθμφκ ακαπυζπαζηα 

ζημζπεία ιζαξ βεκζηήξ παζδείαξ ζφιθςκδξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. φιθςκα 

ιε ηζξ Nieswandt ηαζ Bellomo (2009) γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζημπμφ 

είκαζ δ ααεζά ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ. Ζ ζε αάεμξ ή ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ
31

 

απμηεθεί ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ζηδ εεςνία ημο Ausubel (1963, 1968). Δίκαζ ιζα επμζημδμιδηζηή 

δζαδζηαζία ζηδκ μπμία μ ιαεδηήξ επζδζχηεζ κα δδιζμονβήζεζ ζοκδέζεζξ ακάιεζα ζε 

                                                           
31

 Με ημκ υνμ «ζε αάεμξ ή ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ» απμδίδεηαζ μ υνμξ ―meaningful learning‖, μ μπμίμξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ εθθδκζηή αζαθζμβναθία ηαζ ςξ «κμδιαηζηή ιάεδζδ». 
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ακηζθήρεζξ, πθδνμθμνίεξ ηαζ παναηδνήζεζξ ηδξ επζζηήιδξ πνμηεζιέκμο κα επζηφπεζ ηδκ 

ηαηακυδζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ επζθακεζαηή ή ιδπακζηή ιάεδζδ παναηηδνίγεηαζ απυ 

ιζα ηάζδ ακαπαναβςβήξ ηδξ φθδξ πμο ιεθεηάηαζ, πνδζζιμπμζχκηαξ δζαδζηαζίεξ νμοηίκαξ 

(Novak 2002). Γζάθμνεξ ηεπκζηέξ αλζμθυβδζδξ έπμοκ πνμηαεεί βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

εηηίιδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ (Cavallo & Schafer 1994, Novak, 

Mintzes & Wandersee 2000, Southerland, Smith & Cummins 2000, Nieswandt & Bellomo 

2009). Χζηυζμ, δζάθμνα πνμαθήιαηα έπμοκ πνμηφρεζ ζπεηζηά ιε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα, 

ηδκ πναηηζηυηδηα ηαζ ηζξ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ. Γφμ ζπήιαηα 

αλζμθυβδζδξ πμο θαίκεηαζ υηζ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ακηζιεηχπζζδξ ανηεηχκ απυ αοηά ηα 

πνμαθήιαηα, είκαζ μζ οζηδιζηέξ Δνςηήζεζξ Αλζμθυβδζδξ (ΔΑ) (Fahmy & Lagowski 2004, 

2007/08) ηαζ μζ Γζπθέξ Δκκμζμθμβζηέξ Δνςηήζεζξ (ΓΔΔ) (Robinson & Nurrenbern 2009). Οζ 

ΔΑ είκαζ ιζα ηεπκζηή πανημβνάθδζδξ εκκμζχκ ηαζ ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζδέα υηζ δ ηαηακυδζδ 

ιπμνεί κα εκζζποεεί εάκ μζ επζζηδιμκζηέξ έκκμζεξ ιεθεηδεμφκ ςξ ηοηθζηά, αθθδθεπζδναζηζηά 

ηαζ ελεθζζζυιεκα ζοζηήιαηα,
32

 ςξ κμδιαηζηέξ δοκαιζηέξ μθυηδηεξ. Οζ ΔΑ πνμάβμοκ ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ
33

 δ μπμία, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Cabrera (2006), εζηζάγμκηαξ 

ζηδκ μθυηδηα ηαεχξ ηαζ ζηα ιένδ πμο ηδκ απανηίγμοκ μδδβεί ζε ιζα πζμ πθήνδ ηαηακυδζδ 

ημο ζοζηήιαημξ πμο ιεθεηάηαζ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ΓΔΔ είκαζ γεφβδ ακηζηεζιεκζηχκ 

ενςηήζεςκ πμο γδημφκ ελήβδζδ βζα ιζα απάκηδζδ πμο εα δμεεί. Ζ ελήβδζδ αοηή ιπμνεί κα 

θακενχζεζ ημ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ενχηδζδ. Οζ ΔΑ ηαζ μζ ΓΔΔ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα αλζμθυβδζδ ζηδκ ηάλδ, 

ιπμνμφκ κα ααειμθμβδεμφκ ιε πναηηζηυ ηαζ ακηζηεζιεκζηυ ηνυπμ ηαζ δεκ ελανηχκηαζ απυ 

ηδκ εοπένεζα ηςκ ιαεδηχκ ζημ βναπηυ ηαζ πνμθμνζηυ θυβμ.  

Ζ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ ημ ιαεδζζαηυ ζηοθ εεςνμφκηαζ ςξ δφμ ζδιακηζηέξ 

πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ιάεδζδξ ιε ηαηακυδζδ (Ausubel 1963, 1968, Novak 2002). Ο 

υνμξ ιαεδζζαηυ ζηοθ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ ηζξ αημιζηέξ δζαθμνέξ ζηδ ιάεδζδ. 

Βαζίγεηαζ ζηδκ παναδμπή υηζ ηάεε άημιμ έπεζ έκα δζαηνζηυ ηνυπμ κα ιαεαίκεζ, δδθαδή, κα 

ζοθθέβεζ, κα επελενβάγεηαζ ηαζ κα μνβακχκεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, 

οπμεέζαιε υηζ δφμ απυ ηζξ ηέζζενζξ δζαζηάζεζξ ημο ιμκηέθμο ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ηςκ 

Felder ηαζ Silverman (1988), ημ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ ημ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, εα 

ιπμνμφζακ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ιε 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ ηαηακυδζδξ. Οζ ιαεδηέξ ιε «θαζνζηυ» ζηοθ παναηηδνίγμκηαζ απυ ιζα 

μθζζηζηή ηαζ ζοζηδιζηά πνμζακαημθζζιέκδ δζαδζηαζία ζηέρδξ. Δπζπθέμκ, δ μπηζηή 

ακαπανάζηαζδ ηςκ εκκμζχκ ζε ιμνθέξ ηθεζζημφ ανυπμο απμηέθεζε ηδ ααζζηή ζηναηδβζηή ζε 

δζάθμνεξ ζοζηδιζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ (Forrest 2008).  

Με αάζδ ηα πνμδβμφιεκα, πνμζεββίζαιε ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ 

ιέζα απυ έκα «ζοζηδιζηυ πνίζια». οβηεηνζιέκα, πνμζπαεήζαιε κα απακηήζμοιε ζηα 

αηυθμοεα ενεοκδηζηά ενςηήιαηα:  

(1) Δίκαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ΔΑ ηαζ/ή μζ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ 

έβηονα ηαζ αλζυπζζηα ενβαθεία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ εκκμζχκ ηδξ 

μνβακζηήξ πδιείαξ απυ ιαεδηέξ ηδξ Β΄ θοηείμο;  

(2) Πμζεξ είκαζ μζ εκδείλεζξ βζα ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ ηθζιάηςκ «Οπηζηυ-

Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ημο ιμκηέθμο ηςκ Felder ηαζ Silverman 

βζα ιαεδηέξ ηδξ Β΄ θοηείμο;  

(3) Τπάνπεζ ζπέζδ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Β΄ θοηείμο 

ιε ηδ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ημοξ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ δζαζηάζεζξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ 

«εζνζαηυ-θαζνζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ;  

                                                           
32

 Χξ «ηοηθζηυ ζφζηδια εκκμζχκ» εκκμείηαζ έκα ζφκμθμ εκκμζχκ ηαζ ηςκ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ, π.π. ζε έκα πάνηδ εκκμζχκ, ςξ έκαξ ηθεζζηυξ ανυπμξ (δεξ ηαζ πήια 1 ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ). 
33

 ηδ αζαθζμβναθία ακαθένμκηαζ δζάθμνμζ μνζζιμί ημο υνμο «ζοζηδιζηή ζηέρδ». Δδχ, εκκμείηαζ δ δζαδζηαζία 

ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ ηςκ ζοζπεηίζεςκ ηαζ αθθδθεπζδνάζεςκ ζε έκα ζφζηδια εκκμζχκ.  
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Μεζνδνινγία 

 

Δξγαιεία ηεο έξεπλαο 

Με αάζδ ημ πνυβναιια ζπμοδχκ ηδξ πδιείαξ ημο θοηείμο, ζπεδζάζαιε δομ ηεζη 

επίδμζδξ (πνμ ηαζ ιεηά) πνμηεζιέκμο κα εθέβλμοιε ηδκ εβηονυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ 

οπυ ιεθέηδ ενςηήζεςκ ςξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ 

πδιείαξ. Δπζπθέμκ, ιε ημ πνμ-ηεζη ιεηνήεδηε δ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ 

βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ιεηά-ηεζη. Καζ ηα δομ ηεζη 

απμηεθμφκηακ απυ ΔΑ ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ ηαζ ιενζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ. Σα 

παναηηδνζζηζηά ηςκ ΔΑ (ιμνθή, βκςζηζηέξ απαζηήζεζξ ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηςκ 

δζαβναιιάηςκ) επζθέπεδηακ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα πνμδβμφιεκδξ ένεοκαξ βζα αοηυκ ημκ 

ηφπμ ηςκ ΔΑ (Vachliotis et al. 2011). Κάπμζεξ απυ ηζξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ 

ζπεδζάζηδηακ κα αλζμθμβήζμοκ απθή ακάηθδζδ βκχζδξ ηαζ μζ πζμ απαζηδηζηέξ, βζα κα 

αλζμθμβήζμοκ ορδθυηενμο επζπέδμο βκςζηζηέξ ζηακυηδηεξ. Ζ ααειμθυβδζδ ηςκ ενςηήζεςκ 

έβζκε ςξ ελήξ: θεξ μζ ενςηήζεζξ ζοιπθήνςζδξ ηεκχκ, πμθθαπθήξ επζθμβήξ, ακηζζημίπζζδξ 

ηαζ ζςζημφ-θάεμοξ ααειμθμβήεδηακ ιε ιζα ιμκάδα βζα ηάεε ζςζηή απάκηδζδ. ηζξ 

ενςηήζεζξ υιςξ πμο γδηήεδηε δζηαζμθυβδζδ, δ απάκηδζδ εεςνήεδηε ζςζηή ιυκμ υηακ ηαζ δ 

δζηαζμθυβδζδ ήηακ ζςζηή. Ζ εβηονυηδηα πενζεπμιέκμο ηςκ ηεζη ζογδηήεδηε ιε ηνεζξ 

έιπεζνμοξ ηαεδβδηέξ θοηείμο, ηαεχξ ηαζ ιε έκακ ενεοκδηή ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ πδιείαξ ηαζ 

έκακ ηαεδβδηή ημο ηιήιαημξ Υδιείαξ ημο Δ.Κ.Π.Α. Σα ηεζη οπάπεδηακ ζηδκ ηοπζηή 

αλζμθυβδζδ ημο θοηείμο. 

 Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ 

Γείηηδξ Μαεδζζαηχκ ηοθ (ΓΜ) πμο ακαπηφπεδηε απυ ημοξ Soloman ηαζ Felder (1996). To 

ΓΜ είκαζ έκα ενβαθείμ 44 ενςηήζεςκ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεζζάνςκ δζαζηάζεςκ 

ιαεδζζαημφ ζηοθ ημο ιμκηέθμο ηςκ Felder ηαζ Silverman (1988). Δίημζζ δφμ ενςηήιαηα ημο 

ΓΜ, αοηά πμο ακήηακ ζηζξ ηθίιαηεξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, 

πανμοζζάζηδηακ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Σα ενςηήιαηα ιεηαθνάζηδηακ ηαζ πνμζανιυζηδηακ 

ζηα Δθθδκζηά απυ ημοξ ενεοκδηέξ ηαζ εθέβπεδηακ πζθμηζηά ιε 30 ιαεδηέξ ηδξ Β΄ θοηείμο. 

Αημθμφεςξ, μζ ενεοκδηέξ πνμπχνδζακ ζε ιζα ιζηνή ακαπνμζανιμβή ημο ενςηδιαημθμβίμο, 

χζηε μζ ενςηήζεζξ κα είκαζ εοημθυηενα ηαηακμδηέξ απυ ημοξ ιαεδηέξ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ.  

 

Σν δείγκα θαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

Δκεκήκηα έκαξ ιαεδηέξ (46 αβυνζα, 45 ημνίηζζα) ηδξ Β΄ θοηείμο απυ ηέζζενα ηιήιαηα 

εκυξ δδιυζζμο ζπμθείμο ηδξ Αεήκαξ ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, δ μπμία δζήνηεζε ηνεζξ ιήκεξ 

(Οηηχανζμ ιε Γεηέιανζμ). Ζ ένεοκα δζελήπεδ ζε ηνία ζηάδζα υπςξ θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 1. 

θα ηα ηιήιαηα δζδάπεδηακ απυ ημκ ίδζμ ηαεδβδηή ιε ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ (ιεηςπζηή 

δζδαζηαθία). Μεηά ηδ ζοθθμβή ηςκ δεδμιέκςκ, αημθμφεδζε δ ζηαηζζηζηή επελενβαζία ημοξ 

ιε ηδ αμήεεζα ημο θμβζζιζημφ SPSS 11.0.  

 
Πίλαθαο 1: Ζ δζαδζηαζία ηδξ ένεοκαξ. 

 

ηάδζμ Φάζδ Γζάνηεζα 

1. Μαεδζζαηά ζηοθ 

 
 Πθδνμθυνδζδ ηςκ ιαεδηχκ  βζα ηα 

ιαεδζζαηά ζηοθ ηαζ ημ ΓΜ  

10 θεπηά. 

 Υμνήβδζδ ηςκ 22 ενςηδιάηςκ ημο ΓΜ  15 θεπηά. 

2. Βαζζηέξ εζζαβςβζηέξ έκκμζεξ 

ηδξ μνβακζηήξ πδιείαξ 
 Παναδμζζαηή δζδαζηαθία  8x40 θεπηά. 

 Υμνήβδζδ ημο πνμ-ηεζη 40 θεπηά. 

3. Υδιεία ηςκ άηοηθςκ 

οδνμβμκακενάηςκ 
 Παναδμζζαηή δζδαζηαθία 7x40 θεπηά. 

 Υμνήβδζδ ημο ιεηά-ηεζη 40 θεπηά. 
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Απνηειέζκαηα θαη ζπδήηεζε 

 

Αμηνιφγεζε ησλ ηεζη επίδνζεο ζηελ νξγαληθή ρεκεία 

Οζ ζοκάθεζεξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηδξ ηάεε ενχηδζδξ ιε ηδ ζοκμθζηή οπμθμβίζηδηακ ηαζ 

έδεζλακ υηζ υθεξ μζ ενςηήζεζξ ζοκεζζέθενακ ζηδκ εβηονυηδηα ηςκ ηεζη επίδμζδξ (r > 0,30). 

ζμκ αθμνά ζηδκ αλζμπζζηία εζςηενζηήξ ζοκέπεζαξ αοηή ήηακ ζηακμπμζδηζηή, αθμφ μ 

δείηηδξ a ημο Cronbach ανέεδηε 0,91 βζα ημ πνμ-ηεζη ηαζ 0,88 βζα ημ ιεηά-ηεζη. Αημθμφεδζε 

έθεβπμξ ηδξ εβηονυηδηαξ εκκμζμθμβζηήξ δμιήξ ιε ακάθοζδ παναβυκηςκ. Σμ ηεζη 

ζθαζνζηυηδηαξ ημο Bartlett ηαζ ημ ηνζηήνζμ Kaiser-Meyer-Olkin έδεζλακ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα 

ημο παναβμκηζημφ ιμκηέθμο βζα ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ ηαζ βζα ηα δφμ ηεζη. Απυ ακάθοζδ 

ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ζημ πνμ-ηεζη πνμέηορακ δφμ πανάβμκηεξ ιε ζδζμηζιέξ > 1 πμο 

ελδβμφζακ ημ 66% ηδξ δζαηφιακζδξ. Αοηυ ημ απμηέθεζια ηςκ δφμ παναβυκηςκ ήηακ 

ζφιθςκμ ιε ηδ εεςνία. Με ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ζημ ιεηά-ηεζη ηαζ ιεηά ηδ ιεθέηδ 

ημο scree test ελήπεδζακ δομ πανάβμκηεξ ιε ζδζμηζιέξ > 1 πμο ενιήκεοακ ημ 52% ηδξ 

δζαηφιακζδξ. Οζ ζοκάθεζεξ (θμνηίζεζξ) ηςκ ενςηήζεςκ ιε ημκ ηάεε πανάβμκηα, ιεηά απυ 

μνεμβχκζα πενζζηνμθή ηςκ αλυκςκ, πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2. Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

εθάπζζημ ηνζηήνζμ θυνηζζδξ 0,40 ηαζ ααζζγυιεκμζ ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ενςηήζεςκ εεςνήζαιε υηζ, ηαζ βζα ηα δομ ηεζη, μ πνχημξ (1) είκαζ μ πανάβμκηαξ 

«ηαηακυδζδ» εκχ μ δεφηενμξ (2) είκαζ μ πανάβμκηαξ «ακάηθδζδ βκχζδξ». 

 
Πίλαθαο 2: Οζ θμνηίζεζξ ηςκ ενςηήζεςκ ηςκ ηεζη επίδμζδξ ζηδκ ακάθοζδ 

παναβυκηςκ. 

 

Πνμ-ηεζη Μεηά-ηεζη 

 Πανάβμκηαξ  Πανάβμκηαξ 

Δνχηδζδ 1 2 Δνχηδζδ 1 2 

A1ε 0,86 0,07 B6 0,80 0,21 

*A2α 0,83 0,25 B2 0,72 0,22 

A1α 0,83 0,17 *B7α 0,70 0,50 

*A2δ 0,78 0,19 B4α 0,70 -0,05 

*A2α 0,76 0,34 B5 0,66 0,39 

A1ζη 0,74 0,08 *B7α 0,64 0,56 

A1γ 0,68 0,29 B3 0,60 0,52 

A1α 0,65 0,35 *B7δ 0,60 0,53 

*A2β 0,15 0,87 B4δ 0,57 0,16 

A1β 0,12 0,78 *B7β 0,56 0,48 

A1δ 0,52 0,62 B4ε 0,51 0,39 

   B4β -0,19 0,84 

   B1α 0,20 0,45 

   B4α 0,24 0,43 

   B1α 0,28 0,34 

εκείσζε. Οζ θμνηίζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 0,40 θαίκμκηαζ ιε έκημκδ επζζήιακζδ.  

*Δνςηήζεζξ ηςκ ΔΑ 

 

Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ΔΑ πμο ιεθεηήεδηακ έπμοκ απμδεηηέξ ροπμιεηνζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ενβαθεία αλζμθυβδζδξ ζημ θφηεζμ. ηδκ 

ακάθοζδ παναβυκηςκ, ηνία απυ ηα ηέζζενα ενςηήιαηα ΔΑ ημο πνμ-ηεζη είπακ ζζπονέξ 

θμνηίζεζξ ζημκ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ» ηαζ υθεξ μζ ΔΑ ημο ιεηά-ηεζη πανμοζίαζακ 

λεηάεανα ζζπονυηενεξ θμνηίζεζξ ζημ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ». Φαίκεηαζ υηζ μζ ΔΑ ιπμνεί 

κα είκαζ ιζα απμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ 

πδιείαξ. Σμ βεβμκυξ υηζ μνζζιέκα ενςηήιαηα ΔΑ θυνηζζακ ηαζ ζημοξ δφμ πανάβμκηεξ είκαζ 

εεςνδηζηά απμδεηηυ. Ζ επζθακεζαηή ηαζ δ ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ δεκ είκαζ αιμζααία 
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απμηθεζυιεκεξ δζαδζηαζίεξ. Δίκαζ ιένδ ημο ίδζμο ζοκεπμφξ ηαζ ηάπμζεξ θμνέξ ιπμνεί κα 

ζοιααίκμοκ ηαζ ηαοηυπνμκα (Ausubel 1963). 

ζμκ αθμνά ζηζξ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ, ηα απμηεθέζιαηα ήηακ βζα ηζξ 

πενζζζυηενεξ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμεέζεζξ ιαξ. Μζα πζεακή ελήβδζδ βζα ηζξ ιδ ακαιεκυιεκεξ 

θμνηίζεζξ ηάπμζςκ ενςηήζεςκ ακάηθδζδξ ζημκ πανάβμκηα «ηαηακυδζδ», είκαζ υηζ αοηέξ μζ 

ενςηήζεζξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ζοιαμθζηυ επίπεδμ ηδξ πδιείαξ, ημ μπμίμ παναδμζζαηά μζ 

ιαεδηέξ δοζημθεφμκηαζ ηαζ κα ηαηακμήζμοκ ηαζ κα απμικδιμκεφζμοκ. οκμθζηά, ηα 

απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ μζ ηθαζζηέξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ πμο απαζημφκ βκςζηζηέξ 

ζηακυηδηεξ πένα απυ ηδκ απθή ακάηθδζδ βκχζδξ, υπςξ κα ελδβδεεί ιζα απάκηδζδ ή κα 

βίκμοκ απμηεθεζιαηζηέξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ, θαίκμκηαζ, επίζδξ, ζηακέξ κα 

αλζμθμβήζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ.  

Βαζζγυιεκμζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ παναβυκηςκ ζημ ιεηά-ηεζη, εεςνήζαιε 

υηζ μζ αενμζζιέκεξ ααειμθμβίεξ ζηα ενςηήιαηα πμο είπακ ιεβαθφηενεξ θμνηίζεζξ ζημκ 

πανάβμκηα «ηαηακυδζδ» απμηεθμφκ ιέηνμ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ιαεδηχκ. Απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά, μζ αενμζζιέκεξ ααειμθμβίεξ ζηα ενςηήιαηα πμο είπακ ιεβαθφηενεξ θμνηίζεζξ ζημκ 

πανάβμκηα «ακάηθδζδ βκχζδξ» είκαζ ιέηνμ ηδξ επζθακεζαηήξ ιάεδζδξ αοηχκ. Ζ ηθίιαηα 

ααειμθυβδζδξ ήηακ απυ 0 ιέπνζ 42 βζα ηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ηαζ απυ 0 έςξ 4 βζα ηζξ 

ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ». ημ πήια 1 θαίκμκηαζ μζ ενςηήζεζξ ΔΑ: Β7α-δ ημο ιεηά-

ηεζη πμο ζοιπενζθήθεδηακ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» ηαζ ιζα ενχηδζδ πμθθαπθήξ 

επζθμβήξ (Β1α) πμο ζοιπενζθήθεδηε ζηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ». 

 

CH2=CH2

HC CH

...............

CH3CH=O

CO2 + H2O

HCl

HCl

Cl2 / CCl4

H2

καηαλύηης

πο
λσ
με
ρι
ζμ
ός

NaC CNa

CH3CH2OH

πολσμεριζμός

...............

...............

...............

...............

..............

Β1α. Επίλεξε ηη ζυζηή απάνηηζη:
Καηά ηην πποζθήκη ςδπογόνος ζηο ακεηςλένιο παποςζία καηαλύηη πποκύπηει:
      1. αιθάνιο    2. αιθίνιο    3. αιθανόλη    4. αιθανάλη

Β7. Σηο παπακάηυ διάγπαμμα:
α. Σςμπλήπυζε ηα 6 κενά πλαίζια με ηοςρ σημικούρ ηύποςρ ηυν καηάλληλυν ενώζευν.
β. Σςμπλήπυζε ηα 6 κενά πάνυ ζηα βέλη με ηα καηάλληλα ανηιδπαζηήπια και ζςνθήκερ ηυν 
ανηιδπάζευν.
γ. Πποζδιόπιζε ηη θοπά πος λείπει ζε 6 βέλη.
δ. Σςμπλήπυζε 2 ακόμα σημικέρ ανηιδπάζειρ (ζσεδίαζε 2 νέα βέλη πος να ζςνδέοςν πλαίζια πος 
ςπάπσοςν ζηο διάγπαμμα και γπάτε πάνυ ζε αςηά ηα ανηιδπαζηήπια και ζςνθήκερ ηυν ανηιδπάζευν).

 
 

ρήκα 1: Γομ παναηηδνζζηζηέξ ενςηήζεζξ ημο ιεηά-ηεζη. 
 

Αμηνιφγεζε ησλ θιηκάθσλ «Οπηηθφ-Λεθηηθφ» θαη «εηξηαθφ-θαηξηθφ» καζεζηαθφ ζηπι ηνπ 

ΓΜ  

Ο ζοκηεθεζηήξ ζοκάθεζαξ ημο Pearson βζα ηζξ δφμ ηθίιαηεξ ανέεδηε r = -0,08, 

δείπκμκηαξ ηδκ μνεμβςκζηυηδηα ηςκ ηθζιάηςκ. Ο δείηηδξ a ημο Cronbach ανέεδηε 0,55 βζα 

ηδκ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ 0,53 βζα ηδκ ηθίιαηα «εζνζαηυ-θαζνζηυ». Οζ ηζιέξ 
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αοηέξ είκαζ μνζαηά απμδεηηέξ Οζ ζοκάθεζεξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηδξ ηάεε ενχηδζδξ ιε ηδ 

ζοκμθζηή έδεζλακ υηζ ηάπμζα ενςηήιαηα δεκ ζοκεζζέθενακ ζηδκ εβηονυηδηα ηςκ ηθζιάηςκ (r 

< 0,20 ). Μζα ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ μδήβδζε ζε έκα παναβμκηζηυ ιμκηέθμ ημ μπμίμ δε 

ιπμνμφζε κα ενιδκεφζεζ ηδ εεςνία ιε μζημκμιία ηαζ ζηαεενυηδηα. Πεναζηένς ακαθφζεζξ 

έδεζλακ υηζ δ απμιάηνοκζδ έλζ πνμαθδιαηζηχκ ενςηδιάηςκ απυ ηάεε ηθίιαηα αεθηίςζε ηζξ 

ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηθζιάηςκ. Μζα δζπαναβμκηζηή ακάθοζδ ηφνζςκ ζοκζζηςζχκ ιε 

ηα εκαπμιείκακηα δέηα ενςηήιαηα μδήβδζε ζε έκα ιμκηέθμ, ζημ μπμίμ υθα ηα ενςηήιαηα 

πμο εεςνδηζηά ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηθίιαηα θυνηζγακ ζε έκακ πανάβμκηα. Έηζζ, 

θάκδηε υηζ μζ δφμ 5-ενςηδιάηςκ ηθίιαηεξ είκαζ πμθφ ηαθά μνζζιέκεξ. Δπζπθέμκ, έκα 

ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ (40%) ενιδκεφεδηε απυ ημ ιμκηέθμ αοηυ. θεξ μζ 

ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ πμο αημθμφεδζακ πναβιαημπμζήεδηακ ιε αοηέξ ηζξ δφμ ηθίιαηεξ, 

δίκμκηαξ έκα ααειυ ζηζξ ―α‖ απακηήζεζξ ημο ηάεε ενςηήιαημξ, χζηε μζ ααειμθμβίεξ ζε ηάεε 

ηθίιαηα κα ηοιαίκμκηαζ απυ 0 ιέπνζ 5. Βαειμί απυ 3 ιέπνζ 5 δείπκμοκ πνμηίιδζδ βζα ημκ 

πνχημ πυθμ ηδξ ηθίιαηαξ («Οπηζηυ» ή «εζνζαηυ»), εκχ απυ 0 έςξ 2 δείπκμοκ πνμηίιδζδ βζα 

ημ δεφηενμ πυθμ («Λεηηζηυ» ή «θαζνζηυ»). Οζ ααειμθμβίεξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ δφμ ηθίιαηεξ 

ημο ΓΜ έδεζλακ ιζα επζηνάηδζδ ημο «εζνζαημφ» (M = 3,18, SD = 1,41) ηαζ ημο «Οπηζημφ» 

(M = 2,90, SD = 1,57) ιαεδζζαημφ ζηοθ.  

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ δζαπςνζζηζηήξ εβηονυηδηαξ, μζ ιαεδηέξ ηαλζκμιήεδηακ ζφιθςκα ιε 

ηδκ ηαηεφεοκζδ πμο είπακ επζθέλεζ. Δαδμιήκηα απυ ημοξ 91 ιαεδηέξ είπακ επζθέλεζ ηδ 

εεηζηή/ηεπκμθμβζηή ηαηεφεοκζδ, εκχ 21 ιαεδηέξ είπακ επζθέλεζ ηδ εεςνδηζηή ηαηεφεοκζδ. 

Σμ 57% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ ημ 37% αοηχκ ηδξ 

εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ είπακ «Λεηηζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ. Δπζπθέμκ, ημ 86% ηςκ 

ιαεδηχκ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαζ ημ 66% ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ 

είπακ «εζνζαηυ» ζηοθ. Γφμ t-ηεζη ακελάνηδηςκ δεζβιάηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα κα 

εθέβλμοιε ακ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζηα ιαεδζζαηά ζηοθ ηςκ ιαεδηχκ δζαθμνεηζηχκ 

ηαηεοεφκζεςκ. Σμ ηνζηήνζμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ p < 0,05 πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ 

ενιδκεία ηςκ απμηεθεζιάηςκ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ μζ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ 

ηαηεφεοκζδξ ήηακ ιε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά (t = -2.028, p = 0,046, df = 89, d = 0,48) 

πζμ «εζνζαημί» (M = 3,71) ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ 

(M = 3,01). Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ ήηακ 

πενζζζυηενμ «Οπηζημί» (M = 3,07) ζε ζφβηνζζδ ιε αοημφξ ηδξ εεςνδηζηήξ (M = 2,33), ακ ηαζ 

αοηή δ δζαθμνά ήηακ μνζαηά ιδ ζδιακηζηή ζηαηζζηζηά (t = 1.926, p = 0,059, df = 89). θα 

αοηά δείπκμοκ ιζα ιεβαθφηενδ ηάζδ ηςκ ιαεδηχκ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ 

πνμξ ιζα «θαζνζηή» ηαζ «Οπηζηή» πνμζέββζζδ ζηδ ιάεδζδ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ 

ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. οκμθζηά, αοηά ηα απμηεθέζιαηα οπμζηδνίγμοκ ηδ 

δζαπςνζζηζηή εβηονυηδηα ηςκ δομ 5-ενςηδιάηςκ ηθζιάηςκ ημο ΓΜ.  

               

ρέζεηο αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε ζρεηηθή πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο θαη 

ηα καζεζηαθά ηνπο ζηπι 

 Σα απμηεθέζιαηα ηδξ αδιαηζηήξ πμθθαπθήξ παθζκδνυιδζδξ (Πίκαηαξ 3) έδεζλακ υηζ δ 

ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ, υπςξ οπμθμβίζηδηε απυ ηζξ ααειμθμβίεξ ζημ 

πνμ-ηεζη, ηαεχξ ηαζ ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ, υπςξ πνμζδζμνίζηδηακ απυ ηζξ δφμ 5-

ενςηδιάηςκ ηθίιαηεξ ημο ΓΜ, ιπμνμφκ κα πνμαθέρμοκ  ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηζξ ενςηήζεζξ 

«ηαηακυδζδξ» ημο ιεηά-ηεζη. Ζ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ημ «Οπηζηυ-

Λεηηζηυ» ζηοθ ημοξ πνμέαθερακ ιε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηζξ 

ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ», ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ (68%) κα ημ ελδβεί δ 

πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηαζ πμθφ ιζηνυηενμ (3%) ημ ιαεδζζαηυ ζηοθ. Μζα δεφηενδ πμθθαπθή 

παθζκδνυιδζδ εθανιυζηδηε, ιε ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηζξ επζδυζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ζηζξ 

ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ημο ιεηά-ηεζη. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, ιυκμ δ 
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πνμτπάνπμοζα βκχζδ πνμέαθερε ιε ζηαηζζηζηή ζδιακηζηυηδηα ημ 31% ηδξ δζαηφιακζδξ ηδξ 

ααειμθμβίαξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ηαζ αοηή είκαζ ιζα ιεβάθδ επίδναζδ.  

 
Πίλαθαο 3: Βδιαηζηή πμθθαπθή παθζκδνυιδζδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ααειμθμβίεξ ζημ πνμ-ηεζη 

ηαζ ζηζξ δφμ ηθίιαηεξ ημο ΓΜ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ααειμθμβζχκ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» 

ηαζ «ακάηθδζδξ βκχζδξ» ημο ιεηά-ηεζη (Ν = 91). 

 

Μεηά-ηεζη Ακελάνηδηεξ Μεηααθδηέξ B Σοπζηυ θάθια ημο Β α 

Δνςηήζεζξ 

«ηαηακυδζδξ» 

Πνμ-ηεζη 

«Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ 

«εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ 

0,889 

1,177 

-0,502 

0,062 

0,410 

0,456 

     0,828
***

 

    0,166
**

 

-0,063 

Δνςηήζεζξ 

«ακάηθδζδξ βκχζδξ» 

Πνμ-ηεζη 

«Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ 

«εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ 

0,060 

0,020 

-0,003 

0,010 

0,063 

0,070 

     0,558
***

 

 0,028 

-0,004 
**

p < 0,01.   
***

p < 0,001. 

 

οκμθζηά, ηα απμηεθέζιαηα αοηά είκαζ ζε ζοιθςκία ιε ημκ ζζπονζζιυ ημο Ausubel 

(1963) υηζ δ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ  είκαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ βζα κα επζηεοπεεί 

ιάεδζδ ιε ηαηακυδζδ. Ζ δζαηφιακζδ ηδξ ααειμθμβίαξ ζηζξ ενςηήζεζξ «ηαηακυδζδξ» πμο 

ενιδκεφεδηε απυ ηδκ ηθίιαηα «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ιαεδζζαηυ ζηοθ ήηακ παιδθή. Χζηυζμ, ημ 

ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ (N = 91) ήηακ ζπεηζηά ιζηνυ, ιεζχκμκηαξ ηζξ πζεακυηδηεξ κα ανεεμφκ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ηαζ ηάκμκηαξ έηζζ ηα απμηεθέζιαηα πζμ αοεεκηζηά. Απυ 

ηδκ άθθδ πθεονά, δε ανέεδηε ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» 

ιαεδζζαηυ ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ.  

 

πκπεξάζκαηα 

 

Σμ ζπήια ΔΑ ηαζ μζ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκεξ ακηζηεζιεκζηέξ ενςηήζεζξ ιπμνμφκ κα 

ακζπκεφζμοκ ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ. Σμ εκδζαθένμκ πνέπεζ κα 

επζηεκηνςεεί ζηδκ αλζμθυβδζδ βκςζηζηχκ δελζμηήηςκ πένα απυ ηδκ ακάηθδζδ βκχζδξ, υπςξ 

είκαζ δ δζαζφκδεζδ ηςκ εκκμζχκ βζα ηδκ μζημδυιδζδ εκκμζμθμβζηχκ μθμηήηςκ, δ ιεηαθμνά 

ηδξ βκχζδξ βζα ηδκ επίθοζδ κέςκ πνμαθδιάηςκ ή δ ελήβδζδ ηδξ απάκηδζδξ πμο εα δμεεί ζε 

έκα ενχηδια. πεηζηά ιε ημ ενςηδιαημθυβζμ ΓΜ, μζ ροπμιεηνζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηθζιάηςκ 

ημο «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ηαζ «εζνζαηυ-θαζνζηυ» ζηοθ, πμο ιεθεηήεδηακ βζα πνχηδ θμνά ζε 

δείβια ιαεδηχκ θοηείμο, δεκ ήηακ ζηακμπμζδηζηέξ. Φαίκεηαζ υηζ πεναζηένς αλζμθυβδζδ ηαζ 

πζεακυκ ακαιυνθςζδ ηςκ ηθζιάηςκ ημο ΓΜ εα πνεζαζηεί, πνμηεζιέκμο ημ ενβαθείμ αοηυ 

κα πνμζδζμνίγεζ ιε ζηακμπμζδηζηή εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηα ιαεδζζαηά ζηοθ.  

Ζ ζπεηζηή πνμτπάνπμοζα βκχζδ ζπεηίζηδηε ιμκαδζηά ιε ηδκ ηαηακυδζδ εκκμζχκ 

μνβακζηήξ πδιείαξ. Ζ έθθεζρδ ζπεηζηήξ πνμτπάνπμοζαξ βκχζδξ ηαεζζηά ηδ δζαζφκδεζδ ηδξ 

κέαξ βκχζδξ ιε ηδκ οπάνπμοζα βκςζηζηή δμιή αδφκαηδ, δοζπεναίκμκηαξ ηδκ πνμζπάεεζα 

ηςκ ιαεδηχκ κα ηαηακμήζμοκ ζε αάεμξ ηδ δζδαζηυιεκδ φθδ. Έηζζ, αολάκεηαζ δ πζεακυηδηα 

μζ ιαεδηέξ κα οζμεεηήζμοκ ιζα επζθακεζαηή πνμζέββζζδ ζηδ ιάεδζδ. Έκα πνυβναιια 

ζπμοδχκ ιε έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ, ίζςξ εα εκενβμπμζμφζε 

πενζζζυηενμ ηδκ πνμτπάνπμοζα βκχζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ εα ήηακ πζμ ζζμννμπδιέκμ ζε 

ζπέζδ ιε ηα ιαεδζζαηά ημοξ ζηοθ, εκζζπφμκηαξ έηζζ ηδκ ηαηακυδζδ. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ 

ηδξ ιεθέηδξ πανέπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ ζοζηδιζηή ζηέρδ ηαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ εκκμζχκ ηςκ 

θοζζηχκ επζζηδιχκ ζοζπεηίγμκηαζ. Οζ ιαεδηέξ ηδξ εεηζηήξ/ηεπκμθμβζηήξ ηαηεφεοκζδξ, πμο 

είκαζ πζμ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηζξ έκκμζεξ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηδξ 

εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ, έδεζλακ ιεβαθφηενδ ηάζδ πνμξ ηα ιαεδζζαηά ζηοθ «θαζνζηυ» ηαζ 

«Οπηζηυ» απυ ημοξ ιαεδηέξ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαηεφεοκζδξ. Θεςνδηζηά, αοηά ηα δομ ζηοθ 

ζπεηίγμκηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδ ζοζηδιζηή ζηέρδ. Δπζπθέμκ, ανέεδηε ιζα ζηαηζζηζηά 
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ζδιακηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «Οπηζηυ-Λεηηζηυ» ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ. Δκ 

ημφημζξ, έκα ιζηνυ ιυκμ πμζμζηυ ηδξ δζαηφιακζδξ ενιδκεφεδηε. Αοηυ ημ απμηέθεζια 

δείπκεζ ιζα ζπεηζηά ιζηνή επίδναζδ αοηήξ ηδξ δζάζηαζδξ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ζηδκ 

ηαηακυδζδ εκκμζχκ μνβακζηήξ πδιείαξ, ημοθάπζζημκ ζημ δείβια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

Δπίζδξ, ημ ζπήια ΔΑ, πμο πνμάβεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιζηήξ ζηέρδξ, θάκδηε υηζ 

ιπμνεί κα εηηζιήζεζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ επζζηδιμκζηχκ εκκμζχκ. Δπζπθέμκ, 

δε ανέεδηε ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηθίιαηαξ «Γζαδμπζηυ-θαζνζηυ» ζηοθ ηαζ ηδξ 

ηαηακυδζδξ. Χζηυζμ, μ ανζειυξ ηςκ ιαεδηχκ ιε «θαζνζηυ» ζηοθ ήηακ ιζηνυξ ζημ δείβια 

ιαξ (n = 24). Έηζζ, πεναζηένς ένεοκα ιε ιεβαθφηενα δείβιαηα θαίκεηαζ απαναίηδηδ, χζηε κα 

απμζαθδκζζηεί πθήνςξ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδζζαηχκ ζηοθ ηαζ ηδξ ηαηακυδζδξ.              
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