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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η έρευνα βασίστηκε στη θεωρία αφοµοίωσης του Ausubel και στο παράγωγό 

της τους προοργανωτές, µε τους οποίους διευκολύνεται η απόκτηση και η 

διατήρηση των γνώσεων. Μελετήθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις που προέκυψαν 

µετά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αφορούν την αποτελεσµατικότητα των 

γραπτών και προφορικών προοργανωτών στην προσπάθεια των µαθητών να µάθουν 

νοηµατικά και να διατηρήσουν τις οικονοµικές έννοιες που διδάσκονται στην Γ΄ 

Λυκείου. Στο πείραµα συµµετείχαν 239 µαθητές τριών σχολείων της Θεσσαλονίκης 

που επέλεξαν το µάθηµα "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας". Πριν από τη διδασκαλία 

της ενότητας, δόθηκε στους µαθητές στην τύχη ένας γραπτός, ένας προφορικός και 

ένας εικονικός ή πλασµατικός προοργανωτής. Για τη διδασκαλία της ενότητας 

απαιτήθηκαν πέντε διδακτικές ώρες. ∆ύο τεστ των 18 ερωτήσεων διεξήχθησαν, το 

πρώτο αµέσως µετά το τέλος των παραδόσεων και το δεύτερο δεκατέσσερις 

εβδοµάδες αργότερα. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η 

περιγραφική στατιστική, η ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα σε 

συνδυασµό µε την τεχνική των πολλαπλών συγκρίσεων post hoc, κατά Dunnett και 

Duncan. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση για τη 

διερεύνηση της συνδυασµένης επίδρασης των στατιστικά σηµαντικών ανεξάρτητων 

µεταβλητών στις εξαρτηµένες µεταβλητές. 

Τα ευρήµατα από τη στατιστική ανάλυση έδειξαν ότι µόνο ο γραπτός 

οργανωτής επέδρασε ευεργετικά στις επιδόσεις στο άµεσο τεστ µάθησης. Βοήθησε 

επίσης σηµαντικά τους µαθητές σε νέες συνθήκες µάθησης ή επίλυσης 

προβληµάτων (µεταφορά γνώσεων) και ιδιαίτερα ωφέλησε τους αδύνατους µαθητές. 

Στο µεταγενέστερο τεστ που διεξήχθη µετά από δεκατέσσερις εβδοµάδες δεν 

προέκυψε θετικό αποτέλεσµα µε τη χρήση γραπτού και προφορικού οργανωτή. Η 

ποσοστιαία µεταβολή των επιδόσεων ανάµεσα στα δύο τεστ έδειξε ότι ο γραπτός 

οργανωτής βοήθησε τους µαθητές να απολέσουν λιγότερες γνώσεις σε σχέση µε τις 

άλλες µεταχειρίσεις. Ο γραπτός και ο προφορικός οργανωτής δεν επέδρασαν 

διαφορετικά από τον εικονικό στη µεταβίβαση των γνώσεων στο µεταγενέστερο 

τεστ. Οι παράγοντες που έδειξαν να επηρεάζουν τις επιδόσεις στο άµεσο και στο 

µεταγενέστερο τεστ είναι ο βαθµός σχολικής επίδοσης, οι προγενέστερες γνώσεις, 

και από τους προοργανωτές ο γραπτός προοργανωτής. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Σήµερα υπάρχει ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, να βρεθούν 

αποτελεσµατικές µέθοδοι διδασκαλίας των οικονοµικών εννοιών. Η ανάγκη αυτή 

προκύπτει από την ολοένα και αυξανόµενη χρησιµότητα των οικονοµικών γνώσεων 

σε µια παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Οι οικονοµικές γνώσεις για τους µαθητές, που 

δε θα σπουδάσουν οικονοµικά µετά το λύκειο, φαίνεται να είναι απαραίτητες. Έτσι, 

οι δάσκαλοι έχουν επιφορτισθεί µε την ευθύνη να εφοδιάσουν τους µαθητές µε τις 

βασικές γνώσεις που θα τους είναι χρήσιµες στην καθηµερινότητά τους. Κρίνεται 

συνεπώς αναγκαίο οι δάσκαλοι, στην προσπάθεια αυτή, να προσέρχονται στην 

αίθουσα διδασκαλίας µε επαρκή επιστηµονική κατάρτιση αφενός και αφετέρου να 

γνωρίζουν τις µεθόδους µε τις οποίες η εκπαιδευτική διαδικασία θα αποβεί 

αποτελεσµατική και ωφέλιµη για τους µαθητές.  

Η παρούσα εργασία έγινε για να υπηρετήσει αυτό το σκοπό. Έτσι, 

µελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής διδασκαλίας µε προοργανωτές. 

Ειδικότερα, διερευνήθηκε η επίδραση των προοργανωτών στην απόκτηση και 

διατήρηση των οικονοµικών εννοιών στην Γ΄ Λυκείου. 

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής, νοιώθω µεγάλη την ανάγκη να 

ευχαριστήσω και δηµόσια τους καθηγητές µου, οι οποίοι µε ενθάρρυναν και µε 

στήριξαν καθ’ όλο το διάστηµα της εκπόνησής της και, ιδιαίτερα, στις κρίσιµες 

προσωπικές στιγµές. 

 

Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας κας 

∆έσποινας Μακρίδου-Μπούσιου, την οποία ευχαριστώ θερµά για την αµέριστη 

συµπαράστασή της και την καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης 

της παρούσας διατριβής. Της οφείλω αυτή τη διατριβή από την αρχή έως το τέλος 

της. Όλα αυτά τα χρόνια που τη γνωρίζω µου έδωσε την ευκαιρία να βιώσω όχι 

µόνο το πρότυπο ενός άριστου επιστήµονα αλλά και ενός ευαίσθητου ανθρώπου µε 

σπάνιες αρετές.  

 



Είναι, επίσης, µεγάλη τιµή, που διακεκριµένοι επιστήµονες δέχτηκαν να 

συµµετέχουν στην τριµελή επιτροπή. Ευχαριστώ θερµά την Αν. Καθηγήτρια κα 

Ελένη Κατσούλη γιατί µε στήριξε, µε παρακίνησε και µε βοήθησε, τόσο σε 

επιστηµονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.  

Ευχαριστώ θερµά τον Αν. Καθηγητή κ. Βογιατζή Αλέξανδρο για τη βοήθειά 

του και την ανεπιφύλακτη εµπιστοσύνη του.  

 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω θερµά: 

Το ∆ιδάκτορα Θ. Κωτσόπουλο για την ανεκτίµητη βοήθεια και τη 

συµπαράσταση που τόσο πρόθυµα µου προσέφερε. 

Την Mrs Carol Mahar, Assistant Dean College of Business, Idaho State 

University για το πολύτιµο βιβλιογραφικό υλικό που µου έστειλε. 

Θα ήταν παράλειψη αν στο ευχαριστήριο αυτό σηµείωµα δεν περιελάµβανα 

τους εκλεκτούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς Ν. Ζάχο, Ελ. ∆αστερίδου, Μ. 

Λαυρεντιάδου, Χρ. Αρβανιτίδη και Κ. Καρανικιώτη, όπως επίσης και τους µαθητές 

που συµµετείχαν στην έρευνα, χωρίς τους οποίους αυτή η έρευνα δε θα είχε γίνει.   

Θα ήθελα ακόµη να ευχαριστήσω θερµά τους συναδέλφους διδάκτορες Π. 

Τυροβούζη και Τρ. Χατζή, καθώς και τους συναδέλφους Μ. Γεωργιάδου και ∆. 

Σιδηρόπουλο που µε στήριξαν σ’ αυτή την προσπάθεια. 

Τέλος, θερµά ευχαριστώ  τη σύζυγο και τις κόρες µου. 
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«…Για να µάθουν νοηµατικά, τα άτοµα πρέπει να επιλέξουν να 

συσχετίσουν τη νέα γνώση µε τις σχετικές  έννοιες και  προτάσεις 

που ξέρουν ήδη. Στη µηχανική µάθηση, αφ’ ετέρου, η νέα γνώση 

µπορεί να αποκτηθεί απλά από την κατά λέξη αποστήθιση και 

αυθαίρετα ενσωµατωµένη στη γνωστική δοµή ενός ατόµου χωρίς 

αλληλεπίδραση µε αυτό που ήδη υπάρχει…» 

(Novak & Gowin, Learning how to learn, 1984: 7) 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
1.1   Εισαγωγή 
        Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να ενδιαφέρεται να διδάξει τους µαθητές του µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε να συµβάλει, όσο το δυνατόν περισσότερο στην απόκτηση και 

την οργάνωση των νέων γνώσεων µε σκοπό τη διατήρηση και την ανάκλησή τους 

όταν χρειαστεί (Reigeluth, 1983:197). Στους περισσότερους τοµείς της εκπαίδευσης, 

η επιτυχία του στόχου αυτού εξαρτάται συχνά από τη δυνατότητα του µαθητή να 

διαβάσει και να κατανοήσει το εκάστοτε κείµενο, το οποίο ανεξάρτητα από το 

περιεχόµενό του στη διαδικασία της µάθησης έχει τη µορφή τυπωµένης σελίδας. 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία των µαθηµάτων, οι περισσότερες από τις διδακτικές 

τεχνικές καταπιάνονται µε τη διδασκαλία που έχει να κάνει ο δάσκαλος, µε τη 

µορφή που έχουν τα βιβλία και µε τις δραστηριότητες που αφορούν τη δυνατότητα 

του µαθητή να ενσωµατώνει ιδέες και πληροφορίες στην υπάρχουσα γνωστική δοµή 

του (Minchin, 2004:1). 

         Έως και σήµερα, αρχές του 21ου αιώνα, και οι οικονοµολόγοι, όπως 

διαπίστωσαν τελευταία οι Βecker & Watts (2001), δεν άλλαξαν τη διάλεξη ως 
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µέθοδο διδασκαλίας παρά τις προτροπές των ειδικών από το χώρο της εκπαίδευσης, 

οι οποίοι από το 1991 συνιστούν στους διδάσκοντες να εφαρµόσουν την ενεργητική 

µάθηση (active learning) στην οικονοµική εκπαίδευση (Salemi, Siegfried & Sosin, 

2000). Η ενεργητική µάθηση µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην οικονοµική 

εκπαίδευση όπου ο απώτερος σκοπός είναι οι σπουδαστές "να σκέφτονται ως 

οικονοµολόγοι" (Siegfried, Bartlett, Hansen, Kelley, McCloskey & Tietenberg, 

1991), παρέχοντάς τους ευκαιρίες να εφαρµόσουν τις οικονοµικές ιδέες, να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις και να λύσουν προβλήµατα. Παρά την προοπτική της, η 

ενεργητική µάθηση δε χρησιµοποιείται όσο θα έπρεπε στη διδασκαλία των 

οικονοµικών (Βecker & Watts, 2000). 

         Αυτό το ερέθισµα ήταν αρκετό για να µας οδηγήσει στην αναζήτηση µιας 

µεθόδου διδασκαλίας οικονοµικών εννοιών µε την οποία ο µαθητής κινητοποιείται 

για την επίτευξη της µάθησης και τη διατήρηση (retention) της γνώσης. και αυτό 

µπορεί να συµβεί όταν ο µαθητής διαθέτει την κατάλληλη γνωστική δοµή (cognitive 

structure), είναι συνειδητοποιηµένος στο να µάθει νοηµατικά (meaningful) και όχι 

µηχανικά (rote), και έχει θετική ετοιµότητα (readiness) για τη µάθηση (Becker, 

2000; Κολιάδης, 1997:199). Εάν συµβαίνει αυτό, τότε µπορούµε να ελπίζουµε ότι η 

διδακτική Θεωρία Αφοµοίωσης της Νοηµατικής Λεκτικής Μάθησης του Ausubel 

(Ausubel, 1963;1968;1978;2000) µπορεί να εφαρµοσθεί µε επιτυχία. ∆ιότι, όπως 

αναφέρει ο Ausubel, η νοηµατική προσληπτική µάθηση είναι ενδογενώς µια ενεργός 

διαδικασία επειδή απαιτεί τουλάχιστον: 

 

• γνωστική ανάλυση που είναι απαραίτητη για να εξακριβωθεί ποιες έννοιες 

της υπάρχουσας γνωστικής δοµής είναι περισσότερο σχετικές µε το νέο, 

ενδεχοµένως, νοηµατικό υλικό 

• κάποιο βαθµό διευθέτησης των υπαρχουσών ιδεών στη γνωστική δοµή. 

∆ηλαδή, κατανόηση των διαφορών και οµοιοτήτων και στη συνέχεια 

αποσαφήνιση των νέων µε τις προηγούµενες εµφανώς συγκεχυµένες και ήδη 

εδραιωµένες έννοιες και προτάσεις  

• αναδιατύπωση των µαθησιακών υλικών ανάλογα µε το ιδιοσυγκρασιακό και 

νοητικό υπόβαθρο, καθώς και τη γλωσσική επάρκεια του συγκεκριµένου 

µαθητή (Ausubel, 2000:5). 
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Για να ενεργοποιήσει την υπάρχουσα γνωστική δοµή ή να δηµιουργήσει νέες 

έννοιες στη γνωστική δοµή του µαθητή οι οποίες είναι χρήσιµες στη διαδικασία 

αφοµοίωσης, ο Ausubel επινόησε ένα εργαλείο, γνωστό ως "προοργανωτής ή 

προκαταβολικός οργανωτής ή εισαγωγικός οργανωτής" (advance organizer) 

(∆ηµητρόπουλος & Καλούρη-Αντωνοπούλου, 2003:155; Κολιάδης, 1997:201; 

Ματσαγγούρας, 2002:391). Η χρήση αυτού του µέσου κατά τη διδακτική 

προσέγγιση είναι ο κεντρικός άξονας της παρούσας µελέτης.  

Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει το ερευνητικό πρόβληµα, το σκοπό της 

έρευνας και τις ερευνητικές υποθέσεις. Επίσης, καταγράφονται τα όρια και οι 

περιορισµοί της έρευνας, κατατίθεται η σηµαντικότητα και η πρωτοτυπία της, 

αποσαφηνίζονται οι απαραίτητοι όροι που χρησιµοποιούνται στη διατριβή και, 

τέλος, περιγράφεται η δοµή της. Επιπλέον, δίνονται επαρκείς πληροφορίες για τη 

συνέχεια της έρευνας στο πεδίο του διδακτικού σχεδιασµού της οικονοµικής 

εκπαίδευσης στο Λύκειο. 

  

1.2   Η διατύπωση του ερευνητικού προβλήµατος 

        Με βάση τη θεωρία του Ausubel η παροχή ενός προοργανωτή, γραπτού ή 

προφορικού, στους µαθητές που µελετούν την ενότητα για τη "Ζήτηση των 

Αγαθών", θα βελτιώσει τη βραχύχρονη νοηµατική µάθηση αυτής της έννοιας καθώς 

και όλων των επί µέρους εννοιών που σχετίζονται µε αυτή. Η διευκόλυνση αυτή 

στην απόκτηση των γνώσεων θα συµβεί διότι ο προοργανωτής θα δώσει ένα µέσο 

(έννοια) ένταξης (subsumer) κάτω από το οποίο οι συγκεχυµένοι ορισµοί, όπως 

διατυπώνονται µεταξύ των οικονοµολόγων και της κοινής γνώµης, θα µπορούσαν 

να ενταχθούν στη γνωστική δοµή των µαθητών. 

Η νοηµατική µάθηση έχει ως αποτέλεσµα την εµπέδωση των εννοιών και η 

διατήρηση των εννοιών είναι µεγαλύτερης διάρκειας από ότι µε τη µηχανική 

µάθηση. Συνεπώς τα ευεργετικά αποτελέσµατα των προοργανωτών θα είναι εµφανή 

και στις µετρήσεις µακρόχρονης διατήρησης των εννοιών (µεταγενέστερα τεστ). 

Επιπλέον, µε τη χρήση των προοργανωτών οι αδύνατοι (χαµηλής επίδοσης) 

µαθητές θα βοηθηθούν περισσότερο στην οργάνωση της γνωστικής τους δοµής και 

θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε σχέση µε τους καλούς (υψηλής επίδοσης) 
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µαθητές οι οποίοι έχουν την ικανότητα να δηµιουργήσουν το δικό τους νοητικό 

σχήµα ή µια µέθοδο για να µαθαίνουν (Mayer, 1979β). 

       Επίσης, οι προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις και η ικανότητα των µαθητών 

όπως προκύπτει από τη σχολική τους επίδοση στη Β΄ τάξη, θα επηρεάσουν την 

αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών. Επιπλέον η θεωρητικά ορισµένη θετική 

ετοιµότητα για µάθηση – αφού οι µαθητές συνειδητά επιλέγουν το αυξηµένης 

βαρύτητας µάθηµα των "Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας" – αναµένεται και αυτή να 

επηρεάσει τη µαθησιακή διαδικασία. 

       Τέλος, η διευκόλυνση στη µάθηση που επιτυγχάνεται µέσω του προοργανωτή 

θα είναι περισσότερο αισθητή στις υψηλότερου νοητικού επιπέδου γνωστικές 

λειτουργίες, όπως είναι η εφαρµογή (µεταφορά των γνώσεων), παρά στις 

χαµηλότερου επιπέδου, όπως είναι η αποµνηµόνευση της γνώσης (Ausubel, 

2000:150). Έτσι, το αποτέλεσµα στη διευκόλυνση της µάθησης θα µπορούσε να 

είναι το µέγιστο δυνατό όταν η διδασκαλία περιλαµβάνει και τη γνωστική 

διαδικασία της µεταφοράς όπως συµβαίνει σε επιστήµες που χρησιµοποιούν 

συνήθως τη γνωστική λειτουργία της εφαρµογής για την εµπέδωση της θεωρίας 

(Μαθηµατικά, Πληροφορική, κ.λ.π.). Αντίθετα, ελάχιστα θα είναι τα οφέλη σε 

γνωστικά αντικείµενα στα οποία οι µαθητές περιορίζονται στην αποµνηµόνευση των 

πληροφοριών (Ιστορία, Φιλοσοφία κ.λ.π.), επειδή συνήθως γίνεται µε µηχανικό 

τρόπο (µηχανική µάθηση) (Bacon, 2003:32). Η Οικονοµική Επιστήµη, επειδή 

εφαρµόζεται σε πολλούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, διδάσκεται στα 

σχολεία για να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν τις βασικές οικονοµικές 

αρχές και τις πιθανές εφαρµογές τους. Συνεπώς, η χρήση των προοργανωτών 

αναµένεται να είναι ωφέλιµη στη διδασκαλία των οικονοµικών αρχών. 

      Η έρευνα επιχειρεί να εφαρµόσει αυτές τις συνέπειες της διδακτικής θεωρίας του 

Ausubel και του παραγώγου της που λέγεται προοργανωτής. 

 

1.3     Σκοπός της έρευνας  

           Η µάθηση και η διατήρηση των γνώσεων είναι ο στόχος κάθε εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Η µελέτη αυτή θα προσπαθήσει να εφαρµόσει µια µέθοδο διδασκαλίας 

που θα βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν και να οργανώσουν τις οικονοµικές 

έννοιες, ώστε να παραµείνουν στη µνήµη τους για µεγάλη χρονική περίοδο.  
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Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα στοχεύει στην κατεύθυνση του 

προσδιορισµού της αποτελεσµατικότητας των προοργανωτών για τη διευκόλυνση 

της νοηµατικής µάθησης των οικονοµικών εννοιών, των µαθητών της Γ΄ τάξης 

Λυκείου που επέλεξαν το µάθηµα "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας", ώστε να 

εφαρµόζονται από τους δασκάλους των οικονοµικών µαθηµάτων στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επιπλέον, ενδιαφέρεται να συµβάλει στην προσπάθεια 

των µαθητών να συγκρατήσουν τις γνώσεις τους για µεγάλη χρονική περίοδο. 

 Ο τρόπος παρουσίασης των περισσότερων µαθηµάτων συνήθως γίνεται 

προφορικά ώστε να υπάρχει άµεση επαφή δασκάλου και µαθητή.  Εποµένως προς 

την κατεύθυνση αυτή επιδίωξη της έρευνας είναι να µελετηθεί η χρήση του 

προφορικού προοργανωτή στη διαδικασία µάθησης. 

 Οι διδάσκοντες στις αίθουσες, συνήθως, προσπαθούν να παρακινήσουν τους 

αδύνατους µαθητές να καταβάλλουν µεγαλύτερες προσπάθειες ή να γίνουν πιο 

προσεκτικοί κατά τις παραδόσεις των µαθηµάτων. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι 

προοργανωτές, ως ενεργός διαδικασία µάθησης, θα ενεργοποιήσουν τους µαθητές 

κατά τη µαθησιακή διαδικασία και συνεπώς θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν και 

να διατηρήσουν τις γνώσεις. Επίσης, οι προοργανωτές θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τους 

αδύνατους µαθητές να οργανώσουν τη σκέψη τους. Έτσι η έρευνα στρέφεται στο να 

διαφανεί η επίδραση των προοργανωτών στον τρόπο µάθησης και στη διατήρηση 

των γνώσεων στους αδύνατους µαθητές, ώστε µέσω της µελέτης αυτής να υπάρξει 

βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας.  

Μια άλλη διάσταση της σκοπιµότητας της µελέτης που εκπορεύεται από τη 

θεωρία του Ausubel, είναι να βοηθήσει τους µαθητές, κατά τη γνωστική διαδικασία 

της µεταφοράς των γνώσεων, να κατανοήσουν νοηµατικά και να εφαρµόσουν όσα 

έµαθαν σε νέες µαθησιακές καταστάσεις, είτε άµεσα µετά τη διδασκαλία, είτε µετά 

την παρέλευση µεγάλης χρονικής περιόδου. 

Επιπλέον µελετάται η επίδραση του φύλου, της κατεύθυνσης σπουδών, της 

σχολικής επίδοσης, των προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων και των 

προοργανωτών µε γραπτή µορφή ή προφορικά στη διαδικασία µάθησης. 

 Τέλος της σκοπός αυτής της µελέτης είναι να παρουσιαστεί µια λεπτοµερής 

περιγραφή των χαρακτηριστικών των οργανωτών, του τρόπου κατασκευής και 
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παρουσίασής τους, ώστε να αποβεί ωφέλιµη για τους οικονοµολόγους δασκάλους 

και όποιους άλλους θελήσουν να τους εφαρµόσουν.  

 

1.4   Οι ερευνητικές ερωτήσεις 

 Η διατριβή ερεύνησε τη χρήση γραπτού και προφορικού προοργανωτή στη 

διδασκαλία οικονοµικών εννοιών στο Λύκειο ως τις µοναδικές µεταβλητές 

διδακτικής στρατηγικής. Βάσει αυτών προέκυψαν οι παρακάτω ερευνητικές 

ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν και στην ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων: 

1. Συµβάλλει ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής στην προσπάθεια των 

µαθητών να αποµνηµονεύσουν βραχυπρόθεσµα τις οικονοµικές έννοιες που 

διδάσκονται στο Λύκειο; 

2. ∆ιευκολύνουν οι προοργανωτές τους αδύνατους µαθητές να αποµνηµονεύσουν 

βραχυπρόθεσµα τις οικονοµικές έννοιες περισσότερο από τους καλούς 

µαθητές; 

3. ∆ιευκολύνουν οι οργανωτές τη διατήρηση των γνώσεων µακροπρόθεσµα; 

Ευνοούνται περισσότερο οι αδύνατοι σε σχέση µε τους καλούς µαθητές; 

4. Βοηθούν οι προοργανωτές τους µαθητές να µεταφέρουν όσα έµαθαν σε νέες 

µαθησιακές συνθήκες; 

5. Υπάρχει επίδραση του φύλου, της κατεύθυνσης σπουδών, της ικανότητας των 

µαθητών, των προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων και των προοργανωτών 

στην επίδοση των µαθητών τόσο κατά το άµεσο όσο και κατά το 

µεταγενέστερο τεστ;  

 

1.5      Οι ερευνητικές υποθέσεις 
Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας διαµορφώθηκαν και αναλύθηκαν οι 

ακόλουθες εναλλακτικές υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές στηρίχθηκαν στα παραπάνω 

ερευνητικά ερωτήµατα. 

 

Υπόθεση Υ1: Η επίδραση του γραπτού και του προφορικού προοργανωτή στην 

επίδοση των µαθητών στη βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών, είναι 

µεγαλύτερη απ’ αυτή του εικονικού προοργανωτή. 
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Υπόθεση Υ1.1: Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής επιδρούν 

περισσότερο από τον εικονικό οργανωτή, στην επίδοση των αδύνατων µαθητών στη 

βραχύχρονη µάθηση (άµεσο τεστ) των οικονοµικών εννοιών παρά στην επίδοση  

των καλών µαθητών. 

 

Υπόθεση Υ2: Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής επιδρούν 

αποτελεσµατικότερα στην επίδοση των µαθητών στο τεστ µακρόχρονης διατήρησης 

των οικονοµικών εννοιών από τον εικονικό προοργανωτή. 

 

Υπόθεση Υ2.1: Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής διευκολύνει 

συγκριτικά περισσότερο από τον εικονικό προοργανωτή τους µαθητές να 

διατηρήσουν µακροπρόθεσµα τις οικονοµικές έννοιες. 

    

 Υπόθεση Υ2.2: Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής διευκολύνουν 

συγκριτικά περισσότερο από τον εικονικό τους αδύνατους µαθητές να διατηρήσουν 

για µεγάλο χρόνο τις οικονοµικές έννοιες, παρά τους καλούς µαθητές.    

 

Υπόθεση Υ3: Η διδασκαλία µε προοργανωτές θα έχει ως αποτέλεσµα οι 

µαθητές να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις στις ερωτήσεις µεταφοράς των γνώσεων  

(κατανόηση – εφαρµογή). 

 

Υπόθεση Υ4: Η επίδοση των µαθητών στη βραχύχρονη µάθηση και τη 

µακρόχρονη διατήρηση των οικονοµικών εννοιών επηρεάζεται από το φύλο, την 

κατεύθυνση σπουδών, το βαθµό της Β΄ τάξης Λυκείου, τις προγενέστερες 

οικονοµικές γνώσεις και τους προοργανωτές. 

 

1.6    Όρια και περιορισµοί της έρευνας 

         Η µελέτη περιορίστηκε στη χρονική περίοδο ενός σχολικού έτους. Πιθανόν 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα να δώσει διαφορετικά αποτελέσµατα ή να διαφωτίσει 

περισσότερο άλλες περιοχές της έρευνας.    

         Τα άτοµα που αξιολογήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν µαθητές µόνο του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, δηλαδή µαθητές αστικής περιοχής 
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και ενός µόνο Νοµού της χώρας, γεγονός που δυσχεραίνει τη γενίκευση 

συµπερασµάτων σε πληθυσµούς άλλων περιοχών και, ίσως, να µην αφορά τους 

µαθητές όλης της χώρας. 

         Υπήρχαν µερικοί µαθητές που αρχικά εξέφρασαν κάποια δυσφορία διότι 

πίστευαν ότι θα επιβαρύνονταν χρονικά. Αφού όµως τους δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινίσεις για τη σηµασία και τους στόχους της έρευνας αυτής, καθώς και για τα 

οφέλη που θα αποκόµιζαν από τα επιστηµονικά πορίσµατα που θα προέκυπταν, 

τόσο οι ίδιοι όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολο της, πείσθηκαν να 

συµµετέχουν πρόθυµα και ενεργά. 

          Υποθέτουµε τελικά ότι οι µαθητές απάντησαν, όπως τους ζητήθηκε, µε όλες 

τις γνώσεις τους, όπως σε µια επίσηµη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων, χωρίς 

συνεργασία ή άλλη βοήθεια. Τα ερωτηµατολόγια απαντήθηκαν παρουσία του 

διδάσκοντος καθηγητή και τους αναφέρθηκε η σηµασία των επιδόσεών τους. 

         Η προσέγγιση της διερεύνησης του θέµατος της διατριβής έγινε µόνο από την  

παιδαγωγική σκοπιά. Για παράδειγµα, στην ανάλυση παλινδρόµησης δε λάβαµε 

υπόψη την επίδραση άλλων παραγόντων, όπως π.χ. κοινωνιολογικών, οικονοµικών 

κ.λ.π. 

         Το χρονικό διάστηµα γνωριµίας των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές τους, 

µέχρι την πραγµατοποίηση της έρευνας, ήταν δύο χρόνια. 

         Το µέγεθος του δείγµατος ήταν 268 µαθητές της Γ΄ Λυκείου αλλά µετά της 

αποχωρήσεις λόγω απουσιών µειώθηκαν στους 239, ενώ στην πιλοτική έρευνα 

συµµετείχαν αρχικά 96 µαθητές και  χρησιµοποιήθηκαν  τελικά οι απαντήσεις 83 

µαθητών. 

 

1.7    Σπουδαιότητα  και πρωτοτυπία της έρευνας 

         Οι µαθητές που παρακολουθούν διδασκαλία οικονοµικών µαθηµάτων, 

βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα καταιγισµό νέων λεπτοµερών όρων και εννοιών της 

µικροοικονοµικής και της µακροοικονοµικής επιστήµης. Μερικοί από τους όρους 

και τις έννοιες είναι όχι µόνο εντελώς καινούριοι (π.χ. εισοδηµατική ελαστικότητα) 

– και οι διδάσκοντες έχουν τεράστια ευθύνη ώστε αυτές οι πρώτες έννοιες να 

διδαχθούν σωστά – αλλά και παρερµηνευµένοι (π.χ. ζήτηση και ζητούµενη 

ποσότητα). Ειδικότερα, πολλές έννοιες όπως η ζήτηση, η επένδυση, το κεφάλαιο, το 

8 



χρήµα, το εθνικό εισόδηµα κ.λ.π., είναι συγκεχυµένες στο µυαλό πολλών µαθητών, 

διαµορφωµένες κυρίως από το περιβάλλον του κάθε µαθητή, και βρίσκονται σε 

αντίθεση µε, ή είναι σχεδόν διαφορετικές από, τα αξιώµατα και την ορολογία της 

επιστήµης (Jurosky, 2005; Martin, 1980). Η αναγκαιότητα παρεµβάσεων για να 

καταστεί αποτελεσµατικότερη η διδασκαλία των οικονοµικών στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση είναι εµφανής. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η παρούσα έρευνα είναι 

να εφαρµόσει τη θεωρία µάθησης που ανέπτυξε ο Ausubel, κάνοντας χρήση των 

δικών του προοργανωτών και έτσι να βελτιώσει τη διδασκαλία των οικονοµικών. 

Μάλιστα σύµφωνα µε τις προτάσεις του Ausubel, (1978) και του Boulding, (1975) 

έγινε πρώτα αξιολόγηση της γνωστικής δοµής των µαθητών, κατασκευάσθηκε ο 

ανάλογος προοργανωτής και στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε πριν από τη διδασκαλία 

του κεφαλαίου "Ζήτηση των Αγαθών".  

Η µελέτη είναι ενδιαφέρουσα διότι δοκιµάζεται και η χρήση προφορικού 

οργανωτή που αναπτύσσεται πιο σύντοµα από τη χρονοβόρα διαδικασία της 

διανοµής ενός γραπτού κειµένου και είναι έτσι πιο κατάλληλος να εφαρµοσθεί στις 

αίθουσες διδασκαλίας ενός λυκείου. Μετά από έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας, 

στο βαθµό που αυτή ήταν δυνατή, δε βρέθηκε να έχει δοκιµασθεί η διδακτική 

τεχνική των προοργανωτών µε γραπτή και προφορική µορφή στη διδασκαλία των 

οικονοµικών στη ελληνική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μόνο δύο µελέτες βρέθηκαν 

(Anderson, 1973; Martin, 1980) να έχουν πραγµατοποιηθεί, όπου χρησιµοποιήθηκαν 

οι προοργανωτές στη διδασκαλία των βασικών οικονοµικών αρχών και αυτές έγιναν 

σε προπτυχιακούς φοιτητές και µόνο µε γραπτή µορφή. Γενικότερα µόνο το 3% των 

ερευνών έχουν χρησιµοποιήσει προφορικό οργανωτή σύµφωνα µε την Mahar 

(1992). Επίσης, εξ όσων ερευνήθηκαν, δεν έχει ελεγχθεί η διατήρηση των γνώσεων 

για τόσο µεγάλη χρονική περίοδο (δεκατέσσερις εβδοµάδες) σε έρευνες µε 

προοργανωτές για τη διδασκαλία των οικονοµικών σε επίπεδο λυκείου, ενώ όσον 

αφορά την Ελλάδα δε βρέθηκε να υπάρχει έρευνα µε προοργανωτές στην 

οικονοµική εκπαίδευση. 

        Η µελέτη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι ερευνά την αποτελεσµατικότητα των 

προοργανωτών σε ένα περιβάλλον όπου αναµένεται υψηλός βαθµός ετοιµότητας 

µάθησης λόγω της ενσυνείδητης επιλογής του µαθήµατος "Αρχές Οικονοµικής 

Θεωρίας". Το µάθηµα αυτό επιλέγεται υποχρεωτικά από όσους επιθυµούν να 
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εισαχθούν στις Οικονοµικές Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Επειδή δε έχει 

το µεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας µεταξύ των άλλων µαθηµάτων στη 

διαµόρφωση του τελικού βαθµού εισαγωγής, είναι λογικό οι µαθητές να 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και να προσπαθούν να επιτύχουν όσο γίνεται υψηλότερη 

επίδοση.  

        Επίσης, η έρευνα είναι σηµαντική, αφού έχει ως σκοπό να παρέχει µια 

εφαρµογή της διδακτικής µεθόδου µε τους προοργανωτές για να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να καταλάβουν την πολυπλοκότητα αυτής της διαφορετικής 

στρατηγικής διδασκαλίας. Από αυτή τη µελέτη, θα γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί πώς 

µαθαίνουν οι µαθητές και ποιες µπορεί να είναι οι επιπτώσεις στη µάθηση και τη 

διατήρηση των εννοιών από τις στρατηγικές διδασκαλίας που επιλέγουν να 

εφαρµόσουν.   

       Είναι ενδιαφέρουσα διότι πολλοί συγγραφείς της διδακτικής όπως οι Joyce, 

Weil & Calhoun, ο Novak, ο Slavin κ.ά. κατατάσσουν τους προοργανωτές στις 

"χρήσιµες" στρατηγικές διδασκαλίας (Story, 1998), χρησιµοποιώντας µάλιστα 

παραδείγµατα και γνωστικούς χάρτες µε οικονοµικές έννοιες (Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004:192), άλλοι τη µνηµονεύουν ως βασική στρατηγική διδασκαλίας 

(Κολιάδης, 1997:189; Μακρίδου-Μπούσιου, 2004; Ματσαγγούρας 2002:389) και 

άλλοι αξιολογούν τη Θεωρία της Αφοµοίωσης ως πρωτοποριακή (Novak, 1998:5) ή 

ως ένα βασικό πυλώνα της σύγχρονης Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (Mayer, 

1979β:136).  

Η χρήση των προοργανωτών υποστηρίχθηκε σε ένα εγχειρίδιο για 

διδάσκοντες προπτυχιακά οικονοµικά, από τους Saunders, Welsh &  Hansen το 

1978 (Martin, 1980). Ειδικότερα οι Saunders κ.ά., προτείνουν στους νέους 

εκπαιδευτικούς να προετοιµάζουν τους µαθητές κατά την περίοδο της διδακτικής 

"προθέρµανσης" (warm up) µε ένα προοργανωτή (Salemi, 2002). Επίσης, ο 

Saunders προτρέπει τους διδάσκοντες να αρχίζουν της παρουσιάσεις τους µε 

προοργανωτές και να συνδέουν το παλαιό µε το νέο διδακτικό υλικό στο κλασικό 

εγχειρίδιο "Teaching Undergraduate Economics: A handbook for instructors", 

(Saunders & Walstad, 1998:103). Συνεπώς, θα ενδείκνυται η χρήση τους και στη 

δευτεροβάθµια οικονοµική εκπαίδευση. 
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στα πλαίσια των τελικών του προτάσεων για το 

∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και τα Αναλυτικά 

Προγράµµατα Σπουδών, παραπέµπει ουσιαστικά στη χρήση των προοργανωτών 

κατά τη διδασκαλία (όπως και έγινε µε τα νέα βιβλία του ∆ηµοτικού το 2006). 

Χαρακτηριστικά, περιγράφει στην ενότητα της διδακτικής µεθοδολογίας ότι η 

διδασκαλία θα πρέπει να οδηγεί στη διεύρυνση των γνωστικών δοµών. "Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω δύο λειτουργιών, της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης. Η 

πρώτη αφορά τη συσχέτιση της νέας γνώσης µε τα προϋπάρχοντα γνωστικά 

σχήµατα. Με τη δεύτερη λειτουργία το άτοµο ενσωµατώνει τη νέα γνώση, αφού 

τροποποιηθούν τα υπάρχοντα γνωστικά σχήµατα" (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

ΥΠΕΠΘ, 2002).   

        Η σηµασία αυτής της µελέτης σχετίζεται άµεσα και µε τα οφέλη που θα 

αποκοµίσουν οι εκπαιδευτικοί, εάν παρακολουθήσουν κάποιο επιµορφωτικό 

πρόγραµµα που θα τους εισάγει στη χρήση µιας άλλης σηµαντικής στρατηγικής 

διδασκαλίας στην τάξη. Η διεξαγωγή της µελέτης θα έχει ως αποτέλεσµα οι 

εκπαιδευτικοί να βοηθηθούν στην ανάπτυξη µιας άλλης παρεµφερούς διδακτικής 

στρατηγικής βασισµένης στους προοργανωτές όπως για παράδειγµα τη χρήση 

σχηµατικών οργανωτών (graphic organizers), ή γνωστικών χαρτών (cognitive maps) 

ή οργανωτών µε υπερµέσα κ.λ.π. µε σκοπό να συµπληρώσουν τις µορφές µάθησης 

των µαθητών τους. 

       

1.8       Αποσαφήνιση των όρων  

 Θεωρία Αφοµοίωσης (Assimilation Theory). Είναι η θεωρία µάθησης που 

ανέπτυξε ο Ausubel η οποία διαβεβαιώνει ότι η νοηµατική µάθηση εµφανίζεται 

καθώς η µάθηση νέου υλικού τοποθετείται ιεραρχικά στη γνωστική δοµή κάτω από 

µια γενικότερη έννοια (µέσο ένταξης). Έτσι, ένα νοηµατικό µαθησιακό σύνολο 

παράγεται µέσω της χρήσης ενός προοργανωτή, ο οποίος προϋποθέτει  και / ή 

κινητοποιεί τα κατάλληλα µέσα ένταξης και χρησιµοποιεί τις διαδικασίες, αφενός 

της προοδευτικής διαφοροποίησης για να εισαγάγει διαδοχικά το υλικό, αφετέρου 

της οργανικής ένταξης για να βελτιώσει τη σαφήνεια και τη διακριτότητα και των 

νέων και των παλαιών εννοιών (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:127; Ausubel, 

2000:7-8).   
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Προοργανωτής ή Προκαταβολικός Οργανωτής (Advance Organizer). Είναι 

ένα σύνολο εισαγωγικών διδακτικών υλικών που έχουν σκοπό να εγκαταστήσουν  

ένα µέσο ένταξης στη γνωστική δοµή του µαθητή και εµφανίζονται σε πιο υψηλό 

επίπεδο αφαίρεσης, γενικότητας, και περιεκτικότητας από τον ίδιο το µαθησιακό 

στόχο (Ausubel, 1960:267; Ausubel & Fitzgerald, 1961:266; Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004:187-190). Οι συγγραφείς συνηθίζουν να χρησιµοποιούν στα κείµενά 

τους τη λέξη οργανωτής, όταν δε χρειάζεται να το διακρίνουν από τους 

µεταοργανωτές. 

           Επεξηγηµατικός ή πληροφοριακός οργανωτής (Expository Organizer). 

Χρησιµοποιείται για να παρέχει τα άµεσα µέσα ένταξης στην περίπτωση ενός 

απολύτως άγνωστου υλικού για το µαθητή µε τη χρήση µιας βασικής έννοιας σε 

υψηλό επίπεδο αφαίρεσης (Ausubel, 2000:63; Joyce, Weil & Calhoun, 2004:195). 

            Συγκριτικός οργανωτής (Comparative Organizer). Απασχολείται όταν το 

υλικό µάθησης είναι σχετικά οικείο στο µαθητή και χρησιµοποιείται για να 

ενοποιήσει τις νέες έννοιες µε τις βασικά παρόµοιες εδραιωµένες έννοιες στη 

γνωστική δοµή χωρίς να υπάρξουν παρανοήσεις (Ausubel,  2000:63; Ausubel & 

Fitzgerald, 1961:266; Joyce, Weil & Calhoun, 2004:195). 

            Εικονικός ή πλασµατικός οργανωτής  (Placebo Organizer). Είναι  ένα 

σύνολο εισαγωγικών υλικών που δίνεται σε µια οµάδα ελέγχου αντί του 

προοργανωτή κατά τη διεξαγωγή ενός πειράµατος για να προσδιοριστεί η 

αποτελεσµατικότητα του πραγµατικού προοργανωτή.  

Μέσο ένταξης (Subsumer). Ένα µέσο ένταξης είναι µια γενική έννοια στη 

γνωστική δοµή στην οποία πιο συγκεκριµένες και λεπτοµερείς ιδέες και στοιχεία 

µπορούν να ενταχθούν (Ausubel, 1962:216-217).  

Γνωστική δοµή (Cognitive Structure). Είναι η ατοµική οργάνωση, η 

σαφήνεια και η σταθερότητα της γνώσης κάποιου σε ένα συγκεκριµένο πεδίο σε 

κάθε δεδοµένη στιγµή (Αusubel, 1963:27; Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:163-

165). Είναι γνωστή και ως δοµική γνώση (structural knowledge) (Chang, 2005:3). 

Γνωστική στρατηγική (Cognitive strategy). Είναι µία δεξιότητα χωρίς 

περιεχόµενο ή µια συνήθης επεξεργασία την οποία ένα άτοµο µπορεί να 

χρησιµοποιήσει για να διευκολύνει την απόκτηση της γνώσης ή να διευκολύνει την 
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οργάνωση και ανάκτηση των κατεχόµενων γνώσεων ή τη διαχείριση των 

αποκτηµένων γνώσεων (Reigeluth, 1983:208). 

Στρατηγική διδασκαλίας. Η στρατηγική διδασκαλίας είναι µια σκόπιµη 

διδακτική παρέµβαση, αποτελούµενη από αλληλοσυνδεόµενες δραστηριότητες, που 

προσφέρονται για την επίτευξη εξειδικευµένων διδακτικών στόχων όπως είναι π.χ. η 

διδασκαλία εννοιών, πληροφοριών κ.λ.π. (Ματσαγγούρας, 2002:160). 

Προσληπτική µάθηση (Reception Learning). Πραγµατοποιείται όταν 

ολόκληρο το περιεχόµενο του προς µάθηση υλικού παρουσιάζεται στο µαθητή µε 

την τελική του µορφή. Ο µαθητής πρέπει να εσωτερικοποιήσει το υλικό που του 

παρουσιάζεται έτσι ώστε να είναι διαθέσιµο και αναπαραγώγιµο σε οποιαδήποτε 

στιγµή στο µέλλον (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:117; Ausubel, 2000:19). 

Νοηµατική µάθηση (Meaningful Learning). Πραγµατοποιείται όταν ο 

µαθησιακός στόχος µπορεί να συνδέεται κατά τρόπο µη αυθαίρετο και νοηµατικό, 

δηλαδή να ενσωµατώνεται και να αφοµοιώνεται µε αυτό που ο µαθητής ήδη 

γνωρίζει, και εφόσον ο µαθητής έχει τη βούληση να υιοθετήσει µια αντίστοιχη 

µαθησιακή διαδικασία (Ausubel, 1960, 2000:1; Novak, 2002:549). 

Μηχανική µάθηση (Rote Learning). Μάθηση που γίνεται αυτόµατα, 

ενστικτωδώς, χωρίς µεσολάβηση της σκέψης ή της θέλησης (Τεγόπουλος-

Φυτράκης, Ελληνικό Λεξικό, 1990). Η απόκτηση αυθαίρετων, κατά λέξη συνδέσεων 

στη µαθησιακή διαδικασία όπου, είτε το µαθησιακό υλικό καθαυτό δε µπορεί να 

είναι µη αυθαίρετα και νοηµατικά συσχετισµένο µε τη γνωστική δοµή, είτε ο 

µαθητής δεν κατέχει ένα νοηµατικό µαθησιακό σύνολο (Ausubel, 2000:3; Ivie, 

1998:38; Mayer, 2002:226). 

Προοδευτική διαφοροποίηση (Progressive Differentiation). Μέρος της 

διαδικασίας της νοηµατικής µάθησης, διατήρησης και οργάνωσης κατά την οποία 

πρώτα παρουσιάζονται οι γενικότερες ιδέες µιας ενότητας και έπειτα ακολουθούν οι 

ειδικότερες και λεπτοµερέστερες (Ausubel, 2000:163; Joyce, Weil & Calhoun, 

2004:193; Novak, 2002:558). 

Οργανική ένταξη (Integrative Reconciliation). Μέρος της διαδικασίας της 

νοηµατικής µάθησης. Σηµαίνει ότι οι νέες γνώσεις πρέπει να συσχετίζονται 

συνειδητά µε το προηγούµενο υλικό που διδάχτηκε και απαιτεί την ενεργό 
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συνεργασία του µαθητή (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:124; Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004:193). 

Ετοιµότητα µάθησης (Readiness). Αναφέρεται, είτε στην ύπαρξη ενός 

εξελικτικού επιπέδου της γνωστικής λειτουργίας του µαθητή επαρκούς να 

διεκπεραιώσει ένα δεδοµένο µαθησιακό καθήκον µε λογική εξοικονόµηση χρόνου 

και προσπάθειας, είτε στην ύπαρξη εξειδικευµένων σχετικών εννοιών στη γνωστική 

δοµή των µαθητών σε ένα συγκεκριµένο θέµα, είτε στην ύπαρξη κινήτρων και 

εγρήγορσης για µάθηση (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:207; Ausubel, 2000:12; 

Macpherson, 2002:6-7; Κολιάδης, 1997). 

Γνωστικές λειτουργίες. Περιλαµβάνουν όλες τις νοητικές λειτουργίες που 

σχετίζονται µε τη λειτουργία του νου, δηλαδή λειτουργίες που καλύπτονται από το 

γνωστικό τοµέα. Τέτοιες λειτουργίες αναφέρονται π.χ. στις γνωστικές στρατηγικές, 

στη σκέψη, στην κρίση, στην ανάκληση κ.λ.π. (∆ηµητρόπουλος & Καλούρη-

Αντωνοπούλου, 2003; Mayer, 2002:227).   

Γνώση ή Αποµνηµόνευση (Knowledge). Ως γνώση ή αποµνηµόνευση 

ορίζεται η ικανότητα να θυµάται κανείς στοιχεία που έχει µάθει και αποτελεί το 

κατώτατο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας που καθορίζεται από τις ψυχολογικές 

διαδικασίες της ανάκλησης (Μακρίδου-Μπούσιου κ.ά, 2005:255).  

Κατανόηση (Comprehension). Ορίζεται ως η ικανότητα να συλλαµβάνει 

κάποιος το νόηµα των δεδοµένων, δηλαδή του περιεχοµένου µιας γραπτής ή 

προφορικής επικοινωνίας. Απαιτεί νοητική λειτουργία ανώτερη απ’ τη γνώση 

(∆ηµητρόπουλος, 1983:60; Μακρίδου-Μπούσιου κ.ά, 2005:255) και προσιδιάζει 

περισσότερο µε αυτό που ονοµάζει ο Ausubel νοηµατική µάθηση (Bacon, 2003:32). 

Εφαρµογή (Application). Αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου να 

χρησιµοποιεί δεδοµένα που έχει ήδη µάθει σε νέες καταστάσεις για την 

αντιµετώπιση και τη λύση συγκεκριµένων καταστάσεων και προβληµάτων. Τα 

δεδοµένα µπορεί να είναι κανόνες, µέθοδοι, αρχές, νόµοι και θεωρίες. Απαιτεί 

µεγαλύτερη αντιληπτική ικανότητα από τα δύο προηγούµενα επίπεδα 

(∆ηµητρόπουλος, 1983:61; Μακρίδου-Μπούσιου κ.ά, 2005:255). 

            Έννοια (Concept). Είναι οι τακτοποιηµένες πληροφορίες για τις ιδιότητες 

ενός ή περισσότερων πραγµάτων – αντικείµενα, γεγονότα ή διαδικασίες – που 

µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και επιτρέπουν σε οποιοδήποτε επιµέρους 
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πράγµα ή κατηγορία πραγµάτων να διαφοροποιηθούν από, και επίσης σχετικό µε, 

άλλα πράγµατα ή κατηγορίες πραγµάτων (Novak, 2002:550; Reigeluth, 1983: 215).  

            ∆ιατήρηση ή Συγκράτηση (Retention). Είναι η ικανότητα που έχει ένας 

µαθητής να διατηρεί στη µνήµη του µετά από κάποιο χρόνο την ποσότητα των 

νοηµατικά συνδεδεµένων (Κολιάδης, 2002:359) πληροφοριών που δέχθηκε µετά 

από µια παρουσίαση (Mayer, 2002:226). ∆ιακρίνεται σε βραχύχρονη και 

µακρόχρονη. 

            Ανάκληση (Recall).  ∆ιαδικασία µνήµης όπου το άτοµο καλείται να παράγει 

ένα στοιχείο, µια λέξη ή οτιδήποτε από µνήµης (Κολιάδης, 2002:573). 

            Κωδικοποίηση (Encoding). ∆ιαδικασία κατά την οποία τα πληροφοριακά 

ερεθίσµατα µετασχηµατίζονται σε νοητικές καταστάσεις οι οποίες µπορούν να 

αποθηκευτούν και να συγκρατηθούν στη µακροχρόνια µνήµη (Κολιάδης, 2002:578; 

Mayer,  1999). 

            Μεταβίβαση ή µεταφορά µάθησης (Transfer). Γνωστική διαδικασία 

σύµφωνα µε την οποία οι ήδη αποκτηµένες γνώσεις και δεξιότητες επηρεάζουν το 

µαθητή κατά την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων ή κατά την επίλυση ενός 

νέου προβλήµατος (Κολιάδης, 2002:579; Mayer, 2002:226). 

Μετα-ανάλυση (Meta-analysis). ∆ιαδικασία κατά την οποία οι ερευνητικές 

µελέτες αναλύονται ως ολότητα. ∆ιάφορες µεταβλητές σχετικές µε αυτές τις µελέτες 

ποσολογούνται και εξετάζονται µε τις στατιστικές µεθόδους. Ο σκοπός της µετα-

ανάλυσης είναι να παρασχεθεί µια ολότητα και µια ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

ενός µεγάλου αριθµού µελετών σε ένα συγκεκριµένο τοµέα της έρευνας (Glass, 

1976; White, 1998:18).  

Υλικά µάθησης (Learning Materials). Τα υλικά µάθησης ή οι δραστηριότητες 

µάθησης είναι αυτά που χρησιµοποιούνται από τις πειραµατικές και τις οµάδες 

ελέγχου από κοινού, σε ένα πείραµα προοργανωτών.  

Συνολική επίδοση. Είναι η βαθµολογία που επιτυγχάνουν οι µαθητές στα 

τεστ µετά το πείραµα και προκύπτει από τις απαντήσεις σε 18 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Ανά έξι οι ερωτήσεις ταξινοµούνται στα τρία νοητικά επίπεδα του Bloom 

και δίνουν ταυτόχρονα τρεις επιµέρους επιδόσεις που αθροιστικά διαµορφώνουν τη 

ολική επίδοση σε κάθε τεστ. 
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Άµεσο τεστ (Immediate test). Έγινε αµέσως µετά το τέλος των παραδόσεων 

της προκαθορισµένης ύλης για να µετρηθούν οι γνώσεις των µαθητών (βραχύχρονη 

µάθηση).  

Μεταγενέστερο τεστ (Delayed test). Έγινε δέκα τέσσερις εβδοµάδες µετά το 

τέλος των παραδόσεων της προκαθορισµένης ύλης για να µετρηθεί πόσο 

διατήρησαν τις γνώσεις τους οι µαθητές (µακρόχρονη διατήρηση). 

  

1.9     Η δοµή της διατριβής         

          Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι 

εισαγωγικό. Περιλαµβάνει την περιγραφή του ερευνητικού προβλήµατος, το σκοπό 

της έρευνας και τις ερευνητικές ερωτήσεις και υποθέσεις. Γίνεται αναφορά στην 

πρωτοτυπία και τη χρησιµότητα της έρευνας. ∆ίνονται τα όρια και οι περιορισµοί 

της έρευνας και αποσαφηνίζονται κάποιοι όροι που θα χρησιµοποιηθούν στη 

συνέχεια.   

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από δύο µέρη: το πρώτο µέρος περιλαµβάνει 

το θεωρητικό υπόβαθρο της διατριβής όπου περιγράφεται η θεωρία στην οποία 

βασίζεται η έρευνα. Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την ειδική βιβλιογραφία. 

Ειδικότερα, το πρώτο µέρος εµπεριέχει τους ορισµούς και τις θεωρίες που διέπουν 

τη µαθησιακή διαδικασία, το µοντέλο µάθησης του Ausubel αλλά και τη διδακτική 

του προσέγγιση, τον προοργανωτή. Στο δεύτερο µέρος αναφέρονται οι 

προηγούµενες έρευνες που σχετίζονται µε την παρούσα έρευνα, η µεθοδολογία που 

χρησιµοποίησαν και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτές. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονοµική εκπαίδευση. Καταγράφονται 

οι προτάσεις για την αποτελεσµατική διδασκαλία των οικονοµικών, οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την επίδοση των µαθητών, η χρησιµότητα της διδασκαλίας των 

οικονοµικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τέλος η κατάσταση της 

δευτεροβάθµιας οικονοµικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

        Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τη µεθοδολογία της έρευνας που 

ακολουθήθηκε. Πρώτα γίνεται αναφορά στους συµµετέχοντες και στις διαδικασίες 

που εφαρµόστηκαν, τόσο στην κύρια όσο και στην πιλοτική έρευνα, στις 

ερευνητικές υποθέσεις που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη 

σύνδεση τους µε το στόχο της παρούσας έρευνας. Στη συνέχεια αναφέρονται τα 
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εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται η στατιστική 

ανάλυση και η κωδικοποίηση των δεδοµένων. 

        Το πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα ευρήµατα της έρευνας. Ειδικότερα  

αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας µε βάση τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων, µε τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων. 

        Το έκτο κεφάλαιο συνοψίζει τα αποτελέσµατα της έρευνας. Ερµηνεύει τα 

ευρήµατα της µελέτης. Παρουσιάζει τα συµπεράσµατα της έρευνας και αν 

επαληθεύτηκαν ή όχι τα ερευνητικά ερωτήµατα. Τέλος, περιλαµβάνει τις συνέπειες 

της έρευνας και τις προτάσεις για την οικονοµική εκπαίδευση στο λύκειο καθώς και 

συστάσεις σε µελλοντικούς ερευνητές.   

 

1.10   Ανακεφαλαίωση   

          Η µελέτη εξετάζει εάν υπάρχουν διευκολυντικά αποτελέσµατα από τη χρήση 

προοργανωτών, κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας". 

Αυτά µετρήθηκαν µε τις επιδόσεις των µαθητών της Γ΄ Λυκείου στα τεστ 

βραχύχρονης µάθησης και µακρόχρονης διατήρησης των οικονοµικών εννοιών. Εξ 

όσων ερευνήσαµε, µελέτες µε χρήση γραπτών και προφορικών οργανωτών στη 

διδασκαλία οικονοµικών εννοιών σε επίπεδο Λυκείου και µε τόσο µεγάλη χρονική 

περίοδο να µεσολαβεί ανάµεσα στο άµεσο και στο µεταγενέστερο τεστ δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί. Οι δύο προηγούµενες έρευνες στην τριτοβάθµια οικονοµική 

εκπαίδευση χρησιµοποίησαν µόνο γραπτούς προοργανωτές ή και µεταοργανωτές. 

Έλεγξαν µικρές περιόδους διατήρησης των γνώσεων και δεν έδωσαν επαρκείς 

αποδείξεις για την ωφελιµότητα ή µη των οργανωτών. Με βάση τη θεωρία 

αφοµοίωσης του Ausubel, διαφορετικοί µαθητές θα έχουν διαφορετικές επιδόσεις 

µετά τη χρήση προοργανωτών. Έτσι, υποθέσαµε ότι οι οργανωτές, όπως 

χρησιµοποιήθηκαν µε γραπτή µορφή και προφορικά, θα διευκολύνουν τους µαθητές 

ενός ελληνικού σχολείου να µάθουν καλύτερα τις οικονοµικές έννοιες αλλά και να 

τις διατηρήσουν για µεγάλη χρονική περίοδο σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 

µαθητές της οµάδας ελέγχου. Υποθέσαµε επίσης ότι οι αδύνατοι µαθητές (χαµηλής 

σχολικής επίδοσης) µε κριτήριο το βαθµό στη Β΄ Λυκείου ή τις προγενέστερες 

οικονοµικές τους γνώσεις, θα βοηθηθούν περισσότερο από τους προοργανωτές να 

οργανώσουν τη γνωστική τους δοµή. Τέλος διατυπώθηκε η υπόθεση ότι µαθητές 
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που δέχθηκαν οργανωτές θα επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα στις ερωτήσεις 

µεταφοράς των γνώσεων όπως είναι αυτές της κατανόησης και της εφαρµογής. 

Αυτή η µελέτη προσδοκά να συνεισφέρει εµπειρικά δεδοµένα και να 

συµβάλει στο ελάχιστο στην προσπάθεια για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία 

των οικονοµικών εννοιών στο Λύκειο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   2 

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
      

 

  

«…Οι θεωρίες είναι ένα επιστηµονικά αποδεκτό σύνολο 

αρχών που  προσφέρονται να εξηγήσουν ένα φαινόµενο και 

να δώσουν το πλαίσιο για την ερµηνεία των 

περιβαλλοντικών παρατηρήσεων καθώς και να 

λειτουργήσουν σαν γέφυρες ανάµεσα στην έρευνα και την 

εκπαίδευση …»                                 

                   D. H. Schunk (Educational Psycholοgy, 1996)  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

2.1 Εισαγωγή 

Η µάθηση είναι ένα συναρπαστικό φαινόµενο, στόχος των µελετών για 

πολλούς αιώνες. Φιλόσοφοι και παιδαγωγοί διατύπωσαν απόψεις και θεωρίες που 

διαφέρουν µεταξύ τους. Παρά τις διαφορές όµως, όλες οι θεωρίες µάθησης 

µοιράζονται τον ίδιο στόχο που είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να καταλάβουν 

καλύτερα τι είναι µάθηση, πώς η µάθηση πραγµατοποιείται και τελικά, πώς η 

µάθηση µπορεί να ενισχυθεί και να βελτιωθεί.  

Είναι σηµαντικό καταρχήν, να γίνει διάκριση ανάµεσα στις ψυχολογικές 

θεωρίες µάθησης, τις διδακτικές θεωρίες και τις διδακτικές µεθόδους. Οι 

ψυχολογικές θεωρίες µάθησης εξηγούν γιατί και πώς η µάθηση συντελείται στους 

ζωντανούς οργανισµούς. Οι διδακτικές θεωρίες ασχολούνται µε τις αρχές που 

αφορούν το κατάλληλο περιβάλλον καθώς και τη µορφή και τη σειρά των ενεργειών 

µάθησης. Οι διδακτικές µέθοδοι είναι ειδικά σχήµατα και οργανωµένες διαδικασίες 
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διδακτικών δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 

(Snelbecker, 1985:13-28; Ματσαγγούρας, 2002:181). 

  Οι ψυχολογικές θεωρίες µάθησης αποτέλεσαν ένα από τα κύρια ερευνητικά 

πεδία της επιστηµονικής Ψυχολογίας, η οποία καθιερώνεται ως Πειραµατική 

Ψυχολογία το 1879, όταν ο Wundt ίδρυσε στη Λειψία το πρώτο εργαστήριο 

(Schunk, 1996; Snelbecker, 1985; Snowman & Biehler, 1999). Έτσι όταν, πριν από 

εκατό περίπου χρόνια, η Ψυχολογία αποσπάστηκε από τη Φιλοσοφία και εντάχθηκε 

στην περιοχή των πειραµατικών και εργαστηριακών επιστηµών, το φαινόµενο της 

µάθησης βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνητικών διαφερόντων τόσο των 

θεωρητικών όσο και των εµπειρικών επιστηµόνων-ψυχολόγων (Κολιάδης, 1991:41). 

Ήταν δε τόσο µεγάλο το ενδιαφέρον για το φαινόµενο της µάθησης, που οδήγησε σε 

ένα ιδιαίτερο τοµέα, την Παιδαγωγική Ψυχολογία (Educational Psychology). 

Νεότερες έρευνες ανέτρεπαν τις προγενέστερες αντιλήψεις και προκαλούσαν  

διαφωνίες µεταξύ των ειδικών, κυρίως γύρω από το αντικείµενο και τις µεθόδους 

της νέας επιστήµης, είχαν δε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν διαφορετικές σχολές 

ψυχολογίας. Στις αρχές του περασµένου αιώνα διαµορφώθηκαν στα πλαίσια της 

νέας επιστήµης πολλές σχολές, οι οποίες έδωσαν η κάθε µία, "µε βάση το 

διαφορετικό φιλοσοφικό της προσανατολισµό αλλά και τη χρήση διαφορετικών 

µεθόδων έρευνας, τα πρότυπα οργάνωσης και αναπαράστασης των νοητικών δοµών 

που χρησιµοποιούν, το λειτουργικό ρόλο που προσδίδουν στην εµπειρία για τη 

µάθηση, τον τρόπο µε τον οποίο αποκτάται η γνώση από το άτοµο και την έµφαση 

που δίνουν σε ορισµένους µαθησιακούς νόµους" (Μπασέτας, 1996:16), µια 

διαφορετική εννοιολογική και θεωρητική ερµηνεία στο φαινόµενο της µάθησης, µε 

αποτέλεσµα να διατυπωθούν ποικίλες, φαινοµενικά συγκρουόµενες, απόψεις για την 

ανθρώπινη µάθηση. Τέτοιες διαφορές απόψεων δε συνιστούν απαραιτήτως 

πρόβληµα, δεδοµένου ότι "οι διαφορετικές θεωρίες και οι προσεγγίσεις διδασκαλίας 

που απορρέουν από αυτές συµπληρώνουν παρά ανταγωνίζονται η µία την άλλη" 

(Snowman & Biehler, 1999:217). 

 Σε δύο κύριες σχολές εντάχθηκαν αρχικά οι ψυχολογικές θεωρίες µάθησης 

σύµφωνα µε την ιστορικοεξελικτική πορεία της επιστηµονικής ψυχολογίας: στις 

συµπεριφοριστικές θεωρίες και στις γνωστικές θεωρίες (Γεωργούσης, 1981; Slavin, 

2000; Whitehead & Μακρίδου-Μπούσιου, 2002) ενώ αρκετοί είναι και αυτοί που 
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εντάσσουν πολλές από αυτές στις ανθρωπιστικές και κοινωνικογνωστικές θεωρίες 

(Κολιάδης, 1991). Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια των ψυχολογικών γνωστικών 

θεωριών µάθησης, δίνεται µεγάλη έµφαση στη θεωρία της επεξεργασίας των 

πληροφοριών που ως ερευνητικό πλαίσιο κυριαρχεί στη γνωστική ψυχολογία. 

  

2.2      Συµπεριφοριστικές  προσεγγίσεις  στη µάθηση  

Η συστηµατική µελέτη της µάθησης είναι σχετικά νέα. Από το δέκατο ένατο 

αιώνα η µάθηση µελετήθηκε κατά τρόπο επιστηµονικό. Χρησιµοποιώντας τις 

τεχνικές "που δανείστηκαν" από τις φυσικές επιστήµες, οι ερευνητές άρχισαν τα 

πειράµατα για να καταλάβουν πώς µαθαίνουν οι άνθρωποι και τα ζώα. Οι 

συµπεριφοριστικές προσεγγίσεις στη µάθηση έχουν µια µακροχρόνια ιστορία 

χρονολογηµένη από το ∆ιαφωτισµό του δέκατου έβδοµου αιώνα. Οι ιδέες του John 

Locke (1632-1704) χρησίµευσαν ως ένας πρόδροµος στις θεωρίες του 

συµπεριφορισµού του εικοστού αιώνα. Ο  Locke αποκάλεσε το παιδί – νήπιο ως 

"tabula rasa", δηλαδή µια κενή πλάκα απαλλαγµένη οποιουδήποτε λόγου, 

(πρόσφατα όµως ο Pincer στο βιβλίο του "Ο λευκός πίνακας: η σύγχρονη άρνηση 

της ανθρώπινης φύσης" ανατρέπει την άποψη του Locke, διατυπώνοντας τη θεωρία 

ότι "….οι γονείς δεν µπορούν να «γράψουν» ότι θέλουν στο µυαλό του παιδιού γιατί 

είναι προγραµµατισµένο από τη γέννησή του να κάνει διάφορα πράγµατα. Έτσι η 

συµβολή του πατέρα και της µητέρας στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του 

παιδιού τους είναι µηδαµινή…", Βάρβογλη, 2004), αλλά κάποιου του οποίου ο 

χαρακτήρας θα µπορούσε να διαµορφωθεί από την εµπειρία καθώς θα ωρίµαζε 

(Berk 1991). Αργότερα, πολλοί ερευνητές έχτισαν επάνω στις συµπεριφοριστικές 

θεωρίες σε µία προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια αντικειµενική επιστήµη της 

ψυχολογίας µε την εξέταση των "παρατηρήσιµων γεγονότων", παρά µε τα 

"συγκεχυµένα εσωτερικά κατασκευάσµατα του µυαλού" (Berk 1991:14).  

      Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους πρώτους θεωρητικούς του συµπεριφορισµού, η 

µάθηση περιλαµβάνει τη διαδικασία ή τις διαδικασίες από τις οποίες οι σχέσεις 

διαµορφώνονται µεταξύ ενός ερεθίσµατος και µιας απάντησης (Ρavlov, 1849-1936; 

Watson, 1878-1958; Τhorndike, 1874-1948; Guthrie, 1886-1959; Skinner, 1904-

1990). Ο Βerk (1991) και οι Εggen & Κauchak (1994), αναφέρουν ότι η µάθηση 

είναι εµφανής όταν, συνεπεία αυτών των σχέσεων, αλλάζει η συµπεριφορά µε τους 
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ειδικούς τρόπους. Ειδικότερα, οι συµπεριφοριστές υποστήριξαν ότι ο επιστηµονικός 

ρόλος της Ψυχολογίας είναι να ερευνά µε πειράµατα τις σχέσεις της παρατηρήσιµης 

συµπεριφοράς (observable behavior) όταν υπάρχει ερέθισµα (stimulus) και 

αντίδραση (response) χωρίς την επίδραση ή τη µεσολάβηση εσωτερικών γεγονότων 

(π.χ. νοητικά σχήµατα, διαδικασίες, ιδέες κ.λ.π.) (Biehler & Snowman 1999; Poirier, 

2006). Συνεπώς, όταν πραγµατώνεται η διάταξη ερέθισµα – αντίδραση (S-R) ο 

άνθρωπος µαθαίνει και η συµπεριφορά του είναι αποτέλεσµα αυτής της µάθησης.  

Οι συµπεριφοριστικές – συνειρµικές προσεγγίσεις στη µάθηση εστιάζουν 

στις παρατηρήσιµες συµπεριφορές µετά από την αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον 

γιατί θεωρούν ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες διαµορφώνουν τη συµπεριφορά 

κάθε ζωντανού οργανισµού (Biehler & Snowman 1999; Eggen & Kauchak 2001). 

Θεωρούν, επίσης, τη συνειρµική σύνδεση µεταξύ ερεθίσµατος και αντίδρασης 

απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της µάθησης και συνεπώς η κατάλληλη 

ρύθµισή της µπορεί να προκαλέσει τις επιθυµητές ή ανεπιθύµητες παρατηρήσιµες 

αλλαγές στη συµπεριφορά των οργανισµών και κατ’ επέκταση των ανθρώπων. 

Τελικά η µάθηση από τη σκοπιά του συµπεριφορισµού ορίζεται ως η διαρκής 

αλλαγή στην παρατηρήσιµη συµπεριφορά που προκύπτει ως αποτέλεσµα της 

εµπειρίας ή της άσκησης ενός οργανισµού (Eggen & Kauchak 2001:214, Slavin 

2000:141).  

           Τα  πειράµατα των συµπεριφοριστών καθόρισαν την εξαρτηµένη µάθηση ως 

µια καθολική διαδικασία µάθησης. Υπάρχουν δύο τύποι εξαρτηµένης µάθησης, η 

κλασική (classical conditioning) που συµβαίνει όταν έχουµε µια φυσιολογική 

αντίδραση σε ένα ερέθισµα και η οργανική ή συντελεστική (operant conditioning) 

που συµβαίνει όταν ενισχύεται µία αντίδραση σε ένα ερέθισµα (Woolfolk, 1998). 

Στην πρώτη περίπτωση, ζώα και άνθρωποι είναι βιολογικά "προγραµµατισµένοι", 

έτσι ώστε ένα συγκεκριµένο ερέθισµα να παράγει µία συγκεκριµένη συµπεριφορά. 

Ως παράδειγµα αναφέρονται τα πειράµατα του Pavlov µε τα σκυλιά. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η µάθηση είναι ένα απλό σύστηµα ανατροφοδότησης. Εάν την 

αντίδραση σε ένα ερέθισµα ακολουθήσει η ανταµοιβή ή η ενίσχυση, τότε αυξάνεται 

η πιθανότητα της ίδιας αντίδρασης στο µέλλον. Εδώ ως παράδειγµα αναφέρονται τα 

πειράµατα του Skinner µε τις τεχνικές ενίσχυσης των περιστεριών (Poirier, 2006).  
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Σηµείο αναφοράς και για τις δύο µορφές της συνειρµικής µάθησης είναι ο 

συνειρµός και η µηχανιστική σύζευξη των ερεθισµάτων και των αντιδράσεων. Στην 

κλασική εξαρτηµένη µάθηση η σύζευξη πραγµατοποιείται µε την τοποχρονική 

υποκατάσταση του ερεθίσµατος, ενώ στη συντελεστική µάθηση ο οργανισµός 

µαθαίνει από τις συνέπειες της ίδιας του της συµπεριφοράς (Κολιάδης,1993; 

Μακρίδου-Μπούσιου κ.ά., 2005).  

Συµπερασµατικά, οι συµπεριφοριστικές θεωρίες µε κυρίαρχα στοιχεία τα 

ερεθίσµατα και τις αντιδράσεις που µπορούν να παρατηρηθούν, προσπαθούν να 

ερµηνεύσουν την ανθρώπινη µάθηση, διερευνώντας και ερµηνεύοντας απλά τη 

συµπεριφορά των ζώων χωρίς να αναφέρουν τις διάµεσες εσωτερικές νοητικές 

διαδικασίες των οργανισµών που µαθαίνουν, µε τα πρότυπα της κλασικής 

εξαρτηµένης και της συντελεστικής µάθησης (Κολιάδης,1993).       

 

2.3     Γνωστικές προσεγγίσεις στη µάθηση  

Ο Mayer (1992) αναφέρει ότι κατά τη γνωστική επανάσταση της δεκαετίας 

του ΄50 και του ΄60 εµφανίζεται η αντίληψη ότι η µάθηση λειτουργεί ως µεταφορά 

αποκτηµένων απαντήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έρευνα 

µετατοπίζεται από το εργαστήριο που µελετά τα ζώα, στις εργαστηριακές µελέτες 

που περιλαµβάνουν τα ανθρώπινα υποκείµενα. Οι ψυχολόγοι που συµµετέχουν στη 

γνωστική έρευνα προσπαθούν να εξηγήσουν πώς αποκτήθηκε η γνώση αντί του πώς 

να αποσπάσουν τις επιθυµητές απαντήσεις. Μέσα σ’ αυτή τη γνωστική µεταφορά, ο 

µαθητής είναι ο επεξεργαστής των πληροφοριών και ο δάσκαλος είναι ο διανοµέας 

των πληροφοριών (Mayer, 1992). 

 Ενώ οι συµπεριφοριστικές προσεγγίσεις ορίζουν τη µάθηση ως αλλαγή στην 

παρατηρήσιµη συµπεριφορά µέσω της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον, και οι 

ανθρωπιστικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η µάθηση πρέπει να είναι 

αυτορυθµιζόµενη και ανεµπόδιστη από τους θεσµικούς περιορισµούς, οι γνωστικές 

προσεγγίσεις της µάθησης αναφέρουν όχι µόνο τις παρατηρήσιµες συµπεριφορές 

αλλά και τις διαδικασίες που οι µαθητές χρησιµοποιούν στη συλλογή, οργάνωση και 

αποθήκευση των πληροφοριών προκειµένου να πετύχουν αυτορύθµιση τόσο µέσα 

στο θεσµικό όσο και σε άλλα µαθησιακά περιβάλλοντα. (Eggen & Kauchak, 1994; 

Schunk, 1996; Ormrod, 2000; Woolfolk, 1998). Οι γνωστικές προσεγγίσεις 
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εστιάζουν στις εσωτερικές νοητικές διαδικασίες και εποµένως, από µια γνωστική 

προοπτική, "η µάθηση είναι µια αλλαγή στη νοητική δοµή ενός ατόµου που του 

δίνει την ικανότητα να δείξει τις αλλαγές στη συµπεριφορά" (Eggen & Kauchak, 

2001:257). Σύµφωνα µε τον Berk η γνωστική διαδικασία αναφέρεται στις 

«εσωτερικές διαδικασίες και σε ό,τι παράγει το ανθρώπινο µυαλό, που οδηγούν στη 

γνώση» (Berk, 1991:207). ∆ηλαδή, η µαθησιακή διαδικασία δεν είναι µια 

µηχανιστική συνάρτηση αλλά ερµηνεύεται ως αποτέλεσµα δόµησης των 

πληροφοριών σε ήδη προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές. Η γνωστική µάθηση 

ερµηνεύεται εποµένως, ως απόκτηση, οργάνωση, κωδικοποίηση και επεξεργασία 

των πληροφοριών µε κύρια χαρακτηριστικά την ενεργητική συµµετοχή του ατόµου 

που µαθαίνει, καθώς και τη δηµιουργία γνωστικών δοµών (Schunk, 1996; Ormrod, 

2000). 

 Οι Berk (1991:200), και Eggen & Kauchak (1994) σηµείωσαν ότι, αντίθετα 

από το συµπεριφορισµό, ο οποίος είναι αρκετά ενοποιηµένος και συνεκτικός στην 

προσέγγισή του για τη µάθηση, η γνωστική ψυχολογία έχει αναπτύξει ένα 

θεωρητικότερο προσανατολισµό µε συνέπεια τις πολυάριθµες προσεγγίσεις. 

Προσεγγίσεις που προέκυψαν από τις διαφωνίες για το "ποιες συγκεκριµένες 

διαδικασίες είναι σηµαντικές" (Schunk, 1996:12). 

Οι πρώτες εργασίες των Kohler, Koffka, και Wertheimer, µε την "ενορατική 

µάθηση", του Lewin µε τη "θεωρία πεδίου" και αργότερα του Τοlman µε την 

"εµπρόθετη µάθηση" και της "νοητικούς χάρτες", που έχουν τις ρίζες τους στις 

γνωσιοψυχολογικές ιδέες του Γερµανού φιλόσοφου Kant και το φιλοσοφικό ρεύµα 

του "Ορθολογισµού", (σε αντίθεση µε τους συµπεριφοριστές, οι οποίοι 

επηρεάστηκαν από τις απόψεις περί συνειρµού των παραστάσεων του Αριστοτέλη, 

την αισθησιοκρατία και το θετικό ρεαλισµό των Άγγλων εµπειριοκρατών) 

(Κολιάδης, 1991; Schunk, 1996), επηρεάζουν τις επιστηµονικές έρευνες των 

πρώιµων γνωστικών ψυχολόγων Piaget, Bruner, Ausubel, Gagne κ.ά., οι οποίοι στη 

συνέχεια έδωσαν τεράστια ώθηση στην έρευνα των γνωστικών δοµών και των 

εσωτερικών διαδικασιών του ανθρώπου, µε τις οποίες αυτός έρχεται σε επαφή και 

κατανοεί τον κόσµο που τον περιβάλλει (Κολιάδης, 1997). Τέλος, µεγάλη ήταν η 

συµβολή στη Γνωστική Ψυχολογία και των Bartlett (1932) και Neisser (1967) 

(Κολιάδης, 1997). 
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2.4    H θεωρία αφοµοίωσης της νοηµατικής µάθησης και διατήρησης του 

         Ausubel.     

Ο David Paul Ausubel ασχολήθηκε µε την παιδαγωγική ψυχολογία 

προερχόµενος από το χώρο της ιατρικής. Κινήθηκε από την ψυχιατρική στη 

ψυχολογία. "Η ψυχιατρική", γράφει, "κυριεύτηκε πλήρως από την ψυχανάλυση. ∆εν 

υπάρχει πραγµατική ευκαιρία για ακαδηµαϊκή καριέρα στην ψυχιατρική, από τη 

στιγµή που είδα την ψυχανάλυση ως µια απελπιστική µυθολογία χωρίς καµιά 

επιστηµονική ή εµπειρική βάση" (Ivie, 1998:36). 

Ενώ ο Ausubel ήταν στο Πανεπιστήµιο του Illinois, άρχισε να δηµοσιεύει  

άρθρα σχετικά µε τη γνωστική ψυχολογία. Η θεωρία µάθησης του Αusubel 

προσπαθεί να ερµηνεύσει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις της µάθησης που 

πραγµατώνεται σε µία τάξη. Ερευνά τη σχολική µάθηση και δε στηρίζεται στις 

εργαστηριακές µελέτες από τις οποίες προέρχονται οι παραδοσιακές θεωρίες 

µάθησης. 

Στην "Παιδαγωγική Ψυχολογία" (Educational Psychology, 1968; 1978) 

εκθέτει τις βασικές θέσεις της νοηµατικής λεκτικής µάθησης και τις εφαρµογές της 

στην αίθουσα διδασκαλίας. Βαρύνουσα σηµασία σ’ αυτό το είδος µάθησης αποδίδει 

στη γλώσσα, η οποία κατά τον Αusubel έχει την αποκλειστικότητα και 

µοναδικότητα ως µέσο µετάδοσης των γνώσεων από το δάσκαλο στο µαθητή 

(Κολιάδης, 1997:189). 

Η θεωρία του Ausubel είναι ένα µοντέλο απαγωγικής (deductive) θεωρίας του 

Γνωστικού Εποικοδοµητισµού (Constructivism), η οποία είναι υποοµάδα της 

θεωρίας της Επεξεργασίας των Πληροφοριών (Information Processing Theory), 

διότι είναι συνδεδεµένη µε το ρόλο που παίζει η γνωστική δοµή στους µαθητές κατά 

την επεξεργασία των πληροφοριών (Κολιάδης, 1997:190). Ανήκει δε σε αυτές τις 

διδακτικές θεωρίες, διότι υποστηρίζει ότι ο µαθητής αρχικά κατέχει µια γνωστική 

δοµή µε γενικές έννοιες κάτω από τις οποίες τοποθετείται απαγωγικά το νέο 

µαθησιακό υλικό, και την ονόµασε "Θεωρία της Αφοµοίωσης" (Assimilation 

Theory), (Ausubel, 2000; Reigeluth, 1983:197). Στη συνέχεια περιγράφονται τα 

κυριότερα στοιχεία της θεωρίας του Ausubel. 
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2.4.1   Ο ρόλος της γνωστικής δοµής στη µάθηση 

           Προτού εξετάσουµε κάποιες από τις πιο βασικές απόψεις που συνδέονται µε 

τους προοργανωτές, είναι σηµαντικό για τον αναγνώστη να αξιολογήσει το ιστορικό 

περιβάλλον όπου αναπτύχθηκαν, καθώς η αναφορά αυτή έχει συµβάλει, εν µέρει, 

στις συζητήσεις και στις διενέξεις που τους αφορούν. Όπως περιγράφει ο Newell 

(1984:262), όταν ο Ausubel παρουσίασε αρχικά τον προοργανωτή και την 

υποστηρικτική του έρευνα στο σύγγραµµα "Η Ψυχολογία της Νοηµατικής Λεκτικής 

Μάθησης" (The Psychology of Meaningful Verbal Learning, 1963), η Αµερικανική 

ψυχολογία είχε ασπαστεί την συµπεριφοριστική άποψη του Skinner. Ο 

συµπεριφορισµός δεν επικεντρωνόταν µόνο στην συµπεριφορά που µπορούσε να 

παρατηρηθεί και να αξιολογηθεί, αλλά απέρριπτε, ως µη επιστηµονική, κάθε χρήση 

"εσωτερικών" µηχανισµών όπως η µνήµη, η σκέψη ή η επεξεργασία των 

πληροφοριών στην περιγραφή του τρόπου µάθησης των ατόµων. Ο Ausubel ήταν 

εµφανώς µπροστά από την εποχή του στην ανάπτυξη αυτής της θεωρίας µάθησης, 

και οι ιδέες του και οι έννοιές του δεν έγιναν αποδεκτές από την πλειοψηφία των 

Αµερικανών ψυχολόγων (Newell, 1984:263 ). 

Η έννοια του προοργανωτή εµφανώς δεν ήταν συµπεριφοριστική και έδινε 

έµφαση σε έναν τρόπο µάθησης µε επεξεργασία πληροφοριών. Η µεθοδολογία του 

Ausubel βασίζεται στην πεποίθηση ότι το σύστηµα επεξεργασίας πληροφοριών των 

ανθρώπων συντίθεται από µια οµάδα ιδεών που παρέχουν µία νοητική σκαλωσιά 

(ideational scaffolding) για τις νέες πληροφορίες που λαµβάνονται. Οι ιδέες αυτές 

παρέχουν επίσης ένα χώρο φύλαξης για τις καινούριες έννοιες, όταν αυτές 

αποκτώνται. Αυτός ο χώρος φύλαξης των καινούριων και των παλαιών ιδεών 

ονοµάζεται γνωστική δοµή (cognitive structure) (Ausubel, Novak, & Hanesian, 

1978). 

          Η γνωστική δοµή είναι ένας υποθετικός µηχανισµός στον οποίο είναι 

αποθηκευµένες όσες γνώσεις αποκτήθηκαν παλαιότερα και διατηρούνται για να 

ανακληθούν αργότερα. Στο µηχανισµό αυτό γίνεται η επεξεργασία και τελικά η 

αποθήκευση των νέων ιδεών. Οι σηµαντικότερες µεταβλητές της γνωστικής δοµής  

είναι: 1) η διαθεσιµότητα, στη γνωστική δοµή του µαθητή, συναφών εδραιωµένων 

ιδεών υψηλού επιπέδου περιεκτικότητας, γενικότητας και αφαίρεσης, 2) ο βαθµός 

στον οποίο τέτοιες ιδέες είναι διακριτές από έννοιες και αρχές που είναι και όµοιες 
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και διαφορετικές ταυτόχρονα (ενδεχοµένως συγκεχυµένες) και βρίσκονται στο 

µαθησιακό υλικό και 3) η σταθερότητα και η σαφήνεια των εδραιωµένων ιδεών 

(Ausubel, 1962; Ausubel, 2000:10). 

 "Η γνωστική δοµή", υποστηρίζει ο Ausubel, "είναι ιεραρχικά οργανωµένη από 

την άποψη ότι ψηλά βρίσκονται οι γενικές περιεκτικές έννοιες (superordinate idea) 

κάτω από τις οποίες υπάγονται οι λιγότερο γενικές υποέννoιες (subordinate idea) και 

τα πληροφοριακά δεδοµένα" (Ausubel, 1960:267; Reigeluth, 1983:201-203). Ο 

Ausubel τονίζει το ρόλο της γνωστικής δοµής του µαθητή στην απόκτηση νέων 

πληροφοριών γιατί η νέα πληροφορία συνδέεται µε όσα ήδη γνωρίζει ο µαθητής, 

υποστήριξε δε ότι, οι νέες ιδέες και έννοιες µπορούν να µαθευτούν αποτελεσµατικά 

µόνο µέχρι το βαθµό που µπορούν να συνδεθούν µε προϋπάρχουσες έννοιες και 

ιδέες στη γνωστική δοµή, οι οποίες παρέχουν το απαραίτητο νοητικό στήριγµα για 

τις καινούριες αυτές πληροφορίες. "Η υπάρχουσα γνωστική δοµή, που είναι η 

οργάνωση του ατόµου, η σταθερότητα και η σαφήνεια της γνώσης σε ένα 

συγκεκριµένο αντικείµενο κάθε δεδοµένη στιγµή είναι ο κύριος παράγοντας 

επηρεασµού της µάθησης και διατήρησης του νέου νοηµατικού υλικού" (Bulgren & 

Schumaker, 2001:8). Συνεπώς µια γνωστική δοµή που είναι σαφής και καλά 

οργανωµένη διευκολύνει τη µάθηση και τη διατήρηση νέων πληροφοριών. Από την 

άλλη πλευρά µια γνωστική δοµή που είναι συγκεχυµένη και ακατάστατη, εµποδίζει 

τη µάθηση και τη διατήρηση της µάθησης, µπορεί όµως να βελτιωθεί ενισχύοντας 

τις σχετικές έννοιες της γνωστικής δοµής. Το να βάλεις το νου σε τάξη είναι ο 

βασικός αντικειµενικός στόχος όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το να έχεις µια 

σαφή και καλά οργανωµένη γνωστική δοµή, πιστεύει ο Ausubel, "είναι η πιο 

σηµαντική ανεξάρτητη µεταβλητή που επηρεάζει την ικανότητα του µαθητή να 

αποκτά περισσότερη νέα γνώση στο ίδιο αντικείµενο" (Ausubel, Novak & Hanesian, 

1978: 167).  

Η θεωρία µάθησης του Ausubel θεωρεί δεδοµένη την ύπαρξη µιας ιεραρχικής 

δοµής της γνώσης (Byers & Byers, 1998; Ivie, 1998). Τα πεδία των πληροφοριών 

οργανώνονται όπως οι πυραµίδες (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978: 129), "µε τις 

πιο γενικές ιδέες στην κορυφή, και τις πιο συγκεκριµένες ιδέες και τις ιδιαίτερες 

λεπτοµέρειες υπαγόµενες κάτω απ’ αυτές" (Ausubel, 1960:267). Οι πιο περιεκτικές 

ιδέες – εκείνες που τοποθετούνται στην κορυφή της πυραµίδας – είναι τα κυριότερα 
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και πιο µόνιµα στοιχεία στην ιεραρχία. Αυτές διατηρούνται για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα στη µνήµη απ’ ό,τι τα επί µέρους δεδοµένα και οι ιδιαίτερες λεπτοµέρειες, 

οι οποίες βρίσκονται στη βάση της πυραµίδας. "Η µάθηση πραγµατώνεται όταν το, 

ενδεχοµένως, νοηµατικό υλικό µπαίνει στο γνωστικό πεδίο, αλληλεπιδρά και 

εντάσσεται κατάλληλα σε ένα σχετικό και περισσότερο περιεκτικό νοητικό 

σύστηµα" (Αusubel, 2000:57). Έτσι, οι νέες πληροφορίες οργανώνονται κάτω από 

τις υπερκείµενες (Ματσαγγούρας 2002) περιεκτικές έννοιες, ήδη υπάρχουσες στο 

µυαλό του µαθητή (Lawton & Wanska, 1977). 

Η διδακτική θεωρία του Ausubel είναι βασισµένη στην έννοια της "ένταξης" 

(subsumption) (Αusubel, 1962) αρχικά, ή της "αφοµοίωσης" (assimilation), όπως τη 

µετονόµασε αργότερα, για να περιλάβει και άλλους τύπους προγενέστερης γνώσης 

(επτά είδη προγενέστερης γνώσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

διευκολύνουν την απόκτηση, οργάνωση και ανάκτηση των νέων πληροφοριών 

σύµφωνα µε τον Reigeluth) (Reigeluth, 1983:198). Όταν µια νέα ιδέα γίνεται 

κατανοητή, τότε επεξεργάζεται και εντάσσεται ή ταξινοµείται κάτω από µια ή 

περισσότερες περιεκτικές έννοιες ήδη υπάρχουσες στη γνωστική δοµή του µαθητή 

(Pearsall, Skipper, & Mintzes, 1997:196). Το νέο νοηµατικό υλικό εδραιώνεται στη 

γνωστική δοµή µέχρις ότου αυτό ενταχθεί στις συναφείς υπάρχουσες έννοιες 

(Ausubel, 2000:3). Τα µέσα ένταξης εξασφαλίζουν µια βασική δοµή γύρω από την 

οποία οργανώνονται οι πληροφορίες. Αυτά τα µέσα είναι οι νοητικοί συνδετικοί 

κρίκοι που κρατούν το σύστηµα ενωµένο. "Η ένταξη ή αφοµοίωση" αναφέρει ο 

Ausubel "µπορεί να περιγραφεί ως η διευκόλυνση και της απόκτησης και της 

διατήρησης της γνώσης" (Ausubel, 1962:217) και πραγµατοποιείται είτε µέσω της 

υποκείµενης ή υπάλληλης ή υποκατηγοριοποιητικής µάθησης, (subordinate 

learning), είτε µέσω της υπερκείµενης ή υπερκατηγοριοποιητικής ή µάθησης γένους 

(superordinate learning), είτε, τέλος, µέσω της συνδυαστικής µάθησης 

(combinatorial learning) (Ausubel, 2000:106; Ekpenyong, 1999:465; Κολιάδης, 

1997; Ματσαγγούρας 2000:344). 

         Η διαδικασία της υποκείµενης ή υπάλληλης µάθησης (subordinate learning) 

λειτουργεί ως εξής: δεδοµένου ότι η γνωστική δοµή τακτοποιείται ιεραρχικά µε 

βάση την αφαιρετικότητα, τη γενικότητα και την περιεκτικότητα µιας έννοιας, όταν 

µαθαίνεται µια νέα έννοια πρέπει, αναπόφευκτα, να πάρει µια υποκείµενη θέση σε 
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αρµονία µε την υπάρχουσα γνωστική δοµή (Ekpenyong, 1999:465). Όταν 

µαθαίνουµε γενικές περιεκτικές ιδέες ή έννοιες κάτω από τις οποίες άλλες 

εµπεδωµένες ιδέες µπορούν να ταξινοµηθούν, τότε η µάθηση αυτή χαρακτηρίζεται 

από µια υπερκείµενη σχέση ή σχέση γένους (superordinate learning) µε τη γνωστική 

δοµή (Ausubel, 2000:106; Ekpenyong, 1999:465). Και τέλος, όταν κάποιες από τις 

νέες έννοιες ή οι προτάσεις που µαθαίνουµε δε µπορούν να ενταχθούν κάτω από µία 

υποκείµενη ή υπερκείµενη έννοια στη γνωστική δοµή, επειδή δεν είναι πιο 

περιεκτικές ή λεπτοµερείς, είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε τέτοιες έννοιες µέσω 

της συνδυαστικής µάθησης (combinatorial learning) (Ausubel, 2000:106). Η 

συνδυαστική µάθηση είναι σηµαντική, επειδή τα υλικά µάθησης αποτελούνται από 

τους λογικούς εκείνους συνδυασµούς των προηγουµένως µαθηµένων ιδεών, εννοιών 

ή προτάσεων, τις οποίες µπορούµε λογικά να συνδέσουµε µε το πλήθος των 

πληροφοριών που είναι ήδη διαθέσιµο στη γνωστική µας δοµή (Ekpenyong, 

1999:465). 

        Οι σηµαντικότερες έννοιες (µέσα ένταξης) στη γνωστική δοµή δρουν ως 

σταθερές αναφορές για την εδραίωση των νέων πληροφοριών. Η διαθεσιµότητα των 

εδραιωµένων εννοιών διευκολύνει τη νοηµατική µάθηση. Η προγενέστερη µάθηση 

συνήθως εκτελεί αυτή τη λειτουργία (Ausubel, 2000:3-8). "Εάν αυτός ο 

αποτελούµενος από ιδέες σκελετός είναι σαφής, σταθερός και καλά οργανωµένος", 

υποστηρίζουν οι Ausubel και Fitzgerald, "είναι λογικό να υποθέσουµε ότι  αυτός  

προσφέρει καλύτερη εδραίωση για τη νέα µάθηση και διατήρηση αυτής απ’ ότι αν  

αυτός δεν είναι ξεκάθαρος, είναι ασταθής και φτωχά oργανωµέvος" (Ausubel & 

Fitzgerald, 1962:244). Η γνωστική σταθερότητα, εφοδιασµένη µε εδραιωµένες 

ιδέες, βοηθά στο να εξηγήσουµε γιατί η νοηµατική µάθηση διατηρείται περισσότερο 

απ’ ότι η παπαγαλία. 

 Αντίθετα µε πολλές άλλες µεθοδολογίες µάθησης, ο Ausubel ανέπτυξε τη 

θεωρητική του θέση µε σκοπό να εξηγήσει τα είδη µάθησης που συναντούµε στην 

τάξη παρά αυτά που συναντούµε σε ένα ερευνητικό εργαστήριο. Εστιάζει, έτσι, στη 

διάκριση της µάθησης σε αυτήν που γίνεται µε "µηχανικό τρόπο" (rote learning) και 

στη "νοηµατική µάθηση" (meaningful learning), (Mayer, 1977a:370). Πιστεύει ότι η 

νοηµατική µάθηση εξαρτάται από διαφορετικούς κανόνες απ’ ότι η µάθηση µε 

µηχανικό τρόπο. Επισήµανε ότι κατά τη µάθηση µε µηχανικό τρόπο το περιεχόµενο 
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των προς µάθηση υλικών δε µπορούσε να συνδεθεί µε τις ιδέες και τις έννοιες που 

υπήρχαν στη γνωστική δοµή, καθώς απαιτεί τη µάθηση της ύλης κατά λέξη. Οι 

έννοιες που µαθαίνονται µηχανικά είναι ιδιαίτερες και αποµονωµένες καθώς δεν 

έχουν συνδεθεί µε αυτές που είναι εγκατεστηµένες στη γνωστική δοµή του µαθητή 

(Ausubel, 1962:215-216) ή δεν υπάρχουν αυτές οι έννοιες στη γνωστική δοµή για να 

γίνει η σύνδεση µε τις νέες γνώσεις (Novak, Ring & Tamir, 1971:485). Αντιθέτως, 

κατά τη νοηµατική µάθηση οι νέες έννοιες συνδέονται µε τις προηγούµενες γνώσεις 

των µαθητών που υπάρχουν στη γνωστική δοµή και δε χρειάζεται να µαθευτούν µε 

αυθαίρετο τρόπο (arbitrary). Ακόµη, ο Ausubel είπε, ότι αναγκαία προϋπόθεση για 

να επέλθει νοηµατική µάθηση είναι: η ύλη που παρουσιάζεται στο µαθητή να µπορεί 

να σχετισθεί µε κάποιο λογικό τρόπο και ο µαθητής να κατέχει τις συναφείς ιδέες ή 

έννοιες µε τις οποίες η νέα έννοια µπορεί να σχετισθεί (Ausubel, 2000:54-55). 

∆ηλαδή, πρέπει να υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες ενταξιακές έννοιες στη γνωστική 

δοµή του µαθητή. Τέλος, ο µαθητής πρέπει πραγµατικά να προσπαθήσει ο ίδιος να 

συσχετίσει, τις νέες ιδέες µε εκείνες που κατέχει µέχρι τώρα (Lawton & Wanska, 

1977:238). Αν κάποια απ’ αυτές τις συνθήκες εκλείψει, το τελικό αποτέλεσµα θα 

είναι η µηχανική µάθηση (Ausubel, 2000). 

    Τα παραπάνω δε σηµαίνουν ότι ο Ausubel δεν πίστευε ότι υπάρχει στην τάξη 

µάθηση µε µηχανικό τρόπο. Η µάθηση της αλφαβήτου, ο πολλαπλασιασµός ή οι 

πρωτεύουσες των χωρών είναι παραδείγµατα µηχανικού τρόπου µάθησης. Αυτά 

µαθαίνονται µέσα από συνεχόµενη άσκηση αλλά ξεχνιούνται πολύ εύκολα (Newell, 

1984:264). Επίσης, µία δοκιµασία µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-

λάθους ενθαρρύνει τη µηχανική και αποθαρρύνει τη νοηµατική µάθηση (Novak, 

2003). 

    Ο Ausubel δεν ενδιαφερόταν µόνο για τη νοηµατική µάθηση ως γνωστική 

διαδικασία, αλλά υποστήριζε τη νοηµατική προσληπτική µάθηση (reception 

learning), ως στρατηγική γνώσης, σε αντιδιαστολή µε τη µάθηση µέσα από την 

ανακάλυψη (discovery learning), (Ausubel, 2000:46; Newell, 1984:263). 

Περιέγραψε την προσληπτική µάθηση ως τη στρατηγική µε την οποία τα κυριότερα 

στοιχεία από όσα προορίζονται για µάθηση παρουσιάζονται στο µαθητή περίπου 

στην τελική τους µορφή (Novak, Ring & Tamir, 1971:484; Ausubel, 2000:46). 

Ειδικότερα, ο Αusubel ως νοηµατική προσληπτική µάθηση θεωρεί τις: 
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"…εκφρασµένες συµβολικά ιδέες, που συνδέονται µε νοηµατικό και µη αυθαίρετο 

τρόπο µε ό,τι ήδη γνωρίζει ο µαθητής. Με τη νοηµατική και µη αυθαίρετη 

συσχέτιση εννοούµε ότι οι ιδέες συνδέονται µε κάποια ιδιαιτέρως συναφή πλευρά 

της υπάρχουσας γνωστικής δοµής του µαθητή, όπως µια εικόνα, ένα νοηµατικό 

σύµβολο, µια έννοια ή µια πρόταση.. " (Ausubel, 2000:46).  

    Οι δυο όροι "µη αυθαίρετη" (non arbitrary) και "νοηµατική" (meaningful) 

είναι κυρίαρχοι στο διαχωρισµό που κάνει ο Ausubel µεταξύ της νοηµατικής και της 

µηχανικής µάθησης. Με τον όρο "µη αυθαίρετη", ο Ausubel αναφέρεται στα 

χαρακτηριστικά του περιεχοµένου της µάθησης που το κάνουν να συνδέεται µε ότι 

ήδη υπάρχει στη γνωστική δοµή (ό.π:71). Με τον όρο "νοηµατική προσληπτική" ο 

Ausubel αναφέρεται στο χαρακτηριστικό του µαθησιακού υλικού που του επιτρέπει 

να συνδέεται µε τη γνωστική δοµή χωρίς να χαθεί ή να αλλάξει η σηµασία (ό.π.:1). 

Από την άλλη, η µάθηση µέσα από την ανακάλυψη, θεωρείται ως η στρατηγική µε 

την οποία ο µαθητής καλείται να ανακαλύψει τις σχέσεις ανάµεσα στις 

προσφερόµενες πληροφορίες που προορίζονται για µάθηση (Κολιάδης, 1997). Η 

προσληπτική µάθηση, αναφέρει, είναι και θα συνεχίσει να είναι η κυρίαρχη µορφή 

µάθησης στο σχολείο. Η µάθηση µε επίλυση προβληµάτων αλλά και η 

ανακαλυπτική µάθηση σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς 

ανθρώπους, όπως βεβαιώθηκαν σε ένα συµπόσιο για το θέµα, και ο Ausubel δεν 

αρνείται ότι υπάρχει µια κάποια αξία στην ανακαλυπτική µάθηση (Novak, Ring & 

Tamir, 1971:484). Υποστηρίζει ότι πρέπει να αναγνωρίσουµε για την προσληπτική 

µάθηση ότι είναι πολύ πιο συνηθισµένη στα σχολεία και, εποµένως, πρέπει να 

ερευνήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο αυτό το είδος µάθησης µπορεί να γίνει 

αποδοτικότερο, γιατί ένα µεγάλο µέρος της κριτικής είναι στραµµένο στην 

προσληπτική µάθηση µόνο και µόνο επειδή η προσληπτική διδασκαλία δε γίνεται 

σωστά (ό.π.:484). Ο στόχος για την αποτελεσµατική νοηµατική προσληπτική 

διδασκαλία είναι να προγραµµατιστεί αυτή έτσι ώστε το νέο υλικό να µπορεί να 

µαθευτεί νοηµατικά, και σ’ αυτό το σκοπό ο Ausubel στέφει την προσοχή του. 

Συµπερασµατικά, η νοηµατική προσληπτική µάθηση δεν είναι µια απλή 

καταχώρηση, έτοιµων δοσµένων εννοιών, στην υπάρχουσα γνωστική δοµή διότι:  

• Καταρχήν, απαιτείται, τουλάχιστον, να µπορεί ο µαθητής να ξεχωρίζει ποιες 

νέες έννοιες από την ύλη που διδάσκεται είναι συναφείς µε τις υπάρχουσες 
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στη γνωστική του δοµή έννοιες ή προτάσεις ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία 

της ένταξης (subsumption).  

• ∆εύτερον, είναι επίσης απαραίτητη κάποια διαδικασία τακτοποίησης των 

προγενέστερων εννοιών που υπάρχουν στη γνωστική δοµή, ιδιαίτερα εάν 

υπάρχουν προφανείς διαφορές ή αντιθέσεις.  

• Τρίτον, οι νέες έννοιες ή προτάσεις ερµηνεύονται συνήθως σε ένα 

προσωπικό πλαίσιο αναφοράς που είναι σύµφωνο µε το ιδιοσυγκρασιακό 

εµπειρικό υπόβαθρο, το λεξιλόγιο και τη δοµή των προηγούµενων ιδεών του 

µαθητή.  

• Τέλος, σε περίπτωση που δε µπορούν να βρουν µια πιο απλή βάση για την 

τακτοποίηση των εννοιών πρέπει να ψάξουν κάποιες διαφορετικές, 

περισσότερο περιεκτικές έννοιες, κάτω από τις οποίες θα εντάξουν τις νέες 

έννοιες ή προτάσεις (Ausubel, 2000:52). 

 

Στη νοηµατική προσληπτική µάθηση το χαρακτηριστικό γνώρισµα και της 

µάθησης και της διατήρησης είναι η µεταβολή των διαθέσιµων εννοιών ή της 

µελλοντικής αναπαραγωγής των εννοιών που αντλούνται από το αφοµοιωµένο 

µαθησιακό υλικό. Η διατήρηση (retention) αναφέρεται στη διαδικασία της 

συγκράτησης (Κολιάδης, 2002) σε διαθεσιµότητα ενός αντιγράφου των 

αποκτηµένων νέων εννοιών. Αφορά µεταγενέστερη χρονική περίοδο κατά την οποία 

µειώνεται η λειτουργική ικανότητα που σχετίζεται µε τη µάθηση. Εάν δε µεσολαβεί 

εξάσκηση, η µεταγενέστερη διατήρηση (delayed retention) δε µπορεί να υπερέχει 

της άµεσης διατήρησης (immediate retention) των εννοιών. Συνήθως, η άµεση 

διατήρηση µετριέται αφού περάσουν 24 ώρες από το χρόνο διδασκαλίας των 

εννοιών (Mahar, 1992).  Έτσι µε την εξάσκηση, αναφέρουν οι Ausubel, Novak & 

Hanessian (1978) επιτυγχάνεται η σταθερή και µακρόχρονη συγκράτηση των 

πληροφοριών και η µεταβίβαση της γνώσης σε νέες καταστάσεις.  

Η νοηµατική διατήρηση υπερέχει της µηχανικής διατήρησης των εννοιών, 

πρώτον διότι τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των νέων 

ιδεών του εκπαιδευτικού υλικού και των σχετικών εδραιωµένων ιδεών της 

γνωστικής δοµής, συνδέονται και αποθηκεύονται σ’ αυτές τις σταθερά 

εγκατεστηµένες ιδέες κατά τη διάρκεια του χρόνου διατήρησης. Αυτή η σύνδεση 
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προστατεύει προφανώς τις νέες έννοιες που έµαθαν από τις επιδράσεις των 

προγενέστερα µαθηµένων εννοιών κατά τρόπο αυθαίρετο και κατά λέξη (Ausubel, 

2000). 

∆εύτερον, εξαιτίας της µη αυθαίρετης και κατά λέξη διαδικασίας 

αποµνηµόνευσης του περιεχοµένου του διδακτικού υλικού, πολύ µεγαλύτερη 

ποσότητα απ’ αυτό µπορεί να αφοµοιωθεί και να διατηρηθεί κατά τρόπο νοηµατικό 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε αντίθεση µε τη µηχανική µάθηση και διατήρηση. 

Επίσης όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η σύνδεση των νέων εννοιών µε τις 

σταθερά εγκατεστηµένες ιδέες τις προστατεύει από περαιτέρω επιδράσεις. 

Τρίτον, ο βαθύτερος σκοπός αυτός καθαυτός, κατά την αρχική επαφή µε το 

µαθησιακό υλικό και κατά την διάρκεια των περιόδων µάθησης και διατήρησης, 

είναι να προκύψει µια θετική υποκειµενική διαφορά σε σχέση µε την προσπάθεια 

του να µάθεις και να θυµάσαι. Η µαθησιακή εµπειρία κατά τη νοηµατική µάθηση 

είναι υποκειµενικά ευχάριστη και οικεία και επίσης εξάπτει το πνευµατικό 

ενδιαφέρον και την προοπτική της απόκτησης νέων γνώσεων αντί του να 

αντιµετωπίζεται ως κάτι που δεν επιβραβεύεται, καθόλου ευχάριστο και µε 

υπερβολική πνευµατική κόπωση όπως συµβαίνει στη µηχανική µάθηση. Οι 

άνθρωποι τείνουν να εργάζονται σκληρότερα και έχουν περισσότερα κίνητρα όταν 

οι µαθησιακές δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται είναι κατανοητές και 

µπορούν να αποµνηµονευθούν έτσι ώστε µετά να µπορούν να εκφραστούν µε δικά 

τους λόγια (Ausubel, 2000). 

          Μια βασική έννοια που κρύβεται κάτω από την ιδέα της διατήρησης της 

νοηµατικής µάθησης του Ausubel είναι αυτή του σχηµατισµού / αφοµοίωσης 

(assimilation) της έννοιας. Ο σχηµατισµός έννοιας, χαρακτηριστικό της µάθησης 

µικρών µαθητών, συνεπάγεται την αφαίρεση κρίσιµων ιδιοτήτων των αντικειµένων 

ή των γεγονότων. Η αφοµοίωση µιας έννοιας συµβαίνει στη µάθηση των 

µεγαλύτερων µαθητών και των ενηλίκων όταν παρουσιάζεται ο ορισµός (συνήθως 

λεκτικός) της έννοιας και ο οποίος εφοδιάζει τις κρίσιµες ιδιότητες που εκφράζονται 

µε κατανοητούς όρους (Lawton & Wanska, 1977: 239). Οι έννοιες ή οι προτάσεις, 

ανάλογα µε την ηλικία ή την ικανότητα του µαθητή, συνοδεύονται από ένα 

κατάλληλο αριθµό συγκεκριµένων εµπειρικών στηριγµάτων και ένας προοργανωτής 

έχει ως έργο του να διασφαλίσει το σχηµατισµό µιας έννοιας (Ausubel, Novak, & 
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Hanesian, 1978). Προϋπόθεση, λοιπόν, για τη νοηµατική ενταξιακή µάθηση είναι 

µια επαρκής και ουσιαστική κατανόηση των σχετικών εννοιών. Αυτές οι βασικές 

ιδέες βοηθούν στην κατανόηση της φύσης και του ρόλου των προοργανωτών 

(Lawton & Wanska,  1977: 239). 

Στην έρευνα που παρουσιάζεται περιλαµβάνεται έλεγχος και αξιολόγηση της 

γνωστικής δοµής των µαθητών για την έννοια της "Ζήτησης". Μελετήθηκε και  

αναπτύχθηκε ο ανάλογος προοργανωτής ώστε να επιτελέσει το έργο του. Όπως 

αναφέρεται παρακάτω, οι µαθητές που συµµετείχαν στο πείραµα συγκέντρωναν τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά όσον αφορά τη γνωστική δοµή και τις υπάρχουσες 

γνώσεις σ’ αυτή, κάτι που ήταν σε γνώση του γράφοντος µετά από εικοσαετή 

εµπειρία διδασκαλίας, ότι δηλαδή οι µαθητές είχαν µια απλή, µη επιστηµονική 

άποψη για την έννοια "Ζήτηση". 

 
 
2.4.2  Ο ρόλος της γνωστικής ανάπτυξης και ετοιµότητας στη µάθηση 

          Ο δάσκαλος που ενδιαφέρεται να είναι αποτελεσµατικός στη διδασκαλία του, 

πρέπει να γνωρίζει το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης του κάθε µαθητή. Ο Piaget 

ανέφερε ότι οι έφηβοι στην ηλικία των 11-15 ετών, πρέπει να βρίσκονται στη "φάση 

των αφηρηµένων νοητικών λειτουργιών ή της αφαιρετικής σκέψης" (Καψάλης, 

2003:216; Woolfolk, 2001). Τα άτοµα σε αυτό το στάδιο πρέπει να είναι σε θέση 

νοητικά να κάνουν υπερβάσεις και να σκεφτούν λογικά για τις αφηρηµένες έννοιες, 

οι οποίες δε µπορούν να φανούν, να ακουστούν, να δοκιµαστούν, να µυριστούν ή να 

αγγιχτούν.  

Η γνωστική ανάπτυξη περιλαµβάνει τη δυνατότητα να σκέφτονται 

αφαιρετικά, να διατυπώνουν υποθετικές έννοιες, και να επεξεργάζονται όλους τους 

δυνατούς τρόπους επίλυσης προβληµάτων καθώς και την ικανότητα να µεταβαίνουν 

από το ειδικό στο γενικό και αντιστρόφως, να χρησιµοποιούν την κριτική τους 

ικανότητα, τη δηµιουργία προτασιακής σκέψης, την ερµηνεία των συµβόλων, των 

εννοιών, των θεµάτων και των γενικεύσεων (Trevino, 2005:14). 

           Η γνωστική θεωρία περιλαµβάνει τη διαδικασία της επεξεργασίας των 

πληροφοριών που τα άτοµα προσλαµβάνουν από τη διδασκαλία. Για να είναι σε 

θέση ένα άτοµο να επεξεργασθεί τις πληροφορίες που του δίνονται µε µορφή 

σηµειώσεων, πρέπει να είναι "γνωστικά έτοιµο" και ικανό να τακτοποιήσει 
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γνωστικά τις πληροφορίες για να επιτευχθεί η νοηµατική µάθηση. "Γνωστική 

ετοιµότητα (cognitive readiness), είναι η επάρκεια του υπάρχοντος γνωστικού 

εξοπλισµού του µαθητή για τις απαιτήσεις ενός προσδιορισµένου νέου στόχου 

µάθησης" (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978:207) και επηρεάζεται από δύο 

παράγοντες, οι οποίοι περιλαµβάνουν την προγενέστερη γνώση (prior knowledge) 

και τη γνωστική ωριµότητα (cognitive maturity) (Trevino, 2005:75). Η γνωστική 

ετοιµότητα είναι απαραίτητη στα άτοµα για να δηµιουργήσουν την έννοια που είναι 

βασισµένη στην προγενέστερη γνώση της. Κατά συνέπεια, η δηµιουργία της έννοιας 

από οποιοδήποτε ιδιαίτερο σύµβολο ή οµάδα συµβόλων θα εξαρτηθεί από τις ιδέες 

που υπάρχουν στο µυαλό του µαθητή. Έτσι, εάν ένα άτοµο δεν είναι γνωστικά  

έτοιµο, δηλαδή δεν έχει ωριµότητα και γνώση, µπορεί να έχει κάποια δυσκολία στη 

δηµιουργία µια έννοιας (ό.π.:29).  

Οι Ausubel κ.ά. (1978) διατύπωσαν τις σχέσεις της νοηµατικής µάθησης από 

τη σκοπιά της Ψυχολογίας. Για να προκύψει νοηµατική µάθηση, το άτοµο πρέπει να 

έχει εδραιώσει αυτά που έµαθε, προσδιορίζοντας κατ’ αρχήν εάν οι πληροφορίες 

που έλαβε είναι σηµαντικές. Εάν αυτές οι πληροφορίες είναι σηµαντικές, τότε το 

άτοµο θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες και αυτό θα ενισχύσει τη γνώση του. Η 

ευθύνη του δασκάλου είναι να γνωρίζει τη γνωστική ωριµότητα του µαθητή και να 

παρουσιάζει το µάθηµα µε ένα τρόπο, ο οποίος θα διευκολύνει και θα καλλιεργήσει 

τη γνωστική ανάπτυξη του µαθητή. 

   Η ικανότητα του µαθητή να επεξεργάζεται τις δυνητικά νοηµατικές ιδέες 

αποτελεί προφανώς, εν µέρει, µια λειτουργία του γενικού εξελικτικού επιπέδου της 

νοητικής λειτουργίας ή ικανότητάς του. Αυτή η εξελικτική ετοιµότητα 

(developmental readiness) ή λειτουργική ικανότητα (functional capacity) είναι 

φυσικό να αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία και η εµπειρία του (εµπειρία µάθησης 

στο σχολείο) και πρέπει να διαχωριστεί από την ετοιµότητα απέναντι σε ένα 

συγκεκριµένο θεµατικό υλικό, µιας γνωστικής περιοχής ή υπό-περιοχής (Ausubel, 

2000:12). 

   Συνεπώς, σε αντιδιαστολή µε τις µεταβλητές της γνωστικής δοµής, η 

γνωστική ετοιµότητα (cognitive readiness), µε την εξελικτική έννοια του όρου, δεν 

καθορίζεται από την υπάρχουσα κατάσταση της γνώσης ενός θέµατος από πλευράς 

του µαθητή σε ένα δεδοµένο γνωστικό πεδίο, αλλά µάλλον από τη γνωστική 
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ωριµότητα (cognitive maturity) ή το ποιοτικό επίπεδο της νοητικής λειτουργίας που 

απαιτείται στη µαθησιακή διαδικασία, σε άµεση συνάρτηση µε ένα λογικό βαθµό 

προσπάθειας από πλευράς του µαθητή. Ο βαθµός αυτής της εξελικτικής ετοιµότητας 

προφανώς δε µπορεί να υπάρξει εάν απουσιάζουν τα κατάλληλα νοητικά 

ερεθίσµατα από το περιβάλλον του µαθητή (π.χ. από το σπίτι ή από το σχολείο) 

(ό.π.:12). 

  Όσον αφορά τα στάδια της γνωστικής ωριµότητας µπορούν να ορισθούν 

ποιοτικά διαφορετικά από τα συνεχόµενα στάδια. Η σειρά των σταδίων είναι 

αµετάβλητη, αλλά η ιδιαίτερη ηλικία κατά την οποία εµφανίζεται ένα δεδοµένο 

στάδιο εντός ή διαµέσου διαφορετικών πολιτισµών (και σχολικών συστηµάτων) και 

σε διαφορετικές θεµατικές περιοχές, ποικίλει εξαρτώµενο από πολιτισµικές, υπό-

πολιτισµικές και ιδιοσυγκρασιακές εµπειρίες (Macpherson, 2002:6). Έτσι, σε 

συγκεκριµένους πολιτισµούς και υπό-πολιτισµούς και στα νοητικά καθυστερηµένα 

(ή και σε πολλά νοητικά φυσιολογικά) παιδιά, το πιο προηγµένο στάδιο ενδέχεται να 

αποτύχει εξ ολοκλήρου να ενεργοποιηθεί (Ausubel, 2000:13). 

  Η σηµαντικότερη διάσταση απ’ όλες, στην οποία η γνωστική ανάπτυξη 

προχωρεί σε ποιοτικά ασυνεχή στάδια, είναι η διάσταση συγκεκριµένου – 

αφηρηµένου. Το παιδί προσχολικής ηλικίας στην κοινωνία µας είναι γενικά ανίκανο 

να κατανοήσει έννοιες, εκτός και αν αυτό µπορεί αυθόρµητα να συσχετίσει τις 

αφηρηµένες κρίσιµες ιδιότητες µε συγκεκριµένα πολλαπλά παραδείγµατα της 

έννοιας, πριν το συσχετισµό αυτών των ιδιοτήτων µε συναφείς ιδέες της γνωστικής 

δοµής του. Επίσης, είναι ανίκανο να καταλάβει τις σχέσεις µεταξύ αφαιρετικών 

προτάσεων υψηλού επιπέδου, εξαιτίας της απουσίας συγκεκριµένων παραδειγµάτων 

µεταξύ των εµπλεκοµένων εννοιών. Ο µαθητής του ∆ηµοτικού σχολείου, από την 

άλλη, είναι τυπικά ικανός στο να κατανοεί το νόηµα µιας έννοιας µε το να συνδέει 

ευθέως τις παρουσιαζόµενες κρίσιµες ιδιότητές της µε την γνωστική δοµή, 

δεδοµένου ότι αυτός είναι εφοδιασµένος µε σαφή εµπειρικά παραδείγµατα από 

αυτές τις ιδιότητες. Στους περισσότερους δυτικούς πολιτισµούς, παρόλα αυτά, κατά 

την περίοδο της φοίτησης στο Γυµνάσιο, ο µαθητής µπορεί να καταλάβει και να 

χειρισθεί αφηρηµένες ιδέες (έννοιες και προτάσεις) και τις σχέσεις µεταξύ τους 

άµεσα, δηλαδή χωρίς την υποστήριξη κάποιων συγκεκριµένων – εµπειρικών 

βοηθηµάτων (ό.π.:13). 

36 



  Παρόλο που κάποιος µπορεί, έτσι, να καθορίσει τα συνολικά στάδια στη 

γνωστική ωριµότητα σε όλη τη διάσταση του συγκεκριµένου – αφηρηµένου, πρέπει 

να αναγνωρισθεί ότι για κάθε µαθητή η ανώτερη αλληλουχία ωριµότητας στη 

γνωστική ανάπτυξη εµφανίζεται διαφορετικά σε κάθε επιστηµονικό κλάδο 

(Macpherson, 2002:6). Γι’ αυτό το λόγο, οι µαθητές λυκείου ή οι σπουδαστές 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της 

νοητικής ανάπτυξης του Piaget (αφαιρετικής σκέψης) όταν έρχονται αντιµέτωποι 

για πρώτη φορά µε ένα καινούργιο επιστηµονικό κλάδο (Ausubel, 2000:13).  

  Στην παρούσα έρευνα, οι µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν στο πείραµα, 

ηλικίας περίπου 18 χρόνων, θεωρητικά κατατάσσονται στο στάδιο της αφαιρετικής 

σκέψης του Piaget και, κατά συνέπεια, µια χρήση λεκτικών προοργανωτών που από 

τη φύση τους πρέπει να είναι αφαιρετικοί (Mayer, 1980:211), δε θα συναντήσει 

δυσκολίες. Υπάρχει δηλαδή η γνωστική ωριµότητα, όπως ορίστηκε παραπάνω, για 

να µπορέσουν οι µαθητές να συσχετίσουν αφηρηµένες έννοιες υψηλού επιπέδου 

αφού υπάρχουν και κάποια εµπειρικά βοηθήµατα – σε άµεση συνάρτηση µε ένα 

λογικό βαθµό προσπάθειας από πλευράς του µαθητή – και να αυξηθεί έτσι η 

αποτελεσµατικότητα των οργανωτών, όπως διαπίστωσαν και οι Moore & Readence 

(1984) στη µετα-ανάλυση που διενήργησαν και βρήκαν ότι οι προπτυχιακοί 

φοιτητές πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις από µικρότερους µαθητές επειδή ίσως είναι 

περισσότερο ικανοί, από πλευράς ωριµότητας, να κάνουν πιο αποτελεσµατική τη 

χρήση των οργανωτών (Kember, 1991). Αυτό βέβαια δεν ισχύει απόλυτα για όλους 

τους µαθητές, αφού έρευνες που έγιναν σε πρωτοετείς φοιτητές, όπως αναφέρει η 

Kamii, έδειξαν ότι ποσοστό πάνω από 20% αδυνατούσαν να σκεφτούν όπως 

αρµόζει σε ηλικίες που ανήκουν στο αφαιρετικό στάδιο (Macpherson, 2002:7).  

 Ακόµη, αναφορά στην ετοιµότητα για µάθηση κάνουν, ο Κολιάδης (1997:200) 

που αναφέρει ότι οι µαθητές είναι έτοιµοι να µάθουν εάν υπάρχουν κίνητρα, οι 

∆ηµητρόπουλος & Καλούρη-Αντωνοπούλου (2003:262) που αναφέρονται στην 

ετοιµότητα για µάθηση συνδέοντάς την µε το βαθµό της θετικής προδιάθεσης και το 

βαθµό εγρήγορσης του οργανισµού και καταλήγουν στο ότι υπάρχει προφανής 

σχέση µεταξύ ετοιµότητας και µάθησης και ο Καψάλης (2003:72) που αναφέρει ότι 

η ετοιµότητα για µάθηση επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την αποτελεσµατικότητα της 

µαθησιακής διαδικασίας. Συνεπώς η εξασφάλιση της ετοιµότητας για µάθηση, όπως 
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την ορίζουν οι παραπάνω συγγραφείς, πρέπει να είναι το κύριο µέληµα σε κάθε 

οργανωµένη διδασκαλία. Το σχολείο µάλιστα οφείλει να τη δηµιουργήσει µε 

κατάλληλη και αποτελεσµατική διδασκαλία (Καψάλης, 2003:73). 

  Το µάθηµα "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας", στο οποίο εφαρµόσθηκαν οι 

προοργανωτές, είναι προαπαιτούµενο για όσους επιλέγουν να συνεχίσουν τις 

σπουδές τους στις οικονοµικές επιστήµες και µάθηµα "αυξηµένης βαρύτητας" µε το 

µεγαλύτερο συντελεστή κατά τον υπολογισµό της τελικής βαθµολογίας πρόσβασης 

του µαθητή για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Αφού λοιπόν, οι 

µαθητές επιλέγουν το καθοριστικό γι’ αυτούς µάθηµα, θεωρείται αναµενόµενο ότι 

θα βρίσκονται σε ετοιµότητα για µάθηση εξαιτίας των ισχυρών κινήτρων αλλά και 

της θετικής προδιάθεσης για το συγκεκριµένο µάθηµα. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι 

όλοι οι µαθητές βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γνωστικής ετοιµότητας ή ότι µπορούµε 

να γνωρίζουµε το επίπεδο ετοιµότητας του κάθε µαθητή για να οργανώσουµε 

ανάλογα τη διδασκαλία (Καψάλης, 2003:74). Συνεπώς, η διδασκαλία στην τάξη 

είναι σκόπιµο να συµβάλλει στην ανάπτυξη της ετοιµότητας για µάθηση. 

  

2.4.3    Προοργανωτές 
            Η ενότητα αυτή περιέχει υποενότητες οι οποίες παρουσιάζουν την έννοια και 

τις αντιπαραθέσεις γύρω από τους προοργανωτές, την αιτιολόγηση για τη χρήση 

τους, τα πλεονεκτήµατα και την αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών. Επίσης 

καταγράφονται οι τύποι των προοργανωτών και οι σκοποί που αυτοί εκπληρώνουν 

και, τέλος, παρουσιάζονται οι αρχές δόµησης ενός προοργανωτή καθώς και οι 

τρόποι παρουσίασής τους. 

 

2.4.3.1    Ορισµός και εννοιολογικές αντιπαραθέσεις  

            Η παιδαγωγική αρχή να διδάσκεις πηγαίνοντας από τα γνωστά στα άγνωστα 

µε τη χρησιµοποίηση µιας εισαγωγής στο µαθησιακό υλικό έχει πιθανώς 

ανακαλυφθεί από διαίσθηση τόσο παλιά όσο υπάρχουν δάσκαλοι και µαθητές. Ο 

Herbart παιδαγωγός του 19ου αιώνα πίστευε ότι ο δάσκαλος πρέπει να κάνει τη 

σύνδεση µε αυτά που οι µαθητές είχαν προηγουµένως διδαχθεί και αυτό πρέπει να 

γίνει σταδιακά λαµβάνοντας υπόψη προσεκτικά τη γνωστική δοµή του κάθε µαθητή 

ξεχωριστά (Barnes & Clawson, 1975:638). Ο Morrison το 1926 σ’ ένα βιβλίο 
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διδασκόµενο σε δηµόσιο σχολείο υποστήριζε την εισαγωγή στο µαθησιακό υλικό µε 

µια σύντοµη επεξήγηση που περιείχε ελάχιστες λεπτοµέρειες (Barnes & Clawson, 

1975:638). Οι Lawton και Wanska διατύπωσαν την άποψη ότι η σκέψη του Ausubel 

για τον προοργανωτή "δε µπορεί να θεωρηθεί συνώνυµη µε οποιαδήποτε αναφορά 

στις συνολικές πληροφορίες και έννοιες που πρόκειται να παρουσιαστούν" (Lawton 

& Wanska, 1977:236). Ο Ausubel ισχυρίζεται ότι το δικό του δηµιούργηµα, ως 

παιδαγωγική τεχνική, είναι διαφορετικό από την προσέγγιση του Morrison και του 

Herbart στο ότι αυτοί δεν υποστήριζαν ειδικά την προµελετηµένη χρήση των πιο 

γενικών εννοιών για να συνδέσουν αυτά που οι µαθητές γνωρίζουν ήδη µε εκείνα 

που πρόκειται να µάθουν (Ausubel, 1978:251-257). 

           Με σκοπό να διαβεβαιώσει την ύπαρξη σχετικών ειδικών σηµείων σύνδεσης 

στη γνωστική δοµή των µαθητών και να προδιαθέσει τους εκπαιδευόµενους να τα 

χρησιµοποιήσουν ο Ausubel υποστηρίζει τη χρήση συγκεκριµένου τύπου 

εισαγωγικού υλικού. Στο υλικό αυτό έδωσε το όνοµα "advance organizer", και στα 

ελληνικά "προοργανωτής" (Ματσαγγούρας, 2002) ή "προκαταβολικός οργανωτής" 

(Κολιάδης, 1997), ή "εισαγωγικός οργανωτής" (∆ηµητρόπουλος & Καλούρη-

Αντωνοπούλου, 2003:155), για να το ξεχωρίσει από άλλων ειδών εισαγωγές, και το 

ορίζει ως: "το εισαγωγικό υλικό, παρουσιασµένο πριν από το προς µάθηση υλικό, µε 

υψηλού επιπέδου γενικεύσεις, πιο περιεκτικό και αφαιρετικό απ’ ότι το ίδιο το υλικό 

µάθησης και σαφώς σχετικό και µε τις υπάρχουσες συναφείς έννοιες της γνωστικής 

δοµής και µε το ίδιο το υλικό µάθησης" (Ausubel, 1961:266). Η λέξη "advance" 

σηµαίνει πριν από, µια θέση µπροστά από, ή εκ των προτέρων και ένας "organizer" 

βάζει µαζί σε ένα τακτοποιηµένο, λειτουργικό και δοµηµένο σύνολο (American 

Heritage Dictionary of the English Language, 2000) ή είναι κάτι για να βοηθήσει 

την τακτοποίηση ή για να παρέχει τη δοµή (Hatch, 1999:19). Είναι σχεδιασµένος να 

προωθήσει την ενταξιακή (subsumptive) ή αφοµοιωτική µάθηση εφοδιάζοντας µε 

τον εννοιολογικό σκελετό ή τα ειδικά µέσα σύνδεσης για τη µαθησιακή ενότητα και 

/ ή αυξάνοντας τη διακριτότητα των νέων εννοιών που πρέπει να µαθευτούν από τις 

σχετικές έννοιες που υπάρχουν στη γνωστική δοµή (Ausubel, 1961:266), µε άλλα 

λόγια γεφυρώνοντας το χάσµα ανάµεσα σε ό,τι ο µαθητής γνωρίζει ήδη και σε ό,τι 

χρειάζεται να γνωρίζει για να µάθει το προς µάθηση υλικό πιο εύκολα και γρήγορα 

(Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:628; Ausubel, 1980:402, 2000:63). 
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Συµπερασµατικά, ο προοργανωτής περιέχει ένα ή περισσότερα µέσα ένταξης (λέξεις 

ή προτάσεις) και εφοδιάζει µε αυτά το µαθητή. 

            Για πολλά χρόνια, υπήρχε µεγάλη διαµάχη γύρω από την έλλειψη ενός 

σαφώς διατυπωµένου λειτουργικού ορισµού που ουσιαστικά δε δόθηκε ποτέ από το 

δηµιουργό του ενώ µια προσπάθεια ορισµού του προοργανωτή, που στην 

πραγµατικότητα δεν ήταν ορισµός, δεν έγινε δεκτή από κάποιους ερευνητές. Οι 

Barnes και Clawson έκαναν µια από τις πιο αρνητικές ανασκοπήσεις της εργασίας 

του Ausubel, όταν τον επέκριναν αφενός γιατί δεν έδωσε ένα λειτουργικό ορισµό 

του προοργανωτή και αφετέρου γιατί έκανε "λογικές αλλά µη λειτουργικές 

διακρίσεις µεταξύ των προοργανωτών και των επισκοπήσεων" (Barnes και Clawson, 

1975:653). Ο McEneany (1990) έθεσε την ερώτηση "... εάν ο Ausubel ο ίδιος θα 

µπορούσε να παραγάγει τους προοργανωτές που να ήταν σε θέση να έχουν όλες τις 

συγκεκριµένες απαιτήσεις του" (1990:92). Ο θεωρητικός και ο λειτουργικός 

ορισµός των προοργανωτών φαίνονται, όχι πάντα, ίδιοι. Σε διάφορες περιπτώσεις, ο  

ίδιος ο Ausubel, δεν ήταν σε θέση να αναπτύξει τους προοργανωτές έτσι ώστε να 

καλύπτουν τις απαιτήσεις του, όπως παρουσιάζονται στη δική του θεωρία 

αφοµοίωσης (Martin,1980), και µερικοί ερευνητές χαρακτηρίζουν την αρχική 

θεωρία του ως διφορούµενη και ανεπαρκή (Αnderson, Spiro, & Αnderson, 1978; 

Barnes & Clawson, 1975).  

            Σχόλια γύρω από τον ορισµό διατυπώθηκαν επίσης και από άλλους 

συγγραφείς ή ερευνητές. Οι Joyce και Weil (1996), διαπίστωσαν ότι οι δάσκαλοι 

είχαν µια δυσκολία διατύπωσης και επιλογής των προοργανωτών επειδή τα 

περισσότερα εγχειρίδια δεν οργανώνουν πάντα τις έννοιες µε µια ιεραρχική σειρά. Ο 

Kilgore (1984) βρήκε τις κριτικές ανασκοπήσεις να απαιτούν: α) τις τεχνικές για την 

κατασκευή των προοργανωτών β) περαιτέρω αποσαφήνιση της σχέσης µεταξύ της 

διδακτικής τεχνικής, του περιεχοµένου που διδάσκεται και του προοργανωτή και γ) 

περαιτέρω προσδιορισµό των σταδίων και των παραγόντων για την αξιολόγηση της 

θεωρίας των προοργανωτών. Ο Doyle (1986:508) ανέφερε ότι "η αποτυχία να 

ελεγχθεί εάν το µέσο ένταξης εδραιώθηκε, µπορεί να θεωρείται κρίσιµο στοιχείο, 

και αιτία ώστε οι µελέτες µε προοργανωτές να µη µπορούν να δώσουν πειστικά 

αποτελέσµατα". Ο Mayer (1979b:136), που εξέφρασε ανησυχίες για την έλλειψη 

ενός πλήρως λειτουργικού ορισµού, υποστήριξε ότι, εάν ο προοργανωτής είναι υπό 
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αµφισβήτηση, τότε και η υποστήριξη της θεωρίας αφοµοίωσης τίθεται και αυτή στο 

σύνολό της υπό αµφισβήτηση. Οι Lawton και Wanska (1977), παραδέχθηκαν ότι ο 

ορισµός του Ausubel είναι διφορούµενος, αλλά επέκριναν τους Barnes και Clawson 

γιατί έδωσαν µια ανακριβή ερµηνεία της εργασίας του Ausubel. Η Biser (1984) 

διατύπωσε την άποψη ότι η βάση για τη θεωρία των προοργανωτών είναι ασαφής 

αλλά υπερασπίζει τη θεωρία µε τον ισχυρισµό ότι ο προοργανωτής βοηθά τους 

δασκάλους στην επιλογή, την ταξινόµηση και την παρουσίαση των νέων 

πληροφοριών.  

            Ο Ausubel απάντησε στους επικριτές του, όχι µε τη διατύπωση ενός 

ορισµού, αλλά µε τη δήλωση ότι µια συγκεκριµένη περιγραφή ή ένας ορισµός ενός  

προοργανωτή είναι ακατάλληλος επειδή καθένας "εξαρτάται από τη φύση του 

υλικού µάθησης, την ηλικία του µαθητή και το βαθµό της προγενέστερης 

εξοικείωσής του µε το αντικείµενο µάθησης" (Ausubel, 1978:251), και, 

οπωσδήποτε, δεν είναι µια περίληψη ή ένα περίγραµµα (Ward, 1994:32). Αυτό που 

δεν έκανε ο Ausubel το έκανε ο Mayer, λίγο αργότερα, όταν προσδιόρισε τα 

χαρακτηριστικά ενός προοργανωτή: 

• είναι οµάδα συνοπτικών λεκτικών ή οπτικών πληροφοριών, 

• παρουσιάζεται πριν από τη διδασκαλία µιας µεγαλύτερης έκτασης 

πληροφοριών,  

• δεν περιέχει λεπτοµέρειες από τις προς µάθηση πληροφορίες,  

• παρέχει το µέσο για την παραγωγή λογικών σχέσεων µεταξύ των στοιχείων 

των προς µάθηση πληροφοριών, και 

• επηρεάζει τη διαδικασία κωδικοποίησης που γίνεται από το µαθητή (Mayer, 

1979α:382).  

 

             Ανασκοπώντας τις προηγούµενες έρευνες, διαπιστώνουµε σχετικά µε τον 

προοργανωτή ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει 

να ορίσουν τον προοργανωτή σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, για να εξυπηρετήσουν 

τα δικά τους ερευνητικά προγράµµατα. Οι περισσότερες από τις µελέτες µε 

προοργανωτές έχουν εξετάσει την εφαρµογή τους στη διδασκαλία, τη µάθηση, τη 

διατήρηση των γνώσεων και σε θέµατα που αφορούν τα προγράµµατα σπουδών. 

Επιπλέον, ως προοργανωτές θεωρούνται τα επιµελώς προετοιµασµένα εισαγωγικά 
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κείµενα που προορίζονται να διευκολύνουν τη µάθηση και τη διατήρηση των προς 

µάθηση υλικών και να ενισχύσουν τη γνωστική δοµή του µαθητή. Μερικοί 

ερευνητές έκαναν διαχωρισµό µεταξύ των επεξηγηµατικών και των συγκριτικών 

προοργανωτών, ενώ άλλοι όχι. Στις µελέτες πριν από το 1979, δεν περιελήφθησαν 

στις δηµοσιεύσεις οι πραγµατικοί προοργανωτές που χρησιµοποιήθηκαν. Εντούτοις, 

οι συγγραφείς ανέφεραν ότι οι προοργανωτές γράφτηκαν σε πιο υψηλό επίπεδο 

αφαίρεσης, γενικότητας και περιεκτικότητας από το προς µάθηση υλικό και ότι 

παρείχαν µια σύνδεση µεταξύ των προγενέστερων εννοιών που γνώριζαν οι µαθητές 

και των νέων πληροφοριών ή προτάσεων  που παρουσιάζονται. 

 

2.4.3.2 Η συλλογιστική για τη χρήση των προοργανωτών 

Η συλλογιστική για τη χρήση των οργανωτών, στηρίζεται πρωταρχικά: 

1. Στη σηµασία της ύπαρξης συναφών και, ούτως ή άλλως, κατάλληλα 

εδραιωµένων ιδεών στη γνωστική δοµή, για να κάνουν τις λογικά νοηµατικές 

νέες ιδέες ενδεχοµένως νοηµατικές και τις ενδεχοµένως νοηµατικές νέες ιδέες 

να τις καταστήσουν πραγµατικά νοηµατικές (δηλαδή να αποκτήσουν νέα 

νοήµατα), καθώς και να προσδώσουν σ’ αυτές σταθερή εδραίωση (Ausubel, 

Novak & Hanesian, 1978:171). 

2. Στα πλεονεκτήµατα της χρήσης των γενικότερων και των περιεκτικότερων 

εννοιών µιας επιστήµης στη γνωστική δοµή, όπως οι εδραιωµένες έννοιες ή τα 

µέσα ένταξης, που να είναι κατάλληλα τροποποιηµένα ώστε να συµβάλουν στη 

σύνδεση µε το διδακτικό υλικό. Τα µέσα αυτά εξαιτίας της ικανότητας 

σύνδεσης που έχουν, απολαµβάνουν µεγαλύτερης συµφυούς σταθερότητας, 

επεξηγηµατικής δύναµης και ικανότητας ενσωµάτωσης. 

3. Στο γεγονός ότι ο ίδιος ο προοργανωτής επιχειρεί όχι µόνο να αναγνωρίσει το 

ήδη υπάρχον περιεχόµενο µέσα στη γνωστική δοµή (και να συνδεθεί µε 

σαφήνεια µε αυτό), αλλά και να δείξει σαφώς τη συνάφεια του υπάρχοντος 

περιεχοµένου αλλά και τη δική του συνάφεια µε το νέο µαθησιακό υλικό 

(Ausubel, 2000:11-12). 
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2.4.3.3  Πλεονεκτήµατα και αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών 

            Ενώ η µεγάλη πλειοψηφία της πειραµατικής έρευνας για τον προοργανωτή 

έχει εξετάσει τα διευκολυντικά του αποτελέσµατα (facilitative effects), η 

αποτελεσµατικότητα έχει µετρηθεί µε πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ευρεία 

παραλλαγή υπάρχει µεταξύ των ανθρώπινων υποκειµένων, των όρων διεξαγωγής 

και των επιστηµών όπου εφαρµόστηκαν. Η έρευνα έχει πραγµατοποιηθεί σε 

δείγµατα από διάφορες ηλικιακές οµάδες που περιλαµβάνουν παιδιά προσχολικής 

ηλικίας έως µεγάλους ενήλικες. Επίσης µαθητές διαφόρων επιπέδων νοητικών 

ικανοτήτων. Ο προοργανωτής έχει µελετηθεί, όπως εφαρµόστηκε, στη λογοτεχνία, 

στη µάθηση της γλώσσας, στις κοινωνικές µελέτες, στις κοινωνικές δεξιότητες, στη 

βιολογία, στα µαθηµατικά, στην οικονοµία, στις ιατρικές µελέτες, στη βασική 

εκπαίδευση υπολογιστών, στη διδασκαλία µε υπολογιστή ή άλλα πολυµέσα και σε 

πολλές άλλες περιπτώσεις. Η έρευνα έχει εφαρµοσθεί επίσης και σε ειδικές 

κατηγορίες υποκειµένων όπως σε κωφούς, σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, σε 

άτοµα µεγάλης ηλικίας και σε παιδιά οικονοµικών µεταναστών  που µαθαίνουν τη 

δεύτερη γλώσσα. ∆ιάφοροι συγγραφείς έχουν µετρήσει την αποτελεσµατικότητα 

των προοργανωτών στη µάθηση θεωριών, αξιωµάτων, κανόνων ή ορολογίας, στην 

ανάπτυξη έννοιας, στη διατήρηση των πληροφοριών, στις στρατηγικές µε 

εννοιολογικούς χάρτες, στη συνεργατική µάθηση κ.ά.  

  Ο Ausubel ισχυρίζεται ότι το πλεονέκτηµα της δηµιουργίας ενός 

προοργανωτή για κάθε νέα ενότητα διδασκαλίας είναι ότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο 

µπορεί ο µαθητής να επωφεληθεί από τη βοήθεια ενός µέσου ένταξης το οποίο: α) 

δίνει σ’ αυτόν µια γενική εικόνα του πλέον λεπτοµερούς υλικού εκ των προτέρων σε 

πραγµατική αντιπαράσταση µε αυτό και β) εφοδιάζει µε οργανωτικά στοιχεία τα 

οποία είναι περιεκτικά, συναφή και συµβάλουν στο να γίνει πιο εύκολα και 

αποτελεσµατικά αντιληπτό το λεπτοµερές περιεχόµενο που υπάρχει σ’ αυτό το 

υλικό. Το οποιοδήποτε υπάρχον µέσο ένταξης στη γνωστική περιοχή του µαθητή, το 

οποίο θα µπορούσε ανεξάρτητα να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό το σκοπό, αυταπόδεικτα 

στερείται συγκεκριµένης συνάφειας και δεν είναι περιεκτικό για το νέο υλικό 

(Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). 

  Οι προοργανωτές έχουν σκοπό να επιφέρουν µεγαλύτερο διευκολυντικό 

αποτέλεσµα σε κάποιες συνθήκες µάθησης από ό,τι σε κάποιες άλλες. Ανάµεσα 
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στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των 

προοργανωτών είναι: α) η προϋπάρχουσα γνωστική δοµή των µαθητών β) το 

επίπεδο των γνωστικών διαδικασιών που πρέπει να κατέχουν οι µαθητές ώστε να 

ενοποιήσουν τις νέες µε τις προγενέστερες γνώσεις (Mayer, 1979b). 

    Ειδικότερα, ένας οργανωτής πρέπει να µπορεί πρώτα να σκιαγραφήσει 

σαφώς, ακριβώς, και ρητά τις κύριες οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των ιδεών σε 

ένα νέο µαθησιακό κείµενο αφενός, και τις υπάρχουσες σχετικές έννοιες στη 

γνωστική δοµή των σπουδαστών αφετέρου. Φαίνεται λογικό, ότι οι πιο λεπτοµερείς 

έννοιες του υλικού µάθησης θα γίνονταν κατανοητές µε λιγότερες ασάφειες και 

λιγότερες παρερµηνείες επηρεαζόµενες από την προγενέστερη γνώση του µαθητή 

για τις σχετικές έννοιες. Καθώς αυτές οι σαφέστερες, λιγότερο συγκεχυµένες νέες 

έννοιες αλληλεπιδρούν µε τις ανάλογες εδραιωµένες έννοιες, τότε θα είναι 

πιθανότερο να διατηρηθούν στη µνήµη για κάποια χρονική περίοδο (Callison 

2000:36).  

  Οι άλλες συνθήκες µάθησης, όπου η χρήση του προοργανωτή θα είναι 

αποτελεσµατικότερη, είναι αυτές που σχετίζονται µε τη γνωστική στοχοταξινοµία 

του Bloom (Ματσαγγούρας, 2002:207). Σύµφωνα µε αυτή οι νοητικές – γνωστικές 

λειτουργίες είναι τοποθετηµένες σε σειρά αύξουσας δυσκολίας και συνθετότητας ως 

προς τις νοητικές ικανότητες που απαιτούνται είτε για µάθηση είτε για απάντηση σε 

ερωτήσεις αξιολόγησης (∆ηµητρόπουλος, 1983:54). Η σειρά αυτή της ιεραρχίας 

είναι: Γνώση (ως ανάκληση) – Κατανόηση – Εφαρµογή – Ανάλυση – Σύνθεση – 

Αξιολόγηση. Αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ότι στις ανώτερου επιπέδου 

γνωστικές λειτουργίες η επίδοση του µαθητή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 

στις κατώτερου επιπέδου λειτουργίες (Ausubel, 2000:150; Davis, 1990; Hirumi & 

Bowers, 1991; Mayer, 1979α). Οι µαθητές οι οποίοι µαθαίνουν µηχανικά δε θα 

αποδώσουν στις ανώτερου νοητικού επιπέδου ερωτήσεις (π.χ. ερωτήσεις µε 

εφαρµογή των γνώσεων), όπως οι µαθητές που έχουν µάθει µε τη νοηµατική 

µάθηση, διότι οι αποστηθίζοντες µαθητές στερούνται µιας καλά οργανωµένης και 

ενοποιηµένης γνωστικής δοµής. Αυτή η διαφορά επίδοσης ανάµεσα στους µαθητές 

που αποστηθίζουν και σ’ αυτούς που µαθαίνουν νοηµατικά (meaningful) δε θα είναι 

τόσο µεγάλη στις χαµηλότερου νοητικού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες, όπως 

είναι οι ερωτήσεις στο επίπεδο της αποµνηµόνευσης της γνώσης (Ausubel, 2000). 
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 Η παραπάνω διαπίστωση από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει 

συνήθως µε τη χρησιµοποίηση των τριών πρώτων γνωστικών λειτουργιών. Μετά 

απ’ αυτό στην παρούσα έρευνα, οι ερωτήσεις των δύο τεστ προετοιµάστηκαν µε 

βάση τα τρία κατώτερα επίπεδα της γνωστικής στοχοταξινοµίας του Bloom 

(αποµνηµόνευση γνώσεων, κατανόηση, εφαρµογή) για να διαπιστωθεί εάν το ίδιο 

θα µπορούσε να συµβεί είτε για τη µάθηση των εννοιών αµέσως µετά τη διδασκαλία 

είτε για τη διατήρηση των οικονοµικών εννοιών µετά από δεκατέσσερις εβδοµάδες, 

στο µυαλό των µαθητών. 

           Η προϋπάρχουσα γνωστική δοµή του µαθητή θα επηρεάσει την 

αποτελεσµατικότητα ενός προοργανωτή. Η κατάσταση της γνωστικής δοµής, κατά 

την οποία το νέο µαθησιακό υλικό βρίσκεται σε αντίθεση µε αυτά που ήδη γνωρίζει 

ο µαθητής, απαιτείται να είναι καλά προσαρµοσµένη για τη χρησιµοποίηση ενός 

προοργανωτή (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978).  

           Ακόµη, τα επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας των µαθητών είχαν ένα 

σηµαντικό µερίδιο στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προοργανωτή. 

Πάλι, εντούτοις, τα συµπεράσµατα δείχνουν και θετικούς και αρνητικούς 

συσχετισµούς. Οι West κ.ά., (1991) αναφέρουν ότι η αποτελεσµατικότητα του 

προοργανωτή εξαρτάται από διάφορες µεταβλητές. Συµφωνούν µε τον Ausubel ότι 

η σηµαντικότητα της προγενέστερης γνώσης πρέπει να διαπιστωθεί προτού να 

αναπτυχθεί ένας προοργανωτής. Βρήκαν, εντούτοις, ότι ένας προοργανωτής είναι 

πιο αποτελεσµατικός όταν σχεδιάζεται µε ακρίβεια, όταν χρησιµοποιείται σε 

δύσκολο µαθησιακό υλικό, όταν είναι σύµφωνος µε το υλικό του κειµένου και όταν, 

τέλος, δεν υπάρχει καλύτερο σχήµα. Οι West κ.ά., (1991) διαπίστωσαν ακόµη, όπως 

οι έρευνες έδειξαν, κάποια δυνατότητα διευκόλυνσης για νοηµατική µάθηση όταν 

χρησιµοποιούνται οι κατάλληλοι προοργανωτές. Περαιτέρω, διαπίστωσαν ότι οι 

προοργανωτές ενισχύουν τη λειτουργία της ανάκλησης, µετά από µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, και τη λειτουργία της µεταφοράς (transfer) των γενικών και περιεκτικών 

εννοιών ώστε να βοηθήσουν τους µαθητές στην εδραίωση των νέων γνώσεων 

(West, Farmer & Wolff, 1991:116). 

         Οι Joyce, Weil & Calhoun αναφέρουν ότι ο προοργανωτής διευκολύνει τη 

µάθηση µε µια βαθµιαία διαδικασία. Υποστηρίζουν ότι οι "προοργανωτές είναι τα 

πρωταρχικά µέσα ενδυνάµωσης της γνωστικής δοµής και αυξάνουν την απόκτηση 
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και διατήρηση των νέων πληροφοριών" και ότι "οι πλέον αποτελεσµατικοί 

οργανωτές είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιµοποιούν έννοιες, όρους και προτάσεις που 

είναι ήδη γνωστές στους µαθητές καθώς επίσης κατάλληλες απεικονίσεις και 

αναλογίες", (Joyce, Weil & Calhoun, 2004:194). Περαιτέρω, οι Joyce και Weil 

παρουσιάζουν µια εφαρµογή του µοντέλου του προοργανωτή σε τρεις φάσεις για να 

βοηθήσουν τους διδάσκοντες να τον χρησιµοποιήσουν.  

 Ο Kilgore (1984) αναφέρει ότι, ενώ ο προοργανωτής δε µπορεί να 

εφαρµοστεί σε όλα τα αντικείµενα µάθησης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις 

περισσότερες δραστηριότητες γνωστικής µάθησης. Βρήκε πώς ο προοργανωτής 

µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί και να µαθευτεί και ανέφερε, βασισµένος στην 

έρευνα, ότι παρέχει µια νοηµατική και αποτελεσµατική µεταφορά πληροφοριών, 

καθώς και ότι, το περιεχόµενο µαθαίνεται αποτελεσµατικότερα από τους 

περισσότερους τύπους των µαθητών.  

           Ο Royer (1986) αναφέρει ότι σε µερικές περιπτώσεις, όπως όταν το υλικό 

µαθαίνεται δύσκολα, µπορεί να είναι απαραίτητο να χωριστεί το περιεχόµενο του 

υλικού σε επιµέρους θέµατα και να παρουσιασθούν προοργανωτές για κάθε θέµα. Ο 

ίδιος αναφέρει ακόµη ότι οι προοργανωτές µπορούν να βελτιώσουν τη µάθηση του 

διδακτικού υλικού υπό ορισµένες συνθήκες και ότι οι µελέτες έχουν παρουσιάσει 

ευνοϊκά αποτελέσµατα µετά τη χρησιµοποίηση των προοργανωτών για τις 

περιπτώσεις εκείνες όπου ζητούµενο είναι η µεταφορά των πληροφοριών για µεγάλη 

χρονική περίοδο, επειδή εφοδιάζουν µε συγκεκριµένα παραδείγµατα που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν αργότερα για να οργανώσουν το κείµενο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας κωδικοποίησης των νεοαποκτηθέντων γνώσεων.  

           Σε µια ανασκόπηση της έρευνας για τους οργανωτές ο Mayer (1979b) 

κατέληξε στα ακόλουθα τρία συµπεράσµατα όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα:  

1) οι οργανωτές βελτιώνουν τη µάθηση, άρα και την αποτελεσµατικότητά τους, 

όταν το υλικό είναι άγνωστο, περιλαµβάνει τεχνικές πληροφορίες, είναι 

αλληγορικό, δύσκολο ή µεγάλης έκτασης (Gallagher, 1979: 393-414),  

2) οι οργανωτές είναι ιδιαίτερα ευεργετικοί στους σπουδαστές περιορισµένων 

νοητικών ικανοτήτων ή στους σπουδαστές που έχουν περιορισµένη 

προγενέστερη γνώση για τη δοµή του µαθησιακού υλικού,  
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3) οι οργανωτές  είναι αποτελεσµατικότεροι όταν παρουσιάζονται πριν από τη  

διδασκαλία (Mayer, 1979b:161). 

Τελικά, ο Ausubel, όσον αφορά τα διφορούµενα ευρήµατα, σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα του προοργανωτή, πιστεύει ότι οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο 

γεγονός ότι οι ερευνητές δεν εµµένουν στην εφαρµογή των λειτουργικών κριτηρίων 

(βλ.παρ.2.4.1), και δεύτερον, ότι δυσκολεύονται να επινοήσουν ικανοποιητικές 

µεθοδολογικές διαδικασίες για τον έλεγχο των άλλων συναφών µεταβλητών 

(Ausubel, 2000:12). 

 Κάθε δάσκαλος ενδιαφέρεται να παρακινήσει ακόµη και τους αδύνατους 

µαθητές. Έτσι το συµπέρασµα του Mayer ότι οι οργανωτές είναι ιδιαίτερα 

ευεργετικοί για τους µαθητές περιορισµένων δυνατοτήτων δηµιουργεί πρόσθετες 

προσδοκίες ότι η αποτελεσµατικότητα του προοργανωτή στους µαθητές αυτού του 

επιπέδου θα εµφανισθεί στην παρούσα έρευνα. 

 

2.4.3.4    Τύποι και  λειτουργία των προοργανωτών   

 Ο σκοπός του προοργανωτή είναι να δώσει στο µαθητή τις πιο γενικές 

έννοιες, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα ένταξης στη νοηµατική 

αφοµοίωση της µαθησιακής ύλης (Ausebel, 1968; Dinnel & Glover, 1985; Luiten, 

Ames & Ackerson, 1980; Mayer, 1992; Mayer & Bromage, 1980). Τα µέσα ένταξης 

και η δοµή τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τους µαθητές. Ο Ausubel 

προσδιορίζει τέσσερις συνθήκες γνωστικής δοµής, οι οποίες είναι ιδανικές για να 

χρησιµοποιηθούν οι προοργανωτές:  

1) όταν τα κατάλληλα µέσα ένταξης δεν υπάρχουν στη γνωστική δοµή, 

διότι το µαθησιακό υλικό είναι τελείως άγνωστο (Mayer, 1979β:161),  

2) όταν τα  κατάλληλα µέσα ένταξης είναι παρόντα αλλά είναι ασταθή, 

διφορούµενα και όχι πλήρως κατανοητά από το µαθητή,  

3) όταν το νέο µαθησιακό υλικό δε ξεχωρίζει αρκετά από τις έννοιες της 

γνωστικής δοµής και 

4) όταν το περιεχόµενο των νέων εννοιών βρίσκεται σε αντίθεση µε το 

αντίστοιχο που υπάρχει στη γνωστική δοµή των µαθητών (Ausubel, 

Novak & Hanesian, 1978:168-169). 
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 Για την πρώτη περίπτωση χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ένας επεξηγηµατικός 

(expository) προοργανωτής, ενώ οι άλλες τρεις χρειάζονται κάποια µορφή 

συγκριτικών (comparative) προοργανωτών.  

           Ένας επεξηγηµατικός προοργανωτής, χρησιµοποιείται όταν οι έννοιες που 

πρόκειται να διδαχθούν είναι τελείως άγνωστες στο µαθητή (Mayer, 1978:880). Ο 

σκοπός του είναι: να δώσει άµεσα, σχετικά µέσα ένταξης τα οποία εισάγουν µια 

βασική έννοια στο νέο µαθησιακό υλικό και εφοδιάζουν πρωταρχικά µε 

εννοιολογικά σηµεία σύνδεσης σε συνθήκες οι οποίες είναι ήδη γνωστές στο µαθητή 

(Joyce, Weil & Calhoun, 2004:195). Όµως, σύµφωνα µε τον Ausubel, το 

διευκολυντικό αποτέλεσµα των επεξηγηµατικών προοργανωτών, όπως έδειξαν 

κάποιες έρευνες, ήταν πολύ περιορισµένο στους µαθητές µε χαµηλή λεκτική 

(Ausubel & Fitzgerald, 1962; Mayer, 1975) και αναλυτική ικανότητα (Schultz, 

1966), και κατά συνέπεια αδυναµία ανάπτυξης ενός επαρκούς σχήµατος στο µυαλό 

τους, για την οργάνωση των νέων πληροφοριών (Ausubel, 2000:151). 

  Ο συγκριτικός προοργανωτής χρησιµοποιείται για τις τρεις τελευταίες 

περιπτώσεις όπου οι νέες έννοιες είναι σχετικά γνωστές. Ο σκοπός ενός συγκριτικού 

οργανωτή είναι: "αφενός να ενσωµατώνει τις νέες έννοιες στις βασικά όµοιες 

έννοιες στη γνωστική δοµή αφετέρου να αυξάνει τη διακριτότητα των νέων εννοιών 

από τις υπάρχουσες στο µυαλό του µαθητή, οι οποίες είναι ουσιωδώς διαφορετικές 

αλλά τόσο παρεµφερείς ώστε να προκαλούν σύγχυση" (Ausubel, Novak & 

Hanesian, 1978:172). Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία η νέα γνώση 

έρχεται σε αντίθεση µε το περιεχόµενο της αρχικής γνωστικής δοµής ο συγκριτικός 

οργανωτής θα πρέπει επιπλέον να δώσει ένα πιο περιεκτικό µέσο ένταξης για να 

ενοποιήσει τις δυο αντικρουόµενες έννοιες (Ausubel, Novak & Hanesian, 

1978:184). Ο Ausubel περιέγραψε περιληπτικά τη δοµή ενός συγκριτικού οργανωτή 

για το θέµα της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου ( Ausubel, 1968:132). 

           Οι Kloster και Winne (1989) πρότειναν δύο πρόσθετους τύπους ή 

ταξινοµήσεις των οργανωτών (Kloster & Winne, 1989:10). Ο πρώτος είναι ο 

οργανωτής αναλογίας, όπως τον ονοµάζει ο Ματσαγγούρας, που "..αποτελεί γνωστό 

σχήµα το οποίο χρησιµοποιείται για να διδαχτούν κατ’ αναλογία λιγότερο γνωστά 

σχήµατα του ίδιου ή άλλου γνωστικού αντικειµένου" (Ματσαγγούρας, 2002:392). 

Μερικοί, ίσως, θεωρήσουν αυτόν τον οργανωτή παρόµοιο, αλλά δεν είναι 
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λειτουργικά ίδιος, µε το συγκριτικό οργανωτή του Ausubel. Ο δεύτερος είναι ένας 

περιγραµµατικός ή σχηµατικός οργανωτής που αποτελείται από σχήµατα που 

οργανώνουν τις πληροφορίες στα διάφορα επίπεδα σε ένα ιεραρχικό χάρτη του νέου 

προς µάθηση υλικού (Kloster & Winne, 1989:10). Ο περιγραµµατικός οργανωτής 

επιτρέπει στους µαθητές να συναρµολογούν τα νέα σχήµατα στο περίγραµµα  για να 

δηµιουργούν µε τη σκέψη τους τις εσωτερικές συνδέσεις (Mayer & Greeno, 

1972:172), κατά την επεξεργασία των νέων εννοιών. Επειδή οι περιγραµµατικοί ή 

σχηµατικοί οργανωτές δεν αποτελούν γενικεύσεις ανωτάτου επιπέδου, αλλά 

αποτελούν σχήµατα οργάνωσης πληροφοριών (Ματσαγγούρας, 2002:393) και δεν 

ανασύρουν ιδέες από την προγενέστερη γνώση, δεν εκπληρώνουν το κριτήριο που 

καθιερώνεται στον ορισµό του Ausubel ενός "αληθινού" οργανωτή, αν και έχουν τη 

δυνατότητα για τη βελτίωση της απόδοσης του µαθητή (Kloster & Winne, 1989:10). 

 

2.4.3.5   Αρχές δόµησης ενός προοργανωτή 

            Σε κανένα από τα τέσσερα συγγράµµατα ψυχολογίας του Ausubel (ούτε σε 

κάποιο άρθρο) υπάρχει κάποιο κεφάλαιο ή µια µεγάλη ενότητα κεφαλαίου στην 

οποία αυτός να θέτει πέρα από όλες τις υποχρεωτικές αρχές και την διαδικασία της 

δόµησης ενός προοργανωτή. Ο αναγνώστης πρέπει να σταχυολογήσει κάποιες αρχές 

µέσα από διαδικασίες, διατυπώσεις και συζητήσεις διάσπαρτες ανάµεσα στα γραπτά 

του. Οι επικριτές του ισχυρίζονται ότι η περιγραφή ενός οργανωτή από τον Ausubel 

είναι αόριστη (Kenny, 1993; Moskow & Ledford, 1986 όπως αναφέρεται στην 

Story, 1998), ότι ο ορισµός δε µπορεί να εφαρµοσθεί (Barnes & Clawson, 1975), ή 

είναι ανεπαρκής (Αnderson, Spiro & Αnderson, 1978), και ότι δε µπορεί να 

κατασκευασθεί (McEneany, 1990:92) επειδή δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο 

πρωτόκολλο (Hartley & Davies, 1976). Συνεπώς, όπως υπονοούν, είναι δύσκολο να 

κατασκευάσεις και αντικειµενικά να προσδιορίσεις την ταυτότητα ενός 

προοργανωτή.  

         Στις επικρίσεις που δέχθηκε ο Ausubel για την κατασκευή ενός προοργανωτή  

απάντησε ο ίδιος λέγοντας ότι, αν διάβαζαν τα άρθρα του, θα έβρισκαν τα 

λειτουργικά κριτήρια για την κατασκευή ενός οργανωτή, όπως έκαναν π.χ. οι Joyce 

& Weil, για τη διδασκαλία του πολλαπλασιασµού. Επικαλείται δε τον όρο του 

"λειτουργικού ορισµού" (ένας λειτουργικός ορισµός προσδιορίζει το γενικό κριτήριο 
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των ανεξάρτητων µεταβλητών, σε σχέση µε άλλες µεταβλητές, όταν ερευνάται ένα 

φαινόµενο), ως τη διατύπωση των γενικών κριτηρίων ενός φαινοµένου και µε την 

προϋπόθεση να έχει επαρκώς εφοδιασθεί αυτά τα γενικά κριτήρια (Ausubel, 

1978:252). Πολλοί ερευνητές έχουν δώσει λεπτοµερή στοιχεία για την κατασκευή 

των οργανωτών, εντούτοις, είναι δύσκολο να συµφωνήσουν σε έναν οµοιόµορφο 

τρόπο ανάπτυξής τους. 

 Οι Eggen & Kauchak αναφέρουν ότι οι πρώτες τρεις ενέργειες για την 

κατασκευή του οργανωτή είναι: Πρώτον, ο προσδιορισµός των στόχων των 

µαθησιακών εµπειριών, δεύτερον, ο προσδιορισµός του περιεχοµένου του προς 

µάθηση υλικού, τρίτον, η δηµιουργία µιας προκαταρκτικής ιεραρχικής δοµής 

(αργότερα ονοµάστηκε γνωστικός χάρτης) της διδακτέας ύλης. Ο προεισαγωγικός 

γνωστικός χάρτης θα πρέπει να δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη 

συσχέτιση των εννοιών και να περιέχει τα κατάλληλα µέσα ένταξης βασισµένα στην 

ενστικτώδη αξιολόγηση της γνωστικής δοµής των µαθητών από τους διδάσκοντες 

(Eggen & Kauchak, 1979:270-277). 

           Το τέταρτο στοιχείο που χρειάζεται κατά τη δόµηση του οργανωτή είναι µια 

σαφής αξιολόγηση της γνωστικής δοµής των µαθητών. Αυτή η αξιολόγηση µπορεί 

να διαµορφωθεί αν χρησιµοποιηθούν κάποια προκαταρτικά τεστ (pretest), 

συνεντεύξεις ή ερωτηµατολόγια. Για τους έµπειρους δασκάλους, κατά τον Piaget, η 

έρευνα θα µπορούσε να διεξαχθεί από µια ανάλυση των λαθών τα οποία οι 

προηγούµενοι µαθητές έκαναν στην προσπάθεια τους να µάθουν τέλεια τη 

διδαχθείσα ύλη (Gage & Berliner, 1975:378). 

Το πέµπτο στοιχείο κατά τη δόµηση του οργανωτή είναι η τροποποίηση του 

προεισαγωγικού γνωστικού χάρτη (εάν είναι απαραίτητο) και η επιλογή του 

κατάλληλου µέσου ένταξης σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αξιολόγησης της 

γνωστικής δοµής. Η αξιολόγηση µπορεί να αποκαλύψει εάν ο δάσκαλος 

υπερεκτίµησε ή υποεκτίµησε τις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών έτσι ώστε ο 

οργανωτής να µπορεί να περιέχει ένα διευρυµένο ή περιορισµένο γνωστικό χάρτη. Η 

αξιολόγηση µπορεί, τέλος, να αποκαλύψει ότι κάποιες προϋπάρχουσες γνώσεις των 

µαθητών είναι παρεµφερείς αλλά ουσιαστικά διαφορετικές από εκείνες του 

µαθησιακού υλικού. Η αξιολόγηση µπορεί, τέλος, να αποκαλύψει ορισµένα φυσικά 

µέσα ένταξης για το µαθησιακό υλικό. 
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Το έκτο βήµα είναι ο καθορισµός του τύπου του οργανωτή που θα 

χρησιµοποιηθεί (επεξηγηµατικός ή συγκριτικός) και ο ακριβής σκοπός του, υπό το 

φως της γνωστικής αξιολόγησης. 

Το έβδοµο βήµα είναι η πραγµατική καταγραφή του οργανωτή. Ο Ausubel 

διατύπωσε σαφώς τρεις αρχές για την κατασκευή ενός οργανωτή: 

• Πρώτον, ο οργανωτής πρέπει να µαθαίνεται και να εκφράζεται µε γνωστούς 

όρους.  

• ∆εύτερον, οι αρχές της προοδευτικής διαφοροποίησης και της οργανικής 

ένταξης πρέπει να κατευθύνουν το διδάσκοντα κατά τη δόµηση ενός 

οργανωτή.  

• Τρίτον, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι κατάλληλες αναλογίες και εικόνες 

(Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:368). 

 

Προοδευτική διαφοροποίηση (progressive differentiation) σηµαίνει ότι: "οι 

πιο γενικές και περιεκτικές έννοιες του θέµατος να παρουσιάζονται πρώτες, 

ακολουθούµενες από τις λιγότερο γενικές και πιο λεπτοµερείς" (Joyce, Weil & 

Calhoun, 2004:193). Η οργάνωση του περιεχοµένου ενός ιδιαίτερου θέµατος στο 

µυαλό ενός ατόµου συνίσταται από µια ιεραρχική δοµή. Οι περισσότερο περιεκτικές 

ιδέες καταλαµβάνουν µια θέση στην κορυφή αυτής της δοµής και εντάσσουν 

σταδιακά τις λιγότερο περιεκτικές και πιo έντονα διαφοροποιηµένες προτάσεις, 

έννοιες και πραγµατικά στοιχεία (Novak, 1998). Η προοδευτική διαφοροποίηση 

βοηθά στην ένταξη νέων µαθησιακών στοιχείων στην ιεραρχική δοµή καθώς 

συνδέονται οι συγκεκριµένες και απλές έννοιες µε τις γενικότερες έννοιες του 

επόµενου υψηλότερου επιπέδου και έτσι συντελείται η νοηµατική µάθηση 

(Ματσαγγούρας, 2002:394). Τελικά, σκοπός της προοδευτικής διαφοροποίησης 

είναι να διευκολύνει µε την ανάλυση τη διαδικασία συσχέτισης και ταυτοχρόνως τη 

δοµή και οργάνωση στη διδακτική ενότητα. Γι’ αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της 

διδακτικής στρατηγικής µε τους προοργανωτές (Κολιάδης, 1997; Ματσαγγούρας, 

2002:395). 

           Οργανική ένταξη (integrative reconciliation) σηµαίνει ότι οι νέες έννοιες 

πρέπει να συσχετίζονται συνειδητά µε το ήδη γνωστό υλικό. Συνεπώς, ο διδάσκων 

πρέπει να φροντίσει να οργανώσει τη διδακτέα ύλη έτσι ώστε ό,τι πρόκειται να 
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µαθευτεί να σχετίζεται µε ό,τι µαθεύτηκε προηγουµένως (Joyce, Weil & Calhoun, 

2004:193; Novak, 1998). Τη διαδικασία αυτή τη διεκπεραιώνει ένας οργανωτής ο 

οποίος πρέπει πρώτα να σκιαγραφεί καθαρά, µε ακρίβεια και σαφήνεια τις κύριες 

οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στις νέες ενταγµένες έννοιες και αρχές που πρέπει 

να µαθευτούν αφενός, και στις όµοιες εδραιωµένες έννοιες στη γνωστική δοµή 

αφετέρου (DaRos, & Onwuegbuzie, 1999). "Σε κάθε περίπτωση, η αυξηµένη 

διακριτότητα των νέων εµπεδωµένων εννοιών θα δώσει τη δυνατότητα στο µαθητή 

να αντιληφθεί τις πιο λεπτοµερείς έννοιες και πληροφορίες από το µαθησιακό 

κείµενο µε τις λιγότερες ασάφειες και τις λιγότερες παρανοήσεις και 

παρερµηνείες…." (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978:194-195). Έτσι, η µάθηση 

παύει να είναι µηχανική και αποσπασµατική και µετατρέπεται σε µια ενεργητική 

διαδικασία οργανικής ενσωµάτωσης των νέων γνώσεων στις προϋπάρχουσες. Τέλος, 

η οργανική ένταξη διευκολύνεται µε ερωτήσεις συσχέτισης των εννοιών του 

οργανωτή είτε µε τις παράλληλες ή συνδυαστικές έννοιες (οριζόντια συσχέτιση) είτε 

µε τις υπάλληλες και υπερκείµενες έννοιες (κάθετη συσχέτιση) (Ματσαγγούρας, 

2002:395). 

            Οι West, Farmer & Wolff (1991:116) όπως αναφέρονται στην Mahar, (1992) 

απαριθµούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του οργανωτή ως εξής:  

1. είναι ένα συνοπτικό (συνήθως µια παράγραφος), αφαιρετικό κείµενο που 

παρουσιάζεται µε γραπτή ή προφορική µορφή πριν από ένα µάθηµα ή µια 

ενότητα προς διδασκαλία,  

2. είναι µια γέφυρα που συνδέει τις νέες πληροφορίες µε κάτι ήδη γνωστό 

(έµφαση στη σύνδεση µεταξύ παλαιάς και νέας γνώσης),  

3. είναι µια εισαγωγή σε ένα νέο µάθηµα, µια ενότητα, ή µια σειρά µαθηµάτων,  

4. είναι ένα αφαιρετικό και συνοπτικό περίγραµµα των νέων πληροφοριών 

παράλληλα µε µια επαναδιατύπωση της προγενέστερης γνώσης,  

5. είναι µια δοµή για τις νέες πληροφορίες,  

6. είναι η ενθάρρυνση των σπουδαστών να µεταφέρουν ή να εφαρµόσουν 

πληροφορίες ή δεδοµένα, 

7. περιέχει µια σηµαντική έννοια υψηλού νοητικού επιπέδου.  
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Οι Joyce, Weil & Calhoun περιλαµβάνουν τρεις φάσεις στη διδασκαλία µε 

τον προοργανωτή. Στην πρώτη φάση, γνωστοποιούνται οι στόχοι του µαθήµατος και 

παρουσιάζεται ο προοργανωτής: 

α) προσδιορίζοντας τις ιδιότητές του,  

β) δίνοντας κάποια παραδείγµατα, 

γ) παρέχοντας το πλαίσιο, και  

δ) µε την επανάληψη.  

Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια για να παρακινηθεί συνειδητά η σχετική γνώση 

και εµπειρία. Στη δεύτερη φάση παρουσιάζεται ο µαθησιακός στόχος ή το υλικό, και 

στην τρίτη φάση ενισχύεται η γνωστική οργάνωση του µαθητή µε τη χρησιµοποίηση 

των αρχών της οργανικής ένταξης, µε την προώθηση της ενεργητικής προσληπτικής 

µάθησης κ.λ.π. (Joyce, Weil & Calhoun, 2004:196). Ο Ausubel εγκωµίασε τους 

Joyce & Weil διότι δεν είχαν "καµιά δυσκολία να καταστήσουν λειτουργική τη 

διάκριση µεταξύ των επεξηγηµατικών και συγκριτικών προοργανωτών σε σχέση µε 

τις διδασκόµενες έννοιες" (Ausubel, 1978: 252).  

            Ο Mayer περιέγραψε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του προοργανωτή ως 

σύντοµο σύνολο λεκτικών ή οπτικών πληροφοριών που παρουσιάζονται πριν από τη 

µάθηση µιας µεγαλύτερης ποσότητας νέων πληροφοριών. Ο προοργανωτής, σε 

αυτήν την περίπτωση, δεν περιέχει κανένα συγκεκριµένο στοιχείο από τις 

πληροφορίες προς µάθηση, αλλά παρέχει τα µέσα για τη δηµιουργία λογικών 

συνδέσεων µεταξύ των στοιχείων που αποτελούν τις νέες πληροφορίες και 

επηρεάζει τις διαδικασίες κωδικοποίησης που γίνονται από τους µαθητές (Mayer 

1979α: 382).  

  Βασισµένος στις πειραµατικές έρευνες, που έγιναν µε προοργανωτές, ο 

Kozlow κάνει διάφορες προτάσεις που αφορούν τη δόµηση ενός προοργανωτή οι 

οποίες περιλαµβάνουν τα εξής:  

1) Ο οργανωτής πρέπει να περιέχει µια κεντρική έννοια.  

2) Πριν τη δόµηση ενός οργανωτή πρέπει να φτιαχτεί ένας "εννοιολογικός 

χάρτης" (µορφής πυραµίδας ή δένδρου) για να δείχνει τις σχέσεις 

ανάµεσα στις έννοιες και την ιεραρχία των εννοιών. 

3) Η χρήση ενός υποδείγµατος γενίκευσης πρέπει να ακολουθείται από ένα 

παράδειγµα και µετά θα πρέπει να γίνει επαναδιατύπωση της γενίκευσης.  
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4) Στους οργανωτές µπορούν να ενσωµατωθούν και εικόνες ή σχήµατα 

(Kozlow, 1978:378). 

 Οι Lenz κ.ά. (1987) ανέπτυξαν ένα εγχειρίδιο που δίνει τις οδηγίες για την 

κατασκευή των προοργανωτών σε συγκεκριµένα περιεχόµενα. Επιπλέον, δίδαξαν σε 

εργαστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια, δασκάλους που ήθελαν να µάθουν πως 

κατασκευάζονται και πως χρησιµοποιούνται οι προοργανωτές στο µάθηµα. Τέλος 

πραγµατοποίησαν πειραµατικές µελέτες για να εξετάσουν την εργασία τους. 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα βήµατα µε τα συστατικά για την ανάπτυξη 

αποτελεσµατικών προοργανωτών  από τους Lenz και Alley (1987). 

 

• Βήµα  1: Ενηµερώστε τους µαθητές για τους σκοπούς των προοργανωτών. 

α.   αναγγείλετε τον προοργανωτή. 

β.   διατυπώστε τα οφέλη του προοργανωτή 

γ.   προτείνετε τους µαθητές να κρατούν σηµειώσεις τους προοργανωτές 

• Βήµα  2: Προσδιορίστε τα θέµατα των µαθησιακών δραστηριοτήτων  

α.   προσδιορίστε σηµαντικά θέµατα ή  δράσεις 

β.   προσδιορίστε τα επιµέρους θέµατα ή τα µέρη από τις δραστηριότητες. 

• Βήµα  3: ∆ώστε ένα οργανωτικό πλαίσιο  

α. παρουσιάστε ένα περίγραµµα, έναν πίνακα, ή µία αφήγηση του 

περιεχοµένου του µαθήµατος  

• Βήµα  4: ∆ιευκρινίστε τις ενέργειες που γίνονται ως φυσικές παράµετροι του 

µαθήµατος. 

α.   διατυπώστε τις ενέργειες  που θα αναληφθούν από τους διδάσκοντες 

β.   διατυπώστε τις ενέργειες που θα αναληφθούν από τους σπουδαστές  

• Βήµα  5: Παρέχετε τις βασικές πληροφορίες για γνωστικό υπόβαθρο. 

α.   συνδέστε το θέµα µε το µάθηµα ή το προηγούµενο µάθηµα  

β.   συνδέστε το θέµα µε τις νέες πληροφορίες  

• Βήµα  6: ∆ιατυπώστε τις έννοιες που είναι για µάθηση 

α.   διατυπώστε συγκεκριµένες έννοιες / ιδέες από το µάθηµα  

β. διατυπώστε γενικές έννοιες / ιδέες πέρα από το περιεχόµενο του 

µαθήµατος. 

• Βήµα  7: ∆ιευκρινίστε τις έννοιες που είναι για µάθηση 
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α.   διευκρινίστε µε παραδείγµατα  

β.   διευκρινίστε χωρίς παραδείγµατα  

γ.   προειδοποιήστε τους µαθητές για πιθανές παρανοήσεις  

• Βήµα  8: Παρακινήστε τους µαθητές δια µέσου της λογικής  

α.   επισηµάνετε τη σχετικότητα στους µαθητές  

β.   να είστε συγκεκριµένοι, σύντοµοι, προσωπικοί και πειστικοί. 

• Βήµα  9: Εισάγετε ή επαναλάβετε το λεξιλόγιο ή τους νέους όρους 

α.   προσδιορίστε τους νέους όρους και ορίστε τους 

β.   επαναλάβετε τους δύσκολους όρους και ορίστε τους  

• Βήµα 10: ∆ιατυπώστε τα γενικά επιθυµητά αποτελέσµατα εξαιτίας της 

συµµετοχής τους 

α.   διατυπώστε τους αντικειµενικούς στόχους της διδασκαλίας / µάθησης  

β.  συσχετίστε τα αποτελέσµατα µε την επίδοση στο τεστ (Lenz, Alley & 

Schumaker, 1987:53). 

 

       Τέλος, η κατασκευή ενός οργανωτή, κατά την Bricker, περιλαµβάνει: 

1) ανάλυση των υλικών µάθησης, 

2) χαρτογράφηση των γνωστικών δοµών των αρχαρίων,  

3) καθορισµό των χαρακτηριστικών του προοργανωτή,  

4) εκτίµηση της δυνατότητας ανάγνωσης του προοργανωτή,  

5) έλεγχο της δυνατότητας κατανόησης του προοργανωτή,   

6) αξιολόγηση του χρόνου µελέτης του προοργανωτή,  

7) αξιολόγηση της καταλληλότητας του προοργανωτή και  

8) αναθεώρηση του προοργανωτή (Shiou & Lehman, 2001:147). 

Οι προτάσεις αυτές των ερευνητών για την κατασκευή και εφαρµογή των 

προοργανωτών και ειδικά για όσες ενέργειες υπήρχε ταύτιση απόψεων, 

µελετήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάπτυξη του προοργανωτή για τις 

ανάγκες των πειραµατικών µεταχειρίσεων της παρούσας έρευνας. 

 

2.4.3.6   Τρόποι παρουσίασης των προοργανωτών  

Μετά από την αρχική παρουσίαση των προοργανωτών από τον Ausubel, 

πολλοί ειδικοί της παιδαγωγικής ψυχολογίας και θεωρητικοί ασχολήθηκαν 
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διεξοδικά µε τη στρατηγική των οργανωτών και προσθέσανε τις παραλλαγές τους. 

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών, οι ερευνητές πειραµατίστηκαν µε 

πολλές παραλλαγές ενώ διατήρησαν τον αρχικό σκοπό του για την προώθηση της 

νοηµατικής µάθησης, σύµφωνα µε τη γνωστική θεωρητική τάση της εποχής. 

          Από τη δεκαετία του ‘70, πάνω από είκοσι διαφορετικές παραλλαγές του 

αρχικού προοργανωτή του Ausubel θα µπορούσαν να καθοριστούν λειτουργικά και 

να µελετηθούν για την αποτελεσµατικότητά τους στη µάθηση (Baker, 1977; 

Dunston, 1992). Ακολουθούν οι περιγραφές µερικών από τα συνηθέστερα 

αναγνωρισµένα πρότυπα.  

          Ο όρος "δοµηµένη επισκόπηση" (structured overview), που ήταν ο πρώτος σε 

χρήση µετά από τον αρχικό προοργανωτή, διατυπώθηκε σύµφωνα µε τον Kember, 

για πρώτη φορά από τον Barron (1969) (Kember, 1991:297). Αυτή η παραλλαγή 

αντικατέστησε την αρχική οργανωτική εισαγωγή του Ausubel µε µια µορφή 

περίληψης. Ο σκοπός της σύνδεσης των νέων πληροφοριών µε τις παλαιές, καθώς 

επίσης και η παρουσίαση πριν από το υλικό µάθησης, δεν άλλαξε από τον αρχικό 

οργανωτή του Ausubel. Ο σκοπός της ιεραρχικά οργανωµένης γνώσης για την 

προώθηση της νοηµατικής µάθησης παρέµεινε, επίσης, σταθερός (ό.π.: 297).  

          Ο "γραφικός οργανωτής" (graphic organizer) ή διαγραµµατική δοµηµένη 

επισκόπηση,  δηµιουργήθηκε ως παραλλαγή του οργανωτή του Ausubel, αλλά είναι 

άµεσος απόγονος της δοµηµένης επισκόπησης και εισήχθη από τους Estes, Mills, & 

Barron (1969) ως "...µια οπτική και λεκτική παρουσίαση των βασικών λέξεων ενός 

στόχου µάθησης σε σχέση µε πιο περιεκτικές ή ενταξιακές έννοιες λέξεων που 

έχουν µαθευτεί προηγουµένως από το µαθητή" (όπως αναφέρεται στην White, 

1998:10). Η αρχική του δοµή εστίασε στις απλές λέξεις και έµοιαζε µε ένα 

διάγραµµα δένδρου. Ο σκοπός ήταν να τακτοποιηθούν και να συνδεθούν οι βασικοί 

όροι από ένα κείµενο µε ένα τρόπο που θα ενεργοποιούσε την προγενέστερη γνώση 

των σπουδαστών (Dunston, 1992). Σύµφωνα µε τους Barron (1969) και Earle (1969) 

όπως αναφέρει ο Robinson (1998), µέχρι εκείνο το χρονικό σηµείο, οι οργανωτές, οι 

δοµηµένες επισκοπήσεις και οι γραφικοί οργανωτές περιορίστηκαν σε 

προαναγνωστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθοδηγούµενες από τους 

διδάσκοντες. Παρόλα αυτά, η ιδέα της οργάνωσης της γνώσης και της ενσωµάτωσης 
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της, στις προηγουµένως αποκτηµένες πληροφορίες για να προωθήσει τη νοηµατική 

µάθηση συνέχισε να είναι ο κύριος σκοπός. 

          Με τη δηµοσίευση του βιβλίου τους, Learning How to Learn, οι Novak και 

Gowin (1984) έδωσαν το στίγµα τους στην ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής µε το 

σχεδιασµό της δικής τους εκδοχής των οπτικών παρουσιάσεων, γνωστών ως 

"εννοιολογικοί χάρτες" (concept maps). Αυτή η εκδοχή πρόσθεσε το 

χαρακτηριστικό γνώρισµα των συνδέσεων µε τίτλους µεταξύ των εννοιών 

προκειµένου να προσδιοριστούν οι συγκεκριµένες σχέσεις. Επέκτειναν το σκοπό 

των οπτικών παρουσιάσεων όχι µόνο για να καταστήσουν τη µάθηση ευκολότερη 

και απλούστερη µέσω της σύνδεσης µε την προγενέστερη γνώση, αλλά και για να 

είναι ο καταλύτης για ένα διαφορετικό τύπο νοηµατικής µάθησης. Ήταν ένα βήµα 

µακρύτερα από την παραδοσιακή συµπεριφοριστική ψυχολογία και προς τη δόµηση 

της γνώσης µέσω της εµπειρικής µάθησης. Αυτή η ιδέα της διασφάλισης της 

"νοηµατικής" µάθησης, αν και παρουσιάζεται στην αρχική εργασία του Ausubel, 

υπογραµµίστηκε πολύ πιο έντονα και παρουσιάστηκε ως πρωταρχική από τους 

Novak και Gowin (1984).  

          Όπως αναφέρει ο Watson (2005), οι Heimlich και Pittelman (1986) 

περιγράφουν µια άλλη παραλλαγή οπτικών παρουσιάσεων, που εισήχθη γι’ αυτήν 

την περίοδο και ονοµάστηκε "σηµασιολογική χαρτογράφηση" (semantic mapping). 

Η παραλλαγή αυτή έγινε, επίσης, δηµοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 

χρησιµοποιώντας µια οπτική επίδειξη που παρουσιάζει τις γενικές πληροφορίες στο 

κέντρο και τις συγκεκριµένες λεπτοµέρειες ακτινωτά προς τα έξω σε όλες τις 

κατευθύνσεις. Εστίαζε στην ανάγνωση του περιεχοµένου, την κατανόηση των 

λέξεων αλλά και τις περιγραφές των ενοτήτων του περιεχοµένου. 

           Επιπλέον, ο οργανωτής θα µπορούσε να πάρει τη µορφή µιας εισαγωγικής 

διατύπωσης για το περιεχόµενο ενός µαθήµατος ή µιας διαδικασίας ανάγνωσης ενός 

κειµένου που ακολουθείται από την υποβολή ερωτήσεων κλειδιών προς τους 

µαθητές, ώστε να εξετασθεί κατά πόσο αντιλαµβάνονται τα καθορισµένα κείµενα ή 

να ελεγχθεί ο βαθµός συµµετοχής τους στο µάθηµα. Οι ερωτήσεις αυτές, 

υποστήριξε ο Peterson (1983), µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπτύξουν 

τον αντικειµενικό στόχο του µαθήµατος και παράλληλα να οργανώσουν το υλικό 

που διαβάζουν ή ακούνε. 
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         Πολλοί ερευνητές άρχισαν να πειραµατίζονται χρησιµοποιώντας ένα από αυτά 

τα πρότυπα στα διάφορα σηµεία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και όχι µόνο 

πριν απ’ αυτή τη διδασκαλία (Dunston, 1992). Οι Barron & Stone (1974) πρότειναν 

τη χρήση των οργανωτών µετά τη διδασκαλία (Robinson, 1998). Οι Novak και 

Gowin (1984) έδωσαν τις κατευθύνσεις για να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 

αξιολόγησης µετά τη µάθηση. Οι Heimlich & Pittelman (1986) δίδαξαν τους 

δασκάλους πώς να χρησιµοποιήσουν τη σηµασιολογική χαρτογράφηση µε σκοπό να 

βοηθήσουν τους σπουδαστές να µελετούν αποτελεσµατικότερα και διάφοροι άλλοι 

προσάρµοσαν αυτά τα σχήµατα για να χρησιµοποιηθούν είτε πριν από την 

ανάγνωση, είτε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, είτε µετά την ανάγνωση (Merkley 

& Jefferies, 2000).   

            Για µια χρονική περίοδο, προστέθηκαν τα γεωµετρικά σχήµατα 

(παραλληλόγραµµα, κύκλοι, κ.λ.π.) περιβάλλοντας τις µεµονωµένες έννοιες ή τους 

όρους κατά την παρουσίαση των οργανωτών. Οι δύο παραλλαγές που έχουν 

διατηρήσει τη δηµοτικότητά τους µέχρι σήµερα είναι ο εννοιολογικός χάρτης και ο 

γραφικός οργανωτής. Η κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη µπορεί να 

διαφοροποιηθεί ανάλογα µε την παρουσίαση των σχέσεων µεταξύ των εννοιών. Ο 

γραφικός οργανωτής έχει γίνει ένας όρος οµπρέλα και ενώ αρχικά αναπτύχθηκε µε 

συγκεκριµένο τρόπο για να βοηθήσει τους µαθητές στην ανάγνωση και την 

κατανόηση, προσαρµοσµένα µοντέλα αυτής της τεχνικής έχουν χρησιµοποιηθεί 

σχεδόν σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Watson, 2005). Ο τοµέας της 

παιδαγωγικής επιστήµης έχει εµπλακεί σε εκτενή πειραµατισµό για αρκετές 

δεκαετίες σχεδόν σε όλες τις θεµατικές περιοχές των επιστηµών (Guastello, Beasley 

& Sinatra, 2000; Heinze-Fry & Novak, 1990; Roth, 1994; Romance & Vitale, 1999). 

           Τα διάφορα παρεµφερή εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, µετά την εµφάνιση 

του αρχικού οργανωτή του Ausubel µε τη µορφή κειµένου, συνεχίζουν να ενισχύουν 

τη νοηµατική µάθηση για τους δύο λόγους που καθόρισε αρχικά. Ουσιαστικά, κάθε 

µελέτη ή άρθρο που γράφεται γι’ αυτό το θέµα όχι µόνο αναφέρει, αλλά και 

υπογραµµίζει τον αρχικό στόχο στη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε τύπου οργανωτή 

ως  βοήθεια των µαθητών για να συνδέσουν τις νέες έννοιες µε την προγενέστερη 

γνώση και να ενσωµατώσουν όλες τις πληροφορίες στις οργανωµένες δοµές. Με 

τους Novak και Gowin (1984) να θέτουν τον όρο "νοηµατική µάθηση" στην πρώτη 
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γραµµή, ο κύριος στόχος όλων των µορφών οργανωτών συνέχισε να είναι ο 

καταλύτης γι’ αυτόν τον τύπο κατανόησης σε αντιδιαστολή µε τη µηχανική µάθηση 

(Clarke, 1991; Cliburn, 1990; Heinze-Fry & Novak, 1990; Romance & Vitale, 

1999). Έχοντας τον όρο αυτό ως βάση όλης της έρευνας των οργανωτών, πολλοί 

ερευνητές συνέχισαν να επικεντρώνονται στη δεύτερη πρόθεση του Ausubel: µια 

σύγκριση των εννοιών για να διαλυθούν οι προγενέστερες παρερµηνείες και να 

δηµιουργηθεί χώρος για τις νεότερες, πιο ακριβείς πληροφορίες. Οι Hewson & 

Hewson (1983), καθώς επίσης και οι Sungur, Tekkaya, & Geban (2001), έστρεψαν 

της έρευνές τους σε αυτήν την κατεύθυνση (Watson, 2005). 

           Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι όλο και περισσότερο, οι οργανωτές 

παρουσιάζονται σχηµατικά. Οι διαγραµµατικές αυτές αναπαραστάσεις των βασικών 

λέξεων µιας ενότητας δείχνουν τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών που αναπαρίστανται 

από εκείνες τις λέξεις (Robinson, 1998) µέσα σε ένα οργανωµένο πλαίσιο 

(Ματσαγγούρας, 2002:557).  
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΕΙ∆ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

2. 5     Εισαγωγή 

           Μετά την περιγραφή της θεωρίας µάθησης του Ausubel και τον ορισµό του 

προοργανωτή, ακολουθεί η ενότητα η οποία περιλαµβάνει µια περιεκτική και 

εκτεταµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του προοργανωτή. Κατ’ αρχήν, 

εξηγούνται η στρατηγική και ο σκοπός της ανασκόπησης. Κατόπιν, καταγράφονται 

οι αρχικές ερευνητικές µελέτες του Ausubel και των συνεργατών του, που 

ακολουθούνται από τις κριτικές απαντήσεις, τις ανασκοπήσεις, τις µετα-αναλύσεις 

των ερευνών, τις µελέτες και τις διδακτορικές διατριβές σε ζητήµατα εφαρµογής της 

θεωρίας και αποτελεσµατικότητας του προοργανωτή. Τέλος, παρουσιάζονται τα 

συµπεράσµατα βασισµένα σ’ αυτήν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

 

2.6     Σκοπός και στρατηγική της ανασκόπησης 

           Έγινε αναζήτηση της βιβλιογραφίας που εξετάζει τους προοργανωτές  

προκειµένου να αναλυθούν οι προηγούµενες και οι παρούσες αξιολογήσεις από τη 

χρησιµοποίηση αυτού του µοντέλου ως εισαγωγικό σχήµα πριν τη διδασκαλία. Ο 

στόχος ήταν να παρασχεθεί µια περιεκτική βάση δεδοµένων για τον προοργανωτή 

ως παιδαγωγικό εργαλείο και ως τεχνική διδασκαλίας. Η αναζήτηση επικεντρώθηκε 

στον εντοπισµό των µελετών και των αναφορών των οργανωτών, αφότου έχουν 

παρουσιαστεί από τον Ausubel, µε κριτήριο: α) την εφαρµογή προοργανωτή στην 

πειραµατική οµάδα αλλά και τη χρήση µιας άλλης εισαγωγής από την οµάδα 

ελέγχου, ως ελάχιστη προϋπόθεση σύµφωνα µε τον Ausubel (Ausubel, 2000) και β) 

την ύπαρξη επαρκών στατιστικών δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκαν δε οι ακόλουθοι 

τρόποι αναζήτησης: α) µελέτη των διαθέσιµων στοιχείων και των εργασιών στα 

κεφάλαια σχετικά µε τον προοργανωτή από το σύγγραµµα του Ausubel: The 

Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View (2000), από το κλασικό 

παιδαγωγικό (Callison, 2000) βιβλίο των Joyce, Weil & Calhoun: Models of 

Teaching, 6th Edition, (2004), από το βιβλίο του Ματσαγγούρα: Στρατηγικές 

∆ιδασκαλίας. Θεωρία και Πράξη της ∆ιδασκαλίας τ. Β΄, 5η Έκδοση, (2002), και από 

το βιβλίο των Ausubel, Novak & Hanesian: Educational Psychology: A Cognitive 
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View, (1978) β) αναζήτηση των αναφορών στα κείµενα που εξετάζουν το θέµα που 

ανασκοπήθηκε για τις µελέτες ή τις παρουσιάσεις των προοργανωτών, γ) αναζήτηση 

στοιχείων µέσω του διαδικτύου, δ) εξετάστηκε επίσης κάθε δηµοσιευµένο έγγραφο 

για τις παραποµπές της πρόσθετης βιβλιογραφίας των προοργανωτών. Τέλος, 

διεξήχθησαν χειρωνακτικές αναζητήσεις στα εκπαιδευτικά ερευνητικά περιοδικά 

των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών για να βρεθούν πρόσθετες δηµοσιεύσεις στο 

θέµα.  

          Τα κριτήρια για την αποδοχή των πειραµατικών υλικών που χρησιµοποιούνται 

σ’ αυτήν την ανασκόπηση ήταν τα ακόλουθα: α) διατριβές όπου γίνεται χρήση ενός 

γραπτού ή ενός προφορικού προοργανωτή πρωταρχικά σε τάξεις δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και πριν από την παρουσίαση του µαθησιακού υλικού. Εµπειρικά και 

µη-εµπειρικά άρθρα σε βιβλία, περιοδικά, παρουσιάσεις συνεδρίων, µελέτες, 

εκθέσεις. Επίσης, έγιναν αποδεκτά όλα όσα περιείχαν οικονοµικά µαθήµατα ως 

µαθησιακό υλικό ανεξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης, β) µετα-αναλύσεις που 

παρέχουν πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα µετά τη χρήση των 

προοργανωτών, και γ) αναφορές όπου οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι η εργασία 

τους βασίστηκε επακριβώς στην περιγραφή του Ausubel για τον προοργανωτή και 

τις πειραµατικές συνθήκες που προέτρεπε να τηρηθούν, όπως π.χ. η ύπαρξη οµάδας 

ελέγχου µε εικονικό οργανωτή, ενώ δεν περιλήφθηκαν εργασίες που 

επικεντρώθηκαν σε άλλα θέµατα και χρησιµοποίησαν τον προοργανωτή ως µία, 

µεταξύ πολλών άλλων, µεταβλητή.  

           Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτών των κριτηρίων οδήγησαν σε µια 

ανασκόπηση µεγάλου αριθµού βιβλίων και επιστηµονικών εγγράφων. Οι 

πειραµατικές έρευνες ήταν πολλές, ενώ υπάρχουν οκτώ βιβλιογραφικές 

ανασκοπήσεις και έξι µελέτες µετα-αναλύσεων βασισµένες στα δείγµατα των 

πειραµατικών ερευνών που διενεργήθηκαν µέχρι το χρόνο συγγραφής της 

τελευταίας από αυτές, δηλαδή πριν από το 1992. Καταγράφηκαν και ταξινοµήθηκαν 

οι διαπιστώσεις, τα συµπεράσµατα και τα προβλήµατα. Τέλος γίνεται συσχέτιση των 

πειραµατικών συνθηκών µε την παρούσα έρευνα. 
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2.7     Οι αρχικές έρευνες µε τους προοργανωτές  

   Μετά από την ανάπτυξη και δηµοσίευση της θεωρίας ένταξης ή αφοµοίωσης 

της νοηµατικής προσληπτικής µάθησης από τον Ausubel και της έννοιας του 

προοργανωτή, αυτός και οι συνεργάτες του δηµοσίευσαν µια σειρά µελετών και 

εκθέσεων βασισµένων στη δική του θεωρία. Ανέπτυξαν τους προοργανωτές και τους 

χρησιµοποίησαν στις µελέτες όπου περιέλαβαν στις πειραµατικές µεταχειρίσεις και 

οµάδες ελέγχου. Προέκυψαν δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως µέτρα 

σύγκρισης στην ανάλυση των αποτελεσµάτων µεταγενέστερων µελετών. Οι αρχικές 

εργασίες παρείχαν µιαν εµπειρική και θεωρητική βάση για να αξιολογηθεί η έρευνα 

περί της αποτελεσµατικότητας του προοργανωτή στη µάθηση και τη διατήρηση των 

πληροφοριών. Οι τύποι µελετών που πραγµατοποιήθηκαν από τους παραπάνω 

ερευνητές απεικονίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

    Στην πρώτη του έρευνα ο Ausubel (1960) έδωσε σε 120 προπτυχιακούς 

σπουδαστές του πανεπιστηµίου του Illinois στο Urbana-Champaign ένα ειδικά 

προετοιµασµένο κείµενο 2.500 λέξεων που εξετάζει τις µεταλλουργικές ιδιότητες 

του καθαρού χάλυβα. Πριν από την ανάγνωση του κειµένου, σε µια οµάδα ελέγχου 

δόθηκε ένα εισαγωγικό κείµενο που περιείχε ένα συνοπτικό ιστορικό περίγραµµα 

του υλικού αυτού. Στην πειραµατική οµάδα δόθηκε ένας προοργανωτής που περιείχε 

βασικές πληροφορίες για το εν λόγω κείµενο σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, 

γενικότητας, και περιεκτικότητας από ό,τι το ίδιο το κείµενο. Ο προοργανωτής είχε 

ως σκοπό να λειτουργήσει σαν µια εστία αναφοράς στο προς ανάγνωση υλικό και να 

το συνδέσει µε τις υπάρχουσες γνωστικές δοµές. Τα αποτελέσµατα της µελέτης 

έδειξαν ότι ο προοργανωτής είχε µια σηµαντική θετική επίδραση στη µάθηση και τη 

διατήρηση των εννοιών κι αυτό συνέβη επειδή βοήθησε τους µαθητές να εστιάσουν 

στο νέο υλικό και, µε αυτόν τον τρόπο, να αυξήσουν τη νοηµατικότητα κατά τη 

µάθηση, η οποία στη συνέχεια παρείχε σηµεία σύνδεσης µε την ύλη προς µάθηση.  

    Οι Ausubel & Fitzgerald (1961) έδωσαν σε 155 προπτυχιακούς σπουδαστές 

του πανεπιστήµιου του Illinois να διαβάσουν ένα κείµενο 2.500 λέξεων µε θέµατα: 

τις βουδιστικές αντιλήψεις για το Θεό, την αθανασία, την ψυχή, την πίστη, τη 

σωτηρία, την ηθική και την ευθύνη. Οι έννοιες παρουσιάστηκαν µε ιδιαίτερες 

λεπτοµέρειες. Τρεις τύποι εισαγωγικών κειµένων χρησιµοποιήθηκαν ως 

προοργανωτές: ένας συγκριτικός προοργανωτής, ένας επεξηγηµατικός 
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προοργανωτής, και ένα ιστορικό πλαίσιο ως εικονικός προοργανωτής, κάθε ένα 

έκτασης περίπου 500 λέξεων. Η οµάδα που χρησιµοποίησε το συγκριτικό 

προοργανωτή είχε καλύτερη διατήρηση των εννοιών, µετά από διάστηµα τριών 

ηµερών, από τις άλλες δύο οµάδες. Μετά από δέκα ηµέρες, και η οµάδα του 

συγκριτικού και η οµάδα του επεξηγηµατικού προοργανωτή είχαν καλύτερη 

διατήρηση από την οµάδα ελέγχου που χρησιµοποίησε το ιστορικό πλαίσιο. Και οι 

δύο τύποι προοργανωτών αποδείχθηκαν ότι είχαν διευκολυντικά αποτελέσµατα στη 

διατήρηση του άγνωστου για τους µαθητές υλικού µάθησης δηλαδή δεν είχαν 

προγενέστερες γνώσεις για το γνωστικό αντικείµενο.  

 Οι Ausubel & Fitzgerald (1962), ένα χρόνο αργότερα, έδωσαν σε 143 

προπτυχιακούς σπουδαστές στο πανεπιστήµιο του Illinois να διαβάσουν δύο κείµενα 

που ήταν σχετικά µε την ενδοκρινολογία του εφήβου. Σε δύο περιπτώσεις, η 

πειραµατική οµάδα µελέτησε έναν επεξηγηµατικό προοργανωτή που παρείχε ένα 

οργανωτικό πλαίσιο για τα κείµενα. Η οµάδα ελέγχου µελέτησε επίσης, σε δύο 

περιπτώσεις, ένα εισαγωγικό κείµενο που εξετάζει την οµοιοµορφία και τη 

µεταβλητότητα µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών στις συµπεριφοριστικές 

πτυχές του εφήβου. Η µεταχείριση του ελέγχου δεν είχε οργανωτική εισαγωγή σε 

σχέση µε τα προς µάθηση κείµενα. Ο προοργανωτής παρείχε το εννοιολογικό µέσο 

σύνδεσης και διευκόλυνε τη µάθηση και τη διατήρηση του άγνωστου, για τους 

σπουδαστές, υλικού. Οι µαθητές µε περιορισµένη λεκτική ικανότητα φάνηκαν να 

ωφελούνται περισσότερο από τη χρήση του προοργανωτή από εκείνους µε τη 

µεγαλύτερη λεκτική ικανότητα. Οι προοργανωτές βοήθησαν τους µαθητές να 

χρησιµοποιήσουν το υπάρχον γνωστικό τους υπόβαθρο ώστε να κτίσουν και να 

οργανώσουν γνωστικά το νέο υλικό. Και στην περίπτωση αυτή οι ερευνητές 

προτίµησαν να δηµιουργήσουν γνωστικό υπόβαθρο µέσω του οργανωτή αφού οι 

σπουδαστές ασχολήθηκαν µε άγνωστο αντικείµενο.   

   Στην τρίτη έρευνά τους οι Fitzgerald & Ausubel (1963) ασχολήθηκαν µε την 

αποτελεσµατικότητα των οργανωτών στις επιδόσεις, όταν οι µαθητές είχαν στη 

γνωστική τους δοµή συγκεχυµένες ή αντίθετες απόψεις για ένα θέµα. Σε ένα λύκειο 

του Illinois µε 264 µαθητές δόθηκε ένα κείµενο που περιγράφει τα αίτια του 

Εµφυλίου Πολέµου στις Η.Π.Α το οποίο όµως γράφτηκε από την σκοπιά των 

Νοτίων. Πριν την ανάγνωση του µαθησιακού κειµένου η οµάδα ελέγχου διάβασε 
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µια εισαγωγή που αφορούσε την ιστορία των ερµηνειών που δόθηκαν για τα αίτια 

του Εµφυλίου Πολέµου, το οποίο όµως δεν περιείχε πραγµατικό υλικό όσον αφορά 

τις ίδιες τις ερµηνείες. Η πειραµατική οµάδα διάβασε ένα συγκριτικό προοργανωτή 

ο οποίος επισήµαινε τις κατ’ αρχήν διαφορές ανάµεσα στις απόψεις Βορείων και 

Νοτίων για τα αίτια του Εµφυλίου Πολέµου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ως γενική 

διαπίστωση ότι η παροχή ενός συγκριτικού προοργανωτή βελτιώνει σηµαντικά τη 

µάθηση και τη διατήρηση αµφιλεγόµενων θεµάτων. Το τεστ διατήρησης 

εφαρµόσθηκε µια εβδοµάδα µετά τη διδασκαλία της ενότητας και έδειξε τα θετικά 

αποτελέσµατα της χρήσης των προοργανωτών. Επίσης διαπίστωσαν ότι, αν και η 

σαφήνεια και η σταθερότητα της γνωστικής δοµής είναι σηµαντικοί παράγοντες για 

τη µάθηση και τη διατήρηση συγκεχυµένων εννοιών, η συλλογιστική ικανότητα των 

µαθητών συνδέεται λειτουργικά µόνο µε τη µάθηση και όχι µε τη διατήρηση των 

εννοιών. Και τέλος αναφέρουν ότι, οι περισσότερο ενηµερωµένοι µαθητές 

απέδωσαν καλύτερα από τους λιγότερο ενηµερωµένους µαθητές. Οι συνθήκες αυτής 

της έρευνας παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες µε τις συνθήκες της έρευνας που 

πραγµατοποιήσαµε.   

   Η τελευταία, από τις αρχικές, έρευνα του Ausubel και των συνεργατών του 

(Ausubel & Youssef 1963), έλεγξε την αποτελεσµατικότητα δύο συγκριτικών 

προοργανωτών στη νοηµατική µάθηση δύο διαδοχικών ενοτήτων µε θέµα το 

Βουδισµό σε 162 προπτυχιακούς φοιτητές στο τµήµα Ψυχολογίας του 

πανεπιστηµίου του Illinois. Οι Ausubel και Youssef βρήκαν ότι ένας συγκριτικός 

προοργανωτής διευκόλυνε τη νοηµατική µάθηση ενός κειµένου για το Βουδισµό, 

όταν συγκρίθηκε µε την επίδραση ενός εικονικού οργανωτή που ήταν µια ιστορική 

εισαγωγή. Ωστόσο, ένας δεύτερος προοργανωτής, δε διευκόλυνε τη νοηµατική 

µάθηση ενός δεύτερου κειµένου στο Zen Βουδισµό που ακολούθησε την πρώτη 

ενότητα. Οι Ausubel και Youssef αποφάνθηκαν ότι η αποτυχία να βρεθεί µια 

σηµαντική διαφορά στη δεύτερη ενότητα, αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή 

ακολούθησε αµέσως την πρώτη ενότητα που προηγήθηκε, µαθεύτηκε πρόσφατα, δεν 

εδραιώθηκε καλά και ξεχώριζε εύκολα από το νέο υλικό. 

    Εν κατακλείδι, οι πρώτες έρευνες στους προοργανωτές που έγιναν από τον 

Ausubel και τους συνεργάτες του έδειξαν ότι: 1) ένας ερµηνευτικός ή 

επεξηγηµατικός προοργανωτής διευκόλυνε τη νοηµατική µάθηση και διατήρηση 
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άγνωστου υλικού, 2) οι συγκριτικοί προοργανωτές βελτιώνουν τη νοηµατική 

µάθηση όταν το µαθησιακό υλικό είναι σχετικά γνωστό στους µαθητές, αυξάνοντας 

την διακριτότητα του νέου µαθησιακού υλικού από τις προϋπάρχουσες έννοιες, 3) 

όταν το µαθησιακό υλικό είναι σχετικά γνωστό, οι προοργανωτές ωφελούν 

διαφορετικά τους µαθητές µε περιορισµένες προγενέστερες γνώσεις απ’ ότι τους 

µαθητές µε τις προγενέστερες γνώσεις διότι, ακριβώς, αναπτύσσουν τη διακριτότητα 

του νέου υλικού από τις υπάρχουσες έννοιες και  4) οι συγκριτικοί προοργανωτές 

είναι πιο ωφέλιµοι από τους επεξηγηµατικούς, όταν το µαθησιακό υλικό είναι 

σχετικά γνωστό στους µαθητές (Martin 1980:30). 

 Τα συµπεράσµατα αυτά δηµιουργούν βάσιµες προσδοκίες ότι ο συγκριτικός 

προοργανωτής που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα θα διευκολύνει τη 

µάθηση και τη µακρόχρονη διατήρηση των οικονοµικών εννοιών για τις οποίες οι 

µαθητές έχουν µια διαµορφωµένη άποψη αρκετά παρεµφερή αλλά σαφώς 

διαφοροποιηµένη από την επιστηµονική της διάσταση. 

  Οι πρώτες αυτές έρευνες του Ausubel, καθώς επίσης και άλλες µελέτες του, 

οι οποίες χρησιµοποίησαν ως υποκείµενα µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

προπτυχιακούς φοιτητές, έχουν εξεταστεί αυστηρά και προκάλεσαν αντιπαραθέσεις 

όσον αφορά την αποτελεσµατικότητά τους. Οι διαφωνίες που προέκυψαν είχαν ως 

αποτέλεσµα να προκαλέσουν πολλούς ερευνητές στην αναζήτηση της αλήθειας για 

την επίδραση των προοργανωτών στη µάθηση και τη διατήρηση των γνώσεων. Έτσι 

στη βιβλιογραφία καταγράφεται µέχρι και σήµερα ένας τεράστιος αριθµός ερευνών  

για τον προοργανωτή οι οποίες στην πλειοψηφία τους συνηγορούν υπέρ της 

χρησιµότητας των προοργανωτών. 

 

2.8     Κυριότερες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας των προοργανωτών 

   Εξετάζονται οκτώ σηµαντικές ανασκοπήσεις της έρευνας των προοργανωτών,  

που έδωσαν στοιχεία και συµπεράσµατα, βασισµένες στην έρευνα όλων όσων 

προηγήθηκαν. Και οι οκτώ ανέφεραν κάποια εµπειρική υποστήριξη για τους 

προοργανωτές και προβληµατισµούς σχετικά µε την έλλειψη ενός λειτουργικού 

ορισµού. Οι περισσότερες, εντούτοις, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο 

προοργανωτής  µπορεί να διευκολύνει τη µάθηση υπό ορισµένους όρους και, 
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εποµένως, οι ερευνητικές στρατηγικές στην τεχνική αυτή πρέπει να βελτιωθούν 

προκειµένου να παράγουν αδιαµφισβήτητα συµπεράσµατα. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται περιληπτικά οι οκτώ ανασκοπήσεις της έρευνας των προοργανωτών 

που κυριάρχησαν στη διεθνή βιβλιογραφία, κατά τα πρώτα είκοσι χρόνια από την 

εµφάνιση της θεωρίας του Ausubel.

   Barnes & Clawson (1975). Η πρώτη εργασία ανασκόπησης 

πραγµατοποιήθηκε από τους Barnes και Clawson. Οι συγγραφείς παρήγαγαν µια 

έντονα επικριτική, αλλά αµφισβητούµενη από πολλούς, ανάλυση 32 µελετών, 

αρχίζοντας από το αδύνατο, κατ’ αυτούς, σηµείο της θεωρίας του Ausubel, το µη 

λειτουργικό ορισµό του οργανωτή και καταλήγοντας στην αποτελεσµατικότητά του. 

Το κυρίαρχο στοιχείο στην έρευνά τους είναι το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν: 

"η αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών δεν έχει καταξιωθεί" (1975:651). Γι’ 

αυτή τη διαπίστωση επικρίθηκαν έντονα από τον Ausubel και πολλούς άλλους 

ερευνητές. Σε δώδεκα από τις µελέτες ανέφεραν διευκολυντικά αποτελέσµατα των 

προοργανωτών στη µάθηση, ενώ οι άλλες είκοσι είχαν αρνητικά αποτελέσµατα. Οι 

Barnes και Clawson, περαιτέρω, ανέφεραν ότι οι σχεδιασµοί και οι στατιστικές 

διαδικασίες ήταν ανεπαρκείς σε µερικές µελέτες. Έκαναν δε τις ακόλουθες 

προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των πειραµάτων: α) να γίνεται τυχαίος 

προσδιορισµός των µαθητών για την ένταξή τους στις οµάδες ελέγχου και 

πειράµατος, β) να γίνεται έλεγχος της ικανότητας του προοργανωτή να 

διαφοροποιήσει τη γνωστική δοµή των µαθητών πριν την παρουσίαση του προς 

µάθηση υλικού και γ) να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες για την κατασκευή των 

τεστ (Barnes & Clawson, 1975:657). 

   Οι  Hartley & Davies (1976) ανασκόπησαν, σε πάνω από 30 µελέτες µεταξύ 

των ετών 1963 και 1975, τους διαφορετικούς ρόλους των οργανωτών, των 

επισκοπήσεων, των αντικειµενικών στόχων και των pretest. Τα αποτελέσµατα ήταν 

συγκεχυµένα. Αναφέρουν ότι η τάση έδειχνε να βοηθούνται περισσότερο οι 

σπουδαστές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε σύγκριση µε τις άλλες δύο κατώτερες 

βαθµίδες από τους  προοργανωτές. Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι σπουδαστές υψηλής 

ικανότητας και ωριµότητας βοηθήθηκαν περισσότερο από τους προοργανωτές. 

Κατέληξαν, πάντως, στο συµπέρασµα ότι οι οργανωτές  µπορούν να είναι τα 

αποτελεσµατικότερα µέσα για τη µάθηση της ύλης. Είναι δύσκολο να 
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κατασκευαστούν, εντούτοις, επειδή δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο πρωτόκολλο 

(Hartley & Davies, 1976: 254-256).   

   Mayer (1979β). Ο Mayer ανασκόπησε 44 δηµοσιευµένες µελέτες 

προοργανωτών και χρησιµοποίησε µια τεχνική ψηφοφορίας για να συγκριθούν τα 

αποτελέσµατα. Ανέφερε ότι από το 1963 οι εκατοντάδες των µελετών και οι 

δωδεκάδες των ανασκοπήσεων, που είχαν πραγµατοποιηθεί για τις επιδράσεις των 

προοργανωτών, είχαν παραγάγει µια "µάζα από δεδοµένα και πολλές 

συγκρουόµενες διαπιστώσεις σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του 

προοργανωτή" (Mayer, 1979β:136). Αξιολόγησε τέσσερις συγκεκριµένες 

προβλέψεις της θεωρίας αφοµοίωσης του Ausubel και συµπέρανε ότι οι 

προοργανωτές πρέπει να έχουν µια ισχυρή θετική επίδραση για το κακώς παρά για 

το καλώς οργανωµένο κείµενο, για τους µαθητές που στερούνται τις 

προαπαιτούµενες γνώσεις και / ή τις ικανότητες, και πρέπει να έχουν µια ιδιαίτερα 

ισχυρή επίδραση στις µετρήσεις της µεταβίβασης ή µεταφοράς των πληροφοριών 

(π.χ. εφαρµογές ή επίλυση προβληµάτων), παρά στην άµεση διατήρηση των 

προσφάτως µαθηµένων πληροφοριών (Davidson, 1997:8). Επίσης  αναφέρει ότι οι 

προοργανωτές υπερτερούν σηµαντικά από τους µεταοργανωτές στις επιδόσεις των 

µαθητών. Περαιτέρω, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η χρήση των προοργανωτών θα 

οδηγήσει σε ευρύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα εάν χρησιµοποιούνται προσεκτικά 

κατασκευασµένες κατάλληλες αναλογίες, ώστε να τις µαθαίνουν και να τις 

θυµούνται εύκολα, και θα επιτρέψουν στους µαθητές να δηµιουργήσουν λογικές 

συνδέσεις µε το προς µάθηση υλικό. Η απουσία ενός πλήρως λειτουργικού ορισµού 

του προοργανωτή  ήταν µια βασική ανησυχητική διαπίστωση και στην ανασκόπηση 

του Mayer (Mayer, 1979b:162). 

   Clark & Bean (1982). Οι Clark & Bean ανέφεραν ότι 20 έτη έρευνας για την 

αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών οδήγησαν σε µικρή εµπειρική υποστήριξη 

για τις ευεργετικές επιδράσεις τους και ότι τα αποτελέσµατα αυτά αµφισβητήθηκαν 

εξαιτίας πολλών παραγόντων. ∆ιατυπώνουν ότι ένας από τους κύριους λόγους 

έλλειψης ισχυρής υποστήριξης είναι η απουσία αληθινού αντικειµενικού σκοπού 

των ορισµών και των περιγραφών των χρησιµοποιούµενων προοργανωτών καθώς 

και ο ανύπαρκτος έλεγχος της κατασκευής τους. Οι συγγραφείς αναφέρουν ακόµη, 

ότι "µπορεί να είναι πρακτικότερο οι ερευνητικές προσπάθειες να επικεντρωθούν σε 
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αµεσότερους ελέγχους της βασικής θεωρίας παρά σε µια από τις παιδαγωγικές της 

προτάσεις που είναι οι προοργανωτές", λόγω του µεγάλου αριθµού των µεταβλητών 

που χρειάζεται να ερευνηθούν και που µπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα 

(Clark & Bean, 1982:2).  

   Zeitoun (l983). Ο Zeitoun εξέτασε επτά βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των τριών ανωτέρω και τεσσάρων άλλων που αναφέρονται 

λιγότερο συχνά, σε µία προσπάθεια να παρασχεθούν εξηγήσεις για την έλλειψη 

επαρκούς εµπειρικής υποστήριξης των προοργανωτών. ∆ιαπίστωσε ότι µερικοί από 

τους σηµαντικότερους αρνητικούς παράγοντες που περιέλαβαν οι ανασκοπήσεις 

ήταν οι εξής: α) έλλειψη ενός λειτουργικού ορισµού, β) παράλειψη της µέτρησης της 

γνωστικής δοµής των µαθητών, γ) αποτυχία των τεστ να ανιχνεύσουν τα 

διευκολυντικά αποτελέσµατα του προοργανωτή, δ) αποτυχία των µαθητών να 

καταλάβουν ή να χρησιµοποιήσουν τους προοργανωτές, ώστε να µάθουν την ύλη 

και ε) χρήση µακροσκελών γραπτών προοργανωτών ( Zeitoun, l983:24). 

   Ένα σχέδιο προτάθηκε από τον Zeitoun για τη βελτίωση της εµπειρικής 

έρευνας µε προοργανωτές, που ανέφερε τα εξής:  

       1.    προετοιµασία και εφαρµογή λειτουργικών πραγµατικών και εικονικών 

             προοργανωτών 

       2.   σχεδιασµός του πειράµατος 

       3.   ορισµός κριτηρίων για την επιλογή δειγµάτων  

       4.   σχεδιασµός  των τεστ για την εφαρµογή 

       5.   έλεγχος υπόθεσης και ανάλυση στοιχείων.  

     Οι συστάσεις για περαιτέρω έρευνα περιέλαβαν τις µελέτες αλληλεπίδρασης 

ικανοτήτων "που συσχετίζουν τον προοργανωτή µε επιλεγµένα χαρακτηριστικά των 

µαθητών, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας επεξεργασίας πληροφοριών, των 

µορφών µάθησης και των γνωστικών επιπέδων του Πιαζέ" ( Zeitoun, l983:25).  

     McEneany (1990). O McEneany διεξήγαγε µία έρευνα στην οποία 

ανασκόπησε τέσσερις µελέτες που έγιναν µε προοργανωτές γραµµένους εν µέρει 

από τον ίδιο τον  Ausubel (1960- 1963). Η έρευνα διεξήχθη µε βάση τις προτάσεις 

των Clark και Bean. Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος θα µπορούσε να είναι σχετικά 

σίγουρος ότι η έρευνα θα ήταν σύµφωνη µε τη θεωρία. Ο ερευνητής ανέφερε  ότι 

δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στις τέσσερις µελέτες (Ausubel, 1960; Ausubel & 
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Fitzgerald, 1961; Ausubel & Fitzgerald, 1962; Ausubel & Youssef, 1963) που να 

υποστηρίζει την αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών ή την ορθότητα της 

θεωρίας του Ausubel γενικότερα (σ.96).  Επισηµαίνει, όπως κάνουν οι Clark και 

Bean (1982), ότι δεν υπάρχει κανένας ορθός λειτουργικός ορισµός ενός 

προοργανωτή, που να ακολουθούν οι ερευνητές, συµπεριλαµβανοµένου και του 

Ausubel. Περαιτέρω, πρότεινε ότι οι µελλοντικές µελέτες στους προοργανωτές θα 

έπρεπε να βασίζονται σε λειτουργικά ορισµένους προοργανωτές, όπως ανέφεραν και 

οι Barnes & Clawson το 1975 (McEneany, 1990:89-96). 

     Corkill (1992). Αυτή η ανασκόπηση οργανώνεται µε βάση τις περιλήψεις 30 

πειραµάτων, στα οποία χρησιµοποίησαν προοργανωτές που γράφτηκαν µε µορφή 

παραγράφου και διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 14 ετών πριν 

από την ανασκόπηση. Αν και όλες οι µελέτες δεν καταλήγουν σε ευνοϊκά 

αποτελέσµατα που να προκύπτουν από τη χρήση των προοργανωτών, αναφέρει η 

Corkill, το γενικό συµπέρασµα είναι ότι οι προοργανωτές διευκολύνουν την 

ανάκληση των πληροφοριών και ότι αυτό είναι βεβαιωµένο (Corkill, 1992:64). 

Προηγούµενοι ερευνητές, όπως ο Mayer (1979) και η Stone (1983), γράφει η 

συγγραφέας, έχουν αναφέρει ότι οι οργανωτές λειτουργούν όταν χρησιµοποιούνται 

στις κατάλληλες συνθήκες και όταν αξιολογούνται επαρκώς. Αλλά, κατ’ αρχήν, 

όπως συµπεραίνεται από την ανασκόπηση, οι οργανωτές θα πρέπει:  

• να παρουσιάζονται πριν από το προς µάθηση υλικό,  

• να έχουν µορφή γραπτής παραγράφου,  

• να είναι συγκεκριµένοι και  

• να περιέχουν ένα παράδειγµα το οποίο θα βοηθήσει τον αναγνώστη να 

παρατηρήσει τις ανάλογες σχέσεις µεταξύ των ιδεών του οργανωτή και των 

ιδεών του υλικού που ακολουθεί (Corkill, 1992:63).  

 

 Με βάση τα άρθρα που µελετήθηκαν σ’ αυτήν την ανασκόπηση, οι άριστοι 

όροι για να εφαρµοσθούν οι οργανωτές, κατά τη συγγραφέα, περιλαµβάνουν 

συνθήκες όπου τα υποκείµενα: α) δε θα κάνουν τις κατάλληλες συνδέσεις µεταξύ 

της προγενέστερης γνώσης και του προς µάθηση υλικού χωρίς βοήθεια, β) 

ανταποκρίνονται στον προοργανωτή, γ) έχουν αρκετό χρόνο για να µελετήσουν τον 
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προοργανωτή και το προς µάθηση υλικό, και δ) ελέγχονται για την ανάκληση των 

πληροφοριών µετά από τουλάχιστον µια σύντοµη χρονική περίοδο. Περαιτέρω, οι 

προοργανωτές θα προωθήσουν τις συνδέσεις µεταξύ της προγενέστερης γνώσης και 

του προς µάθηση υλικού µόνο εάν είναι σωστά γραµµένοι (Corkill, 1992:65). 

      Williams & Butterfield (1992α). Οι ερευνητές συνέκριναν πειραµατικά 

δεδοµένα από έρευνες που διεξήχθησαν κατά την περίοδο 1960-1990 και βρήκαν, 

γενικά, σε 54 από 80 µελέτες ότι οι πειραµατικές οµάδες απέδωσαν πολύ 

περισσότερο σε σχέση µε τις οµάδες ελέγχου. Τα πιο σταθερά θετικά αποτελέσµατα 

παρήχθησαν µε µαθητές προσχολικής ηλικίας και µε µαθητές που είχαν µαθησιακές 

δυσκολίες. Ειδικότερα, η εξάρτηση του οργανωτή από την προγενέστερη γνώση 

υποστηρίχθηκε στις ανασκοπήσεις του θέµατος από τους Williams και Butterfield, 

που έδειξε ότι τα αποτελέσµατα του προοργανωτή στην κατανόηση εννοιών 

εξαρτώνται από την προηγούµενη γνώση των µαθητών. Οι οργανωτές, πράγµατι, 

επιτυγχάνουν να ενισχύσουν σηµαντικά την κατανόηση εννοιών µεταξύ των 

αναγνωστών των οποίων η προγενέστερη γνώση, σαν µέσο ένταξης, είναι 

ανεπαρκής στο να παρέχει το απαραίτητο αφοµοιωτικό πλαίσιο. Ένα ζήτηµα στο 

οποίο οι θεωρητικοί διαφωνούν ακόµα, εντούτοις, είναι η αποτελεσµατικότητα των 

οργανωτών στη διευκόλυνση της απόκτησης λεπτοµερέστερων πληροφοριών ή 

γεγονότων (Williams & Butterfield, 1992α, όπως αναφέρεται στην White, 1998).  

       Άλλες, λιγότερο ενδιαφέρουσες ανασκοπήσεις, λόγω του µικρού αριθµού 

των ανασκοπούµενων ερευνών, αναφέρονται του Cunningham (1972), των Blanton 

& Tuinman (1973), των West & Fensham (1974) και του Novak (1977). 

       Η µελέτη αυτών των σηµαντικών ανασκοπήσεων συνέβαλλε στην αρτιότερη 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας µε την αξιοποίηση των πολύτιµων πληροφοριών 

και των συµπερασµάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην καταλληλότητα και τη 

λειτουργικότητα του οργανωτή, στο εάν ήταν εύκολο να µαθευτεί ο οργανωτής, στη 

χρήση παραδειγµάτων και αναλογιών, στην έκταση του οργανωτή, στον 

απαιτούµενο χρόνο για ανάγνωση, στον έλεγχο της γνωστικής δοµής των µαθητών 

και στο σχεδιασµό των τεστ. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε οργανωτής µε µορφή 

γραπτής παραγράφου αλλά και µε προφορική παρουσίαση γιατί είναι ίσως ο πιο 

κατάλληλος τρόπος παρουσίασης σε ένα ελληνικό σχολείο. 
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2.9     Απαντήσεις στις πρώτες κριτικές ανασκοπήσεις  

          Πολυάριθµα είναι τα άρθρα συνεδρίων, οι εκθέσεις και τα άρθρα που έχουν 

δηµοσιευθεί ως απάντηση στις πρώτες σηµαντικές κριτικές βιβλιογραφικές 

ανασκοπήσεις. 

          Lawton & Wanska (1977). Το 1977, οι Lawton και Wanska δηµοσίευσαν το 

άρθρο: "Οι προοργανωτές ως στρατηγική διδασκαλίας: Μια απάντηση της Barnes 

και Clawson", στο οποίο τους κατηγόρησαν ότι υπήρξαν "επιλεκτικοί" στη µελέτη 

τους, και σε µερικές περιπτώσεις για την ανάλυση ερευνών που ήταν "κάπως 

τετριµµένες" (Lawton & Wanska, 1977:233). Επιπλέον, τους επέκριναν για την 

παρουσίαση µιας παραπλανητικής ερµηνείας της θεωρίας της νοηµατικής µάθησης 

του Ausubel και υποστήριξαν ότι οι Barnes και Clawson "δεν διέκριναν σαφώς τις 

έννοιες της υπάρχουσας γνωστικής δοµής και µιας συγκεκριµένα οργανωµένης 

γνωστικής δοµής ως αποτέλεσµα µιας θετικής παρέµβασης µέσω της διδακτικής 

διαδικασίας" (Lawton & Wanska 1977:235). Η ανασκόπηση των Barnes και 

Clawson, αναφέρουν, έχει περιορισµένη αξία: α) επειδή επισηµαίνει σε έναν τύπο 

σύγκρισης τη συγκεχυµένη εικόνα των προοργανωτών και οδηγεί σε αντιφατικά 

στοιχεία, β) επειδή έχει ασυνέπειες στην παρουσίαση των µελετών, γ) διότι δε 

δικαιολογεί το συνυπολογισµό ή τον αποκλεισµό κάποιων µελετών, δ) επειδή αγνοεί 

τους σχηµατικούς προοργανωτές και ε) επειδή συµβάλλει συνολικά σε µια αρνητική 

στάση έναντι του προοργανωτή (Lawton & Wanska, 1977:236-237). Το υπόλοιπο 

της έκθεσης των Lawton & Wanska περιγράφει τη θεωρία ένταξης του Ausubel και 

παρέχει τις µεθόδους και τις έννοιες για την ερµηνεία των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων των προοργανωτών. 

        Ausubel (1978). Ο Ausubel δηµοσίευσε µιαν απάντηση στις αρνητικές 

κριτικές των προοργανωτών. ∆εν επανέλαβε τις διαπιστώσεις των Lawton και 

Wanska, αλλά υπεράσπισε την περιγραφή του για τον προοργανωτή µε τη δήλωση 

ότι "κάποιος δεν µπορεί να είναι πιο συγκεκριµένος για την κατασκευή ενός 

προοργανωτή, γιατί αυτό εξαρτάται πάντα από τη φύση του υλικού µάθησης, την 

ηλικία του µαθητή και το βαθµό της προγενέστερης εξοικείωσής του µε το προς 

µάθηση κείµενο" (Ausubel, 1978:251). Επισήµανε ότι οι Joyce και Weil, στο βιβλίο 

τους Models of Teaching, "δεν είχαν καµία δυσκολία στο να καταστήσουν 

λειτουργική τη διάκριση µεταξύ των επεξηγηµατικών και των συγκριτικών 
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προοργανωτών σε σχέση µε τη διδασκαλία των εννοιών και των πράξεων στον 

πολλαπλασιασµό" (Ausubel, 1978:252). Ο Ausubel ανακεφαλαίωσε τον ορισµό των 

προοργανωτών ως το "..εισαγωγικό υλικό σε πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, 

γενικότητας και περιεκτικότητας από το κείµενο µάθησης..", και εξήγησε τη 

διάκριση µεταξύ των επεξηγηµατικών και συγκριτικών προοργανωτών. Κατέληξε δε 

στο συµπέρασµα ότι η κατανόηση των αποτελεσµάτων των προοργανωτών στη 

σχολική µάθηση θα προχωρούσε  γρηγορότερα: α) εάν οι συντάκτες των κριτικών 

διάβαζαν αρχικά την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά ενός προοργανωτή που 

έχουν διατυπωθεί σε πολυάριθµα άρθρα και βιβλία του πριν επικρίνουν τον 

οργανωτή ως ασαφή, ενστικτώδη και µη λειτουργικό από τη φύση του και β) εάν θα 

συµβουλεύονταν, επίσης, τις αυθεντικές αρχικές πηγές για την ερευνητική 

µεθοδολογία που χρησιµοποιείται στις µελέτες των προοργανωτών, αντί της 

αναφοράς των διάφορων ανακριβών και παραπλανητικών δευτερευουσών πηγών 

που λίγη σχέση έχουν µε τις πραγµατικές πειραµατικές διαδικασίες που υιοθετούνται 

(Ausubel, 1978:256). Επίσης κατέκρινε µερικές µελέτες γιατί ενώ οι οργανωτές 

σχεδιάστηκαν να διευκολύνουν τη νοηµατική µάθηση οι ερευνητές δε µπόρεσαν να 

ξεχωρίσουν τη νοηµατική από τη µη νοηµατική µάθηση. Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός ότι στα τεστ που πραγµατοποίησαν, ζήτησαν κατά λέξη ανάκληση των 

εννοιών (Kember, 1991:297). 

          Mayer (1979α). Ο Mayer, επίσης, δηµοσίευσε µιαν απάντηση στην 

ανασκόπηση των Barnes και Clawson. Παρουσίασε τρεις περιοριστικές αρχές για 

την εργασία τους όπως: α) ανεπαρκής αναπαράσταση της θεωρίας, β) ανεπαρκής 

ανάλυση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, και γ) ανεπαρκής πειραµατικός έλεγχος. 

Ο Mayer παρείχε διάφορες ερµηνείες των αποτελεσµάτων των προοργανωτών και 

εννέα διαφορετικές δοκιµασίες της θεωρίας. Κατέληξε δε στο συµπέρασµα, ότι οι 

δοκιµασίες του "σαφώς ευνοούν µια κωδικοποίηση της θεωρίας αφοµοίωσης και 

παρέχουν συνεπή στοιχεία ότι οι προοργανωτές µπορούν να επηρεάσουν τα 

µαθησιακά αποτελέσµατα, εάν χρησιµοποιούνται σε κατάλληλες συνθήκες και 

µετρώνται σωστά" (Mayer, 1979α:371).  

Ausubel (1980). Με νέο άρθρο του δύο χρόνια αργότερα ο Ausubel απάντησε 

στην κριτική των  Anderson, Spiro και Anderson (1978) για τη θεωρία αφοµοίωσης 

και τους προοργανωτές. Οι Anderson, Spiro και Anderson, γράφει, βεβαιώνουν ότι η 
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θεωρία της νοηµατικής µάθησης και διατήρησης (και, ειδικότερα, της φύσης και των 

λειτουργιών της εµπέδωσης ή της ένταξης των ιδεών στη γνωστική δοµή και των 

αποτελεσµάτων τους στη µάθηση από το κείµενο) είναι απελπιστικά ασαφής. Οι 

ίδιοι αναπαριστούν, επίσης, την έννοια των οργανωτών, ως αποτελούµενη από 

µερικές αφαιρετικά διατυπωµένες προτάσεις που προορίζονται για να διευκολύνουν 

τη µάθηση κειµένων άµεσα µάλλον παρά µέσω κατάλληλης τροποποίησης της 

υπάρχουσας γνωστικής δοµής του µαθητή. Τελικά, βεβαιώνουν ότι αφού τα 

ερευνητικά συµπεράσµατα στα αποτελέσµατα των οργανωτών είναι σύµφωνα µε 

τους ισχυρισµούς τους µη πειστικά, υπάρχει αιτία για να αµφισβητηθεί ολόκληρη η 

θεωρία. Η τεκµηριωµένη εξέταση αυτών των ισχυρισµών δείχνει ότι είναι απολύτως 

απροσδιόριστοι, αβάσιµοι, και ατεκµηρίωτοι, καθώς επίσης και βασισµένοι στην 

αναµφισβήτητη διαστρέβλωση του δηµοσιευµένου υλικού και σε µη λογική 

ακολουθία (Ausubel, 1980).   

    Biser (1984). Η Biser απάντησε στις αρνητικές ανασκοπήσεις αναφέροντας 

ότι ο προοργανωτής διευκολύνει τη µάθηση και τη διατήρηση του νοηµατικού 

υλικού εάν σχεδιάζεται κατάλληλα, εάν παρέχει τα µέσα σύνδεσης µεταξύ της 

προγενέστερης γνώσης και του άγνωστου υλικού και εάν η σταθερή και σαφής 

οργάνωση του προοργανωτή αποβάλλει τη µηχανική µάθηση. Περαιτέρω ανέφερε 

ότι ο προοργανωτής ήταν ιδιαίτερα χρήσιµος στη διδασκαλία των κωφών 

σπουδαστών και στη διδασκαλία αγγλικής λογοτεχνίας (Biser, 1984). 

 

2.10   Μετα-αναλύσεις των ερευνών των  προοργανωτών  

          Τέσσερις σηµαντικές µετα-αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα οι 

οποίες περιλάµβαναν µεγάλο αριθµό µελετών, και δύο µικρότερου ενδιαφέροντος 

λόγω του περιορισµένου αριθµού των αναλυθέντων µελετών, για να συνθέσουν την 

έρευνα των προοργανωτών, που έδωσαν χρήσιµα συµπεράσµατα.   

  Luiten, Αmes & Ackerson (l979). Οι ερευνητές δηµοσίευσαν µια µετα-

ανάλυση 110 µελετών όπου εξέτασαν τα διευκολυντικά αποτελέσµατα του 

προοργανωτή στη µάθηση και τη διατήρηση της γνώσης. Υποστήριξαν την άποψη 

ότι η έλλειψη ενός στατιστικά σηµαντικού ευρήµατος υπέρ της οµάδας που 

χρησιµοποίησε προοργανωτές σε πολλές µελέτες δε δείχνει απαραιτήτως ότι ο 

προοργανωτής δεν είχε καµία διευκολυντική επίδραση. "Μάλλον, η αποτυχία να 
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βρεθούν οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεταχειρίσεων των οµάδων 

σε πολλές µελέτες µπορεί να οφείλεται σε πολλές άλλες αιτίες" (Luiten, Αmes & 

Ackerson, l979:l). Μπορεί, στην πραγµατικότητα, να είναι το ότι η επίδραση ενός 

προοργανωτή αυξάνεται µε το πέρασµα του χρόνου δηλαδή ότι οι πιο 

µακροπρόθεσµες µελέτες θα ήταν καταλληλότερες για να ερευνηθεί η 

αποτελεσµατικότητα των οργανωτών. Μετά από την χρησιµοποίηση µιας τεχνικής 

µετα-ανάλυσης σε µία προσπάθεια να ποσοτικοποιηθούν, να τυποποιηθούν και να 

συγκριθούν οι µελέτες προοργανωτών, οι συντάκτες ανέφεραν τα αποτελέσµατα, 

που έδειξαν ότι:  

• η πλειοψηφία των µελετών του προοργανωτή που διενεργήθηκαν πριν 

από το 1979 µέτρησε απόκτηση γνώσης αµέσως µετά από την ανάγνωση 

του κειµένου ή τη διδασκαλία,  

• η ανάλυση έδειξε, κατά µέσο όρο, διευκολυντικά αποτελέσµατα των 

προοργανωτών στην ανάκληση,  

• το µέσο µέγεθος επίδρασης (effect size) φάνηκε να είναι µεγαλύτερο για 

προπτυχιακούς φοιτητές και ειδικής εκπαίδευσης απ' ό,τι για µαθητές 

δευτεροβάθµιας ή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όταν ο προοργανωτής 

παρουσιαζόταν προφορικά παρά γραπτά (Mitchell, 1999),  

• ωστόσο, όσον αφορά τη διατήρηση πληροφοριών, οι µελέτες έδειξαν ότι 

το µεγαλύτερο µέσο µέγεθος επίδρασης παρατηρείται στους µαθητές 

σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µικρότερο στους µαθητές 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ανύπαρκτο στο επίπεδο προπτυχιακών 

φοιτητών,  

• το µέσο µέγεθος επίδρασης του προοργανωτή στη µάθηση ήταν θετικό σε 

όλες τις θεµατικές περιοχές, µε το µέγιστο να εµφανίζεται στις 

κοινωνικές επιστήµες,  

• η θεωρία ότι ο προοργανωτής πρέπει να είναι αποτελεσµατικότερος 

στους µαθητές περιορισµένης ικανότητας δεν υποστηρίχθηκε από τα 

στοιχεία σ’ αυτή τη µετα-ανάλυση, και  
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• η πλειοψηφία των µελετών περιέλαβε γραπτούς προοργανωτές που 

δόθηκαν στους µαθητές πριν από την διδασκαλία του προς µάθηση νέου 

υλικού (Luiten, Αmes & Ackerson, l979). 

  Τελικά, η ανάλυση απάντησε και στις αµφισβητήσεις των Barnes και 

Clawson (1975) και ενθάρρυνε την περαιτέρω έρευνα στη χρήση και εφαρµογή των 

προοργανωτών. 

 

  Κοzlow (1980). Ο ερευνητής ανέλυσε δεδοµένα από 99 πειράµατα στα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν εβδοµήντα ένας διαφορετικοί προοργανωτές και συµπέρανε ότι 

οι προοργανωτές µπορεί να είναι αποτελεσµατικοί στην ενίσχυση της νοηµατικής 

µάθησης. Αλλά "..το κύριο συµπέρασµα που προκύπτει από αυτή τη µελέτη είναι ότι 

ένας µεγάλος αριθµός πειραµατικών παραγόντων και χαρακτηριστικών των 

οργανωτών έδειξαν να έχουν σχέση µε τα αποτελέσµατα από τη χρήση των 

οργανωτών" (Κοzlow, 1980:138). Έτσι, για παράδειγµα, φάνηκε ότι οι συγκριτικοί 

οργανωτές είναι πιο αποτελεσµατικοί από τους επεξηγηµατικούς. Πάντως τα όποια 

ασήµαντα αποτελέσµατα που µπορεί να προκύπτουν από τη χρήση των 

προοργανωτών δεν αναιρούν την αξιοπιστία της θεωρίας του Ausubel:  

• εάν οι σπουδαστές κατείχαν ήδη το σχετικό µέσο ένταξης πριν από το πείραµα, 

ώστε η κύρια λειτουργία του οργανωτή να είχε προηγουµένως πραγµατοποιηθεί, 

και έτσι θα ήταν λιγότερο πιθανό να παρατηρούνται διαφορές µεταξύ των 

οµάδων των µεταχειρίσεων,  

• εάν οι σπουδαστές ήταν ανίκανοι να καταλάβουν τις πληροφορίες των 

οργανωτών, δε θα υπήρχε δυνατότητα για ένα µέσο ένταξης να εγκατασταθεί 

στη γνωστική δοµή τους και  

• εάν η κύρια έννοια στον οργανωτή δεν ήταν ένα κατάλληλο µέσο ένταξης για τις 

πληροφορίες που θα µαθαίνονταν (Κοzlow, 1980:146). 

 Όπως αναφέρεται σε προηγούµενη ενότητα, ο Κοzlow έκανε προτάσεις, για 

την κατασκευή των προοργανωτών, βασισµένες στις έρευνες και επιπλέον έκανε 

διάφορες υποδείξεις για περαιτέρω έρευνα των προοργανωτών. Επίσης πρότεινε την 

άποψη ότι οι µελλοντικές έρευνες των προοργανωτών θα πρέπει: 
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• να περιλαµβάνουν ένα τεστ ώστε να διαπιστώνεται εάν οι προοργανωτές 

συµβάλλουν διαφοροποιητικά στην επίδοση µετά τη διδασκαλία,  

• να εξασφαλίζουν τον ίδιο χρόνο στις δύο οµάδες των µεταχειρίσεων, ελέγχου και 

προοργανωτή, ασχολούµενες µε τυπικές µαθησιακές δραστηριότητες,  

• να είναι βέβαιοι ότι οι προοργανωτές είναι κατανοητοί και  

• να χρησιµοποιούνται υψηλού γνωστικού επιπέδου ερωτήσεις (µεταφοράς 

γνώσεων) στα τεστ (Κοzlow, 1980:138-149). 

 

  Stone (1982). Η Stone ανέλυσε εκατόν δώδεκα µελέτες,  από το 1970 ως το 

1980, και τα αποτελέσµατά τους συγκρίθηκαν µε τις προβλέψεις του µοντέλου της 

αφοµοιωτικής µάθησης του Ausubel. Απ’ αυτήν τη µετα-ανάλυση φάνηκε, επίσης, 

ότι ο προοργανωτής σχετίζεται µε την αυξηµένη επίδραση στη µάθηση και τη 

διατήρηση των πληροφοριών. Τα υψηλότερα µεγέθη επίδρασης στη µάθηση 

εµφανίστηκαν µε:  

• τους µη-γραπτούς επεξηγηµατικούς προοργανωτές,    

• προοργανωτές που γεφυρώνουν τη νέα µε την προηγούµενη γνώση,  

• άλλες εισαγωγές που λαµβάνονται από το υλικό που είναι για µάθηση,  

• προοργανωτές που συνδυάζουν τις έννοιες και τις διαδικασίες,  

• προοργανωτές γενίκευσης, και  

• συγκεκριµένους προοργανωτές (Stone, 1982).   

   Η µελέτη της Stone έδειξε ότι τα υψηλότερα µεγέθη επίδρασης 

εµφανίστηκαν στις οµάδες που παρακολουθούσαν τις θετικές επιστήµες – 

µαθηµατικά (συνδυασµένα) – απ' ό,τι στις άλλες θεµατικές οµάδες. Οι µικρότεροι 

και οι προσχολικοί µαθητές είχαν τα υψηλότερα µεγέθη επίδρασης από άλλες 

ηλικιακές οµάδες. Η Stone, εντούτοις, βρήκε αντιθέσεις µεταξύ κάποιων 

αποτελεσµάτων του µεγέθους επίδρασης και της θεωρίας του Ausubel. Έτσι 

διαπίστωσε ότι η διατήρηση των γνώσεων µειώνονταν όταν µετρήθηκε για χρονικές 

περιόδους από 3 έως 9 εβδοµάδες, εν συνεχεία βρήκε αύξηση της επίδρασης για 

περιόδους 10-12 εβδοµάδων και τέλος για τις µελέτες που µέτρησαν τη διατήρηση 

µετά από 13 έως 15 εβδοµάδες διαπίστωσε µείωση της επίδρασης των 

προοργανωτών. Η συγγραφέας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι "µια τροποποίηση του 
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µοντέλου του Ausubel, ή κάπως διαφοροποιηµένο, µπορεί να χρειαστεί να γίνει για 

να διαπιστωθεί η θετική επίδραση των προοργανωτών" (Stone, 1982:7).  

 

   Ο Lot (1983), επίσης, πραγµατοποίησε µια µετα-ανάλυση µε περιορισµένο 

αριθµό ερευνών. Περιέλαβε 16 µελέτες όπου χρησιµοποιήθηκε ένας προοργανωτής. 

Η βάση δεδοµένων, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας δεν περιλήφθηκε στη µετα-

ανάλυση που αναφέρθηκε από τον Kozlow (1980), περιορίζεται κυρίως στις 

διδακτορικές διατριβές και την παιδαγωγική επιστήµη. Ο συγγραφέας παραδέχεται 

ότι λόγω της περιορισµένης βάσης δεδοµένων, η ανάλυση σε όρους των 

κωδικοποιηµένων µεταβλητών δεν ήταν δυνατή. Παρά ταύτα, κάποια 

συµπεράσµατα προέκυψαν. Η ανάλυση των στοιχείων φαίνεται να δείχνει ότι: 

• Οι οργανωτές υπερέχουν σε σχολεία αστικού περιβάλλοντος από ό,τι στα 

αγροτικά ή προαστιακά  

• φαίνεται να υπάρχει µικρή επίδραση των οργανωτών ανάλογα µε την 

εκπαιδευτική βαθµίδα, το ύφος του οργανωτή, ή τα χαρακτηριστικά των 

διδακτικών υλικών  

• δε βρήκε διαφορές στην επίδοση µεταξύ του γραπτού και του προφορικού 

προοργανωτή  

• οι περισσότερες πειραµατικές µεταχειρίσεις δε χρησιµοποίησαν οποιαδήποτε 

οµαδοποίηση, ήταν επιστηµονικού χαρακτήρα και στράφηκαν προς την 

κατανόηση των σπουδαστών ως ερευνητικό αποτέλεσµα  

• πολύ λίγες έρευνες από αυτές που χρησιµοποίησαν προοργανωτές (µόνο το 12%) 

έχουν περιλάβει ερωτήσεις στο επίπεδο της εφαρµογής για την αξιολόγηση της 

επίδοσης ή της κατανόησης των διδαχθέντων εννοιών.  

Η µελλοντική έρευνα, αναφέρει ο Lot, πρέπει να εξετάσει το θέµα της 

ικανότητας του µαθητή να εφαρµόσει τις γνώσεις που έχει διδαχθεί. Προτείνει δε 

µια περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσµάτων των ερευνών που περιλαµβάνουν 

µαθησιακές δραστηριότητες, όπως η εφαρµογή και η µεταφορά γνώσης. Τέλος, µια 

άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι η επιµήκυνση της διάρκειας µιας έρευνας 

και ειδικότερα ο αριθµός των χρονικών περιόδων που διεξάγεται µία έρευνα ( Lot, 

1983).  
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 Oι Moore &  Readence (1984), χρησιµοποίησαν διαδικασίες µετα-ανάλυσης 

για να κρίνουν 23 µελέτες, συµπέραναν δε ότι: οι οργανωµένες εισαγωγές έχουν 

καλύτερα αποτελέσµατα εάν χρησιµοποιηθούν µετά την ανάγνωση του µαθησιακού 

υλικού παρά σε αυτήν πριν την ανάγνωση. 

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι οι οργανωµένες εισαγωγές χρησιµοποιήθηκαν πριν 

από την ανάγνωση  µε µικρή επιτυχία (Barron, 1969; Barron & Cooper, 1973; Earle, 

1969; Estes et al, 1969) και µετά από την ανάγνωση µε µέτρια επιτυχία (Alvermann, 

1980; 1981; Barron, 1979; Barron & Stone, 1974; Bean, Singer, Sorter & Frazee, 

1986; Boothby & Alvermann, 1984; Huard, 1983).  Έτσι, αν και τόσο οι οργανωτές 

µε µορφή κειµένου όσο και οι γραφικοί οργανωτές ενώ κανονικά θεωρούνται ως 

προαναγνωστικές δραστηριότητες, φαίνεται τουλάχιστον ότι οι γραφικοί οργανωτές 

έχουν καλύτερα αποτελέσµατα όταν παρουσιάζονται µετά την ανάγνωση της 

διδακτέας ύλης. Αντίθετα, οι κειµενικοί (textual) προοργανωτές φαίνεται να έχουν 

καλύτερα αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιούνται πριν από παρά µετά τη διδασκαλία 

(Mayer & Bromage, 1980). Τέλος, τα πειράµατα έδειξαν ότι οι προπτυχιακοί 

φοιτητές πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις από µικρότερους µαθητές, επειδή, ίσως, 

έχουν περισσότερες ικανότητες στο να χρησιµοποιήσουν τους οργανωτές πιο 

αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε το Kember (1991). Οι ερευνητές εµβάθυναν 

περαιτέρω στα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη χρήση των γραφικών 

οργανωτών (Moore & Readence, 1984). 

 

   Mahar (1992). Η Mahar στη µετα-ανάλυση που διενήργησε, εξέτασε 

συστηµατικά ένα µεγάλο πλήθος µελετών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των ετών 1980-1990, για να διαπιστώσει την αποτελεσµατικότητα των 

προοργανωτών. Τις αξιολόγησε και τις συνέκρινε µε τις µετα-αναλύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν πριν από τη δική της. Παρά την ευρεία παραλλαγή των 

µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν και τη διαρκή αντιπαράθεση, όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών από τότε που πρωτοεµφανίστηκαν, η 

συγγραφέας βρήκε ότι τα µεγέθη επίδρασης είναι γενικώς θετικά και διαπίστωσε ότι:  
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• οι πειραµατικές οµάδες που λαµβάνουν τους προοργανωτές έχουν ξεπεράσει 

κατά 67% τις επιδόσεις των συµµετεχόντων στις οµάδες ελέγχου κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήµατος µεταξύ των ετών 1960-1990  

• µάλιστα, οι έχοντες µαθησιακές δυσκολίες µαθητές και τα προσχολικής ηλικίας 

παιδιά δείχνουν σταθερά να επιτυγχάνουν τα πιο θετικά αποτελέσµατα κατά την 

παραπάνω χρονική περίοδο (Mahar, 1992:177) 

• συνολικά το εβδοµήντα τρία τοις εκατό (73%) των ερευνητών από το 1960 

έχουν αναφέρει γενικά και / ή συγκεκριµένα θετικά αποτελέσµατα των 

προοργανωτών στη µάθηση και τη διατήρηση των εννοιών (Mahar, 1992:184). 

   Όσον αφορά τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή των προοργανωτών, διαπίστωσε ότι το πενήντα 

έξι τοις εκατό (56%) των µελετών µε προοργανωτές που χρησιµοποιήθηκαν στις 

έρευνες κατά την περίοδο 1980-1990 και εννιά στις δέκα έρευνες µε αρνητικά 

αποτελέσµατα επίδρασης, παρέλειψαν να περιλάβουν δύο χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των προοργανωτών (χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη σύνδεση του 

γνωστού µε το άγνωστο υλικό) που θεωρούνται ως τα σηµαντικότερα στη µέτρηση 

της επίδρασης (Mahar, 1992:181-183). Επιπλέον, το ογδόντα τρία τοις εκατό (83%) 

των προοργανωτών που περιλήφθηκαν στην ανάλυση ήταν γενικά ελλιπείς όσον 

αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τους West, 

Farmer & Wolff (1991). Λίγοι ερευνητές λόγου χάρη διέκριναν τους οργανωτές σε 

συγκριτικούς και επεξηγηµατικούς (Mahar, 1992:184). Τέλος, από τα στατιστικά 

δεδοµένα, διαπιστώνει ότι µια ανάλυση του περιεχοµένου των µελετών των 

προοργανωτών αποκάλυψε ότι, γενικά, οι ερευνητές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του '80 αγνόησαν τις συστάσεις προηγούµενων ερευνητών που επέκριναν τη θεωρία 

του Ausubel και αµφισβήτησαν την αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών. 

Μάλιστα χρησιµοποίησαν ακόµη πιο διαφορετικά το λειτουργικό ορισµό ενός 

οργανωτή ή τις µεταβλητές που περιλήφθηκαν, αγνόησαν χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα που έπρεπε να έχει ένας οργανωτής και εφάρµοσαν λάθος πειραµατικές 

διαδικασίες.   

  Η Mahar επισηµαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή 

του οργανωτή και επικαλείται τις ιδιότητες που προσδιόρισαν οι West, Farmer & 
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Wolff γιατί απ’ αυτές προκύπτει και ένας λειτουργικός ορισµός του οργανωτή 

σύµφωνος µε τη θεωρία του Ausubel. Επίσης, ότι πρέπει να προσεχθεί η σχέση 

ανάµεσα στον οργανωτή και στις προγενέστερες γνώσεις. Όσον αφορά τις 

διαδικασίες, αναφέρει ότι µια αξιόπιστη έρευνα πρέπει να περιγράφει λεπτοµερώς 

τους οργανωτές, τα τεστ µάθησης και διατήρησης, τις συνθήκες των µεταχειρίσεων 

και τα στατιστικά δεδοµένα (Mahar, 1992:186). 

  Στα συµπεράσµατα η συγγραφέας δείχνει την προτίµησή της στη χρήση των 

οργανωτών στους µαθητές µε µαθησιακά προβλήµατα και στα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας λόγω των θετικών αποτελεσµάτων, αλλά και στην κατάρτιση 

εργαζοµένων στο χώρο της βιοµηχανίας και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτών ή 

των µελλοντικών δασκάλων (Mahar, 1992:190). 

 

2.11     ∆ιδακτορικές µελέτες µε προοργανωτές  

Πολλές διδακτορικές µελέτες µε προοργανωτές κατεγράφησαν. Στην ενότητα 

αυτή περιλαµβάνονται αρχικά οι µελέτες που εφάρµοσαν προοργανωτές στη 

οικονοµική εκπαίδευση και στη συνέχεια µελέτες µε γραπτούς προοργανωτές στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και µελέτες που χρησιµοποίησαν προφορικά τους 

οργανωτές στην τάξη. 

 Anderson (1973). Ο ερευνητής κατέληξε σε τρία συµπεράσµατα σχετικά µε 

τη χρήση των προοργανωτών σε µια σειρά διδασκαλιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, 

όσον αφορά την κατανόηση των µικροοικονοµικών εννοιών της προσφοράς, της 

ζήτησης και του προσδιορισµού των τιµών:  

• οι προοργανωτές έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντικά µεγαλύτερη κατανόηση 

από τους µεταοργανωτές,  

• οι προοργανωτές επέφεραν σηµαντικά µεγαλύτερη κατανόηση από τους 

µεταοργανωτές για τα τρία επίπεδα κατανόησης που ελέγχθηκαν δηλαδή την 

αναγνώριση, την απλή εφαρµογή και τη σύνθετη εφαρµογή και  

• οι προοργανωτές έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντικά υψηλότερη κατανόηση 

από ό,τι οι µεταοργανωτές για φοιτητές όλων των επιπέδων ικανότητας. 

Η εξαρτηµένη µεταβλητή του Anderson ήταν η επίδοση στο τεστ που έγινε 

τρεις βδοµάδες µετά το τέλος των παραδόσεων (Anderson, 1973). Τα αδύνατα 
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σηµεία όµως της έρευνας είναι: α) η παράλειψη να χρησιµοποιήσει τεχνικές 

κατασκευής των ερωτήσεων του τεστ, οι οποίες θα του εξασφάλιζαν εγκυρότητα, β) 

η απουσία ελέγχου αξιοπιστίας του τεστ, γ) η παράλειψη να αξιολογήσει τη 

γνωστική δοµή πριν το πείραµα και δ) η παράλειψη να ελέγξει την ικανότητα του 

προοργανωτή να διαφοροποιήσει τη γνωστική δοµή.  

Κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος οι διδάσκοντες συνέδεσαν τις διαλέξεις 

και τις συζητήσεις στην τάξη µε τον προοργανωτή, αναφερόµενοι σ’ αυτόν στον 

κατάλληλο χρόνο, περιλαµβάνοντας τον προοργανωτή ως µέρος της ολοκληρωµένης 

παρουσίασής τους. Αυτή η διαδικασία πρέπει να είχε ως αποτέλεσµα, οι διδασκαλίες 

στις οµάδες, όπου εφαρµόζονται οι προοργανωτές, να γίνουν περισσότερο 

δοµηµένες και συνεκτικές προκαταλαµβάνοντας τα αποτελέσµατα υπέρ των 

διδασκαλιών µε χρήση προοργανωτών. 

  Η παράλειψη να αξιολογήσει τη γνωστική δοµή των φοιτητών και να 

δηµιουργήσει ένα προοργανωτή βασισµένο στα αποτελέσµατά της, οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η χρησιµοποιηθείσα προοργανωτική εισαγωγή δεν ικανοποιεί ένα 

από τα κριτήρια του Ausubel για τη διδασκαλία µε προοργανωτή. ∆ηλαδή, η 

χρησιµοποιηθείσα εισαγωγή σ’ αυτή τη µελέτη δε µπορεί να ορισθεί σαν ένας 

επεξηγηµατικός προοργανωτής. "Αυτός είναι, σύµφωνα µε αρκετές απόψεις, σχεδόν 

όµοιος µε τις εισαγωγές που χρησιµοποιούνται σε αρκετά βιβλία αρχών οικονοµίας" 

(Μartin, 1980: 39). 

 Οι παραλείψεις του Anderson τουλάχιστον σε ότι αφορούν τη γνωστική δοµή 

και την κατανόηση του οργανωτή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη 

διεξαγωγή µιας σωστής έρευνας µε προοργανωτές, σύµφωνα µε τον Ausubel και 

πολλούς άλλους ερευνητές που ασχολήθηκαν µε προοργανωτές. Κατά τη διεξαγωγή 

της παρούσας έρευνας ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις.  

 Martin (1980). Ο Martin έλεγξε τις συνέπειες της θεωρίας αφοµοίωσης του 

Ausubel ότι δηλαδή η χρησιµοποίηση των προοργανωτών θα διευκόλυνε τη 

νοηµατική µάθηση και διατήρηση των οικονοµικών εννοιών κατά τη διδασκαλία 

βασικών αρχών οικονοµίας σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. Ο σκοπός των 

προοργανωτών ήταν να δώσουν τα µέσα ένταξης για τη νοηµατική µάθηση και 

διατήρηση των όρων της προσφοράς, της ζήτησης και του τρόπου προσδιορισµού 

των τιµών. 
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  Η έρευνα διεξήχθη στο Pensylvania State University και έλαβαν µέρος 255 

φοιτητές. Πριν το πείραµα έκανε έλεγχο των διδακτικών εργαλείων στις οµάδες της 

πιλοτικής έρευνας και µέτρησε τις προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις τους µε τη 

διεξαγωγή του Test of Economic Literacy (TEL). 

  Στην πιλοτική έρευνα έκανε έλεγχο των πειραµατικών εργαλείων και βρήκε 

ότι: α) οι προοργανωτές µαθαίνονταν, β) οι προοργανωτές δε δηµιούργησαν µια 

γνωστική δοµή η οποία να διαφοροποιούνταν από αυτήν που δηµιουργήθηκε από 

την εισαγωγή της οµάδας ελέγχου και γ) οι προοργανωτές και η εισαγωγή της 

οµάδας ελέγχου δεν επέδρασαν διαφορετικά κατά την επίδοση στο άµεσο και στο 

µεταγενέστερο τεστ. 

  Στην κύρια έρευνα χρησιµοποίησε γραπτούς προοργανωτές στις 

πειραµατικές µεταχειρίσεις και εικονικό οργανωτή στην οµάδα ελέγχου πριν τη 

διδασκαλία του προς µάθηση υλικού. Μετά την παρουσίαση της διδακτέας ύλης σε 

τέσσερα εβδοµηνταπεντάλεπτα µαθήµατα πραγµατοποίησε άµεσα ένα τεστ µάθησης 

και έξι εβδοµάδες αργότερα το τεστ διατήρησης των οικονοµικών εννοιών. Τα 

ευρήµατα της έρευνας του Martin έδειξαν ότι οι προοργανωτές δεν υπήρξαν 

ωφέλιµοι για τους φοιτητές. Μάλιστα σε µερικές περιπτώσεις η οµάδα ελέγχου 

πέτυχε καλύτερες επιδόσεις από τις οµάδες που δέχθηκαν προοργανωτές. 

  Ειδικότερα, η έρευνά του έδειξε ότι η χρήση του γραπτού συγκριτικού 

προοργανωτή, του οποίου σκοπός ήταν η ενσωµάτωση των προγενέστερων 

αντιλήψεων των φοιτητών για τις έννοιες της προσφοράς, της ζήτησης και του 

προσδιορισµού των τιµών, δε διευκόλυνε τους φοιτητές κατά το άµεσο τεστ 

νοηµατικής µάθησης. Αρνητικά για τους προοργανωτές ήταν και τα αποτελέσµατα 

στο µεταγενέστερο τεστ που έγινε έξι εβδοµάδες αργότερα. Η µόνη στατιστικά 

σηµαντική επίδοση της οµάδας του προοργανωτή εµφανίστηκε στις ερωτήσεις 

µεταφοράς των γνώσεων (επίπεδο εφαρµογής) και µάλιστα στο τεστ που έγινε έξι 

βδοµάδες µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της ύλης. 

Σε επιπρόσθετες αναλύσεις συνδιακύµανσης που πραγµατοποίησε διαπίστωσε 

ότι υπάρχει µια τάση για µεγαλύτερη διευκολυντική επίδραση στις υψηλότερου 

νοητικού επιπέδου από ό,τι στις χαµηλότερου επιπέδου γνωστικές δραστηριότητες 

(ερωτήσεις µεταφοράς). Τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγε δείχνουν 

επίσης ότι, οι προοργανωτές έχουν µεγαλύτερο αποτέλεσµα διευκόλυνσης στους 
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φοιτητές υψηλών ικανοτήτων από ό,τι στους περιορισµένης ικανότητας φοιτητές. 

Αυτή η τάση έρχεται σε αντίφαση µε έναν αρχικό σκοπό, ότι δηλαδή οι 

προοργανωτές θα ήταν ωφέλιµοι σε µεγαλύτερη έκταση στους φοιτητές 

περιορισµένης ικανότητας από ό,τι στους φοιτητές αυξηµένων ικανοτήτων. 

Συστήνει δε, σε µελλοντικές έρευνες, να χρησιµοποιήσουν προφορικούς οργανωτές 

και να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στο βαθµό δυσκολίας των ερωτήσεων του τεστ 

(Μartin, 1980: 138). 

Οι προτάσεις του Martin για τις προκαταρκτικές ενέργειες σχετικά µε τη 

γνωστική δοµή και την κατανόηση του οργανωτή, για τη χρήση προφορικού 

προοργανωτή όπως και για τη χρήση εικονικού προοργανωτή στην οµάδα ελέγχου 

σύµφωνα µε τη θεωρία του Ausubel, βρήκαν εφαρµογή και στην παρούσα έρευνα. 

Επιπρόσθετα επεκτάθηκε και ο χρόνος που µεσολάβησε ανάµεσα στο άµεσο και το 

µεταγενέστερο τεστ. 

 

   Ο Giles (1981), διεξήγαγε έρευνα προκειµένου να συγκρίνει τα αποτελέσµατα 

στη µάθηση µετά από τη χρήση προοργανωτών και διάσπαρτων εννοιών (clustering) 

σε µαθήµατα που παρουσιάστηκαν σε ένα πλανητάριο. Οι συγκρίσεις των 

µεταχειρίσεων έγιναν σε διάφορα επίπεδα ικανότητας προκειµένου να συγκριθούν 

τα αποτελέσµατα αλληλεπίδρασης. Αναφέρει ότι διάφορες µελέτες κατέληξαν στο 

συµπέρασµα πως η προσωπικότητα του δασκάλου ενός πλανηταρίου είναι ο 

σηµαντικότερος παράγοντας στην προβλεπόµενη επιτυχία ενός µαθήµατος στο 

πλανητάριο (Fletcher, 1980). Μέσα από αυτή την έρευνα ο Giles εξέτασε, επίσης, 

εάν το σχέδιο της διδασκαλίας µπορεί να βοηθήσει τους αδύνατους µαθητές στην 

επίτευξη  επιπέδων επίδοσης, συγκρίσιµων µε τους καλούς µαθητές. Στο πλάνο της 

µελέτης ήταν να χρησιµοποιηθεί ένα επιλεκτικά κατασκευασµένο pretest και ένα 

τεστ µετά τη διδασκαλία, µε  µαθητές  λυκείου ως υποκείµενα της µελέτης. Έτσι, 

τριάντα έξι τµήµατα τάξεων που απαρτίζονταν από 832 µαθητές  συµµετείχαν στην 

έρευνα. Από αυτά εννέα τµήµατα ορίστηκαν τυχαία σε κάθε µεταχείριση. Εποµένως, 

υπήρξαν τρία τµήµατα τάξεων από κάθε ένα από τα τρία επίπεδα ικανότητας που 

ορίστηκαν σε κάθε µεταχείριση. Οι οµάδες ελέγχου διδάχθηκαν χωρίς να 

χρησιµοποιηθούν οι διάσπαρτες έννοιες ή οι οργανωτές. Οι άλλες µεταχειρίσεις 

περιέλαβαν τις οµάδες που διδάχθηκαν µε τη χρήση των διάσπαρτων εννοιών, τους 
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οργανωτές και ένα συνδυασµό αυτών των δύο µέσων πριν τη διδασκαλία. Το 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε για το pretest και το τεστ µετά τη 

διδασκαλία,   σχεδιάστηκε από τον ερευνητή  –  εφαρµόστηκε και παλαιότερα σε µια 

προκαταρκτική µελέτη – µε σκοπό να συγκρίνει τις επιδράσεις αυτών των 

µεταχειρίσεων στη διδασκαλία στο πλανητάριο. Μια ανάλυση της διακύµανσης 

διενεργήθηκε µε τους µέσους των  αποτελεσµάτων των τεστ µετά τη διδασκαλία για 

να ερευνηθούν τα αποτελέσµατα της µεταχείρισης, τα αποτελέσµατα του επιπέδου 

ικανότητας, και οι αλληλεπιδράσεις. Το γενικό γραµµικό υπόδειγµα εφαρµόσθηκε 

για περαιτέρω ανάλυση της παλινδρόµησης και τις αλληλεπιδράσεις της µελέτης. Οι  

µεταχειρίσεις και τα επίπεδα ικανότητας συγκρίθηκαν µε τη µέθοδο του Duncan. Η 

οµάδα µεταχείρισης, που λαµβάνει και τις διάσπαρτες έννοιες και τους 

προοργανωτές πριν τη διδασκαλία, πέτυχε σηµαντικά υψηλότερη επίδοση στο µετά 

τη διδασκαλία τεστ από οποιαδήποτε άλλη οµάδα µεταχείρισης. Ακόµη βρήκε ότι η 

µεταχείριση µε τις διάσπαρτες έννοιες και η µεταχείριση µε προοργανωτές πέτυχαν 

σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις από την οµάδα ελέγχου. Όσον αφορά τώρα τα 

επίπεδα ικανότητας βρέθηκε κάποια διαφορά στην επίδοση µεταξύ των αδύνατων 

µαθητών και των δύο ανώτερων ικανοτήτων µαθητών, αλλά καµιά σηµαντική 

διαφορά δεν υπήρξε µεταξύ των καλών και των πολύ καλών µαθητών. Η έρευνα 

παρήγαγε πληροφορίες που δείχνουν ότι η πολλαπλή χρήση των  παραπάνω µέσων 

ως οργάνων διδασκαλίας µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά τα αποτελέσµατα µάθησης 

µέσω των παρουσιάσεων στα πλανητάρια. Η έρευνα αυτή, καταλήγει ο ερευνητής, 

βρήκε ότι ένας δάσκαλος που χρησιµοποιεί διαφορετικά µέσα κατά τη διδασκαλία 

µπορεί να επιφέρει σηµαντικά διαφορετικά αποτελέσµατα στη µάθηση (Giles, 

1981). 

Ο Skelly (1982) έλεγξε την αποτελεσµατικότητα ενός συγκριτικού 

προοργανωτή 1500 λέξεων που περιείχε και εικόνες, σε 201 µαθητές της ένατης 

τάξης όλων των νοητικών ικανοτήτων στην άµεση µάθηση και µεταγενέστερη 

διατήρηση, στο µάθηµα Βασικές Αρχές της Υδραυλικής, στο Downingtown της 

Pennsylvania. Οι µαθητές ορίστηκαν τυχαία σε τέσσερις  οµάδες, κάθε µια από τις 

οποίες περιέλαβε και χαµηλά και υψηλά επίπεδα νοηµοσύνης. Η πρώτη οµάδα 

διάβασε τον οργανωτή. Η δεύτερη οµάδα διάβασε τον οργανωτή και την προς 

µάθηση ενότητα της Υδραυλικής. Η τρίτη οµάδα διάβασε την προς µάθηση ενότητα 
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και έπειτα, µε την ολοκλήρωση, ξαναδιάβασε τα δύσκολα τµήµατα. Η οµάδα 

ελέγχου δεν έλαβε καµία µεταχείριση. Η µάθηση των εννοιών ελέγχθηκε από ένα 

τεστ πολλαπλής επιλογής. Έξι εβδοµάδες αργότερα, το ίδιο τεστ µέτρησε τη 

διατήρηση των γνώσεων στη µνήµη. Οι πληροφορίες που έλαβε για τους µαθητές 

από τις συνεντεύξεις που έδωσαν  στους προηγούµενους καθηγητές τους  καθόρισαν 

τις έννοιες που θα περιλαµβάνονταν στον 1.500 λέξεων οργανωτή της µελέτης. Μια 

επιτροπή εκπαιδευτικών αξιολόγησε την κατασκευή και το περιεχοµένου του 

προοργανωτή. Έξι υποθέσεις χρησιµοποιήθηκαν για να προσδιορίσουν την επίδραση 

του οργανωτή  στη µάθηση και τη διατήρηση καθώς και την αλληλεπίδρασή της µε 

τη νοητική ικανότητα. Μια 2 Χ 4 παραγοντική ανάλυση της διακύµανσης εξέτασε 

αρχικά και τα αποτελέσµατα µάθησης και τα αποτελέσµατα διατήρησης. Μια διπλή 

παραγοντική ανάλυση της συνδιακύµανσης διενεργήθηκε έπειτα στα αποτελέσµατα 

της διατήρησης, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της µάθησης ως 

συνδιακυµαντή. Καµιά σηµαντική διαφορά στη µάθηση ή τη διατήρηση των 

γνώσεων δε βρέθηκε µεταξύ εκείνων που διαβάζουν τον οργανωτή µαζί µε την προς 

µάθηση ενότητα, έναντι εκείνων που διαβάζουν µόνο την προς µάθηση ενότητα. 

Επίσης, καµιά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ του οργανωτή και της νοητικής 

ικανότητας δε βρέθηκε. ∆εν υπήρξε απόδειξη ότι ένας οργανωτής θα µπορούσε να 

διευκολύνει τη µάθηση ή τη διατήρηση των γνώσεων σε µαθητές όλων των 

νοητικών ικανοτήτων, όταν χρησιµοποιούνται µαζί µε τις πληροφορίες και τεχνικά 

σχέδια µε σχήµατα. (Skelly, 1982). 

Η Dennis (1984), ερεύνησε την αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών και 

της επανάληψης σε επίπεδο Λυκείου, µε κριτήριο τη µέτρηση των γνωστικών 

δεξιοτήτων των µαθητών. Οι τέσσερις οµάδες συγκρίθηκαν στις δύο εξαρτηµένες 

µεταβλητές που ήταν: α) οι γνωστικές δεξιότητες χαµηλού επιπέδου, και β) οι 

γνωστικές δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου. Τρεις ανεξάρτητες µεταβλητές 

χρησιµοποίησε στη µελέτη της: α)  τη χρήση οργανωτή, β) τη χρήση επανάληψης, 

και γ) το συνδυασµό προοργανωτή και επανάληψης. Οι µαθητές κατατάχτηκαν στη 

µια από τις τρεις πειραµατικές οµάδες ή σε µια οµάδα ελέγχου και τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν, µε το κατασκευασµένο από την ίδια τεστ ελέγχου, 

χρησιµοποιήθηκαν για να καθορίσουν τα οφέλη στην επίδοση µεταξύ του pretest και 

του τεστ µετά τη διδασκαλία. Τα αποτελέσµατα από την πολυµεταβλητή ανάλυση 
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της διακύµανσης δεν έδειξαν κάποια σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των 

µεταχειρίσεων στις δύο εξαρτηµένες µεταβλητές. Τα συµπεράσµατα αναφέρουν ότι 

όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές ήταν εξίσου αποτελεσµατικές και για τις δύο 

εξαρτηµένες µεταβλητές. Η επίδοση των µαθητών στην οµάδα ελέγχου ήταν ίδια µε 

την επίδοση των µαθητών στις πειραµατικές οµάδες. Αυτά τα ευρήµατα δείχνουν, 

καταλήγει η συγγραφέας, ότι οι µαθητές ήταν σε θέση να αφοµοιώσουν τις έννοιες 

που παρουσιάστηκαν, χωρίς τη χρήση του οργανωτή ή της επανάληψης (Dennis, 

1984). 

Ο Avalos (1986) ερεύνησε σε µαθητές Λυκείου τα αποτελέσµατα στη µάθηση 

είτε χωριστά είτε συνδυασµένα: 1) µε τη χρήση των οργανωτών στην αρχή, στη 

µέση και στο τέλος κάθε µαθησιακού στόχου, 2) µε την ενίσχυση των 

προαπαιτούµενων γνώσεων των µαθητών, και 3) µε την εµπεδωτική µάθηση 

(mastery learning). Στην έρευνα αυτή πραγµατοποίησε δύο µελέτες σε διαφορετικά 

λύκεια. Στην πρώτη µελέτη, στο µάθηµα της Άλγεβρας, χρησιµοποιήθηκαν τρεις 

οµάδες: η πρώτη οµάδα, του ελέγχου, διδάχθηκε µε τη συµβατική διδασκαλία, µια 

δεύτερη οµάδα διδάχθηκε µε τη συµβατική διδασκαλία που συµπληρώθηκε µε τους 

προοργανωτές και µια τρίτη οµάδα διδάχθηκε µε τους προοργανωτές, την ενίσχυση 

των προαπαιτούµενων γνώσεων, και την εµπεδωτική µάθηση. Στη δεύτερη µελέτη 

στο µάθηµα της Βιολογίας, κάθε ένας από τους τρεις δασκάλους δίδαξε τέσσερις 

τάξεις µε τις ακόλουθες µεθόδους διδασκαλίας: στην πρώτη τάξη στην οποία 

χρησιµοποιήθηκε η συµβατική διδασκαλία ήταν η οµάδα ελέγχου, στη δεύτερη τάξη 

εφαρµόσθηκε η συµβατική διδασκαλία µε την ενίσχυση των προαπαιτούµενων 

γνώσεων, στην τρίτη τάξη εφαρµόσθηκε συµβατική διδασκαλία µε προοργανωτές 

και στην τέταρτη τάξη ο δάσκαλος πραγµατοποίησε το µάθηµα κάνοντας χρήση της 

συµβατικής διδασκαλίας µε την ενίσχυση των προαπαιτούµενων γνώσεων και των 

προοργανωτών. Τα αποτελέσµατα της µελέτης στην Άλγεβρα δείχνουν ότι η χρήση 

µόνο των προοργανωτών καθώς και η συνδυασµένη χρήση των προοργανωτών µε 

την ενίσχυση των προαπαιτούµενων γνώσεων και την εµπεδωτική µάθηση έχουν 

σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στη µάθηση των µαθητών. Στη µελέτη της 

Βιολογίας, οι οργανωτές δεν ήταν αποτελεσµατικοί στη βελτίωση της µάθησης των 

µαθητών. Η σηµαντικότερη συµβολή αυτής της διατριβής του Avalos στην 

εκπαίδευση είναι ότι η έννοια των προοργανωτών αναπτύχθηκε, εφαρµόστηκε, και 
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εξετάστηκε κάτω από πραγµατικές συνθήκες τάξεων, όπως υποστηρίζει. Τα θετικά 

αποτελέσµατα που βρίσκονται στη µελέτη της Άλγεβρας, αναφέρει, µπορεί να 

ενισχύσουν την άποψη ότι η χρήση των προοργανωτών είναι δυνατόν να συµβάλει 

στη βελτίωση των µεθόδων διδασκαλίας σε οµάδες, εάν δε η περαιτέρω έρευνα 

αποδείξει ότι οι οργανωτές έχουν µια ισχυρή θετική επίδραση στη µάθηση µπορεί να 

γίνει η αφορµή ώστε να γραφούν αποτελεσµατικότερα τα σχολικά εγχειρίδια προς 

όφελος της µάθησης των µαθητών (Avalos, 1986). 

  Ο Siu (1986) χρησιµοποίησε τον προοργανωτή ως έναν από τρεις 

πειραµατικούς παράγοντες σε µια εξέταση κατανόησης κειµένων σε µακροχρόνιο 

επίπεδο, στην κατανόηση της κινεζικής πεζογραφίας. Τα υποκείµενα ήταν 485 

Κινέζοι µαθητές στην έβδοµη τάξη και 514 στη δέκατη τάξη. Οι µαθητές ορίστηκαν 

τυχαία σε οκτώ οµάδες, µε κάθε οµάδα να διαβάζει τέσσερα κείµενα της ίδιας 

έκδοσης, πριν ολοκληρώσουν ένα τεστ διάταξης ιδεών για κάθε κείµενο. Ο Siu 

ανέφερε ότι οι προοργανωτές πρέπει να είναι σε κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης 

προκειµένου να ενισχύσουν την ενσωµάτωση του λεπτοµερούς κειµένου. Οι 

παραπάνω προοργανωτές βρέθηκαν να έχουν µιαν αποσπασµατική επίδραση στην 

οργάνωση της µακροχρόνιας γνωστικής δοµής των µαθητών επίσης διαπιστώθηκε  

ότι οι µαθητές δεν ήταν ικανοί να χρησιµοποιήσουν τον προοργανωτή για να 

ενσωµατώσουν τις λεπτοµέρειες των κειµένων και να διαµορφώσουν µια γνωστική 

σύνδεση µεταξύ του προοργανωτή και του κειµένου προς µάθηση (Siu, 1986). 

Η Corkill (1988) ερεύνησε εάν οι οργανωτές µπορούν να βοηθήσουν  τα 

άτοµα να ανακαλούν στη µνήµη έννοιες από γραπτό κείµενο, βασισµένη στην 

άποψη του Ausubel (1978) που ανέφερε ότι οι οργανωτές θα µπορούσαν να 

βοηθήσουν τους αναγνώστες για να θυµηθούν καλύτερα τις αναλυτικές πληροφορίες 

από το κείµενο όταν τους ζητηθεί. Όπως επίσης και ότι, εάν ένας οργανωτής, 

παρέχει οδηγίες στον αναγνώστη, µπορεί να ενθαρρύνει τον αναγνώστη να θυµηθεί 

κοµµάτια του κειµένου που συνδέονται στενά µε το κυρίαρχο θέµα του οργανωτή. 

Αυτές τις υποθέσεις εξέτασε σε πειράµατα µε δύο διαφορετικούς πληθυσµούς: 195 

µαθητές έβδοµης και όγδοης τάξης από τη µια και 241 σπουδαστές κολεγίων από 

την άλλη. Οι µαθητές σε κάθε πείραµα ορίστηκαν τυχαία σε µια από τις τέσσερις 

κωδικοποιηµένες συνθήκες: οµάδα ελέγχου, οµάδα προφορικού οργανωτή, οµάδα 

οργανωτή µαζί µε λέξη κλειδί και οµάδα οργανωτή µαζί µε παράφραση του 
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οργανωτή. Στο ένα από τα δύο χρονικά διαστήµατα που ελέγχθηκαν ζητήθηκε 

άµεση ανάκληση και στο άλλο  µεταγενέστερη (επτά ηµέρες αργότερα). Οι µαθητές 

Λυκείου είχαν λίγο όφελος από τη λειτουργία του προφορικού οργανωτή. Οι 

σπουδαστές κολεγίων, ωστόσο, πέτυχαν καλύτερα αποτελέσµατα όταν 

χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός του οργανωτή µαζί µε την παράφρασή του. 

Αυτά τα συµπεράσµατα ήταν ιδιαίτερα εµφανή όσον αφορά την ανάκληση στη 

µνήµη των συγκεκριµένων πληροφοριών στο άµεσο τεστ. Περαιτέρω, οι σπουδαστές 

κολεγίων που χρησιµοποίησαν παράφραση του οργανωτή ανακάλεσαν ευκολότερα 

τις γενικότερες πληροφορίες από το κείµενο στο µεταγενέστερο τεστ (Corkill, 1988). 

   Η µελέτη της Groller (1989), συνέκρινε τρεις στρατηγικές πριν τη διδασκαλία 

και τα σχετικά αποτελέσµατά τους στη µάθηση και διατήρηση του διδασκοµένου 

υλικού. Οι 45 µαθητές στις οµάδες µεταχείρισης ήταν εγγεγραµµένοι στην ενδέκατη 

τάξη στο Λύκειο του William Allen, στο Allentown της Πενσυλβανία το Σεπτέµβριο 

του 1987. Η πρώτη πειραµατική οµάδα έλαβε έναν οργανωτή και στρατηγική 

µάθησης, πριν διαβάσει ένα ορισµένο κείµενο στη φιλοσοφία. Στη δεύτερη 

πειραµατική οµάδα δόθηκε ένας οργανωτής, πριν διαβάσει το ίδιο κείµενο και στην 

οµάδα ελέγχου δόθηκε ένα εισαγωγικό κείµενο. Υπήρξαν τρεις περίοδοι 

µεταχείρισης  για κάθε οµάδα: Νοέµβριος, ∆εκέµβριος του 1987 και Ιανουάριος του 

1988. Σε κάθε περίοδο στους µαθητές δόθηκαν: το διαφορετικό κείµενο ανάγνωσης 

ή ο διαφορετικός οργανωτής ή το εισαγωγικό κείµενο  ανάλογα µε την περίπτωση. 

Τα τεστ ανάκλησης είχαν ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και διεξήχθησαν το πρώτο 

αµέσως µετά από την πειραµατική µεταχείριση και το δεύτερο δύο εβδοµάδες µετά 

από κάθε µια από τις τρεις περιόδους µεταχείρισης. Οι στατιστικές διαδικασίες 

ανάλυσης της διακύµανσης κατά ένα παράγοντα εφαρµόσθηκαν σε κάθε µια από τις 

επιδόσεις στα τεστ άµεσης και µεταγενέστερης ανάκλησης για να συγκρίνουν τις 

διαφορές στην επίδοση. Οι post-hoc αναλύσεις διενεργήθηκαν µε το test του Tukey. 

Μια ανάλυση των στοιχείων αποκάλυψε ότι η πρώτη πειραµατική µεταχείριση 

(οργανωτής και στρατηγική µάθησης) έδειξε µια µεγαλύτερη επίδραση στη µάθηση 

και τη διατήρηση του διδασκοµένου υλικού από τη δεύτερη πειραµατική οµάδα 

(οργανωτής) ή την οµάδα ελέγχου, µε σηµαντικότητα στο επίπεδο του .05. (Groller, 

1989). 
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  Ο Mize (1989) ερεύνησε την επίδραση ενός γραφικού οργανωτή στη µάθηση 

και τη διατήρηση στη µνήµη, σε µία τάξη Λυκείου στο Μississippi στο µάθηµα της 

Χηµείας. Η ένταξη των µαθητών στην οµάδα του πειράµατος και στην οµάδα 

ελέγχου έγινε τυχαία και η έρευνα χρειάστηκε µία περίοδο πέντε εβδοµάδων για να 

ολοκληρωθεί. Ένα τεστ µε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής διενεργήθηκε ως 

pretest δύο µέρες πριν τη διδασκαλία, το άµεσο τεστ έγινε εντός 24 ωρών από την 

ολοκλήρωση της διδασκαλίας και το µεταγενέστερο τεστ έγινε τρεις εβδοµάδες µετά 

το τέλος της διδασκαλίας. ∆ιάφορες στατιστικές διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για 

την ανάλυση των δεδοµένων που έδειξαν ότι η οµάδα του πειράµατος δεν πέτυχε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο άµεσο αλλά και στο µεταγενέστερο τεστ τρεις 

εβδοµάδες αργότερα στις 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε σχέση µε την οµάδα 

ελέγχου στον έλεγχο της µάθησης και της διατήρησης των γνώσεων στη µνήµη. 

Αλλά βρέθηκε υψηλή συσχέτιση µεταξύ της ηλικίας και της συλλογιστικής 

ικανότητας  από τη µια και της µάθησης και διατήρησης των εννοιών από την άλλη 

στις έννοιες που παρουσιάστηκαν (Mize, 1989). 

    Ο Kater (1990) πραγµατοποίησε µια εµπειρική συγκριτική ανάλυση της 

αποτελεσµατικότητας των ερµηνευτικών και συγκριτικών προοργανωτών που 

δόθηκαν είτε προφορικά είτε µε γραπτή µορφή για την ενίσχυση της βραχύχρονης 

µάθησης σε ενενήντα ένα άτοµα στην πόλη του Κάνσας, στο Μισούρι. Ο ερευνητής 

χρησιµοποίησε ερωτήσεις σύντοµης απάντησης στο τεστ ανάκλησης που 

διενεργήθηκε πέντε ηµέρες µετά το πέρας της διδασκαλίας, διότι όπως αναφέρει, 

πολλές εµπειρικές έρευνες έχουν διεξαχθεί για τις διαδικασίες ενίσχυσης της 

µάθησης µέσω της χρήσης των οργανωτών όπου κάθε ένας χρησιµοποίησε απλά ένα 

τεστ µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αµέσως µετά από τη διδασκαλία. Τα 

διδακτικά υλικά και ένα τεστ ανάκλησης προετοιµάστηκαν από τον ερευνητή για 

τους σκοπούς της µελέτης. Προηγήθηκε ένα pretest και ακολούθησε ένα τεστ πέντε 

ηµέρες αργότερα. Οι µαθητές ορίστηκαν τυχαία σε µια από τις πειραµατικές οµάδες 

και την οµάδα ελέγχου. Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκε ένας 2 X 2 παραγοντικός 

σχεδιασµός µε µια οµάδα ελέγχου. Οι δύο ανεξάρτητες µεταβλητές στη µελέτη ήταν 

ο τύπος του οργανωτή και η µέθοδος παράδοσης. ∆ιαδικασίες ανάλυσης της 

συνδιακύµανσης κατά ένα και δύο παράγοντες χρησιµοποιήθηκαν µε τα 

αποτελέσµατα του pretest ως συνδιακυµαντή. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δεν 
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παρείχαν τα σηµαντικά στατιστικά στοιχεία για να υποστηριχθεί η 

αποτελεσµατικότητα είτε του τύπου του προοργανωτή είτε της µεθόδου παράδοσης. 

Καµία στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση δεν υπήρξε µεταξύ των οργανωτών και 

των µεθόδων παράδοσης (Kater, 1990). 

   O Moss (1990) εξέτασε τον αντίκτυπο ενός γραφικού οργανωτή και ενός 

οργανωτή µε µορφή γραπτού κειµένου στους σπουδαστές που διαβάζουν µόνοι τους 

και που ολοκληρώνουν τις αναθέσεις των εργασιών χωρίς δάσκαλο. ∆ιακόσιοι 

τριάντα εννιά µαθητές Λυκείου (δέκατης τάξης) χωρίστηκαν σε έξι οµάδες 

µεταχείρισης. Τα συµπεράσµατα της µελέτης του Moss (1990) ανέφεραν ότι καµία 

διαφορά δεν υπήρξε µεταξύ της παρουσίασης του περιεχοµένου µε τους οργανωτές 

και µιας προφορικής εξήγησης της σπουδαιότητας των οργανωτών πριν από την 

ανάγνωση του κειµένου. Τέλος, τα συµπεράσµατα  έδειξαν  ότι δεν υπήρξε καµία 

διαφορά στην ανάκληση από τη µνήµη των µαθητών όταν παρουσιάστηκαν οι 

οργανωτές χωρίς υποστήριξη και όταν δόθηκε µια γραπτή εξήγηση της 

σπουδαιότητας των οργανωτών πριν από την ανάγνωση του κειµένου (Moss, 1990). 

   Η µελέτη του O’Leary (1994) συνέκρινε δύο συστήµατα για την οργάνωση 

και παρουσίαση επιστηµονικού υλικού: την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας µε 

την ύλη του σχολικού εγχειριδίου και µια προσέγγιση του Ausubel που ενσωµατώνει 

τους εννοιολογικούς χάρτες ως προοργανωτές. Ογδόντα εννιά µαθητές έβδοµης 

τάξης συµµετείχαν στη µελέτη. Τα αποτελέσµατα του pretest έδειξαν ότι όλοι οι 

συµµετέχοντες στις τάξεις ήταν ισοδύναµοι. Για ερευνητικούς λόγους, οι τέσσερις 

τάξεις εντάχθηκαν έπειτα σε δύο οµάδες: οµάδα ελέγχου (ν = 45) και οµάδα 

οργανωτή (ν = 44). Η οµάδα των οργανωτών έλαβε τους εννοιολογικούς χάρτες και 

τις συνοπτικές προφορικές παρουσιάσεις πριν από τα µαθήµατα. Η οµάδα ελέγχου 

δεν έλαβε τίποτα πριν τη διδασκαλία. Το περιεχόµενο του µαθήµατος ήταν το ίδιο 

και για τις δύο οµάδες µεταχείρισης. Και οι δύο οµάδες παρακολούθησαν έξι 

εβδοµάδες διδασκαλίας. Ένα pretest και ένα τεστ µετά τη διδασκαλία καθόρισαν εάν 

υπήρξε µια στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων. Μετά από την 

πρώτη ενότητα οι πειραµατικές και οι οµάδες ελέγχου αντιστράφηκαν. Κατά τη 

διάρκεια της πρώτης ενότητας διάρκειας έξι εβδοµάδων, η οµάδα οργανωτών πέτυχε 

αποτελέσµατα στατιστικά σηµαντικά υψηλότερα (p=.0195) από την οµάδα ελέγχου 

ενώ και πάλι στη δεύτερη ενότητα διάρκειας έξι εβδοµάδων τα αποτελέσµατα στη 
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µάθηση (p=.013) ήταν υπέρ της πειραµατικής οµάδας που χρησιµοποιεί ένα χάρτη 

έννοιας ως προοργανωτή. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης βρήκαν για τους 

οργανωτές µια αύξηση στη µάθηση του επιστηµονικού υλικού κατά 10% 

περισσότερο από την οµάδα ελέγχου. Συνάγεται το συµπέρασµα ότι η 

χρησιµοποίηση των εννοιολογικών χαρτών  ως οργανωτές για την οργάνωση και την 

παρουσίαση του υλικού είναι µια έγκυρη διαδικασία για τη βελτίωση της 

νοηµατικής µάθησης (O’Leary 1994). 

Ο Wallace (1995) ερεύνησε τα αποτελέσµατα της προσθήκης συγκεκριµένων 

παραδειγµάτων και απεικονίσεων σε ένα αφηρηµένο διδακτικό υλικό ώστε να 

βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν το δύσκολο αφηγηµατικό κείµενο. 

Σαράντα δύο µαθητές Λυκείου κλήθηκαν να εντοπίσουν τα παραδείγµατα της 

σάτιρας σε ένα εκτεταµένο µαθησιακό υλικό. Στους µαθητές δόθηκε τυχαία ένας 

από τους τρεις οργανωτές να διαβαστεί, πριν µελετήσουν το µαθησιακό υλικό. Ο 

πρώτος από αυτούς τους οργανωτές περιείχε µόνο το εισαγωγικό υλικό που 

γράφτηκε σε πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης και περιεκτικότητας από το µαθησιακό 

υλικό. Ο δεύτερος περιείχε εκτός από τα εισαγωγικά υλικά και κάποια παραδείγµατα 

της σάτιρας. Ο τρίτος οργανωτής περιείχε τα παραδείγµατα, τα εισαγωγικά υλικά 

και µια συγκεκριµένη πρόταση για τον τρόπο εκτέλεσης της άσκησης. Τα 

αποτελέσµατα µετρήθηκαν µε τη χρησιµοποίηση του στατιστικά σηµαντικού 

µεγέθους επίδρασης. Οι µαθητές που χρησιµοποίησαν τον οργανωτή που περιείχε τις 

απεικονίσεις και τα παραδείγµατα εκτός από τα εισαγωγικά υλικά ήταν σε θέση να 

βρουν περισσότερα σατιρικά στοιχεία στο µαθησιακό υλικό από τους µαθητές που 

χρησιµοποίησαν τον οργανωτή µε µόνο τα εισαγωγικά υλικά σε ένα µέγεθος που 

υπερέβη το στατιστικά σηµαντικό µέγεθος επίδρασης. Οι µαθητές που 

χρησιµοποίησαν τον οργανωτή που περιλάµβανε και τα παραδείγµατα στα 

εισαγωγικά υλικά βρήκαν επίσης περισσότερα σατιρικά στοιχεία στο µαθησιακό 

υλικό από τους µαθητές που χρησιµοποίησαν έναν οργανωτή µόνο µε τα εισαγωγικά 

υλικά, αλλά ο αριθµός δεν υπερέβη το στατιστικά σηµαντικό µέγεθος επίδρασης 

(Wallace, 1995).  

Στη µελέτη αυτή ο Wallace ουσιαστικά χρησιµοποίησε τρεις προοργανωτές µε 

διαφορετικό βαθµό δυσκολίας ενώ δεν είχε µία προκαθορισµένη οµάδα ελέγχου για 
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να εξαχθούν συγκριτικά στοιχεία αποτελεσµατικότητας µεταξύ των διαφορετικών 

οµάδων. 

   Ο Kirkman (1996) διενήργησε µια µελέτη που σκοπός της ήταν να 

εξεταστούν οι επιδράσεις ενός συγκριτικού προφορικού προοργανωτή στη µάθηση 

και τη µεταγενέστερη διατήρηση των εννοιών σε διδακτικό υλικό σχετικό µε τα 

τρόφιµα και τη διατροφή, µετά τον έλεγχο των προηγούµενων γνώσεων των 

µαθητών. Τριάντα δύο µαθητές από δύο τάξεις του Λυκείου Fairhope στην 

Αλαµπάµα, που παρακολουθούσαν µαθήµατα υπηρεσιών εστίασης, αποτέλεσαν το 

δείγµα για τη µελέτη. Οι µαθητές εξετάστηκαν για την προγενέστερη γνώση τους σε 

θέµατα τροφίµων και διατροφής και έπειτα τυχαία ορίστηκαν στη µία από τις τρεις 

µεταχειρίσεις: 1) προφορικός συγκριτικός προοργανωτής, 2) προφορικός 

συγκριτικός προοργανωτής και παράφραση του οργανωτή και 3) κανένας 

προφορικός συγκριτικός προοργανωτής. Ο προοργανωτής ήταν µια εισαγωγική 

παράγραφος 239 λέξεων που ενσωµάτωνε τη θεωρία της νοηµατικής λεκτικής 

µάθησης του Ausubel. Μια ανάλυση της συνδιακύµανσης χρησιµοποιήθηκε µε το 

επίπεδο της προγενέστερης γνώσης ως συνδιακυµαντή για να προσδιοριστεί εάν 

υπήρχε σηµαντική διαφορά µεταξύ των πειραµατικών µεταχειρίσεων. Τα 

συµπεράσµατα δείχνουν ότι ούτε µία από τις τρεις πειραµατικές µεταχειρίσεις δεν 

ήταν αποτελεσµατικότερη στη διευκόλυνση της άµεσης και µεταγενέστερης 

διατήρησης του κειµένου. Επιπλέον, τα υποκείµενα που παράφρασαν το συγκριτικό 

προοργανωτή δεν παρουσίασαν θετική επιρροή στην ανάκληση του περιεχοµένου 

από τη µνήµη (Kirkman, 1996). 

   Μία σηµαντική παράλειψη της έρευνας του Kirkman, την οποία απέφυγε η 

παρούσα έρευνα, ήταν η µη χρησιµοποίηση εικονικού οργανωτή από την οµάδα 

ελέγχου.  

    

2.12  Πειραµατικές µελέτες µε κριτήριο τα χαρακτηριστικά των προοργανωτών 

και των υποκειµένων 

  Οι πειραµατικές έρευνες έχουν εξετάσει τα διευκολυντικά αποτελέσµατα του 

οργανωτή στη µάθηση και τη διατήρηση των εννοιών, δηλαδή την 

αποτελεσµατικότητά του ως στρατηγική διδασκαλίας κάτω από διάφορες συνθήκες. 

Οι συνθήκες αυτές µπορεί να αναφέρονται στην ηλικία ή τις ικανότητες των 
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µαθητών, στα είδη ή την έκταση του οργανωτή, στο είδος ή την έκταση του προς 

µάθηση υλικού, στο γνωστικό επίπεδο των µαθητών κ.λ.π. Μέσα από τις µετα-

αναλύσεις και τις ανασκοπήσεις αρχικά, αλλά και από µελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια καταγράφονται τα ευρήµατα για την 

αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών.  

 

  Επεξηγηµατικός έναντι συγκριτικού οργανωτή: Σύµφωνα µε τον Kozlow 

(1978), η µετα-ανάλυση 87 µελετών έδειξε ότι ο τύπος του προοργανωτή σχετίζεται  

και µε τις δύο εξαρτηµένες µεταβλητές, δηλαδή την επίδοση στην άµεση µάθηση και 

µεταγενέστερα, στη διατήρηση των εννοιών. Οι συγκριτικοί οργανωτές  

παρουσίασαν µεγαλύτερα διευκολυντικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τους 

επεξηγηµατικούς οργανωτές. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό το αποτέλεσµα είναι ότι 

οι συγκριτικοί οργανωτές τείνουν να χρησιµοποιούν τις υπάρχουσες έννοιες στη 

γνωστική δοµή σε µεγαλύτερη έκταση από ότι οι επεξηγηµατικοί οργανωτές 

(Kozlow, 1978:115).  

 Η Stone (1983) αντιθέτως, από τις 112 µελέτες που µετα-ανέλυσε, 

διαπίστωσε ότι µεταξύ των 44 ερευνών µε επεξηγηµατικό και των 22 µε συγκριτικό 

προοργανωτή υπάρχει σαφής υπεροχή στα αποτελέσµατα των ερευνών που 

χρησιµοποίησαν επεξηγηµατικό προοργανωτή. Η διαφορά ήταν ακόµη µεγαλύτερη 

από αυτές που χρησιµοποίησαν προοργανωτές µικτού τύπου. 

Οι West & Fensam (1976), έλεγξαν µε πείραµα την αποτελεσµατικότητα των 

προοργανωτών σε 252 µαθητές Λυκείου (δωδέκατης τάξης). Κάποιοι από τους 

µαθητές δεν είχαν καµιά γνώση για το περιεχόµενο του µαθήµατος που αναφερόταν 

στις αρχές ισορροπίας. Ο οργανωτής που δόθηκε στους µαθητές του πειράµατος 

ήταν ένα επεξηγηµατικό και συγκριτικό κείµενο 650 λέξεων µε οργανωτικές 

ιδιότητες για να ενισχύσει τη µάθηση, ενώ στην οµάδα ελέγχου δόθηκε ένα απλό 

κείµενο ίδιου µεγέθους. Τα αποτελέσµατα υπήρξαν ενθαρρυντικά κυρίως για τους 

µαθητές που στερούνταν προγενέστερων γνώσεων και περισσότερο για τους 

µαθητές χαµηλών γνώσεων, όπου το 29% των ερωτήσεων απαντήθηκε από την 

οµάδα του οργανωτή σε σχέση µε το 22% που απάντησε η οµάδα ελέγχου. Οι 

µαθητές υψηλών γνώσεων πέτυχαν να απαντήσουν αντίστοιχα 41% και 38% 

(Mayer, 1979). 
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Η Derry (1984) ερεύνησε σε 112 προπτυχιακούς φοιτητές του Purdue 

University τα αποτελέσµατα της χρήσης ενός συγκριτικού και ενός εικονικού 

οργανωτή µεγέθους 2.500 λέξεων στο µάθηµα της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Τρεις 

υποθέσεις εξετάστηκαν σχετικά µε τα αλληλεπιδραστικά αποτελέσµατα της 

µεταχείρισης των οργανωτών και των δεξιοτήτων συλλογισµού. Τα θετικά 

αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν για τα υποκείµενα µε τις καλές δεξιότητες 

συλλογισµού. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα και άλλων µελετών, τα αποτελέσµατα 

ήταν στατιστικά σηµαντικά αλλά µέτρια σε µέγεθος, πράγµα που σηµαίνει ότι οι 

διδασκόµενοι οργανωτές δεν επιφέρουν ούτε αρνητικά ούτε θετικά αποτελέσµατα 

(Barnes & Clawson, 1975; Luiten, Αmes, & Ackerson, 1980). Σαφώς όµως οι 

οργανωτές µπορούν να επηρεάσουν την επίδοση των µαθητών στα µεγάλης 

δυσκολίας τεστ πολλαπλής επιλογής στις συνήθεις διαδικασίες στην τάξη. 

 Ο Ruangruchira (1992) ερεύνησε την επίδραση ενός επεξηγηµατικού 

οργανωτή στην επίδοση των σπουδαστών σε µια σειρά µαθηµάτων στη Χηµεία. 

Εκατόν ογδόντα ένας πρωτοετείς σπουδαστές κολεγίου στην Ταϊλάνδη συµµετείχαν 

στο πείραµα που χωρίστηκαν τυχαία σε δύο οµάδες πειράµατος και µία οµάδα 

ελέγχου. Οι οµάδες πειράµατος έλαβαν έναν οργανωτή ή ένα εισαγωγικό κείµενο 

πριν από τη διδασκαλία. Η οµάδα ελέγχου δεν έλαβε καµιά εισαγωγή πριν από τη 

διδασκαλία. Η ισοδυναµία της οµάδας ελέγχου και των δύο οµάδων πειράµατος 

στην αρχή της µελέτης καθορίστηκε από την εφαρµογή ενός pretest που 

κατασκεύασε ο καθηγητής και καµιά στατιστικά σηµαντική διαφορά δε βρέθηκε 

µεταξύ των τριών οµάδων. Πριν από τη διδασκαλία στην τάξη και την εργαστηριακή 

διδασκαλία, η οµάδα του πειράµατος µε οργανωτή έλαβε τους επεξηγηµατικούς 

οργανωτές, και η οµάδα του πειράµατος µε εισαγωγή έλαβε το εισαγωγικό κείµενο 

για διάβασµα και µελέτη. Η περίοδος της πειραµατικής µεταχείρισης κάλυψε 21 

ηµέρες διδασκαλίας. Με την ολοκλήρωση της ύλης, έγινε το πρώτο τεστ σε όλες τις 

οµάδες, ενώ το δεύτερο τεστ διενεργήθηκε πάλι δύο εβδοµάδες αργότερα για τον 

έλεγχο της διατήρησης όσων διδάχθηκαν. Τα αποτελέσµατα των τεστ αναλύθηκαν 

µέσω ανάλυσης της διακύµανσης κατά ένα παράγοντα (ANOVA) και έδειξαν ότι η 

οµάδα που δέχθηκε οργανωτές απέδωσε σηµαντικά καλύτερα από την οµάδα 

ελέγχου και την οµάδα µε το εισαγωγικό κείµενο στο άµεσο τεστ µάθησης και στο 

µεταγενέστερο τεστ διατήρησης των εννοιών. Συνεπώς, ο επεξηγηµατικός 
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οργανωτής διευκόλυνε τη µάθηση και τη διατήρηση των εννοιών της Χηµείας 

περισσότερο από την οµάδα µε το εισαγωγικό κείµενο ή την οµάδα ελέγχου.  

 

 Σχηµατικός (graphic) έναντι κειµενικού (textual) προοργανωτή. Τα κρίσιµα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που συνθέτουν έναν προοργανωτή έχουν συζητηθεί 

χωρίς να υπάρξει οµοφωνία. Ο Ausubel απέβλεπε αρχικά στη διευκόλυνση της 

λεκτικής µάθησης µε τη χρήση του προοργανωτή και έχει προτείνει πως ο 

προοργανωτής πρέπει να είναι ένα γραπτό ή προφορικό κείµενο (Bulgren & 

Schumaker, 2001) – µαζί του συµφώνησαν αργότερα πολλοί άλλοι ερευνητές – 

χωρίς να περιλαµβάνει τους σχηµατικούς προοργανωτές, όπως είναι οι εικόνες και οι 

γραφικές παραστάσεις (Langan-Fox, Waycott & Albert 2000:10). Αυτές οι 

κατευθύνσεις του Ausubel εφαρµόστηκαν αρχικά στη συντριπτική πλειοψηφία των 

ερευνών που ακολούθησαν αλλά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι έρευνες µε τη 

χρήση οπτικών και σχηµατικών οργανωτών. 

 Η Stone (1983) στη µετα-ανάλυση που διενήργησε βρήκε µικρή διαφορά 

υπέρ των οργανωτών που περιείχαν και κείµενο και εικόνες σε σχέση µε τους 

καθαρά κειµενικούς οργανωτές. 

Η Alvermann (1981) χρησιµοποίησε τους σχηµατικούς προοργανωτές στην 

οργάνωση κειµένου µε εκατόν δεκατέσσερις µαθητές δέκατης τάξης που διάβασαν 

δύο εκδόσεις του ίδιου επεξηγηµατικού κειµένου, µε τη διαφορά ότι η µία είχε 

υψηλότερου επιπέδου δοµή. Τα αποτελέσµατα από τη µελέτη της Alvermann 

υποστηρίζουν τη θεωρία κωδικοποίησης της αφοµοίωσης του Mayer, η οποία 

αναφέρει ότι οι προοργανωτές µπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να 

διατηρήσουν τις εισερχόµενες πληροφορίες από ένα κείµενο που δεν είναι "καλά 

οργανωµένο έως ότου µπορέσουν αυτές οι πληροφορίες να συσχετισθούν" 

(Alvermann, 1981:4). Περαιτέρω, η Alvermann διαπίστωσε ότι ανεξάρτητα από το 

επίπεδο ικανότητας ανάγνωσης, οι σχηµατικοί προοργανωτές µπορεί να 

αντισταθµίσουν µερικά από τα πιθανά αρνητικά αποτελέσµατα του οργανωµένου 

κειµένου µε την υψηλού επιπέδου περιγραφική δοµή. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

οι σχηµατικοί προοργανωτές έχουν πρακτική αξία στην αίθουσα διδασκαλίας για τη 

βελτίωση της κατανόησης ανάγνωσης και διατήρησης των πληροφοριών.  
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Οι Tajika κ.ά. (1988) µελέτησαν τα αποτελέσµατα των εικονογραφηµένων 

προοργανωτών που χρησιµοποιήθηκαν πριν από την ανάγνωση του κειµένου. Οι 

µαθητές πέµπτης τάξης µελέτησαν ένα κείµενο για 8 λεπτά, µερικοί από τους 

οποίους όµως είχαν µελετήσει προηγουµένως έναν εικονογραφηµένο προοργανωτή 

για 2 λεπτά. Η ανάκληση των γνώσεων εξετάστηκε άµεσα και µια εβδοµάδα 

αργότερα. Οι µαθητές που είχαν χρησιµοποιήσει τον προοργανωτή είχαν καλύτερη 

ανάκληση από τη µνήµη σε σχέση µε τους µαθητές της οµάδας ελέγχου και στα 

άµεσα και στα µεταγενέστερα τεστ. Οι ερευνητές προειδοποίησαν, εντούτοις, ότι η 

αποτελεσµατικότητα συσχετίζεται µε το βαθµό στον οποίο ο προοργανωτής παρέχει 

ένα ολοκληρωµένο οργανωτικό πλαίσιο για το προς αποµνηµόνευση υλικό. 

Οι West κ.ά. (1991) θεωρούν ότι οι σχηµατικοί προοργανωτές πρέπει να 

δείχνονται πριν από τους προοργανωτές και στη συνέχεια να ακολουθεί το 

µαθησιακό υλικό. Άλλοι ερευνητές, όπως οι Tajika, Taniguchi, Yamamoto & Mayer 

(1988) και η Alvermann (1981), έχουν υποστηρίξει ότι οι σχηµατικοί προοργανωτές 

µπορούν να ικανοποιήσουν µόνο τα κρίσιµα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και να 

επιτύχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τους προοργανωτές κειµένου, διαπίστωσαν δε 

ότι οι πειραµατικές οµάδες που χρησιµοποιούν τους εικονογραφηµένους 

προοργανωτές είχαν καλύτερη ανάκληση των εννοιών από τη µνήµη σε σχέση µε τις 

άλλες οµάδες όπου δε δόθηκε προοργανωτής, τόσο στα άµεσα όσο και στα 

µεταγενέστερα τεστ. Επιπλέον, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ένας 

εικονογραφηµένος προοργανωτής µπορεί να χρησιµεύσει ως ένα πλαίσιο οργάνωσης 

για το ακολουθούµενο κείµενο και µπορεί να αυξήσει τη διατήρηση στη µνήµη του 

κειµένου, ανεξάρτητα από την ικανότητα ανάγνωσης των µαθητών. 

Η Hanley (1993) συνέκρινε τα αποτελέσµατα δύο σχηµατικών οργανωτών σε 

62 µαθητές πέµπτης τάξης, στην κατανόηση και τη διατήρηση ενός γραπτού 

κειµένου σε ένα πρόγραµµα ξένης γλώσσας µε: (1) "Βίντεο" και (2) "εικόνες και 

αφήγηση δασκάλου". Οι ερευνητές  τυχαία επέλεξαν τους µαθητές στην πρώτη ή 

στη δεύτερη µεταχείριση. Η µεταχείριση µε το "βίντεο" ήταν ο 

αποτελεσµατικότερος προοργανωτής µεταξύ των δύο στην κατανόηση ανάγνωσης 

σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Επίσης, οι πειραµατικές οµάδες απέδωσαν 

υψηλότερα στην κατανόηση ανάγνωσης από την οµάδα ελέγχου και στα ενδιάµεσα 
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και στα τελικά τεστ. Τα αποτελέσµατα συνηγορούν υπέρ της χρήσης του βίντεο ως 

αποτελεσµατικού προοργανωτή (Hanley, 1993). 

Οι Chun & Plass (1996) εστίασαν στον τρόπο µε τον οποίο η κατανόηση 

ανάγνωσης µπορεί να διευκολυνθεί µε µια εφαρµογή πολυµέσων για τη µάθηση 

δεύτερης γλώσσας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ένας δυναµικός οπτικός 

προοργανωτής βοηθά στη γενική κατανόηση και ότι οι προσωπικοί σχολιασµοί των 

στοιχείων του λεξιλογίου, αποτελούµενοι από οπτικές και λεκτικές πληροφορίες, 

βοηθούν περισσότερο από ό,τι οι λεκτικές πληροφορίες µόνες τους. 

 

Οι Langan-Fox, Waycott & Albert (2000:10) αναφέρουν ότι οι εικόνες ποτέ 

δεν είχαν άµεση επίδραση στη µάθηση και ήταν αποτελεσµατικές µόνο όταν 

επεξεργάζονταν επαρκώς (Schnotz, 1993). Επειδή οι σχηµατικοί οργανωτές 

εµφανίζονται µε µια µορφή, η οποία απαιτεί ελάχιστους υπολογισµούς από το 

µαθητή, η αποτελεσµατική δοµή των σχηµατικών οργανωτών (Robinson & Kiewra, 

1995), µπορεί να συνεπάγεται ότι η επεξεργασία των σχηµατικών πληροφοριών ίσως 

είναι πιο ρηχή από αυτή της γνωστικής επεξεργασίας που γίνεται στο κείµενο 

(Larkin & Simon, 1987), µε τελικό αποτέλεσµα φτωχές επιδόσεις. 

Οι Shiou-Wen & Lehman (2001) ερεύνησαν τα διευκολυντικά αποτελέσµατα 

των σχηµατικών οργανωτών µε τη χρησιµοποίηση υπερµέσων για τη µάθηση της 

Αγγλικής γλώσσας σε 150 µαθητές της Ταϊβάν, ηλικίας 18 έως 22 ετών, µε γνώσεις 

στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

επιβεβαίωσαν τη χρησιµότητα των σχηµατικών οργανωτών στη διδασκαλία ξένων 

γλωσσών µε υπερµέσα. Εµφανής ήταν η υπεροχή των µαθητών, µετά τη χρήση 

προοργανωτή, στην ανάκληση των λέξεων, αφού πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις από 

τους µαθητές που δεν χρησιµοποίησαν προοργανωτή. Αυτό συνέβη διότι ο 

οργανωτής λειτούργησε ως εννοιολογικό πλαίσιο που τους βοήθησε να συνδέσουν 

τις έννοιες του µαθήµατος µε τις σχετικές υπάρχουσες έννοιες στη γνωστική τους 

δοµή και έτσι να ενδυναµώσουν τη µάθησή τους. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσµατα 

για τις δύο οµάδες και στην κατανόηση των αγγλικών κειµένων. 

Οι Langan-Fox, Platania-Phung, & Waycott (2006) ερεύνησαν εάν οι νέοι 

χρήστες της κινητής τηλεφωνίας βοηθούνται από τους προοργανωτές στην 

προσπάθειά τους να χρησιµοποιήσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες, όπως 
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περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Οι µεταχειρίσεις περιλάµβαναν οργανωτή 

κειµένου και γραφικό οργανωτή, ενώ υπήρχε και οµάδα ελέγχου. Τα υποκείµενα 

ήταν 94 εθελοντές πρωτοετείς φοιτητές στη Βικτόρια της Αυστραλίας, οι οποίοι δεν 

κατείχαν κινητό τηλέφωνο µέχρι τη διεξαγωγή του πειράµατος. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι η επίδοση της οµάδας του γραπτού προοργανωτή µε µορφή κειµένου 

υπερείχε στατιστικά σηµαντικά έναντι της οµάδας του γραφικού οργανωτή και της 

οµάδας ελέγχου. Επίσης οι χαµηλών ικανοτήτων φοιτητές ωφελήθηκαν περισσότερο 

από τον οργανωτή κειµένου παρά από το γραφικό οργανωτή.  

 

Τέλος πολλοί ερευνητές βρήκαν ότι ένας συνδυασµός κειµενικών και 

σχηµατικών οργανωτών είναι περισσότερο χρήσιµος απ’ ότι ένας οργανωτής µόνο 

µε σχήµατα ή µόνο µε µορφή κειµένου (Chun & Plass, 1996; Mayer 1997; Mayer, 

2001; Plass, Chun, Mayer & Leutner, 1998).  

 

 Γραπτός έναντι προφορικού οργανωτή. Οι προφορικοί ή µη γραπτοί 

προοργανωτές, γενικά, δείχνουν µία µεγαλύτερη επίδραση από τους γραπτούς, αν 

και αυτό ίσως εξαρτάται από την ύλη που διδάσκεται, σύµφωνα µε τις πρώτες µετα-

αναλύσεις των Luiten κ.ά. (1979) και Stone (1983). Ο Lot (1983) αντίστοιχα, στη 

δική του µετα-ανάλυση, δε βρήκε διαφορές στην επίδοση µεταξύ του γραπτού και 

του προφορικού προοργανωτή. Σε µεταγενέστερες έρευνες τα αποτελέσµατα 

ποικίλουν. 

Οι Alexander, Frankiewicz & Williams (1979) µετά από έρευνα, υποστήριξαν 

την άποψη ότι οι προοργανωτές βοηθούν τη µάθηση εάν παρουσιάζονται 

προφορικά.  

Η αποτελεσµατικότητα του οργανωτή εξετάστηκε και από τους Peleg & 

Moore (1982), µε 96 εκπαιδεύσιµους εφήβους µε νοητική υστέρηση. Μία 

µεταχείριση µε οργανωτές, µία µε παραδοσιακή εισαγωγή και µία χωρίς εισαγωγή 

στην οµάδα ελέγχου αποτελούσαν τις οµάδες της έρευνας. Ο προοργανωτής, η 

παραδοσιακή εισαγωγή και η ενότητα διδασκαλίας παρουσιάστηκαν προφορικά ή µε 

γραπτή µορφή. Οι µαθητές ορίστηκαν τυχαία στις πειραµατικές συνθήκες. Οι µέσοι 

και τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης κατά τρεις παράγοντες της διακύµανσης 

έδειξαν µια διευκολυντική επίδραση στο πλαίσιο της γραπτής παρουσίασης, ειδικά 
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για τις υψηλού γνωστικού επιπέδου ερωτήσεις. Μια αρνητική επίπτωση του 

οργανωτή εµφανίστηκε στο πλαίσιο της προφορικής παρουσίασης. 

Η Walker (1983) ερεύνησε τις επιδράσεις του γραπτού και προφορικού 

οργανωτή σε 60 σπουδαστές Κολεγίου που χαρακτηρίστηκαν "φτωχοί" αναγνώστες. 

Οι οµάδες του γραπτού και του προφορικού οργανωτή έδωσαν σαφώς καλύτερα 

αποτελέσµατα από την οµάδα ελέγχου στο άµεσο ελεύθερης ανάκλησης τεστ. Ενώ 

στο µεταγενέστερο τεστ ο προφορικός οργανωτής έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα 

και από την οµάδα ελέγχου και από την οµάδα του γραπτού οργανωτή. Αυτή η 

σηµαντική αλληλεπίδραση δείχνει ότι οι οργανωτές άσκησαν µια διευκολυντική 

επίδραση στην ελεύθερη ανάκληση των γεγονότων και των ιδεών στο άµεσο τεστ, 

αλλά ότι αυτά τα αποτελέσµατα µειώθηκαν πολύ στο µεταγενέστερο τεστ. 

Χαµηλότερα αποτελέσµατα εµφανίστηκαν σε όλες τις µεταχειρίσεις στο 

µεταγενέστερο τεστ, µε τον προφορικό οργανωτή να παρουσιάζει τα καλύτερα 

αποτελέσµατα.  

Ο Kater (1990) χρησιµοποίησε πριν τη διδασκαλία προφορικό και γραπτό 

οργανωτή για να ελέγξει τη βραχύχρονη µάθηση. Καµιά στατιστικά σηµαντική 

διαφορά δε βρήκε στα αποτελέσµατα µεταξύ των δύο µορφών του οργανωτή και της 

οµάδας ελέγχου. 

Η Chiquito (1995) στην έρευνα που διεξήγε στο Bergen της Νορβηγίας µε 

δείγµα 6 ατόµων ανά µεταχείριση, κατά την εκµάθηση Ισπανικών µε τη χρήση 

υπερµέσων, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι προφορικοί οργανωτές είναι 

αποτελεσµατικότεροι για την κατανόηση της ξενόγλωσσης οµιλίας σε σύγκριση µε 

τους γραπτούς ή τους µικτού τύπου οργανωτές. Υποστηρίζει βέβαια ότι είναι πιο 

ωφέλιµο να χρησιµοποιείται γραπτός οργανωτής για την κατανόηση γραπτού 

κειµένου και προφορικός για την κατανόηση του προφορικού λόγου. Ο 

περιορισµένος αριθµός του δείγµατος την περιορίζει όµως να γενικεύσει τα 

ευρήµατα της έρευνας. 

Οι Kirkman & Shaw (1997) εξέτασαν τις επιδράσεις ενός συγκριτικού 

προφορικού οργανωτή στη µάθηση και διατήρηση εννοιών σχετικών µε τη 

διατροφή. Έτσι, κατένειµαν τυχαία 32 µαθητές ενός Λυκείου της Alabama σε τρεις 

µεταχειρίσεις. Οι µαθητές ελέγχθηκαν για τις προγενέστερες γνώσεις τους στη 

διατροφή και ο οργανωτής ήταν ένα εισαγωγικό κείµενο 239 λέξεων που 
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ενσωµάτωνε τη θεωρία νοηµατικής µάθησης του Ausubel. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι καµιά µεταχείριση µε προφορικό οργανωτή δεν ήταν περισσότερο 

αποτελεσµατική στη µάθηση και τη µεταγενέστερη διατήρηση του κειµένου από την 

οµάδα ελέγχου.  

Οι Chung & Huang (1998) βρήκαν στη µελέτη τους σηµαντική διαφορά στην 

επίδοση των µαθητών στα αγγλικά, όταν χρησιµοποίησαν προφορικούς οργανωτές. 

 

Εκτεταµένοι έναντι συνοπτικών προοργανωτών. Στο µεγαλύτερο µέρος της 

βιβλιογραφίας κρατούσα άποψη είναι ότι οι προοργανωτές πρέπει να είναι 

συνοπτικοί – αν και υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά µε ένα ορισµό 

της έννοιας της σύνοψης – αλλά να περιλαµβάνουν τις ιδιότητες που καθόρισε ο 

Ausubel. Έτσι βρέθηκε να χρησιµοποιούνται προοργανωτές που ποικίλουν στην 

έκταση από ένα τίτλο ή µια πρόταση ως µια πλήρη σελίδα ή από µια επισκόπηση 

έως ένα ολόκληρο κεφάλαιο. 

O Kozlow (1978:93) αναφέρει ότι σε 86 έρευνες οι προοργανωτές 

ξεκινούσαν από 26 λέξεις και έφθαναν τις 4400 και ο µέσος όρος ήταν 852 λέξεις. Ο 

Ausubel και οι συνεργάτες του χρησιµοποίησαν στα πειράµατα προοργανωτές 

έκτασης όχι µεγαλύτερης των 500 λέξεων (Ausubel, 1960; Ausubel & Fitzgerald, 

1961; Ausubel & Fitzgerald, 1962; Ausubel & Fitzgerald, 1963; Ausubel & Youssef 

1963), ο Mayer (1975) έδωσε στους µαθητές εννιά σελίδες ως προοργανωτή, ενώ ο 

Zuck (1974) χρησιµοποίησε για οργανωτή ένα ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο 

χρειάστηκε δέκα ώρες διδασκαλίας για να το παρουσιάσει. Από όσα αναφέρονται 

στις ανασκοπήσεις και µετα-αναλύσεις που χρησιµοποιήσαµε, δεν προκύπτει 

στατιστικά σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα των ερευνών, όταν ερευνάται η 

έκταση του οργανωτή ως παράγοντα επίδρασης στη διευκόλυνση της µάθησης ή της 

διατήρησης των εννοιών. Ο χρόνος, όµως, ανάγνωσης του οργανωτή έδωσε 

ενδιαφέροντα στοιχεία σύµφωνα µε τον Kozlow, ο οποίος διαπίστωσε ότι όσο 

αυξάνονταν ο παρεχόµενος χρόνος για την ανάγνωση του οργανωτή τόσο 

αυξάνονταν τα διευκολυντικά αποτελέσµατά του (Kozlow, 1978:111). 

Ο Mayer στην ανασκόπηση που διενήργησε το 1979 απέρριψε τις µελέτες 

που χρησιµοποίησαν τίτλους ως προοργανωτές (Bransford & Johnson, 1972; 

Dooling & Lachman, 1971; Dooling & Mullet, 1973; Pichert & Anderson, 1977; 
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Schallert, 1976; Kozminsky, 1977) ή προτάσεις ως προοργανωτές (Gagne, 1969; 

Gagne & Wiegand, 1970; Rickards, 1976; Rickards & McCormick, 1977; 

Cunningham κ.ά, 1974; Christie & Schumacher, 1976). Σ’ αυτές τις µελέτες και το 

προς µάθηση υλικό και ο οργανωτής είναι πολύ µικρότερης έκτασης από ότι στις 

συνήθεις µελέτες ή στις µελέτες µε τροποποιηµένους προοργανωτές 

(µεταοργανωτές) (Mayer, 1979b).   

 

Έκταση και δυσκολία του προς µάθηση κειµένου. Υπάρχει επίσης κάποια 

συζήτηση σχετικά µε την έκταση και τη δυσκολία του κειµένου που απαιτεί 

προοργανωτή καθώς επίσης και τη δυσκολία του προοργανωτή. Από τις µετα-

αναλύσεις των: Kozlow (1978), Mayer (1979) και Mahar (1992) η έκταση του 

µαθησιακού κειµένου φαίνεται να είναι επίσης τεράστιου εύρους. Έτσι, στις έρευνες 

αναφέρονται κείµενα προς µάθηση να έχουν µέγεθος από µία παράγραφο λίγων 

λέξεων έως και δεκάδες σελίδες. Αρνητική σχέση διαπιστώθηκε, σύµφωνα µε τους 

ερευνητές, ανάµεσα στην έκταση του µαθησιακού κειµένου, µετρηµένης σε 

απαιτούµενο χρόνο ανάγνωσης, και στα διευκολυντικά αποτελέσµατα (Kozlow, 

1978:112). Οι Tierney κ.ά., (1980) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι ερευνητές 

πρέπει να διευκρινίσουν τους τύπους των σπουδαστών, τα είδη των κειµένων και τις 

συνθήκες ανάγνωσης στις οποίες οι προοργανωτές είναι αποτελεσµατικότεροι. 

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν, ακόµη, ότι οι προοργανωτές θα έπρεπε να 

χρησιµοποιούνται λιτά και χωρίς πολυπλοκότητα και µόνο µε το µαθησιακό υλικό 

που απαιτεί αυτόν τον τύπο οργάνωσης, ενώ αντίθετα άλλοι θεωρούν ότι οι 

προοργανωτές πρέπει να χρησιµοποιούνται, πάντοτε, όποτε παρουσιάζονται νέες 

έννοιες ή πληροφορίες (Mahar, 1992). 

 

 Χρήση του οργανωτή πριν ή µετά από τη διδασκαλία (προοργανωτής ή 

µεταοργανωτής). Συζήτηση γίνεται, επίσης, γύρω από τη χρήση του οργανωτή πριν 

ή µετά την παρουσίαση του νέου διδακτικού υλικού. Μερικοί υποστήριξαν ότι οι 

µεταοργανωτές είχαν µια διευκολυντική επίδραση στη µάθηση και τη διατήρηση 

των πληροφοριών, επειδή ο µεταοργανωτής παρέχει στους σπουδαστές µια ευκαιρία 

να επαναφέρουν στο µυαλό τους τα όσα άκουσαν στις διδασκαλίες (Callihan & Bell, 

1978). Μια συνέπεια αυτής της επανάληψης θα µπορούσε να είναι το γεγονός ότι το 
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νέο υλικό διατηρείται στη βραχύχρονη µνήµη για αρκετά µακρά περίοδο µε 

επαρκώς οργανωµένη µορφή για να ενθαρρύνει τη µεταφορά των γνώσεων ή των 

πληροφοριών στη µακρόχρονη µνήµη (Callihan & Bell, 1978; Yawkey & Dashiell, 

1973). Άλλοι ερευνητές ανέφεραν ότι ο µεταοργανωτής παρουσίασε σηµαντικά 

αποτελέσµατα στη µάθηση και τη διατήρηση, επειδή ανάγκασε τους σπουδαστές να 

παρακολουθήσουν το προς µάθηση υλικό µε ένα µη-µηχανικό τρόπο (Barron & 

Stone, 1974). Ο Mayer µετά από ανάλυση 17 ερευνών που έκανε το 1979, 

παρουσίασε ασαφή συµπεράσµατα για τη χρήση των οργανωτών µετά τη 

διδασκαλία, αφού οι 10 από αυτές είχαν θετικό διευκολυντικό αποτέλεσµα, ενώ οι 7 

είχαν αρνητικό αποτέλεσµα (Mayer,  1979β:148). 

Οι Romberg και Wilson (1973) (όπως αναφέρονται στην Mitchell, 1999) 

χρησιµοποίησαν δύο ίδιες γραπτές παραγράφους ως προοργανωτή και ως 

µεταοργανωτή για τη µάθηση ενός κειµένου σχετικού µε τη ραδιενεργό 

αποσύνθεση. Το υλικό παρουσιάστηκε σε 228 µαθητές ενδέκατης τάξης µε τη 

χρησιµοποίηση ενός φυλλαδίου, το οποίο οι µαθητές επρόκειτο να διαβάσουν και να 

µελετήσουν από µόνοι τους. Μετά την ανάλυση των στοιχείων, οι Romberg και 

Wilson, διαπίστωσαν ότι και ο προοργανωτής και ο µεταοργανωτής είχαν µια 

διευκολυντική επίδραση στη µάθηση και τη διατήρηση των εννοιών.   

Σε δύο πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν από τους Mayer και Bromage 

(1980) χρησιµοποιήθηκαν εκατόν οκτώ προπτυχιακοί σπουδαστές για να ερευνηθεί 

η επίδοση στην ανάκληση από τη µνήµη. Ένας προοργανωτής δόθηκε σε κάποιους 

πριν από την ανάγνωση, ενώ σε άλλους δόθηκε µετά από την ανάγνωση. Οι οµάδες 

που χρησιµοποίησαν τον προοργανωτή πριν από την ανάγνωση ενός 

προετοιµασµένου κειµένου στη γλώσσα προγραµµατισµού υπολογιστών ξεπέρασαν 

τις οµάδες που χρησιµοποίησαν τον προοργανωτή µετά από την ανάγνωση. Οι 

οµάδες, µε χρήση µετά από την ανάγνωση, σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στην 

ανάκληση των ενοτήτων τεχνικών ιδεών, αλλά έγραψαν ασαφείς περιλήψεις. "Τα 

αποτελέσµατα υποστηρίζουν την άποψη ότι το πεδίο της επίδρασης αναφερόταν 

στην κωδικοποίηση µάλλον παρά στην ανάκληση των πληροφοριών και ήταν υπέρ 

της κωδικοποίησης της θεωρίας αφοµοίωσης" (Mayer & Bromage, 1980:209). 
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Οι Petersen κ.ά., (1980) αναφέρουν ότι ο Schnell (1973), ερεύνησε την 

επίδραση προοργανωτή και µεταοργανωτή στη µάθηση και βρήκε να υπερέχει ο 

µεταοργανωτής. 

Η Righi (1991) ερεύνησε την επίδραση των οργανωτών κατά τη διδασκαλία 

βασικού προγραµµατισµού σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δηµοτικού σε ένα 

σχολείο του Brooklyn στη Νέα Υόρκη. Οι µαθητές κατατάχτηκαν σε µία οµάδα 

ελέγχου, δύο οµάδες µε προοργανωτή και µία οµάδα µε µεταοργανωτή. Μία 

εβδοµάδα µετά την περίοδο των µαθηµάτων έγινε ένα τεστ 18 ερωτήσεων. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο προοργανωτής µάλλον προκάλεσε σύγχυση στους 

µαθητές παρά τους βοήθησε στη δυσνόητη προς µάθηση ύλη. Αντίθετα ο 

µεταοργανωτής φάνηκε να είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την ενίσχυση της 

διδασκαλίας µε κοµπιούτερ στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού. Η συγγραφέας 

αποδίδει την υπεροχή του µεταοργανωτή στο ενδεχόµενο να λειτουργεί αυτός ως 

ανασκόπηση ή ως βοήθεια ανάκλησης.   

Οι Butz, Miller & Butz (2005), µελέτησαν τις επιδράσεις δύο τύπων 

µεταοργανωτών σε 25 προπτυχιακούς σπουδαστές ηλικίας 19-50 χρόνων, 

ειδικευόµενους στη διδασκαλία µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες. Ελέγχθηκαν στη 

γνώση και την κατανόηση του περιεχοµένου της διδασκαλίας µε τη µέθοδο που 

βασιζόταν σε έρευνα συµπεριφορών για να διαπιστωθεί η αποτελεσµατικότητά τους. 

Η οµάδα ελέγχου διδάχθηκε το περιεχόµενο και έλαβε µεταοργανωτή που περιείχε 

µια επισκόπηση της ύλης που διδάχθηκε, ενώ στην οµάδα του πειράµατος ο 

µεταοργανωτής ήταν µια επισκόπηση του µοντέλου της αποτελεσµατικής 

διδασκαλίας των συµπεριφορών. Καµιά σηµαντική διαφορά δε βρέθηκε µεταξύ των 

δύο οµάδων όσον αφορά το επίπεδο της γνώσης, αλλά σηµαντική διαφορά βρέθηκε 

στο επίπεδο της κατανόησης µεταξύ των οµάδων που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 Απόψεις για τη διάρκεια διατήρησης των γνώσεων στη µνήµη. Η 

µακρόχρονη διατήρηση ή συγκράτηση (retention) δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους 

ερευνητές. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς πραγµατοποίησαν τεστ διατήρησης των 

γνώσεων στο αµέσως επόµενο διάστηµα µετά το τέλος των παραδόσεων του προς 

µάθηση υλικού. Όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία, λίγες µελέτες διεξήγαγαν 

µετρήσεις διατήρησης πέραν από τέσσερις εβδοµάδες.   
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Ο Kozlow (1978:111) αναφέρει ότι, από τις 36 µελέτες που µετα-ανέλυσε για 

τη διάρκεια διατήρησης των πληροφοριών, βρήκε πως το χρονικό διάστηµα για τον 

έλεγχο της διατήρησης των πληροφοριών άρχιζε από τις επτά ηµέρες το µικρότερο 

και έφτανε τις 180 ηµέρες το µεγαλύτερο. Όµως καµιά σηµαντική στατιστική 

διαφορά δε βρήκε µεταξύ των µελετών στις επιδόσεις στα µεταγενέστερα τεστ µε 

διάφορους χρόνους διατήρησης των πληροφοριών.  

Η Stone (1983), από τις 112 µελέτες που ανέλυσε, διαπίστωσε µεγαλύτερη 

επίδραση των προοργανωτών στη διατήρηση των πληροφοριών για χρονική περίοδο 

άνω των 15 εβδοµάδων παρά για µικρότερες χρονικές περιόδους, όπως 3, 6 ή 9 

εβδοµάδες. 

Η Mahar (1992) στη δική της µετα-ανάλυση διατύπωσε το συµπέρασµα ότι οι 

οµάδες που χρησιµοποίησαν προοργανωτές είχαν καλύτερη διατήρηση των 

πληροφοριών κατά 69% από τις οµάδες ελέγχου χωρίς προοργανωτή. Ειδικότερα, 

αναφέρει υψηλή διατήρηση των γνώσεων για τους µαθητές Λυκείου στις κοινωνικές 

επιστήµες µε την περίοδο ελέγχου µετά από δύο έως τρεις εβδοµάδες.   

 Η Livingston (1984) διαπίστωσε ότι η νοητική ικανότητα άσκησε σηµαντικά 

µεγαλύτερη επίδραση στην επίδοση παρά ένας προοργανωτής. Συγκεκριµένα µεταξύ 

των 210 µαθητών της όγδοης τάξης ενός προαστιακού σχολείου, που 

χρησιµοποίησαν έναν προοργανωτή και εκείνων που δεν έλαβαν προοργανωτή πριν 

από την ανάγνωση ενός κειµένου 1.500 λέξεων µε θέµα τις κάστες στην Ινδία, δε 

βρήκε σηµαντική διαφορά στη µάθηση και τη διατήρηση της γνώσης που µετρήθηκε 

αρχικά µετά από δύο εβδοµάδες και στη συνέχεια 15 εβδοµάδες αργότερα. Αλλά οι 

µαθητές υψηλών νοητικών ικανοτήτων της οµάδας του οργανωτή πέτυχαν 

σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις από τους µαθητές χαµηλών νοητικών ικανοτήτων 

της ίδιας οµάδας.  

Η Corkill, (1988) στην έρευνά της αναφέρει ότι, εάν µεσολαβεί µια µακρά 

χρονική περίοδος µεταξύ της οργάνωσης και της ανάκλησης των πληροφοριών, οι 

προοργανωτές παρέχουν τα βοηθήµατα για να επαναφέρουν µια κατάλληλη 

κωδικοποιηµένη δοµή των γνώσεων κατά τη διάρκεια της ανάκλησης των 

πληροφοριών. "Οι σπουδαστές που προσεκτικά διαβάζουν έναν προοργανωτή πριν 

τους ανατεθεί µια εργασία θα δείξουν µια βελτιωµένη επίδοση µνήµης στα 

µεταγενέστερα τεστ εάν τους δίνεται η ευκαιρία να ξαναδιαβάσουν τον 
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προοργανωτή" πριν από το χρόνο διεξαγωγής του µεταγενέστερου τεστ, αναφέρουν 

οι Corkill, Glover, Bruning και Krug (1988: 310). 

 

Μία άλλη ταξινόµηση της αποτελεσµατικότητας του προοργανωτή γίνεται µε 

κριτήριο τα χαρακτηριστικά των µαθητών. Η Stone συµπέρανε ότι "…το µόνο 

κρίσιµο χαρακτηριστικό του µαθητή είναι η βαθµίδα εκπαίδευσης…" (1982:6). Για 

τη συζήτηση, οι µελέτες οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τον πληθυσµό που ερευνάται 

και αναφέρονται συµπεράσµατα από µετα-αναλύσεις και αντιπροσωπευτικές 

µελέτες. 

 

 Επίπεδα Ικανότητας. Πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν σταθµισµένα τεστ για 

να κατατάξουν τους µαθητές µε κριτήριο τις ικανότητές τους. Στις περισσότερες 

έρευνες µετρώνται: η νοητική ικανότητα, η γνωστική ικανότητα, η συλλογιστική 

ικανότητα, η λεκτική, η ορθογραφική, η ικανότητα ανάγνωσης, η ικανότητα 

κατανόησης, ανάλυσης κ.λ.π. Το χαρακτηριστικό αυτό των υποκειµένων που αφορά 

όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης απασχόλησε αρκετές έρευνες όπως φαίνεται από τη 

βιβλιογραφία. 

Οι Luiten, Αmes & Ackerson (l979) στην µετα-ανάλυσή τους συµπέραναν, 

ότι οι προοργανωτές είναι αποτελεσµατικοί στις δραστηριότητες µάθησης για τους 

µαθητές όλων των επιπέδων ικανότητας.  

Ο Mayer (1979β) στην ανασκόπησή του, αναφέρει ότι από τις έρευνες που 

διεξήγε ο ίδιος αλλά και από έρευνες τρίτων διαπίστωσε από τα τεστ επίδοσης, ότι οι 

περιορισµένων ικανοτήτων µαθητές ωφελήθηκαν περισσότερο από τους 

αντίστοιχους των αυξηµένων ικανοτήτων όταν οι προοργανωτές χρησιµοποιήθηκαν 

ως στρατηγική διδασκαλίας. 

Η Mahar (1992:42) στη µετα-ανάλυσή της αναφέρει ότι ενώ οι περισσότεροι 

συµφωνούν ότι τα επίπεδα των ικανοτήτων των µαθητών σχετίζονται µε την 

αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών, τα ευρήµατα δείχνουν και θετικές και 

αρνητικές συσχετίσεις. 

Ο Allen, (1970) σε πειραµατική έρευνα που διεξήγαγε βρήκε σηµαντική την 

επίδραση των προοργανωτών στη µακρόχρονη διατήρηση, ιδιαίτερα για τους 

µαθητές περιορισµένων ικανοτήτων.  
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Πτυχιούχοι πανεπιστηµίων ως υποκείµενα. Στην υποοµάδα αυτή βρέθηκε µία 

µελέτη. Κατ’ αυτήν οι DaRos & Onwuegbuzie (1999) πραγµατοποίησαν µελέτη για 

να καθορίσουν την αποτελεσµατικότητα της χρησιµοποίησης των προοργανωτών 

στη διδασκαλία σε πτυχιακό επίπεδο. Οι συµµετέχοντες ήταν 218 πτυχιούχοι σε 

έναν κύκλο µαθηµάτων ερευνητικής µεθοδολογίας. Πενήντα τέσσερις σπουδαστές 

εγγράφηκαν στα τµήµατα στα οποία χρησιµοποιήθηκαν προοργανωτές και 

µεταοργανωτές και 164 εγγράφηκαν στα τµήµατα στα οποία αυτή η στρατηγική 

διδασκαλίας δεν εφαρµόσθηκε. Τα συµπεράσµατα δείχνουν ότι οι σπουδαστές στη 

µεταχείριση µε προοργανωτές πέτυχαν µεν πιο υψηλά επίπεδα συνολικής επίδοσης 

από τις άλλες µεταχειρίσεις αλλά τα αποτελέσµατα θεωρούνται µέτρια. 

 

Φοιτητές προπτυχιακών τµηµάτων ως υποκείµενα. Σ’ αυτή την υποοµάδα τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία των µετα-αναλύσεων των Luiten, Αmes & Ackerson 

(1979), της Stone (1982), και της Mahar (1992), δείχνουν µέτρια επίδραση των 

προοργανωτών στις επιδόσεις των φοιτητών, πράγµα που σηµαίνει ότι πολλές 

έρευνες έδειξαν θετική επίδραση των προοργανωτών αλλά άλλες τόσες ή λιγο 

λιγότερες κατέληξαν σε αρνητικά συµπεράσµατα για την ωφελιµότητα των 

προοργανωτών σε προπτυχιακούς φοιτητές. 

Oι Tyler, Delaney & Kinnucan (1983) πραγµατοποίησαν τρία πειράµατα για 

να εξετάσουν τις διαφορετικές ικανότητες των µαθητών στην ανάγνωση και το ρόλο 

του προοργανωτή στην κατανόηση ανάγνωσης. Στους προπτυχιακούς σπουδαστές  

δόθηκαν οι προοργανωτές πριν από τα συγκεκριµένα κείµενα για ανάγνωση. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι ικανοί αναγνώστες ήταν καλύτεροι 

στην ανάκληση των προτάσεων και στην οργάνωση των ιδεών από τους 

"φτωχότερους" αναγνώστες. Επίσης, οι καλοί αναγνώστες παρουσίαζαν συνήθως 

µεγαλύτερη ανάκληση της λεπτοµέρειας, όταν δινόταν ένας προοργανωτής. Οι 

"φτωχότεροι" αναγνώστες επέτυχαν να ανακαλέσουν στη µνήµη τις λεπτοµέρειες  

των κειµένων µόνο µε ένα σαφώς λεπτοµερή προοργανωτή. Οι ερευνητές 

συµπέραναν ότι η αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών εξαρτάται από τη 

δυσκολία του κειµένου και των βασικών εννοιών. Περαιτέρω, ανέφεραν, ότι δεν 

υπήρξε κανένα σηµαντικό πλεονέκτηµα από τη χρήση διαγραµµάτων, όταν 
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χρησιµοποιήθηκαν µαζί µε τους κειµενικούς προοργανωτές, για σπουδαστές 

περιορισµένων ικανοτήτων.  

Οι Stallings & Derry (1986) όπως και η Derry (1984) βρήκαν λίγα στοιχεία 

για να υποστηρίξουν τον προοργανωτή και καµιά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

οµάδων του ελέγχου και των πειραµατικών προπτυχιακών οµάδων τους όσον αφορά 

την αναγνώριση ή την ανάκληση µνήµης. Εντούτοις, ανέφεραν ότι ο προοργανωτής 

δεν επέδρασε στη µάθηση αλλά φάνηκε να επηρεάζει την επίδοση στα δύσκολα τεστ 

πολλαπλής επιλογής που έγιναν στις τάξεις.  

Η µελέτη του Doyle (1986) είχε δύο σκοπούς: α) "να προσδιορίσει εάν ένας 

προοργανωτής θα µπορούσε να καθιερώσει µια λειτουργική έννοια ως µέσο ένταξης 

για τις νέες έννοιες" (1986:507), και β) "να προσδιορίσει εάν ένα καθιερωµένο µέσο 

ένταξης θα διευκόλυνε τη µάθηση, τη µεταφορά, και τη διατήρηση των εννοιών στο 

µάθηµα για τις ευθείες και τις κλίσεις τους" (1986:507). Οι µισοί από τους 

σπουδαστές σε 36 τµήµατα µιας φροντιστηριακής σειράς µαθηµάτων στα 

Μαθηµατικά µελέτησαν ένα προοργανωτή που αποτελείται από τέσσερις σελίδες 

λεκτικών εξηγήσεων και από πέντε σελίδες γραφικών παραστάσεων και ερωτήσεων, 

που γράφτηκαν σε επίπεδο ένατης τάξης. Όλα τα τµήµατα έδωσαν ένα τεστ 

επίδοσης για να προσδιορισθεί ποιοι µαθητές είχαν εµπεδωµένο το µέσο ένταξης. Το 

τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των µαθητών της πειραµατικής µεταχείρισης και το 

τρία τοις εκατό (3%) των µαθητών της οµάδας ελέγχου είχαν εµπεδώσει το µέσο 

ένταξης. Ο Doyle θεωρεί ότι η απόδειξη της ύπαρξης των µέσων ένταξης πρέπει να 

είναι ένα µέρος των µελετών των προοργανωτών. Ανέφερε ότι αν οι ερευνητές 

αποτύχουν ή παραµελήσουν να µετρήσουν κατά πόσο το µέσο ένταξης εδραιώθηκε 

στη γνωστική δοµή των µαθητών αυτό µπορεί να είναι ένα κρίσιµο λάθος που θα 

έχει ως συνέπεια οι µελέτες των προοργανωτών να δίνουν αναποτελεσµατικά 

συµπεράσµατα (1986:508).  

Η Heinrichs (1990) έλεγξε την επίδραση των οργανωτών στην ανάκληση και 

διατήρηση εφαρµογών του λογισµικού, στην εφαρµογή εντολών σε νέα προβλήµατα 

που απαιτούσαν τη χρήση γνωστών και άγνωστων πακέτων λογισµικού και τέλος αν 

µετριάζεται η επίδραση των οργανωτών από τις αρχικές τους γνώσεις στους 

υπολογιστές ή το γνωστικό τους στυλ. Τα αποτελέσµατα έδειξαν µικρή συµβολή 

στην ανάκληση και τη διατήρηση των εντολών εφαρµογής. Οπωσδήποτε ο 
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οργανωτής έδωσε ένα χρήσιµο γνωστικό πλαίσιο για τη µεταφορά γνώσης σε νέες 

εφαρµογές πακέτων λογισµικού. Η επίδραση του οργανωτή δε µετριάστηκε από το 

επίπεδο γνώσεων στους υπολογιστές ή το γνωστικό στυλ των µαθητών. 

Η Erskine (1991) ερεύνησε την επίδραση των οργανωτών στην επεξεργασία 

κειµένου και στις δεξιότητες κατανόησης µεταξύ πρωτοετών προπτυχιακών 

φοιτητών χρησιµοποιώντας προοργανωτή στην πειραµατική µεταχείριση και µια 

ιστορική εισαγωγή για την οµάδα ελέγχου. Τα ευρήµατα έρχονται σε αντίθεση µε τη 

θεωρία του Ausubel. Αντί να ενισχυθεί η ανάκληση όταν ζητήθηκε, οι οργανωτές 

έδειξαν να περιορίζουν την προσοχή των αναγνωστών και την ικανότητα 

κωδικοποίησης των πληροφοριών. Απέτυχαν να συµβάλουν στην ανάκληση των 

βασικών εννοιών και πιθανώς η εξοικείωση των αναγνωστών µε κάποιες έννοιες να 

περιόρισε τη βελτίωση της επίδοσης που επέδειξαν οι αναγνώστες. 

Η Ruthkosky (1993) ερεύνησε την πρόταση ότι το επίπεδο της προγενέστερης 

γνώσης θα επηρεάσει την αποτελεσµατικότητα του προοργανωτή στην προσπάθεια 

του µαθητή να διατηρήσει τις πληροφορίες για µακρά χρονική περίοδο. ∆ιακόσιοι 

προπτυχιακοί φοιτητές ενός κολεγίου στη βορειοανατολική Pennsylvania 

συµµετείχαν και ελέγχθηκαν στο µάθηµα της Φυσιολογίας. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ίση αποτελεσµατικότητα του σχηµατικού και του κειµενικού 

προοργανωτή αλλά και της οµάδας ελέγχου, µε βάση τις επιδόσεις των φοιτητών 

στα τεστ διατήρησης των πληροφοριών για µακρά χρονική περίοδο. 

Οι Herron,York, Colle & Linden, (1998) συνέκριναν τη διατήρηση των 

πληροφοριών χρησιµοποιώντας ξενόγλωσσα βίντεο σε δύο µεταχειρίσεις  

προοργανωτών. Οι συµµετέχοντες ήταν 67 σπουδαστές πανεπιστηµίου που 

εγγράφηκαν σε πέντε τµήµατα αρχαρίων της Γαλλικής γλώσσας. Τα συµπεράσµατα 

ερµηνεύθηκαν ως υποστηρικτικά της άποψης ότι είναι καλύτερο να ενσωµατωθεί 

ένας προοργανωτής στη διδασκαλία µε τη βοήθεια βίντεο παρά να γίνεται το 

µάθηµα προβάλλοντας απλώς κάποια διδακτικά υλικά. 

Ο Wells (1998) έκανε την έρευνα µε 190 σπουδαστές κολεγίου στο µάθηµα 

της Βιολογίας χρησιµοποιώντας εννοιολογικούς χάρτες ως προοργανωτές. Τα 

συµπεράσµατα αυτής της έρευνας ήταν τα ακόλουθα: 1) Οι εννοιολογικοί χάρτες 

που χρησιµοποιήθηκαν ως οργανωτές είχαν µια σηµαντική επίδραση στην 

εννοιολογική κατανόηση του περιεχοµένου της Βιολογίας. 2) Η χρήση των χαρτών 
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ως οργανωτές είχαν µια σηµαντική επίδραση στην εννοιολογική κατανόηση της 

Βιολογίας όταν οι σπουδαστές ταξινοµούνται σύµφωνα µε το γνωστικό εξελικτικό 

επίπεδο, την ηλικία, το φύλο, την ειδίκευση, το χρόνο µαθηµάτων και το 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 3) Μια σηµαντική σχέση βρέθηκε επίσης µεταξύ του 

γνωστικού εξελικτικού επιπέδου και της εννοιολογικής κατανόησης. 

Συµπερασµατικά, η χρήση των εννοιολογικών χαρτών, ως οργανωτών, είναι µια 

αποτελεσµατική µέθοδος για τη βελτίωση της µάθησης των σπουδαστών στο 

µάθηµα της Βιολογίας. Μια θετική σχέση υπάρχει µεταξύ του γνωστικού 

εξελικτικού επιπέδου των σπουδαστών και της εννοιολογικής κατανόησης. 

Οι Lin & Chen, (2006) µελέτησαν την επίδραση ενός οργανωτή µε τη µορφή 

ερώτησης και ενός περιγραφικού οργανωτή στην κατανόηση µαθηµάτων 

Φυσιολογίας. Οι 86 προπτυχιακοί φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου της 

Ταϊβάν τυχαία χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες (οµάδα προοργανωτή µε µορφή 

ερώτησης, οµάδα περιγραφικού οργανωτή και οµάδα ελέγχου) και µετά τη 

διδασκαλία απάντησαν σε τέσσερα τεστ πολλαπλής επιλογής. Οι επιδόσεις τους 

έδειξαν ότι ο προοργανωτής µε µορφή ερώτησης είναι η πιο αποτελεσµατική 

γνωστική στρατηγική για την ενίσχυση της προσπάθειας των φοιτητών να 

κατανοήσουν το µάθηµα της Φυσιολογίας. Η επίδοση της οµάδας µε τον 

περιγραφικό προοργανωτή δε διέφερε στατιστικά σηµαντικά από την επίδοση της 

οµάδας ελέγχου. 

 

Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως υποκείµενα. Για τους µαθητές της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τα στοιχεία των µετα-αναλύσεων για την επίδραση 

των προοργανωτών στις επιδόσεις των µαθητών στα τεστ µάθησης και διατήρησης 

δείχνουν τα εξής: Των µεν Luiten, Αmes & Ackerson (l979) µικρή επίδραση, της δε 

Stone (1982) µεγάλη επίδραση ενώ της Mahar (1992) δείχνουν µέτρια επίδραση των 

προοργανωτών στις επιδόσεις των µαθητών. 

Η Grimaldi (1987) χρησιµοποίησε µια περίληψη για προοργανωτή που 

περιλάµβανε τίτλους, εικόνες και διαγράµµατα. Η πειραµατική οµάδα της έβδοµης 

τάξης λάµβανε τους οργανωτές σε κάθε µάθηµα, ενώ η οµάδα ελέγχου διδάχθηκε 

χωρίς τη χρήση οποιασδήποτε βοήθειας µάθησης. Η οµάδα που δέχθηκε 

προοργανωτές ξεπέρασε στατιστικά σηµαντικά την οµάδα ελέγχου. Η ερευνήτρια 

 109



αναφέρει τελικά ότι η προµελέτη ενός προοργανωτή υπό µορφή κειµένου µπορεί να 

βοηθήσει τους µαθητές να διατηρήσουν στη µνήµη τους το υλικό επιστηµονικού 

περιεχοµένου.  

Οι Kloster & Winne (1989) διαπίστωσαν ότι δίνοντας απλά έναν 

προοργανωτή στους όγδοης τάξης µαθητές δεν ήταν εγγύηση ότι θα τον 

χρησιµοποιούσαν αποτελεσµατικά. Ειδικότερα, η οµάδα που χρησιµοποίησε 

προοργανωτές δε ξεπέρασε την οµάδα που χρησιµοποίησε µια µέθοδο µε περίληψη. 

Και οι δύο οµάδες µελέτησαν τα εγκλήµατα που γίνονται µέσω των υπολογιστών 

και την πρόληψη αυτών. Αναφέρουν ότι οι προοργανωτές θεωρούνται ότι προωθούν 

τη µάθηση κάθε ατόµου επειδή αυτοί: 1) "... εφοδιάζουν ένα µαθητή µε µια νέα 

γνωστική δοµή έτσι ώστε οι νέες πληροφορίες µπορούν να συνδεθούν µε αυτή 2) 

"...σηµατοδοτούν τους σπουδαστές ώστε, να ενεργοποιήσουν τις συνδέσεις µεταξύ 

των νέων πληροφοριών και των περισσότερο αφαιρετικών, γενικών και περιεκτικών 

πληροφοριών που ήδη γνωρίζουν" (σελ. 9). Επιπρόσθετα, οι Kloster και Winne 

(1989:10) διατυπώνουν ότι τέσσερις όροι είναι απαραίτητοι, ώστε να υπάρχει 

προσδοκία ότι τα µηνύµατα που στέλνονται από τους προοργανωτές θα επηρεάσουν 

θετικά την επίδοση των µαθητών. Σύµφωνα µε το συµπέρασµα, ο µαθητής πρέπει: 

1) να ανταποκριθεί σε ένα µήνυµα, 2) να αντιληφθεί σωστά ποια γνωστική 

λειτουργία έχει σηµατοδοτηθεί, 3) να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες γνωστικές 

λειτουργίες και 4) να παρακινηθεί για να εκτελέσει τους γνωστικούς στόχους που 

οδηγούν στη µάθηση.  

Οι Snapp & Glover (1990) πραγµατοποίησαν τρία πειράµατα 

χρησιµοποιώντας τεχνικές ανάγνωσης και παραφρασµένους προοργανωτές πριν 

διαβαστεί ένα δοκίµιο και απαντηθούν έπειτα οι ερωτήσεις µελέτης. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µαθητές που δέχθηκαν τους προοργανωτές έδωσαν τις 

σηµαντικά καλύτερες απαντήσεις από εκείνους που διδάχθηκαν χωρίς τη χρήση των 

προοργανωτών και στις υψηλότερου και στις χαµηλότερου γνωστικού επιπέδου 

ερωτήσεις, στηρίζοντας τις προηγούµενες µελέτες που υποστηρίζουν, επίσης, τα 

ευεργετικά αποτελέσµατα των προοργανωτών στην κατανόηση των κειµένων από 

τους αναγνώστες (Mayer, 1984).  
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Ο Bills (1997) εστίασε στα αποτελέσµατα της διδασκαλίας που έγινε µέσω 

του διαδικτύου. Το προοργανωτικό υλικό ορίστηκε σ’ αυτή την έρευνα ως "µία 

διδακτική στρατηγική η οποία δείχνει στους µαθητές πώς είναι οργανωµένο το 

διδακτικό υλικό και πώς αυτό συνδέονταν µε ό,τι αυτοί είχαν µάθει πρωτύτερα". Ο 

Bills βρήκε τα αποτελέσµατα του προοργανωτή να είναι σηµαντικά για την τάξη που 

διδασκόταν µέσω διαδικτύου. ∆ιαπίστωσε ότι ο προργανωτής ενίσχυε περισσότερο 

τη νοηµατική µάθηση και διευκόλυνε τη µεταφορά και αφοµοίωση των 

πληροφοριών. Βρέθηκε ακόµη ότι ο προοργανωτής διαµορφώνει το εσωτερικό 

σχήµα των µαθητών το οποίο µετά χρησιµοποιήθηκε για να οργανώσει τη µάθηση 

(όπως αναφέρεται στην Anderton, 2003). 

 

Μαθητές δηµοτικού ως υποκείµενα. Η Stone (1983) στη µετα-ανάλυση που 

διενήργησε βρήκε τους οργανωτές να έχουν θετικά αποτελέσµατα, όταν 

εφαρµόζονται σε τάξεις µαθητών  δηµοτικών σχολείων.  

Ο Noel (1983) ερεύνησε την επίδραση των οργανωτών σε ένα συστηµατικά 

σχεδιασµένο µάθηµα για την εφαρµογή κανόνων κατά την επίλυση προβλήµατος. 

Τέθηκε ως υπόθεση ότι οι µαθητές που λαµβάνουν µια µεταχείριση µε οργανωτές θα 

απέδιδαν καλύτερα σε µια µέτρηση της µεταφοράς των κανόνων που έµαθαν από 

εκείνους που δε λαµβάνουν µια τέτοια µεταχείριση. Επίσης, ότι εκείνοι µε 

υψηλότερη νοητική ικανότητα θα απέδιδαν καλύτερα σε ένα τεστ µεταφοράς από 

εκείνους µε τη µικρότερη νοητική ικανότητα και, τέλος, ότι οι µαθητές µε τη 

µικρότερη νοητική ικανότητα θα ωφελούνταν περισσότερο από µια µεταχείριση µε 

οργανωτές  από εκείνους µε την υψηλότερη νοητική ικανότητα. Για να ελεγχθούν 

αυτές οι υποθέσεις, 72 µαθητές πέµπτης και έκτης τάξης στοιχειώδους εκπαίδευσης 

σ’ ένα πειραµατικό σχολείο της Florida, κατατάχθηκαν οµοιόµορφα σε υψηλά και 

χαµηλά επίπεδα ορθογραφικής ικανότητας. Η εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν ένα τεστ  

µεταφοράς της µάθησης στη λύση των προβληµάτων που σχετίζονταν µε την 

ορθογραφία των άγνωστων λέξεων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι δύο κατηγορίες 

µαθητών επέτυχαν το ίδιο επίπεδο επίδοσης στην εφαρµογή των κανόνων που 

διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αν και εκείνοι µε την υψηλότερη 

νοητική ικανότητα απέδωσαν σχετικά καλύτερα στο τεστ µεταφοράς της µάθησης 

κανόνων από εκείνους µε τη µικρότερη νοητική ικανότητα. Εντούτοις, αν και 
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κανένα αρνητικό αποτέλεσµα στη µεταφορά της µάθησης δεν προκλήθηκε από τους 

οργανωτές, καµιά στατιστικά σηµαντική διαφορά στη µεταφορά της µάθησης δε θα 

µπορούσε να αποδοθεί στη παρεµβολή µιας µεταχείρισης µε οργανωτές. 

Οι Tajika κ.ά. (1988) ανέφεραν ότι οι µαθητές πέµπτης τάξεως που είχαν 

λάβει τους εικονογραφικούς προοργανωτές πριν από µια εισαγωγική ανάγνωση 

θυµήθηκαν περισσότερο, όταν τους ζητήθηκε, από την οµάδα που δεν είχε λάβει 

έναν προοργανωτή. Τα αποτελέσµατα αυτά καταγράφηκαν και στα άµεσα τεστ 

µάθησης και στα µεταγενέστερα τεστ της ανάκλησης. 

Ο Miller (1995) εξέτασε την ακουστική κατανόηση ογδόντα µαθητών 

πέµπτης τάξης σε ένα σχολείο στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, που η διδασκαλία 

γίνονταν στα αγγλικά. Το δείγµα περιέλαβε µαθητές χαµηλής κοινωνικοοικονοµικής 

θέσης και το είκοσι τοις εκατό του δείγµατος ήταν δίγλωσσοι µαθητές. Ο σκοπός 

αυτής της πειραµατικής µελέτης επαναλαµβανόµενων µετρήσεων ήταν να 

εξεταστούν τα αποτελέσµατα στην ακουστική κατανόηση, την κατά λέξη ανάκληση 

και την εξαγωγή συµπεράσµατος. Οι οργανωτές είχαν πολύ ισχυρή επίδραση στην 

κατά λέξη ανάκληση αλλά όχι στα συµπεράσµατα. Επίσης, ήταν αποτελεσµατική 

διδακτική τεχνική για την ακουστική κατανόηση. 

 

Προσχολικοί µαθητές ως υποκείµενα. Και για τους µικρούς µαθητές η Stone 

(1983) στη µετα-ανάλυσή της βρήκε τους οργανωτές χρήσιµους και 

αποτελεσµατικούς σε σχέση µε άλλες οµάδες. Ακόµη πιο ενισχυτικά δείχνουν τα 

στοιχεία που προέκυψαν από τη µετα-ανάλυση της Mahar (1992), για την 

αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών στα προσχολικής ηλικίας παιδιά. 

Οι Lawton & Berning (1982), Fowell & Lawton (1982), Lawton & Reddy 

(1983), Burk & Lawton (1985), πραγµατοποίησαν µια σειρά µελετών 

χρησιµοποιώντας τους προοργανωτές µε προσχολικούς µαθητές. ∆ύο από τις 

µελέτες (Burk & Lawton, 1985; Lawton & Berning, 1982) περιλάµβαναν κοινωνικές 

δεξιότητες επίλυσης προβλήµατος όπως η συνεργασία, η κατανοµή και η ανάληψη 

ευθυνών εκ περιτροπής, η επίλυση αψιµαχιών, κ.λ.π. Ο προοργανωτής φάνηκε να 

βοηθά τα µικρά παιδιά στη µάθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Οι Lawton & Reddy (1983) εξέτασαν τα αποτελέσµατα της διδασκαλίας 

προοργανωτών στην απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τους αριθµούς, τη µάζα, το 
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χώρο, την ποσότητα, καθώς και τα αποτελέσµατα διατήρησης των εννοιών σε παιδιά 

ηλικίας 3 και 4 ετών. Αφού οι δύο οµάδες έγραψαν ένα τεστ πριν το µάθηµα στη 

συνέχεια παρουσιάστηκαν στην πειραµατική οµάδα δύο µαθήµατα µε χρήση 

προοργανωτών. Η οµάδα ελέγχου έλαβε τις πληροφορίες µε τη χρησιµοποίηση µιας 

καθοδηγούµενης – ανακαλυπτικής µεθόδου διδασκαλίας. ∆ιενεργήθηκαν τεστ για να 

µετρήσουν τη διατήρηση των γνώσεων αµέσως µετά από τη διδακτική περίοδο και 

επαναλήφθηκαν µετά από 4 περίπου εβδοµάδες. Η χρήση του προοργανωτή 

βοήθησε σαφώς στην ενίσχυση της µάθησης ενός υψηλού επιπέδου κανόνα, ώστε να  

διατηρηθεί στη µνήµη. Τα παιδιά της οµάδας ελέγχου παρουσίασαν λίγη βελτίωση 

στο τεστ, και το επίπεδο επίδοσής τους παρέµεινε ουσιαστικά ίδιο µε αυτό που 

υπήρχε πριν τη διδασκαλία (1983:l). 

Οι Lawton & Johnson (1992) χρησιµοποίησαν οργανωτές για να διδάξουν 

µουσική σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και διαπίστωσαν ότι δεν είχαν καµιά 

σηµαντική επίδραση επάνω στη µάθηση των παιδιών. 

Η Dowell (1997) υποστηρίζει την προσέγγιση του Ausubel στην προσχολική 

εκπαίδευση, δεδοµένου ότι συνδυάζει τις παραδοσιακές παιδοκεντρικές και 

δασκαλοκεντρικές προσχολικές τοποθετήσεις. Εστιάζει στη χρήση των 

προοργανωτών για να βοηθήσει τους µικρούς µαθητές στη δηµιουργία των νοητικών 

συνδέσεων για την εµπέδωση της βασικής έννοιας. ∆ιαπιστώνει θετικά 

αποτελέσµατα στην παρακίνηση των παιδιών και την απόκτηση γνώσης.  

 

 Μεγάλοι ενήλικες ως υποκείµενα. Οι Tompson, Holzman, & Doll (1985) 

χρησιµοποίησαν έναν προοργανωτή ως διδακτική ενίσχυση στην παροχή ενός 

αποτελεσµατικού οργανωτικού πλαισίου για τους µεγαλύτερους ενήλικες που δε 

µπορούσαν να υιοθετήσουν αυθόρµητα τη στρατηγική µε προοργανωτή για το 

γραπτό υλικό. Η ηλικία των υποκειµένων κυµαίνονταν από 18 έως 35 και 59 έως 83 

έτη. Σχεδόν όλα τα άτοµα είχαν σχετικά υψηλά εκπαιδευτικά υπόβαθρα. Τα 

συµπεράσµατα δείχνουν ότι οι προοργανωτές µπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικες 

όλων των ηλικιών και ότι επιφέρουν µια "ενίσχυση του ενδιαφέροντος" των 

υποκειµένων. Οι ερευνητές, περαιτέρω, ανέφεραν ότι ένας προοργανωτής βελτίωσε 

τη µνήµη αναγνώρισης αλλά όχι όµως και την ανάκληση στους µεγαλύτερους 

ενήλικες.  
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Λίγο αργότερα, οι Thompson, Diefenderfer, & Doll (1986) δηµοσίευσαν µια 

δεύτερη µελέτη στην οποία τα αποτελέσµατα ενός προοργανωτή, ως ενίσχυση στη 

βελτίωση της ανάκλησης, αξιολογήθηκαν για τους µεγαλύτερους ενήλικες µε 

περιορισµένη λεκτική ικανότητα. Είκοσι οχτώ νεότεροι ενήλικες (ηλικίας 18 έως 32 

ετών) και σαράντα δύο µεγαλύτεροι ενήλικες (ηλικίας 55 έως 82 ετών), ως οµάδα 

ελέγχου, διάβασαν µια εισαγωγή 1.600 λέξεων, µετά η οµάδα µεταχείρισης διάβασε 

έναν προοργανωτή 400 λέξεων. Όλα τα άτοµα της περιορισµένης λεκτικής 

ικανότητας ωφελήθηκαν περισσότερο από τον προοργανωτή, ανεξάρτητα από την 

ηλικία. Επιπλέον, η οµάδα των προοργανωτών θυµήθηκε περισσότερο τις 

αναλυτικές πληροφορίες από το κείµενο, αλλά δεν έκανε το ίδιο µε τις γενικότερες 

πληροφορίες. Οι συντάκτες αυτής της µελέτης κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

µπορεί να υπάρχει η ανάγκη για τους µεγαλύτερους ενήλικες µε την περιορισµένη 

λεκτική ικανότητα να µάθουν πώς να µαθαίνουν (1986:9). 

 Ο Thompson (1998), που συνεργάστηκε µε δύο οµάδες ενηλίκων των 

σαράντα ατόµων, βρήκε ότι οι προοργανωτές ήταν χρήσιµοι για τους ενήλικες. Στη 

µελέτη του ανέφερε ότι οι ενήλικες µπορούν να ωφεληθούν από τους προοργανωτές 

ιδιαίτερα όσον αφορά το έργο της αναγνώρισης (Anderton & Steiner, 2003). 

 

Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες ως υποκείµενα. ∆ιάφορες µελέτες έχουν 

πραγµατοποιηθεί για να προσδιορίσουν τα διευκολυντικά αποτελέσµατα του 

προοργανωτή στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Γι’ αυτήν την κατηγορία, τα 

στοιχεία της µετα-ανάλυσης της Mahar (1992) δείχνουν ισχυρή την επίδραση των 

προοργανωτών στη µαθησιακή διαδικασία. 

Οι Lenz & Alley (1983) και οι Lenz, Alley & Schumaker (1986) 

δηµοσίευσαν εκτενείς εκθέσεις σχετικά µε τις µελέτες τους στις οποίες οι 

προοργανωτές απευθύνθηκαν στους εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες. Και οι δύο 

µελέτες εστίασαν στη διανοµή των προοργανωτών από τους δασκάλους πριν από τα 

µαθήµατα και στην επίδραση του προοργανωτή στη διατήρηση των γνώσεων από 

τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι έµαθαν να 

χρησιµοποιούν τους προοργανωτές στις τάξεις µε ελάχιστη κατάρτιση, και όλοι οι 

µαθητές έδειξαν µια αύξηση στην αντίληψή τους µετά τη χρήση των προοργανωτών. 

Η χρήση των προοργανωτών από τις οµάδες µε µαθησιακές δυσκολίες αύξησε 
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σηµαντικά τα αποτελέσµατα στο τεστ διατήρησης των γνώσεων, αλλά είχε ελάχιστη 

ή καµιά επίδραση στις κανονικές οµάδες. Επιπλέον, εξήχθη το συµπέρασµα ότι οι 

προοργανωτές που παρουσιάζονται σε µεγαλύτερες τάξεις των εφήβων µε 

µαθησιακές δυσκολίες, µπορούν ουσιαστικά να επηρεάσουν τη διατήρηση των 

πληροφοριών (Lenz, Alley & Schumaker, 1986). 

 Οι Darch & Gersten (1986) συνέκριναν δύο καθοδηγούµενες δραστηριότητες 

για µαθητές Λυκείου µε µαθησιακές δυσκολίες. Οι δραστηριότητες είχαν ως σκοπό 

να αυξήσουν την κατανόηση των σηµαντικών εννοιών κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας του µαθήµατος. Τα άτοµα ορίστηκαν τυχαία στη µια από τις δύο 

οµάδες: η δεύτερη οµάδα έλαβε έναν προοργανωτή υπό µορφή περίληψης µε σκοπό 

να βοηθήσει τη διαδικασία πληροφόρησης από το κείµενο. Η οµάδα µε τους 

προοργανωτές ξεπέρασε σηµαντικά την οµάδα ελέγχου. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι ένας συνδυασµός προοργανωτή και λεπτοµερούς στρατηγικής 

διδασκαλίας αποτελεί µια ισχυρή διδακτική προσέγγιση και βοηθά την οργάνωση,  

τη µεταφορά και την ανάκληση των διδαχθέντων υλικών.  

 Σε µια άλλη µελέτη οι Darch & Carnine (1986) εξέτασαν τη σχετική 

αποτελεσµατικότητα δύο προσεγγίσεων της κατά λέξη κατανόησης του 

περιεχοµένου ενός µαθήµατος, κατά τη διδασκαλία σε µαθητές µε µαθησιακές 

δυσκολίες. Μια προσέγγιση που χρησιµοποιεί έναν οπτικό προοργανωτή συγκρίθηκε 

µε µια µέθοδο στην οποία το περιεχόµενο παρουσιάσθηκε στους µαθητές µε µορφή 

κειµένου. Εικοσιτέσσερις µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες στην τέταρτη, πέµπτη 

και έκτη τάξη ορίστηκαν τυχαία σε µια από τις δύο µεταχειρίσεις. Τρία τεστ 

έρευνας, ένα τεστ µετά τη διδασκαλία και ένα τεστ µεταφοράς γνώσεων 

διενεργήθηκαν στις δύο οµάδες. Η οµάδα που διδάχθηκε µε τις οπτικές επιδείξεις 

ξεπέρασε την άλλη οµάδα στο τεστ έρευνας και στο τεστ µετά το µάθηµα. Καµιά 

στατιστικά σηµαντική διαφορά δε βρέθηκε µεταξύ των οµάδων στο τεστ µεταφοράς 

γνώσεων.  

Η Lasky (1986) διεξήγαγε έρευνα µε µαθητές που είχαν µαθησιακές 

δυσκολίες και επιπλέον ήταν δίγλωσσοι. Τα υποκείµενα της έρευνας ήταν µαθητές 

πέµπτης και έκτης τάξης των οποίων η µητρική γλώσσα ήταν τα ισπανικά. 

Χρησιµοποίησε τους προοργανωτές και στις δύο γλώσσες, σε διαφορετικές 

περιπτώσεις, για ένα επεξηγηµατικό κείµενο που γράφτηκε στα αγγλικά. Ενώ ο 
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προοργανωτής ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, όταν παρουσιαζόταν στην 

επικρατέστερη γλώσσα, πέντε σπουδαστές που είχαν την υψηλότερη ικανότητα από 

ό,τι οι άλλοι στα αγγλικά, σηµείωσαν την υψηλότερη επίδοση µε τον αγγλικό 

προοργανωτή. Όλοι οι µαθητές πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις, αφού έλαβαν έναν 

προοργανωτή είτε στα ισπανικά είτε στα αγγλικά, από εκείνους που δεν έλαβαν. 

Σε ένα πείραµα υπό την καθοδήγηση του Kirkland (1995), τέσσερις δάσκαλοι 

ανέπτυξαν 15 σχέδια µαθηµάτων που το κάθε ένα κάλυπτε ένα διαφορετικό 

επιστηµονικό θέµα σε 317 µαθητές της όγδοης τάξης. Τα τεστ που ακολούθησαν την 

παρουσίαση έδειξαν ότι η παρουσία ή η απουσία προοργανωτών δεν είχε καµιά 

επιρροή και µάλιστα η επίδοση στο γνωστικό επίπεδο της κατανόησης εννοιών, από 

την οµάδα 68 µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες, πραγµατικά επηρεάστηκε 

αρνητικά από την παρουσία προοργανωτών. Όταν, όµως, συνδυάστηκαν οι 

προοργανωτές µε τονισµένες επικεφαλίδες, διαπιστώθηκε ότι η συνολική επίδοση 

ήταν υψηλότερη. 

 

2.13     Συµπεράσµατα 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε συνοπτικά η Θεωρία Αφοµοίωσης του 

Ausubel και το παράγωγό της ο προοργανωτής ως µέθοδος διδασκαλίας.  

  Συµπερασµατικά, η αξιολόγηση της γνωστικής δοµής είναι η ουσιωδέστερη 

προδιδακτική ενέργεια για µία αποτελεσµατική χρήση του προοργανωτή σύµφωνα 

µε τη θεωρία της αφοµοίωσης. Επειδή οι προοργανωτές είναι το κρίσιµο στοιχείο 

στην προοργανωτική διδασκαλία, πρέπει να δοθεί έµφαση στην κατασκευή τους 

ώστε να γίνονται σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις των ερευνών. Από την άλλη πλευρά, 

επειδή η σηµασία της οικονοµικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο 

από τις κοινωνίες, οι υπηρετούντες αυτήν έχουν υποχρέωση να µεταδίδουν όσο 

γίνεται καλύτερα τις οικονοµικές γνώσεις σε όποια βαθµίδα και αν παρέχονται. Ένα 

µεγάλο µέρος επικεντρώνεται σήµερα στη βελτίωση των παιδαγωγικών τεχνικών για 

να µεταδοθεί καλύτερα η οικονοµική γνώση στους σπουδαστές. Στα πλαίσια αυτά, η 

Θεωρία Αφοµοίωσης του Ausubel µε το παιδαγωγικό εργαλείο της τον 

προοργανωτή, δείχνει να συµβαδίζει µε τη σύγχρονη αντίληψη των οικονοµολόγων 

ερευνητών, που θέλει τη διδασκαλία υποστηρικτική της ενεργού συµµετοχής του 

µαθητή κατά τη διαδικασία της µάθησης, πέρα από την κιµωλία και τη διάλεξη. 
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           Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε, ακόµη, µια ανασκόπηση των ερευνών 

που δηµοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών για τον 

προοργανωτή. Εξετάστηκαν πρωτότυπες έρευνες, ανασκοπήσεις και µετα-

αναλύσεις, για να προετοιµάσουν αυτήν την ανασκόπηση που εστίασε στον 

προοργανωτή ως έγκυρο παιδαγωγικό υλικό και µια τεχνική διδασκαλίας µε µια 

θεωρητική ερευνητική βάση. Εκατοντάδες µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί αφότου ο 

Ausubel εισήγαγε αρχικά τη θεωρία του. Τα αποτελέσµατα είναι ανάµικτα: πολλά 

ενθαρρυντικά, µερικά αρνητικά και µερικά ουδέτερα. Αν και οι µελέτες δεν 

ταυτίζονταν ως προς τη µεθοδολογία, ο θεωρητικός και παιδαγωγικός σκοπός της 

έρευνας είναι ο ίδιος. Γενικά, οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν 

την πρακτική σηµασία του προοργανωτή στην εκπαίδευση.  

Μετά την ανασκόπηση της έρευνας για την ωφελιµότητα από τη χρήση των 

προοργανωτών προέκυψαν διάφορα συµπεράσµατα. Η µεγάλη πλειοψηφία των 

µελετών έχει ερευνήσει την αποτελεσµατικότητα των διαφορετικών τύπων 

προοργανωτών στη βραχύχρονη µάθηση και διατήρηση των πληροφοριών. Λίγες 

έρευνες έχουν διεξαχθεί για να µετρήσουν τη µακρόχρονη διατήρηση των εννοιών 

και οι περισσότερες  από τις ανασκοπηµένες µελέτες µέτρησαν τη διατήρηση σε 

διάστηµα µικρότερο των τεσσάρων µηνών από την αρχική µεταχείριση µε 

προοργανωτή. Μερικές µελέτες έχουν περιλάβει, επίσης, τη µέτρηση της επίδοσης 

στη µεταφορά των γνώσεων µε ερωτήσεις εφαρµογών. Οι περισσότερες των 

ερευνητικών προσπαθειών ανέφεραν διευκολυντικά αποτελέσµατα του 

προοργανωτή στη µάθηση και για διαφορετικούς µαθητές. Αρκετές µελέτες 

αναφέρουν αρνητικά αποτελέσµατα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι οργανωτές µπορεί 

να είχαν προκαλέσει σύγχυση που παρεµπόδισε τη µάθηση.  

Με βάση την προηγούµενη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι κύριοι λόγοι που 

προκάλεσαν αντιπαράθεση, όσον αφορά τον προοργανωτή, αναφέρονται στα εξής:  

• η έλλειψη ενός λειτουργικού ορισµού  

• η αδυναµία συµφωνίας για τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα απαραίτητα για 

την κατασκευή των προοργανωτών 

• οι πραγµατικές διαφορές στην αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών υπό τους 

συγκεκριµένους όρους 
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• η προκατάληψη όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των πειραµάτων από τους 

ερευνητές. 

 Μετά από τόσα χρόνια έρευνας δεν έχει υπάρξει κανένας παγκοσµίως 

αποδεκτός λειτουργικός ορισµός του προοργανωτή. Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει 

κανένα καθολικό κριτήριο για την κατασκευή των οργανωτών. Κατά συνέπεια, οι 

ερευνητές ανέπτυξαν και δοκίµασαν προοργανωτές για ένα δεδοµένο σύνολο 

συνθηκών χωρίς συγκεκριµένες οδηγίες. Σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την 

ποιότητα των προοργανωτών υπάρχουν στις ερευνητικές µελέτες. Η έλλειψη 

γενικών κριτηρίων ισχύει επίσης: για τους τύπους των προοργανωτών (π.χ. κείµενο 

ή σχήµα), για τον έλεγχο της θεωρίας και για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων. 

Εντούτοις, είναι ίσως πολύ απίθανο να βρεθεί ένας ορισµός και ένα σύνολο 

κριτηρίων κατασκευής που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των ατόµων, υπό όλες 

τις συνθήκες, µε όλα τα υλικά που θα γίνουν αποδεκτά από όλους τους ερευνητές. 

 Η διαδικασία µάθησης επηρεάζεται πάντα από τα χαρακτηριστικά και το 

υπόβαθρο του κάθε µαθητή και του δεδοµένου περιεχοµένου του µαθήµατος. Οι 

τεχνικές που είναι αποτελεσµατικές σε ένα άτοµο σε µία δεδοµένη στιγµή, µπορεί να 

µη λειτουργήσουν για ένα άλλο µαθητή, ούτε ακόµη και για το ίδιο άτοµο σε ένα 

διαφορετικό χρόνο. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ο προοργανωτής προάγει την 

απόκτηση της νέας γνώσης και βοηθά τους µαθητές στην επεξεργασία των 

πληροφοριών. ∆ιάφορες µελέτες έχουν παραγάγει δεδοµένα, και µε στατιστική και 

µε πρακτική σηµασία, τα οποία δείχνουν µιαν αύξηση στη µάθηση, όταν 

χρησιµοποιούνται οι προοργανωτές ως οχήµατα για την ένταξη και την αφοµοίωση 

του στοχοθετηµένου υλικού. Οι προοργανωτές διευκολύνουν πιθανώς τη µάθηση, 

επειδή η θεωρητική βάση της τεχνικής αυτής είναι λογική. Επειδή επίσης, 

κινητοποιεί τις σχετικές ενταξιακές έννοιες που εγκαθίστανται προηγουµένως στη 

γνωστική δοµή του µαθητή. Βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση του νέου υλικού που 

εκτοπίζει τη µηχανική µάθηση. Περαιτέρω, υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση των 

προοργανωτών για την εισαγωγή του νέου υλικού διευκολύνει και τη βραχύχρονη 

και τη µακρόχρονη µάθηση και διατήρηση. Η µεταβλητή "αποτελεσµατικότητα", 

όπως αναφέρεται στις έρευνες, εµφανίζεται να αφορά τις πραγµατικές διαφορές στη 

χρησιµότητα των προοργανωτών κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες.  
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 Ένας κατάλληλος προοργανωτής θα παράσχει ένα οργανωµένο εννοιολογικό 

πλαίσιο, που είναι σηµαντικό στο µαθητή, και θα επιτρέψει στις νέες έννοιες να 

συνδεθούν µε τα υπάρχοντα στοιχεία στο εννοιολογικό πλαίσιο. Επιπλέον, για να 

είναι αποτελεσµατικότερος, ο προοργανωτής πρέπει: α) να σχετίζεται µε την 

υπάρχουσα γνωστική δοµή του µαθητή, και β) να δίνεται "πριν από", παρά "µετά 

την", παρουσίαση του νέου υλικού. Οι γραπτοί, οι σχηµατικοί και οι προφορικοί 

προοργανωτές έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικοί σε ορισµένους χρόνους, µε µερικά 

υλικά και υπό ιδιαίτερες συνθήκες, µε τους µαθητές όλων των επιπέδων ικανότητας 

και σε όλες τις οµάδες ηλικίας. Η ανασκόπηση δείχνει ότι η ευελιξία και η 

παραλλαγή στη µορφή του προοργανωτή (όπως οι σχηµατικοί προοργανωτές) έχουν 

παραγάγει θετικά αποτελέσµατα. Παρά τις εκατοντάδες των µελετών, τα 

αποτελέσµατα για τη διευκόλυνση των προοργανωτών δεν είναι αδιαµφισβήτητα.  

 Η απάντηση σε πολλές µελέτες µε αρνητικά αποτελέσµατα θα ήταν 

δύσκολη, επειδή οι περισσότεροι ερευνητές δεν παρέχουν επαρκείς περιγραφές ή 

λεπτοµερή παραδείγµατα των προοργανωτών ή / και των υλικών µάθησης, που 

χρησιµοποιούνται στις µελέτες. Μερικοί ερευνητές απέτυχαν να ξεχωρίσουν τους 

τύπους των προοργανωτών ή δε δήλωσαν σαφώς αν η εστίαση έγινε στον 

επεξηγηµατικό, στο συγκριτικό ή και στους δύο προοργανωτές. Είναι, επίσης, 

δύσκολο να συγκριθούν οι δηµοσιευµένες πειραµατικές µελέτες για τον 

προοργανωτή λόγω των σηµαντικών διαφορών στις ανεξάρτητες µεταβλητές και 

στις ερµηνείες και εφαρµογές της βασικής θεωρίας των προοργανωτών. Επιπλέον, 

µεγάλη ποικιλία υπάρχει µεταξύ των πειραµατικών συνθηκών, των υποκειµένων, 

των επιπέδων ανάγνωσης, της δοµής του προοργανωτή, των κειµένων, των υλικών 

και των µεθόδων ανάλυσης. Πολλές φορές, είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν η 

διαφορά στα ερευνητικά αποτελέσµατα είναι όντως  πραγµατική ή σχετίζεται µε την 

προκατάληψη του ερευνητή. 

Οι παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές έδωσαν συγκριτικά στοιχεία στην 

παρούσα έρευνα και χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς κατά τη συζήτηση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3  
 
 

«…Γιατί µελετούµε πολιτική οικονοµία; ∆ιότι ξερές 

επιστηµονικές αρχές αποκτούν ξαφνικά νεανική δροσιά, όταν 

χρησιµεύουν όχι για αφηρηµένες κατασκευές, αλλά για τη 

διερεύνηση της ζωντανής πραγµατικότητας. Και τούτο, γιατί 

βρίσκουµε στην πολιτική οικονοµία όχι το νεκρό και 

βαλσαµωµένο σώµα της συµβατικής σοφίας, αλλά υλικό για τη 

µεγάλη συζήτηση γύρω από την επανάσταση, την ελευθερία, 

την αποδοτικότητα και την ατέλειωτη αναζήτηση µια σωστής 

κοινωνίας…»                                 

                   P. Samuelson (Economics, 1973) 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 
 

3.1  Εισαγωγή 

           Η οικονοµική επιστήµη ασχολείται µε θέµατα τα οποία είναι µεγάλης 

σηµασίας για τα άτοµα και τις κοινωνίες στις οποίες είναι ενταγµένα. Σε ένα άτοµο 

που ενεργεί µόνο του ή ως µέλος µιας οµάδας, οι αποφάσεις για την κατανοµή των 

λιγοστών πόρων είναι ένα σηµαντικό στοιχείο της ανθρώπινης συµπεριφοράς 

ανεξάρτητα από τη θέση κάποιου ως καταναλωτή, κρατικού υπάλληλου ή ανώτερου 

υπάλληλου εταιρείας. Τα άπειρα οικονοµικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε 

υπογραµµίζουν µε σαφήνεια το σηµαντικό ρόλο που παίζουν τα οικονοµικά στη ζωή 

µας. Οι διδάσκοντες τα οικονοµικά πρέπει να προσδιορίζουν και να αναπτύσσουν τις 

στρατηγικές που θα επιτρέψουν στους σπουδαστές να δουν τη µελέτη των 

οικονοµικών ως ζωτικής σηµασίας προσπάθεια, διότι θα τους επηρεάσει είτε ως 

εργαζόµενους και καταναλωτές είτε ως αποταµιευτές και επενδυτές, αλλά και 
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γενικότερα στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της ζωής τους ακόµη και ως 

συµµετέχοντες στην πολιτική διαδικασία (Watts, 2000). 

           Συνεπώς, η απόκτηση της οικονοµικής γνώσης και η ικανότητα εφαρµογής 

της από τους σπουδαστές πρέπει να αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους του 

εκπαιδευτικού συστήµατος κάθε κοινωνίας. Οι γνώσεις αυτές θα συµβάλλουν στη 

σωστή οικονοµική συµπεριφορά κατά την αντιµετώπιση της οικονοµικής 

καθηµερινότητας και την προσπάθεια επιβίωσης σε ένα κόσµο ανταγωνιστικό.  
 

 3.2    Ορισµός οικονοµικής εκπαίδευσης  

           Οι Walstad &  Watts (1994) υποστηρίζουν ότι "τα οικονοµικά είναι, ως ο Alfred 

Marshall είπε έναν αιώνα πριν, η µελέτη των συνηθισµένων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων της καθηµερινής ζωής, εξετάζοντας τις αποφάσεις των ατόµων για 

αυτά που θα αγοράσουν, αυτά που θα πωλήσουν, και ποιες εργασίες θα 

αναζητήσουν". 

           Οι Saunders κ.ά., (1993) σηµειώνουν έναν άλλο ορισµό, αποδεκτό από 

πολλούς οικονοµολόγους, όπου διατυπώνουν την άποψη ότι "τα οικονοµικά είναι η 

µελέτη για το πώς οι λιγοστοί παραγωγικοί πόροι µας χρησιµοποιούνται για να 

ικανοποιήσουν τις ανθρώπινες επιθυµίες" (Saunders, Bach, Calderwood, & Hansen, 

1993:5). Αυτός ο ορισµός υπογραµµίζει δύο κεντρικά σηµεία: οι παραγωγικοί πόροι 

είναι  λιγοστοί, ενώ οι ανθρώπινες επιθυµίες, εάν όχι απεριόριστα, επεκτείνονται 

αρκετά πέρα από την παραγωγική ικανότητά µας.  

Σύµφωνα µε τον Pologiorgis, (2002) στην οικονοµική εκπαίδευση 

περιλαµβάνονται όχι µόνο η διδασκαλία αλλά και οι δραστηριότητες που προωθούν 

µιαν ευρύτερη κατανόηση των βασικών οικονοµικών αρχών και των πιθανών 

εφαρµογών τους, ως αντικείµενο της γενικής εκπαίδευσης και έχουν ενδιαφέρον για 

δύο κύριους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η οικονοµική εκπαίδευση δεν είναι 

απλά διδασκαλία κάποιων µαθηµάτων, αλλά και δραστηριότητες που έχουν ως 

αποτέλεσµα την εµπέδωση των οικονοµικών αρχών και των εφαρµογών τους. Ο 

δεύτερος λόγος είναι ότι τονίζει µια προσέγγιση γενικής εκπαίδευσης, που σηµαίνει 

ότι η οικονοµική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για όλους τους µαθητές της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και όχι µόνο για όσους ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν 

στα οικονοµικά (Pologiorgis, 2002:24). 
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3.3  ∆ιαπιστώσεις και προτάσεις για τις µεθόδους διδασκαλίας των οικονοµικών 

Υπάρχουν πολλοί σηµαντικοί παράγοντες που παρέχουν το κίνητρο για τη 

βελτίωση της οικονοµικής εκπαίδευσης. Οι Walstad & Watts επισηµαίνουν ότι κατά 

τη διάρκεια των προηγούµενων δύο αιώνων, οι επιλογές της δηµοσιονοµικής 

πολιτικής διαδραµάτισαν σταδιακά όλο και περισσότερο ένα σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση και το µετασχηµατισµό των οικονοµικών και κοινωνικών συστηµάτων 

σε όλο τον κόσµο (Walstad & Watts, 1994). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών, η αυξανόµενη οικονοµική αλληλεξάρτηση µεταξύ των εθνών καθιστά τις 

προσωπικές και τις δηµόσιες οικονοµικές αποφάσεις πιο σύνθετες. Τα οικονοµικά 

προβλήµατα και τα ζητήµατα είναι δυσκολότερο να κατανοηθούν ή να ελεγχθούν σε 

ένα διεθνοποιηµένο οικονοµικό σύστηµα. Η βελτίωση της διδασκαλίας των 

οικονοµικών βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν καλύτερα τον κόσµο γύρω 

τους. Τους βοηθά επίσης να λάβουν τις προσωπικές και κοινωνικές αποφάσεις που 

επηρεάζουν τη ζωή τους. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι τα οικονοµικά γίνονται 

κατανοητά.  

           Οι Saunders & Gilliard (1995) υποστηρίζουν ότι:  

• η κατανόηση των βασικών οικονοµικών εννοιών είναι σηµαντικότερη από 

µια υπερβολικά µεγάλη δόση γνώσεων  

• οι εκπαιδευτικές προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στο να βοηθηθούν οι 

σπουδαστές να επιτύχουν την κατανόηση ενός περιορισµένου συνόλου 

θεµελιωδών οικονοµικών εννοιών και των αλληλεξαρτήσεών τους.  

• πρέπει να δοθεί στους σπουδαστές ένα εννοιολογικό πλαίσιο για να τους 

βοηθήσει να οργανώσουν την κατανόηση των οικονοµικών γνώσεων και 

πρέπει, επίσης, να εκτεθούν σε ένα τρόπο σκέψης που να υπογραµµίζει τη 

συστηµατική ανάλυση των αντικειµενικών στόχων.  

•    τα πραγµατικά ατοµικά και κοινωνικά πλεονεκτήµατα της κατανόησης των 

οικονοµικών είναι προφανή, αφού τα άτοµα καθίστανται ικανά να 

εφαρµόσουν τη γνώση τους σε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών ζητηµάτων που 

αντιµετωπίζουν (Saunders & Gilliard, 1995:4). 
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           Οι οικονοµολόγοι, είτε ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, είτε ως  εκπαιδευτικοί 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, πρέπει να ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των 

τεχνικών διδασκαλίας, καθώς επίσης και τη διεύρυνση της γνώσης στα οικονοµικά.  

           Υπάρχουν αναρίθµητες µελέτες για τους τρόπους που διδάσκονται τα 

οικονοµικά σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης και πολλές προτάσεις για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας.  

Οι Becker και Watts διεξήγαν έρευνες στις Η.Π.Α το 1995 και το 2000  µε 

την έγκριση της American Economic Association Committee on Education και µε 

σκοπό να εξετάσουν τις µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται στα 

οικονοµικά µαθήµατα που διδάσκονται στις αίθουσες των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων 

(1996; 2001β). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι σε γενικές γραµµές δεν 

άλλαξαν και πολύ οι συνθήκες διδασκαλίας µεταξύ 1995 και 2000. ∆ιαπίστωσαν 

δηλαδή, ότι οι καθηγητές κάνουν το µάθηµα µε διάλεξη και γράφουν µε την κιµωλία 

λέξεις, εξισώσεις και γραφήµατα. Επίσης, αξιολογούν τους σπουδαστές από ένα 

συγκεκριµένο βιβλίο. Παρά την προσοχή που δόθηκε στις συνεργατικές µεθόδους 

µάθησης και διδασκαλίας, αναφέρουν, έγινε λίγη χρήση αυτών των µεθόδων. 

∆ιαλέξεις µε καλεσµένους ειδικούς επιστήµονες γίνονται σπάνια, όπως και 

αναθέσεις εργασίας σε µικρές οµάδες µε σκοπό τη συνεργατική µάθηση. Οι 

προβολείς διαφανειών (overhead projectors) χρησιµοποιούνται ευκαιριακά (11%-

33% του χρόνου διδασκαλίας) και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτός από τα 

µαθήµατα της Στατιστικής και της Οικονοµετρίας, δε φαίνονται χρήσιµοι στους 

διδάσκοντες. Τέλος, όσον αφορά τον έλεγχο των γνώσεων αυτός γίνεται σε µέγιστο 

βαθµό µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Becker και Watts, 2001β:448-449).  

Μετά τους Becker και Watts, οι Placone & Melican (2003) συνέκριναν τις 

µεθόδους διδασκαλίας των οικονοµικών που χρησιµοποιούνται στα 

µεταδευτεροβάθµια ιδρύµατα µε τις µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιούνται 

στα λύκεια.  

"Εµείς περιµέναµε ότι οι διδάσκοντες στα Λύκεια θα χρησιµοποιούσαν τις 

παραδοσιακές διαλέξεις λιγότερο συχνά από τους καθηγητές της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Αυτή η προσδοκία βασιζόταν στη θεώρηση ότι 

οι εκπαιδευτικοί των λυκείων είναι πιο οικείοι µε εναλλακτικούς τρόπους 

διδασκαλίας, λιγότερο εξαρτηµένοι από τις επιστηµονικές παραδόσεις και 
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είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις συνθήκες ώστε 

να ενθαρρύνουν τούς µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή 

διαδικασία. Αλλά κατ’ έκπληξη, τα δικά µας αποτελέσµατα από την έρευνα 

των παρουσιάσεων στην αίθουσα είναι παρόµοια µε αυτά που βρήκαν οι 

Becker και Watts" (Placone & Melican, 2003:19).  

∆ηλαδή, όπως οι καθηγητές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, έτσι και οι καθηγητές 

οικονοµικών των Λυκείων συχνά ή συνήθως χρησιµοποιούν τις παραδοσιακές 

διαλέξεις, τον πίνακα µε την κιµωλία, βιβλία µε κείµενα και διαγράµµατα. Σπανίως 

δε χρησιµοποιούν διαλέξεις µε καλεσµένους ειδικούς επιστήµονες. Η προβολή 

διαφανειών δε γίνεται πολύ συχνά, σπάνια χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές για να προβάλουν υλικό, περιστασιακά εφαρµόζουν τη συνεργατική 

διδασκαλία (cooperative teaching) ή την οργάνωση του µαθήµατος µε µικρές οµάδες 

στις οποίες να ανατίθεται η διεκπεραίωση εργασιών και ότι γενικά όλοι οι άλλοι 

τρόποι ενεργητικής µάθησης (active learning) σπάνια εφαρµόζονται ή σχεδόν ποτέ, 

στις τάξεις διδασκαλίας οικονοµικών στο Λύκειο (Placone & Melican, 2003:19).  

Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές η διάλεξη είναι µία πραγµατικότητα 

και στις πανεπιστηµιακές αίθουσες και στις αίθουσες των σχολείων. Οι Saunders & 

Welsh (1998), διαπίστωσαν ότι όλοι οι διδάσκοντες, κάποια στιγµή, πιστεύουν ότι η 

καλή διάλεξη είναι το πιο αποτελεσµατικό µέσο για να επιτύχουν τους διδακτικούς 

τους σκοπούς. Προς τούτο έκαναν προτάσεις για την αποτελεσµατική διάλεξη. 

Αναφέρουν ότι η καλή διάλεξη, ως µέθοδος διδασκαλίας, είναι µια δεξιότητα που 

µπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί µε στοχαστική µελέτη και εξάσκηση. 

Επισηµαίνουν καταρχήν τέσσερα βασικά σηµεία για τις διαλέξεις που πρέπει να 

γνωρίζουν οι διδάσκοντες:  

α) ∆εν υπάρχει ένας µόνο άριστος τρόπος να κάνεις τη διάλεξη,  

β) οι διαλέξεις άλλοτε είναι χρήσιµες και άλλοτε όχι,  

γ) µία διάλεξη δεν πρέπει να διαρκεί όσο διαρκεί η διδακτική ώρα και  

δ) η πραγµατική παρουσίαση είναι µόνο ένα µέρος της καλής διάλεξης, πολύ 

πιο περίπλοκη από µια απλή οµιλία στους σπουδαστές.  

Τέλος, σε όσους προτιµούν τη διάλεξη ως διδακτική µέθοδο, συνιστούν να 

ασχοληθούν ιδιαίτερα µε τα τέσσερα βασικά µέρη µιας καλής διάλεξης,  δηλαδή το 
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σχεδιασµό, την οργάνωση, την παρουσίαση και την αξιολόγηση της διάλεξης 

(Walstad & Saunders, 1998:171).  

Η εναλλακτική πρόταση που ακούγεται όλο και πιο έντονα τα τελευταία 

χρόνια για τη διδασκαλία των οικονοµικών είναι η ενεργητική και η συνεργατική 

διαδικασία µάθησης και διδασκαλίας (Becker και Watts, 1996, 2001β; Placone & 

Melican, 2003). 

Οι Salemi (2002), Becker & Watts (1998) και Walstad & Saunders (1998) 

διατυπώνουν πολύτιµες προτάσεις που αφορούν τις µεθόδους της ενεργητικής 

µάθησης των οικονοµικών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Cameron στο 

εγχειρίδιο των Walstad & Saunders, ότι "…µετά από µερικές επιτυχίες µε τις 

ενεργητικές και τις συνεργατικές στρατηγικές µάθησης θα απορείς γιατί δεν τις 

χρησιµοποιούσες νωρίτερα…".(1998:254). Για να εµβαθύνουν στις βασικές έννοιες 

των οικονοµικών θεωριών οι αρχάριοι µαθητές πρέπει να εξασκηθούν στο να 

χρησιµοποιούν τις οικονοµικές έννοιες (Ηansen, Salemi & Siegfried, 2002) και αν 

συµβαίνει αυτό τότε αναφερόµαστε στην ενεργητική µάθηση. ∆ηλαδή, η ενεργητική 

µάθηση στη διαδικασία της εκπαίδευσης επιτυγχάνεται όταν οι σπουδαστές 

υιοθετούν έναν ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και καταφέρνουν 

µόνοι τους να δοµούν τα νοήµατα (Crouse, 2002; Russ-Eft, 2002:51). Ειδικότερα 

αυτό σηµαίνει: 

• ενεργητική χρήση της γραφής, της οµιλίας και των άλλων µορφών έκφρασης 

του µαθητή, 

• ευκαιρίες για να συγκεντρώνεται, να συνθέτει και να αναλύει όταν λύνει 

προβλήµατα  ή όταν σκέφτεται κριτικά, 

• συµµετοχή στη συνεργατική µάθηση και στην οµαδική εργασία, 

• διάλογος σε θέµατα που αφορούν την κοινωνική συµπεριφορά, την κοινωνία 

και τη συµπεριφορά τους ως µαθητών (Ragan, 2000), και όχι απλώς την 

ακρόαση και το κράτηµα των σηµειώσεων, η οποία είναι µια παθητική 

δραστηριότητα µάθησης.   

Ο Cameron (1998) υποστηρίζει ότι αν δε χρησιµοποιείται η τεχνική της 

ενεργητικής και της συνεργατικής µάθησης στη διδασκαλία των οικονοµικών, 

περιορίζονται οι µαθησιακές ευκαιρίες των σπουδαστών. Η ενεργητική µάθηση, 
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αναφέρει, συνεπάγεται ευκαιρίες για τους µαθητές να µιλήσουν και να ακούσουν 

νοηµατικά, ακόµη να γράψουν, να διαβάσουν και να εκφραστούν νοηµατικά πάνω 

στο περιεχόµενο, τις έννοιες και ότι αφορά ένα ακαδηµαϊκό µάθηµα. Οι τεχνικές της 

ενεργητικής µάθησης µετατρέπουν τη δραστηριότητα στην τάξη από 

δασκαλοκεντρική σε µαθητοκεντρική διαδικασία. Μετά τις διαπιστώσεις αυτές 

προτείνει στους δασκάλους των οικονοµικών να εφαρµόσουν την ενεργητική 

µάθηση µε:  

α) µε τεστ ή επίλυση προβληµάτων διάρκειας ενός ή δύο λεπτών 

   διακόπτοντας τη διάλεξη,  

β) µε ολιγόλεπτη συζήτηση µιας έννοιας µεταξύ οµάδων δύο-τριών µαθητών 

    διακόπτοντας τη διάλεξη,  

γ) µε την εγκατάσταση ενός κουτιού στην τάξη όπου οι µαθητές θα 

    τοποθετούν έγγραφες ερωτήσεις που επιθυµούν να συζητηθούν,  

δ) µε ερωτήσεις στην τάξη για τα σηµεία κλειδιά της ύλης που διδάχθηκαν,  

ε) µε ελεγχόµενη συζήτηση στην τάξη,  

ζ) µε προσοµοιώσεις,  

η) µε παίξιµο ρόλων και  

θ) µε συνδυασµό διάλεξης και συζήτησης σε µικρές οµάδες.  

Όσον αφορά τη συνεργατική µάθηση, αναφέρει, ότι βοηθάει τους σπουδαστές διότι 

τους επιτρέπει να ασχοληθούν οµαδικά µε προβλήµατα ή µε θέµατα που είναι 

αρκετά δύσκολα ή χρονοβόρα για να επιλυθούν ή να απαντηθούν µεµονωµένα από 

κάθε ένα σπουδαστή. Υποδεικνύει, τέλος, τέσσερις τύπους συνεργατικής µάθησης 

που µπορούν να εφαρµοσθούν κατά τη διάλεξη:  

 α) δίνετε στους σπουδαστές τους τίτλους ή θεµατικές προτάσεις από τις 

 διαλέξεις που θα ακολουθήσουν και τους ζητάτε να ενοποιήσουν τις 

 προγενέστερες γνώσεις τους µε αυτά τα θέµατα και να αναπτύξουν 

 ερωτήσεις ή να κάνουν προβλέψεις, 

 β) ζητάτε από τους σπουδαστές να συζητήσουν το θέµα της διάλεξης κατά τη 

 διάρκεια ή µετά τη διάλεξη,  

 γ) δίνετε σε µικρές οµάδες την ευκαιρία να συζητήσουν ή να εξασκηθούν 

 χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικές νοητικές δεξιότητες δεκαπέντε λεπτά ή 

 και λιγότερο µετά τη διάλεξη και  
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 δ) χρησιµοποιήστε τη συζήτηση στις µικρές οµάδες για να δώσετε το 

 κλείσιµο ή την περίληψη στο τέλος της διάλεξης (Cameron, 1998:248). 

Ο Saunders (1998) σε εγχειρίδιο για διδάσκοντες στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, έγραψε για τις θεωρίες µάθησης και τους διδακτικούς αντικειµενικούς 

σκοπούς που θεώρησε ότι είναι περισσότερο σχετικοί για τη διδασκαλία των 

οικονοµικών σε προπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στην απόκτηση, τη 

διατήρηση και τη µεταφορά των γνώσεων, επικαλούµενος τους προοργανωτές του 

Ausubel ως µέθοδο διευκόλυνσης των σπουδαστών. Τόνισε τη σηµασία της 

επικέντρωσης σε σαφείς αντικειµενικούς σκοπούς και έδωσε έµφαση σε εννιά σηµεία 

που πρέπει να προσέξουν οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές για να µάθουν περισσότερα 

οι σπουδαστές των οικονοµικών. Σύµφωνα µε αυτά, οι καθηγητές πρέπει:  

1) Να διατυπώνουν σαφώς τους αντικειµενικούς στόχους και να γνωρίζουν οι 

µαθητές τι περιµένουν να µάθουν. 

2) Να σχεδιάζουν προσεκτικά τις παραδόσεις και τις ασκήσεις ώστε να µην 

απαιτούν µόνο αποµνηµόνευση αλλά να δίνουν έµφαση στη µεταφορά των 

γνώσεων µε αποτέλεσµα να µαθαίνουν τις έννοιες και στη συνέχεια να τις 

εφαρµόζουν. 

3) Να χρησιµοποιούν διαγνωστικά τεστ και ερωτηµατολόγια για να 

γνωρίζουν το επίπεδο γνώσεων των µαθητών τους. Να επαναλαµβάνουν και 

να αποσαφηνίζουν τα δυσνόητα σηµαντικά σηµεία των παραδόσεων εάν δε 

γίνονται κατανοητά ή δε µπορούν να εφαρµοστούν. 

4) Να παρακινούν τους µαθητές και να τους βοηθούν να εµπεδώνουν τους 

µαθησιακούς στόχους, οι οποίοι να µην είναι ούτε τόσο εύκολα 

πραγµατοποιήσιµοι ούτε τόσο δύσκολοι ώστε να είναι ανέφικτοι. Έτσι θα 

επιτύχουν το σκοπό της µάθησης υπό συνθήκες λογικής δυσκολίας και 

λογικών νεωτερισµών. 

5) Να διανθίζουν τις παρουσιάσεις στην αίθουσα και να χρησιµοποιούν 

οπτικά µέσα ώστε να ενεργοποιούν και τις οπτικές και τις λεκτικές 

διαδικασίες µάθησης. 

6) Να ξεκινούν το µάθηµα µε τη χρήση προοργανωτών και να συνδέουν το 

παλιό µε το νέο µαθησιακό υλικό. Επίσης να αρχίζουν τις διαλέξεις µε 

ερωτήσεις που θα τις θυµούνται εύκολα οι µαθητές και να τονίζουν τα κύρια 
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σηµεία στην αρχή και στο τέλος της παρουσίασης. 

7) Να ενεργοποιούν τους µαθητές και να τους επιτρέπουν να διατυπώνουν τις 

δυσκολίες που συναντούν. Να απαντούν άµεσα και µε σαφήνεια στις απορίες 

των µαθητών. Επίσης να χρησιµοποιούν συχνά τον έπαινο. 

8) Να τους εξασκούν στη µεταφορά των γνώσεων δίνοντας έµφαση στην 

πιθανή χρησιµότητα των πιο σηµαντικών γενικών αρχών. Τα παραδείγµατα 

και οι ασκήσεις που δίνουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που θα 

προκύψουν στο µέλλον. 

9) Να βοηθούν τους µαθητές, κατά την επίλυση των ασκήσεων, µε τις 

ελάχιστες απαραίτητες υποδείξεις ώστε να µπορούν να εφαρµόζουν µόνοι 

τους τις γνώσεις τους (Walstad & Saunders, 1998:103). 

           Μια µελέτη από τους Ryan & Carlson κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

διαφορετικοί µαθητές ωφελήθηκαν διαφορετικά από την ανακαλυπτική (discovery 

teaching) και την επεξηγηµατική διδασκαλία (expository teaching). Συστήνουν δε 

στους εκπαιδευτικούς να κινούνται προς µια επιλογή των στρατηγικών από την 

άποψη όχι µόνο των αντικειµενικών στόχων της διδασκαλίας αλλά και των 

χαρακτηριστικών και των εµπειριών του υπόβαθρου του ατόµου για το οποίο η 

στρατηγική διδασκαλίας προορίζεται (Ryan & Carlson, 1973). 

           Οι Kourilsky & Ballard-Campbell διαπίστωσαν ότι µια ιδιαίτερα 

εξατοµικευµένη διδασκαλία οικονοµικών βασισµένη στην εµπειρία που αποκτήθηκε 

σε επίπεδο δηµοτικών σχολείων, ωφέλησε τους µαθητές όλων των επιπέδων 

ικανότητας (Kourilsky & Ballard-Campbell, 1984). 

           Ο Lynch διαπίστωσε ότι οι µαθητές λυκείου έχουν µικρή πιθανότητα να 

αντιληφθούν και τα µικροοικονοµικά και τα µακροοικονοµικά, εάν ο διδάσκων δεν 

είναι καλά εκπαιδευµένος (Lynch, 1990). 

           Μια µελέτη από τους Bosshardt και Watts υποστηρίζει τη σηµασία της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην επίδοση  των σπουδαστών που βρήκε ο Lynch. 

Οι Bosshardt και Watts θεωρούν ότι "ένας βασικός σύνδεσµος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία" είναι οι δάσκαλοι. Τα συµπεράσµατά τους υποστηρίζουν τη σηµασία 

των καλά εκπαιδευµένων εκπαιδευτικών και τα οφέλη που µπορούν εύλογα να 

αναµένονται από τα προγράµµατα επιµόρφωσης που βελτιώνουν την κατάρτισή τους 

(Bosshardt & Watts, 1990). 
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Στα οικονοµικά, ένας κοινός στόχος των εκπαιδευτικών είναι να 

καταστήσουν ικανούς τους σπουδαστές "να σκέπτονται όπως οι οικονοµολόγοι", µε 

το να κατανοούν και να χρησιµοποιούν τις οικονοµικές αρχές και έννοιες µε σκοπό 

να αναλύουν τα οικονοµικά θέµατα που απασχολούν την κοινωνία (Becker, 2000; 

Salemi κ.ά., 2001). Για να είναι σε θέση ένας σπουδαστής να σκεφτεί όπως ο 

οικονοµολόγος, πρέπει να αποκτήσει τα σηµαντικά εκπαιδευτικά κριτήρια που 

σχετίζονται µε τη µάθηση: γνώση και κατανόηση των οικονοµικών εννοιών αλλά 

και ικανότητα να εφαρµόζει αυτές τις έννοιες και να χρησιµοποιεί την κριτική 

σκέψη στην επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων. Κατά την αξιολόγηση της 

µάθησης του σπουδαστή, σύµφωνα µε τους υποστηρικτές των διδακτικών αλλαγών, 

είναι σηµαντικό να προσδιορισθεί εάν υπάρχουν διαφορές στα γνωστικά νοητικά 

επίπεδα της αποµνηµόνευσης της γνώσης, της κατανόησης, της εφαρµογής και τις 

δεξιότητες κριτικής σκέψης των σπουδαστών ανάλογα µε τη µέθοδο διδασκαλίας 

που εφαρµόστηκε στην τάξη (Crouse, 2002:10). 

Οι υπέρµαχοι της παιδαγωγικής αλλαγής στην επιστήµη των οικονοµικών, 

θεωρούν ότι οι πρακτικές διδασκαλίας που επιµένουν στη διάλεξη και το κράτηµα 

σηµειώσεων (notetaking) δε συµβάλλουν αρκετά ώστε να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων µάθησης των σπουδαστών (Simkins, 1998). Η 

ενσωµάτωση των εικόνων, η ανάπτυξη συζητήσεων και η ανάλυση των θεµάτων 

κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων συνεπάγεται την ενεργοποίηση των σπουδαστών 

και τη συνεργατικότητα κατά τις ασκήσεις µάθησης, ενέργειες που ενθαρρύνουν 

τους σπουδαστές να αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη για την εκπαίδευσή τους 

(Becker, 1997; Simkins, 1998).            

  Η νοηµατική προσληπτική µάθηση του Ausubel επιδιώκει να ενεργοποιήσει 

τους µαθητές κατά τη διδακτική διαδικασία, όπως περιγράφηκε παραπάνω (Maes, 

Van Geel & Cozijn, 2006), ώστε να αποκτήσουν ευκολότερα και να διατηρήσουν 

για αρκετό χρόνο τις γνώσεις τους. 

 Κατά την παρούσα έρευνα, η εφαρµογή της προοργανωτικής στρατηγικής 

στη διδασκαλία των οικονοµικών στο λύκειο, µιας ενεργητικής διαδικασίας µάθησης 

όπως την ορίζει ο Ausubel, γίνεται σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις 

των ερευνών που προηγήθηκαν και αφού τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις, που 

κρίνονται σκόπιµες για τη χρήση του προοργανωτή, ώστε να καταστεί ωφέλιµος 

 129



στην προσπάθεια των µαθητών να δοµήσουν τις νέες έννοιες µε τρόπο σαφή, 

σταθερό και για µεγάλη χρονική περίοδο.   

 

3.4. Η αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής εκπαίδευσης στα σχολεία και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν 

  Η έρευνα στην οικονοµική εκπαίδευση αναπτύχθηκε, ιδιαίτερα, τα 

τελευταία σαράντα χρόνια είτε λόγω της δηµιουργίας αξιόπιστων τεστ γνώσεων που 

δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές να µετρήσουν τις εκροές (output) της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε λόγω της έκδοσης επιστηµονικών οικονοµικών 

περιοδικών όπως είναι το Journal of Economic Education (Μακρίδου – Μπούσιου, 

2002α) που συνέβαλε στο να διαχυθούν τα συµπεράσµατα για την οικονοµική 

εκπαίδευση στο παγκόσµιο επιστηµονικό στερέωµα και στο να προκαλέσουν νέες 

έρευνες. 

 Η µάθηση των οικονοµικών εννοιών που µετριέται µε τις επιδόσεις των 

σπουδαστών ως αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετίζεται άµεσα µε τις 

εισροές (input) στη διαδικασία αυτή. Πολλές µελέτες (Becker, 1983b; Davidson & 

Bonello, 1976; Salemi & Tauchen, 1987; Yates, 1978) προσπάθησαν να καθορίσουν 

τις εισροές και τις εκροές της οικονοµικής εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τη χρήση 

µιας συνάρτησης παραγωγής (Μακρίδου – Μπούσιου, 2002α). Εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, βαθµολογίες pretest, φύλο, ηλικία, διδακτικές µέθοδοι, τεχνολογικός 

εξοπλισµός του σχολείου και άλλες κοινωνικοοικονοµικές µεταβλητές αποτελούν 

µερικές από τις εισροές που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των επιδόσεων. Στις 

εισερχόµενες µεταβλητές πρέπει να προστεθεί και η επιθυµία για µάθηση, την οποία 

ο Becker (1983b) έχει ενσωµατώσει στο θεωρητικό του µοντέλο, διότι κρίνεται 

σηµαντική κατά τον Ausubel και αναφέρεται στην παρούσα έρευνα παρά το ότι δε 

µετρήθηκε ως µεταβλητή. Συνεπώς, η αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας µπορεί να µετρηθεί και να εξαχθούν συµπεράσµατα. 

Αναλυτικότερα, οι εισερχόµενες µεταβλητές που επηρεάζουν την 

αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής εκπαίδευσης, όπως µελετήθηκαν τα τελευταία 

σαράντα χρόνια έρευνας, κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες:  

• Μεταβλητές που σχετίζονται µε την εκτίµηση των µαθητών και την 

αξιολόγηση του έργου τους   
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• µεταβλητές που σχετίζονται µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µαθητών 

και διδασκόντων  

• µεταβλητές που σχετίζονται µε χαρακτηριστικά του σχολείου  

• µεταβλητές που σχετίζονται µε τις κυβερνητικές πολιτικές στην παιδεία  

• µεταβλητές που σχετίζονται µε την τεχνολογία και 

• µεταβλητές που σχετίζονται µε τα σχολικά εγχειρίδια.  

Επιπρόσθετα, τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες µεταβλητών: τις αντικειµενικές και τις υποκειµενικές µεταβλητές 

(Pologiorgis, 2002). Τα αντικειµενικά στοιχεία σχετίζονται µε ποσοτικά δεδοµένα, 

όπως είναι η ηλικία, οι βαθµοί κ.λ.π. και είναι αριθµοί που δε µπορούν να 

αµφισβητηθούν. Αντίθετα, τα υποκειµενικά στοιχεία, όπως είναι οι στάσεις των 

µαθητών ή το περιβάλλον τους, σχετίζονται µε δεδοµένα που δηµιούργησαν οι 

ερευνητές και συγκεντρώνονται µε ειδικά ερωτηµατολόγια, τα οποία όµως 

διατρέχουν τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν ως έγκυρα και αξιόπιστα ή µη. 

Ειδικότερα στις αντικειµενικές µεταβλητές περιλαµβάνονται:  

• οι επιδόσεις των µαθητών στις προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις 

• η ηλικία ή τάξη των µαθητών  

• η σχολική επίδοση ή επίδοση σε κάποιο σταθµισµένο τεστ γνώσεων 

• το φύλο των µαθητών 

• η νοητική ικανότητα των µαθητών 

• η φυλετική προέλευση των µαθητών 

• το εισοδηµατικό επίπεδο των µαθητών 

• η ενδεχόµενη υποαπασχόληση των µαθητών 

• η ηλικία του δασκάλου 

• η διδακτική εµπειρία, δηλαδή  τα χρόνια υπηρεσίας του δασκάλου 

• η φυλετική προέλευση του δασκάλου 

• το φύλο του δασκάλου 

• η συµµετοχή σε συνδικάτο των δασκάλων 

• η επιµόρφωση των δασκάλων 

• τα χρόνια σπουδών των δασκάλων 

• οι πολιτικές πεποιθήσεις των δασκάλων 
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Στις υποκειµενικές µεταβλητές περιλαµβάνονται:  

• η στάση των µαθητών έναντι του µαθήµατος 

• οι εργασίες των µαθητών 

• η ικανότητα κριτικής σκέψης των µαθητών 

• το περιβάλλον του µαθητή 

• η επίδραση των συµµαθητών 

• η στάση των δασκάλων 

• η ικανότητα και η ποιότητα της διδασκαλίας των δασκάλων 

• η αναλογία δασκάλων και µαθητών 

Τέλος, όσον αφορά τις µεταβλητές που σχετίζονται µε χαρακτηριστικά του 

σχολείου, περιλαµβάνονται:  

• η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο, ο προϋπολογισµός του σχολείου και οι 

δαπάνες του 

• οι διαφορές µεταξύ των περιοχών που βρίσκεται το σχολείο 

• η σχολική βαθµίδα 

• το περιβάλλον που βρίσκεται το σχολείο (αστικό, ηµιαστικό, αγροτικό) 

• το µέγεθος του σχολείου (ο.π.:37)   

Σύµφωνα µε µία µελέτη ανασκόπησης των Μακρίδου-Μπούσιου και 

Σιδηρόπουλου (2004), οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την εξέλιξη των 

µαθητών είναι το φύλο, η κοινωνική θέση του µαθητή και οι προηγούµενες 

βαθµολογίες στο λύκειο. Για την οικονοµική εκπαίδευση ειδικά, διαπίστωσαν ότι 

σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι προγενέστερες γνώσεις και επιδόσεις σε σχετικά 

µαθήµατα όπως τα µαθηµατικά και τα οικονοµικά (σ. 600).   

Στην παρούσα έρευνα πέραν των άλλων µεταβλητών ελήφθησαν υπόψη και 

υπολογίστηκαν στην πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση: οι επιδόσεις των µαθητών 

στις προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις, η σχολική επίδοση,  η επίδοση σε κάποιο 

σταθµισµένο τεστ γνώσεων και το φύλο των µαθητών. Υπήρχε δυνατότητα να 

συµπεριληφθούν ακόµη η ηλικία του δασκάλου, η διδακτική εµπειρία, δηλαδή  τα 

χρόνια υπηρεσίας του δασκάλου, το φύλο του δασκάλου, η συνοικία που βρίσκεται 

το σχολείο και το µέγεθος του σχολείου. Αυτό δεν έγινε διότι δόθηκε βαρύτητα σε 

µεταβλητές που κρίνονται σηµαντικότερες στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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3.5 Σκοπός και χρησιµότητα της διδασκαλίας των οικονοµικών στη    

δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

Η διδασκαλία των οικονοµικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση κρίθηκε  

απαραίτητη σε παγκόσµιο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια. ∆εν υπάρχει καµία 

διαφωνία στο ότι οι µαθητές πρέπει να κατέχουν κάποιες βασικές οικονοµικές 

γνώσεις όταν εγκαταλείπουν τα µαθητικά θρανία, επειδή συχνά κατά τη διάρκεια της 

ζωής τους καλούνται να αποφασίσουν για οικονοµικής φύσεως θέµατα που δεν 

αφορούν µόνο τον εαυτό τους αλλά και τον οικογενειακό τους περίγυρο ή όλο το 

έθνος. Επειδή, ακόµη, ως καταναλωτές θα είναι ικανοί να διαχειριστούν τους 

περιορισµένους χρηµατικούς πόρους, δε θα αποτελούν εύκολη λεία επιτήδειων 

οικονοµικών παραγόντων και τέλος θα αντιλαµβάνονται ευκολότερα τις συνέπειες 

κάθε πολιτικής οικονοµικής απόφασης. Συνεπώς τα οικονοµικά πρέπει να 

διδάσκονται, διότι αναδεικνύουν ένα συστηµατικό τρόπο σκέψης ο οποίος µπορεί να 

επηρεάσει θετικά της αναπτυξιακές επιλογές µιας χώρας. 

Ειδικότερα, ο Samuelson (1987:107) αναφέρει ότι η οικονοµική εκπαίδευση 

είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφεθεί στους πανεπιστηµιακούς καθηγητές, 

θέλοντας να υποστηρίξει τη χρησιµότητα της οικονοµικής εκπαίδευσης στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπάρχουν εκατοµµύρια άνθρωποι που δε θα 

σπουδάσουν στα πανεπιστήµια και η εφηβική ηλικία είναι η πλέον κατάλληλη για τη 

µάθηση µιας γλώσσας ή της πολυπλοκότητας των διεθνών οικονοµικών σχέσεων. 

Οι Becker, Greene και Rosen (1990) ανέφεραν ότι είναι αναγκαία η 

οικονοµική εκπαίδευση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπως αναγκαία είναι και η 

εκπαίδευση των δασκάλων για τη βελτίωση των οικονοµικών γνώσεων. 

Ο Hansen (1989:37) συζητώντας τη χρησιµότητα της οικονοµικής 

εκπαίδευσης αναφέρει ότι καθώς οι κοινωνίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν 

οικονοµική ευηµερία και να λειτουργήσουν σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον 

µε σκληρές ανταγωνιστικές συνθήκες, οι πολίτες πρέπει να κατανοούν τα 

οικονοµικά, ώστε να συµµετέχουν υπεύθυνα και να λαµβάνουν αποτελεσµατικές 

αποφάσεις. 

Ο Walstad (1991:11) που εξέτασε το θέµα επισταµένως παρατηρεί ότι τα 

οικονοµικά διαρκώς αλλάζουν και γι’ αυτό πρέπει να διδάσκονται σωστά, ώστε να 
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γίνονται κατανοητά. Αυτό σηµαίνει ότι οι διδάσκοντες πρέπει γνωρίζουν καλά τις 

βασικές οικονοµικές έννοιες και να είναι ικανοί να διδάξουν το αντικείµενο στους 

µαθητές. 

Τη δεκαετία του ’70 ο Μαρµατάκης (1974), καθηγητής Οικονοµικών στο 

Α.Π. Θεσσαλονίκης έλεγε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών 

παραδόσεων, ότι και ο εκκλησιασµός ακόµη είναι οικονοµική πράξη, θέλοντας να 

τονίσει τη χρησιµότητα των οικονοµικών για όλους τους πολίτες αφού κάθε 

ανθρώπινη ενέργεια εµπεριέχει και την οικονοµική της διάσταση.  

Συµπερασµατικά, η απόκτηση κάποιων βασικών οικονοµικών γνώσεων από 

τους µαθητές είναι προς όφελος και της εθνικής οικονοµίας και των ιδίων. Πολλοί 

µαθητές δε συνεχίζουν τις σπουδές τους σε οικονοµικές σχολές και χρειάζεται να 

κατανοήσουν τις οικονοµικές αρχές. Το σχολείο έχει ως υποχρέωση να προσφέρει 

αυτές τις γνώσεις και οι δάσκαλοι έχουν ως αποστολή να την εκπληρώσουν. Είναι 

χρήσιµο λοιπόν, να εφοδιάζονται µε γνώσεις για το πώς θα µεταδώσουν τις γνώσεις 

αποτελεσµατικά. 
 

3.6     Η δευτεροβάθµια οικονοµική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
Η δευτεροβάθµια οικονοµική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει ιστορία τριάντα 

περίπου χρόνων. Πρωτοεµφανίστηκε στο πρόγραµµα σπουδών της Τεχνικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης το 1977 µε το µάθηµα "Αρχές Οικονοµίας". Έκτοτε, 

τα οικονοµικά εµφανίζονται να διδάσκονται σε κάθε τύπο λυκείου, Τ.Ε.Λ, Ε.Π.Λ, 

Ε.Λ, Τ.Ε.Ε, Γ.Λ, ΕΠΑ.Λ, κατά περίπτωση µε διαφορετικές ονοµασίες όπως "Αρχές 

Οικονοµίας", "Πολιτική Οικονοµία", "Στοιχεία Οικονοµίας", "Αρχές Οικονοµικής 

Θεωρίας" αλλά µε περίπου ίδιο περιεχόµενο. Επίσης, διδάσκονται και µαθήµατα 

όπως "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων", "Γενικές Αρχές 

Λογιστικής" κ.λ.π. (Μακρίδου-Μπούσιου, 1991). Με εξαίρεση τα ΤΕΛ και τα 

Πολυκλαδικά Λύκεια όπου οικονοµικά διδάσκονταν στην Α΄ τάξη του Λυκείου, για 

την πλειοψηφία των µαθητών τα "οικονοµικά" στην Γ’ Λυκείου αποτελούν 

εξεταζόµενο µάθηµα, που διδάσκεται σε όσους επιθυµούν να συνεχίσουν τις 

οικονοµικές σπουδές τους στα Τριτοβάθµια Ιδρύµατα. Εδώ και µερικά χρόνια το 

Υπ. Παιδείας εισήγαγε τη διδασκαλία των "Αρχών Οικονοµίας" στην Α΄ τάξη κάθε 

τύπου Λυκείου. 
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Σήµερα, µετά την ίδρυση των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ, 

Ν.3475/2006) σε αντικατάσταση των Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων 

(ΤΕΕ) η κατάσταση στην οικονοµική δευτεροβάθµια εκπαίδευση φαίνεται να 

διαµορφώνεται όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 Στην Α΄ τάξη κάθε τύπου λυκείου όλοι οι µαθητές διδάσκονται για δύο ώρες 

την εβδοµάδα βασικές οικονοµικές έννοιες. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για 

το µάθηµα "Αρχές Οικονοµίας" της Α΄ τάξης του Γενικού και του Επαγγελµατικού 

Λυκείου, καθορίστηκαν οι σκοποί διδασκαλίας του µαθήµατος (ΥΠΕΠΘ, Υ.Α. 

8212/Γ2/28-1-02).  Συγκεκριµένα,  µε τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται: 

1. Η κατανόηση της βάσης του οικονοµικού προβλήµατος  

2. Η εξοικείωση µε βασικές έννοιες της παραγωγής - κατανάλωσης 

3. Η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς και του τρόπου προσδιορισµού του 

επιπέδου των τιµών 

4. Η διάκριση της Οικονοµικής επιστήµης: α) στη Μικροοικονοµική Θεωρία που 

αναφέρεται στις επιµέρους οικονοµικές µονάδες (π.χ. στο άτοµο και στις ανάγκες 

του)  και β) στην Μακροοικονοµική Θεωρία που αναφέρεται στο σύνολο της 

οικονοµίας (οργανωµένης κοινωνίας). 

Οι προαναφερθέντες σκοποί του µαθήµατος πηγάζουν από το περιεχόµενο του 

βιβλίου που συνέγραψαν οι ∆εδουσόπουλος κ.ά. και εκδίδει ο ΟΕ∆Β. Η διδακτέα 

ύλη του βιβλίου περιλαµβάνει τις ενότητες: 

1.  Το εµπόρευµα (αγαθά και υπηρεσίες) 

2.  Η κατανάλωση  

3.  Η παραγωγή 

4.  Η ανταλλαγή εµπορευµάτων -τιµές 

5.  Το χρήµα  

6.  Η διανοµή του  εισοδήµατος 

7.  Μισθωτή εργασία και εργασιακές σχέσεις 

8.  Ο ρόλος του Κράτους  

9.  Οι εθνικοί λογαριασµοί 

10. Το οικονοµικό σύστηµα σε µεγέθυνση 

11. Το οικονοµικό σύστηµα σε κρίση  

12. Η Ευρωπαϊκή Ένωση  
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Το παραπάνω βιβλίο συνοδεύεται από το βιβλίο Αξιολόγησης των µαθητών, 

που εξέδωσε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, µε ερωτήσεις διαφόρων τύπων 

(σωστού – λάθους, πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης κ.λ.π.) σε κάθε ενότητα, που 

αποβλέπουν στην κριτική σκέψη, στη δηµιουργικότητα των µαθητών και στη  

εµπέδωση και µεταφορά των γνώσεων. 

Όπως προκύπτει από το περιεχόµενο και τους σκοπούς του µαθήµατος, ο 

διδάσκων καλείται να εισάγει τους µικρούς µαθητές του λυκείου στις στοιχειώδεις 

οικονοµικές έννοιες µε τους κανόνες της ενεργητικής και της συνεργατικής 

διδασκαλίας, αφού οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις µαθητών αυτής της ηλικίας 

είναι περιορισµένες.  Η εµπειρία του γράφοντος, από τη διδασκαλία στους µαθητές 

της Α΄ τάξης, είναι εντυπωσιακή. Οι µαθητές είναι πράγµατι  "λευκοί πίνακες" όσον 

αφορά τις έννοιες αυτές. Γνωρίζουν ελάχιστα πράγµατα και τις περισσότερες φορές 

έχουν συγκεχυµένες απόψεις που όταν αποσαφηνίζονται µένουν έκπληκτοι. Οι 

ερωτήσεις τους, αν και πολλές φορές άστοχες, είναι αναρίθµητες και ο διδάσκων 

κινδυνεύει σε κάθε  µάθηµα να παρασυρθεί και να µην ολοκληρώσει τους σκοπούς 

του µαθήµατος. Προς τούτο η επιστηµονική και παιδαγωγική πληρότητα του 

διδάσκοντος είναι καταλυτικός παράγοντας όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 

της διδασκαλίας.  

 

Στην Γ΄ τάξη, επίσης, κάθε τύπου Λυκείου και δεκαπέντε µήνες µετά τα 

πρώτα ερεθίσµατα στις βασικές οικονοµικές έννοιες στην Α΄ λυκείου, ακολουθεί η 

διδασκαλία των "Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας", για όσους επιθυµούν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους στις οικονοµικές σχολές της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης. Είναι µάθηµα επιλογής και η απόφαση των µαθητών να το 

παρακολουθήσουν σχετίζεται µε τον επαγγελµατικό τους προσανατολισµό. 

Ανεξαρτήτως κατεύθυνσης σπουδών (Θετική, Θεωρητική ή Τεχνολογική), κάθε 

µαθητής έχει δικαίωµα να επιλέξει να διδαχθεί το συγκεκριµένο µάθηµα. Σύµφωνα 

όµως µε τα στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία των µαθητών 

που επιλέγουν το µάθηµα "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας", προέρχονται από την 

Τεχνολογική Κατεύθυνση, ίσως λόγω και της ύπαρξης του άλλου οικονοµικού 

µαθήµατος "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών" στην 

παραπάνω  Κατεύθυνση.     

 136



Σύµφωνα  µε το Πρόγραµµα Σπουδών για το µάθηµα "Αρχές Οικονοµικής 

Θεωρίας" (Επιλογής) της Γ΄ τάξης Λυκείου καθορίστηκαν οι παρακάτω σκοποί της 

διδασκαλίας του µαθήµατος (ΥΠΕΠΘ, Απόφαση, 8212/Γ2/28-1-02): 

• Η κατανόηση βασικών εννοιών της Οικονοµικής Επιστήµης, (όπως παραγωγή, 

κόστος, κόστος ευκαιρίας )  

• Η καλή χρήση των εργαλείων παρουσίασης - κατανόησης της οικονοµικής 

θεωρίας (π.χ. γραφήµατα) 

• Η κατανόηση των θεωριών Ζήτησης - Προσφοράς 

• Η διάκριση της Οικονοµικής επιστήµης σε:  

α) Μικροοικονοµική Θεωρία που µελετά τις επιµέρους οικονοµικές µονάδες 

(π.χ. µελέτη της συµπεριφοράς του καταναλωτή / της επιχείρησης / του 

νοικοκυριού) (ΥΠΕΠΘ). Ειδικότερα επιδιώκεται: 

1) Η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς και του προσδιορισµού του 

επιπέδου των τιµών 

2) Η εξοικείωση µε τις διάφορες µορφές αγοράς κατά τη µακροχρόνια - 

βραχυχρόνια περίοδο 

β) Μακροοικονοµική Θεωρία που επικεντρώνεται στη µελέτη συνολικής 

ζήτησης - συνολικής προσφοράς και των οικονοµικών διακυµάνσεων που αυτές 

προκαλούν (ανεργία - πληθωρισµός). Επιπροσθέτως επιδιώκεται: 

1) Η εξοικείωση µε τον υπολογισµό του ΑΕΠ και η κατανόηση του όρου 

"οικονοµική µεγέθυνση". 

Η διδακτέα ύλη ορίστηκε σύµφωνα µε το σχολικό εγχειρίδιο των Λιανού κ.ά. 

που εκδίδει ο ΟΕ∆Β και περιλαµβάνει τις ενότητες: 

1.  Βασικές Οικονοµικές Έννοιες 

2.  Η ζήτηση Αγαθών / Υπηρεσιών 

3.  Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος 

4.  Η προσφορά Αγαθών / Υπηρεσιών 

5.  Ο προσδιορισµός του επιπέδου των Τιµών 

6.  Μορφές αγοράς 

7.  Οικονοµικές ∆ιακυµάνσεις: Πληθωρισµός - Ανεργία 

8.  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
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9.  Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά  

10. ∆ιεθνείς Οικονοµικές σχέσεις  

11. Τραπεζικό σύστηµα 

 

 Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας αφενός, που εξέδωσε το βιβλίο 

Αξιολόγησης των µαθητών µε ερωτήσεις διαφόρων τύπων, και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο αφετέρου, που εξέδωσε το βιβλίο του Καθηγητή στις "Αρχές 

Οικονοµικής Θεωρίας" (Επιλογής) της Γ΄ τάξης Λυκείου, δείχνουν τη βούληση να 

βοηθήσουν τους διδάσκοντες αλλά και να τους κατευθύνουν στην ενεργητική  

διδασκαλία  στην τάξη. 

Στην πραγµατικότητα, λόγω των περιορισµένων ωρών διδασκαλίας – το  

µάθηµα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδοµάδα – το Υπ. Παιδείας περιόρισε τη 

διδακτέα και ταυτόχρονα εξεταστέα ύλη στις πανελλαδικές εξετάσεις, µε την 

αφαίρεση ολόκληρων των δύο τελευταίων κεφαλαίων καθώς και κάποιων ενοτήτων 

από άλλα κεφάλαια. Επειδή κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι µαθητές 

εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνουν ερωτήσεις του τύπου σωστού – λάθους ή 

πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανάπτυξης, όσον αφορά το θεωρητικό µέρος 

αφενός, και ασκήσεις και εφαρµογές αφετέρου, οι διδάσκοντες πρέπει να 

καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια και µεθοδικότητα για να διδάξουν 

αποτελεσµατικά το µάθηµα και να εξασκήσουν ταυτόχρονα τους µαθητές σε 

περιορισµένο χρόνο ώστε, να επιτύχουν τη µάθηση, την κατανόηση και τη µεταφορά 

των γνώσεων και παράλληλα να συµβάλουν στην προσπάθειά τους να επιτύχουν 

στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για ένα µέρος των µαθητών, η πρόσθετη διδακτική 

στήριξη που καθιέρωσε το ΥΠΕΠΘ µετά τη λήξη του ωρολογίου σχολικού 

προγράµµατος, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες για περισσότερη εξάσκηση και για 

σωστότερη προετοιµασία µε στόχο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για άλλους, ίσως 

τους περισσότερους, τον ίδιο σκοπό καλύπτουν τα οργανωµένα ιδιωτικά 

φροντιστήρια και τα εξωθεσµικά ιδιαίτερα µαθήµατα, τα οποία όµως συνεπάγονται 

µεγάλη δαπάνη. ∆ιαπιστώνεται έτσι από τα παραπάνω η αναγκαιότητα ύπαρξης 

εκπαιδευτικών υψηλής επιστηµονικής και διδακτικής κατάρτισης.  
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Ένα άλλο µάθηµα που περιλαµβάνεται στην οικονοµική εκπαίδευση είναι οι 

"Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών" της Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Είναι µάθηµα Κατεύθυνσης και 

διδάσκεται σε δεκάδες χιλιάδες Έλληνες µαθητές (47.911 το 2006) της 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών) (ΥΠΕΠΘ, 

∆ΙΠΕΕ, Τµ. Επιχ. Ερευνών & Στατιστικής, 2005-2006). 

Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται  να αναπτύξουν οι µαθητές ένα 

δοµηµένο εννοιολογικό υπόβαθρο, το οποίο θα τους επιτρέπει να αντιλαµβάνονται 

και να κατανοούν τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και την οργάνωση και 

διοίκηση αυτών (ΥΠΕΠΘ, Υ.Α, 8212/Γ2/28-1-02). Πιο συγκεκριµένα, επιδιώκεται 

να κατανοήσουν οι µαθητές: 

• Τους λόγους δηµιουργίας των επιχειρήσεων και οργανισµών, τα στοιχεία που 

τους συνθέτουν και τις σχέσεις τους µε το περιβάλλον. 

• Τις  κύριες επιχειρησιακές  λειτουργίες. 

• Τη σπουδαιότητα και το περιεχόµενο της οργάνωσης και  διοίκησης 

(µάνατζµεντ) και τις διοικητικές λειτουργίες. 

• Τον προσανατολισµό ως προς το περιεχόµενο των επαγγελµάτων  στο χώρο της 

διοίκησης των επιχειρήσεων. 

Το µάθηµα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδοµάδα και η διδακτέα ύλη ορίστηκε 

σύµφωνα µε το σχολικό εγχειρίδιο των Μπουραντά κ.ά. (1999) που εκδίδει ο ΟΕ∆Β 

και περιλαµβάνει τις ενότητες: 

1. Επιχειρήσεις και οργανισµοί 

2. Η επιστήµη της διοίκησης των επιχειρήσεων 

Οι διοικητικές λειτουργίες 

4. Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισµών 

 

Η περικοπή της διδακτέας ύλης και στο µάθηµα αυτό είναι σηµαντική, 

περίπου το 50%, λόγω του περιορισµένου χρόνου διδασκαλίας (2 ώρες 

εβδοµαδιαία). Παρά ταύτα, η ανάγκη για την παρουσίαση όλων των εννοιών γύρω 

από την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, οδήγησε τους συγγραφείς να 

γράψουν ένα εγχειρίδιο υψηλού επιπέδου αφαιρετικότητας και περιεκτικότητας. 
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Αυτό έχει σαν συνέπεια πολλοί από τους διδάσκοντες να παρουσιάζουν τις γενικές 

έννοιες και τα συστατικά τους µέρη χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα να 

κατευθύνουν τους µαθητές στη µηχανική µάθηση. Ενώ άλλοι καθηγητές αναλύουν 

και επεξηγούν τους ορισµούς και τις έννοιες ή µεταφέρουν αυτές στην 

καθηµερινότητα των επιχειρήσεων και συµβάλουν έτσι στην κατανόηση και 

εµπέδωση  των εννοιών από µέρους των µαθητών τους. Κάποιοι, τέλος, διεξάγουν 

µεθοδευµένα  και επαναληπτικά τεστ που βοηθούν τους µαθητές στη διατήρηση των 

γνώσεων.  

Η αποτελεσµατικότητα των διδασκόντων, εν µέρει, µπορεί να φανεί από τα 

αποτελέσµατα των διαγωνισθέντων στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τα µεγέθη των 

τελευταίων τριών χρόνων προκαλούν ερωτηµατικά αφού το 40% περίπου των 

µαθητών είχε επίδοση η οποία βρισκόταν στις βαθµολογικές κλίµακες από 0 έως 9.9  

(ΥΠΕΠΘ, ∆ΙΠΕΕ, Τµ. Επιχ. Ερευνών & Στατιστικής, 2005-2006). 

Τα ποσοστά αυτά αποτυχίας ίσως δείχνουν ελλείψεις στον τρόπο διδασκαλίας 

του µαθήµατος. Πάντως, ευθύνες επιρρίπτονται από τους διδάσκοντες στο σχολικό 

εγχειρίδιο λόγω του υψηλού επιπέδου αφαιρετικότητας και περιεκτικότητας. 

      

Στην Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου διδάσκεται ένα ακόµη µάθηµα που 

περιλαµβάνεται στην οικονοµική εκπαίδευση. Είναι  µάθηµα  Επιλογής  µε  τίτλο 

"Αρχές Λογιστικής".  

Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιδιώκεται να γνωρίσουν οι µαθητές τις 

βασικές αρχές της σύγχρονης Λογιστικής και να αποκτήσουν λογιστική σκέψη, που 

θα τους προετοιµάσει για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή για τη συνέχιση 

ανώτερων ή ανώτατων σπουδών στη Λογιστική (ΥΠΕΠΘ, Υ.Α, 8212/Γ2/28-1-02).  

Ειδικότερα, οι µαθητές, µε τις γνώσεις που θα αποκτήσουν, πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να προσδιορίζουν µε ακρίβεια την περιουσιακή κατάσταση µιας επιχείρησης. 

• Να παρακολουθούν τις µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

• Να προσδιορίζουν τα οικονοµικά αποτελέσµατα από τη δράση της επιχείρησης. 

• Να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελέγχους στη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων. 
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• Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τη 

µελέτη της εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης. 

 Το µάθηµα διδάσκεται για δύο ώρες την εβδοµάδα και η διδακτέα ύλη  

περιλαµβάνει τις ενότητες: 

1) Εισαγωγή - Βασικές έννοιες 

2) Εµφάνιση της περιουσίας ή οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης 

3) Οι µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η 

παρακολούθησή τους 

4) ∆ιπλογραφική ή διγραφική µέθοδος εγγραφών 

5) Κατάταξη λογαριασµών σε γενικές οµάδες - Μεγαλύτερη ανάλυση της 

καθαρής  περιουσίας 

6) Οι λογαριασµοί από οργανωτική άποψη και η διάκρισή τους κατά µέγεθος 

7) ∆ιάκριση των λογαριασµών ανάλογα µε τη φύση ή το περιεχόµενό τους 

8) Λογιστικά βιβλία και στοιχεία - Λογιστικά σφάλµατα 

9) Ισολογισµός τέλους χρήσης 

10) Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). 

Το παράδοξο µε το µάθηµα αυτό είναι ότι ίσως δε διδάχθηκε ποτέ σε κάποιο 

Γενικό Λύκειο. Αυτό συµβαίνει διότι οι µαθητές που αποβλέπουν στην εισαγωγή 

τους στις οικονοµικές σχολές δε µπορούν να επιλέξουν άλλο οικονοµικό µάθηµα 

εκτός από τις "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας", αφού είναι υποχρεωτικό και µάλιστα 

µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας. Κατά συνέπεια το µάθηµα "Αρχές Λογιστικής" δε 

µένει παρά να το επιλέξουν οι µαθητές που δεν ενδιαφέρονται για την τριτοβάθµια 

οικονοµική εκπαίδευση, αλλά θέλουν να εξειδικευθούν στη Λογιστική. Είναι 

εµφανής µία αντίφαση που επιβεβαιώνεται στην πράξη. Εµπειρικά εξ όσων 

γνωρίζουµε, δεν καταγράφεται προτίµηση κάποιου µαθητή προς το µάθηµα ή είναι 

σπάνια. ∆ηλαδή, η δοµή του προγράµµατος σπουδών και οι εξεταστικές διαδικασίες 

ακύρωσαν ουσιαστικά το µάθηµα "Αρχές Λογιστικής" για το Γενικό Λύκειο. 

Τέλος, όσον αφορά τη διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων στα νέα 

ΕΠΑΛ, µετά την κατάργηση των ΤΕΕ από το σχολικό έτος 2006-2007, υπάρχει 

προγραµµατισµός να διδάσκονται τα µαθήµατα: "Αρχές Γενικής Λογιστικής", 

"Στοιχεία Τουριστικής Οικονοµίας", "Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων" και "Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στατιστική" στον Τοµέα 
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Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Λόγω κατάργησης των ΤΕΕ δε γίνεται 

αναφορά στα οικονοµικά µαθήµατα που διδάσκονταν στον τύπο αυτόν του Λυκείου. 

 

Η οικονοµική εκπαίδευση στα δευτεροβάθµια σχολεία της Ελλάδας 

προσελκύει µεγάλο αριθµό µαθητών. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΠΘ, το 2002 οι 

προτιµήσεις των µαθητών όσον αφορά το 5ο  πεδίο είχαν ως εξής:  

• Μαθητές που δήλωσαν το 4ο και το 5ο πεδίο 18.803 

• Μαθητές που δήλωσαν το 1ο και το 5ο πεδίο 9.620 

• Μαθητές που δήλωσαν το 2ο και το 5ο πεδίο 4.338 

• Μαθητές που δήλωσαν το 3ο και το 5ο πεδίο 2.380 

• Μαθητές που δήλωσαν µόνο το 5ο πεδίο 932  (ΥΠΕΠΘ, ∆ΙΠΕΕ, 2002). 

Συνολικά, 36.073 µαθητές και σε ποσοστό 24,2% επί του συνόλου των υποψηφίων 

επέλεξαν το 2002 το µάθηµα "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας" της Γ΄ τάξης του 

Γενικού Λυκείου. Ο αντίστοιχος αριθµός για το 2006 ήταν 34.185 υποψήφιοι 

(Οµοσπονδία Εκπ. Φροντιστών Ελλάδος, Αθήνα, 2006). Με την καθιέρωση του 

βαθµού 10, από το Σχ. Έτος 2005-2006, ως  ελάχιστου βαθµού πρόσβασης για την 

εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, από το παραπάνω σύνολο µαθητών 

αποκλείονται πολλοί εξαιτίας των χαµηλών βαθµών πρόσβασης (κάτω του 10) από 

τη διαδικασία υποβολής µηχανογραφηµένου δελτίου. Παρά ταύτα ο αριθµός των 

µαθητών που επιθυµούν να σπουδάσουν οικονοµικά παραµένει υψηλός.  

 

Σχετικά µε τις σπουδές των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθµια 

οικονοµική εκπαίδευση διαπιστώνει κανείς σήµερα µια ικανοποιητική κατάσταση. 

Κατά τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας των οικονοµικών στα λύκεια, λόγω 

έλλειψης οικονοµολόγων εκπαιδευτικών, µαθηµατικοί, φιλόλογοι ή και άλλες 

ειδικότητες ανελάµβαναν να διδάξουν Πολιτική Οικονοµία. Σταδιακά όµως έγιναν 

διορισµοί πτυχιούχων οικονοµικών σχολών µε αποτέλεσµα σήµερα στην 

πλειοψηφία τους οι διδάσκοντες τα οικονοµικά µαθήµατα στα Λύκεια να είναι 

οικονοµολόγοι. Σε λίγα επαρχιακά σχολεία ίσως κάποιος νοµικός ή κάποιος 

κοινωνιολόγος να συµπληρώνει το ωράριό του διδάσκοντας και οικονοµικά 

µαθήµατα. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Bosshardt & Watts, 1990; Lynch, 1990; 
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Walstad, 1991), το επίπεδο των οικονοµικών σπουδών των διδασκόντων είναι 

καθοριστικός παράγοντας για τα επιτεύγµατα των µαθητών. Συνεπώς, σήµερα πλέον 

που η δευτεροβάθµια οικονοµική εκπαίδευση υπάγεται στο χώρο ευθύνης µόνο των 

οικονοµολόγων οι ευθύνες έναντι των µαθητών και του κοινωνικού συνόλου, είναι 

αυξηµένες. Οι θεσµικοί φορείς αφενός µε τα προγράµµατα σπουδών, τα σχολικά 

εγχειρίδια κ.λ.π. και οι διδάσκοντες αφετέρου µε τις κατάλληλες µεθόδους 

διδασκαλίας, αξιολόγησης κ.λ.π. πρέπει να έχουν ως στόχο την υλοποίηση των 

σκοπών της οικονοµικής εκπαίδευσης. 

 
3.7  Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό κατεγράφη η διδακτική µεθοδολογία που εφαρµόζεται στις 

αίθουσες διδασκαλίας των οικονοµικών. Οι διαπιστώσεις έδειξαν ότι κλασική 

µέθοδος διδασκαλίας παραµένει η διάλεξη παρά τις επισηµάνσεις και τις προτροπές 

πολλών ειδικών για χρήση της ενεργητικής και της συνεργατικής διαδικασίας κατά 

τη µάθηση και τη διδασκαλία. Περιελήφθησαν σηµαντικές προτάσεις για τη 

βελτίωση της διάλεξης, χρήσιµες για όσους την προτιµούν, ώστε να γίνει 

αποτελεσµατικότερη η διδασκαλία των οικονοµικών. Ακόµη στην ενότητα αυτή 

διατυπώθηκαν ιδέες και προτάσεις για την ενεργητική και την συνεργατική µάθηση 

και διδασκαλία των οικονοµικών. Η χρήση οπτικών µέσων, η ανάπτυξη συζητήσεων, 

η ανάλυση των θεµάτων, το παίξιµο ρόλων ή οι προσοµοιώσεις κατά τη διάρκεια 

των µαθηµάτων θα έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των σπουδαστών και τη 

συνεργατικότητα κατά τις ασκήσεις µάθησης, ενέργειες που ενθαρρύνουν τους 

σπουδαστές να αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη για την εκπαίδευσή τους. Επιπλέον, 

αναλύθηκε η αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής εκπαίδευσης και κατεγράφησαν 

οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Για την οικονοµική εκπαίδευση ειδικά, 

διαπιστώθηκε ότι σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι προγενέστερες γνώσεις και 

επιδόσεις σε σχετικά µαθήµατα όπως τα µαθηµατικά και τα οικονοµικά.  

Μια άλλη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου περιγράφει το σκοπό και τη 

χρησιµότητα της διδασκαλίας των οικονοµικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Όλες οι απόψεις κατατείνουν στο ίδιο συµπέρασµα. Η χρησιµότητα της διδασκαλίας 

των οικονοµικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση τόσο για τους ίδιους τους µαθητές 
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ως αυριανούς πολίτες όσο και για την εθνική οικονοµία γενικότερα είναι πέραν κάθε 

αµφισβήτησης. Οι µαθητές που δε συνεχίζουν τις σπουδές στην τριτοβάθµια 

οικονοµική εκπαίδευση είναι αυτοί που έχουν µεγαλύτερες ανάγκες για οικονοµικές 

γνώσεις. Τέλος, γίνεται µια περιγραφική ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν 

σήµερα στη δευτεροβάθµια οικονοµική εκπαίδευση στην Ελλάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4 

 

 
                «…η σε βάθος έρευνα στην οικονοµική εκπαίδευση 

είναι χρήσιµη, κατά τον Fels, διότι χρησιµοποιεί ποσοτικές 

µεθόδους και κατά διαστήµατα, οικονοµική θεωρία για να 

προκαλέσει ερωτήµατα για τη διδασκαλία και τη µάθηση των 

οικονοµικών και προτείνεται αντί της επιφανειακής έρευνας ή 

τις απλές εµπειρίες, που επικαλούνται αρκετοί οικονοµολόγοι 

όταν συζητούν µε τους συνεργάτες τους πώς να διδάσκονται τα 

οικονοµικά, ενώ οι ίδιοι θα απαιτούσαν ατράνταχτα ευρήµατα 

για άλλους τοµείς των οικονοµικών ….»                                 

                   J.J. Siegfried & W.B.Walstad 
 (Research on Teaching College Economics, 1998) 

 
 
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ   ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ   
 
 
 

4.1    Εισαγωγή 

   Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται οι λεπτοµερείς περιγραφές των µεθόδων και 

των διαδικασιών που εφαρµόστηκαν για την πραγµατοποίηση αυτής της έρευνας. 

Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό δίνονται απαντήσεις στα ερωτήµατα όπως τί έγινε, 

γιατί έγινε και πώς έγινε. Ειδικότερα, στα πλαίσια της πιλοτικής και της κύριας 

έρευνας, περιγράφονται τα διδακτικά υλικά του πειράµατος, οι διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν, οι συµµετέχοντες στην έρευνα, ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων, 

οι µεταβλητές και η στατιστική ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. Οι 

παραπάνω µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν σύµφωνες µε τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. 
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Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να ερευνηθεί εάν οι επιδόσεις των µαθητών 

επηρεάστηκαν µετά την εφαρµογή της στρατηγικής διδασκαλίας µε προοργανωτές, 

είτε γραπτούς είτε προφορικούς. Τα διδακτικά στοιχεία της προοργανωτικής 

στρατηγικής περιλάµβαναν την παρουσίαση ενός ειδικά κατασκευασµένου 

εισαγωγικού κειµένου µε όλα τα χαρακτηριστικά ενός προοργανωτή πριν από τη 

διδασκαλία της ενότητας της "Ζήτησης των Αγαθών" και ήταν η µοναδική 

µεταβλητή διδακτικής στρατηγικής. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της χρήσης 

ενός προοργανωτή, που δόθηκε στους µαθητές είτε µε γραπτή µορφή είτε προφορικά 

από το διδάσκοντα πριν την παρουσίαση της ύλης που επρόκειτο να διδαχθεί, τόσο 

στο επίπεδο της βραχύχρονης µάθησης και µεταφοράς των οικονοµικών εννοιών 

όσο και στο επίπεδο της µακρόχρονης διατήρησης των όσων διδάχθηκαν. Έγινε 

σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου που έλαβε έναν ειδικά κατασκευασµένο εικονικό 

προοργανωτή χωρίς τα χαρακτηριστικά του πραγµατικού οργανωτή αλλά όπως 

προβλέπει η θεωρία. Τα αποτελέσµατα µελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και έγιναν 

προτάσεις για τις µελλοντικές εφαρµογές των προοργανωτών στο σχεδιασµό της 

διδασκαλίας και την εκπαιδευτική έρευνα.  

 

4.2      Σχεδιασµός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε µε δύο πειραµατικές οµάδες και µία οµάδα 

ελέγχου τόσο στην πιλοτική όσο και στην κύρια έρευνα. Οι τρεις µεταχειρίσεις 

δέχθηκαν την επίδραση του παράγοντα "διδασκαλία" αφού προηγήθηκε η καταγραφή 

των οικονοµικών τους γνώσεων σε θέµατα βασικών αρχών οικονοµίας και 

µικροοικονοµίας. Τέλος, και οι τρεις οµάδες υφίστανται έλεγχο εκ των υστέρων και 

µετά το πέρας διδασκαλίας της συγκεκριµένης ενότητας, µε δύο τεστ που 

διενεργήθηκαν µε διαφορά δεκατεσσάρων εβδοµάδων το ένα από το άλλο, ώστε από 

τη σύγκριση των αποτελεσµάτων των τριών οµάδων να προκύψουν συµπεράσµατα 

για την αποτελεσµατικότητα της διδακτικής παρέµβασης. 

Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές της Γ΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2004-

2005, οι οποίοι και αποτέλεσαν τις πειραµατικές οµάδες και την οµάδα ελέγχου. Οι 

πειραµατικές οµάδες δέχθηκαν τη διδασκαλία του κεφαλαίου "Ζήτηση των Αγαθών" 

µε τη χρήση του προοργανωτή (γραπτού ή προφορικού) πριν τις παραδόσεις των 
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µαθηµάτων, ενώ η οµάδα ελέγχου δέχθηκε εικονικό οργανωτή και ακολούθησε η 

διδασκαλία του ίδιου κεφαλαίου. 
Η διδακτική ενότητα και η συλλογή των δεδοµένων καθορίστηκαν από τον 

γράφοντα για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Η εφαρµογή της διδακτικής 

διαδικασίας έγινε από τρεις έµπειρους συναδέλφους µετά από πολλές συζητήσεις και 

σύµφωνα µε προτάσεις προηγούµενων ερευνών ώστε να περιοριστεί η επίδραση του 

παράγοντα "προσωπικότητα του διδάσκοντος" (Bosshardt & Watts, 1990; Lynch, 

1990; Pologiorgis, 2002). 

Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από το άµεσο τεστ µάθησης – 

αποµνηµόνευσης των οικονοµικών εννοιών και το µετά  δεκατέσσερις εβδοµάδες 

τεστ διατήρησης των γνώσεων στις τρεις µεταχειρίσεις αναλύθηκαν, επεξεργάστηκαν 

στατιστικά και συγκρίθηκαν, ώστε να προκύψουν συµπεράσµατα που αφορούν τον 

έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της στρατηγικής διδασκαλίας µε προοργανωτές. 

 

4.3     Στατιστική ανάλυση δεδοµένων 

          Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Sciences) για Windows. Για την 

παρουσίαση του µέσου όρου, της τυπικής αποκλίσεως και του τυπικού σφάλµατος 

χρησιµοποιήθηκε η Περιγραφική Στατιστική, ώστε να υπάρχει εποπτική εικόνα των 

δεδοµένων.  

          H µέθοδος της ανάλυσης διακύµανσης κατά ένα παράγοντα (One way 

ANOVA: Analysis Of Variance) χρησιµοποιήθηκε για τη σύγκριση του µέσου όρου 

των  µεταχειρίσεων (treatment) τόσο στο τεστ βραχύχρονης µάθησης όσο και στο 

τεστ µακρόχρονης διατήρησης των εννοιών, επειδή το κάθε ένα από τα δύο αυτά 

κριτήρια έχει περισσότερα από δύο επίπεδα (οµάδες). Προκειµένου να 

προσδιοριστούν τα επίπεδα (οµάδες µαθητών) µεταξύ των οποίων υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, εφαρµόζεται η στατιστική τεχνική των πολλαπλών 

συγκρίσεων post hoc (µέρος της ANOVA), σύµφωνα µε τις µεθόδους κατά Dunnett t 

(2-sided) και Duncan. Αρχικά, µε το Levene F test έγινε έλεγχος της υπόθεσης, ότι 

υπάρχει οµοιογένεια των διακυµάνσεων µεταξύ των αποτελεσµάτων των 

µεταχειρίσεων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της ανάλυσης 

διακύµανσης (ANOVA) (Κάτος, 2004). Στην περίπτωση της σύγκρισης του άµεσου 
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µε το µεταγενέστερο τεστ χρησιµοποιήθηκε το t τεστ, επειδή έπρεπε να συγκριθούν 

οι δύο µέσοι όροι µεταξύ τους. Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας σε όλους 

τους ελέγχους ήταν το 0,05.       

           Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση χρησιµοποιήθηκε για τη διερεύνηση της  

σηµαντικότητας των ανεξάρτητων µεταβλητών στις εκάστοτε εξαρτηµένες 

µεταβλητές. Συγκεκριµένα, για την εύρεση της επίδρασης των προοργανωτών, του 

φύλου, της σχολικής επίδοσης (βαθµός) της Β΄ τάξης, της κατεύθυνσης σπουδών και 

των προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων (TEL) στο τεστ βραχύχρονης µάθησης 

και στο µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης των οικονοµικών εννοιών. 

Στην πολλαπλή παλινδρόµηση έγινε έλεγχος της σηµαντικότητας των µεταβλητών 

που ταυτόχρονα συµµετείχαν  µε το F-test, και των επιµέρους µεταβλητών µε το 

στατιστικό t. Έγινε χρήση του συντελεστή προσδιορισµού R2 προκειµένου να 

αξιολογηθεί το ποσοστό του βαθµού απεικονίσεως της πραγµατικότητας µε το 

υπόδειγµα παλινδροµήσεως. 

 

4.4      Το δείγµα και οι πειραµατικές µεταχειρίσεις 

Ως πληθυσµός της έρευνας ορίστηκε το σύνολο των µαθητών της Γ΄ τάξης 

των Γενικών Λυκείων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, οι 

οποίοι επέλεξαν το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. ∆εν περιελήφθησαν 

αγροτικές ή ηµιαστικές περιοχές, γιατί τα περισσότερα Λύκεια βρίσκονται σε 

αστικές περιοχές όπου παρατηρείται και µεγάλη συγκέντρωση του πληθυσµού της 

χώρας, έτσι τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούν να γενικευθούν σε µεγαλύτερο 

πληθυσµό.  

           Οι µεταχειρίσεις που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν τρεις: Στην πρώτη, 

κάθε µαθητής διάβαζε από το φυλλάδιό του το γραπτό προοργανωτή και στη 

συνέχεια άκουγε τις παραδόσεις του µαθήµατος, στη δεύτερη οι µαθητές άκουγαν 

από το διδάσκοντα τον προοργανωτή χωρίς να έχουν δικό τους φυλλάδιο και στη 

συνέχεια παρακολουθούσαν τη διδασκαλία του µαθήµατος και στην τρίτη 

µεταχείριση κάθε µαθητής της οµάδας ελέγχου διάβαζε από το φυλλάδιο (απόλυτα 

όµοιο σε εµφάνιση µε το φυλλάδιο του γραπτού προοργανωτή) τον εικονικό 

προοργανωτή πριν ακούσει το µάθηµα.  
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Το δείγµα αποτέλεσαν 289 µαθητές από έντεκα τµήµατα της Γ΄ τάξης 

Γενικών Λυκείων, οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής 

Θεωρίας, από ένα πληθυσµό 2.776 µαθητών Γεν. Λυκείων του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης (Α΄ και Β΄ ∆ιεύθυνση Β/θµιας Θεσσαλονίκης). 

Ήταν φυσικές τάξεις συνήθους τύπου σχολείων (µη Πειραµατικά Λύκεια). 

Ειδικότερα, χρησιµοποιήθηκαν πέντε τµήµατα για διδασκαλία µε γραπτό 

πραγµατικό προοργανωτή που περιλάµβαναν 118 άτοµα, τρία τµήµατα για τον 

προφορικό οργανωτή που περιλάµβαναν 91 άτοµα και τρία τµήµατα ως οµάδα 

ελέγχου µε 80 άτοµα που διδάχθηκε µε εικονικό οργανωτή. Οι µαθητές εντάχτηκαν 

τυχαία σε κάποια µεταχείριση όπως πρότειναν προηγούµενοι ερευνητές (Barnes & 

Clawson, 1975). Στον πιλοτικό έλεγχο συµµετείχαν 96 µαθητές από τέσσερα 

τµήµατα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και οι δύο διδάσκοντες των Λυκείων. Οι 

πέντε διδάσκοντες που έλαβαν µέρος ήταν έµπειροι (µε προϋπηρεσία από 20 έως 30 

έτη), συνεργάσιµοι, υψηλού κύρους και µε µεγάλη ευαισθησία στα θέµατα  της 

διδακτικής διαδικασίας, χαρακτηριστικά που ήταν γνωστά στον ερευνητή λόγω της 

κοινής πορείας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Και στην πιλοτική έρευνα οι 

µαθητές εντάχτηκαν τυχαία σε κάποια µεταχείριση. 

Από όσους έλαβαν µέρος τελικά παρέµειναν, για µεν την κύρια έρευνα 239 

µαθητές (134 αγόρια και 105 κορίτσια),  για δε τον πιλοτικό έλεγχο 83 µαθητές (49 

αγόρια και 34 κορίτσια), αφού κάποιοι αποκλείστηκαν λόγω απουσίας σε κάποια 

φάση του πειράµατος. Αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα ελήφθησαν από 99 άτοµα που 

ανήκαν στην οµάδα του γραπτού οργανωτή, από 73 άτοµα της οµάδας του 

προφορικού οργανωτή και από 67 άτοµα της οµάδας ελέγχου. 

 Το δείγµα των µαθητών που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα έπρεπε να ήταν 

οµοιογενές για να υπάρξει αντικειµενικός έλεγχος της επίδρασης των 

προοργανωτών. Γι’ αυτό οι µαθητές που εντάχτηκαν στις τρεις µεταχειρίσεις έπρεπε 

να µη διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά στις αρχικές τους οικονοµικές γνώσεις. 

Αυτό ελέγχθηκε (Πίνακας 4.3) µε την επίδοση τους στο τροποποιηµένο Τεστ 

Βασικών Οικονοµικών Γνώσεων (Test of Economic Literacy, TEL) µε τις 25 

ερωτήσεις που είχαν ως περιεχόµενο θέµατα βασικών αρχών οικονοµίας και 

µικροοικονοµίας, όπως συνηθίζεται στις έρευνες (Littrell, 2001). Όσον αφορά τον 

αριθµό των ερωτήσεων του TEL περιορίσαµε αυτές στις 25 και έπρεπε να 
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απαντηθούν σε 22 λεπτά, χρόνος ανάλογος µε αυτόν που προτείνουν οι δηµιουργοί 

του TEL, Walstad και Soper, (Second Printing, 1999) για το σύνολο των ερωτήσεων. 

Οι λόγοι που µας οδήγησαν στον περιορισµό των ερωτήσεων είναι: πρώτον, η 

αδυναµία να πραγµατοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων της διδακτικής ώρας που 

είναι µεν 45 λεπτά αλλά θα έµεναν λιγότερα µετά τη διανοµή των φυλλαδίων και τις 

απαραίτητες εξηγήσεις, και δεύτερον, για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο εντελώς 

τυχαίων απαντήσεων κάτω από την πίεση του χρόνου. 

 

 

Πίνακας 4.1. Έλεγχος οµοιογένειας των διακυµάνσεων στο TEL 25 

 
Levene 
Statistic Β.Ε.1 Β.Ε.2 Σηµαντικότητα

     
 2,597 2 236 ,077*

     
*p=0,077>0,05, εποµένως οι διακυµάνσεις είναι ίσες και άρα µπορεί να γίνει ανάλυση 
διακύµανσης κατά ένα παράγοντα (ANOVA)  
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας 
   
 
 
 

Πίνακας 4.2.  Περιγραφική στατιστική της επίδοσης των µαθητών στο TEL25 

 Μεταχειρίσεις  N 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική  
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλµα 

       
Οµάδα γραπτού οργανωτή 99 10,1515 2,28287 ,22944 

Οµάδα προφορικού οργανωτή 73 9,4658 2,79425 ,32704 

Οµάδα ελέγχου 67 9,5075 2,85176 ,34840 

Σύνολο 239 9,7615 2,62135 ,16956 

  Ν= αριθµός παρατηρήσεων 
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Πίνακας 4.3.   Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) για το TEL25 

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε 

Μέσο 
 τετράγωνο F Σηµαντ/τητα 

 Μεταξύ των οµάδων 25,768 2 12,884 1,889 ,154 

 Εντός των οµάδων 1609,638 236 6,820   

 Σύνολο 1635,406 238    

B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας 
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 

 

 

Η µέση επίδοση στο τροποποιηµένο TEL των τριών οµάδων ήταν 10,15 για 

την οµάδα του γραπτού οργανωτή, 9,47 για την οµάδα του προφορικού οργανωτή 

και, αντίστοιχα, για την οµάδα ελέγχου 9,51 (Πίνακας 4.2). Με ανάλυση 

διακύµανσης κατά έναν παράγοντα προέκυψε p=0,154>0,05 (Πίνακας 4.3), 

εποµένως δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων, όσον 

αφορά το επίπεδο των οικονοµικών τους γνώσεων.  

 

4.5     Τόπος διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 

ο πληθυσµός ήταν καθαρά αστικός. Η γεωγραφική κατανοµή των λυκείων του 

πειράµατος είναι η εξής: ένα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης (31ο Γενικό Λύκειο 

Θεσσαλονίκης), ένα στο ∆ήµο Νεάπολης (2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης) και ένα στο 

∆ήµο Πυλαίας (2ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας). Εποµένως υπήρξε ικανοποιητική 

γεωγραφική κάλυψη των σχολείων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της 

Θεσσαλονίκης.  

Τα λύκεια που συµµετείχαν στην πιλοτική έρευνα για τον έλεγχο των 

διδακτικών εργαλείων, που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα, βρίσκονται ένα στο 

∆ήµο Θεσσαλονίκης (11ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης) και ένα σε προαστιακό 

δήµο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Γενικό Λύκειο Πανοράµατος).  

Η κατανοµή αυτή όλων των σχολείων της έρευνας σε όλο το εύρος του 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος (∆υτική, Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλονίκη), 

εξασφαλίζει σε κάποιο βαθµό αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος των µαθητών 
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που µπορεί ενδεχοµένως να έχουν διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, ικανά να 

επηρεάσουν τα αποτελέσµατα.  

 

4.6      Το διδακτικό υλικό 

Στο πείραµα χρησιµοποιήθηκε µια ενότητα της βασικής µικροοικονοµικής 

θεωρίας, συγκεκριµένα η "Ζήτηση των Αγαθών". Αυτή η ενότητα επελέγη για 

πολλούς λόγους. Ο Ausubel ορίζει ότι µία αναγκαία συνθήκη για τη διευκολυντική 

επίδραση ενός συγκριτικού προοργανωτή υπάρχει, όταν το προς µάθηση υλικό 

έρχεται σε αντίθεση µε το περιεχόµενο της προγενέστερης γνωστικής δοµής των 

µαθητών. Η εκλαϊκευµένη άποψη για την έννοια της ζήτησης έρχεται σε αντίθεση 

µε τον ορισµό που δίνουν οι οικονοµολόγοι. Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλες 

οικονοµικές έννοιες, όπως αυτές της Επένδυσης, του Κεφαλαίου κ.λ.π. (Jurosky, 

2005; Martin, 1980). Η εικοσαετής εµπειρία του γράφοντος από τις αίθουσες 

διδασκαλίας, έδειξε ότι οι µαθητές εκπλήσσονται από την επιστηµονική διάσταση 

πολλών οικονοµικών εννοιών. Εποµένως, η ενότητα της "Ζήτησης" κρίθηκε 

κατάλληλη για τη χρήση των προοργανωτών.  

Η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης χρειάστηκε πέντε σαρανταπεντάλεπτα 

µαθήµατα χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η εξάσκηση των µαθητών µε ασκήσεις 

εφαρµογών, όπως συνήθως γίνεται στην αίθουσα. Το βιβλίο που περιείχε τη 

διδακτέα ύλη ήταν των Λιανού, Παπαβασιλείου και Χατζηανδρέου, µε τίτλο "Αρχές 

Οικονοµικής Θεωρίας" (ΟΕ∆Β, 2004) και συγκεκριµένα το δεύτερο κατά σειρά 

κεφάλαιο. 

 

4.7      Τα ερευνητικά εργαλεία  

           Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είτε στην κύρια είτε στην 

πιλοτική έρευνα και στις τρεις µεταχειρίσεις, αποτελούνταν από: 1) ένα 

ερωτηµατολόγιο τριών ερωτήσεων για την αξιολόγηση της γνωστικής δοµής των 

µαθητών, όσον αφορά την ερµηνεία της έννοιας της ζήτησης, 2) ένα τεστ για να 

προσδιορισθεί αν ο οργανωτής για τη ζήτηση έγινε κατανοητός από τους µαθητές 

και αν δηµιουργεί την επιθυµητή γνωστική δοµή 3) το τροποποιηµένο T.E.L, για να 

διαπιστωθεί το επίπεδο των προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων των µαθητών και 
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4) τον πραγµατικό και τον εικονικό προοργανωτή. Ακολουθεί λεπτοµερής 

περιγραφή  των χρησιµοποιηθέντων υλικών.  

  

4.7.1    Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της γνωστικής δοµής 

            Το εργαλείο αυτό δηµιουργήθηκε µε τη βοήθεια και άλλων διδασκόντων 

καθηγητών σε λύκειο και περιέχει απλές ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης γύρω από 

τον ορισµό της ζήτησης. Χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της προϋπάρχουσας 

γνώσης στην έννοια της ζήτησης και περιέχει ερωτήσεις σύντοµης απάντησης οι 

οποίες ζητούσαν από τους µαθητές να διατυπώσουν τον ορισµό της έννοιας της 

ζήτησης, όπως χρησιµοποιείται στην οικονοµική επιστήµη, ή να διατυπώσουν, εάν 

πιστεύουν ότι µία µεταβολή στην τιµή ενός αγαθού προκαλεί µεταβολή στη ζήτηση. 

Ήταν ένα ερωτηµατολόγιο που έδινε τη δυνατότητα να γίνει ταξινόµηση των 

απαντήσεων σε αυτές που ήταν σύµφωνες µε την άποψη του µέσου πολίτη για τον 

όρο "Ζήτηση" και σε αυτές που ήταν σύµφωνες µε τον επιστηµονικό ορισµό του 

όρου. Ο έλεγχος της γνωστικής δοµής κρίνεται απαραίτητος, σύµφωνα µε τον 

Ausubel (1968), για τη δηµιουργία του κατάλληλου οργανωτή. Ανάλογη είναι και η 

πρόταση του Boulding (1975) που παροτρύνει τους δασκάλους οικονοµικών 

µαθηµάτων να αξιολογήσουν το γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών πριν αρχίσουν τη 

διδακτική διαδικασία. Τα διαγνωστικά τεστ, για την καταγραφή της γνωστικής 

δοµής των µαθητών, ήταν µέρος του ελληνικού εκπαιδευτικού προγράµµατος από 

το 1998 σπανίως όµως εφαρµόσθηκαν.  

Το τεστ αξιολόγησης της γνωστικής δοµής εφαρµόστηκε στους µαθητές των 

πιλοτικών σχολείων κατά την πρώτη ηµέρα των µαθηµάτων. Από το τεστ αυτό 

προέκυψε ότι οι µαθητές είχαν κάποιες συγκεχυµένες γνώσεις για την έννοια της 

ζήτησης και έτσι κρίθηκε σκόπιµο να γίνει χρήση συγκριτικού οργανωτή. 

Αντίγραφο του ερωτηµατολογίου υπάρχει στο Παράρτηµα Α΄. 

 

4.7.2   Τεστ κατανόησης του οργανωτή για τη "Ζήτηση"  

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία ο προοργανωτής πρέπει να δοκιµασθεί (Barnes  

& Clawson, 1975; Martin, 1980) πριν την οριστική του χρήση. Προς τούτο, ένα τεστ 

κατανόησης του οργανωτή από τους µαθητές διενεργήθηκε για να εκτιµηθεί εάν ο 
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οργανωτής ήταν κατανοητός και αν δηµιούργησε την επιθυµητή γνωστική δοµή.  

Απευθύνθηκε µόνο στις αντίστοιχες οµάδες της πιλοτικής έρευνας και προέκυψαν 

χρήσιµα συµπεράσµατα που συζητούνται στην ενότητα της πιλοτικής έρευνας. 

Αποτελείται από έξι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που προέκυψαν από το 

περιεχόµενο του οργανωτή και απέβλεπε στο να µετρήσει το βαθµό στον οποίο τα 

µέσα ένταξης, οι έννοιες και οι αναλογίες οι περιεχόµενες αποκλειστικά στον 

οργανωτή, το γραµµένο για τη ζήτηση των αγαθών, δηµιούργησαν την επιθυµητή 

γνωστική δοµή η οποία διέφερε από εκείνη που δηµιουργήθηκε από τον εικονικό 

οργανωτή για τη ζήτηση. ∆έκα λεπτά δόθηκαν για την διεξαγωγή του. Το τεστ 

κατανόησης του οργανωτή για τη ζήτηση των αγαθών και οι απαντήσεις 

περιγράφονται στο Παράρτηµα Β΄. Ακολουθεί η αιτιολόγηση κάθε ερώτησης. 

Πρώτος στόχος του οργανωτή ήταν να θέσει αρχικά το µέσο ένταξης που 

είναι η φράση "η επιθυµία και η δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν" αντί 

για τον αµφιλεγόµενο όρο "ζήτηση". Το πρώτο στοιχείο του τεστ περιλαµβάνει αυτή 

την ερώτηση. 

∆εύτερος στόχος του οργανωτή ήταν να δηµιουργήσει µια δίπολη κατάταξη 

των παραγόντων ("τιµή", "άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση"), οι οποίοι 

επηρεάζουν την επιθυµία των αγοραστών, και να αυξήσει την ευκρίνεια ανάµεσα σ’ 

αυτές τις δύο οµάδες παραγόντων, εν µέρει δια µέσου του απλού ιεραρχικού 

γνωστικού χάρτη. Αυτές οι ίδιες ταξινοµήσεις παρουσιάστηκαν στον εικονικό 

οργανωτή για τη ζήτηση, αλλά σύµφωνα µε την θεωρία του Ausubel, πιστευόταν ότι 

η ιεραρχική παρουσίαση θα µπορούσε να αυξήσει τη διακριτότητα και πιο εύκολα 

θα αφοµοιωνόταν στη γνωστική δοµή των µαθητών. Η δεύτερη ερώτηση 

χρησιµοποιήθηκε γι’ αυτό το σκοπό.  

Ο οργανωτής διέκρινε τον οικονοµικό από τον εκλαϊκευµένο ορισµό της 

ζήτησης. Η τρίτη ερώτηση ελέγχει εάν ο αναγνώστης αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει 

µια τέτοια διάκριση. 

Ο πραγµατικός οργανωτής απέβλεπε στο να προσδιορίσει τον επιστηµονικό 

ορισµό της ζήτησης σαν έναν τρόπο διάκρισης µεταξύ της επίδρασης της "τιµής", 

στην επιθυµία των αγοραστών να αγοράσουν, όταν αυτή µεταβάλλεται και της 

επίδρασης των "άλλων παραγόντων". Η τέταρτη ερώτηση ασχολείται µε αυτή τη 

διάκριση.  
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Η µεθοδολογία κατασκευής ενός οργανωτή υποστηρίζει τη χρήση 

κατάλληλων αναλογιών για τη διευκόλυνση της κατανόησης (Ausubel, 1978). Έτσι, 

ο οργανωτής παραλλήλισε τη ζήτηση, όπως ορίστηκε από τους οικονοµολόγους, 

(δηλαδή σε κάθε τιµή αντιστοιχεί συγκεκριµένη ποσότητα) µε ένα φορολογικό 

µητρώο ή ένα τηλεφωνικό κατάλογο, όπου για κάθε όνοµα αντιστοιχεί ένας µόνο 

αριθµός. Η πέµπτη ερώτηση αξιολογεί εάν αυτή η αναλογία (παραλληλισµός) 

ενσωµατώθηκε στη γνωστική δοµή. 

Τελικά, ο οργανωτής δείχνει γιατί οι οικονοµολόγοι προτιµούν το δικό τους 

συγκεκριµένο ορισµό της ζήτησης. Η έκτη ερώτηση αξιολογεί εάν αυτή η εξήγηση 

έγινε αντιληπτή. 

 

4.7.3   Τεστ βασικών οικονοµικών γνώσεων (Test of Economic Literacy, TEL) 

           Πριν αρχίσει η διδασκαλία του µαθήµατος, δόθηκε στους µαθητές το 

αναθεωρηµένο Test of Economic Literacy (TEL) – Form A,  Β΄ Έκδοση (Walstad & 

Soper, 1987). Είναι ένα σταθµισµένο τεστ και αποτελείται από δύο φόρµες που κάθε 

µία περιλαµβάνει 46 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τα περιεχόµενα των 

ερωτήσεων είναι κατανεµηµένα σε τέσσερις ενότητες θεµάτων: Βασικές 

Οικονοµικές Έννοιες, Μικροοικονοµικές Έννοιες, Μακροοικονοµικές Έννοιες και 

∆ιεθνείς Οικονοµικές Έννοιες. Μία άλλη κατάταξη γίνεται, επίσης, µε βάση τα 

νοητικά επίπεδα ταξινόµησης του Bloom. Έτσι, περιλαµβάνει ερωτήσεις Γνώσης, 

Κατανόησης, Εφαρµογής, Ανάλυσης και Αξιολόγησης (Μπούσιου – Μακρίδου, 

2002). 

Πριν την έναρξη του πειράµατος, δόθηκε το  τροποποιηµένο, όσον αφορά 

τον αριθµό των ερωτήσεων, TEL φόρµα Α. Περιελάµβανε, δηλαδή, µόνο τις 25 

ερωτήσεις που είχαν ως περιεχόµενο τα θέµατα των Βασικών Αρχών Οικονοµίας 

και Μικροοικονοµίας, αφαιρέθηκαν, συνεπώς, οι 21 ερωτήσεις που αναφέρονταν σε 

Μακροοικονοµικά και ∆ιεθνή Οικονοµικά θέµατα. Τροποποιηµένα TEL έχουν 

χρησιµοποιηθεί και σε άλλες έρευνες και για διάφορους λόγους (Littrell, 2001). Το 

συγκεκριµένο τεστ (TEL) εφαρµόστηκε για να ελεγχθεί αφενός µεν εάν υπήρχαν 

διαφορές στις οικονοµικές γνώσεις µεταξύ των οµάδων ελέγχου και πειράµατος, 

αφετέρου δε να καταγραφούν οι προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις των µαθητών 

και να χρησιµοποιηθεί ως η µεταβλητή των προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων 
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των µαθητών και σε άλλες οικονοµικές έννοιες, πλην της έννοιας της ζήτησης. Τα 

αποτελέσµατα του TEL συζητήθηκαν στην ενότητα όπου περιγράφηκαν τα 

χαρακτηριστικά του δείγµατος. Αντίγραφο του  TEL υπάρχει στο Παράρτηµα ∆΄. 

 

4.7.4   Οι  προοργανωτές 

Ο  προοργανωτής για τη  "Ζήτηση" 

           Ο πρωταρχικός σκοπός της ενότητας ήταν να δώσει στο µαθητή τη γνώση για 

το ρόλο της ζήτησης στη διαµόρφωση των τιµών στις ανταγωνιστικές αγορές. 

Σχετικές µε αυτό το σκοπό ήταν οι γνώσεις των εννοιών της ζήτησης, του νόµου της 

ζήτησης, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης, οι µεταβολές στη ζήτηση και 

τη ζητούµενη ποσότητα, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή κ.ά. Η 

επισήµανση από τον ερευνητή, κατά τη µακρόχρονη θητεία του στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, των λαθών τα οποία έκαναν οι µαθητές ενώ προσπαθούσαν να 

κατανοήσουν τη συγκεκριµένη ενότητα, τον οδήγησε στο να πιστεύει ότι η 

διαµορφωµένη προγενέστερη αντίληψη των µαθητών για τον όρο "ζήτηση" ως να 

αναφερόταν σε απλές ποσότητες – µία αντίληψη η οποία είναι σε αντίθεση µε τους 

ορισµούς των οικονοµολόγων – δηµιουργούσε δυσκολίες στη µάθηση. Οι 

διαφορετικές προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών επιβεβαιώθηκαν µε το τεστ 

αξιολόγησης της γνωστικής δοµής που δόθηκε στους µαθητές. 

       Η αξιολόγηση της γνωστικής δοµής έδειξε ότι οι µαθητές θα ήταν 

εξοικειωµένοι µε την έννοια της ζήτησης, αν δε χρησιµοποιούσαν τον όρο κατά 

τρόπο διαφορετικό από αυτόν που χρησιµοποιείται στη θεωρητική οικονοµική. Οι 

µαθητές πίστευαν ότι ο όρος "ζήτηση" αναφερόταν σε µια απλή ποσότητα την οποία 

οι αγοραστές θα ήθελαν να αγοράσουν, ενώ οι οικονοµολόγοι ορίζουν θεωρητικά τη 

ζήτηση ως ένα πίνακα τιµών και ποσοτήτων. ∆εύτερο, και επακόλουθο των 

προηγούµενων αντιλήψεων τους, οι µαθητές πίστευαν ότι εάν η τιµή ενός αγαθού 

άλλαζε, τότε η ζήτηση για το αγαθό θα άλλαζε. Ενώ οι οικονοµολόγοι ορίζουν 

θεωρητικά τη ζήτηση ως ένα πίνακα τιµών και ποσοτήτων, όπου όταν η τιµή 

αλλάζει ο πίνακας ο ίδιος δεν αλλάζει και συνεπώς η ζήτηση δεν αλλάζει. 

           Έτσι, ο προοργανωτής έπρεπε να είναι ένας συγκριτικός οργανωτής του 

οποίου ο στόχος θα ήταν: 1) να δώσει ένα µέσο ένταξης κάτω από το οποίο θα 

µπορούσε να τοποθετηθεί ο συγκεχυµένος στο µυαλό των µαθητών ορισµός της 
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ζήτησης 2) να αυξήσει τη διακριτότητα ανάµεσα στο νέο και τον υπάρχοντα, στη 

γνωστική δοµή των µαθητών, ορισµό της ζήτησης και 3) να διατυπώσει τη σηµασία 

της έννοιας της ζήτησης όπως την αναφέρουν οι οικονοµολόγοι, ώστε να περιγράψει 

την επίδραση µιας µεταβολής της τιµής του αγαθού. 

Η δηµιουργία του οργανωτή για τη "ζήτηση" οδήγησε στην κατασκευή του 

εννοιολογικού χάρτη του σχήµατος 1 στην σελίδα 158. 

 



 
Σχήµα 1: ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 
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ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ  
Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΖΗΤΗΣΗ  
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΚΑΙ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΟΙ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 
ΟΡΙΣΜΟΣ 



 

       Η επιστήµη των οικονοµικών χρησιµοποιεί τη λέξη ζήτηση, ως ένα µέσο 

ένταξης. Ενταγµένα κάτω απ’ αυτήν είναι ο νόµος της ζήτησης, οι πίνακες ζήτησης, 

η καµπύλη ζήτησης, οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης, οι 

ελαστικότητες ζήτησης, οι  µεταβολές στη ζήτηση και τη ζητούµενη ποσότητα 

(Martin, 1980). Το πρόβληµα είναι ότι η λέξη "ζήτηση" ως µέσο ένταξης, µε τη 

σηµασία που δίνεται από το ευρύ κοινό, και η οποία βρίσκεται σε αντίθεση µε την 

επιστηµονική σηµασία του όρου, δε µπορεί αρχικά να λειτουργήσει ως µέσο ένταξης 

στο εισαγωγικό µάθηµα. Εφόσον οι οικονοµολόγοι και το ευρύ κοινό συµφωνούν ότι 

η ζήτηση έχει να κάνει µε την επιθυµία και την δυνατότητα των αγοραστών να 

αγοράσουν ένα αγαθό, η φράση "η επιθυµία και η δυνατότητα των αγοραστών να 

αγοράσουν" επελέγη ως µέσο ένταξης.  

       Οι οικονοµολόγοι βασικά, αλλά και το ευρύ κοινό, χρησιµοποιούν τη λέξη 

ζήτηση µε τρόπο που αντανακλά την παραδοχή ότι η τιµή του αγαθού είναι ένας από 

αρκετούς παράγοντες, αλλά όχι ο µοναδικός, οι οποίοι επηρεάζουν την επιθυµία και 

τη δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν το αγαθό, και, επίσης, επειδή η 

διαφορετική χρήση του όρου από τις οµάδες επικεντρώνεται στο διαχωρισµό των 

επιδράσεων της "τιµής" του αγαθού και όλων των "άλλων προσδιοριστικών 

παραγόντων" στο θεωρητικό οικονοµικό ορισµό της ζήτησης, οι φράσεις "τιµή 

αγαθού" και "άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες" εντάχθηκαν  στο γνωστικό χάρτη 

κάτω από "την επιθυµία και δυνατότητα των αγοραστών". 

        Ο αµφιλεγόµενος όρος "ζήτηση" µε δεδοµένη την προϋπόθεση του ceteris 

paribus, είναι ειδικός τρόπος θεώρησης της συµπεριφοράς των καταναλωτών όσον 

αφορά τους "άλλους παράγοντες", εκτός από την "τιµή". Αυτός περιγράφει τρόπους 

συνδυασµού της "τιµής" και των "άλλων προσδιοριστικών παραγόντων" που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις της αγοράς. Ως εκ τούτου, ο όρος ζήτηση τοποθετήθηκε 

ανάµεσα στους όρους "Τιµή αγαθού" και "Άλλοι παράγοντες" στο γνωστικό χάρτη. 

Τελευταίοι, κάτω από τον όρο ζήτηση, τοποθετήθηκαν οι διαφορετικοί 

εκλαϊκευµένοι και οικονοµικοί ορισµοί.  

       Ο οργανωτής για τη ζήτηση δίνει την οργανωτική δοµή για την ενότητα που 

περιλαµβάνει την έννοια της ζήτησης (Martin, 1980). Επίσης, πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο οργανωτής που κατασκευάστηκε, χρησιµοποιήθηκε είτε µε τη µορφή γραπτού 

κειµένου είτε αναγνώστηκε στους µαθητές από το διδάσκοντα. 
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Η µορφή και το περιεχόµενο του προοργανωτή  

      Ένας οργανωτής 800 περίπου λέξεων κατασκευάστηκε για να 

χρησιµοποιηθεί στην έρευνα είτε γραπτά είτε προφορικά. Η µορφή και το 

περιεχόµενο του πραγµατικού προοργανωτή δίνονται παρακάτω. 

 

Η  ΖΗΤΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ 

 
 

Η  ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΚΑΙ  Η  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ  ΝΑ  

ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ 

 

ΤΙΜΗ  ΑΓΑΘΟΥ 

 

   ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΚΑΙ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ                        ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΚΑΙ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ        

ΤΩΝ  ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ                                                                      ΤΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ                                                  

          

        Μάθαµε  στην Α΄ τάξη του Λυκείου πως διαµορφώνονται οι τιµές των αγαθών 

στην οικονοµία της αγοράς. Οι τιµές προσδιορίζονται από την αλληλεπίδραση των 

δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς. Ή διαφορετικά από την επιθυµία και τη 

δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν ένα προϊόν και από την επιθυµία και τη 

δυνατότητα των πωλητών να πωλήσουν ένα προϊόν. Σ’ αυτήν την ενότητα θα 

µάθουµε τι σηµαίνει για την οικονοµική επιστήµη η φράση "επιθυµία και 

δυνατότητα των αγοραστών να αγοράσουν". 

 

                      ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΚΑΙ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ  

     ΤΙΜΗ  ΑΓΑΘΟΥ                                                             ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

            

         Η τιµή του αγαθού από τη µία πλευρά και οι "άλλοι παράγοντες" από την 

άλλη, είναι οι δύο παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυµία και την δυνατότητα των 
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αγοραστών να αγοράσουν ένα αγαθό. Όταν η τιµή ενός αγαθού είναι χαµηλή, οι 

καταναλωτές επιθυµούν και µπορούν να αγοράσουν µεγαλύτερη ποσότητα από όση 

όταν η τιµή είναι υψηλή. Για παράδειγµα, θα αγοράζατε περισσότερες ολυµπιακές 

καρφίτσες από ότι τώρα που είναι 8 Ευρώ εάν η τιµή ήταν 2 Ευρώ και λιγότερες εάν 

η τιµή ήταν 20 Ευρώ. 

           Όταν αναφερόµαστε στους "άλλους παράγοντες", που επηρεάζουν την 

επιθυµία και τη δυνατότητα των αγοραστών, εννοούµε για παράδειγµα 1) το 

εισόδηµα των αγοραστών ή 2) τις τιµές των άλλων αγαθών. 

 

 

                           ΕΠΙΘΥΜΙΑ  ΚΑΙ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ  

 

   ΤΙΜΗ  ΑΓΑΘΟΥ                                                       ΑΛΛΟΙ   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
 
                                                      ΖΗΤΗΣΗ                           

 

        Ο όρος "ζήτηση" εκφράζει την επιθυµία και τη δυνατότητα των αγοραστών να 

αγοράσουν και δείχνει τις επιδράσεις αφενός της τιµής και αφετέρου των "άλλων 

παραγόντων". Το ευρύ κοινό και οι οικονοµολόγοι ενώ χρησιµοποιούν τον ίδιο 

αυτόν όρο, εννοούν αλλιώς την επιθυµία και τη δυνατότητα των αγοραστών να 

αγοράσουν. Πρέπει να καταλάβετε τη διαφορά για τον ορισµό της ζήτησης µεταξύ 

των οικονοµολόγων και των πολιτών για να τη χρησιµοποιείτε όπως την ορίζει η 

επιστήµη. 

 

                         ΟΡΙΣΜΟΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ  

            
          Η ζήτηση ορίζεται από τους οικονοµολόγους ως ένας πίνακας τιµών και 

ποσοτήτων ενός αγαθού τις οποίες είναι πιθανόν να επιθυµούν και να µπορούν να 

αγοράσουν σε κάθε τιµή. Έτσι η ζήτηση παροµοιάζεται είτε σαν φορολογικό 

µητρώο, είτε σαν τηλεφωνικός κατάλογος. ∆ηλαδή ένας πίνακας όπου για κάθε 
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όνοµα αντιστοιχεί ένας µοναδικός αριθµός. Η ζήτηση λοιπόν είναι ένας πίνακας 

τιµών και ποσοτήτων που δείχνει την επιθυµία και τη δυνατότητα των αγοραστών να 

αγοράσουν σε κάθε τιµή. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι όταν κατασκευάζεται 

ένας πίνακας ζήτησης θεωρούνται σταθερά τα δεδοµένα για τους "άλλους 

παράγοντες". Για παράδειγµα, κατασκευάζουµε ένα πίνακα ζήτησης για ένα αγαθό 

αλλά θεωρούµε το εισόδηµα του αγοραστή σταθερό όπως σταθερές θεωρούµε και 

τις τιµές κάποιων παρεµφερών αγαθών. Μία µεταβολή των δεδοµένων από τους 

"άλλους παράγοντες" (π.χ. αύξηση του εισοδήµατος), µπορεί να οδηγήσει τους 

αγοραστές να επιθυµούν να αγοράσουν διαφορετική ποσότητα σε κάθε τιµή του 

πίνακα ζήτησης και συνεπώς να έχουµε ένα ολότελα νέο πίνακα τιµών και 

ποσοτήτων. Αυτή η µεταβολή που προέκυψε στον πίνακα από τη µεταβολή στο 

εισόδηµα χαρακτηρίζεται από τους οικονοµολόγους ως µεταβολή στη ζήτηση. Άρα 

µια µεταβολή σε κάποιον από τους "άλλους παράγοντες" προκαλεί µεταβολή στη 

ζήτηση.   

 

                      ΟΡΙΣΜΟΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ: ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ 

            
           Το ευρύ κοινό χρησιµοποιεί τη λέξη ζήτηση και εννοεί µια συγκεκριµένη τιµή 

που διαµορφώνεται στην αγορά και µία συγκεκριµένη ποσότητα που µπορεί να 

αγοράσει. ∆ηλαδή εάν η τιµή του φρέσκου γάλακτος είναι 1 Ευρώ το λίτρο και 200 

καταναλωτές αγόραζαν ένα λίτρο κάθε µέρα, το ευρύ κοινό λέει ότι η ηµερήσια 

ζήτηση για φρέσκο γάλα είναι 200 λίτρα. Εννοεί συνεπώς τη ζήτηση ως µια 

συγκεκριµένη ποσότητα που αγοράζεται σε µία συγκεκριµένη τιµή. 

           Και οι οικονοµολόγοι και οι πολίτες λένε ότι η ζήτηση µεταβάλλεται όταν 

ένας από τους "άλλους παράγοντες" µεταβάλλεται. 

           Αν τους ρωτήσετε όµως θα διαπιστώσετε ότι οι οικονοµολόγοι και οι πολίτες 

εκφράζονται διαφορετικά όταν περιγράφουν την επίδραση µιας µεταβολής της τιµής 

του αγαθού. Για τον ορισµό της ζήτησης το κοινό θεωρεί ότι είναι µια συγκεκριµένη 

ποσότητα σε µια συγκεκριµένη τιµή και ότι η ζήτηση µεταβάλλεται όταν η τιµή του 

αγαθού µεταβάλλεται. Οι οικονοµολόγοι όµως που ορίζουν τη ζήτηση ως ένα πίνακα 

τιµών και ποσοτήτων, διατυπώνουν ότι µια µεταβολή στην τιµή του αγαθού δε θα 

µεταβάλλει τη ζήτηση για το αγαθό. Μια µεταβολή, λένε, στην τιµή έχει ως 
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αποτέλεσµα οι αγοραστές να µετακινηθούν από ένα ζεύγος τιµών – ποσοτήτων σε 

ένα άλλο ζεύγος του πίνακα της ζήτησης. Αφού ο πίνακας παραµένει ίδιος, η ζήτηση 

δεν έχει αλλάξει. Η έκφραση που χρησιµοποιούν οι οικονοµολόγοι για να 

περιγράψουν την επίδραση της µεταβολής της τιµής του αγαθού είναι: η "ζητούµενη 

ποσότητα" έχει µεταβληθεί.  

          Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι οικονοµολόγοι ορίζουν τη ζήτηση 

ως ένα πίνακα τιµών και ποσοτήτων, για να µπορεί εύκολα να φανεί στον πίνακα η 

επίδραση της µεταβολής της τιµής του αγαθού στην ποσότητα που οι αγοραστές 

επιθυµούν να αγοράσουν. Ο ορισµός της ζήτησης ως µια συγκεκριµένη ποσότητα σε 

µια συγκεκριµένη τιµή που διατυπώνει το κοινό, δεν επιτρέπει την εύκολη εξέταση 

της επίδρασης της µεταβολής της τιµής του αγαθού. Στα επόµενα µαθήµατα θα 

καταλάβετε το πόσο σηµαντικό είναι να µπορείς να εξετάζεις εύκολα την επίδραση 

της τιµής του αγαθού στην ποσότητα που επιθυµούν να αγοράσουν οι αγοραστές. 

 

 Ανάλυση του προοργανωτή 

Η παρακάτω περιγραφή δείχνει πώς οι αρχές κατασκευής (Lenz & Alley, 

1984; Mayer, 1979β) ενός προοργανωτή εφαρµόστηκαν στην ανάπτυξη του 

πραγµατικού οργανωτή για την έννοια της ζήτησης.   

Επειδή πολλοί ερευνητές υποστήριξαν τη χρήση σχηµατικών βοηθηµάτων 

στην κατασκευή ενός οργανωτή και επειδή βρέθηκε στη βιβλιογραφία ότι η 

παρουσίαση κάποιων σχηµατικών βοηθηµάτων επαυξάνει σηµαντικά την 

αφοµοίωση µιας έννοιας (Kozlow, 1978; Novak, 1998), περιλάβαµε κάποια 

σχηµατικά βοηθήµατα στους οργανωτές. Έτσι, κατασκευάστηκαν κάποια σχήµατα 

που αναδεικνύουν τις φράσεις "τιµή αγαθού", "επιθυµία αγοραστών" κ.λ.π. και 

τοποθετήθηκαν στον οργανωτή ως σύνδεσµος της νέας προς µάθηση ενότητας µε τις 

προηγούµενες µαθησιακές πληροφορίες στην κατεύθυνση και τον περιορισµό της 

λειτουργίας της τιµής σε µία οικονοµία της αγοράς. Αυτός ήταν ο σκοπός της 

πρώτης πρότασης του οργανωτή για τη ζήτηση. Η δεύτερη και τρίτη πρόταση του 

προοργανωτή για τη ζήτηση συνεχίζει να εισάγει το µαθητή στη νέα ύλη 

διατυπώνοντας πως οι τιµές προσδιορίζονται χρησιµοποιώντας τα δύο µέσα ένταξης, 

τα οποία αντικατέστησαν τους όρους ζήτηση και προσφορά. Η τέταρτη πρόταση 

ενηµερώνει το µαθητή για το γενικό περιεχόµενο του οργανωτή για τη ζήτηση, και η 
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πέµπτη πρόταση αναφέρει ότι η δεύτερη δύναµη που προσδιορίζει την τιµή του 

αγαθού θα συζητηθεί σε µεταγενέστερο χρόνο. Έτσι το πρώτο σχήµα και η πρώτη 

παράγραφος: 1) δίνει τις πλέον γενικές έννοιες (µέσα ένταξης) µε τη µορφή του 

σχηµατικού βοηθήµατος και του κειµένου, 2) συσχετίζει τη νέα ύλη µε το 

προηγούµενο µαθησιακό υλικό, 3) ενηµερώνει τους µαθητές µε γενικό τρόπο για την 

έννοια του πρώτου οργανωτή και 4) ενηµερώνει το µαθητή ότι ο δεύτερος σε δύναµη 

προσδιοριστικός παράγοντας για την τιµή του αγαθού θα συζητηθεί αργότερα. 

     Ακόµη, η διαφορά ανάµεσα στην άποψη των οικονοµολόγων και αυτήν της 

κοινής γνώµης για τον ορισµό της ζήτησης, είναι ότι η πρώτη διαχωρίζει την 

επίδραση της τιµής του αγαθού από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ζήτησης. Επίσης, η αξιολόγηση της γνωστικής δοµής αποκάλυψε ότι οι µαθητές 

αναγνωρίζουν ότι η τιµή του αγαθού όπως και οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες, 

εκτός από την τιµή, επηρεάζουν την επιθυµία των αγοραστών να αγοράσουν. Αυτός 

ο διαχωρισµός σε δύο οµάδες των παραγόντων που επηρεάζουν την επιθυµία των 

αγοραστών να αγοράσουν, παρουσιάσθηκε µε τη µορφή σχηµατικού βοηθήµατος και 

στην πρώτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου, όπου ακολουθεί η αρχή της 

προοδευτικής διαφοροποίησης (Progressive Differentiation). Επειδή η αρχή της 

οργανικής ένταξης ή ενσωµατωµένης συσχέτισης (Integrative Reconciliation) 

συνεπάγεται ότι οι µαθητές θα πρέπει να καταλάβουν γιατί οι οικονοµολόγοι ορίζουν 

τη ζήτηση µε το δικό τους τρόπο, πρέπει να περιλαµβάνεται στον οργανωτή η 

εξήγηση της διαδικασίας του προσδιορισµού των τιµών. Επειδή όµως η διαδικασία 

του προσδιορισµού των τιµών απαιτεί, κατ’ αρχήν, µια γνώση του νόµου της 

ζήτησης, ο οποίος νόµος παρουσιάσθηκε στη δεύτερη παράγραφο του οργανωτή, 

πάλι ακολουθεί η αρχή της προοδευτικής διαφοροποίησης. Εφαρµόζοντας όσα 

υποστηρίζει ο Kozlow (1978), για τη χρήση συγκεκριµένων παραδειγµάτων, δίνεται 

ένα παράδειγµα του νόµου της ζήτησης στην τρίτη πρόταση της δεύτερης 

παραγράφου και δύο παραδείγµατα των "άλλων παραγόντων" δόθηκαν στην τέταρτη 

πρόταση της δεύτερης παραγράφου. Έτσι, η δεύτερη παράγραφος και το σχηµατικό 

βοήθηµα: 1) παρουσιάζουν τη δίπτυχη κατάταξη των προσδιοριστικών παραγόντων 

που επηρεάζουν την επιθυµία των αγοραστών, η οποία είναι η ουσία της διαφοράς 

ανάµεσα στον εκλαϊκευµένο και τον επιστηµονικό ορισµό της ζήτησης, 2) 
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παρουσιάζουν το νόµο της ζήτησης και 3) δίνουν παραδείγµατα του νόµου της 

ζήτησης και των άλλων προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση. 

     Το τρίτο σχηµατικό βοήθηµα και η παράγραφος δείχνουν στους µαθητές ότι: 

1) η έννοια της ζήτησης είναι ένας τρόπος θεώρησης της επιθυµίας και της 

δυνατότητας των αγοραστών να αγοράσουν το προϊόν, η οποία περιλαµβάνει τις 

επιδράσεις της τιµής του αγαθού και των άλλων προσδιοριστικών παραγόντων, 2) οι 

οικονοµολόγοι και το κοινό συνδυάζουν αυτές τις επιδράσεις διαφορετικά, όταν 

ορίζουν την έννοια της ζήτησης, 3) οι µαθητές θα αναγνωρίσουν τη διαφορά 

ανάµεσα στους δύο ορισµούς και 4) οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν τον όρο 

ζήτηση, όπως κάνουν οι οικονοµολόγοι. Αυτή η παράγραφος αποτελεί µια 

προοδευτική διαφοροποίηση της έννοιας της επιθυµίας και της δυνατότητας των 

αγοραστών, υπό το φως του διαχωρισµού των παραγόντων, που επηρεάζουν την 

επιθυµία και τη δυνατότητα των αγοραστών. Η παράγραφος, επίσης, θέτει τη βάση 

για τη διατύπωση των δύο διαφοροποιηµένων ορισµών της ζήτησης.  

     Η τέταρτη και πέµπτη παράγραφος και το τέταρτο σχηµατικό βοήθηµα δίνουν 

τον ορισµό της ζήτησης από τους οικονοµολόγους. Η πρώτη πρόταση της 

παραγράφου παρουσιάζει ένα σύντοµο ορισµό του όρου. Η δεύτερη και τρίτη 

παράγραφος ακολουθεί την εισήγηση του Ausubel για τη χρήση των κατάλληλων 

αναλογιών. Η τέταρτη πρόταση είναι σύµφωνη µε όσα προτείνει ο Kozlow για τη 

λειτουργία των προοργανωτών δηλαδή διατύπωση έννοιας – χρήση παραδείγµατος – 

επαναδιατύπωση της έννοιας. Η τέταρτη παράγραφος ως σύνολο δείχνει πως η 

επίδραση της τιµής του αγαθού περιλαµβάνεται στον ορισµό του όρου από τους 

οικονοµολόγους. 

    Η πέµπτη παράγραφος εξηγεί πώς η επίδραση των "άλλων προσδιοριστικών 

παραγόντων" είναι ενσωµατωµένη στην άποψη των οικονοµολόγων για τη ζήτηση. 

Ειδικότερα, η πρώτη πρόταση αναφέρει την υπόθεση ceteris paribus. Η δεύτερη 

πρόταση δίνει παραδείγµατα των προσδιοριστικών παραγόντων υποθέτοντας ότι 

είναι ίδιοι. Η τρίτη πρόταση διατυπώνει ότι όταν ένας άλλος παράγοντας, πλην της 

τιµής, µεταβάλλεται τότε µεταβάλλεται και η ζήτηση, περιλαµβάνει δε ένα 

παράδειγµα τέτοιας µεταβολής. Η τέταρτη πρόταση εξηγεί γιατί οι οικονοµολόγοι 

λένε ότι η ζήτηση µεταβάλλεται όταν ένας ή περισσότεροι από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες µεταβάλλεται. Η πέµπτη πρόταση είναι µία 
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επαναδιατύπωση της γενίκευσης. Έτσι η πέµπτη παράγραφος αποτελεί µια 

προοδευτική διαφοροποίηση του ορισµού της ζήτησης από τους οικονοµολόγους. 

     Το πέµπτο σχηµατικό βοήθηµα εισάγει και η έκτη παράγραφος εξηγεί τον 

εκλαϊκευµένο ορισµό της έννοιας της ζήτησης. Η πρώτη πρόταση δίνει τον 

εκλαϊκευµένο ορισµό της ζήτησης και η δεύτερη πρόταση δίνει ένα παράδειγµα του 

ορισµού. Η τρίτη πρόταση ξαναδιατυπώνει τον εκλαϊκευµένο ορισµό της ζήτησης. 

     Η έβδοµη παράγραφος πληροφορεί τους µαθητές ότι οι οικονοµολόγοι και το 

ευρύ κοινό περιγράφουν την επίδραση µιας µεταβολής οφειλόµενη σε κάποιον από 

τους "άλλους παράγοντες" µε την ίδια ορολογία. Αυτό είναι και µια προοδευτική 

διαφοροποίηση του εκλαϊκευµένου ορισµού της ζήτησης και µια οργανική ένταξη  

ανάµεσα στον εκλαϊκευµένο και τον οικονοµικό ορισµό του όρου. 

      Η όγδοη παράγραφος πραγµατοποιεί διπλή δουλειά, την προοδευτική 

διαφοροποίηση της επίδρασης µιας µεταβολής στην τιµή του αγαθού σύµφωνα µε 

τους τρόπους που την περιέγραψαν οι οικονοµολόγοι και το ευρύ κοινό, και την 

οργανική ένταξη αυτών των δύο θεωρήσεων. 

Η ένατη παράγραφος, τέλος, πραγµατοποιεί τη δουλειά της οργανικής 

ένταξης εξηγώντας γιατί οι οικονοµολόγοι προτιµούν το δικό τους µόνο ορισµό της 

ζήτησης. 

 

 Ο εικονικός οργανωτής  για τη "Ζήτηση" 

      Σύµφωνα µε τον Ausubel, και στην οµάδα ελέγχου πρέπει να δοθεί ένα 

εισαγωγικό κείµενο ίδιας έκτασης µε τον πραγµατικό οργανωτή, πριν την 

παρουσίαση του διδακτικού υλικού (Ausubel, 2000:150). Έτσι κατασκευάστηκε 

ένας εικονικός οργανωτής ή υποκατάστατο του αληθινού, για τις ανάγκες της 

έρευνας. Το υποκατάστατο αυτό σχεδιάστηκε για να εισάγει τις ίδιες οικονοµικές 

έννοιες µε την ίδια σειρά, όπως ο πραγµατικός προοργανωτής. Κατασκευάστηκε µε 

κατάλληλα παραδείγµατα και µε περίπου την ίδια έκταση, όπως ο αληθινός 

οργανωτής. Ο εικονικός οργανωτής διαφέρει από τον προοργανωτή στο ότι δεν 

αναγνωρίζει τις προγενέστερες απόψεις των µαθητών ούτε σχετίζεται µε αυτές. Το 

υποκατάστατο αυτό δε δίνει εννοιολογικούς χάρτες για τη διάταξη του υλικού στη 

γνωστική δοµή, όπως δε δίνει και παραδοσιακές επικεφαλίδες για διάφορες 

ενότητες. Ο εικονικός οργανωτής δηµιουργήθηκε βασικά από τις διάφορες 
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παραγράφους, όπως παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο του εγχειριδίου των 

Λιανού κ.ά. (2004). 

Το υποκατάστατο του οργανωτή πρέπει να εµφανιστεί σαν να είναι 

προοργανωτής, διότι περιέχει γενικές έννοιες της ύλης, οι οποίες είναι µέσα ένταξης 

π.χ. ζήτηση, και επειδή ακολουθεί την αρχή της προοδευτικής διαφοροποίησης. 

Ένας αληθινός οργανωτής, ωστόσο, πρέπει να κατασκευασθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε 

να συνδέεται το προς µάθηση υλικό µε την προϋπάρχουσα γνωστική δοµή του 

µαθητή. Αυτό υποδηλώνει ότι η γνωστική δοµή πρέπει να αξιολογείται και ο 

οργανωτής να κατασκευάζεται αναλόγως (Ausubel, 1978; Boulding, 1975). Η δοµή 

και το περιεχόµενο του εικονικού οργανωτή καθορίστηκε βασικά από το προς 

µάθηση υλικό. Ο εικονικός οργανωτής, εγράφη έτσι ώστε να είναι κατανοητός στους 

µαθητές  χωρίς ωστόσο να τους εξοικειώνει µε την επιστήµη των οικονοµικών. Οι 

προηγούµενες γνώσεις των µαθητών, όσον αφορά τη ζήτηση, δεν αναφέρθηκαν και 

έτσι το υποκατάστατο δεν είναι αληθινός οργανωτής. 

Ο εικονικός οργανωτής µπορεί να ταυτισθεί µε έναν ερµηνευτικό οργανωτή 

εξαιτίας της παρουσίασης των µέσων ένταξης και της προοδευτικής 

διαφοροποίησης, και είναι πιθανό ότι θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ερµηνευτικός 

οργανωτής στο πείραµα εισάγοντας τους µαθητές στην έννοια της ζήτησης. Κάτι 

ανάλογο έκανε ο Anderson (1973) που χρησιµοποίησε ερµηνευτικό οργανωτή ίδιο 

µε τις εισαγωγές της οµάδας ελέγχου αδιαφορώντας για την προϋπάρχουσα 

γνωστική δοµή των φοιτητών. Και ήταν επίσης, ίδιος µε τις τυπικές εισαγωγές, τις 

οποίες συναντά κανείς στα εγχειρίδια γενικών αρχών οικονοµίας. Μια προηγούµενη 

έρευνα από τους Ausubel και Fitzgerald (1962), που συνέκρινε την 

αποτελεσµατικότητα των ερµηνευτικών και των συγκριτικών οργανωτών δεν υπήρξε 

πειστική. Βρήκαν ότι ένας συγκριτικός οργανωτής διευκόλυνε τη µάθηση σε 

µεγαλύτερο βαθµό από ένα ερµηνευτικό οργανωτή σε ένα τεστ µετά από τρεις µέρες, 

αλλά καµία σηµαντική διαφορά δεν υπήρχε στο τεστ δέκα µέρες αργότερα. 

Ακολουθεί η διατύπωση κατασκευής του εικονικού οργανωτή για την ενότητα της 

ζήτησης. 
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Η µορφή και το περιεχόµενο του εικονικού προοργανωτή  

      Ένας εικονικός οργανωτής ίσου αριθµού λέξεων (800 περίπου λέξεις) 

κατασκευάστηκε για να χρησιµοποιηθεί στην έρευνα σύµφωνα µε το σχολικό 

εγχειρίδιο. Η µορφή και το περιεχόµενο του εικονικού προοργανωτή δίνονται 

παρακάτω: 

 

 

Η   ΖΗΤΗΣΗ  ΤΩΝ  ΑΓΑΘΩΝ 

 
 
         
 

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ 

 

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

          Έχετε µάθει την σηµασία των τελικών τιµών των αγαθών στην οικονοµία της 

αγοράς. Οι τιµές σε µια τέτοια οικονοµία προσδιορίζονται από δύο δυνάµεις. Οι 

οικονοµολόγοι τις ονοµάζουν προσφορά και ζήτηση. Σ’αυτή την ενότητα  θα µάθετε 

για τη ζήτηση. Στην επόµενη για την προσφορά.  

 

                                   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

 

 

          Ο όρος "ζήτηση" είναι καθοριστικής σηµασίας για έναν οικονοµολόγο. 

Ορίζεται δε ως ένας πίνακας που δείχνει διάφορες ποσότητες ενός αγαθού τις οποίες 

οι καταναλωτές θέλουν και µπορούν να αγοράσουν σε κάθε συγκεκριµένη τιµή σ’ 

ένα σύνολο πιθανών τιµών κατά τη διάρκεια κάποιας συγκεκριµένης χρονικής 

περιόδου. Η ζήτηση απλά απεικονίζει µία σειρά από εναλλακτικές πιθανότητες οι 
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οποίες µπορούν να καταγραφούν σε µορφή πίνακα. Όπως υποδηλώνει ο ορισµός 

µας, συνήθως βλέπουµε τη ζήτηση από την πλεονεκτική θέση της τιµής. Αυτό 

σηµαίνει ότι βλέπουµε στη ζήτηση τις ποσότητες που θέλουν οι καταναλωτές να 

αγοράσουν σε διάφορες πιθανές τιµές. Είναι εξίσου σωστό και µερικές φορές 

ουσιαστικότερο να δούµε τη ζήτηση από το αναφορικό σηµείο της ποσότητας, που 

σηµαίνει ότι σε αντίθεση µε το ερώτηµα τι ποσότητες µπορούν να πωληθούν σε 

διάφορες τιµές, να ρωτήσουµε τι τιµές µπορούν να επιτύχουν οι καταναλωτές για 

διάφορες ποσότητες του αγαθού. 

         Ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ζήτησης είναι ότι: Όσο η τιµή πέφτει, η 

αντίστοιχη ποσότητα που θα επιθυµούσαν να αγοράσουν αυξάνεται ή διαφορετικά 

όσο η τιµή ανεβαίνει, η αντίστοιχη ποσότητα που θα επιθυµούσαν να αγοράσουν 

µειώνεται. ∆ηλαδή υπάρχει µια αντίστροφη σχέση µεταξύ τιµής και ποσότητας που 

θα ήθελαν να αγοράσουν. 

 

 

ΜΙΑ  ΕΞΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΣΗΣ 

 

ΤΙΜΗΣ  -  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

 

 

          Σε ποια λειτουργία βασίζεται αυτή η σχέση; Μπορεί να γίνει εκτενής 

συζήτηση για το θέµα, αλλά προς το παρόν αρκεί η κοινή λογική και η απλή 

παρατήρηση. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να αγοράζουν περισσότερο ένα δεδοµένο 

αγαθό σε χαµηλές τιµές από ότι σε υψηλές τιµές. Για τους καταναλωτές, η τιµή είναι 

ένας φραγµός που τους εµποδίζει να αγοράσουν. Όσο ψηλότερο είναι το εµπόδιο 

τόσο λιγότερο αγοράζουν, ενώ όσο χαµηλότερο είναι το εµπόδιο τόσο περισσότερο 

αγοράζουν. Με άλλα λόγια, µια υψηλή τιµή αποθαρρύνει τους καταναλωτές να 

αγοράσουν, ενώ οι χαµηλές τιµές τους ενθαρρύνουν. 
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ΜΙΑ ΑΛΛΗ  ΕΞΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΣΗΣ 

 

ΤΙΜΗΣ  -  ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

 

 

          Η αντίστροφη σχέση µεταξύ τιµής και ποσότητας που θέλουν οι αγοραστές να 

αγοράσουν µπορεί επίσης να εξηγηθεί σε όρους υποκαταστατικότητας των αγαθών. 

Υπάρχει συνήθως (αλλά όχι πάντα) ένας αριθµός από αγαθά που είναι λογικά 

υποκατάστατα για κάποιο συγκεκριµένο αγαθό. Γι’αυτό, µια αύξηση στην τιµή ενός 

αγαθού θα κάνει τους καταναλωτές να το υποκαταστήσουν µε άλλα αγαθά. Μια 

µείωση στην τιµή του δεδοµένου αγαθού θα οδηγήσει τους καταναλωτές να το 

χρησιµοποιήσουν σαν υποκατάστατο για άλλα αγαθά. Για να είναι πιο σαφές, εάν η 

τιµή των σάντουϊτς µε ζαµπόν αυξηθεί, οι καταναλωτές θα τείνουν να το 

υποκαταστήσουν µε τυρόπιτες και οπωσδήποτε θα αγοράζουν λιγότερα σε 

υψηλότερες τιµές. Εάν η τιµή µειωθεί, οι καταναλωτές θα τείνουν να υποκαθιστούν 

τις τυρόπιτες µε σάντουιτς και θα αγοράζουν περισσότερα  σάντουιτς στις 

χαµηλότερες τιµές. 

 

 

ΑΛΛΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ 

 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  ΤΗ  ΖΗΤΗΣΗ 

 

   

          Όταν ένας οικονοµολόγος κατασκευάζει ένα πίνακα ζήτησης, κάνει την 

υπόθεση ότι η τιµή είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας της αγοραζόµενης 

ποσότητας. Αλλά αντιλαµβάνεται ότι και άλλοι παράγοντες εκτός από την τιµή 

µπορούν και επηρεάζουν τις αγορές. Έτσι, δηµιουργώντας ένα πίνακα ζήτησης 

πρέπει να υποθέσουµε επίσης ότι  "τα άλλα πράγµατα είναι ίσα", που σηµαίνει ότι 

άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα που θέλουν να αγοράσουν οι 
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αγοραστές παραµένουν σταθεροί. Όταν αυτοί οι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη 

ζήτηση επιφέρουν στην πραγµατικότητα µεταβολή, ο πίνακας της ζήτησης θα 

µεταβληθεί. ∆ύο παραδείγµατα αυτών των "άλλων παραγόντων" είναι το µέγεθος 

του εισοδήµατος και οι προτιµήσεις των αγοραστών για ένα αγαθό. Όταν το 

εισόδηµα µεταβάλλεται ή οι προτιµήσεις των αγοραστών µεταβληθούν, τότε ο 

πίνακας της ζήτησης θα µεταβληθεί. 

         Μια "µεταβολή στη ζήτηση" δεν πρέπει να συγχέεται µε τη "µεταβολή στη 

ζητούµενη ποσότητα". Έχουµε σηµειώσει ότι η  µεταβολή στη ζήτηση  αναφέρεται 

σε µια µεταβολή σε όλο τον πίνακα ζήτησης. Συνήθως ο όρος "ζήτηση" αναφέρεται 

σε πίνακα, συνεπώς µια "µεταβολή στη ζήτηση" πρέπει να σηµαίνει ότι όλος ο 

πίνακας έχει µεταβληθεί. Αντιθέτως µια µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα  

υποδηλώνει τη µετακίνηση από ένα συνδυασµό τιµής – ποσότητας σε ένα άλλο του 

αµετάβλητου πίνακα ζήτησης. Η αιτία της µεταβολής στη ζητούµενη ποσότητα είναι 

η µεταβολή στη τιµή του εν λόγω αγαθού.   

         Συµπερασµατικά, ζήτηση είναι ένας πίνακας ο οποίος συνοψίζει την επιθυµία 

των αγοραστών να αγοράσουν ένα δεδοµένο αγαθό σε µια συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο σε κάθε µια από τις διαφορετικές τιµές στην οποία έπρεπε να πωληθεί. Οι  

καταναλωτές κανονικά θα αγοράσουν περισσότερο από ένα αγαθό σε χαµηλή τιµή 

από ότι αγοράζουν σε υψηλή τιµή. Μεταβολές σε ένα ή περισσότερους από τους 

άλλους παράγοντες θα προκαλέσει µεταβολή στον πίνακα ζήτησης. Μια µεταβολή 

στη τιµή του αγαθού προκαλεί µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα. 

 

Ανάλυση του εικονικού οργανωτή 

Η εικονική εισαγωγή για τη ζήτηση αρχίζει µε τη διατύπωση της 

σπουδαιότητας και της διάρθρωσης όλου του κεφαλαίου για τη ζήτηση και την 

προσφορά ως δυνάµεις προσδιορισµού των τιµών, όπως κάνει και ο πραγµατικός 

οργανωτής ζήτησης. Ο εικονικός οργανωτής διαφέρει από τον πραγµατικό οργανωτή 

στο ότι ο υπό µελέτη όρος "ζήτηση" χρησιµοποιείται αρχικά ως µέσο ένταξης. Έτσι, 

η έννοια της ζήτησης αναφέρεται  ακριβώς όπως είναι στη σελίδα 29 του βιβλίου του 

Λιανού κ.ά.. Το κεφάλαιο από το εγχειρίδιο του Λιανού κ.ά., χρησιµοποιήθηκε εδώ, 

διότι: 1) είναι αντιπροσωπευτικό του είδους των παρουσιάσεων και της δοµής των 

εγχειριδίων στο Λύκειο, 2) είναι για πολλά χρόνια το µοναδικό χρησιµοποιούµενο 
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εγχειρίδιο οικονοµικών στη Γ΄ Λυκείου, κάτι που υποδηλώνει αποδοχή από τους 

αρµόδιους φορείς και 3) είναι το βιβλίο που χρησιµοποιείται από τους µαθητές και 

συνεπώς δε θα περιέχει ύλη διαφορετική από το κείµενο ή δε θα δηµιουργεί 

σύγχυση. 

Εξαιτίας του αφαιρετικού χαρακτήρα του οργανωτή, η αρχή της 

προοδευτικής διαφοροποίησης συµπορεύεται µε το εγχειρίδιο και τη διδασκαλία 

στην τάξη. Ωστόσο, η παραδοσιακή διδασκαλία δε χρησιµοποιεί τα πλέον 

κατάλληλα µέσα ένταξης ούτε την αρχή της οργανικής ένταξης. Στους µαθητές 

δόθηκε ένας ορισµός της ζήτησης ο οποίος βρίσκεται σε αντίθεση µε τις 

προηγούµενες γνώσεις τους και µε την άποψη του µέσου πολίτη, χωρίς να δίνεται 

ένα µέσο ένταξης κάτω από το οποίο να τοποθετούνται οι δύο διαφορετικοί ορισµοί. 

Επιπρόσθετα, ο µαθητής ο οποίος γνώριζε ότι µια µεταβολή στην τιµή προκάλεσε 

µεταβολή στη ζήτηση, τώρα διδάχθηκε ότι τέτοια ορολογία είναι ανακριβής, διότι 

είναι αντίθετη µε τον οικονοµικό ορισµό της ζήτησης. Η θεωρία του Ausubel (2000) 

προβλέπει, όπως και εµπειρία των διδασκόντων, ότι η τάση των µαθητών είναι να 

χωρίζουν την ύλη σε µικρές ενότητες και να τις αποµνηµονεύουν µηχανικά, µε 

επακόλουθο να παρουσιάζεται αυξηµένη δυσκολία στην κατανόηση και στις 

εφαρµογές, καθώς επίσης και χαµηλός βαθµός αποµνηµόνευσης. 

Η πρώτη ενότητα και παράγραφος του εικονικού οργανωτή για τη ζήτηση 

εισάγει το προς µάθηση υλικό. Η πρώτη πρόταση συνδέει τη νέα ύλη µε τις 

προηγούµενες γνώσεις στην κατεύθυνση και τον περιορισµό της λειτουργίας των 

τιµών. Η δεύτερη και τρίτη πρόταση εισάγει την έννοια του προσδιορισµού των 

τιµών χρησιµοποιώντας ως µέσο ένταξης τη "ζήτηση". Η τέταρτη πρόταση 

προσδιορίζει ότι το θέµα του οργανωτή είναι η ζήτηση και πληροφορεί τον 

αναγνώστη µαθητή ότι ο ρόλος της προσφοράς  θα παρουσιαστεί σε επόµενη 

ενότητα.  

Η δεύτερη ενότητα και παράγραφος ορίζει την έννοια της ζήτησης. Η πρώτη 

πρόταση θέτει σε ετοιµότητα τον αναγνώστη για το ειδικό νόηµα που δόθηκε στον 

όρο "ζήτηση" από τους οικονοµολόγους. Η δεύτερη πρόταση ορίζει τι είναι ζήτηση. 

Η τρίτη, τέταρτη και πέµπτη πρόταση αποσαφηνίζει τον ορισµό της ζήτησης. Η έκτη 

και έβδοµη πρόταση περιελήφθησαν για να κάνουν τον εικονικό οργανωτή 
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αντίστοιχης διάρκειας µε τον πραγµατικό οργανωτή. Από την τρίτη έως την έβδοµη 

πρόταση επιτελείται η λειτουργία της προοδευτικής διαφοροποίησης.  

Η τρίτη παράγραφος διατυπώνει τον νόµο της ζήτησης. Ο νόµος της ζήτησης 

περιελήφθη έτσι ώστε ο εικονικός οργανωτής και ο πραγµατικός οργανωτής να 

πηγαίνουν παράλληλα µε το περιεχόµενο. Η παρουσίασή του ακολουθεί την αρχή 

της προοδευτικής διαφοροποίησης.   

Η τέταρτη και πέµπτη παράγραφος περιελήφθησαν επίσης για να κάνουν τον 

εικονικό οργανωτή και τον πραγµατικό οργανωτή ισοδύναµου µεγέθους και είναι 

σχετικές µε όσα αναγράφει το σχολικό εγχειρίδιο. Η τέταρτη παράγραφος είναι µία 

εξήγηση της λογικής που βρίσκεται πίσω από το νόµο της ζήτησης και έτσι 

εκπληρώνεται η λειτουργία της προοδευτικής διαφοροποίησης. Η πέµπτη 

παράγραφος αναφέρεται στην "αντίστροφη σχέση ανάµεσα στην τιµή και την 

ποσότητα που οι αγοραστές επιθυµούν να αγοράσουν", καθώς και στη δυνατότητα 

υποκατάστασης των αγαθών µε παραδείγµατα για τη µαργαρίνη και το βούτυρο 

αντικαθιστώντας απλά το µοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας, που αναφέρει το 

εγχειρίδιο.  

Η έκτη παράγραφος εξηγεί την υπόθεση του ceteris paribus για τον πίνακα 

της ζήτησης και εξηγεί την έννοια των µεταβολών στη ζήτηση. Είναι ελαφρώς 

τροποποιηµένη σε σχέση µε όσα αναφέρουν οι συγγραφείς για τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης στις σελίδες 32 και 34. Η πρώτη και 

δεύτερη πρόταση είναι αποσπάσµατα από το εγχειρίδιο των Λιανού κ.ά. Η τρίτη 

πρόταση τροποποιήθηκε αντικαθιστώντας τη φράση "µεταβολές στις ζητούµενες 

ποσότητες καθώς µεταβάλλεται η τιµή" µε τη φράση "κατασκευάζοντας έναν πίνακα 

ζήτησης". Η τέταρτη πρόταση τροποποιήθηκε, επίσης, αντικαθιστώντας τη φράση 

"αλλαγή της συνάρτησης ζήτησης" µε τη φράση "µεταβολή στον πίνακα ζήτησης". 

Οι άλλες προτάσεις δίνουν παραδείγµατα των "άλλων παραγόντων" και ένα 

παράδειγµα περιπτώσεων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν µεταβολή στη ζήτηση 

και πάλι αντικαθιστώντας τη φράση "αλλαγή της συνάρτησης ζήτησης" µε τη φράση 

"µεταβολή στον πίνακα ζήτησης". Και αυτή η παράγραφος ακολουθεί την αρχή της 

προοδευτικής διαφοροποίησης.  

Η έβδοµη παράγραφος διακρίνει τη µεταβολή στη ζήτηση από τη µεταβολή 

στη ζητούµενη ποσότητα και ακολουθεί την αρχή της προοδευτικής 
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διαφοροποίησης. Η πρώτη πρόταση είναι αυτολεξεί απόσπασµα της πρώτης 

πρότασης από το βιβλίο των Λιανού κ.ά. της ενότητας για τη "Μεταβολή στη 

Ζητούµενη Ποσότητα", σελίδα 37. Η δεύτερη πρόταση είναι συντετµηµένη και 

ελαφρά τροποποιηµένη, δηλαδή η φράση "µετατόπιση ολόκληρης της καµπύλης 

ζήτησης" αντικαταστάθηκε από τη φράση "µεταβολή σ’ ολόκληρο τον πίνακα 

ζήτησης". Η τρίτη πρόταση είναι ένα συντετµηµένο αυτολεξεί απόσπασµα του ίδιου 

βιβλίου για τις "Μεταβολές στην ζητούµενη ποσότητα" της σελίδας 37. Το ίδιο 

εφαρµόστηκε και στις άλλες δύο προτάσεις. 

Η όγδοη παράγραφος περιελήφθη για να κάνει τον εικονικό οργανωτή και τον 

πραγµατικό οργανωτή ισοδύναµους. Χρησιµοποιήθηκε µια περίληψη για να 

εναρµονίσει αυτούς τους δύο οργανωτές  άλλά και διότι είναι µια καλή παιδαγωγική 

τεχνική που εφαρµόζεται στο τέλος κάθε µαθήµατος.  

 

4.8        Συλλογή δεδοµένων 

Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν γραπτά τεστ 18 ερωτήσεων αντικειµενικού 

τύπου, που καλύπτουν όλες τις έννοιες που περιλαµβάνονται στην ενότητα "Ζήτηση 

των Αγαθών". ∆όθηκαν µετά τη διδασκαλία µε οδηγίες συµπλήρωσής τους. 

 

4.8.1    Άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης και µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης 
            διατήρησης 

            Στις εκπαιδευτικές έρευνες, συνήθως, οι ερευνητές κατασκευάζουν τεστ 

αντικειµενικού τύπου (κυρίως πολλαπλής επιλογής) για να ελέγξουν τις γνώσεις, 

όπως γίνεται και κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων (Becker & Watts, 2001β:449). 

Προς τούτο, δηµιουργήθηκαν δύο τεστ για να µετρηθεί η βραχυπρόθεσµη µάθηση 

και η µακροπρόθεσµη διατήρηση των οικονοµικών εννοιών που διδάχθηκαν (Mize, 

1989).  

Σε συνεργασία µε τους έµπειρους διδάσκοντες καθηγητές των λυκείων 

αποφασίσθηκαν τα εξής: α) οι ερωτήσεις στα τεστ πρέπει να είναι πολλαπλής 

επιλογής, διότι είναι αντικειµενικές και η δοµή αυτή δίνει καλύτερο δείγµα της 

επίδοσης του µαθητή από άποψη περιεχοµένου και γνωστικού επιπέδου και, επίσης, 

η βαθµολόγησή τους είναι σύντοµη και αντικειµενική (∆ηµητρόπουλος, 1983; 

Gronlund, 1977), β) επειδή ο χρόνος µέσα στην τάξη είναι δεδοµένος κάθε τεστ 

περιορίσθηκε σε 18 ερωτήσεις και δόθηκαν 30 λεπτά στους µαθητές για να τις 
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απαντήσουν, γ) να δηµιουργηθούν τα τεστ γι’ αυτή την ενότητα, σύµφωνα µε τις 

γενικά αποδεκτές αρχές κατασκευής των τεστ επίδοσης, ώστε να εξασφαλισθεί η 

εγκυρότητα του περιεχοµένου (Ζαφειρόπουλος, 2005:120).  

Εκτός, όµως, από τη φροντίδα για την κάλυψη της προς διδασκαλία ύλης, 

επιδιώχθηκε να ερευνηθεί µε τα τεστ η δυνατότητα των οργανωτών να επιτύχουν ένα 

διευκολυντικό αποτέλεσµα στη µάθηση και τη διατήρηση των εννοιών. Επίσης 

επιδιώχθηκε να περιλαµβάνονται ερωτήσεις που να ελέγχουν την επίτευξη των τριών 

πρώτων διδακτικών στόχων όπως τις καθόρισαν οι Bloom & Krathwohl (1986) και 

εάν το αποτέλεσµα διευκόλυνσης ποικίλλει ανάλογα µε το επίπεδο της γνωστικής 

δραστηριότητας (αποµνηµόνευση της γνώσης, κατανόηση, εφαρµογή). Έτσι, 

περιελήφθησαν στα τεστ ερωτήσεις µέτρησης της αποµνηµόνευσης των γνώσεων, 

ερωτήσεις κατανόησης των εννοιών και ερωτήσεις που θα καταδείκνυαν τις 

ικανότητες εφαρµογής αυτών των γνώσεων (Crouse, 2002:2; Martin, 1980).  Σε κάθε 

τεστ κατανεµήθηκαν ισοµερώς έξι ερωτήσεις για την κάθε κατηγορία των 

γνωστικών δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν (αποµνηµόνευση της γνώσης, 

κατανόηση, εφαρµογή). Γενικώς, ακολουθήθηκαν αποδεκτοί κανόνες για τη δοµή 

των ερωτήσεων (Barnes & Clawson, 1975:657).  

Οι ερωτήσεις των τεστ επελέγησαν άλλες από το βοήθηµα των καθηγητών, 

που συνοδεύει το βιβλίο των Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας του ΟΕ∆Β και εκδίδεται 

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, άλλες από τον Οδηγό Μελέτης Πολιτικής 

Οικονοµίας των Κώττη και Πετράκη-Κώττη ( 1999), άλλες από το βοήθηµα του 

Robinson (1972), για την Οικονοµική του Samuelson και κάποιες δηµιουργήθηκαν 

από τον ερευνητή. Εισαγωγικό πρόπλασµα των δύο τεστ δόθηκε στους µαθητές των 

πιλοτικών σχολείων. Υπήρξε τροποποίηση κάποιων ερωτήσεων στα τεστ πριν 

εφαρµοσθούν στην κύρια έρευνα, σύµφωνα µε όσα διαπιστώθηκαν στην πιλοτική 

έρευνα. Στα Παραρτήµατα Ζ΄, Η΄, Θ΄και Ι΄ περιλαµβάνονται τα δύο τεστ και οι 

σωστές απαντήσεις µε βάση τον αριθµό ερώτησης για κάθε ένα από τα δύο τεστ.  

 

 4.9     Πιλοτική έρευνα   

     Η πιλοτική έρευνα διεξήχθη το Φθινόπωρο του 2004 και πριν τη διεξαγωγή 

του πειράµατος. Στόχος της πιλοτικής έρευνας ήταν να αποτελέσει τον οδηγό για τον 

σχεδιασµό του πειράµατος και συγκεκριµένα αποσκοπούσε στον: 
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• Έλεγχο κατανόησης του προοργανωτή  

• Έλεγχο του τεστ του πειράµατος για να διαπιστωθεί αν οι ερωτήσεις του τεστ 

ήταν ορθές  

• Εντοπισµό πιθανών προβληµάτων όσον αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης του 

πειράµατος  

 Στην πιλοτική έρευνα συµµετείχαν 96 µαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι 

επέλεξαν το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. Απ’ αυτούς 47 µαθητές 

φοιτούσαν σε κεντρικό σχολείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  και οι υπόλοιποι 49 σε 

σχολείο δήµου ανατολικού προαστίου και συγκεκριµένα στο 11ο Γενικό Λύκειο 

Θεσσαλονίκης και στο Γενικό Λύκειο Πανοράµατος αντίστοιχα. Τα παραπάνω 

σχολεία δε συµµετείχαν στην κύρια έρευνα. Οι µαθητές ήταν χωρισµένοι σε πέντε 

τµήµατα και κατατάχθηκαν τυχαία σε κάποια από τις τρεις µεταχειρίσεις. Επειδή 

κάποιοι από τους µαθητές απουσίαζαν σε κάποιες φάσεις της πιλοτικής έρευνας 

εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία µε αποτέλεσµα ο αριθµός τους να µειωθεί στους 83. 

Εποµένως, έγινε χρήση δεδοµένων από 31 µαθητές που έλαβαν γραπτό οργανωτή, 

20 µαθητές που έλαβαν προφορικό οργανωτή και 32 µαθητές της οµάδας ελέγχου 

που έλαβαν εικονικό οργανωτή. 

Οι µαθητές ενηµερώθηκαν από τον καθηγητή τους ότι θα χρησιµοποιηθεί µια 

τεχνική διδασκαλίας στο συγκεκριµένο κεφάλαιο µε σκοπό τη διεξαγωγή 

συµπερασµάτων για τη µάθηση και τη διατήρηση των γνώσεων. Η ανταπόκριση των 

µαθητών σε γενικές γραµµές ήταν θετική. Επίσης, οι µαθητές ενηµερώθηκαν ότι θα 

εξαιρούνταν από την έρευνα στις περιπτώσεις που: 1) δε συµµετείχαν στον έλεγχο 

της γνωστικής δοµής, δεν έγραφαν το τροποποιηµένο TEL ή το τεστ για τον έλεγχο 

κατανόησης του οργανωτή και 2) αν απουσίαζαν από την τάξη κατά τη διάρκεια των 

παραδόσεων του µαθήµατος ή απουσίαζαν από την τάξη όταν διεξάγονταν τα δύο 

τεστ µετά την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. 

Η διαδικασία της πιλοτικής έρευνας περιλάµβανε δοκιµασίες µε: α) το 

τροποποιηµένο Tεστ Βασικών Οικονοµικών Γνώσεων, (TEL, 2nd Ed.), β) το τεστ για 

την καταγραφή της γνωστικής δοµής των µαθητών γ) ένα τεστ κατανόησης του 

οργανωτή και δ) δύο διαφορετικά τεστ των 18 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το 

κάθε ένα. 
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Έλεγχος προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων  

Το δείγµα των µαθητών που χρησιµοποιήθηκε στην πιλοτική έρευνα έπρεπε 

να ήταν οµοιογενές όσον αφορά τις προηγούµενες οικονοµικές τους γνώσεις για να 

υπάρξει αντικειµενικός έλεγχος της επίδρασης των προοργανωτών. Αυτό ελέγχθηκε  

µε την επίδοση τους στο τροποποιηµένο Τεστ Βασικών Οικονοµικών Γνώσεων 

(TEL) και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

οµάδων (p = 0,187>0,05), όσον αφορά το επίπεδο των οικονοµικών τους γνώσεων.  

 

Καταγραφή της γνωστικής δοµής 

 Η καταγραφή της γνωστικής δοµής των µαθητών κρίνεται ως απαραίτητη 

προδιδακτική ενέργεια σύµφωνα µε τον Ausubel για την επιλογή του κατάλληλου 

οργανωτή. Έτσι στην παρούσα πιλοτική έρευνα η αξιολόγηση του επιπέδου της 

γνωστικής δοµής των µαθητών οδήγησε στην κατασκευή ενός συγκριτικού 

οργανωτή. Με το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο επιβεβαιώθηκε η γενική εικόνα 

που έχουν σχηµατίσει όσοι διδάσκουν στο Λύκειο, ότι δηλαδή η αντίληψη των 

µαθητών για την έννοια της ζήτησης είναι συγκεχυµένη και σαφώς διαφορετική από 

αυτή που ορίζουν τα εγχειρίδια των βασικών αρχών οικονοµίας.  

 

Έλεγχος κατανόησης του προοργανωτή   

Είναι επίσης απαραίτητο να ελεγχθεί, εάν οι οργανωτές είναι κατανοητοί και 

αν διαµορφώνουν µια γνωστική δοµή, η οποία να διαφέρει από εκείνη που 

δηµιουργείται από τον εικονικό οργανωτή της οµάδας ελέγχου.  

Ο βαθµός κατανόησης του οργανωτή για την ενότητα της ζήτησης 

προσδιορίσθηκε εξετάζοντας το µέσο όρο της βαθµολογίας των διορθωµένων 

απαντήσεων (γραπτός Μ.Ο.= 4.74, προφορικός Μ.Ο.= 4.75, σε έξι ερωτήσεις) όπως 

εµφανίζονται στους πίνακες 4.4 και 4.5. Το εάν ο οργανωτής για τη "Ζήτηση" 

δηµιούργησε µια γνωστική δοµή η οποία διέφερε από αυτήν που δηµιουργήθηκε από 

την εικονική εισαγωγή για τη ζήτηση ελέγχθηκε µε το t-test. Ο έλεγχος του t-test 

έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεταχειρίσεων 

γραπτού – εικονικού (p=0,018) και προφορικού – εικονικού (p=0,03) προοργανωτή 

όπως εµφανίζεται στους πίνακες 4.6 και 4.7 αντιστοίχως. Εποµένως ο οργανωτής 

που χρησιµοποιήθηκε κρίθηκε κατάλληλος (Barnes & Clawson, 1975:657). 

 177



 

 
Πίνακας 4.4.   Περιγραφικά στατιστικά στο τεστ κατανόησης του προοργανωτή 

µεταξύ των οµάδων γραπτού και εικονικού οργανωτή 

Είδος οργανωτή N 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλµα 

 
Γραπτός 

 
31 

 
4,7419 

 
,96498 

 
,17332 

 
 

Εικονικός 
 

 
16 

 
3,8750 

 
1,45488 

 
,36372 

N=Αριθµός παρατηρήσεων 
 
 
 
Πίνακας 4.5.   Περιγραφικά στατιστικά στο τεστ κατανόησης του προοργανωτή 

µεταξύ των οµάδων προφορικού και εικονικού οργανωτή 

 Είδος οργανωτή  N 
Μέσος  
Όρος 

Τυπική 
 Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλµα 

 
Προφορικος 

 
20 

 
4,7500 

 
,91047 

 
,20359 

 
 
Εικονικός 
 

 
16 

 
3,9375 

 
1,23659 

 
,30915 

N=Αριθµός παρατηρήσεων 
 
 
 
Πίνακας 4.6. t-test στο τεστ κατανόησης του προοργανωτή µεταξύ των οµάδων 

γραπτού και εικονικού οργανωτή 

     Levene's Test                    t-test ισότητας µέσων  

  F p. t B.E. 
p. 

(δίπλευρη)
Μέση 
διαφορά 

Τυπικό 
σφάλµα 
διαφοράς

Υπολογισµός 
µε ίσες 
διακυµάνσεις 

3,525 
 

,067 
 

2,445
 

45 
 

,018 
 

,8669 
 

,35452 
 

Υπολογισµός 
µε άνισες 
διακυµάνσεις 

  2,152 22,018 ,043 ,8669 ,40290 

Β.Ε.: Βαθµοί ελευθερίας  
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Πίνακας 4.7. t-test στο τεστ κατανόησης του προοργανωτή µεταξύ των οµάδων 
προφορικού και εικονικού οργανωτή 

       Levene's Test              t-test ισότητας µέσων  

  F p. t B.E. 
p. 

(δίπλευρη)
Μέση 
διαφορά 

Τυπικό 
σφάλµα 
διαφοράς 

         
Υπολογισµός µε 
ίσες 
διακυµάνσεις 

,878 
 

,355
 

2,271 
 

34 
 

,030 
 

,8125 
 

,35779 
 

Υπολογισµός µε 
άνισες 
διακυµάνσεις 

   2,195 26,845 ,037 ,8125 ,37016 

Β.Ε.: Βαθµοί ελευθερίας 

 

 

Έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας  

Η εγκυρότητα είναι µία παράµετρος του ερωτηµατολογίου, που παρέχει τη 

δυνατότητα εκτίµησης του βαθµού επίτευξης του σκοπού για τον οποίο 

κατασκευάσθηκε (Παπαναστασίου, 1993).  

Για να διασφαλισθεί η εγκυρότητα του τεστ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα 

εξής: 

1. Η διατύπωση των ερωτήσεων να µην περιέχει ασάφειες 

2. Η διατύπωση να µην είναι κατευθυνόµενη έτσι ώστε να υπονοείται η απάντηση  

3. Το λεξιλόγιο να µην περιλαµβάνει εξεζητηµένους και δυσνόητους όρους  

4. Ο δείκτης δυσκολίας των ερωτήσεων να µη βρίσκεται στα άκρα 

  

Ειδικότερα, γι’ αυτό το σκοπό, έγινε συζήτηση µε τους διδάσκοντες των 

πειραµατικών οµάδων που αποσκοπούσε στο να διαπιστωθεί αφενός µεν εάν οι 

ερωτήσεις κάλυπταν όλη την ύλη, αφετέρου δε εάν η διατύπωση τους ήταν σαφής, 

ώστε να είναι κατανοητές από τους µαθητές και να υπηρετούν τους σκοπούς του 

µαθήµατος, εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα του περιεχοµένου 

(∆ηµητρόπουλος, 1983). Επιπλέον, προσδιορίστηκε ο βαθµός δυσκολίας, αφού 

έπρεπε να είναι διαφορετικός, ανάλογα µε τη γνωστική λειτουργία των ερωτήσεων 
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(γνώση, κατανόηση, εφαρµογή). Όσες ερωτήσεις είχαν µικρή διακριτική ικανότητα, 

είτε γιατί τις απαντούσαν όλοι οι µαθητές λόγω της ευκολίας τους, είτε γιατί δεν τις 

απαντούσε η πλειοψηφία των µαθητών λόγω της δυσκολίας τους θα εξαιρούνταν 

από τα τελικά τεστ. Συµφωνήθηκε, επίσης, το άµεσο και το µεταγενέστερο τεστ να 

έχουν τον ίδιο βαθµό δυσκολίας. Οι ερωτήσεις των τεστ που προέκυψαν από τη 

συζήτηση ελέγχθηκαν και στην πράξη µε στατιστικές µεθόδους. Οι επιλεγµένες 

ερωτήσεις που θα χρησιµοποιούνταν στο πείραµα δοκιµάστηκαν στους µαθητές που 

συµµετείχαν στην πιλοτική έρευνα. Ο µέσος όρος επιτυχίας των µαθητών στις 

ερωτήσεις κυµαινόταν κοντά στο 65%. Ακατάλληλες κρίθηκαν όσες ερωτήσεις 

διέφεραν στατιστικά σηµαντικά από τον προηγούµενο µέσο όρο επιτυχίας. Σε δύο 

από τις ερωτήσεις υπήρξε αποτυχία των µαθητών σε ποσοστό 92,59%. Εποµένως, 

κρίθηκαν ακατάλληλες και τροποποιήθηκαν, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν 

κατανοητές στους µαθητές και, έτσι, δε θα αποτυπώνονταν µετέπειτα στο πείραµα η 

πραγµατική εικόνα των γνώσεων των µαθητών. Σε µία ερώτηση διαπιστώθηκε 

επιτυχία των µαθητών σε ποσοστό 88,88%, το οποίο διέφερε στατιστικά σηµαντικά 

σε σχέση µε το µέσο όρο της επιτυχίας των µαθητών στις άλλες ερωτήσεις, γι αυτό 

και αντικαταστάθηκε, αφού διαπιστώθηκε ότι η ίδια η ερώτηση προδήλωνε την 

απάντηση. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις διαπιστώθηκε, όπως φαίνεται στον πίνακα 

4.10, ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των προοργανωτών και 

κρίθηκαν κατάλληλες, επειδή φάνηκε η επίδραση του προοργανωτή στις επιδόσεις 

των µαθητών.  

 

 

Πίνακας 4.8.   Περιγραφικά στατιστικά για το άµεσο και το µεταγενέστερο τεστ  

 Είδος οργανωτή  N 
Μέσος  
Όρος 

Τυπική 
 Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλµα 

 
Γραπτός 
 

62 12,1613 3,00108 ,53901 

Προφορικός 
 
Εικονικός 
 
Συνολικό                   

40 
 

64 
 

166 
 

11,8500 
 

10,1563 
 

11,3133 
 

2,25424 
 

2,91945 
 

2,92561 
 

,50406 
 

,51609 
 

,32113 
 

N=Αριθµός παρατηρήσεων 
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Πίνακας 4.9 Ανάλυση της διακύµανσης κατά ένα παράγοντα µεταξύ των 
προοργανωτών στο άµεσο και το µεταγενέστερο τεστ  

 

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε. 

Μέσο 
τετράγωνο F 

Σηµαντι
κότητα 

 Μεταξύ των οµάδων 70,893 2 35,447 4,494 ,0014*

 Εντός των οµάδων 630,962 164 7,887   

 Σύνολο 701,855 166    

* στατιστικά σηµαντικό για p<0.05 
Β.Ε.: Βαθµοί ελευθερίας 
 
 
 
Πίνακας 4.10. Post hoc ανάλυση κατά Duncan για το άµεσο και το µεταγενέστερο 

τεστ 
Οµαδοποίηση για p<0,05 

 
 
Προοργανωτής 
ανά µεταχείριση 

 
Ν 1 2 

εικονικός 64 10,1563  
προφορικός 40  11,8500 
γραπτός 62  12,1613 

 
 
 
 σηµαντικότητα  1,000  
N=Αριθµός παρατηρήσεων 
Ο αρµονικός µέσος του δείγµατος είναι 26, 430. 
Η οµαδοποίηση σε υποκατηγορίες έγινε βάσει του p. 
 
 

Επιπλέον, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας των post-test, µε τη χρήση του δείκτη 

εσωτερικής συνέπειας Κuder & Richardson και συγκεκριµένα στη πιο συνηθισµένη 

του µορφή την KR-20. Ο τύπος που χρησιµοποιήθηκε είναι ο παρακάτω: 

 

 

                                           r = K(1-Σpq/σ2)/(K-1) 

 

 

Όπου:  

r ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας,  

Κ ο αριθµός των ερωτήσεων στο τεστ,  

σ2 η διακύµανση των επιδόσεων στο τεστ,  
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p το ποσοστό των ορθών απαντήσεων στο τεστ,  

q το ποσοστό των λανθασµένων απαντήσεων ανά ερώτηση,  

pq το γινόµενο των προηγούµενων και  

Σpq το άθροισµα των γινοµένων. 

 

Από τη χρήση του παραπάνω τύπου για το σύνολο των µαθητών προέκυψε, για 

µεν το άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης, r = 0,59688≈0,60, για δε το 

µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης, r = 0,6214 που θεωρούνται 

ικανοποιητικές τιµές σύµφωνα µε τον Kehoe (1995), όταν το πλήθος των ερωτήσεων 

ενός τεστ είναι περιορισµένο, όπως στην παρούσα έρευνα, όπου κάθε τεστ 

περιελάµβανε 18 ερωτήσεις. Ο Kehoe αναφέρει χαρακτηριστικά: "όταν ο δείκτης 

των Κuder & Richardson παίρνει τιµή r = 0,5 κρίνεται ικανοποιητικός για τεστ 

πολλαπλής επιλογής µε 10 έως 15 ερωτήσεις ενώ για τεστ πολλαπλής επιλογής µε 

πάνω από 50 ερωτήσεις είναι ικανοποιητικός όταν r = 0,8 (Kehoe,1995:2). Επιπλέον, 

όπως αναφέρει ο Στεφανίδης (1996), οι Gronlund (1976) και Κασσωτάκης (1994) 

υποστηρίζουν ότι ο δείκτης αυτός απαιτεί οµοιογένεια των ερωτήσεων στα τεστ, 

δηλαδή ίδια µαθησιακά αποτελέσµατα ή απαιτεί σχεδόν ίδιο δείκτη δυσκολίας.  

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος – επανέλεγχος της αξιοπιστίας των δύο 

τεστ µε τη χρήση του βαθµού συσχέτισης, µε ενδιάµεσο διάστηµα επτά ηµερών 

µεταξύ των δύο ελέγχων. Χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης Pearson του οποίου η τιµή 

προσδιορίζει την αξιοπιστία επαναληπτικών µετρήσεων. Όπως φαίνεται στους 

παρακάτω πίνακες (4.11) και  (4.12), ο βαθµός συσχέτισης µεταξύ ελέγχου και 

επανελέγχου των δύο τεστ κρίνεται ικανοποιητικός (βαθµός συσχέτισης 0,626 για το 

άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης και 0,896 για το µεταγενέστερο τεστ 

µακρόχρονης διατήρησης), και στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 

0,01.  
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Πίνακας 4.11. Συσχέτιση για έλεγχο και επανέλεγχο αξιοπιστίας στο άµεσο τεστ 

    ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 
Συσχέτιση Pearson 1 ,626(**)

  Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) . ,000

   
N 83 83

 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Συσχέτιση Pearson ,626(**) 1

   
Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) ,000 .

   
N 83 83

**  Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο p< 0.01  (2-πλευρη). 
N=Αριθµός παρατηρήσεων 
 
 
 
 
Πίνακας 4.12. Συσχέτιση για έλεγχο και επανέλεγχο αξιοπιστίας στο µεταγενέστερο 

τεστ 

    ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 
Συσχέτιση Pearson 1 ,896(**)

  Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) . ,000

   
N 83 83

 
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Συσχέτιση Pearson ,896(**) 1

   
Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) ,000 .

   
N 83 83

**  Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο p< 0.01  (2-πλευρη). 
N=Αριθµός παρατηρήσεων 
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4.10    Κύρια έρευνα 

Η κύρια έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τρία σχολεία του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Η κατανοµή των µαθητών έγινε τυχαία (Barnes 

& Clawson, 1975) µε κλήρωση στις τρεις µεταχειρίσεις σε κάθε ένα από τα σχολεία. 

Οι διδάσκοντες µετέφεραν τις εξής οδηγίες, που αφορούσαν τη συµµετοχή των 

µαθητών στην έρευνα:  

α) ότι θα αποχωρούσαν από την έρευνα, εάν 1) δε συµµετείχαν στον έλεγχο της 

γνωστικής δοµής ή δεν έγραφαν το TEL ή 2) απουσίαζαν από την τάξη κατά 

την διάρκεια του µαθήµατος ή απουσίαζαν από την τάξη όταν διεξάγονταν τα 

δύο post- τεστ  

β) ότι δεν έπρεπε να αφήνουν αναπάντητες ερωτήσεις  

γ) ότι δεν έπρεπε να ξεπεράσουν τον προβλεπόµενο χρόνο για κάθε τεστ. 

Επιδιώχθηκε να καλλιεργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης στους µαθητές, εξήγησαν στους 

µαθητές τη χρησιµότητα της συµµετοχής τους στο πείραµα και τους ζήτησαν να 

δείξουν υπευθυνότητα σε όλες τις φάσεις του πειράµατος. Επειδή η διδακτέα ύλη 

του συγκεκριµένου κεφαλαίου έπρεπε να καλυφθεί στην προβλεπόµενη χρονική 

περίοδο, ζητήθηκε από τους µαθητές να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα. 

Επίσης, τους δηλώθηκε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των πειραµατικών διδασκαλιών θα 

άκουγαν διάλεξη µε χρήση πίνακα, χωρίς έλεγχο του προηγούµενου µαθήµατος και 

χωρίς επαναληπτικές εφαρµογές της θεωρίας. Οι διαδικασίες αυτές 

προγραµµατίστηκαν να γίνουν µετά το πέρας των διαλέξεων της συγκεκριµένης 

ενότητας. Οι µαθητές αποδέχθηκαν µε προθυµία τους όρους αλλά ζήτησαν να 

βλέπουν τα διορθωµένα τεστ και να σχολιάζονται οι απαντήσεις τους στον 

κατάλληλο χρόνο, κάτι που έγινε δεκτό, αφού δεν επηρέαζε την εξέλιξη της 

διαδικασίας.  

 Μετά από συνεννόηση µε τους τρεις διδάσκοντες προγραµµατίστηκε να 

ολοκληρωθεί η διδασκαλία του κεφαλαίου για τη "Ζήτηση των Αγαθών" σε πέντε 

σαρανταπεντάλεπτα µαθήµατα. 

Ο προοργανωτής κατασκευάστηκε για να χρησιµοποιηθεί ως εισαγωγικό 

υλικό πριν την παρουσίαση αυτής της ενότητας στις τάξεις. Όπως εξηγήθηκε στην 

ενότητα των εκπαιδευτικών εργαλείων, θεωρήθηκε απαραίτητο να δηµιουργηθεί 

ένας προοργανωτής για την έννοια της ζήτησης προσαρµοσµένος στη γνωστική 
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δοµή των µαθητών. Ο πραγµατικός οργανωτής περιέχονταν σε ένα φυλλάδιο του 

οποίου η εξωτερική εµφάνιση ήταν ακριβώς ίδια µε το φυλλάδιο του εικονικού 

οργανωτή, όπως ίδια ακριβώς ήταν και η εµφάνιση του κειµένου στα δύο φυλλάδια. 

Ο εικονικός και ο πραγµατικός οργανωτής διέφεραν όµως ουσιαστικά στον τρόπο 

παρουσίασης των εννοιών ώστε να επιτελέσει ο καθένας το δικό του σκοπό.  

Οι οµάδες των µαθητών εντάχτηκαν σε κάποια µεταχείριση, η µία οµάδα 

έλαβε έναν οργανωτή σε γραπτό κείµενο, η άλλη οµάδα άκουσε τον ίδιο οργανωτή  

από τους διδάσκοντες και η τρίτη που ήταν η οµάδα ελέγχου έλαβε τον εικονικό 

οργανωτή σε γραπτό κείµενο. Οι οργανωτές χρησιµοποιήθηκαν πριν από τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων και γι’ αυτό καλούνται προοργανωτές σε αντιδιαστολή 

µε τους µεταοργανωτές που χρησιµοποιούνται µετά τη διδασκαλία µιας ενότητας. 

Στο πείραµα οι µαθητές διδάχθηκαν, κατά το Φθινόπωρο του 2004,  τις 

έννοιες που περιέχονται στην ενότητα της "Ζήτησης των Αγαθών" του σχολικού 

εγχειριδίου, "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας", των Λιανού κ.ά. (2004). Αµέσως πριν 

την παρουσίαση της ενότητας της "Ζήτησης" από τους καθηγητές, το κατάλληλο 

φυλλάδιο µοιράστηκε σε κάθε µαθητή. Σε κάποιους µαθητές υποδείχθηκε είτε να 

διαβάσουν την οργανωτική εισαγωγή, και µόνον αυτή, για ένα διάστηµα έξι – επτά 

λεπτών (γραπτός οργανωτής ή εικονικός οργανωτής), ενώ άλλοι µαθητές σε άλλη 

αίθουσα (προφορικός οργανωτής) άκουσαν το περιεχόµενο του οργανωτή από το 

διδάσκοντα. Μετά συγκεντρώθηκαν τα φυλλάδια και ο διδάσκων παρουσίασε µέρος 

της ενότητας για τη "Ζήτηση" µε τη συνήθη διάλεξη. Αυτό επαναλήφθηκε και στα 

επόµενα µαθήµατα µέχρι την ολοκλήρωση της ενότητας. Στη συνέχεια, 

διενεργήθηκαν δύο διαφορετικά τεστ 18 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το κάθε 

ένα. Κάθε τεστ περιλάµβανε έξι ερωτήσεις αποµνηµόνευσης γνώσεων, έξι ερωτήσεις 

κατανόησης και έξι ερωτήσεις εφαρµογής των γνώσεων. Το άµεσο τεστ 

πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά το τέλος της διδακτικής ενότητας και αφού 

προαναγγέλθηκε στην τάξη την προηγούµενη µέρα. ∆εκατέσσερις εβδοµάδες 

αργότερα έγινε το µεταγενέστερο τεστ χωρίς προειδοποίηση.  

Οι µαθητές έγραψαν τα ονόµατα τους σε κάθε έντυπο που έλαβαν και 

ιδιαίτερα στο φυλλάδιο µε τους προοργανωτές. Η γραφή των ονοµάτων τους ήταν 

απαραίτητη, διότι η κάλυψη της διδακτέας ύλης ολοκληρώθηκε σε πέντε διδακτικές 

περιόδους και θα µπορούσαν έτσι οι µαθητές του γραπτού και του εικονικού 
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οργανωτή να ξαναδιαβάζουν το κείµενο του οργανωτή από το δικό τους έντυπο. Τα 

φυλλάδια συγκεντρώνονταν αµέσως µετά από κάθε διδασκαλία. Στους µαθητές 

όλων των µεταχειρίσεων ανακοινώθηκε ότι επιτρεπόταν να κρατούν σηµειώσεις εάν 

το έκριναν σκόπιµο, είτε πάνω στα φυλλάδια είτε στο τετράδιό τους, δηλαδή 

µπορούσαν να κάνουν ό,τι έκαναν συνήθως κατά τις παρακολουθήσεις των 

µαθηµάτων τους. 

Οι εµπειρίες των διδασκόντων από την πειραµατική διαδικασία γίνονταν 

γνωστές στον ερευνητή είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα σχολεία είτε µε 

τηλεφωνική επικοινωνία σε καθηµερινή βάση. ∆ιαπιστώθηκε ότι  όλοι ενήργησαν 

οµοιόµορφα και σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες που έλαβαν όσον αφορά τη 

διανοµή και εφαρµογή του τροποποιηµένου TEL, τις προοργανωτικές εισαγωγές, το 

άµεσο και το µεταγενέστερο τεστ.  

Όσον αφορά τη σχολική επίδοση, καθορίστηκε µε βάση τους προαγωγικούς 

βαθµούς της Β΄ Λυκείου, που προέκυψαν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε εννιά 

µαθήµατα και από τα τέσσερα ενδοσχολικά εξεταζόµενα µαθήµατα. 

Χρησιµοποιήθηκαν ως µια ανεξάρτητη µεταβλητή που δείχνει τη συνολική επίδοση 

του κάθε µαθητή. Επειδή οι βαθµοί των εννιά πανελληνίως εξεταζοµένων 

µαθηµάτων, ως ένας βαθµός πρόσβασης, µπορούσαν να επηρεάσουν προαιρετικά, 

εάν ήταν υψηλότεροι των βαθµών της Γ΄ τάξης, τη διαµόρφωση του τελικού βαθµού 

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, κρίνεται ότι η µεταβλητή αυτή ερµηνεύει 

σε µεγάλο βαθµό τη  γενική γνωστική ικανότητα των µαθητών. 

Κρίθηκε σκόπιµο για την ορθή ερµηνεία των αποτελεσµάτων οι µαθητές να 

χωρισθούν σε δύο κατηγορίες, χαµηλής και υψηλής σχολικής επίδοσης, σύµφωνα 

είτε µε τον προαγωγικό βαθµό της Β΄ τάξης είτε µε τις προγενέστερες οικονοµικές 

τους γνώσεις διότι υπήρχε υψηλός βαθµός συσχέτισης µεταξύ των προγενέστερων 

οικονοµικών γνώσεων των µαθητών και του βαθµού της Β΄ τάξης. Τελικά, 

επιλέχθηκε ο διαχωρισµός των µαθητών µε βάσει τη βαθµολογία που είχαν στη Β΄ 

τάξη. Ο συνήθης χαρακτηρισµός των µαθητών µε χαµηλούς βαθµούς είναι 

"αδύνατοι µαθητές" ενώ για τους αντίστοιχους µε υψηλούς βαθµούς είναι "καλοί 

µαθητές". Την ορολογία αυτή χρησιµοποιήσαµε και στην παρούσα έρευνα.   

Στη συνέχεια, µε βάση τους µέσους όρους για κάθε µία από τις δύο 

παραπάνω µεταβλητές, τα άτοµα κατατάσσονται: (α) στους καλούς µαθητές, µε 
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υψηλού βαθµού σχολική επίδοση στη συγκεκριµένη µεταβλητή, όταν έχουν βαθµό 

πάνω από το µέσο όρο και (β) στους αδύνατους µαθητές, µε χαµηλού βαθµού 

σχολική επίδοση, όταν έχουν βαθµό κάτω από το µέσο όρο. Η κατάταξη έγινε σε 

κλίµακα δύο σηµείων (1 χαµηλή επίδοση, 2 υψηλή επίδοση), ώστε να υπάρχει 

ικανός αριθµός µαθητών σε κάθε κατηγορία για τη στατιστική ανάλυση και να µην 

υπάρχει περιορισµένη διασπορά των τιµών που δε θα επέτρεπε την αντικειµενική 

αξιολόγηση του δείγµατος (Συγκολλίτου, 1997). 

 

4.11  Κωδικοποίηση δεδοµένων – διαστάσεις µεταβλητών 

Η κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των απαντήσεων των µαθητών έγινε 

ανάλογα µε το είδος των ερωτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η στατιστική τους 

επεξεργασία. Στη συνέχεια περιγράφεται η κωδικοποίηση των ερωτήσεων. 

 Στο τεστ αξιολόγησης της γνωστικής δοµής έπρεπε να απαντηθούν τρεις 

ερωτήσεις σύντοµης απάντησης, όπου κάθε µία σωστή απάντηση λάµβανε µία 

µονάδα. Άρα υπήρχαν τέσσερις κατηγορίες απαντήσεων των µαθητών δηλαδή η 

πρώτη 0, η δεύτερη 1, η τρίτη 2 και η τέταρτη 3. 

Στο τεστ κατανόησης του οργανωτή που διεξήχθη στην πιλοτική έρευνα οι 

µαθητές κατατάχτηκαν σε έξι βαθµίδες από µηδέν έως έξι (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), δηλαδή 

µία µονάδα για κάθε σωστή απάντηση.  

Το τροποποιηµένο τεστ ελέγχου των προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων 

(TEL), περιελάµβανε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κάθε σωστή απάντηση 

λάµβανε µία µονάδα. Έτσι, οι βαθµοί κυµαίνονταν µεταξύ 0 και 25.  

Τέλος, στα τεστ της βραχυπρόθεσµης µάθησης (άµεσο) και της 

µακροπρόθεσµης διατήρησης (µεταγενέστερο) των οικονοµικών εννοιών, 

περιέχονταν 18 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο καθένα και κάθε σωστή 

απάντηση λάµβανε µία µονάδα ενώ η λανθασµένη απάντηση λάµβανε µηδέν. Έτσι, 

οι µαθητές µπορούσαν να βαθµολογηθούν µε βαθµούς από 0 έως και 18. Επειδή τα 

τεστ ήταν χωρισµένα σε τρεις οµάδες ερωτήσεων (γνώσης, κατανόησης και 

εφαρµογής), οι βαθµοί για κάθε γνωστικό επίπεδο µπορούσαν να είναι από 0 έως 6 

ανάλογα µε τον αριθµό των σωστών και των λανθασµένων απαντήσεων. 
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4.12  Σύνοψη – συµπεράσµατα  

        Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται ο σχεδιασµός της έρευνας, τα διδακτικά 

υλικά του πειράµατος, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, οι συµµετέχοντες στην 

έρευνα, ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων, οι µεταβλητές και η στατιστική ανάλυση 

που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. Ειδικότερα, περιγράφονται το ερωτηµατολόγιο 

αξιολόγησης γνωστικής δοµής, το τεστ κατανόησης του οργανωτή για τη ζήτηση, το 

τεστ οικονοµικών γνώσεων (Test of Economic Literacy, TEL) και οι προοργανωτές. 

Περιγράφονται, τέλος, τα κριτήρια µέτρησης της έρευνας (άµεσο τεστ βραχύχρονης 

µάθησης και µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης). Έγινε επίσης, 

περιγραφή του σχεδιασµού της πιλοτικής και της κύριας έρευνας. Οι παραπάνω 

µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν σύµφωνες µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να ερευνηθεί εάν οι επιδόσεις των µαθητών 

επηρεάστηκαν µετά την εφαρµογή της στρατηγικής διδασκαλίας µε προοργανωτές, 

είτε γραπτούς είτε προφορικούς. Τα διδακτικά στοιχεία της προοργανωτικής 

στρατηγικής περιλάµβαναν την παρουσίαση ενός ειδικά κατασκευασµένου 

εισαγωγικού κειµένου µε όλα τα χαρακτηριστικά ενός προοργανωτή πριν από τη 

διδασκαλία της ενότητας της "Ζήτησης των Αγαθών" και ήταν η µοναδική 

µεταβλητή διδακτικής στρατηγικής. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της χρήσης 

ενός προοργανωτή, που δόθηκε στους µαθητές είτε µε γραπτή µορφή είτε προφορικά 

από το διδάσκοντα πριν την παρουσίαση της ύλης που επρόκειτο να διδαχθεί, τόσο 

στο επίπεδο της βραχύχρονης µάθησης και µεταφοράς των οικονοµικών εννοιών όσο 

και στο επίπεδο της µακρόχρονης διατήρησης των όσων διδάχθηκαν. Έγινε 

σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου που έλαβε έναν ειδικά κατασκευασµένο εικονικό 

προοργανωτή χωρίς τα χαρακτηριστικά του πραγµατικού οργανωτή αλλά όπως 

προβλέπει η θεωρία του Ausubel.  

Τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας έδειξαν ότι δεν υπήρχε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων, όσον αφορά το επίπεδο των οικονοµικών 

τους γνώσεων. Ο έλεγχος του t-test έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των µεταχειρίσεων γραπτού – εικονικού (p = 0,018) και 

προφορικού – εικονικού (p = 0,03) προοργανωτή. Εποµένως ο οργανωτής που 

χρησιµοποιήθηκε κρίθηκε κατάλληλος. Έγινε έλεγχος της εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των ερωτήσεων των δύο post-test του πειράµατος και κρίθηκαν 
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κατάλληλες (εκτός από τρεις), επειδή φάνηκε η επίδραση του προοργανωτή στις 

επιδόσεις των µαθητών. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας µε τη 

χρήση του δείκτη εσωτερικής συνέπειας KR 20 (r = 0,59688 στο άµεσο τεστ και r = 

0,6214 στο µεταγενέστερο τεστ ) και µε το βαθµό συσχέτισης (δείκτης Pearson) 

µεταξύ ελέγχου και επανελέγχου των τεστ που κρίθηκαν ικανοποιητικοί (βαθµός 

συσχέτισης 0,626 για το άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης και 0,896 για το 

µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης) και στατιστικά σηµαντικός σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 0,01. Εποµένως, υπήρχε αξιοπιστία στον έλεγχο και 

επανέλεγχο των τεστ. 
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                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 
 

     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
Στην παρούσα ενότητα, εκτίθενται τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης 

των δεδοµένων σχετικά µε τη διερεύνηση της επίδρασης των προοργανωτών όταν 

χρησιµοποιούνται κατά τη διδασκαλία στην τάξη. 

  

5.1   Oι υποθέσεις 

        Οι υποθέσεις της έρευνάς µας µε τη µορφή της εναλλακτικής υπόθεσης είναι οι 

παρακάτω τέσσερις. Επιπλέον αναφέρουµε ότι αναπτύσσονται και ειδικότερες 

υποθέσεις προκειµένου να διαπιστώσουµε ποιες είναι οι υποοµάδες των µαθητών και 

των ερωτήσεων που παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Πιο 

συγκεκριµένα:  

 

5.1.1 Υπόθεση Υ1: Η επίδραση του γραπτού και του προφορικού προοργανωτή 

στην επίδοση των µαθητών στη βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών, 

είναι µεγαλύτερη απ’ αυτή του εικονικού προοργανωτή. 

 

        Ο αριθµός των παρατηρήσεων, οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και τα 

τυπικά σφάλµατα που αναφέρονται στην επίδοση των µαθητών κατά το άµεσο τεστ 

εµφανίζονται στον Πίνακα 5.1. Επειδή οι 18 ερωτήσεις του τεστ είναι 

κατανεµηµένες, σύµφωνα µε την ταξινοµία του Bloom, στα τρία νοητικά επίπεδα 

(γνώση, κατανόηση, εφαρµογή), στον πίνακα εµφανίζονται οι επιδόσεις των 

µαθητών σε κάθε υποοµάδα ερωτήσεων ξεχωριστά  και στο σύνολο του τεστ. Τα 

πειραµατικά δεδοµένα προέκυψαν, τελικά, από ενενήντα εννέα (99) µαθητές του 

γραπτού προοργανωτή, εβδοµήντα τρεις (73) του προφορικού και εξήντα επτά (67) 

µαθητές του εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου).  
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       Ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και το τυπικό σφάλµα ήταν αντίστοιχα Μ.Ο. 

= 4,3975, Τ.Α. = 1,11754, Τ.Σ. = 0,07229 για τη γνώση, Μ.Ο.= 3,8075,  Τ.Α. = 

1,12859, Τ.Σ. = 0,07300 για την κατανόηση, Μ.Ο. = 3,2678, Τ.Α. = 1,15384, Τ.Σ. = 

0,07464 για την εφαρµογή και για τη συνολική επίδοση Μ.Ο =11,4728, Τ.Α. = 

3,06757, Τ.Σ. = 0,19842. 

 

 
Πίνακας 5.1.  Περιγραφικά στατιστικά της επίδοσης στη βραχύχρονη µάθηση των 

οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ) 
 

   Μεταχειρίσεις  N 
Μέσος 
Όρος.

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλµα

         
Γνώση Οµάδα γραπτού 99 4,6465 1,04308 ,10483 

  Οµάδα προφορικού 73 4,2603 1,14294 ,13377 

  Οµάδα ελέγχου 67 4,1791 1,14051 ,13934 

  Σύνολο 239 4,3975 1,11754 ,07229 

Κατανόηση Οµάδα γραπτού 99 4,0404 1,01940 ,10245 

  Οµάδα προφορικού 73 3,7397 1,15503 ,13519 

  Οµάδα ελέγχου 67 3,5373 1,19758 ,14631 

  Σύνολο 239 3,8075 1,12859 ,07300 

Εφαρµογή Οµάδα γραπτού 99 3,5354 1,12770 ,11334 

  Οµάδα προφορικού 73 3,0959 1,15668 ,13538 

  Οµάδα ελέγχου 67 3,0597 1,12655 ,13763 

  Σύνολο 239 3,2678 1,15384 ,07464 

Συνολική επίδοση α Οµάδα γραπτού 99 12,2222 2,75739 ,27713 

  Οµάδα προφορικού 73 11,0959 3,12323 ,36555 

  Οµάδα ελέγχου 67 10,7761 3,24187 ,39606 

  Σύνολο 239 11,4728 3,06757 ,19842 

Ν = Αριθµός παρατηρήσεων 
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
 
 

Με το Levene F test ελέγχθηκε η οµοιογένεια των διακυµάνσεων µεταξύ των 

µεταχειρίσεων του γραπτού, του προφορικού και του εικονικού προοργανωτή 
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(οµάδα ελέγχου) και διαπιστώθηκε, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.2, ότι υπάρχει 

οµοιογένεια των διακυµάνσεων αφού η σηµαντικότητα είναι µεγαλύτερη του 0.05. 

 

Πίνακας 5.2.  Έλεγχος οµοιογένειας των διακυµάνσεων των µεταχειρίσεων του 
γραπτού, του προφορικού και του εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) 

 
Levene

Statistic Β.Ε.1 Β.Ε.2 Σηµαντικότητα  
Γνώση           ,283 2 236 ,754 

Κατανόηση         2,857 2 236 ,059 

Εφαρµογή           ,110 2 236 ,896 

Συνολική επίδοση α          1,632 2 236 ,198 

α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
Στατιστικά σηµαντικό για p<0,05 
 

     

Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζεται η ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα 

τόσο στη συνολική επίδοση των µαθητών στη βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών 

εννοιών (άµεσο τεστ) όσο και στην επίδοση στις επιµέρους ενότητες του τεστ που 

αντιστοιχούν στα τρία πρώτα νοητικά επίπεδα του Bloom (γνώση, κατανόηση, 

εφαρµογή). Από τον Πίνακα 5.3 διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p<0,05) µεταξύ των τριών µεταχειρίσεων σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή 

στην επίδοση στο σύνολο των ερωτήσεων του τεστ, στην επίδοση στις ερωτήσεις 

αποµνηµόνευσης της γνώσης και σ’ αυτές της µεταφοράς της γνώσης δηλαδή στην 

κατανόηση και την εφαρµογή. Ειδικότερα η ανάλυση διακύµανσης κατά ένα 

παράγοντα φανέρωσε στατιστικά σηµαντικές διαφορές της επίδοσης των µαθητών 

στη γνώση (p = 0,013), την κατανόηση (p = 0,015), την εφαρµογή (p = 0,01) και τη 

συνολική επίδοση (p = 0,005). 
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Πίνακας 5.3. Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) για τη βραχύχρονη µάθηση των 
οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ) 

 

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε.

Μέσο 
τετράγωνο   F 

Σηµαντι 
κότητα 

Γνώση Μεταξύ των οµάδων 10,707 2 5,353 4,409 ,013*

 Εντός των οµάδων 286,532 236 1,214  

 Σύνολο 297,238 238   

Κατανόηση Μεταξύ των οµάδων 10,597 2 5,298 4,274 ,015*

 Εντός των οµάδων 292,550 236 1,240  

 Σύνολο 303,146 238   

Εφαρµογή Μεταξύ των οµάδων 12,146 2 6,073 4,703 ,010*

 Εντός των οµάδων 304,716 236 1,291  

 Σύνολο 316,862 238   

Συν. επίδοσηα Μεταξύ των οµάδων 98,492 2 49,246 5,428 ,005*

 Εντός των οµάδων 2141,082 236 9,072  

 Σύνολο 2239,573 238   
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
        

 

Η post hoc ανάλυση κατά Dunnett (δίπλευρη) που παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 5.4α, έγινε για να ελεγχθεί η σηµαντικότητα της επίδοσης των µαθητών στη 

βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ), τόσο στις επιµέρους 

υποοµάδες ερωτήσεων (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή) όσο και στο σύνολο των 

ερωτήσεων του τεστ, µεταξύ των οµάδων του γραπτού και προφορικού 

προοργανωτή ως προς την οµάδα ελέγχου που διδάχθηκε µε εικονικό προοργανωτή. 

        Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίζονται µεταξύ της µεταχείρισης του 

γραπτού προοργανωτή και της οµάδας ελέγχου τόσο στη συνολική επίδοση στο 

άµεσο τεστ (p = 0,005), όσο και στις επιδόσεις στις επιµέρους υποοµάδες 

ερωτήσεων (Γνώση: p = 0,015, Κατανόηση: p = 0,009 και Εφαρµογή: p = 0,016). 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της µεταχείρισης του προφορικού 

προοργανωτή και της οµάδας ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν ούτε στη συνολική 
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επίδοση στο σύνολο του τεστ (p = 0,748), ούτε στις επιδόσεις στις επιµέρους 

υποοµάδες ερωτήσεων (Γνώση: p = 0,867,  Κατανόηση: p = 0,447,  Εφαρµογή: p = 

0,973). 

 

Πίνακας 5.4α. ∆ίπλευρη Post hoc ανάλυση κατά Dunnett για τον προσδιορισµό 
µεταξύ ποιων µεταχειρίσεων παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές κατά 

τον έλεγχο της επίδοσης στη βραχύχρονη µάθηση  (άµεσο τεστ) 
 
 
 
 

(I) Είδος  
Προοργανωτή

(J) Είδος  
Προοργανωτή

Μέση 
διαφορά 

 (I-J) 
Τυπικό  
σφάλµα 

Σηµαντι
κότητα  

γραπτός εικονικός ,4674(*) ,17431 ,015 Γνώση 

προφορικός εικονικός ,0812 ,18642 ,867 

γραπτός εικονικός ,5031(*) ,17613 ,009 Κατανόηση 

 προφορικός εικονικός ,2024 ,18837 ,447 

γραπτός εικονικός ,4757(*) ,17976 ,016 Εφαρµογή 

 προφορικός εικονικός ,0362 ,19225 ,973 

γραπτός εικονικός 1,4461(*) ,47650 ,005 Συν. επίδοσηα 

 προφορικός εικονικός ,3198 ,50960 ,748 

   *  Η µέση διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05. 
Το  Dunnett t-test χρησιµοποιεί την οµάδα του εικονικού προοργανωτή ως οµάδα 
ελέγχου και συγκρίνει τις άλλες οµάδες  έναντι αυτής. 
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
  

                                    
Με την post hoc ανάλυση κατά Duncan, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 

5.4β, επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα της αναλύσεως κατά Dunnett. ∆ηλαδή: Σε 

ολόκληρο το τεστ αλλά και στις υποοµάδες των ερωτήσεων (γνώση, κατανόηση, 

εφαρµογή), ο προφορικός και ο εικονικός προοργανωτής αποτελούν µία οµάδα 

(αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

αντίστοιχων µέσων), ενώ ο γραπτός προοργανωτής αποτελεί από µόνος του µία 

οµάδα, υπονοώντας ότι διαφέρει στατιστικά σηµαντικά από την κοινή οµάδα του 

εικονικού και του προφορικού προοργανωτή. 
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Πίνακας 5.4β. Post hoc ανάλυση κατά Duncan για τον προσδιορισµό µεταξύ ποιων 
µεταχειρίσεων παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές κατά τον έλεγχο της 

επίδοσης στη βραχύχρονη µάθηση  (άµεσο τεστ)  

Οµαδοποίηση για p<0,05  
 
Προοργανωτής 
ανά µεταχείριση  

 
Ν 1 2 

εικονικός 67 4,1791  
προφορικός 73 4,2603  

Γνώση 
 
 γραπτός 99  4,6465 
 

 σηµαντικότητα   ,647 1,000 

εικονικός 67 3,5373  
προφορικός 73 3,7397 3,7397 
γραπτός 99  4,0404 

Κατανόηση 
 
 
 
 σηµαντικότητα  ,259 ,094 

εικονικός 67 3,0597  
προφορικός 73 3,0959  
γραπτός 99  3,5354 

Εφαρµογή 
 
 
 
 σηµαντικότητα  ,843 1,000 

εικονικός 67 10,7761  
προφορικός 73 11,0959  
γραπτός 99  12,2222 

Συν. επίδοσηα 

 

 

 

 σηµαντικότητα  ,509 1,000 
Η οµαδοποίηση σε υποκατηγορίες έγινε βάσει του p.  
Ο αρµονικός µέσος του δείγµατος είναι 77,469.  
Ν = Αριθµός παρατηρήσεων.  
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
 
 

 

Από την προηγούµενη στατιστική ανάλυση συνοπτικά προκύπτουν τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα: 

 
• Η επίδραση της µεταχείρισης του γραπτού προοργανωτή στη συνολική 

επίδοση (M.O.:12,2) των µαθητών στο άµεσο τεστ είναι στατιστικά 

σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε την επίδραση της µεταχείρισης του 

προφορικού (M.O.:11,09) και του εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) 

(M.O.:10,77). Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει και για τις επιδόσεις των 

µαθητών στις ερωτήσεις των επιµέρους υποοµάδων του τεστ δηλαδή της 
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αποµνηµόνευσης (γνώση) και της µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, 

εφαρµογή).  

 

• Η επίδραση της µεταχείρισης του προφορικού προοργανωτή δεν έδειξε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των µαθητών σε σχέση µε 

τον εικονικό προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) τόσο στη συνολική επίδοση στο 

άµεσο τεστ όσο και στην επίδοση στις επιµέρους υποοµάδες ερωτήσεων, 

δηλαδή της αποµνηµόνευσης (γνώση) και της µεταφοράς των γνώσεων 

(κατανόηση, εφαρµογή). Ωστόσο υπερέχει ελαφρά σε σχέση µε τον εικονικό 

προοργανωτή (οµάδα ελέγχου). 

 

        Εποµένως, η αρχική υπόθεση, ότι η επίδραση της µεταχείρισης του γραπτού και 

του προφορικού προοργανωτή στην επίδοση των µαθητών είναι µεγαλύτερη σε 

σχέση µε τη µεταχείριση του εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) στη 

βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών κατά το άµεσο τεστ, ισχύει µόνο 

στην περίπτωση του γραπτού  προοργανωτή.   

 

5.1.2 Υπόθεση Υ1.1. Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής επιδρούν 

περισσότερο από τον εικονικό προοργανωτή, στην επίδοση των αδύνατων 

µαθητών στη βραχύχρονη µάθηση (άµεσο τεστ) των οικονοµικών εννοιών παρά 

σ’ αυτήν  των καλών µαθητών. 

  

Στην Υπόθεση Υ1 εντάξαµε την ειδικότερη Υπόθεση Υ 1.1 που ερευνά τις 

επιδόσεις των υποοµάδων των µαθητών που έλαβαν µέρος στην έρευνα. 

Για να διαπιστωθεί ποια κατηγορία µαθητών διευκολύνθηκε περισσότερο από 

τους προοργανωτές, κατατάξαµε τους µαθητές σε δύο κατηγορίες στους καλούς και 

στους αδύνατους. Στην πρώτη κατηγορία, στους καλούς (υψηλής σχολικής 

επίδοσης), τοποθετήθηκαν οι µαθητές µε βαθµό προαγωγής της Β΄ τάξης άνω του 

µέσου όρου. Στη δεύτερη κατηγορία, στους αδύνατους (χαµηλής σχολικής 

επίδοσης), τοποθετήθηκαν οι µαθητές µε βαθµό προαγωγής της Β΄ τάξης  κάτω του 

µέσου όρου. Ο διαχωρισµός αυτός έγινε για να ερευνηθεί αν κάποια από τις 

υποοµάδες των µαθητών ωφελήθηκε από τη χρήση των προοργανωτών κατά τη 
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βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών. Ο ίδιος διαχωρισµός γίνεται και µε 

την επίδοση στο TEL όπου µετρήθηκαν οι προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις. Οι 

δύο ανεξάρτητες µεταβλητές – βαθµός της Β΄ τάξης και οι προγενέστερες 

οικονοµικές γνώσεις – µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά λόγω της υψηλής 

συσχέτισης που υπάρχει µεταξύ των δύο µεταβλητών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

5.5 και είναι 0,933.  

 
 
 

Πίνακας 5.5. Συντελεστές συσχέτισης του βαθµού της Β΄ τάξης και των  
προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων (TEL25) 

   Βαθµός Β΄ τάξης TEL 25 
Συσχέτιση Pearson  1 ,933(**) 
 
Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) 
 

. ,000 

 Βαθµός Β΄ τάξης 

N 239 239 
 
Συσχέτιση Pearson  

 
,933(**) 

 
1 

 
Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) 

,000 . 

 
TEL25 

 
N 239 239 

**Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.01 (∆ίπλευρη). 
Ν= Αριθµός παρατηρήσεων 
 
 
 

Με το Levene F test ελέγχθηκε η οµοιογένεια των διακυµάνσεων µεταξύ των 

υποοµάδων των µαθητών (καλών και αδύνατων) και διαπιστώθηκε (Πίνακας 5.6α 

και 5.6β) ότι υπάρχει οµοιογένεια των διακυµάνσεων αφού η σηµαντικότητα είναι 

µεγαλύτερη του 0.05.  
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Πίνακας 5.6α.  Έλεγχος  οµοιογένειας  των  διακυµάνσεων  µε  τους καλούς  
µαθητές    (άµεσο τεστ) 

 
Levene 
Statistic Β.Ε.1 Β.Ε.2 Σηµαντικότητα 

Γνώση ,596 2 114 ,553 

Κατανόηση ,154 2 114 ,857 

Εφαρµογή ,141 2 114 ,868 

Συνολική επίδοσηα ,081 2 114 ,922 

α Η Συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
* Στατιστικά σηµαντικό (p>0,05) 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
 

 

Πίνακας 5.6β. Έλεγχος οµοιογένειας των διακυµάνσεων µε τους αδύνατους µαθητές  
(άµεσο τεστ)    

 
Levene 
Statistic Β.Ε.1 Β.Ε.2 Σηµαντικότητα

Γνώση ,715 2 119 ,491 

Κατανόηση ,426 2 119 ,654 

Εφαρµογή 1,533 2 119 ,220 

Συνολική επίδοσηα ,800 2 119 ,452 

α Η Συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
* Στατιστικά σηµαντικό (p>0,05) 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
 

 

Στον Πίνακα 5.7α παρουσιάζεται η ανάλυση διακύµανσης κατά ένα 

παράγοντα στην επίδοση στη βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών (άµεσο 

τεστ) τόσο στο σύνολο των ερωτήσεων όσο και στις υποοµάδες ερωτήσεων (γνώση, 

κατανόηση, εφαρµογή) των καλών µαθητών (υψηλής σχολικής επίδοσης). 

∆ιαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις 

µεταξύ των µεταχειρίσεων µε τους προοργανωτές και της οµάδας ελέγχου. 
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Εποµένως, δεν επηρέασαν διαφορετικά ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής 

σε σχέση µε  τον εικονικό (οµάδα ελέγχου), τους καλούς µαθητές στο άµεσο τεστ. 

 

Πίνακας 5.7α. Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) για τη βραχύχρονη µάθηση των 
οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ)  από τους καλούς µαθητές  

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε. 

Μέσο   
τετράγωνο 

 
F 

Σηµαντι
κότητα 

Γνώση Μεταξύ των οµάδων 1,752 2 ,876 1,625 ,202 
 Εντός των οµάδων 61,479 114 ,539   
 Σύνολο 63,231 116    
 
Κατανόηση 

 
Μεταξύ των οµάδων 

 
,532 

 
2 

 
,266 

 
,284 

 
,753 

 Εντός των οµάδων 106,699 114 ,936   
 Σύνολο 107,231 116    
 
Εφαρµογή 

 
Μεταξύ των οµάδων 

 
1,490 

 
2 

 
,745 

 
,608 

 
,546 

 Εντός των οµάδων 139,655 114 1,225   
 Σύνολο 141,145 116    
 
Συν.Επίδοσηα

 
Μεταξύ των οµάδων 

 
10,260 

 
2 

 
5,130 

 
,884 

 
,416 

 Εντός των οµάδων 661,655 114 5,804   
 Σύνολο 671,915 116    

α Η Συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα επίπεδα 
της Γνώσης, της Κατανόησης και της  Εφαρµογής 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* τατιστικά σηµαντικό (p<0,05)  Σ   

 
Αντίθετα, στους αδύνατους µαθητές (χαµηλής σχολικής επίδοσης), όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 5.7β, υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p<0,05) 

µεταξύ των  µεταχειρίσεων µε γραπτό, προφορικό και εικονικό (οµάδα ελέγχου) 

προοργανωτή σε όλες τις περιπτώσεις. ∆ηλαδή για τους αδύνατους µαθητές 

(χαµηλής σχολικής επίδοσης) των µεταχειρίσεων µε τους προοργανωτές σε σχέση µε 

τους αδύνατους µαθητές της οµάδας ελέγχου βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στις επιδόσεις τόσο στο σύνολο των ερωτήσεων του τεστ όσο και στις 

υποοµάδες των ερωτήσεων δηλαδή της αποµνηµόνευσης (γνώση) και της µεταφοράς 

των γνώσεων (κατανόηση, εφαρµογή) στη βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών 

εννοιών (άµεσο τεστ).  
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Πίνακας 5.7β. Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) για τη βραχύχρονη µάθηση των 
οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ)  από τους αδύνατους µαθητές   

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε 

Μέσο 
τετράγωνο F 

Σηµαντι
κότητα 

Γνώση Μεταξύ των οµάδων 6,888 2 3,444 4,713 ,011 
 Εντός των οµάδων 86,956 119 ,731   
 Σύνολο 93,844 121    
 
Κατανόηση 

 
Μεταξύ των οµάδων 

 
11,339 

 
2 

 
5,670 

 
9,562 

 
,000* 

 Εντός των οµάδων 70,562 119 ,593   
 Σύνολο 81,902 121    
 
Εφαρµογή 

 
Μεταξύ των οµάδων 

 
9,855 

 
2 

 
4,927 

 
8,378 

 
,000* 

 Εντός των οµάδων 69,990 119 ,588   
 Σύνολο 79,844 121    
 
Συν.επίδοσηα

 
Μεταξύ των οµάδων 

 
81,484 

 
2 

 
40,742 

 
10,960 

 
,000* 

 Εντός των οµάδων 442,352 119 3,717    
 Σύνολο 523,836 121     

 
α Η Συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της  Εφαρµογής 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
 
 
        Τα ευρήµατα αυτά για τους αδύνατους µαθητές οδηγούν σε περαιτέρω 

ανάλυση.  Με την post hoc ανάλυση κατά Dunnett (δίπλευρη) που παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 5.8α ελέγχθηκε η σηµαντικότητα της επίδοσης των αδύνατων µαθητών 

στη βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ), τόσο στις 

επιµέρους υποοµάδες των ερωτήσεων δηλαδή της αποµνηµόνευσης (γνώση) και της 

µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, εφαρµογή) όσο και στο σύνολο των 

ερωτήσεων του τεστ, µεταξύ των οµάδων των µαθητών που δέχθηκαν είτε γραπτό 

είτε προφορικό προοργανωτή ως προς την οµάδα ελέγχου που δέχθηκε εικονικό 

προοργανωτή πριν τη διδασκαλία. 

        Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίζονται µεταξύ της µεταχείρισης του 

γραπτού προοργανωτή και της οµάδας ελέγχου τόσο στην επίδοση στο σύνολο του 

τεστ (p = 0,000), όσο και στις επιδόσεις στις υποοµάδες των ερωτήσεων των 
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συγκεκριµένων νοητικών επιπέδων (Γνώση: p = 0,010, Κατανόηση: p = 0,000, 

Εφαρµογή: p = 0,001) του άµεσου τεστ. 

       Και πάλι στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της µεταχείρισης του 

προφορικού προοργανωτή και της οµάδας ελέγχου δεν παρατηρήθηκαν στην 

επίδοση στο σύνολο του τεστ (p = 0,485),  ούτε στις επιδόσεις στις υποοµάδες των 

ερωτήσεων στα συγκεκριµένα νοητικά επίπεδα (Γνώση: p = 0,788,  Κατανόηση: p = 

0,152,  Εφαρµογή: p = 0,970). 

 
 
Πίνακας 5.8α. ∆ίπλευρη post hoc ανάλυση κατά Dunnett για τον προσδιορισµό 

µεταξύ ποιων µεταχειρίσεων παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές κατά 
τον έλεγχο της επίδοσης των αδύνατων µαθητών στο τεστ βραχύχρονης µάθησης  

(άµεσο) 

 
 
 
 
 

(I) Είδος 
Προοργανωτή 

(J) Είδος 
Προοργανωτή 

Μέση 
διαφορά  

(I-J) 
Τυπικό 
σφάλµα 

Σηµαντι
κότητα 

γραπτός εικονικός ,5375(*) ,19000 ,010        Γνώση 

 

 
προφορικός εικονικός ,1128 ,19903 ,788 

γραπτός εικονικός ,7363(*) ,17116 ,000 Κατανόηση 

 

 
προφορικός εικονικός ,3084 ,17929 ,152 

γραπτός εικονικός ,6000(*) ,17046 ,001 Εφαρµογή 
 

 
προφορικός εικονικός ,0359 ,17856 ,970 

γραπτός εικονικός 1,8738(*) ,42854 ,000 Συν. επίδοσηα

 προφορικός εικονικός ,4571 ,44891 ,485 

* Η µέση διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05. 
Το Dunnett t-test χρησιµοποιεί την οµάδα του εικονικού προοργανωτή ως οµάδα 
ελέγχου και συγκρίνει τις άλλες οµάδες έναντι αυτής. 
α Η Συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
 
 

 Στην post hoc ανάλυση κατά Duncan, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.8β, 

επιβεβαιώνονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση κατά Dunnett. 

∆ηλαδή, στο σύνολο του τεστ αλλά και στις υποοµάδες του, σε κάθε νοητικό 
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επίπεδο (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή), µόνο η µεταχείριση του γραπτού 

προοργανωτή διαφέρει στατιστικά σηµαντικά από την κοινή οµάδα του εικονικού 

και του προφορικού προοργανωτή. 

 
 

 
Πίνακας 5.8β. Post hoc ανάλυση κατά Duncan για τον προσδιορισµό µεταξύ ποιων 
µεταχειρίσεων παρουσιάζονται  στατιστικά σηµαντικές διαφορές κατά τον έλεγχο 
της επίδοσης των αδύνατων µαθητών  στο τεστ βραχύχρονης µάθησης (άµεσο) 

Οµαδοποίηση για p<0,05 
 

 
 Προοργανωτής 
 ανά µεταχείριση 

 
Ν 1 2 

εικονικός 35 3,4000  

προφορικός 39 3,5128  

γραπτός 48  3,9375 

Γνώση 
 
 
 
 σηµαντικότητα  ,556 1,000 

εικονικός 35 2,7429  

προφορικός 39 3,0513  

γραπτός 48  3,4792 

Κατανόηση 
 
 
 
 σηµαντικότητα  ,076 1,000 

εικονικός 35 2,4000  

προφορικός 39 2,4359  

γραπτός 48  3,0000 

Εφαρµογή 
 
 
 
 σηµαντικότητα  ,835 1,000 

εικονικός 35 8,5429  

προφορικός 39 9,0000  

γραπτός 48  10,4167 

Συν. Επίδοσηα 

 

 

 

 σηµαντικότητα  ,291 1,000 
α Η Συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
Η οµαδοποίηση σε υποκατηγορίες έγινε βάσει του p. 
Ο αρµονικός µέσος του δείγµατος είναι 77,469. 

 Ν = Αριθµός παρατηρήσεων.  
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       Η στατιστική ανάλυση της παρούσας υπόθεσης έδωσε συνοπτικά τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα: 
 

• Για τους αδύνατους µαθητές η επίδραση της µεταχείρισης του γραπτού 

προοργανωτή στη συνολική επίδοση στο άµεσο τεστ (M.O.:10,42) είναι 

στατιστικά σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε την επίδραση της 

µεταχείρισης του προφορικού (M.O.:9,00) και του εικονικού προοργανωτή 

(οµάδα ελέγχου) (M.O.:8,54). Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει και για τις 

επιδόσεις των µαθητών στις επιµέρους υποοµάδες ερωτήσεων δηλαδή της 

αποµνηµόνευσης (γνώση) και της µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, 

εφαρµογή).  

 

• Μόνο η επίδραση της µεταχείρισης του γραπτού προοργανωτή επέφερε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των αδύνατων µαθητών, σε 

σχέση µε τον εικονικό προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) τόσο στη συνολική 

επίδοση όσο και στην επίδοση στις επιµέρους υποοµάδες ερωτήσεων στο 

άµεσο τεστ, ενώ δεν υπήρξε επίδραση της µεταχείρισης του προφορικού 

προοργανωτή κατά το άµεσο τεστ. 

 

• Για τους καλούς µαθητές όλων των µεταχειρίσεων και της οµάδας ελέγχου 

δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις σε όλο το τεστ ή 

στα µέρη του στη βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών (άµεσο 

τεστ). 

 

        Εποµένως, η ειδικότερη υπόθεση, ότι η χρήση του γραπτού και του προφορικού 

προοργανωτή θα ενίσχυε τους αδύνατους µαθητές περισσότερο από τους καλούς στη 

βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ), ισχύει για την 

κατηγορία των αδύνατων µαθητών αλλά µόνο στην περίπτωση της µεταχείρισης του 

γραπτού  προοργανωτή σε σχέση πάντα µε τον εικονικό οργανωτή (οµάδα ελέγχου).
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5.1.3 Υπόθεση Υ2: Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής επιδρούν 

αποτελεσµατικότερα στην επίδοση των µαθητών στο τεστ µακρόχρονης 

διατήρησης των οικονοµικών εννοιών από τον εικονικό προοργανωτή. 

 

        Για να διαπιστωθεί η επίδραση των προοργανωτών στο τεστ µακρόχρονης 

διατήρησης των εννοιών γίνεται έλεγχος της σηµαντικότητας της επίδοσης των 

µαθητών µε τη χρήση του t-test ανάµεσα στις δύο δοκιµασίες (άµεση και 

µεταγενέστερη) που διενεργήθηκαν µε χρονική διαφορά 14 εβδοµάδων, στις 

µεταχειρίσεις  µε το γραπτό και τον προφορικό προοργανωτή τόσο για την επίδοση 

στο σύνολο των ερωτήσεων του τεστ όσο και για την επίδοση σε κάθε επιµέρους 

υποοµάδα ερωτήσεων δηλαδή στις ερωτήσεις αποµνηµόνευσης (γνώση) και της 

µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, εφαρµογή) ξεχωριστά, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 5.9. 

        Όπως και στην προηγούµενη υπόθεση διερευνήθηκε επιπλέον αν κάποια από 

τις υποοµάδες των µαθητών, σύµφωνα µε τη σχολική επίδοση (καλοί και αδύνατοι 

µαθητές), διατήρησε περισσότερο στη µνήµη, για περίοδο 14 εβδοµάδων, τις 

οικονοµικές έννοιες που διδάχθηκε. Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι οι 

αδύνατοι µαθητές ωφελούνται περισσότερο στο να διατηρήσουν τις γνώσεις ή τις 

πληροφορίες που µαθαίνουν νοηµατικά σε σχέση µε τους καλούς µαθητές (Mayer, 

1978β) όταν δέχονται προοργανωτές πριν από τη διδασκαλία του µαθήµατος. 

Από τον Πίνακα 5.9 διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p<0,05) στις µεταχειρίσεις µε γραπτό και προφορικό προοργανωτή τόσο 

στη συνολική επίδοση όσο και ξεχωριστά σε κάθε υποοµάδα ερωτήσεων δηλαδή 

στις ερωτήσεις της αποµνηµόνευσης (γνώση) και της µεταφοράς των γνώσεων 

(κατανόηση, εφαρµογή). Αυτό σηµαίνει ότι υπήρξε στατιστικά σηµαντική µείωση 

των επιδόσεων στο µεταγενέστερο τεστ ύστερα από 14 εβδοµάδες για το σύνολο των 

µαθητών. 
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Πίνακας 5.9. ∆ιαφορές µεταξύ άµεσου και µεταγενέστερου τεστ στις  µεταχειρίσεις 
µε γραπτό και προφορικό προοργανωτή (t  τεστ)  

 
Μεταχείριση  Γραπτού  Προοργανωτή 

  
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση t Β.Ε. 

Σηµαντικότητα 
 (δίπλευρη) 

Γνώση ,4848 ,78719 6,128 98 ,000* 

Κατανόηση  ,5253 ,69021 7,572 98 ,000* 

Εφαρµογή ,4141 ,71443 5,768 98 ,000* 

Συνολική επίδοσηα 1,3737 1,17444 11,638 98 ,000* 

                                            
                                          Μεταχείριση  Προφορικού  Προοργανωτή  
Γνώση ,4795 ,72858 5,623 72 ,000* 

Κατανόηση  ,6027 ,74049 6,955 72 ,000* 

Εφαρµογή ,4384 ,78149 4,793 72 ,000* 

Συνολική επίδοσηα 1,5205 1,16797 11,123 72 ,000* 

α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
 
 

Στον Πίνακα 5.10α γίνεται έλεγχος µε τη χρήση του t-test για να διαπιστωθεί 

εάν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην επίδοση των αδύνατων 

µαθητών είτε στο σύνολο του τεστ είτε σε κάποια συγκεκριµένη υποοµάδα 

ερωτήσεων (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή) κατά τη δοκιµασία µακρόχρονης 

διατήρησης στη µνήµη των οικονοµικών εννοιών (µεταγενέστερο τεστ), µεταξύ των 

µεταχειρίσεων του προφορικού και του γραπτού προοργανωτή. Από τα 

αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σ’ αυτήν την κατηγορία των µαθητών, 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ του άµεσου και του µεταγενέστερου τεστ. 

Συνεπώς, οι αδύνατοι µαθητές δε διατήρησαν στη µνήµη τους τις οικονοµικές 

έννοιες που έµαθαν ύστερα από 14 εβδοµάδες. 
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Πίνακας 5.10α. ∆ιαφορές µεταξύ άµεσου και µεταγενέστερου τεστ στις 
µεταχειρίσεις µε γραπτό και προφορικό προοργανωτή στους αδύνατους µαθητές  

(t τεστ) 
 

Οµάδα  Γραπτού  Προοργανωτή  

  
Μέσος 
 Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση t Β.Ε. 

Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) 

Γνώση ,4375 ,74108 4,090 47 ,000* 

Κατανόηση  ,6667 ,55862 8,268 47 ,000* 

Εφαρµογή ,5208 ,61849 5,834 47 ,000* 

Συν. Επίδοσηα 1,6250 ,89025 12,646 47 ,000* 

 
Οµάδα  Προφορικού  Προοργανωτή  

Γνώση ,5385 ,75555 4,451 38 ,000* 

Κατανόηση  ,7436 ,78532 5,913 38 ,000* 

Εφαρµογή ,5641 ,75376 4,674 38 ,000* 

Συν. Επίδοσηα 1,8462 1,15937 9,944 38 ,000* 

α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
 
 
 

Στον Πίνακα 5.10β παρουσιάζονται τα στοιχεία της οµάδας των καλών 

µαθητών. Τα αποτελέσµατα δε διαφοροποιήθηκαν από αυτά που διαπιστώθηκαν για 

τους αδύνατους µαθητές. ∆ηλαδή, υπάρχουν και σ’ αυτήν την κατηγορία των 

µαθητών, στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ του άµεσου και του 

µεταγενέστερου τεστ. Συνεπώς και οι καλοί µαθητές δεν ωφελήθηκαν από τους 

προοργανωτές όπως διαπιστώθηκε από το µεταγενέστερο τεστ όπου στις ερωτήσεις 

αποµνηµόνευσης των γνώσεων, σ’ αυτές της κατανόησης των όσων έµαθαν και στις 

ερωτήσεις εφαρµογής των εννοιών που διδάχθηκαν οι επιδόσεις τους έδειξαν ότι οι 

οικονοµικές έννοιες δε διατηρήθηκαν στη µνήµη τους ύστερα από 14 εβδοµάδες. 
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Πίνακας 5.10β. ∆ιαφορές µεταξύ άµεσου και µεταγενέστερου τεστ στις 
µεταχειρίσεις µε γραπτό και προφορικό προοργανωτή στους καλούς µαθητές (t τεστ) 
 

Οµάδα  Γραπτού  Προοργανωτή  

  
Μέσος  
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση t Β.Ε. 

Σηµαντικότητα 
(δίπλευρη) 

Γνώση ,5294 ,83314 4,538 50 ,000* 

Κατανόηση  ,3922 ,77662 3,606 50 ,001* 

Εφαρµογή ,3137 ,78715 2,846 50 ,006* 

Συν. Επίδοση α 1,1373 1,35676 5,986 50 ,000* 

 
Οµάδα  Προφορικού  Προοργανωτή  

Γνώση ,4118 ,70141 3,423 33 ,002* 

Κατανόηση  ,4412 ,66017 3,897 33 ,000* 

Εφαρµογή ,2941 ,79884 2,147 33 ,039* 

Συν. Επίδοση α 1,1471 1,07682 6,211 33 ,000* 

α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
 B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
       
      
Η στατιστική ανάλυση της παρούσας υπόθεσης έδωσε συνοπτικά τα ακόλουθα 

συµπεράσµατα: 

 

• Οι προοργανωτές δε διευκόλυναν στατιστικά σηµαντικά τους µαθητές να 

διατηρήσουν στη µνήµη τους τις οικονοµικές έννοιες που έµαθαν νοηµατικά 

πριν από δεκατέσσερις εβδοµάδες. Υπήρξε δηλαδή στατιστικά σηµαντική 

µείωση των επιδόσεων στο µεταγενέστερο τεστ για το σύνολο των µαθητών. 

 

• Οι προοργανωτές δε διευκόλυναν επίσης στατιστικά σηµαντικά τους 

αδύνατους µαθητές να διατηρήσουν στη µνήµη τους τις οικονοµικές έννοιες 

ύστερα από δεκατέσσερις εβδοµάδες, όπως µετρήθηκαν µε το µεταγενέστερο 

τεστ συνολικά αλλά και στις υποοµάδες των ερωτήσεων δηλαδή στις 
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ερωτήσεις αποµνηµόνευσης (γνώση) και της µεταφοράς των γνώσεων 

(κατανόηση, εφαρµογή). Το ίδιο διαπιστώθηκε και για τους καλούς µαθητές. 

 

Συνεπώς, η υπόθεση Υ2 που θέλει το γραπτό και τον προφορικό 

προοργανωτή να επιδρούν αποτελεσµατικότερα στην επίδοση των µαθητών στο τεστ 

µακρόχρονης διατήρησης των οικονοµικών εννοιών από τον εικονικό προοργανωτή, 

απορρίπτεται.  

 
 
           Κρίθηκε ακόµη ενδιαφέρον να διερευνηθεί περαιτέρω η ποσοστιαία µεταβολή 

της επίδοσης των µαθητών,  ώστε να διαπιστωθεί ποιος προοργανωτής βοήθησε τους 

µαθητές συγκριτικά περισσότερο να διατηρήσουν στη µνήµη τους τις οικονοµικές 

έννοιες που διδάχθηκαν πριν από 14 εβδοµάδες (µεταγενέστερο τεστ). Προέκυψε, 

έτσι, η παρακάτω ειδικότερη υπόθεση.  

 

 5.1.4 Υπόθεση Υ2.1. Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής διευκολύνει 

συγκριτικά περισσότερο από τον εικονικό προοργανωτή τους µαθητές να 

διατηρήσουν µακροπρόθεσµα τις οικονοµικές έννοιες.    

   

        Ο αριθµός των παρατηρήσεων, οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και τα 

τυπικά σφάλµατα που αναφέρονται στην ποσοστιαία µεταβολή της επίδοσης των 

µαθητών ανάµεσα στο άµεσο και το µεταγενέστερο τεστ εµφανίζονται στον Πίνακα 

5.11. Τα πειραµατικά δεδοµένα προέκυψαν, τελικά, από ενενήντα εννέα (99) 

µαθητές του γραπτού προοργανωτή, εβδοµήντα τρεις (73) του προφορικού και 

εξήντα επτά (67) µαθητές του εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου).  

         

Ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και το τυπικό σφάλµα ήταν αντίστοιχα  Μ.Ο.= -

0,1130, Τ.Α.= 0,17051, Τ.Σ.= 0,01103  για τις ερωτήσεις γνώσης,  Μ.Ο.= -0,1423, 

Τ.Α.= 0,19400,  Τ.Σ. = 0,01255 για τις ερωτήσεις κατανόησης, Μ.Ο.= -0,1428, Τ.Α 

= 0,24493, Τ.Σ.= 0,01584 για τις ερωτήσεις εφαρµογής και για την επίδοση στο 

σύνολο των ερωτήσεων του τεστ Μ.Ο.= -0,1409, Τ.Α.= 0,11328,  Τ.Σ. = 0,00733. 
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Πίνακας 5.11. Περιγραφικά στατιστικά στην ποσοστιαία µεταβολή των επιδόσεων 

µεταξύ άµεσου και µεταγενέστερου τεστ 

  Μεταχειρίσεις  N 
Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλµα 

        
Γνώση Οµάδα γραπτού 99 -,0951 ,17010 ,01710 

  Οµάδα προφορικού 73 -,1089 ,19088 ,02234 

  Οµάδα ελέγχου 67 -,1438 ,14375 ,01756 

  Σύνολο 239 -,1130 ,17051 ,01103 

 

Κατανόηση 

 

Οµάδα γραπτού 

 

99 

 

-,1231 

 

,17544 

 

,01763 

  Οµάδα προφορικού 73 -,1518 ,20829 ,02438 

  Οµάδα ελέγχου  67 -,1604 ,20418 ,02494 

  Σύνολο 239 -,1423 ,19400 ,01255 

 

Εφαρµογή 

 

Οµάδα γραπτού 

 

99 

 

-,0993 

 

,21626 

 

,02173 

  Οµάδα προφορικού 73 -,1575 ,27207 ,03184 

  Οµάδα ελέγχου  67 -,1910 ,24638 ,03010 

  Σύνολο 239 -,1428 ,24493 ,01584 

 

Συν. Επίδοσηα
 

Οµάδα γραπτού 

 

99 

 

-,1163 

 

,10286 

 

,01034 

  Οµάδα προφορικού 73 -,1484 ,12211 ,01429 

  Οµάδα ελέγχου  67 -,1692 ,11188 ,01367 

  Σύνολο 239 -,1409 ,11328 ,00733 
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
Ν = Αριθµός παρατηρήσεων 
 
 

 

Με το Levene F test ελέγχθηκε η οµοιογένεια των διακυµάνσεων µεταξύ των 

µεταχειρίσεων του γραπτού, του προφορικού και του εικονικού προοργανωτή 

(οµάδα ελέγχου) και διαπιστώθηκε, σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.12, ότι υπάρχει 

οµοιογένεια των διακυµάνσεων, αφού η σηµαντικότητα είναι µεγαλύτερη του 0.05. 
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Πίνακας 5.12. Έλεγχος οµοιογένειας των διακυµάνσεων των µεταχειρίσεων του 
γραπτού, προφορικού και εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) 

 
Levene 
Statistic Β.Ε.1 Β.Ε.2 Σηµαντικότητα 

Γνώση 1,737 2 236 ,178 

Κατανόηση ,761 2 236 ,469 

Εφαρµογή 3,504 2 236 ,068 

Συνολική επίδοσηα 1,044 2 236 ,354 

α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
 B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
 
 
 

       Στον Πίνακα 5.13 παρουσιάζεται η ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα 

για την ποσοστιαία µεταβολή των επιδόσεων των µαθητών των οµάδων του 

γραπτού, του προφορικού και του εικονικού προοργανωτή στο σύνολο των 

ερωτήσεων του µεταγενέστερου τεστ (µακρόχρονης διατήρησης) αλλά και στις 

υποοµάδες των ερωτήσεων δηλαδή στις ερωτήσεις της αποµνηµόνευσης (γνώση) και 

της µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, εφαρµογή). Στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές παρουσιάστηκαν µεταξύ των τριών µεταχειρίσεων στην περίπτωση της 

συνολικής επίδοσης (p = 0,010) και στην επίδοση των µαθητών στην ενότητα της 

εφαρµογής (p = 0,050).    
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Πίνακας 5.13. Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) για την ποσοστιαία  µεταβολή 
των επιδόσεων στο µεταγενέστερο τεστ 

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε 

Μέσο 
τετράγωνο F 

Σηµαντι 
κότητα 

Γνώση Μεταξύ των οµάδων ,096 2 ,048 1,667 ,191 

 Εντός των οµάδων 6,823 236 ,029   

 Σύνολο 6,919 238    

 

Κατανόηση 

 

Μεταξύ των οµάδων

 

,065 

 

2 

 

,033 

 

,867 

 

,422 

 Εντός των οµάδων 8,892 236 ,038   

 Σύνολο 8,957 238    

 

Εφαρµογή 

 

Μεταξύ των οµάδων

 

,359 

 

2 

 

,179 

 

3,043 

 

,049* 

 Εντός των οµάδων 13,919 236 ,059   

 Σύνολο 14,278 238    

 

Συν.επίδοσηα
 

Μεταξύ των οµάδων

 

,118 

 

2 

 

,059 

 

4,727 

 

,010* 

 Εντός των οµάδων 2,936 236 ,012   

 Σύνολο 3,054 238    
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
 
 
 
        Στην post hoc ανάλυση κατά Dunnett (Πίνακας 5.14α) και κατά Duncan 

(Πίνακας 5.14β) ελέγχθηκε η σηµαντικότητα της ποσοστιαίας µεταβολής της 

επίδοσης των µαθητών στο µεταγενέστερο τεστ (µακρόχρονη διατήρηση των 

οικονοµικών εννοιών), στις επιµέρους υποοµάδες των ερωτήσεων δηλαδή στις 

ερωτήσεις αποµνηµόνευσης (γνώση) και µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, 

εφαρµογή)  αλλά και στο σύνολο των ερωτήσεων του τεστ, µεταξύ των οµάδων του 

γραπτού και του προφορικού προοργανωτή ως προς την οµάδα ελέγχου που 

διδάχθηκε µε εικονικό προοργανωτή. Από τις παραπάνω post hoc αναλύσεις 

διαπιστώθηκαν τα εξής. Η µεταχείριση του γραπτού προοργανωτή διευκόλυνε 

περισσότερο τους µαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις αποµνηµόνευσης, στις 
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ερωτήσεις κατανόησης και στις ερωτήσεις εφαρµογής των οικονοµικών εννοιών που 

έµαθαν νοηµατικά πριν από δεκατέσσερις εβδοµάδες όπως φαίνεται από τη 

συνολική επίδοση, σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ όσο οι µεταχειρίσεις του προφορικού 

και του εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου). Στις επιµέρους υποοµάδες των 

ερωτήσεων (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή) η επίδραση του γραπτού οργανωτή 

εµφανίζεται στην υποοµάδα των ερωτήσεων εφαρµογής. Αν και δεν παρουσιάζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις άλλες δύο υποοµάδες των ερωτήσεων της 

αποµνηµόνευσης της γνώσης και της κατανόησης, ωστόσο, το ποσοστό µείωσης της 

επίδοσης των µαθητών του γραπτού προοργανωτή ήταν µικρότερο και σε αυτές τις 

υποοµάδες των ερωτήσεων. Η µεταχείριση του προφορικού προοργανωτή δεν 

παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τη µεταχείριση του 

εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου), ωστόσο διαφαίνεται µια ελαφρά υπεροχή 

έναντι της µεταχείρισης του εικονικού προοργανωτή σε όλες τις επιµέρους 

υποοµάδες των ερωτήσεων (γνώση, κατανόηση, εφαρµογή). 

 

 

Πίνακας 5.14α. ∆ίπλευρη Post hoc ανάλυση κατά Dunnett για την ποσοστιαία  
µεταβολή των επιδόσεων στο µεταγενέστερο τεστ 

 
 
 
 

(I) Είδος 
Προοργανωτή 

(J) Είδος 
Προοργανωτή 

Μέση 
διαφορά 

(I-J) 
Τυπικό 
σφάλµα 

Σηµαντι 
Κότητα 

γραπτός εικονικός ,0487 ,02690 ,125 Γνώση 

 προφορικός εικονικός ,0349 ,02877 ,366 
γραπτός εικονικός ,0374 ,03071 ,363 Κατανόηση 

 προφορικός εικονικός ,0086 ,03284 ,949 
γραπτός εικονικός ,0917(*) ,03842 ,033 Εφαρµογή 

 προφορικός εικονικός ,0335 ,04109 ,619 
γραπτός εικονικός ,0529(*) ,01765 ,006 Συν. Επίδοσηα 

 προφορικός εικονικός ,0208 ,01887 ,431 

*  Η µέση διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05 
Το t-test κατά Dunnett χρησιµοποιεί την οµάδα του εικονικού προοργανωτή ως 
οµάδα ελέγχου και συγκρίνει τις άλλες οµάδες έναντι αυτής. 
 α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
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Πίνακας 5.14β. Post hoc ανάλυση κατά Duncan για την ποσοστιαία  µεταβολή των 
επιδόσεων στο µεταγενέστερο τεστ 

Οµαδοποίηση για p<0,05 
 

 
Προοργανωτής 
ανά µεταχείριση 

 
Ν 1 2 

εικονικός 67 -,1438  
προφορικός 73 -,1089  
γραπτός 99 -,0951  

Γνώση 
 
 
 σηµαντικότητα  ,093  

 
εικονικός 

 
67 

 
-,1604 

 

προφορικός 73 -,1518  
γραπτός 99 -,1231  

 
Κατανόηση 
 
 
 σηµαντικότητα  ,262  

 
εικονικός 

 
67 

 
-,1910 

 

προφορικός 73 -,1575 -,1575 
γραπτός 99  -,0993 

 
Εφαρµογή 
 
 
 σηµαντικότητα  ,391 ,137 

 
εικονικός 

 
67 

 
-,1692 

 

προφορικός 73 -,1484 -,1484 
γραπτός 99  -,1163 

 
Συνολική επίδοσηα 

 

 

 σηµαντικότητα  ,248 ,074 
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
Η οµαδοποίηση σε υποκατηγορίες έγινε βάσει του p. 
Ο αρµονικός µέσος του δείγµατος είναι 77,469. 
Ν = Αριθµός παρατηρήσεων 
  
 

         Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των µαθητών που 

συµµετείχαν στο πείραµα η οµάδα του γραπτού προοργανωτή διατήρησε τις γνώσεις 

σύµφωνα µε τη συνολική επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης 

σε µεγαλύτερο ποσοστό από την οµάδα του προφορικού προοργανωτή και την 

οµάδα ελέγχου. Επίσης η ίδια οµάδα υπερείχε στατιστικά σηµαντικά και στις 

ερωτήσεις εφαρµογής των γνώσεων. 

 

 213



 

         Η ίδια υπόθεση επαναλαµβάνεται µε επιπλέον στοιχείο τις υποοµάδες των 

µαθητών (καλοί και αδύνατοι µαθητές), για να διαπιστωθεί ποια µεταχείριση 

συνέβαλε περισσότερο στη µακρόχρονη διατήρηση των γνώσεων ανά κατηγορία 

µαθητών.  

 

 

5.1.5 Υπόθεση Υ2.2. Ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής διευκολύνουν 

συγκριτικά περισσότερο από τον εικονικό τους αδύνατους µαθητές να 

διατηρήσουν για µεγάλη χρονική περίοδο τις οικονοµικές έννοιες, παρά τους 

καλούς µαθητές.    
 
 
         Στον Πίνακα 5.15 παρουσιάζεται η ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα 

για την ποσοστιαία µεταβολή των επιδόσεων των αδύνατων µαθητών όπως 

µετρήθηκαν στο σύνολο των ερωτήσεων του τεστ µακρόχρονης διατήρησης, ή στις 

ερωτήσεις αποµνηµόνευσης (γνώση) και µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, 

εφαρµογή) µεταξύ των µεταχειρίσεων µε τους προοργανωτές (γραπτό και  

προφορικό) και της οµάδας ελέγχου. Από αυτόν τον πίνακα διαπιστώνεται ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην ποσοστιαία µεταβολή των 

επιδόσεων που πέτυχαν οι αδύνατοι µαθητές µεταξύ των µεταχειρίσεων των 

προοργανωτών και της οµάδας ελέγχου. 
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Πίνακας 5.15. Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) για την ποσοστιαία  µεταβολή                     
των επιδόσεων των αδύνατων µαθητών 

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε 

Μέσο 
τετράγωνο F 

Σηµαντι
κότητα 

Γνώση Μεταξύ των οµάδων ,138 2 ,069 1,864 ,159 

 Εντός των οµάδων 4,412 119 ,037   

 Σύνολο 4,551 121    

 

Κατανόηση 

 

Μεταξύ των οµάδων

 

,028 

 

2 

 

,014 

 

,336 

 

,715 

 Εντός των οµάδων 4,895 119 ,041   

 Σύνολο 4,923 121    

 

Εφαρµογή 

 

Μεταξύ των οµάδων

 

,218 

 

2 

 

,109 

 

1,838 

 

,164 

 Εντός των οµάδων 7,051 119 ,059   

 Σύνολο 7,269 121    

 

Συν.Επίδοσηα
 

Μεταξύ των οµάδων

 

,061 

 

2 

 

,031 

 

2,514 

 

,085 

 Εντός των οµάδων 1,447 119 ,012   

 Σύνολο 1,508 121    
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα επίπεδα 
της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 

 

 

Με το Levene F test έγινε έλεγχος για το εάν οι διακυµάνσεις είναι ίσες 

µεταξύ των οµάδων των προοργανωτών και της οµάδας ελέγχου και διαπιστώθηκε 

ότι είναι ίσες αφού σε κάθε περίπτωση το p>0,05. 

 

Συνεπώς, η υπόθεση που θέλει το γραπτό και τον προφορικό προοργανωτή να 

διευκολύνουν συγκριτικά περισσότερο από τον εικονικό προοργανωτή τους 

αδύνατους µαθητές να διατηρήσουν τις οικονοµικές έννοιες για µεγάλη χρονική 

περίοδο,  απορρίπτεται.  
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Πίνακας 5.16. Ανάλυση της διακύµανσης (ANOVA) για την ποσοστιαία  µεταβολή 
των επιδόσεων στους καλούς µαθητές 

   
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε 

Μέσο 
τετράγωνο F 

Σηµαντι 
κότητα 

Γνώση Μεταξύ των οµάδων ,012 2 ,006 ,316 ,730 

 Εντός των οµάδων 2,219 114 ,019   

 Σύνολο 2,231 116    

 

Κατανόηση 

 

Μεταξύ των οµάδων 

 

,141 

 

2 

 

,070 

 

2,351 

 

,100 

 Εντός των οµάδων 3,411 114 ,030   

 Σύνολο 3,552 116    

 

Εφαρµογή 

 

Μεταξύ των οµάδων 

 

,135 

 

2 

 

,068 

 

1,383 

 

,255 

 Εντός των οµάδων 5,574 114 ,049   

 Σύνολο 5,709 116    

 

Συν.Επίδοσηα
 

Μεταξύ των οµάδων 

 

,060 

 

2 

 

,030 

 

3,597 

 

,031*

 Εντός των οµάδων ,958 114 ,008   

 Σύνολο 1,018 116    
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα επίπεδα 
της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
 

 

Από την ανάλυση διακύµανσης κατά ένα παράγοντα (Πίνακας 5.16) για την 

ποσοστιαία µεταβολή των επιδόσεων των καλών µαθητών όπως µετρήθηκαν στο 

σύνολο των ερωτήσεων του τεστ, ή στις ερωτήσεις αποµνηµόνευσης (γνώση) και 

µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, εφαρµογή) µεταξύ των µεταχειρίσεων µε τους 

προοργανωτές και της οµάδας ελέγχου, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεταχειρίσεων των προοργανωτών και της οµάδας 

ελέγχου στους καλούς µαθητές. Ειδικότερα υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ της οµάδας του γραπτού προοργανωτή και της οµάδας ελέγχου, 

στην ποσοστιαία µεταβολή της συνολικής επίδοσης, όπως φαίνεται µε την post hoc 

ανάλυση στους Πίνακες 5.17α και 5.17β. 
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Πίνακας 5.17α. ∆ίπλευρη Post hoc ανάλυση κατά Dunnett για τους καλούς µαθητές  

 
  

 
 
 

(I) Είδος 
Προοργανωτή

(J) Είδος 
Προοργανωτή

Μέση 
διαφορά 

(I-J) 
Τυπικό 
σφάλµα 

Σηµαντι-
κότητα 

γραπτός εικονικός ,0108 ,03146 ,914 Γνώση 
 προφορικός εικονικός ,0270 ,03436 ,639 

γραπτός εικονικός ,0837 ,03901 ,061 Κατανόηση 

 προφορικός εικονικός ,0623 ,04260 ,244 
γραπτός εικονικός ,0818 ,04987 ,177 Εφαρµογή 

 προφορικός εικονικός ,0625 ,05446 ,403 
γραπτός εικονικός ,0536(*) ,02067 ,020 Συν. Επίδοσηα

 προφορικός εικονικός ,0456 ,02258 ,081 

*  Η µέση διαφορά είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05. 
Το Dunnett t-test χρησιµοποιεί την οµάδα του εικονικού προοργανωτή ως οµάδα 
ελέγχου και συγκρίνει τις άλλες οµάδες  έναντι αυτής. 
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της  Κατανόησης και της Εφαρµογής 
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Πίνακας 5.17β. Post hoc ανάλυση κατά Duncan για τους καλούς µαθητές  

Οµαδοποίηση για p<0,05 
 

 
Προοργανωτής 
ανά µεταχείριση 

 
Ν 1 2 

εικονικός 32 -,1010  
προφορικός 51 -,0902  
γραπτός 34 -,0740  

Γνώση 
 
 
 σηµαντικότητα  ,435  

 
εικονικός 

 
32 

 
-,1510 

 

προφορικός 34 -,0887 -,0887 
γραπτός 51  -,0673 

 
Κατανόηση 
 
 
 σηµαντικότητα  ,122 ,594 

 
εικονικός 

 
32 

 
-,1214 

 

προφορικός 34 -,0588  
γραπτός 51 -,0395  

 
Εφαρµογή 
 
 
 σηµαντικότητα  ,134  

 
εικονικός 

 
32 

 
-,1295 

 

προφορικός 34  -,0839 
γραπτός 51  -,0759 

 
Συν. Επίδοσηα 

 

 

 σηµαντικότητα  1,000 ,707 
α Η συνολική επίδοση προκύπτει από τεστ 18 ερωτήσεων κατανεµηµένων στα 
επίπεδα της Γνώσης, της Κατανόησης και της Εφαρµογής 
Η οµαδοποίηση σε υποκατηγορίες έγινε βάσει του p. 
Ο αρµονικός µέσος του δείγµατος είναι 77,469. 
 Ν = Αριθµός παρατηρήσεων  
 

 

Ως απάντηση στην υπόθεση µπορούµε να πούµε ότι, ο γραπτός 

προοργανωτής διευκόλυνε στατιστικά σηµαντικά περισσότερο από τον προφορικό 

τους µαθητές υψηλής σχολικής επίδοσης (καλοί µαθητές) να διατηρήσουν 

µακροπρόθεσµα τις οικονοµικές έννοιες που έµαθαν.   
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5.1.6  Υπόθεση Υ3. Η διδασκαλία µε προοργανωτές θα έχει ως αποτέλεσµα οι 

µαθητές να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις στις ερωτήσεις µεταφοράς των 

γνώσεων  (κατανόηση – εφαρµογή). 

 

Για να γίνει έλεγχος της παραπάνω υπόθεσης χρησιµοποιήθηκαν οι διαφορές 

που προέκυψαν από τις επιδόσεις του συνόλου των µαθητών στις γνωστικές 

διαδικασίες της γνώσης, της κατανόησης και της εφαρµογής. Επειδή δεν υπήρχε 

οµοιογένεια µεταξύ των διακυµάνσεων, χρησιµοποιήθηκε το t τεστ για να ελεγχθεί 

αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της οµάδας ελέγχου και των 

οµάδων του γραπτού και του προφορικού προοργανωτή στις υψηλότερου επιπέδου 

γνωστικές λειτουργίες δηλαδή της κατανόησης και της εφαρµογής των γνώσεων σε 

σύγκριση µε την αποµνηµόνευση της γνώσης (Πίνακες 18 και 19). Από την ανάλυση 

που έγινε διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις επιδόσεις των µαθητών 

όλων των επιπέδων, που ανήκουν στις οµάδες του γραπτού και του προφορικού 

οργανωτή έναντι της οµάδας ελέγχου, σε ότι αφορά τις ερωτήσεις µεταφοράς των 

γνώσεων κατά το µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης. Άρα η παραπάνω 

υπόθεση δεν ισχύει.  



 

Πίνακας 5.18. t τεστ για σύγκριση διαφορών µεταξύ γραπτού και εικονικού προοργανωτή στις επιµέρους γνωστικές λειτουργίες. 
  Levene's Test για 

έλεγχο ίσων 
διακυµάνσεων t-test ισότητας µέσων 

  

   F p. t B.E. 
p. 

(δίπλευρη) 
Μέση 
διαφορά 

Τυπικό 
σφάλµα 
διαφοράς 

Υπολογισµός µε ίσες 
διακυµάνσεις 6,366       ,013 -,285 164 ,776 -,0357 ,12539∆ιαφορά γνώσης  

µε κατανόηση 
  Υπολογισµός µε 

άνισες διακυµάνσεις      

       

     

       

     

-,302 162,893 ,763 -,0357 ,11829

 
Υπολογισµός µε ίσες 
διακυµάνσεις 

5,985 ,015 -,061 164 ,952 -,0083 ,13690
 
∆ιαφορά γνώσης 
 µε εφαρµογή 
  Υπολογισµός µε 

άνισες διακυµάνσεις -,065 163,997 ,948 -,0083 ,12741

 
Υπολογισµός µε ίσες 
διακυµάνσεις 

1,602 ,207 ,197 164 ,844 ,0274 ,13947
 
∆ιαφορά κατανόησης 
 µε εφαρµογή 

Υπολογισµός µε 
άνισες διακυµάνσεις ,202 154,337 ,840 ,0274 ,13563

B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
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Πίνακας 5.19. t τεστ για σύγκριση διαφορών µεταξύ προφορικού και εικονικού προοργανωτή στις επιµέρους γνωστικές λειτουργίες. 
  Levene's Test για 

έλεγχο ίσων 
διακυµάνσεων t-test ισότητας µέσων 

  

    F p. T B.E.
p. 

(δίπλευρη) 
Μέση 
διαφορά 

Τυπικό 
σφάλµα 
διαφοράς 

Υπολογισµός µε ίσες 
διακυµάνσεις 2,108       ,149 -1,024 138 ,308 -,1212 ,11843∆ιαφορά γνώσης  

µε κατανόηση 
  Υπολογισµός µε άνισες 

διακυµάνσεις        

       

      

       

       

-1,030 137,478 ,305 -,1212 ,11768

 
Υπολογισµός µε ίσες 
διακυµάνσεις 

12,273 ,001 ,320 138 ,749 ,0450 ,14043
 
∆ιαφορά γνώσης 
 µε εφαρµογή 
  Υπολογισµός µε άνισες 

διακυµάνσεις ,325 128,617 ,746 ,0450 ,13831

 
Υπολογισµός µε ίσες 
διακυµάνσεις 

,065 ,799 1,194 138 ,235 ,1662 ,13923
 
∆ιαφορά κατανόησης 
µε εφαρµογή 

Υπολογισµός µε άνισες 
διακυµάνσεις 1,196 137,735 ,234 ,1662 ,13897

B.E.: Βαθµοί Ελευθερίας  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 



 

5.1.7  Υπόθεση Υ4.  Η επίδοση των µαθητών στη βραχύχρονη µάθηση και τη 

µακρόχρονη διατήρηση των οικονοµικών εννοιών επηρεάζεται από το φύλο, την 

κατεύθυνση σπουδών, το βαθµό της Β΄ τάξης Λυκείου, τις προγενέστερες 

οικονοµικές γνώσεις και τους προοργανωτές. 

 

          Πριν από την ανάλυση της υπόθεσης αυτής κρίνεται σκόπιµο να γίνει 

αναφορά στο αντίστοιχο θεωρητικό  πλαίσιο. 

Όταν το ζητούµενο µιας µελέτης είναι η ανίχνευση της σχέσης µιας 

εξαρτηµένης µεταβλητής από ένα σύνολο άλλων µεταβλητών, εφαρµόζεται η 

µέθοδος της πολλαπλής παλινδρόµησης και παράγεται ένα µαθηµατικό πρότυπο, το 

πολυµεταβλητό υπόδειγµα παλινδροµήσεως, που παίρνει τη µορφή:  

          Υ = β0 + β1Χ1i, + β2Χ2i + ... + βkΧki + εi   

 όπου ο συντελεστής παλινδροµήσεως β0 είναι η σταθερή και β1, β2,..., βk είναι οι 

συντελεστές παλινδροµήσεως των µεταβλητών στο υπόδειγµα και ε είναι ο 

διαταρακτικός όρος ή απλώς το σφάλµα. Η εκτίµηση του σφάλµατος ονοµάζεται 

επίσης κατάλοιπο ή υπόλοιπο (Κάτος 2004:184). 

Στην έρευνά µας εξαρτηµένες µεταβλητές είναι το άµεσο και το µεταγενέστερο 

τεστ ενώ ανεξάρτητες είναι όλες οι άλλες που διαµορφώνουν αυτές τις µεταβλητές, 

δηλαδή το φύλο, η κατεύθυνση σπουδών, ο βαθµός  της Β΄ τάξης του Λυκείου, οι 

προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις και οι προοργανωτές, δηλαδή έχουµε ένα 

υπόδειγµα µε ψευδοµεταβλητές µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών (Κάτος 

2004:632). 

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου της πολλαπλής παλινδρόµησης για τον 

προσδιορισµό ενός υποδείγµατος, πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει τελικά µια 

σχέση µεταξύ της εξαρτηµένης Υ και των ανεξαρτήτων µεταβλητών Χ1, Χ2, ..., Χk. 

∆ηλαδή πρέπει να ελεγχθεί αν θα συµπεριληφθούν στο υπόδειγµα όλες οι 

µεταβλητές Χj ή πρέπει να αφαιρεθούν κάποιες από αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται 

εφαρµόζοντας τον έλεγχο του F που ονοµάζεται και έλεγχος του συντελεστή  R2  και 

του  t. 

Στην παρούσα µελέτη θεωρούµε σκόπιµο να ασχοληθούµε µόνο µε το 

γραµµικό υπόδειγµα παλινδροµήσεως.  
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Η πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να 

διαπιστωθεί το πλήθος των παραγόντων που στατιστικά επηρεάζει τη συνολική 

επίδοση των µαθητών στο άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης. Στην αρχή 

συµπεριλήφθηκαν όλοι οι δυνατοί παράγοντες, στη συνέχεια αποµακρύνθηκαν οι 

παράγοντες οι οποίοι είτε δεν ήταν στατιστικά σηµαντικοί είτε δε βελτίωναν το 

συντελεστή πολλαπλού προσδιορισµού, R2.  

Στον Πίνακα 5.20 παρουσιάζεται το προσαρµοσµένο R2 για το άµεσο τεστ 

βραχύχρονης µάθησης το οποίο είναι 0,704. Αυτό σηµαίνει ότι η γραµµική εξίσωση 

η οποία προήλθε από την πολλαπλή παλινδρόµηση εξηγεί κατά 70,4 % τη συνολική 

επίδοση. 
 
 
 
 
Πίνακας 5.20. Συντελεστής προσδιορισµού για την πολλαπλή παλινδρόµηση κατά 

το άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης. 

R R2 Προσαρµοσµένο R2  
Τυπικό σφάλµα 
εκτίµησης 

,842(α) ,709 ,704 1,66754 

(α)  Μάρτυρες: (Σταθερά), Γραπτός προοργανωτής, Προφορικός προοργανωτής, 
Προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL), Βαθµός  β΄ τάξης  
  
 
 
 
        Ο έλεγχος της σηµαντικότητας της παλινδρόµησης στο σύνολο της έγινε µε την 

ανάλυση διακύµανσης του επιπέδου παλινδρόµησης που εµφανίζεται στον Πίνακα 

5.21. Από αυτόν προκύπτει ότι η εξίσωση παλινδρόµησης είναι στατιστικά 

σηµαντική µε επίπεδο σηµαντικότητας p = 0,000<0,05 εποµένως γίνεται δεκτό ότι το 

R2 είναι σηµαντικό.  

 

 223



 

Πίνακας 5.21. Έλεγχος σηµαντικότητας για την πολλαπλή παλινδρόµηση στο άµεσο 
τεστ βραχύχρονης µάθησης 

 
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε. 

Μέσο 
τετράγωνο F 

Σηµαν/κότητα 
 

Παλινδρόµηση 1588,892 4 397,223 142,851 ,000(α) 

Κατάλοιπα 650,681 234 2,781   

Σύνολο 2239,573 238    

(α)  Μάρτυρες: (Σταθερά), Γραπτός προοργανωτής, Προφορικός προοργανωτής, 
Προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL),  Βαθµός β΄ τάξης 
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Συνολική επίδοση στο άµεσο τεστ 
Β.Ε.: Βαθµοί ελευθερίας 
Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
 
 
 
        Στον παρακάτω Πίνακα 5.22 γίνεται έλεγχος των συντελεστών της πολλαπλής 

παλινδρόµησης. Απ’ αυτόν προκύπτει ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές που 

επηρεάζουν σηµαντικά τη συνολική επίδοση είναι ο γραπτός προοργανωτής, ο 

βαθµός της Β΄ τάξης του Λυκείου και οι προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL). 

Επίσης, στον πίνακα εµφανίζεται και ο προφορικός προοργανωτής του οποίου η 

συµµετοχή δεν είναι στατιστικά σηµαντική στη συνολική επίδοση των µαθητών. Ο 

λόγος που περιλαµβάνεται στον Πίνακα 5.22 είναι για να φανεί η αδυναµία του να 

επηρεάσει τη συνολική επίδοση των µαθητών στο άµεσο τεστ βραχύχρονης 

µάθησης.    
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Πίνακας 5.22. Συντελεστές και σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών που 
υπεισέρχονται στην πολλαπλή παλινδρόµηση κατά το άµεσο τεστ βραχύχρονης 

µάθησης. 

  
Μη τυποποιηµένοι 

 συντελεστές 
Τυποποιηµένοι 
συντελεστές t 

Σηµαντι
κότητα

        B  
Τυπικό 
σφάλµα 

Beta 
  

(Σταθερά )   3,437 ,421  8,162 ,000*

Προφ. οργανωτής     ,377 ,282 ,057 1,335 ,183 

Γραπτός οργανωτής   1,010 ,268 ,163 3,771 ,000*

TEL 25   1,394 ,277 ,274 5,042 ,000*

Βαθµ. Β΄ τάξης   2,417 ,219 ,593 11,020 ,000*

      
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Συνολική επίδοση στο άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης 
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
 

 

         Στον Πίνακα 5.23 παρουσιάζεται ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισµού R2 

για το µεταγενέστερο τεστ ο οποίος είναι 0,758, µέγεθος το οποίο σηµαίνει ότι η 

γραµµική εξίσωση η οποία προήλθε από την πολλαπλή παλινδρόµηση εξηγεί κατά 

75,8% τη συνολική επίδοση. 

 

 

Πίνακας 5.23. Συντελεστής προσδιορισµού για την πολλαπλή παλινδρόµηση κατά  
το µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης 

R R2 Προσαρµοσµένο R2
Τυπικό σφάλµα 
εκτίµησης 

,873(α) ,762 ,758 1,58051 

(α)  Μάρτυρες: (Σταθερά), Γραπτός προοργανωτής, Προφορικός προοργανωτής, 
Προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL), Βαθµός Β΄ τάξης  
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          Ο έλεγχος της σηµαντικότητας της παλινδρόµησης στο σύνολο της έγινε µε 

την ανάλυση διακύµανσης του επιπέδου παλινδρόµησης που εµφανίζεται στον 

Πίνακα 5.24. Από αυτόν προκύπτει ότι η εξίσωση παλινδρόµησης είναι σηµαντική, 

µε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,000<0,05, εποµένως, γίνεται δεκτή η 

παλινδρόµηση.  

 
 
 
Πίνακας 5.24. Έλεγχος σηµαντικότητας για την πολλαπλή παλινδρόµηση κατά  το 

µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης 

  
Άθροισµα 
τετραγώνων Β.Ε

Μέσο 
τετράγωνο F Σηµαντικότητα

 

Παλινδρόµηση 

 

1871,044 

 

4 

 

467,761 

 

187,252 

 

,000(a) 

Κατάλοιπα  584,538 234 2,498   

Σύνολο  2455,582 238    

a  Μάρτυρες : (Σταθερά), Γραπτός προοργανωτής, Προφορικός προοργανωτής, 
Προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL), Βαθµός β΄ τάξης  
Εξαρτηµένη µεταβλητή: Συνολική επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης 
διατήρησης  
Β.Ε.: Βαθµοί ελευθερίας 
  
 
 
           Στον Πίνακα 5.25 γίνεται έλεγχος των συντελεστών της πολλαπλής 

παλινδρόµησης. Απ’ αυτόν προκύπτει ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές που 

επηρεάζουν σηµαντικά τη συνολική επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης 

διατήρησης είναι ο γραπτός προοργανωτής, ο βαθµός της Β΄ τάξης του Λυκείου και 

οι προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL). Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται 

και ο προφορικός προοργανωτής παρόλο που η συµµετοχή του στη συνολική 

επίδοση των µαθητών δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Ο λόγος που περιλαµβάνεται 

στον Πίνακα 5.22 είναι για να φανεί η αδυναµία του να επηρεάσει τη συνολική 

επίδοση των µαθητών στο µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης.    
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Πίνακας 5.25. Συντελεστές και σηµαντικότητα των ανεξάρτητων µεταβλητών που 
υπεισέρχονται στην πολλαπλή παλινδρόµηση κατά το µεταγενέστερο τεστ 

µακρόχρονης διατήρησης 

  
   Μη τυποποιηµένοι 

  συντελεστές 
Τυποποιηµένοι 
συντελεστές t 

Σηµαντι 
κότητα 

  B 
Τυπικό 

 σφάλµα Beta   
(Σταθερά) 1,167 ,399  2,923 ,004 

Βαθµός Β΄ τάξης 2,611 ,208 ,612 12,562 ,000*

TEL 25 1,489 ,262 ,280 5,680 ,000*

Γραπτός οργανωτής  1,321 ,254 ,203 5,205 ,000*

Προφ/κός οργανωτής ,442 ,338 ,043 1,168 ,132 

Εξαρτηµένη µεταβλητή: Συνολική επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ  
* Στατιστικά σηµαντικό (p<0,05) 
  
           

 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι: οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

άµεση µάθηση των οικονοµικών εννοιών, όπως φαίνεται στη συνολική επίδοση, 

είναι ο γραπτός προοργανωτής, η σχολική επίδοση στη Β΄ τάξη του Λυκείου και οι 

προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL). Επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τη συνολική επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ  διατήρησης των εννοιών είναι οι ίδιοι 

που επηρέαζαν και την άµεση βραχύχρονη µάθηση των οικονοµικών εννοιών. 

 
 

5.2        Συµπεράσµατα 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψαν για την έρευνα τα 

παρακάτω συµπεράσµατα: 

 

• Ο γραπτός προοργανωτής ωφέλησε του µαθητές στο άµεσο τεστ 

βραχύχρονης µάθησης ενώ αντίθετα ο προφορικός οργανωτής αν και 
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υπερείχε ελαφρά σε σχέση µε τον εικονικό δεν είχε τα ίδια αποτελέσµατα. Η 

διαπίστωση αυτή ισχύει και για τις επιδόσεις των µαθητών στις ξεχωριστές 

υποοµάδες των ερωτήσεων δηλαδή στις ερωτήσεις αποµνηµόνευσης (γνώση) 

και της µεταφοράς των γνώσεων (κατανόηση, εφαρµογή). 

  

• Επίσης κατά το άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης επιβεβαιώθηκε η θεωρία 

αφοµοίωσης που θέλει τους αδύνατους µαθητές να ωφελούνται περισσότερο 

από τη χρήση των προοργανωτών. Πράγµατι οι αδύνατοι µαθητές 

ωφελήθηκαν αλλά µόνο από το γραπτό προοργανωτή. Ο προφορικός 

οργανωτής δεν επέφερε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των 

αδύνατων µαθητών, σε σχέση µε τον εικονικό προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) 

τόσο στη συνολική επίδοση όσο και στην επίδοση στις επιµέρους υποοµάδες 

ερωτήσεων στο άµεσο τεστ. Για τους καλούς µαθητές δεν υπήρξαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις. 

 

• Όσον αφορά το µεταγενέστερο τεστ που έγινε δεκατέσσερις εβδοµάδες µετά 

το άµεσο τεστ, δε διαπιστώθηκε θετική επίδραση από τη χρήση των 

προοργανωτών. Μάλιστα υπήρξε στατιστικά σηµαντική µείωση των 

επιδόσεων στο µεταγενέστερο τεστ για το σύνολο των µεταχειρίσεων. Η 

στατιστική ανάλυση που έγινε ανά κατηγορία µαθητών έδειξε και πάλι 

αδυναµία των προοργανωτών να ενισχύσουν  τις µνηµονικές ικανότητες είτε 

των αδύνατων είτε των καλών µαθητών για τόσο µεγάλη χρονική περίοδο. 

 

• ∆ιερευνήθηκε ακόµη, παρά τα αρνητικά αποτελέσµατα στο µεταγενέστερο 

τεστ, ποιες οµάδες µαθητών απώλεσαν λιγότερες γνώσεις µέχρι τη διεξαγωγή 

του µεταγενέστερου τεστ. Η υπεροχή της οµάδας γραπτού προοργανωτή 

διαπιστώθηκε για άλλη µία φορά, αφού ποσοστιαία έχασε τις λιγότερες 

γνώσεις. Επίσης η ίδια οµάδα υπερείχε στατιστικά σηµαντικά και στις 

ερωτήσεις εφαρµογής των γνώσεων. Επιπρόσθετα οι αδύνατοι µαθητές των 

οµάδων των προοργανωτών δε διευκολύνθηκαν συγκριτικά περισσότερο από 

αδύνατους µαθητές του εικονικού προοργανωτή να διατηρήσουν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό τις γνώσεις τους στο  µεταγενέστερο τεστ. 
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• Από τον έλεγχο που έγινε για να διαπιστωθεί αν οι οργανωτές βοήθησαν τους 

µαθητές στις ερωτήσεις µεταφοράς των γνώσεων κατά το µεταγενέστερο 

τεστ µακρόχρονης διατήρησης τα ευρήµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση στις επιδόσεις των µαθητών, που ανήκουν στις οµάδες είτε 

του γραπτού είτε του προφορικού οργανωτή έναντι της οµάδας ελέγχου. 

 

• Τέλος, στην παλινδρόµηση οι παράγοντες που επηρεάζουν την άµεση 

µάθηση των οικονοµικών εννοιών, όπως φαίνεται στη συνολική επίδοση, 

είναι ο γραπτός προοργανωτής, η σχολική επίδοση στη Β΄ τάξη του Λυκείου 

και οι προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL). Επίσης οι ίδιοι παράγοντες 

επηρεάζουν τη συνολική επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ όπου ελέγχθηκε η 

µακρόχρονη διατήρηση των εννοιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ      6 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 
6.1  Εισαγωγή 

Στο µέρος αυτό της εργασίας εκτίθεται η συζήτηση επί των αποτελεσµάτων, 

που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Γίνεται εκτενής αναφορά στις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παραµέτρων, οι οποίες προσδιορίστηκαν έτσι, ώστε να 

εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδραση των προοργανωτών στη 

βραχύχρονη µάθηση και τη µακρόχρονη διατήρηση των γνώσεων.  Αναφέρονται τα 

συµπεράσµατα και οι προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία των οικονοµικών στο 

Λύκειο, περιγράφεται η συµβολή της έρευνας και ακολουθούν οι προτάσεις για 

µελλοντική έρευνα. Επιπλέον, γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

 

6.2  Συζήτηση των ευρηµάτων της έρευνας 

Τα πέντε ερευνητικά ερωτήµατα που ετέθησαν στην εισαγωγή της µελέτης 

απαντώνται στην παρούσα ενότητα. 

  

6.2.1    Πρώτο ερευνητικό ερώτηµα  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτηµα ήταν:  

• Συµβάλλει ο γραπτός και ο προφορικός προοργανωτής στην 

προσπάθεια των µαθητών να αποµνηµονεύσουν βραχυπρόθεσµα τις 

οικονοµικές έννοιες που διδάσκονται στο Λύκειο; 

 

Η ερώτηση αυτή αναζητούσε τη σύγκριση στην επίδοση στο άµεσο τεστ 

ανάµεσα στους µαθητές που δέχθηκαν προοργανωτές, γραπτό ή προφορικό, πριν από 
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τη διδασκαλία, και τους µαθητές που έλαβαν εικονικό προοργανωτή (οµάδα 

ελέγχου). 

 Προοργανωτής είναι το εισαγωγικό υλικό, παρουσιασµένο πριν από το προς 

µάθηση υλικό, µε υψηλού επιπέδου γενικεύσεις, πιο περιεκτικό και αφαιρετικό απ’ 

ό,τι το ίδιο το υλικό µάθησης και σαφώς σχετικό και µε τις υπάρχουσες συναφείς 

έννοιες της γνωστικής δοµής και µε το ίδιο το υλικό µάθησης (Ausubel, 1961:266). 

Οι Kloster & Winne (1989) αναφέρουν ότι οι προοργανωτές θεωρούνται ότι 

προωθούν τη µάθηση κάθε ατόµου επειδή αυτοί: 1) "... εφοδιάζουν ένα µαθητή µε 

µια νέα γνωστική δοµή έτσι ώστε οι νέες πληροφορίες να µπορούν να συνδεθούν µε 

αυτή και 2) "...σηµατοδοτούν τους σπουδαστές, ώστε να ενεργοποιήσουν τις 

συνδέσεις µεταξύ των νέων πληροφοριών και των περισσότερο αφαιρετικών, 

γενικών και περιεκτικών πληροφοριών που ήδη γνωρίζουν". Ωστόσο πολλές έρευνες 

έδειξαν ότι το όφελος από τη χρήση του προοργανωτή ήταν µικρό και όχι στατιστικά 

σηµαντικό (Barnes & Clawson, 1972; Barron, 1971; Caponecchi, 1973; Corkill, 

1988; Eastman, 1977; Feller, 1973; Jerrolds1967; Koran and Koran, 1973; 

Livingston, 1970; Lucas, 1972; Neisworth, 1967; Peleg & Moore, 1982; Petersen et 

al, 1980; Peterson et al, 1973; Rickards & McCormick, 1977; Santiesteban and 

Koran, 1977; Schultz, 1966; Sowder et al, 1973; Stallings & Derry, 1986; 

Woodward, 1966). Η διαφοροποίηση αυτή δεν οφείλεται σε κάποια γενική 

διαπίστωση ότι οι προοργανωτές δε βοηθούν στη νοηµατική µάθηση των εννοιών, 

αλλά έχει να κάνει µε την ίδια τη δηµιουργία και χρήση του προοργανωτή, καθώς 

και µε τις συνθήκες του πειράµατος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από την Mahar 

(1992) ότι το 83% των µελετών που µετα-ανέλυσε ήταν ατελείς και ότι οι 

περισσότεροι ερευνητές δεν έλαβαν υπόψη τους τις υποδείξεις παλαιότερων 

ερευνητών που σκοπό είχαν να αποτρέψουν σφάλµατα γύρω από τον ορισµό, την 

κατασκευή του οργανωτή και των τεστ, τις µεταβλητές και τις διαδικασίες του 

πειράµατος. Στην παρούσα έρευνα η δηµιουργία και η χρήση του προοργανωτή έγινε 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Ausubel και τις µεταγενέστερες προτάσεις µετα-

αναλύσεων, ανασκοπήσεων και µεµονωµένων ερευνών (Ausubel, 1978; Kozlow, 

1978; Lenz κ.ά., 1987; Mahar, 1992; Mayer, 1979b)  

Η επίδραση του γραπτού προοργανωτή (M.O.:12,2), όπως διαπιστώθηκε, 

ήταν στατιστικά µεγαλύτερη (p = 0,005<0,05) από την οµάδα ελέγχου (M.O.:10,77) 
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στην πρόσκαιρη αποµνηµόνευση των οικονοµικών εννοιών (άµεσο τεστ). Όπως 

αναφέρθηκε, η λειτουργία ενός προοργανωτή είναι να ενισχύει την ικανότητα για 

νοηµατική µάθηση και διατήρηση των γνώσεων (Ausubel, 1960; Kloster & Winne, 

1989; Mayer, 1979b). Επιπλέον, οι προοργανωτές είναι µία διδακτική στρατηγική 

που µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλο το εύρος των βαθµίδων εκπαίδευσης και προωθεί 

τις νοητικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση της µάθησης 

(Wehmeyer κ.ά, 2002). Εποµένως, ήταν αναµενόµενο και σύµφωνο µε τη 

βιβλιογραφία το πλεονέκτηµα του γραπτού προοργανωτή σε σχέση µε την οµάδα 

ελέγχου. 

Η επίδραση της µεταχείρισης του προφορικού προοργανωτή (M.O.:11,09) δεν 

έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = 0,748>0,05) στις επιδόσεις των 

µαθητών σε σχέση µε τον εικονικό προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) (Μ.Ο.:10,77) 

τόσο στη συνολική επίδοση στο άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης όσο και στην 

επίδοση στα επιµέρους γνωστικά επίπεδα. Ωστόσο, υπερέχει ελαφρά σε σχέση µε 

τον εικονικό προοργανωτή (οµάδα ελέγχου). 

Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα που βρήκε ο 

Kirkman (1996), όπου, σε δύο πειραµατικές µεταχειρίσεις, οι προφορικοί 

προοργανωτές δεν ήταν αποτελεσµατικότεροι στη διευκόλυνση της µάθησης και της 

διατήρησης του κειµένου κατά το άµεσο και µεταγενέστερο τεστ από την οµάδα 

ελέγχου. Εντούτοις, υπάρχει διαφοροποίηση µε αυτά που βρήκαν οι Alexander, 

Frankiewicz & Williams (1979), οι οποίοι υποστήριξαν την άποψη, ότι οι 

προοργανωτές βοηθούν τη βραχύχρονη µάθηση των εννοιών και, ακόµη 

περισσότερο, τη διατήρηση, εάν παρουσιάζονται προφορικά. Οι παραπάνω 

ερευνητές χρησιµοποίησαν ως προφορικούς οργανωτές στην πρώτη οµάδα 

φωτογραφικά σλάιντς, που απεικόνιζαν τις υψηλού επιπέδου έννοιες, και στη 

δεύτερη οµάδα αφού παρουσίασαν τις γενικές έννοιες προφορικά, στη συνέχεια, 

έκαναν µια δοµηµένη συζήτηση µε τους µαθητές, για να δηµιουργήσουν τις υψηλού 

επιπέδου έννοιες. Οι παρεµβάσεις αυτές, κατά την παρουσίαση του οργανωτή, αλλά 

και η οπτική παρουσίαση των γενικών εννοιών, πιθανώς, να προσέλκυσαν ιδιαίτερα 

την προσοχή των µαθητών και έτσι να βρέθηκε ότι ο προφορικός οργανωτής ήταν 

αποτελεσµατική µέθοδος, αφού τους παρείχε τα κατάλληλα µέσα σύνδεσης.  
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Κατά την παρούσα έρευνα, οι διδάσκοντες παρουσίασαν τον προοργανωτή µε 

µορφή διάλεξης αµέσως µετά την είσοδο των µαθητών στην τάξη και ίσως να µην 

κατάφεραν να προσελκύσουν έγκαιρα την προσοχή τους. Μία άλλη πιθανή αιτία για 

την αποτυχία του προφορικού οργανωτή ίσως να είναι η χαλαρότητα που επιδεικνύει 

µεγάλο µέρος των µαθητών κατά την παράδοση του µαθήµατος. Μπορεί, επίσης, 

κάποιος από τους διδάσκοντες να µην εξήγησε επαρκώς το ρόλο του οργανωτή και 

να θεωρήθηκε έτσι κοµµάτι της ύλης που διδάχθηκε. Όλα τα παραπάνω ίσως 

οδήγησαν στο αποτέλεσµα που προέκυψε.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των µελετών διενεργήθηκε µε γραπτούς 

προοργανωτές, όπου η υπεροχή των µεταχειρίσεων µε προοργανωτές έναντι των 

οµάδων ελέγχου ήταν εµφανής (Corkill, 1992; Mahar, 1992; Mayer, 1979b) και οι 

έρευνες µε προφορικό προοργανωτή αντιπροσώπευαν το 3% µόνο του συνόλου των 

µελετών (Mahar (1992). Σε κάποιες από τις µετα-αναλύσεις (Luiten κ.ά., 1979; 

Stone, 1983) ο προφορικός προοργανωτής βελτιώνει περισσότερο την επίδοση των 

µαθητών στο άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης σε σχέση µε το γραπτό 

προοργανωτή. Ενώ σε άλλες (Lot, 1983) φαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην 

επίδοση των µαθητών µεταξύ του γραπτού και του προφορικού προοργανωτή. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις πρώτες µετα-αναλύσεις  των Luiten κ.ά. (1979) όπως 

και της Stone (1983), οι προφορικοί ή µη γραπτοί προοργανωτές, γενικά, έδειξαν µία 

µεγαλύτερη επίδραση από τους γραπτούς, αλλά αυτό ίσως εξαρτάται και από την 

ύλη που διδάχθηκε σε κάθε περίπτωση. Στη µετα-ανάλυση που εκπόνησε ο Lot, 

(1983) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από προηγούµενες έρευνες, βρήκε ότι δεν 

υπήρχαν διαφορές στην επίδοση των µαθητών µεταξύ της οµάδας του γραπτού και 

της οµάδας του προφορικού προοργανωτή. Το ίδιο διαπίστωσε σε ξεχωριστή έρευνα 

και ο Kater, (1990) ο οποίος αναφέρει ότι στην έρευνά του δεν υπήρξαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ γραπτού και προφορικού προοργανωτή στη µάθηση 

των γνώσεων. 

Στην παρούσα έρευνα τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επίδραση της 

µεταχείρισης του γραπτού προοργανωτή στη συνολική επίδοση (M.O.:12,2) των 

µαθητών στο άµεσο τεστ είναι στατιστικά σηµαντικά υψηλότερη (p = 0,005<0,05) 

σε σχέση µε την επίδραση της µεταχείρισης του προφορικού (M.O.:11,09). Το ίδιο 

αποτέλεσµα προκύπτει και για τις επιδόσεις των µαθητών στις ερωτήσεις των 

 233



 

επιµέρους γνωστικών επιπέδων, δηλαδή στο επίπεδο της αποµνηµόνευσης της 

γνώσης, της κατανόησης και της εφαρµογής.  

Η υψηλότερη επίδραση στην επίδοση των µαθητών µε τη χρήση γραπτού 

προοργανωτή σε σχέση µε τη χρήση του προφορικού προοργανωτή έρχεται σε 

αντίθεση µε κάποια από τα συµπεράσµατα προηγούµενων µετα-αναλύσεων και 

ερευνών (Chiquitο 1995; Luiten κ.ά., 1979; Stone, 1983). Αυτό πιθανόν 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι στη µετα-ανάλυση των Luiten κ.ά. (1979) στη µία 

από τις τέσσερις µελέτες στην οποία βρέθηκε υπεροχή του προφορικού οργανωτή, οι 

µαθητές άκουγαν το διδάσκοντα να διαβάζει τον οργανωτή, ενώ ταυτόχρονα 

διάβαζαν σιωπηλά το ίδιο κείµενο. Οι άλλες τρεις µελέτες χρησιµοποίησαν 

οπτικοακουστικές παρουσιάσεις των οργανωτών. ∆εν πρόκειται δηλαδή για όµοιους 

τρόπους παρουσίασης του οργανωτή µε αυτόν της παρούσας έρευνας που ήταν µία 

απλή ανάγνωση του διδάσκοντα µπροστά στο ακροατήριο των µαθητών. Επιπλέον, 

στην έρευνα που διεξήγαγε η Chiquito (1995) στο Bergen της Νορβηγίας για την 

εκµάθηση Ισπανικών µε τη χρήση υπερµέσων, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι 

προφορικοί οργανωτές είναι αποτελεσµατικότεροι στη διδασκαλία ξένης γλώσσας 

σε σχέση µε τους γραπτούς ή τους µικτού τύπου (γραπτούς και προφορικούς µαζί) 

οργανωτές. Η διαφοροποίηση που υπάρχει µεταξύ της παρούσας έρευνας και της 

έρευνας της Chiquito πιθανόν να οφείλεται αφενός στο ότι η έρευνά της είχε να 

κάνει µε την κατανόηση ενός οµιλούντος σε ξένη γλώσσα και όχι µε οικονοµικές 

έννοιες, µε αποτέλεσµα η χρήση προφορικού προοργανωτή για θέµατα κατανόησης 

ξενόγλωσσης οµιλίας να είναι αποτελεσµατικότερη σε σχέση µε γραπτό 

προοργανωτή, και αφετέρου στο ότι και εδώ έχουµε χρήση οπτικοακουστικών 

µέσων, που είναι συνήθως πιο ελκυστικά µέσα διδασκαλίας για τους µαθητές, που 

είναι συνηθισµένοι στις παρουσιάσεις µε διάλεξη και κιµωλία. Η υπεροχή του 

γραπτού οργανωτή της παρούσας έρευνας πρέπει να οφείλεται στο ότι ο γραπτός 

προοργανωτής έχει µια σηµαντική θετική επίδραση στη µάθηση των εννοιών. Κι  

αυτό συµβαίνει, επειδή, πιθανόν η ανάγνωση του προοργανωτικού κειµένου από 

τους ίδιους τους µαθητές βοηθάει στο να εντοπίσουν ευκολότερα τις έννοιες εκείνες 

που θα οδηγήσουν στην ενσωµάτωση των νέων εννοιών, αφού τους παρέχουν τα 

σηµεία σύνδεσης του υλικού που διαβάζουν µε την ύλη που θα διδαχθεί αµέσως 

µετά από το δάσκαλο µε συνέπεια να επέλθει η νοηµατική µάθηση  (Ausubel, 1960). 
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Συµπερασµατικά, η µεταχείριση του γραπτού προοργανωτή επιδρά 

στατιστικά σηµαντικά στις επιδόσεις των µαθητών στο άµεσο τεστ βραχύχρονης 

µάθησης, σε σχέση µε τους µαθητές του προφορικού οργανωτή και της οµάδας 

ελέγχου (εικονικός οργανωτής), τόσο στη συνολική επίδοση, όσο και στην επίδοση 

στα επιµέρους γνωστικά επίπεδα, ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντική επίδραση 

της µεταχείρισης του προφορικού προοργανωτή σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου 

κατά την πρόσκαιρη αποµνηµόνευση των οικονοµικών εννοιών.  

 

6.2.2     ∆εύτερο ερευνητικό ερώτηµα 

 Το ∆εύτερο ερευνητικό ερώτηµα ήταν:  

• ∆ιευκολύνουν οι προοργανωτές τους αδύνατους µαθητές να 

αποµνηµονεύσουν βραχυπρόθεσµα τις οικονοµικές έννοιες περισσότερο από 

τους καλούς µαθητές; 

 

Η ερώτηση κατευθύνει την έρευνα στην αναζήτηση της απόρροιας της 

χρήσης των προοργανωτών στις υποοµάδες των µαθητών µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, όπως είναι το επίπεδο της γνωστικής ικανότητας και των 

προγενέστερων γνώσεών τους. Στην προκειµένη περίπτωση ενδιαφέρει η γνωστική 

ικανότητα των µαθητών, που µετρήθηκε από την τελική επίδοση στη Β΄ τάξη του 

Λυκείου, αλλά και από την επίδοση στις προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις, που 

µετρήθηκαν µε το TEL. Οι µαθητές κατατάχτηκαν σε αδύνατους και σε καλούς µε 

κριτήριο τη βαθµολογία τους, εάν δηλαδή ήταν κάτω ή πάνω από το µέσο όρο. Έτσι 

ερευνάται η επίδραση στη βραχύχρονη µάθηση των αδύνατων και των καλών 

µαθητών που δέχθηκαν γραπτό ή προφορικό οργανωτή, πριν από τη διδασκαλία του 

µαθήµατος, σε σχέση µε τους αντίστοιχους µαθητές που έλαβαν εικονικό 

προοργανωτή (οµάδα ελέγχου), που καταγράφεται στην επίδοση του άµεσου τεστ. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αφοµοίωσης του Ausubel, οι οργανωτές θα είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικοί για τους µαθητές που στερούνται των κατάλληλων 

µέσων ένταξης ή δε µπορούν να χρησιµοποιήσουν επωφελώς τα υπάρχοντα µέσα 

ένταξης στη γνωστική τους δοµή, όπως συµβαίνει µε τους αδύνατους (low-ability) 

µαθητές (Ausubel, 2000; Mayer, 1979b; Righi, 1991). Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται 

στο σκεπτικό ότι οι αδύνατοι µαθητές δεν είναι µαθηµένοι να προσπαθούν να 
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βρίσκουν και να χρησιµοποιούν ένα αφοµοιωτικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της 

µάθησης και έτσι διευκολύνονται, όταν αυτό τους δίνεται έτοιµο (Mayer, 1979b). 

Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι οι γραπτοί προοργανωτές επέδρασαν 

σηµαντικά στη βραχύχρονη µάθηση των αδύνατων µαθητών (Ausubel & Fitzgerald, 

1962; Ausubel & Youseff, 1963; Mayer, 1975b, 1978, 1980; Proger κ.ά, 1969; Smith 

& Hesse, 1969) διότι τους βοήθησαν να κτίσουν και να οργανώσουν γνωστικά το 

νέο υλικό (Ausubel & Fitzgerald, 1962) µε αποτέλεσµα να ενισχύσουν σηµαντικά τη 

νοηµατική µάθηση των εννοιών, αν και αυτό εξαρτάται και από τις προγενέστερες 

γνώσεις τους (Williams & Butterfield, 1992α). Ωστόσο, η Mahar (1992:42), στη 

µετα-ανάλυση που έκανε, αναφέρει ότι, ενώ οι περισσότεροι συµφωνούν ότι τα 

επίπεδα των ικανοτήτων των µαθητών σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα των 

προοργανωτών, τα ευρήµατα δείχνουν και θετικές και αρνητικές συσχετίσεις. Η 

Stone (1983), στη δική της µετα-ανάλυση, βρήκε ότι οι µέτριοι µαθητές (medium 

ability) ωφελούνται περισσότερο από ό,τι οι καλοί και οι αδύνατοι µαθητές από τη 

διδασκαλία µε οργανωτές κατά τη βραχύχρονη µάθηση.  

Οι οργανωτές, πράγµατι, επιτυγχάνουν να ενισχύσουν σηµαντικά την 

κατανόηση των εννοιών µεταξύ των αναγνωστών, στους οποίους η προγενέστερη 

γνώση, σαν µέσο ένταξης, ήταν ανεπαρκής και δεν παρείχε το απαραίτητο 

αφοµοιωτικό πλαίσιο. Οι West & Fensam (1976) αναφέρουν ότι υπήρξαν 

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα κυρίως για τους µαθητές που στερούνταν 

προγενέστερων γνώσεων και περισσότερο για τους αδύνατους µαθητές όπου το 29% 

των ερωτήσεων απαντήθηκε από την οµάδα του οργανωτή σε σχέση µε το 22% των 

ερωτήσεων που απάντησε η οµάδα ελέγχου. Οι καλοί µαθητές πέτυχαν να 

απαντήσουν το 41% και το 38% των ερωτήσεων αντιστοίχως. Η Walker (1983) 

ερεύνησε τις επιδράσεις του γραπτού και του προφορικού οργανωτή σε 60 

σπουδαστές Κολεγίου, που χαρακτηρίστηκαν «φτωχοί» αναγνώστες. Οι οµάδες του 

γραπτού και του προφορικού οργανωτή έδωσαν σαφώς υπέρτερα αποτελέσµατα από 

την οµάδα ελέγχου στο άµεσο βραχύχρονης µάθησης τεστ. Οι Koran & Koran 

(1973) βρήκαν ότι οι προοργανωτές δηµιουργούν προβλήµατα στη µάθηση των 

καλών µαθητών, διότι αυτοί έχουν ήδη τη δική τους µέθοδο αφοµοίωσης την οποία 

ενεργοποιούν, και έτσι ένας άλλος τρόπος σκέψης πιθανόν να επιφέρει σύγχυση. 

Ωστόσο, ο Noel (1983) διαπίστωσε ότι οι δύο κατηγορίες µαθητών πέτυχαν ίδιες 
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επιδόσεις στην εφαρµογή των κανόνων που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. Τέλος, η Livingston (1984) διαπίστωσε ότι οι µαθητές υψηλών 

νοητικών ικανοτήτων της οµάδας του οργανωτή πέτυχαν σηµαντικά υψηλότερες 

επιδόσεις από τους µαθητές χαµηλών νοητικών ικανοτήτων. 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι για τους 

αδύνατους µαθητές η επίδραση της µεταχείρισης του γραπτού προοργανωτή στη 

συνολική επίδοση στο άµεσο τεστ (M.O.:10,42) είναι στατιστικά σηµαντικά 

υψηλότερη (p = 0,000<0,05) σε σχέση µε την επίδραση της µεταχείρισης του 

εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) (M.O.:8,54). Το ίδιο αποτέλεσµα 

προκύπτει και για τις επιδόσεις των µαθητών στα επιµέρους νοητικά επίπεδα της 

γνώσης, της κατανόησης και της εφαρµογής. Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε τις 

προβλέψεις της θεωρίας του Ausubel που θέλει τους αδύνατους µαθητές να 

βοηθούνται από τη χρήση των προοργανωτών, όπως συµφωνεί και µε το µεγαλύτερο 

µέρος των ερευνών µε προοργανωτές που έλεγξαν την ικανότητα των µαθητών.  

Για τους καλούς µαθητές δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντικό (p = 0,416<0,05) 

διευκολυντικό αποτέλεσµα µεταξύ των µεταχειρίσεων του γραπτού και του 

προφορικού οργανωτή και της οµάδας ελέγχου στη νοηµατική µάθηση οικονοµικών 

εννοιών (άµεσο τεστ). Οι επιδόσεις τους, όµως, ήταν σαφώς καλύτερες από τους 

αδύνατους µαθητές σε όποια οµάδα και αν ανήκαν, απλώς δε φάνηκε η θετική 

επίδραση των προοργανωτών στην επίδοση τους. Τα αποτελέσµατα αυτά 

συµφωνούν µε τη θεωρία Ausubel, όπου αναφέρεται ότι η επίδραση των 

προοργανωτών εµφανίζεται θετική κυρίως στους αδύνατους µαθητές.  

Η επίδραση της µεταχείρισης του προφορικού οργανωτή (M.O.:9,00) στους 

αδύνατους µαθητές δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (p = 0,485>0,05) έναντι του 

εικονικού προοργανωτή (οµάδα ελέγχου) (M.O.:8,54). Αυτό πιθανόν να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι αδύνατοι µαθητές δε δείχνουν την απαραίτητη προσήλωση κατά 

τις παραδόσεις των µαθηµάτων ή διασπάται η προσοχή τους ευκολότερα από ό,τι 

στους καλούς µαθητές. Σε ίδιο συµπέρασµα µε την παρούσα έρευνα κατέληξε και ο 

Kater, (1990), που αναφέρει ότι δε διαπίστωσε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

επιδόσεις των µαθητών που διδάχθηκαν µε προφορικό οργανωτή σε σύγκριση µε 

αυτούς που δέχθηκαν εικονικό οργανωτή.  
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Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα, η µεταχείριση του γραπτού προοργανωτή 

επιδρά στατιστικά σηµαντικά στις επιδόσεις των αδύνατων µαθητών, σε σχέση µε 

τους µαθητές της οµάδας ελέγχου (εικονικός προοργανωτής) τόσο στη συνολική 

επίδοση όσο και στην επίδοση στα επιµέρους γνωστικά επίπεδα, ενώ δεν υπήρξε 

στατιστικά σηµαντική επίδραση της µεταχείρισης του προφορικού προοργανωτή σε 

σχέση µε την οµάδα ελέγχου κατά το άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης.  

 

6.2.3   Τρίτο ερευνητικό ερώτηµα 

Τρίτο ερευνητικό ερώτηµα ήταν:  

• ∆ιευκολύνουν οι οργανωτές τη διατήρηση των γνώσεων µακροπρόθεσµα; 

Ευνοούνται περισσότερο οι αδύνατοι σε σχέση µε τους καλούς µαθητές; 

 

Η ερώτηση αναζητά απάντηση για το εάν οι προοργανωτές βοηθούν γενικώς 

τους µαθητές να διατηρήσουν τις γνώσεις τους για µεγάλη χρονική περίοδο και αν 

κάποια υποοµάδα ωφελείται περισσότερο. Η διατήρηση ή συγκράτηση (retention) 

αναφέρεται στην ικανότητα που έχει ένας µαθητής να διατηρεί στη µνήµη του µετά 

από κάποιο χρόνο την ποσότητα των πληροφοριών που δέχθηκε µετά από µια 

παρουσίαση και οι οποίες είναι συνδεδεµένες κατά τρόπο νοηµατικό (Mayer, 2002). 

Η µέτρηση των όσων θυµούνται οι µαθητές πρέπει να γίνει τουλάχιστον 

εικοσιτέσσερις ώρες µετά τη διδασκαλία και µετά τη διεξαγωγή του άµεσου τεστ  

για να χαρακτηρισθεί ως µέτρηση διατήρησης, σύµφωνα µε την Mahar (1992).  

 Η διατήρηση που ελέγχεται σε σύντοµη χρονική περίοδο µετά τη διδασκαλία 

ονοµάζεται βραχύχρονη, ενώ, όταν µεσολαβήσει µεγάλη χρονική περίοδος, 

ονοµάζεται µακρόχρονη διατήρηση. Σύµφωνα µε τη θεωρία εφόσον, επιτευχθεί η 

νοηµατική µάθηση εξαιτίας της κωδικοποίησης και της οργάνωσης των  γνώσεων, 

θα έχει ως επακόλουθο τη βελτίωση της νοηµατικής διατήρησης των γνώσεων 

αυτών χωρίς να προσδιορίζεται σαφώς το χρονικό διάστηµα διατήρησής τους από 

τους µαθητές (Ausubel, Novak & Hanessian, 1978; Cannon-Bowers κ.ά., 1998). 

Είναι όµως σηµαντική η παρατήρηση των Ausubel, Novak & Hanessian (1978:134) 

ότι "..αν δε µεσολαβήσει κάποια εξάσκηση µετά την περίοδο της µάθησης και µέχρι 

το χρόνο που θα ελεγχθεί η διατήρηση, τότε πιθανόν κατά τη µέτρηση της 

µακρόχρονης διατήρησης δε θα επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα από αυτά της 
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βραχύχρονης διατήρησης". Οι Luiten κ.ά. (1979) αναφέρουν ότι το 31% των 

µελετών που ανασκόπησαν, περιλάµβαναν µετρήσεις της διατήρησης µετά από 

χρονικό διάστηµα 2 έως 22 ηµερών από το τέλος της διδασκαλίας του µαθήµατος. Η 

Stone (1983), ανασκόπησε µελέτες που µέτρησαν τη διατήρηση για διάστηµα από 3 

έως 15 εβδοµάδες και η Mahar (1992), κατά τη µετα-ανάλυση που έκανε, κατέγραψε 

µελέτες που µέτρησαν τη διατήρηση µετά από χρονική περίοδο 2 ηµερών έως 16 

εβδοµάδες.  

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω µετα-αναλύσεων έδειξαν και θετική και 

αρνητική επίδραση των προοργανωτών στη διατήρηση των γνώσεων χωρίς καµία 

ιδιαίτερη διαπίστωση για κάποια συγκεκριµένη οµάδα µαθητών ή πειραµατική 

συνθήκη. Συµπερασµατικά αναφέρουν ότι γενικά η χρήση των προοργανωτών 

διευκολύνει τη µακρόχρονη διατήρηση, αλλά η Mahar (1992) επισηµαίνει ότι δεν 

είναι δυνατόν να σχηµατισθούν υποοµάδες, να προσδιορισθούν τάσεις σε σχέση µε 

το χρόνο ή να προκύψουν συµπεράσµατα, όσον αφορά τη διατήρηση, µε τόσο µικρό 

δείγµα µελετών. Για παράδειγµα, αναφέρονται 15 µελέτες που ερεύνησαν τη 

διατήρηση για διάστηµα µεγαλύτερο των 22 ηµερών και µέχρι 16 εβδοµάδες, αλλά ο 

χρόνος διεξαγωγής του µεταγενέστερου τεστ ή τα χαρακτηριστικά των υποκειµένων 

και των οργανωτών καθώς και των µεθόδων διδασκαλίας ποικίλουν τόσο πολύ, ώστε 

δε µπορεί να δηµιουργηθεί κάποια υποοµάδα από στατιστικής απόψεως. Οι Barnes 

και Clawson (1975) επέκριναν την αποτελεσµατικότητα των προοργανωτών στη 

διατήρηση των γνώσεων, επειδή στις έρευνες που ανασκόπησαν δε µεσολαβούσε 

αρκετός χρόνος από τη στιγµή της διδασκαλίας µέχρι τη διεξαγωγή του ελέγχου 

διατήρησης των γνώσεων (ο χρόνος ήταν περίπου δέκα µέρες). Ωστόσο, έρευνα για 

τη διατήρηση των γνώσεων σε µακρόχρονη περίοδο έκανε περιορισµένος αριθµός 

ερευνητών. Κρίθηκε συνεπώς σκόπιµο να καθυστερήσει ο έλεγχος διατήρησης των 

γνώσεων, αφού για µικρές χρονικές περιόδους η έρευνα έχει εξαντληθεί. Επιπλέον, 

στην έρευνά µας, επιλέχθηκε το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για να ελεγχθεί µια 

χρήσιµη παράµετρος, η οποία επηρεάζει τις επιδόσεις των µαθητών της Γ΄ τάξης 

Λυκείου, όπου ενδιαφέρον υπάρχει στο εάν οι προοργανωτές είναι ικανοί να 

βοηθήσουν τη νοηµατική διατήρηση των γνώσεων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε 

δεδοµένο ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος της σχολικής 

περιόδου και αφού έχει µεσολαβήσει µεγάλη χρονική περίοδος από την έναρξη των 
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µαθηµάτων. Έτσι, το µεταγενέστερο τεστ οργανώθηκε και διεξήχθη δεκατέσσερις 

εβδοµάδες µετά την τελευταία ηµέρα των παραδόσεων της συγκεκριµένης ύλης. 

Στην παρούσα µελέτη υπήρξε στατιστικά σηµαντική µείωση των επιδόσεων 

στο µεταγενέστερο τεστ για το σύνολο των µαθητών και για όλες τις µεταχειρίσεις. 

Καµία από τις µεταχειρίσεις µε τους προοργανωτές δε διευκόλυνε στατιστικά 

σηµαντικά τους µαθητές να διατηρήσουν στη µνήµη τους τις οικονοµικές έννοιες 

που έµαθαν νοηµατικά, πριν από δεκατέσσερις εβδοµάδες.  

Μία εξήγηση του ευρήµατος αυτού δίνεται από την επίδραση της 

εξάσκησης, όπως αναφέρουν οι Ruthkosky & Dwyer (1996), καθώς δε διαπίστωσαν 

επίδραση των προοργανωτών στη διατήρηση των γνώσεων. Η επίδραση της 

εξάσκησης σηµαίνει ότι η επίδοση εξαρτάται από το µέγεθος της καθηµερινής 

εξάσκησης σε δεξιότητες κατανόησης και ανάκλησης, κάτι που επεσήµαναν εξάλλου 

νωρίτερα οι Ausubel, Novak & Hanessian (1978).  

Οι µαθητές που συµµετείχαν στην παρούσα έρευνα δεν είχαν ενηµερωθεί για 

το χρόνο πραγµατοποίησης του τεστ. Είναι επίσης γνωστό από τη σχολική εµπειρία 

ότι δεν είναι εύκολο για ένα µαθητή να αρχίσει επαναλήψεις ενός µέρους της 

διδαχθείσας ύλης ούτε να εξασκείται σε εφαρµογές που παρέχουν πολλά σχολικά 

βοηθήµατα, πριν την ολοκλήρωση των παραδόσεων ενός µαθήµατος, και κατά 

συνέπεια οι µαθητές στην παρούσα έρευνα βρέθηκαν τελείως απροετοίµαστοι. Σε 

αντίθεση µε την παρούσα έρευνα, έρχεται η έρευνα των Corkill, Bruning, Glover & 

Krug (1988) που αναφέρει ότι, εάν µεσολαβεί µια µακρά χρονική περίοδος µεταξύ 

της οργάνωσης και της ανάκλησης των πληροφοριών, οι προοργανωτές παρέχουν τα 

βοηθήµατα για να δηµιουργηθεί µια κατάλληλα κωδικοποιηµένη δοµή γνώσεων, 

ώστε να µπορούν να την επαναφέρουν κατά τη διάρκεια της µεταγενέστερης 

ανάκλησης. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι Corkill κ.ά., έδωσαν στους µαθητές 

να ξαναδιαβάσουν τους οργανωτές πριν τη διεξαγωγή του µεταγενέστερου τεστ, κάτι 

που δεν έγινε στην παρούσα έρευνα µε αποτέλεσµα να µην είναι συγκρίσιµα τα 

αποτελέσµατα. Οι Glover, Bullock & Dietzer (1990) βρήκαν στατιστικά σηµαντικά 

αποτελέσµατα στο τεστ διατήρησης µετά τρεις εβδοµάδες για την οµάδα που 

δέχθηκε έναν προοργανωτή και διάβασε το διδακτικό κείµενο µε δέκα λεπτά 

καθυστέρηση. Αντίθετα, η οµάδα που διάβασε έναν προοργανωτή και αµέσως µετά 

δέχθηκε το προς διδασκαλία κείµενο δε διαφοροποιήθηκε από την οµάδα ελέγχου. Η 
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παρούσα έρευνα έρχεται σε φαινοµενική αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας 

των Glover κ.ά. (1990) και αυτό οφείλεται στο ότι στην έρευνα των Glover κ.ά. 

(1990) µεσολάβησε χρόνος 10 λεπτών µεταξύ της ανάγνωσης του οργανωτή και του 

διδακτικού κειµένου, ενώ στην παρούσα έρευνα δεν υπήρξε ενδιάµεσος χρόνος. 

Επιπλέον, η χρονική περίοδος (τρεις εβδοµάδες) που µεσολάβησε µέχρι το 

µεταγενέστερο τεστ διατήρησης στην παραπάνω έρευνα, δε µπορεί να συγκριθεί µε 

τις δεκατέσσερις εβδοµάδες της παρούσας έρευνας. 

Συνεπώς, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας εξηγούνται από τη 

µεσολάβηση µεγάλου χρονικού διαστήµατος µεταξύ της διδασκαλίας της 

συγκεκριµένης ύλης και του µεταγενέστερου τεστ διατήρησης χωρίς εξάσκηση κατά 

το µεσοδιάστηµα και έρχονται σε συµφωνία µε έρευνα του Schultz (1966), ο οποίος 

έλεγξε τη διατήρηση των γνώσεων µετά από 20 εβδοµάδες και δε βρήκε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των υποοµάδων. Ήταν όµως αναµενόµενο, σχολίασαν 

οι Barnes & Clawson (1975) στη µετα-ανάλυσή τους, το αρνητικό αποτέλεσµα στην 

έρευνα του Schultz µετά από τόσο µεγάλη χρονική περίοδο.  

Η έρευνα επεκτάθηκε ειδικότερα στο να διερευνήσει αναλυτικά ποια 

κατηγορία µαθητών (αδύνατοι – καλοί) ωφελήθηκε από τους προοργανωτές στη 

διατήρηση των γνώσεων. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι οι µεταχειρίσεις µε το 

γραπτό και τον προφορικό προοργανωτή δε διευκόλυναν στατιστικά σηµαντικά τους 

αδύνατους µαθητές στο να διατηρήσουν στη µνήµη τους τις οικονοµικές έννοιες, 

που έµαθαν νοηµατικά, πριν από δεκατέσσερις εβδοµάδες. Τα ίδια αποτελέσµατα 

εµφανίστηκαν και στους καλούς µαθητές όπου δεν υπήρξε διατήρηση σε καµία 

µεταχείριση των οικονοµικών εννοιών. Η διατήρηση των γνώσεων ελέγχθηκε µε το 

µεταγενέστερο τεστ στο σύνολο της επίδοσης των µαθητών και, επιπλέον, έγινε 

έλεγχος και στα γνωστικά επίπεδα της αποµνηµόνευσης της γνώσης, της 

κατανόησης και της εφαρµογής.  

Η έρευνα διερεύνησε, περαιτέρω, την ποσοστιαία µεταβολή της µείωσης των 

επιδόσεων των µαθητών µεταξύ των δύο τεστ, για να διαπιστωθεί ποιος 

προοργανωτής βοήθησε τους µαθητές συγκριτικά περισσότερο να διατηρήσουν στη 

µνήµη τους τις οικονοµικές έννοιες που διδάχθηκαν πριν από 14 εβδοµάδες. Παρόλο 

που σε όλες τις µεταχειρίσεις υπήρχε στατιστικά σηµαντική µείωση των επιδόσεων 
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µεταξύ των δύο τεστ, ερευνήθηκε περαιτέρω σε ποια οµάδα προοργανωτή η 

ταχύτητα απώλειας των γνώσεων ήταν υψηλότερη. 

Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι από το σύνολο των µαθητών, οι µαθητές  

της οµάδας του γραπτού προοργανωτή διατήρησαν τις γνώσεις τους στη συνολική 

επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ, σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους µαθητές της 

οµάδας ελέγχου (πίνακας 5.14β). Στατιστικά σηµαντικές διαφορές εµφανίστηκαν, 

ακόµη, στη γνωστική λειτουργία της εφαρµογής, ενώ δεν παρουσιάστηκαν διαφορές 

στις άλλες δύο λειτουργίες, δηλαδή της αποµνηµόνευσης της γνώσης και της 

κατανόησης, ωστόσο, το ποσοστό µείωσης της επίδοσης των µαθητών του γραπτού 

προοργανωτή ήταν µικρότερο από αυτό των άλλων δύο µεταχειρίσεων και σε αυτά 

τα επίπεδα. Το γεγονός αυτό συµφωνεί µε τη θεωρία του Ausubel, η οποία ορίζει ότι 

ο γραπτός προοργανωτής ενισχύει τη νοηµατική διατήρηση των γνώσεων σε 

σηµαντικό βαθµό (2000). Όσον αφορά τον προφορικό οργανωτή έρχεται σε 

συµφωνία µε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την έρευνα του Kirkman (1996) 

και δείχνουν ότι ούτε µία από τις τρεις πειραµατικές µεταχειρίσεις µε προφορικό 

προοργανωτή δεν ήταν αποτελεσµατικότερη στη διευκόλυνση της άµεσης και 

µεταγενέστερης διατήρησης του κειµένου σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (πίνακας 

5.14β).  

Η παρούσα έρευνα επεκτάθηκε ακόµη στο να διαπιστώσει σε ποια από τις δύο 

κατηγορίες µαθητών (καλοί – αδύνατοι) η ταχύτητα απώλειας των γνώσεων ήταν 

µεγαλύτερη και έτσι να διαφανεί σε ποια κατηγορία µαθητών δεν υπήρξε νοηµατική 

διατήρηση, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για τη λειτουργία των 

προοργανωτών. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι στους καλούς µαθητές, που 

δέχθηκαν γραπτό προοργανωτή, η ταχύτητα απώλειας των γνώσεων ήταν στατιστικά 

σηµαντικά µικρότερη (πίνακας 5.17β). Το αποτέλεσµα αυτό ίσως εξηγείται από το 

γεγονός ότι οι καλοί µαθητές σε αντίθεση µε τους αδύνατους έχουν την ικανότητα να 

αφοµοιώσουν τις νέες γνώσεις χρησιµοποιώντας τις προγενέστερες γνώσεις τους ως 

εργαλείο οργάνωσης της γνωστικής τους δοµής (Yuill & Joscelyne, 1988). Συνεπώς, 

η υπόθεση που θέλει το γραπτό προοργανωτή να διευκολύνει συγκριτικά 

περισσότερο από τον προφορικό τους αδύνατους µαθητές στο να διατηρήσουν 

µακροπρόθεσµα τις γνώσεις τους, απορρίπτεται. Σε αντίθεση µε την υπόθεση, ο 

γραπτός προοργανωτής διευκόλυνε στατιστικά σηµαντικά περισσότερο από τον 
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προφορικό τους καλούς µαθητές να διατηρήσουν µακροπρόθεσµα τις οικονοµικές 

έννοιες που έµαθαν πριν από δεκατέσσερις εβδοµάδες.  

Ως απάντηση του ερευνητικού ερωτήµατος, αν διευκολύνουν οι οργανωτές τη 

διατήρηση των γνώσεων µακροπρόθεσµα και αν ωφελούνται περισσότερο οι 

αδύνατοι σε σχέση µε τους καλούς µαθητές, µπορούµε να πούµε ότι από την 

παρούσα µελέτη καµία από τις µεταχειρίσεις µε τους προοργανωτές δε διευκόλυνε 

στατιστικά σηµαντικά τους µαθητές να διατηρήσουν στη µνήµη τους τις οικονοµικές 

έννοιες που έµαθαν νοηµατικά πριν από δεκατέσσερις εβδοµάδες, ούτε καµιά 

υποοµάδα µαθητών (αδύνατοι – καλοί). Ποσοστιαία όµως οι µαθητές  της οµάδας του 

γραπτού προοργανωτή διατήρησαν τις γνώσεις τους στη συνολική επίδοση στο 

µεταγενέστερο τεστ, σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους µαθητές της οµάδας του 

προφορικού προοργανωτή και της οµάδας ελέγχου. Επίσης, οι καλοί µαθητές είχαν 

ποσοστιαία καλύτερες επιδόσεις από τους αδύνατους µαθητές. 

 

6.2.4   Τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτηµα ήταν:  

• Βοηθούν οι προοργανωτές τους µαθητές να µεταφέρουν όσα έµαθαν σε νέες 

µαθησιακές συνθήκες; 

 

Η ερώτηση αυτή αναζητά το βαθµό διευκόλυνσης των µαθητών από τους 

οργανωτές, όταν καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις µεταφοράς των γνώσεων 

(κατανόηση, εφαρµογή), είτε στο άµεσο είτε στο µεταγενέστερο τεστ. 

Μεταφορά ή µεταβίβαση (transfer) γνώσεων είναι η ικανότητα κάποιου να 

χρησιµοποιήσει ό,τι έχει µάθει για να επιλύσει  νέα προβλήµατα, να απαντήσει νέες 

ερωτήσεις ή να µάθει νέο γνωστικό αντικείµενο. Οι αναθεωρηµένες ταξινοµίες 

περιλαµβάνουν πέντε κατηγορίες γνωστικών διαδικασιών, οι οποίες προοδευτικά 

σχετίζονται περισσότερο µε τη µεταφορά. Αυτές είναι η κατανόηση, η εφαρµογή, η 

ανάλυση, η αξιολόγηση και η σύνθεση (Mayer, 2002).  

Σύµφωνα µε τον Mayer (1979b), εάν µε το τεστ µετρηθεί η απλή και κατά 

λέξη διατήρηση των γνώσεων, τότε δεν πρόκειται να φανούν οι επιδράσεις του 

προοργανωτή, γιατί αυτό µπορεί να συµβεί µε τη µηχανική µάθηση. Οι µαθητές που 

δέχονται οργανωτές πριν τη διδασκαλία, σύµφωνα µε τη θεωρία της αφοµοίωσης, 
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ενοποιούν τις νέες πληροφορίες µε τις παλιές και έτσι είναι σε θέση να επιτύχουν 

ευρύτερα αποτελέσµατα. Αυτό σηµαίνει ότι η χρησιµότητα των οργανωτών µπορεί 

να µετρηθεί κυρίως µε ερωτήσεις µεταφοράς των γνώσεων, όπως είναι αυτές της 

εφαρµογής,  της ανάλυσης κ.λ.π. και µε τεστ διατήρησης των γνώσεων για µεγάλη 

χρονική περίοδο (Mayer, 1979b).  

Ο Lot (1983) αναφέρει ότι λίγες έρευνες µε προοργανωτές έχουν 

χρησιµοποιήσει ερωτήσεις εφαρµογής για την αξιολόγηση της επίδοσης ή της 

κατανόησης των εννοιών (µόνο το 12% των ερευνών) και προτείνει στους 

µελλοντικούς ερευνητές να περιλάβουν στα τεστ τέτοιες ερωτήσεις για να 

διαπιστώσουν την ικανότητα των µαθητών να εφαρµόσουν ό,τι διδάχθηκαν. Το ίδιο 

αναφέρει και η Mahar (1992). 

Σε µία σειρά µελετών ο Mayer (1975b; 1976α; 1976b; 1977b) χρησιµοποίησε 

προοργανωτές ή και µεταοργανωτές, για να µετρήσει την επίδρασή τους στην 

προσπάθεια των φοιτητών να εφαρµόσουν τις πληροφορίες που έµαθαν. Σε µία 

µελέτη (1975b) κατά την ανάλυση της αλληλεπίδρασης µεταξύ της επίδοσης και της 

µεταχείρισης του οργανωτή βρήκε ότι η µεταχείριση µε οργανωτή υπερείχε σε 

αποτελεσµατικότητα στις ερωτήσεις εφαρµογής µεγάλου βαθµού δυσκολίας, ενώ η 

οµάδα ελέγχου υπερείχε στις ερωτήσεις εφαρµογής µικρού βαθµού δυσκολίας. 

Επίσης, οι Mayer κ.ά. (1975) έλεγξαν µε post-test, στο οποίο υπήρχαν ερωτήσεις 

εφαρµογής διαφορετικού βαθµού δυσκολίας, τις επιδόσεις των µαθητών και 

κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα. Σε άλλες δύο µελέτες του Mayer (1976α; 1976b) 

χρησιµοποιήθηκαν προ και µεταοργανωτές κατά τη διδασκαλία. Η µεταχείριση του 

προοργανωτή υπερείχε σε αποτελεσµατικότητα στις ερωτήσεις εφαρµογής µεγάλου 

βαθµού δυσκολίας, ενώ η µεταχείριση του µεταοργανωτή υπερείχε στις ερωτήσεις 

εφαρµογής µικρού βαθµού δυσκολίας. Τέλος, σε άλλη µελέτη ο Mayer (1977b) 

διαπίστωσε την υπεροχή της οµάδας του προοργανωτή που έµαθε µια µέθοδο 

πρόβλεψης της σειράς των γραµµάτων, όταν ζητήθηκε από τους µαθητές να 

εφαρµόσουν τη µέθοδο σε νέα δεδοµένα, πέραν των όσων έµαθαν. Είναι σηµαντικό 

να σχολιασθεί ότι ο Mayer, στις παραπάνω µελέτες, έλεγξε, εάν η µάθηση µε 

προοργανωτές βοηθάει το µαθητή να εφαρµόσει όσα έµαθε αµέσως και όχι ύστερα 

από κάποια χρονική περίοδο. 
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Συµπερασµατικά, ο  Mayer καταλήγει ότι υπάρχει ισχυρή απόδειξη για την 

επίδραση των προοργανωτών στην επίδοση των µαθητών στις ερωτήσεις εφαρµογής 

ή στις εννοιολογικές ερωτήσεις των post-tests.  

Η προτροπή του Lot και της Mahar αφενός και τα ευρήµατα του Mayer 

αφετέρου αποτέλεσαν κίνητρο για να περιληφθούν και ερωτήσεις µεταφοράς των 

γνώσεων στα δύο τεστ της µελέτης. Στην παρούσα έρευνα δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ της οµάδας ελέγχου και των οµάδων του γραπτού και 

του προφορικού προοργανωτή στην επίδοση στις ερωτήσεις κατανόησης και 

εφαρµογής των γνώσεων σε σύγκριση µε τις ερωτήσεις αποµνηµόνευσης των 

γνώσεων, τόσο στο άµεσο όσο και στο µεταγενέστερο τεστ. Τα αποτελέσµατα αυτά 

έρχονται σε αντίθεση µε τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών του Mayer (1975b; 

1976a; 1976b; 1977b). Ωστόσο, σύγκριση µεταξύ των δύο ερευνών δε µπορεί να 

γίνει παρά µόνο στις επιδόσεις στο άµεσο τεστ, αφού ο Mayer µέτρησε τις επιδόσεις 

αµέσως µετά το τέλος της παρουσίασης και όχι αργότερα.   

Σύµφωνα µε τον Martin (1980), σηµαντικό ρόλο στην επίδοση των µαθητών 

στις ερωτήσεις εφαρµογής έχει ο βαθµός δυσκολίας των ερωτήσεων. Στην παρούσα 

έρευνα η χαµηλή επίδοση των µαθητών πιθανόν να οφείλεται στον υψηλό βαθµό 

δυσκολίας των ερωτήσεων αυτών. Όσον αφορά όµως τις επιδόσεις στο 

µεταγενέστερο τεστ διατήρησης είναι πιθανό να οφείλονται στο µεγάλο χρονικό 

διάστηµα (14 εβδοµάδες) που µεσολάβησε ανάµεσα στη διδασκαλία και το τεστ.  

Μία άλλη εξήγηση µπορεί να έχει σχέση µε τη γνωστική ετοιµότητα. Όπως 

αναφέρθηκε, οι µαθητές πρέπει να είναι γνωστικά έτοιµοι (Ausubel, 2000), συνθήκη 

που εξαρτάται από τις προγενέστερες γνώσεις και τη γνωστική ωριµότητα.  

Θεωρήθηκε δεδοµένο ότι οι µαθητές που επιλέγουν συνειδητά και όχι κατ’ ανάγκη 

το µάθηµα "Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας", θα δείξουν ιδιαίτερο ζήλο, αφού αποτελεί 

κλειδί για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Άρα, από άποψη 

ωριµότητας, αλλά και από το γεγονός ότι ο οργανωτής ενισχύει τις προγενέστερες 

γνώσεις, υπήρχε προσδοκία ότι οι µαθητές βρίσκονταν σε ετοιµότητα για νοηµατική 

µάθηση. Η προσδοκία αυτή διαψεύσθηκε από τα αποτελέσµατα, όπως διαψεύδεται 

κάθε χρόνο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η εµπειρία µας από τη βαθµολόγηση 

γραπτών των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις επί πολλά χρόνια, δείχνει ότι 

µεγάλος αριθµός µαθητών δεν επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις στο συγκεκριµένο 
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µάθηµα εξαιτίας της αδυναµίας τους να απαντήσουν ολοκληρωµένα στα θέµατα που 

απαιτούν κατανόηση της διδαχθείσας ύλης αλλά και ικανότητες εφαρµογής όσων 

έµαθαν. Η µηχανική µάθηση µπορεί να βοηθήσει στην απάντηση του ¼ του 

συνόλου των θεµάτων που απαιτούν εν µέρει κατά λέξη ανάπτυξη, αλλά δεν είναι 

ικανή να συµβάλει στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων.  

Αιτία αποτυχίας στις ερωτήσεις µεταφοράς των γνώσεων µπορεί να είναι 

επίσης και ο βαθµός της εξελικτικής ετοιµότητας κάποιων µαθητών. Η εξελικτική 

ετοιµότητα σχετίζεται µε το ποιοτικό επίπεδο της νοητικής λειτουργίας, που 

απαιτείται στη µαθησιακή διαδικασία, σε άµεση συνάρτηση µε ένα λογικό βαθµό 

προσπάθειας από πλευράς του µαθητή. Ένας µαθητής δηλαδή στην ηλικία των 17 ή 

18 χρόνων, θεωρητικά, έχει φτάσει στο "στάδιο των τυπικών λογικών πράξεων ή της 

αφαιρετικής σκέψης", όπως το όρισε ο Piaget. Αλλά, όπως αναφέρει η Woolfolk 

(2001), η γνωστική εξέλιξη κάθε ατόµου είναι διαφορετική και εξαρτάται από 

πολλές καταστάσεις. Πιθανόν να υπήρχαν κάποιοι µαθητές, (όπως καταγράφεται ως 

φαινόµενο και στη βιβλιογραφία), που παρά την ηλικία τους δεν ήταν ικανοί να 

εµπεδώσουν τις αφαιρετικές έννοιες του προοργανωτή, ώστε να τις 

χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια κατά τη λεπτοµερή παρουσίαση της ύλης. Ο 

συνδυασµός όλων των παραπάνω ίσως µπορεί να εξηγήσει τις στατιστικά µη 

σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των µαθητών στις ερωτήσεις εφαρµογής και 

κατανόησης µεταξύ της οµάδας ελέγχου και των οµάδων του γραπτού και του 

προφορικού προοργανωτή στην παρούσα έρευνα.  

Η ανυπαρξία στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ της οµάδας ελέγχου 

και των οµάδων του γραπτού και του προφορικού προοργανωτή στην επίδοση στις 

ερωτήσεις κατανόησης και εφαρµογής των γνώσεων σε σύγκριση µε τις ερωτήσεις 

αποµνηµόνευσης των γνώσεων, τόσο στο άµεσο όσο και στο µεταγενέστερο τεστ, δε 

σηµαίνει ότι δε λειτούργησαν οι προοργανωτές, αφού υπό άλλες πειραµατικές 

συνθήκες υπήρξαν ευνοϊκά αποτελέσµατα.  

Η  παρούσα έρευνα απέβλεπε ιδιαίτερα στο να διαπιστώσει την επίδραση των 

προοργανωτών στη µεταφορά της γνώσης διότι, όπως αναφέρουν οι ∆ηµητρόπουλος 

& Καλούρη-Αντωνοπούλου (2003), η µεταβίβαση της µάθησης αποτελεί κεντρικό 

συστατικό της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης που αποβλέπει στο να εφοδιάσει τους 

εκπαιδευόµενους κάθε βαθµίδας µε γνώσεις που θα χρησιµοποιήσουν αργότερα. 
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Συνεπώς, θα είναι ωφέλιµο για τους µαθητές να µπορούν να εφαρµόζουν τις γνώσεις 

που απέκτησαν και στην καθηµερινότητα τους, πέραν της χρησιµότητάς τους στις 

εξετάσεις. 

 

6.2.5   Πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα 

Το πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα ήταν:  

• Υπάρχει επίδραση του φύλου, της κατεύθυνσης σπουδών, της ικανότητας 

των µαθητών, των προγενέστερων οικονοµικών γνώσεων και των 

προοργανωτών στην επίδοση των µαθητών, τόσο κατά το άµεσο όσο και 

κατά το µεταγενέστερο τεστ; 

 

Με την παρούσα ερώτηση αναζητήσαµε την επίδραση του φύλου, της 

κατεύθυνσης σπουδών, της γνωστικής ικανότητας σύµφωνα µε τη σχολική επίδοση 

στη Β΄ τάξη, τις προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις, καθώς και του καθενός 

προοργανωτή ξεχωριστά, στις επιδόσεις των µαθητών τόσο στο άµεσο (βραχύχρονης 

µάθησης) όσο και στο µεταγενέστερο τεστ (µακρόχρονης διατήρησης).  

Η θεωρία της αφοµοίωσης δεν αναφέρει πουθενά ως προϋποθέσεις εφαρµογής 

των προοργανωτών ορισµένες ιδιαίτερες συνθήκες που να αφορούν τις βαθµίδες 

εκπαίδευσης, τα επιστηµονικά πεδία ή τα χαρακτηριστικά των µαθητών, όπως είναι 

η ηλικία, το φύλο, το γεωγραφικό πλαίσιο κ.λ.π., ώστε να προκύψουν τα ευεργετικά 

αποτελέσµατα των οργανωτών. Αναφορά γίνεται όµως στις µαθησιακές ικανότητες 

και στις προγενέστερες γνώσεις των µαθητών, διότι θεωρούνται καθοριστικοί 

παράγοντες για την έκβαση της προσπάθειας για νοηµατική µάθηση και διατήρηση 

των εννοιών. 

  Στις έρευνες περιλαµβάνονται οι νοητικές ικανότητες, οι ικανότητες  

κατανόησης κειµένου, οι ικανότητες ορθογραφίας και, κυρίως, οι γνωστικές 

ικανότητες, που µετρούνται µε τη χρήση σταθµισµένων τεστ σε κάποιο 

συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο (SAT, TEL, SCAT κ.λ.π.). Σύµφωνα µε τη θεωρία, οι 

οργανωτές είναι περισσότερο αποτελεσµατικοί για τους µαθητές που στερούνται των 

κατάλληλων µέσων ένταξης ή δε µπορούν να χρησιµοποιήσουν επωφελώς τα 

υπάρχοντα µέσα ένταξης στη γνωστική τους δοµή, όπως συµβαίνει µε τους 

αδύνατους (low-ability) µαθητές (Ausubel, 2000; Mayer, 1979b). Στην παρούσα 
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µελέτη ερευνήθηκε η επίδραση της γνωστικής ικανότητας των µαθητών στη 

βραχύχρονη µάθηση και µακρόχρονη διατήρηση των οικονοµικών εννοιών. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντική επίδραση της ικανότητας σύµφωνα µε 

τη σχολική επίδοση, τόσο στο άµεσο όσο και στο µεταγενέστερο τεστ. 

Το επίπεδο των προηγούµενων γνώσεων και των εµπειριών των µαθητών 

σχετίζεται άµεσα µε τις γνωστικές ικανότητες των µαθητών. Τη θεωρία αφορούν οι 

µαθησιακές εµπειρίες και γνώσεις, που αποκόµισαν οι µαθητές από το σχολικό, 

οικογενειακό ή άλλο περιβάλλον, σε ένα γνωστικό πεδίο, µια κατάσταση ή ένα 

γεγονός, πριν δεχθούν έναν οργανωτή κατά τη διαδικασία της µετάδοσης των νέων 

πληροφοριών. Οι απόψεις του Ausubel (1960) και του Mayer (1979b) συγκλίνουν  

στο ότι οι οργανωτές θα επηρεάσουν τη µάθηση µόνο όταν οι µαθητές δεν κατέχουν 

το σχετικό εννοιολογικό πλαίσιο για τη διδακτέα ύλη και όταν δεν καταβάλλουν 

καµία προσπάθεια να συνδέσουν τις νέες πληροφορίες που διδάσκονται µε τα 

υπάρχοντα εννοιολογικά πλαίσια. Γι’ αυτό, οι καλύτερες συνθήκες για τη χρήση των 

προοργανωτών υπάρχουν όταν: το υλικό που θα διδαχθεί είναι τελείως άγνωστο, 

πρόκειται για πληροφορίες τεχνικής φύσεως, είναι κακώς οργανωµένο, είναι 

δύσκολο για το µαθητή να συνδέσει το νέο υλικό µε την υπάρχουσα γνώση του 

(Mayer & Bromage, 1980) ή όταν οι µαθητές έχουν µια παρόµοια αλλά συγκεχυµένη 

άποψη για το υλικό που πρόκειται να διδαχθεί (Ausubel, 2000). Συνεπώς, όσο 

περισσότερα γνωρίζουν ήδη οι µαθητές για το υλικό που θα διδαχθούν, τόσο πιο 

εύκολα θα συνδέσουν τις γνωστικές εµπειρίες τους µε το νεοεισερχόµενο 

εκπαιδευτικό υλικό και, άρα, δε θα ωφεληθούν από τη χρήση των προοργανωτών, 

γιατί έχουν ήδη στο µυαλό ένα δικό τους τρόπο κωδικοποίησης των  νέων εννοιών 

(Mayer, 1979b).  

 Τα αποτελέσµατα της επίδρασης της προγενέστερης γνώσης στη µάθηση 

ποικίλουν από πολύ θετικά (Ausubel & Fitzgerald, 1961; 1962; Ausubel & Youssef, 

1963) µέχρι ισοδύναµα ανάµεσα στην οµάδα ελέγχου και τους προοργανωτές 

(Nugent κ.ά., 1980; Weisberg, 1970). 

Οι Ausubel & Fitzgerald (1961) συνέκριναν τα αποτελέσµατα διατήρησης 

των γνώσεων µετά τη χρήση προοργανωτών. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι οι µαθητές 

όλων των µεταχειρίσεων, που είχαν υψηλό επίπεδο προγενέστερων γνώσεων στο 

pretest για τον Χριστιανισµό, απέδωσαν καλύτερα στο τεστ διατήρησης πάνω στις 
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Βουδιστικές έννοιες από τους µαθητές που είχαν χαµηλό επίπεδο προγενέστερων 

γνώσεων. Ενώ, στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης των γνώσεων µε τη µεταχείριση 

του προοργανωτή, βρέθηκε ότι οι µαθητές µε γνώσεις κάτω του µέσου όρου στο 

pretest βελτίωσαν σηµαντικά την επίδοσή τους. ∆εν παρουσιάστηκε το ίδιο στους 

µαθητές υψηλού επιπέδου γνώσεων. Αυτό οφείλεται, σύµφωνα µε τους ερευνητές, 

στο ότι οι υψηλών γνώσεων µαθητές έχοντας σαφείς και εµπεδωµένες γνώσεις για 

τον Χριστιανισµό µπόρεσαν να ξεχωρίσουν αυτές από τις έννοιες του Βουδισµού.  

Σε έρευνα όµως των Ausubel & Youssef (1963) βρέθηκε ότι οι µαθητές όλων 

των µεταχειρίσεων, που είχαν υψηλό επίπεδο προγενέστερων γνώσεων στο pretest, 

απέδωσαν καλύτερα στο τεστ διατήρησης από τους µαθητές που είχαν χαµηλό 

επίπεδο προγενέστερων γνώσεων. Στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης των γνώσεων 

µε τη µεταχείριση του προοργανωτή βρέθηκε ότι οι υψηλών προγενέστερων 

γνώσεων µαθητές της οµάδας του προοργανωτή απέδωσαν καλύτερα από τους 

αντίστοιχους υψηλού επιπέδου µαθητές της οµάδας ελέγχου. Το ίδιο συνέβη και 

στους χαµηλού επιπέδου µαθητές προγενέστερων γνώσεων. Οι εξηγήσεις που 

έδωσαν για την υπεροχή των µαθητών της οµάδας του προοργανωτή µε υψηλό και 

χαµηλό υπόβαθρο ήταν αφενός η διακριτότητα των δύο θρησκευτικών θεωριών, 

όπως στην παραπάνω έρευνα και αφετέρου οι πολλές γενικές γνώσεις και το 

ενδιαφέρον των µαθητών για τις θρησκευτικές έννοιες γεγονός που τους παρακινεί 

να µάθουν, να οργανώσουν και να διατηρήσουν αυτές τις έννοιες.  

Ακόµη οι Ausubel & Fitzgerald (1962) όπως και οι Fitzgerald & Ausubel 

(1963) βρήκαν σε άλλες έρευνες ότι οι υψηλών προγενέστερων γνώσεων µαθητές 

όλων των µεταχειρίσεων απέδωσαν καλύτερα στο τεστ διατήρησης από τους 

µαθητές που είχαν χαµηλό επίπεδο προγενέστερων γνώσεων. Στο δεύτερο πείραµα, 

η αλληλεπίδραση των γνώσεων µε τη µεταχείριση του προοργανωτή ήταν σηµαντική 

στο άµεσο τεστ µάθησης και όχι στο τεστ διατήρησης των γνώσεων, ενώ στο πρώτο 

ήταν και στα δύο.  

Οι Ruthkosky & Dwyer (1996) αναφέρουν στην έρευνά τους ότι η επίδραση 

της προγενέστερης γνώσης στη µακρόχρονη διατήρηση δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική µεταξύ των µεταχειρίσεων. Η εξήγηση που δίνουν για τα αντίθετα προς 

τη θεωρία αποτελέσµατα είναι ότι οι προοργανωτές σχεδιάστηκαν να βοηθούν τους 

µαθητές στη διαδικασία της κωδικοποίησης των γνώσεων, κι αυτό συµβαίνει όταν οι 
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µαθητές διαβάζουν τον ανάλογο οργανωτή και τότε εγκαθίσταται ένα νέο πλαίσιο 

για την κωδικοποίηση του διδακτικού υλικού που ακολουθεί. Προφανώς, κατά τον 

χρόνο που οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν τις ερωτήσεις δεν υπάρχει η 

κατάλληλη συνθήκη, ώστε να επαναφέρουν το κωδικοποιηµένο πλαίσιο και να 

διευκολύνουν την ανάκληση των γνώσεών τους. 

Στην παρούσα έρευνα οι προγενέστερες γνώσεις επέδρασαν στατιστικά 

σηµαντικά στις επιδόσεις των µαθητών, τόσο στο άµεσο όσο και στο µεταγενέστερο 

τεστ (πίνακες 5.22, 5.25).  

Το φύλο δε φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στη µάθηση µε 

προοργανωτές (Righi, 1991). Σε έρευνα που διεξήγαγε ο Weisberg, (1970) δε 

διαπίστωσε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα που δέχθηκαν 

προοργανωτές. Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Castille & Geer (1993) στην 

έρευνα τους. Στην παρούσα έρευνα προέκυψαν τα ίδια συµπεράσµατα. ∆εν 

επέδρασε το φύλο στις επιδόσεις των µαθητών τόσο στο άµεσο όσο και στο 

µεταγενέστερο τεστ. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τις κατευθύνσεις σπουδών που 

επέλεξαν οι µαθητές. ∆ηλαδή δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική επίδραση της 

κατεύθυνσης σπουδών, όπως ορίζονται σε  θεωρητική, θετική και τεχνολογική στις 

επιδόσεις των µαθητών στα δύο τεστ µετά από τη χρήση της προοργανωτικής 

στρατηγικής κατά τη διδασκαλία.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν στατιστικά σηµαντικά τη βραχύχρονη 

νοηµατική µάθηση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.22,  µε τη συνολική επίδοση στο 

άµεσο τεστ, είναι η σχολική επίδοση στη Β΄ τάξη Λυκείου, οι προγενέστερες 

οικονοµικές γνώσεις των µαθητών (TEL) και ο γραπτός προοργανωτής. Οι ίδιοι 

παράγοντες παρουσιάζονται και στο µεταγενέστερο τεστ διατήρησης της µάθησης 

των οικονοµικών εννοιών για µεγάλο χρονικό διάστηµα (πίνακας 5.25). Η 

στατιστικά σηµαντική επίδραση του γραπτού προοργανωτή έρχεται σε συµφωνία µε 

τα αποτελέσµατα που βρέθηκαν στην ανάλυση διακύµανσης όπου είχε διαπιστωθεί 

ότι µόνο ο γραπτός προοργανωτής επέδρασε βελτιωτικά στην επίδοση των µαθητών. 

Η επίδραση των προγενέστερων γνώσεων, καθώς και της γνωστικής ικανότητας, 

ήταν αναµενόµενη σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν από τη βιβλιογραφία στο 

παρόν κεφάλαιο. Το φύλο δε φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στη µάθηση µε 

προοργανωτές, όπως και η κατεύθυνση σπουδών.  
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6. 3  Η συµβολή της έρευνας 

Η έρευνα έρχεται να καλύψει το κενό που παρουσιάζει η βιβλιογραφία της 

οικονοµικής εκπαίδευσης σχετικά µε την εφαρµογή της στρατηγικής διδασκαλίας 

των προοργανωτών, προφορικά ή γραπτά, στην παρουσίαση των οικονοµικών 

εννοιών στο Λύκειο, σ’ ένα περιβάλλον µαθησιακής ετοιµότητας. Η διατριβή 

παρουσιάζει αναλυτικά το µοντέλο της διδακτικής του Ausubel για να 

χρησιµοποιηθεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της διδασκαλίας των "Αρχών 

Οικονοµικής Θεωρίας" στη Γ΄ Λυκείου. 

Η διατριβή συµβάλλει στην προσπάθεια των ερευνών που αξιολογούν τις 

µεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες εφαρµόζονται στις αίθουσες των σχολείων της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε σκοπό τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του 

σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία. 

Η εφαρµογή µιας ενεργητικής διδακτικής µεθόδου µπορεί να αποτελέσει 

πρόκληση σε όσους διδάσκουν οικονοµικά στο σχολείο. Η παρούσα διατριβή µε τις 

διαπιστώσεις της για τους προοργανωτές συµβάλλει στη διεύρυνση των διδακτικών 

επιλογών των οικονοµολόγων δασκάλων σε πιο ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας.  

Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει τη συµβολή της διατριβής στην οικονοµική 

εκπαίδευση είναι η προσέγγιση της µακρόχρονης διατήρησης και εφαρµογής των 

οικονοµικών γνώσεων, που φαίνεται να αποτελεί την πεµπτουσία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

Η διατριβή συµβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου των προγενέστερων 

γνώσεων ως παράγοντα που πρέπει να αξιολογείται πριν τη διδασκαλία των 

οικονοµικών εννοιών, ώστε επιτυγχάνονται οι αντικειµενικοί στόχοι κάθε 

µαθησιακής ενότητας. 

Η διατριβή συµβάλλει, τέλος, στην προσπάθεια των δασκάλων να 

ανακαλύψουν τις µεθόδους εκείνες που θα τους δώσουν τις δυνατότητες να 

βοηθήσουν τους αδύνατους µαθητές να µάθουν και να συγκρατήσουν όσα έµαθαν, 

χωρίς αυτό να αποβεί εις βάρος των άλλων µαθητών. 

  

6.4      Συµπεράσµατα 

Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση των οργανωτών κατά τη διδασκαλία 

οικονοµικών εννοιών και συγκεκριµένα της ενότητας "Η Ζήτηση των Αγαθών", σε 
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µαθητές Λυκείου µε συγκεχυµένες απόψεις για την έννοια της ζήτησης, είχε µικτά 

αποτελέσµατα. Οι µαθητές που δέχθηκαν γραπτούς προοργανωτές υπερείχαν έναντι 

των µαθητών της οµάδας ελέγχου στο άµεσο τεστ βραχύχρονης µάθησης. ∆ε συνέβη 

το ίδιο µε τους µαθητές που δέχθηκαν προφορικούς προοργανωτές. Επίσης, οι 

αδύνατοι µαθητές ωφελήθηκαν, αλλά µόνο από το γραπτό προοργανωτή. 

 Όσον αφορά το µεταγενέστερο τεστ µακρόχρονης διατήρησης, που έγινε 

δεκατέσσερις εβδοµάδες µετά το άµεσο τεστ, δε διαπιστώθηκε θετική επίδραση από 

τη χρήση των προοργανωτών. Επιπλέον, καµία κατηγορία µαθητών δεν ευνοήθηκε. 

Υπεροχή της οµάδας γραπτού προοργανωτή διαπιστώθηκε στην ποσοστιαία µέτρηση 

των λιγότερων απωλειών γνώσεων. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την άµεση µάθηση των οικονοµικών 

εννοιών, είναι ο γραπτός προοργανωτής, η σχολική επίδοση στη Β΄ τάξη του 

Λυκείου και οι προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις (TEL). Επίσης, οι ίδιοι 

παράγοντες επηρεάζουν τη συνολική επίδοση στο µεταγενέστερο τεστ, όπου 

ελέγχθηκε η µακρόχρονη διατήρηση των εννοιών. Τέλος, στις ερωτήσεις µεταφοράς 

των γνώσεων κατά το µεταγενέστερο τεστ δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις 

επιδόσεις µεταξύ των µαθητών όλων των οµάδων.  

 

6.5  Συµπεράσµατα και προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία των οικονοµικών 

στο Λύκειο 

Η έρευνα είχε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την οικονοµική εκπαίδευση 

στο Λύκειο. Πρώτον, επιβεβαιώνει τις προτάσεις του Boulding ότι οι οικονοµολόγοι 

δάσκαλοι πρέπει να αρχίζουν τις διδασκαλίες τους µε µια αξιολόγηση των 

προηγούµενων αντιλήψεων των µαθητών για κάθε ενότητα, στην προσπάθεια να 

βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας τους και να συµβάλλουν έτσι 

στη απόκτηση των οικονοµικών γνώσεων από τους µαθητές τους. ∆εύτερον, η 

έρευνα επιβεβαιώνει τα ευρήµατα του Anderson (1973) και του Martin (1980) ότι οι 

προοργανωτές είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη βελτίωση της µάθησης των 

οικονοµικών εννοιών. Τρίτον, η έρευνα έδειξε ότι ένας συγκριτικός οργανωτής, του 

οποίου η λειτουργία ήταν να διευθετήσει την αντιφατική θεωρητική και 

εκλαϊκευµένη χρήση του όρου ζήτηση, είναι κατάλληλος για τη µαθησιακή ενότητα 

 252



 

της ζήτησης, όπως και για άλλες έννοιες για τις οποίες οι µαθητές έχουν µια 

παρόµοια, αλλά σαφώς διαφορετική άποψη, όπως η έννοια της επένδυσης κ.λ.π.  

Επειδή οι σχολικές επιδόσεις και οι  προγενέστερες οικονοµικές γνώσεις των 

µαθητών είναι διαφορετικές από τάξη σε τάξη και από χρόνο σε χρόνο, είναι 

δύσκολο για το διδάσκοντα να προετοιµάζει ή να προσαρµόζει κάθε φορά τον 

κατάλληλο οργανωτή. Επίσης, οι χρονικοί περιορισµοί της διδασκαλίας στην 

αίθουσα δεν επιτρέπουν τη χρονοβόρα διαδικασία της διανοµής και της ανάγνωσης 

από τους µαθητές των γραπτών οργανωτών. Τα παραπάνω µας οδήγησαν σε δύο 

σκέψεις που µπορούν να  αξιοποιηθούν. Η πρώτη αφορά τη δοµή των σχολικών 

βιβλίων και η δεύτερη την οργάνωση των χώρων διδασκαλίας.  

Οι συγγραφείς σχολικών βιβλίων θα µπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο µε 

τον οποίο παρουσιάζουν τα οικονοµικά θέµατα. Ένας προοργανωτής θα µπορούσε 

να τοποθετηθεί στην αρχή της κάθε ενότητας ώστε ο διδάσκων να κατευθύνει πιο 

αποτελεσµατικά τους µαθητές στην απόκτηση των γνώσεων. Η επιλογή µιας 

στρατηγικής διδασκαλίας δεν είναι υπόθεση µόνο ενός συγγραφέα αλλά και του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ήδη έγινε το πρώτο βήµα στα νέα βιβλία της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Κατά την επιµόρφωση των δασκάλων στα νέα βιβλία 

το Σεπτέµβριο του 2006 οι επιµορφωτές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ανέφεραν 

τον όρο “Προοργανωτής” σχολιάζοντας τη νέα διάταξη της ύλης και εννοούσαν το 

περίγραµµα του περιεχοµένου που υπήρχε στην αρχή κάθε ενότητας. Η νέα αυτή  

διάταξη της ύλης µε τη µικρή εισαγωγή στην αρχή κάθε ενότητας µέσα σε έγχρωµο 

πλαίσιο, έστω και αν δε συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πραγµατικού 

οργανωτή, δείχνει τουλάχιστον τη µέθοδο διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθήσουν 

οι διδάσκοντες.   

Η δεύτερη ιδέα που προέκυψε από τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας αφορά τις 

αίθουσες διδασκαλίας. Παρά την αδυναµία των προφορικών οργανωτών, στην 

παρούσα έρευνα, να επηρεάσουν την επίδοση των µαθητών, θεωρούµε ότι οι 

προφορικοί οργανωτές είναι η λύση για την αντιµετώπιση των χρονοβόρων 

διαδικασιών που εµφανίζει η διδασκαλία µέσω γραπτών οργανωτών. Επίσης, η 

εγκατάσταση υπολογιστών και βιντεοπροβολέων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα 

βοηθούσε στην ίδια κατεύθυνση. Σε πολύ λίγο χρόνο ο διδάσκων θα µπορούσε µε τη 

χρήση του λογισµικού παρουσίασης (Power Point) να παρουσιάσει τον οργανωτή 
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είτε µε τη µορφή κειµένου, όπως πρότεινε ο Ausubel, είτε και µε τη βοήθεια 

κάποιων διαγραµµάτων. Η εµπειρία του γράφοντος από τις µικροδιδασκαλίες που 

διεξάγονται, µε την παραπάνω µέθοδο, στο µάθηµα της ∆ιδακτικής στο 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, δηµιουργεί βάσιµες υπόνοιες ότι θα είναι ακόµη πιο 

αποτελεσµατική για τους µαθητές στο Λύκειο.  

Τελικά, η έρευνα αυτή δείχνει ότι η χρήση συγκριτικών προοργανωτών 

µπορεί να είναι χρήσιµη για τη διδασκαλία και άλλων οικονοµικών εννοιών όταν οι 

ασαφείς προγενέστερες γνώσεις των µαθητών δηµιουργούν µαθησιακά προβλήµατα, 

όπως στις έννοιες της προσφοράς, του κεφαλαίου, της επένδυσης, του κόστους, 

κ.λ.π. 

 

6.6   Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Πολλές έρευνες προηγήθηκαν και έδειξαν τη διευκολυντική επίδραση των 

προοργανωτών στη µάθηση. Ωστόσο λίγες έρευνες διεξήχθησαν για να συγκρίνουν 

τα αποτελέσµατα από τη χρήση των γραπτών και των προφορικών οργανωτών κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες και ακόµη λιγότερες εφάρµοσαν την προοργανωτική 

στρατηγική διδασκαλίας στην οικονοµική εκπαίδευση. Στην παρούσα µελέτη 

χρησιµοποιήθηκαν γραπτοί και προφορικοί οργανωτές κατά τη διδασκαλία βασικών 

οικονοµικών εννοιών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση λόγω περιορισµένου αριθµού 

µελετών. Εποµένως, η περιορισµένη έρευνα πάνω στον τοµέα αυτό µπορεί να 

επεκταθεί πέρα από τα σηµεία που κάλυψε η παρούσα διατριβή.  

Επιπλέον, προέκυψαν και άλλες προτάσεις για µελλοντική έρευνα που 

αφορούν είτε τη διδασκαλία των οικονοµικών στο Λύκειο µε την εφαρµογή της 

θεωρίας του Ausubel είτε τη χρήση των οργανωτών κατά τη διδασκαλία 

οποιουδήποτε γνωστικού αντικειµένου. 

Η πρώτη πρόταση σχετίζεται µε το είδος των προοργανωτών. Από την 

παρούσα έρευνα, όσον αφορά τον προφορικό οργανωτή 800 περίπου λέξεων, δεν 

προέκυψαν θετικά αποτελέσµατα στην επίδοση των µαθητών. Με δεδοµένους τους 

χρονικούς περιορισµούς στην αίθουσα ένας ερευνητής θα µπορούσε να µελετήσει 

την αποτελεσµατικότητα σύντοµων προφορικών οργανωτών. Οι σύντοµοι 

προφορικοί οργανωτές ίσως αποδειχθούν καταλληλότεροι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
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Η δεύτερη πρόταση σχετίζεται µε τον τρόπο που εφαρµόζεται η στρατηγική 

των  οργανωτών στην αίθουσα. Ο χρόνος προετοιµασίας του διδάσκοντος µπορεί να 

αφιερωθεί στην οπτική παρουσίαση του οργανωτή µε τη χρήση του λογισµικού 

παρουσίασης (Power Point) σε όλη την τάξη και όχι ατοµικά. Έτσι, δίνεται η 

ευκαιρία να παρουσιαστεί ένα κείµενο διανθισµένο µε διαγράµµατα σύντοµα και 

αποτελεσµατικά. Προϋπόθεση όµως αποτελεί η εγκατάσταση υπολογιστή σε κάθε  

σχολική αίθουσα.  

Μία τρίτη πρόταση για τη µελλοντική έρευνα έχει να κάνει µε το χρόνο 

διατήρησης των πληροφοριών στη µνήµη των µαθητών. Ο Ausubel, o Novak, o 

Mayer και άλλοι υποστηρικτές της θεωρίας αφοµοίωσης διατείνονται ότι η 

νοηµατική µάθηση και η µακρόχρονη διατήρηση θα προκύψουν ως επακόλουθο της 

χρήσης των οργανωτών. Στην παρούσα έρευνα ο έλεγχος της διατήρησης των 

οικονοµικών εννοιών µετά 14 εβδοµάδες δεν έδωσε εµφανή θετικά συµπεράσµατα. 

Επειδή στη βιβλιογραφία ο όρος µακρόχρονη διατήρηση αναφέρεται σε περιόδους 

από δύο µέρες έως είκοσι εβδοµάδες, έχει ενδιαφέρον και πρακτική αξία να γίνει 

έλεγχος του τι θυµούνται οι µαθητές σε βάθος χρόνου. Για παράδειγµα ένας 

ερευνητής θα µπορούσε να οργανώσει και να πραγµατοποιήσει διαδοχικά τεστ κάθε 

δύο ή τέσσερις εβδοµάδες µετά το αρχικό τεστ βραχύχρονης µάθησης και να 

σταµατήσει σε εκείνο στο οποίο το αποτέλεσµα διατήρησης θα πάψει να είναι 

στατιστικά σηµαντικό. Αυτό θα αποτελέσει ίσως την καλύτερη απάντηση στο 

ερώτηµα εάν οι προοργανωτές συµβάλλουν στη µακρόχρονη διατήρηση και ποια 

είναι τελικά η χρονική περίοδος που µπορούν να διατηρηθούν οι γνώσεις.  

Η τέταρτη πρόταση σχετίζεται µε τον τρόπο διεξαγωγής του µακρόχρονου 

τεστ. Ο µελλοντικός ερευνητής θα βοηθήσει ίσως την έρευνα, εάν πριν τη διεξαγωγή 

ενός αρκετά µακρόχρονου τεστ, οι µαθητές διαβάσουν πάλι τον οργανωτή που θα 

τους βοηθήσει, πιθανώς, να θυµηθούν τις έννοιες που διδάχθηκαν. 

Αφού η βραχύχρονη µάθηση µπορεί να είναι και υπόθεση της µηχανικής 

µάθησης, µια πέµπτη πρόταση που προκύπτει για την επιβεβαίωση της θεωρίας του 

Ausubel περί νοηµατικής µάθησης, είναι να κατασκευασθεί τεστ που θα 

περιλαµβάνει µόνο ερωτήσεις µεταφοράς των γνώσεων (κατανόησης και 

εφαρµογής) παρά ερωτήσεις αποµνηµόνευσης των γνώσεων. 
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Η έκτη πρόταση για τη µελλοντική έρευνα περιλαµβάνει το ερώτηµα εάν οι 

οργανωτές διευκολύνουν τη νοηµατική µάθηση και άλλων εννοιών µε προβλήµατα 

ορολογίας, όπως είναι το χρήµα, η επένδυση, το κεφάλαιο, το κόστος κ.λ.π. 

Η έβδοµη πρόταση σχετίζεται µε την εξοικείωση των µαθητών µε τους 

οργανωτές. Είναι πιθανό να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσµατα, εάν κάποιοι 

οργανωτές χρησιµοποιηθούν σε µία άλλη ενότητα πριν την εφαρµογή του 

πειράµατος, ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία τους και κατόπιν δοθούν οι 

οργανωτές της ενότητας που  θέλει να µελετήσει ο ερευνητής. 

Σε περαιτέρω έρευνες, µεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη 

του επιπέδου των γνωστικών ερωτήσεων και των τριών γνωστικών επιπέδων στο 

post- test το οποίο, ενώ διαφέρει στο επίπεδο των ερωτήσεων, έχει ίδιους βαθµούς 

δυσκολίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ό,τι οι οργανωτές έχουν 

µεγαλύτερο αποτέλεσµα διευκόλυνσης στους υψηλής επίδοσης από ότι στους 

χαµηλής επίδοσης µαθητές. Αυτή η τάση αντιφάσκει µε έναν αρχικό σκοπό ότι οι 

οργανωτές θα ήταν ωφέλιµοι στους µαθητές περιορισµένης ικανότητας σε 

µεγαλύτερη έκταση από τους µαθητές αυξηµένων ικανοτήτων, αλλά είναι σύµφωνη 

µε ένα µεταγενέστερο σκοπό ότι η πορεία της αλληλεπίδρασης πειράµατος και 

επίδοσης εξαρτάται από τον βαθµό δυσκολίας του post-test. Τεστ µεγαλύτερης 

δυσκολίας δείχνουν µεγαλύτερο αποτέλεσµα διευκόλυνσης για υψηλής επίδοσης 

µαθητές και τεστ µικρότερης δυσκολίας µεγαλύτερο αποτέλεσµα διευκόλυνσης για 

µαθητές περιορισµένων επιδόσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι 

µαθητές µε χαµηλότερες προγενέστερες γνώσεις έχουν µεγαλύτερα οφέλη από τη 

χρήση των οργανωτών από ό,τι οι µαθητές µε υψηλές προγενέστερες γνώσεις. Αυτή 

η διαπίστωση συµφωνεί µε την θεωρία του Ausubel αλλά χρήζει επιβεβαίωσης µε 

περαιτέρω έρευνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α΄ 

 
           ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ  ∆ΟΜΗΣ     
 

1. Επώνυµο:   ……………… Όνοµα   ……………    

2. Το φύλο σας:      Κορίτσι………Αγόρι………… 

3. Κατεύθυνση: θεωρητική …θετική…τεχνολογική… 

 

4. ∆ιαβάζετε  οικονοµικά άρθρα στις εφηµερίδες και τα περιοδικά;   

    Ναι….. τακτικά, ναι……. περιστασιακά  

 

5. Εάν απαντήσατε "ναι" , παρακαλώ ελέγξτε ποια από τις  παρακάτω  διαβάζετε:  

    Ηµερησία…….Ναυτεµπορική……Εξπρές…..Κέρδος… 

    Οικονοµικά ένθετα πολιτικών εφηµερίδων…….Άλλη…… 

 

6. Με δικά σας λόγια εξηγήστε την έννοια της λέξης "ζήτηση" όπως χρησιµοποιείται 

   στις επιχειρήσεις  και την οικονοµία (π.χ. "η ζήτηση για δίσκους του Ρουβά" ή  "η 

   ζήτηση  για  τα αυτοκίνητα της  BMW".). 

 

 

 

7. Ονοµάστε ένα ή περισσότερους λόγους  που νοµίζετε ότι  θα ανάγκαζαν τους      

    αγοραστές  να αγοράσουν περισσότερο  ή λιγότερο από  ένα προϊόν. 

 

 

 

8. Μια αύξηση στη ζήτηση προκαλείται από……………….  

   
9. Εάν η τιµή αυξάνεται η……………….. …………µειώνεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 
 
 
 

ΤΕΣΤ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΗ 
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ΤΕΣΤ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΗ  

∆) τις επιχειρήσεις  

 ∆) κοινωνιολογικοί και µη κοινωνιολογικοί παράγοντες. 

 
 Απαντήστε σε κάθε ερώτηση επιλέγοντας µία µόνο σωστή απάντηση. 
 
1.  Σε µία οικονοµία της αγοράς η τιµή προσδιορίζεται από: 
Α) την αλληλεπίδραση της επιθυµίας και της δυνατότητας των αγοραστών και των     
 πωλητών. 
Β) την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς. 
Γ) την κυβέρνηση  

 
2.  Επιλέξτε την κατηγορία των παραγόντων που επηρεάζουν σηµαντικότερα τους 
      καταναλωτές όταν αγοράζουν ένα προϊόν: 
 Α) ψυχολογικοί και µη ψυχολογικοί  
 Β) εισοδηµατικοί και µη εισοδηµατικοί  
 Γ) η τιµή του αγαθού και άλλοι παράγοντες  

 
3.   Οι οικονοµολόγοι και το ευρύ κοινό ορίζουν τη ζήτηση: 
 Α) µε τον ίδιο τρόπο  
 Β) µε διαφορετικό τρόπο  
 Γ) µε τον ίδιο τρόπο που τον ορίζει η κυβέρνηση  
 ∆) µε κανένα από τα παραπάνω. 
 
4. Ένας καλός ορισµός του όρου της ζήτησης θα πρέπει να µας δίνει την   
δυνατότητα  να διακρίνουµε: 
 Α) την επίδραση της τιµής του αγαθού στην αγοραζόµενη ποσότητα  
 Β) την επίδραση του εισοδήµατος στην αγοραζόµενη ποσότητα  
 Γ) την επίδραση της τεχνολογίας στην αγοραζόµενη ποσότητα 
 ∆) την επίδραση της παρέµβασης του κράτους. 

 
5. Τα ονόµατα στα φορολογικά µητρώα ή τους τηλεφωνικούς καταλόγους είναι  

   όπως: 
Α) τα εισοδήµατα για τη ζήτηση  
Β) οι στάσεις των καταναλωτών για τη ζήτηση  
Γ) οι τιµές για τη ζήτηση 
∆) οι καθηγητές για τις επαγγελµατικές ενώσεις τους. 
 
6. Η ζήτηση, όπως τη βλέπουν οι οικονοµολόγοι, από την άποψη της συµπεριφοράς 
     των αγοραστών:  
Α) δείχνει την ποσότητα που θα αγοραστεί σε µία µόνο τιµή  
Β) διαχωρίζει την επίδραση  της τιµής από τις επιδράσεις των άλλων παραγόντων 
Γ) είναι σηµαντική µόνο όταν συνδυάζεται µε την προσφορά των πωλητών  
∆) µερικές φορές είναι διαφορετική από την πραγµατική συµπεριφορά των 
     αγοραστών.                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
 

 
 

Σωστές απαντήσεις του τεστ κατανόησης του προοργανωτή 

 
1.Α               2.Β               3.Γ               4.Α               5.Γ               6.Α   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    ∆΄ 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 25 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
Στις  Βασικές Oικονοµικές Έννοιες και την Μικροοικονοµία 

Test of Economic Literacy (TEL) 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕL 25 
 
Απαντήστε σε κάθε ερώτηση επιλέγοντας µία µόνο σωστή απάντηση. 

 
1.    Όταν η Ελλάδα εµπορεύεται τρόφιµα µε τη Λιβύη  ανταλλάσσοντας τρόφιµα µε 

πετρέλαιο: 
 Ι.    και οι δύο χώρες κερδίζουν.  
 II.   και οι δύο χώρες χάνουν. 
 III.  η Ελλάδα κερδίζει ενώ η Λιβύη  χάνει 
 IV.  η  Λιβύη  κερδίζει ενώ η Ελλάδα χάνει 
 
2.    Το κόστος ευκαιρίας ενός καινούριου δηµόσιου σχολείου είναι: 
 Ι.    το χρηµατικό κόστος για την πρόσληψη νέων δασκάλων για το καινούριο 
       σχολείο. 
 II.  το κόστος κατασκευής του καινούριου σχολείου σε µια επόµενη χρονική στιγµή. 
 ΙΙΙ. η µεταβολή της ετήσιας φορολογίας για να πληρωθεί το καινούριο σχολείο. 
 IV. τα άλλα αγαθά και υπηρεσίες που πρέπει να µην παραχθούν, ώστε να 
       κατασκευασθεί το καινούριο σχολείο. 

 
3. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αντιµετωπίζεται από όλα τα οικονοµικά 

συστήµατα;  Πώς να: 
Ι.   ισοσκελίσουν εισαγωγές και εξαγωγές.  
ΙΙ.  ισοσκελίσουν τον κρατικό προϋπολογισµό. 
III. κάνουν καλύτερη χρήση των σπάνιων πλουτοπαραγωγικών πόρων. 
IV. αποταµιεύσουν χρήµατα, ώστε να µειώσουν το εθνικό χρέος. 
 
4.   Όταν οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι ενός έθνους είναι πλήρως απασχοληµένοι, 

περισσότερο από οποιοδήποτε προϊόν: 
 I.   µπορεί να παραχθεί, µόνο αν αυτό το κάνει µια ιδιωτική επιχείρηση παρά το 
       κράτος 
 II.  µπορεί να παραχθεί, µόνο αν µειωθεί η παραγωγή άλλων προϊόντων. 
 III. µπορεί να παραχθεί, µόνο όταν υπάρχει µια γενική µείωση στις τιµές. 
 IV. είναι αδύνατο να παραχθεί. 
 
5.  Ο Β. Βασιλείου µπορεί να εργαστεί µε αµοιβή 10000 ευρώ το χρόνο όταν  

αποφοιτήσει   από το λύκειο ή µπορεί να φοιτήσει σε Ι.Ε.Κ. και να πληρώσει  
500 ευρώ για τα δίδακτρα. Μετρηµένο σε ευρώ ποιο είναι το κόστος ευκαιρίας 
για τον Βασιλείου  αν προτιµήσει το Ι.Ε.Κ. τον επόµενο χρόνο;  

Ι.    0 ευρώ. 
II.   500 ευρώ. 
III. 10000 ευρώ. 
IV. 10500 ευρώ. 
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6.   Η εξειδίκευση της εργασίας έχει σαν αποτέλεσµα: 
Ι.    αυξανόµενο πληθωρισµό. 
II.  µείωση της παραγωγικότητας. 
III. µεγαλύτερη οικονοµική αλληλεξάρτηση. 
IV. πιο δίκαιη κατανοµή εισοδήµατος. 
 
7. Ποιο από τα ακόλουθα είναι το πιο βασικό για την οικονοµία της ελεύθερης  

αγοράς: 
Ι.   αποτελεσµατικά εργατικά σωµατεία . 
ΙΙ.  καλές κυβερνητικές ρυθµίσεις. 
III. υπεύθυνη συµπεριφορά από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. 
IV. ενεργός ανταγωνισµός στην αγορά. 
 
8.  Υποθέστε ότι θα θέλατε να αυξήσετε την παραγωγικότητα της εργασίας. Ποια   

από τις παρακάτω επιλογές θα συντελούσε στο να γίνει αυτό: 
Ι.    αποθάρρυνση της χρήσης της τεχνολογίας που σκοπό έχει την εξοικονόµηση 
      εργασίας. 
ΙΙ.  αύξηση των απαιτήσεων για έλεγχο της µόλυνσης. 
III. ενθάρρυνση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. 
IV. λιγότερη δαπάνη για την εκπαίδευση. 
 
9.   Τα κέρδη ισούνται µε: 
Ι.    τις πωλήσεις µείον τους φόρους και την υποτίµηση. 
Π.  τις πωλήσεις µείον τα ηµεροµίσθια και τους µισθούς. 
III. το ενεργητικό µείον το παθητικό. 
IV. τα έσοδα µείον το κόστος. 
 
10. Σε µια οικονοµία της ελεύθερης αγοράς το δηµόσιο συµφέρον είναι δυνατό να 

εξυπηρετηθεί ακόµη και όταν τα άτοµα επιδιώκουν τους δικούς τους 
προσωπικούς οικονοµικούς στόχους, λόγω: 

Ι.   της λειτουργίας των ανταγωνιστικών αγορών.  
II.  της κοινωνικής υπευθυνότητας των διοικήσεων των επιχειρήσεων. 
III. του προσεκτικού προγραµµατισµού και συντονισµού της λειτουργίας της αγοράς 
IV. της κατανόησης από τα άτοµα του τι αποτελεί δηµόσιο συµφέρον. 
 
11. Τα εργατικά σωµατεία στην Ελλάδα έχουν: 
 Ι.  βελτιώσει την διαπραγµατευτική θέση των συνδικαλιζόµενων εργατών απέναντι   

στους εργοδότες τους. 
ΙΙ.  αυξήσει σηµαντικά τα ηµεροµίσθια των εργατών που ανήκουν στα σωµατεία σε      

σύγκριση µε τους εκτός σωµατείων εργάτες. 
III. οργανώσει µια πλειοψηφία του Ελληνικού εργατικού δυναµικού. 
ΙV. αυξήσει τον ανταγωνισµό στην αγορά εργασίας. 
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12.  Η λειτουργία του χρήµατος είναι να εξυπηρετεί ως: 
Ι.     µια µονάδα µέτρησης, ένα µέσο ανταλλαγής και µια παρακαταθήκη αξίας. 
II.   ένας αποφασιστικός παράγοντας επένδυσης, κατανάλωσης και συνολικής  

   ζήτησης. 
III.  ένας αποφασιστικός παράγοντας κεφαλαιακής δαπάνης, συνολικής προσφοράς  
       και  ανταλλαγής. 
IV. ένα σύστηµα µέτρησης, ένα µέσο αναδιανοµής του εισοδήµατος και ένας 
       παράγοντα  κατανοµής πόρων. 
 
13. Αν το ετήσιο χρηµατικό σας εισόδηµα αυξηθεί κατά 50%, ενώ οι τιµές των 

αγαθών που  αγοράζεται αυξηθούν κατά 100 %, τότε: 
Ι.     το πραγµατικό σας εισόδηµα έχει αυξηθεί. 
ΙΙ.   το πραγµατικό σας εισόδηµα έχει µειωθεί. 
III.  το χρηµατικό σας εισόδηµα έχει µειωθεί. 
IV.  το πραγµατικό σας εισόδηµα δεν έχει επηρεασθεί. 
 
14. Η "οικονοµική ζήτηση" για ένα προϊόν αναφέρεται στην ποσότητα από το προϊόν 

που:  
Ι.  είναι διαθέσιµο στην αγορά από τις επιχειρήσεις ανάλογα µε το επίπεδο τιµής     

του. 
ΙΙ.  τα άτοµα είναι πρόθυµα και ικανά να αγοράσουν ανάλογα µε το επίπεδο της 

τιµής του. 
III. τα άτοµα επιθυµούν, είτε µπορούν να την αγοράσουν είτε όχι. 
IV. οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν. 
 
15. Υποθέστε ότι η ∆ύναµη Νέων, ένας οργανισµός νεότητας, πρότεινε να αυξηθεί  

το κατώτατο  ηµεροµίσθιο για τους νέους. Τι επίδραση θα είχε πιθανότατα αυτό, 
πάνω στα ηµεροµίσθια και την απασχόληση των νέων, σε µια οικονοµία της 
αγοράς: 

I.   η αξία του ηµεροµισθίου θα ανέβαινε όπως και η απασχόληση των νέων. 
II.  η αξία του ηµεροµισθίου θα ανέβαινε ενώ η απασχόληση των νέων θα έπεφτε. 
III. η αξία του ηµεροµισθίου θα έπεφτε ενώ η απασχόληση των νέων θα ανέβαινε. 
IV. η αξία του ηµεροµισθίου θα ανέβαινε ενώ η απασχόληση θα έµενε η ίδια. 
 
16. Η τιµή των παπουτσιών είναι πιθανό να αυξηθεί, λόγω της: 
Ι.   µείωσης του κόστους παραγωγής παπουτσιών  από τη χρήση νέων µηχανηµάτων.  
II.  µεγαλύτερης επένδυσης κεφαλαίου από τους παραγωγούς. 
III. µείωσης στη ζήτηση παπουτσιών. 
IV. µείωσης στην προσφορά παπουτσιών. 
 
17. "Οι Έλληνες είναι παράξενοι άνθρωποι. Όλοι γνωρίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι 

κατά πολύ λιγότερο απαραίτητο σε σχέση µε τα τρόφιµα και τον χάλυβα. Παρ’ 
όλα αυτά πληρώνουν τους  ποδοσφαιριστές πολύ καλύτερα από τους αγρότες και 
τους εργάτες χαλυβουργείων." Γιατί; 
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 Ι.   οι εργοδότες των παικτών είναι µονοπωλητές. 
II.   οι  ποδοσφαιριστές είναι στην πραγµατικότητα ψυχαγωγοί και όχι παραγωγοί. 
III. υπάρχουν λιγότερο επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές από ότι αγρότες και εργάτες 

 χαλυβουργείων. 
IV. οι καλοί παίκτες είναι πιο σπάνιοι, δεδοµένης της ζήτησης για τις υπηρεσίες      

τους. 
 
18. Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να πουλούν τα προϊόντα τους σε υψηλές τιµές. Τα 

νοικοκυριά επιθυµούν να αγοράζουν τα προϊόντα  σε χαµηλές τιµές. Σε µια 
οικονοµία της αγοράς, αυτή η αντίθεση των συµφερόντων επιλύεται από: 

Ι.    τον ανταγωνισµό. 
II.   την κυβέρνηση. 
III. τις επιχειρήσεις. 
IV. τους ψηφοφόρους. 
 
19. Μια εφηµερίδα πληροφορεί ότι: "ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΚΑΦΕ ∆ΙΑΣΠΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".  Αν αυτό είναι  αλήθεια τότε θα περιµέναµε από τον κλάδο 
παραγωγής καφέ, να: 

Ι.    αυξήσει την παραγωγή και να µειώσει τις τιµές. 
II.  µειώσει την παραγωγή και να αυξήσει τις τιµές.  
III. χρησιµοποιήσει περισσότερα κεφαλαιουχικά αγαθά και να προσλάβει λιγότερους 

εργάτες. 
IV. χρησιµοποιήσει λιγότερα κεφαλαιουχικά αγαθά και να προσλάβει λιγότερους  
      εργάτες. 
 
2Ο. Από τα παρακάτω, ποια είναι η πιο γενική αιτία των χαµηλών εισοδηµάτων στην 

Ελλάδα: 
 Ι.  η έλλειψη πολύτιµων παραγωγικών υπηρεσιών από τους εργαζόµενους 
II.  οι διακρίσεις κατά των µη συνδικαλισµένων εργατών. 
III. η απροθυµία για δουλειά. 
IV. η προοδευτική φορολογική κλίµακα. 
 
21.  Σε µια οικονοµία της αγοράς τα υψηλά ηµεροµίσθια βασίζονται κυρίως πάνω: 
Ι.    στους νόµους για τα κατώτατα ηµεροµίσθια.  
II.   στις ενέργειες της κυβέρνησης. 
III.  στην υψηλή παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 
IV.  στις κοινωνικά υπεύθυνες διοικήσεις των επιχειρήσεων. 
 
22. "ΈΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΛΟΙΟ ΝΑΥΑΓΗΣΕ.  Για τέταρτη φορά µέσα σε έξι χρόνια, 

το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας προκάλεσε θύµατα. Εκατοµµύρια ευρώ σε 
πλοία και φορτία έχουν χαθεί. Τα πλοία που κατευθύνονται προς το γειτονικό 
λιµάνι πρέπει να πλησιάσουν επικίνδυνα σε  αυτήν την τροµερή συµφορά. Οι 
πολίτες ανησυχούν επειδή κανένας φάρος   δεν προστατεύει την προσέγγιση στο 
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λιµάνι." Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειµένες να φτιάξουν ένα  
φάρο, επειδή: 

Ι.   οι ιδιοκτήτες πλοίων δεν πληρώνουν για τον φάρο επειδή ασφαλίζουν τα πλοία   
τους για να προστατεύονται από τις ζηµιές. 

II.  το φως του φάρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και από πλοία τα οποία δεν  
πληρώνουν  για την υπηρεσία αυτή. 

III. θα στοίχιζε περισσότερο σε µια ιδιωτική επιχείρηση απ’ ότι στο κράτος να 
      κατασκευάσει το φάρο. 
IV. το κόστος κατασκευής του φάρου είναι πολύ υψηλό. 
 
23. Από οικονοµική άποψη, ποια από τις ακόλουθες προσεγγίσεις για τον έλεγχο της    

µόλυνσης είναι η πιο ικανοποιητική: 
Ι.    κατάργηση της χρήσης των τοξικών χηµικών. 
II. χρησιµοποίηση πόρων προς περιορισµό των επιβλαβών επιδράσεων της 

µολύνσεως. 
III. έλεγχος της µόλυνσης µε την προϋπόθεση ότι το επιπλέον όφελος υπερβαίνει το 

επιπλέον κόστος. 
 IV. απαγόρευση οικονοµικών δραστηριοτήτων που προκαλούν µόλυνση ή βλάπτουν 

το περιβάλλον. 
 
24. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να φορολογούνται 

σύµφωνα µε την δυνατότητα τους να πληρώνουν, πιθανότερα θα προτιµούσαν:  
Ι.    ένα έµµεσο φόρο.  
II.   ένα γενικό φόρο πωλήσεων. 
III.  ένα προοδευτικό φόρο εισοδήµατος. 
IV.  ένα φόρο ακίνητης περιουσίας. 

 
25. Οι τρεις κύριοι συντελεστές παραγωγής είναι οι φυσικοί, οι ανθρώπινοι και οι      

κεφαλαιακοί πόροι. Ποια, από τις παρακάτω οµάδες, εκπροσωπεί και τους τρεις 
αυτούς παράγοντες: 

Ι.   ενοίκιο, εργαζόµενοι και χρήµα. 
ΙΙ.  πετρέλαιο, οδηγοί ταξί και οµολογίες. 
III. σιδηροµεταλλεύµατα, δάσκαλοι και µεταφορικά µέσα. 
IV. αγρότες, επενδυτές και κατασκευαστές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕL 25 
 
Σωστές απαντήσεις  
 
1.I                     6. III                   11.I                    16.IV                    21.III   
2. IV                 7. IV                   12.I                    17.IV                    22.II 
3. III                  8. III                  13.II                   18.I                       23.III 
4. II                   9. IV                  14.II                   19.I                       24.III 
5. IV                10. I                    15.II                    20.I                      25.III 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   Α΄  ΑΜΕΣΟΥ   ΤΕΣΤ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  Α΄ 
 
ΑΜΕΣΟ ΤΕΣΤ 
 
Ονοµατεπώνυµο…………………………… 
Κατεύθυνση……………. 
Τµήµα…… 
 
 
1.  Σύµφωνα µε το νόµο της ζητήσεως: 
Α) όσο µικρότερος είναι ο αριθµός των αγοραστών για ένα προϊόν τόσο υψηλότερη 

είναι  η τιµή του. 
Β) η ζητούµενη ποσότητα και η τιµή ενός αγαθού έχουν αντίστροφη σχέση µεταξύ 

τους. 
Γ) η τιµή και η ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού έχουν θετική σχέση µεταξύ τους, 
∆) µεγαλύτερη ποσότητα ενός αγαθού ζητείται όταν η τιµή του είναι υψηλότερη  

παρά όταν είναι χαµηλότερη. 
 
2.  Ένας παράγοντας που δεν επηρεάζει τη ζήτηση για ένα αγαθό είναι: 
Α) η µεταβολή της τιµής του. 
Β) οι καταναλωτικές προτιµήσεις και το εισόδηµα των αγοραστών, 
Γ) οι τιµές των άλλων αγαθών. 
∆) οι αναµενόµενες µεταβολές της τιµής του αγαθού και του εισοδήµατος των 

       αγοραστών του. 
 
3. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού Χ είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε η  

συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό µετά από µια µεταβολή της 
τιµής: 

∆) η ποσοστιαία µεταβολή της ποσότητας είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία 
µεταβολή της τιµής σε απόλυτες τιµές 

5. Ταυτόχρονη µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας και της ζήτησης ενός αγαθού 
σηµαίνει  ότι: 

Α) θα αυξηθεί 
Β) θα µειωθεί 
Γ) θα παραµείνει αµετάβλητη 
∆) είναι πιθανό οποιοδήποτε από τα παραπάνω 
 
4.  Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή έχει αρνητική αριθµητική τιµή διότι: 
Α) η µεταβολή της τιµής κινείται προς την ίδια φορά µε την µεταβολή της 

ζητούµενης  ποσότητας 
Β) η µεταβολή της τιµής κινείται προς την αντίθετη φορά µε την µεταβολή της  

ζητούµενης ποσότητας 
Γ) η ποσοστιαία µεταβολή της ποσότητας είναι µικρότερη από την ποσοστιαία 

µεταβολή της  τιµής σε απόλυτες τιµές 

 

Α) µεταβάλλεται η τιµή και η ζητούµενη ποσότητα 
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Β)µεταβάλλεται η τιµή και η ζητούµενη ποσότητα αλλά και ένας "άλλος  
παράγοντας" προκαλεί µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης 

∆) η τιµή παραµένει σταθερή και ένας "άλλος παράγοντας" µετατοπίζει την καµπύλη 
ζήτησης και στη συνέχεια κάποιος "άλλος παράγοντας" επαναφέρει την καµπύλη 
ζήτησης στην αρχική της θέση 

Γ) τιµή παραµένει σταθερή και ένας "άλλος παράγοντας" µετατοπίζει την καµπύλη     
ζήτησης 

 
6. Μια  παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων  καµπύλη ζήτησης χαρακτηρίζεται 

ως: 
Α) πλήρως ανελαστική 
Β) σχετικά ανελαστική 
Γ) σχετικά ελαστική 
∆) απείρως ελαστική  
 

8.  Η φράση "οι λοιποί παράγοντες παραµένουν σταθεροί", όταν αναφέρεται στη 
ζήτηση  για το χοιρινό κρέας σηµαίνει ότι: 

7.  Μία από τις παρακάτω αιτίες δεν θα µετατοπίσει τη θέση της καµπύλης ζήτησης  
για βούτυρο σε οποιαδήποτε έκταση. Η αιτία είναι: 

Α) µια αύξηση της τιµής της µαργαρίνης στενού υποκατάστατου του βουτύρου 
Β) µια αύξηση της τιµής του βουτύρου 
Γ) ένας διπλασιασµός της τιµής του ψωµιού 
∆) µια µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια που τονίζει την θρεπτική αξία του 
     βουτύρου 
 

Α) η τιµή του χοιρινού παραµένει σταθερή 
Β) τα εισοδήµατα των αγοραστών και η τιµή του χοιρινού παραµένουν σταθερά 
Γ) όλοι οι παράγοντες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση για το χοιρινό, 

πέρα από  την τιµή του χοιρινού, παραµένουν σταθεροί 
∆) η τιµή του µοσχαρίσιου κρέατος παραµένει σταθερή. 
 
9.  ∆ύο αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα και µε ελαστική ζήτηση. Αν αυξηθεί η  

τιµή  του Χ τότε: 
Α) αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το Χ 
Β) αυξάνεται η ζητούµενη ποσότητα του Χ 
Γ) αυξάνεται η ζήτηση του Ψ 
∆) µειώνεται η ζήτηση του Ψ 
 
10. Μια καµπύλη ζητήσεως µε αρνητική κλίση που είναι ευθεία γραµµή έχει τα πιο  

κάτω  χαρακτηριστικά: 
Α) µεταβλητή κλίση και σταθερή ελαστικότητα. 
Β) σταθερή ελαστικότητα και σταθερή κλίση. 
Γ) σταθερή κλίση και µεταβλητή ελαστικότητα, 
∆) µεταβλητή κλίση και µεταβλητή ελαστικότητα. 
 
11. Αν για ένα προϊόν Χ η τιµή είναι 30 Ευρώ και η ζητούµενη ποσότητα από τον  

καταναλωτή Κ είναι 15 µονάδες, από τον Λ είναι 10 µονάδες και από τον Μ είναι 
5 µονάδες τότε η αγοραία ζητούµενη ποσότητα είναι: 
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Α) 10 µονάδες 
Β) 15 µονάδες 
Γ)  30 µονάδες 
∆) 900 µονάδες 
 
12.   Η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ανελαστική όταν: 
Α) καθώς αυξάνεται η τιµή η συνολική δαπάνη για το αγαθό παραµένει σταθερή. 
Β) καθώς µειώνεται η τιµή η συνολική δαπάνη για το αγαθό µειώνεται. 
Γ) καθώς αυξάνεται η τιµή η συνολική δαπάνη για το αγαθό µειώνεται. 
∆) καθώς µειώνεται η τιµή η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται. 
 
13. Με τις τιµές των τηλεοράσεων να παραµένουν στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα 

φέτος υπήρξε αρκετά αυξηµένη ζήτηση λόγω της Ολυµπιάδας της Αθήνας. Ποιο 
γράφηµα δείχνει την κατάσταση αυτή στην αγορά; 
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14. Πολλοί καταναλωτές υποκαθιστούσαν τις µπανάνες όταν η τιµή τους ήταν 2 

Ευρώ µε τα µήλα που η τιµή τους ήταν 0,5 Ευρώ. Λόγω περιορισµένης όµως 
ζήτησης οι πωλητές της µπανάνας αποφάσισαν να µειώσουν τις τιµές στο 1 
Ευρώ για να προσελκύσουν αγοραστές ταυτόχρονα δε λόγω καιρικών συνθηκών 
υπήρξε µερική καταστροφή της παραγωγής  µήλων και η τιµή τους έφτασε το 
1,5 Ευρώ. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι θα έχουµε: 

Α)  τη µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης για µπανάνες προς τα δεξιά εξαρχής 
Β)  την αύξηση της ζητούµενης ποσότητας για µπανάνες και έπειτα την αύξηση της  

ζήτησης 

∆) τη µείωση της ζήτησης των τσιγάρων 

Γ)  την αύξηση της ζητούµενης ποσότητας για µπανάνες 
∆)  τη µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης για µπανάνες προς τα αριστερά 
 
15.  Το κράτος επέβαλε νέο φόρο στα τσιγάρα γνωρίζοντας ότι έχουν πολύ µεγάλο 

βαθµό ανελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιµή και έτσι αυξήθηκε η τελική 
τους τιµή. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια: 

Α) τη µείωση των εσόδων του κράτους 
Β) την αύξηση των εσόδων του βιοµηχανιών τσιγάρων 
Γ) την αύξηση των εσόδων του κράτους 
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16.  ∆ίνεται ο πίνακας: 

Ζητούµενη Ποσότητα        Εισόδηµα 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα πόσες καµπύλες ζήτησης µπορούµε να 

Α)    Γ) τρεις         ∆) πέντε 

7. Κατά την τέλεση της Ολυµπιάδας στην Αθήνα µια σειρά κυκλοφοριακών µέτρων 

Α) ό κ.λ.π. 

ων ΙΧ αυτοκινήτων κοντά στα 

∆) ση της ζήτησης των εισιτηρίων των λεωφορείων, µετρό κ.λ.π. 

               Τιµή                
 Α             15                               50                                1000 
 Β             15                             100                                1200 
 Γ             10                              150                               1500 
 ∆             20                              100                               1500 
 Ε             25                                80                               1200 
 Ζ             25                                30                               1000 
 

κατασκευάσουµε: 
 µία         Β) δύο     

 
 
1

λήφθηκαν από την κυβέρνηση µε σκοπό την ασφαλή και γρήγορη µετακίνηση 
των θεατών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς (µετρό, λεωφορεία κ.λ.π.), 
επιτρέποντας µόνο σ’αυτά να προσεγγίζουν στις εγκαταστάσεις. Οδηγούµαστε 
έτσι στο  συµπέρασµα ότι αυτή η απόφαση θα προκαλέσει: 
την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων των λεωφορείων, µετρ

Β) την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων των αγώνων 
Γ) την αύξηση της ζήτησης για χώρους στάθµευσης τ

στάδια 
την αύξη

 
18. Αν η τιµή ενός αγαθού µειωθεί από 10 Ευρώ σε 9 Ευρώ και αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της ζητούµενης ποσότητας από10.000 σε 12.000 
µονάδες η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή θα είναι: 

Α) ίση µε -1 
Β) ίση µε άπειρο 
Γ) ίση µε 0 
∆) ίση µε -2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η΄ 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΤΕΣΤ 

 
 

Σωστές απαντήσεις 

 

1.Β                 10.Γ 

2.Α                 11.Γ 

3.Γ                  12.Β 

4.Β                 13.Β 

5.Β                 14.Β 

6.∆                 15.Γ 

 

7.Β                 16.Γ 

8.Γ                  17.∆   

9.Γ                  18.∆      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  Β΄  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ  ΤΕΣΤ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   Β΄ 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΕΣΤ 
              
 Oνοµατεπώνυµο……………………… 
 Κατεύθυνση……………….. 

Γ) αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών 

∆) µηδενική ποσοστιαία µεταβολή και της ζητούµενης ποσότητας και της τιµής 

 

 Τµήµα…………. 
 
 
 
1. Η ζήτηση ενός κατώτερου µειώνεται όταν: 
Α) αυξάνεται η τιµή του συµπληρωµατικού του. 
Β) αυξάνεται η τιµή του υποκατάστατού του 

∆) µειώνεται το εισόδηµα των καταναλωτών 
 
2.  Ανελαστική ζήτηση ως προς την τιµή σηµαίνει: 
Α)ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας µεγαλύτερη από την  

ποσοστιαία µεταβολή  της τιµής 
Β) ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας  µικρότερη από την ποσοστιαία 

µεταβολή της τιµής 
Γ) ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας ίση µε την ποσοστιαία 

µεταβολή της τιµής 

 
 
3.  Ο συντελεστής β της γραµµικής συνάρτησης ζήτησης  Q=α+βP είναι  πάντα  
      αρνητικός. Αυτό σηµαίνει ότι η ευθεία καµπύλη ζήτησης: 
 Α) έχει κλίση πάντα θετική 
 Β) έχει κλίση πάντα αρνητική 
 Γ) έχει κλίση αρχικά αρνητική και στη συνέχεια θετική 
 ∆) δεν έχει συγκεκριµένη κατεύθυνση 
 
4.  Εάν δύο αγαθά Χ και Ψ είναι συµπληρωµατικά µια αύξηση στην τιµή του Χ θα  

έχει σαν  αποτέλεσµα: 
 Α) µια αύξηση στην τιµή του Ψ 
 Β) µια αύξηση των πωλήσεων του Ψ 
 Γ) µια µείωση των πωλήσεων του Ψ 
 ∆) καµία µεταβολή στην τιµή και στις πωλήσεις του Ψ 

 5.  Για ένα αγαθό η ελαστικότητα  ζήτησης τόξου ΑΒ δείχνει: 
 Α) την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού από ένα σηµείο Α προς ένα σηµείο Β της  

καµπύλης ζήτησης 
 Β) την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού σε ένα οποιοδήποτε σηµείο Α της 

καµπύλης ζήτησης 
 Γ) την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού στο  µέσο του τόξου ΑΒ 
 ∆) την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού στο  σηµείο Α του τόξου ΑΒ 
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6.  Κάθε Ιανουάριο µετά τις γιορτές οι καταναλωτές προσδοκούν τις εκπτώσεις στην 
αγορά των ρούχων. Αυτό τους οδηγεί στον περιορισµό των αγορών ρούχων. Η 
συµπεριφορά αυτή εκφράζεται µε: 

 Α) µε µετακίνηση επί της καµπύλης ζήτησης 
 Β) µε µείωση της ζητούµενης ποσότητας ρούχων 
 Γ) µε µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης προς τα δεξιά   
 ∆) µε µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης προς τα αριστερά 
 
 7.  Σε ένα νησί οι καταναλωτές περιόρισαν την κατανάλωση φρέσκων ψαριών διότι: 
 Α) αυξήθηκαν τα εισοδήµατα των κατοίκων του νησιού 
 Β) αυξήθηκε ο αριθµός των καταναλωτών λόγω τουρισµού 

 11. Για ένα οικονοµολόγο ο νόµος της ζήτησης σηµαίνει ότι: 
  Α) χαµηλότερες τιµές θα έχουν ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη κατανάλωση µόνο αν 

το εισόδηµα  αυξάνεται 

 

 Γ) αυξήθηκε η τιµή των κατεψυγµένων ψαριών 
 ∆) αυξήθηκε η τιµή των φρέσκων ψαριών 
 
8.  Ο Κώστας προτιµά το βούτυρο και απορρίπτει τη µαργαρίνη. Ο Νίκος δε βρίσκει  

διαφορές µεταξύ βουτύρου και µαργαρίνης. Αυτό σηµαίνει ότι: 
 Α) η ζήτηση του Κώστα για βούτυρο είναι πιο ελαστική από του Χρήστου 
 Β) η ζήτηση του Χρήστου για βούτυρο είναι πιο ελαστική από του Κώστα  
 Γ) η ζήτηση του Χρήστου για ψωµί είναι πιο ελαστική από του Κώστα  
 ∆) η ζήτηση του Κώστα για µαργαρίνη είναι πιο ελαστική από του Χρήστου 

 
 9.  Όταν λέµε "η ζήτηση µειώθηκε"  σηµαίνει ότι: 
 Α) υπήρξε µια µετακίνηση επί της καµπύλης ζήτησης 
 Β) υπήρξε µια µετακίνηση προς τα πάνω επί της καµπύλης ζήτησης  
 Γ) η ποσότητα του προϊόντος µειώθηκε σε κάθε τιµή 
 ∆) η ποσότητα του προϊόντος αυξήθηκε σε κάθε τιµή. 
 
10. Εάν σε µια µεγαλούπολη αναπτυχθούν περισσότερα από ένα µέσα µαζικής 

µεταφοράς  θα έχει ως αποτέλεσµα: 
 Α) να αυξηθούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιµή των µέσων µεταφοράς 

σε απόλυτες τιµές 
 Β) να µειωθούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιµή των µέσων µεταφοράς 

σε  απόλυτες τιµές 
 Γ) να µειωθεί η συνολική δαπάνη για µεταφορικά µέσα 
 ∆) να αυξηθεί η ζήτηση για εισιτήρια των µέσων µεταφοράς. 
 

  Β) υψηλότερες τιµές οδηγούν σε µικρότερη κατανάλωση ανεξαρτήτως 
ελαστικότητας ζήτησης 

  Γ) η κατανάλωση αυξάνεται µετά από κάθε µείωση της τιµής όταν το αγαθό είναι 
κατώτερο 

  ∆) µετά από κάθε αύξηση της τιµής η κατανάλωση µειώνεται όταν δεν την  
επηρεάσουν άλλοι παράγοντες. 

12.  ∆ύο αγαθά Χ και Ψ είναι συµπληρωµατικά µε ανελαστική ζήτηση.  Αν αυξηθεί 
η τιµή του Χ τότε: 
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  Α) θα αυξηθεί η ζήτηση του Ψ 
  Β) θα µειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το Χ 
  Γ) θα µειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το  Ψ 
  ∆) θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το Χ 
 

13.  Στη συνάρτηση ζήτησης Qd =10-0,2P µια από τις παρακάτω ζητούµενες 
ποσότητες δεν  µπορεί να υπάρξει στον πίνακα τιµών και ποσοτήτων:                                          

          Α) 0                   Β) 6                       Γ)  9,9                           ∆) 11 
 

14. "Το τελευταίο διάστηµα υπήρξε σηµαντική άνοδος των τιµών του πετρελαίου 
θέρµανσης  ενώ η κατανάλωση παρέµεινε σχεδόν σταθερή. Ταυτόχρονα η 
ζήτηση για το φθηνότερο φυσικό αέριο από τα   νοικοκυριά, παρά την αύξηση 
και της τιµής του φυσικού αερίου κατά 20%, παραµένει υψηλή αλλά οι νέες 
συνδέσεις πραγµατοποιούνται µε βραδύ ρυθµό  λόγω έλλειψης δικτύου". Από τα 
παραπάνω συνάγεται  το συµπέρασµα ότι: 

Α)  δεν υπάρχει υποκατάστατο του πετρελαίου θέρµανσης 
Β)  η ζήτηση για  πετρέλαιο θέρµανσης  είναι σχεδόν πλήρως ανελαστική  
Γ)  η ζήτηση για  φυσικό αέριο αυξάνεται λόγω αύξησης της τιµής του 
∆) η συνολική δαπάνη ενός νοικοκυριού για θέρµανση εξαρτάται µόνο από τη 

µεταβολή της τιµής των ενεργειακών µέσων.  

15. Μια ασθένεια των βοοειδών προκαλούσε την καταστροφή του δέρµατός τους µε 
αποτέλεσµα σηµαντική άνοδο των τιµών του δέρµατος. Η συνέπεια για την αγορά 
ήταν: 

Α) αύξηση της ζήτησης για παπούτσια από συνθετικό δέρµα 
Β) αύξηση της ζήτησης για δερµάτινα παπούτσια 
Γ) αύξηση της ζητούµενης ποσότητας για αθλητικά παπούτσια  
∆) µείωση της ζητούµενης ποσότητας των εργαλείων επεξεργασίας δέρµατος. 

16. Η τιµή του ελαιόλαδου ενώ αυξήθηκε αρκετά για δύο συνεχόµενα χρόνια το 
εισόδηµα των παραγωγών άρα και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 
παρέµειναν σταθερά. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι: 

Α) η καµπύλη ζήτησης για το λάδι είναι ευθεία γραµµή 
Β) η καµπύλη ζήτησης για το λάδι είναι ευθεία γραµµή κάθετη στον οριζόντιο άξονα 
Γ) η ζήτηση λαδιού µειώθηκε και τα δύο χρόνια 
∆) η ζήτηση λαδιού έχει µοναδιαία ελαστικότητα ως προς την τιµή. 

 
17.  Η εισοδηµατική ελαστικότητα των χρυσών κοσµηµάτων  είναι θετική και ίση µε 

δύο (2). Ποια από τις παρακάτω µεταβολές εκφράζει αυτό το µέγεθος της 
ελαστικότητας; 

Α) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα κατά 10% και αύξηση στο εισόδηµα κατά 20% 
Β) µείωση της τιµής κατά 10% και αύξηση του εισοδήµατος κατά 20% 
Γ) διπλάσια αύξηση της ζητούµενης ποσότητας από την αύξηση του εισοδήµατος 
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∆) διπλάσια αύξηση της ζητούµενης ποσότητας λόγω µεταβολής των προτιµήσεων 
των καταναλωτών.   

 
18. "Πριν από αρκετά χρόνια η αυξηµένη ζήτηση για αµερικανικές ηλεκτρονικές  

συσκευές  ώθησε τις βιοµηχανίες στο να αυξήσουν τις τιµές. Τα τελευταία χρόνια 
οι χώρες της Άπω Ανατολής µείωσαν τις τιµές των ηλεκτρονικών και κατάφεραν 
να αυξήσουν τη ζήτηση". Η περιγραφή των συνθηκών στις δύο διαφορετικές 
περιόδους χρησιµοποιεί  τις οικονοµικές αρχές: 

Α) σωστά και στις δύο προτάσεις 
Β) σωστά στην πρώτη και λάθος στη δεύτερη 
Γ)  σωστά στη δεύτερη και λάθος στην πρώτη 
∆)  λάθος και στις δύο προτάσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 
 
 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ  ΤΕΣΤ 

       Σωστές απαντήσεις 

6.∆               15.Α 

 

                                              

 

1.Γ               10.Α 

2.Β               11.∆ 

3.Α               12.∆ 

4.Γ               13.∆ 

5.Α               14.Β 

7.∆               16.∆ 

8.Β               17.Γ 

9.Γ               18.Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄ 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Νόµος της ζήτησης 

2. Ορισµός της ζήτησης 

3. Γραφική απεικόνιση του νόµου της ζήτησης 

6. Άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης 

10. Εισοδηµατική ελαστικότητα  

4. Πίνακας της ζήτησης 

5. Η τιµή ως προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης 

7. Μεταβολή στη ζήτηση και στη ζητούµενη ποσότητα 

8. Ορισµός της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιµή 

9. Ελαστική ζήτηση, ανελαστική ζήτηση και µοναδιαία ελαστικότητα 
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