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Περίληψη 

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της συνεισφοράς διάφορων 

μεταβλητών ατομικών διαφορών στην κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων 

και στην κριτική σκέψη των αναγνωστών για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

επιχειρημάτων των κειμένων σε δείγμα παιδιών Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου, 

με έμφαση στον ρόλο της γνώσης σχήματος επιχειρήματος. Η ποιότητα των 

επιχειρημάτων έτυχε χειρισμού στη βάση της παρουσίας ή απουσίας πλανών μη 

τυπικής λογικής σκέψης. Οι πλάνες αυτές, που η παρουσία τους δείκνυε 

επιχείρημα χαμηλής ποιότητας, αφορούσαν την «πλάνη της προσφυγής στην 

πλειοψηφία» και την «πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας».  

Στην πρώτη φάση της έρευνας χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια για 

προσδιορισμό της μη λεκτικής νοημοσύνης, της προσλαμβανόμενης 

προϋπάρχουσας γνώσης, της προκατάληψης, της γνώσης σχήματος 

επιχειρήματος, των επιστημολογικών πεποιθήσεων και της λεξιλογικής ικανότητας. 

Στη δεύτερη φάση χορηγήθηκαν δύο επιχειρηματολογικά κείμενα αμφίπλευρης 

επιχειρηματολογίας σε σχέση με την «ελληνική γλώσσα» και την «τηλεόραση» που 

ακολουθούνταν από διάφορα έργα κατανόησης και κριτικής σκέψης. Στη φάση 

αυτή χορηγήθηκαν και τα ερωτηματολόγια της ανάγκης για νόηση, της 

επιδεικνυόμενης προϋπάρχουσας γνώσης και λήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με 

τη σχολική επίδοση.   

Διαπιστώθηκε μέσα από ιεραρχικές παλινδρομήσεις πως η γνώση 

σχήματος επιχειρήματος ήταν ο παράγοντας που είχε προβλεπτική συνεισφορά σε 

όλες τις μετρήσεις των εξαρτημένων μεταβλητών. Ανάλογα με τη μέτρηση και το 

κείμενο, προβλεπτική συνεισφορά παρουσίασαν η επίδοση στα ελληνικά, η 

ανάγκη για νόηση και η επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση. Περαιτέρω, 

διαφάνηκε προβλεπτική ικανότητα των μεταβλητών της κατανόησης κειμένου στις 

μεταβλητές της κριτικής σκέψης. Για να διαφανούν επιρροές της τάξης και 

αλληλεπιδράσεις με μεταβλητές ατομικών διαφορών ως προς τις εξαρτημένες 

μεταβλητές της κατανόησης κειμένου (ερωτήσεις κατανόησης, ταξινόμηση 

επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων) και τις μεταβλητές της κριτικής σκέψης 

(αξιολόγηση επιχειρημάτων, αναγνώριση πλανών) διενεργήθηκαν πολυμεταβλητές 

αναλύσεις της συνδιακύμανσης (MANCOVA). Για πιο ενδελεχή διερεύνηση των 

επιρροών σε επιμέρους σκορ της αξιολόγησης (υψηλή ποιότητα, πλάνη 

προσφυγής στην πλειοψηφία, πλάνη επιχειρήματος λόγω άγνοιας) και σε 

επιμέρους σκορ της αναγνώρισης πλανών (πλάνη προσφυγής στην πλειοψηφία, 
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πλάνη επιχειρήματος λόγω άγνοιας) εκτελέστηκαν μικτές αναλύσεις της 

συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Μixed Repeated Measures 

ANCOVA). Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονταν κυρίως από αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ τάξης και συμμεταβλητών ή μεταξύ των ενδοατομικών μεταβλητών (επί 

μέρους σκορ στην αξιολόγηση και στην αναγνώριση) και συμμεταβλητών. Οι 

μεταβλητές ατομικών διαφορών που συμμετείχαν στις αλληλεπιδράσεις στις 

μετρήσεις της κατανόησης ήταν η λεξιλογική ικανότητα και η επιδεικνυόμενη 

προϋπάρχουσα γνώση. Στην περίπτωση των μεταβλητών της κριτικής σκέψης οι 

μεταβλητές ατομικών διαφορών που συμμετείχαν στις αλληλεπιδράσεις ήταν η 

γνώση σχήματος επιχειρήματος, η λεξιλογική ικανότητα, οι ερωτήσεις κατανόησης 

και η προκατάληψη. Το κοινό χαρακτηριστικό των αλληλεπιδράσεων αυτών ήταν 

πως τα άτομα που υπερείχαν στις πιο πάνω μεταβλητές ατομικών διαφορών είχαν 

γενικά καλύτερη επίδοση στις εξαρτημένες μεταβλητές της κατανόησης ή της 

κριτικής σκέψης. Στην περίπτωση της προκατάληψης, τα άτομα που ήταν υπέρ 

των αντεπιχειρημάτων έτειναν στο κείμενο της «τηλεόρασης» να αξιολογούν 

υψηλότερα τα αντεπιχειρήματα και να αναγνωρίζουν περισσότερο την πλάνη του 

επιχειρήματος λόγω άγνοιας στα επιχειρήματα.   

Τα πιο πάνω αποτελέσματα προσφέρουν θεωρητική γνώση σε σχέση με 

την κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων και την κριτική σκέψη 

αναδεικνύοντας κυρίως τη συνεισφορά της γνώσης σχήματος επιχειρήματος ως 

υποβοηθητικό παράγοντα και τη στενή διασύνδεση μεταξύ κατανόησης κειμένου 

και κριτικής σκέψης. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν 

στα πλαίσια εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

v 
 

Abstract 

 The main aim of the research was to investigate the contribution of 

various individual differences factors, with emphasis on the role of argument 

schema, on the comprehension of argumentative text and the critical thinking of 

readers in order to evaluate the quality of the texts' arguments. The sample was 

consisted of elementary and secondary school children. The quality of the 

arguments was manipulated on the basis of the presence or absence of informal 

reasoning fallacies. Those fallacies, whose presence indicated an argument of low 

quality, concerned the "argument from popularity" and the "argument from 

ignorance". 

 In the first phase of the research, questionnaires were provided in order to 

estimate non-verbal intelligence, perceived prior knowledge, prior beliefs, 

argument schema knowledge, epistemological beliefs and vocabulary. In the 

second phase, two two-sided argumentative texts were provided in relation to 

"Greek language" and "television" that were followed by various reading 

comprehension and critical thinking tasks. In this phase, questionnaires were also 

provided to estimate need for cognition, demonstrated prior knowledge and 

information on paricipants’ school performance was obtained. 

 It was found through hierarchical regressions that argument schema 

knowledge was the factor that had a predictive contribution on all measures of 

dependent variables. Depending on the measure and the text, a predictive 

contribution was made by school performance in Greek, need for cognition and 

demonstrated prior knowledge. Further, the predictive contribution of reading 

comprehension variables on the critical thinking variables was revealed. In order to 

examine class influences and interactions between class and individual 

differences variables on reading comprehension (comprehension questions, 

argument classification task) and critical thinking (arguments’ evaluation, fallacies 

identification), multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was performed. 

For a more in-depth investigation of the influences on sub scores of arguments’ 

evaluation (high quality, argument from popularity, argument from ignorance) and 

on sub scores of fallacies identification (identification of argument from popularity, 

identification of argument from ignorance) mixed repeated measures ANCOVA 

were performed. The results were mainly characterized by interactions between 

class and covariates or between within-subjects’ variables (sub scores of 

arguments’ evaluation and sub scores of fallacies identification) and covariates. 
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The individual differences variables involved in the interactions concerning reading 

comprehension were vocabulary and demonstrated prior knowledge. In the case 

of critical thinking variables, the variables of individual differences involved in the 

interactions were argument schema knowledge, vocabulary, comprehension 

questions and prior beliefs. The common feature of these interactions was that the 

individuals who performed better in the above individual differences variables 

generally had better performance in dependent variables of reading 

comprehension or critical thinking. In the case of prior beliefs, subjects that agreed 

with the counter-arguments tended in the text of "television" to evaluate higher the 

counter-arguments and to identify more the “argument from ignorance” fallacy of 

the texts’ arguments. 

 The aforementioned results offer theoretical knowledge in relation to the 

comprehension of argumentative texts and critical thinking, highlighting in 

particular the contribution of argument schema knowledge as a facilitator, and the 

strong interconnection between reading comprehension and critical thinking. In 

addition, the results can be used in educational interventions. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Έρευνα 

Γενικά, ως άνθρωποι μαθαίνουμε πολλά από τα γραπτά κείμενα των 

διαφόρων ειδών και ο γραπτός λόγος αποτελεί ένα πρωταρχικό μέσο μάθησης 

(McNamara, Kintsch, Songer, & Kintsch, 1996). Ένα αρκετά διαδεδομένο είδος 

κειμένου είναι και τα επιχειρηματολογικά, τα οποία περιέχουν είτε μονόπλευρη 

επιχειρηματολογία υπέρ μιας άποψης, είτε αμφίπλευρη επιχειρηματολογία με 

επιχειρήματα υπέρ και εναντίον κάποιας άποψης (Hynd, 2001). Είναι ευρέως 

διαδεδομένα στα σχολικά εγχειρίδια των παιδιών από τις μεγάλες τάξεις της 

δημοτικής εκπαίδευσης και έπειτα, αλλά και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων των 

ατόμων. Εντούτοις, τα επιχειρηματολογικά κείμενα έχουν λάβει λιγότερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με τα αφηγηματικά κείμενα, ενώ ερευνητικά 

διαφάνηκε πως διαφέρουν από τα αφηγηματικά κείμενα ως προς την επεξεργασία 

των πληροφοριών (Britt, Kurby, Dandotkar, & Wolfe, 2008) και επομένως χρήζουν 

ανεξάρτητης μελέτης. 

Οι Britt και Larson (2003) τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της κατανόησης 

και αξιολόγησης επιχειρημάτων για να προκύψει η μάθηση σε πολλούς 

μαθησιακούς τομείς, προτείνουν πως πρέπει οι επιχειρηματολογικές δεξιότητες να 

είναι στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας μαζί με την ανάγνωση, τη γραφή 

και την αριθμητική. Οι επιχειρηματολογικές δεξιότητες σε σχέση με την αξιολόγηση 

της ποιότητας των επιχειρημάτων είναι στενά συνδεδεμένες με την κριτική σκέψη 

και τυχόν αναγνώριση πλανών στα επιχειρήματα θεωρείται δείκτης κριτικής 

σκέψης (π.χ. Klaczynski, Gordon, & Fauth, 1997; Neuman, 2003). Εξάλλου, αν και 

δεν υπάρχει κάποιος κοινά αποδεκτός ορισμός της κριτικής σκέψης, υπάρχει 

ωστόσο κάποια σύγκλιση στο ότι αυτή αφορά την αξιολόγηση τοποθετήσεων και 

επιχειρημάτων (Facione, 1984; Lewis & Smith, 1993).  

Το ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας 

επιχειρημάτων είχε εστιαστεί στην αναγνώριση σφαλμάτων τυπικής λογικής 

σκέψης και μόνο τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές ξεκίνησαν να μελετούν διεξοδικά 

την αναγνώριση σφαλμάτων μη τυπικής λογικής σκέψης σε επιχειρήματα (Ricco, 

2007), που είναι και πιο συχνά εμφανιζόμενα στην καθημερινότητα των ατόμων. 

Για διασαφήνιση της διαφοράς μεταξύ τυπικής και μη τυπικής λογικής σκέψης 

ακολουθεί ένα τυπικό παράδειγμα σφάλματος επιχειρήματος υπό άποψη τυπικής 
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λογικής σκέψης, που μπορεί να κριθεί ξεκάθαρα ως άκυρο παρατηρώντας τη 

μορφή και τη δομή του: 

1.Αν Α τότε Β, 2.Β, 3.Γι’ αυτό Α (Neuman & Weizman, 2003). Από την άλλη, τα 

σφάλματα μη τυπικής λογικής σκέψης δεν αφορούν στη μορφή ή δομή του 

επιχειρήματος, αλλά ανιχνεύονται εξετάζοντας το γενικό πλαίσιο και το 

περιεχόμενο του επιχειρήματος αφού η μορφή του επιχειρήματος φαίνεται έγκυρη 

υπό την άποψη ότι υπάρχει μία τοποθέτηση και ένας συνοδευτικός λόγος ο οποίος 

υποστηρίζει την τοποθέτηση αυτή (Neuman & Weizman, 2003). Τα επιχειρήματα 

που περιέχουν κάποια πλάνη μη τυπικής λογικής σκέψης είναι ψυχολογικά 

πειστικά αφού μπορούν πείσουν τα άτομα να τα αποδεχτούν, αλλά δε θα έπρεπε 

να είναι αφού είναι λανθασμένα υπό άποψη λογικής (Copi & Burgess-Jackson, 

1996). 

 Έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί διάφορες πλάνες μη τυπικής λογικής 

σκέψης σε επιχειρήματα (π.χ. Copi & Burgess-Jackson, 1996). Δύο συχνά 

εμφανιζόμενες, τόσο στην καθημέρινότητα όσο και στη σχετική έρευνα πλάνες, 

είναι η πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας και η πλάνη της προσφυγής στην 

πλειοψηφία (π.χ. Neuman, 2003; Ricco, 2007). Η πλάνη του επιχειρήματος λόγω 

άγνοιας αφορά στην αποδοχή μιας τοποθέτησης λόγω έλλειψης στοιχείων 

εναντίον της και το γνωστότερο ίσως παράδειγμά είναι αυτό της κατάληξης στο 

συμπέρασμα της ύπαρξης του Θεού επειδή δεν έχει αποδείξει κανένας πως δεν 

υπάρχει (Neuman & Weizman, 2003). Από την άλλη, η πλάνη της προσφυγής 

στην πλειοψηφία αφορά στην αποδοχή κάποιας άποψης για τον λόγο ότι η 

συγκεκριμένη άποψη υιοθετείται από την πλειοψηφία ενός συγκεκριμένου 

πληθυσμού, χωρίς να υπάρχει από αυτούς εμπειρογνωμοσύνη ως προς το θέμα 

του επιχειρήματος (Ricco, 2007). Η πλάνη αυτή είναι γνωστή και ως «σύνδρομο 

της αγέλης» αφού οι άνθρωποι ως κοινωνικά όντα προσπαθούν να είναι 

αποδεκτοί στον περίγυρό τους ασπαζόμενοι την άποψη που έχουν οι υπόλοιποι 

έστω και αν αυτή είναι λανθασμένη.  

Με βάση τα πιο πάνω, καθίσταται σαφές πως η μελέτη των αποτελεσμάτων 

της επεξεργασίας των επιχειρηματολογικών κειμένων, τόσο σε σχολικά όσο και σε 

κοινωνικά πλαίσια είναι σημαντική και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κριτική σκέψη 

και την κατανόηση των αναγνωστών. Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο, η κριτική 

σκέψη καθώς και η κατανόηση έχουν λάβει μεγάλη εκπαιδευτική έμφαση τα 

τελευταία χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου όπως αυτό φαίνεται και 

στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Από τη 
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στιγμή που η κριτική σκέψη και η κατανόηση αποτελούν σημαντικές παραμέτρους 

στην εκπαίδευση, η διερεύνηση παραγόντων που τις επηρεάζουν είναι αναγκαία 

και χρήσιμη τόσο από γνωστική όσο και από εκπαιδευτική σκοπιά. Η αναγκαιότητα 

και χρησιμότητα αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη αναλογιζόμενοι ότι οι μαθητές στην 

Κύπρο φαίνεται πως αντιμετωπίζουν αδυναμίες ως προς τους προαναφερόμενους 

τομείς σε σχέση με μαθητές από άλλες χώρες όπως διαφάνηκε μέσα από 

διάφορες έρευνες. Για παράδειγμα στην έρευνα PISA (OECD, 2015) η Κύπρος 

όσον αφορά δεκαπεντάχρονους μαθητές κατέλαβε την τελευταία θέση σε σχέση με 

τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την επίδοση στην κατανόηση κειμένου, 

τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Η διαπίστωση όμως αυτή αφορά και τον 

διεθνή χώρο αφού φαίνεται πως οι μαθητές δεν αποκτούν τις απαραίτητες 

δεξιότητες κριτικής σκέψης, στο βαθμό τουλάχιστον που μπορούν και πρέπει να 

τις αποκτήσουν (van Gelder, 2005).  

Έχουν μελετηθεί διάφοροι παράγοντες ατομικών διαφορών οι οποίοι 

συνδέονται είτε θετικά είτε αρνητικά με την κατανόηση κειμένου και την κριτική 

σκέψη. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στη γνώση σχήματος επιχειρήματος 

ως ένας τέτοιος υποβοηθητικός παράγοντας (Reznitskaya & Anderson (2002). 

Επίσης, παράγοντες όπως η προϋπάρχουσα γνώση, η σχολική επίδοση, η 

ανάγκη για νόηση, η λεξιλογική ικανότητα, η μη λεκτική νοημοσύνη, η γνώση 

σχήματος επιχειρήματος, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις και η προκατάληψη 

έχουν συνδεθεί με βάση σχετικές έρευνες τόσο με την κατανόηση κειμένου όσο και 

με την κριτική σκέψη των αναγνωστών. Όπως είναι προφανές, η ταυτόχρονη 

διερεύνηση της συνεισφοράς των μεταβλητών που συνδέονται και με τις δύο 

εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας είναι αναγκαία και μπορεί να βοηθήσει στη 

λήψη μιας αρκετά πλήρους εικόνας αναφορικά με την κατανόηση κειμένου, την 

κριτική σκέψη και των παραγόντων που δυνητικά μπορούν να συνεισφέρουν στην 

επιτυχία στις μεταβλητές αυτές. Το πιο πάνω στοιχείο αποτελεί μεθοδολογικό 

πλεονέκτημα της παρούσας έρευνας καθότι περιλαμβάνει μετρήσεις των πιο πάνω 

μεταβλητών ατομικών διαφορών, καθώς επίσης και διάφορα είδη μετρήσεων της 

κατανόησης και της κριτικής σκέψης των αναγνωστών.  

Πέραν από τη διερεύνηση του ρόλου της γνώσης σχήματος επιχειρήματος 

και άλλων παραγόντων που δύναται να συνεισφέρουν στην κατανόηση 

επιχειρηματολογικών κειμένων και στην κριτική σκέψη των αναγνωστών, μεγάλο 

ενδιαφέρον και άλυτο ερευνητικό ζήτημα αποτελεί η σχέση μεταξύ των δύο αυτών 

μεταβλητών. Κατανόηση κειμένου και κριτική σκέψη δεν έχουν μελετηθεί διεξοδικά 
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σε συνδυασμό και η περιορισμένη συνεξέτασή τους έχει επιδείξει αντικρουόμενα 

ευρήματα για το κατά πόσο υφίσταται διασύνδεση των δύο ή όχι (π.χ. Diakidoy, 

Christodoulou, Floros, Iordanou, & Kargopoulos, 2015; Neuman, 2003). 

Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στο πεδίο της έρευνας που αφορά 

απαραίτητες παραμέτρους της εκπαίδευσης αλλά και της επιτυχούς λειτουργίας 

των ατόμων στην κοινωνία που είναι η κατανόηση επιχειρηματολογικού κειμένου 

και η κριτική σκέψη των αναγνωστών. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών σε σχέση 

με την κατανόηση κειμένου και την κριτική σκέψη κρίνεται απαραίτητη τόσο από 

εκπαιδευτική όσο και από γνωστική αλλά και κοινωνική σκοπιά και μπορεί να 

συμβεί μέσα από τον εντοπισμό υποβοηθητικών παραγόντων. Η εξέταση λοιπόν 

στην παρούσα μελέτη της συνεισφοράς διαφόρων μεταβλητών ατομικών 

διαφορών που ερευνητικά συνδέονται τόσο με την κατανόηση κειμένου όσο και με 

την κριτική σκέψη συνεισφέρει σε θεωρητικό επίπεδο στο σκοπό αυτό. 

Σε αντίθεση με τις περισσότερες έρευνες που έχουν προηγηθεί στις οποίες 

χρησιμοποιούνταν μικρά σε έκταση σενάρια ή παράγραφοι και όχι εκτεταμένα 

επιχειρηματολογικά κείμενα (π.χ. Klaczynski κ.ά. 1997, Neuman, 2003), στην 

παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κείμενα με όσο το δυνατό 

λιγότερες ερευνητικές αλλαγές στη δομή τους. Επιπρόσθετα, τα έργα που 

εκτιμούσαν τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας αφορούσαν έργα τα οποία 

συναντούν οι μαθητές στις τάξεις τους. Ως αποτέλεσμα, στα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας προσδίδεται οικολογική εγκυρότητα και μπορούν να 

καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών που να μπορούν να 

ωφελέσουν τους μαθητές υποβοηθώντας τους εκπαιδευτικούς στην επίτευξη και 

των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη συνεισφέρει στον καθορισμό 

μεταβλητών που συνδέονται με την αποφυγή δύο συχνά εμφανιζόμενων 

πλάνων/σφαλμάτων μη τυπικής λογικής σκέψης που θα θέλαμε να αποφεύγονται, 

ειδικά από παιδιά Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου που είναι έτοιμα να αλλάξουν 

βαθμίδα εκπαίδευσης και να μεταβούν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα. 

Είναι σημαντικό οι μαθητές να μένουν ανεπηρέαστοι από το τι πιστεύουν οι μάζες 

και να μην πείθονται από επιχειρήματα που στηρίζονται στην άγνοια διότι κάτι 

τέτοιο προστατεύει από τη χειραγώγηση των μαζών και την εξάπλωση και 

αποδοχή ενδεχομένως επικίνδυνων θέσεων. Περαιτέρω, ο μεθοδολογικός 

σχεδιασμός της παρούσας έρευνας επιτρέπει την ενδελεχή διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ της κατανόησης κειμένου και της κριτικής σκέψης συνδυάζοντας και 
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επεκτείνοντας στοιχεία από άλλες έρευνες που επέδειξαν αντικρουόμενα ευρήματα 

(π.χ. Diakidoy κ.ά., 2015; Neuman, 2003).  

Συνοψίζοντας, υπό έμφαση σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο 

εντοπισμός παραγόντων που συνεισφέρουν στην κατανόηση επιχειρηματολογικού 

κειμένου και στην κριτική αξιολόγηση επιχειρημάτων με ιδιαίτερη έμφαση να 

δίνεται στη γνώση σχήματος επιχειρήματος. Στην παρούσα έρευνα η ποιότητα των 

επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων έτυχε χειρισμού με βάση τη συμπερίληψη ή 

απουσία πλανών μη τυπικής λογικής σκέψης. Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στα 

κείμενα οι πλάνες «της προσφυγής στην πλειοψηφία» και του «επιχειρήματος 

λόγω άγνοιας». Ελέγχθηκε το κατά πόσο οι πλάνες αυτές γίνονταν αντιληπτές από 

τους συμμετέχοντες και κατά πόσο κάποια από τις δύο ήταν ευκολότερα 

αντιληπτή. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα στόχευε στη διερεύνηση της σχέσης 

μεταξύ κατανόησης κειμένου και κριτικής σκέψης ως προς το κατά πόσο η πρώτη 

μπορεί να προβλέπει την επίδοση στη δεύτερη. Περαιτέρω, στόχος ήταν να 

διαφανεί κατά πόσο τα αποτελέσματα αυτά υφίστανται και στις δύο ηλικιακές 

ομάδες του δείγματος (Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου) και αν υφίστανται 

διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες σε σχέση με την επίδοση στην 

κατανόηση κειμένου και την κριτική σκέψη. 

 

Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Κατανόηση Κειμένου – Μοντέλο Οικοδόμησης Ενσωμάτωσης 

Η κατανόηση κειμένου είναι μια πολύπλευρη έννοια η οποία επηρεάζεται 

από διάφορους παράγοντες και είναι μια πολύπλοκη διαδικασία καθότι απαιτεί το 

συντονισμό διάφορων γνωστικών δεξιοτήτων. Στον ερευνητικό χώρο της 

κατανόησης κειμένου κυριαρχεί το μοντέλο οικοδόμησης ενσωμάτωσης του 

Kintsch (construction-integration model, 1988). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κατά 

τη διάρκεια της ανάγνωσης ο αναγνώστης σχηματίζει πολλαπλά επίπεδα 

αναπαράστασης του κειμένου που καθορίζουν και το τι είναι σε θέση να κάνει ο 

αναγνώστης. Προκύπτουν τρία επίπεδα αναπαράστασης τα οποία δύναται να 

οικοδομήσει ο αναγνώστης: το λεξιλογικό, το κειμενικό (text-base) και το 

καταστασιακό μοντέλο (situation model). Εν συντομία, το πρώτο επίπεδο που 

αφορά επιφανειακή κατανόηση, επιτρέπει στον αναγνώστη την αυτολεξεί 

ανάκληση στοιχείων του κειμένου. Στο δεύτερο επίπεδο, αυτό της κειμενικής 

αναπαράστασης, ο αναγνώστης είναι σε θέση να παραφράσει την ουσία των 
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πληροφοριών του κειμένου. Τέλος, στην περίπτωση που ο αναγνώστης 

οικοδομήσει ένα καταστασιακό μοντέλο τότε είναι σε θέση να κατανοήσει το 

μήνυμα που μεταφέρει το κείμενο. Τα τελευταία δύο επίπεδα που αφορούν στη 

βαθύτερη κατανόηση του κειμένου θεωρούνται τα σημαντικότερα από γνωστική, 

αλλά και εκπαιδευτική σκοπιά.     

Η βαθύτερη κατανόηση αφορά στην οικοδόμηση μιας συνεκτικής και 

εκτεταμένης νοητικής αναπαράστασης που εμπεριέχει τόσο πληροφορίες του 

κειμένου όσο και συμπεράσματα του ατόμου που δεικνύουν το βαθμό 

επεξεργασίας της νοητικής αναπαράστασης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τόσο 

στο επίπεδο της κειμενικής αναπαράστασης όσο και στο επίπεδο του 

καταστασιακού μοντέλου απαιτείται η ενεργοποίηση συμπερασματικής σκέψης. Το 

επίπεδο της κειμενικής αναπαράστασης αφορά στην εξαγωγή σημασιολογικών 

πληροφοριών από το κείμενο. Ο μετασχηματισμός των λέξεων σε νοηματικές 

μονάδες και η σύνδεση αυτών των στοιχείων μεταξύ τους μέσω συμπερασμάτων 

γεφύρωσης οδηγεί σε μια μερική, αλλά και σφαιρική, καλά δομημένη νοητική 

αναπαράσταση του κειμένου. Τα συμπεράσματα γεφύρωσης ευνοούν τη 

συνεκτικότητα της αναπαράστασης των ατόμων μέσω της αναγνώρισης 

συνδέσεων μεταξύ εννοιών και προτάσεων του κειμένου (Graesser, Singer, & 

Trabasso, 1994).   

Από την άλλη, τα άτομα οικοδομούν ένα καταστασιακό μοντέλο όταν 

ενσωματώνουν στην αναπαράστασή τους στοιχεία από την προϋπάρχουσα 

γνώση τους μέσω συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά είναι άμεση 

συνεισφορά του αναγνώστη στην αναπαράσταση που οικοδομείται και μπορεί να 

αφορούν επεκτάσεις, εξηγήσεις, προβλέψεις και γενικεύσεις. Η διαδικασία 

εξαγωγής συμπερασμάτων δρα σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των στοιχείων του 

κειμένου και στοιχείων των προϋπάρχουσων γνωστικών δομών, έτσι ώστε το 

κείμενο να μη γίνεται κατανοητό ως μια λίστα ασύνδετων προτάσεων και με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται πως το περιεχόμενο του κειμένου γίνεται μέρος της 

μακρόχρονης μνήμης των αναγνωστών (Graesser, Millis, & Zwaan, 1997). Στην 

περίπτωση της οικοδόμησης καταστασιακού μοντέλου, η κατανόηση του κειμένου  

θεωρείται βαθύτερη και η ανάσυρση των πληροφοριών του κειμένου καθίσταται 

ευκολότερα προσβάσιμη (Kintsch, 1998).  

Με βάση το μοντέλο της οικοδόμησης ενσωμάτωσης του Kintsch (1988) 

που περιγράφηκε πιο πάνω, συμπεράσματα για το επίπεδο αναπαράστασης των 

αναγνωστών μπορούμε να εξάγουμε ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που το 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

7 
 

άτομο είναι σε θέση να απαντήσει μετά το πέρας της ανάγνωσης. Οι 

κυριολεκτικές/πληροφοριακές ερωτήσεις που περιλαμβάνουν παραφράσεις 

στοιχείων του κειμένου απαντώνται με βάση την κειμενική αναπαράσταση, ενώ οι 

συμπερασματικές ερωτήσεις για να απαντηθούν απαιτείται η οικοδόμηση ενός 

καταστασιακού μοντέλου, σύνδεση δηλαδή προϋπάρχουσας γνώσης και στοιχείων 

του κειμένου για να σχηματιστούν συμπεράσματα από πλευράς του ατόμου 

(McNamara & Kintsch, 1996).  

Ένα είδος ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση της 

αναπαράστασης του αναγνώστη είναι οι ερωτήσεις του τύπου σωστό/λάθος. 

Συγκεκριμένα, η σωστή απόκριση σε ερωτήματα-προτάσεις που συνιστούν 

παραφράσεις πληροφοριών του κειμένου δεικνύει την κειμενική αναπαράσταση 

των αναγνωστών και η σωστή απόκριση για την ορθότητα ερωτημάτων-

προτάσεων που αποτελούν συμπεράσματα δεικνύουν την οικοδόμηση 

καταστασιακού μοντέλου (π.χ. Royer, 1990). Η πιο πάνω μέθοδος εκτίμησης της 

κατανόησης κειμένου, προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων 

μεθόδων καθώς μειώνει τις απαιτήσεις από τη μνήμη των αναγνωστών αφού 

καλούνται απλά να απαντήσουν κατά πόσο οι προτάσεις που τους 

παρουσιάζονται είναι σωστές ή λανθασμένες (Royer, 1990). Το στοιχείο αυτό είναι 

σημαντικό κατά την εξέταση της κατανόησης παιδιών καθότι αποφεύγεται η 

υπερβολική αύξηση του γνωστικού φορτίου που μπορεί να είναι επιζήμια. 

Επιπρόσθετα, είναι ένα έργο με οικολογική εγκυρότητα καθότι είναι μέτρηση που 

λαμβάνουν συχνά οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές εντός της τάξης και πολλά 

κείμενα στα βιβλία των παιδιών ακολουθούνται από ερωτήματα τέτοιου τύπου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω πλεονεκτήματα της μεθόδου, ένα τέτοιο έργο 

χρησιμοποιήθηκε ως μια εκ των μετρήσεων της κατανόησης κειμένου στην 

παρούσα έρευνα.  

 

Κατανόηση Επιχειρηματολογικού Κειμένου 

Πέραν από την κλασική θεώρηση της κατανόησης κειμένου όπως έχει 

περιγραφεί πιο πάνω με βάση το μοντέλο της οικοδόμησης ενσωμάτωσης, για να 

γίνει εφικτή η κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων είναι απαραίτητα και 

κάποια στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά τα επιχειρηματολογικά κείμενα. 

Σύμφωνα με τους Larson, Britt και Larson (2004) για την κατανόηση 

επιχειρηματολογικών κειμένων απαιτείται η εμπλοκή πολλών αναγνωστικών και 

νοητικών διαδικασιών υψηλότερης τάξης. Προϋπόθεση για επιτυχή κατανόηση 
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επιχειρηματολογικού κειμένου είναι η αναπαράσταση βασικών πληροφοριών του 

επιχειρήματος, δηλαδή της τοποθέτησης/άποψης που προωθείται, των 

επιχειρημάτων υπέρ της τοποθέτησης αυτής και τυχόν αντεπιχειρημάτων εναντίον 

της (Reznitskaya, Anderson, & Kuo, 2007). Η τοποθέτηση που προωθεί ένα 

επιχειρηματολογικό κείμενο ή ένα επιχείρημα, βρίσκεται στην κορυφαία θέση του 

επιχειρηματολογικού σχήματος επειδή όλα τα άλλα στοιχεία του επιχειρήματος 

παρουσιάζονται είτε για να την υποστηρίξουν ή για να την αντικρούσουν 

(Reznitskaya κ.ά., 2007).  

Για να είναι εφικτή η αναπαράσταση των βασικών πληροφοριών του 

επιχειρήματος, οι αναγνώστες χρησιμοποιούν ένα σχήμα επιχειρήματος (argument 

schema) το οποίο τους βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή (Larson κ.ά., 2004). 

Όπως συμβαίνει και με άλλου είδους γνωστικά σχήματα, η ύπαρξη  ενός 

ανεπτυγμένου σχήματος επιχειρήματος οδηγεί σε ακριβέστερη αναπαράσταση του 

μηνύματος του συγγραφέα, βοηθά στην οργάνωση των πληροφοριών του 

κειμένου και στην εξαγωγή συμπερασμάτων (Larson κ.ά., 2004). Ένα άτομο με 

ανεπτυγμένο σχήμα επιχειρήματος έχει δηλωτική γνώση για τα μέρη του 

επιχειρήματος καθώς και διαδικαστική και καταστασιακή γνώση για το πώς και 

πότε θα εμπλακεί σε επιχειρηματολογία ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο 

βρίσκεται. Το σχήμα αυτό επιτρέπει στα άτομα να παράγουν, να κατανοούν και να 

αξιολογούν επιχειρήματα (Reznitskaya κ.ά., 2009; Reznitskaya & Gregory, 2013). 

Για παράδειγμα οι Wolf, Britt και Butler (2009) θεωρούν ως σημαντικά στοιχεία του 

σχήματος επιχειρήματος την ικανότητα διατύπωσης ακριβούς τοποθέτησης, 

λεπτομερών υποστηριχτικών επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων τα οποία να 

μπορούν να αντικρούσουν. Τα άτομα με ανεπτυγμένο σχήμα επιχειρήματος όταν 

αναγνωρίσουν ένα κείμενο ως επιχειρηματολογικό ξεκινούν να χρησιμοποιούν 

προβλέψεις που προκύπτουν από το σχήμα που κατέχουν και ψάχνουν για 

τοποθετήσεις, επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα και αντικρούσεις αντεπιχειρημάτων 

(An, 2013; Reznitskaya κ.ά., 2007).  

Η ικανότητα των ατόμων να ανταποκρίνονται σε έργα που αφορούν 

στοιχεία του σχήματος επιχειρήματος έχει μελετηθεί σε διάφορες έρευνες. 

Αναπτυξιακά, φαίνεται πως από την ηλικία των 12 ετών τα παιδιά είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν μία τοποθέτησή τους με περισσότερους από ένα λόγους, έχουν 

ικανότητα να ανιχνεύουν λανθασμένα συμπεράσματα και είναι σε θέση να 

αναφέρουν και αντεπιχειρήματα (Golder & Coirier, 1994). Για πολλά παιδιά αυτή η 

ικανότητα συνεχίζει να βελτιώνεται, αλλά αρκετά παιδιά ακόμα και στην 
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ολοκλήρωση της λυκειακής τους φοίτησης δυσκολεύονται σε αρκετές 

επιχειρηματολογικές δεξιότητες (Golder & Coirier, 1994). Η δυσκολία αυτή των 

αναγνωστών έχει αναδεικτεί και σε άλλες έρευνες. Στην έρευνα των Larson κ.ά. 

(2004) με δείγμα φοιτητών και χρήση 7 επιχειρηματολογικών κειμένων οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να αναφέρουν την κύρια τοποθέτηση που προωθούσε 

το κάθε κείμενο και να υπογραμμίσουν τα επιχειρήματα που την υποστήριζαν. Το 

ποσοστό σωστής αναγνώρισης ήταν γενικά χαμηλό (30%) με την ομάδα ατόμων 

με υψηλό γλωσσικό συλλογισμό (LSAT τεστ) και την ομάδα ατόμων που διάβαζαν 

κείμενα που περιελάμβαναν σαφείς δείκτες συνοχής (π.χ. «προτείνουμε ότι», 

«ένας ακόμα λόγος», «αν και», «τελικά») να έχουν καλύτερη επίδοση από την 

ομάδα ατόμων με χαμηλό γλωσσικό συλλογισμό και την ομάδα που διάβαζε 

κείμενο χωρίς συνοχή. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα αποτελέσματα που 

αναδείκτηκαν στην έρευνα των Diakidoy κ.ά. (2015) με τους μισούς περίπου 

φοιτητές του δείγματος να μην μπορούν να αναγνωρίσουν την κύρια άποψη που 

προωθούσε το κείμενο ή να την συγχέουν με κάποιο επιχείρημα του κειμένου. 

Στην παρούσα έρευνα στόχος ήταν η λήψη μιας μέτρησης της κατανόησης 

επιχειρηματολογικού κειμένου που να προκύπτει από τη θεωρία του σχήματος 

επιχειρήματος. Σύμφωνα με τη συζήτηση που προηγήθηκε περί σχήματος 

επιχειρήματος, όσον αφορά στην κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων 

αμφίπλευρης επιχειρηματολογίας, ο εντοπισμός των τοποθετήσεων του κειμένου 

και των επιχειρημάτων που συνοδεύουν την κάθε τοποθέτηση και η οργάνωσή 

τους είναι απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση του κειμένου. Λαμβάνοντας 

υπόψη και τις δυσκολίες σε σχετικά έργα όπως παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο, αποφασίστηκε η χορήγηση ενός έργου ταξινόμησης 

των επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων των κειμένων στις τοποθετήσεις που 

προωθούσαν. Το εν λόγω έργο θεωρείται δείκτης βαθύτερης κατανόησης του 

κειμένου (McNamara κ.ά., 1996).    

 

Κριτική Σκέψη – Αξιολόγηση της ποιότητας επιχειρημάτων 

Η επιστήμη της λογικής διαιρείται σε δύο κλάδους, την τυπική και τη μη 

τυπική ή άτυπη λογική (formal and informal logic). Πριν να παρουσιαστούν 

συνοπτικά οι δύο αυτοί κλάδοι είναι σκόπιμο να αναφερθεί εξαρχής πως οι δύο 

αυτοί κλάδοι αντικρίζονται σήμερα από τους περισσότερους θεωρητικούς ως 

συμπληρωματικοί και όχι ως αλληλοαποκλειόμενοι και πως και οι δύο 
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συνεισφέρουν σε σχέση με την κριτική σκέψη των ατόμων (π.χ. Hatcher, 1999; 

Johnson, 1999).   

Η τυπική λογική, κάνει χρήση μιας τεχνητής, συμβολικής και αφηρημένης 

γλώσσας, εξετάζοντας τους κανόνες και τις διαδικασίες της ορθής σκέψης (van 

Veuren, 1995). Η τυπική λογική αφορά την ανάλυση συλλογισμών και μας 

εφοδιάζει μεταξύ άλλων με γενικούς κανόνες και αξιώματα σε σχέση με την 

αιτιολόγηση (van Veuren, 1995). Στην τυπική λογική όλες οι έννοιες εκλαμβάνονται 

ως σαφείς, στοιχείο που προσδίδει αυστηρότητα και ακρίβεια στην τυπική λογική, 

η οποία εξετάζει έννοιες και τις μεταξύ τους σχέσεις ως προς τη λογική μορφή και 

τη σχετική με αυτή ορθότητα μέσω χρήσης αφηρημένων συμβόλων και γενικών 

τύπων (Hatcher, 1999; van Veuren, 1999). Η τυπική Λογική χαρτογραφεί τα 

επιχειρήματα με βάση λογικές σταθερές (π.χ. αν.. τότε, ή, και) καταλήγοντας σε 

επαγωγικά έγκυρους συμπερασμούς σε σχέση με τα προκείμενα (van Veuren, 

1995). Με άλλα λόγια η τυπική λογική αφορά τη μελέτη της συνεπαγόμενης 

σχέσης μεταξύ δηλώσεων (Johnson, 1999).  

Η εκπαίδευση στην τυπική λογική μπορεί να συνεισφέρει στην κριτική 

σκέψη των εκπαιδευομένων σε σχέση με την αξιολόγηση επιχειρημάτων, κυρίως 

όταν αφορά εξοικείωση στην παράφραση των επιχειρημάτων ώστε να λάβουν 

αρχικά την απαιτούμενη τυπική μορφή για να μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα 

με τους κανόνες της τυπικής λογικής (Hatcher, 1999). Η παράφραση αυτή 

αποδίδεται με τον όρο ανασυγκρότηση (reconstruction) του επιχειρήματος και 

στοχεύει στο να παρουσιάζεται με τρόπο που να είναι απολύτως σαφής ποιες είναι 

οι προκείμενες και ποιο το συμπέρασμα και ακολούθως μπορεί να προχωρήσει το 

άτομο στην αξιολόγησή του επιχειρήματος (van Veuren, 1995).  

Στην τυπική λογική η μορφή (form) ενός επιχειρήματος αξιολογείται ως 

έγκυρη ή όχι χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσοι βαθμοί (Hatcher, 1999). Από την 

άλλη, η λέξη έγκυρος στη μη τυπική λογική χρησιμοποιείται με μία πιο γενική 

σημασία, όπως λογικός, πειστικός, καλός ή αποδεκτός (van Veuren, 1995). Στην 

μη τυπική λογική η αποδοχή ή ο βαθμός αποδοχής των προβαλλόμενων θέσεων 

δεν είναι ίδια για όλους, διότι δεν καθορίζεται από ανεξάρτητα του αξιολογητή 

κριτήρια, σε αντίθεση με την τυπική λογική. Αυτή η δυνατότητα για διαφορετικούς 

βαθμούς αποδοχής ενός επιχειρήματος μπορεί να διασυνδεθεί με τη Μπαγιεσιανή 

θεωρία πιθανοτήτων (Bayesian probability theory) υπό την έννοια ότι ο βαθμός 

αποδοχής ενός επιχειρήματος μπορεί να αναθεωρηθεί τόσο προς τα πάνω όσο 

και προς τα κάτω καθώς παρουσιάζονται στο άτομο νέα δεδομένα (Evans, 2012; 
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Hahn & Oaksford, 2007). Έτσι η ισχύς των ισχυρισμών θεωρείται ως μια 

συνάρτηση του βαθμού της αρχικής άποψης/αποδοχής του ατόμου και της σχέσης 

μεταξύ του συμπεράσματος και των αποδεικτικών στοιχείων (Hans & Oaksford, 

2007). 

Από την άλλη, η μη τυπική λογική σκέψη αφορά την επιχειρηματολογία 

στον φυσικό λόγο, στην  καθημερινή γλώσσα (van Veuren, 1995). Δηλαδή, η μη 

τυπική λογική πραγματεύεται την ανάλυση και την αξιολόγηση της εγκυρότητας 

(validity) των επιχειρημάτων κάνοντας χρήση της φυσικής γλώσσας, της γλώσσας 

δηλαδή που μεταχειριζόμαστε στην καθημερινή επικοινωνία μας, χωρίς να γίνεται 

χρήση αφηρημένων συμβόλων και γενικών τύπων όπως συμβαίνει στα πλαίσια 

της τυπικής λογικής. Η μη τυπική λογική έχει ως γίνεται αντιληπτό μεγαλύτερη 

πρακτική σημασία στην καθημερινή κριτική σκέψη των ατόμων για αξιολόγηση 

επιχειρημάτων, διότι αφορά τη φυσική γλώσσα, αλλά στερείται της αυστηρότητας 

και της ακρίβειας της τυπικής λογικής που όπως έχει προαναφερθεί χρησιμοποιεί 

τεχνητή, αφηρημένη και συμβολική γλώσσα (Hatcher, 1999).  

Η κριτική σκέψη έχει λάβει εξέχουσα θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ 

ταυτόχρονα είναι σημαντική σε σχέση με τη λειτουργία των ατόμων μέσα στην 

κοινωνία. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης είναι ένας από τους βασικότερους 

στόχους της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα ένα από τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα 

που μπορεί να έχει (van Gelder, 2005). Σύμφωνα με τον Facione (2011) όσον 

αφορά μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συχνά αυτοί χρησιμοποιούν κριτική 

σκέψη. Μερικά παραδείγματα χρήσης της κριτικής σκέψης στην καθημερινότητα 

των εφήβων αφορούν την οργάνωση του χρόνου και των εργασιών τους, την 

αποφυγή των καβγάδων, την αξιολόγηση των εισηγήσεων των συνομηλίκων τους 

και την επεξήγηση διαφόρων θεμάτων στους γονείς τους (Facione, 2011). Αν δεν 

αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες κριτικής σκέψης πριν τη μεταπήδησή τους στο 

Λύκειο, τότε βρίσκονται σε πραγματικά μειονεκτική θέση (Kay, 2009). Η κριτική 

σκέψη λόγω της μεγάλης σημασίας που διαδραματίζει έχει προσελκύσει έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον.  

Προσπαθώντας κάποιος να εντοπίσει τον ορισμό της κριτικής σκέψης 

εύκολα αντιλαμβάνεται πως δεν υπάρχει κανένας κοινά αποδεκτός ορισμός, αλλά 

αντιθέτως μια ποικιλία ορισμών για το τι ενδεχομένως περιλαμβάνει αυτή η τόσο 

σύνθετη έννοια. Παρατίθενται στη συνέχεια κάποιοι ενδεικτικοί ορισμοί που έχουν 

δοθεί. Για παράδειγμα, ο Beyer (1987) θεωρεί ως σημαντικά χαρακτηριστικά της 

κριτικής σκέψης την ικανότητα του ατόμου να έχει ανοικτόμυαλη σκέψη 
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λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις που υπάρχουν και να είναι σε θέση να 

τροποποιεί την αρχική του θέση όταν αυτό απαιτείται από την παρουσία νέων 

ευρημάτων και να είναι ικανός να μπορεί να αναγνωρίζει, να αξιολογεί και να 

δημιουργεί επιχειρήματα. Σύμφωνα με τον Ennis (1989) η κριτική σκέψη είναι 

λογική, στοχαστική σκέψη η οποία επικεντρώνεται στην απόφαση για το τι θα 

πράξει ή τι θα πιστέψει ένα άτομο αφού αξιολογήσει λογικά τα δεδομένα. Επίσης, 

ο Paul (1993) αντιλαμβάνεται την κριτική σκέψη ως δεξιότητα του ατόμου να 

σκέφτεται για τη σκέψη του ώστε να εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύνατα της σημεία 

και να την επαναθέτει σε βελτιωμένη μορφή, αν προκύψει ανάγκη να συμβεί αυτό. 

Ο Ματσαγγούρας (2002) όρισε την κριτική σκέψη ως τη νοητικό-συναισθηματική 

λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, 

λογικούς συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με τη βοήθεια των οποίων 

το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από 

τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, ώστε τελικά να καταλήξει σε 

έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και 

επιλογές δράσης. Τέλος, κατά τον Lipman (2003) η κριτική σκέψη είναι σκέψη που 

διευκολύνει την κρίση, διότι βασίζεται σε κριτήρια, είναι αυτοδιορθωτική και 

αντιλαμβάνεται τις διαφορές ανάμεσα στις καταστάσεις.  

Σε πρόσφατη προσπάθεια καθορισμού της έννοιας της κριτικής-αναλυτικής 

σκέψης, 18 ακαδημαϊκοί προερχόμενοι από διάφορους χώρους αντάλλαξαν 

απόψεις σχετικά με το θέμα για 2 ημέρες στα πλαίσια συνεδρίου (Alexander, 

2014). Επήλθε μια γενική συμφωνία, εκτός άλλων, στο ότι η κριτική-αναλυτική 

σκέψη βασίζεται σε αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία και αφορά έργα που απαιτούν 

νοητική προσπάθεια. Είναι αξιολογητική επειδή περιλαμβάνει την ικανότητα της 

σκέψης ως προς την ποιότητα των δεδομένων ή ως προς την κρίση για το βαθμό 

στον οποίο ένα επιχείρημα είναι ισχυρό (Byrnes & Dunbar, 2014). 

Η πληθώρα των ορισμών που έχουν δοθεί για την κριτική σκέψη, που στην 

πλειονότητα τους είναι αρκετά μακροσκελείς και δυσνόητοι, είναι ενδεικτική της 

δυσκολίας να οριστεί και κατεπέκταση να μετρηθεί μια τόσο σύνθετη έννοια όπως 

αυτή της κριτικής σκέψης. Υπάρχει ωστόσο κάποια σύγκλιση ανάμεσα στους 

ερευνητές στο ότι αφορά την αξιολόγηση τοποθετήσεων και επιχειρημάτων 

(Alexander, 2014; Facione, 1984; Lewis & Smith, 1993). Το πιο πάνω 

υποστηρίζεται και από την Kuhn (1992) η οποία αναφέρει πως οι 

επιχειρηματολογικές δεξιότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την κριτική σκέψη. 

Ως εκ τούτου, η επιδεξιότητα στην αξιολόγηση επιχειρημάτων καθίσταται 
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εξαιρετικά σημαντική, ενώ είναι και αναγκαία για την καθοδήγηση άλλων 

επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων όπως η κατανόηση και η παραγωγή 

επιχειρημάτων (Larson, Britt, & Kurby, 2009). 

Τα παιδιά στην πρωτοβάθμια, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

τυπικά δείχνουν δυσκολία στη χρήση επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων όπως η 

παραγωγή καινούργιων δεδομένων, εναλλακτικών θεωριών, αντεπιχειρημάτων και 

αντίκρουσης αντεπιχειρημάτων (Kuhn, 1991). Επίσης, μαθητές δημοτικής 

εκπαίδευσης παρουσιάζουν δυσκολία στο να κατανοήσουν ότι οι υποθέσεις 

μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά, ενώ οι προτιμήσεις όχι, αν και αναπτυξιακά 

υφίσταται σημαντική βελτίωση στον τομέα αυτό από τη δευτέρα τάξη στην έκτη 

τάξη (Diakidoy & Ioannides, 2004). Παρόλες τις δυσκολίες αυτές, έρευνες 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά από την τετάρτη τάξη τουλάχιστον του δημοτικού 

σχολείου και μετά είναι αναπτυξιακά έτοιμα να αποκτήσουν επιχειρηματολογικές 

δεξιότητες (Reznitskaya κ.ά., 2009). Όσον αφορά στην ικανότητα παραγωγής 

επιχειρηματολογικού προφορικού λόγου μέσα σε πλαίσια διαλογικής συζήτησης η 

ικανότητα αυτή εμφανίζεται τουλάχιστον από την ηλικία των 10-11 ετών και είναι 

μεταφέρσιμη (transferable) και στην παραγωγή επιχειρηματολογικού γραπτού 

λόγου (Reznitskaya κ.ά., 2009). Η πιο πάνω θέση ενισχύεται και από τη θεώρηση 

των αναπτυξιακών σταδίων του Piaget o οποίος υποστηρίζει πως γύρω στα 11-12 

χρόνια ξεκινά το στάδιο των τυπικών λογικών πράξεων (Inhelder & Piaget, 1958). 

Στο στάδιο αυτό συντελείται η ανάπτυξη της λογικής σκέψης, βελτιώνεται η 

ικανότητα για κατανόηση και ερμηνεία και επιτυγχάνεται η κατάκτηση της 

αφηρημένης σκέψης (Ormrod, 2011), στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη 

επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων. 

Τα δομικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματολογίας σύμφωνα με τον Toulmin 

(1958) του οποίου η θεωρία θεωρείται ως η κυρίαρχη στο χώρο είναι τα πιο κάτω: 

α) ο ισχυρισμός, το συμπέρασμα που προωθείται, β) τα δεδομένα που 

υποστηρίζουν τον ισχυρισμό, γ) οι τεκμηριωτικές δηλώσεις που συνδέουν τα 

δεδομένα με τον ισχυρισμό, δ) οι υποστηριχτικές δηλώσεις, δηλαδή άλλοι 

αποδεκτοί ισχυρισμοί που μπορούν να ενδυναμώσουν τη σύνδεση του ισχυρισμού 

με τα δεδομένα, ε) οι δηλώσεις που δείχνουν τον βαθμό που το άτομο που 

προβάλλει τον ισχυρισμό είναι σίγουρο για την ισχύ του ισχυρισμού του και στ) οι 

αντιθετικές δηλώσεις που αφορούν τις περιστάσεις στις οποίες το επιχείρημα δεν 

ισχύει. Ασφαλώς, κάθε φορά που πραγματευόμαστε με επιχειρηματολογία δεν 

είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν και τα έξι πιο πάνω δομικά στοιχεία. Στην 
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απλούστερη μορφή, οι προϋποθέσεις για να μπορεί να χαρακτηριστεί ένα σύνολο 

φράσεων ως επιχείρημα αφορούν στην ύπαρξη μίας τοποθέτησης/ισχυρισμού η 

οποία να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα λόγο/δεδομένα (Voss & Means, 

1991).  

Σύμφωνα με τους Blair και Johnson (1987) υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια 

τα οποία απαιτείται να τηρούνται όσον αφορά στα μέρη ενός επιχειρήματος για να 

θεωρείται ποιοτικό το επιχείρημα. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στην αποδεχτότητα 

(acceptability), τα διάφορα μέρη να είναι αληθή, στη σχετικότητα (relevance), ο 

λόγος πρέπει να δικαιολογεί το συμπέρασμα και στην επάρκεια (sufficiency), κατά 

πόσο ο λόγος παρέχει αρκετά στοιχεία λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα είναι 

γνωστά. Έχουν αναγνωριστεί και χρησιμοποιηθεί ερευνητικά πολλές πλάνες μη 

τυπικής λογικής σκέψης (informal reasoning fallacies) των οποίων η ύπαρξη σε 

ένα επιχείρημα μειώνει την ποιότητά του αφού δεν μπορούν να ισχύσουν και τα 

τρία πιο πάνω κριτήρια. Τα επιχειρήματα που περιέχουν κάποια πλάνη είναι 

ψυχολογικά πειστικά αλλά δε θα έπρεπε να είναι αφού είναι λανθασμένα υπό 

άποψη λογικής (Copi & Burgess-Jackson, 1996).  

Έχουν αναγνωριστεί διάφορες πλάνες μη τυπικής λογικής σκέψης οι οποίες 

επεξηγούνται αναλυτικά από τους Copi και Burgess-Jackson (1996). Η 

ανασκόπηση που ακολουθεί επικεντρώνεται στις δύο πλάνες που εξετάστηκαν 

στην παρούσα μελέτη. Για την ηλικία του δείγματος της παρούσας έρευνας έχουν 

επιλεγεί ως κατάλληλες για χρησιμοποίηση η πλάνη της «προσφυγής στην 

πλειοψηφία» (ad populum), που αφορά στο συμπέρασμα ότι κάτι ισχύει γιατί το 

πιστεύουν ή το λένε όλοι ή μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και η πλάνη «του 

επιχειρήματος λόγω άγνοιας» που προβάλλει πως όταν κάτι δεν έχει αποδειχτεί 

ότι δεν ισχύει σημαίνει ότι αυτό ισχύει ή και το αντίθετο του ότι δηλαδή κάτι δεν 

ισχύει διότι δεν αποδειχτεί ότι ισχύει (π.χ. Neuman, 2003; Neuman & Weizman, 

2003; Ricco, 2007). 

Γενικά, η επιλογή των πλανών της προσφυγής στην πλειοψηφία και της 

πλάνης του επιχειρήματος λόγω άγνοιας έχει γίνει καθότι είναι σημαντικό σε 

δείγμα παιδιών και εφήβων να διαφανούν παράγοντες που υποβοηθούν την 

κριτική σκέψη και κατ’ επέκταση την αποφυγή πλανών που θα θέλαμε να 

αποφεύγουν στην καθημερινότητά τους. Είναι γενικά αποδεκτό πως επιδίωξη είναι 

τα παιδιά και οι έφηβοι να μένουν ανεπηρέαστοι από το τι πιστεύουν οι 

περισσότεροι κάτι που χαρακτηριστικά είναι γνωστό και ως «σύνδρομο της 

αγέλης» και να μην πείθονται από επιχειρήματα που στηρίζονται στην άγνοια για 
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την ισχύ ή όχι μιας τοποθέτησης. Εξάλλου, όπως έχει αναφερθεί και στην 

εισαγωγή, οι δύο αυτές πλάνες συνδέονται με αρνητικά φαινόμενα όπως η 

χειραγώγηση των μαζών και η εξάπλωση και αποδοχή ενδεχομένως επικίνδυνων 

θέσεων. Ακόμα, οι πιο πάνω πλάνες είναι εύκολο να τύχουν χειρισμού και να 

εισαχθούν σε επιχειρηματολογικά κείμενα χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στη δομή των 

κειμένων διατηρώντας έτσι όσο το δυνατό πιο νατουραλιστικά τα κείμενα που 

χορηγήθηκαν. Επιπρόσθετα, πρόκειται για πλάνες που έρευνες έχουν δείξει ότι 

μπορούσαν να αναγνωριστούν από παιδιά της ηλικίας του δείγματος της 

παρούσας έρευνας (π.χ. Neuman, 2003; Neuman & Weizman, 2003) και κάτι 

τέτοιο θα επέτρεπε τη διερεύνηση παραγόντων που υποβοηθούν την επιδεξιότητα 

στην αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρημάτων στη βάση της συμπερίληψης 

των πλανών αυτών.   

Σύμφωνα με τους Klaczynski και άλλοι (1997), υπάρχουν δύο απαραίτητες 

προϋποθέσεις της επιτυχούς αξιολόγησης επιχειρημάτων. Είναι η ικανότητα 

ανίχνευσης λογικών πλανών στη σκέψη του ατόμου και στη σκέψη των άλλων και 

ο συνδυασμός της με την ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί το υπό μελέτη υλικό 

ομοιόμορφα. Η σημασία της αμερόληπτης αξιολόγησης των πληροφοριών έχει 

τονιστεί και πρόσφατα στα πλαίσια συντονισμού απόψεων μεταξύ ακαδημαϊκών 

για το τι εστί κριτική-αναλυτική σκέψη (Byrnes & Dunbar, 2014). Έχει δοθεί 

ερευνητικά μεγάλη έμφαση στο ότι η επιτυχημένη αξιολόγηση επιχειρημάτων 

πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις του ατόμου 

(Klaczynski κ.ά.,1997; Sá, West, & Stanovich, 1999; Stanovich & West, 1997). 

Έρευνες υποστηρίζουν πως η υψηλή προκατάληψη οδηγά σε ενεργοποίηση 

κριτικής σκέψης μόνο στην περίπτωση της πρόσληψης αντίθετων με τις απόψεις 

του ατόμου πληροφοριών με σκοπό την αντίκρουσή τους (Klaczynski κ.ά.,1997), 

ενώ άλλες έρευνες εντοπίζουν μεταβλητές ατομικών διαφορών που μπορούν να 

υποβοηθήσουν την ομοιόμορφη επεξεργασία των πληροφοριών ανεξαρτήτως των 

προκαταλήψεων των ατόμων (Stanovich & West, 1997; Wiley, 2005).  

Γενικά, η έρευνα στο χώρο της κριτικής σκέψης έχει εξετάσει και καθορίσει δύο 

ομάδες παραγόντων που επηρεάζουν την κριτική σκέψη (π.χ. Sá κ.ά., 1999; 

Stanovich & West, 1997). Φαίνεται πως η κριτική σκέψη επηρεάζεται τόσο από 

γνωστικούς παράγοντες όσο και από διάφορες νοητικές τάσεις, δηλαδή 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων. Με βάση τις πιο 

πάνω έρευνες, μερικοί γνωστικοί παράγοντες που συνεισφέρουν στην κριτική 

σκέψη είναι για παράδειγμα η λεξιλογική ικανότητα, η μη λεκτική νοημοσύνη και η 
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σχολική επίδοση. Μια νοητική τάση που συνεισφέρει στην κριτική σκέψη είναι η 

ανάγκη για νόηση, ενώ ρόλο φαίνεται πως διαδραματίζουν και οι επιστημολογικές 

πεποιθήσεις των ατόμων. Συμπερασματικά, για την επίδειξη κριτικής σκέψης 

απαιτείται η παρουσία συγκεκριμένων γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά και η ύπαρξη 

στο άτομο νοητικών τάσεων να θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις γνωστικές 

δεξιότητες για να επιτύχει σε έργα κριτικής σκέψης. Όλοι οι προαναφερθέντες  

παράγοντες φαίνεται να συνδέονται με την κριτική σκέψη, αλλά και με την άλλη 

εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας, την κατανόηση κειμένου και επεξηγούνται 

αναλυτικά με βάση σχετικές έρευνες στα σημεία που γίνεται ενδελεχής αναφορά 

σε κάθε μία από τις μεταβλητές αυτές.  

Οι έρευνες που έχουν προαναφερθεί, σε σχέση με τη μέτρηση της κριτικής 

σκέψης ακολουθούν μια ψυχομετρική προσέγγιση. Σε αντίθεση, η παρούσα 

έρευνα στοχεύει να αναδείξει και την εκπαιδευτική διάσταση του φαινομένου της 

κριτικής σκέψης. Αυτό γίνεται εφικτό με την εισαγωγή των επιχειρημάτων των 

οποίων η ποιότητα αυξομειώθηκε και αξιολογήθηκε μέσα σε νατουραλιστικά 

κείμενα και όχι στα πλαίσια μικρών σε έκταση σεναρίων. Τα αποτελέσματα έτσι 

αναδεικνύουν και σχετικές εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το είδος του έργου σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το 

κατά πόσο το άτομο θα εμπλακεί σε κριτική-αναλυτική σκέψη ή όχι (Wentzel, 

2014), στην παρούσα έρευνα η εκτίμηση της κριτικής σκέψης των αναγνωστών 

αποτελείτο από συνδυασμό διάφορων έργων. Κατ’ αρχή, τα άτομα καλούνταν να 

αξιολογήσουν την ποιότητα των επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων των 

κειμένων (π.χ. Larson κ.ά., 2004). Επιπρόσθετα, τα άτομα καλούνταν να 

αναγνωρίσουν ποια επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα είχαν κάποιο πρόβλημα με 

την ποιότητά τους και να επεξηγήσουν τις επιλογές τους. Το έργο αυτό θεωρήθηκε 

πιθανότερο να οδηγήσει τα άτομα σε κριτική-αναλυτική αξιολόγηση των 

πληροφοριών καθότι κατευθύνει τα άτομα προς την κατεύθυνση της σκόπιμης 

νοητικής προσπάθειας για επεξεργασία των πληροφοριών προς συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, ενώ στο πρώτο έργο υπήρχε η πιθανότητα τα άτομα να παραμείνουν 

σε μια ενστικτώδη επεξεργασία των πληροφοριών (Byrnes & Dunbar, 2014).        

 

Κατανόηση Κειμένου και Κριτική Σκέψη 

Ένα σημαντικό ζήτημα στο οποίο είχε ως στόχο να συνεισφέρει η παρούσα 

έρευνα αφορά στην ύπαρξη ή απουσία διασύνδεσης μεταξύ κατανόησης κειμένου 

και κριτικής σκέψης. Υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν πως, σε 
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θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, υπάρχει συμφωνία για στενή διασύνδεση 

κατανόησης κειμένου και κριτικής σκέψης στηριζόμενη στη θεωρία σχήματος 

(Aloqaili, 2012). Η διασύνδεση αυτή οφείλεται στο ότι τόσο η βαθύτερη κατανόηση 

κειμένου ως ερμηνευτική διαδικασία, όσο και η κριτική σκέψη στηρίζονται στην 

ενεργοποίηση συμπερασματικής σκέψης και προϋπάρχουσας γνώσης. Η 

διασύνδεση αυτή έχει διαπιστωθεί και εμπειρικά, μέσω ερευνών όμως οι οποίες 

χρησιμοποίησαν σταθμισμένα τεστ. Για παράδειγμα σε έρευνα με δείγμα φοιτητών 

διαπιστώθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ κατανόησης κειμένου (τεστ TOEFL με 50 

ερωτήματα πολλαπλής επιλογής) και κριτικής σκέψης ((Τεστ κριτικής σκέψης 

California), (Ηosseini, Khodaei, Sarfallah, & Dolatabadi, 2012)).  

Η σύνδεση όμως κατανόησης κειμένου και κριτικής σκέψης όταν αυτή 

εκτιμάται αποκλειστικά μέσω της αναγνώρισης πλανών μη τυπικής λογικής 

σκέψης σε επιχειρήματα, έργα τα οποία αφορούν άμεσα την παρούσα έρευνα, δεν 

είναι ξεκάθαρη. Σύμφωνα με τον Neuman (2003) η επίδοση σε έργα κατανόησης 

κειμένου παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση και προβλεπτική ικανότητα στα 

έργα αναγνώρισης σφαλμάτων μη τυπικής λογικής σκέψης σε επιχειρήματα. Στην 

έρευνα αυτή η κατανόηση κειμένου μετρήθηκε μέσω 5 ερωτήσεων που 

ακολουθούσαν την ανάγνωση κειμένου έκτασης περίπου 380 λέξεων. Οι 

ερωτήσεις αυτές απαιτούσαν την ενεργοποίηση συμπερασματικής σκέψης για να 

απαντηθούν. Τα άτομα που απέδωσαν καλύτερα στα έργα κατανόησης έτειναν να 

αποδίδουν καλύτερα και στα έργα αναγνώρισης των σφαλμάτων μη τυπικής 

λογικής σκέψης που βρίσκονταν σε μικρά σενάρια όπου δύο χαρακτήρες 

υπερασπίζονταν ο καθένας την άποψή του. Τα δύο εκ των τριών σφαλμάτων μη 

τυπικής λογικής σκέψης που χρησιμοποιήθηκαν στην πιο πάνω έρευνα 

αφορούσαν τα σφάλματα που θα χρησιμοποιηθούν και στην παρούσα έρευνα.  

Σε έρευνα επίσης των Neuman και Weizman (2003) στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες τρεις πλάνες όπως πιο πάνω με δείγμα μαθητών 

Γυμνασίου, διαφάνηκε ότι σημαντικός παράγοντας εντοπισμού των πλανών ήταν η 

βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηματολογικού σεναρίου και συγκεκριμένα η 

αναπαράσταση της βαθύτερης δομής του επιχειρήματος στη μνήμη των 

αναγνωστών. Θεωρούσαν πως υπήρχε βαθύτερη επεξεργασία όταν τα άτομα 

αναπαριστούσαν το περιεχόμενο της πλάνης ή τη βαθιά δομή του επιχειρήματος 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Στη συνέχεια, τα άτομα αυτά μπορούσαν με 

μεγαλύτερη ευκολία να αναγνωρίσουν και να προσδιορίσουν την πλάνη που 
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συναντούσαν. Υπήρχε δηλαδή υψηλή συσχέτιση της αναπαράστασης της βαθιάς 

δομής και της αναγνώρισης των πλανών.  

Σε αντίθεση όμως, σε έρευνες που εισήγαγαν την πλάνη του «νόμου των 

μεγάλων αριθμών» (ένα επιχείρημα στηρίζεται από το ότι ισχύει για ένα άτομο ή 

για μικρό μέρος ενός πληθυσμού) στα πλαίσια εκτεταμένου επιχειρηματολογικού 

κειμένου τα πιο πάνω αποτελέσματα δεν επαληθεύτηκαν. Στις έρευνες αυτές η 

εκτίμηση της κατανόησης κειμένου έγινε μέσω έργου ελεύθερης ανάκλησης 

πληροφοριών του ιδίου του κειμένου και δεν εντοπίστηκε κάποια διασύνδεση 

μεταξύ της αξιολόγησης της ποιότητας των επιχειρημάτων και των 

συμπερασμάτων στην ανάκληση των αναγνωστών (Diakidoy κ.ά., 2015; Diakidoy, 

Ioannou, & Christodoulou, 2017).  

Η παρούσα έρευνα για να διερευνήσει εις βάθος το ανοικτό αυτό ζήτημα, θα 

συνδυάζει στοιχεία από τις πιο πάνω έρευνες και γι’ αυτό και δεν μπορούσε να 

γίνει σαφής πρόβλεψη για το τι θα εμφανιζόταν στα αποτελέσματα σχετικά με το 

θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, οι πλάνες εισήχθηκαν μέσα σε εκτεταμένα 

επιχειρηματολογικά κείμενα και η κατανόηση κειμένου αφορούσε τα ίδια τα κείμενα 

(Diakidoy κ.ά., 2015; Diakidoy κ.ά., 2017). Από την άλλη,  χρησιμοποιήθηκαν δύο 

διαφορετικές πλάνες σε σχέση με τις έρευνες των Diakidoy και άλλοι (2015, 2017), 

συγκεκριμένα η πλάνη του «επιχειρήματος λόγω άγνοιας» και η πλάνη της 

«προσφυγής στην πλειοψηφία», ενώ η μέτρηση της κατανόησης έγινε μέσω 

ερωτήσεων κατανόησης και όχι μέσω έργου ελεύθερης ανάκλησης (π.χ. Neuman, 

2003). 

Ένα ακόμα θέμα που προκύπτει στις σχετικές έρευνες σε σχέση με την 

κατανόηση κειμένου και την κριτική σκέψη είναι αν η κατανόηση κειμένου πρέπει 

να προηγείται ή όχι της αξιολόγησης επιχειρημάτων. Σε έρευνα των Larson και 

άλλοι (2004) παρείχαν σύντομη εκπαίδευση για τους ορισμούς όρων του 

επιχειρήματος, αποσαφήνιση παρανοήσεων που είχαν εντοπιστεί και επεξήγηση 

μιας σειράς βημάτων για την κατανόηση επιχειρημάτων. Η πιο πάνω εκπαίδευση 

ήταν αποτελεσματική μόνο στη συνθήκη που οι φοιτητές καλούνταν να διαβάσουν 

τα κείμενα με σκοπό να τα κατανοήσουν, ενώ στην περίπτωση που καλούνταν να 

διαβάσουν κείμενα για να τα αξιολογήσουν δε φάνηκε κάποια επίδραση της 

εκπαίδευσης αυτής. Το τελευταίο εύρημα υποστηρίζει την υπόθεση ότι η 

κατανόηση του κειμένου πρέπει να προηγείται, ίσως διότι η αξιολόγηση 

επιχειρημάτων κατά τη διάρκεια της κατανόησης αυξάνει το γνωστικό φορτίο, 

τουλάχιστον στην περίπτωση μη ειδημόνων στην κατανόηση επιχειρηματολογικών 
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κειμένων που διαβάζουν άγνωστο κείμενο (Larson κ.ά., 2004). Από την άλλη σε 

έρευνα των Diakidoy και άλλοι (2017) με δείγμα φοιτητών φάνηκε ευεργετική η 

οδηγία για ανάγνωση επιχειρηματολογικού κειμένου με σκοπό την αξιολόγηση των 

επιχειρημάτων σε σχέση με την οδηγία για ανάγνωση με σκοπό την κατανόηση 

του κειμένου. Συγκεκριμένα, η επίδοση των φοιτητών στον εντοπισμό της κύριας 

άποψης που προωθούσε το κείμενο υπερτερούσε, το ίδιο και η ποσότητα των 

πληροφοριών σε έργο ελεύθερης ανάκλησης. Η επίδραση όμως αυτή δεν 

εμφανίστηκε στην περίπτωση της αξιολόγησης των επιχειρημάτων του κειμένου.  

Στην παρούσα έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του δείγματος και 

την πιθανή έλλειψη εξοικείωσης στην αξιολόγηση επιχειρημάτων καθώς και το ότι 

το υπό μελέτη έργο αφορούσε την αξιολόγηση επιχειρημάτων, που στην έρευνα 

των Larson και άλλοι (2004) υποβοηθήθηκε σε συγκεκριμένες συνθήκες από την 

οδηγία της ανάγνωσης για κατανόηση, επιλέγηκε η σχετική οδηγία προς τους 

συμμετέχοντες να είναι η ανάγνωση του κειμένου με σκοπό την κατανόησή του. Τα 

πιο πάνω καθοδήγησαν στο στάδιο των αναλύσεων την αξιολόγηση της 

προβλεπτικής συνεισφοράς της κατανόησης στην κριτική σκέψη και όχι το 

αντίθετο. 

 

Κατανόηση Κειμένου, Κριτική Σκέψη και Παράγοντες Ατομικών Διαφορών 

 Διάφορες έρευνες έχουν αναδείξει παράγοντες ατομικών διαφορών που 

εμπλέκονται στην κατανόηση κειμένου και στην κριτική σκέψη. Στην παρούσα 

έρευνα, λήφθηκε μια αρκετά πλήρης εικόνα με διερεύνηση του ρόλου διάφορων 

παραγόντων ατομικών διαφορών οι οποίοι συνδέονται ταυτόχρονα τόσο με την 

κατανόηση κειμένου όσο και με την κριτική σκέψη. Οι παράγοντες ατομικών 

διαφορών των οποίων ο ρόλος διερευνήθηκε στην παρούσα έρευνα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες. Από τη μία υπήρχαν παράγοντες γενικών 

ικανοτήτων όπως η σχολική επίδοση, η μη λεκτική νοημοσύνη, η λεξιλογική 

ικανότητα και η ανάγκη για νόηση. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από παράγοντες 

ατομικών διαφορών οι οποίοι εμπλέκονται ειδικότερα σε έργα κατανόησης 

κειμένου και κριτικής σκέψης. Πρωτίστως το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη γνώση 

σχήματος επιχειρήματος, ενώ άλλοι παράγοντες στην κατηγορία αυτή είναι οι 

επιστημολογικές πεποιθήσεις, η προϋπάρχουσα γνώση θέματος και η 

προκατάληψη. Ακολουθεί βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά τους 

προαναφερθέντες παράγοντες ατομικών διαφορών και τον ρόλο τους σε σχέση με 

την κατανόηση κειμένου και την κριτική σκέψη.    

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

20 
 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

Μια μεταβλητή ατομικών διαφορών της παρούσας έρευνας που ερευνητικά 

συνδέεται τόσο με την κατανόηση επιχειρηματολογικού κειμένου όσο και με την 

κριτική σκέψη είναι η γνώση σχήματος επιχειρήματος (argument schema 

knowledge). Στηρίζεται στη θεωρία του σχήματος επιχειρήματος (argument 

schema theory) σχετικά με την οποία αναφορά γίνεται και σε προηγούμενο σημείο 

(σελ. 7-9) σχετικά με την κατανόηση των επιχειρηματολογικών κειμένων. 

Το θεωρητικό πλαίσιο του γνωστικού σχήματος επιχειρήματος (Reznitskaya 

& Anderson, 2002) ενσωματώνει ανεξάρτητες ερευνητικές παραδόσεις 

συμπεριλαμβανομένης της φιλοσοφικής θεώρησης της επιχειρηματολογίας 

(Toulmin, 1958), της θεωρίας γνωστικών σχημάτων (π.χ. Chambliss, 1995; 

Chambliss & Murphy, 2002) και της μελέτης των κοινωνικών επιρροών στη 

μάθηση (Resnick, Salmon, Seitz, Wathen, & Holowchack, 1993). 

Ακολουθώντας τη φιλοσοφική θεώρηση της επιχειρηματολογίας (Toulmin, 

1958) οι εμπνευστές της θεωρίας σχήματος επιχειρήματος υπέθεσαν πως ένα 

αναπτυγμένο σχήμα περιλαμβάνει στοιχεία όπως η τοποθέτηση, οι συνοδευτικοί 

λόγοι, τα αντεπιχειρήματα και οι αντικρούσεις αντεπιχειρημάτων (Reznitskaya & 

Anderson, 2002). Περιέχει το σχήμα αυτό την κατανόηση της ρητορικής 

οργάνωσης ενός επιχειρήματος, των ιδιοτήτων του, των λειτουργιών του και των 

κανόνων του (Reznitskaya & Anderson, 2006). Αν και οι κανόνες μπορεί να 

εξαρτώνται από το πεδίο της επιχειρηματολογίας, εντούτοις μπορούν να 

γενικευτούν σε πολλαπλά περιβάλλοντα. 

Η έρευνα σε σχέση με τη θεωρία γνωστικών σχημάτων αναγνώρισε 

σημαντικές επιδράσεις της ύπαρξης ενός ανεπτυγμένου σχήματος επιχειρήματος 

(π.χ. Chambliss 1995; Chambliss & Murphy, 2002). Σύμφωνα με την Chambliss 

(1995) οι ικανότεροι αναγνώστες κατά την ηλικία που ολοκληρώνουν τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαθέτουν σχήμα επιχειρήματος το οποίο μπορεί να 

διαπιστωθεί μέσα από τον τρόπο αναπαράστασης του περιεχομένου 

επιχειρηματολογικών κειμένων. Οι αναγνώστες αυτοί χρησιμοποιούν νύξεις (cues) 

του κειμένου κατανοώντας ποια είναι η τοποθέτηση του κειμένου και οργανώνουν 

ιεραρχικά κάτω από αυτήν τα βασικά γεγονότα και παραδείγματα που 

παρουσιάζονται στο κείμενο ως τεκμήρια ή υποστηρικτικά στοιχεία της 

τοποθέτησης αυτής. Όταν οι αναγνώστες αυτοί καλούνταν να περιγράψουν 

μεγαλόφωνα τον τρόπο σκέψης τους κατά την ανάγνωση, διαπιστώθηκε πως όταν 

αναγνώριζαν την τοποθέτηση του κειμένου νωρίς τότε με περισσότερη ακρίβεια 
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ξεχώριζαν τις υπόλοιπες πληροφορίες του κειμένου ως αποδεικτικά στοιχεία ή όχι 

σε σχέση με την ορθότητα της τοποθέτησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Chambliss (1995) αυτό το σχήμα επιχειρήματος βοηθάει τους αναγνώστες να 

χωρίζουν ευκολότερα το σιτάρι από το άχυρο, δηλαδή να προβλέπουν τι πρόκειται 

να ακολουθήσει, να συνδέουν τα μέρη του κειμένου και να κατανοούν έτσι την 

ουσία του κειμένου. Όταν η δομή του κειμένου ήταν πιο περίπλοκη σε σχέση με το 

σχήμα επιχειρήματος που κατείχαν οι συμμετέχοντες της έρευνας εκείνης, 

ανακαλούσαν μια απλουστευμένη μορφή του επιχειρήματος που ταίριαζε με το 

απλούστερο σχήμα που κατείχαν αγνοώντας άλλα στοιχεία που παρουσιάζονταν 

στο κείμενο (Chambliss, 1995). Μεταγενέστερη έρευνα με ανάλογο μεθοδολογικό 

προσανατολισμό εξέτασε το πως αναπαριστούν ένα επιχειρηματολογικό κείμενο 

παιδιά τετάρτης και πέμπτης τάξης του Δημοτικού και κατά πόσο ισχύουν αυτά 

που έχουν αναφερθεί πιο πάνω σε σχέση με ικανούς αναγνώστες που 

ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Chambliss & Murphy, 2002). 

Διαπιστώθηκε μέσω έργου ανάκλησης πως τα παιδιά ποίκιλαν ως προς τις 

αναπαραστάσεις με τους ικανότερους αναγνώστες να αναπαριστούν με ακρίβεια 

την τοποθέτηση και τα συνοδευτικά επιχειρήματα και τα λιγότερο ικανά παιδιά να 

ανακαλούν λίστα με ξεκομμένες πληροφορίες του κειμένου δείχνοντας πως δεν 

κατέχουν το απαιτούμενο γνωστικό σχήμα επισχειρήματος. Εμφανίστηκε μάλιστα 

αναπτυξιακή τάση τα παιδιά της πέμπτης τάξης να αναπαριστούν ιεραρχικά τα 

επιχειρηματολογικά κείμενα με τις πληροφορίες να οργανώνονται κάτω από την 

τοποθέτηση του κειμένου. 

Γενικεύοντας από διάφορες έρευνες σχετικά με το σχήμα επιχειρήματος, οι 

Reznitskaya και Anderson (2002) υποθέτουν πως οι λειτουργίες ενός 

αναπτυγμένου σχήματος επιχειρήματος περιλαμβάνουν: (1) την κατανομή της 

προσοχής σε πληροφορίες σχετικές με το επιχείρημα, (2) κατεύθυνση προς την 

ανάσυρση πληροφοριών σχετικών με τα επιχειρήματα από τη μνήμη και τον  

ανασχηματισμό των πληροφοριών αυτών μέσω συμπερασμάτων, (3) οργάνωση 

πληροφοριών σχετικών με τα επιχειρήματα, (4) παροχή της βάσης για την 

αναγνώριση σφαλμάτων στα επιχειρήματα του ίδιου του ατόμου και στα 

επιχειρήματα των άλλων και (5) διευκόλυνση της κατανόησης, της κατασκευής και 

της διόρθωσης των επιχειρημάτων. 

H απόκτηση ενός σχήματος επιχειρήματος βασίζεται στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, όπως για παράδειγμα η εμπλοκή σε διαλογικές συζητήσεις σε 

σχέση με αμφιλεγόμενα θέματα (π.χ. Resnick κ.ά., 1993; Reznitskaya κ.ά., 2009). 
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Προς την ίδια κατεύθυνση η Kuhn (1991), τονίζοντας τη σημασία της εμπλοκής σε 

επιχειρηματολογία, αναφέρει πως οι αδυναμίες στα πλαίσια της 

επιχειρηματολογίας μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη έκθεσης σε επιχειρήματα και 

πρακτικής εξάσκησης σε έργα επιχειρηματολογίας. 

Η βασική δηλωτική γνώση σε ένα σχήμα επιχειρήματος αφορά το τι καθιστά 

ένα σύνολο φράσεων ολοκληρωμένο επιχείρημα. Οι βασικές προϋποθέσεις για να 

μπορεί να χαρακτηριστεί ένα σύνολο φράσεων ως επιχείρημα αφορούν στην 

ύπαρξη μίας τοποθέτησης/ισχυρισμού η οποία να υποστηρίζεται από τουλάχιστον 

ένα λόγο/δεδομένα (Voss & Means, 1991). Επίσης, σημαντικό στοιχείο σε σχέση 

με ένα επιχείρημα είναι η επίγνωση του ρόλου που διαδραματίζει ένα επιχείρημα. 

Ο ρόλος αυτός εστιάζεται στο ότι ένα επιχείρημα έχει ως στόχο να πείσει τον 

αναγνώστη σε σχέση με την τοποθέτηση που πρεσβεύει το επιχείρημα (O’Keefe & 

Jackson, 1995). 

Η διαδικαστική γνώση σε σχέση με τη γνώση σχήματος επιχειρήματος στην 

απλούστερη της μορφή, σύμφωνα με τους Larson κ.ά. (2009) αφορά στην 

αναγνώριση συνόλων φράσεων ως αποδεκτά επιχειρήματα. Αποδεκτό επιχείρημα 

είναι αυτό που περιέχει μία τοποθέτηση η οποία υποστηρίζεται από έναν 

τουλάχιστο σχετικό με την τοποθέτηση συνοδευτικό λόγο (Voss & Means, 1991). 

Από την άλλη, ένα επιχείρημα δεν είναι αποδεκτό στην περίπτωση που ο 

συνοδευτικός λόγος δεν είναι σχετικός με την τοποθέτηση και έτσι δεν την 

υποστηρίζει. Επίσης, μη αποδεκτά είναι και τα επιχειρήματα στα οποία απουσιάζει 

παντελώς κάποια συνοδευτική δικαιολογία και τα οποία αποτελούνται μόνο από 

μία τοποθέτηση. Τα πιο πάνω επιχειρήματα στα οποία υπάρχει μόνο μία 

τοποθέτηση η οποία δεν υποστηρίζεται με κάποιο συνοδευτικό λόγο ονομάζονται 

ελλιπή επιχειρήματα. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο υπήρχαν αποδεκτά 

επιχειρήματα, επιχειρήματα στα οποία ο συνοδευτικός λόγος δεν δικαιολογούσε 

την τοποθέτηση και επιχειρήματα στα οποία απουσίαζε εντελώς κάποια 

συνοδευτική δικαιολογία για την τοποθέτηση του επιχειρήματος (Larson κ.ά., 

2009).   

Πέραν όμως από τη διάκριση της τοποθέτησης και του γεγονότος πως σε 

συνδυασμό με έναν υποστηρικτικό λόγο αποτελούν ένα ολοκληρωμένο 

επιχείρημα, σημαντικά στοιχεία ενός σχήματος επιχειρήματος είναι το 

αντεπιχείρημα και η αντίκρουση του αντεπιχειρήματος (Kuhn, 1991; Reznitskaya 

κ.ά., 2007). Η σημασία του αντεπιχειρήματος και της αντίκρουσής του έγκειται σε 

διάφορους λόγους. Στην καθημερινότητα πολλές φορές οι πληροφορίες που 
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λαμβάνονται περιέχουν πέραν των επιχειρημάτων και αντεπιχειρήματα, αλλά  και 

αντικρούσεις των αντεπιχειρημάτων. Ακόμα, κυρίως σε σχολικά περιβάλλοντα, τα 

άτομα καλούνται αρκετά συχνά να αναπτύξουν γραπτώς κάποιο αμφιλεγόμενο 

θέμα και σε αυτή την περίπτωση όσοι περιορίζονται μόνο στην παράθεση 

επιχειρημάτων που υποστηρίζουν τη θέση τους μειονεκτούν (Wolfe, Britt, & Butler, 

2009). Ακόμα, έρευνες στο χώρο των διαφημίσεων και της κατανάλωσης έδειξαν 

πως η ικανότητα των καταναλωτών να σκέφτονται για εναλλακτικές συνέπειες 

(αντεπιχειρήματα) τους οδηγούσε σε καλύτερες κρίσεις ως προς την πειστικότητα 

των διαφημίσεων (π.χ., Chandon & Janiszewski, 2008). Επιπρόσθετα, ο 

καλύτερος τρόπος να πειστεί κάποιος σε σχέση με μια προωθούμενη θέση είναι 

να έρθει σε επαφή με ένα αντεπιχείρημα ενάντια στη θέση αυτή το οποίο να 

αποδυναμώνεται και να αντικρούεται με κάποιο σχετικό επιχείρημα αντίκρουσης 

(Wolfe κ.ά., 2009).  

Φαίνεται πως η ύπαρξη ανεπτυγμένου σχήματος επιχειρήματος στα άτομα 

συντείνει στο να έχουν καλύτερη επίδοση στην κατανόηση και αξιολόγηση 

επιχειρημάτων (Reznitskaya κ.ά., 2009; Reznitskaya & Gregory, 2013). Για 

παράδειγμα στην έρευνα των Larson και άλλοι (2009) η εκπαίδευση που παρείχαν 

σε μαθητές λυκείου και φοιτητές σχετικά με τη δομή των επιχειρημάτων και την 

έμφαση που πρέπει να δίνεται στην ακριβή θέση που προωθεί η τοποθέτηση του 

επιχειρήματος υποβοηθούσε τη σωστή αξιολόγηση επιχειρημάτων ως προς την 

αποδεκτότητά τους. Παρομοίως, στην έρευνα των Wolfe και άλλοι (2009) η 

εκπαίδευση που παρείχαν σε σχέση με τη σημασία της σαφούς τοποθέτησης, των 

λεπτομερών επιχειρημάτων, των αντεπιχειρημάτων και της αντίκρουσής τους 

οδηγούσε σε πληρέστερες επιχειρηματολογικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές 

χαρακτηρίζονταν από σαφή τοποθέτηση, λεπτομερείς συνοδευτικούς λόγους 

καθώς και παράθεση αντεπιχειρημάτων και αντίκρουσής τους. Περαιτέρω, η 

εκπαίδευση στη χρήση διαγραμμάτων επιχειρημάτων, που στηρίζονται στο σχήμα 

επιχειρήματος και ουσιαστικά οπτικοποιούν τα μέρη ενός επιχειρήματος, μπορεί 

να συνεισφέρει στις επιχειρηματολογικές δεξιότητες, κυρίως των ατόμων που 

αρχικά δεν κατέχουν ένα ανεπτυγμένο σχήμα επιχειρήματος (Harrell, 2011).    

Τα πιο πάνω ευρήματα καταδεικνύουν πως το σχήμα επιχειρήματος που 

φέρνει μαζί του κάθε άτομο όταν εμπλέκεται σε έργα κατανόησης και αξιολόγησης 

επιχειρημάτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή του στα έργα αυτά. Για την 

εκτίμηση της ύπαρξης ενός τέτοιου γνωστικού σχήματος στα παιδιά του δείγματος 

κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που στηριζόταν στις προαναφερθείσες 
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έρευνες και επέκτεινε στοιχεία των πιο πάνω ερευνών εξετάζοντας ολοκληρωμένα 

τόσο τη δηλωτική όσο και τη διαδικαστική γνώση των συμμετεχόντων. Το τεστ 

ξεκινούσε με εκτίμηση της δηλωτικής γνώσης και ακολουθούσαν έργα που 

εκτιμούσαν τη διαδικαστική γνώση των ατόμων. Με τα πιο πάνω έργα λήφθηκε μια 

πλήρης και σφαιρική εικόνα της γνώσης σχήματος επιχειρήματος των 

συμμετεχόντων. 

  

Επιστημολογικές Πεποιθήσεις 

Η επιστημολογική κατανόηση αφορά στη σκέψη κάποιου για τη φύση και 

την προέλευση της γνώσης και συνδέεται κυρίως με την κριτική σκέψη των 

ατόμων (π.χ. Kuhn, 1999). Ως προς τον τρόπο θεώρησης και μέτρησης της 

επιστημολογικής κατανόησης υπάρχουν δύο ερευνητικές γραμμές. Η μία γραμμή 

την αντιμετωπίζει ως μονοδιάστατα αναπτυσσόμενη με συγκεκριμένα διακριτά 

στάδια ανάπτυξης (π.χ. Kuhn, 1999; King & Kitchener, 2004). Τα διάφορα μοντέλα 

που έχουν προταθεί περιλαμβάνουν διαφορετικά στάδια, αλλά γενικά σε όλα τα 

μοντέλα υπάρχει μία πρόοδος από αντικειμενικές απόψεις για τη γνώση σε 

εντελώς υποκειμενικές και τέλος στην ενοποίηση των δύο πεποιθήσεων 

(Mansfield & Clinchy, 2002). H Κuhn (1999) προτείνει τέσσερα στάδια 

επιστημολογικής κατανόησης και λεπτομερώς επεξηγεί τι αναμένεται σε κάθε 

στάδιο ως προς την αντιμετώπιση δηλώσεων και ισχυρισμών αλλά και ως προς 

την κριτική σκέψη. Τα τέσσερα αυτά στάδια με τη σειρά ανάπτυξης είναι το 

ρεαλιστικό, το απόλυτο, το πλουραλιστικό και το αξιολογικό. Η κριτική σκέψη στα 

στάδια αυτά ξεκινά από το να μην είναι αναγκαία στο ρεαλιστικό στάδιο και 

καταλήγει στο να θεωρείται απαραίτητη για την παραγωγή λογικών ισχυρισμών και 

για την κατανόηση στο υψηλότερο στάδιο επιστημολογικής κατανόησης, το 

αξιολογικό.  

Η άλλη γραμμή έρευνας αντιμετωπίζει την επιστημολογική κατανόηση ως 

ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από διακριτές επιστημολογικές πεποιθήσεις και 

ένα άτομο μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης στις 

πεποιθήσεις αυτές (π.χ. Schommer-Aikins, 2004; Schraw & Sinatra, 2004). Η 

Schommer (1990) πρότεινε την ύπαρξη πέντε επιστημολογικών πεποιθήσεων. Οι 

τρεις αφορούν σε διαστάσεις της γνώσης: 1. Βεβαιότητα της γνώσης. Εκτείνεται 

από την άποψη ότι η γνώση είναι αμετάβλητη, μέχρι την άποψη πως η γνώση 

εξελίσσεται, 2. Πηγή της γνώσης. Εκτείνεται από την άποψη πως η γνώση 

κατέχεται από αυθεντίες, μέχρι την άποψη πως η γνώση αποκτάται μέσω της 
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λογικής και 3. Δομή της γνώσης. Εκτείνεται από την άποψη ότι η γνώση είναι 

οργανωμένη σε απομονωμένα κομμάτια, μέχρι την άποψη πως η γνώση είναι 

οργανωμένη υπό τη μορφή εννοιών σε διασυνδέσεις υψηλού επιπέδου. Οι άλλες 

δύο διαστάσεις αφορούν στην απόκτηση της γνώσης: 1. Έλεγχος στην απόκτηση 

της γνώσης. Εκτείνεται από την άποψη πως η ικανότητα της μάθησης είναι έμφυτη 

και αμετάβλητη, μέχρι την άποψη πως η ικανότητα μάθησης είναι μεταβλητή και 

μπορεί να βελτιωθεί και 2. Ταχύτητα απόκτησης της γνώσης. Εκτείνεται από την 

άποψη πως η μάθηση επιτελείται γρήγορα ή καθόλου, μέχρι την άποψη πως η 

μάθηση γίνεται σταδιακά. Οι πεποιθήσεις σε κάθε διάσταση μπορεί να είναι από 

αφελείς μέχρι εξελιγμένες. Για παράδειγμα, η πεποίθηση πως η γνώση είναι 

απόλυτη θεωρείται αφελής, ενώ ο ισχυρισμός πως η γνώση είναι αβέβαιη 

θεωρείται εξελιγμένος. Η Schommer (1990) κατασκεύασε ερωτηματολόγιο 63 

τοποθετήσεων που μετρούσαν τις προαναφερθείσες 5 πεποιθήσεις.  

Στηριζόμενοι στο πιο πάνω ερωτηματολόγιο, οι Schraw, Bendixen και 

Dunkle (2002) κατασκεύασαν ένα συντομότερο ερωτηματολόγιο 28 τοποθετήσεων 

το οποίο θεωρείται αποτελεσματικότερο, πιο εύχρηστο και με υψηλότερη 

εγκυρότητα περιεχομένου (Bell, 2006). Προσπάθεια των Schraw και άλλοι (2002) 

ήταν το κάθε ερώτημα να εντάσσεται σαφώς σε ένα παράγοντα. Ειδικότερα, για 

τον παράγοντα της Schommer «πηγή της γνώσης», που δεν επιβεβαιωνόταν 

εμπειρικά στις παραγοντικές αναλύσεις έκαναν αλλαγές στα ερωτήματα και 

μετονόμασαν την επιστημολογική πεποίθηση ως η «αυθεντία της εξουσίας». 

Οι δύο πιο πάνω οπτικές γωνιές της μονοδιάστατης και πολυδιάστατης θεώρησης 

της επιστημολογικής κατανόησης φαίνεται πως αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο 

βαθμό το ίδιο φαινόμενο. Σύμφωνα με τους Bendixen, Dunkle και Schraw (1994), 

οι επιστημολογικές πεποιθήσεις διακρίνουν με ακρίβεια τους συμμετέχοντες στα 

στάδια που προτείνει η μονοδιάστατη θεώρηση του φαινομένου.  

Η Kuhn (1999) προτείνει τη στενή διασύνδεση της κριτικής σκέψης με το 

επιστημολογικό επίπεδο των ατόμων. Γενικά, όταν ένα άτομο έχει περισσότερο 

ανεπτυγμένες επιστημολογικές πεποιθήσεις, ψάχνει περισσότερο για τυχόν 

παραβιάσεις των νορμών της επιχειρηματολογίας (Ricco, 2007). Στην έρευνα του 

Ricco (2007), συγκεκριμένες ανεπτυγμένες επιστημολογικές πεποιθήσεις 

(ταχύτητα απόκτησης της γνώσης, πηγή της γνώσης, σιγουριά της γνώσης) 

προέβλεπαν την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων (έργο αναγνώρισης πλανών 

μη τυπικής λογικής σκέψης). Παρομοίως οι Stanovich και West (1997) 

χρησιμοποίησαν μετρήσεις επιστημολογικών πεποιθήσεων (βεβαιότητα της 
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γνώσης και δομή της γνώσης) οι οποίες προέβλεπαν την επίδοση στην 

αξιολόγηση επιχειρημάτων με τα άτομα που δεν πίστευαν στην απλότητα και τη 

σιγουριά της γνώσης να έχουν καλύτερη επίδοση. Αντίθετα όμως, ο Weinstock 

(2006), σε άρθρο ανασκόπησης σχετικών ερευνών στον χώρο, προτείνει ότι στην 

πολύπλοκη πραγματικότητα το επίπεδο επιστημολογικής κατανόησης μπορεί να 

μην είναι ο καθοριστικός παράγοντας της απόδοσης σε έργα επιχειρηματολογίας 

όταν στις έρευνες εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα οι Neuman, 

Weinstock και Glassner (2006) σε έρευνά τους διαπίστωσαν πως το γενικό 

πλαίσιο επηρεάζει την ικανότητα των ατόμων στον εντοπισμό πλανών μη τυπικής 

λογικής σκέψης. Το πλαίσιο αφορούσε τον στόχο της επιχειρηματολογίας ή τον 

ρόλο που δινόταν στους συμμετέχοντες σε σχέση με το επιχειρηματολογικό 

σενάριο (υπέρ ή εναντίον).  

Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις πέραν από το ρόλο που διαδραματίζουν 

όσον αφορά στην κριτική σκέψη, επηρεάζουν και την κατανόηση του κειμένου με 

έρευνες να έχουν δείξει πως τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο επιστημολογικής 

κατανόησης έχουν υψηλότερη επίδοση σε έργα κατανόησης κειμένου (Βurton & 

Daneman, 2007). Για παράδειγμα, η Schommer (1990) χορήγησε σε φοιτητές 

κείμενα σχετικά με την ψυχολογία και τη διατροφή, τους καλούσε να γράψουν μια 

καταληκτική παράγραφο για το κείμενο και αξιολογούσε την κατανόησή τους για το 

περιεχόμενο του κειμένου και την επίδοσή τους σε ένα τεστ πολλαπλών επιλογών. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παλινδρόμησης κατέδειξαν ότι οι 

επιστημολογικές πεποιθήσεις προέβλεπαν την επίδοση των φοιτητών στη 

συγγραφή της καταληκτικής παραγράφου. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές οι οποίοι 

πίστευαν ότι η γνώση είναι βέβαιη ήταν πιο πιθανό λανθασμένα να θεωρούν 

αμφίβολες πληροφορίες του κειμένου ως βέβαιη γνώση. Επίσης, οι συμμετέχοντες 

οι οποίοι πίστευαν ότι η μάθηση είναι γρήγορη, είχαν κακές επιδόσεις σχετικά με 

τις μετρήσεις της κατανόησης. Σε ανάλογη μελέτη των Schommer, Crouse και 

Rhodes (1992) διαπιστώθηκε ότι η πεποίθηση για πολυπλοκότητα της γνώσης 

προέβλεπε την επίδοση σε έργα κατανόησης μαθηματικών κειμένων.  

Οι Rukavina και Daneman (1996) σε δείγμα μαθητών Γυμνασίου και 

φοιτητών πανεπιστημίου χορήγησαν κείμενα που παρουσίαζαν αντικρουόμενες 

θεωρίες σε επιστημονικά προβλήματα. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν τα 

κείμενα είτε μαζί το ένα σαν συνέχεια του άλλου (integrated-text format), είτε 

ξεχωριστά χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά στη δεύτερη περίπτωση ότι 

παρουσιάζονταν αντικρουόμενες θεωρίες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα 
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άτομα που αντιλαμβάνονταν τη γνώση ως πιο πολύπλοκη είχαν υψηλότερη 

ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών από ξεχωριστά κείμενα σε σχέση με τα άτομα 

που αντιλαμβάνονται τη γνώση ως απλή. Παρομοίως, οι Bråten και Strømsø 

(2006) χορήγησαν σε πρωτοετείς φοιτητές παιδαγωγικών στη Νορβηγία είτε επτά 

κείμενα σχετικά με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, 

είτε ένα μεγαλύτερο κείμενο σχετικά με το ίδιο θέμα. Για την εκτίμηση της 

κατανόησης των συμμετεχόντων χρησιμοποίησαν ένα έργο επαλήθευσης 

προτάσεων και ένα έργο επαλήθευσης συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι μόνο οι αναγνώστες που διαθέτουν πιο εξελιγμένες 

επιστημολογικές πεποιθήσεις κατανοούν επαρκώς στην περίπτωση των 

πολλαπλών κειμένων, ενώ οι συμμετέχοντες με λιγότερο εξελιγμένες 

επιστημολογικές θέσεις επέδειξαν καλύτερη κατανόηση στη συνθήκη που 

διάβαζαν ένα μεγαλύτερο κείμενο. Στην παρούσα έρευνα δύο αντικρουόμενες 

απόψεις θα παρουσιάζονται εντός ενός κοινού κειμένου. Η επιλογή του κοινού 

κειμένου γίνεται λόγω των δυσκολιών στην κατανόηση πολλαπλών κειμένων σε 

συνάρτηση με το ότι οι συμμετέχοντες θα προέρχονται από ηλικίες μικρότερες του 

δείγματος των προαναφερθέντων ερευνών.   

Στην παρούσα έρευνα επιλέγηκε να χρησιμοποιηθεί η πολυδιάστατη 

θεώρηση της επιστημολογικής κατανόησης διότι σε δείγμα παιδιών και εφήβων θα 

υπήρχε ενδεχομένως υπεραντιπροσώπευση του ρεαλιστικού και του απόλυτου 

σταδίου (Kuhn, 1999). Επίσης, θεωρήθηκε πιθανότερο να υπάρχει κανονικότερη 

κατανομή των δεδομένων των συμμετεχόντων στις πέντε πεποιθήσεις 

επιστημολογίας και διαφορές ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες αφού οι 

επιστημολογικές πεποιθήσεις τείνουν να γίνονται πιο εξελιγμένες όσο αυξάνονται 

τα έτη μόρφωσης (Cano, 2005). Ως εκ τούτου, το ερωτηματολόγιο των Schraw κ.ά. 

(2002) με 28 ερωτήματα τα οποία εκτιμούν πέντε διακριτές επιστημολογικές 

πεποιθήσεις μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Αν και οι 

Schraw κ.ά. (2002) στην αρχική τους έρευνα χορήγησαν το ερωτηματολόγιο σε 

δείγμα φοιτητών, εντούτοις έρευνες χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά το 

ερωτηματολόγιο με μικρές διαφοροποιήσεις σε παιδιά πέμπτης τάξης δημοτικού 

(Elder, 2002; Conley, Pintrich, Vekiri, & Harrison, 2004). Επιπρόσθετα, 

μεταφράσεις του ερωτηματολογίου σε άλλες γλώσσες δείχνουν καλή προσαρμογή 

(Karimi & Atai, 2014).     
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Προκατάληψη  

Η προκατάληψη αφορά στην υποκειμενική αντιμετώπιση των 

προσλαμβανόμενων πληροφοριών με βάση τις προσωπικές απόψεις, στόχους και 

θεωρίες των ατόμων. Σύμφωνα με τους Klaczynski κ.ά. (1997) τα άτομα 

προβαίνουν σε βαθύτερη επεξεργασία των προσλαμβανόμενων πληροφοριών 

μόνο όταν αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες απόψεις τους για να 

μπορέσουν να τις αντικρούσουν. Οι πληροφορίες στην περίπτωση αυτή παίρνουν 

περισσότερο χρόνο επεξεργασίας, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να ενσωματωθούν 

μέσα στις νοητικές αναπαραστάσεις των ατόμων (Smith & Swinney, 1992). Τα 

άτομα ουσιαστικά επεξεργάζονται εις βάθος το περιεχόμενο για να μπορούν να το 

αντικρούσουν. Αντίθετα, όταν συναντούν επιχειρήματα ή γενικά πληροφορίες που 

είναι σύμφωνες ή ουδέτερες με τις πεποιθήσεις τους αρκούνται σε μια επιφανειακή 

επεξεργασία και απλή ενσωμάτωση των προσλαμβανόμενων πληροφοριών στα 

ήδη υπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα. Ακολουθώντας δηλαδή την αρχή της 

γνωστικής οικονομίας, μένουν σε επιφανειακό επίπεδο επεξεργασίας των 

πληροφοριών.  

Στην έρευνα των Klaczynski κ.ά. 1997 η προκατάληψη φάνηκε να 

διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στο βάθος της επεξεργασίας των πληροφοριών 

καθώς τα άτομα έτειναν να εντοπίζουν τα σφάλματα μη τυπικής λογικής σκέψης 

μόνο όταν το σενάριο ήταν αντίθετο με την άποψή τους. Από την άλλη έτειναν να 

μην εντοπίζουν τα σφάλματα αυτά όταν οι απόψεις που τους παρουσιάζονταν 

ήταν σύμφωνες ή ουδέτερες σε σχέση με τη δική τους θέση. Η γνωστική ικανότητα 

των συμμετεχόντων στην έρευνα αυτή είχε μικρή προβλεπτική ικανότητα στην 

κριτική σκέψη, το ίδιο και οι νοητικές τάσεις των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση 

όμως της έρευνας αυτής, τα σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν 

επαγγελματικές κατευθύνσεις που οι συμμετέχοντες είχαν ήδη επιλέξει, 

επηρεάζοντας έτσι προσωπικά τους συμμετέχοντες. Παρομοίως, σε έρευνα του 

Neuman (2003), σε σενάριο που αφορούσε στην απόδειξη ύπαρξης του Θεού 

επειδή δεν έχει αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει (πλάνη επιχειρήματος λόγω άγνοιας), 

τα άτομα που εκ των προτέρων πίστευαν στην ύπαρξη του Θεού ήταν λιγότερο 

πιθανό να εντοπίσουν την ύπαρξη πλάνης. Ακόμα, σε έρευνα των Neuman και 

άλλοι (2006) όταν τα άτομα καλούνταν να πάρουν το ρόλο του υποστηρικτή σε 

επιχειρήματα που διάβαζαν δεν εντόπιζαν τις πλάνες που υπήρχαν, ενώ 

συνέβαινε το αντίθετο στην περίπτωση που τα άτομα διάβαζαν επιχειρήματα που 

περιείχαν κάποια πλάνη και τους ανατίθετο ο ρόλος του αντιπάλου. 
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Από την άλλη πλευρά, οι Stanovich και West (1997) βρήκαν ότι τόσο η 

γνωστική ικανότητα όσο και διάφορες νοητικές τάσεις των φοιτητών που εξέτασαν 

είχαν υψηλή προβλεπτική ικανότητα στην επίδοση των φοιτητών στην αξιολόγηση 

επιχειρημάτων, ανεξαρτήτως των αρχικών απόψεων των φοιτητών. Στην έρευνα 

αυτή στα επιχειρηματολογικά σενάρια η ποιότητα των επιχειρημάτων στηριζόταν 

στην αξιολόγησή τους από εμπειρογνώμονες και όχι στη συμπερίληψη πλανών μη 

τυπικής λογικής σκέψης. Επιπρόσθετα, στις οδηγίες δινόταν σαφής εντολή ότι 

πρέπει η αξιολόγηση να γίνεται ανεξάρτητα από τις δικές τους απόψεις επί του 

θέματος, ενώ πληροφορούνταν ότι το περιεχόμενο των επιχειρημάτων θα έπρεπε 

να θεωρείται ως έγκυρο. Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Wolfe και άλλοι (2009) 

φάνηκε πως οι πεποιθήσεις των ατόμων επηρέαζαν μόνο τις κρίσεις των ατόμων 

ως προς την πειστικότητα των επιχειρημάτων, δεν επηρέαζαν όμως την 

αξιολόγηση της ποιότητας των συνοδευτικών λόγων που υποστήριζαν την 

αντίθετη προς τις πεποιθήσεις των ατόμων άποψη. Δηλαδή, στην 

προαναφερθείσα έρευνα φάνηκε πως όταν τα άτομα κρίνουν την πειστικότητα 

ενός επιχειρήματος δίνουν έμφαση στην τοποθέτηση του εν λόγω επιχειρήματος, 

ενώ όταν τα άτομα κρίνουν την ποιότητα των επιχειρημάτων δίνουν έμφαση στο 

συνοδευτικό λόγο του επιχειρήματος ανεπηρέαστοι από τις πεποιθήσεις τους.    

Τη δυνατότητα ανατροπής της επίδρασης της προκατάληψης υποστήριξε 

και η Wiley (2005) με τα ευρήματά της να δείχνουν ότι η υψηλή προϋπάρχουσα 

γνώση επί κάποιου θέματος οδηγεί σε πιο αντικειμενική αξιολόγηση ενός κειμένου. 

Στην έρευνα αυτή υψηλή προϋπάρχουσα γνώση οδηγούσε σε ίση ανάκληση 

επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων εντελώς ισοζυγισμένων επιχειρηματολογικών 

κειμένων (με ίσο αριθμό επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων), ενώ στην 

περίπτωση των ατόμων με χαμηλή προϋπάρχουσα γνώση η ανάκληση των 

επιχειρημάτων που συνάδαν με την άποψη που υποστήριζαν τα άτομα ήταν 

αυξημένη. Παρομοίως, στην έρευνα των Wolfe και άλλοι (2009), φοιτητές οι οποίοι 

εκπαιδεύτηκαν για ενδυνάμωση του σχήματος επιχειρήματος έδειχναν μειωμένη 

προκατάληψη αναφέροντας και αντεπιχειρήματα ενάντια στην άποψη που 

προωθούσαν στις εκθέσεις τους.  

Σε έρευνα των Maier και Richter (2013) τα αποτελέσματα έρχονται σε 

κάποια αντίθεση με τα πιο πάνω δείχνοντας πως η προκατάληψη μπορεί να 

οδηγεί ακόμα και σε καλύτερη επίδοση σε συγκεκριμένο είδος ερωτήσεων 

κατανόησης. Στην έρευνα αυτή η προκατάληψη των αναγνωστών επηρέαζε την 

κατανόηση των αναγνωστών με διαφορετικό τρόπο στο επίπεδο της κειμενικής 
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αναπαράστασης και με διαφορετικό τρόπο στο επίπεδο του καταστασιακού 

μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που δύο κείμενα παρουσιάζονταν 

σε φοιτητές το ένα σαν συνέχεια του άλλου (σαν συνεχές κείμενο), η κειμενική 

αναπαράσταση ευνοείτο όταν το αρχικό κείμενο ήταν ενάντια στις απόψεις των 

αναγνωστών, ενώ η οικοδόμηση του καταστασιακού μοντέλου ευνοείτο όταν το 

αρχικό κείμενο ήταν σύμφωνο με τις αρχικές απόψεις των αναγνωστών. Αυτό 

συνέβαινε λόγω του ότι πληροφορίες που είναι σύμφωνες με τις πεποιθήσεις του 

ατόμου ενσωματώνονται εύκολα στο γνωστικό σχήμα του ατόμου (καταστασιακό 

μοντέλο του κειμένου). Από την άλλη, στην περίπτωση των πληροφοριακών 

ερωτήσεων, τα άτομα απέδιδαν καλύτερα στις ερωτήσεις που ήταν ενάντια στις 

απόψεις τους και ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές τους 

παρουσιάζονταν πρώτες στη σειρά. Οι πληροφορίες αυτές μάλλον μένουν 

ξεκομμένες από το γνωστικό σχήμα των ατόμων, αλλά είχαν θέση στην 

αναπαράσταση των ατόμων για το κείμενο κυρίως λόγω του στοιχείου της 

έκπληξης όταν τα άτομα έρχονταν σε επαφή με πληροφορίες που δε γνώριζαν. 

Στην παρούσα όμως έρευνα οι συμμετέχοντες είχαν αρκετά υψηλές πεποιθήσεις 

και ταυτόχρονα χαμηλή προϋπάρχουσα γνώση σε σχέση με τα θέματα των 

κειμένων που τους παρουσιάζονταν και οι ίδιοι οι ερευνητές αναφέρουν πως τα 

ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά στην περίπτωση ατόμων με 

υψηλή προϋπάρχουσα γνώση, όπως αυτά στην έρευνα της Wiley (2005).   

Καταληκτικά, φαίνεται από τη μία πως η προκατάληψη είναι ένας από τους 

σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κριτική σκέψη, αλλά από την άλλη 

η επίδραση αυτή εξαρτάται από την ένταση της προκατάληψης και την τυχόν 

προσωπική εμπλοκή του ατόμου σε σχέση με το θέμα όπως για παράδειγμα 

συνέβαινε στην έρευνα των Klazcynski και άλλοι (1997). Επίσης, τα άτομα πέραν 

από την προκατάληψη που φέρνουν μαζί τους όταν έρχονται σε επαφή με ένα 

έργο κριτικής σκέψης που αφορά ένα θέμα προς το οποίο οι πεποιθήσεις τους 

εναντιώνονται ή συμφωνούν, φέρνουν μαζί τους και άλλους παράγοντες όπως η 

γνωστική τους ικανότητα και διάφορες νοητικές τάσεις (π.χ. Stanovich & West 

1997), καθώς και η προϋπάρχουσα γνώση τους σε σχέση με το θέμα σε 

συνδυασμό με το είδος του κειμένου (π.χ. Wiley, 2005). Οι πιο πάνω παράγοντες 

ενδέχεται να εξισορροπούν την επίδραση της προκατάληψης αφήνοντας τα άτομα 

ανεπηρέαστα στις κρίσεις τους.   

Συμπερασματικά, η έρευνα σε σχέση με την προκατάληψη έχει επιδείξει σε 

μεγάλο βαθμό αντικρουόμενα ευρήματα. Για να διερευνηθεί η διασύνδεση της 
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προκατάληψης τόσο με την κριτική σκέψη όσο και με την κατανόηση του κειμένου 

λήφθηκε μέτρηση των αρχικών πεποιθήσεων των ατόμων σε σχέση με το πόσο 

συμφωνούσαν με ένα εκ των δύο ισχυρισμών που παρουσίαζαν τα 

επιχειρηματολογικά κείμενα αμφίπλευρης επιχειρηματολογίας της έρευνας.  

 

Προϋπάρχουσα Γνώση  

Η προϋπάρχουσα γνώση αφορά στο τι ξέρουν ήδη τα άτομα για κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα. Συνδέεται ερευνητικά τόσο με την κριτική σκέψη όσο και με 

την κατανόηση του κειμένου. Σε σχέση με την κριτική σκέψη, σε θεωρητικό 

επίπεδο φαίνεται πως η προϋπάρχουσα γνώση ευνοεί την κριτική σκέψη και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη καθώς η κριτική 

σκέψη και η ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων υποβοηθούν την ενεργοποίηση 

της προϋπάρχουσας γνώσης (Aloqaili, 2012).  

Η ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης είναι μια αναγκαία αλλά όχι επαρκής 

συνθήκη για την ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης σχετικά με κάποιο θέμα καθότι 

εμπλέκονται και άλλοι γνωστικοί παράγοντες καθώς και διάφορες νοητικές τάσεις 

του ατόμου (Lai, 2011). Η Wiley για παράδειγμα (2005), όπως έχει προαναφερθεί, 

εισηγείται πως η προκατάληψη υπέρ της υποστηριζόμενης άποψης μπορεί να 

ανατραπεί στην περίπτωση των ατόμων με υψηλή προϋπάρχουσα γνώση επί του 

θέματος. Η προκατάληψη θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας σε έργα κριτικής 

σκέψης που συνδυάζουν πληροφορίες υπέρ και εναντίον των πεποιθήσεων του 

ατόμου διότι δύναται να μην επιτρέψει την ομοιόμορφη ενεργοποίηση της κριτικής 

σκέψης. Τα ευρήματα της έρευνας της Wiley (2005) οφείλονται στο ότι τα άτομα με 

υψηλή προϋπάρχουσα γνώση μπορούν να  οργανώνουν το περιεχόμενο γύρω 

από τις γνώσεις τους και όχι γύρω από την άποψή τους. Ως αποτέλεσμα τα άτομα 

αυτά είναι σε θέση να ανακαλούν εξίσου επιχειρήματα υπέρ και ενάντια στη δική 

τους άποψη.  

Σε σχέση με την κατανόηση κειμένου η προϋπάρχουσα γνώση θεωρείται 

από τους σημαντικούς παράγοντες σύμφωνα με το μοντέλο οικοδόμησης – 

ενσωμάτωσης του Kintsch (1988, 1998) και περισσότερο επηρεάζει τη βαθύτερη 

κατανόηση του κειμένου (εκτενής περιγραφή του μοντέλου υπάρχει στις σελίδες 5-

7). Όταν συνδέονται στοιχεία του κειμένου με έννοιες τις οποίες το άτομο ήδη 

κατέχει, τότε η γνώση αυτή είναι ευκολότερα προσβάσιμη και διαθέσιμη για χρήση 

από το άτομο όταν χρειαστεί και ευνοείται με άλλα λόγια η μάθηση από το κείμενο 

(McNamara κ.ά., 1996). Η θετική επίδραση της προϋπάρχουσας γνώσης στην 
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κατανόηση κειμένου έχει διαφανεί μέσα από πληθώρα σχετικών ερευνών (π.χ. 

McNamara, 2001; McNamara & Kinstch, 1996; Kobayashi, 2009; Shapiro, 2004; 

Wiley, 2005). Για παράδειγμα στην έρευνα του Kobayashi (2009) διαφάνηκε πως η 

προϋπάρχουσα γνώση συνδεόταν με αυξημένη ανάκληση επιχειρημάτων δύο 

επιχειρηματολογικών κειμένων τα οποία καταπιάνονταν με ένα κοινό θέμα, αλλά 

υποστήριζαν αντίθετες απόψεις σχετικά με το θέμα. 

Άλλες έρευνες έχουν καταδείξει πως η προϋπάρχουσα γνώση επηρεάζει 

την κατανόηση του κειμένου σε συνάρτηση με τη συνοχή του κειμένου, τον βαθμό 

δηλαδή στον οποίο οι σχέσεις μεταξύ των ιδεών του κειμένου είναι σαφείς 

(McNamara, 2001; McNamara κ.ά., 1996). Συγκεκριμένα, τα άτομα με υψηλή 

προϋπάρχουσα γνώση ευνούνται από κείμενο με χαμηλή συνοχή διότι 

εμπλέκονται περισσότερο για να γεμίσουν τα νοηματικά κενά, ενώ από την άλλη 

άτομα με χαμηλή προϋπάρχουσα γνώση κατανοούν καλύτερα ένα κείμενο με 

υψηλή συνοχή. Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης τα πιο πάνω ευρήματα 

καθοδήγησαν τη χορήγηση κειμένων με υψηλή συνοχή. Σε δείγμα παιδιών και 

εφήβων κρίθηκε αυτό σκόπιμο ούτως ώστε το γνωστικό φορτίο να παραμείνει σε 

διαχειρίσιμα επίπεδα από μέρους του αναγνωστών (McNamara κ.ά., 1996).  

Συνοψίζοντας, η προϋπάρχουσα γνώση φάνηκε μέσα από διάφορες 

έρευνες πως υποβοηθά τόσο την κατανόηση κειμένου όσο και την κριτική σκέψη 

των αναγνωστών. Για τη διερεύνηση του ρόλου της προϋπάρχουσας γνώσης 

λήφθηκαν δύο μετρήσεις. Στο έργο ερωτήσεων κατανόησης για τη μέτρηση της 

κατανόησης των κειμένων περιλήφθηκαν ερωτήσεις σχετικές με το θέμα που δεν 

αναφέρονταν στο κείμενο και λήφθηκε με τη μέθοδο αυτή η μέτρηση της 

επιδεικνυόμενης προϋπάρχουσας γνώσης των αναγνωστών, μέθοδος που δεν 

επηρεάζει τα αποτελέσματα στις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας (π.χ. Was & 

Woltz, 2007). Επιπρόσθετα, λήφθηκε αρχική μέτρηση της προσλαμβανόμενης 

προϋπάρχουσας γνώσης με τους συμμετέχοντες να τοποθετούνται ως προς τo 

πόσα θεωρούν ότι γνωρίζουν για το θέμα (π.χ. Diakidoy κ.ά., 2015). Η μέτρηση 

αυτή, πέραν της ευκολίας λήψης της, επίσης δεν επηρεάζει την επίδοση στις 

εξαρτημένες μεταβλητές καθότι δε δημιουργεί προσδοκίες στους συμμετέχοντες 

για το κύριο μέρος της έρευνας. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως η 

εκτίμηση της προσλαμβανόμενης προϋπάρχουσας γνώσης απαιτεί από μέρους 

των ερωτηθέντων να αυτο-κρίνουν τις γνώσεις τους, κάτι που απαιτεί 

μεταγνωστική ικανότητα κάτι δύσκολο για τα παιδιά του δείγματος της παρούσας 

έρευνας (Murphy & Alexander, 2004).  
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Ανάγκη για Νόηση  

Η ανάγκη για νόηση (need for cognition) είναι χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας των ατόμων και δείχνει την τάση τους να αναζητούν τη σκέψη και 

να εμπλέκονται ενεργά σε αυτή για προσωπική τους ευχαρίστηση (Cacioppo, 

Petty, & Kao, 1984). Η ανάγκη για νόηση δρα σαν ένα εσωτερικό κίνητρο και 

φαίνεται στο πως κάποιος προσεγγίζει ένα έργο που απαιτεί σκέψη (Fleischhauer, 

Enge, Brocke,Ullrich, Strobel, & Strobel, 2010). Με άλλα λόγια τα άτομα που έχουν 

υψηλή ανάγκη για νόηση απολαμβάνουν τη γνωστική προσπάθεια, ενώ όσοι 

έχουν χαμηλή ανάγκη για νόηση προτιμούν έργα που δεν απαιτούν από αυτούς να 

σκεφτούν (Cacioppo & Petty, 1982). Επιπρόσθετα, τα άτομα με υψηλή ανάγκη για 

νόηση τείνουν επίσης να επεξεργάζονται περισσότερο πληροφορίες τις οποίες 

θεωρούν πιο σύνθετες (See, Petty, & Evans, 2009). Η ανάγκη για νόηση ανήκει 

στους παράγοντες των νοητικών τάσεων της κριτικής σκέψης υπό την άποψη ότι 

ένα άτομο που μπορεί να εμπλακεί σε κριτική σκέψη διαθέτοντας την απαιτούμενη 

γνωστική ικανότητα πρέπει ταυτόχρονα να έχει και την ανάλογη νοητική τάση, τη 

θέληση δηλαδή να το κάνει (π.χ. Stanovich & West, 1997).  

Για παράδειγμα, οι West, Toplak και Stanovich (2008) εξήγαγαν ένα 

σύνθετο σκορ νοητικής τάσης που περιλάμβανε την ανάγκη για νόηση και την 

ενεργή ανοικτόμυαλη σκέψη. Βρέθηκε πως αυτό το σκορ ήταν ανεξάρτητος 

προβλεπτικός παράγοντας της διακύμανσης στο συλλογισμό στην παρουσία 

προκατάληψης και της διακύμανσης στην αποφυγή γνωστικών προκαταλήψεων 

όταν εισερχόταν δεύτερο στην ανάλυση μετά τη γνωστική ικανότητα. Οι Kardash 

και Scholes (1996) βρήκαν ότι τα άτομα με ψηλά σκορ στη μεταβλητή αυτή τείνουν 

να είναι λιγότερο προκατειλημμένα από τα άτομα με χαμηλά σκορ και να 

επεξεργάζονται ομοιόμορφα τις πληροφορίες που λαμβάνουν, στοιχείο που είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση της κριτικής σκέψης. Το πιο πάνω έχει να κάνει με τη 

μεταγνώση των ατόμων που ορίζεται ως η σκέψη του ατόμου για τη σκέψη ή η 

γνώση του ατόμου για τη γνώση (Sigelman & Rider, 2008). Η ανάγκη για νόηση 

δηλαδή, φαίνεται να συνδέεται με τη μεταγνωστική ικανότητα της αποσύνδεσης 

του είδους της επεξεργασίας των πληροφοριών ανάλογα με τις προκαταλήψεις του 

ατόμου. Δηλαδή, ένα άτομο με υψηλή ανάγκη για νόηση έχει την τάση να 

επεξεργάζεται ομοιόμορφα τις πληροφορίες που προσλαμβάνει ανεξάρτητα από 

τις πεποιθήσεις του επί του θέματος. Σύμφωνα και με την Kuhn (1999) μεταγνώση 

και ανάγκη για νόηση συνδέονται και η ανάγκη για νόηση είναι σημαντική σε σχέση 

με την κριτική σκέψη καθότι αυτή περιλαμβάνει γνωστική προσπάθεια για 
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αξιολόγηση ισχυρισμών και λήψη αποφάσεων. Ο βαθμός όμως που η ανάγκη για 

νόηση επηρεάζει την κριτική σκέψη δεν είναι σαφής καθότι έχουν διενεργηθεί και 

έρευνες με κάπως αντικρουόμενα ευρήματα όπως αυτή των Klaczynski κ.ά. 

(1997), έρευνα στην οποία η ανάγκη για νόηση παρουσίαζε αδύναμη συσχέτιση με 

τις μετρήσεις κριτικής σκέψης στην παρουσία έντονης προκατάληψης. 

Φαίνεται επίσης πως η υψηλή ανάγκη για νόηση είναι υποβοηθητικός 

παράγοντας στην περίπτωση έργων που σχετίζονται με την κατανόηση κειμένου. 

Για παράδειγμα διαπιστώθηκε να ευνοεί την κατανόηση κειμένου και το 

ενδιαφέρον για τη μελέτη ενός κειμένου (Dai & Wang, 2007). Επιπρόσθετα, ο 

Nussbaum (2005) κατέδειξε ότι η ανάγκη για νόηση συνδέεται με την παραγωγή 

πιο σύνθετων επιχειρημάτων και με την παραγωγή πιο πολλών ισχυρισμών. Αυτό 

συνδέεται και με τη διαπίστωση ότι η ανάγκη για νόηση ευνοεί τις 

επιχειρηματολογικές ικανότητες καθώς προβλέπει την τάση των ατόμων να 

προσεγγίζουν επιχειρήματα (Nussbaum & Bendixen, 2003). Ακόμα, σε έρευνα των 

Kardash και Noel (2000) φάνηκε πως τα άτομα με υψηλή ανάγκη για νόηση όταν 

έρχονταν αντιμέτωπα με εκθεσιακού τύπου κείμενα που δεν είχαν σήματα 

οργάνωσης του κειμένου (λέξεις και φράσεις που να σηματοδοτούν τις συνδέσεις 

ανάμεσα σε μέρη του κειμένου) είχαν υψηλότερα σκορ στην ανάκληση 

πληροφοριών του κειμένου σε σχέση με τους συμμετέχοντες με χαμηλή ανάγκη 

για νόηση. Αυτό δείχνει βαθύτερη ανάλυση των πληροφοριών και μεγαλύτερη 

γνωστική προσπάθεια από μέρους των ατόμων με υψηλότερη ανάγκη για νόηση. 

Γενικά, οι Cacioppo, Petty, Feinstein, and Jarvis (1996) σε εκτεταμένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που έκαναν μελετώντας 100 εμπειρικές έρευνες που 

περιλάμβαναν την ανάγκη για νόηση κατέληξαν στο ότι η διασύνδεσή της με άλλες 

μεταβλητές, που ανάμεσα τους ήταν η κατανόηση κειμένου και η κριτική σκέψη, 

ήταν σταθερή σε όλες τις έρευνες.  

Παρ’ όλη τη σημασία που φαίνεται πως έχει η ανάγκη για νόηση δεν έχει 

προηγηθεί κάποια ερευνητική προσπάθεια συμπερίληψης της μεταβλητής αυτής 

σε δείγμα παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης. Πιθανός λόγος ίσως να είναι η χρήση 

ευκαιριακού δείγματος κυρίως φοιτητών στις πλείστες έρευνες. Σε μία έρευνα 

όμως των Preckel, Holling και Vock (2006) όπου συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 13-16 

χρόνων φάνηκε πως η υψηλή ανάγκη για νόηση συνδεόταν με υψηλότερη σχολική 

βαθμολογία και αυτό διότι τα άτομα αυτά ψάχνουν περισσότερο για πληροφορίες 

και απολαμβάνουν την ενασχόληση με έργα γνωστικά απαιτητικά. Παρομοίως, η 

κλίμακα χορηγήθηκε επιτυχώς σε εφήβους πρώτης Λυκείου και επέδειξε 
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ικανοποιητική αξιοπιστία (Βertrams & Dickhäuser, 2009). Η πρωτότυπη 

συντομευμένη μορφή του ερωτηματολογίου των Cacioppo κ.ά. (1984) έχει 

μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και χορηγήθηκε σε δείγμα φοιτητών 

επιδεικνύοντας ικανοποιητική αξιοπιστία και την αναμενόμενη παραγοντική δομή 

με ύπαρξη ενός κύριου παράγοντα (Diakidoy κ.ά., 2015). 

Λόγω της μεγάλης ερευνητικής σημασίας που έχει λάβει η ανάγκη για 

νόηση σε σχέση με τη συνεισφορά της στην κατανόηση κειμένου και την κριτική 

σκέψη που αποτελούν το επίκεντρο της παρούσας έρευνας, η πρωτότυπη 

συντομευμένη μορφή του ερωτηματολογίου των Cacioppo κ.ά. (1984) χορηγήθηκε 

στους συμμετέχοντες. Για να διασφαλιστεί η ικανότητα των συμμετεχόντων να 

κατανοήσουν τις τοποθετήσεις του ερωτηματολογίου έγιναν μικροαλλαγές στο 

λεκτικό μερικών τοποθετήσεων.   

 

Λεξιλογική Ικανότητα   

Το λεξιλόγιο ενός ατόμου αναφέρεται στις λέξεις της γλώσσας του οι οποίες 

του είναι οικείες. Γενικά, διάφορες έρευνες υποστηρίζουν τη διασύνδεση της 

λεξιλογικής ικανότητας με την κατανόηση κειμένου και την κριτική σκέψη. 

Επιπρόσθετα, η λεξιλογική ικανότητα θεωρείται ως μία καλή, αλλά όχι επαρκής 

ένδειξη της γενικής νοημοσύνης του ατόμου. Για παράδειγμα σε έρευνα των 

Dunsdon και Fraser-Roberts (1955) η λεξιλογική ικανότητα (τεστ λεξιλογίου Mill Hill 

του Raven) παρουσίαζε υψηλή συσχέτιση με τεστ εκτίμησης της γενικής 

νοημοσύνης σε παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών.  

Η σύνδεση λεξιλογικής ικανότητας και κατανόησης κειμένου οφείλεται στο 

ότι οι αναγνώστες δεν μπορούν να εξάγουν νόημα από ένα κείμενο αν δεν 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νόημα των λέξεων και κατ’ επέκταση όταν δεν 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νόημα των λέξεων τότε δεν μπορούν να 

ενεργοποιήσουν τη σχετική προϋπάρχουσα γνώση τους (Stahl, 1999). Για 

παράδειγμα, οι Cromley και Azevedo (2007) σε έρευνά τους με εφήβους 

κατέδειξαν τη λεξιλογική ικανότητα ως τον κυριότερο προβλεπτικό παράγοντα της 

κατανόησης κειμένου μαζί με την προϋπάρχουσα γνώση. Επίσης, φάνηκε με 

πειραματικούς παρεμβατικούς σχεδιασμούς που στόχευαν στην βελτίωση της 

λεξιλογικής ικανότητας ότι τέτοιες παρεμβάσεις βελτιώνουν την κατανόηση 

κειμένου και ειδικά όταν στηρίζονται στη χρήση από τους μαθητές νέων λέξεων 

πολλές φορές και σε πολλαπλά πλαίσια (Nagy & Scott, 2000).  
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Από την άλλη διάφορες έρευνες δείχνουν πως η λεξιλογική ικανότητα 

συνδέεται και με την κριτική σκέψη των ατόμων. Η λεξιλογική ικανότητα έχει 

αναγνωριστεί ως μία από τις μεταβλητές γνωστικών ικανοτήτων που υποβοηθούν 

την κριτική σκέψη και φαίνεται πως αυτό οφείλεται στη διασύνδεσή της με την 

προϋπάρχουσα γνώση των ατόμων (Sá κ.ά., 1999; Stanovich & West, 1997). 

Ακόμα, σε έρευνα τους οι Stanovich και West (1997) κατέδειξαν τη λεξιλογική 

ικανότητα ως προβλεπτικό παράγοντα της επιτυχούς αξιολόγησης επιχειρημάτων 

στα πλαίσια επιχειρηματολογικών σεναρίων. 

Ως προς τον τρόπο μέτρησης της λεξιλογικής ικανότητας, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται μία διαμάχη κατά πόσο είναι καλύτερα να εντάσσεται στα 

έργα κατανόησης του κειμένου με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής που αφορούν 

την ερμηνεία διάφορων λέξεων του κειμένου (π.χ. Everson, Osterlind, Dogan, & 

Tirre, 2007). Αυτή η προσέγγιση έχει ως πλεονέκτημα την εξέταση του λεξιλογίου 

εντός του πλαισίου του κειμένου και εκτιμά καλύτερα το πόσο αντιληπτό είναι στον 

αναγνώστη το λεξιλόγιο του συγκεκριμένου κειμένου. Από την άλλη όμως αυτό 

μπορεί να θεωρηθεί ως προβληματικό διότι στις αναλύσεις χρησιμοποιούνται τα 

αποτελέσματα στο λεξιλόγιο και στην κατανόηση του κειμένου ως ξεχωριστά σκορ 

ενώ υπάρχει κάποια αλληλεπικάλυψη στις μετρήσεις αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη 

και τον πιο πάνω προβληματισμό, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το τεστ 

λεξιλογίου Mill Hill του Raven. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε αρχικά στα 

τέλη της δεκαετίας του 1930 και σταθμίστηκε για πρώτη φορά το 1943-1944 

(Raven, Raven, & Court, 1998a). Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή 

της παρούσας ανάκλησης επίκτητων πληροφοριών από πλευράς των ατόμων και 

υποδεικνύει με σχετική ακρίβεια την ικανότητα του ατόμου να εκφράζει ιδέες 

προφορικά ή γραπτά και ακόμα την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει (Raven κ.ά., 

1998a). Στο ερωτηματολόγιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν το 

σωστό συνώνυμο λέξεων μέσα από λίστα εναλλακτικών λέξεων κάθε φορά. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά (Spanoudis & Pahiti, 2012).  

 

Μη Λεκτική Νοημοσύνη 

Η μη λεκτική νοημοσύνη (non-verbal intelligence) αφορά στη μέτρηση του 

αφηρημένου συλλογισμού και θεωρείται ως ένδειξη της ρέουσας ευφυΐας του 

ατόμου (Bilker, Hansen, Brensinger, Richard, Gur, & Gur, 2012). Το κατά πόσο 

επηρεάζει την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης επιχειρημάτων δεν είναι ξεκάθαρο 

ερευνητικά. Για παράδειγμα, στην έρευνα των Klaczynski κ.ά. (1997) η μέτρηση 
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της επαγωγικής ικανότητας, ως ένδειξη της ρέουσας ευφυΐας των ατόμων, δεν 

παρουσίαζε καμία συσχέτιση με την αποφυγή των σφαλμάτων μη τυπικής λογικής 

σκέψης σε επιχειρήματα. Από την άλλη, οι Stanovich και West (2008) έχουν 

εντοπίσει μέτρια συσχέτιση μεταξύ του σκορ σε μια συντομευμένη μορφή του τεστ 

προοδευτικών μητρών του Raven και του σκορ στην αξιολόγηση επιχειρημάτων.  

 Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ νοημοσύνης και κατανόησης κειμένου, αυτή 

όπως είναι ίσως αναμενόμενο αφορά κυρίως τη λεκτική νοημοσύνη. Εντούτοις, σε 

κάποιες έρευνες με ενηλίκους έχει βρεθεί μια χαμηλή συσχέτιση μεταξύ της μη 

λεκτικής νοημοσύνης όπως εκτιμήθηκε μέσω του τεστ προοδευτικών μητρών του 

Raven και κατανόησης κειμένου (π.χ. Landi, 2010). Παρομοίως, σε έρευνα με 

δείγμα παιδιών ηλικίας 7-11 ετών στα οποία χορηγήθηκε το αντίστοιχο τεστ του 

Raven με χρωματιστές κάρτες υπήρχε στο όλο δείγμα μια χαμηλή γενικά 

συσχέτιση μεταξύ του τεστ αυτού και της κατανόησης κειμένου, η οποία δεν 

εμφανιζόταν σε όλες τις ηλικίες (Cotton & Crewther, 2009).  

Για την ηλικία του δείγματος της παρούσας έρευνας (παιδιά Στ΄ τάξης 

Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου) δεν είναι ξεκάθαρο, σύμφωνα και με τα πιο πάνω, το 

κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η μη λεκτική νοημοσύνη θα επηρέαζε την ικανότητα 

στην αξιολόγηση επιχειρημάτων και την κατανόηση κειμένου. Στοχεύοντας όμως 

στην παρούσα έρευνα στην εξαγωγή μιας πλήρους εικόνας των παραγόντων που 

επηρεάζουν την κατανόηση κειμένου και την κριτική σκέψη κρίθηκε σκόπιμο να 

ληφθεί μέτρηση της μη λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών. Συγκεκριμένα, 

χορηγήθηκε μέρος της καινούριας έκδοσης των απλών προοδευτικών μητρών του 

Raven του 1998 (Raven’s Standard Progressive Matrices Plus). Το τεστ αυτό 

μετρά κυρίως την ικανότητα του ατόμου να κάνει αναλογικές συγκρίσεις και να 

οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε λειτουργικά σύνολα. Πιο αναλυτικά, αφορά 

την εξαγωγή νοήματος μέσα από πληροφορίες που μπορεί να δημιουργούν 

αρχικά σύγχυση, το να μπορεί το άτομο να προχωρά πέραν των δοθέντων 

προσλαμβάνοντας αυτό που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανές και τη διαχείριση 

μη λεκτικών σύνθετων προβλημάτων που περιλαμβάνουν αλληλοεξαρτώμενες 

μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να επιλυθούν (Raven, Raven, & 

Court, 1998b).  

 

Σχολική Επίδοση 

Η σχολική επίδοση είναι μια από τις μεταβλητές που μελετήθηκαν 

περισσότερο σε έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση, αλλά και σε σχέση με την 
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εκπαιδευτική ψυχολογία. Πρωτίστως, η μελέτη αυτή αφορούσε τη σχέση της με 

την επίδοση σε τεστ νοημοσύνης, με τη μέση συσχέτιση να ανέρχεται γύρω στο 

0.5 (Neisser κ.ά., 1996). Είναι αναμενόμενο οι εξαρτημένες μεταβλητές της 

παρούσας έρευνας, κατανόηση κειμένου και κριτική σκέψη να συνδέονται με τη 

σχολική επίδοση. Ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει προσπάθεια προώθησης 

των ικανοτήτων κατανόησης και κριτικής σκέψης των παιδιών ξεκινώντας από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοιχείο το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον αναμένεται 

να οδηγεί σε κάποια σύνδεση μεταξύ κατανόησης κειμένου, κριτικής σκέψης και 

σχολικής επίδοσης.  

Ξεκινώντας με την κριτική σκέψη, φαίνεται πως υπάρχει μια μέτρια 

συσχέτιση της συνολικής σχολικής επίδοσης με την επίδοση σε σταθμισμένα τεστ 

κριτικής σκέψης (Cornell Critical Thinking Test) τόσο για τα παιδιά του δημοτικού, 

όσο και για μεγαλύτερους μαθητές της πρώτης Λυκείου (Yeh & Wu, 1992). 

Επίσης, πολυάριθμες έρευνες με φοιτητές δείχνουν την ύπαρξη διασύνδεσης 

μεταξύ κριτικής σκέψης και γενικής επίδοσης (π.χ. Williams & Stockdale, 2003). 

Για παράδειγμα ο Behrens (1996) σε έρευνά του με δείγμα φοιτητών, εντόπισε 

μέτρια θετική συσχέτιση και προβλεπτική ικανότητα της κριτικής σκέψης (τεστ 

WGCTA: Watson Glaser Critical Thinking Appraisal) στη βαθμολογία των 

φοιτητών. Ο βαθμός όμως της συσχέτισης αυτής δεν είναι σταθερός στις διάφορες 

έρευνες καθότι τα αποτελέσματα επηρεάζονται κυρίως από τον τρόπο εκτίμησης 

της κριτικής σκέψης. Για παράδειγμα οι Ricketts & Rudd (2005) με δείγμα ατόμων 

ηλικίας 16-21 ετών χρησιμοποιώντας τεστ που κατασκεύασαν οι ίδιοι εντόπισαν 

χαμηλή θετική συσχέτιση μεταξύ βαθμολογίας και δύο δεξιοτήτων της κριτικής 

σκέψης, την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και ανάμεσα στη σχολική επίδοση και την 

κατανόηση κειμένου. Η σύνδεση αυτή είναι αναμενόμενη καθότι η κατανόηση 

κειμένου απαιτείται όχι μόνο στο μάθημα της γλώσσας, αλλά και σε όλα τα 

αντικείμενα που οι μαθητές διαβάζουν κάποιο υλικό για να το κατανοήσουν. Πιο 

συγκεκριμένα, η κατανόηση κειμένου είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μεγάλες τάξεις 

του δημοτικού και έπειτα και προσφέρει τις βάσεις για τη μάθηση και την επίδοση 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για την ακαδημαϊκή πρόοδο αργότερα 

(Sweet & Snow, 2003). Σε έρευνα των Yoho, Young, Adamson και Britt (2007) 

διαπιστώθηκε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας σε τεστ 

κατανόησης κειμένου που χορηγήθηκε με σκοπό την επιλογή των φοιτητών για 

εισδοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και της βαθμολογίας που είχαν αργότερα 
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ως φοιτητές. Παρομοίως, ο Jackson (2005), εντόπισε μέτρια προβλεπτική 

ικανότητα της κατανόησης κειμένου στη βαθμολογία των φοιτητών. 

Πληροφορίες για τη σχολική επίδοση των συμμετεχόντων λήφθηκαν για 

τους σκοπούς της παρούσας έρευνας για να διαπιστωθεί η διασύνδεση μεταξύ  

επίδοσης, κατανόησης κειμένου και κριτικής σκέψης αλλά επίσης και για να 

προσδοθεί εγκυρότητα στις υπόλοιπες μετρήσεις της έρευνας με τη δυνητική 

εμφάνιση των αναμενόμενων σχέσεων μεταξύ επίδοσης και των υπόλοιπων 

μετρήσεων της έρευνας. Η εκτίμηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών του 

Γυμνασίου έγινε με βάση τους βαθμούς των παιδιών και συγκεκριμένα τη γενική 

τους βαθμολογία και τη βαθμολογία τους στο μάθημα των Ελληνικών. Για τα 

παιδιά του Δημοτικού, που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γραπτή εκτίμηση της 

σχολικής επίδοσης, λήφθηκαν πληροφορίες από τους δασκάλους των τάξεων. Στα 

πρότυπα της έρευνας των Diakidoy, Stylianou, Karefillidou και Papageorgiou 

(2005) κλήθηκαν οι δάσκαλοι να αξιολογήσουν και να κατηγοριοποιήσουν τους 

μαθητές σε 5 κατηγορίες ανάλογα με τη γενική επίδοσή τους και την επίδοσή τους 

στο μάθημα των Ελληνικών: πολύ ψηλή, ψηλή, στο μέσο όρο, χαμηλή, πολύ 

χαμηλή.  

 

Ερευνητικές Υποθέσεις και Ερωτήματα 

Οι κύριες ερευνητικές υποθέσεις αφορούν στον ρόλο που διαδραματίζουν οι 

μεταβλητές ατομικών διαφορών της έρευνας ως προς την κατανόηση κειμένου και 

την κριτική σκέψη των αναγνωστών με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως στη 

γνώση σχήματος επιχειρήματος. Περαιτέρω στόχος ήταν να καταδειχτεί η 

ικανότητα των συμμετεχόντων να αποφεύγουν τις πλάνες μη τυπικής λογικής 

σκέψης στα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα των δύο επιχειρηματολογικών 

κειμένων της έρευνας όπως. Επίσης, στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν προκύπτουν 

τυχόν διαφορές ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες της έρευνας και 

αλληλεπιδράσεις με τις μεταβλητές ατομικών διαφορών ως προς την κατανόηση 

κειμένου και την κριτική σκέψη των αναγνωστών. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι 

υποθέσεις και τα ερωτήματα της έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

1. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία αναμενόταν οι μεταβλητές ατομικών 

διαφορών της παρούσας έρευνας Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, 

Προϋπάρχουσα Γνώση, Επιστημολογικές Πεποιθήσεις, Ανάγκη για Νόηση, 

Σχολική Επίδοση, Λεξιλογική Ικανότητα και μη Λεκτική Νοημοσύνη να συνδέονται 

με τις εξαρτημένες μεταβλητές της Κατανόησης Κειμένου και της Κριτικής Σκέψης. 
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Ερώτημα όμως ήταν το ποιες μεταβλητές ατομικών διαφορών θα είχαν τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά στην κατανόηση κειμένου και στην κριτική σκέψη των 

αναγνωστών. 

2. Ερώτημα ήταν ο ρόλος που θα είχε η προκατάληψη ως προς τις μεταβλητές της 

κατανόησης κειμένου και της κριτικής σκέψης καθότι η σχετική έρευνα έχει 

επιδείξει αντικρουόμενα ευρήματα. Η μεταβλητή της προκατάληψης μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «ιδιόμορφη» μεταβλητή καθώς με βάση έρευνες που κατέδειξαν 

γραμμικές σχέσεις (π.χ. Klaczynski κ.ά. 1997; Maier & Richter, 2013) αυτές δεν 

αναμένονταν με το ολικό σκορ των ατόμων στις εξαρτημένες μεταβλητές αλλά με 

επιμέρους σκορ. Για παράδειγμα δεν ήταν αναμενόμενη κάποια γραμμική σχέση 

με την ολική αξιολόγηση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, αλλά αναμενόταν 

γραμμική σχέση με την αξιολόγηση επιχειρημάτων και γραμμική σχέση με την 

αξιολόγηση αντεπιχειρημάτων ξεχωριστά και μάλιστα το πρόσημο της σχέσης 

αναμενόταν να διαφέρει (π.χ. Klanzynski κ.ά., 1997). 

3. Ένα ακόμα ερώτημα της έρευνας ήταν το κατά πόσο θα εμφανίζονταν διαφορές 

ανάμεσα στις δύο Τάξεις (Γ΄ Γυμνασίου έναντι Στ΄ Δημοτικού) ως προς την 

επίδοση στις εξαρτημένες μεταβλητές της Κατανόησης Κειμένου και κατά πόσο 

μεταβλητές ατομικών διαφορών θα αλληλεπιδρούσαν με την Τάξη των μαθητών 

ως προς τις μεταβλητές της Κατανόησης Κειμένου.  

4. Επίσης, ερώτημα της έρευνας ήταν το κατά πόσο θα εμφανίζονταν διαφορές 

ανάμεσα στις δύο Τάξεις (Γ΄ Γυμνασίου έναντι Στ΄ Δημοτικού) ως προς την 

επίδοση στις εξαρτημένες μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης και κατά πόσο 

μεταβλητές ατομικών διαφορών θα αλληλεπιδρούσαν με την Τάξη των μαθητών 

ως προς τις μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης. Περαιτέρω, στόχος ήταν να διαφανεί 

εάν κάποια εκ των δύο Πλανών μη τυπικής λογικής σκέψης στα επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα αποφευγόταν ευκολότερα από τους συμμετέχοντες έναντι της 

άλλης. 

5. Ερώτημα ήταν ακόμα το κατά πόσο θα υπήρχε προβλεπτική ικανότητα των 

μετρήσεων κατανόησης κειμένου (σκορ ερωτήσεων και έργο ταξινόμησης 

επιχειρημάτων) στις μετρήσεις της κριτικής σκέψης (αξιολόγηση επιχειρημάτων και 

αναγνώριση σφαλμάτων). Το ερώτημα έγκειται στο ότι η παρούσα έρευνα 

συνδυάζει μεθοδολογικά στοιχεία από άλλες σχετικές έρευνες με αντικρουόμενα 

ευρήματα (π.χ. Diakidoy κ.ά. 2015; Neuman, 2003). 
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Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Η έρευνα διεξήχθη  σε δημόσια Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια των πόλεων 

και επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 9 τμήματα της 

Στ΄ Δημοτικού προερχόμενα από 6 Δημοτικά σχολεία και 8 τμήματα της Γ΄ 

Γυμνασίου προερχόμενα από 3 Γυμνάσια. Από το δείγμα εξαιρέθηκαν παιδιά που 

ανήκαν στην ειδική εκπαίδευση και αντιμετώπιζαν προβλήματα που σχετίζονταν 

με την ανάγνωση καθώς και αλλόγλωσσα παιδιά τα οποία αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες με τη γλώσσα που δεν τους επέτρεπαν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της παρούσας έρευνας. Εξαιρέθηκαν καθότι στόχος ήταν τα 

αποτελέσματα να αφορούν τον τυπικό πληθυσμό και με τη συμπερίληψη ατόμων 

με αναγνωστικές δυσκολίες υπήρχε ο κίνδυνος αλλοίωσης της εικόνας των 

ευρημάτων. Η έρευνα διεξήχθη μετά από εξασφάλιση άδειας από την Εθνική 

Επιτροπή Βιοηθικής, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης και τις 

διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού. Επίσης, η έρευνα διεξαγόταν με τη συναίνεση των διευθυντών και 

εκπαιδευτικών των μαθητών που συμμετείχαν. Επιπρόσθετα, δόθηκε στους 

συμμετέχοντες γραπτό έντυπο συγκατάθεσης για τους γονείς, αλλά και για τους 

ίδιους για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 

136 παιδιά της έκτης τάξης του Δημοτικού και 140 παιδιά της τρίτης τάξης του 

Γυμνασίου.  

Στόχος ήταν να υπάρχει στο δείγμα ίση αντιπροσώπευση παιδιών από 

σχολεία αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου, πράγμα που επιτεύχθηκε 

σε μεγάλο βαθμό, όπως επίσης και ίση αντιπροσώπευση των δύο φύλων στο 

δείγμα. Στο τελικό δείγμα υπήρχαν 140 αγόρια και 136 κορίτσια. Συνολικά 129 

μαθητές προέρχονταν από σχολεία της πόλης και 147 μαθητές από σχολεία της 

υπαίθρου. Η προέλευση των μαθητών όσον αφορά τα δημοτικά ήταν 64 παιδιά 

από σχολεία της πόλης και 72 από σχολεία της υπαίθρου, ενώ οι αντίστοιχη 

αντιπροσώπευση για τα Γυμνάσια ήταν 65 έναντι 75. Συνολικά 262 παιδιά 

συμπλήρωσαν τα έργα που αφορούσαν το κείμενο της «ελληνικής γλώσσας» (130 

παιδιά της Στ΄ Δημοτικού και 132 παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου) και 260 παιδιά τα έργα 

που αφορούσαν το κείμενο της «τηλεόρασης» (130 παιδιά από κάθε τάξη). Στην 

περίπτωση τριών Τάξεων Δημοτικού (συνολικά 27 παιδιά) δεν κατέστη δυνατό να 

ληφθούν πληροφορίες για τη σχολική επίδοση των μαθητών λόγω άρνησης των 

εκπαιδευτικών. Τόσο σε σχέση με τη μεταβλητή αυτή όσο και σε σχέση με άλλες 
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μεταβλητές με χαμένες τιμές αυτές έλειπαν τελείως τυχαία. Η μέση ηλικία των 

παιδιών του Δημοτικού ήταν τα έντεκα χρόνια και 11 μήνες (στα τέλη Μαϊου 2017 

όταν ολοκληρωνόταν η συλλογή των δεδομένων), ενώ η αντίστοιχη ηλικία για τα 

παιδιά του Γυμνασίου ήταν τα 14 χρόνια και έντεκα μήνες (στα τέλη Μαϊου 2017 

όταν ολοκληρωνόταν η συλλογή των δεδομένων).   

 

Κείμενα 

Χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας δύο ερευνητικά κείμενα 

τα οποία επιλέγησαν από ένα σύνολο αυθεντικών επιχειρηματολογικών κειμένων 

στον τύπο και στο διαδίκτυο και τροποποιήθηκαν ερευνητικά (Παράτημα Ι). Κατά 

την αρχική αναζήτηση, στόχος ήταν να εξευρεθούν επιχειρηματολογικά κείμενα με 

αμφιλεγόμενο θέμα το οποίο θα επέτρεπε τη χορήγησή του σε παιδιά της ηλικίας 

του δείγματος. Τα κείμενα που επιλέγησαν και χορηγήθηκαν στα παιδιά αφορούν 

στα θετικά και αρνητικά της τηλεόρασης και στα θετικά και αρνητικά της εισαγωγής 

και χρήσης ξένων λέξεων και φράσεων στην ελληνική γλώσσα. Η κατασκευή του 

κειμένου σχετικά με την τηλεόραση στηρίχτηκε σε κείμενο που υπάρχει στο 

διαδίκτυο στην ακόλουθη  ιστοσελίδα: http://egpaid.blogspot.com/ 2009/04/blog-

post_2195.html. Το κείμενο σχετικά με την ελληνική γλώσσα στηρίζεται σε δύο 

κείμενα. Το πρώτο κείμενο είναι του Γεώργιου Μπαμπινιώτη με τίτλο: «Χωρίς 

Γλωσσική Αντίσταση» που είναι εναντίον της εισροής ξένων λέξεων και φράσεων 

στην ελληνική γλώσσα και υπάρχει στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/ tools/corpora/pi/ content.html?t=3,6277. Το 

άλλο είναι του Μάριου Πλωρίτη που δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή και έχει 

τίτλο: «Η αφομοιωτική δύναμη της ελληνικής». Υπάρχει στην ιστοσελίδα: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/ 

tools/corpora/pi/content.html?t=3,6278. Το ένα κείμενο της παρούσας έρευνας 

φέρει τον τίτλο: «Η ελληνική γλώσσα βλάπτεται ή όχι από τις άλλες γλώσσες ;» και 

το άλλο τον τίτλο:  «Τηλεόραση – Καλή ή κακή για τον άνθρωπο ;». Για σκοπούς 

συντομίας στη συνέχεια το πρώτο κείμενο αναφέρεται ως το κείμενο της 

«ελληνικής γλώσσας» και το δεύτερο ως το κείμενο της «τηλεόρασης». 

Για το κάθε θέμα, ένα κείμενο με επιχειρήματα υπέρ μίας άποψης και ένα 

αντίστοιχο κείμενο με αντεπιχειρήματα ενάντια στην άποψη αυτή ενσωματώθηκαν 

μαζί στα πλαίσια ενός κοινού κειμένου (π.χ. Rukavina & Daneman, 1996). Στην 

παρούσα έρευνα τα δύο Κείμενα ήταν εντελώς ουδέτερα και εντελώς ισοζυγισμένα 

στην παρουσίαση των δύο αντίθετων απόψεων και οι όροι επιχείρημα και 
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αντεπιχείρημα δεικνύουν απλά τη σειρά εμφάνισης στο κείμενο με τα επιχειρήματα 

που υποστηρίζουν την πρώτη άποψη να αναφέρονται ως επιχειρήματα και τα 

επιχειρήματα που υποστηρίζουν τη δεύτερη άποψη να αναφέρονται ως 

αντεπιχειρήματα. Στο κάθε κείμενο υπήρχε ίσος αριθμός επιχειρημάτων και 

αντεπιχειρημάτων υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας. Τα επιχειρήματα 

χαμηλής ποιότητας περιλάμβαναν την πλάνη της «προσφυγής στην πλειοψηφία» 

και την «πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας». Συγκεκριμένα, στο κείμενο με 

θέμα την «τηλεόραση» υπήρχαν 6 επιχειρήματα υψηλής ποιότητας και 4 

επιχειρήματα χαμηλής ποιότητας που ανά δύο περιείχαν μία από τις δύο πλάνες. 

Αντίστοιχα υπήρχαν 6 αντεπιχειρήματα υψηλής ποιότητας και 4 επιχειρήματα 

χαμηλής ποιότητας που ανά δύο περιείχαν μία από τις δύο πλάνες. Στο κείμενο με 

θέμα την «ελληνική γλώσσα» υπήρχαν από 4 επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα 

υψηλής ποιότητας, από 2 επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα με την «πλάνη της 

προσφυγής στην πλειοψηφία» και από 2 επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα με την 

«πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας».   

Τα επιλεγμένα κείμενα διαμορφώθηκαν ώστε να παρουσιάζουν υψηλό 

βαθμό συνοχής. Η συνοχή του κειμένου αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι 

σχέσεις μεταξύ των ιδεών του κειμένου είναι σαφείς, κάτι που επηρεάζει το 

επίπεδο κατανόησης αναγνωστών με χαμηλή προϋπάρχουσα γνώση όπως 

αναμενόταν να είναι οι συμμετέχοντες της έρευνας (McNamara, 2001; McNamara 

κ.ά., 1996). Σταθερές ακόμη ανάμεσα στα κείμενα κρατήθηκαν παράμετροι όπως 

ο συνολικός αριθμός λέξεων (συγκεκριμένα 527 λέξεις το κάθε κείμενο), ο αριθμός 

των προτάσεων (28 προτάσεις το κάθε κείμενο) και ο αριθμός λέξεων ανά 

πρόταση (συγκεκριμένα 18,8 λέξεις ανά πρόταση). Η έκταση των κειμένων 

ανταποκρίνεται σε μεγέθη κειμένων που συναντούν τα παιδιά στο σχολείο και 

έχουν κριθεί από πέντε εκπαιδευτικούς δημοτικής και πέντε εκπαιδευτικούς μέσης 

εκπαίδευσης ως κατάλληλα για χορήγηση σε παιδιά έκτης Δημοτικού και τρίτης 

Γυμνασίου αντίστοιχα με βάση το περιεχόμενο και τη δυσκολία τους. Η οδηγία που 

δινόταν στα παιδιά ήταν να διαβάσουν τα κείμενα με σκοπό να τα κατανοήσουν 

(π.χ. Larson κ.ά., 2004).  

 

Ερωτηματολόγια και Έργα Μέτρησης Μεταβλητών Ατομικών Διαφορών 

 

Επιστημολογικές πεποιθήσεις. Για τη μέτρηση των Επιστημολογικών 

Πεποιθήσεων  μεταφράστηκε και χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο των Schraw κ.ά. 
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(2002) το οποίο αξιολογεί τις γενικές επιστημολογικές πεποιθήσεις των ατόμων 

(Παράρτημα ΙΙ). Τα 28 ερωτήματα του ερωτηματολογίου αποτελούν πέντε 

διακριτές Επιστημολογικές Πεποιθήσεις: 1. Απλότητα της Γνώσης (π.χ. Τα 

περισσότερα πράγματα που αξίζει να ξέρει κανείς είναι εύκολο να κατανοηθούν.), 

2. Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης (π.χ. Αν δεν μπορείς να μάθεις κάτι γρήγορα, 

τότε δε θα το μάθεις ποτέ.), 3. Σιγουριά της Γνώσης (π.χ. Ό,τι είναι αλήθεια 

σήμερα θα είναι αλήθεια και αύριο.), 4. Έλεγχος στην Απόκτηση της Γνώσης (π.χ. 

Κάποιοι άνθρωποι έχουν κλίση στο να μαθαίνουν και κάποιοι άλλοι όχι.) και 5. 

Αυθεντία της Εξουσίας (π.χ. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αμφισβητούν την 

εξουσία/τους ανώτερούς τους.). Οι συμμετέχοντες τοποθετούνταν σε μία 

πενταβάθμια κλίμακα (1 = διαφωνώ απόλυτα, 5 = συμφωνώ απόλυτα) στα 28 

ερωτήματα. Η διαδικασία της μετάφρασης περιέλαβε την αρχική μετάφραση στα 

ελληνικά και την ακόλουθη μετάφραση πίσω στα αγγλικά ώστε να διαφανεί πως 

πρόκειται για πιστή μετάφραση του αρχικού ερωτηματολογίου. 

 

Ανάγκη για νόηση. Όσον αφορά στη μέτρηση της Ανάγκης για Νόηση 

χρησιμοποιήθηκε η αρχική έκδοση της συντομευμένης μορφής του 

ερωτηματολογίου της ανάγκης για νόηση από τους Cacioppo και Petty (1982, 

Παράρτημα ΙΙΙ). Η συντομευμένη αυτή μορφή περιλαμβάνει δεκαοκτώ δηλώσεις, 

εννέα θετικές που δείχνουν υψηλή ανάγκη για νόηση και εννέα αρνητικές που 

δείχνουν χαμηλή ανάγκη για νόηση. Οι  συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν σε 

μια πενταβάθμια κλίμακα το βαθμό στον οποίο ισχύει για αυτούς η κάθε δήλωση  

του ερωτηματολογίου (1 = δεν ισχύει καθόλου, 5 = ισχύει απόλυτα). Βιβλιογραφικά 

φαίνεται πως το ερωτηματολόγιο αυτό έχει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα και τα 

ερωτήματα φορτώνουν σε ένα κύριο παράγοντα (Cacioppo & Petty, 1982). Το 

ερωτηματολόγιο αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και χορηγήθηκε σε φοιτητές 

δείχνοντας καλή προσαρμογή όσον αφορά στην αξιοπιστία και στην παραγοντική 

δομή του (π.χ. Diakidoy κ.ά., 2015). 

 

Προκατάληψη. Η κλίμακα αυτή είχε ως στόχο τη μέτρηση των αρχικών 

πεποιθήσεων των ατόμων σε σχέση με τα θέματα των δύο κειμένων. Το 

ερωτηματολόγιο Προκατάληψης περιλάμβανε δύο δηλώσεις που αντιπροσώπευαν 

δύο απόψεις που παρουσιάζονταν στα δύο ερευνητικά κείμενα και διάφορες άλλες 

απόψεις και οι συμμετέχοντες επέλεγαν το βαθμό συμφωνίας τους με τη δήλωση 

(1 = διαφωνώ απόλυτα, 6 = συμφωνώ απόλυτα). Η εισαγωγή διάφορων απόψεων 
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στο ερωτηματολόγιο στόχευε στο να μην προδιατίθενται οι συμμετέχοντες ως 

προς τα έργα που θα ακολουθούσαν στις εξαρτημένες μεταβλητές.  

 

Προϋπάρχουσα γνώση θέματος. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 

λήφθηκε μέτρηση τόσο για την Προσλαμβανόμενη όσο και για την Επιδεικνυόμενη 

Προϋπάρχουσα Γνώση που είχαν οι συμμετέχοντες σχετικά με τα θέματα των δύο 

ερευνητικών κειμένων. Για τη λήψη μέτρησης της Προσλαμβανόμενης 

Προϋπάρχουσας Γνώσης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν αρχικά πόσα 

πιστεύουν ότι γνωρίζουν σχετικά με τα θέματα των δύο κειμένων (1=δε γνωρίζω 

καθόλου, 6=γνωρίζω πάρα πολλά).  

          Επίσης, κατά τη μέτρηση της Κατανόησης του Κειμένου στο έργο 

Ερωτήσεων Κατανόησης υπήρχαν ερωτήσεις σχετικές με το θέμα που δεν 

αναφέρονταν στα κείμενα και δεν αποτελούσαν συμπεράσματα για τη λήψη έτσι 

μίας επιπρόσθετης μέτρησης της Επιδεικνυόμενης Προϋπάρχουσας Γνώσης που 

δεν επηρέαζε τα αποτελέσματα στην Κατανόηση Κειμένου. Συγκεκριμένα, 

υπήρχαν δέκα ερωτήματα μέτρησης της Επιδεικνυόμενης Προϋπάρχουσας 

Γνώσης για το κάθε κείμενο. 

  

Γνώση σχήματος επιχειρήματος. Για τη μέτρηση της Γνώσης Σχήματος 

Επιχειρήματος κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείτο από 

πέντε μέρη (Παράρτημα IV). Το ερωτηματολόγιο στόχευε στην εκτίμηση της 

δηλωτικής γνώσης σχετικά με το επιχείρημα και της διαδικαστικής γνώσης για την 

αναγνώριση έγκυρων επιχειρημάτων, την κατηγοριοποίηση επιχειρημάτων και 

αντεπιχειρημάτων στις τοποθετήσεις που υποστήριζαν και τον εντοπισμό των 

κατάλληλων αντεπιχειρημάτων αντίκρουσης. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος εκτιμούσε τη Δηλωτική Γνώση των 

συμμετεχόντων σχετικά με το τι είναι επιχείρημα και ποιος είναι ο σκοπός του. 

Περιλάμβανε ερωτήσεις σύντομης απάντησης που ακολουθούνταν από ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής με τα ίδια ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα σύντομης 

απάντησης αφορούσε τον αριθμό των σωστών τοποθετήσεων σε σχέση με τα 

μέρη του επιχειρήματος. Το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τον σκοπό του 

επιχειρήματος.  

Το δεύτερο μέρος αφορούσε την Αναγνώριση Επιχειρημάτων. Οι 

συμμετέχοντες έκριναν κατά πόσο οι 30 προτάσεις που τους παρουσιάζονταν 

ήταν ολοκληρωμένα επιχειρήματα ή όχι (π.χ. Larson κ.ά., 2009). Τα επιχειρήματα 
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που δεν ήταν έγκυρα αφορούσαν είτε ελλιπή επιχειρήματα στα οποία απουσίαζε 

κάποια συνοδευτική δικαιολογία και επιχειρήματα στα οποία ο συνοδευτικός λόγος 

δεν ήταν σχετικός με την άποψη που προωθούσε το επιχείρημα. Στο 

ερωτηματολόγιο υπήρχαν 10 ολοκληρωμένα επιχειρήματα, 10 ελλιπή 

επιχειρήματα και 10 επιχειρήματα στα οποία ο συνοδευτικός λόγος δεν ήταν 

σχετικός με την τοποθέτηση του επιχειρήματος. 

Το τρίτο μέρος αφορούσε την Κατηγοριοποίηση Επιχειρημάτων. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατηγοριοποιήσουν 24 επιχειρήματα στις 4 

τοποθετήσεις που υποστήριζαν, με 6 επιχειρήματα να υποστηρίζουν την κάθε 

τοποθέτηση.  

Το τέταρτο μέρος αφορούσε τον Εντοπισμό Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν έξι επιχειρήματα 

και έξι αντεπιχειρήματα σε σχέση με μια δοθείσα άποψη μέσα από λίστα με 18 

επιλογές.  

Το πέμπτο και τελευταίο μέρος αφορούσε τον Εντοπισμό Αντεπιχειρημάτων 

Αντίκρουσης. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν μέσα από 12 επιλογές, 

εκείνο το αντεπιχείρημα κάθε φορά που μπορούσε να αντικρούσει και να 

αποδυναμώσει περισσότερο έξι δοσμένα επιχειρήματα σχετικά με μια άποψη. 

(π.χ. Larson κ.ά., 2009).  

 

Λεξιλογική ικανότητα. Η Λεξιλογική Ικανότητα των συμμετεχόντων εκτιμήθηκε 

μέσω του τεστ λεξιλογίου Mill Hill του Raven που κατασκευάστηκε αρχικά στην 

αγγλική γλώσσα. Η αρχική μορφή του ερωτηματολογίου κατασκευάστηκε στα τέλη 

της δεκαετίας του 1930 και σταθμίστηκε για πρώτη φορά το 1943-1944 (Raven, 

Raven, & Court, 1998a). Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή της 

παρούσας ανάκλησης επίκτητων πληροφοριών από πλευράς των ατόμων και 

υποδεικνύει με σχετική ακρίβεια την ικανότητα του ατόμου να εκφράζει ιδέες 

προφορικά ή γραπτά και ακόμα την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και σε 

σχετικές έρευνες επιδεικνύει υψηλή αξιοπιστία (Raven κ.ά., 1998a). Το 

συγκεκριμένο τεστ έχει προσαρμοστεί με επιτυχία στην ελληνική γλώσσα 

(Spanoudis & Pahiti, 2012) και μέρος του παρουσιάζεται στο Παράρτημα V. Οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν το σωστό συνώνυμο λέξεων μέσα από 

λίστα έξι εναλλακτικών επιλογών κάθε φορά. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 

συνολικά 44 λέξεις με την πρώτη λέξη να αποτελεί παράδειγμα καθώς 

υποδεικνυόταν η σωστή απάντηση. 
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Μη λεκτική νοημοσύνη. Για την εκτίμηση της Μη Λεκτικής Νοημοσύνης 

χορηγήθηκε μέρος της καινούριας έκδοσης των απλών προοδευτικών μητρών του 

Raven του 1998 (Raven’s Standard Progressive Matrices Plus). Η αρχική κλίμακα 

αποτελείται από 60 προβλήματα (5 σετ από 12 μήτρες το καθένα), τα οποία είναι 

ταξινομημένα με βάση το βαθμό δυσκολίας τους. Στην παρούσα έρευνα 

χορηγήθηκαν τα σετ Α, C και E των προοδευτικών μητρών του Raven. Οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν μεταξύ 6 ή 8 εναλλακτικών επιλογών 

αυτήν η οποία αποτελούσε τη συνέχεια ενός μοτίβου σχημάτων και συμπλήρωνε 

την εικόνα που έβλεπαν. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν συνολικά 36 

προβλήματα με το πρώτο να αποτελεί παράδειγμα καθώς παρουσιαζόταν η 

σωστή απάντηση (Παράρτημα VI). Το τεστ ήταν χρονομετρημένο με τους 

συμμετέχοντες να έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά. 

Επιλέγηκε η μέτρηση αυτή αντί άλλης μέτρησης της ρέουσας ευφυΐας 

επειδή, όπως έχει προαναφερθεί, η μέτρηση της Λεξιλογικής Ικανότητας έγινε με 

το τεστ Mill Hill του ίδιου κατασκευαστή και θεωρήθηκε ορθότερο η μέτρηση της 

ρέουσας ευφυΐας να γίνει με το τεστ του ιδίου ερευνητή για να εξαχθεί μια πλήρης 

εικόνα των νοητικών ικανοτήτων των παιδιών του δείγματος. Η χορήγηση και των 

δύο αυτών τεστ για σφαιρική εκτίμηση των νοητικών ικανοτήτων προτείνεται και 

από τους κατασκευαστές του αρχικού ερωτηματολογίου (Raven κ.ά., 1998a). 

Επιπρόσθετα, το τεστ αυτό είναι μια αξιόπιστη και ευρέως χρησιμοποιούμενη 

κλίμακα μέτρησης της μη λεκτικής νοημοσύνης και έχει ακόμα το πλεονέκτημα του 

ότι δεν απαιτεί γλωσσική επικοινωνία ανάμεσα σε εξεταστή και εξεταζόμενο (Bilker 

κ.ά., 2012). 

 

Σχολική επίδοση. Η εκτίμηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών του Γυμνασίου 

έγινε με βάση τους βαθμούς των παιδιών και συγκεκριμένα τη γενική τους 

βαθμολογία (από το 20) και τη βαθμολογία τους στο μάθημα των Ελληνικών (Α – 

Ε). Η βαθμολογία στο μάθημα των Ελληνικών έλαβε τις τιμές από ένα μέχρι πέντε 

με το ένα να αντιστοιχεί στη βαθμολογία Ε και το πέντε να αντιστοιχεί στη 

βαθμολογία Α.  

Για τα παιδιά του Δημοτικού, που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής γραπτή 

εκτίμηση της σχολικής επίδοσης, λήφθηκαν πληροφορίες από τους δασκάλους 

των τάξεων. Στα πρότυπα της έρευνας των Diakidoy, Stylianou, Karefillidou και 

Papageorgiou (2005) κλήθηκαν οι δάσκαλοι να αξιολογήσουν και να 

κατηγοριοποιήσουν τους μαθητές σε 5 κατηγορίες με τον περιορισμό ότι η κάθε 
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κατηγορία θα έπρεπε να αντιπροσωπεύεται από συγκεκριμένο αριθμό παιδιών 

ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων από κάθε τάξη. Οι κατηγορίες στις 

οποίες διαχωρίστηκαν τα παιδιά ήταν οι ακόλουθες: πολύ ψηλή, ψηλή, στο μέσο 

όρο, χαμηλή, πολύ χαμηλή. Οι αξιολογήσεις αυτές έλαβαν στη συνέχεια τις τιμές 

από ένα μέχρι πέντε με το ένα να αντιστοιχεί σε πολύ χαμηλή επίδοση και το πέντε 

σε πολύ ψηλή επίδοση. 

 

Μετρήσεις Κατανόησης Κειμένου 

Όπως έχει προαναφερθεί στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά 

κείμενα τα οποία ήταν εντελώς ισοζυγισμένα με ίσο αριθμό επιχειρημάτων και 

αντεπιχειρημάτων (π.χ. Rukavina & Daneman, 1996). Για την αξιολόγηση της 

Κατανόησης του Κειμένου, σύμφωνα με το μοντέλο οικοδόμησης-ενσωμάτωσης, 

χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο με Ερωτήσεις Κατανόησης της μορφής 

Σωστό/Λάθος. Στο ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνονταν προτάσεις που 

συνιστούσαν παραφράσεις προτάσεων του κειμένου και η αναγνώρισή τους 

δείκνυε την κειμενική αναπαράσταση των αναγνωστών και προτάσεις που 

αποτελούσαν συμπεράσματα και δείκνυαν την οικοδόμηση καταστασιακού 

μοντέλου. Συνολικά υπήρχαν 20 ερωτήματα για το κάθε κείμενο με τα 10 να 

αφορούν την κειμενική αναπαράσταση των αναγνωστών και τα 10 να αφορούν την 

οικοδόμηση καταστασιακού μοντέλου. Στο έργο ενσωματώθηκαν και 10 ερωτήσεις 

μέτρησης της επιδεικνυόμενης προϋπάρχουσας γνώσης. Η συμφωνία μεταξύ δύο 

ανεξάρτητων κριτών ως προς το είδος που αντιπροσώπευε το κάθε ερώτημα ήταν 

υψηλή. Συγκεκριμένα στο κείμενο με θέμα την «ελληνική γλώσσα»  το ποσοστό 

συμφωνίας ήταν 90%, (Cohen’s Kappa = .85). Στο κείμενο με θέμα την 

«τηλεόραση» το ποσοστό συμφωνίας έφτανε το 97% (Cohen’s Kappa = .95). 

Ικανοποιητική ήταν και η συμφωνία μεταξύ δύο ανεξάρτητων κριτών ως προς το 

αν η ορθή απάντηση ήταν η επιλογή Σωστό ή η επιλογή Λάθος. Στο κείμενο για 

την «ελληνική γλώσσα» το ποσοστό συμφωνίας ήταν 97% (Cohen’s Kappa = .95), 

ενώ στο κείμενο για την τηλεόραση η συμφωνία ήταν 93% (Cohen’s Kappa = .90) 

και οι όποιες διαφορές προέκυψαν επιλύθηκαν κατόπιν συνεννόησης των δύο. 

Επίσης, για την εκτίμηση της κατανόησης χορηγήθηκε και έργο 

Ταξινόμησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων που θεωρείται δείκτης Βαθύτερης 

Κατανόησης του κειμένου (McNamara κ.ά., 1996). Συγκεκριμένα, δίνονταν στους 

συμμετέχοντες οι δύο τοποθετήσεις που παρουσιάστηκαν στο κείμενο και μια 

λίστα με τα επιχειρήματα του κειμένου ανακατεμένα με ουδέτερες προτάσεις του 
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κειμένου. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να ταξινομήσουν μόνο τις προτάσεις που 

υποστήριζαν τις δύο τοποθετήσεις ανάλογα με την τοποθέτηση που προωθούσε ο 

η κάθε μία. Στην περίπτωση του κειμένου της «ελληνικής γλώσσας» στο 

ερωτηματολόγιο υπήρχαν συνολικά 24 προτάσεις (8 υπέρ της μίας άποψης, 8 

υπέρ της αντίθετής της και 8 ουδέτερες προτάσεις). Στην περίπτωση του κειμένου 

της «τηλεόρασης» στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν συνολικά 28 προτάσεις (10 υπέρ 

της μίας άποψης, 10 υπέρ της αντίθετής της και 8 ουδέτερες προτάσεις). Τα έργα 

Κατανόησης εμφανίζονται στα Παραρτήματα 7 και 8. 

 

Μετρήσεις κριτικής σκέψης  

Τελευταία στη σειρά χορήγησης ήταν τα έργα εκτίμησης της Κριτικής 

Σκέψης. Παρουσιάζονταν στους συμμετέχοντες οι συνοδευτικοί λόγοι των 

επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων του κάθε κειμένου μαζί με την τοποθέτηση 

που προωθούσαν και τα παιδιά αξιολογούσαν τα επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα αυτά με βάση την ποιότητά τους (1=χαμηλή ποιότητα, 6=υψηλή 

ποιότητα).  

Ακολουθούσε στη συνέχεια έργο Αναγνώρισης Πλανών στο οποίο οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν τα τέσσερα επιχειρήματα και τα τέσσερα 

αντεπιχειρήματα που θεωρούσαν ότι αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα ως προς 

την ποιότητά τους και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Τα έργα Κριτικής 

Σκέψης παρουσιάζονται στα Παραρτήματα 9 και 10. 

 

Διαδικασία 

Το κύριο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη 

φάση είχε διάρκεια 80 λεπτά και σε αυτήν μετρήθηκαν η Μη Λεκτική Νοημοσύνη, η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, η Προσλαμβανόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση, η 

Προκατάληψη και η Λεξιλογική Ικανότητα.  

Η δεύτερη φάση γινόταν μετά την πάροδο τουλάχιστον δύο εβδομάδων ούτως 

ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επηρεασμού των μετρήσεων στις εξαρτημένες 

μεταβλητές από τη μνήμη των ατόμων για τις απαντήσεις που είχαν δώσει στα 

ερωτηματολόγια Προσλαμβανόμενης Προϋπάρχουσας Γνώσης και Προκατάληψης 

στην πρώτη φάση της έρευνας. Σε αυτή, χορηγήθηκαν στα παιδιά τα δύο κείμενα. 

Η σειρά χορήγησης των κειμένων ισοκατανεμήθηκε. Τα παιδιά καλούνταν να 

διαβάσουν το κείμενο με σκοπό να το κατανοήσουν. Μετά την ανάγνωση του κάθε 

κειμένου ακολουθούσε μέρος του τεστ Ανάγκης για Νόηση. Ακολούθως 
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παρουσιάζονταν τα Έργα Κατανόησης και Κριτικής Σκέψης. Η διαδικασία 

διαρκούσε 80 λεπτά. Επισκόπηση της έρευνας και των έργων της παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 1. 

 

Αποτελέσματα 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να δοθούν απαντήσεις ως προς την 

ορθότητα των υποθέσεων που διατυπώθηκαν καθώς και ως προς τα ερωτήματα 

που τέθηκαν. Οι απαντήσεις αυτές δίνονται πρωτίστως στο κύριο μέρος των 

αναλύσεων. Η βασική λογική των κύριων αναλύσεων επεξηγείται πιο κάτω.  

Αρχικά, διενεργήθηκαν ιεραρχικές παλινδρομήσεις στις οποίες 

τοποθετούνταν ως προβλεπτικές μεταβλητές στο πρώτο βήμα οι παράγοντες 

γενικών ικανοτήτων (Σχολική Επίδοση, Μη Λεκτική Νοημοσύνη, Λεξιλογική 

Ικανότητα, Ανάγκη για Νόηση) και στο δεύτερο βήμα οι παράγοντες ατομικών 

διαφορών που είναι πιο εξειδικευμένοι σε σχέση με τα έργα κατανόησης και 

κριτικής σκέψης που αποτελούσαν τις εξαρτημένες μεταβλητές (Επιστημολογικές 

Πεποιθήσεις, Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, Προϋπάρχουσα Γνώση). Με τον 

τρόπο αυτό διαπιστώθηκαν οι σημαντικότεροι προβλεπτικοί παράγοντες που 

συνεισφέρουν στην Κατανόηση Κειμένου και στην Κριτική Σκέψη (Υπόθεση/ 

Ερώτημα 1). Στη συνέχεια, σε νέες ιεραρχικές παλινδρομήσεις που στόχευαν στην 

εξέταση της προβλεπτικής ικανότητας των μεταβλητών της κατανόησης στις 

μεταβλητές της κριτικής σκέψης (Υπόθεση/Ερώτημα 5), οι μεταβλητές οι οποίες 

εντοπίστηκαν ως προβλεπτικοί παράγοντες στις μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης 

εισέρχονταν ως προβλεπτικοί παράγοντες στο πρώτο βήμα και οι μεταβλητές της 

Κατανόησης Κειμένου στο δεύτερο βήμα. Για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές ως 

προς την Κατανόηση Κειμένου και την Κριτική Σκέψη ανάμεσα στις δύο Τάξεις και 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην Τάξη και συγκεκριμένες μεταβλητές ατομικών 

διαφορών (αυτές που εντοπίστηκαν ως σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες σε 

σχέση με τις μεταβλητές της Κατανόησης Κειμένου και της Κριτικής Σκέψης) 

διενεργήθηκαν πολυμεταβλητές αναλύσεις της συνδιακύμανσης (MANCOVA) και 

αναλύσεις συνδιακύμανσης επαναλαμβανομένων μετρήσεων (Mixed Repeated 

Measures ANCOVA, Υποθέσεις/Ερωτήματα 3 και 4). Στην περίπτωση των 

αναλύσεων συνδιακύμανσης επιπρόσθετα διερευνήθηκαν τυχόν αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στις συμμεταβλητές ατομικών διαφορών και στις ενδοατομικές 

μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης (επιμέρους σκορ των συμμετεχόντων στις 

μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης, Υπόθεση/Ερώτημα 4). Ο ρόλος της 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

51 
 

Προκατάληψης διερευνήθηκε μέσω συσχετιστικών αναλύσεων με τα επιμέρους 

σκορ στις μεταβλητές της Ταξινόμησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, της 

Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και της Αναγνώρισης Πλανών στα 

Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα και μέσω των πολυμεταβλητών αναλύσεων 

συνδιακύμανσης (MANCOVA) και των αναλύσεων συνδιακύμανσης 

επαναλαμβανομένων μετρήσεων (Mixed Repeated Measures ANCOVA) που 

αναφέρθηκαν πιο πριν στις οποίες η Προκατάληψη συμμετείχε ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή ή ως μεταβλητή συνδιακύμανσης (Υπόθεση/Ερώτημα 2). Αρχή στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται με κάποιες πρωταρχικές αναλύσεις που ακολουθούν.  

 

Πρωταρχικές Αναλύσεις 

Στο υποκεφάλαιο αυτό αρχή γίνεται με τις μεταβλητές ατομικών διαφορών 

της παρούσας έρευνας. Παρατίθενται τα περιγραφικά τους στατιστικά, ο έλεγχος 

βασικών προϋποθέσεων για την εκτέλεση στατιστικών αναλύσεων, συντελεστές 

απλών συσχετίσεων και ορισμένων παλινδρομήσεων. Επίσης, αναφέρονται οι 

δείκτες αξιοπιστίας όσων μεταβλητών αφορούσαν ερωτηματολόγια ή 

βαθμολόγηση από ανεξάρτητους κριτές. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες 

συγκρίσεις της επίδοσης των συμμετεχόντων στις μεταβλητές αυτές κυρίως σε 

σχέση με την Τάξη προέλευσης (Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου). 

Στη συνέχεια, ακολουθούν περιγραφικά στατιστικά για τις εξαρτημένες 

μεταβλητές της Κατανόησης Κειμένου και της Κριτικής Σκέψης. Επίσης, 

παρουσιάζεται ο έλεγχος προϋποθέσεων για την εκτέλεση στατιστικών 

αναλύσεων, συσχετιστικές αναλύσεις, καθώς και οι απαιτούμενοι δείκτες 

αξιοπιστίας.  

 

Μεταβλητές ατομικών διαφορών της έρευνας. Οι μεταβλητές ατομικών 

διαφορών με τη σειρά που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια ήταν: οι 

Επιστημολογικές Πεποιθήσεις, η Ανάγκη για Νόηση, η Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος, η Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση, η Προσλαμβανόμενη 

Προϋπάρχουσα Γνώση, η Προκατάληψη, η Λεξιλογική Ικανότητα, η Μη Λεκτική 

Νοημοσύνη και η Σχολική Επίδοση. 

 

Ερωτηματολόγιο επιστημολογικών πεποιθήσεων. Το ερωτηματολόγιο 

περιλάμβανε 28 ερωτήματα που αφορούσαν 5 διακριτές Επιστημολογικές 

Πεποιθήσεις: 1. Απλότητα της Γνώσης (7 ερωτήματα), 2. Ταχύτητα Απόκτησης της 
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Γνώσης (4 ερωτήματα), 3. Σιγουριά της Γνώσης (7 ερωτήματα), 4. Έλεγχος στην 

Απόκτηση της Γνώσης (6 ερωτήματα) και 5. Αυθεντία της Εξουσίας (4 ερωτήματα). 

Οι συμμετέχοντες τοποθετούνταν σε μία πενταβάθμια κλίμακα (1 = διαφωνώ 

απόλυτα, 5 = συμφωνώ απόλυτα) στα 28 ερωτήματα. Μετά την αντιστροφή των 

σκορ στα απαιτούμενα ερωτήματα, ελέγχθηκε η εσωτερική συνέπεια των 5 

Επιστημολογικών Πεποιθήσεων, διαδικασία που ακολουθήθηκε και σε άλλες 

έρευνες όπως αυτή των Ravindran, Greene και DeBacker (2005) και των Hardré, 

Crowson, Ly και Xie (2007). Στην έρευνα των Ravindran και άλλοι (2005) η 

εσωτερική συνέπεια των πέντε υποκλιμάκων κυμαινόταν από .54 μέχρι .78, ενώ 

στην έρευνα των Hardré και άλλοι (2007) η εσωτερική συνέπεια κυμαινόταν από 

.50 μέχρι .76. Οι τιμές αυτές συνάδουν με τις τιμές ως προς την εσωτερική 

συνέπεια που αναφέρουν οι κατασκευαστές του ερωτηματολογίου που ήταν από 

.58 μέχρι .68 (Schraw κ.ά., 2002). Παραπλήσιες τιμές εσωτερικής συνέπειας 

παρουσιάστηκαν και στην παρούσα έρευνα, στοιχείο που τις συνιστά 

ικανοποιητικές. Συγκεκριμένα, η Απλότητα της Γνώσης είχε εσωτερική αξιοπιστία 

Cronbach’s a = .53, η Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης Cronbach’s a = .61, η 

Σιγουριά της Γνώσης Cronbach’s a = .55 , ο Έλεγχος στην Απόκτηση της Γνώσης 

Cronbach’s a = .51 και η Αυθεντία της Εξουσίας Cronbach’s a = .54. 

Για κάθε μία από τις πέντε Επιστημολογικές Πεποιθήσεις, αθροίζονταν οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων και διαιρούνταν με τον αριθμό των ερωτημάτων 

που αποτελούσαν την κάθε Επιστημολογική Πεποίθηση για την εξαγωγή του σκορ 

της κάθε μίας. Περαιτέρω, εξάχθηκε και ένα συνολικό σκορ για το ερωτηματολόγιο 

με το μέσο όρο των 5 Επιστημολογικών Πεποιθήσεων. Τόσο οι 5 Επιστημολογικές 

Πεποιθήσεις όσο και το συνολικό σκορ των Επιστημολογικών Πεποιθήσεων 

ακολουθούσαν την κανονική κατανομή (λοξότητα < 1).  

Περιγραφικά στατιστικά για τις 5 Επιστημολογικές Πεποιθήσεις και το 

συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου βρίσκονται στον Πίνακα 2. Αξίζει να 

επαναληφθεί πως υψηλά σκορ συνιστούν αφελείς Επιστημολογικές Πεποιθήσεις, 

ενώ χαμηλότερα σκορ συνιστούν πιο εξελιγμένες Επιστημολογικές Πεποιθήσεις. 

Οι συντελεστές συσχέτισης του ολικού σκορ Επιστημολογικών Πεποιθήσεων με τις 

άλλες μεταβλητές της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Εμφανίστηκαν, 

γενικά, χαμηλές προς μέτριες αρνητικές συσχετίσεις.  

Στόχος ήταν στο κύριο μέρος των αναλύσεων να εξεταστεί η συνεισφορά 

στις εξαρτημένες μεταβλητές συγκεκριμένων Επιστημολογικών Πεποιθήσεων. Για 

να διαπιστωθεί ποιες συγκεκριμένες Επιστημολογικές Πεποιθήσεις θα 
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χρησιμοποιούνταν στο κύριο μέρος των αναλύσεων εκτελέστηκαν αναλύσεις 

πολλαπλών παλινδρομήσεων με προβλεπτικούς παράγοντες τις 5 

Επιστημολογικές Πεποιθήσεις και εξαρτημένες μεταβλητές τις μεταβλητές της 

Κατανόησης Κειμένου και της Κριτικής Σκέψης. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 4-7. Όσον αφορά το Κείμενο της 

«Τηλεόρασης», σε όλες τις περιπτώσεις μόνος στατιστικά σημαντικός 

προβλεπτικός παράγοντας ήταν η Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης. Στο Κείμενο 

της «Ελληνικής Γλώσσας», σε σχέση με την πρόβλεψη των Ερωτήσεων 

Κατανόησης, την Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και την 

Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, στατιστικά σημαντικοί 

προβλεπτικοί παράγοντες ήταν η Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης και η Σιγουριά 

της Γνώσης. Στην περίπτωση της πρόβλεψης της Αναγνώρισης Πλανών, μόνος 

στατιστικά σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας ήταν η Ταχύτητα Απόκτησης της 

Γνώσης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στα πλαίσια των ιεραρχικών 

παλινδρομήσεων που αναφέρονται στο κύριο μέρος των αναλύσεων 

χρησιμοποιούνταν ανάλογα με την εξαρτημένη μεταβλητή είτε το σκορ των 

συμμετεχόντων στην Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης, είτε το άθροισμα του σκορ 

στην Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης και στη Σιγουριά της Γνώσης.  

Για να διαπιστωθεί αν οι δύο Τάξεις (Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου) διέφεραν ως 

προς το συνολικό σκορ της μεταβλητής αυτής έγινε σύγκριση ανεξάρτητων 

δειγμάτων (t-test) ανάμεσα στα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 2.97, Τ.Α. = .43) 

και Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = 2.84, Τ.Α. = .38) και φάνηκε πως η διαφορά ήταν 

στατιστικά σημαντική (t (1, 270) = 2.63, p < .01), δείχνοντας πως οι μεγαλύτεροι 

μαθητές είχαν πιο εξελιγμένες Επιστημολογικές Πεποιθήσεις. Για να διαπιστωθεί 

κατά πόσο κάποιες Επιστημολογικές Πεποιθήσεις ήταν περισσότερο 

ανεπτυγμένες έναντι άλλων εκτελέστηκε ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Repeated Measures ANOVA) με ενδοατομική 

μεταβλητή τις 5 Επιστημολογικές Πεποιθήσεις. Φάνηκε πως υπήρχαν διαφορές 

ανάμεσα στις 5 Επιστημολογικές Πεποιθήσεις (F (4, 1084) = 103.90, η² = .28). Οι 

συγκρίσεις που ακολούθησαν (pairwise comparisons) με την τιμή του p να 

διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni στο .005 (.05/10) έδειξαν πως 

περισσότερο ανεπτυγμένη Επιστημολογική Πεποίθηση έναντι όλων των 

υπολοίπων ήταν η Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης (p < .001 σε όλες τις 

περιπτώσεις). Περαιτέρω, οι Επιστημολογικές Πεποιθήσεις Έλεγχος στην 

Απόκτηση της Γνώσης και Σιγουριά της Γνώσης ήταν περισσότερο ανεπτυγμένες 
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έναντι της Απλότητας της Γνώσης και της Αυθεντίας της Εξουσίας (p < .001 σε 

όλες τις περιπτώσεις). Επαναλαμβάνεται πως όλοι οι μέσοι όροι και τυπικές 

αποκλίσεις των 5 Επιστημολογικών Πεποιθήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.    

 

Ερωτηματολόγιο ανάγκης για νόηση. Στο ερωτηματολόγιο της Ανάγκης για 

Νόηση (Cacioppo κ.ά., 1984), οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν σε μια 

πενταβάθμια κλίμακα πόσο ισχύουν για αυτούς οι 18 τοποθετήσεις του τεστ (1 = 

δεν ισχύει καθόλου, 5 = ισχύει απόλυτα). Για τις 9 από τις 18 ερωτήσεις το σκορ 

αντιστράφηκε καθώς υψηλά σκορ σε αυτές δεικνύουν χαμηλή Ανάγκη για Νόηση. 

Το ερωτηματολόγιο επέδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία (Cronbach’s a = .73). Η 

παραγοντική ανάλυση κατέδειξε την εξαγωγή ενός κύριου παράγοντα (Ιδιοτιμή = 

3.32) με ποσοστό ερμηνευόμενης διακύμανσης 18.43% στον οποίο παρουσίαζαν 

ικανοποιητικές φορτίσεις οι 18 τοποθετήσεις του ερωτηματολογίου, ενώ οι 14 από 

τις 18 τοποθετήσεις παρουσίαζαν τις υψηλότερές τους φορτίσεις στον παράγοντα 

αυτό. Συγκεκριμένα 3 ερωτήματα είχαν φορτίσεις στον κύριο παράγοντα από .20 

μέχρι .28, 4 ερωτήματα είχαν φορτίσεις από .31 μέχρι .37, ενώ 11 ερωτήματα 

παρουσίασαν φορτίσεις από .40 μέχρι .59. Κάτι τέτοιο καταδεικνύει πως το 

ερωτηματολόγιο μετρά ένα ενιαίο φαινόμενο. Το σκορ των ατόμων στην Ανάγκη 

για Νόηση προέκυπτε από την άθροιση των τιμών των ατόμων στις 18 

τοποθετήσεις και ήταν κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 1). 

Σε αναλύσεις συσχέτισης, η Ανάγκη για Νόηση εμφάνισε χαμηλές προς 

μέτριες συσχετίσεις με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Οι συσχετίσεις ήταν αρνητικές, 

όπως ήταν αναμενόμενο, στην περίπτωση των Επιστημολογικών Πεποιθήσεων, 

μεταβλητή στην οποία υψηλά σκορ δεικνύουν αφελείς Επιστημολογικές 

Πεποιθήσεις. Με τις υπόλοιπες μεταβλητές εμφανίστηκαν θετικές συσχετίσεις που 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. 

Συγκρίνοντας τους μέσους όρους στη μεταβλητή αυτή  (t-test ανεξάρτητων 

δειγμάτων) ανάμεσα στα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού (ΜΟ = 58, Τ.Α. = 8.39) και Γ΄ 

Γυμνασίου (ΜΟ = 58.25, Τ.Α. = 7.98) διαπιστώθηκε πως η διαφορά δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (t (1, 266) = .25, p = .80). 

 

Ερωτηματολόγιο γνώσης σχήματος επιχειρήματος. Το ερωτηματολόγιο αυτό 

αποτελείτο από 5 μέρη. Το πρώτο μέρος εκτιμούσε τη Δηλωτική Γνώση των 

συμμετεχόντων σχετικά με το τι είναι επιχείρημα και ποιος είναι ο σκοπός του. 

Περιλάμβανε ερωτήσεις σύντομης απάντησης που ακολουθούνταν από ερωτήσεις 
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πολλαπλής επιλογής με τα ίδια ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα σύντομης 

απάντησης αφορούσε τον αριθμό των σωστών τοποθετήσεων σε σχέση με τα 

μέρη του επιχειρήματος. Κάθε σωστή τοποθέτηση (π.χ. το επιχείρημα έχει μία 

άποψη ή το επιχείρημα έχει μια δικαιολογία) λάμβανε από μία μονάδα. Το δεύτερο 

ερώτημα αφορούσε τον σκοπό του επιχειρήματος (π.χ. το επιχείρημα θέλει να 

πείσει τους άλλους) και κάθε σωστή αναφορά λάμβανε μία μονάδα. Τις 

απαντήσεις αξιολόγησαν δύο ανεξάρτητοι κριτές και η συμφωνία μεταξύ τους ήταν 

ικανοποιητική τόσο στην πρώτη ερώτηση (ποσοστό συμφωνίας 87%, Cohen’s 

Kappa = .81) όσο και στη δεύτερη (ποσοστό συμφωνίας 94%, Cohen’s Kappa = 

.85) με τις διαφορές να επιλύονται κατόπιν συνεννόησης των δύο. Το συνολικό 

σκορ του πρώτου μέρους προέκυπτε από την άθροιση του σκορ στις ερωτήσεις 

σύντομης απάντησης με το σκορ στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ήταν 

κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 1).  

Το δεύτερο μέρος αφορούσε την Αναγνώριση Επιχειρημάτων. Οι 

συμμετέχοντες έκριναν κατά πόσο οι 30 προτάσεις που τους παρουσιάζονταν 

αποτελούσαν ολοκληρωμένα επιχειρήματα (έχοντας μία τοποθέτηση που 

συνοδευόταν από ένα σχετικό με την τηλεόραση συνοδευτικό λόγο) ή όχι (ελλιπή 

επιχειρήματα με απουσία συνοδευτικής δικαιολογίας ή επιχειρήματα στα οποία ο 

συνοδευτικός λόγος δεν ήταν σχετικός με την άποψη που προωθούσε το 

επιχείρημα). Το ερωτηματολόγιο του δεύτερου μέρους επέδειξε ικανοποιητική 

αξιοπιστία (Cronbach’s a = .78) και το συνολικό σκορ που πρόκυπτε από την 

άθροιση των σωστών απαντήσεων ήταν κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 1). 

Το τρίτο μέρος αφορούσε την Κατηγοριοποίηση Επιχειρημάτων. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατηγοριοποιήσουν 24 επιχειρήματα στις 4 

τοποθετήσεις που υποστήριζαν, με 6 επιχειρήματα να υποστηρίζουν την κάθε 

τοποθέτηση. Το σκορ στο μέρος αυτό πρόκυπτε από την άθροιση των σωστών 

απαντήσεων και αρχικά κρίθηκε πως οριακά δεν ακολουθούσε την κανονική 

κατανομή (λοξότητα = -1.11). Για την ομαλοποίησή του εξαιρέθηκαν πλήρως από 

το δείγμα οι 4 συμμετέχοντες που καταλάμβαναν τις 3 κατώτερες ακραίες τιμές. 

Το τέταρτο μέρος αφορούσε τον Εντοπισμό Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εντοπίσουν έξι επιχειρήματα 

και έξι αντεπιχειρήματα σε σχέση με μια δοθείσα άποψη μέσα από λίστα με 18 

επιχειρήματα. Το σκορ προέκυπτε από την άθροιση των σωστών απαντήσεων και 

ήταν κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 1). 
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Το πέμπτο και τελευταίο μέρος αφορούσε τον Εντοπισμό Αντεπιχειρημάτων 

Αντίκρουσης. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν μέσα από 12 επιλογές, 

εκείνο το αντεπιχείρημα κάθε φορά που μπορούσε να αντικρούσει και να 

αποδυναμώσει περισσότερο έξι δοσμένα επιχειρήματα σχετικά με μια άποψη. Το 

σκορ στο μέρος αυτό προέκυπτε από την άθροιση των σωστών απαντήσεων και 

ήταν κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 1). Περιγραφικά στατιστικά για τα 5 μέρη 

του ερωτηματολογίου παρατίθενται στον Πίνακα 8, ενώ για το συνολικό σκορ στον 

Πίνακα 2. 

Η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος εμφάνισε γενικά μέτριες θετικές 

συσχετίσεις με τις υπόλοιπες μεταβλητές, με εξαίρεση τις επιστημολογικές 

πεποιθήσεις που η συσχέτιση αυτή ήταν αρνητική. Πιο συγκεκριμένα οι 

συσχετίσεις της Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος με τις εξαρτημένες μεταβλητές 

της Κατανόησης Κειμένου και της Κριτικής Σκέψης κυμάνθηκαν από r = .43 μέχρι r 

= .49 και για τα δύο κείμενα, ενώ οι συσχετίσεις της με τις υπόλοιπες μεταβλητές 

ατομικών διαφορών κυμάνθηκαν από r = .30 μέχρι r = .55 με εξαίρεση την 

Προσλαμβανόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση που η συσχέτιση αυτή ήταν 

χαμηλότερη. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει αναλυτικά τις συσχετίσεις αυτές τόσο με τις 

εξαρτημένες μεταβλητές όσο και με τις υπόλοιπες μεταβλητές ατομικών διαφορών.  

Συγκρίνοντας τους μέσους όρους στη μεταβλητή αυτή  (t-test ανεξάρτητων 

δειγμάτων) ανάμεσα στα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 52.41, Τ.Α. = 10.86) και 

Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = 51.19, Τ.Α. = 11.84), η διαφορά δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (t (1, 274) = .89, p = .37). 

 

Ερωτηματολόγιο επιδεικνυόμενης προϋπάρχουσας γνώσης. Δέκα ερωτήματα 

εκτίμησης της Επιδεικνυόμενης Προϋπάρχουσας Γνώσης αναμείχθηκαν σε καθένα 

από τα ερωτηματολόγια Ερωτήσεων Κατανόησης των δύο Κειμένων. Τα 

ερωτήματα αυτά αφορούσαν πληροφορίες σχετικές με το θέμα που δεν 

αναφέρονταν στα κείμενα και δεν αποτελούσαν συμπεράσματα.  

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν ικανοποιητική τόσο όσον αφορά 

στο Κείμενο για την «Ελληνική Γλώσσα» (Cronbach’s a = .70), όσο και ως προς το 

Κείμενο για την «Τηλεόραση» (Cronbach’s a = .73). Το σκορ προέκυπτε από την 

άθροιση των σωστών απαντήσεων και ήταν κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 

1). Περιγραφικά στατιστικά για την Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση των 

συμμετεχόντων βρίσκονται στον Πίνακα 2. Συσχετίσεις της μεταβλητής αυτής με 
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τις υπόλοιπες μεταβλητές της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και 

διαπιστώθηκε γενικά η ύπαρξη χαμηλών προς μέτριων συσχετίσεων. 

Συγκρίνοντας τους μέσους όρους στη μεταβλητή αυτή όσον αφορά στο Κείμενο 

της «Ελληνικής Γλώσσας» (t-test για ανεξάρτητα δείγματα) ανάμεσα στα παιδιά 

της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 6.95, Τ.Α. = 2.30) και Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = 7.56, Τ.Α. = 

2.22) η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (t (1, 260) = 2.20, p = .03). Στην 

περίπτωση του Κειμένου της «Τηλεόρασης» Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 7.38, Τ.Α. = 

1.98) και Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = 7.53, Τ.Α.=2.18) δε διέφεραν στατιστικά σημαντικά 

(t (1, 255) = .56, p = .58). Επίσης, συγκρίνοντας τους μέσους όρους στην 

Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση ανάμεσα στα δύο Κείμενα (t-test 

εξαρτημένων δειγμάτων) διαφάνηκε μια τάση που δεν ενέπιπτε σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας (t (244) = 1.59, p = .11) εμφάνισης υψηλότερου σκορ 

στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» (Μ.Ο = 7.45, Τ.Α. = 2.09) έναντι του Κειμένου της 

«Ελληνικής Γλώσσας» (M.O = 7.18, T.A. = 2.30). 

 

Προσλαμβανόμενη προϋπάρχουσα γνώση και προκατάληψη. Λήφθηκαν 

πληροφορίες για τις δύο αυτές μεταβλητές σε κοινό ερωτηματολόγιο. Για την 

εκτίμηση των μεταβλητών της Προσλαμβανόμενης Προϋπάρχουσας Γνώσης και 

της Προκατάληψης οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να τοποθετηθούν σε εξαβάθμια 

κλίμακα (1 μέχρι 6) για το πόσα θεωρούν ότι γνωρίζουν και για το πόσο 

συμφωνούν με τον ισχυρισμό που τους παρουσιαζόταν. Μέσα από τους μέσους 

όρους στις μεταβλητές αυτές φαίνεται μια σχετική ουδετερότητα τόσο όσον αφορά 

την Προκατάληψη όσο και σε σχέση με την Προσλαμβανόμενη Προϋπάρχουσα 

Γνώση, με τις τιμές 3 και 4 στην εξαβάθμια κλίμακα να αντιπροσωπεύουν σε όλες 

τις μετρήσεις γύρω στο 50% των συμμετεχόντων. Οι τιμές της Προκατάληψης 

επανακωδικοποιήθηκαν και οι τιμές 1, 2, 3 έγιναν -3, -2 και -1 αντίστοιχα και 

έδειχναν διαφωνία με τον ισχυρισμό που παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες. Οι 

τιμές 4, 5, 6 έγιναν 1, 2, 3 αντίστοιχα και δείχνουν συμφωνία με τον ισχυρισμό που 

παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες. Περιγραφικά στατιστικά για τις πιο πάνω 

μεταβλητές παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 4.49, Τ.Α. = .99) θεωρούσαν πως 

ήξεραν περισσότερα για τον ισχυρισμό που τους παρουσιαζόταν σχετικά με το 

Κείμενο της «Τηλεόρασης» έναντι των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = 3.97, 

Τ.Α.= 1.01) όπως διαπιστώθηκε με σύγκριση μέσων όρων (t-test) για ανεξάρτητα 

δείγματα (t (1, 271.95) = 4.29, p < .01). Αντίθετα, τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο 
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= 4.24, Τ.Α. = 1.20) πίστευαν πως γνώριζαν περισσότερα για τον ισχυρισμό σε 

σχέση με το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» από τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού 

(Μ.Ο = 3.86, Τ.Α. = 1.15, t (1, 273) = 2.71, p < .01). Επίσης, συγκρίνοντας τους 

μέσους όρους στην Προσλαμβανόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση ανάμεσα στα δύο 

Κείμενα (t-test εξαρτημένων δειγμάτων) διαφάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

(t (273) = 2.35, p = .02) ανάμεσα στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» (Μ.Ο = 4.24, Τ.Α. 

= 1.02) και το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» (M.O = 4.05, T.A. = 1.17).  

Ως προς τις μετρήσεις της Προκατάληψης, τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 

.64, Τ.Α. = 1.70) συμφωνούσαν περισσότερο με τον ισχυρισμό που τους 

παρουσιαζόταν στο τεστ Προκατάληψης σχετικά με το Κείμενο της «Ελληνικής 

Γλώσσας» (t (1, 266.25) = 2.72, p < .01) σε σχέση με τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου 

(Μ.Ο = .02, Τ.Α. = 2.08). Αντίθετα, σχετικά με το Κείμενο της «Τηλεόρασης» οι 

μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = .75, Τ.Α. = 1.59) συμφωνούσαν περισσότερο (t 

(1, 272) = 2.38, p = .02) με τον ισχυρισμό που τους παρουσιαζόταν στο τεστ 

Προκατάληψης σε σχέση με τους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = .28, Τ.Α. = 

1.66). 

 Η Προσλαμβανόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση εμφάνισε κάποιες αδύναμες 

συσχετίσεις με ορισμένες από τις άλλες μεταβλητές της έρευνας οι οποίες 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3. Οι συντελεστές συσχετίσεων της 

Προκατάληψης με τις εξαρτημένες μεταβλητές παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 και 

περαιτέρω αναφορά γίνεται στο κύριο μέρος των αναλύσεων (σελ. 68-70). 

   

Λεξιλογική ικανότητα. Η Λεξιλογική Ικανότητα εκτιμήθηκε μέσω του τεστ 

λεξιλογίου Mill Hill του Raven (1944) το οποίο έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά 

(Spanoudis & Pahiti, 2012). Οι συμμετέχοντες καλούνταν να επιλέξουν το σωστό 

συνώνυμο 43 λέξεων μέσα από λίστα έξι εναλλακτικών επιλογών κάθε φορά. Η 

αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ήταν υψηλή (Cronbach’s a = .85). Το σκορ 

προέκυπτε από το άθροισμα των σωστών απαντήσεων στα 43 ερωτήματα και 

ήταν κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 1). 

Περιγραφικά στατιστικά της Λεξιλογικής Ικανότητας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2. Οι συντελεστές συσχετίσεων με τις άλλες μεταβλητές παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3 όπου φαίνεται πως εμφανίστηκαν γενικά χαμηλές προς μέτριες 

συσχετίσεις.  

Συγκρίνοντας τους μέσους όρους επίδοσης στη μεταβλητή αυτή (t-test 

ανεξάρτητων δειγμάτων) ανάμεσα στα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 20.96, 
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Τ.Α. = 5.57) και Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = 24.14, Τ.Α. = 7.89) φάνηκε πως η διαφορά 

ήταν στατιστικά σημαντική (t (1, 250.40) = 3.85, p < .01) δείχνοντας πως τα παιδιά 

της Γ΄ Γυμνασίου υπερτερούσαν. 

 

Μη λεκτική νοημοσύνη. Η Μη Λεκτική Νοημοσύνη εκτιμήθηκε μέσω της 

καινούριας έκδοσης των απλών προοδευτικών μητρών του Raven του 1998 

(Raven’s Standard Progressive Matrices Plus). Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν τα 

μέρη Α, Γ και Ε, συνολικά δηλαδή 35 είδη προοδευτικών μητρών με αυξανόμενη 

δυσκολία, ενώ προηγείτο ένα σχετικό παράδειγμα. Λόγω του ότι το τεστ ήταν 

χρονομετρούμενο (διάρκεια 20 λεπτά) και τα ερωτήματα του τεστ είχαν 

αυξανόμενη δυσκολία, για τον υπολογισμό της αξιοπιστίας ελέγχθηκε η αξιοπιστία 

ανάμεσα στα μονά και ζυγά ερωτήματα του τεστ και κρίθηκε ικανοποιητική 

(Spearman-Brown Coefficient = .75). To σκορ που προέκυπτε από την άθροιση 

των σωστών απαντήσεων ήταν κανονικά κατανεμημένο (λοξότητα < 1).  

Περιγραφικά στατιστικά της Μη Λεκτικής Νοημοσύνης παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2 και οι συσχετίσεις της με τις υπόλοιπες μεταβλητές της παρούσας 

έρευνας στον Πίνακα 3. Εμφανίστηκαν γενικά χαμηλές συσχετίσεις με τις 

υπόλοιπες μεταβλητές. 

Συγκρίνοντας τους μέσους όρους επίδοσης στη μεταβλητή αυτή (t-test 

ανεξάρτητων δειγμάτων) ανάμεσα στα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού (Μ.Ο = 18.11, 

Τ.Α. = 3.37) και Γ΄ Γυμνασίου (Μ.Ο = 18.76, Τ.Α. = 3.23) η διαφορά δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική αλλά εμφανίστηκε τάση προς αυτή την κατεύθυνση (t (1, 

269) = 1.64, p = .10). 

 

Σχολική επίδοση. Λήφθηκαν πληροφορίες από τα σχολεία για την Επίδοση στα 

Ελληνικά και για τον Γενικό Βαθμό των παιδιών. Δεν κατέστη δυνατόν όμως να 

ληφθούν πληροφορίες για το σύνολο των συμμετεχόντων λόγω επιφυλάξεων από 

πλευράς μερικών σχολείων. Συγκεκριμένα, δε λήφθηκε καμία πληροφορία για τη 

Σχολική Επίδοση 3 τάξεων Δημοτικού, ενώ στην περίπτωση 3 τάξεων Γυμνασίου 

λήφθηκαν πληροφορίες μόνο για την Επίδοση στα Ελληνικά και όχι για τον Γενικό 

Βαθμό. Όσον αφορά στις επιδόσεις των μαθητών του Δημοτικού, η Επίδοση στα 

Ελληνικά σχεδόν ταυτιζόταν με τον Γενικό Βαθμό που έδιναν οι εκπαιδευτικοί των 

παιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, σε συνδυασμό και με τη φύση των 

έργων στις εξαρτημένες μεταβλητές, λήφθηκε η απόφαση χρησιμοποίησης μόνο 
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της Επίδοσης στα Ελληνικά στις αναλύσεις. Η μεταβλητή της Επίδοσης στα 

Ελληνικά ακολουθούσε την κανονική κατανομή (λοξότητα < 1).  

 Περιγραφικά στατιστικά της Επίδοσης στα Ελληνικά παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2 και οι συντελεστές συσχέτισης με τις άλλες μεταβλητές στον Πίνακα 3. 

Εμφανίστηκαν, γενικά, μέτριες συσχετίσεις της μεταβλητής αυτής με τις υπόλοιπες 

μεταβλητές της έρευνας. 

 

Εξαρτημένες μεταβλητές. Οι εξαρτημένες μεταβλητές αφορούσαν την Κατανόηση 

δύο Επιχειρηματολογικών Κειμένων και την Κριτική Σκέψη των αναγνωστών. Η 

εκτίμηση της Κατανόησης έγινε με δύο μετρήσεις, με το έργο Ερωτήσεων 

Κατανόησης και με το έργο Ταξινόμησης των Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων των Κειμένων. Από την άλλη, η Κριτική Σκέψη εκτιμήθηκε μέσω 

του έργου Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων των Κειμένων 

και μέσω του έργου Αναγνώρισης Πλανών που ακολουθείτο με Επεξήγηση των 

Πλανών αυτών.   

 

Ερωτηματολόγιο κατανόησης κειμένου – Ερωτήσεις κατανόησης. Οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν κατά πόσο προτάσεις που τους 

παρουσιάζονταν ήταν σωστές ή λάθος. Στο καθένα ερωτηματολόγιο υπήρχαν 

δέκα Πληροφοριακές Ερωτήσεις και δέκα Συμπερασματικές Ερωτήσεις. Η 

αξιοπιστία των 2 σετ ερωτήσεων ήταν ικανοποιητική τόσο για το Κείμενο για την 

«Ελληνική Γλώσσα» (KR20 = .70 και .71 αντίστοιχα), όσο και για το Κείμενο για 

την «Τηλεόραση» (KR20 = .73 και .72 αντίστοιχα).  

Τόσο τα επιμέρους σκορ σε κάθε είδος ερωτήσεων, όσο και το συνολικό 

σκορ των Ερωτήσεων Κατανόησης ήταν κανονικά κατανεμημένα (λοξότητα < 1). 

Στο κύριο μέρος των αναλύσεων χρησιμοποιήθηκε το συνολικό σκορ των 

συμμετεχόντων στις Ερωτήσεις Κατανόησης που προέκυπτε από την άθροιση των 

σκορ στις Πληροφοριακές και Συμπερασματικές Ερωτήσεις. Τα σκορ στα δύο είδη 

ερωτήσεων παρουσίαζαν ικανοποιητικές συσχετίσεις μεταξύ τους τόσο στο 

Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» (r (262) = .42, p < .01) όσο και στο Κείμενο της 

«Τηλεόρασης» (r (261) = .61, p < .01). Επίσης, συγκρίνοντας τους μέσους όρους 

στο συνολικό σκορ Ερωτήσεων Κατανόησης ανάμεσα στα δύο Κείμενα (t-test 

εξαρτημένων δειγμάτων) διαφάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t (248) = 3.41, 

p < .001) με υψηλότερο σκορ στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» (Μ.Ο = 15.07, Τ.Α. = 

4.02) έναντι του Κειμένου της «Ελληνικής Γλώσσας» (M.O = 14.07, T.A. = 3.90). 
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Περιγραφικά στατιστικά περιλαμβάνονται στον Πίνακα 10 και συσχετίσεις 

του ολικού σκορ Ερωτήσεων Κατανόησης με τις υπόλοιπες μεταβλητές στον 

Πίνακα 3 και φαίνεται γενικά η ύπαρξη μέτριων συσχετίσεων.  

 

Έργο κατανόησης κειμένου - Ταξινόμηση επιχειρημάτων και 

αντεπιχειρημάτων. Στο έργο αυτό δίνονταν στους συμμετέχοντες οι δύο 

τοποθετήσεις που παρουσιάστηκαν σε κάθε Κείμενο και μια λίστα με τα 

επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα του Κειμένου ανακατεμένα με 8 ουδέτερες 

προτάσεις του Κειμένου. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να ταξινομήσουν μόνο τις 

προτάσεις που αποτελούσαν σχετικά με το θέμα επιχειρήματα ή αντεπιχειρήματα 

στις δύο τοποθετήσεις ανάλογα με την τοποθέτηση που προωθούσε το καθένα.  

Το έργο σε σχέση με το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» αφορούσε την 

ταξινόμηση 8 επιχειρημάτων και 8 αντεπιχειρημάτων μέσα από σύνολο 24 

δηλώσεων. Στην περίπτωση του Κειμένου της «Τηλεόρασης» οι συμμετέχοντες 

καλούνταν να ταξινομήσουν τα 10 επιχειρήματα και 10 αντεπιχειρήματα μέσα από 

σύνολο 28 δηλώσεων. Το σκορ των συμμετεχόντων προέκυπτε από την άθροιση 

των σωστών απαντήσεων και εξαγόταν ένα συνολικό σκορ Ταξινόμησης 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, ένα σκορ Ταξινόμησης Επιχειρημάτων και ένα 

σκορ Ταξινόμησης Αντεπιχειρημάτων. Για να είναι συγκρίσιμα τα σκορ στην 

Ταξινόμηση Επιχειρημάτων και στην Ταξινόμηση Αντεπιχειρημάτων ανάμεσα στα 

δύο κείμενα το άθροισμα των σωστών απαντήσεων για τον κάθε συμμετέχοντα 

διαιρούνταν με το 8 στο Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» και με το 10 στο 

Κείμενο της «Τηλεόρασης», ενώ το συνολικό σκορ Ταξινόμησης 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων προέκυπτε από την άθροιση των δύο 

προαναφερόμενων επιμέρους σκορ. Τα σκορ που προέκυψαν ακολουθούσαν την 

κανονική κατανομή (λοξότητα < 1). Εμφανίστηκαν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ της 

Ταξινόμησης Επιχειρημάτων και της Ταξινόμησης Αντεπιχειρημάτων για το 

Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» και για το Κείμενο της «Τηλεόρασης» (r (259) = 

.71, p < .01 και r (258) = .78, p < .01 αντίστοιχα).  

Περιγραφικά στατιστικά βρίσκονται στον Πίνακα 10, συσχετίσεις του ολικού 

σκορ Ταξινόμησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με τις υπόλοιπες μεταβλητές 

στον Πίνακα 3, ενώ στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των επιμέρους 

σκορ της Ταξινόμησης Επιχειρημάτων και της Ταξινόμησης Αντεπιχειρημάτων με 

την Προκατάληψη και τα επιμέρους σκορ των εξαρτημένων μεταβλητών της 

Κριτικής Σκέψης. 
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Έργα κριτικής σκέψης - Αξιολόγηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων, 

αναγνώριση Πλανών και επεξήγησή τους. Τόσο στο ερωτηματολόγιο της 

Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων όσο και στο ερωτηματολόγιο 

Αναγνώρισης Πλανών παρουσιάζονταν στους συμμετέχοντες τα επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα των 2 Κειμένων. Υπήρχαν 8 Επιχειρήματα και 8 Αντεπιχειρήματα 

στο Κείμενο με θέμα την «Ελληνική Γλώσσα», 10 Επιχειρήματα και 10 

Αντεπιχειρήματα στο Κείμενο με θέμα την «Τηλεόραση». Πιο συγκεκριμένα στο 

Κείμενο με θέμα την «Ελληνική Γλώσσα» υπήρχαν 4 επιχειρήματα υψηλής 

ποιότητας (απαλλαγμένα από κάποια Πλάνη) και 4 αντεπιχειρήματα υψηλής 

ποιότητας. Στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» υπήρχαν 6 Επιχειρήματα υψηλής 

ποιότητας και 6 Αντεπιχειρήματα υψηλής ποιότητας. Σε κάθε Κείμενο υπήρχαν 2 

επιχειρήματα και 2 αντεπιχειρήματα που περιείχαν την Πλάνη της Προσφυγής 

στην Πλειοψηφία. Επίσης, σε κάθε Κείμενο υπήρχαν 2 επιχειρήματα και 2 

αντεπιχειρήματα που περιείχαν την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας.  

Στο ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να αξιολογήσουν σε εξαβάθμια κλίμακα πόσο ποιοτικό 

θεωρούν το κάθε επιχείρημα/αντεπιχείρημα. Ως προς την Αξιολόγηση των 

Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας του Κειμένου της 

«Ελληνικής Γλώσσας» υπήρχε ικανοποιητική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

(Cronbach’s a = .72 και .74 αντίστοιχα), ενώ το ίδιο παρατηρήθηκε και για το 

Κείμενο της «Τηλεόρασης» (Cronbach’s a = .74 και .71 αντίστοιχα). Ικανοποιητική 

ήταν και η αξιοπιστία της Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων και των 

Αντεπιχειρημάτων που περιείχαν την Πλάνη της Προσφυγής στην Πλειοψηφία 

τόσο για το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» (Cronbach’s a = .73 και .71 

αντίστοιχα) όσο και για το Κείμενο της «Τηλεόρασης» (Cronbach’s a = .73 και .72 

αντίστοιχα). Τέλος, η Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων και των Αντεπιχειρημάτων 

που περιείχαν την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας επέδειξε ικανοποιητική 

αξιοπιστία τόσο για το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» (Cronbach’s a = .74 και 

.73 αντίστοιχα) όσο και για το Κείμενο της «Τηλεόρασης» (Cronbach’s a = .74 και 

.71 αντίστοιχα). 

Για το καθένα από τα δύο Κείμενα προέκυψαν συνολικά 9 σκορ. Το 

συνολικό σκορ Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων εκτιμούσε τη 

γενική επίδοση στο έργο, ενώ τα επιμέρους σκορ στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων 

και στην Αξιολόγηση Αντεπιχειρημάτων εξυπηρετούσαν τη διερεύνηση του ρόλου 

της Προκατάληψης (Υπόθεση Ερώτημα 2). Από την άλλη, τα άλλα 6 σκορ 
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αφορούσαν την Αξιολόγηση Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων Υψηλής 

Ποιότητας (2 σκορ), την Αξιολόγηση Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων με την 

Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία (2 σκορ) και την Αξιολόγηση των 

Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω 

Άγνοιας (2 σκορ). Τα 6 αυτά σκορ εξυπηρετούσαν την εις βάθος ανάλυση της 

επίδοσης στο έργο αυτό μέσω των αναλύσεων συνδιακύμανσης 

επαναλαμβανομένων μετρήσεων (Υπόθεση/Ερώτημα 4). Πιο κάτω περιγράφεται η 

διαδικασία υπολογισμού των σκορ αυτών.    

Εξαγόταν για κάθε συμμετέχοντα ο μέσος όρος του σκορ Αξιολόγησης των 

Επιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας, του σκορ Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων 

που περιείχαν την Πλάνη της Προσφυγής στην Πλειοψηφία και του σκορ 

Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων που περιείχαν την Πλάνη του Επιχειρήματος 

Λόγω Άγνοιας. Στη συνέχεια οι τιμές στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων με κάποια 

Πλάνη αντιστράφηκαν ώστε υψηλές τιμές να δεικνύουν σωστή Αξιολόγηση, 

προστέθηκαν με τις τιμές στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας και 

εξάχθηκε ο μέσος όρος που αντιπροσώπευε το συνολικό σκορ Αξιολόγησης των 

Επιχειρημάτων. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε όσον αφορά τα σκορ στην 

Αξιολόγηση των Αντεπιχειρημάτων και προέκυψαν αντίστοιχα ένα σκορ 

Αξιολόγησης Αντεπιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας, ένα σκορ Αξιολόγησης 

Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία, ένα σκορ 

Αξιολόγησης Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας 

και ένα συνολικό σκορ Αξιολόγησης Αντεπιχειρημάτων. Τέλος, το συνολικό σκορ 

Αξιολόγησης Επιχειρημάτων και το συνολικό σκορ Αξιολόγησης Αντεπιχειρημάτων 

προστέθηκαν και διαιρέθηκαν με το 2 για την εξαγωγή του συνολικού σκορ 

Αξιολόγησης. Όλα τα σκορ ήταν κανονικά κατανεμημένα (λοξότητα < 1).  

Περιγραφικά στατιστικά για το συνολικό σκορ Αξιολόγησης Επιχειρημάτων, 

το συνολικό σκορ Αξιολόγησης Αντεπιχειρημάτων και το συνολικό σκορ 

Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων που αφορούν το Κείμενο για την 

«Ελληνική Γλώσσα» περιλαμβάνονται στον Πίνακα 11 και σε σχέση με το Κείμενο 

για την «Τηλεόραση» περιλαμβάνονται στον πίνακα 12. Συντελεστές συσχέτισης 

του συνολικού σκορ Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, ενώ στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις 

των επιμέρους σκορ της Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων και της Αξιολόγησης 

των Αντεπιχειρημάτων με την Προκατάληψη και τα επιμέρους σκορ άλλων 

εξαρτημένων μεταβλητών. Συγκρίνοντας τους μέσους όρους στο συνολικό σκορ 
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Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων ανάμεσα στα δύο Κείμενα (t-test 

εξαρτημένων δειγμάτων) διαφάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t (223) = 4.95, 

p < .001) με υψηλότερο σκορ στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» (Μ.Ο = 4.09, Τ.Α. = 

.57) έναντι του Κειμένου της «Ελληνικής Γλώσσας» (M.O = 3.89, T.A. = .58). 

Όσον αφορά τη μέτρηση της Αναγνώρισης Πλανών, οι συμμετέχοντες 

καλούνταν να επιλέξουν ποια εκ των επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων 

παρουσίαζαν κάποιο πρόβλημα σχετικά με την ποιότητά τους. Για την εξαγωγή 

των σκορ των συμμετεχόντων λαμβανόταν υπόψη ο αριθμός των σωστών και 

λανθασμένων απαντήσεων και πιο συγκεκριμένα ο αριθμός των λανθασμένων 

απαντήσεων αφαιρείτο από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων (π.χ. 

Schmalhofer & Glavanov, 1986). Για κάθε συμμετέχοντα υπολογίζονταν συνολικά 

7 σκορ. Εξαγόταν ένα σκορ Αναγνώρισης της Πλάνης Προσφυγής στην 

Πλειοψηφία στα Επιχειρήματα και ένα σκορ Αναγνώρισης της Πλάνης του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Αντεπιχειρήματα. Αντίστοιχα, εξαγόταν ένα 

σκορ Αναγνώρισης της Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα Αντεπιχειρήματα 

και ένα σκορ Αναγνώρισης της Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα 

Αντεπιχειρήματα. Από την άθροιση των 4 αυτών σκορ (Αναγνώριση Πλάνης 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα Επιχειρήματα, Αναγνώριση Πλάνης του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Επιχειρήματα, Αναγνώριση Πλάνης Προσφυγής 

στην Πλειοψηφία στα Αντεπιχειρήματα, Αναγνώριση Πλάνης του Επιχειρήματος 

Λόγω Άγνοιας στα Αντεπιχειρήματα) προέκυπτε το συνολικό σκορ Αναγνώρισης 

Πλανών. Περαιτέρω, από την άθροιση του σκορ Αναγνώρισης της Πλάνης 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα Επιχειρήματα και του σκορ της Αναγνώρισης 

της Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Επιχειρήματα προέκυπτε το 

ολικό σκορ Αναγνώρισης Πλανών στα Επιχειρήματα. Αντίστοιχα, από την άθροιση 

του σκορ Αναγνώρισης της Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα 

Αντεπιχειρήματα και του σκορ της Αναγνώρισης της Πλάνης του Επιχειρήματος 

Λόγω Άγνοιας στα Αντεπιχειρήματα προέκυπτε το ολικό σκορ Αναγνώρισης 

Πλανών στα Αντεπιχειρήματα. Τα σκορ στις μεταβλητές αυτές ήταν κανονικά 

κατανεμημένα (λοξότητα < 1).    

Περιγραφικά στατιστικά περιλαμβάνονται στους Πίνακες 11 (Κείμενο 

«Ελληνικής Γλώσσας) και 12 (Κείμενο «Τηλεόρασης»). Συντελεστές συσχέτισης 

του συνολικού σκορ Αναγνώρισης Πλανών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και 

στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των επιμέρους σκορ της 

Αναγνώρισης Πλανών στα Επιχειρήματα και στα Αντεπιχειρήματα με την 
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Προκατάληψη και τα επιμέρους σκορ άλλων εξαρτημένων μεταβλητών. Η 

Αναγνώριση των δύο ειδών Πλανών παρουσίαζε μέτρια προς υψηλή συσχέτιση 

και στα δύο κείμενα πράγμα που δείχνει πως τα άτομα που εντοπίζουν τη μία 

Πλάνη έτειναν να εντοπίζουν και την άλλη. Συγκεκριμένα, στο Κείμενο της 

«Τηλεόρασης» εμφανίστηκε συσχέτιση r (242) = .68, p < .01 και στο Κείμενο της 

«Ελληνικής Γλώσσας» συσχέτιση r (258) = .46, p < .01. Επίσης, συγκρίνοντας 

τους μέσους όρους στο συνολικό σκορ Αναγνώρισης Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων ανάμεσα στα δύο Κείμενα (t-test εξαρτημένων δειγμάτων) 

διαφάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (t (232) = 2.81, p < .01) με υψηλότερο 

σκορ στο Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» (Μ.Ο = 2.58, Τ.Α. = 2.70) έναντι του 

Κειμένου της «Τηλεόρασης» (M.O = 2.04, T.A. = 3.51). 

Οι συμμετέχοντες καλούνταν επίσης να δώσουν Επεξήγηση για τις επιλογές 

τους στο έργο Αναγνώρισης Πλανών. Για την εκτίμηση του κατά πόσο έπρεπε να 

θεωρηθεί μια Επεξήγηση ως ικανοποιητική ή όχι οι απαντήσεις των μαθητών 

αξιολογήθηκαν από δύο ανεξάρτητους κριτές με τη συμφωνία των δύο να είναι 

υψηλή τόσο για την Επεξήγηση της Πλάνης της Προσφυγής στην Πλειοψηφία 

(ποσοστό συμφωνίας 90%, Cohen’s Kappa = .86) όσο και για την Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (ποσοστό συμφωνίας 88%, Cohen’s Kappa = .84) 

με τις όποιες διαφορές προέκυπταν να επιλύονται κατόπιν συνεννόησης των δύο. 

Σχετικά παραδείγματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. Η πιο πάνω μεταβλητή 

είναι διακριτή μεταβλητή γι’ αυτό και εκτελέστηκαν απαραμετρικές στατιστικές 

αναλύσεις γι’ αυτήν. Οι πρωταρχικές που αφορούσαν τις συσχετίσεις με τις 

εξαρτημένες μεταβλητές και μεταβλητές ατομικών διαφορών της έρευνας 

υπολογίστηκαν με βάση το δείκτη Spearman και παρατίθενται στον Πίνακα 3. 

Γενικά, τόσο η μεταβλητή της Επεξήγησης Πλανών όσο και οι άλλες μεταβλητές 

της Κριτικής Σκέψης παρουσίασαν μέτριες συσχετίσεις με τις μεταβλητές της 

Κατανόησης Κειμένου και τις μεταβλητές ατομικών διαφορών της έρευνας.   

 

Κύριο Μέρος Αναλύσεων 

 Τα αποτελέσματα που ακολουθούν έχουν ως στόχο να δοθεί απάντηση στα 

ερωτήματα και υποθέσεις της έρευνας και η παράθεσή τους ακολουθεί τη σειρά 

των ερωτήσεων/υποθέσεων που έχουν τεθεί. Για διευκόλυνση του αναγνώστη 

αναφορά στο περιεχόμενο των ερωτήσεων/υποθέσεων γίνεται πριν την παράθεση 

των σχετικών αποτελεσμάτων. 
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 Η συμβολή των μεταβλητών ατομικών διαφορών (Υπόθεση/ερώτημα 

1). Πρώτιστος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός των μεταβλητών 

ατομικών διαφορών που συνεισέφεραν στην πρόβλεψη της επίδοσης στις 

εξαρτημένες μεταβλητές και η διαπίστωση των σημαντικότερων προβλεπτικών 

παραγόντων. 

Για να δοθεί απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα εκτελέστηκαν ιεραρχικές 

παλινδρομήσεις με τις μεταβλητές ατομικών διαφορών ως προβλεπτικούς 

παράγοντες και τις μεταβλητές της Κατανόησης Κειμένου και της Κριτικής Σκέψης 

ως εξαρτημένες μεταβλητές. Όσον αφορά τις προβλεπτικές μεταβλητές, αυτές 

τοποθετούνταν στην ανάλυση σε δύο βήματα με το πρώτο βήμα να αφορά 

παράγοντες γενικών ικανοτήτων και το δεύτερο βήμα να αφορά παράγοντες 

ατομικών διαφορών που είναι πιο εξειδικευμένοι σε σχέση με τα έργα των 

εξαρτημένων μεταβλητών. Στο πρώτο βήμα τοποθετούνταν η Επίδοση στα 

Ελληνικά, η Μη Λεκτική Νοημοσύνη, η Λεξιλογική Ικανότητα και η Ανάγκη για 

Νόηση. Στο δεύτερο βήμα τοποθετούνταν οι Επιστημολογικές Πεποιθήσεις, η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, η Προσλαμβανόμενη και Επιδεικνυόμενη 

Προϋπάρχουσα Γνώση. Στη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής εισάγονταν 

διαδοχικά οι 2 μεταβλητές της Κατανόησης (Ερωτήσεις Κατανόησης, Ταξινόμηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων) και 2 μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης 

(Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, Αναγνώριση Πλανών). 

Εκτελέστηκαν, δηλαδή, συνολικά 4 αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόμησης για κάθε 

Κείμενο και συνολικά 8 αναλύσεις για τα δύο Κείμενα μαζί (Πίνακες 14-17). 

Σε όλες τις περιπτώσεις η εισαγωγή των μεταβλητών στο δεύτερο βήμα 

οδηγούσε σε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού ερμηνευόμενης 

διακύμανσης. Εξετάζοντας την προβλεπτική ικανότητα των μεταβλητών στο 

δεύτερο βήμα των ιεραρχικών παλινδρομήσεων, διαπιστώθηκε ότι στατιστικά 

σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας για όλες τις μετρήσεις των εξαρτημένων 

μεταβλητών και για τα δύο Ερευνητικά Κείμενα ήταν η Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος, ενώ, ανάλογα με την εξαρτημένη μεταβλητή και το Κείμενο, 

εμφανίστηκαν και κάποιοι άλλοι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες. 

Στη συνέχεια, αναφέρονται οι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες στο 

δεύτερο βήμα των ιεραρχικών παλινδρομήσεων ανά εξαρτημένη μεταβλητή. Η 

σειρά αναφοράς των προβλεπτικών παραγόντων δεικνύει τη φθίνουσα σειρά 

προβλεπτικής ικανότητάς τους. Όλοι οι προβλεπτικοί παράγοντες που 

αναφέρονται πιο κάτω έχουν θετικό πρόσημο και σε όλες τις περιπτώσεις η 
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εισαγωγή των μεταβλητών στο δεύτερο βήμα οδηγούσε σε στατιστικά σημαντική 

αύξηση της ερμηνευόμενης διακύμανσης.  

Όσον αφορά στην πρώτη μέτρηση της Κατανόησης Κειμένου, τις 

Ερωτήσεις Κατανόησης, στο Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας», προβλεπτικοί 

παράγοντες ήταν η Επίδοση στα Ελληνικά, η Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα 

Γνώση και η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος. Οι αντίστοιχοι προβλεπτικοί 

παράγοντες στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» ήταν η Επιδεικνυόμενη 

Προϋπάρχουσα Γνώση, η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος και η Ανάγκη για 

Νόηση (Πίνακας 14). 

Για τη δεύτερη μέτρηση της Κατανόησης Κειμένου, την Ταξινόμηση των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, εμφανίστηκαν ως προβλεπτικοί παράγοντες 

στο Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, η 

Ανάγκη για Νόηση και η Επίδοση στα Ελληνικά. Στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» 

προβλεπτικοί παράγοντες ήταν η Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση και η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος (Πίνακας 15). 

Αναφορικά με την εξαρτημένη μεταβλητή της Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων, προβλεπτικοί παράγοντες αναδείχτηκαν και στα δύο Κείμενα η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος και η Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση. 

Στο Κείμενο της «Τηλεόρασης» στατιστικά σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας 

ήταν και η Ανάγκη για Νόηση (Πίνακας 16).  

Τέλος, τα αποτελέσματα σε σχέση με την Αναγνώριση Πλανών κατέδειξαν 

στην περίπτωση του Κειμένου της «Ελληνικής Γλώσσας» τη Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος και την Επίδοση στα Ελληνικά ως προβλεπτικούς παράγοντες και 

στην περίπτωση του Κειμένου της «Τηλεόρασης» μόνο τη Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος ως στατιστικά σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα (Πίνακας 17).    

Παρατηρώντας τη μεγάλη προβλεπτική συνεισφορά της Γνώσης Σχήματος 

Επιχειρήματος τόσο στην Κατανόηση Κειμένου όσο και στην Κριτική Σκέψη 

αποφασίστηκε η περαιτέρω διερεύνηση σε σχέση με τη μεταβλητή αυτή. Θέλοντας 

να διαπιστωθεί η προβλεπτική ικανότητα άλλων μεταβλητών ατομικών διαφορών 

στη μεταβλητή αυτή εκτελέστηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή τη Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος. Προβλεπτικοί 

παράγοντες ορίστηκαν η Επίδοση στα Ελληνικά, η Μη Λεκτική Νοημοσύνη, η 

Λεξιλογική Ικανότητα, η Ανάγκη για Νόηση και οι Επιστημολογική Πεποίθηση 

Ταχύτητα Απόκτησης της Γνώσης. Όλες οι πιο πάνω μεταβλητές διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες εκτός από την Ανάγκη για Νόηση. 
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Σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας ήταν η Επίδοση στα Ελληνικά και 

ακολουθούσε η Λεξιλογική Ικανότητα, ενώ χαμηλότερη συνεισφορά είχαν η Μη 

Λεκτική Νοημοσύνη και οι Επιστημολογικές Πεποιθήσεις. Στην περίπτωση των 

Επιστημολογικών Πεποιθήσεων το πρόσημο της προβλεπτικής ικανότητας ήταν 

αρνητικό (υψηλό σκορ Επιστημολογικών Πεποιθήσεων δεικνύει αφελείς 

Επιστημολογικές Πεποιθήσεις). Τα αποτελέσματα σε σχέση με την πρόβλεψη της 

Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 18. 

Περαιτέρω εκτελέστηκε ανάλυση της συνδιακύμανσης (ANCOVA) για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ΣΤ΄ 

Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου ως προς τη Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος που 

ορίστηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή, ορίζοντας επιπρόσθετα στην ανάλυση ως 

μεταβλητές συνδιακύμανσης την Επίδοση στα Ελληνικά, τη Μη Λεκτική 

Νοημοσύνη, τη Λεξιλογική Ικανότητα και τις Επιστημολογικές Πεποιθήσεις. Οι 

μεταβλητές αυτές είχαν εντοπιστεί ως προβλεπτικοί παράγοντες της Γνώσης 

Σχήματος Επιχειρήματος στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης που 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Στην ανάλυση εισήχθησαν 

επίσης και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Τάξης και των τεσσάρων 

μεταβλητών συνδιακύμανσης. Δεν εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική επίδραση 

της Τάξης (F (1, 233) = .34, p = .34, η² = .00). Επίσης, όλες οι αλληλεπιδράσεις 

που εξετάστηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (p > .05). 

 

Ο ρόλος της προκατάληψης (Υπόθεση/ερώτημα 2). Ακολούθως διερευνήθηκε 

ο ρόλος της Προκατάληψης σε σχέση με τις εξαρτημένες μεταβλητές της 

παρούσας έρευνας και κυρίως σε σχέση με την Κριτική Σκέψη. Η Προκατάληψη 

παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι με βάση τη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Maier & 

Richter, 2013; Klazcynski κ.ά., 1997) τυχόν γραμμικές σχέσεις της με τις 

εξαρτημένες μεταβλητές της Κατανόησης (Ταξινόμηση Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων) και της Κριτικής Σκέψης (Αξιολόγηση Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων, Αναγνώριση Πλανών στα Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα) 

αναμενόταν να παρουσιαστούν σε σχέση με τα επί μέρους σκορ αυτών των 

εξαρτημένων μεταβλητών και όχι σε σχέση με το συνολικό σκορ στις μεταβλητές 

αυτές. 

 Για τον πιο πάνω λόγο, για τη διερεύνηση του ρόλου της Προκατάληψης 

διενεργήθηκε αρχικά συσχετιστική ανάλυση που περιλάμβανε την Προκατάληψη, 

τα δύο σκορ Ταξινόμησης (Ταξινόμηση Επιχειρημάτων και Ταξινόμηση 
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Αντεπιχειρημάτων), τα δύο σκορ Αξιολόγησης (Αξιολόγηση Επιχειρημάτων και 

Αξιολόγηση Αντεπιχειρημάτων) και τα δύο σκορ Αναγνώρισης Πλανών 

(Αναγνώριση Πλανών στα Επιχειρήματα και Αναγνώριση Πλανών στα 

Αντεπιχειρήματα). Αναμενόταν η Προκατάληψη να παρουσιάζει θετική συσχέτιση 

με την Ταξινόμηση και Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων ή Αντεπιχειρημάτων που 

ήταν σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των ατόμων και αρνητική συσχέτιση με την 

Ταξινόμηση και Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων ή Αντεπιχειρημάτων που ήταν 

ενάντια στις αρχικές πεποιθήσεις των ατόμων. Επίσης, αναμενόταν θετική 

συσχέτιση με την Αναγνώριση των Πλανών στα Επιχειρήματα ή Αντεπιχειρήματα 

που αντιτίθονταν στις αρχικές πεποιθήσεις των ατόμων και αρνητική συσχέτιση με 

την Αναγνώριση των Πλανών στα Επιχειρήματα ή Αντεπιχειρήματα που ήταν 

σύμφωνα με τις αρχικές πεποιθήσεις των ατόμων. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 

9 που παρουσιάζει τις συσχετίσεις αυτές, διαπιστώθηκε πλήρης απουσία 

στατιστικά σημαντικών γραμμικών σχέσεων σε σχέση με την Ταξινόμηση 

Επιχειρημάτων και την Ταξινόμηση Αντεπιχειρημάτων. Σε σχέση με τις μετρήσεις 

της Κριτικής Σκέψης εμφανίστηκε μία αδύναμη αρνητική συσχέτιση μόνο στο 

Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» σε σχέση με την Αναγνώριση Πλανών στα 

Αντεπιχειρήματα με τη συμφωνία με τα Αντεπιχειρήματα να συνδέεται με 

χαμηλότερη Αναγνώριση Πλανών στα Αντεπιχειρήματα. 

Με βάση τα πιο πάνω αποφασίστηκε όπως η Προκατάληψη εξαιρεθεί από 

τις αναλύσεις που ακολουθούν σε σχέση με τις μεταβλητές της Κατανόησης, ενώ 

στις αναλύσεις που αφορούσαν την Κριτική Σκέψη διερευνήθηκε περαιτέρω ο 

ρόλος της. Σε μικτές αναλύσεις συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

με εξαρτημένες μεταβλητές τις μεταβλητές της Αξιολόγησης Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων ή τις μεταβλητές της Αναγνώρισης Πλανών στα Επιχειρήματα 

και Αντεπιχειρήματα και ανεξάρτητη μεταβλητή την Τάξη εισερχόταν στις 

αναλύσεις ως μία εκ των μεταβλητών συνδιακύμανσης και συμμετείχε σε δύο 

αλληλεπιδράσεις που αφορούσαν και οι δύο το Κείμενο της «Τηλεόρασης». Στη 

μία η Προκατάληψη αλληλεπιδρούσε με την Ποιότητα των Επιχειρημάτων και 

αφορούσε την εξαρτημένη μεταβλητή της Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων. Εμφανίστηκε μία τάση τα άτομα που συμφωνούσαν με τα 

Αντεπιχειρήματα να τα αξιολογούν υψηλότερα έναντι αυτών που συμφωνούσαν με 

τα Επιχειρήματα όπως επίσης και έναντι της δικής τους Αξιολόγησης για τα 

Επιχειρήματα. Αναλυτικά η αλληλεπίδραση περιγράφεται στη σελίδα 85. 
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Στην άλλη, η Προκατάληψη αλληλεπιδρούσε με το Είδος της Πλάνης και το 

Είδος του Επιχειρήματος και αφορούσε την Αναγνώριση Πλανών στα 

Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα. Τα άτομα που η άποψή τους συμφωνούσε με τα 

Αντεπιχειρήματα του Κειμένου έτειναν να αναγνωρίζουν περισσότερο την Πλάνη 

του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Επιχειρήματα σε σχέση με τα άτομα που 

συμφωνούσαν με τα Επιχειρήματα. Επίσης, τα άτομα που συμφωνούσαν με τα 

Αντεπιχειρήματα έτειναν να αναγνωρίζουν περισσότερο την Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Επιχειρήματα αντί στα Αντεπιχειρήματα. Τα 

αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη σελίδα 86.  

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η Υψηλή Προκατάληψη είτε προς 

τη συμφωνία είτε προς τη διαφωνία με τη θέση που δινόταν στο σχετικό 

ερωτηματολόγιο να οδηγεί σε χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με την ύπαρξη 

Χαμηλής Προκατάληψης. Για να ελεγχθεί η πιθανότητα ύπαρξης καμπυλόγραμμης 

σχέσης μεταξύ Προκατάληψης και των ολικών σκορ στην Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και την Αναγνώριση Πλανών η μεταβλητή 

μετασχηματίστηκε σε κατηγορική με τη μία κατηγορία να αποτελείται από τις 

απαντήσεις 3 και 4 που δείχνουν ύπαρξη Χαμηλής Προκατάληψης και την άλλη 

κατηγορία να αποτελείται από τις απαντήσεις 1, 2, 5 και 6 που δείχνουν ύπαρξη 

Υψηλής Προκατάληψης. Η κάθε κατηγορία Προκατάληψης (Υψηλή, Χαμηλή) 

αποτελείτο περίπου από το 50% των συμμετεχόντων. Για να ελεγχθεί το κατά 

πόσο υπήρχαν διαφορές μεταξύ των ομάδων της Χαμηλής και της Υψηλής 

Προκατάληψης στις εξαρτημένες μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης εκτελέστηκαν 

παραγοντικές πολυμεταβλητές αναλύσεις της συνδιακύμανσης (MANCOVA) με 

εξαρτημένες μεταβλητές την Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων και 

την Αναγνώριση Πλανών, ανεξάρτητες μεταβλητές την Προκατάληψη (Υψηλή, 

Χαμηλή) και την Τάξη και συγκεκριμένες μεταβλητές συνδιακύμανσης. Αν και 

εμφανίστηκε γενικά μια τάση στο Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» η Χαμηλή 

Προκατάληψη να ευνοεί την επίδοση στις εξαρτημένες μεταβλητές οι διαφορές 

αυτές δεν ενέπιπταν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Οι αναλύσεις αυτές 

παρουσιάζονται λεπτομερώς στις σελίδες 75-76 σχετικά με το Κείμενο για την 

«Ελληνική Γλώσσα» και στη σελίδα 82 σχετικά με το Κείμενο της «Τηλεόρασης».  

 

Επιρροές στην κατανόηση κειμένου (Υπόθεση/ερώτημα 3). Με τις αναλύσεις 

που ακολουθούν εξετάστηκε το κατά πόσο υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο 

Τάξεις (Γ΄ Γυμνασίου έναντι Στ΄ Δημοτικού) ως προς την επίδοση στις εξαρτημένες 
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μεταβλητές της Κατανόησης Κειμένου και κατά πόσο μεταβλητές ατομικών 

διαφορών αλληλεπιδρούν με την Τάξη ως προς τις μεταβλητές της Κατανόησης.  

Για το σκοπό αυτό εκτελέστηκαν παραγοντικές πολυμεταβλητές αναλύσεις 

της συνδιακύμανσης (MANCOVA). Ως εξαρτημένες μεταβλητές ορίζονταν οι δύο 

μεταβλητές μέτρησης της Κατανόησης για το κάθε Κείμενο, δηλαδή οι Ερωτήσεις 

Κατανόησης και η Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων. Ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή οριζόταν η Τάξη με 2 επίπεδα (Γ΄ Γυμνασίου και Στ΄ Δημοτικού). Σε 

κάθε ανάλυση ορίζονταν και συγκεκριμένες μεταβλητές συνδιακύμανσης οι οποίες 

φάνηκε μέσα από τις αναλύσεις ιεραρχικών παλινδρομήσεων πως συνεισέφεραν 

στην πρόβλεψη των εξαρτημένων μεταβλητών της Κατανόησης Κειμένου. Η 

Επίδοση στα Ελληνικά αν και φάνηκε σε αναλύσεις ιεραρχικής παλινδρόμησης 

πως προέβλεπε την επίδοση στις μεταβλητές της Κατανόησης, δεν εισάχθηκε 

στην παρούσα ανάλυση ως μεταβλητή συνδιακύμανσης καθότι δεν κατέστη 

δυνατό να ληφθούν πληροφορίες ως προς τη μεταβλητή αυτή για όλα τα παιδιά 

της Στ΄ Τάξης του Δημοτικού και δε θα υπήρχε ίση αντιπροσώπευση των δύο 

Τάξεων στις αναλύσεις, ενώ και η προέλευση των συμμετεχόντων για τους 

οποίους δε λήφθηκαν πληροφορίες ήταν τέτοια (αποκλειστικά σχολεία της 

υπαίθρου) που θα αλλοίωνε ίσως την εικόνα των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, 

αντί της Επίδοσης στα Ελληνικά, εισαγόταν στις αναλύσεις ως μεταβλητή 

συνδιακύμανσης η Λεξιλογική Ικανότητα λόγω της θεωρητικής αλλά και πρακτικής 

σύνδεσης των δύο (r (248) = .58, p < .01). Όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν 

εκτελέστηκαν κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων για την εκτέλεσή τους. 

Περαιτέρω, οι δύο εξαρτημένες μεταβλητές, Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων και Ερωτήσεις Κατανόησης παρουσίαζαν στην περίπτωση και 

των δύο Κειμένων ικανοποιητικές συσχετίσεις (Πίνακας 3). 

 

Επιρροές στην κατανόηση κειμένου - Κείμενο «ελληνικής γλώσσας». Για το 

κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» εκτελέστηκε ανάλυση MANCOVA με 

εξαρτημένες μεταβλητές τις Ερωτήσεις Κατανόησης και την Ταξινόμηση των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, ανεξάρτητη μεταβλητή την Τάξη και μεταβλητές 

συνδιακύμανσης την Ανάγκη για Νόηση, τη Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, την 

Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση και τη Λεξιλογική Ικανότητα. Στην 

ανάλυση εισήχθησαν και όλες οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Τάξης και 

των συμμεταβλητών. Δεν εμφανίστηκε πολυμεταβλητή κύρια επίδραση για την 

Τάξη (Λ = 1.00, F (2, 241) = .16, p =.86, η² = .00). Επίσης, καμία από τις 
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αλληλεπιδράσεις που ελέγχθηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p > .05). Μη 

στατιστικά σημαντικές ήταν και οι μονομεταβλητές κύριες επιδράσεις της Τάξης 

τόσο για τις Ερωτήσεις Κατανόησης (F (1, 242) = .25, p = .62, η² = .00) όσο και για 

την Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων (F (1, 242) = .16, p = .69, η² = 

.00).  

 

Επιρροές στην κατανόηση κειμένου - Κείμενο «τηλεόρασης». Αντίστοιχα, στην 

περίπτωση του Κειμένου της «Τηλεόρασης», σε ανάλυση MANCOVA ορίστηκαν 

ως εξαρτημένες μεταβλητές οι Ερωτήσεις Κατανόησης και η Ταξινόμηση των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, ανεξάρτητη μεταβλητή η Τάξη και μεταβλητές 

συνδιακύμανσης η Ανάγκη για Νόηση, η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, η 

Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση και η Λεξιλογική Ικανότητα. Στην ανάλυση 

εισάχθηκαν και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Τάξης και των 

συμμεταβλητών. Δεν εμφανίστηκε πολυμεταβλητή κύρια επίδραση για την Τάξη (Λ 

= .98, F (2, 237) = 2.02, p =.14, η² = .02). Δεν εμφανίστηκε επίσης ούτε κάποια 

μονομεταβλητή κύρια επίδραση της Τάξης στις Ερωτήσεις Κατανόησης (F (1, 238) 

= 3.08, p = .08, η² = .01), αλλά ούτε και στο έργο Ταξινόμησης Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων F (1, 238) = 2.31, p = .13, η² = .01).  

Εμφανίστηκε, όμως, στατιστικά σημαντική πολυμεταβλητή αλληλεπίδραση 

μεταξύ Τάξης και Επιδεικνυόμενης Προϋπάρχουσας Γνώσης (Λ = .96, F (2, 237) = 

4.39, p = .01, η² = .04). Εξετάζοντας περαιτέρω την αλληλεπίδραση αυτή, φάνηκε 

πως αυτή αφορούσε τις Ερωτήσεις Κατανόησης (F (1, 238) = 8.68, p < .01, η² = 

.04). Η αλληλεπίδραση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 19 και δείχνει 

πως οι μαθητές και των δύο Τάξεων και κυρίως αυτοί της Γ΄ Γυμνασίου με υψηλή 

Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση απέδωσαν πολύ καλύτερα στις Ερωτήσεις 

Κατανόησης από τους συμμαθητές τους με χαμηλή Επιδεικνυόμενη 

Προϋπάρχουσα Γνώση. Επίσης φαίνεται πως οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού με 

χαμηλό σκορ στην Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση απέδωσαν καλύτερα 

στις Ερωτήσεις Κατανόησης έναντι των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου με χαμηλό σκορ 

στην Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση.  

Επίσης, εμφανίστηκε πολυμεταβλητή αλληλεπίδραση μεταξύ Τάξης και 

Λεξιλογικής Ικανότητας (Λ = .98, F (2, 237) = 3.62, p = .03, η² = .03). Η 

αλληλεπίδραση αυτή αφορούσε τόσο τις Ερωτήσεις Κατανόησης (F (1, 238) = 

5.39, p = .02, η² = .02) όσο και την Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων 

(F (1, 238) = 4.30, p = .04, η² = .02). Οι αλληλεπιδράσεις αυτές παρουσιάζονται 
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στους Πίνακες 20-21 και δείχνουν πως και για τις δύο Τάξεις οι μαθητές με υψηλή 

Λεξιλογική Ικανότητα απέδωσαν καλύτερα από τους μαθητές με χαμηλή 

Λεξιλογική Ικανότητα τόσο στις Ερωτήσεις Κατανόησης όσο και στην Ταξινόμηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων. Επίσης, τα παιδιά της Στ΄ Τάξης με υψηλή 

Λεξιλογική Ικανότητα έτειναν να αποδώσουν καλύτερα στις Ερωτήσεις 

Κατανόησης έναντι των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου με υψηλή Λεξιλογική Ικανότητα. 

Τέλος, τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου με χαμηλή Λεξιλογική Ικανότητα έτειναν 

να αποδώσουν καλύτερα έναντι των παιδιών της Στ΄ Δημοτικού με χαμηλή 

Λεξιλογική Ικανότητα στην περίπτωση του έργου Ταξινόμησης 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων. 

 

Επιρροές στην κριτική σκέψη (Υπόθεση/Ερώτημα 4). Για την εξέταση των 

επιρροών στις εξαρτημένες μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης εκτελέστηκαν δύο 

ειδών στατιστικές αναλύσεις. Αρχικά, εκτελέστηκαν παραγοντικές πολυμεταβλητές 

αναλύσεις της συνδιακύμανσης (MANCOVA) στις οποίες ως εξαρτημένες 

μεταβλητές ορίζονταν τα ολικά σκορ των συμμετεχόντων στην Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και στην Αναγνώριση Πλανών. Εν συνεχεία, για 

να διερευνηθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τυχόν επιρροές στα επί μέρους σκορ 

των συμμετεχόντων στις δύο εξαρτημένες μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης, 

εκτελέστηκαν μικτές αναλύσεις συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

(Μixed Repeated Measures ANCOVA). Για το κάθε Κείμενο της παρούσας 

έρευνας παρατίθενται πρώτα τα αποτελέσματα των παραγοντικών 

πολυμεταβλητών αναλύσεων της συνδιακύμανσης (MANCOVA) και ακολουθούν 

τα αποτελέσματα των μικτών αναλύσεων συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων. Στο τέλος της παράθεσης των αποτελεσμάτων των πιο πάνω 

στατιστικών αναλύσεων για το κάθε Κείμενο παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα 

σχετικά με το έργο Επεξήγησης των σωστών επιλογών στο έργο Αναγνώρισης 

Πλανών.  

Οι παραγοντικές πολυμεταβλητές αναλύσεις της συνδιακύμανσης 

(MANCOVA) που διενεργήθηκαν εξέτασαν κυρίως το κατά πόσο οι μεγαλύτεροι 

μαθητές (Γ΄ Γυμνασίου έναντι Στ΄ Δημοτικού) είχαν καλύτερη επίδοση στις 

εξαρτημένες μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης (Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων και Αναγνώριση Πλανών στα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα) 

και κατά πόσο μεταβλητές ατομικών διαφορών αλληλεπιδρούσαν με την Τάξη ως 

προς τις εξαρτημένες μεταβλητές. Ως εξαρτημένες μεταβλητές ορίζονταν οι δύο 
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μεταβλητές εκτίμησης της Κριτικής Σκέψης για το κάθε Κείμενο, η Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και η Αναγνώριση Πλανών. Ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές ορίζονταν η Τάξη με 2 επίπεδα  (Γ΄ Γυμνασίου και Στ΄ Δημοτικού) και η 

Προκατάληψη με 2 επίπεδα (Υψηλή: τιμές 1,2,5,6 και Χαμηλή: τιμές 3 και 4 στη 

σχετική κλίμακα). Σε κάθε ανάλυση ορίζονταν και συγκεκριμένες μεταβλητές 

συνδιακύμανσης οι οποίες φάνηκε μέσα από αναλύσεις ιεραρχικών 

παλινδρομήσεων πως συνεισέφεραν στην πρόβλεψη των εξαρτημένων 

μεταβλητών. Όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν εκτελέστηκαν κατόπιν ελέγχου 

των προϋποθέσεων για την εκτέλεσή τους. Οι συσχετίσεις μεταξύ των 

εξαρτημένων μεταβλητών ήταν μέτριες τόσο για το Κείμενο της «Ελληνικής 

Γλώσσας» (r (242) = .53, p < .01) όσο και για το Κείμενο της «Τηλεόρασης» (r 

(238) = .50, p < .01). 

Με τις μικτές αναλύσεις συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

εξετάστηκε το κατά πόσο υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις δύο Τάξεις (Γ΄ 

Γυμνασίου έναντι Στ΄ Δημοτικού) ως προς την επίδοση στις εξαρτημένες 

μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης και ποιος ήταν ο ρόλος συγκεκριμένων 

μεταβλητών ατομικών διαφορών. Στις αναλύσεις ορίζονταν ως εξαρτημένες 

μεταβλητές οι μεταβλητές της Αξιολόγησης Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων 

ή οι μεταβλητές της Αναγνώρισης Πλανών στα Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα 

και ανεξάρτητη μεταβλητή η Τάξη. Στη θέση των  μεταβλητών συνδιακύμανσης 

εισάγονταν μεταβλητές που μέσα από τις Ιεραρχικές παλινδρομήσεις φάνηκε πως 

είχαν προβλεπτική συνεισφορά στις μεταβλητές της Κριτικής Σκέψης. Αντί της 

Επίδοσης στα Ελληνικά, εισαγόταν στις αναλύσεις ως μεταβλητή συνδιακύμανσης 

η Λεξιλογική Ικανότητα λόγω της θεωρητικής αλλά και πρακτικής σύνδεσης των 

δύο (r (248) = .58, p < .01) διότι δεν κατέστη δυνατή η λήψη της Επίδοσης στα 

Ελληνικά από όλα τα σχολεία. Η λογική που ακολουθείται στην παράθεση των 

αποτελεσμάτων είναι η παρουσίαση αρχικά των αλληλεπιδράσεων ανώτερης 

τάξης και ακολούθως των αλληλεπιδράσεων κατώτερης τάξης και των κύριων 

επιδράσεων. Αν μια μεταβλητή εμπλεκόταν σε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση δεν 

αναφέρεται τυχόν κύρια επίδρασή της, ενώ επίσης, αν συμμετείχε σε 

αλληλεπίδραση ανώτερης τάξης τότε δεν αναφέρονται τυχόν αλληλεπιδράσεις 

κατώτερης τάξης ή κύριες επιδράσεις. Για τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων 

διενεργούνταν πολλαπλές στοχευμένες συγκρίσεις με την ανάλογη προσαρμογή 

της τιμής p.   
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Επιρροές στην αξιολόγηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων και στην 

αναγνώριση πλανών στα επιχειρήματα/αντεπιχειρήματα - Κείμενο 

«ελληνικής γλώσσας». Αρχικά εκτελέστηκε παραγοντική πολυμεταβλητή 

ανάλυση της συνδιακύμανσης (MANCOVA) με εξαρτημένες μεταβλητές την 

Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και την Αναγνώριση Πλανών, 

ανεξάρτητες μεταβλητές την Τάξη (Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου) και την 

Προκατάληψη (Υψηλή, Χαμηλή) και μεταβλητές συνδιακύμανσης τη Γνώση 

Σχήματος Επιχειρήματος, την Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση και τις 

Ερωτήσεις Κατανόησης, ενώ στην ανάλυση εισήχθησαν και όλες οι πιθανές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ Τάξης και των συμμεταβλητών, όπως και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ Τάξης και Προκατάληψης.      

Δεν εμφανίστηκε πολυμεταβλητή κύρια επίδραση για την Τάξη (Λ = .99, F 

(2, 228) = .64, p = .53, η² = .01), αλλά ούτε και για την Προκατάληψη (Λ = 1.00, F 

(2, 228) = .56, p = .57, η² = .00). Εμφανίστηκε όμως πολυμεταβλητή 

αλληλεπίδραση μεταξύ Τάξης και Ερωτήσεων Κατανόησης σε οριακό επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας (Λ = .98, F (2, 228) = 2.86, p = .06, η² = .02). 

Εξετάζοντας περαιτέρω την πολυμεταβλητή αλληλεπίδραση διαπιστώθηκε πως 

αυτή αφορούσε την Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων (F (1, 229) 

= 5.70, p = .02, η² = .02). Η αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 4 στοχευμένες 

συγκρίσεις με την τιμή του p να διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni 

και να ορίζεται στο .013 (.05/4). Περιγραφικά στατιστικά της αλληλεπίδρασης 

αυτής παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 22. Φαίνεται  πρωτίστως ότι τα 

παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου με υψηλό σκορ στις Ερωτήσεις Κατανόησης απέδωσαν 

καλύτερα έναντι των συνομηλίκων τους με χαμηλό σκορ στις Ερωτήσεις 

Κατανόησης (t (1, 111) = 8.39, p < .001), ενώ το ίδιο ίσχυσε και σε σχέση με τα 

παιδιά της Στ΄ Δημοτικού με την ομάδα παιδιών με Υψηλό σκορ Ερωτήσεων 

Κατανόησης να αποδίδουν καλύτερα έναντι των συνομηλίκων τους με Χαμηλό 

σκορ στις Ερωτήσεις Κατανόησης (t (1, 94) = 4.50, p < .001). Περαιτέρω, σε δύο 

συγκρίσεις (pairwise comparisons) μεταξύ των παιδιών της Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ 

Γυμνασίου με χαμηλό σκορ στις Ερωτήσεις Κατανόησης και των παιδιών της Στ΄ 

Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου με υψηλό σκορ στις Ερωτήσεις Κατανόησης 

διαπιστώθηκε πως στην περίπτωση των παιδιών με χαμηλό σκορ Ερωτήσεων 

Κατανόησης η επίδοση στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων ήταν 

πανομοιότυπη (p = .99), ενώ στην περίπτωση των παιδιών με υψηλό σκορ 

Ερωτήσεων Κατανόησης τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου απέδωσαν καλύτερα (p < 
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.001). Kαμία από τις άλλες αλληλεπιδράσεις που ελέγχθηκαν δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (p > .05). Επίσης, δεν εμφανίστηκε κάποια μονομεταβλητή κύρια 

επίδραση της Τάξης και της Προκατάληψης ως προς την Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων (F (1, 229) = .85, p = .36, η² = .00 και F (1, 229) 

= .40, p = .53, η² = .00 αντίστοιχα). Δεν εμφανίστηκε κάποια μονομεταβλητή κύρια 

επίδραση της Τάξης και της Προκατάληψης ούτε ως προς την Αναγνώριση 

Πλανών (F (1, 229) = .85, p = .36, η² = .00 και F (1, 229) = 1.03, p = .31, η² = .00 

αντίστοιχα). 

 

Επιρροές στην αξιολόγηση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων - Κείμενο 

«ελληνικής γλώσσας». Στη συνέχεια, για πιο διεξοδική διερεύνηση τυχόν 

επιδράσεων στα επιμέρους σκορ της Αξιολόγησης Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων εκτελέστηκε μικτή ανάλυση συνδιακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 2x3x2 (Μixed Repeated Measures ANCOVA) με 

ενδοατομικές μεταβλητές το Είδος των Επιχειρημάτων (2 επίπεδα: Επιχειρήματα, 

Αντεπιχειρήματα) και την Ποιότητα των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων (3 

επίπεδα: Υψηλή, Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία, Πλάνη Επιχειρήματος 

Λόγω Άγνοιας) και ανεξάρτητη μεταβλητή μεταξύ των ατόμων την Τάξη (2 

επίπεδα: Στ’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου). Ως μεταβλητές συνδιακύμανσης ορίστηκαν 

η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, οι Ερωτήσεις Κατανόησης και η Προκατάληψη. 

Εμφανίστηκαν συνολικά 4 αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο μεταβλητών που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Εμφανίστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ Γνώσης 

Σχήματος Επιχειρήματος και Ποιότητας Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, F (2, 

476) = 21.73, p < .01, η² = .08. Η αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 9 

στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p να διορθώνεται με βάση την 

προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .006 (.05/9). Περιγραφικά στατιστικά 

της αλληλεπίδρασης αυτής με τις 3 συγκρίσεις (t-test ανεξάρτητων δειγμάτων) που 

αφορούν τη σύγκριση των ατόμων με υψηλή και χαμηλή Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος στις τρεις Ποιότητες Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 23. Τα άτομα με υψηλή Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος απέδωσαν καλύτερα σε όλες τις Ποιότητες Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος αξιολογώντας υψηλότερα τα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα 

Υψηλής Ποιότητας και χαμηλότερα τα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα που 

περιείχαν κάποια Πλάνη. Περαιτέρω, οι τρεις συγκρίσεις (simple effects) που 
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αφορούσαν τα άτομα με υψηλή Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος έδειξαν πως 

αξιολογούσαν υψηλότερα τα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας 

έναντι των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη Προσφυγής στην 

Πλειοψηφία (p < .001, d = .87) και έναντι των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με 

την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (p < .001, d = .83), ενώ 

αξιολογούσαν το ίδιο τα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα που περιείχαν τις δύο 

Πλάνες (p = .33, d = .17). Στην περίπτωση των ατόμων με χαμηλή Γνώση 

Σχήματος Επιχειρήματος οι τρεις συγκρίσεις που διενεργήθηκαν (simple effects) 

έδειξαν πως η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν ανάμεσα στην Αξιολόγηση 

των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας και στην Αξιολόγηση 

του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (p < .001, d = .46) με τα 

Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας να αξιολογούνται υψηλότερα. Η 

Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας δε διέφερε 

από την Αξιολόγηση της Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία αν και υπήρχε τάση 

προς αυτή την κατεύθυνση (p = .03, d = .22), ενώ επίσης δε διέφερε η Αξιολόγηση 

των δύο Πλανών αν και υπήρχε η τάση υψηλότερης Αξιολόγησης των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία (p = 

.03, d = .20).  

Επιπρόσθετα, εμφανίστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ Γνώσης Σχήματος 

Επιχειρήματος και Είδους Επιχειρήματος, F (1, 238) = 4.97 p = .03, η² = .02. Η 

αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 4 στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p να 

διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .013. Η 

αλληλεπίδραση αυτή με 2 συγκρίσεις ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 24 και δείχνει πως τα άτομα με χαμηλή Γνώση 

Σχήματος Επιχειρήματος αξιολόγησαν υψηλότερα τα Επιχειρήματα έναντι των 

ατόμων με υψηλή Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος. Περαιτέρω, δύο συγκρίσεις 

(simple effects) έδειξαν πως τα άτομα με χαμηλή Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

έτειναν να Αξιολογούν υψηλότερα τα Επιχειρήματα έναντι των Αντεπιχειρημάτων 

(p = .02). Από την άλλη, τα άτομα με Υψηλή Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

αξιολογούσαν το ίδιο τα Επιχειρήματα και τα Αντεπιχειρήματα (p = .36).  

Ακόμα, εμφανίστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ Τάξης και Ποιότητας 

Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων, F (2, 476) = 4.57, p < .01, η² = .02. Η 

αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 9 στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p να 

διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .006. 

Περιγραφικά στατιστικά της αλληλεπίδρασης αυτής με 3 συγκρίσεις (t-test 
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ανεξάρτητων δειγμάτων) που αφορούν τη σύγκριση μεταξύ των παιδιών της Στ΄ 

Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου στις τρεις Ποιότητες Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 25. Τα παιδιά των δύο Τάξεων 

αξιολόγησαν το ίδιο τα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας, αλλά τα 

παιδιά της Γ’ Γυμνασίου έτειναν να αποδώσουν καλύτερα στην Αξιολόγηση των 

δύο Πλανών (p = .01 και στις δύο περιπτώσεις) αξιολογώντας τες χαμηλότερα σε 

σχέση με τα παιδιά της Στ’ Δημοτικού. Περαιτέρω, τρεις συγκρίσεις (simple effects) 

που αφορούσαν τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού έδειξαν πως αξιολογούσαν 

υψηλότερα τα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας έναντι των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία (p < 

.001, d = .65) και έναντι των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (p < .001, d = .73), αλλά αξιολογούσαν το ίδιο τα 

Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα που περιείχαν τις δύο Πλάνες (p=.43, d = .06). Η 

ίδια εικόνα εμφανίστηκε και στις τρεις συγκρίσεις (simple effects) που αφορούσαν 

την περίπτωση των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά της Γ΄ 

Γυμνασίου αξιολογούσαν υψηλότερα τα Επιχειρήματα/ Αντεπιχειρήματα Υψηλής 

Ποιότητας έναντι των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη Προσφυγής 

στην Πλειοψηφία (p < .001, d = .83) και έναντι των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας 

(p < .001, d = .96), αλλά αξιολογούσαν το ίδιο τα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα 

που περιείχαν τις δύο Πλάνες (p = .38, d = .08). 

Τέλος, εμφανίστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ Ερωτήσεων Κατανόησης και 

Ποιότητας Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, F (2, 476) = 9.77, p < .01, η² = .04. 

Η αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 9 στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p 

να διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .006 

(.05/9). Η αλληλεπίδραση αυτή με 3 συγκρίσεις (t-test ανεξάρτητων δειγμάτων) 

που αφορούν τη σύγκριση των ατόμων με υψηλό και χαμηλό σκορ Ερωτήσεων 

Κατανόησης στις τρεις Ποιότητες Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 26. Τα άτομα με υψηλό σκορ στις Ερωτήσεις 

Κατανόησης απέδωσαν καλύτερα σε όλες τις Ποιότητες Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων σε σχέση με τα άτομα με χαμηλό σκορ στις Ερωτήσεις 

Κατανόησης αξιολογώντας υψηλότερα τα Επιχειρήματα/ Αντεπιχειρήματα Υψηλής 

Ποιότητας και χαμηλότερα τα Επιχειρήματα/ Αντεπιχειρήματα που περιείχαν 

κάποια Πλάνη. Περαιτέρω, τρεις συγκρίσεις (simple effects) που αφορούσαν τα 

άτομα με υψηλό σκορ Ερωτήσεων Κατανόησης έδειξαν πως αξιολογούσαν 
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υψηλότερα τα Επιχειρήματα/ Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας έναντι των 

Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία (p 

< .001, d = 1.50) και έναντι των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη 

του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (p < .001, d = 1.49), ενώ αξιολογούσαν το ίδιο 

τα Επιχειρήματα/ Αντεπιχειρήματα που περιείχαν τις δύο Πλάνες (p = .46, d = .08). 

Στην περίπτωση των ατόμων με χαμηλό σκορ Ερωτήσεων Κατανόησης τρεις 

συγκρίσεις (simple effects) έδειξαν πως η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά 

ήταν ανάμεσα στην Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων Υψηλής 

Ποιότητας και στην Αξιολόγηση του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (p < .001, d = 

.38) με τα Επιχειρήματα/ Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας να αξιολογούνται 

υψηλότερα. Η Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων Υψηλής 

Ποιότητας δε διέφερε στατιστικά σημαντικά σε σχέση με την Αξιολόγηση της 

Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία αν και υπήρχε η σχετική τάση (p = .02, d = 

.26), ενώ επίσης δε διέφερε η Αξιολόγηση των δύο Πλανών (p = .18, d = .13).  

 

Επιρροές στην αναγνώριση πλανών - Κείμενο «ελληνικής γλώσσας». 

Εκτελέστηκε μικτή ανάλυση συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 

2x2x2 (Μixed Repeated Measures ANCOVA) με ενδοατομικές μεταβλητές το 

Είδος των Επιχειρημάτων (2 επίπεδα: Επιχειρήματα, Αντεπιχειρήματα) και την 

Ποιότητα των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων (2 επίπεδα: Αναγνώριση Πλάνης 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία, Αναγνώριση Πλάνης Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας) 

και ανεξάρτητη μεταβλητή μεταξύ των ατόμων την Τάξη (2 επίπεδα: Στ’ Δημοτικού, 

Γ’ Γυμνασίου). Ως μεταβλητές συνδιακύμανσης ορίστηκαν η Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος, η Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, η Προκατάληψη 

και η Λεξιλογική Ικανότητα. 

Εμφανίστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ τριών μεταβλητών που αφορούσε το 

Είδος του Επιχειρήματος, το Είδος της Πλάνης και τη Λεξιλογική Ικανότητα, F (1, 

245) = 5.92, p = .02, η² = .02. Η αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 12 

στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p να διορθώνεται με βάση την 

προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .004 (.05/12). Περιγραφικά στατιστικά 

της αλληλεπίδρασης αυτής με 4 συγκρίσεις ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 27 και φαίνεται πως τα άτομα με υψηλή Λεξιλογική 

Ικανότητα απέδωσαν καλύτερα στην Αναγνώριση των δύο Πλανών, τόσο στα 

Επιχειρήματα όσο και στα Αντεπιχειρήματα σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή 

Λεξιλογική Ικανότητα, με εξαίρεση την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας 
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στα Επιχειρήματα όπου η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Τέσσερις 

συγκρίσεις (simple effects) που αφορούσαν τα παιδιά με υψηλή Λεξιλογική 

Ικανότητα έδειξαν πως στα Επιχειρήματα αναγνώριζαν περισσότερο την Πλάνη 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία σε σχέση με την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω 

Άγνοιας (p < .001, d = .43), ενώ η Αναγνώριση των δύο Πλανών στα 

Αντεπιχειρήματα δε διέφερε στατιστικά σημαντικά (p = .12, d = .18). Επίσης, 

έτειναν να Αναγνωρίζουν περισσότερο την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία 

στα Επιχειρήματα αντί στα Αντεπιχειρήματα (p = .008, d = 1), ενώ η Αναγνώριση 

της Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας ήταν ίδια στα Επιχειρήματα και 

Αντεπιχειρήματα (p = .87, d = .05). Τέσσερις συγκρίσεις (simple effects) που 

αφορούσαν τα παιδιά με χαμηλή Λεξιλογική Ικανότητα έδειξαν πως η Αναγνώριση 

των δύο Πλανών στα Επιχειρήματα δε διέφερε (p = .96, d = 0), ενώ επίσης η 

Αναγνώριση των δύο Πλανών δε διέφερε ούτε στα Αντεπιχειρήματα (p = .15, d = 

.14). Ακόμα, η Αναγνώριση της Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας ήταν 

υψηλότερη στα Επιχειρήματα αντί στα Αντεπιχειρήματα (p < .001, d = .77), ενώ 

υπήρχε η τάση υψηλότερης Αναγνώριση της Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία 

στα Επιχειρήματα αντί στα Αντεπιχειρήματα (p = .01, d = .26). 

Επιπρόσθετα, εμφανίστηκε κύρια επίδραση της Τάξης σε οριακό επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας F (1, 245) = 3.85, p = .05, η² = .02. Για τη διερεύνηση 

της επίδρασης αυτής ακολούθησαν 4 συγκρίσεις (t test ανεξάρτητων δειγμάτων) 

με το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας με βάση την προσαρμογή Bonferroni να 

ορίζεται στο .013 (.05/4). Στην περίπτωση της Αναγνώρισης της Πλάνης 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα Επιχειρήματα η διαφορά μεταξύ Γ’ Γυμνασίου 

(Μ.Ο = .85, Τ.Α = .48) και Στ’ Δημοτικού (Μ.Ο = .78, Τ.Α = .44 ) δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (t (1, 249) = 1.12, p = .26, d = .15). Στην περίπτωση της 

Αναγνώρισης της Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα Aντεπιχειρήματα η 

διαφορά μεταξύ Γ’ Γυμνασίου (Μ.Ο = .72, Τ.Α = .34) και Στ’ Δημοτικού (Μ.Ο = .51, 

Τ.Α = .37) ήταν στατιστικά σημαντική (t (1, 249) = 4.79, p < .01, d = .59) με τους 

μεγαλύτερους μαθητές να υπερτερούν. Όσον αφορά στην Αναγνώριση της Πλάνης 

του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Επιχειρήματα η διαφορά μεταξύ Γ’ 

Γυμνασίου (Μ.Ο = .68, Τ.Α = .32) και Στ’ Δημοτικού (Μ.Ο = .60, Τ.Α = .32 ) δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική αν και υπήρχε η τάση οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου να 

υπερτερούν (t (1, 249) = 1.98, p = .05, d = .25). Στην περίπτωση της Αναγνώρισης 

της Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Aντεπιχειρήματα η διαφορά 

μεταξύ Γ’ Γυμνασίου (Μ.Ο = .61, Τ.Α = .39 ) και Στ’ Δημοτικού (Μ.Ο = .38, Τ.Α = 
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.34) ήταν στατιστικά σημαντική (t (1, 249) = 5.07, p < .01, d’ = .63) με τους 

μεγαλύτερους μαθητές να υπερτερούν.  

Τέλος, διενεργήθηκαν αναλύσεις σχετικά με το έργο Επεξήγησης των 

Πλανών για να διαπιστωθεί η ικανότητα των συμμετεχόντων να επεξηγούν τις 

επιλογές τους, τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο Τάξεων και αν κάποια εκ των δύο 

Πλανών επεξηγείτο ευκολότερα έναντι της άλλης. Οι  περισσότερες επιλογές στο 

έργο Αναγνώρισης Πλανών επεξηγήθηκαν με τρόπο που έδειχνε πως έγινε 

αντιληπτό από τους συμμετέχοντες ότι η συνοδευτική δικαιολογία ήταν 

προβληματική. Συγκεκριμένα σε ποσοστό 84% τα παιδιά μπορούσαν να 

δικαιολογήσουν την επιλογή τους με κάποια λογική απάντηση όταν επέλεγαν ένα 

επιχείρημα ή αντεπιχείρημα που περιείχε την Πλάνη της Προσφυγής στην 

Πλειοψηφία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό δικαιολόγησης ήταν 72% για την Πλάνη 

του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Σχετικά παραδείγματα απαντήσεων στο έργο 

αυτό παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. Τα ποσοστά που υπολείπονται αφορούν 

άτομα που απλώς ανέφεραν πως το επιχείρημα δεν τους φαίνεται πειστικό, που 

επαναλάμβαναν μέρος του επιχειρήματος ή που δεν έδιναν κάποια δικαιολογία για 

την επιλογή τους. Θέλοντας να εξεταστεί κατά πόσο οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 

υπερίσχυαν αυτών της Στ΄ Δημοτικού ως προς τo έργο Επεξήγησης της επιλογής 

τους στην Αναγνώριση Πλανών εκτελέστηκε απαραμετρική στατιστική ανάλυση 

(Mann-Whitney U Test), καθότι η μεταβλητή αυτή ήταν διακριτή μεταβλητή, στην 

οποία φάνηκε πως δεν υπερτερούσαν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ως 

προς την Πλάνη της Προσφυγής στην Πλειοψηφία (U = 3108, p = .13, r = .12), 

αλλά ούτε και ως προς την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (U = 2432, p 

= .62, r = .04).  Ακολούθως, θέλοντας να διαπιστωθεί αν η Επεξήγηση κάποιας εκ 

των δύο Πλανών ήταν ευκολότερη έναντι της άλλης εκτελέστηκε απαραμετρική 

ανάλυση (Wilcoxon Signed Ranks Test) στην οποία διαπιστώθηκε πως η 

Επεξήγηση της Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία υπερίσχυε στατιστικά 

σημαντικά έναντι της Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας, Z = 2.41, p = .02, 

r = .22. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις η διάμεσος ήταν οι 2 επεξηγήσεις.  

 

Επιρροές στην αξιολόγηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων και στην 

αναγνώριση πλανών στα επιχειρήματα/αντεπιχειρήματα - Κείμενο 

«τηλεόρασης». Αρχικά, εκτελέστηκε παραγοντική πολυμεταβλητή ανάλυση της 

συνδιακύμανσης (MANCOVA) με εξαρτημένες μεταβλητές την Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων και την Αναγνώριση Πλανών, ανεξάρτητες 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

82 
 

μεταβλητές την Τάξη (Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου) και την Προκατάληψη 

(Υψηλή, Χαμηλή) και μεταβλητές συνδιακύμανσης τη Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος, την Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση και τις Ερωτήσεις 

Κατανόησης, ενώ στην ανάλυση εισήχθησαν και όλες οι πιθανές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ Τάξης και των συμμεταβλητών, όπως και η αλληλεπίδραση μεταξύ Τάξης 

και Προκατάληψης.      

Δεν εμφανίστηκε πολυμεταβλητή κύρια επίδραση για την Τάξη (Λ = .99, F 

(2, 223) = 1.51, p = .22, η² = .01), αλλά ούτε και για την Προκατάληψη (Λ = 1.00, F 

(2, 223) = .04, p = .96, η² = .00). Επίσης, καμία από τις αλληλεπιδράσεις που 

ελέγχθηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p > .05). Εξετάζοντας για τυχόν 

μονομεταβλητές κύριες επιδράσεις της Τάξης διαφάνηκε μια τάση που προσέγγιζε 

το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (F (1, 224) = 2.99, p = .085, η² = .01, d = 

.28), οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου (M.O = 4.18, Τ.A. = .44) να υπερτερούν έναντι 

αυτών της Στ΄ Δημοτικού (M.O = 4.05, Τ.A. = .48) στην Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων. Δεν εμφανίστηκε μονομεταβλητή κύρια 

επίδραση της Τάξης στην Αναγνώριση Πλανών (F (1, 224) = .51, p = .47, η² = .00).  

 

Επιρροές στην αξιολόγηση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων - Κείμενο 

«τηλεόρασης». Στη συνέχεια εκτελέστηκε μικτή ανάλυση συνδιακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 2x3x2 (Μixed Repeated Measures ANCOVA) με 

ενδοατομικές μεταβλητές το Είδος των Επιχειρημάτων (2 επίπεδα: Επιχειρήματα, 

Αντεπιχειρήματα) και την Ποιότητα των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων (3 

επίπεδα: Υψηλή, Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία, Πλάνη επιχειρήματος Λόγω 

Άγνοιας) και ανεξάρτητη μεταβλητή μεταξύ των ατόμων την Τάξη (2 επίπεδα: Στ’ 

Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου). Ως μεταβλητές συνδιακύμανσης ορίστηκαν η Γνώση 

Σχήματος Επιχειρήματος, οι Ερωτήσεις Κατανόησης και η Προκατάληψη. 

Εμφανίστηκαν 2 αλληλεπιδράσεις μεταξύ 3 παραγόντων. Η μία αφορούσε 

την αλληλεπίδραση μεταξύ Είδους Επιχειρήματος, Ποιότητας Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων και Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος. Η προϋπόθεση της 

σφαιρικότητας με βάση το τεστ Mauchly’s παραβιαζόταν (x² (2) = 17.23, p < .01). 

Ως εκ τούτου, οι βαθμοί ελευθερίας διορθώθηκαν χρησιμοποιώντας την εκτίμηση 

της σφαιρικότητας Huynh-Feldt (ε = .94). Η αλληλεπίδραση αυτή (F (1.92, 457.64) 

= 4.48, p = .01, η² = .02) ακολουθήθηκε από 12 στοχευμένες συγκρίσεις με την 

τιμή του p να διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο 

.004 (.05/12). Η αλληλεπίδραση αυτή με τις 6 συγκρίσεις (t-test ανεξάρτητων 
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δειγμάτων) που αφορούν τη σύγκριση των ατόμων με υψηλή και χαμηλή Γνώση 

Σχήματος Επιχειρήματος στις τρεις Ποιότητες Επιχειρημάτων και τις τρεις 

Ποιότητες Αντεπιχειρημάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 28. Τα άτομα με υψηλή 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος απέδωσαν καλύτερα σε όλες τις Ποιότητες 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή Γνώση 

Σχήματος Επιχειρήματος αξιολογώντας υψηλότερα τα Επιχειρήματα και 

Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας και χαμηλότερα τα Επιχειρήματα και 

Αντεπιχειρήματα που περιείχαν κάποια Πλάνη, με εξαίρεση την Αξιολόγηση της 

Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Επιχειρήματα όπου δεν 

εμφανίστηκε διαφορά και στην περίπτωση της Αξιολόγησης της Πλάνης 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα Αντεπιχειρήματα που η διαφορά προσέγγιζε το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p = .01). Περαιτέρω, τρεις συγκρίσεις (simple 

effects) που αφορούσαν την εξέταση ύπαρξης διαφορών ανάμεσα στα 

Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα της ίδιας Ποιότητας στα άτομα με υψηλή Γνώση 

Σχήματος Επιχειρήματος έδειξαν πως δεν υπήρχαν διαφορές στην περίπτωση της 

Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας (p = 

.28, d = .30), το ίδιο και στην περίπτωση της Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη της Προσφυγής στην Πλειοψηφία (p = .45, d = 

.11) και στην περίπτωση του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (p = .88, d = .01). Στην 

περίπτωση όμως των ατόμων με Χαμηλή Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

εμφανίστηκαν σε τρεις συγκρίσεις (simple effects) στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στην περίπτωση της Αξιολόγησης των Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων με 

την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας με τα Αντεπιχειρήματα να 

αξιολογούνται υψηλότερα (p < .001, d = .31), ενώ στην περίπτωση των 

Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη της Προσφυγής στην 

Πλειοψηφία τα Επιχειρήματα έτειναν να αξιολογούνται υψηλότερα (p = .01, d = 

.38). Η Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων και η Αξιολόγηση των Αντεπιχειρημάτων 

Υψηλής Ποιότητας δε διέφερε (p = .89, d = .04).  

Η δεύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ τριών μεταβλητών αφορούσε το Είδος 

Επιχειρήματος, την Ποιότητα Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και τις Ερωτήσεις 

Κατανόησης. Η προϋπόθεση της σφαιρικότητας με βάση το τεστ Mauchly’s 

παραβιαζόταν (x² (2) = 17.23, p < .01). Ως εκ τούτου, οι βαθμοί ελευθερίας 

διορθώθηκαν χρησιμοποιώντας την εκτίμηση της σφαιρικότητας Huynh-Feldt (ε = 

.94). Η αλληλεπίδραση αυτή, F (1.92, 457.64) = 4.04, p = .02, η² = .02, 

ακολουθήθηκε από 12 στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p να διορθώνεται 
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με βάση την προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .004 (.05/12). 

Περιγραφικά στατιστικά της αλληλεπίδρασης αυτής με τις 6 συγκρίσεις (t-test 

ανεξάρτητων δειγμάτων) που αφορούν τη σύγκριση των ατόμων με υψηλό και 

χαμηλό σκορ Ερωτήσεων Κατανόησης στις τρεις Ποιότητες Επιχειρημάτων και τις 

τρεις Ποιότητες Αντεπιχειρημάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 29. Τα άτομα με 

υψηλό σκορ Ερωτήσεων Κατανόησης απέδωσαν καλύτερα σε όλες τις Ποιότητες 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων σε σχέση με τα άτομα με χαμηλό σκορ 

Ερωτήσεων Κατανόησης αξιολογώντας υψηλότερα τα Επιχειρήματα και 

Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας και χαμηλότερα τα Επιχειρήματα και 

Αντεπιχειρήματα που περιείχαν κάποια Πλάνη με εξαίρεση την Αξιολόγηση της 

Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα Επιχειρήματα όπου δεν 

εμφανίστηκε διαφορά. Περαιτέρω, σε τρεις συγκρίσεις (simple effects) που 

αφορούσαν την εξέταση ύπαρξης διαφορών ανάμεσα στην Αξιολόγηση των 

Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων της ίδιας Ποιότητας για τα άτομα με υψηλό 

σκορ Ερωτήσεων Κατανόησης έδειξαν πως δεν υπήρχαν διαφορές. Πιο 

συγκεκριμένα τα Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας 

αξιολογήθηκαν το ίδιο (p = .23, d = .09), τα Επιχειρήματα και τα Αντεπιχειρήματα 

με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία αξιολογήθηκαν το ίδιο (p = .32, d = 

.15) και τα Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα με την Πλάνη του Επιχειρήματος 

Λόγω Άγνοιας αξιολογήθηκαν το ίδιο (p = .34, d = .09). Στην περίπτωση των 

ατόμων με Χαμηλή Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος σε τρεις συγκρίσεις (simple 

effects) εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Αξιολόγηση των 

Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία 

με τα Επιχειρήματα να λαμβάνουν υψηλότερη Αξιολόγηση (p = .003, d = .32) και 

στην Αξιολόγηση των Επιχειρημάτων και Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας με τα Αντεπιχειρήματα να λαμβάνουν υψηλότερη 

Αξιολόγηση (p < .001, d = .33). Στην περίπτωση των Επιχειρημάτων και 

Αντεπιχειρημάτων Υψηλής Ποιότητας η διαφορά στην Αξιολόγησή τους δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική (p = .41, d = .29).   

Ακόμα, εμφανίστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ Τάξης και Ποιότητας 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων, F (2, 478) = 8.67, p < .01, η² = .04. Η 

αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 9 στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p να 

διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .006 (.05/9). 

Η αλληλεπίδραση αυτή με τις 3 συγκρίσεις (t-test ανεξάρτητων δειγμάτων) που 

αφορούν τη σύγκριση μεταξύ των παιδιών της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου 
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στις τρεις Ποιότητες Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 30. Τα παιδιά των δύο Τάξεων αξιολόγησαν το ίδιο τα Επιχειρήματα/ 

Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας και αυτά που περιείχαν την Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας, αλλά τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου απέδωσαν 

καλύτερα στην Αξιολόγηση της Πλάνης της Προσφυγής στην Πλειοψηφία. 

Περαιτέρω, οι τρεις συγκρίσεις (simple effects) που αφορούσαν τα παιδιά της Στ΄ 

Δημοτικού έδειξαν πως αξιολογούσαν υψηλότερα τα Επιχειρήματα/ 

Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας έναντι των Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων 

με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία (p < .001, d = .61) και έναντι των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας 

(p < .001, d = 1.14), ενώ επίσης αξιολογούσαν υψηλότερα την Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία έναντι της Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας 

(p < .001, d= .47). Παρόμοια εικόνα εμφανίστηκε και στην περίπτωση των παιδιών 

της Γ΄ Γυμνασίου τα οποία αξιολογούσαν υψηλότερα τα Επιχειρήματα/ 

Αντεπιχειρήματα Υψηλής Ποιότητας έναντι των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων 

με την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία (p < .001, d = .61) και έναντι των 

Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων με την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω 

Άγνοιας (p < .001, d = .63), ενώ αξιολογούσαν το ίδιο τα Επιχειρήματα/ 

Αντεπιχειρήματα που περιείχαν τις δύο Πλάνες (p=.55, d = .23). 

Τέλος, εμφανίστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ Είδους Επιχειρήματος και 

Προκατάληψης, F (1, 239) = 4.97, p = .03, η² = .02. Η αλληλεπίδραση 

ακολουθήθηκε από 4 στοχευμένες συγκρίσεις με την τιμή του p να διορθώνεται με 

βάση την προσαρμογή Bonferroni και να ορίζεται στο .013 (.05/4). Η 

αλληλεπίδραση αυτή με 2 συγκρίσεις ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 31 και δείχνει πως τα άτομα αξιολογούσαν εξίσου τα 

Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα. Εμφανίστηκε μία τάση τα άτομα που 

συμφωνούσαν με τα Αντεπιχειρήματα να τα αξιολογούν υψηλότερα έναντι αυτών 

που συμφωνούσαν με τα Επιχειρήματα αλλά η διαφορά δεν ενέπιπτε σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας (p = .33). Περαιτέρω, δύο συγκρίσεις (simple effects) 

έδειξαν πως τα άτομα που συμφωνούσαν με τα επιχειρήματα αξιολογούσαν το ίδιο 

τα Επιχειρήματα και τα Αντεπιχειρήματα (p = .65, d = .03), ενώ τα άτομα που 

συμφωνούσαν με τα Αντεπιχειρήματα είχαν την τάση να Αξιολογούν υψηλότερα τα 

Αντεπιχειρήματα έναντι των Επιχειρημάτων (p=.15, d = .17). 
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Επιρροές στην αναγνώριση πλανών - Κείμενο «τηλεόρασης». Εκτελέστηκε 

μικτή ανάλυση συνδιακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων 2x2x2 (Μixed 

Repeated Measures ANCOVA) με ενδοατομικές μεταβλητές το Είδος των 

Επιχειρημάτων (2 επίπεδα: Επιχειρήματα, Αντεπιχειρήματα) και την Ποιότητα των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων (2 επίπεδα: Αναγνώριση Πλάνης Προσφυγής 

στην Πλειοψηφία, Αναγνώριση Πλάνης Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας) και 

ανεξάρτητη μεταβλητή μεταξύ των ατόμων την Τάξη (2 επίπεδα: Στ’ Δημοτικού, Γ’ 

Γυμνασίου). Ως μεταβλητές συνδιακύμανσης ορίστηκαν η Γνώση Σχήματος 

Επιχειρήματος, η Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και η 

Προκατάληψη.  

Εμφανίστηκε μία αλληλεπίδραση μεταξύ 3 παραγόντων που αφορούσε το 

Είδος Επιχειρήματος, το Είδος της Πλάνης και την Προκατάληψη. Η 

αλληλεπίδραση βρισκόταν σε οριακό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, F (1, 

235) = 3.80, p = .05, η² = .02. Η αλληλεπίδραση ακολουθήθηκε από 8 στοχευμένες 

συγκρίσεις με την τιμή του p να διορθώνεται με βάση την προσαρμογή Bonferroni 

και να ορίζεται στο .006 (.05/8). Περιγραφικά στατιστικά της αλληλεπίδρασης 

αυτής με 4 συγκρίσεις ανεξάρτητων δειγμάτων (t-test) παρουσιάζεται στον Πίνακα 

32 και δείχνει πως δεν υπήρχαν διαφορές στην Αναγνώριση Πλανών ανάμεσα στα 

άτομα με Προκατάληψη υπέρ ή εναντίον των επιχειρημάτων. Τα άτομα που η 

άποψή τους συμφωνούσε με τα Αντεπιχειρήματα του Κειμένου έτειναν να 

αναγνωρίζουν περισσότερο την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας στα 

Επιχειρήματα σε σχέση με τα άτομα που συμφωνούσαν με τα Επιχειρήματα, με τη 

διαφορά όμως να μην είναι στατιστικά σημαντική (p = .20). Δύο συγκρίσεις που 

αφορούσαν τα παιδιά που συμφωνούσαν με τα Επιχειρήματα έδειξαν πως 

Αναγνώριζαν το ίδιο την Πλάνη Προσφυγής στην Πλειοψηφία στα Επιχειρήματα 

και Αντεπιχειρήματα (p = .48, d = .07) και το ίδιο ίσχυσε και στην περίπτωση της 

Πλάνης του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας (p = .66, d = .26). Τα άτομα που 

συμφωνούσαν με τα Αντεπιχειρήματα αναγνώριζαν εξίσου την Πλάνη Προσφυγής 

στην Πλειοψηφία στα Επιχειρήματα και Αντεπιχειρήματα (p = .74, d = .23), αλλά 

έτειναν να αναγνωρίζουν περισσότερο την Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω 

Άγνοιας στα Επιχειρήματα αντί στα Αντεπιχειρήματα (p = .01, d = .63).   

Τέλος, διενεργήθηκαν αναλύσεις σχετικά με το έργο Επεξήγησης των 

Πλανών για να διαπιστωθεί η ικανότητα των συμμετεχόντων να επεξηγούν τις 

επιλογές τους, τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο Τάξεων και αν κάποια εκ των δύο 

Πλανών επεξηγείτο ευκολότερα έναντι της άλλης. Οι περισσότερες σωστές 
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επιλογές στο έργο Αναγνώρισης Πλανών επεξηγήθηκαν με τρόπο που έδειχνε 

πως έγινε αντιληπτό από τους συμμετέχοντες ότι η συνοδευτική δικαιολογία ήταν 

προβληματική. Τα σχετικά ποσοστά ήταν 72% ως προς την Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία και 62% ως προς την Πλάνη του Επιχειρήματος 

Λόγω Άγνοιας. Σχετικά παραδείγματα απαντήσεων στο έργο αυτό παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 19. Τα ποσοστά που υπολείπονται αφορούν άτομα που απλώς 

ανέφεραν πως το επιχείρημα δεν τους φαίνεται πειστικό, που επαναλάμβαναν 

μέρος του επιχειρήματος ή που δεν έδιναν κάποια δικαιολογία για την επιλογή 

τους. Θέλοντας να εξεταστεί κατά πόσο οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου υπερίσχυαν 

αυτών του Δημοτικού ως προς τo έργο Επεξήγησης της επιλογής τους στην 

Αναγνώριση Πλανών εκτελέστηκε απαραμετρική στατιστική ανάλυση (Mann-

Whitney U Test), καθότι η μεταβλητή αυτή ήταν διακριτή μεταβλητή, στην οποία 

φάνηκε πως υπερίσχυαν στατιστικά σημαντικά ως προς την Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία (U = 1675, p < .01, r = .28), ενώ ως προς την Πλάνη 

του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας η υπεροχή των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου 

βρισκόταν σε οριακό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (U = 1103, p = .07, r = 

.18). Ακολούθως, θέλοντας να διαπιστωθεί αν η Επεξήγηση κάποιας εκ των δύο 

Πλανών ήταν ευκολότερη έναντι της άλλης εκτελέστηκε απαραμετρική ανάλυση 

(Wilcoxon Signed Ranks Test) στην οποία διαπιστώθηκε πως η Επεξήγηση της 

Πλάνης Προσφυγής στην Πλειοψηφία υπερίσχυε στατιστικά σημαντικά  Ζ = 2.22, p 

= .03, r = .23. Σε όλες τις πιο πάνω συγκρίσεις η διάμεσος ήταν οι 2 επεξηγήσεις.  

 

Η σχέση μεταξύ κατανόησης κειμένου και κριτικής σκέψης (Υπόθεση/ 

ερώτημα 5). Τέλος, η παρούσα έρευνα στόχευε στη διακρίβωση του κατά πόσο η 

επίδοση στην Κατανόηση Κειμένου έχει προβλεπτική συνεισφορά στην Κριτική 

Σκέψη των αναγνωστών. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό ήταν καταφατική και 

περιγράφεται πιο κάτω. 

Για να δοθεί απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα εκτελέστηκαν ιεραρχικές 

παλινδρομήσεις με εξαρτημένες μεταβλητές τις μετρήσεις της Κριτικής Σκέψης και 

προβλεπτικούς παράγοντες στο πρώτο βήμα τις μεταβλητές ατομικών διαφορών 

που εντοπίστηκαν να προβλέπουν τις μεταβλητές της κριτικής σκέψης (Πίνακες 16 

και 17) και ακολούθως στο δεύτερο βήμα εισάγονταν οι δύο μετρήσεις της 

Κατανόησης (Ερωτήσεις Κατανόησης και Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων). Πιο συγκεκριμένα, στο βήμα 1 εισάγονταν οι μεταβλητές της 
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Επίδοσης στα Ελληνικά, η Ανάγκη για Νόηση, η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

και η Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση σε σχέση με το κάθε Κείμενο.  

Γενικά, σε όλες τις ιεραρχικές παλινδρομήσεις που διενεργήθηκαν, η 

είσοδος των δύο μεταβλητών της Κατανόησης στο μοντέλο στο δεύτερο βήμα 

οδηγούσε σε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού ερμηνευόμενης 

διακύμανσης. Όταν ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η Αξιολόγηση των 

Επιχειρημάτων/ Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της «Ελληνικής Γλώσσας» στο 

βήμα 2 στατιστικά σημαντικοί παράγοντες με τη σειρά συνεισφοράς τους ήταν η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, η Επιδεικνυόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση και οι 

Ερωτήσεις Κατανόησης. Στην περίπτωση του Κειμένου της «Τηλεόρασης» στην 

αντίστοιχη ανάλυση στο δεύτερο βήμα οι στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί 

παράγοντες με τη σειρά συνεισφοράς τους ήταν η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

και οι Ερωτήσεις Κατανόησης (Πίνακας 33). 

Ως προς την πρόβλεψη της άλλης μέτρησης της Κριτικής Σκέψης, την 

Αναγνώριση των Πλανών στα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα, όσον αφορά το 

Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας», στο δεύτερο βήμα της ιεραρχικής 

παλινδρόμησης στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες με τη σειρά 

συνεισφοράς τους ήταν η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος, η Ταξινόμηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου και η Επίδοση στα Ελληνικά. Ως 

προς το Κείμενο της «Τηλεόρασης» στο δεύτερο βήμα στατιστικά σημαντικοί 

προβλεπτικοί παράγοντες ήταν η Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος και η 

Ταξινόμηση των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων (Πίνακας 34).  

 

Κεφάλαιο 5: Συζήτηση 

 

Σύνοψη Κύριων Ευρημάτων 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται λεπτομερής συζήτηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. Δίνεται έμφαση στην παρουσίαση συγκλίσεων, αλλά και αποκλίσεων 

που παρατηρούνται σε σύγκριση με άλλες σχετικές έρευνες στο χώρο. Κύριος 

σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξακρίβωση του ρόλου διάφορων 

παραγόντων ατομικών διαφορών σε σχέση με την κατανόηση κειμένου και την 

κριτική σκέψη παιδιών της Στ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου, με την έμφαση να 

εστιάζεται στον ρόλο της γνώσης σχήματος επιχειρήματος. Όταν τα άτομα 

έρχονται αντιμέτωπα με έργα κατανόησης και κριτικής σκέψης, τομείς υψίστης 
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σημασίας για το εκπαιδευτικό σύστημα και όχι μόνο, φέρνουν μαζί τους διάφορους 

παράγοντες ατομικών διαφορών. Η ταυτόχρονη εξέταση της συνεισφοράς 

διάφορων τέτοιων παραγόντων είναι απαραίτητη για τη λήψη μιας πλήρους 

εικόνας της πολύπλοκης πραγματικότητας, κάτι στο οποίο συνεισφέρει η παρούσα 

έρευνα. Εξάλλου, ένας παράγοντας ατομικών διαφορών μπορεί να διαπιστωθεί 

ερευνητικά πως έχει σημαντική συμβολή όταν σε μία έρευνα εξετάζεται κατ’ 

αποκλειστικότητα, αλλά η συμβολή αυτή αποδυναμώνεται ή εξαλείφεται κατά τη 

συνεξέταση με άλλους παράγοντες (Weinstock, 2006).  

Χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες δύο εντελώς ισοζυγισμένα υπό άποψη 

αριθμού επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων επιχειρηματολογικά κείμενα 

αμφίπλευρης επιχειρηματολογίας (π.χ. Wiley, 2005) στα οποία υπήρχαν 

επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας 

(πλάνη προσφυγής στην πλειοψηφία, πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας). Οι 

όροι επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα χρησιμοποιούνται καταχρηστικά και για 

σκοπούς επικοινωνίας των ευρημάτων, μόνο για να δηλώσουν τη σειρά εμφάνισης 

των πληροφοριών. Τα κείμενα δεν προωθούσαν ούτε άμεσα, αλλά ούτε έμμεσα 

κάποια από τις δύο απόψεις που παρουσιάζονταν σε σχέση με την «ελληνική 

γλώσσα» και την «τηλεόραση». 

Οι παράγοντες ατομικών διαφορών της παρούσας έρευνας αφορούν τόσο 

παράγοντες γενικών ικανοτήτων όσο και παράγοντες ατομικών διαφορών που 

είναι πιο εξειδικευμένοι σε σχέση με τα έργα κατανόησης και κριτικής σκέψης. Στην 

πρώτη ομάδα παραγόντων εντάσσονται η σχολική επίδοση, η μη λεκτική 

νοημοσύνη, η λεξιλογική ικανότητα και η ανάγκη για νόηση, ενώ στη δεύτερη οι 

επιστημολογικές πεποιθήσεις, η γνώση σχήματος επιχειρήματος, η 

προϋπάρχουσα γνώση και η προκατάληψη. Ο ρόλος της τελευταίας μεταβλητής 

που αναφέρθηκε, της προκατάληψης, εξετάστηκε ως επί το πλείστον ξεχωριστά 

από τις υπόλοιπες μεταβλητές ατομικών διαφορών καθότι δεν αναμένονταν 

γραμμικές σχέσεις της με τα ολικά σκορ στην κατανόηση κειμένου και στην κριτική 

σκέψη σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεταβλητές (π.χ. Klaczynski κ.ά., 1997; Maier 

& Richter, 2013). Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η γνώση σχήματος 

επιχειρήματος ένας παράγοντας ατομικών διαφορών που στηρίζεται στη σχετικά 

πρόσφατη θεωρία σχήματος επιχειρήματος (Reznitskaya & Anderson, 2002). Πιο 

κάτω ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των κύριων ευρημάτων της έρευνας. 

Η πρώτη υπόθεση/ερώτημα της παρούσας έρευνας αφορά τη συμβολή των 

παραγόντων ατομικών διαφορών στην κατανόηση και την κριτική σκέψη των 
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αναγνωστών. Διαπιστώνεται ότι η γνώση σχήματος επιχειρήματος ήταν ο 

μοναδικός παράγοντας με προβλεπτική συνεισφορά σε όλες τις μετρήσεις της 

κατανόησης κειμένου και της κριτικής σκέψης κατά τη συνεξέταση της συμβολής 

όλων των μεταβλητών ατομικών διαφορών της έρευνας μέσω ιεραρχικών 

παλινδρομήσεων. Ανάλογα με τη μέτρηση και το κείμενο, προβλεπτική 

συνεισφορά παρουσίασαν η επίδοση στα Ελληνικά, η ανάγκη για νόηση και η 

επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση.  

Η υπόθεση/ερώτημα 2 αφορά τον ρόλο της προκατάληψης ως προς την 

κατανόηση και την κριτική σκέψη και διαπιστώνεται γενικά πως η προκατάληψη δε 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, πέραν από την τάση των συμμετεχόντων που 

συμφωνούσαν με τα αντεπιχειρήματα να αξιολογούν υψηλότερα τα 

αντεπιχειρήματα και να αναγνωρίζουν περισσότερο την πλάνη του επιχειρήματος 

λόγω άγνοιας στα επιχειρήματα στο κείμενο της «τηλεόρασης».  

Η υπόθεση/ ερώτημα 3 αφορά στην ύπαρξη τυχόν διαφορών ανάμεσα στις δύο 

τάξεις σε συνάρτηση και με τον ρόλο παραγόντων ατομικών διαφορών ως προς 

τις μετρήσεις της κατανόησης και η υπόθεση/ερώτημα 4 ως προς τις μετρήσεις της 

κριτικής σκέψης. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται κυρίως από αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ παραγόντων ατομικών διαφορών με την τάξη ή με τις ενδοατομικές 

μεταβλητές (επί μέρους σκορ των ατόμων στην αξιολόγηση επιχειρημάτων και 

στην αναγνώριση πλανών). Οι μεταβλητές ατομικών διαφορών που συμμετέχουν 

στις αλληλεπιδράσεις στις μετρήσεις της κατανόησης είναι η λεξιλογική ικανότητα 

και η επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση. Στην περίπτωση των μεταβλητών 

της κριτικής σκέψης, οι μεταβλητές ατομικών διαφορών που συμμετέχουν στις 

αλληλεπιδράσεις είναι η γνώση σχήματος επιχειρήματος, η λεξιλογική ικανότητα 

και οι ερωτήσεις κατανόησης. Το κοινό χαρακτηριστικό των αλληλεπιδράσεων 

αυτών είναι πως τα άτομα με καλύτερη επίδοση στις πιο πάνω μεταβλητές 

ατομικών διαφορών έχουν γενικά καλύτερη επίδοση στις μετρήσεις της 

κατανόησης ή της κριτικής σκέψης. Άλλο χαρακτηριστικό των αλληλεπιδράσεων, 

σε σχέση με τα επιμέρους ενδοατομικά σκορ των μεταβλητών της κριτικής σκέψης, 

είναι η μεγαλύτερη ομοιομορφία στις επιδόσεις των συμμετεχόντων που έχουν 

υψηλή επίδοση στη γνώση σχήματος επιχειρήματος και στις ερωτήσεις 

κατανόησης κειμένου.  

Τέλος, η πέμπτη υπόθεση/ερώτημα της έρευνας αφορά την ύπαρξη ή 

απουσία διασύνδεσης μεταξύ κατανόησης κειμένου και κριτικής σκέψης. Τα 
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αποτελέσματα καταδεικνύουν προβλεπτική ικανότητα των μεταβλητών της 

κατανόησης κειμένου στις μεταβλητές της κριτικής σκέψης.  

Πρώτιστος σκοπός της παρούσας έρευνας, όπως έχει προαναφερθεί, ήταν 

η διερεύνηση του ρόλου των παραγόντων ατομικών διαφορών και ιδιαίτερα της 

γνώσης σχήματος επιχειρήματος στις μετρήσεις της κατανόησης και της κριτικής 

σκέψης. Για αυτό το λόγο, αλλά και λόγω σχετικής αλληλεπικάλυψης μεταξύ 

ορισμένων υποθέσεων/ερωτημάτων της έρευνας, η συζήτηση των ευρημάτων 

οργανώθηκε με τρόπο ώστε να αφορά τον κάθε παράγοντα ατομικών διαφορών 

της έρευνας ξεχωριστά. Για κάθε παράγοντα ατομικών διαφορών γίνεται αναφορά 

στην προβλεπτική του συνεισφορά ως προς την κατανόηση και την κριτική σκέψη 

(υπόθεση/ερώτημα 1). Επίσης, γίνεται αναφορά σε τυχόν συμμετοχή του κάθε 

παράγοντα ατομικών διαφορών σε αλληλεπιδράσεις σε σχέση με την κατανόηση 

κειμένου (υπόθεση/ερώτημα 3) ή την κριτική σκέψη (υπόθεση/ερώτημα 4). Οι 

υποθέσεις/ερωτήματα 3 και 4 συζητούνται και στην παράγραφο σχετικά με τον 

ρόλο της τάξης όπου παρατίθενται επιπρόσθετα στοιχεία σε σχέση με τις διαφορές 

που παρατηρούνται ανάμεσα στα παιδιά των δύο τάξεων. Η υπόθεση/ερώτημα 2 

έχει να κάνει με τον ρόλο της προκατάληψης και συζητείται εξ ολοκλήρου στη 

σχετική παράγραφο που αφορά την προκατάληψη. Τέλος, η υπόθεση/ερώτημα 5 

συζητείται στην παράγραφο σε σχέση με τη διασύνδεση κατανόησης κειμένου και 

κριτικής σκέψης.  

 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

Η γνώση σχήματος επιχειρήματος αποτελεί τον παράγοντα ατομικών 

διαφορών που λαμβάνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην παρούσα έρευνα. Το 

σχετικό ερωτηματολόγιο μέτρησης της γνώσης σχήματος επιχειρήματος 

κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Η προσπάθεια 

εκτίμησης της γνώσης σχήματος επιχειρήματος των συμμετεχόντων στηρίχτηκε 

στη σχετική βιβλιογραφία εκτιμώντας όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα 

ολοκληρωμένο σχήμα επιχειρήματος, με εκτίμηση τόσο της βασικής δηλωτικής 

γνώσης όσο και της διαδικαστικής γνώσης των συμμετεχόντων σε σχέση με 

επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα και αντικρούσεις αντεπιχειρημάτων (π.χ. Kuhn, 

1991; Larson κ.ά., 2009; Reznitskaya κ.ά., 2007). Το ερωτηματολόγιο επέδειξε 

καλές ψυχομετρικές ιδιότητες και η σύνδεσή της γνώσης σχήματος επιχειρήματος 

με παράγοντες γενικών ικανοτήτων όπως η επίδοση στα Ελληνικά, η λεξιλογική 
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ικανότητα και η μη λεκτική νοημοσύνη, αλλά και με τις επιστημολογικές 

πεποιθήσεις αναδεικνύει την εγκυρότητα της μέτρησης. 

Η γνώση σχήματος επιχειρήματος διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα ως 

ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ατομικών διαφορών σε σχέση με την 

κατανόηση επιχειρηματολογικού κειμένου, αλλά κυρίως σε σχέση με την κριτική 

σκέψη των αναγνωστών. Η γνώση σχήματος επιχειρήματος ήταν ο μοναδικός 

παράγοντας ατομικών διαφορών με συνεισφορά σε όλες τις μετρήσεις της 

κατανόησης και της κριτικής σκέψης και για τα δύο ερευνητικά κείμενα. Επίσης, 

εμφανίστηκαν αλληλεπιδράσεις της γνώσης σχήματος επιχειρήματος με τα 

επιμέρους ενδοατομικά σκορ των μετρήσεων της κριτικής σκέψης. Οι 

αλληλεπιδράσεις που παρουσιάστηκαν ανέδειξαν κυρίως την υπεροχή των 

ατόμων με υψηλή γνώση σχήματος επιχειρήματος στα έργα κριτικής σκέψης 

έναντι των ατόμων με χαμηλή γνώση σχήματος επιχειρήματος και ταυτόχρονα τις 

δυσκολίες των ατόμων με χαμηλή γνώση σχήματος επιχειρήματος. Σημαντικό 

εύρημα είναι επίσης η ομοιομορφία με την οποία αξιολογούν τα άτομα με υψηλή 

γνώση σχήματος επιχειρήματος τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα σε 

αντίθεση με τα άτομα με χαμηλή γνώση σχήματος επιχειρήματος στα οποία 

παρατηρούνται διαφορές στις αξιολογήσεις τους. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές 

δείχνουν σε μεγάλο βαθμό πως ισχύουν τα ίδια ευρήματα και στα δύο ερευνητικά 

κείμενα.  

Υποστηρίζεται με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα η υφιστάμενη 

βιβλιογραφία που τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός ανεπτυγμένου σχήματος 

επιχειρήματος όταν τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με έργα κατανόησης 

επιχειρηματολογικού κειμένου και αξιολόγησης της ποιότητας των επιχειρημάτων 

των κειμένων. Σύμφωνα με τους Larson κ.ά. (2004), η ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου 

σχήματος επιχειρήματος οδηγεί σε ακριβέστερη αναπαράσταση του μηνύματος 

του συγγραφέα, βοηθά στην οργάνωση των πληροφοριών του κειμένου και στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Τη σημασία του σχήματος επιχειρήματος των ατόμων 

υποστηρίζουν και άλλοι ερευνητές που μέσα από τις ερευνητικές τους 

προσπάθειες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου 

σχήματος επιχειρήματος επιτρέπει στα άτομα να παράγουν, να κατανοούν και να 

αξιολογούν επιτυχώς επιχειρήματα (Reznitskaya & Gregory, 2013; Reznitskaya 

κ.ά., 2009). Τα ευρήματα σε σχέση με τον ρόλο της γνώσης σχήματος 

επιχειρήματος δείχνουν πως ακόμα και στις περιπτώσεις που τα άτομα με χαμηλή 

γνώση σχήματος επιχειρήματος δεν υστερούσαν στην αξιολόγηση κάποιας 
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πλάνης αυτό ίσχυε μόνο στα επιχειρήματα ή μόνο στα αντεπιχειρήματα κάτι που 

δείχνει τη δυσκολία τους να αντιληφθούν πως η ίδια πλάνη που καθιστά ένα 

επιχείρημα ως προβληματικό μπορεί να εμφανιστεί για την υποστήριξη δύο 

αντίθετων απόψεων. Αυτή η διαφορετική επεξεργασία των πληροφοριών μπορεί 

να αντανακλά ένα μεταγνωστικό φαινόμενο (Wolfe & Britt, 2008) που αφορά τα 

άτομα που ίσως αισθάνονται λιγότερη αυτοπεποίθηση λόγω του ελλιπώς 

ανεπτυγμένου σχήματος επιχειρήματός τους. Η αυτοπεποίθηση των ατόμων 

θεωρείται στοιχείο σημαντικό σε έργα κριτικής σκέψης (Multon, Brown, & Lent, 

1991). Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, οι Wolfe και Britt (2008) υποστηρίζουν πως 

ίσως οι αναγνώστες αναμένουν πως τα καλά επιχειρηματολογικά κείμενα 

περιέχουν μόνο πληροφορίες που υποστηρίζουν την προωθούμενη άποψη και 

έτσι κατά την ανάγνωση αντίθετων πληροφοριών αυτό δημιουργεί σύγχυση. Στην 

παρούσα έρευνα, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο, υπό την 

άποψη ότι οι αναγνώστες αναμένουν πως το ίδιο επιχείρημα δεν μπορεί να 

υποστηρίζει δύο αντίθετες απόψεις.  

 

Λεξιλογική Ικανότητα 

Διάφορες έρευνες έχουν δείξει τη στενή διασύνδεση της λεξιλογικής 

ικανότητας με την κατανόηση κειμένου (Stahl, 1999) αλλά και με την κριτική σκέψη 

(π.χ. Sá κ.ά., 1999; Stanovich & West, 1997), διότι η λεξιλογική ικανότητα 

υποβοηθά την πρόσβαση στο νόημα των λέξεων και κατ’ επέκταση στην 

ενεργοποίηση της σχετικής προϋπάρχουσας γνώσης των ατόμων. Στην παρούσα 

έρευνα, η λεξιλογική ικανότητα στην παρουσία άλλων συναφών παραγόντων 

όπως η προϋπάρχουσα γνώση και κυρίως η σχολική επίδοση στα Ελληνικά δεν 

διαπιστώθηκε μέσω των ιεραρχικών παλινδρομήσεων να έχει προβλεπτική 

συνεισφορά στις μετρήσεις της κατανόησης και της κριτικής σκέψης.   

Συμμετείχε, όμως, σε αλληλεπιδράσεις που δείχνουν γενικά την υπεροχή των 

ατόμων με υψηλή λεξιλογική ικανότητα σε ορισμένες από τις μετρήσεις της 

κατανόησης και της κριτικής σκέψης. Στο κείμενο της «τηλεόρασης», και για τις 

δύο τάξεις, οι μαθητές με υψηλή λεξιλογική ικανότητα απέδωσαν καλύτερα από 

τους μαθητές με χαμηλή λεξιλογική ικανότητα τόσο στις ερωτήσεις κατανόησης 

όσο και στην ταξινόμηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων. Επίσης, τα παιδιά της 

Στ΄ τάξης με υψηλή λεξιλογική ικανότητα έτειναν να αποδώσουν καλύτερα στις 

ερωτήσεις κατανόησης έναντι των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου με υψηλή λεξιλογική 

ικανότητα. Αντίθετα, τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου με χαμηλή λεξιλογική ικανότητα 
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έτειναν να αποδώσουν καλύτερα έναντι των παιδιών της Στ΄ Δημοτικού με χαμηλή 

λεξιλογική ικανότητα στην περίπτωση του έργου ταξινόμησης 

επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων.  

Αυτές οι διαφορές πιθανόν να οφείλονται στη διαφορετική φύση των δύο 

έργων, των ερωτήσεων κατανόησης και της ταξινόμησης των επιχειρημάτων/ 

αντεπιχειρημάτων. Οι ερωτήσεις κατανόησης μπορούν να θεωρηθούν ως 

ευκολότερο έργο και έργο στο οποίο είναι περισσότερο εξοικειωμένα τα παιδιά 

έναντι του έργου της ταξινόμησης το οποίο είναι καθαρά μέτρηση βαθύτερης 

κατανόησης και απαιτεί περισσότερο την ενεργοποίηση συμπερασματικής σκέψης 

(McNamara κ.ά., 1996). Η υπεροχή των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού μπορεί να 

αποδοθεί σε ένα συνδυασμό κινήτρων και βαθμού δυσκολίας του έργου. Αν και 

στην παρούσα έρευνα λήφθηκε μέτρηση σχετικά με την ανάγκη για νόηση των 

παιδιών που δρα σαν εσωτερικό κίνητρο των ατόμων όταν προσεγγίζουν έργα 

που απαιτούν σκέψη (Cacioppo & Petty, 1982), εντούτοις, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι καλύπτει πλήρως όλο το εύρος των εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων. Δεν 

ήταν στόχος στην παρούσα έρευνα η ενδελεχής εξέταση της συνεισφοράς των 

κινήτρων, αλλά έρευνες δείχνουν πως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επίδοση σε έργα σχολικής φύσης όπως ήταν και αυτά της παρούσας έρευνας 

(Means, Jonassen, & Dwyer, 1997). Έρευνες στον διεθνή χώρο δείχνουν πως τα 

κίνητρα των παιδιών μειώνονται όσο αυτά προχωρούν από τη δημοτική 

εκπαίδευση στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης (Fredricks & Eccles, 2002) και η 

μείωση είναι περισσότερο προφανής στα σχολεία της υπαίθρου (Schlackman & 

Unrau, 2006). Με βάση τα πιο πάνω μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι τα παιδιά 

Δημοτικού με υψηλή λεξιλογική ικανότητα απέδωσαν καλύτερα λόγω αυξημένων 

κινήτρων έναντι αυτών του γυμνασίου στην περίπτωση του ευκολότερου έργου, 

αυτού των ερωτήσεων κατανόησης. Αντίθετα, στο έργο ταξινόμησης 

επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων, τα παιδιά Δημοτικού με χαμηλή λεξιλογική 

ικανότητα έτειναν να αποδώσουν χειρότερα έναντι των παιδιών Γυμνασίου με 

χαμηλή λεξιλογική ικανότητα, πιθανόν λόγω του σχετικά υψηλού βαθμού 

δυσκολίας του έργου και λιγότερης εξοικείωσης των παιδιών του Δημοτικού σε 

έργα που αφορούν αποκλειστικά τα επιχειρηματολογικά κείμενα όπως το έργο 

ταξινόμησης επιχειρημάτων.   

Σε σχέση με την κριτική σκέψη των αναγνωστών, διαπιστώθηκε σε 

ορισμένες περιπτώσεις υπεροχή της ομάδας παιδιών με υψηλή λεξιλογική 

ικανότητα. Στο κείμενο της «ελληνικής γλώσσας» τα άτομα με υψηλή λεξιλογική 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

95 
 

ικανότητα απέδωσαν καλύτερα στην αναγνώριση των δύο πλανών, τόσο στα 

επιχειρήματα όσο και στα αντεπιχειρήματα σε σχέση με τα άτομα με χαμηλή 

λεξιλογική ικανότητα, με εξαίρεση την πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας στα 

επιχειρήματα. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν έρευνες που υποστηρίζουν πως 

σημαντικός παράγοντας εντοπισμού των πλανών είναι η αναπαράσταση της 

βαθύτερης δομής του επιχειρήματος (Neuman & Weizman, 2003). Πιθανόν, η 

υπεροχή των ατόμων στο έργο αναγνώρισης πλανών να οφείλεται στο ότι η 

υψηλή λεξιλογική ικανότητα τους δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης 

αναπαράστασης και κατανόησης του ακριβούς περιεχομένου της πλάνης ή της 

βαθιάς δομής του επιχειρήματος όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Neuman και 

Weizman (2003). Η υπεροχή αυτή δεν εμφανίστηκε στην περίπτωση της 

δυσκολότερης στον εντοπισμό πλάνης που σε σχέση με το έργο αναγνώρισης 

πλανών φάνηκε να είναι η πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας σε στατιστικά 

σημαντικό βαθμό. Όμως, τα άτομα με χαμηλή λεξιλογική ικανότητα αναγνώρισαν 

λιγότερο την ίδια πλάνη, την πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας στα 

αντεπιχειρήματα, έχοντας έτσι χειρότερη επίδοση σε σχέση με τα άτομα με υψηλή 

λεξιλογική ικανότητα. Αυτό σχετίζεται ίσως με χαμηλότερη αυτοπεποίθηση από 

πλευράς των παιδιών με χαμηλή λεξιλογική ικανότητα κάτι που τους κάνει να 

αμφισβητούν τις επιλογές τους, εκτιμώντας λανθασμένα πως η ίδια πλάνη δεν 

μπορεί να εμφανιστεί προς υποστήριξη μίας άποψης αλλά και της αντίθετής της. 

Δηλαδή, είναι πιθανόν η χαμηλή λεξιλογική ικανότητα να συνδέεται με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση σε σχέση με τα έργα της έρευνας και ο ρόλος της 

αυτοπεποίθησης έχει φανεί ερευνητικά πως είναι πολύ σημαντικός (Multon κ.ά., 

1991). Αυτή η σύγχυση που εκφράζεται με διαφορετική επεξεργασία των 

πληροφοριών μπορεί να αντανακλά ένα μεταγνωστικό φαινόμενο (Wolfe & Britt, 

2008) και αυτό είναι περισσότερο εμφανές στα άτομα που μειονεκτούν σε 

συγκεκριμένους παράγοντες ατομικών διαφορών όπως η λεξιλογική ικανότητα. 

 

Επιστημολογικές Πεποιθήσεις 

Στην παρούσα έρευνα ελέγχθηκε καταρχήν μέσω πολλαπλών 

παλινδρομήσεων το ποιες από τις 5 επιστημολογικές πεποιθήσεις συνεισέφεραν 

στην πρόβλεψη της κατανόησης επιχειρηματολογικού κειμένου και της κριτικής 

σκέψης των αναγνωστών για να διαπιστωθεί το ποιες από αυτές θα 

χρησιμοποιούνταν στο κύριο μέρος των αναλύσεων. Όσον αφορά το Κείμενο της 

«Τηλεόρασης», σε όλες τις περιπτώσεις μόνος στατιστικά σημαντικός 
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προβλεπτικός παράγοντας ήταν η ταχύτητα απόκτησης της γνώσης. Στο κείμενο 

της «ελληνικής γλώσσας», σε σχέση με την πρόβλεψη των ερωτήσεων 

κατανόησης, την ταξινόμηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων και την αξιολόγηση 

επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων, στατιστικά σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες 

ήταν η ταχύτητα απόκτησης της γνώσης και η σιγουριά της γνώσης. Στην 

περίπτωση της πρόβλεψης της αναγνώρισης πλανών, μόνος στατιστικά 

σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας ήταν η ταχύτητα απόκτησης της γνώσης.  

Τα πιο πάνω ευρήματα έρχονται σε μερική συμφωνία με τα ευρήματα της 

έρευνας του Ricco (2007), ο οποίος διαπίστωσε πως η ταχύτητα απόκτησης της 

γνώσης, η πηγή της γνώσης και η σιγουριά της γνώσης προέβλεπαν την κριτική 

σκέψη των συμμετεχόντων  σε έργο αναγνώρισης πλανών μη τυπικής λογικής 

σκέψης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έρχονται επίσης σε συμφωνία 

με την Schommer (1990), η οποία διαπίστωσε πως όσοι υποστήριζαν τη σιγουριά 

της γνώσης ήταν πιο πιθανό λανθασμένα να θεωρούν αμφίβολες πληροφορίες του 

κειμένου ως βέβαιη γνώση, ενώ επίσης οι συμμετέχοντες οι οποίοι πίστευαν ότι η 

μάθηση είναι γρήγορη, είχαν κακές επιδόσεις σχετικά με τις μετρήσεις της 

κατανόησης. Η επιστημολογική πεποίθηση της ταχύτητας απόκτησης της γνώσης 

ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό η πιο εξελιγμένη επιστημολογική πεποίθηση 

σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις επιστημολογικές πεποιθήσεις στοιχείο που 

μπορεί να δικαιολογεί την εμφάνιση της ως προβλεπτικός παράγοντας σε όλες τις 

περιπτώσεις. Η απουσία προβλεπτικής ικανότητας της σιγουριάς της γνώσης στο 

κείμενο της «τηλεόρασης» πιθανόν να οφείλεται στο ότι το θέμα του κειμένου ήταν 

αρκετά οικείο, όπως φάνηκε και μέσα από τις συγκρίσεις της προϋπάρχουσας 

γνώσης των δύο κειμένων, και πιθανόν η σιγουριά της γνώσης να διαδραματίζει 

σημαντικότερο ρόλο όταν οι  πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι περισσότερο 

άγνωστες. Η πιο πάνω εκτίμηση ενισχύεται και από το ότι η σιγουριά της γνώσης 

δεν συνδεόταν με την αναγνώριση πλανών σε κανένα από τα δύο κείμενα. Στο 

έργο της αναγνώρισης πλανών οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν πως υπήρχε 

συγκεκριμένος αριθμών επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων που ήταν 

προβληματικά και έτσι λόγω των οδηγιών τα άτομα έπρεπε να εκλάβουν ως 

αβέβαιες τις πληροφορίες. 

Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις, όμως, δεν επέδειξαν κάποια προβλεπτική 

συνεισφορά σε σχέση με την κατανόηση κειμένου και την κριτική σκέψη σε 

ιεραρχικές παλινδρομήσεις στις οποίες ως προβλεπτικοί παράγοντες εισέρχονταν 

και άλλες μεταβλητές ατομικών διαφορών της έρευνας. Πιθανότερη εξήγηση για 
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αυτό μπορεί να θεωρηθεί η τοποθέτηση του Weinstock (2006) ο οποίος σε άρθρο 

ανασκόπησης σχετικών ερευνών στον χώρο των επιστημολογικών πεποιθήσεων, 

προτείνει ότι στην πολύπλοκη πραγματικότητα το επίπεδο επιστημολογικής 

κατανόησης μπορεί να μην είναι ο καθοριστικός παράγοντας της απόδοσης σε 

έργα επιχειρηματολογίας όταν στις έρευνες εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. 

Στην παρούσα έρευνα, λήφθηκε πράγματι μια αρκετά πλήρης εικόνα με 

διερεύνηση του ρόλου διάφορων παραγόντων ατομικών διαφορών, με τους 

οποίους μάλιστα οι επιστημολογικές πεποιθήσεις συσχετίζονταν. Ο ρόλος όμως 

των επιστημολογικών πεποιθήσεων πιθανόν να είναι σημαντικότερος σε άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. Επίσης, οι επιστημολογικές πεποιθήσεις συνεισφέρουν στον 

σημαντικότερο προβλεπτικό παράγοντα της κατανόησης και της κριτικής σκέψης, 

όπως αναδείχτηκε στην παρούσα έρευνα, τη γνώση σχήματος επιχειρήματος.  

 

Ανάγκη για Νόηση 

Ως προς την ανάγκη για νόηση αρχικά αξίζει να αναφερθεί πως είναι μια 

μεταβλητή που μόνο σε μεμονωμένες ερευνητικές προσπάθειες έχει 

συμπεριληφθεί όταν το δείγμα αποτελείτο από παιδιά της ηλικίας του δείγματος 

της παρούσας έρευνας (π.χ. Preckel κ.ά., 2006). Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε (Cacioppo κ.ά., 1984), επέδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία και 

παραγοντική δομή, αλλά και τις αναμενόμενες συσχετίσεις με τις υπόλοιπες 

μεταβλητές της έρευνας δείχνοντας πως το ερωτηματολόγιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και σε παιδιά της ηλικίας του δείγματος της παρούσας 

έρευνας.  

H ανάγκη για νόηση είχε προβλεπτική συνεισφορά, στην παρουσία και των 

άλλων παραγόντων ατομικών διαφορών, περισσότερο στα έργα κατανόησης 

κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, προέβλεπε την επίδοση στις ερωτήσεις κατανόησης 

του κειμένου της «τηλεόρασης» και την επίδοση στο έργο ταξινόμησης 

επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων του κειμένου της «ελληνικής γλώσσας», ενώ στις 

περιπτώσεις που δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική συνεισφορά τα αποτελέσματα 

κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, η ανάγκη για νόηση προέβλεπε την 

επίδοση στην αξιολόγηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων του κειμένου της 

«τηλεόρασης», συνεισφορά όμως που δεν εμφανιζόταν όταν ως προβλεπτικές 

μεταβλητές της κριτικής σκέψης εισέρχονταν και οι μεταβλητές της κατανόησης 

κειμένου.  
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Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται πως επικυρώνουν τα ευρήματα άλλων 

ερευνών που υποστηρίζουν τη σημασία της ανάγκης για νόηση. Γενικά, οι 

Cacioppo κ.ά. (1996), σε εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έκαναν 

μελετώντας 100 εμπειρικές έρευνες που περιλάμβαναν την ανάγκη για νόηση 

κατέληξαν στο ότι η διασύνδεσή της με άλλες μεταβλητές όπως η κατανόηση 

κειμένου και η κριτική σκέψη ήταν σταθερή σε όλες τις έρευνες. Η ανομοιομορφία 

που παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα σε σχέση με τα δύο κείμενα μπορεί να 

αποδοθεί σε δύο λόγους. Καταρχήν, η παρούσα έρευνα μελετούσε τη συνεισφορά 

διάφορων μεταβλητών σε αντίθεση με άλλες έρευνες που εξέταζαν το ρόλο της 

ανάγκης για νόηση αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με περιορισμένο αριθμό άλλων 

παραγόντων. Κατά δεύτερο λόγο, η συνεισφορά της ανάγκης για νόηση στην 

παρούσα έρευνα φαίνεται πως εμφανίζεται στα ευκολότερα έργα. Αν και όλα τα 

έργα της έρευνας ήταν απαιτητικά υπό άποψη γνωστικής προσπάθειας και άρα 

αρεστά για τα άτομα με υψηλή ανάγκη για νόηση (Cacioppo & Petty, 1982), 

εντούτοις πιθανόν όταν η δυσκολία του έργου υπερβεί κάποιο ορισμένο επίπεδο 

να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο γνωστικοί παράγοντες του ατόμου.  

Σχετικά με το προαναφερθέν, οι Stanovich και West (1997) υποστηρίζουν 

πως η ανάγκη για νόηση ανήκει στους παράγοντες των νοητικών τάσεων της 

κριτικής σκέψης υπό την άποψη ότι ένα άτομο που μπορεί να εμπλακεί σε κριτική 

σκέψη διαθέτοντας την απαιτούμενη γνωστική ικανότητα πρέπει ταυτόχρονα να 

έχει και την ανάλογη νοητική τάση, τη θέληση δηλαδή να το κάνει. Η ανάγκη για 

νόηση σε δείγμα παιδιών της ηλικίας της παρούσας έρευνας ίσως να υποβοηθά 

περισσότερο στην περίπτωση έργων που είναι πιο βατά για τη γνωστική ικανότητα 

των παιδιών και χρειάζονται ώθηση από ένα εσωτερικό κίνητρο για να 

προσεγγίσουν το έργο και να επιτύχουν σε αυτό (Fleischhauer κ.ά., 2010). Στην 

παρούσα έρευνα, οι ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου της «τηλεόρασης» και το 

έργο αξιολόγησης των επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων του κειμένου της 

«τηλεόρασης» μπορούν να θεωρηθούν λόγω της οικειότητας του θέματος πιο 

βατά σε σχέση με τα αντίστοιχα έργα του κειμένου της «ελληνικής γλώσσας» και 

αυτό επιβεβαιώνεται από τις στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο 

κείμενα ως προς τις προαναφερόμενες μεταβλητές. Από την άλλη, το έργο 

ταξινόμησης των επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων παρουσίαζε την ιδιομορφία 

πως η ταξινόμηση στην περίπτωση του κειμένου της «τηλεόρασης» αφορούσε 20 

επιχειρήματα/αντεπιχειρήματα έναντι 16 επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων στην 

περίπτωση του κειμένου της «ελληνικής γλώσσας» με τον αυξημένο αριθμό 
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επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων να αυξάνει ίσως τη συμβολή των γνωστικών 

παραγόντων του ατόμου.   

 

Προϋπάρχουσα Γνώση 

 Στην παρούσα έρευνα λήφθηκαν δύο μετρήσεις της προϋπάρχουσας 

γνώσης με τη μία να αφορά την προσλαμβανόμενη προϋπάρχουσα γνώση και την 

άλλη να αφορά την επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση. Διαπιστώθηκε πως 

μόνο η επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 

παρούσα έρευνα. Η προσλαμβανόμενη προϋπάρχουσα γνώση συσχετιζόταν 

γενικά αδύναμα (κείμενο «ελληνικής γλώσσας») ή καθόλου (κείμενο 

«τηλεόρασης») με τις μεταβλητές της κατανόησης και της κριτικής σκέψης, ενώ δεν 

είχε οποιαδήποτε συνεισφορά σε σχέση με τις υποθέσεις/ερωτήματα που 

εξετάστηκαν στο κύριο μέρος των αναλύσεων. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθότι 

η εκτίμηση της προσλαμβανόμενης προϋπάρχουσας γνώσης απαιτεί από μέρους 

των ερωτηθέντων να αυτο-κρίνουν τις γνώσεις τους, κάτι που απαιτεί 

μεταγνωστική ικανότητα (Murphy & Alexander, 2004), στοιχείο δύσκολο για τα 

παιδιά της ηλικίας του δείγματος της παρούσας έρευνας. Εντούτοις, η 

προσλαμβανόμενη προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να θεωρηθεί ως ένας δείκτης 

της οικειότητας που ένιωθαν οι συμμετέχοντες σε σχέση με τα θέματα των 

κειμένων και φάνηκε πως το κείμενο της «τηλεόρασης» ήταν περισσότερο οικείο 

σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 

 Αντίθετα, μπορεί να λεχθεί πως η επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση 

αναδείχτηκε ως ένας σημαντικός παράγοντας που υποβοηθά την κατανόηση 

κειμένου και την κριτική σκέψη των αναγνωστών. Συγκεκριμένα, η επιδεικνυόμενη 

προϋπάρχουσα γνώση ήταν ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας στην 

περίπτωση του κειμένου της «τηλεόρασης» και στις δύο μετρήσεις της 

κατανόησης, τις ερωτήσεις κατανόησης και την ταξινόμηση των επιχειρημάτων/ 

αντεπιχειρημάτων. Στην περίπτωση του κειμένου της «ελληνικής γλώσσας» 

υπήρχε προβλεπτική συνεισφορά στις ερωτήσεις κατανόησης, αλλά όχι στο έργο 

ταξινόμησης επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων, αν και τα αποτελέσματα κινήθηκαν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Το τελευταίο εύρημα και η σχετική απόκλιση ανάμεσα 

στα δύο κείμενα ίσως οφείλεται στο ότι το θέμα του κειμένου της «ελληνικής 

γλώσσας» ήταν αρκετά άγνωστο για τα παιδιά συγκριτικά με το θέμα του κειμένου 

της «τηλεόρασης». Αυτό φάνηκε και μέσα από τη στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην προσλαμβανόμενη προϋπάρχουσα γνώση και στην τάση που 
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παρουσιάστηκε σε σχέση με την επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση να είναι 

χαμηλότερες στο κείμενο της «ελληνικής γλώσσας». Η εξήγηση αυτή 

υποστηρίζεται και από το ότι η προβλεπτική συνεισφορά της επιδεικνυόμενης 

προϋπάρχουσας γνώσης ήταν υψηλότερη στο κείμενο της «τηλεόρασης» σε 

σχέση με το κείμενο της «ελληνικής γλώσσας» και στην περίπτωση του άλλου 

έργου της κατανόησης, τις ερωτήσεις κατανόησης. Ο σημαντικός ρόλος της 

προϋπάρχουσας γνώσης ήταν αναμενόμενος καθότι σε πληθώρα ερευνών έχει 

συνδεθεί με την κατανόηση κειμένου (π.χ. McNamara, 2001; McNamara & 

Kinstch, 1996; Kobayashi, 2009; Shapiro, 2004; Wiley, 2005). Η εξήγηση της 

διασύνδεσης αυτής έγκειται στο ότι τα άτομα με αυξημένη προϋπάρχουσα γνώση 

συνδέουν στοιχεία του κειμένου με έννοιες τις οποίες ήδη κατέχουν και έτσι η 

γνώση αυτή καθίσταται ευκολότερα προσβάσιμη και διαθέσιμη για χρήση από το 

άτομο όταν χρειαστεί (McNamara κ.ά., 1996).       

Επιπρόσθετα, και για τις δύο τάξεις, τα άτομα με υψηλή προϋπάρχουσα 

γνώση υπερτερούσαν κατά πολύ στις ερωτήσεις κατανόησης σε σχέση με τα 

άτομα με χαμηλή προϋπάρχουσα γνώση και η ψαλίδα της διαφοράς ήταν 

μεγαλύτερη στην περίπτωση των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου. Στα άτομα με χαμηλή 

προϋπάρχουσα γνώση τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού υπερτερούσαν έναντι των 

παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου, ενώ υπήρχε και η τάση τα παιδιά Δημοτικού να 

υπερτερούν και στην ομάδα παιδιών με υψηλή προϋπάρχουσα γνώση. Τα πιο 

πάνω, μπορούν να αποδοθούν σε δύο παράγοντες. Καταρχήν, η έλλειψη 

προϋπάρχουσας γνώσης για ένα οικείο θέμα όπως αυτό της «τηλεόρασης» 

πιθανόν να δείχνει γενικευμένες δυσκολίες οι οποίες είναι μεγαλύτερες στα παιδιά 

μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως έχουν έρθει σε μεγαλύτερη επαφή με 

πληροφορίες επί του θέματος στη σχολική τους ζωή ή και αλλού. Κατά δεύτερο 

λόγο, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η υπεροχή των μαθητών της Στ΄ 

τάξης μπορεί να αποδοθεί σε αυξημένα κίνητρα των μικρότερων παιδιών και 

μειωμένα κίνητρα από πλευράς μεγαλύτερων παιδιών (Means κ.ά., 1997). Αυτό 

είναι πιο εμφανές σε παιδιά που μειονεκτούν σε ορισμένους παράγοντες ατομικών 

διαφορών, κάτι που μπορεί να επηρεάζει ένα σημαντικό στοιχείο σε τέτοια έργα, 

την αυτοπεποίθηση τους (Multon κ.ά., 1991).  

Περαιτέρω, η επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση προέβλεπε την 

επίδοση στην αξιολόγηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων και στα δύο κείμενα, 

αλλά μετά τη συμπερίληψη στους προβλεπτικούς παράγοντες των μεταβλητών 

της κατανόησης προβλεπτική συνεισφορά της επιδεικνυόμενης προϋπάρχουσας 
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γνώσης παρέμεινε μόνο σε σχέση με το κείμενο της «ελληνικής γλώσσας». Το 

τελευταίο εύρημα δείχνει πως, στην περίπτωση του κειμένου με το σχετικά 

άγνωστο θέμα, εξακολουθούν τα άτομα με υψηλή προϋπάρχουσα γνώση να 

ευνοούνται στην αξιολόγηση των επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων ακόμα και όταν 

εισέλθουν στην ανάλυση οι μετρήσεις της κατανόησης. Από την άλλη, σε σχέση με 

το πιο οικείο θέμα, αυτό της «τηλεόρασης», όταν εισέλθουν στην ανάλυση οι 

μετρήσεις της κατανόησης, και ειδικά οι ερωτήσεις κατανόησης που είχαν και τη 

μεγαλύτερη συνεισφορά στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος της προϋπάρχουσας 

γνώσης μειώνεται αισθητά. Αυτό συμβαίνει διότι ουσιαστικά οι ερωτήσεις 

κατανόησης είναι μια εκτίμηση του τι έμαθε ο αναγνώστης σχετικά με το κείμενο. Η 

γνώση αυτή είναι περισσότερο σχετική με το έργο αξιολόγησης και επομένως πιο 

χρήσιμη, αφού και οι δύο μετρήσεις στηρίζονται στο κείμενο. Αντίθετα, η 

επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση στηριζόταν σε πληροφορίες σχετικές με το 

κείμενο που δεν εμφανίζονταν στο κείμενο. Η απουσία προβλεπτικής συνεισφοράς 

της προϋπάρχουσας γνώσης στην αναγνώριση πλανών και στα δύο ερευνητικά 

κείμενα πιθανόν να οφείλεται στη φύση του έργου. Στο έργο αυτό προβλεπτικές 

μεταβλητές ήταν παράγοντες που σχετίζονται με τη θεωρία σχήματος 

επιχειρήματος και συγκεκριμένα η γνώση σχήματος επιχειρήματος και η 

ταξινόμηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων του κειμένου. Τα πιο πάνω 

αποτελέσματα πρέπει να ιδωθούν με τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η 

πολύπλοκή πραγματικότητα καθότι η ύπαρξη προϋπάρχουσας γνώσης είναι μια 

αναγκαία, αλλά όχι επαρκής συνθήκη για την ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης 

σχετικά με κάποιο θέμα, καθότι εμπλέκονται και άλλοι γνωστικοί παράγοντες, 

καθώς και διάφορες νοητικές τάσεις του ατόμου (Lai, 2011). Στην περίπτωση του 

έργου αναγνώρισης πλανών, τα παιδιά κατευθύνονταν ως προς τον αριθμό των 

προβληματικών επιχειρημάτων κάτι που οδήγησε ίσως στο να αναδειχτούν 

περισσότερο παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασία εντοπισμού πλανών 

(γνώση σχήματος επιχειρήματος) και τη συμπερασματική σκέψη (έργο 

ταξινόμησης επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων). 

 

Σχολική Επίδοση στα Ελληνικά 

 Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μέσω των συσχετιστικών αναλύσεων 

διασύνδεση της επίδοσης των μαθητών στα Ελληνικά τόσο με τις μεταβλητές 

ατομικών διαφορών της έρευνας όσο και με τις μετρήσεις της κατανόησης κειμένου 

και της κριτικής σκέψης. Η επίδοση στα Ελληνικά διαφάνηκε ως προβλεπτικός 
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παράγοντας σε όλες τις μετρήσεις που αφορούσαν το κείμενο της «ελληνικής 

γλώσσας», εκτός από την ταξινόμηση των επιχειρημάτων/ αντεπιχειρημάτων που 

όμως και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα κινήθηκαν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ως προς τις μεταβλητές της κριτικής σκέψης, η συνεισφορά της 

επίδοσης στα Ελληνικά αφορούσε μόνο την αναγνώριση πλανών μετά την είσοδο 

και των μεταβλητών της κατανόησης ως προβλεπτικών παραγόντων. Στην 

περίπτωση του κειμένου της «τηλεόρασης» η σχολική επίδοση στα Ελληνικά δεν 

είχε προβλεπτική συνεισφορά σε καμία από τις εξαρτημένες μεταβλητές.  

Η συνεισφορά της σχολικής επίδοσης ήταν αναμενόμενη καθότι κάτι τέτοιο 

έχει διαφανεί και σε έρευνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα τεστ 

κατανόησης κειμένου (Yoho κ.ά., 2007) ή κριτικής σκέψης (Yeh & Wu, 1992). Από 

την άλλη δεν μπορούν να θεωρηθούν ως έκπληξη τα αποτελέσματα των 

ιεραρχικών παλινδρομήσεων που δεν ανέδειξαν συνεισφορά της σχολικής 

επίδοσης. Στις αναλύσεις αυτές, η απουσία συνεισφοράς οφειλόταν στην 

παρουσία άλλων προβλεπτικών παραγόντων που μπορούν να θεωρηθούν ως 

παράγοντες που συνδέονται σε κάποιο βαθμό με τη σχολική επίδοση. Δεν είναι 

άλλωστε τυχαίο που στις περιπτώσεις απουσίας προβλεπτικής συνεισφοράς της 

σχολικής επίδοσης υπάρχει υψηλή προβλεπτική συνεισφορά κυρίως της 

επιδεικνυόμενης προϋπάρχουσας γνώσης. Το πιο πάνω είναι ιδιαίτερα εμφανές 

στο κείμενο της «τηλεόρασης», κείμενο του οποίου το θέμα είναι αρκετά οικείο στα 

παιδιά. 

 Σημαντικό επίσης εύρημα της παρούσας έρευνας σε σχέση με τη σχολική 

επίδοση στα Ελληνικά θεωρείται η διασύνδεσή της με τις επιστημολογικές 

πεποιθήσεις, την ανάγκη για νόηση, τη γνώση σχήματος επιχειρήματος, την 

επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση, τη λεξιλογική ικανότητα και τη μη λεκτική 

νοημοσύνη. Οι υψηλότερες συσχετίσεις της σχολικής επίδοσης στα Ελληνικά 

αφορούσαν τη λεξιλογική ικανότητα και τη γνώση σχήματος επιχειρήματος. 

Ιδιαίτερα, σε σχέση με τη γνώση σχήματος επιχειρήματος που αναδείχτηκε γενικά 

ως ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας της κατανόησης και της κριτικής 

σκέψης, η επίδοση στα Ελληνικά είχε προβλεπτική συνεισφορά σε ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόμησης στην παρουσία άλλων τεσσάρων παραγόντων 

ατομικών διαφορών. Τα πιο πάνω προσδίδουν εγκυρότητα στις μετρήσεις της 

παρούσας έρευνας και ιδιαίτερα σε σχέση με το ερωτηματολόγιο μέτρησης της 

γνώσης σχήματος επιχειρήματος. 
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Μη Λεκτική Νοημοσύνη 

Σε σχέση με τα έργα της κατανόησης κειμένου και της κριτικής σκέψης της 

παρούσας έρευνας σημαντικός παράγοντας, όπως έχει επεξηγηθεί πρωτύτερα και 

όπως ήταν αναμενόμενο, αποτελεί η λεξιλογική ικανότητα. Στοχεύοντας όμως στην 

εξαγωγή μιας πλήρους εικόνας των παραγόντων που επηρεάζουν την κατανόηση 

κειμένου και την κριτική σκέψη, κρίθηκε σκόπιμο να ληφθεί μέτρηση και της μη 

λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών χρησιμοποιώντας ως μέτρηση το σχετικό τεστ 

προοδευτικών μητρών του Raven που είναι ο κατασκευαστής και της αρχικής 

μορφής του ερωτηματολογίου λεξιλογικής ικανότητας που χορηγήθηκε στα παιδιά. 

Διάφορες έρευνες που έχουν χορηγήσει κάποιο από τα τεστ του Raven για 

εκτίμηση της μη λεκτικής νοημοσύνης έχουν επιδείξει γενικά χαμηλή διασύνδεσή 

της με έργα αξιολόγησης επιχειρημάτων (π.χ. Stanovich & West, 2008), ενώ 

χαμηλή συσχέτιση φαίνεται πως υπάρχει και σε σχέση με την κατανόηση κειμένου 

(π.χ. Cotton & Crewther, 2009; Landi, 2010).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν γενικά χαμηλές συσχετίσεις της μη 

λεκτικής νοημοσύνης με τις μετρήσεις της κατανόησης και της κριτικής σκέψης σε 

συμφωνία με τις πιο πάνω έρευνες. Στις ιεραρχικές παλινδρομήσεις η μη λεκτική 

νοημοσύνη δεν εμφανίστηκε ως σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας των 

μετρήσεων της κατανόησης και της κριτικής σκέψης. Αυτό ήταν αναμενόμενο να 

συμβεί στην παρουσία παραγόντων που βιβλιογραφικά παρουσιάζονται ως 

σημαντικότεροι παράγοντες σε σχέση με την κατανόηση και την κριτική σκέψη 

όπως για παράδειγμα η γνώση σχήματος επιχειρήματος (π.χ. Larson κ.ά., 2004).  

Σημαντικό επίσης εύρημα της παρούσας έρευνας σε σχέση με τη μη λεκτική 

νοημοσύνη θεωρείται η διασύνδεσή της με παράγοντες ατομικών διαφορών όπως 

με τις επιστημολογικές πεποιθήσεις, την ανάγκη για νόηση, τη γνώση σχήματος 

επιχειρήματος και τη λεξιλογική ικανότητα. Τα πιο πάνω προσδίδουν εγκυρότητα 

στις μετρήσεις της παρούσας έρευνας. Ιδιαίτερα, η μη λεκτική νοημοσύνη είχε 

προβλεπτική συνεισφορά στη γνώση σχήματος επιχειρήματος που αναδείχτηκε 

στην έρευνα γενικά ως ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας της 

κατανόησης και της κριτικής σκέψης. 

 

Προκατάληψη 

Η προκατάληψη αφορά στην υποκειμενική αντιμετώπιση των 

προσλαμβανόμενων πληροφοριών με βάση τις προσωπικές απόψεις, στόχους και 

θεωρίες των ατόμων. Η προκατάληψη παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι με βάση 
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τη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Klazcynski κ.ά., 1997; Maier και Richter, 2013) τυχόν 

γραμμικές σχέσεις της με τις εξαρτημένες μεταβλητές της Κατανόησης (ταξινόμηση 

επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων) και της κριτικής σκέψης (αξιολόγηση 

επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, αναγνώριση πλανών στα επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα) αναμενόταν να παρουσιαστούν σε σχέση με τα επί μέρους σκορ 

αυτών των εξαρτημένων μεταβλητών και όχι σε σχέση με το συνολικό σκορ στις 

μεταβλητές αυτές.  

Διάφορες έρευνες έχουν δείξει πως τα άτομα προβαίνουν σε βαθύτερη 

επεξεργασία των προσλαμβανόμενων πληροφοριών μόνο όταν αυτές έρχονται σε 

αντίθεση με τις υφιστάμενες απόψεις τους για να μπορέσουν να τις αντικρούσουν. 

Από την άλλη πλευρά, άλλες έρευνες βρήκαν ότι διάφοροι παράγοντες μπορούν 

να υποβοηθήσουν την αντικειμενική επεξεργασία των προσλαμβανόμενων 

πληροφοριών ανεξαρτήτως των αρχικών πεποιθήσεων των ατόμων, όπως η 

γνωστική ικανότητα και διάφορες νοητικές τάσεις (Stanovich & West, 1997) και η 

προϋπάρχουσα γνώση σε σχέση με το θέμα (Wiley, 2005). Οι πιο πάνω 

αποκλίσεις στις σχετικές έρευνες μπορούν να αποδοθούν στην ένταση της 

προκατάληψης και στην τυχόν προσωπική εμπλοκή του ατόμου σε σχέση με το 

θέμα, όπως για παράδειγμα συνέβαινε έντονα στην έρευνα των Klazcynski κ.ά. 

(1997). Σημαντική έρευνα που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την 

πολυπλοκότητα του ρόλου της προκατάληψης σε σχέση με έργα κατανόησης και 

αξιολόγησης επιχειρημάτων είναι η έρευνα των Wolfe κ.ά. (2009). Στην έρευνα 

αυτή φάνηκε πως η φύση του έργου καθορίζει και το κατά πόσο η προκατάληψη 

θα διαδραματίζει κάποιο ρόλο ή όχι. Συγκεκριμένα στην έρευνα αυτή φάνηκε πως 

οι πεποιθήσεις των ατόμων επηρέαζαν μόνο τις κρίσεις των ατόμων ως προς την 

πειστικότητα των επιχειρημάτων, δεν επηρέαζαν όμως την αξιολόγηση της 

ποιότητας των συνοδευτικών λόγων που υποστήριζαν την αντίθετη προς τις 

πεποιθήσεις των ατόμων άποψη. Δηλαδή, στην προαναφερθείσα έρευνα φάνηκε 

πως όταν τα άτομα κρίνουν την πειστικότητα ενός επιχειρήματος δίνουν έμφαση 

στην τοποθέτηση του εν λόγω επιχειρήματος, ενώ όταν τα άτομα κρίνουν την 

ποιότητα των επιχειρημάτων δίνουν έμφαση στο συνοδευτικό λόγο του 

επιχειρήματος ανεπηρέαστοι από τις πεποιθήσεις τους.  

Διαπιστώθηκε στην παρούσα έρευνα πως γενικά η προκατάληψη δε 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παρούσα έρευνα πέραν από μία αδύναμη 

συσχέτιση και συμμετοχή σε δύο αλληλεπιδράσεις ως προς τις μεταβλητές της 

κριτικής σκέψης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως και για τα δύο κείμενα 
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περίπου το 50% των συμμετεχόντων με τις απαντήσεις τους έδειξαν σχετική 

ουδετερότητα ως προς τις αρχικές πεποιθήσεις σε σχέση με το θέμα. 

Επιπρόσθετα, τα θέματα των δύο κειμένων ήταν τέτοια που δεν αναμενόταν 

προσωπική εμπλοκή ή ισχυρή προκατάληψη προς μία κατεύθυνση σε αντίθεση με 

την έρευνα των Klazcynski κ.ά. (1997). Σε σχέση με τις μετρήσεις της κριτικής 

σκέψης εμφανίστηκε μόνο μία αδύναμη αρνητική συσχέτιση στο κείμενο της 

«ελληνικής γλώσσας» σε σχέση με την αναγνώριση πλανών στα αντεπιχειρήματα 

με τη συμφωνία με τα αντεπιχειρήματα να συνδέεται με χαμηλότερη αναγνώριση 

πλανών στα αντεπιχειρήματα. Επίσης, η προκατάληψη συμμετείχε σε δύο 

αλληλεπιδράσεις που αφορούσαν και οι δύο το κείμενο της «τηλεόρασης».  

Εμφανίστηκε μία τάση τα άτομα που συμφωνούσαν με τα αντεπιχειρήματα 

να τα αξιολογούν υψηλότερα έναντι αυτών που συμφωνούσαν με τα επιχειρήματα, 

αλλά και έναντι της δικής τους αξιολόγησης για τα επιχειρήματα. Επίσης, τα άτομα 

που η άποψή τους συμφωνούσε με τα αντεπιχειρήματα του κειμένου έτειναν να 

αναγνωρίζουν περισσότερο την πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας στα 

επιχειρήματα σε σχέση με τα άτομα που συμφωνούσαν με τα επιχειρήματα, ενώ 

αναγνώριζαν οι ίδιοι περισσότερο την πλάνη αυτή στα επιχειρήματα σε σχέση με 

τα αντεπιχειρήματα.  

Τα πιο πάνω ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με την υπόθεση ότι το βάθος 

της επεξεργασίας των πληροφοριών συνδέεται με την προκατάληψη των ατόμων 

και ότι τα άτομα επεξεργάζονται εις βάθος πληροφορίες όταν αυτές είναι ενάντια 

στις πεποιθήσεις τους για να μπορέσουν να τις αντικρούσουν (Klazcynski κ.ά., 

1997). Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πιο πριν, αφορούν διαφορές που 

στηρίζονται στην ανομοιομορφία των κρίσεων των ατόμων που συμφωνούσαν με 

τα αντεπιχειρήματα. Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί για την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων αυτών αποκλειστικά για τα άτομα αυτά είναι πως η σειρά 

παρουσίασης των δύο απόψεων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ειδικά για τα 

άτομα τα οποία έρχονται πρώτα αντιμέτωπα με τις πληροφορίες που είναι 

αντίθετες με την άποψή τους. Η σειρά παρουσίασης, ίσως να υποδεικνύει κάποια 

απειλή στα άτομα σε σχέση με τη δική τους άποψη. Αν και τα κείμενα ήταν 

εντελώς ισοζυγισμένα ως προς τις δύο απόψεις που παρουσιάζονταν και δεν 

υποστηριζόταν ούτε άμεσα, αλλά ούτε έμμεσα κάποια από τις δύο απόψεις, 

εντούτοις η σειρά παρουσίασης των δύο απόψεων ίσως να προκάλεσε μια τέτοια 

αίσθηση στα άτομα τα οποία συμφωνούσαν με την άποψη που παρουσιαζόταν 

τελευταία. Η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών φάνηκε σημαντική και σε 
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άλλες έρευνες. Για παράδειγμα στην έρευνα των Maier και Richter (2013) φάνηκε 

πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών σε 

σχέση με τις πεποιθήσεις των ατόμων. Τα άτομα μπορούσαν να αποδώσουν 

καλύτερα σε έργο αναγνώρισης προτάσεων που στηρίζονταν σε περιεχόμενο που 

ήταν ενάντια στις πεποιθήσεις τους όταν οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονταν 

στους αναγνώστες πρώτες, δείχνοντας αυξημένη επεξεργασία του σχετικού 

περιεχομένου κάτι που φαίνεται πως συμβαίνει και στην παρούσα έρευνα.  

 

Ο Ρόλος της Τάξης 

Τα αποτελέσματα στην κατανόηση κειμένου και στην κριτική σκέψη σε 

σχέση με την τάξη προέλευσης των παιδιών αφορούσαν κυρίως κάποιες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τάξης και παραγόντων ατομικών διαφορών. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν αναλυθεί στα σημεία όπου γίνεται συζήτηση σε 

σχέση με τα αποτελέσματα που αφορούν την κάθε μεταβλητή ατομικών διαφορών 

και δείχνουν κυρίως πως τα παιδιά και των δύο τάξεων που υπερίσχυαν σε 

συγκεκριμένους παράγοντες ατομικών διαφορών υπερτερούσαν σε ορισμένες 

μετρήσεις της κατανόησης και της κριτικής σκέψης. 

Πέραν των αλληλεπιδράσεων αυτών, τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου έτειναν να 

υπερισχύουν στην αναγνώριση πλανών του κειμένου της «ελληνικής γλώσσας». 

Επίσης, στο κείμενο της «ελληνικής γλώσσας», τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου έτειναν 

να αποδώσουν καλύτερα στην αξιολόγηση των δύο πλανών έναντι των παιδιών 

της Στ’ Δημοτικού, ενώ, στο κείμενο της «τηλεόρασης» απέδωσαν καλύτερα στην 

αξιολόγηση της πλάνης της προσφυγής στην πλειοψηφία. Τα παιδιά και των δύο 

τάξεων αξιολογούσαν υψηλότερα τα επιχειρήματα/αντεπιχειρήματα υψηλής 

ποιότητας έναντι αυτών που περιείχαν τις δύο πλάνες. Επίσης, τα παιδιά της Στ΄ 

Δημοτικού αξιολογούσαν ορθότερα την πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας 

στο κείμενο της «τηλεόρασης», ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά αξιολογούσαν το ίδιο τις 

δύο πλάνες. Ως προς το έργο επεξήγησης πλανών δεν υπήρχαν διαφορές 

ανάμεσα στις δύο τάξεις στο κείμενο της «ελληνικής γλώσσας», αλλά στο κείμενο 

της «τηλεόρασης» οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου υπερίσχυαν στην επεξήγηση της 

πλάνης προσφυγής στην πλειοψηφία και έτειναν να υπερισχύουν ως προς την 

επεξήγηση της πλάνης του επιχειρήματος λόγω άγνοιας. 

Έχει γενικά εμφανιστεί αρκετή ομοιομορφία σε σχέση με τα αποτελέσματα 

των δύο κειμένων όπως παρουσιάστηκαν πιο πριν. Οι διαφορές που 

εμφανίστηκαν ανάμεσα στα δύο κείμενα μπορούν να αποδοθούν στην οικειότητα 
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του θέματος της «τηλεόρασης» σε σχέση με το κείμενο της «ελληνικής γλώσσας» 

όπως έχει φανεί μέσα από τις συγκρίσεις της προϋπάρχουσας γνώσης Σχετικά με 

τα δύο κείμενα. Σημαντικό στοιχείο είναι πως τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά 

της ηλικίας του δείγματος μπορούν να επιδείξουν γενικά κριτική σκέψη σε έργα 

αποφυγής πλανών όταν η φύση του έργου είναι τέτοια που να κρατά σε 

διαχειρίσιμα επίπεδα τη δυσκολία του έργου όπως συνέβη με τα έργα της 

παρούσας έρευνας. Η σχετική απλότητα των έργων έγκειται στο ότι 

παρουσιάζονταν στα παιδιά τα επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα των κειμένων 

στα έργα αξιολόγησης επιχειρημάτων και αναγνώρισης πλανών. Αρκετά όμως 

παιδιά αντιμετώπισαν δυσκολίες σε σχέση με τα έργα αξιολόγησης επιχειρημάτων 

και αναγνώρισης πλανών κάτι που δείχνει ότι είναι αναγκαίο να βοηθηθούν ώστε 

να μπορέσουν να βελτιωθούν. Οι δυσκολίες συνήθως εμφανίζονταν και για τις δύο 

πλάνες, διότι τόσο στο έργο αξιολόγησης όσο και στο έργο αναγνώρισης τα σκορ 

στις δύο πλάνες συσχετίζονταν μεταξύ τους, πράγμα που δείχνει πως τα άτομα 

συνήθως επιτύγχαναν ή αποτύγχαναν στην αποφυγή και των δύο πλανών. Οι 

αδυναμίες στα πλαίσια της επιχειρηματολογίας μπορεί να οφείλονται σε έλλειψη 

έκθεσης σε επιχειρήματα και πρακτικής εξάσκησης σε έργα επιχειρηματολογίας 

(Kuhn, 1991). Πιθανόν τα τρία επιπρόσθετα έτη εκπαίδευσης των μαθητών της Γ΄ 

Γυμνασίου να έχουν βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γι’ αυτό και οι 

μεγαλύτεροι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου σε αρκετές από τις μετρήσεις 

υπερτερούσαν. Αυτό ήταν αναμενόμενο από αναπτυξιακή σκοπιά καθώς φαίνεται 

πως η ηλικία των 11-12 ετών, ηλικία που έχουν τα παιδιά της Στ΄ Τάξης είναι ένα 

μεταβατικό στάδιο στην ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών των ατόμων. Στην 

ηλικία αυτή συντελείται η ανάπτυξη της λογικής σκέψης, βελτιώνεται η ικανότητα 

για κατανόηση και ερμηνεία και επιτυγχάνεται η κατάκτηση της αφηρημένης 

σκέψης (Ormrod, 2011), στοιχεία υποβοηθητικά για την ανάπτυξη των 

επιχειρηματολογικών δεξιοτήτων. 

Επιπρόσθετα, κάποιες ανομοιομορφίες στα αποτελέσματα μπορούν να 

αποδοθούν στο βαθμό δυσκολίας αποφυγής της πλάνης. Σε συμφωνία με τους 

Neuman και Weizman (2003), στο έργο αξιολόγησης επιχειρημάτων η αποφυγή 

της πλάνης του επιχειρήματος λόγω άγνοιας φάνηκε γενικά ευκολότερη για τους 

συμμετέχοντες. Αυτό μπορεί να εξηγήσει και τη μη ύπαρξη διαφορών ανάμεσα 

στις δύο τάξεις στο ευκολότερο σε στατιστικά σημαντικό βαθμό όπως φάνηκε 

κείμενο ως προς το έργο αξιολόγησης, αυτό της «τηλεόρασης», και στην 

ευκολότερη σε στατιστικά σημαντικό βαθμό πλάνη ως προς τη σωστή αξιολόγησή 
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της, αυτήν του επιχειρήματος λόγω άγνοιας. Αντίθετα, στο άλλο έργο κριτικής 

σκέψης, την αναγνώριση πλανών, η πλάνη της προσφυγής στην πλειοψηφία ήταν 

γενικά ευκολότερα αναγνωρίσιμη και επεξηγείτο επίσης πιο εύκολα. Το έργο 

αναγνώρισης και επεξήγησης πλανών αναμενόταν, λόγω των οδηγιών που 

δίνονταν για συγκεκριμένο αριθμό προβληματικών επιχειρημάτων να οδηγούσε σε 

περισσότερη ενεργοποίηση κριτικής-αναλυτικής σκέψης (Wentzel, 2014). Αυτό 

ίσως οδήγησε τα άτομα να αναγνωρίσουν περισσότερο την πλάνη προσφυγής 

στην πλειοψηφία, μια πλάνη που κατά πάσα πιθανότητα κατά καιρούς ακούνε τα 

παιδιά στο σχολείο ή και στο σπίτι πως πρέπει να αποφεύγουν για να μένουν 

ανεπηρέαστοι από τι λένε ή κάνουν οι περισσότεροι.       

 

Διασύνδεση Κατανόησης Κειμένου και Κριτικής Σκέψης 

Σημαντικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διαπίστωση της 

ύπαρξης ή απουσίας διασύνδεσης μεταξύ κατανόησης κειμένου και κριτικής 

αξιολόγησης επιχειρημάτων που περιέχουν πλάνες μη τυπικής λογικής σκέψης 

καθότι η σχετική βιβλιογραφία έχει καταδείξει αντικρουόμενα ευρήματα, κυρίως 

λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας ως προς τη μέτρηση της κατανόησης και της 

κριτικής σκέψης και ως προς τις πλάνες που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. Diakidoy 

κ.ά., 2015; Neuman, 2003). Τα αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα κατέδειξαν 

εμφανώς την ύπαρξη διασύνδεσης μεταξύ των δύο, προς υποστήριξη ευρημάτων 

όπως αυτά του Neuman (2003), έρευνα με την οποία η παρούσα έρευνα είχε 

αρκετές μεθοδολογικές ομοιότητες. Η διασύνδεση αυτή πιθανόν να οφείλεται στο 

ότι τόσο η βαθύτερη κατανόηση κειμένου ως ερμηνευτική διαδικασία, όσο και η 

κριτική σκέψη στηρίζονται στην ενεργοποίηση συμπερασματικής σκέψης (Aloqaili, 

2012). Η σημαντικότητα του τρόπου μέτρησης της κατανόησης και της κριτικής 

σκέψης επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα έρευνα, καθότι φάνηκε πως η μία 

μέτρηση της κατανόησης, οι ερωτήσεις κατανόησης, προέβλεπαν την επίδοση 

στην αξιολόγηση επιχειρημάτων, ενώ η άλλη μέτρηση της κατανόησης, η 

ταξινόμηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων προέβλεπε την επίδοση στην 

αναγνώριση πλανών.  

Στην παρούσα έρευνα το έργο αναγνώρισης πλανών θεωρήθηκε 

πιθανότερο να οδηγήσει τα άτομα σε κριτική-αναλυτική επεξεργασία των 

πληροφοριών καθότι κατευθύνει τα άτομα προς την κατεύθυνση της σκόπιμης 

νοητικής προσπάθειας για επεξεργασία των πληροφοριών προς συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Η προβλεπτική ικανότητα του έργου ταξινόμησης στην αναγνώριση 
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πλανών μπορεί να αποδοθεί στο ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά αποκλειστικά τη 

βαθύτερη κατανόηση των αναγνωστών (McNamara κ.ά., 1996). Αντίθετα, στο έργο 

αξιολόγησης επιχειρημάτων υπήρχε η πιθανότητα περισσότερα άτομα να 

παραμείνουν σε μια ενστικτώδη επεξεργασία των πληροφοριών λόγω των 

λιγότερο κατευθυντικών οδηγιών (Byrnes & Dunbar, 2014). Η προβλεπτική 

ικανότητα των ερωτήσεων κατανόησης στην αξιολόγηση επιχειρημάτων πιθανό να 

μπορεί να εξηγηθεί από το ότι τόσο οι ερωτήσεις κατανόησης όσο και το έργο 

αξιολόγησης ευνοούνται από την ικανότητα των ατόμων να αντλούν σημαντικές 

λεπτομέρειες σε σχέση με τις πληροφορίες αυτές. Για παράδειγμα σε έρευνα των 

Neuman και Weizman (2003) στην οποία χρησιμοποιήθηκαν οι πλάνες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα με δείγμα μαθητών Γυμνασίου, 

διαφάνηκε ότι σημαντικός παράγοντας της σωστής αξιολόγησης των 

επιχειρημάτων ήταν η βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηματολογικού σεναρίου και 

συγκεκριμένα η αναπαράσταση της βαθύτερης δομής του επιχειρήματος στη 

μνήμη των αναγνωστών. Θεωρούσαν πως υπήρχε βαθύτερη επεξεργασία όταν τα 

άτομα αναπαριστούσαν το περιεχόμενο της πλάνης ή τη βαθιά δομή του 

επιχειρήματος όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Στην παρούσα έρευνα πιθανόν 

τα άτομα που είχαν περισσότερη ικανότητα αναπαράστασης πληροφοριών/ 

λεπτομερειών του κειμένου αποδίδοντας καλύτερα στο έργο ερωτήσεων 

κατανόησης να επεξεργάστηκαν αντίστοιχα περισσότερο λεπτομερώς και τα 

επιχειρήματα/αντεπιχειρήματα του έργου αξιολόγησης, έστω και αν δεν 

κατευθύνονταν άμεσα προς το ότι υπήρχαν επιχειρήματα χαμηλής ποιότητας. 

Αυτή η εκτίμηση ενισχύεται και από την συσχέτιση μεταξύ ολικής ανάκλησης και 

ανάκλησης του περιεχομένου των πλανών στην έρευνα των Neuman και Weizman 

(2003). Στην περίπτωση του έργου αναγνώρισης, οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονταν πως συγκεκριμένος αριθμός επιχειρημάτων ήταν προβληματικός 

και φαίνεται πως εκ των οδηγιών έδιναν αρκετή προσοχή στις λεπτομέρειες και γι’ 

αυτό περισσότερη σημασία για την επίδοση διαδραμάτιζε η συμπερασματική 

σκέψη που συνδέεται περισσότερο με τη μέτρηση της ταξινόμησης που εκτιμά 

αποκλειστικά τη βαθύτερη κατανόηση.   

Περαιτέρω, η διασύνδεση ερωτήσεων κατανόησης και αξιολόγησης 

επιχειρημάτων υποστηρίχτηκε και μέσα από διάφορες αλληλεπιδράσεις που 

έδειξαν γενικά πως τα άτομα και των δύο τάξεων με υψηλό σκορ ερωτήσεων 

κατανόησης απέδωσαν καλύτερα στο έργο αξιολόγησης έναντι των ατόμων με  

χαμηλό σκορ ερωτήσεων κατανόησης. Εξαίρεση αποτέλεσε η αξιολόγηση της 
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πλάνης του επιχειρήματος λόγω άγνοιας στα επιχειρήματα του κειμένου της 

«τηλεόρασης» όπου δεν εμφανίστηκε διαφορά. Η ανομοιομορφία αυτή μπορεί να 

αποδοθεί σε σύγχυση των ατόμων με χαμηλή ικανότητα κατανόησης κειμένου 

όταν διαβάζουν ουσιαστικά το ίδιο επιχείρημα που περιέχει κάποια πλάνη για 

υποστήριξη των δύο αντίθετων απόψεων που παρουσιάζονται στο κείμενο. Δεν 

είναι τυχαίο που η απουσία διαφοράς αφορούσε το κείμενο με το περισσότερο 

οικείο θέμα και την ευκολότερη στην αξιολόγηση πλάνη στα επιχειρήματα τα οποία 

εμφανίζονταν πρώτα στο σχετικό έργο αξιολόγησης. Δηλαδή, τα άτομα με χαμηλή 

ικανότητα κατανόησης κατάφεραν να αποδώσουν καλά στην αξιολόγηση της 

ευκολότερης πλάνης, αλλά απέτυχαν όταν αξιολόγησαν την ίδια πλάνη στα 

αντεπιχειρήματα. Αυτή η διαφορετική επεξεργασία των πληροφοριών μπορεί να 

αντανακλά ένα μεταγνωστικό φαινόμενο (Wolfe & Britt, 2008). Διαφορετική 

επεξεργασία των πληροφοριών ανάλογα με την άποψη που αυτές υποστηρίζουν 

σε επιχειρηματολογικά κείμενα αμφίπλευρης επιχειρηματολογίας εμφανίστηκαν και 

στην έρευνα των Wolfe και Britt (2008) ως προς το χρόνο ανάγνωσης των 

πληροφοριών. Στην έρευνα εκείνη τα επιχειρηματολογικά κείμενα περιείχαν 

επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα όμως προωθούσαν μία εκ των δύο αντίθετων 

απόψεων που παρουσιάζονταν. Οι ερευνητές εντόπισαν ότι ο χρόνος ανάγνωσης 

των πληροφοριών που έρχονταν σε αντίθεση με την προωθούμενη άποψη του 

κειμένου ήταν μεγαλύτερος. Αυτό, όπως υποστηρίζουν, ίσως να οφείλεται στο ότι 

οι συμμετέχοντες αναμένουν πως τα καλά επιχειρηματολογικά κείμενα περιέχουν 

μόνο πληροφορίες που υποστηρίζουν την προωθούμενη άποψη και έτσι κατά την 

ανάγνωση αντίθετων πληροφοριών αυτό δημιουργεί σύγχυση που φαίνεται μέσα 

από πιο αργό ρυθμό ανάγνωσης. Στην παρούσα έρευνα μπορεί να γίνει η 

υπόθεση ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο, υπό την άποψη ότι οι αναγνώστες 

αναμένουν πως το ίδιο επιχείρημα δεν μπορεί να υποστηρίζει δύο αντίθετες 

απόψεις. 

 

Γενική Συζήτηση 

Στην παρούσα έρευνα πρώτιστος στόχος ήταν η διερεύνηση της 

συνεισφοράς διαφόρων παραγόντων ατομικών διαφορών στην κατανόηση 

επιχειρηματολογικών κειμένων και στην αξιολόγηση των επιχειρημάτων των 

κειμένων με έμφαση στη γνώση σχήματος επιχειρήματος των ατόμων. 

Χορηγήθηκαν σε παιδιά Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου δύο τελείως ισοζυγισμένα 

υπό άποψη αριθμού επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων επιχειρηματολογικά 
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κείμενα αμφίπλευρης επιχειρηματολογίας (π.χ. Wiley, 2005) στα οποία υπήρχαν 

επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα υψηλής ποιότητας και χαμηλής ποιότητας 

(πλάνη προσφυγής στην πλειοψηφία, πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας). Οι 

όροι επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα χρησιμοποιούνται μόνο για να δηλώσουν 

τη σειρά εμφάνισης των πληροφοριών στα κείμενα καθότι τα κείμενα δεν 

προωθούσαν ούτε άμεσα, αλλά ούτε έμμεσα κάποια από τις δύο απόψεις που 

παρουσιάζονταν. 

Ως προς την κατανόηση επιχειρηματολογικού κειμένου διαπιστώθηκε πως 

γενικά υψηλότερη συνεισφορά είχε η επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση που 

προκύπτει από τη κλασική θεωρία κατανόησης κειμένου της οικοδόμησης-

ενσωμάτωσης του Kintch (1988, 1998) αλλά και η γνώση σχήματος επιχειρήματος 

που προκύπτει από τη θεωρία σχήματος επιχειρήματος (π.χ. Reznitskaya & 

Anderson, 2002). Επίσης, εμφανίστηκε συνεισφορά της επίδοσης στα ελληνικά 

που προσδίδει από τη μία εγκυρότητα στις μετρήσεις της κατανόησης, αλλά από 

την άλλη δείχνει την πιθανή εμπλοκή άλλων παραγόντων που δεν εξετάστηκαν 

στην παρούσα έρευνα και που συνδέονται τόσο με τη σχολική επίδοση όσο και με 

τα έργα της παρούσας έρευνας. Παράγοντες όπως η αυτοπεποίθηση των 

αναγνωστών (π.χ. Multon κ.ά., 1991) ή ακόμα και οι αναγνωστικές στρατηγικές 

των αναγνωστών πιθανόν να εμπλέκονται, καθότι η συνεισφορά της σχολικής 

επίδοσης στα Ελληνικά αφορούσε αποκλειστικά το κείμενο της «ελληνικής 

γλώσσας», κείμενο του οποίου το θέμα είναι σχετικά άγνωστο για τα παιδιά εν 

σχέση με το κείμενο της «τηλεόρασης». Περαιτέρω, συνεισφορά σε κάποιες από 

τις μετρήσεις είχε και η ανάγκη για νόηση (Cacioppo & Petty, 1982). Η συνεισφορά 

αυτή διαπιστώθηκε πως αφορούσε τα σχετικά ευκολότερα έργα στοιχείο που 

δείχνει πως ναι μεν η ανάγκη για νόηση μπορεί να συνεισφέρει, αλλά αυτό 

συμβαίνει περισσότερο στην περίπτωση που τα άτομα έχουν και την ικανότητα να 

ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου.  

Διαπιστώθηκε, επίσης, πως τα παιδιά της Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου 

δε διέφεραν γενικά ως προς την επίδοσή τους στις μετρήσεις της κατανόησης. 

Όμως, στην ομάδα παιδιών με υψηλή λεξιλογική ικανότητα και στην ομάδα 

παιδιών με χαμηλή επιδεικνυόμενη προϋπάρχουσα γνώση τα παιδιά της Στ΄ 

Δημοτικού υπερτερούσαν έναντι των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου στις ερωτήσεις 

κατανόησης του κειμένου της «τηλεόρασης», κείμενο που είχε αρκετά οικείο θέμα 

για τα παιδιά. Αντίθετα, στην ομάδα παιδιών με χαμηλή λεξιλογική ικανότητα, στο 

ίδιο πάλι κείμενο, τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου έτειναν να υπερτερούν έναντι των 
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παιδιών της Στ΄ Δημοτικού στην ταξινόμηση επιχειρημάτων/αντεπιχειρημάτων. Τα 

πιο πάνω σε σχέση με τις ερωτήσεις κατανόησης μπορούν να αποδοθούν κυρίως 

σε αυξημένα κίνητρα από πλευράς των παιδιών του Δημοτικού σε σχέση με τα 

παιδιά του Γυμνασίου (Means κ.ά., 1997) σε συνδυασμό επίσης και με το βαθμό 

δυσκολίας του έργου των ερωτήσεων κατανόησης που ήταν χαμηλότερος σε 

σχέση με το έργο της ταξινόμησης. Η υπεροχή των παιδιών της Γ΄ Γυμνασίου στην 

ομάδα παιδιών με χαμηλή λεξιλογική ικανότητα μπορεί από την άλλη να αποδοθεί 

στη δυσκολία του έργου ταξινόμησης που αύξησε το γνωστικό φορτίο σε μη 

διαχειρίσιμα επίπεδα περισσότερο για τους μικρότερους μαθητές οι οποίοι 

πιθανόν να είναι λιγότερο εξοικειωμένοι σε έργα που αφορούν αποκλειστικά τα 

επιχειρηματολογικά κείμενα όπως το έργο ταξινόμησης. 

Ως προς τις μετρήσεις της κριτικής σκέψης, φάνηκε γενικά υπεροχή η οποία 

θεωρείται αναμενόμενη με βάση τη σχετική βιβλιογραφία των παιδιών τα οποία 

είχαν υψηλή επίδοση σε μεταβλητές ατομικών διαφορών όπως η γνώση σχήματος 

επιχειρήματος (π.χ. Larson κ.ά., 2009; Kuhn, 1991; Reznitskaya κ.ά., 2007) και η 

λεξιλογική ικανότητα (Sá κ.ά., 1999; Stanovich & West, 1997). Το ίδιο ίσχυε και για 

τα παιδιά που υπερτερούσαν στην κατανόηση κειμένου (π.χ. Neuman, 2003).  

Πέραν από την υπεροχή τους, τα άτομα με υψηλή επίδοση στους πιο πάνω 

παράγοντες ατομικών διαφορών επέδειξαν ομοιομορφία σε σύγκριση με τα άτομα 

με χαμηλή επίδοση στους παράγοντες αυτούς ως προς τις αξιολογήσεις τους σε 

σχέση με την ποιότητα των επιχειρημάτων και το είδος τους (επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα) αλλά και στην αναγνώριση πλανών σε σχέση με το είδος της 

πλάνης και του επιχειρήματος. Η ανομοιομορφία αυτή μπορεί να αποδοθεί σε 

σύγχυση των ατόμων με χαμηλή ικανότητα στην κατανόηση κειμένου, στη γνώση 

σχήματος επιχειρήματος και στη λεξιλογική ικανότητα, όταν διαβάζουν ουσιαστικά 

το ίδιο επιχείρημα που περιέχει κάποια πλάνη για υποστήριξη των δύο αντίθετων 

απόψεων που παρουσιάζονται στο κείμενο. Αυτή η διαφορετική επεξεργασία των 

πληροφοριών αντανακλά ένα μεταγνωστικό φαινόμενο (Wolfe & Britt, 2008).  

Η ανομοιομορφία αυτή εμφανίστηκε και σε σχέση με την προκατάληψη 

στην περίπτωση του κειμένου της «τηλεόρασης». Συγκεκριμένα, τα άτομα που 

τοποθετήθηκαν υπέρ των αντεπιχειρημάτων προσπάθησαν να υπερασπιστούν 

την άποψή τους όπως φάνηκε στο έργο αξιολόγησης επιχειρημάτων όπου 

αξιολογούσαν υψηλότερα τα αντεπιχειρήματα και στο έργο αναγνώρισης πλανών 

όπου αναγνώριζαν περισσότερο την πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας στα 

επιχειρήματα. Η τάση αυτή των ατόμων μπορεί να αποδοθεί στο βάθος της 
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επεξεργασίας των πληροφοριών το οποίο αυξάνεται κατά την αξιολόγηση 

αντίθετων με τις πεποιθήσεις του ατόμου πληροφοριών με σκοπό την αντίκρουσή 

τους (π.χ. Klaczynski κ.ά., 1997). Τα αποτελέσματα αυτά εμφανίστηκαν μόνο στο 

κείμενο του οποίου το θέμα πιθανό να ήγειρε κάποια, έστω χαμηλή, προσωπική 

εμπλοκή των παιδιών. Επίσης, το γεγονός πως τα αποτελέσματα αφορούν 

υπεράσπιση των αντεπιχειρημάτων μπορεί να αναδεικνύει τη διαφορετική 

επεξεργασία των πληροφοριών ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους (π.χ. Maier & 

Richter, 2013). 

Περαιτέρω, τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου υπερτερούσαν ή είχαν την τάση να 

υπερτερούν έναντι των παιδιών της Στ΄ Δημοτικού σε σχέση με το έργο 

αξιολόγησης και το έργο αναγνώρισης και επεξήγησης πλανών. Οι διαφορές αυτές 

μπορούν να αποδοθούν στο ότι τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου έχουν περισσότερο 

αναπτυγμένη τη λογική σκέψη και αφηρημένη σκέψη και την ικανότητα για 

κατανόηση και ερμηνεία η οποία ξεκινά να αναπτύσσεται στην ηλικία των 11-12 

ετών και συνεχίζει να βελτιώνεται (Ormrod, 2011).  

 

Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις της Έρευνας 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έχουν πολύ σημαντικές 

εκπαιδευτικές προεκτάσεις καθώς αναδείκτηκαν οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν 

να βοηθήσουν τα παιδιά, τουλάχιστον αυτά που φοιτούν στην Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ 

Γυμνασίου, σε σημαντικές παραμέτρους της εκπαίδευσης όπως η κατανόηση 

επιχειρηματολογικού κειμένου και η κριτική σκέψη σε σχέση με την αποφυγή δύο 

αρκετά διαδεδομένων πλανών μη τυπικής λογικής σκέψης, την πλάνη προσφυγής 

στην πλειοψηφία και την πλάνη του επιχειρήματος λόγω άγνοιας. Η σημαντικότητα 

των ευρημάτων έγκειται και στο ότι χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα κείμενα, ενώ και 

οι μετρήσεις στην κατανόηση κειμένου και στην κριτική σκέψη αφορούσαν έργα 

που συναντούν τα παιδιά εντός των τάξεων, στοιχεία που προσδίδουν οικολογική 

εγκυρότητα στα ευρήματα.  

Σημαντικότερος παράγοντας στην παρούσα έρευνα αναδείκτηκε η γνώση 

σχήματος επιχειρήματος, καθότι ήταν ο μοναδικός παράγοντας με σημαντική 

συνεισφορά σε όλες τις μετρήσεις της κατανόησης επιχειρηματολογικού κειμένου 

και της κριτικής σκέψης των δύο επιχειρηματολογικών κειμένων. Με βάση τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, φαίνεται πως ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων που θα στηρίζονται στη θεωρία σχήματος επιχειρήματος, μια 

θεωρία αρκετά πρόσφατη στο σχετικό ερευνητικό χώρο, μπορούν να βελτιώσουν 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

114 
 

την επίδοση των παιδιών σε έργα κατανόησης επιχειρηματολογικών κειμένων και 

σε έργα αξιολόγησης της ποιότητας επιχειρημάτων (π.χ.; Larson κ.ά., 2004; 

Reznitskaya & Gregory, 2013; Reznitskaya κ.ά., 2009). Πιο συγκεκριμένα, οι 

παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν τη βασική δηλωτική γνώση για τα μέρη 

ενός επιχειρήματος (Voss & Means, 1991) και το ρόλο που διαδραματίζει ένα 

επιχείρημα (O’Keefe & Jackson, 1995), καθώς και διαδικαστική γνώση εν σχέση 

με την αναγνώριση αποδεκτών επιχειρημάτων (Larson κ.ά., 2009) και σε σχέση με 

τη χρήση αντεπιχειρημάτων και αντικρούσεων των αντεπιχειρημάτων (π.χ. Kuhn, 

1991; Reznitskaya κ.ά., 2007). 

Περαιτέρω, σημαντική συνεισφορά, αλλά όχι σε όλες τις μετρήσεις της 

κατανόησης και της κριτικής σκέψης, έχουν οι παράγοντες της επιδεικνυόμενης 

προϋπάρχουσας γνώσης, της λεξιλογικής ικανότητας και της ανάγκης για νόηση. 

Οι δύο πρώτοι παράγοντες, η προϋπάρχουσα γνώση και η λεξιλογική ικανότητα 

έχουν μελετηθεί εδώ και χρόνια σε σχέση με την κατανόηση κειμένου με το 

κλασικό μοντέλο οικοδόμησης – ενσωμάτωσης του Kintsch (1988, 1998), αλλά και 

σε σχέση με τους γνωστικούς παράγοντες που υποβοηθούν την ενεργοποίηση της 

κριτικής σκέψης (Sá κ.ά., 1999; Stanovich & West, 1997; Wiley, 2005). Η παρούσα 

έρευνα επικύρωσε τη σημαντικότητα των παραγόντων αυτών και η συνεισφορά 

τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς κατά το σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την κατανόηση επιχειρηματολογικών 

κειμένων και την κριτική σκέψη των αναγνωστών. Σε σχέση με την ανάγκη για 

νόηση, εξάγεται καταρχήν το μεθοδολογικό συμπέρασμα πως το σχετικό 

ερωτηματολόγιο μέτρησής της μπορεί να χρησιμοποιείται και σε σχέση με παιδιά 

της ηλικίας του δείγματος της παρούσας έρευνας, καθότι επέδειξε ικανοποιητική 

αξιοπιστία και παραγοντική δομή ανάλογη του αρχικού ερωτηματολογίου των 

Cacioppo κ.ά. (1984). Τα ευρήματα σε σχέση με την ανάγκη για νόηση δείχνουν 

πως και αυτή η μεταβλητή μπορεί να συνεισφέρει σε ανάλογα έργα κατανόησης 

και κριτικής σκέψης, αλλά η συνεισφορά αυτή περιορίζεται περισσότερο στα έργα 

με χαμηλότερο βαθμό δυσκολίας που είναι πιο βατά για τα παιδιά και χρειάζονται 

ώθηση από ένα εσωτερικό κίνητρο για να προσεγγίσουν το έργο (Fleischhauer 

κ.ά., 2010). Επομένως, προσπάθεια των εκπαιδευτικών για προώθηση της 

ανάγκης για νόηση στους μαθητές μπορεί να αποτελέσει έναν υποβοηθητικό 

παράγοντα. 

Τέλος, η διασύνδεση των μετρήσεων της κατανόησης με τις μετρήσεις της 

κριτικής σκέψης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη καθότι φαίνεται πως η 
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ενεργοποίηση συμπερασματικής σκέψης (McNamara κ.ά.,1996; Neuman, 2003) 

και η προσοχή στις λεπτομέρειες του κειμένου ιδιαίτερα σε σχέση με το 

περιεχόμενο των επιχειρημάτων (Neuman & Weizman, 2003) φαίνεται πως είναι 

κοινοί υποβοηθητικοί παράγοντες τόσο για μετρήσεις της κατανόησης 

επιχειρηματολογικού κειμένου όσο και για μετρήσεις της κριτικής σκέψης. Το 

γεγονός ότι οι δύο μετρήσεις της κατανόησης συνεισέφεραν ξεχωριστά στις δύο 

μετρήσεις της κριτικής σκέψης δείχνει ακόμα πως είναι καλό να σχεδιάζονται 

διαφόρων ειδών εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατανόηση 

επιχειρηματολογικών κειμένων και την αξιολόγηση της ποιότητας των 

επιχειρημάτων των κειμένων καθώς το είδος του έργου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

την ενεργοποίηση της κριτικής-αναλυτικής σκέψης (Wentzel, 2014).     

   

Περιορισμοί της Έρευνας και Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας 

Καταρχήν, τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας αφορούν παιδιά της 

Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου και θα ήταν ενδιαφέρον ανάλογες έρευνες να 

διεξαχθούν σε μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος. Επιπρόσθετα, για πιο ασφαλή 

συμπεράσματα σε σχέση με τις συγκρίσεις παιδιών διαφορετικών ηλικιών 

μελλοντικές έρευνες, όταν είναι εφικτό, είναι προτιμότερο να έχουν ως δείγμα 

σχολεία των ίδιων περιοχών καθώς η περιοχή προέλευσης των σχολείων φαίνεται 

ερευνητικά πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο (OECD, 2015), ενώ επίσης ακόμα 

πιο ενδιαφέρον θα ήταν αν μπορούσε ανάλογη έρευνα να είχε διαχρονική μορφή 

εξετάζοντας τα ίδια άτομα. 

Σε σχέση με την προκατάληψη των αναγνωστών, στην παρούσα έρευνα 

διαπιστώθηκε πως ο ρόλος της δεν ήταν γενικά σημαντικός. Στις μεμονωμένες 

περιπτώσεις που οι αρχικές πεποιθήσεις των αναγνωστών διαδραμάτιζαν ρόλο σε 

σχέση με την κριτική σκέψη των αναγνωστών φάνηκε πως η σειρά εμφάνισης των 

πληροφοριών σε σχέση με τις δύο αντίθετες απόψεις του κειμένου ήταν σημαντική 

και μόνο τα άτομα που συμφωνούσαν με τα αντεπιχειρήματα είχαν την τάση να 

υπερασπίζονται την άποψή τους. Με βάση τα πιο πάνω προκύπτουν δύο 

αδιευκρίνιστα θέματα. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί από τη μία ο ρόλος των 

αρχικών πεποιθήσεων των ατόμων με τη σειρά εμφάνισης των πληροφοριών να 

εναλλάσσεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί αν ισχύει η υπόθεση 

πως τα άτομα τείνουν να υπερασπίζονται την άποψή τους όταν διαβάζουν 

εντελώς ισοζυγισμένα επιχειρηματολογικά κείμενα μόνο όταν τους παρουσιάζονται 

πρώτα οι πληροφορίες που είναι αντίθετες με τις απόψεις τους. Επίσης, τα 
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τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μία καινούρια ερευνητική προσπάθεια που πιθανόν 

να δικαιολογεί τη γενική απουσία αποτελεσμάτων σε σχέση με τον ρόλο της 

προκατάληψης και που θα ήταν ενδιαφέρον να περιληφθεί σε σχετικές μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες. Πρόσφατες έρευνες αποδίδουν σημαντικό ρόλο όχι στις 

αρχικές πεποιθήσεις των αναγνωστών, αλλά στη βάση των απόψεων αυτών, με τα 

άτομα τα οποία στηρίζουν την άποψή τους ως προς ένα θέμα σε τεκμήρια να 

υπερτερούν έναντι των ατόμων των οποίων η άποψη έχει συναισθηματική βάση 

παρουσιάζοντας πιο ισοζυγισμένη επεξεργασία των πληροφοριών 

επιχειρηματολογικών κειμένων (Wolfe, Tanner, & Taylor, 2013).  
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Πίνακας 1 

 

Επισκόπηση της Έρευνας και των Έργων της 

Σημείωση. Στο ερωτηματολόγιο Ερωτήσεων Κατανόησης εντάχθηκαν και ερωτήματα 

που εκτιμούσαν την Προσλαμβανόμενη Προϋπάρχουσα Γνώση. Η σειρά χορήγησης 

των 2 Κειμένων ισοκατανεμήθηκε.

Πρώτη Φάση (80 λεπτά) 

     Ερωτηματολόγιο Μη Λεκτικής Νοημοσύνης (20 λεπτά) 

     Ερωτηματολόγιο Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος 

     Ερωτηματολόγιο Προσλαμβανόμενης Προϋπάρχουσας Γνώσης και Προκατάληψης 

     Ερωτηματολόγιο Επιστημολογικών Πεποιθήσεων 

     Ερωτηματολόγιο Λεξιλογικής Ικανότητας 

Δεύτερη Φάση (μετά από τουλάχιστον 2 εβδομάδες, 80 λεπτά) 

     Ανάγνωση Κειμένου 1 

     Ερωτηματολόγιο Ανάγκης για Νόηση (9 ερωτήματα) 

     Έργα Κατανόησης Κειμένου  

          Ερωτηματολόγιο Ερωτήσεων Κατανόησης (Σωστό/Λάθος) 

          Έργο Ταξινόμησης των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου 

     Έργα Κριτικής Σκέψης 

          Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων Κειμένου 

          Αναγνώριση Πλανών στα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα και Επεξήγησή τους 

     Ανάγνωση Κειμένου 2 

     Ερωτηματολόγιο Ανάγκης για Νόηση (9 ερωτήματα) 

     Έργα Κατανόησης Κειμένου  

          Ερωτηματολόγιο Ερωτήσεων Κατανόησης (Σωστό/Λάθος) 

          Έργο Ταξινόμησης των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου 

     Έργα Κριτικής Σκέψης 

          Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων Κειμένου 

          Αναγνώριση Πλανών στα Επιχειρήματα/Αντεπιχειρήματα και Επεξήγησή τους 
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Πίνακας 2 

 

Περιγραφικά στατιστικά των Μεταβλητών Ατομικών Διαφορών της Έρευνας για τα 2 

Ερευνητικά Κείμενα  

Σημείωση. (1)=Κείμενο «Ελληνικής Γλώσσας». (2)=Κείμενο «Τηλεόρασης». Οι 

μεταβλητές της Προκατάληψης έχουν και αρνητικές τιμές. 

 

 

 

 

Μεταβλητές  Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος 

Ληφθείσων 

Τιμών 

Μέγεθος 

Δείγματος 

Επίδοση στα Ελληνικά 3.26 1.12 1-5 249 

Λεξιλογική Ικανότητα 22.59 7.03 6-40 273 

Μη Λεκτική Νοημοσύνη 18.44 3.31 6-26 271 

Προκατάληψη (1) 0.33 1.92 (-3)-(+3) 265 

Προκατάληψη (2) 0.53 1.65 (-3)-(+3) 260 

Προσλαμβανόμενη Π. Γ. (1) 4.07 1.17 1-6 265 

Προσλαμβανόμενη Π. Γ. (2) 4.22 1.03 1-6 260 

Επιδεικνυόμενη  Π. Γ. (1)  7.26 2.28 1-10 262 

Επιδεικνυόμενη  Π. Γ. (2) 7.46 2.08 1-10 257 

Ανάγκη για Νόηση 58.12 8.18 36-82 268 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματ. 51.79 11.36 23-73 276 

Ολικό Σκορ Επιστημ. Πεποιθ. 2.90 0.41 1.57-4.20 272 

Απλότητα της Γνώσης 3.19 0.58 1.43-5 272 

Ταχύτητα Απόκτησης Γνώσης 2.31 0.85 1-5 272 

Σιγουριά της Γνώσης 2.93 0.65 1-4.71 272 

Έλεγχος Απόκτησης Γνώσης 2.75 0.66 1-5 272 

Αυθεντία της Εξουσίας 3.33 0.77 1-5 272 
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Πίνακας 3 

 

Συντελεστές Συσχετίσεων Ανάμεσα στις Μεταβλητές Ατομικών Διαφορών, Κατανόησης Κειμένου και Κριτικής σκέψης 

Μετρήσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Επίδοση Ελληνικών R _ .58** .22** .34** -.29** .55** -.01 .40** .34** .45** .38** .34** .35** 

N  235 231 231 234 236 234 231 235 232 222 216 134 

2. Λεξιλογική     

   Ικανότητα 

R .58** _ .23** .29** -.29** .56** .01 .34** .35** .42** .36** .35** .41** 

N 238  255 255 259 260 259 255 259 256 245 240 153 

3. Μη Λεκτική    

   Νοημοσύνη 

R .21** .22** _ .27** -.17** .28** .01 .07 .24** .14* .16** .16* .11 

N 234 258  252 255 257 255 252 256 253 242 237 152 

4. Ανάγκη για Νόηση R .36** .30** .27** _ -.30** .36** .04 .12 .33** .27** .29** .22** .20* 

N 236 260 258  254 257 255 252 256 253 242 238 151 

5. Επιστημολογικές 

   Πεποιθήσεις  

R -.29** -.28** -.16* -.27** _ -.33** .00 -.24** -.32** -.32** -.28** -.29** -.26** 

 Ν 237 262 258 259  259 258 254 258 255 244 239 152 

6. Γνώση Σχήματος 

   Επιχειρήματος 

R .53** .55** .30** .36** -.34** _ .13* .32** .43** .49** .49** .46** .44** 

N 239 263 261 263 262  260 257 261 258 247 242 154 

7. Προσλαμβανόμενη    

   Π. Γ. 

R .16* .16* .16** .10 -.16** .19** _ .02 .05 .02 .02 -.02 -.09 

N 238 263 260 262 262 265  255 259 256 245 240 153 

8. Επιδεικνυόμενη Π. Γ. R .38** .30** .17** .33** -.14* .31** .08 _ .48** .48** .34** .24** .23** 

N 237 260 257 259 259 262 261  257 255 244 240 152 

9. Ερωτήσεις  

   Κατανόησης 

R .49** .37** .21** .31** -.22** .46** .13* .40** _ .60** .51** .33** .31** 

N 237 260 257 259 259 262 261 262  257 246 242 154 

10. Ολικό Σκορ 

    Ταξινόμησης Επιχ. 

R .44** .33** .15* .35** -.17** .44** .05 .28** .50** _ .44** .38** .38** 

N 232 257 254 256 256 259 259 256 256  246 242 154 

11. Ολικό Σκορ 

    Αξιολόγησης Επιχ. 

R .40** .37** .18** .24** -.21** .49** .15* .37** .43** .37** _ .50** .34** 

N 223 244 241 243 243 246 246 243 243 243  238 152 

12. Αναγνώριση    

    Πλανών 

R .43** .39** .20** .32** -.27** .45** .14* .25** .40** .41** .53** _ .80** 

N 231    256 253 256 255 258 258 254 254 253 242  154 

13. Επεξήγηση Πλάνων Rs .34** .43** .20** .23** -.30** .47** .15* .24** .42** .39** .45** .80** _ 

 N 172 189 188 189 189 191 191 189 189 190 186 191  

Σημείωση. *p < .05, **p < .01. Κάτω από τη διαγώνιο οι τιμές αφορούν το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» και πάνω από τη  

διαγώνιο το Κείμενο της «Τηλεόρασης».
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Πίνακας 4 

 

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη των Ερωτήσεων Κατανόησης  

των Ερευνητικών Κειμένων με Προβλεπτικούς Παράγοντες τις 5 Επιστημολογικές 

Πεποιθήσεις  

_________________________________________________________________________ 

             Ερευνητικά Κείμενα                                       

________________________________________________________                   _______                        

                  «Ελληνική Γλώσσα»          «Τηλεόραση» 

                                                       _____________________________________________ 

Προβλεπτικοί                              β              t-test                      β               t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Απλότητα της Γνώσης                          .02                .34                    -.07               -1.12       

Ταχύτητα Απόκτησης Γνώσης            -.17              -2.46*                 -.22               -3.21** 

Σιγουριά της Γνώσης                           -.13             -2.04*                  -.11              -1.67 

Έλεγχος Απόκτησης Γνώσης               -.04              -.55                    -.06               -.91 

Αυθεντία της Εξουσίας                        -.03              -.43                    -.04               -.64 

F                       3.75**                                    6.64** 

R2                                  .07                                         .12                               

N                                                   262                                        260 

_________________________________________________________________________                                                               

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. 
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Πίνακας 5 

 

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Ταξινόμησης Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων των Ερευνητικών Κειμένων με Προβλεπτικούς Παράγοντες  

τις 5 Επιστημολογικές Πεποιθήσεις 

_________________________________________________________________________ 

             Ερευνητικά Κείμενα   

                               

____________________________________________________________                      __ 

                  «Ελληνική Γλώσσα»          «Τηλεόραση»                                             

                                                        _____________________________________________ 

Προβλεπτικοί                              β              t-test                      β               t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Απλότητα της Γνώσης                          .05                .76                     .01                .20       

Ταχύτητα Απόκτησης Γνώσης            -.16              -2.33*                 -.29               -4.15** 

Σιγουριά της Γνώσης                           -.14             -2.18*                  -.10              -1.51 

Έλεγχος Απόκτησης Γνώσης               -.03              -.39                    -.03               -.52 

Αυθεντία της Εξουσίας                        -.01              -.11                    -.02               -.33 

F                       2.98**                                    5.86** 

R2                                  .06                                         .10                               

N                                                   262                                        260   

_________________________________________________________________________                                                               

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. 
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Πίνακας 6 

 

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Αξιολόγησης Επιχειρημάτων των  

Ερευνητικών Κειμένων με Προβλεπτικούς Παράγοντες τις 5 Επιστημολογικές Πεποιθήσεις 

_________________________________________________________________________ 

             Ερευνητικά Κείμενα  

____  _                            _____________________________________________________ 

                  «Ελληνική Γλώσσα»          «Τηλεόραση» 

                                                    _______________________________________________ 

Προβλεπτικοί                              β              t-test                      β               t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Απλότητα της Γνώσης                          .11               1.84                    -.03               -.47       

Ταχύτητα Απόκτησης Γνώσης            -.17              -2.46*                 -.24               -3.38** 

Σιγουριά της Γνώσης                           -.17             -2.63*                  -.07              -.99 

Έλεγχος Απόκτησης Γνώσης                .02              -.28                    -.03               -.45 

Αυθεντία της Εξουσίας                        -.09             -1.45                    -.06              -1.00 

F                       4.53**                                    4.96** 

R2                                  .08                                         .09                               

N                                                   262                                        260  

________________________________________________________________________                                                               

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. 
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Πίνακας 7 

 

Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Αναγνώρισης Πλανών των  

Ερευνητικών Κειμένων με Προβλεπτικούς Παράγοντες τις 5 Επιστημολογικές Πεποιθήσεις 

_________________________________________________________________________ 

             Ερευνητικά Κείμενα   

_________________________________________________                                  _______ 

                  «Ελληνική Γλώσσα»          «Τηλεόραση» 

                                                    _______________________________________________ 

Προβλεπτικοί                              β              t-test                      β               t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Απλότητα της Γνώσης                         -.01              -.09                      .01                .08       

Ταχύτητα Απόκτησης Γνώσης            -.20              -2.83**                -.22               -3.26** 

Σιγουριά της Γνώσης                           -.11             -1.61                    -.02              -.31 

Έλεγχος Απόκτησης Γνώσης               -.03              -.51                    -.13               -1.96 

Αυθεντία της Εξουσίας                        -.11             -1.76                    -.10              -1.66 

F                       4.60**                                    5.84** 

R2                                  .08                                         .10                               

N                                                   262                                        260  

________________________________________________________________________                                                               

Σημείωση. ** p < .01. 
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Πίνακας 8 

 

Περιγραφικά Στατιστικά των 5 Μερών του Ερωτηματολογίου Γνώσης Σχήματος 

Επιχειρήματος (Ν=276)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετρήσεις  Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος 

Παρατηρούμενων 

Τιμών 

Δηλωτική Γνώση 3.04 1.48 0-5 

Αναγνώριση Επιχειρημάτων 19.20 4.78 10-30 

Κατηγοριοποίηση Επιχειρημάτων 18.22 4.99 3-24 

Εντοπισμός Αντεπιχειρημάτων 7.62 2.23 0-12 

Εντοπισμός Αντεπιχειρημάτων Αντίκρουσης 3.72 2.00 0-6 
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Πίνακας 9 

 

Συντελεστές Συσχετίσεων Ανάμεσα στις Μετρήσεις της Προκατάληψης, της Κατανόησης Κειμένου και της Κριτικής Σκέψης 

  Μετρήσεις 1 2 3 4 5 6 7 

1. Προκατάληψη r  _ .05 -.02 -.04 -.11 -.02 .01 

N  256 256 254 246 240 240 

2. Ταξινόμηση 

   Επιχειρημάτων 

r  -.06 _ .78** .38** .40** .39** .33** 

N 259  258 250 247 242 242 

3. Ταξινόμηση 

   Αντεπιχειρημάτων 

r  -.07 .71** _ .35** .37** .29** .31** 

N 259 259  250 247 242 242 

4. Αξιολόγηση 

   Επιχειρημάτων 

r  -.11 .38** .27** _ .59** .43** .39** 

N 251 247 247  247 240 240 

5. Αξιολόγηση 

   Αντεπιχειρημάτων 

r  -.05 .31** .22** .57** _ .40** .39** 

N 248 245 245 246  239 239 

6. Αναγνώριση Πλανών    

   Επιχειρημάτων 

r  -.12 .37** .34** .40** .41** _ .65** 

N 258 253 253 246 243  242 

7. Αναγνώριση Πλανών    

   Αντεπιχειρημάτων 

r  -.13* .32** .33** .41** .45** .63** _ 

N 258 253 253 246 243 258  

Σημείωση. *p < .05, **p < .01. Κάτω από τη διαγώνιο οι τιμές αφορούν το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» και πάνω  

από τη διαγώνιο το Κείμενο της «Τηλεόρασης».        
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Πίνακας 10 

 

Περιγραφικά Στατιστικά των Εξαρτημένων Μεταβλητών της Κατανόησης Κειμένου για τα 2 

Ερευνητικά Κείμενα  

Σημείωση. 1.=Κείμενο «ελληνικής γλώσσας». 2.=Κείμενο «τηλεόρασης».  

 

 

 

 

 

 

Μεταβλητές  Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος 

Παρατηρούμενων 

Τιμών 

Μέγεθος 

Δείγματος 

1.     

Πληροφοριακές Ερωτήσεις 7.09 2.27 1-10 262 

Συμπερασματικές Ερωτήσεις 7.04 2.36 0-10 262 

Ολικό Σκορ Ερωτήσεων 14.13 3.40 3-20 262 

Ταξινόμηση Επιχειρημάτων .50 .22 0-1 259 

Ταξινόμηση Αντεπιχειρημάτ. .53 .24 0-1 259 

Ολικό Σκορ Ταξινόμησης .51 .21 0-1 259 

2.     

Πληροφοριακές Ερωτήσεις 7.65 2.17 1-10 261 

Συμπερασματικές Ερωτήσεις 7.52 2.26 2-10 261 

Ολικό Σκορ Ερωτήσεων 15.17 3.98 3-20 261 

Ταξινόμηση Επιχειρημάτων .50 .19 0-.80 258 

Ταξινόμηση Αντεπιχειρημάτ. .54 .21 0-.80 258 

Ολικό Σκορ Ταξινόμησης .52 .19 0-.80 258 
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Πίνακας 11 

 

Περιγραφικά Στατιστικά των Εξαρτημένων Μεταβλητών της Κριτικής Σκέψης για το 

Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» 

Σημείωση. Πλάνη 1=Πλάνη της Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Οι μεταβλητές της Αναγνώρισης Πλανών έχουν και 

αρνητικές τιμές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταβλητές  Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος 

Παρατηρούμενων 

Τιμών 

Μέγεθος 

Δείγματος 

Αξιολόγηση Επιχειρημάτων 3.88 .64 2.38-5.63 246 

Αξιολόγηση Αντεπιχειρημάτων 3.95 .69 1.63-6 246 

Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρ. 

3.91 .59 2.44-5.56 246 

Αναγνώριση Πλάνης 1 Επιχειρημάτων  .80 .91 (-1)-(+2) 258 

Αναγνώριση Πλάνης 2 Επιχειρημάτων .64 .89 (-1)-(+2) 258 

Αναγνώριση Πλάνης 1 

Αντεπιχειρημάτων 

.61 .88 (-1)-(+2) 258 

Αναγνώριση Πλάνης 2 

Αντεπιχειρημάτων 

.49 .87 (-1)-(+2) 258 

Ολικό Σκορ Αναγνώρισης Πλανών 2.54 2.74 (-3)-(+8) 258 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
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Πίνακας 12 

 

Περιγραφικά Στατιστικά των Εξαρτημένων Μεταβλητών της Κριτικής Σκέψης για το 

Κείμενο της «Τηλεόρασης» 

Σημείωση. Πλάνη 1=Πλάνη της Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Οι μεταβλητές της Αναγνώρισης Πλανών έχουν και 

αρνητικές τιμές. 
 

 

Μεταβλητές  Μέσος 

Όρος  

Τυπική 

Απόκλιση 

Εύρος 

Παρατηρούμενων 

Τιμών 

Μέγεθος 

Δείγματος 

Αξιολόγηση Επιχειρημάτων 4.09 .61 2.50-5.80 247 

Αξιολόγηση Αντεπιχειρημάτων 4.09 .67 2.10-6 247 

Αξιολόγηση 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρ. 

4.09 .57 2.80-5.70 247 

Αναγνώριση Πλάνης 1 Επιχειρημάτων  .56 1.03 (-1)-(+2) 242 

Αναγνώριση Πλάνης 2 Επιχειρημάτων .52 1.07 (-1)-(+2) 242 

Αναγνώριση Πλάνης 1 

Αντεπιχειρημάτων 

.53 1.05 (-1)-(+2) 242 

Αναγνώριση Πλάνης 2 

Αντεπιχειρημάτων 

.40 1.04 (-1)-(+2) 242 

Ολικό Σκορ Αναγνώρισης Πλανών 2.01 3.48 (-3)-(+8) 242 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
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Πίνακας 13 

 

Παραδείγματα Απαντήσεων στο Έργο Επεξήγησης Πλανών  

Σημείωση. Πλάνη 1=Πλάνη της Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του 

Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Σωστή Επεξήγηση λάμβανε μία μονάδα και λανθασμένη 

μηδέν μονάδες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα σωστών απαντήσεων (Πλάνη 1) 

     Δεν μπορείς να βασιστείς στο αν συμφωνούν οι άλλοι 

     Δεν ξέρουμε ποιοι το λένε 

     Η άποψη κάποιων δεν σημαίνει ότι είναι η αλήθεια 

     Δε μας δίνει επαρκή δικαιολόγηση 

Παραδείγματα σωστών απαντήσεων (Πλάνη 2) 

     Μπορεί να μην υπάρχει επαρκής διερεύνηση για τα αποτελέσματα 

     Μπορεί να μην ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο 

     Κάποια σωστά πράγματα μπορεί να μην αποδειχτούν ποτέ 

     Δε μας λέει/εξηγεί το γιατί 

Απαντήσεις που θεωρήθηκαν λανθασμένες 

     Επανάληψη μέρους του επιχειρήματος 

     Απλή αναφορά στο ότι δεν είναι πειστικό το επιχείρημα 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
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Πίνακας 14  

 

Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη των Ερωτήσεων Κατανόησης  

για τα δύο Ερευνητικά Κείμενα 

_________________________________________________________________________ 

   Ερευνητικά Κείμενα                

                                        _____________________________________________________ 

            «Ελληνική Γλώσσα»   «Τηλεόραση» 

                      ______________________________________________________________ 

Προβλεπτικοί         β                t-test                         β              t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Βήμα 1  

Επίδοση Ελληνικών              .35                5.29**                 .21                      2.81** 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη           .08               1.39                     .10            1.55 

Λεξιλογική Ικανότητα          .14                2.20*                   .19              2.51* 

Ανάγκη για Νόηση               .11                1.96                     .18               2.80** 

F                       24.76**                           17.52** 

ΔR2      .28                                            .24 

 

Βήμα 2  

Επίδοση Ελληνικών              .24               3.62**                   .02                   .34 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη           .03               .60                        .09        1.52 

Λεξιλογική Ικανότητα           .06               .89                        .04      .53 

Ανάγκη για Νόηση                .04               .66                        .14        2.46* 

Επιστημολ. Πεποιθήσεις      -.01               .09                       -.04                   -.70 

Γνώση Σχήματος Επιχ.          .21              3.14**                   .18       2.44* 

Πρoσλαμβανόμενη Π. Γ.       .05                .89                       .03      .51 

Επιδεικνυόμεη Π. Γ.              .21             3.70**                    .41          6.91** 

F                          16.86**                            18.88** 

ΔR2             .07                                                                 .17  

N                                            262                                           260                        

______________________________________________________________________ 

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. 
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Πίνακας 15 

 

Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Ταξινόμησης Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων των Ερευνητικών Κειμένων 

________________________________________________________________________ 

   Ερευνητικά Κείμενα                                   

                                      _____________________________________________________ 

            «Ελληνική Γλώσσα»   «Τηλεόραση» 

                     ______________________________________________________________ 

Προβλεπτικοί         β                t-test                         β              t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Βήμα 1  

Επίδοση Ελληνικών             .24                5.29**                 .27                    4.05** 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη          .01               1.39                     .02                      .39 

Λεξιλογική Ικανότητα         .13                2.20*                   .24           3.64** 

Ανάγκη για Νόηση              .22                1.96                     .09                     1.44 

F                   18.07**                         21.44** 

ΔR2       .22                                           .25 

 

Βήμα 2  

Επίδοση Ελληνικών             .17                2.34*                   .10                    1.56 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη          .02               .32                        .00                     .06 

Λεξιλογική Ικανότητα          .05               .64                        .10                    1.48 

Ανάγκη για Νόηση                .18               2.82**                 .10                      .67 

Επιστημολ. Πεποιθήσεις       .01               .14                       -.02                   -.42 

Γνώση Σχήματος Επιχ.         .25               3.55**                   .27                  4.05** 

Πρoσλαμβανόμενη Π. Γ.     -.03               -.59                       .01                    .18 

Επιδεικνυόμεη Π. Γ.             .06               .96                        .31                   5.74** 

F                         11.23**                            23.21** 

ΔR2             .04                                                                 .14  

N                                           262                                           260                        

______________________________________________________________________ 

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01.ΣΤ
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Πίνακας 16 

 

Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Αξιολόγησης Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων των Ερευνητικών Κειμένων 

________________________________________________________________________ 

   Ερευνητικά Κείμενα                                   

                                        ____________________________________________________ 

            «Ελληνική Γλώσσα»   «Τηλεόραση» 

                    ______________________________________________________________ 

Προβλεπτικοί         β                t-test                         β              t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Βήμα 1  

Επίδοση Ελληνικών             .23               3.33**                 .21                     2.72** 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη         .06               1.07                     .03                       .49 

Λεξιλογική Ικανότητα         .19               2.65**                 .20          2.55* 

Ανάγκη για Νόηση              .09               1.45                     .18                      2.65** 

F                    14.96**                        13.55** 

ΔR2      .19                                            .21 

 

Βήμα 2  

Επίδοση Ελληνικών            .10               1.39                     .05                        .60 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη         .00               .04                      .00                         .05 

Λεξιλογική Ικανότητα         .07               .95                      .01        .10 

Ανάγκη για Νόηση               .00               .01                      .14                      2.19* 

Επιστημολ. Πεποιθήσεις     -.01               .08                     -.05                       -.75 

Γνώση Σχήματος Επιχ.        .33              4.68**                  .34          4.00** 

Πρoσλαμβανόμενη Π. Γ.     .06              1.12                     -.01        -.21 

Επιδεικνυόμεη Π. Γ.            .19              3.27**                  .20          2.99** 

F                    13.20**                         11.83** 

ΔR2         .11                                                             .11  

N                                           262                                        260                        

______________________________________________________________________ 

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. 
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Πίνακας 17 

 

Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Αναγνώρισης Πλανών των 

Ερευνητικών Κειμένων 

________________________________________________________________________ 

   Ερευνητικά Κείμενα                                    

                                          ___________________________________________________ 

            «Ελληνική Γλώσσα»   «Τηλεόραση» 

                    ______________________________________________________________ 

Προβλεπτικοί         β                t-test                         β              t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Βήμα 1  

Επίδοση Ελληνικών             .24               3.60**                 .20                       2.64** 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη         .06               1.13                     .06                          .93 

Λεξιλογική Ικανότητα         .19               2.86**                 .17            2.37* 

Ανάγκη για Νόηση              .17               2.77**                 .06                         .91 

F                       20.96**                        10.42** 

ΔR2      .25                                           .14 

 

Βήμα 2  

Επίδοση Ελληνικών            .16               2.27*                   .07                         .94 

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη         .02               .40                      .03                         .50 

Λεξιλογική Ικανότητα         .10              1.48                     .05         .66 

Ανάγκη για Νόηση               .11              1.86                     .00                        .06 

Επιστημολ. Πεποιθήσεις    -.01             -.19                      -.08                      -1.28 

Γνώση Σχήματος Επιχ.        .26              3.73**                  .30             3.92** 

Πρoσλαμβανόμενη Π. Γ.     .04               .65                     -.07      -1.26 

Επιδεικνυόμεη Π. Γ.            .05              .76                       .06       .92 

F                          13.09**                        8.42** 

ΔR2          .05                                                            .07  

N                                          262                                         260                       

______________________________________________________________________ 

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. 
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Πίνακας 18 

 

Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Γνώσης Σχήματος  

Επιχειρήματος (N=260) 

_____________________________________________________________ 

Προβλεπτικοί                                β                  t-test                       

Παράγοντες 

______________________________________________________________ 

Επίδοση Ελληνικών                             .30                   5.06**              

Μη Λεκτ. Νοημοσύνη                         .12                   2.43*  

Λεξιλογική Ικανότητα                         .29                   4.92** 

Ανάγκη για Νόηση                              .10                   1.86 

Επιστημολ. Πεποιθήσεις                    -.11                  -2.32* 

F                                                       40.00** 

R2                             .44                                                               

___________________________________________________________ 

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. Χαμηλό σκορ Επιστημολογικών  

Πεποιθήσεων δεικνύει εξελιγμένες Επιστημολογικές Πεποιθήσεις.
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Πίνακας 19 

 

Μέσοι Όροι στις Ερωτήσεις Κατανόησης ως Συνάρτηση της Τάξης και της Επιδεικνυόμενης 

Προϋπάρχουσας Γνώσης και Συγκρίσεις Μέσων Όρων για το Κείμενο της «Τηλεόρασης» (N 

= 190) 

________________________________________________________________________ 

 Στ΄ Δημοτικού Γ΄ Γυμνασίου          t-test Cohen’s d 

                               n=101                     n=89 

_________________________________________________________________________ 

Eπιδεικνυόμενη Π. Γ. 

 Υψηλό Σκορ              17.61 (2.49)             16.90 (2.40)                 1.40                     .29 

 Χαμηλό Σκορ            14.57 (3.58)             11.20 (3.73)                 4.47*                   .92 

t-test                                    4.77*       8.74* 

Cohen’s d                           1.00                          1.82 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Η Επιδεικνυόμενη  

Προϋπάρχουσα Γνώση διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό σκορ 

μόνο για σκοπούς παρουσίασης. * p < .013 (προσαρμογή Bonferroni για 4 Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 20 

 

Μέσοι Όροι στις Ερωτήσεις Κατανόησης ως Συνάρτηση της Τάξης και της Λεξιλογικής 

Ικανότητας και Συγκρίσεις Μέσων Όρων για το Κείμενο της «Τηλεόρασης» (N = 234) 

_________________________________________________________________________ 

                                       Στ΄ Δημοτικού             Γ΄ Γυμνασίου            t-test       Cohen’s d 

                                        n=116                          n=118  

_________________________________________________________________________ 

Λεξιλογική Ικανότητα 

 Υψηλό Σκορ           16.95 (3.31)             16.16 (2.52)                   1.50                     .27 

 Χαμηλό Σκορ         14.10 (3.38)             13.96 (3.44)                     .22                     .04 

t-test                                4.58*                        3.99* 

Cohen’s d      .85                             .73 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Η Λεξιλογική 

Ικανότητα διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό σκορ μόνο για 

σκοπούς παρουσίασης. * p < .013 (προσαρμογή Bonferroni για 4 Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 21 

 

Μέσοι Όροι στην Ταξινόμηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων ως Συνάρτηση της Τάξης 

και της Λεξιλογικής Ικανότητας και Συγκρίσεις Μέσων Όρων για το Κείμενο της 

«Τηλεόρασης» (N = 234) 

_________________________________________________________________________ 

                                         Στ΄ Δημοτικού                Γ΄ Γυμνασίου          t-test   Cohen’s d 

                         n=116                             n=118 

_________________________________________________________________________ 

Λεξιλογική Ικανότητα 

 Υψηλό Σκορ                 .60 (.17)                     .59 (.13)                    .37                    .07 

 Χαμηλό Σκορ               .43 (.17)                     .47 (.17)                     1.23                 .24 

t-test                                      5.37*                           4.33* 

Cohen’s d                    1.00                            .79 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Η Λεξιλογική 

Ικανότητα διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό σκορ μόνο για 

σκοπούς παρουσίασης. * p < .013 (προσαρμογή Bonferroni για 4 Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 22 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων ως Συνάρτηση της Τάξης 

και των Ερωτήσεων Κατανόησης για το Κείμενο της «Ελληνικής Γλώσσας» (N = 209) 

_________________________________________________________________________ 

 Στ΄ Δημοτικού Γ΄ Γυμνασίου Cohen’s d 

 N=96 n=113 

_________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις Κατανόησης 

 Υψηλό Σκορ 4.08 (.54) 4.42 (.54) .63 

 Χαμηλό Σκορ 3.63 (.44) 3.63 (.46) 0 

Cohen’s d .91 1.57 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Το σκορ των 

Ερωτήσεων Κατανόησης διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό σκορ 

μόνο για σκοπούς παρουσίασης. 
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Πίνακας 23 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

Ελληνικής Γλώσσας ως Συνάρτηση της Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος και της Ποιότητας 

των Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και Συγκρίσεις Μέσων Όρων (N = 232) 

 

                                                    Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

  

                                 Υψηλή                  Χαμηλή              t-test              Cohen’s d 

                               n=118                   n=114 

_________________________________________________________________________ 

Ποιότητα Επιχειρ./Αντεπ. 

 Υψηλή Ποιότητα           4.29 (.77)                 3.80 (.74)             5.04*          .65 

 Πλάνη 1                         2.97 (1.06)               3.60 (.92)             4.92*          .63 

 Πλάνη 2                         3.02 (.99)                 3.38 (1.00)           2.82*                    .36 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό 

σκορ μόνο για σκοπούς παρουσίασης. * p < .006 (προσαρμογή Bonferroni για 9 

Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 24 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

«Ελληνικής Γλώσσας» ως Συνάρτηση της Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος και του Είδους 

των Επιχειρημάτων και Συγκρίσεις Μέσων Όρων (N = 243) 

                                            Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

 

                           Υψηλή              Χαμηλή                  t-test               Cohen’s d 

                         n=129               n=114 

________________________________________________________________________ 

Είδος Επιχειρημάτων 

 Επιχειρήματα                 3.42 (.68)           3.69 (.93)                   2.60*                      .33 

 Αντεπιχειρήματα           3.45 (.80)            3.49 (.93)                  .36                           .05  

Cohen’s d                               .05                       .19 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό 

σκορ μόνο για σκοπούς παρουσίασης. * p < .013 (προσαρμογή Bonferroni για 4 

Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 25 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

«Ελληνικής Γλώσσας» ως Συνάρτηση της Τάξης και της Ποιότητας των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και Συγκρίσεις Μέσων Όρων (N = 243) 

_________________________________________________________________________ 

                                              Στ΄ Δημοτικού             Γ΄ Γυμνασίου           t-test      Cohen’s d 

                                     n=117                          n=126 

_________________________________________________________________________ 

Ποιότητα Επιχειρ./Αντεπ. 

 Υψηλή Ποιότητα           4.03 (.76)                      4.09 (.76)                  .61              .08 

 Πλάνη 1                         3.43 (1.03)                    3.12 (1.03)                2.34            .30 

 Πλάνη 2                         3.35 (1.01)                    3.03 (1.00)                2.48            .32 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. 
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Πίνακας 26 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

«Ελληνικής Γλώσσας» ως Συνάρτηση των Ερωτήσεων Κατανόησης και της Ποιότητας των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και Συγκρίσεις Μέσων Όρων (N = 215) 

 

                                                         Ερωτήσεις Κατανόησης 

 

                                                Υψηλό Σκορ              Χαμηλό Σκορ       t-test Cohen’s d 

                                                     n=97                        n=116 

_________________________________________________________________________ 

Ποιότητα Επιχειρ./Αντεπ. 

 Υψηλή Ποιότητα            4.36 (.75)                   3.83 (.72)                5.25*                .72 

 Πλάνη 1                          2.83 (1.07)                 3.62 (.92)                5.79*                .79 

 Πλάνη 2                         2.91 (1.08)                  3.48 (.86)                4.29*                .58 

________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Η 

επίδοση στις Ερωτήσεις Κατανόησης διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και 

χαμηλό σκορ μόνο για σκοπούς παρουσίασης. * p < .006 (προσαρμογή Bonferroni για 9 

Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 27 

 

Μέσοι Όροι στην Αναγνώριση Πλανών του Κειμένου της «Ελληνικής Γλώσσας» ως 

Συνάρτηση της Λεξιλογικής Ικανότητας, του Είδους της Πλάνης και του Είδους των 

Επιχειρημάτων και Συγκρίσεις Μέσων Όρων (N = 234) 

                                                                  Λεξιλογική Ικανότητα 

 

                                                            Υψηλό Σκορ           Χαμηλό Σκορ     t-test    Cohen’s d 

                                                     n=117                   n=117 

_________________________________________________________________________                          

                Είδος Πλάνης                   

Επιχειρήματα        Πλάνη 1                  1.03 (.84)     .            59 (.84)            4.01*           .52 

                     Πλάνη 2                   .68 (.95)                   .59 (.79)            .79               .10 

  

Αντεπιχειρήμ.     Πλάνη 1                    .83 (.82)                  .36 (.80)           4.44*              .58       

                   Πλάνη 2                    .69 (.94)                   .24 (.70)          4.15*              .54 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Η 

Λεξιλογική Ικανότητα διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό σκορ μόνο  

για σκοπούς παρουσίασης. * p < .004 (προσαρμογή Bonferroni για 12 Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 28 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

«Τηλεόρασης» ως Συνάρτηση της Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος, της Ποιότητας των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και του Είδους των Επιχειρημάτων και Συγκρίσεις 

Μέσων Όρων (N = 234) 

                                                             Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος 

 

                                          Υψηλή              Χαμηλή    t-test    Cohen’s d 

                                                                     n=125                   n=119 

_________________________________________________________________________ 

                         Ποιότητα Επιχειρ./Αντεπ. 

                      Υψηλή Ποιότητα             4.45 (.87)           4.10 (.74)         3.38*         .43 

Επιχειρήματα        Πλάνη 1                           2.97 (1.31)         3.94 (1.09)       6.27*          .80      

                              Πλάνη 2                           2.90(1.12)          2.90 (1.09)       0                   0 

 

                            Υψηλή Ποιότητα              4.51 (.78)            4.11 (.82)       3.91*            .50 

Αντεπιχειρήμ.     Πλάνη 1                            2.86 (1.23)          3.63 (1.09)     5.17*            .66 

                   Πλάνη 2                            2.95(1.12)           3.53 (1.09)     4.10*            .52 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Η 

Γνώση Σχήματος Επιχειρήματος διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και χαμηλό 

σκορ μόνο για σκοπούς παρουσίασης. * p < .004 (προσαρμογή Bonferroni για 12 

Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 29 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

«Τηλεόρασης» ως Συνάρτηση των Ερωτήσεων Κατανόησης, της Ποιότητας των 

Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων και του Είδους των Επιχειρημάτων και Συγκρίσεις 

Μέσων Όρων (N = 214) 

                                                                      Ερωτήσεις Κατανόησης 

 

                                                                  Υψηλό Σκορ      Χαμηλό Σκορ    t-test  Cohen’s d 

                                      n=113      n=101 

_________________________________________________________________________ 

                         Ποιότητα Επιχειρ./Αντεπ. 

                      Υψηλή Ποιότητα         4.62 (.85)           3.95 (.75)            6.08*      .84 

Επιχειρήματα        Πλάνη 1                       3.12 (1.27)       3.82 (1.19)            4.15*      .57 

                     Πλάνη 2                        2.90 (1.24)         2.90 (1.03)          0      0 

 

                            Υψηλή Ποιότητα           4.72 (.74)           3.87 (.82)            7.97*      1.09 

Αντεπιχειρήμ.     Πλάνη 1                         3.02 (1.27)       3.44 (1.10)            2.57      .35 

                   Πλάνη 2                          3.01 (1.18)         3.47 (1.09)         2.95*      .40 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Η 

επίδοση στις Ερωτήσεις Κατανόησης διαχωρίστηκε με βάση τη διάμεσο σε υψηλό και 

χαμηλό σκορ μόνο για σκοπούς παρουσίασης. * p < .004 (προσαρμογή Bonferroni για 12 

Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 30 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

«Τηλεόρασης» ως Συνάρτηση της Τάξης και της Ποιότητας των Επιχειρημάτων/ 

Αντεπιχειρημάτων και Συγκρίσεις Μέσων Όρων (N = 244) 

_________________________________________________________________________ 

                                               Στ΄ Δημοτικού       Γ΄ Γυμνασίου              t-test Cohen’s d 

                                  n=119                    n=125 

_________________________________________________________________________ 

Ποιότητα Επιχειρ./Αντεπ. 

 Υψηλή Ποιότητα            4.30 (.70)               4.29 (.69)                   .11                   .01 

 Πλάνη 1                          3.62 (1.08)             3.07 (1.08)                3.98*                .51 

 Πλάνη 2                         3.12 (.95)                3.02 (.95)                   .82                   .11 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. * p < 

.006 (προσαρμογή Bonferroni για 9 Συγκρίσεις). 
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Πίνακας 31 

 

Μέσοι Όροι στην Αξιολόγηση Επιχειρημάτων/Αντεπιχειρημάτων του Κειμένου της 

«Τηλεόρασης» ως Συνάρτηση της Προκατάληψης και του Είδους των Επιχειρημάτων και 

Συγκρίσεις Μέσων Όρων (N = 244) 

                                                                   Προκατάληψη 

 

             Υπέρ των Επιχειρημ.   Υπέρ των Αντεπιχειρ.     t-test  Cohen’s  

                                          n=163                              n=81             d  

_________________________________________________________________________ 

Είδος Επιχειρημάτων 

 Επιχειρήματα                    3.55 (.79)                         3.55 (.72)                  0             0 

 Αντεπιχειρήματα              3.57 (.74)                         3.67 (.80)                 .96           .13 

Cohen’s d                                  .03                                    .17 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Οι τιμές 1, 2, 3 της 

Προκατάληψης αποτέλεσαν την ομάδα υπέρ των Επιχειρημάτων και οι τιμές -3, -2, -1 της 

Προκατάληψης την ομάδα υπέρ των Αντεπιχειρημάτων και ο διαχωρισμός αυτός έγινε 

μόνο για σκοπούς παρουσίασης.  
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Πίνακας 32 

 

Μέσοι Όροι στην Αναγνώριση Πλανών του Κειμένου της «Τηλεόρασης» ως Συνάρτηση της 

Προκατάληψης, του Είδους της Πλάνης και του Είδους των Επιχειρημάτων και Συγκρίσεις 

Μέσων Όρων (N = 240) 

                                                                     Προκατάληψη 

 

                                              Υπέρ των Επιχειρημ.   Υπέρ των Αντεπιχ       t-test  Cohen’s d 

                                 n=159                             n=81 

_________________________________________________________________________ 

                Είδος Πλάνης                   

Επιχειρήματα       Πλάνη 1             .58 (.95)                    .52 (.94)                   .47             .06 

                     Πλάνη 2            .45 (1.05)                   .63 (.99)                   1.28           .18 

  

Αντεπιχειρήμ.     Πλάνη 1            .52 (.97)                      .55 (.98)                   .23              .03 

                   Πλάνη 2            .42 (.97)                      .38 (.94)                   .31              .04 

_________________________________________________________________________ 

Σημείωση. Οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην παρένθεση. Πλάνη 1=Πλάνη της 

Προσφυγής στην Πλειοψηφία. Πλάνη 2=Πλάνη του Επιχειρήματος Λόγω Άγνοιας. Οι 

τιμές 1, 2, 3 της Προκατάληψης αποτέλεσαν την ομάδα υπέρ των Επιχειρημάτων και οι 

τιμές -3, -2, -1 της Προκατάληψης την ομάδα υπέρ των Αντεπιχειρημάτων και ο 

διαχωρισμός αυτός έγινε μόνο για σκοπούς παρουσίασης. 
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Πίνακας 33 

 

Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Αξιολόγησης Επιχειρημάτων των  

Ερευνητικών Κειμένων με Συμπερίληψη των Μεταβλητών Κατανόησης στους 

Προβλεπτικούς Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

         Ερευνητικά Κείμενα   

                                            ___________________________________________________ 

            «Ελληνική Γλώσσα»   «Τηλεόραση» 

                    _______________________________________________________________ 

Προβλεπτικοί           β                    t-test                         β                  t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Βήμα 1  

Επίδοση Ελληνικών             .13                   2.06*                          .07               1.07                  

Ανάγκη για Νόηση               .00                    .11                            .10              1.69 

Γνώση Σχήματος Επιχ.         .33                  5.13**                        .34               5.35** 

Επιδεικνυόμενη Π.Γ.            .21                  3.67**                        .19               3.30** 

F                                          25.34**         25.40** 

ΔR2       .27                                                     .27  

 

Βήμα 2  

Επίδοση Ελληνικών            .08                  1.16     .06            .91 

Ανάγκη για Νόηση             .00                    .05     .04           .79 

Γνώση Σχήματος Επιχ.       .27                  4.18**                         .26               3.97** 

Επιδεικνυόμενη Π.Γ.          .17                   2.91**                        .07           1.19 

Ερωτήσεις Κατανόησης     .15                   2.31*                          .25               3.77** 

Ταξινομ. Επιχ./Αντεπιχ.     .09                   1.40   .08          1.26 

F                   19.08**       21.93** 

ΔR2                                                      .03                                                                             .06 

N                                        262                                                    260 

________________________________________________________________________ 

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01. 
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Πίνακας 34 

 

Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης για Πρόβλεψη της Αναγνώρισης Πλανών των 

Ερευνητικών Κειμένων με Συμπερίληψη των Μεταβλητών Κατανόησης στους 

Προβλεπτικούς Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

         Ερευνητικά Κείμενα   

                                          ____________________________________________________ 

            «Ελληνική Γλώσσα»   «Τηλεόραση» 

                    _______________________________________________________________ 

Προβλεπτικοί           β                    t-test                         β                  t-test 

Παράγοντες 

_________________________________________________________________________ 

Βήμα 1  

Επίδοση Ελληνικών             .19                   2.97**       .07                1.08                  

Ανάγκη για Νόηση               .12                  2.06*                          .03                 .52 

Γνώση Σχήματος Επιχ.         .28                  4.29**                        .37                 5.51** 

Επιδεικνυόμενη Π.Γ.            .05                   .89                             .09                 1.45 

F                                          22.50**         18.09** 

ΔR2       .25                                                     .21  

 

Βήμα 2  

Επίδοση Ελληνικών            .13                   1.98*                         .05               .77 

Ανάγκη για Νόηση             .09                   1.50     .01              .13 

Γνώση Σχήματος Επιχ.       .21                   3.20**                        .31                 4.47** 

Επιδεικνυόμενη Π.Γ.          .01                     .11                            .02               .27 

Ερωτήσεις Κατανόησης     .12                   1.83                            .07              .95 

Ταξινομ. Επιχ./Αντεπιχ.     .17                   2.68**      .14                2.00* 

F                    18.14**       13.51** 

ΔR2                                                      .04                                                                              .02 

N                                        262                                                    260 

Σημείωση. *p < .05. ** p < .01.
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Παραρτήματα 
 
 
 

Παράρτημα Ι 
 

Ερευνητικά Κείμενα 
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Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο με σκοπό να το κατανοήσετε. Όταν ολοκληρώσετε την 

ανάγνωσή σας θα πρέπει να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΒΛΑΠΤΕΤΑΙ Ή ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ; 

 

Επικρατεί γενικά ασυμφωνία κατά πόσο η ελληνική γλώσσα βλάπτεται ή όχι από 

την εισαγωγή σε αυτήν λέξεων και φράσεων από άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: είσαι «ιν», είσαι «άουτ». Ακόμα και σύνθετα του «στιλ»: 

ντράιβ-θρου, σταρ-σίστεμ και φαστ-φουντ ή, στην πιο ελληνική μορφή, φαστφουντάδικο.  

Υπάρχει η άποψη ότι η γλωσσική μας εξάρτηση από ξένες γλώσσες, ιδίως σήμερα 

από την αγγλική, είναι από τις χειρότερες μορφές εξαρτήσεως στην Κύπρο και στην 

Ελλάδα. Ίσως μακροπρόθεσμα και η πιο επιβλαβής. Αυτούσιες, παραλλαγμένες ή 

μεταφρασμένες, σμήνη ξένων λέξεων και φράσεων έχουν εισαχθεί κυρίως τα τελευταία 

χρόνια. Εξακολουθούν να εισάγονται καθημερινώς, με αυξανόμενο ρυθμό. Καταρχή, δεν 

έχει αποδεικτεί ότι είναι θετική για την ελληνική γλώσσα η εισαγωγή ξένων λέξεων και 

φράσεων. Επίσης, πολλοί είναι αυτοί που διαφωνούν με τη χρήση ξενικών λέξεων και 

φράσεων. Πολλοί είναι και αυτοί που αποφεύγουν να χρησιμοποιούν αυτές τις ξενικές 

λέξεις και φράσεις. Ακόμα, δεν έχει εξακριβωθεί αν μελλοντικά η εισαγωγή και χρήση 

πολλών ξενικών λέξεων και φράσεων θα ωφελέσει την ελληνική γλώσσα. Έχουμε φτάσει 

στο ανησυχητικό σημείο, στην ίδια μας τη χώρα, να μην μπορούμε συχνά να καταλάβουμε 

τι γράφουν πολλές πινακίδες σε δρόμους και καταστήματα που συχνά χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά την αγγλική γλώσσα. Σίγουρα, η χρήση ξενικών λέξεων δημιουργεί 

πρόβλημα επικοινωνίας σε αυτούς που δεν κατέχουν την ξένη γλώσσα, ειδικά στην 

περίπτωση της αγγλικής που έχει τις περισσότερες «εμφανίσεις». Δημιουργείται επίσης 

πρόβλημα στην περίπτωση των νεότερων που χρησιμοποιούν με τέτοιο τρόπο ξενικές 

λέξεις στην επικοινωνία τους που είναι συχνά αδύνατο να γίνουν κατανοητοί από τους 

μεγαλύτερους. Επιπρόσθετα, έχει επηρεαστεί και ο γραπτός λόγος των μαθητών που 

συχνά εισάγουν ξενικές λέξεις σε σχολικά κείμενα είτε αγνοώντας ότι δεν πρόκειται για 

ελληνική λέξη ή μη μπορώντας να σκεφτούν την αντίστοιχη ελληνική.  

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Ότι δηλαδή η εισαγωγή και χρήση ξένων 

λέξεων και φράσεων δεν βλάπτει την ελληνική γλώσσα. Αρχίζοντας, όσοι έχουν αυτήν την 

άποψη υποστηρίζουν ότι δεν έχει αποδεικτεί ότι είναι αρνητική για την ελληνική γλώσσα 

η εισαγωγή ξένων λέξεων και φράσεων. Η ελληνική γλώσσα έχει υιοθετήσει κατά καιρούς 

χιλιάδες λέξεις απ' όλες τις γλώσσες του γύρω κόσμου. Όμως, η γλώσσα μας όχι μόνο δεν 

πλήγηκε από όλες αυτές τις λέξεις που έχει υιοθετήσει κατά καιρούς αλλά τις αφομοίωσε, 

τις εξελλήνισε και έτσι εμπλουτίστηκε λεξιλογικά. Σήμερα, δύσκολα θα πίστευε κανένας 

πως ο περιπόθητος «παράδεισος» για παράδειγμα είναι περσικός. Ή πως η «κούνια» που 

μας κούνησε λατινική… Ένα ακόμα πλεονέκτημα από τη χρήση ξένων λέξεων και 

φράσεων είναι πως όσοι γνωρίζουν και χρησιμοποιούν τέτοιες λέξεις ή φράσεις 

διευκολύνονται στην επικοινωνία αν βρεθούν με άτομα ξένων χωρών από τις γλώσσες των 

οποίων προέρχονται οι λέξεις που κατέχουν. Επιπρόσθετα, συνήθως οι λέξεις αυτές 

χρησιμοποιούνται στη θέση πιο δύσχρηστων ελληνικών, απλοποιώντας έτσι την 

επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Επίσης, πολλοί είναι αυτοί που συμφωνούν με τη 

χρήση ξενικών λέξεων και φράσεων. Πολλοί είναι και αυτοί που χρησιμοποιούν τακτικά 

αυτές τις ξενικές λέξεις και φράσεις. Ένα ακόμα όφελος από τη γνώση τέτοιων λέξεων 

αφορά και τον γραπτό λόγο, αφού όταν βρεθείς στο εξωτερικό μπορείς συνήθως να 

αντιληφθείς που βρίσκεται το εστιατόριο, η υπεραγορά κτλ γνωρίζοντας την αντίστοιχη 

αγγλική λέξη. Τέλος, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί κατά πόσο μελλοντικά η εισαγωγή 

πολλών ξενικών λέξεων και φράσεων θα βλάψει την ελληνική γλώσσα. 
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Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο με σκοπό να το κατανοήσετε. Όταν ολοκληρώσετε την 

ανάγνωσή σας θα πρέπει να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΚΑΛΗ  Ή ΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ; 

Πριν 50 περίπου χρόνια ήρθε στην Ευρώπη μια νέα εφεύρεση, η τηλεόραση, που 
πραγματικά άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων. Δεν κατασκευάστηκε τότε, αλλά αρκετά χρόνια πριν 
και τελειοποιήθηκε το 1873. Με τον καιρό εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε η τηλεόραση που 
έχουμε σήμερα. Όταν πρωτοεφευρέθηκε, η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη. Όμως, από το 1928 
άρχισε να γίνεται έγχρωμη, δηλαδή να δείχνει τις εικόνες με ποικιλία χρωμάτων. Βρίσκεται 
σήμερα σε όλα  σχεδόν τα σπίτια της Κύπρου. 

Υπάρχει ασυμφωνία κατά πόσο η τηλεόραση είναι κάτι το καλό ή κάτι κακό για τον 
άνθρωπο. Ξεκινώντας με τα θετικά της, δεν έχει αποδεικτεί ότι η τηλεόραση είναι κάτι κακό. Η 
τηλεόραση ενημερώνει τον άνθρωπο για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο μέσω των δελτίων ειδήσεων 
και διαφόρων ενημερωτικών εκπομπών. Επίσης, επιτυγχάνει την ψυχαγωγία του ανθρώπου 
μέσω κάποιων μεταδόσεων μεγάλων γεγονότων (π.χ. Ολυμπιακοί αγώνες), σειρών και 
ψυχαγωγικών εκπομπών. Πολλές φορές, ολόκληρη η οικογένεια παρακολουθεί μαζί κάποιο 
πρόγραμμα στην τηλεόραση κάτι που μπορεί να συμβάλει στο δέσιμο της οικογένειας. 
Επιπρόσθετα, η τηλεόραση χρησιμοποιείται και ως συντροφιά περισσότερο από ηλικιωμένους 
όταν δεν μπορούν να έχουν κάποιο άνθρωπο κοντά τους. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα κατά πόσο 
η τηλεόραση προβάλλει κυρίως αρνητικά πρότυπα για τους τηλεθεατές και ειδικά για τα παιδιά. 
H τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει τον ενήλικα και το παιδί να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους 
και να αποκτήσουν γνώσεις, άγνωστες μέχρι τότε για αυτούς, αναβαθμίζοντας έτσι το 
πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο του λαού. Ακόμα, ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί χιλιάδες 
ανθρώπους για καλό σκοπό (π.χ. βοήθεια για εντοπισμό εξαφανισμένων ανθρώπων, έρανοι, 
ενημέρωση για το πότε χρειάζεται επειγόντως αίμα σε κάποιο νοσοκομείο κτλ). Ακόμα, πολλοί 
άνθρωποι πιστεύουν πως η τηλεόραση είναι κάτι καλό. Τέλος, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 
τηλεόραση στα σπίτια τους και παρακολουθούν αρκετές ώρες την ημέρα.  

Τα αρνητικά της είναι πως εκπέμπει μια δόση ακτινοβολίας που είναι επικίνδυνη για την 
υγεία των ματιών του ανθρώπου. Επίσης, δεν έχει αποδεικτεί ότι η τηλεόραση είναι κάτι καλό 
για τον άνθρωπο. Ακόμα, προβάλλει μερικές σειρές που διαταράσσουν τον ψυχικό κόσμο του 
ανθρώπου λόγω σκηνών βίας κ.ά. που χρησιμοποιούνται για να κερδίσουν περισσότερα 
χρήματα. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα κατά πόσο η τηλεόραση προβάλλει κυρίως θετικά 
πρότυπα για τους τηλεθεατές και ειδικά για τα παιδιά. Ένα ακόμα μειονέκτημα της τηλεόρασης 
είναι ότι συχνά συνοδεύεται η παρακολούθησή της με ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες που 
μπορεί να οδηγήσουν στην παχυσαρκία ακόμα και τα παιδιά. Θλιβερό είναι και όταν η 
τηλεόραση οδηγεί τα άτομα σε αποξένωση, όταν ο καθένας παρακολουθεί στην τηλεόραση τις 
εκπομπές του χωρίς καμία αλληλεπίδραση με την οικογένειά του και άλλους ανθρώπους. Ο 
χρόνος που ξοδεύεται για παρακολούθηση τηλεόρασης θα μπορούσε να αξιοποιείται για κάτι 
πιο δημιουργικό όπως για παράδειγμα η ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Επιπλέον, μέσω των 
χιλιάδων διαφημίσεων που προβάλλονται (40000 περίπου σε ένα χρόνο) γίνεται πραγματική 
«πλύση εγκεφάλου» στους ανθρώπους, αρκεί να πετύχουν τον σκοπό τους, που συνήθως είναι η 
πώληση κάποιου προϊόντος. Επιπρόσθετα, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως η τηλεόραση είναι 
κάτι το κακό. Τέλος, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μηδενίσουν ή να μειώσουν τον χρόνο που 
παρακολουθούν τηλεόραση.  

Με βάση λοιπόν τα πιο πάνω θετικά και αρνητικά καθίσταται αμφιλεγόμενο κατά πόσο η 
τηλεόραση όπως και άλλες συσκευές που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια κάνουν 
περισσότερο καλό ή κακό στην ανθρωπότητα. 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

Ερωτηματολόγιο Επιστημολογικών Πεποιθήσεων (Schraw κ.ά. 2002) 
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Παρακαλώ απαντήστε πόσο ισχύουν για εσάς οι προτάσεις που ακολουθούν 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα που ακολουθεί. Επιλέξτε κυκλώνοντας το βαθμό στον 

οποίο κάθε τοποθέτηση ισχύει για εσάς. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 

 

  1 = δεν ισχύει καθόλου 

                                                  2 = ισχύει λίγο 

                                                  3 = δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο ισχύει 

                                                  4 = ισχύει αρκετά 

      5 = ισχύει απόλυτα 

1.Τα περισσότερα πράγματα που αξίζει να ξέρει κανείς είναι 
εύκολο να κατανοηθούν.         

1 2 3 4 5 

2.Το τι θεωρείται αλήθεια είναι θέμα προσωπικής άποψης.                  1 2 3 4 5 

3.Οι μαθητές που μαθαίνουν γρήγορα είναι οι πιο 
επιτυχημένοι.                                                             

1 2 3 4 5 

4.Οι άνθρωποι πρέπει πάντα να υπακούν στο νόμο.       1 2 3 4 5 

5.Η εξυπνάδα των ανθρώπων είναι καθορισμένη από τη στιγμή 
που γεννιούνται.                   

1 2 3 4 5 

6.Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια σε θέματα ηθικής. 1 2 3 4 5 

7.Οι γονείς πρέπει να μαθαίνουν στα παιδιά τους όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζουν για τη ζωή.                                                                        

1 2 3 4 5 

8.Οι μαθητές που είναι πραγματικά έξυπνοι δε χρειάζεται να 
εργάζονται τόσο σκληρά για να τα πάνε καλά στο σχολείο. 

1 2 3 4 5 

9.Αν κάποιος προσπαθεί πολύ σκληρά για να κατανοήσει ένα 
πρόβλημα, τότε είναι πολύ πιθανό να καταλήξει συγχυσμένος.                           

1 2 3 4 5 

10.Ο υπερβολικός αριθμός θεωριών απλά κάνει τα πράγματα 
πολύπλοκα. 

1 2 3 4 5 

11.Οι καλύτερες ιδέες είναι συχνά οι πιο απλές. 1 2 3 4 5 

12.Όσοι διδάσκουν είναι προτιμότερο να επικεντρώνονται 
σε γεγονότα παρά σε θεωρίες. 

1 2 3 4 5 

13.Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με ειδικά χαρίσματα και 
ταλέντα.                                            

1 2 3 4 5 

14.Η επιτυχία στο σχολείο εξαρτάται από την εξυπνάδα που 
έχεις.                                              

1 2 3 4 5 
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15.Αν δεν μπορείς να μάθεις κάτι γρήγορα, τότε δε θα το 
μάθεις ποτέ.       

1 2 3 4 5 

16.Κάποιοι άνθρωποι έχουν κλίση στο να μαθαίνουν και 
κάποιοι άλλοι όχι.                             

1 2 3 4 5 

17.Τα πράγματα είναι πιο απλά από ότι σε κάνουν να 
πιστεύεις οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί. 

1 2 3 4 5 

18.Αν δύο άνθρωποι διαφωνούν για κάποιο θέμα, τότε 
τουλάχιστον ένας πρέπει να έχει λάθος. 

1 2 3 4 5 

19.Τα παιδιά θα έπρεπε να μπορούν να αμφισβητούν την 
εξουσία των γονιών τους.              

1 2 3 4 5 

20.Αν δεν έχεις καταλάβει ένα κεφάλαιο από την πρώτη φορά, 
ξαναδιαβάζοντάς το δεν θα βοηθήσει. 

1 2 3 4 5 

21.Η επιστήμη είναι εύκολο να κατανοηθεί, γιατί περιλαμβάνει 
πάρα πολλά γεγονότα.          

1 2 3 4 5 

22.Όσα περισσότερα ξέρεις για ένα θέμα, τόσα περισσότερα 
ακόμα υπάρχουν να μάθεις για αυτό. 

1 2 3 4 5 

23.Ό,τι είναι αλήθεια σήμερα θα είναι αλήθεια και αύριο.                                                             1 2 3 4 5 

24.Οι έξυπνοι άνθρωποι γεννιούνται έξυπνοι.         1 2 3 4 5 

25.Όταν κάποιος υπεύθυνος/ανώτερος μου λέει τι να κάνω, 
συνήθως το κάνω.                       

1 2 3 4 5 

26.Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αμφισβητούν την εξουσία/τους 
ανώτερούς τους.                     

1 2 3 4 5 

27.Όταν ασχολείσαι με ένα πρόβλημα που δεν έχει γρήγορη 
λύση, είναι σπατάλη χρόνου.   

1 2 3 4 5 

28.Μερικές φορές δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις στα 
μεγάλα προβλήματα της ζωής.      

1 2 3 4 5 
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Παράρτημα ΙΙΙ 

 

Ερωτηματολόγιο Ανάγκης για Νόηση (Cacioppo & Petty, 1982) 
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Παρακαλώ απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την κλίμακα 

πιο κάτω. Επιλέξτε κυκλώνοντας το βαθμό στον οποίο κάθε τοποθέτηση ισχύει για 

εσάς. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 

 

  1 = δεν ισχύει καθόλου 

                                                  2 = ισχύει λίγο 

                                                  3 = δεν είμαι βέβαιος κατά πόσο ισχύει 

                                                  4 = ισχύει αρκετά 

                                                  5 = ισχύει απόλυτα 

 

1. Προτιμώ τα σύνθετα αντί τα απλά προβλήματα. 1 2 3 4 5 

2. Μου αρέσει να έχω την ευθύνη για το χειρισμό μιας 

κατάστασης που απαιτεί πολλή σκέψη. 
1 2 3 4 5 

3. Το να σκέφτομαι δεν είναι διασκεδαστικό. 1 2 3 4 5 

4. Θα προτιμούσα να κάνω κάτι που απαιτεί λίγη σκέψη 

αντί κάτι που είναι βέβαιο ότι θα είναι πρόκληση για τις 

νοητικές μου ικανότητες. 

1 2 3 4 5 

5. Προσπαθώ να αναβάλλω και να αποφεύγω 

καταστάσεις στις οποίες υπάρχει πιθανότητα να πρέπει 

να σκεφτώ εις βάθος για κάτι. 

1 2 3 4 5 

6. Βρίσκω ικανοποίηση στο να σκέφτομαι σκληρά και 

για πολύ χρόνο. 

1 2 3 4 5 

7. Σκέφτομαι μόνο όσο απαιτείται. 1 2 3 4 5 

8. Προτιμώ να σκέφτομαι για μικρά, καθημερινά 

θέματα αντί για μακροπρόθεσμα. 
1 2 3 4 5 

9. Μου αρέσουν δραστηριότητες που απαιτούν λίγη 

σκέψη μετά την εκμάθησή τους. 
1 2 3 4 5 
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10. Η ιδέα να βασιστώ στη σκέψη μου για να φτάσω στην 

κορυφή με ελκύει. 1 2 3 4 5 

11. Πραγματικά διασκεδάζω με μια δραστηριότητα που 

περιλαμβάνει εξεύρεση νέων λύσεων σε προβλήματα. 1 2 3 4 5 

12. Το να μαθαίνω νέους τρόπους σκέψης δε με 

ενθουσιάζει πάρα πολύ. 1 2 3 4 5 

13. Προτιμώ η ζωή μου να είναι γεμάτη με γρίφους που 

πρέπει να λύσω. 1 2 3 4 5 

14. Το να σκέφτομαι αφηρημένα θέματα (θέματα που δεν 

τα αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσεις, που δεν είναι 

χειροπιαστά) μου αρέσει.                            

1 2 3 4 5 

15. Θα προτιμούσα μια δραστηριότητα η οποία είναι 

διανοητική, δύσκολη και σημαντική σε σχέση με μια που 

είναι κάπως σημαντική αλλά δεν απαιτεί πολλή σκέψη. 

1 2 3 4 5 

16. Αισθάνομαι ανακούφιση παρά ικανοποίηση μετά την 

ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας η οποία απαιτούσε 

αρκετή νοητική προσπάθεια. 

1 2 3 4 5 

17. Είναι αρκετό για ‘μένα ότι κάτι λειτουργεί. Δε με 

ενδιαφέρει πως ή γιατί λειτουργεί.  

1 2 3 4 5 

18. Συνήθως καταλήγω να συζητώ για θέματα ακόμα και 

όταν δεν με επηρεάζουν προσωπικά.   

1 2 3 4 5 
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Παράρτημα IV 

 

Ερωτηματολόγιο Γνώσης Σχήματος Επιχειρήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

171 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

 

Απάντησε ολοκληρωμένα στις πιο κάτω ερωτήσεις. Αν δεν είσαι σίγουρος για την απάντηση 

γράψε αυτό που νομίζεις. Ολοκληρώνοντας τη σελίδα αυτή δεν θα δικαιούσαι να γυρίσεις 

πίσω. 

 

Εξήγησε πιο κάτω τι νομίζεις ότι είναι το επιχείρημα. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………...................................................................................................................... 

 

Εξήγησε πιο κάτω ποιος νομίζεις ότι είναι ο σκοπός του επιχειρήματος, τι προσπαθεί να 

πετύχει. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

172 
 

Επίλεξε την πιο σωστή απάντηση στις πιο κάτω ερωτήσεις. Επίλεξε μόνο μία απάντηση σε 

κάθε ερώτημα κυκλώνοντας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Δεν δικαιούσαι να γυρίσεις πίσω στην προηγούμενη σελίδα. 

 

Τι είναι το επιχείρημα ; 

Α.   Είναι η παρουσίαση κάποιου θέματος. 

Β.   Είναι μια δήλωση που υποστηρίζει μία άποψη. 

Γ.   Είναι μια δήλωση που υποστηρίζει μία άποψη με κάποιο λόγο. 

Δ.  Είναι μια θεωρία για κάποιο θέμα. 

 

Ποιος είναι ο κύριος σκοπός του επιχειρήματος ; 

Α.   Να ενημερώσει για κάποια άποψη. 

Β.   Να πείσει για κάποια άποψη. 

Γ.   Να δώσει οδηγίες για κάποιο θέμα. 

Δ.  Να παρουσιάσει κάποιο θέμα. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Κάποιες από τις πιο κάτω προτάσεις αποτελούν αποδεκτά επιχειρήματα. Έχουν δηλαδή όλα τα 

μέρη που πρέπει να έχει ένα επιχείρημα, μια τοποθέτηση/άποψη και ένα λόγο που να είναι 

σχετικός με την τοποθέτηση και να την υποστηρίζει. Δίπλα από αυτές επίλεξε το «ΝΑΙ» 

κυκλώνοντάς το.  

Κάποιες άλλες προτάσεις δεν αποτελούν αποδεκτά επιχειρήματα. Είτε δεν έχουν όλα τα μέρη 

που πρέπει να έχει ένα επιχείρημα ή ο συνοδευτικός λόγος δεν υποστηρίζει την τοποθέτηση. 

Δίπλα από αυτές τις προτάσεις επίλεξε το «ΟΧΙ» κυκλώνοντάς το.  

Στην επιλογή σου λάβε υπόψη μόνο το κατά πόσο πρόκειται για αποδεκτό επιχείρημα και όχι 

το κατά πόσο συμφωνείς με αυτό.  

 

Ακολουθούν στον πίνακα πιο κάτω κάποια παραδείγματα για να σε βοηθήσουν: 

 

Α Είναι καλύτερα να μην υπάρχει σχολική στολή για τους μαθητές. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Β Τα ιαπωνικά αυτοκίνητα είναι καλύτερα από τα ευρωπαϊκά, γιατί η 

Ιαπωνία είναι χώρα της Ασίας. 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Γ Είναι καλύτερα να κάνουμε διακοπές στην Κύπρο, διότι αυτό βοηθά 

την οικονομία του τόπου μας. 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Στο παράδειγμα Α έχει επιλεγεί το ΟΧΙ διότι δεν είναι ολοκληρωμένο επιχείρημα. Δεν υπάρχει 

κάποιος συνοδευτικός λόγος που να υποστηρίζει την άποψη ότι: «είναι καλύτερα να μην υπάρχει 

σχολική στολή για τους μαθητές». 

Στο παράδειγμα Β έχει επιλεγεί το ΟΧΙ διότι ο συνοδευτικός λόγος ότι: «η Ιαπωνία είναι χώρα της 

Ασίας» δεν υποστηρίζει την άποψη ότι: «τα ιαπωνικά αυτοκίνητα είναι καλύτερα από τα 

ευρωπαϊκά». 

Στο παράδειγμα Γ η σωστή απάντηση είναι το ΝΑΙ διότι υπάρχει μία τοποθέτηση: «είναι 

καλύτερα να κάνουμε διακοπές στην Κύπρο» η οποία υποστηρίζεται από ένα αποδεκτό λόγο: 

«αυτό βοηθά την οικονομία του τόπου μας».  

 

Στη συνέχεια επίλεγε εσύ τη σωστή απάντηση κυκλώνοντάς την. 

1 Η πώληση όπλων πρέπει να απαγορευτεί, γιατί η κατοχή όπλων 

ενθαρρύνει την εγκληματικότητα.    

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2 Η χρήση κινητών τηλεφώνων πρέπει να απαγορευτεί για τα παιδιά, 

γιατί τα κινητά τηλέφωνα είναι μικρά. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

3 Η πώληση τσιγάρων πρέπει να απαγορευτεί, γιατί τα τσιγάρα είναι 

ακριβά. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

4 Οι αγώνες ποδοσφαίρου θα έπρεπε να διεξάγονται χωρίς θεατές, 

γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

5 Δεν είναι σωστό άτομα να ζητιανεύουν στα φώτα τροχαίας. ΝΑΙ  ΟΧΙ 
6 Η ανακύκλωση είναι κάτι καλό, γιατί προστατεύει το περιβάλλον. 

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

7 Η πώληση τσιγάρων πρέπει να απαγορευτεί, γιατί το κάπνισμα 

προκαλεί προβλήματα υγείας.    

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

174 
 

8 Οι τράπεζες θα έπρεπε να καταργήσουν τις χρεώσεις στις αυτόματες 

ταμειακές μηχανές, γιατί αυτό θα έκανε ευτυχισμένους πολλούς 

πελάτες. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

9 Η πώληση όπλων πρέπει να απαγορευτεί άμεσα. ΝΑΙ  ΟΧΙ 
10 Η ανακύκλωση είναι χαμηλού κόστους, γιατί προστατεύει το 

περιβάλλον. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

11 Η χρήση κινητών τηλεφώνων πρέπει να απαγορευτεί για τα παιδιά, 

γιατί προκαλεί προβλήματα υγείας. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

12 Η πώληση όπλων πρέπει να απαγορευτεί, γιατί τα όπλα είναι ακριβά.  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
13 Οι τράπεζες θα έπρεπε να καταργήσουν τις χρεώσεις στις αυτόματες 

ταμειακές μηχανές, γιατί οι τράπεζες είναι χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

14 Η τεχνολογία είναι καλή για τους ανθρώπους, γιατί είναι κάτι 

καινούριο. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

15 Η ανακύκλωση είναι σίγουρα κάτι καλό για το περιβάλλον. ΝΑΙ  ΟΧΙ 
16 Η τεχνολογία είναι καλή για τους ανθρώπους, γιατί ευκολύνει τη ζωή 

τους. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

17 Τα υβριδικά οχήματα που μπορούν να κινούνται και με ηλεκτρική 

ενέργεια είναι καλύτερα για το περιβάλλον, γιατί έχουν πιο καλή 

εμφάνιση από τα συνηθισμένα αυτοκίνητα. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

18 Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους.  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
19 Δεν είναι σωστό άτομα να ζητιανεύουν  στα φώτα τροχαίας, γιατί 

δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

20 Η ζωή στα χωριά είναι πιο καλή σε σχέση με την πόλη, γιατί υπάρχει 

περισσότερη ησυχία. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

21 Οι τράπεζες θα έπρεπε να καταργήσουν γρήγορα τις χρεώσεις στις 

αυτόματες ταμειακές μηχανές. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

22 Οι αγώνες ποδοσφαίρου θα έπρεπε να διεξάγονται χωρίς θεατές, 

γιατί έτσι δεν θα έχουμε επεισόδια. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

23 Η ζωή στα χωριά είναι πιο καλή σε σχέση με την πόλη, γιατί 

υπάρχουν περισσότερα χωριά σε σχέση με τις πόλεις.  

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

24 Οι περισσότεροι αγώνες ποδοσφαίρου θα έπρεπε να διεξάγονται 

χωρίς θεατές. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

25 Δεν είναι σωστό άτομα να ζητιανεύουν στα φώτα τροχαίας, γιατί τα 

φώτα τροχαίας λειτουργούν με ηλεκτρισμό. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

26 Η πώληση τσιγάρων στα περίπτερα πρέπει να απαγορευτεί. ΝΑΙ  ΟΧΙ 
27 Τα υβριδικά οχήματα, που μπορούν να κινούνται και με ηλεκτρική 

ενέργεια, είναι καλύτερα για το περιβάλλον, γιατί βγάζουν λιγότερα 

καυσαέρια. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

28 Η χρήση κινητών τηλεφώνων πρέπει να απαγορευτεί για τα μικρά 

παιδιά. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

29 Τα υβριδικά οχήματα, που μπορούν να κινούνται και με ηλεκτρική 

ενέργεια, είναι καλύτερα για το περιβάλλον. 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

30 Η ζωή στα περισσότερα χωριά είναι πιο καλή σε σχέση με την πόλη. ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Στα πιο κάτω τρίγωνα αναγράφονται κάποιες απόψεις. Ακολουθούν στην επόμενη σελίδα 

επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις. Στα κουτάκια που συνοδεύουν κάθε 

τρίγωνο γράψε το γράμμα που αντιστοιχεί σε επιχείρημα που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη 

άποψη.  

 

 

 

 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

             

            

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΕ 

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗ. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΕ 

ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗ. 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ 

ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ. 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΡΩΜΕ 
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Α Υπάρχει μοναδική/ξεχωριστή θέα από μεγάλο ύψος. 

Β Οι νοικοκυρές συνήθως μαγειρεύουν με υγιεινά υλικά και υγιεινό τρόπο. 

Γ Όταν δεν μπαίνουμε στον κόπο να μαγειρέψουμε, εξοικονομούμε πολύτιμο 

χρόνο. 

Δ Όταν δεν πρέπει να μαγειρέψεις γλιτώνεις από την κούραση. 

Ε Δεν μπορείς να ξέρεις τι καιρό κάνει στο έδαφος αν δεν βγεις έξω από το 

διαμέρισμά σου. 

Ζ       Το να ζεις  πάνω από τα σύννεφα είναι ξεχωριστή εμπειρία. 

Η       Ζεις μακριά από τη φύση. 

Θ       Στα σπίτια τα φαγητά ετοιμάζονται εκείνη την ώρα και είναι φρέσκα. 

Ι       Δεν ξέρουμε αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στον τρόπο που ετοιμάζουν τα 

φαγητά άγνωστοι μας άνθρωποι. 

Κ       Αντιμετωπίζεις μεγάλη δυσκολία όταν δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας. 

Λ       Δεν υπάρχουν ενοχλητικά έντομα όπως κουνούπια, κατσαρίδες, μυρμήγκια σε 

μεγάλο ύψος. 

Μ Υπάρχει καθημερινά ποικιλία φαγητών για να αγοράσεις, έχεις πολλές επιλογές. 

Ν       Όταν αγοράζουμε φαγητά απ’ έξω ενισχύεται η τοπική οικονομία και πολλοί 

υπάλληλοι βρίσκουν δουλειά. 

Ξ      Πολλοί κάτοικοι είναι άγνωστοι μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί κάποιο 

αίσθημα ανασφάλειας. 

Ο       Όταν είσαι μακριά από το έδαφος, δεν μπορείς να απομακρυνθείς εύκολα σε 

περίπτωση πυρκαγιάς. 

Π       Οι επαγγελματίες μάγειρες παρασκευάζουν νόστιμα φαγητά. 

Ρ       Δένεται η οικογένεια όταν μαγειρεύουν όλοι μαζί. 

Σ Κοστίζει γενικά περισσότερα λεφτά το έτοιμο φαγητό. 

Τ Αποφεύγεις την ηχορύπανση όταν είσαι μακριά από τους δρόμους. 

Υ       Υπάρχουν διάφορες ανέσεις μαζεμένες όπως κινηματογράφος, γραφεία, 

καταστήματα. 

Φ       Οι μάγειρες χρησιμοποιούν συχνά παχυντικά υλικά για να κάνουν τα φαγητά 

τους εύγευστα. 

Χ       Δεν μπορείς να ανοίξεις παράθυρα όταν μένεις σε τόσο μεγάλο ύψος, ούτε έχεις 

μπαλκόνι. 

Ψ       Βγαίνοντας έξω για φαγητό αλλάζεις περιβάλλον και αλλάζει η ψυχολογία σου. 

Ω       Υπάρχει περισσότερη ασφάλεια από διαρρήξεις, όταν είσαι μακριά από το 

έδαφος. 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

Υπάρχει η άποψη ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα (αυτά που δημιουργούνται τεχνητά από 

επιστήμονες με τροποποίηση στο γονιδίωμά τους, π.χ. καρπούζια χωρίς κουκούτσια) δεν είναι 

καλά για τον άνθρωπο σε σχέση με τα συνηθισμένα προϊόντα. Η άποψη αυτή αναγράφεται 

στο τρίγωνο πιο κάτω.  

Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Κάποιες από αυτές είναι επιχειρήματα 

που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη, ενώ κάποιες άλλες είναι επιχειρήματα εναντίον αυτής 

της άποψης. Στα τετραγωνάκια που βρίσκονται κάτω από το τρίγωνο γράψε τα γράμματα που 

αντιστοιχούν στα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την άποψη αυτή. Στους κύκλους που 

ακολουθούν γράψε τα γράμματα που αντιστοιχούν στα επιχειρήματα που είναι εναντίον της 

άποψης αυτής, που υποστηρίζουν δηλαδή ότι η άποψη αυτή είναι λανθασμένη. Κάποιες 

προτάσεις θα περισσέψουν. 
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Α Με τα μεταλλαγμένα φυτικά προϊόντα μπορεί να διαταραχτεί η τροφική αλυσίδα 

με μείωση ή εξαφανισμό διαφόρων ειδών. 

Β Με τα μεταλλαγμένα φυτικά προϊόντα υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερης 

σοδειάς. 

Γ Τα μεταλλαγμένα φυτικά προϊόντα έχουν καλύτερη γεύση και ποιότητα. 

Δ Με τα μεταλλαγμένα προϊόντα η παγκόσμια αγροτική παραγωγή θα πέσει στα 

χέρια λίγων. 

Ε Τα μεταλλαγμένα φυτικά προϊόντα έχουν ενοχοποιηθεί για αλλεργικές κρίσεις. 

Ζ Με τις καλλιέργειες φυτικών μεταλλαγμένων προϊόντων βλάπτεται το περιβάλλον. 

Η Οι καλλιέργειες μεταλλαγμένων φυτικών προϊόντων μπορούν να επεκταθούν σε 

χώρες του τρίτου κόσμου επιλύοντας το πρόβλημα της πείνας. 

Θ Τα μεταλλαγμένα φυτικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά 

συστατικά. 

Ι Το πρόβλημα της πείνας στις χώρες του τρίτου κόσμου είναι θέμα κακής 

οργάνωσης της διανομής και συμφερόντων και όχι θέμα του είδους των 

καλλιεργειών.  

Κ Τα συνηθισμένα προϊόντα τα βρίσκουμε στις υπεραγορές. 

Λ Η καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτικών προϊόντων βλάπτει λιγότερο το 

περιβάλλον, γιατί χρειάζεται λιγότερη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. 

Μ Τα μεταλλαγμένα προϊόντα εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. 

Ν Οι συνηθισμένες καλλιέργειες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. 

Ξ Τα μεταλλαγμένα φυτικά προϊόντα είναι κάτι καλό για τον άνθρωπο. 

Ο Με την καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτικών προϊόντων υπάρχει η πιθανότητα 

εξαφάνισης εντόμων και παρασίτων που για αιώνες ταλαιπωρούσαν την 

ανθρωπότητα. 

Π Υπάρχουν απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την 

ανθρωπότητα. 

Ρ Τα μεταλλαγμένα προϊόντα είναι κάτι κακό για τον άνθρωπο. 

Σ Τα μεταλλαγμένα προϊόντα τα βρίσκουμε στις υπεραγορές. 
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ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι: «Η ζωή στην πόλη 

είναι καλύτερη από τη ζωή στο χωριό».  
Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Κάποιες από αυτές είναι επιχειρήματα 

που μπορούν να αντικρούσουν και να αποδυναμώσουν τα επιχειρήματα που βρίσκονται στον 

πιο κάτω πίνακα υποστηρίζοντας την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή: «Η ζωή στο χωριό είναι 

καλύτερη». Για κάθε επιχείρημα που υπάρχει στον πιο κάτω πίνακα επίλεξε από την επόμενη 

σελίδα εκείνο το επιχείρημα που μπορεί να το αντικρούσει και να το αποδυναμώσει 

περισσότερο. Σημείωσε το γράμμα του επιχειρήματος που επιλέγεις κάθε φορά στο αντίστοιχο 

κουτάκι της δεξιάς στήλης του πίνακα.  Κάποιες προτάσεις θα περισσέψουν. 

 

  

  
 
Επιχειρήματα υπέρ της άποψης ότι:  
«Η ζωή στην πόλη είναι καλύτερη από τη ζωή 

στο χωριό». 

 

Εδώ γράψε το γράμμα που 
αντιστοιχεί στο επιχείρημα 
που μπορεί να αντικρούσει 
καλύτερα και  να 
αποδυναμώσει αυτό που 
υπάρχει δίπλα στην 
αριστερή στήλη 
υποστηρίζοντας την άποψη 
ότι: «Η ζωή στο χωριό είναι 

καλύτερη από τη ζωή στην 

πόλη». 

1 Στις πόλεις υπάρχουν περισσότερες θέσεις 

εργασίας και ευκαιρίες για απασχόληση.                                                                        

 

2 Στις πόλεις υπάρχουν πολλές συγκοινωνίες και 

ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο.   

 

3 Στις πόλεις υπάρχουν περισσότεροι χώροι για 

ψυχαγωγία π.χ. εστιατόρια, καφετερίες.   

 

4 Στις πόλεις υπάρχουν πολλά καταστήματα και 
εύκολα έχεις πρόσβαση σε ποικιλία προϊόντων. 

 

5 Στις πόλεις συχνά είσαι άγνωστος με τους άλλους 
και έτσι μπορείς να έχεις την ησυχία σου όταν το 
θέλεις. 

 

6 Στις πόλεις υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες να 

ασχοληθείς με τον αθλητισμό.   
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Α Στα χωριά είναι όλοι γνωστοί μεταξύ τους και συχνά αλληλοβοηθούνται. 

Β Οι κάτοικοι των χωριών νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Γ Εκεί που κυκλοφορούν λιγότερα οχήματα η ατμόσφαιρα είναι καθαρότερη. 

Δ Η ζωή στο χωριό είναι καλύτερη από τη ζωή στην πόλη. 

Ε Οι περισσότερες εργασίες στις πόλεις είναι καθιστικές και προκαλούν άγχος. 

Ζ Συνήθως οι κάτοικοι των χωριών είναι φιλικοί και φιλόξενοι.  

Η Όταν έχεις πρόσβαση σε πολλά προϊόντα, αυτό σε κάνει να ξοδεύεις 

περισσότερα χρήματα. 

Θ Στα χωριά υπάρχει περισσότερη φυσική ομορφιά. 

Ι Συνήθως κοντά σε χώρους ψυχαγωγίας υπάρχουν σκουπίδια, άσχημη μυρωδιά 

και θόρυβος. 

Κ Συνήθως στα χωριά υπάρχουν πολύ ωραίες πλατείες.   

Λ Στα χωριά γενικά οι άνθρωποι λόγω των ασχολιών τους βρίσκονται σε καλύτερη 

φυσική κατάσταση. 

Μ Στις πόλεις υπάρχει δήμαρχος, ενώ στα χωριά κοινοτάρχης. 

 

 

 

 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

181 
 

 

Παράρτημα V 

 

Μέρος του Ερωτηματολογίου Λεξιλογικής Ικανότητας (προσαρμογή: 

Spanoudis & Pahiti, 2012) 
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Σε κάθε ομάδα έξι λέξεων πιο κάτω, κύκλωσε προσεχτικά τη λέξη που είναι η πιο κοντινή 

στο νόημα με τη λέξη με έντονα γράμματα. Βεβαιώσου ότι κύκλωσες μία μόνο λέξη. Αν 

κάνεις λάθος, βάλε ένα Χ πάνω από αυτή την απάντηση και κύκλωσε τη σωστή λέξη. Αν 

δεν ξέρεις την απάντηση, μάντεψε ή προχώρα στην επόμενη ερώτηση. Η πρώτη λέξη έχει 

ήδη συμπληρωθεί ως παράδειγμα για σένα. Προχώρα από πάνω προς τα κάτω σε όλες τις 

στήλες ακολουθώντας τη σειρά. 
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Παράρτημα VI 

 

Μέρος του Ερωτηματολογίου Μη Λεκτικής Νοημοσύνης (Raven κ.ά. 1998b) 
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Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν κάποιες εικόνες από τις οποίες ένα κομμάτι 

λείπει. Θα πρέπει να επιλέξετε το κομμάτι που είναι το σωστό κάθε φορά για να 

συμπληρωθεί η εικόνα. Υπάρχει πάντοτε μόνο μία σωστή επιλογή. Ακολουθεί ένα 

παράδειγμα πιο κάτω για να σας βοηθήσει. Όπως βλέπετε, είναι κυκλωμένη η επιλογή 4 

που είναι η σωστή. Είναι η μόνη επιλογή που ταιριάζει ακριβώς και συμπληρώνει 

σωστά το μοτίβο της εικόνας. 
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Παράρτημα VII 

 

Ερωτηματολόγια Κατανόησης Κειμένου «Ελληνικής Γλώσσας» 
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Ακολουθούν κάποιες προτάσεις σχετικά με την ελληνική γλώσσα και την εισαγωγή και 

χρήση ξένων λέξεων. Αν συμφωνείτε ότι η πρόταση είναι σωστή με βάση το 

περιεχόμενο του κειμένου που διαβάσατε ή με βάση αυτά που γνωρίζετε τότε 

κυκλώστε την επιλογή «ΣΩΣΤΟ». Αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη με 

βάση το περιεχόμενο του κειμένου ή με βάση αυτά που γνωρίζετε τότε κυκλώστε την 

επιλογή «ΛΑΘΟΣ».    

Σύμφωνα με το κείμενο, στην Κύπρο σήμερα, η κυριότερη 

γλωσσική εξάρτηση αφορά στην αγγλική γλώσσα.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, στην Ελλάδα σήμερα, η κυριότερη 

γλωσσική εξάρτηση αφορά στη γερμανική γλώσσα.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, τα τελευταία χρόνια εισάγονται στη 

γλώσσα μας λιγότερες ξένες λέξεις σε σχέση με παλαιότερα.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν όπως ακριβώς μιλάμε εμείς σήμερα.  

 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, ο ρυθμός εισαγωγής ξένων λέξεων τις 

μέρες μας είναι αυξανόμενος.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, ένα από τα θετικά της εισαγωγής ξένων 

λέξεων και φράσεων είναι ότι οι μαθητές τις χρησιμοποιούν και 

στον γραπτό τους λόγο. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, οι μαθητές χρησιμοποιούν στον γραπτό 

τους λόγο ξένες λέξεις όταν δεν ξέρουν την αντίστοιχη ελληνική 

λέξη.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, στην ελληνική γλώσσα έχουν εισχωρήσει 

μερικές δεκάδες ξένες λέξεις.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, η ελληνική γλώσσα με την αφομοίωση 

πολλών ξένων λέξεων εμπλουτίστηκε.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, οι λέξεις «παράδεισος» και «κούνια» 

είναι καθαρά ελληνικές λέξεις.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

H μόνη επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η 

ελληνική.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σκοπός του κειμένου είναι να μας πείσει ότι η ελληνική γλώσσα 

περισσότερο βλάπτεται από την εισαγωγή ξένων λέξεων.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Η αναφορά του κειμένου σε «εξάρτηση» από τις ξένες γλώσσες 

σημαίνει ότι αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Αν κάποιος συμφωνεί με τη χρήση ξένων λέξεων, αυτό σημαίνει 

ότι χρησιμοποιεί και ξένες λέξεις στην επικοινωνία του.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
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Τα κυπριακά που μιλάμε στην Κύπρο είναι μια διάλεκτος της 

ελληνικής γλώσσας.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, η ξένη γλώσσα με τις περισσότερες 

«εμφανίσεις» στην Κύπρο είναι η γαλλική. 

 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Στην ελληνική γλώσσα έχουν εισαχθεί και τουρκικές λέξεις.  

 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Πολλές ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές 

γλώσσες.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Η ελληνική είναι η νεότερη ευρωπαϊκή γλώσσα.  ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Η γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι η 

ελληνική.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, η λέξη φαστφουντάδικο δεν είναι 

καθαρά ελληνική.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, το ότι εισάγονται ξένες λέξεις στην 

ελληνική γλώσσα είναι κάτι που συμβαίνει μόνο τα τελευταία 

χρόνια.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Υπάρχουν λέξεις που ακούγονται σαν καθαρά ελληνικές, αλλά 

προέρχονται από κάποια άλλη γλώσσα.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, δεν είναι σίγουρο αν η εισαγωγή ξένων 

λέξεων μελλοντικά θα είναι θετική ή όχι για την ελληνική γλώσσα. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Πολλές ξένες λέξεις που χρησιμοποιούμε στην Κύπρο είναι 

αποτέλεσμα της επαφής με πολλούς κατακτητές.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, είναι πιθανότερο οι νεαρότεροι Κύπριοι 

να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με άτομα που μιλούν αγγλικά 

σε σχέση με τους μεγαλύτερους.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, οι ξένες λέξεις που χρησιμοποιούνται 

συνήθως αντιστοιχούν σε δυσκολότερες ελληνικές.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα εμφανίστηκε πριν τη γέννηση του 

Χριστού.  

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Στην Κύπρο, όλα τα καταστήματα έχουν ελληνική ονομασία.  ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα 

δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους όταν 

χρησιμοποιούνται στη συζήτηση ξενικές λέξεις.  
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Στο κείμενο που διάβασες παρουσιάζονται δύο απόψεις. Η μία υποστηρίζει ότι: «η 

εισαγωγή και χρήση ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα είναι κάτι καλό». Η άλλη 

υποστηρίζει πως: «η εισαγωγή και χρήση ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα είναι 

κάτι κακό». Στα πιο κάτω τρίγωνα αναγράφονται οι δύο αυτές απόψεις. Από τις 

προτάσεις που ακολουθούν στην επόμενη σελίδα 8 υποστηρίζουν την πρώτη άποψη, 

είναι δηλαδή επιχειρήματα υπέρ της πρώτης άποψης. Άλλες 8 υποστηρίζουν τη 

δεύτερη άποψη, είναι δηλαδή επιχειρήματα υπέρ της δεύτερης άποψης. Στα 

κουτάκια που συνοδεύουν κάθε τρίγωνο γράψε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε 

πρόταση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη άποψη. Περισσεύουν 8 προτάσεις που 

είναι ουδέτερες και δεν θα μπουν σε κάποιο κουτάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ 

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ 
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1 Πολλοί αποφεύγουν να χρησιμοποιούν ξενικές λέξεις και φράσεις.  

2 Απλοποιείται η επικοινωνία με χρήση απλούστερων ξενικών λέξεων.  

3 Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: είσαι «ιν», είσαι «άουτ». 

4 Δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι θετική η χρήση ξένων λέξεων.   

5 Διευκολύνεται η επικοινωνία με άτομα ξένων χωρών.  

6 Ξένες λέξεις έχουν εισαχθεί κυρίως τα τελευταία χρόνια.  

7 Χρησιμοποιούμε σύνθετα όπως: ντράιβ-θρου, σταρ-σίστεμ και φαστ-φουντ. 

8 Πολλοί διαφωνούν με τη χρήση ξενικών λέξεων. 

9 Έχουν υιοθετηθεί κατά καιρούς χιλιάδες ξένες λέξεις.  

10 Πινακίδες γράφονται μόνο στα αγγλικά και κάποιοι δεν τις κατανοούν. 

11 Έχουν εισαχθεί λέξεις αυτούσιες, παραλλαγμένες ή μεταφρασμένες. 

12 Πολλοί χρησιμοποιούν τακτικά αυτές τις ξενικές λέξεις. 

13 Δημιουργείται πρόβλημα επικοινωνίας σε αυτούς που δεν κατέχουν την ξένη 

γλώσσα.  

14 Οι μεγαλύτεροι συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν τους νέους όταν 

επικοινωνούν.  

15 Δεν έχει αποδειχτεί ότι είναι αρνητική η εισαγωγή ξένων λέξεων και φράσεων. 

16 Συχνά οι μαθητές εισάγουν ξενικές λέξεις στον γραπτό τους λόγο.  

17 Μπορείς να εντοπίσεις κάποιες υπηρεσίες όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό. 

18 Η ελληνική γλώσσα εμπλουτίστηκε λεξιλογικά από την εισαγωγή ξένων λέξεων.  

19 Δύσκολα θα πίστευε κανένας πως η λέξη «παράδεισος» είναι περσική. 

20 Πολλοί συμφωνούν με τη χρήση ξενικών λέξεων. 

21 Δεν έχει εξακριβωθεί κατά πόσο μελλοντικά θα βλαφτεί η ελληνική γλώσσα από 

τη χρήση ξένων λέξεων.  

22 Έχουν εισαχθεί λέξεις απ’ όλες τις γλώσσες του γύρω κόσμου.  

23 Δύσκολα θα πίστευε κανένας πως η λέξη «κούνια» είναι λατινική.  

24 Δεν έχει εξακριβωθεί αν μελλοντικά θα ωφεληθεί η ελληνική γλώσσα από τη 

χρήση ξενικών λέξεων. 
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Παράρτημα VIII 

 

Ερωτηματολόγια Κατανόησης Κειμένου «Τηλεόρασης» 
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Ακολουθούν κάποιες προτάσεις σχετικά με την τηλεόραση και το αν είναι καλή ή κακή για τον 

άνθρωπο. Αν συμφωνείτε ότι η πρόταση είναι σωστή με βάση το περιεχόμενο του κειμένου 

που διαβάσατε ή με βάση αυτά που γνωρίζετε τότε κυκλώστε την επιλογή «ΣΩΣΤΟ». Αν 

θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη με βάση το περιεχόμενο του κειμένου ή με βάση 

αυτά που γνωρίζετε τότε κυκλώστε την επιλογή «ΛΑΘΟΣ».     

Σύμφωνα με το κείμενο, παρουσιάζονται πολλές διαφημίσεις στην 

τηλεόραση. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, η τηλεόραση είναι η μόνη συσκευή που έχει 

μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Η τηλεόραση είναι ένα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Οι κατασκευαστές των τηλεοράσεων αναφέρουν το μέγεθος της 

οθόνης σε εκατοστόμετρα. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Ένα είδος εκπομπής που ανεβάζει το μορφωτικό επίπεδο των 

τηλεθεατών είναι τα ντοκιμαντέρ. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, η τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει στην 

αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των ανθρώπων. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Ένα παράδειγμα κακής διατροφικής συνήθειας κατά τη διάρκεια 

παρακολούθησης τηλεόρασης είναι η κατανάλωση φρούτων. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, έχει εξακριβωθεί ότι η τηλεόραση προβάλλει 

περισσότερο θετικά πρότυπα για τα παιδιά. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, όταν κάποιος παρακολουθεί πολλές ώρες 

τηλεόραση μπορεί να βλάψει τα μάτια του. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Συνήθως κάποιος που βλέπει πολλές ώρες τηλεόραση ασχολείται και 

με τον αθλητισμό. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Έγχρωμη τηλεόραση σημαίνει τηλεόραση της οποίας τα πλαστικά 

εξωτερικά μέρη έχουν τουλάχιστον δύο χρώματα. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Όλες οι τηλεοράσεις έχουν την ίδια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, υπάρχει συμφωνία ότι η τηλεόραση είναι κάτι 

καλό για τον άνθρωπο. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Η τηλεόραση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να σωθεί η ζωή 

κάποιου που έχει ανάγκη από αίμα. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Ένα αρνητικό πρότυπο που προβάλλει η τηλεόραση είναι διάφορες 

σκηνές που περιλαμβάνουν επιθετικότητα. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

ΣΤ
ΕΛ
ΙΟ
Σ Χ
ΡΙΣ
ΤΟ
ΔΟ
ΥΛ
ΟΥ



 
 

192 
 

 

 

 

 

 

Οι πρώτες τηλεοράσεις στην Κύπρο ήταν ασπρόμαυρες. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις δεν συνδέονται με το διαδίκτυο (internet). 

 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σκοπός του κειμένου είναι να μας πείσει ότι η τηλεόραση είναι κάτι 

καλό για τον άνθρωπο. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, είναι κακό/αρνητικό όταν κάποιος 

παρακολουθεί σκηνές βίας στην τηλεόραση. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, για να τελειοποιηθεί η αρχική τηλεόραση 

χρειάστηκαν πολλά χρόνια. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Οι περισσότερες τηλεοράσεις στην Κύπρο έχουν επίπεδη/ίσια οθόνη. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σήμερα, υπάρχουν πολλά σπίτια στην Κύπρο που έχουν τηλεοράσεις οι 

οποίες δείχνουν ασπρόμαυρη εικόνα. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Το ότι οι διαφημίσεις στην τηλεόραση μας κάνουν «πλύση 

εγκεφάλου» σημαίνει ότι μας διασκεδάζουν. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Ένα παράδειγμα κακής διατροφικής συνήθειας κατά τη διάρκεια 

παρακολούθησης τηλεόρασης είναι η κατανάλωση τσιπς. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις δεν έχουν υποδοχή για usb (εξωτερική 

κινητή κάρτα μνήμης). 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, αυτοί που κυρίως χρησιμοποιούν την 

τηλεόραση για συντροφιά είναι οι νέοι άνθρωποι. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, σειρές ή ταινίες με σκηνές βίας ελκύουν 

αρκετούς ανθρώπους. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Σύμφωνα με το κείμενο, κύριος στόχος των διαφημίσεων είναι 

συνήθως η ενημέρωση των ανθρώπων. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι στην Κύπρο είναι ο ΑΝΤΕΝΑ. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

Όταν όλη η οικογένεια παρακολουθεί μαζί κάποιο πρόγραμμα στην 

τηλεόραση, αυτό οδηγεί τα άτομα στην αποξένωση. 

ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
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Στο κείμενο που διάβασες παρουσιάζονται δύο απόψεις. Η μία υποστηρίζει ότι: «η τηλεόραση 

είναι κάτι καλό για τον άνθρωπο». Η άλλη υποστηρίζει ότι: «η τηλεόραση είναι κάτι κακό για 

τον άνθρωπο». Στα πιο κάτω τρίγωνα αναγράφονται οι δύο αυτές απόψεις. Από τις προτάσεις 

που ακολουθούν στην επόμενη σελίδα 10 υποστηρίζουν την πρώτη άποψη, είναι δηλαδή 

επιχειρήματα υπέρ της πρώτης άποψης. Άλλες 10 προτάσεις υποστηρίζουν τη δεύτερη άποψη, 

είναι δηλαδή επιχειρήματα υπέρ της δεύτερης άποψης. Στα κουτάκια που συνοδεύουν κάθε 

τρίγωνο γράψε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε πρόταση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη 

άποψη. Περισσεύουν 8 προτάσεις που είναι ουδέτερες και δεν θα μπουν σε κάποιο κουτάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 

ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ 
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1 Δένεται η οικογένεια όταν παρακολουθούν όλοι μαζί κάποιο πρόγραμμα.   

2 Η παρακολούθηση τηλεόρασης συνοδεύεται με ανθυγιεινές διατροφικές 

συνήθειες.  

3 Η τηλεόραση κατασκευάστηκε αρκετά χρόνια πριν. 

4 Πολλοί προσπαθούν να μειώσουν τον χρόνο που παρακολουθούν τηλεόραση.  

5 Η τηλεόραση, όταν πρωτοεφευρέθηκε, ήταν ασπρόμαυρη.  

6 Η τηλεόραση ψυχαγωγεί τον άνθρωπο. 

7 Η τηλεόραση ήρθε πριν 50 περίπου χρόνια στην Ευρώπη. 

8 Η τηλεόραση προβάλλει σειρές που διαταράσσουν τον ψυχικό κόσμο.   

9 Η τηλεόραση χρειάστηκε αρκετό καιρό για να εξελιχθεί.   

10 Η τηλεόραση ενημερώνει τον άνθρωπο.  

11 Η τηλεόραση οδηγεί τα άτομα σε αποξένωση.   

12 Η τηλεόραση ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί για καλό σκοπό.   

13 Πολλοί πιστεύουν πως η τηλεόραση είναι κάτι καλό. 

14 Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τηλεόραση και παρακολουθούν. 

15 Η τηλεόραση εκπέμπει ακτινοβολία επικίνδυνη για την υγεία των ματιών.   

16 Δεν έχει αποδειχτεί ότι η τηλεόραση είναι κάτι καλό για τον άνθρωπο.  

17 Η τηλεόραση έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια μαζί με άλλες συσκευές.  

18 Δεν έχει εξακριβωθεί αν η τηλεόραση προβάλλει κυρίως θετικά πρότυπα.   

19 Η τηλεόραση τελειοποιήθηκε το 1873. 

20 Ο χρόνος παρακολούθησης τηλεόρασης μπορεί να αξιοποιείται πιο δημιουργικά.  

21 Γίνεται «πλύση εγκεφάλου» στους ανθρώπους μέσω των διαφημίσεων. 

22 Έγχρωμη τηλεόραση σημαίνει πως δείχνει εικόνες με ποικιλία χρωμάτων. 

23 Δεν έχει αποδειχτεί ότι η τηλεόραση είναι κάτι κακό για τον άνθρωπο. 

24 Πολλοί πιστεύουν πως η τηλεόραση είναι κάτι το κακό.  

25 Η τηλεόραση άρχισε να γίνεται έγχρωμη το 1928.  

26 Δεν έχει εξακριβωθεί αν η τηλεόραση προβάλλει κυρίως αρνητικά πρότυπα.   

27 Η τηλεόραση αναβαθμίζει το πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο. 

28 Η τηλεόραση χρησιμοποιείται ως συντροφιά από ηλικιωμένους.  
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Παράρτημα IX 

 

Ερωτηματολόγια μέτρησης Κριτικής Σκέψης Κειμένου «Ελληνικής 

Γλώσσας» 
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Παράρτημα IX 

 

Ερωτηματολόγια μέτρησης Κριτικής Σκέψης Κειμένου «Τηλεόρασης» 
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