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Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑNΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην πα ρού σα έ ρευ να ελέγχθη κε η α ξιο πι στί α και η δο μι κή εγκυ ρό τη τα μιας με
θό δου α ξιο λό γη σης της ε πί δο σης των μα θη τών στο πο δό σφαι ρο. Πρό κει ται για 

μια έκ δο ση της με θό δου των Oslin, Mitchell και Griffin (1998). Στην έ ρευ να έ λα βαν μέ ρος 80 
μα θητές έ κτης δη μο τι κού α πό τους ο ποί ους οι 40 ή ταν α θλη τές σε πο δο σφαι ρι κές ομά δες. 
Για τον έ λεγ χο της ε γκυ ρό τη τας και της α ξιο πι στί ας της με θό δου βιντε ο σκο πή θη καν 12 α γώ
νες πο δο σφαί ρου. Τα α πο τε λέ σμα τα έ δει ξαν ό τι οι πο δοσφαι ρι στές πα ρου σί α σαν κα λύ τε ρες 
ε πι δό σεις α πό τους μα θη τές σε ό λες τις με τα βλη τές και στη ρί ζουν την ε γκυ ρό τη τα της με θό
δου. Το πλε ο νέ κτη μα της με θό δου αυ τής σε σύ γκρι ση με τα πα ρα δο σια κά τε στ δε ξιο τή των 
εί ναι ό τι ε κτός α πό τις δε ξιό τη τες α ξιο λο γού νται και πα ρά με τροι τα κτι κής που εί ναι ι διαί τερα 
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