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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον όσον αφορά 

στον ελεύθερο χρόνο και τη σημασία του για τη μάθηση και την ανάπτυξη των 

παιδιών, καθώς και τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών στον χρόνο 

αυτό. Η παρούσα  έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη βαρύτητα που 

αποδίδεται στην άτυπη μάθηση και τις ''δεξιότητες κλειδιά'' που σχετίζονται μ' αυτή, 

είχε ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου των 

παιδιών και των ενδιαφερόντων τους, και την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την άτυπη 

μάθηση. Για τον σκοπό αυτό δομήθηκε και μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο σε 

μαθητές πέντε τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Οι θεματικοί άξονες του 

ερωτηματολογίου ήταν οι εξής: α) οι δραστηριότητες των παιδιών στον ελεύθερο 

χρόνο, β) οι λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά, γ) η σχέση μεταξύ 

ελεύθερου χρόνου και σχολείου, δ) τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η άτυπη 

μάθηση. Τα δεδομένα της έρευνας οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο ελεύθερος χρόνος 

των παιδιών είναι σε μεγάλο βαθμό σχολειοποιημένος, ωστόσο τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζονται στον χρόνο αυτό. Ανάμεσα στον ελεύθερο 

χρόνο και τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών διακρίνεται μια θετική συσχέτιση, 

αφού οι μαθητές που είναι περισσότερο ενεργοί στον ελεύθερο χρόνο τους 

αυτοαξιολογούν τις σχολικές τους επιδόσεις σε γενικές γραμμές υψηλότερα, σε σχέση 

με τους λιγότερο ενεργούς μαθητές.  Τέλος, αξιολογείται ιδιαίτερα σημαντική η 

σχέση ανάμεσα στα ενδιαφέροντα των παιδιών και την άτυπη μάθηση, μια και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, 

αποτελούν την κινητήρια δύναμη που προωθεί τις δεξιότητες που σχετίζονται με την 

άτυπη μάθηση στον ελεύθερο χρόνο.  

 

Λέξεις κλειδιά: ελεύθερος χρόνος, άτυπη μάθηση, ενδιαφέροντα, Edutainment 

 

 

Abstract 

A large body of research in recent years deals with leisure and its importance to 

the education and development of children, as well as with their activities and 

interests within this time. This research, taking into consideration the growing 

importance attached in the informal learning and "the key skills" associated with it, 

has its primary objective the investigation of spare time activities for children and 
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their interests, as well as the existence of a relationship between these leisure 

activities and skills related with the informal learning. For this purpose, a 

questionnaire was constructed and distributed to students of five elementary and 

secondary classrooms. The themes of the questionnaire were as follows: a) children's 

activities in their spare time, b) the functions of leisure for children, c) the relationship 

between leisure and school,  d) the children's interests and the informal learning.  The 

survey data indicate that children's spare time is largely school-based, even though 

children have the opportunity to define themselves within this time.  It is found a 

relationship between children's leisure and their educational achievements, since 

students who are more active in their leisure evaluate themselves higher in their 

school performance,  compared with the less active students.  Finally,  a relationship 

between the interests of children and informal learning is found, with children's 

interests promote skills related to informal leisure learning. 

 

Key words: leisure time, informal learning, interests, Edutainment 
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Πρόλογος 

Η παιδική ηλικία σήμερα ως αντικείμενο έρευνας δεν εξετάζεται απλά ως μια 

φάση ανάπτυξης και απλά ως η λεγόμενη ''επόμενη γενιά'', αλλά θεωρείται ως ένα 

υπάρχον και αυτοτελές μέρος της κοινωνίας (Fuhs 2000, στο Dees, 2008).  Μια 

βασική αιτία αποτελεί το γεγονός ότι αναγνωρίζεται πως τα παιδιά πριν μεγαλώσουν 

και γίνουν ενήλικες, ζουν και καθοδηγούν τη ζωή τους ως παιδιά, και γι' αυτό τον 

λόγο είναι πολύ σημαντικό τα ίδια να αποτελούν  πεδίο έρευνας (Qvortrup, 1991). Οι 

απόψεις, τα ενδιαφέροντα, οι επιθυμίες, οι δραστηριότητές τους και οι ιδέες για το 

μέλλον τους αποτελούν θέματα που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για όσους 

ασχολούνται με την εκπαίδευση των παιδιών, εντός σχολείου αλλά και έξω από αυτό, 

για τους φορείς λήψης αποφάσεων στη διαχείριση της εκπαίδευσης, για 

εκπαιδευτικούς, συμβουλευτικά όργανα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας κι ελεύθερου 

χρόνου, για τους ίδιους τους γονείς των παιδιών (Schmid, & Antes, 2011). Εάν 

μελετήσουμε το τι κάνουν τα παιδιά στον ελεύθερό τους χρόνο μπορούμε να 

αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για την οργάνωση του κοινωνικού τους κόσμου, 

και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να ερευνήσουμε εάν και πώς οι 

ατομικές ανάγκες τους καλύπτονται από τις διαθέσιμες προσφορές ελεύθερου 

χρόνου. Επίσης, μπορούμε να αποκτήσουμε γνώσεις για τα ενδιαφέροντά τους, αλλά 

και για τις δεξιότητες που σχετίζονται με μορφές μάθησης που προωθούνται στο 

ελεύθερο χρόνο, όπως είναι η άτυπη μάθηση. 

Βασικό σκοπό της έρευνας αυτής αποτέλεσε η διερεύνηση των δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των ενδιαφερόντων τους και η διερεύνηση της 

ύπαρξης σχέσης μεταξύ των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου των παιδιών και των 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με την άτυπη μάθηση. 

Η απόφαση της μελέτης αυτού του τομέα προέκυψε με βάση την αυξανόμενη 

σημασία που αποδίδεται τα τελευταία χρόνια στον ελεύθερο χρόνο αναφορικά με τη 

μόρφωση των παιδιών (Stecher, 2005), αλλά και στην άτυπη μάθηση ως μορφή 

μάθησης που μπορεί να προάγει ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις του παιδιού, οι 

οποίες είναι ευεργετικές και για τη μορφωτική διαδικασία, αλλά και για τη 

προσωπική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου. Σ' αυτή την έρευνα 

επιχειρήθηκε η προσέγγιση της άτυπης μάθησης μέσα από τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών και επιδιώξαμε να εντοπίσουμε μια πιθανή σχέση ανάμεσα στα ενδιαφέροντα 

των παιδιών και σε δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με την άτυπη μάθηση. 

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών στην 

έρευνα αυτή, ορίζεται όχι ως χρόνος απαλλαγμένος από οποιουδήποτε είδους 

υποχρεωτική δραστηριότητα του ατόμου, αλλά συμπεριλαμβάνει την έννοια του 
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''δεσμευμένου'' ελεύθερου χρόνου, κι έτσι για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται και 

δραστηριότητες τις οποίες τα παιδιά μπορεί να μην επιλέγουν να πραγματοποιούν 

μόνα τους, από προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά μπορεί να ωθούνται από εξωτερικούς 

παράγοντες στην πραγματοποίησή τους.    
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                                               1. Εισαγωγή 

1.1. Ο ελεύθερος χρόνος 

1.1.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση 

        Σύμφωνα με την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο 

ελεύθερος χρόνος είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ο καθένας έχει 

δικαίωμα για ελεύθερο χρόνο και ξεκούραση, για ελεύθερη συμμετοχή στην 

πολιτισμική ζωή και στην απόλαυση της τέχνης, με σκοπό την ψυχική του υγεία και 

την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του εαυτού (Cushman, Veal, & Zuzanek, 2005).  

Ο ελεύθερος χρόνος έχει γίνει στις μέρες μας ένα σημαντικό μέρος της 

κοινωνικής ζωής. Αποτελεί ένα χρονικό διάστημα που προσφέρει δυνατότητες 

αυτοδιάθεσης και ελευθερίας στη δράση, έξω από τις πιέσεις της οικογένειας, του 

σχολείου και του κόσμου της εργασίας (Θωίδης, 2000) και προσφέρει μια νέα 

προοπτική για τη μόρφωση, πέρα από τη μάθηση που χαρακτηρίζεται από τη 

σχολειοποίηση και την τυποποίηση του ελεύθερου χρόνου.  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους ορισμοί για 

τον ελεύθερο χρόνο. Οι περισσότεροι ορισμοί συγκλίνουν στο γεγονός ότι θεωρούν 

τον ελεύθερο χρόνο ως τον χρόνο που απομένει αν αφαιρέσουμε τον εργασιακό 

χρόνο του ατόμου από τον συνολικό χρόνο ζωής του (Θωίδης, 2000). Στον ελεύθερο 

χρόνο, όπως ορίζει και η έννοια της λέξης, οι επιλογές και οι ενέργειες του ατόμου 

διακρίνονται από τον πολύ μεγάλο βαθμό ελευθερίας (Nahrstedt, 1988). Σύμφωνα με 

τον Qvortrup (1991) η έννοια του ελεύθερου χρόνου συνδέεται στενά με την έννοια 

του αυτόνομου υποκειμένου και του αυτοπροσδιορισμού, με την αίσθηση δηλαδή ότι 

το ίδιο το άτομο μπορεί να είναι η αιτία αλλαγών στο περιβάλλον του.  

 

1.1.2. Λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία 

        Κατά τον τελευταίο αιώνα έχει αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος των ατόμων 

και έχουν αυξηθεί οι επιλογές αναφορικά με τους χώρους στους οποίους τα άτομα 

μπορούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους (Θωίδης, 2000). Η αύξηση της 

βαρύτητας, η οποία δίνεται στον ελεύθερο χρόνο παρατηρείται σε όλο τον 

αναπτυγμένο κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην Ευρώπη, 

ο ελεύθερος χρόνος έχει μετατραπεί σε έναν κεντρικό παράγοντα για την ανάπτυξη 

ολόκληρης της κοινότητας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση μεγάλο ρόλο έπαιξε και το 

γεγονός ότι τα σύγχρονα μέσα αποκτούν όλο και κεντρικότερο ρόλο στη ζωή και τη 

μόρφωση των ατόμων, μέσω της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης που μπορούν να 
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παρέχουν στα άτομα (Nahrstedt, 2000), όπως για παράδειγμα τα ντοκιμαντέρ που 

προβάλλονται στην τηλεόραση ή η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

Η διαφοροποίηση της δομής της κοινωνίας που παρατηρείται στη σημερινή 

εποχή σημαίνει, αντίστοιχα, και μια περισσότερο περίπλοκη δομή της εκπαίδευσης 

και την ταυτόχρονη ανάπτυξη κάποιων ιδιαίτερων και καινοτόμων κάποιες φορές 

τομέων της (Nahrstedt, 2000). Η μεταμοντέρνα αλλαγή των δομών στη σύγχρονη 

κοινωνία, λοιπόν, δημιούργησαν την ανάγκη για μια μόρφωση προσανατολισμένη 

στον ελεύθερο χρόνο, καθώς και για τη συνεχιζόμενη μόρφωση. Ανάμεσα στον 

ελεύθερο χρόνο και τη μόρφωση εντοπίζεται μια στενή σχέση, αφού ο πρώτος 

καθιστά δυνατή στα πλαίσιά του τη μόρφωση, ενώ η μόρφωση από την άλλη 

εξοπλίζει το άτομο με την ικανότητα λογικής και δημιουργικής διαμόρφωσης του 

ελεύθερου χρόνου του. Οι Jones & Symon (2001) σημειώνουν σχετικά, ότι η ίδια η 

διά βίου μόρφωση μπορεί να αποτελεί μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου (Jones, 

& Symon, 2001). Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας ανάγκης για μόρφωση 

προσανατολισμένη στον ελεύθερο χρόνο, έχει επέλθει μια αλλαγή της κουλτούρας 

και του περιεχομένου της μάθησης, με τη δυναμικοποίηση του τόπου μάθησης και 

την ανάπτυξη νέων παραθύρων χρόνου μάθησης, όπως είναι η μάθηση που λαμβάνει 

χώρα στη δουλειά ή στον ελεύθερο χρόνο του ατόμου (Masl’an–Mayer, 2002). Ο 

ελεύθερος χρόνος ως νέο κοινωνικό σύστημα παράγει έναν νέο τύπο μάθησης με 

νέους στόχους, περιεχόμενα και μεθόδους (Nahrstedt, 2000).  

Η σχέση μεταξύ ελεύθερου χρόνου και μόρφωσης εντοπίζεται σύμφωνα με την 

Fölling-Albers (2000) και στο ''εκπαιδευτικό παράδοξο'' της σύγχρονης κοινωνίας. 

Σχετικά με αυτό αναφέρει ότι τα παιδιά προσπαθούν από μικρή ηλικία να 

αποκτήσουν στο σχολείο, αλλά και έξω από αυτό, όλο και υψηλότερα προσόντα, 

όταν όμως όλο και περισσότερα παιδιά και νέοι αποκτούν υψηλότερα προσόντα, τότε 

τα υψηλότερα αυτά προσόντα παύουν να είναι υψηλά, και μετατρέπονται σε βασικά 

προσόντα του πληθυσμού (Fölling-Albers, 2000). Μ' αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ο 

ελεύθερος χρόνος αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τη μόρφωση των παιδιών και 

θεωρείται ως χρόνος μάθησης στον οποίο τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν 

επιπλέον δεξιότητες (Stecher, 2005), δεδομένου του γεγονότος ότι το εκπαιδευτικό 

παράδοξο φέρνει στην επιφάνεια τη σημασία της απόκτησης πολιτισμικού και 

κοινωνικού κεφαλαίου σε πλαίσια μάθησης έξω από το σχολείο (Robson 2003 στο 

Dees, 2008).  

Στη σημερινή εποχή, λοιπόν, η εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου γίνεται όλο και 

περισσότερο το νέο βασικό παράδειγμα γα ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ορίζεται ως ''μια διαδικασία διά βίου μάθησης που ενσωματώνει την ανάπτυξη 
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συμπεριφορών, αξιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και πόρων ελεύθερου χρόνου'' (Ruskin 

& Sivan, 1995, στο Nahrstedt, 2000). Έχει αναπτυχθεί ως ένας νέος τύπος 

εκπαίδευσης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εναλλακτικές δομές (π.χ. μόρφωση εκτός 

των πλαισίων του σχολείου) συγκριτικά με την κυρίαρχη σχολική εκπαίδευση, ενώ 

βασικά της στοιχεία είναι η συμμετρική επικοινωνία των συμμετεχόντων, οι ανοιχτές 

καταστάσεις μάθησης, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση και ο προσανατολισμός στη 

διασκέδαση (Nahrstedt, 2000). Στην εκπαίδευση του ελεύθερου χρόνου συνυπάρχουν 

προσφορές πολιτισμού, ψυχαγωγίας, διασκέδασης και μόρφωσης. Η μάθηση 

επιχειρείται μέσα από την κινητοποίηση όλων των ανθρώπινων αισθήσεων, μέσω 

αισθητικών βιωμάτων και μορφωτικών εμπειριών.  Τα κίνητρα των συμμετεχόντων 

παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σ' αυτή τη διαδικασία κι έτσι, πρέπει να αναλύονται 

και να λαμβάνονται υπόψη (Masl’an–Mayer, 2002).  

Ο ελεύθερος χρόνος δε συνδέεται μόνο με τη λειτουργία της μόρφωσης. Στη 

σημερινή κοινωνία επιτελεί κάποιες επιπλέον λειτουργίες για το άτομο, οι οποίες 

προάγουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξή του. Οι λειτουργίες αυτές είναι η αναψυχή, 

που σημαίνει την ανάπαυση και την ψυχαγωγία του ατόμου, η αντιστάθμιση του 

χρόνου εργασίας μέσω για παράδειγμα της κατανάλωσης και της άθλησης, η 

χειραφέτηση του ατόμου με την επικοινωνία, τον διαλογισμό και την αλληλεπίδραση 

του υποκειμένου, η αγωγή, η μάθηση και η επιμόρφωσή του, η σκέψη και η μελέτη 

ως λειτουργίες που υποβοηθούν και την αυτογνωσία, η επικοινωνία, η 

παραγωγικότητα, η οποία σχετίζεται με το ''learning by doing'', η κοινωνικότητα και η 

επαφή με τον πολιτισμό  (Θωίδης, 2000).  

Έτσι, λοιπόν γίνεται φανερό ότι ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα μόρφωσης, κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του ατόμου και των παιδιών 

δίπλα στην οικογένεια και το σχολείο (Θωίδης, 2003). 

 

1.2. Ελεύθερος χρόνος και μάθηση 

1.2.1. Τυπική- μη τυπική- άτυπη μάθηση 

Η μάθηση αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων χώρων εκπαίδευσης και των 

μορφών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης (Bundesjugendkuratorium 

[BMFSFJ], 2001). Στο σημείο αυτό θα γίνει μια αναφορά στους τρεις αυτούς όρους, 

της τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στη συνέχεια θα αναφερθούμε 

στη μάθηση που πραγματοποιείται κατά τον ελεύθερο χρόνο.  
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Η τυπική μάθηση, λοιπόν, είναι συνήθως προκαθορισμένη και καθοδηγείται από 

κάποιον εκπαιδευτή, αξιολογείται και πραγματοποιείται με την ώθηση κινήτρων που 

προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και όχι από το ίδιο το άτομο (Eshach, 

2007). Λαμβάνει χώρα μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, σε οργανωμένα και 

θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά πλαίσια και οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων σε 

εθνικό επίπεδο πιστοποιητικών.  

Η μη τυπική μάθηση βρίσκεται ανάμεσα στα τα δύο άκρα της τυπικής μάθησης 

από τη μια και της άτυπης μάθησης από την άλλη. Λαμβάνει χώρα σε ιδρύματα, 

οργανισμούς, και καταστάσεις με έναν προγραμματισμένο, αλλά προσαρμόσιμο 

τρόπο, είναι δηλαδή οργανωμένη, αλλά ενέχει και εθελοντικό χαρακτήρα (BMFSFJ, 

2001). Συνήθως δεν αξιολογείται, και το κίνητρο για μάθηση μπορεί να είναι 

απολύτως εσωτερικό για τον μαθητευόμενο (Eshach, 2007). Τόσο αυτός όσο και η 

πηγή που παρέχει τις πληροφορίες έχουν τη συνειδητή πρόθεση να στηρίξουν τη 

διαδικασία μάθησης. Σύμφωνα με τον Sandhaas (1986)  όταν το άτομο μαθαίνει μη 

τυπικά, ενυπάρχει πάντα μια σχέση της μάθησης με την έννοια της υποχρεωτικής 

μάθησης, όπως συμβαίνει και στην τυπική μάθηση (στο Wohlers, 2002). 

Η άτυπη μάθηση, από την άλλη, δε λαμβάνει χώρα σε οργανωμένα εκπαιδευτικά 

πλαίσια αλλά μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου είτε ο 

μαθητευόμενος είτε η πηγή της πληροφορίας σκοπεύουν να θέσουν σε λειτουργία ή  

να στηρίξουν μια διαδικασία μάθησης, είναι μη δομημένη και πραγματοποιείται 

εθελοντικά από το υποκείμενο. Αφορά σε καταστάσεις στη ζωή που λαμβάνουν χώρα 

αυθόρμητα, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της οικογένειας, της γειτονιάς, των 

αλληλεπιδράσεων με τους φίλους, και τους συναδέλφους στη δουλειά. Ο μανθάνων 

παρακινείται εγγενώς (Rohs,   & Schmidt, 2009) και καθορίζει την πορεία για την 

απόκτηση των επιθυμητών γνώσεων, των δεξιοτήτων ή ικανοτήτων, χωρίς να 

αξιολογείται από άλλους. Η  άτυπη μάθηση συνδέεται με τα πλαίσια της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, του ελεύθερου χρόνου, των κοινωνικών, αθλητικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των ενδιαφερόντων του ατόμου και της 

κοινωνικής του ζωής (Maarschalk, 1988, στο Eshach, 2007) και μπορεί να καθιστά το 

άτομο ικανό ώστε να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις και τις εξελίξεις του 

περιβάλλοντός του. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η άτυπη μάθηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

διαδικασίες μάθησης του ανθρώπου από πολύ παλιά, πριν ακόμη να υπάρξουν οι 

εκπαιδευτικοί θεσμοί (Kirchhöfer, 2002). Οι άνθρωποι πάντα μάθαιναν, μέσω της 

παρατήρησης, της μίμησης, του πειραματισμού, της ανταλλαγής εμπειριών και 



14 
 

πληροφοριών και μέσα από τη μεταφορά των εκάστοτε γνώσεων και εμπειριών στις 

επόμενες γενιές και παραδόσεις (Gutjahr, 2003).  

Ο όρος ''άτυπη εκπαίδευση'' εισήχθη πιθανότατα από τον John Dewey, για τον 

οποίο αυτή είναι η βάση για την επίσημη εκπαίδευση (στο Mack, 2007), ενώ η άτυπη 

μάθηση ως ουσιαστικό τμήμα της διά βίου μάθησης και της μάθησης στον ελεύθερο 

χρόνο υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο περίπου από το 1970 (Rohs, & Schmidt, 2009).  

Η έννοια αυτή συμπεριλαμβάνει κάθε είδος μάθησης που πραγματοποιείται 

εκτός εκπαιδευτικών θεσμών και που δεν οργανώνεται από προκαθορισμένες πορείες 

μάθησης (Dohmen, 2001), χωρίς να αποκλείεται, παρ' όλα αυτά, και η πιθανότητα 

πραγματοποίησης της άτυπης μάθησης εντός σχολείων ή θεσμών συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο πραγματοποιείται μέσω του κρυφού αναλυτικού 

προγράμματος. Η άτυπη μάθηση αναπτύσσεται μη συστηματικά, στην 

καθημερινότητα του ατόμου, και κατά τη διαδικασία αυτή η συναναστροφή με 

ανθρώπους, μέσα, καταστάσεις και προβλήματα γίνεται αφορμή για μάθηση 

(Dohmen, 2001). Το αν και κατά πόσο σε τέτοιες καταστάσεις ένα πρόβλημα θα 

αποτελέσει μαθησιακή αφορμή, εξαρτάται από την απόφαση του υποκειμένου, το 

οποίο κατά την άτυπη μάθηση έχει επίγνωση της μαθησιακής διαδικασίας και μπορεί 

να την οργανώνει (Kirchhöfer, 2001 στο Gutjahr, 2003). Η άτυπη μάθηση λοιπόν 

πραγματοποιείται απρογραμμάτιστα αλλά όχι και τυχαία, μέσα από τις εμπειρίες του 

ατόμου. Προκύπτει από προσωπική πρωτοβουλία, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό-

κατευθυνόμενη και αυτό-καθοριζόμενη και προϋποθέτει ικανότητα στοχασμού. Η 

ικανότητα στοχασμού συνδέεται με το γεγονός ότι μετά από το βίωμα κάποιας 

εμπειρίας από το άτομο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη επεξεργασία του 

βιώματος. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από συζητήσεις και αλληλεπίδραση του ατόμου 

σχετικά με αυτά που έχει βιώσει, κι έτσι το άτομο μπορεί να οδηγηθεί σε μεταγνώση. 

Μ' αυτόν τον τρόπο, υποβοηθιέται η αποτελεσματικότερη μάθηση και η 

μακροπρόθεσμη διατήρηση των όσων μαθαίνονται (Höge, 2005). Η άτυπη μάθηση, 

έτσι, συνεπάγεται συνεργασία κι επικοινωνία με άλλα άτομα, καθώς επίσης και 

ικανότητα στοχασμού και αναστοχασμού του ατόμου.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Falk (1983) βρήκε ότι έξι μελέτες που διεξήχθησαν σε 

άτυπα πλαίσια οδήγησαν τους συμμετέχοντες σε ευχάριστες και μακροχρόνιες 

αναμνήσεις (Eshach, 2007). Οι στάσεις των παιδιών μετά την επίσκεψη 

εγκαταστάσεων ελεύθερου χρόνου μεταβάλλονται και γίνονται πιο θετικές. Για 

παράδειγμα, οι Jarvis και Pell (2002, 2005), εξετάζοντας τις μεταβολές στις στάσεις 

των παιδιών 10 και 11 ετών, αφού επισκέφτηκαν τον χώρο προσομοίωσης Challenger 

κι ένα διαστημικό κέντρο, βρήκαν ότι αμέσως μετά την εμπειρία αυτή, αλλά και για 
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αρκετούς μήνες αργότερα, οι περισσότερες από τις στάσεις των παιδιών σχετικά με 

την επιστήμη ήταν περισσότερο θετικές και αυξήθηκε ο ενθουσιασμός και το 

ενδιαφέρον των παιδιών σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο (στο Eshach,  

2006). Έτσι λοιπόν, τα θετικά της μάθησης σε άτυπα πλαίσια συνοψίζονται στην 

αποτελεσματικότερη, περισσότερο μακροπρόθεσμη, περισσότερο ευχάριστη μάθηση, 

με θετική μεταβολή των στάσεων και των αξιών που αναφέρονται στα αντικείμενα 

που σχετίζονται με τη μάθηση.  

 

1.2.2. Σχολείο και άτυπη μάθηση 

Η αυξημένη προσοχή που δίνεται τα τελευταία χρόνια στην άτυπη μάθηση 

συμβαδίζει με τον προσανατολισμό σε μορφές μάθησης που σχετίζονται με τη ζωή 

και την εφαρμογή των γνώσεων στη ζωή, καθώς και με τη συνεχιζόμενη μάθηση. 

Σχετικά με αυτό το ζήτημα, διακρίνεται μία ώθηση από τον ΟΟΣΑ, που δίνει 

βαρύτητα στο κατά πόσο το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές για τη ζωή τους 

(OECD, 2001), αναφορικά και με τις δεξιότητες που αποκτούν στο σχολείο. Δεν έχει 

σημασία πια το τι μαθαίνουν οι μαθητές, αλλά περισσότερο το τι μπορούν να κάνουν 

με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην ευρύτερη ζωή τους εκτός σχολείου, στη 

δουλειά και στον ελεύθερο χρόνο τους (ο.π.).  

Παρά την τάση αυτή ωστόσο, ακόμη και σήμερα, η έννοια της μάθησης 

εξακολουθεί να είναι περισσότερο συνδεδεμένη αποκλειστικά με την απόκτηση 

γνώσεων σε τυπικά πλαίσια. Αυτή η μονόπλευρη σύνδεση της μάθησης με τις 

πραγματικές γνώσεις έγινε φανερή και σε μία έρευνα του Hennig το 2003, η οποία 

αφορούσε στο τι καταλαβαίνουν τα άτομα με τον όρο μάθηση. Σ' αυτή την έρευνα, η 

οι συμμετέχοντες συνέδεσαν τη μάθηση κυρίως με την απόκτηση γνώσεων, και σε 

μικρότερο βαθμό με τη συνεχή, μη καθοδηγούμενη εκπαίδευση, την άτυπη και τη δια 

βίου εκπαίδευση (στο Höge, 2005) Η προβληματική άποψη ότι η μάθηση στο 

μεγαλύτερο ποσοστό της είναι αποτέλεσμα διδασκαλίας και ότι χαρακτηρίζεται 

αποκλειστικά από απόκτηση γνώσεων, σχετίζεται με την κυριαρχία του σχολείου και 

της σχολικής μάθησης σε σχέση με τις άλλες μορφές μάθησης. Στην πραγματικότητα 

όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό γνώσεων, περίπου το 80% των γνώσεων, σύμφωνα με 

την επιτροπή Faure, αποκτάται εκτός σχολείου, αβίαστα, ως αποτέλεσμα 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων κι ενδιαφερόντων (Ιllich, 1976, Lipski, 2001). Γι' αυτό 

τον λόγο, και σε συνδυασμό με τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ, αλλά και γενικότερα της 

σύγχρονης κοινωνίας, η σχολική μάθηση πρέπει να αλλάξει τον προσανατολισμό της 

σε μια άμεση μάθηση που θα σχετίζεται με τη ζωή, στη λύση προβλημάτων που 

αφορούν το ίδιο το άτομο. Επίσης, η σχολική μάθηση πρέπει να εξερευνά τον 
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εξωσχολικό κόσμο του ελεύθερου χρόνου και της δουλειάς και να συνεργάζεται με 

περισσότερους ειδικούς από το εξωσχολικό περιβάλλον (Dohmen, 2002).  

Εξάλλου, σημειώνεται πως η μάθηση που λαμβάνει χώρα στο σχολείο δεν είναι 

αυτοτελής, αλλά αποτελεί συνέχεια της άτυπης μάθησης και στηρίζεται σε ό, τι 

προηγουμένως το υποκείμενο έχει μάθει άτυπα (Gutjahr, 2003). Για αυτόν τον λόγο 

το σχολείο πρέπει να θεωρείται ως ένας χώρος μάθησης δίπλα σε άλλους 

μαθησιακούς τόπους, όπως είναι κυρίως η οικογένεια, οι εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες που ασχολούνται με τα παιδιά και τους νέους και τη φροντίδα τους, οι 

φίλοι και οι συμμαθητές, τα μέσα ενημέρωσης και οι εμπορικές εγκαταστάσεις 

αναψυχής, η δουλειά, τα σύγχρονα μέσα και το διαδίκτυο, ως πηγές πληροφοριών. 

Έτσι, το σχολείο και ο ελεύθερος χρόνος πρέπει να θεωρούνται όχι ως ξεχωριστά 

πεδία, αλλά ως διαδικασίες που συμπληρώνουν και βοηθούν η μία την άλλη (Mack, 

2007).  

Το σχολείο και η άτυπη μάθηση, λοιπόν, παραπέμπουν το ένα στο άλλο και 

επωφελούνται το ένα από το άλλο. Μέσω της επαφής του μαθητή με το περιβάλλον 

του, όχι μόνο του σχολικού, αλλά και του εξωσχολικού, διευκολύνεται η επίτευξη του 

στόχου για αυτονομία του υποκειμένου μέσω μιας αυτό-καθοδηγούμενης μάθησης 

(Gutjahr, 2003). Το άνοιγμα του σχολείου περιλαμβάνει τη διαμόρφωσή του ως 

χώρου ζωής και εμπειρίας, το άνοιγμά του προς το κοινωνικό περιβάλλον και το 

άνοιγμα της διδασκαλίας (Θωίδης, 2004). Έτσι, με το άνοιγμά του προς τα έξω, και 

προς τα μέσα, με την είσοδο σ' αυτό ανθρώπων και στοιχείων από το εξωσχολικό 

περιβάλλον, αλλά και την έξοδο του ίδιου στο εξωσχολικό περιβάλλον, με τις 

εκδρομές, τις εξορμήσεις στη φύση, τις παρατηρήσεις καιρού, μπορεί να επιτευχθεί ο 

συνδυασμός της τυπικής και  της άτυπης μάθησης και να επωφεληθούν και οι δύο 

πλευρές.  

 

 1.2.3. Άτυπη μάθηση στον ελεύθερο χρόνο  

Ο ελεύθερος χρόνος στο παραπάνω πλαίσιο, αποτελώντας ένα ευρύ πεδίο με 

ποικίλες ευκαιρίες, μπορεί να παρέχει στα υποκείμενα πολλές δυνατότητες για 

μάθηση. Η μάθηση σε πλαίσια ελεύθερου χρόνου συνήθως είναι άτυπη μάθηση, 

ωστόσο μπορεί μερικές φορές να ταυτίζεται τόσο με την τυπική, όσο και τη μη 

τυπική μάθηση. 

Μέσα από τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντά του στον ελεύθερο χρόνο, το άτομο 

μπορεί να αποκτήσει και να εξασκήσει δεξιότητες κοινωνικές και επικοινωνιακές, 

μέσα από την επαφή του για παράδειγμα με τους φίλους, τους γείτονες, τους 
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ανθρώπους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα από την επίσκεψη σε βιβλιοθήκες, 

μουσεία, θέατρα και συναυλίες. Επίσης, οι ''άτυπες'' δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να αποκτήσει δεξιότητες σχετικές με τη 

δημοκρατική συμπεριφορά μέσω της συμμετοχής σε συλλόγους ή αθλητικές ομάδες, 

καθώς και να γνωρίσει και να σέβεται ξένους πολιτισμούς και θρησκείες, κατά τη 

διάρκεια των διακοπών ή διάφορων ταξιδιών. Τέλος, παρέχουν τη δυνατότητα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικών με τα σύγχρονα μέσα, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και το διαδίκτυο (Dohmen, 2002). Σύμφωνα με τον Kirchhöfer (2002) οι 

περισσότερο συχνές μορφές άτυπης μάθησης στον ελεύθερο χρόνο, είναι οι κοινές 

συζητήσεις σε παρέες ή ομάδες ατόμων, η παρατήρηση και η παρακολούθηση, οι 

δοκιμές, και ο πειραματισμός μετά από προηγούμενη προσπάθεια και λάθος. Τα 

αποτελέσματα ερευνών που πραγματοποίησε ο ίδιος στο πεδίο της άτυπης μάθησης, 

έδειξαν ότι οι δραστηριότητες οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στα άτομα για μια τέτοια 

μάθηση, είναι κυρίως οι αθλητικές δραστηριότητες, οι  δραστηριότητες που έχουν να 

κάνουν με τα σύγχρονα μέσα, αυτές που έχουν να κάνουν με την κίνηση και τη 

φροντίδα του σώματος και της εξωτερικής εμφάνισης, με τα πρότυπα, τη 

συναναστροφή με τον τύπο, με κατασκευές, καθώς και με φροντίδα κατοικίδιων 

ζώων. 

1.2.3.1. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. Η άτυπη μάθηση όμως, δε βοηθά μόνο το 

άτομο να αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες, αλλά απαιτεί κιόλας τέτοιες. Έτσι, για 

να μάθει κανείς άτυπα, πρέπει να μπορεί να κατευθύνει ο ίδιος τη μάθησή του 

(Kirchhöfer, 2002). Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να μπορούν να θέτουν από 

μόνοι τους στόχους και να ελέγχουν την πορεία τους προς αυτούς, καθορίζοντας και 

ελέγχοντας τον χρόνο τους, να προσλαμβάνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες 

με τις κατάλληλες στρατηγικές, να προγραμματίζουν και να παρακολουθούν τη 

διαδικασία μάθησής τους, να μπορούν να ξεχωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα 

περισσότερο αποτελεσματικά βοηθητικά μέσα γι' αυτούς. Επίσης, πρέπει να είναι 

ικανοί να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν συνειδητά τις παραπάνω στρατηγικές 

μάθησης, οι οποίες παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αυτό-καθοριζόμενη 

μάθηση (Killus,  2005). Έτσι, η άτυπη μάθηση είναι μία  διαδικασία, κατά την οποία 

το άτομο δεν αναλαμβάνει μόνο την ευθύνη για το περιεχόμενο, το επίπεδο και τις 

δομές της μόρφωσής του, αλλά και τις διαδικασίες παραγωγής και ιδιοποίησης της 

μόρφωσής του (Lohmann, 1999), καθορίζοντας το χρονικό σημείο αφετηρίας της 

μάθησης, τη χρονική της πορεία και διάρκεια, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, κι 

έτσι μέσω της άτυπης μάθησης το υποκείμενο κατασκευάζει το ίδιο τα μαθησιακά 

του επιτεύγματα.   
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Ο Hugo Gaudigs το 1922 στήριξε ότι πρέπει να υπάρχει αυτόνομη 

δραστηριότητα του ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησής του, από 

την επιλογή του αντικειμένου μάθησης, έως και την αξιολόγηση της μάθησής του, κι 

ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται καμία παρεμβολή κατά τη διαδικασία αυτή από το 

εξωτερικό περιβάλλον (στο Killus, 2005).  

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί σ' αυτό το σημείο ότι η ικανότητα αυτό-

οργάνωσης και αυτό-καθοδήγησης της μάθησης έρχεται ως αποτέλεσμα κάποιας 

μαθησιακής δραστηριότητας του ατόμου. Έτσι, το παιδί στις πρώτες φάσεις της ζωής 

του δεν είναι έτοιμο ακόμη να μάθει άτυπα. Στις μικρές ηλικιακές ομάδες το παιχνίδι 

και οι πρώιμοι τύποι απασχόλησης, όπως η βοήθεια στο νοικοκυριό για παράδειγμα, 

είναι οι δραστηριότητες μέσω των οποίων το παιδί ξεκινά να μαθαίνει άτυπα 

(Kirchhöfer, 2002). Με την είσοδο στο δημοτικό, η δυνατότητα αυτό-καθοριζόμενης 

μάθησης εντός του σχολείου ελαττώνεται, αφού η μάθηση καθορίζεται κυρίως από το 

curriculum. Μ' αυτόν τον τρόπο,  η δυνατότητα να μάθει το παιδί άτυπα 

μετατοπίζεται κυρίως στον χρόνο εκτός του μαθήματος (ο.π.), με  τον ελεύθερο χρόνο 

να αναλαμβάνει πρωταρχικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό.  

Έτσι, τα παιδιά δεν αποκτούν μόνο γνώσεις και ικανότητες κατά την άσκηση 

των ενδιαφερόντων τους, αλλά και δεξιότητες όπως η συγκέντρωση, η τήρηση 

κανόνων, η οργάνωση του χρόνου, η δημιουργικότητα, η υπομονή και η 

επιδεξιότητα, ό, τι αποτελεί δηλαδή προϋπόθεση για την αυτόνομη μάθηση. 

 

1.2.4. Διά βίου μάθηση 

 Στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω, το άτομο και οι γνώσεις του 

εξαρτώνται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης, οι οποίες 

αποτελούν προϋπόθεση ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχιζόμενη μόρφωση του 

υποκειμένου (Konrad & Traub 1999 στο Killus, 2005). Ήδη από το 1969 η επιτροπή 

Faure της Unesco έθεσε την αναγκαιότητα για μια διαρκή εκπαίδευση, η οποία 

συμπεριλαμβάνει τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης (Livingstone, 

2006), θεωρώντας πως η μάθηση στο σχολείο δεν ήταν πια αρκετή. Η μάθηση έγινε 

έτσι ευέλικτη και εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές και τους χρόνους της ζωής, και η 

διά βίου μάθηση εισήλθε δυναμικά στις σύγχρονες κοινωνίες, υποδεικνύοντας μια 

αλλαγή στις συμπεριφορές που σχετίζονται με την εκπαίδευση, με την 

αυτορρυθμιζόμενη και αυτό-προσανατολιζόμενη μάθηση να αποτελούν πλέον τη 

νόρμα.  
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Στα παραπάνω συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη του Η/Υ και του 

διαδικτύου, τα οποία χρησιμοποιούμενα για σκοπούς ελεύθερου χρόνου και για τη 

δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Η/Υ, οδήγησαν σε ένα νέο παγκόσμιο 

εκπαιδευτικό σύστημα, περισσότερο βασισμένο στη μάθηση ελεύθερου χρόνου και 

στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία (Nahrstedt, 2000).  

 Ταυτόχρονα με τις προαναφερθείσες εξελίξεις, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια 

από τη μεριά των ανθρώπων, η απαίτηση για ποιότητα στον ελεύθερο χρόνο. Έτσι, τα 

αξιοθέατα, η επίσκεψη πάρκων ελεύθερου χρόνου, μουσείων, εκθεμάτων τέχνης, 

συναυλιών, καθίστανται ουσιώδη στοιχεία ενός ελεύθερου χρόνου που έχει σημασία 

και νόημα για το άτομο. Μ' αυτόν τον τρόπο ο ελεύθερος χρόνος οδηγεί στη μάθηση, 

αποτελώντας ο ίδιος από μόνος του έναν ''εκπαιδευτή'' (Nahrstedt, 2000). Οι 

άνθρωποι έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους, οι οποίες είναι όλο και λιγότερο 

μονοδιάστατες, διατηρώντας υψηλές προσδοκίες για δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο γεμάτες νόημα, και επιθυμώντας όλο και περισσότερα, ταυτόχρονα και άμεσα. 

Παράλληλα, ο άνθρωπος απαιτεί και προσδοκά να συνδυάζει τις προσφορές στον 

ελεύθερο χρόνο και γενικότερα τις ασχολίες του, με την ευχαρίστηση και τη 

διασκέδαση. 

 

1.3. Σημασία του βιώματος για τη μάθηση 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, στη σύγχρονη κοινωνία 

παρουσιάζονται νέες διαστάσεις της μάθησης και της μόρφωσης και ολοένα και 

περισσότερο χάνουν έδαφος οι παραδοσιακές γνωστικές διαδικασίες μάθησης. Η 

μάθηση, αποτελεί μια φυσική λειτουργία της ζωής μας, η οποία μας βοηθά να 

οργανώσουμε το περιβάλλον μας, να σχηματίσουμε μια πραγματική εικόνα των 

σχέσεων που διέπουν τη ζωή μας, και να αναπτύξουμε προσωπική λογική σκέψη και 

προσωπική συνείδηση (Dohmen, 2002).  

Η μάθηση αποτελεί συνέπεια της εμπειρίας του ατόμου, και αν δεν υπάρξει 

εμπειρία, δεν μπορεί να υπάρξει και μάθηση (Buck 1989, στο Gutjahr, 2003). Ο Höge 

(2005) όρισε την εμπειρία ως μια πολύ-διαμορφωτική γνωστική δραστηριότητα, η 

οποία, ως διαδικασία, καθιερώνει τη συνείδηση και την ταυτότητα του υποκειμένου, 

ενώ στήριξε ότι το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της εμπειρίας είναι το βίωμα, το 

οποίο κατά κανόνα, είναι χρωματισμένο συναισθηματικά.   

Τα βιώματα είναι στην ουσία εκείνα που δημιουργούν τη βάση για μια 

πολυδιάστατη μάθηση, για μια μάθηση δηλαδή που μπορεί να πηγάζει συνδυαστικά 

από το γνωστικό πεδίο, το συναισθηματικό πεδίο και το πεδίο δράσης (Masl’an–
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Mayer, 2002). Γι’ αυτόν τον  λόγο τα βιώματα συμπεριλαμβάνονται ως έννοια 

κεντρικής σημασίας στις εγκαταστάσεις ελεύθερου χρόνου, και στην εκπαίδευση 

ελεύθερου χρόνου, αλλά και στην εκπαίδευση και τη μάθηση γενικότερα.  

Σύμφωνα με τους Pine & Gilmore (1999b) όταν το άτομο αγοράζει μια 

υπηρεσία του παρέχεται ένα πλήθος άυλων δραστηριοτήτων που τις πραγματοποιεί 

προς όφελός του. Όταν αγοράζει, όμως, μια εμπειρία απολαμβάνει μια σειρά από 

γεγονότα στα οποία δεσμεύεται απόλυτα με τον προσωπικό του τρόπο και τα οποία 

θα μείνουν χαραγμένα στη μνήμη του εντονότερα (στο Packer, 2004). Ο Gerhard 

Schulze τονίζοντας τη σημασία του βιώματος για τη μάθηση, μιλά για μια ''κοινωνία 

του βιώματος'', εντός της οποίας τα βιώματα δίνουν νόημα στον ελεύθερο χρόνο, του 

παρέχουν δομή, επιτρέπουν στους ανθρώπους να γνωρίζονται και να επικοινωνούν 

(Masl’an–Mayer, 2002). 

Στα πλαίσια του κεντρικού ρόλου του βιώματος για τη μάθηση, εντοπίζεται η 

ανάγκη αλλαγής του ρόλου που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός κατά τη διαδικασία της 

μάθησης, καθώς και των μεθόδων που ακολουθεί. Ο παιδαγωγός μετατρέπεται σε 

έναν ''διασκεδαστή'', εμψυχωτή, παράλληλα σε εκπαιδευτικό και σε σύμβουλο. 

Επειδή η εκπαίδευση ελεύθερου χρόνου βασίζεται σε μια δημοκρατική δομή 

επικοινωνίας, οι μαθητευόμενοι και ο εκπαιδευτικός έχουν το ίδιο δικαίωμα στον 

καθορισμό στόχων, θεμάτων και μεθόδων μάθησης. Η εκπαίδευση νοείται πλέον ως 

ενημέρωση, συμβουλευτική και εμψύχωση (Nahrstedt, 2000).  

 

1.3.1. Ο όρος Edutainment 

Στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε ο όρος Edutainment στην 

επιστημονική βιβλιογραφία (Masl’an–Mayer, 2002). Η έννοια προέρχεται από τη 

σύνθεση των λέξεων Education και Entertainment, με την πρώτη να αναφέρεται στη 

μάθηση και τη μόρφωση και τη δεύτερη στη διασκέδαση και την  ψυχαγωγία 

(Masl’an–Mayer, 2002, Baeumler, 2001). Το δεύτερο συνθετικό της λέξης -tainment- 

υποδηλώνει την τάση για ψυχαγωγία, πράγμα που σημαίνει την ενσωμάτωση του 

παράγοντα ''βίωμα'' στο νόημα της έννοιας (Masl’an–Mayer,  2002).  

Η Edutainment αποτελεί, λοιπόν, μια μείξη των δύο παραπάνω εννοιών και 

λόγω αυτού του γεγονότος δεν αντιστοιχεί σε κάποιον σαφή επιστημονικό ορισμό. Ο 

όρος προέρχεται από τον τομέα των λογισμικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στον 

οποίο εδώ και αρκετό καιρό έχουν αναπτυχθεί προγράμματα που συνδυάζουν 

αποτελεσματικά τη μάθηση και τη διασκέδαση (Baeumler, 2001). Οι προσπάθειες 

αποτύπωσης της εννοιολογικής σημασίας του όρου καταλήγουν στο κοινό 
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συμπέρασμα ότι ως Edutainment χαρακτηρίζεται η μάθηση που είναι 

προσανατολισμένη στην ψυχαγωγία, ή και αντίστροφα, η ψυχαγωγία που είναι 

προσανατολισμένη στη μάθηση. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Juergen Fritz 

(1997), Edutainment σημαίνει μια «ψυχαγωγική - διασκεδαστική μάθηση, 

προσανατολισμένη στο παιχνίδι» (Fritz Jürgen, 1997 στο Baeumler, 2001).  

H έννοια Edutainment συμπεριλαμβάνει 2 ειδών κίνητρα των υποκειμένων, από 

τη μια το κίνητρο της μάθησης μέσω παιχνιδιού και από την άλλη το κίνητρο της 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας (Baeumler, 2001), και συναντάται σε θεσμούς και 

εγκαταστάσεις που ενσωματώνουν εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά στοιχεία σε μικρό ή 

μεγαλύτερο βαθμό (Masl’an–Mayer, 2002).  

Στη σημερινή εποχή, οι μορφωτικοί θεσμοί αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο 

ότι οι παροχές τους λαμβάνονται αποτελεσματικότερα από το κοινό όταν έχουν 

ψυχαγωγική αξία και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ενώ η αύξηση του ρόλου της 

ψυχαγωγίας αντικατοπτρίζεται και στα ΜΜΕ, με τις περισσότερες από τις 

υφιστάμενες εκπομπές να δίνουν βαρύτητα στην ψυχαγωγική τους πλευρά (Wohlers, 

2002). Ωστόσο, εντοπίζεται ο κίνδυνος η Edutainment να χάσει την ταυτότητά της ή 

να μείνει μόνο ως Entertainment ελεύθερου χρόνου, για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να 

παραγκωνίζεται καμία πτυχή και λειτουργία της (Nahrstedt, 2000).  

 Η γνώση λοιπόν ότι η μάθηση στηρίζεται καλύτερα όταν συνδυάζεται με την 

ψυχαγωγία, τη διασκέδαση και την προσωπική δραστηριότητα του ατόμου, σε σχέση 

με τον κλασικό, γνωστικό τρόπο, αποκτά σημασία τα τελευταία χρόνια, κι έτσι τα 

όρια και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την 

ψυχαγωγία παύουν να είναι τόσο ξεκάθαρα.  

1.3.1.1. Πάρκα αναψυχής. Η πιο χαρακτηριστική μορφή υλοποίησης του όρου 

Edutainment είναι κάποιες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, οι 

οποίες μετατρέπονται σε ένα νέο είδος εκπαιδευτικών θεσμών, μέσα από την εδώ και 

λίγα χρόνια κυρίαρχη συζήτηση για την άτυπη μάθηση (Wohlers, 2002). Ο λόγος, για 

τα πάρκα ελεύθερου χρόνου και πάρκα βιωμάτων, εγκαταστάσεις δηλαδή ελεύθερου 

χρόνου που έχουν εξελιχθεί σε θεματικά πάρκα, με τη συγχώνευση παιδαγωγικών και 

διασκεδαστικών δραστηριοτήτων, τη συγχώνευση μάθησης και βιώματος, με την 

Disneyland να αποτελεί την πρώτη τέτοια συγχώνευση το 1981 (Scherrieb, 2002). Ο 

κύριος στόχος είναι μέσω αυτών των συγχωνεύσεων να επιτευχθεί μια ισορροπία 

ανάμεσα στη μάθηση και τη διασκέδαση.  

Βασικές αρχές αυτών των εγκαταστάσεων αποτελούν η αρχή «hands-on» και ο 

ατομικός πειραματισμός με τα εκθέματα, καθώς και οι προσωπικές δοκιμές των 

ατόμων. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να υπεισέρχονται πολύ 
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περισσότερο στο νόημα των παροχών, να έρχονται παιγνιωδώς σε επαφή με 

επιστημονικά φαινόμενα, προϊόντα και διαδικασίες, να επαναλαμβάνουν τα βιώματά 

τους όσες φορές το επιθυμούν. Οι εγκαταστάσεις συνδυάζουν τα βιώματα με τη 

μόρφωση, τη διαδραστικότητα και  τις Νέες Τεχνολογίες, ενώ δίνουν βαρύτητα στη 

ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη με όλες του τις αισθήσεις, και στη διεύρυνση των 

οριζόντων του εντός ενός αυτό-οργανωμένου πλαισίου (Masl’an–Mayer, 2002), 

αναγνωρίζοντας τη σημασία της αυτενέργειας και του βιώματος για τη μάθηση. 

 

1.4. Κίνητρο και ενδιαφέρον στον ελεύθερο χρόνο 

1.4.1. Κίνητρα 

Η επιθυμία του ατόμου για μάθηση, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που 

συνδυάζονται μεταξύ τους: την προσωπικότητα και τις ικανότητες του υποκειμένου, 

τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών έργων ή των δραστηριοτήτων που καλείται να 

πραγματοποιήσει το υποκείμενο, τα κίνητρά του για μάθηση, το πλαίσιο της 

μαθησιακής διαδικασίας και τις συμπεριφορές και τις στρατηγικές των 

εκπαιδευτικών. Μία από τις πιο καθοριστικές συνιστώσες της μάθησης αποτελούν τα 

κίνητρα (Schunk, Pintrich, &  Meece, 2010, Slavin, 2007). 

Σύμφωνα με τους Gredler, Broussard και Garrison (2004) τα κίνητρα 

αναφέρονται σε μια ιδιότητα, με βάση την οποία καταλήγουμε να προβαίνουμε ή όχι, 

στην πραγματοποίηση μιας δράσης (στο Emily, 2011), αλλά και στις "αιτίες, οι 

οποίες υποκινούν τη συμπεριφορά μας" (Guay et al., 2010, στο Emily, 2011). Οι 

αιτίες αυτές έχουν να κάνουν τόσο με τις επιθυμίες, όσο και με τις ανάγκες του 

ατόμου και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, όχι μόνο αναφορικά με την κατεύθυνσή 

της, αλλά και με την έντασή της (Slavin, 2007). Έχει βρεθεί ότι όταν τα άτομα 

κινητοποιούνται σε σχέση με τη μάθησή τους, είναι περισσότερο πρόθυμα να 

δεσμευθούν σε μια γνωστική διαδικασία που απαιτεί προσπάθεια και επιμονή 

(Schiefele, 1991 στο Packer, 2004). Επίσης, έχει βρεθεί ότι η μάθηση που πηγάζει 

από το ενδιαφέρον απαιτεί λιγότερη προσπάθεια, είναι πιο γρήγορη και 

αποτελεσματική, και μπορεί να συμβεί αυτόματα χωρίς την ανάγκη γνωστικού 

ελέγχου (Krapp, 1999).  

Η ερευνητική ομάδα του Hans Schiefele (1979) επεσήμανε ότι η στήριξη της 

μάθησης είναι αδύνατη όταν τα κίνητρα της μόρφωσης του ατόμου καθορίζονται 

εξωτερικά (Schneider, Haußer & Schiefele, 1979 στο Hartinger, 2005). Πρέπει 

αντίθετα, να στηρίζεται ένας τύπος κινήτρου που καθορίζεται από αυτό-ρύθμιση και 

ελευθερία του ατόμου.   

http://www.biblionet.gr/author/89007/Dale_H._Schunk
http://www.biblionet.gr/author/92010/Paul_R._Pintrich
http://www.biblionet.gr/author/92011/Judith_Meece
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Η θεωρία αυτό-καθορισμού που ανέπτυξαν οι Deci & Ryan (1993) στηρίζει ότι 

τα εσωτερικά κίνητρα υποκινούνται από την προσωπική απόλαυση, το ενδιαφέρον, ή 

την ευχαρίστηση του υποκειμένου, και συνδέονται πολύ συχνά με συμπεριφορές και 

δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με παιχνίδι και εξερεύνηση (Deci, Koestner, & 

Ryan, 1999). Θεωρείται ότι βοηθούν περισσότερο τη διαδικασία της μάθησης από τα 

εξωτερικά κίνητρα (Deci et al., 1999). Από την άλλη μεριά, το εξωτερικό κίνητρο 

χαρακτηρίζεται από ενισχύσεις, οι οποίες προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες 

και οι οποίες μπορεί να είναι είτε υλικές είτε άυλες. Τα εσωτερικά κίνητρα 

συμπεριλαμβάνουν περιέργεια, διερεύνηση, αυθορμητισμό, και ενδιαφέρον σχετικά 

με το αντικείμενο. Αντίθετα, τα εξωτερικά κίνητρα γίνονται φανερά σε 

συμπεριφορές, οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό να επιτευχθεί μια ξεχωριστή 

από την ενέργεια συνέπεια (Deci, & Ryan, 1993), για παράδειγμα η μελέτη με σκοπό 

την επίτευξη καλού βαθμού στις σχολικές εξετάσεις. 

Οι εσωτερικά κινητοποιούμενες συμπεριφορές αποτελούν ενέργειες που 

βιώνονται ως αυτό-καθοριζόμενες πράξεις, ελεύθερα επιλεγμένες, οι οποίες 

καθορίζονται από το ίδιο το άτομο και το ενδιαφέρον του και ανταποκρίνονται στους 

στόχους και τις επιθυμίες του. Από την άλλη μεριά, οι ελεγχόμενες συμπεριφορές 

είναι ενέργειες που βιώνονται ως υποχρεωτικές, μέσω εξωτερικών αμοιβών ή 

ψυχικών καταναγκασμών (Deci & Ryan 1985). 

Για τη δόμηση και τη διατήρηση ενδιαφερόντων και εσωτερικών κινήτρων 

πρέπει να ικανοποιούνται οι ψυχολογικές ανάγκες του ατόμου για αυτονομία, δηλαδή 

για αυτό-καθορισμό του υποκειμένου, για ικανότητα, δηλαδή αποτελεσματικότητα 

και για το κοινωνικό ανήκειν, διαφορετικά είναι απίθανο το άτομο να κινητοποιείται 

εσωτερικά ή να αναπτύσσει ενδιαφέρον για κάποιο αντικείμενο (Deci, & Ryan, 

1993). Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτό-καθορισμού το εσωτερικό κίνητρο είναι αυτό 

που εξηγεί το γιατί τα άτομα επιδιώκουν μια ενδιαφέρουσα γι' αυτά δραστηριότητα, 

όντας ελεύθερα από εξωτερικές πιέσεις και εσωτερικούς καταναγκασμούς (Deci, & 

Ryan, 1985). 

 

1.4.2. Ενδιαφέρον 

     Το εσωτερικό κίνητρο έχει βρεθεί ότι συνδέεται με το ενδιαφέρον. Ήδη από 

το 1806 αναγνωρίστηκε η στενή σχέση ανάμεσα στο ενδιαφέρον και τη μάθηση από 

τον Herbart (1965) και το 1913 ο Dewey στήριξε τη σημασία του ενδιαφέροντος ως 

μιας κινητήριας δύναμης στη μάθηση (στο Packer, 2004). Περισσότερο πρόσφατα, η 

παιδαγωγική θεωρία του ενδιαφέροντος, όρισε το ενδιαφέρον ως έναν ιδιαίτερο τύπο 

κινήτρου μάθησης και μόρφωσης (Prenzel 1994) που χαρακτηρίζεται από ελευθερία 

http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Deci%2C+Edward+L.%22
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Ryan%2C+Richard+M.%22
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Deci%2C+Edward+L.%22
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Ryan%2C+Richard+M.%22
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Ryan%2C+Richard+M.%22
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και εσωτερική προέλευση, από θετικά συναισθήματα, καθώς και προσανατολισμό 

στη γνώση (Hartinger, 2005). Τα ενδιαφέροντα σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της 

ανθρώπινης ανάπτυξης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της γνώσης για τον εαυτό 

μας, λόγω των ψυχολογικών αναγκών για αυτό-ρύθμιση του ατόμου, κοινωνική 

σύνδεση και αίσθημα ικανότητας (Deci & Ryan, 1993). Μπορεί να είναι είτε 

προσωπικά, είτε να αναφέρονται συγκεκριμένα σε κάποια κατάσταση. Τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά του ατόμου και αναφέρονται σε 

ενδιαφέροντα που έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με έναν ή περισσότερους τομείς σε 

μόνιμη βάση. Τα προσωπικά ενδιαφέροντα οδηγούν το άτομο σε επιμονή και εστίαση 

στους στόχους του, σε μεγαλύτερη προσοχή, σε απόλαυση κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία, και ως συνέπεια σε πιο ολοκληρωμένη μάθηση. Το περιστασιακό 

ενδιαφέρον, από την άλλη, είναι περισσότερο συναισθηματικό και παροδικό, ανάλογα 

με το περιβάλλον και το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται  η δραστηριότητα 

(Hartinger, 2005, Hidi & Harackiewicz, 2000). Τα ενδιαφέροντα στην καθημερινή 

ζωή είναι συνήθως μακροπρόθεσμα και αναφέρονται σε πράγματα και θέματα που 

κάνουμε και με τα οποία ασχολούμαστε ελεύθερα, ευχάριστα και 

προσανατολιζόμενοι πολλές φορές στη γνώση (Hartinger, 2005).  

Τα ενδιαφέροντα λοιπόν  μπορεί να αναφέρονται τα ίδια σε ένα πράγμα, ή στην 

πραγματοποίηση κάποιων συγκεκριμένων στόχων του ατόμου. Έτσι, μπορούν να 

εκφράζονται μέσω της πραγματοποίησής τους, είτε μέσω της πραγματοποίησης των 

πράξεων που απαιτούνται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Σε κάθε περίπτωση 

απεικονίζονται στις επιθυμίες των ατόμων κι έτσι, η πραγματοποίηση των 

ενδιαφερόντων δεν αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξής τους, αφού υπάρχει και η 

πιθανότητα να εκφράζονται σε επιθυμίες των ατόμων, οι οποίες είναι αδύνατο να 

πραγματοποιηθούν (Lipski, 2001).  

 

1.4.3. Κίνητρα στην άτυπη μάθηση 

       Το κίνητρο είναι ένας σπουδαίος παράγοντας στην άτυπη μάθηση γιατί επηρεάζει 

τις επιλογές που κάνουν τα άτομα αναφορικά με τις δραστηριότητες με τις οποίες θα 

ασχοληθούν, την προσπάθεια που θα καταβάλλουν κατά τη διαδικασία μάθησης, και 

τον βαθμό απόλαυσης της εμπειρίας μάθησης (Schiefele, 1991 στο Packer, 2004).  

Το ζήτημα των κινήτρων στην άτυπη μάθηση μέχρι στιγμής δεν έχει ερευνηθεί 

σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες προσπάθειες για τη 

διερεύνηση του τομέα αυτού. Έτσι, έχει γίνει γνωστό ότι στην άτυπη μάθηση, δεν 

ενυπάρχει απαραίτητα κίνητρο και πρόθεση για μάθηση του ατόμου, αλλά πολύ 

περισσότερο επιθυμία για δράση και ενεργητικότητά του (Kirchhof, 2007), για 
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διασκέδαση και κοινωνικές εμπειρίες (Packer, 2004). Προσωπικά κίνητρα σε 

εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις έχει βρεθεί ότι αποτελούν η κοινωνική 

επαφή, η ξεκούραση και διαφυγή από το καθημερινό άγχος, η διασκέδαση και 

διαφυγή από την ανία και η προσωπική ανάπτυξη μέσω της μάθησης, της 

δημιουργικότητας και της δραστηριοποίησης του εαυτού (Packer, 2004).  Αναφορικά 

με αυτό ο Lipski (2000) πραγματοποίησε μια έρευνα, η οποία έδειξε ότι οι 

συμμετέχοντες μαθητές προτιμούσαν να συνδέουν τα ενδιαφέροντά τους με την 

ενεργό δράση παρά με μια παθητική απασχόληση (Lipski, Jens 2000).  

 

1.4.4. Ερευνητικά δεδομένα για τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα 

Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι τα παιδιά από την ηλικία των 8 ή 9 ετών 

μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στην πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας με 

σκοπό την απόλαυσή τους και στην πραγματοποίηση μιας άλλης δραστηριότητας, 

λόγω αιτιών που προέρχονται από το περιβάλλον τους (Emily, 2011). Έτσι, ήδη από 

την ηλικία του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά μπορούν να έχουν κίνητρα, και να 

ξεχωρίζουν, μάλιστα, ανάμεσα σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Επίσης, υπάρχει 

μια πληθώρα εμπειρικών στοιχείων που συνδέει το ενδιαφέρον με τις επιδόσεις των 

μαθητών (Hidi & Harackiewicz, 2000), ενώ πολλές έρευνες δείχνουν ότι τα 

μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με εσωτερικά κίνητρα είναι καλύτερα από 

εκείνα των εξωγενών κινήτρων (Ryan, Connell, & Plant, 1990 στο Emily, 2011). 

Η θεωρία του αυτό-καθορισμού αναγνωρίζει την επίδραση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος στις ευκαιρίες που έχει το άτομο να δρα αυτό-καθοριζόμενα. Οι 

κοινωνικοί παράγοντες που δίνουν στο άτομο ευκαιρίες να ικανοποιήσει τις 

ψυχολογικές ανάγκες του για ικανότητα, αυτονομία και κοινωνική σύνδεση (Deci, & 

Ryan, 1993), διευκολύνουν την εμφάνιση εσωτερικών κινήτρων. Σε ερευνητικό 

επίπεδο, έχει αποδειχθεί γενικά, ότι ελεγχόμενα μέτρα και γεγονότα τα οποία 

βιώνονται ως πίεση από το υποκείμενο υπονομεύουν το εσωτερικό κίνητρο. Σ' αυτά 

τα μέτρα περιλαμβάνονται οι αμοιβές, οι επιβραβεύσεις, οι αξιολογήσεις, οι τιμωρίες, 

καθώς και ο καθορισμός "κανόνων" από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι ο 

καθορισμός των στόχων ή της προθεσμίας μιας δραστηριότητας, τα οποία βιώνονται 

ως περισσότερο ελεγχόμενα, και γι' αυτόν τον λόγο υπονομεύουν το εσωτερικό 

κίνητρο (π.χ. Deci 1972 στο Deci, & Ryan, 1993). Αντίθετα, το εσωτερικό κίνητρο 

μπορεί να αυξηθεί με στρατηγικές που υποστηρίζουν την αυτονομία του 

υποκειμένου, όπως είναι η προσφορά δυνατοτήτων επιλογής από το ίδιο το άτομο 

(ο.π.).  

http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Deci%2C+Edward+L.%22
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Ryan%2C+Richard+M.%22
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Deci%2C+Edward+L.%22
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?suche=erweitert&feldname1=Personen&feldinhalt1=%22Ryan%2C+Richard+M.%22
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Αναφορικά με τα κίνητρα στον ελεύθερο χρόνο, η έρευνα του Erbeldinger  

(2003) έδειξε ότι τα πιο συχνά αναφερόμενα κίνητρα στον ελεύθερο χρόνο σύμφωνα 

με τους συμμετέχοντες, ήταν κίνητρα που είχαν να κάνουν με το φύλο και τη 

σεξουαλικότητα, με την επίδοση και την αυτό-αποτελεσματικότητα, τη σύνδεση και 

την κοινωνικότητα, την ξεκούραση και την ανανέωση, κίνητρα που είχαν να κάνουν 

με την περισυλλογή του ατόμου, τη διασκέδαση, και τέλος, την αναγνώριση και τον 

σεβασμό από συνομηλίκους. Το κίνητρο διασκέδασης ήταν το κίνητρο που 

αναφέρθηκε με μεγαλύτερη συχνότητα. 

Στην έρευνα των (Furtner-Kallmünzer, Hössl, Janke, Kellermann, & Lipski, 

2002) η ευχαρίστηση που συνδέεται με την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας 

ήταν το πιο σημαντικό κίνητρο για τα παιδιά, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές 

σχέσεις με συνομηλίκους. Επειδή όμως η ευχαρίστηση εξαρτάται από την ικανότητα 

του ατόμου και την απόκτηση δεξιοτήτων, στα παιδιά αρέσει να μαθαίνουν πράγματα 

κατά την άσκηση των ενδιαφερόντων τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Άρα η 

ευχαρίστηση και η ικανότητα δεν είναι αντίθετα πράγματα. Παρόμοια, τα  κίνητρα 

μάθησης που ανέφεραν τα παιδιά σε άλλη έρευνα ήταν η επιθυμία να έχουν επιτυχία 

σε κάποια δραστηριότητα, η ανάγκη να ανήκουν σε κάποια ομάδα, να ξεχωρίζουν 

από μια ομάδα και να διακρίνονται σε διαγωνισμούς, καθώς και το να μαθαίνουν 

καινούρια πράγματα (Garton & Pratt, 1991).  

Το ερέθισμα για ενδιαφέροντα σε άτυπες διαδικασίες μάθησης μπορεί να 

προκληθεί με διάφορους τρόπους. Σε παιδιά και εφήβους, για παράδειγμα, 

σημειώνεται ο καίριος ρόλος που παίζει η ομάδα των συνομηλίκων (Pfaff, 2009), ενώ 

σε μεγαλύτερες ηλικίες ο ρόλος της επαγγελματικής εξέλιξης, και της οικογένειας 

(Schaffert, 2007). Οι συνομήλικοι, εντοπίζονται ως μια ομάδα, στην οποία τα παιδιά 

μπορούν να βιώσουν εμπειρίες και μάθηση, καθιστώντας δυνατή την απόκτηση μιας 

σειράς δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την προσωπική ταυτότητα και την αυτό-

εικόνα του ατόμου (Rohs, & Schmidt, 2009). 

 

1.5. Ελεύθερος χρόνος και παιδική ηλικία 

Τα τελευταία χρόνια η παιδική ηλικία έχει αλλάξει σημαντικά. Οι κοινωνικές 

αλλαγές που πραγματοποιούνται από τη δεκαετία του 1950 και μετά, έχουν 

επηρεάσει σημαντικά την παιδική ηλικία, και συνεχίζουν να την επηρεάζουν μέχρι 

και σήμερα. Οι αλλαγές που προκύπτουν στην έννοια της παιδικής ηλικίας, 

συνδέονται με αλλαγές και στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 

http://ubt.opus.hbz-nrw.de/ergebnis.php?suchart=teil&Lines_Displayed=10&sort=o.date_year+DESC%2C+o.title&suchfeld1=freitext&suchwert1=&opt1=AND&opt2=AND&suchfeld3=date_year&suchwert3=&startindex=0&page=0&dir=2&suche=&suchfeld2=oa.person&suchwert2=Erbeldinger%2C%20Patricia%20%28Dr.%29
http://ubt.opus.hbz-nrw.de/ergebnis.php?suchart=teil&Lines_Displayed=10&sort=o.date_year+DESC%2C+o.title&suchfeld1=freitext&suchwert1=&opt1=AND&opt2=AND&suchfeld3=date_year&suchwert3=&startindex=0&page=0&dir=2&suche=&suchfeld2=oa.person&suchwert2=Erbeldinger%2C%20Patricia%20%28Dr.%29
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Η αλλαγή των δομών στη σύγχρονη κοινωνία επέφερε αντίστοιχες αλλαγές στην 

ανατροφή των παιδιών, με τις έννοιες της παιδικής δημιουργικότητας, της 

συνεργασίας, των δεξιοτήτων παιχνιδιού, της κριτικής ικανότητας, της 

υπευθυνότητας και της αυτονομίας των παιδιών να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 

αξία στη σύγχρονη κοινωνία (Klinzmann, 2010), ενώ τα παιδιά πλέον μπορούν και 

αναλαμβάνουν νέους ρόλους, οι οποίοι παλιότερα αντιστοιχούσαν αποκλειστικά 

στους ενήλικες, ενώ τους δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για να καθορίσουν τον 

τρόπο ζωής τους (Θωίδης, 2003). Στο πλαίσιο αυτό αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά 

της παιδικής ηλικίας η οποία συνδέεται συνεχώς περισσότερο με τη ζωή των 

ενηλίκων (ο.π.). Ο Neil Postman στηρίζει ότι η παιδική ηλικία διαμορφώθηκε ως ένα 

κοινωνικό φαινόμενο, του οποίου όμως η διατήρηση τίθεται σε κίνδυνο στη σημερινή 

εποχή, με τα μέσα επικοινωνίας να επηρεάζουν την κοινωνικοποίησή της και τα 

ηλεκτρονικά μέσα να την ωθούν προς την εξαφάνιση (Postman, 1996). Έτσι, ενώ 

μέχρι πρόσφατα στις μελέτες και έρευνες για την παιδική ηλικία ο ελεύθερος χρόνος 

των παιδιών οριζόταν ως χρόνος παιχνιδιού (Zinnecker, 1998, στο Θωίδης, 2003), 

πλέον η ελευθερία δράσης και η αυτονομία είναι οι έννοιες που καθορίζουν τον 

ελεύθερο χρόνο των παιδιών, αντίστοιχα με αυτόν των ενηλίκων (Θωίδης, 2003).  

Το τι κάνουν τα παιδιά δημοτικού στον ελεύθερό τους χρόνο, δεν αποτελούσε 

σχεδόν καθόλου αντικείμενο έρευνας για πολύ καιρό, σε αντίθεση με τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των νέων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο τομέας 

του παιδικού ελεύθερου χρόνου αποκτά όλο και μεγαλύτερη ερευνητική σημασία 

(Dees, 2008). Αυτό γίνεται κατ' αρχάς στα πλαίσια νεότερων εξελίξεων στην παιδική 

έρευνα, με βάση τις οποίες η παιδική ηλικία θεωρείται πια ως αυθυπόστατη 

κοινωνική κατηγορία (Fuhs, 2000 στο ο.π.), εκτός αυτού όμως οι ώρες μετά το 

σχολείο αναγνωρίζονται πλέον όλο και περισσότερο ως ένας χρόνος που εγκυμονεί 

κινδύνους, αφού τα παιδιά που δεν επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα, μπορούν να 

βρεθούν σε κίνδυνο, ενώ οι έφηβοι στον χρόνο αυτό είναι περισσότερο επιρρεπείς σε 

ζημιογόνες συμπεριφορές, όπως τα ναρκωτικά, ή οι εγκληματικές πράξεις (Larson, 

2001). Από την άλλη μεριά, αναγνωρίζεται ότι τα παιδιά στον ελεύθερό τους χρόνο 

μπορούν να ασχολούνται και να αφοσιώνονται σε προσωπικά ενδιαφέροντα και 

χόμπι, μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αναφορικά με τη διαμόρφωση του 

χρόνου τους και της εξωσχολικής τους μάθησης, όντας ενεργοί συμμέτοχοι και 

κατασκευαστές του κόσμου ζωής τους (Dees, 2008). Οι δραστηριότητες στον 

ελεύθερο χρόνο παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες συνεύρεσης με άλλα άτομα αλλά και 

πλαίσια για μάθηση, εμπλέκουν τους συμμετέχοντες σε ένα σύνολο συμπεριφορών 

και κανόνων, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μαθησιακών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων και την απόκτηση γνώσεων (Hofferth & Sandberg, 2001). 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katrin+Klinzmann%22
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1.5.1. Η αλλαγή των δομών χώρου 

Ένα σημείο, στο οποίο δίνεται σημαντική βαρύτητα σχετικά με την παιδική 

ηλικία και την αλλαγή της, είναι η έννοια του χώρου, και η αλλαγή των δομών χώρου 

που αξιοποιούνται από το παιδί. Αν και η δυνατότητα κινητικότητας των  παιδιών 

σήμερα παρουσιάζεται υψηλότερη από παλιότερα, γεγονός που σημαίνει ότι τα 

παιδιά μπορούν να εμφανίζονται ενεργά όχι μόνο στη γειτονιά τους, αλλά σε διάφορα 

μέρη της πόλης τους (Nissen 1992 στο Dees, 2008), στη σύγχρονη βιβλιογραφία όλο 

και συχνότερα γίνεται λόγος για μια παιδικότητα θεσμοθετημένη και η οποία 

εξελίσσεται εντός του σπιτιού (Klinzmann, 2010). Λόγω της αυξημένης 

επικινδυνότητας των σύγχρονων κοινωνιών και των γρήγορων ρυθμών ζωής μικρών 

και μεγάλων, τα παιδιά περνούν όλο και περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο τους σε 

ιδιωτικούς ή κατά το ήμισυ δημόσιους χώρους, όπως είναι αντίστοιχα το δωμάτιό 

τους ή κάποιο γυμναστήριο, παρά στη γειτονιά τους ή στον δρόμο (Dees, 2008). 

Παρατηρείται λοιπόν μια μείωση της σημασίας του δημόσιου χώρου για τα παιδιά και 

αντίστροφα, μια αύξηση της σημασίας του ιδιωτικού χώρου. Οι δυνατότητες για 

παιχνίδι, δράση και συναναστροφές των παιδιών παρουσιάζονται όλο και 

περισσότερο περιορισμένες (Θωίδης, Ι., 2003).  

 

1.5.2. Τα σύγχρονα μέσα 

Στη σημερινή εποχή γίνεται λόγος για μια παιδική ηλικία των μέσων 

(Klinzmann, 2010). Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρέχουν στα παιδιά δυνατότητες 

πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας, παιδιά και ενήλικες γίνονται αποδέκτες των 

ίδιων εικόνων και πληροφοριών, ενώ σύμφωνα με τον Opaschowski (1996) μέσω των 

ΜΜΕ και της διαφήμισης τα παιδιά οδηγούνται σε ''μια ζωή από δεύτερο χέρι'' (στο 

Θωίδης, 2003).  

 

1.5.3. Η από-σχολειοποίηση του σχολείου και σχολειοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

Η αρχή της νεότερης εποχής, από τον 16
ο
 αι. περίπου, σηματοδότησε μια 

περίοδο όπου απαιτούνταν όλο και υψηλότερα προσόντα, τα οποία δεν μπορούσαν να 

αποκτηθούν απλά με τη συμμετοχή του ατόμου στην εργασία. Έτσι, η μάθηση σε 

συγκεκριμένες ''εγκαταστάσεις μάθησης'', δηλαδή στα σχολεία, αποκτούσε όλο και 

μεγαλύτερη βαρύτητα και έτσι έγινε ένα τυπικό χαρακτηριστικό για την παιδική 

ηλικία. Ωστόσο, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες περίπου, υπάρχει μια εμφανής τάση 

για μια ''από-σχολειοποίηση'' του σχολείου. Η τάση αυτή έγκειται σε αλλαγές στα 

περιεχόμενα μάθησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλο και συχνότερα 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katrin+Klinzmann%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katrin+Klinzmann%22
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παιγνιώδεις μορφές μάθησης και projects, με μεγάλο μέρος της βαρύτητας να 

μετατοπίζεται στον μαθητή, και την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου να αποκτά 

βαρύνουσα σημασία στα πλαίσια των καθηκόντων του σχολείου (Fölling, 2000). 

Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για ''άνοιγμα του σχολείου'' και ενσωμάτωση στα 

πλαίσιά του εξωτερικών χώρων μάθησης, καθώς και για μια προσέγγιση από τη μεριά 

του, όχι μόνο μορφωτικών καθηκόντων, αλλά στον ίδιο βαθμό και κοινωνικό-

παιδαγωγικών. Στα πλαίσια αυτά αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συνοδού της 

μάθησης, και του μαθητή ως καθοδηγητή της προσωπικής του μάθησης. Τα σχολεία, 

έτσι, αναλαμβάνουν καθήκοντα που πριν αναλάμβαναν άλλοι θεσμοί.  

Είναι αποδεκτό ότι για την ανάπτυξη του παιδιού από την παιδική ηλικία μέχρι 

την ενηλικίωση απαιτείται η συνεχής επένδυση χρόνου από την οικογένεια και την 

κοινωνία, καθώς επίσης επένδυση χρημάτων, και ψυχοκοινωνικού ή 

συναισθηματικού κεφαλαίου (Hofferth & Sandberg, 2001). Έτσι, κρίσιμο σημείο για 

την έρευνα θεωρείται το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικές 

οικογενειακές βάσεις, διαφορετικούς ενήλικες καθοδηγητές και βοηθούς (Herzberg 

2001 στο Dees, 2008) και ως αποτέλεσμα ο βαθμός στον οποίο, και οι προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες, το κάθε παιδί μπορεί να βιώσει την ταυτότητά του ως διαμορφωτή του 

κόσμου του είναι διαφορετικές. Ωστόσο, είναι αποδεκτό ότι η μόρφωση εκτός 

σχολείου παρέχει ποικίλες δυνατότητες για την αντιστάθμιση των ισχυρών 

επιδράσεων που έχει η καταγωγή των παιδιών στη μόρφωση και την πορεία ζωής 

τους, αφού μέσα από ερεθίσματα και εμπειρίες μπορεί να προωθήσει τη γνωστική και 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών από μειονεκτούσες κοινωνικά ομάδες (Solga, & 

Dombrowski 2009).  

Από την άλλη μεριά όμως, εντοπίζεται και μια αδυναμία της εξωσχολικής 

μόρφωσης να αντισταθμίσει τις επιδράσεις του κοινωνικού υπόβαθρου των παιδιών 

στη μάθησή τους, αφού ο ελεύθερος χρόνος τα τελευταία 20 χρόνια εμφανίζεται 

''σχολειοποιημένος'' (Fölling-Albers, 2000). Οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

των παιδιών εμφανίζουν όλο και περισσότερο περιεχόμενα και χαρακτηριστικά που 

παραδοσιακά θα ταυτίζονταν με το σχολείο. Όλο και περισσότερα παιδιά και νέοι 

επισκέπτονται στον ελεύθερο χρόνο τους μαθήματα και εγκαταστάσεις, σε 

θεσμοποιημένη ή μη μορφή, τα οποία χαρακτηρίζονται συνήθως από καθορισμένους 

χώρους και χρόνους μάθησης, καθώς και περιεχόμενα που συχνά σχετίζονται με το 

σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα. Κάποιες θεσμοθετημένες μορφές σχολειοποιημένου 

ελεύθερου χρόνου αποτελούν τα βοηθητικά μαθήματα μετά το σχολείο, μαθήματα 

μουσικής και ξένων γλωσσών, κέντρα εκμάθησης υπολογιστών και δραστηριοποίηση 

σε αθλητικούς συλλόγους, αλλά και κάποιες προσφορές που παλιότερα ήταν 

αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως είναι οι χειροτεχνίες και 
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η μαγειρική. Οι μη-θεσμοποιημένες παροχές από την άλλη, στηρίζονται στην 

αυξανόμενη χρήση των σύγχρονων μέσων  από τα παιδιά, με σκοπό τη στήριξη της 

μάθησης στο σπίτι, εκτός των πλαισίων οποιουδήποτε θεσμού. Οι παροχές αυτές 

αναφέρονται κυρίως σε εκπαιδευτικά  προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

καθώς και στη χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως ανεξάντλητης πηγής πληροφοριών 

(Fölling-Albers, 2000).   

Ως αποτέλεσμα της σχολειοποίησης του ελεύθερου χρόνου η μάθηση στον 

χρόνο αυτό ιδιωτικοποιείται, με τη μεγαλύτερη βαρύτητα να αποδίδεται πλέον στο 

προσωπικό ενδιαφέρον του ίδιου του παιδιού και όχι στις ομάδες των παιδιών που 

παίζουν στη γειτονιά (Θωίδης, 2003). Η εξατομίκευση αυτή, ωστόσο, στη μάθηση 

και κατά συνέπεια στην παιδική ηλικία γενικότερα συνεπάγεται μια διαφορετική 

κατανομή των ευκαιριών μάθησης στον ελεύθερο χρόνο στον πληθυσμό. Οι παροχές 

δηλαδή του ελεύθερου χρόνου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον  ίδιο βαθμό 

από όλα τα παιδιά. Η χρήση τους, και ιδιαίτερα η χρήση των θεσμοποιημένων 

παροχών, εξαρτάται από το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των γονέων, αλλά και 

τα χωρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατοικίας (Zeiher und Zeiher 

1993 στο Dees, 2008). Επειδή οι περισσότερες απαιτούν οικονομική επιβάρυνση για 

την πραγματοποίησή τους, η χρήση τους από τα παιδιά συνδέεται τις περισσότερες 

φορές, τόσο με την οικονομική δυνατότητα των γονέων, όσο και με τις υψηλές 

αξιώσεις τους σχετικά με τη μόρφωση των παιδιών τους (Χανιωτάκης & Θωίδης, 

2002). Η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της οικογένειας, λοιπόν, μπορεί να 

επηρεάσει άμεσα τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού, μέσα από τον διαφορετικό τρόπο 

ζωής και τις ευκαιρίες, τις αξίες και τα μοντέλα που του διατίθενται κατά τη διάρκεια 

της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά και έμμεσα, μέσω της οικογενειακής 

κοινωνικοποίησης (Garton & Pratt, 1991).  

Οι αλλαγές στην έννοια της παιδικής ηλικίας, που προαναφέρθηκαν, 

δημιουργούν την ανάγκη για προγραμματισμό και σχεδιασμό των δραστηριοτήτων 

ελεύθερου χρόνου των παιδιών, κι έτσι η παιδική ηλικία μετατρέπεται σε παιδική 

ηλικία των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Έτσι, γίνεται ο διαχωρισμός από 

πολλούς ερευνητές ανάμεσα στον καθαρά ελεύθερο χρόνο, τον οποίο τα παιδιά 

διαθέτουν αυτό-καθοριζόμενα, επιλέγοντας δηλαδή τις δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιήσουν από μόνα τους, και τον διαχειριζόμενο χρόνο, ο οποίος σημαίνει 

τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες περισσότερο θεσμοποιημένες, και 

καθοριζόμενες από τους ενηλίκους (Dees, 2008). 
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1.6. Δραστηριότητες των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους 

Στην καθημερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων, υπάρχουν μια σειρά από 

περιβάλλοντα μάθησης, κυρίως μη τυπικής και άτυπης φύσης, τα οποία επιτρέπουν 

στη βάση της ενεργού συμμετοχής και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, ποικίλες 

διεργασίες μόρφωσης. Αν και οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω αυτών των 

διεργασιών δεν μπορούν ακόμη να αναλυθούν επαρκώς σήμερα, υπάρχουν πολλές 

εμπειρικές μελέτες οι οποίες παρέχουν ενδείξεις για τη μορφωτική αξία των 

προσφορών ελεύθερου χρόνου (Bildungsberichterstattung, 2008.).  

Για παράδειγμα, έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τις επιδράσεις των 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου στα υποκείμενα, υποδεικνύουν ότι όσοι έφηβοι 

ασκούνται σωματικά ημερησίως για μία ώρα έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση, 

σχολική επίδοση, αυτοεκτίμηση, ομαλή διαχείριση άγχους, και είναι πιο κοινωνικοί 

σε σχέση με όσους ασχολούνται λιγότερο συχνά ή καθόλου (Κοκκέβη, Φωτίου, 

Ξανθάκη & Καναβού, 2011). Επίσης, η ενασχόληση με αθλήματα στηρίζει έντονα 

αρετές όπως η αυτό-κυριαρχία και ο έλεγχος των έντονων συναισθημάτων (Dees, 

2008). Δραστηριότητες όπως το παιχνίδι και οι συζητήσεις, παρέχουν, επιπλέον των 

γνωστικών δεξιοτήτων, ευκαιρίες απόκτησης συναισθηματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και αυτό-ρύθμισης (Hofferth & Sandberg, 

2001). Από την άλλη έχουν βρεθεί και αρνητικές επιδράσεις. Ο αυξημένος χρόνος 

παρακολούθησης τηλεόρασης και γενικά ο χρόνος μπροστά από μία οθόνη, έχει 

βρεθεί ότι επηρεάζουν αρνητικά τις κοινωνικές σχέσεις των εφήβων, καθώς μελέτες 

έχουν επισημάνει ότι συνδέεται με τη μείωση του χρόνου προσωπικών 

συναναστροφών και με τη χαμηλή ποιότητα συναισθηματικού δεσμού με τους γονείς 

και τους συνομηλίκους (Hofferth & Sandberg, 2001, Κοκκέβη και συν., 2011).   

Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο σώμα έρευνας έχει πραγματοποιηθεί σχετικά 

με τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται τα παιδιά στον ελεύθερό τους 

χρόνο, το οποίο υποδεικνύει ότι τα περισσότερα παιδιά ήδη στο δημοτικό σχολείο 

κατέχουν ένα πλαίσιο ελεύθερου χρόνου που χαρακτηρίζεται από ποικιλία και το 

οποίο είναι συνδεδεμένο με τον κοινωνικό τους περίγυρο (Herzberg 2003, στο Dees, 

2008). Οι μαθητές δημοτικού επιδεικνύουν προσωπικές πρωτοβουλίες, 

δημιουργικότητα και ποικιλία στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου τους (Straus, 

2003). Τα παιδιά προσελκύονται κυρίως από  δραστηριότητες με έντονα και ιδιαίτερα 

βιώματα όπως οι εκδρομές, και η φωτιά στην ύπαιθρο. Τους αρέσουν κυρίως 

ενεργητικές και κινητικές δραστηριότητες, και όχι να προσκολλώνται  σε ένα 

δωμάτιο και γενικότερα σε ιδιωτικούς χώρους (Straus, 2003, Hofferth, & Sandberg, 

2001).  
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 1.6.1. Σύγχρονα μέσα 

Όλο και περισσότερο, σήμερα, μπορεί κανείς να μιλά για μια χρήση των μέσων 

στον ελεύθερο χρόνο με νόημα, για μια εποικοδομητική χρήση δηλαδή, η οποία δεν 

οδηγεί τα παιδιά στο να παραγκωνίζουν τα άλλα χόμπι τους ούτε στο να χάνουν το 

ενδιαφέρον τους για άλλες δραστηριότητες, όπως η άθληση και γενικότερα οι 

κινητικές δραστηριότητες, γεγονός που έχει αποδειχθεί εμπειρικά και από διάφορες 

έρευνες (π.χ. Pruisken, 2005, Hofferth & Sandberg, 2001). Τα μέσα λοιπόν, φαίνεται 

να είναι περισσότερο ένα συμπληρωματικό μέρος του παιδικού ελεύθερου χρόνου 

(Fromme, 1999 στο Pruisken, 2005).  

Η χρήση των μέσων γίνεται κατά κανόνα μοναχικά και αυτόνομα με την αύξηση 

της ηλικίας των παιδιών. Από το 2010 παρατηρείται μια τάση μείωσης της χρήσης 

της τηλεόρασης και αύξηση της χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου 

(Κοκκέβη και συν., 2011), χωρίς όμως να χάνουν τη σημασία τους για τον ελεύθερο 

χρόνο των παιδιών άλλες δραστηριότητες, όπως τα εξωσχολικά βιβλία (Straus, 2003). 

Αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι η ενασχόληση με τις ηλεκτρονικές συσκευές έχει 

αντικαταστήσει τον χρόνο που αφιερώνουν παιδιά και έφηβοι σε πιο εποικοδομητικές 

δραστηριότητες (Κοκκέβη και συν., 2011), ωστόσο, στην έρευνα του Dees (2008) 

παρατηρήθηκε η τάση, όσοι δεν ασχολούνταν με πολλές οργανωμένες προσφορές 

στον ελεύθερό τους χρόνο, να βλέπουν περισσότερο τηλεόραση.  

 

1.6.2. Αθλητισμός 

Ήδη στην ηλικία του δημοτικού τα παιδιά έχουν βραχυπρόθεσμα, προσωπικά 

ενδιαφέροντα (Fölling-Albers 1995 στο Hartinger, 2005), με ένα μεγάλο τμήμα της 

βιβλιογραφίας να αναφέρεται σε μια τάση για αθλητισμό στην παιδική ηλικία (Dees, 

2008). Σε μια έρευνα της Fölling-Albers (1995) οι αθλητικές δραστηριότητες 

εμφανίστηκαν ως οι περισσότερο ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, με μεγάλη διαφορά 

από τις υπόλοιπες (στο Hartinger, 2005).  Σε γενικές γραμμές έχει επιβεβαιωθεί η 

τεράστια σημασία που έχει ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία μέσα από μεγάλο σώμα 

ερευνητικών δεδομένων (Dees, 2008).  

Η άθληση κατά τον ελεύθερο χρόνο έχει βρεθεί ως μια πολύ σημαντική 

συμπεριφορά ελεύθερου χρόνου για την αποφυγή ζημιογόνων συμπεριφορών και 

χαρακτηριστικών όπως η παχυσαρκία (Cerin, & Leslie, 2008). Η χαμηλή σωματική 

δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο  έχει βρεθεί να συνδέεται στενά με το χαμηλό 

εισόδημα, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, και χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα να θεωρηθούν οι σχέσεις αυτές μονόδρομες, διότι 
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όπως σημειώνεται, οι φτωχές κοινωνικές συνθήκες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε 

χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, από την άλλη όμως, και η σωματική 

αδράνεια θα μπορούσε να παρασύρει το υποκείμενο σε χαμηλότερες 

κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις μέσω της κοινωνικής επιλογής και αποκλεισμού 

(Lindström, Hanson, & Östergren, 2001). 

 

 1.6.3. Το φύλο ως παράγοντας που επηρεάζει τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

των παιδιών  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται διαφορές στις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους, ανάλογα με το φύλο τους 

(Furtner-Kallmünzer, et.al, 2002). Σε γενικές γραμμές, τα κορίτσια ενδιαφέρονται 

περισσότερο για μουσική, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες, για τη βιολογία 

και τα ζώα, για κοινωνικές δραστηριότητες και για το διάβασμα, για βιβλία και για το 

σχολείο (Pruisken, 2005). Τα αγόρια από την άλλη, ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τους Η/Υ, για παιχνίδια στον υπολογιστή και Playstation και για τον αθλητισμό 

(Dees, 2008). Αντίστοιχες διαφορές παρατηρούνται και στη συχνότητα ενασχόλησης 

με τις δραστηριότητες (Furtner-Kallmünzer, et al, 2002). Περισσότερα κορίτσια από 

ό, τι αγόρια ασχολούνται με κάποιο μουσικό όργανο (ο.π., Dees, 2008), 

επισκέπτονται μια ομάδα δημιουργικής απασχόλησης ή παιχνιδιού, κάνουν κάποια 

ξένη γλώσσα, ασχολούνται με χειροτεχνίες ή με το διάβασμα (Dees, 2008). 

Παράλληλα, τα κορίτσια φαίνεται ότι χαρακτηρίζονται από ένα ευρύτερο φάσμα 

δραστηριοτήτων συγκριτικά με τα αγόρια (Κοκκέβη και συν., 2011). Σημειώνεται 

λοιπόν, με βάση τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν, ότι τα κορίτσια 

χαρακτηρίζονται ισχυρότερα από ένα πολιτισμικό προφίλ ελεύθερου χρόνου 

(Pruisken, 2005).  

 

1.6.4. Η ηλικία ως παράγοντας που επηρεάζει τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

των παιδιών  

Μία άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή, που φαίνεται να παίζει ρόλο αναφορικά με τις 

δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται τα παιδιά στον ελεύθερό τους χρόνο, είναι η 

ηλικία. Παρατηρείται μια μείωση στον ύπνο και το παιχνίδι και αντίθετα, αύξηση στις 

σχολικές και άλλες δομημένες δραστηριότητες, όσο το παιδί ωριμάζει. Οι 

περισσότεροι μαθητές Γυμνασίου ασχολούνται με τουλάχιστον 2 οργανωμένες 

δραστηριότητες πέρα από το σχολικό τους πρόγραμμα. Κυριαρχούν οι ξένες γλώσσες 
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και ο αθλητισμός και ακολουθούν η μουσική, ο χορός, τα φροντιστήρια για το 

σχολείο (Hofferth, & Sandberg, 2001). 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι περιορίζουν τις δραστηριότητές τους και 

ασχολούνται περισσότερο με καθιστικές, όπως είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, σε 

σύγκριση με τους νεότερους, γεγονός που έχει παρατηρηθεί σε διεθνές επίπεδο και 

φαίνεται να ξεκινάει στην ηλικία των 13ών ετών (Κοκκέβη και συν., 2011). Έτσι, 

σημαντικά μικρότερο ποσοστό 15χρονων ασχολείται τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα με κάποια αθλητική δραστηριότητα, την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων, 

τον χορό, τη ζωγραφική ή παίζει κάποιο μουσικό όργανο, συγκριτικά με τους 

13χρονους και τους 11χρονους (ο.π.). Σύμφωνα με ευρήματα, στις ηλικίες αυτές τα 

αγόρια δραστηριοποιούνται σωματικά περισσότερο από τα κορίτσια (ο.π., BMFSFJ 

2005), τα οποία, όμως, έχουν μεγαλύτερο φάσμα ενδιαφερόντων, κυρίως καθιστικών 

(Κοκκέβη και συν., 2011). Για παράδειγμα συχνότερα από τα αγόρια διαβάζουν (ο.π., 

Garton, & Pratt, 1991, BMFSFJ, 2005), ασχολούνται με τη ζωγραφική, πηγαίνουν 

στο θέατρο και σε συναυλίες, προετοιμάζουν τις υποχρεώσεις τους (Κοκκέβη και 

συν., 2011). Αντίστοιχα, τα αγόρια βλέπουν καθημερινά τηλεόραση και ασχολούνται 

με ηλεκτρονικά παιχνίδια σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι  τα κορίτσια (BMFSFJ, 

2005).  

Όσον αφορά στις θεσμοποιημένες δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, φαίνεται 

πως είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες ήδη από την ηλικία του δημοτικού σχολείου. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας του Dees (2008), τα ¾ των παιδιών που 

ρωτήθηκαν, παίρνουν μέρος σε αθλητικούς συλλόγους, σε κάποια εκκλησιαστική 

ομάδα, σε κάποιον άλλο σύλλογο ή και σε κάποιο μουσικό μάθημα τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα. Στις ηλικίες αυτές δε φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ανάλογα με το φύλο, ενώ στους μαθητές γυμνασίου τα κορίτσια φαίνεται 

πως παίρνουν μέρος σε περισσότερες οργανωμένες δραστηριότητες, τόσο σε ατομικό 

όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Dees, 2008).  

 

1.6.5. Η οικογένεια ως παράγοντας που επηρεάζει τις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου των παιδιών  

Η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση της οικογένειας φαίνεται να 

επηρεάζει τις οργανωμένες δραστηριότητες των παιδιών περισσότερο από τις 

δραστηριότητες ελεύθερου τύπου (Dees, 2008, Betz, 2006), με τα παιδιά από τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα να περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο περισσότερο 

συχνά ως πραγματικά ελεύθερο χρόνο και αυτά από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 

να χαρακτηρίζονται από μια μορφή ελεύθερου χρόνου περισσότερο δεσμευμένη 
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(Betz, 2006, Solga, & Dombrowski, 2009). Έτσι λοιπόν, τα παιδιά από οικογένειες 

υψηλής κοινωνικής θέσης παρακολουθούν συχνότερα οργανωμένες ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, λόγω του ότι κάτι τέτοιο εξαρτάται τόσο από τους οικονομικούς 

πόρους που διατίθενται για τον σκοπό αυτό, όσο και από τη σημασία που αποδίδουν 

οι γονείς στις εκάστοτε δραστηριότητες (Solga, & Dombrowski, 2009). Επίσης, στις 

οικογένειες με καλύτερη κοινωνική θέση, η στήριξη που παρέχουν τα υπόλοιπα μέλη 

της οικογένειας στα παιδιά αναφορικά με τις κατ' οίκον εργασίες τους είναι συνήθως 

πιο συχνές και αποτελεσματικές, ενώ σημειώνεται ότι τα παιδιά από οικογένειες με 

χαμηλότερο κοινωνικό επίπεδο θεωρούν το σχολείο ως περισσότερο κουραστικό και 

επιβαρυντικό (Betz, 2005). Εκτός αυτού, τα παιδιά με υψηλότερο κοινωνικό 

υπόβαθρο επισκέπτονται συχνά με τους γονείς τους πολιτισμικές προσφορές, όπως 

συναυλίες κλασικής μουσικής και γενικά προσφορές ελεύθερου χρόνου με υψηλό 

εκπαιδευτικό προσανατολισμό, ενώ ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών από κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα, χαρακτηρίζεται από έναν ισχυρότερο προσανατολισμό στα 

μέσα και όχι  στον πολιτισμό (ο.π.). Έτσι, τα παιδιά από χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν έχουν πολλές ευκαιρίες και ζώντας σε ένα 

περιορισμένο περιβάλλον εξαντλούν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους στην 

''κοινωνικοποίηση του δρόμου'', στο ποδόσφαιρο, την τηλεόραση, αλλά και 

περιστάσεις ζωής που σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται με εμφάνιση 

παραβατικής συμπεριφοράς (Χανιωτάκης, & Θωίδης, 2002). Ο ελεύθερος χρόνος ως 

καθαρά "ελεύθερος χρόνος" από το σχολείο ή ως παιχνίδι στην παιδική χαρά είναι 

ιδιαίτερα εμφανής στα παιδιά από μη προνομιούχες κοινωνικά οικογένειες (Betz, 

2005).  

Οι διαφορετικές ευκαιρίες πρόσβασης στις θεσμοποιημένες δραστηριότητες 

ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες 

όσον αφορά στην απόκτηση πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου, και μάλιστα 

ήδη από την ηλικία του δημοτικού. Με τη μικρότερη συμμετοχή των παιδιών από 

χαμηλά στρώματα σε θεσμοποιημένες εκπαιδευτικές προσφορές, εμποδίζεται όχι 

μόνο η απόκτηση δεξιοτήτων στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό (Solga, & 

Dombrowski, 2009). Έτσι οδηγούμαστε σε μια ιδιωτικοποίηση σημαντικών μερών 

της μάθησης στην παιδική και νεανική  ηλικία (Dees, 2008), από την οποία ωφελείται 

μόνο η ομάδα των παιδιών υψηλότερων κοινωνικών τάξεων, κι έτσι αναπαράγεται 

στον εξωσχολικό βιωματικό κόσμο των παιδιών η κοινωνική ανισότητα (Joos 2001, 

στο ο.π.).  

Αναφορικά με τη μεταβλητή του επιπέδου μόρφωσης των γονέων, έχει βρεθεί 

ότι με την αύξηση του τελευταίου αυξάνεται ελαφρώς και η ποικιλία δραστηριοτήτων 

των παιδιών (Dees, 2008). Έχει βρεθεί επίσης σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό 
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επίπεδο των γονέων, και την εκμάθηση από τα παιδιά κάποιου μουσικού οργάνου. 

Στην  έρευνα του Dees (2008) το ¼ των παιδιών που έχουν γονείς με φτωχό 

μορφωτικό επίπεδο και το ½ των παιδιών με γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

παρακολουθεί κάποιο τέτοιο μάθημα. Οι Bianchi and Robinson (1997) βρήκαν 

σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο ότι παιδιά με περισσότερο μορφωμένους γονείς 

διαβάζουν περισσότερο σε σχέση με τα παιδιά που έχουν λιγότερο μορφωμένους 

γονείς. Οι ίδιοι βρήκαν αντίστροφη σχέση μεταξύ της παρακολούθησης τηλεόρασης 

και της μόρφωσης των γονέων (Hofferth, & Sandberg, 2001). Επίσης, η μόρφωση του 

πατέρα έχει σχετισθεί θετικά με δραστηριότητες εκπαιδευτικού τύπου και αρνητικά 

με την τηλεόραση (ο.π.). Άλλα δεδομένα υποδεικνύουν θετική σχέση ανάμεσα στο 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων και την παρακολούθηση υποστηρικτικών μαθημάτων 

μετά το σχολείο από τα παιδιά (Solga, & Dombrowski, 2009), υπάρχουν ωστόσο και 

κάποιες αντιφάσεις σχετικά με αυτό, δεδομένα δηλαδή τα οποία δε στηρίζουν καμία 

τέτοιου είδους σχέση (Schneider, T., 2004.) Μάλιστα, η έρευνα των Hurrelmann, & 

Albert το 2006, έδειξε ότι η ταξικά καθοριζόμενη χρήση τέτοιων προσφορών έχει 

αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με τους νέους από χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις να 

είναι όλο και περισσότερο πιθανό να λαμβάνουν μέρος σε υποστηρικτικά μαθήματα 

(αύξηση του ποσοστού από 13% το 2002 σε 29% το 2006) (Solga, & Dombrowski, 

2009). Πολλοί ερευνητές αιτιολογούν το γεγονός αυτό επικαλούμενοι το ότι οι γονείς 

υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου είναι συνήθως σε θέση να καλύπτουν ευκολότερα 

πιθανά κενά των παιδιών τους αναφορικά με το σχολείο, οπότε η παρακολούθηση 

υποστηρικτικών μαθημάτων θεωρείται περιττή (ο.π.). 

 

1.6.6. Σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου των παιδιών και της επίδοσης 

σε σχολικό πλαίσιο 

Όπως φάνηκε παραπάνω λοιπόν, τα χαρακτηριστικά των γονέων και οι 

αποφάσεις τους για την οικογένεια, επηρεάζουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά σε 

δραστηριότητες εκπαιδευτικές, δομημένες και οικογενειακές. Το γεγονός αυτό μπορεί 

να επηρεάσει τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των παιδιών και των νέων. Αν και στη 

διεθνή έρευνα δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα σε σχέση με τη συνεισφορά της 

εξωσχολικής μόρφωσης στην αναπαραγωγή εκπαιδευτικής και κοινωνικής 

ανισότητας και με τη συμβολή της εξωσχολικής μόρφωσης στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης, ωστόσο λίγες εμπειρικές μελέτες σε 

αυτό το πλαίσιο υποδηλώνουν μια σύνδεση ανάμεσα στην εξωσχολική μόρφωση και 

τη σχολική, εκπαιδευτική επιτυχία (Solga, & Dombrowski, 2009). 
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Οι μαθησιακές δραστηριότητες, όπως η μελέτη, έχουν συνδεθεί σε κάποιες 

έρευνες με υψηλότερα επιτεύγματα σε σταθμισμένα τεστ επίδοσης, όπως επίσης και η 

δομημένη ώρα που αφιερώνεται από τα παιδιά για άθληση και για κοινωνικές 

δραστηριότητες (π.χ. Hofferth, & Sandberg, 2001). Ωστόσο, δεν μπορούν να 

θεωρηθούν αιτιακές οι σχέσεις που προκύπτουν, αφού αυτές στην πραγματικότητα 

μπορεί να είναι και αμφίδρομες.  

Οι έρευνες σε γενικό επίπεδο, καταδεικνύουν μια μικρή αλλά με συνέπεια 

θετική σχέση μεταξύ της συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες που έχουν να 

κάνουν με το σχολείο ή που είναι δομημένες και της επίδοσης στο σχολείο (Cooper, 

Valentine, Lindsay & Nye, 1999). Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα παιδιά των οποίων 

οι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους και οι οικογενειακές πρακτικές 

ανταποκρίνονται σε μικρότερο βαθμό στα σχολικά περιεχόμενα, έχουν τα χειρότερα 

αποτελέσματα στο σχολείο, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους υπόβαθρο 

(Fölling-Albers, 2000). Ωστόσο, οι σχέσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν αιτιακές, έτσι 

''το συμπέρασμα είναι ότι δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση (π.χ. 

κατ’ οίκον εργασίες), προωθούν θετική ταύτιση με το σχολείο (π.χ. εξωσχολικές 

δραστηριότητες που συνδέονται με το σχολείο) ή και οι δύο (ξεχωριστά) έχουν θετική 

επίδραση στην επίδοση. Αντίθετα, δραστηριότητες που εκτοπίζουν τη μάθηση, 

αντικαθιστούν την ταύτιση με το σχολείο, με άλλες ταυτότητες ή και οι δύο 

(ξεχωριστά) έχουν μια αρνητική επίδραση στην επίδοση'' (Cooper et al., 1999).  

 

1.7. Η παρούσα έρευνα 

 Όπως προκύπτει, από τα δεδομένα που αναφέρθηκαν στο μέρος της εισαγωγής, 

ένα μεγάλο σώμα της διεθνούς έρευνας ασχολείται με τις δραστηριότητες των 

παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους, τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη 

διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου, όπως το φύλο και το κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο, και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων σε διάφορες πτυχές της ζωής των 

παιδιών, όπως οι επιδόσεις τους στο σχολείο. Οι έρευνες έχουν δείξει γενικώς, σε 

συμφωνία με τη θεωρία του αυτό-καθορισμού των Deci & Ryan, ότι ''η ελεύθερη 

επιλογή των δραστηριοτήτων από τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο συνοδεύεται και 

από υψηλότερα εσωτερικά κίνητρα, τα οποία καταγράφονται στην υψηλότερη 

ευχαρίστηση που απορρέει από αυτές'' (Bao & Lam, 2008 στο Πνευματικός, Θωίδης, 

& Γάκη, 2009). Αυτό που δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, ωστόσο, είναι το εάν τα 

ενδιαφέροντα που πραγματοποιούν τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους συνδέονται 

με τις δεξιότητες που σχετίζονται με την άτυπη μάθηση.  
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Έτσι, κύριο σκοπό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των 

δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων ελεύθερου χρόνου των παιδιών στις 3 τελευταίες 

τάξεις του Δημοτικού και τις 2 πρώτες του Γυμνασίου. Οι επιμέρους στόχοι της 

έρευνας ήταν η διερεύνηση: 

 Της διάθεσης του εξωσχολικού χρόνου των παιδιών  

 Της συχνότητας συμμετοχής σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

 Της επιθυμίας των παιδιών για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

 Των λειτουργιών που επιτελεί ο ελεύθερος χρόνος 

 Των στάσεων στον ελεύθερο χρόνο (αυτοπροσδιορισμός και υπευθυνότητα 

του ατόμου) 

 Της σχέσης ανάμεσα στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τη μάθηση 

που ορίζουμε ως άτυπη (π.χ. δεξιότητες που απαιτούνται και αναπτύσσονται 

στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης στον ελεύθερο χρόνο, όπως ο αυτό-

καθορισμός και ο καθορισμός του χρόνου, ο προγραμματισμός, η συνεργασία, 

η χρήση μέσων για τη βελτίωση του ατόμου αναφορικά με το ενδιαφέρον 

του.) 

 Της σχέσης ανάμεσα στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και της σχολικής 

επίδοσης όπως αυτή προκύπτει από τις αυτοαξιολογήσεις των μαθητών. 

 Της σημασίας των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και της άτυπης 

μάθησης στον ελεύθερο χρόνο για το παρόν και το μέλλον των παιδιών καθώς 

και για τις σχολικές τους επιδόσεις 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για την πραγματοποίηση της έρευνας 

είναι τα εξής: 

Α. Ποιες δραστηριότητες πραγματοποιούν στον ελεύθερό τους χρόνο τα παιδιά 

Δ' Τάξης Δημοτικού – Β' Τάξης Γυμνασίου και ποιες θα επιθυμούσαν να 

πραγματοποιούν; 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος 

της εργασίας, αναμένεται οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν τα παιδιά στον 

ελεύθερο χρόνο τους να χαρακτηρίζονται από ποικιλία. Διαφορές αναμένεται να 

παρατηρηθούν στο είδος των πραγματοποιούμενων δραστηριοτήτων, ανάλογα με το 

φύλο των παιδιών, την ηλικία τους και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των γονέων. 

Επίσης, αναμένεται ότι ο ελεύθερος χρόνος και οι δραστηριότητες θα παρουσιάσουν 

ισχυρά θεσμοποιημένο και σχολειοποιημένο χαρακτήρα, με το χαρακτηριστικό αυτό 
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να είναι περισσότερο εμφανές σε παιδιά οικογενειών ανώτερου κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου (Χανιωτάκης, & Θωίδης, 2002, Garton, & Pratt, 1991). 

Β. Ποιες λειτουργίες επιτελεί ο ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά αυτών των 

ηλικιών και κατά πόσο προωθεί τον αυτοκαθορισμό των παιδιών; 

Η έννοια του ελεύθερου χρόνου συνδέεται στενά με την άποψη για το αυτόνομο 

υποκείμενο και στην παιδική ηλικία (Fuhs, 2000, στο Θωίδης, 2003), οπότε 

αναμένουμε ότι ο αυτό-καθορισμός των παιδιών θα προωθείται μέσω των 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.   

Γ. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις δραστηριότητες που πραγματοποιούν τα παιδιά 

στον ελεύθερο χρόνο τους και στην επίδοσή τους στο σχολείο; 

Είναι διαπιστωμένο ότι στις εξωσχολικές μορφές μάθησης αποκτάται μια 

ποικιλία γνωστικών και μη γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι 

σημαντικές και για τις σχολικές διαδικασίες μόρφωσης. Αυτές περιλαμβάνουν την 

απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη κινήτρων για μάθηση, την εμπειρία 

της δημιουργικότητας των παιδιών, την επίτευξη της αυτονομίας και του αυτό-

ελέγχου τους και την προσήλωση σε στόχους (Solga, & Dombrowski, 2009). 

Αναμένεται λοιπόν, ότι τα παιδιά που χαρακτηρίζονται από ένα προφίλ ελεύθερου 

χρόνου περισσότερο ''ενεργό'', θα παρουσιάσουν και καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο 

(η γνώση μας για την επίδοση των μαθητών στο σχολείο επιτυγχάνεται μέσω αυτο-

αξιολογήσεών τους).  

Δ. Οι δεξιότητες που απαιτούνται από τα παιδιά για την άσκηση των 

ενδιαφερόντων τους στον ελεύθερό τους χρόνο, σχετίζονται με την άτυπη μάθηση;  

Υποθέτουμε ότι τα ενδιαφέροντα των παιδιών θα προωθούν την άτυπη μάθηση, 

αφού η ενασχόληση του ατόμου με τα ενδιαφέροντά του συμβαίνει ελεύθερα και 

αυτό-καθοριζόμενα (Furtner-Kallmünzer, Hössl, Janke, Kellermann, & Lipski, 2000) 

και αφού οι έννοιες της ελευθερίας και του αυτό-καθορισμού αποτελούν 

προϋποθέσεις για την άτυπη μάθηση (Kirchhöfer, 2002). 

 

2. Μέθοδος  

 

2.1. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 411 παιδιά από τους τέσσερις νομούς της 

Δυτικής Μακεδονίας. Το δείγμα απαρτιζόταν από μαθητές και των δύο βαθμίδων 

εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο), οι οποίοι φοιτούσαν συγκεκριμένα στις τάξεις Δ' 



40 
 

Δημοτικού, Ε' Δημοτικού, ΣΤ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου και Β' Γυμνασίου. Οι 

ηλικίες επιλέχθηκαν ώστε να μπορέσει να διαφανεί μια πιθανή αλλαγή των 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και ενδιαφερόντων των παιδιών κατά τη 

μετάβασή τους από τη μεσαία και ύστερη παιδική ηλικία (6-12 ετών) στην εφηβική 

φάση (περίπου από 12-13 ετών και πάνω), από το Δημοτικό δηλαδή στο Γυμνάσιο.  

H αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος αναζητήθηκε μέσω της τυχαίας 

επιλογής του. Στους Πίνακες 1, και 2  παρουσιάζονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος αναλυτικά. 

 

 

Πίνακας 1. Συχνότητες και ποσοστά των δημογραφικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Ν=411) 

                     Νομός       Βαθμίδα          Τάξη          Φύλο 

Γρεβενά Καστοριά Κοζάνη Φλώρινα     Δημοτικό Γυμνάσιο      Δ'    Ε'    ΣΤ'   Α'Γυμ. Β'Γυμ.  Αγόρι    Κορίτσι 

222         69            51         69     258        153   83    79    96           80     73 197       214 

54.0%     16.8%     12.4%    16.8%    62.8%    37.2% 20.2% 19.2% 23.4% 19.5% 17.8% 47.9%    52.1% 

 

 

Πίνακας 1 (συνέχεια). Συχνότητες και ποσοστά των δημογραφικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Ν=411)  

Επάγγελμα πατέρα* Επάγγελμα μητέρας* 

Νοικοκ   Ανειδίκ.  Έμπορ.  Επισ. Νοικοκ.  Ανειδίκ.  Έμπορ.  Επισ 

19        57        242      91 156       14       158     82 

4.6%  13.9%   59.2%  22.2% 38%    3.4%    38.5%   20% 

*Νοικοκ.= άνεργοι, νοικοκυρές.      Ανειδίκ.= ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες, γεωργοί.  

Έμπορ.= έμποροι, υπάλληλοι, ειδικευμένοι τεχνίτες.    Επιστ.= διευθυντικά στελέχη, επιστήμονες 
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Πίνακας 1 (συνέχεια). Συχνότητες και ποσοστά των δημογραφικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα (Ν=411)  

Μόρφωση πατέρα Μόρφωση μητέρας Αριθμός εργαζόμενων 

γονέων 

Δημ/Γυμ. Λύκειο  Πανεπ./ΑΤΕΙ Δημ/Γυμ. Λύκειο Πανεπ./ΑΤΕΙ        0      1        2 

93       132       174 55        157     184        9    233   169 

23.3%    33.1%   43.6% 13.9%    39.6%   46.5%   2.2%  56.7%  41.1% 

 

Τα επαγγέλματα των γονέων είχαν κωδικοποιηθεί ως εξής: Άνεργοι, νοικοκυρές 

με την τιμή 0,   Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες, γεωργοί με την τιμή 1, Έμποροι, 

υπάλληλοι, ειδικευμένοι τεχνίτες με την τιμή 2, και Διευθυντικά στελέχη, 

επιστήμονες με την τιμή 3. Το επίπεδο μόρφωσης των γονέων κωδικοποιήθηκε ως 

εξής: Δημοτικό/Γυμνάσιο με την τιμή 0, Λύκειο/Τεχνική σχολή με την τιμή 1, 

Πανεπιστήμιο/ΑΤΕΙ με την τιμή 2. 

Οι μεταβλητές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 λήφθηκαν υπόψη για τη 

δημιουργία μιας νέας μεταβλητής, που θα λάμβανε υπόψη της όλες αυτές. Αρχικά, 

δημιουργήθηκε μια μεταβλητή για το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο του πατέρα, η 

οποία ενσωμάτωνε το επάγγελμα και το επίπεδο μόρφωσης του πατέρα, μέσω της 

εντολής Compute variable του SPSS. Συγκεκριμένα η μεταβλητή αυτή 

δημιουργήθηκε από τον τύπο: κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο πατέρα=(επάγγελμα 

πατέρα + μόρφωση πατέρα) /2. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ίδια διαδικασία και 

για τη νέα μεταβλητή του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου της μητέρας. Τέλος αυτές 

οι δύο νέες μεταβλητές συνδυάστηκαν στον τύπο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 

γονέων=(κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο πατέρα + κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 

μητέρας) /2. Οι τιμές της τελικής αυτής μεταβλητής ήταν οι: .50, .75, 1.00, 1.25, 1.50, 

1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00. Με βάση αυτό, η μεταβλητή κωδικοποιήθηκε ως 

εξής: οι τιμές από .50 μέχρι και 1.25 στο κατώτερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, οι 

τιμές από 1.50 μέχρι και 2.25 στο μεσαίο και οι τιμές από 2.50 μέχρι και 3.00 στο 

ανώτερο επίπεδο.  
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Πίνακας 2. Συχνότητες και ποσοστά για το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των 

γονέων των συμμετεχόντων (Ν=410) 

Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο γονέων 

Κατώτερο      Μεσαίο        Ανώτερο 

74                 221                115 

18.0%            53.9%              28.0% 

 

2.2. Εργαλεία 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, με βάση 

κυρίως δύο προηγούμενες έρευνες. Η πρώτη έρευνα έχει τίτλο ''Χώροι ζωής ως χώροι 

μάθησης'' (Furtner-Kallmünzer, 2002) και πραγματοποιήθηκε από το γερμανικό 

Ινστιτούτο για τη νεολαία, στο χρονικό διάστημα από το έτος 1998 μέχρι το 2001. 

Στην έρευνα αυτή διερευνήθηκαν τα ενδιαφέροντα των παιδιών ηλικίας από 10 μέχρι 

14 ετών και η επίδρασή τους στις προσδοκίες και τις προοπτικές που έχουν τα παιδιά 

για τη μετέπειτα ζωή τους. Η δεύτερη έρευνα έχει τίτλο ''Σχολείο και ελεύθερος 

χρόνος: Συμβολή στην προβληματική του ελεύθερου χρόνου στα πλαίσια της 

λειτουργίας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης'' (Θωίδης, Ι., 2000) και 

πραγματοποιήθηκε το 1997. Σκοπό της έρευνας αυτής αποτέλεσε η διερεύνηση της 

συμπεριφοράς των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους και η σχέση του σχολείου με 

τον ελεύθερο χρόνο. 

Το ερωτηματολόγιο που δομήθηκε για την έρευνά μας περιείχε 12 ερωτήσεις 

κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι απαντήσεις στις ανοιχτές ερωτήσεις 

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες μετά τη συλλογή των δεδομένων και 

κωδικοποιήθηκαν. Κάποιες δημογραφικές ερωτήσεις προηγούνταν του κύριου μέρους 

του ερωτηματολογίου, οι οποίες αφορούσαν το φύλο του παιδιού που απαντούσε, την 

τάξη στην οποία φοιτούσε, τον αριθμό των αδερφιών του, το μορφωτικό επίπεδο 

κάθε γονέα του, την επαγγελματική κατάσταση κάθε γονέα του (αν ήταν εργαζόμενοι 

και οι δύο, ο ένας από τους δύο, ή κανένας) και την επαγγελματική απασχόληση κάθε 

γονέα του. 

Αναφορικά με τις ερωτήσεις του κύριου μέρους του ερωτηματολογίου, οι 9 από 

αυτές ήταν κλειστού τύπου. Από τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου η ερώτηση 4 ζητούσε 

από τα παιδιά να αναφέρουν μια δραστηριότητα που πραγματοποιούν στον ελεύθερό 

τους χρόνο και την οποία θεωρούν ενδιαφέρουσα. Η ερώτηση 6 ζητούσε από τα 
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παιδιά να ονομάσουν μια δραστηριότητα που κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους και 

είναι σχετική με το σχολείο. Τέλος, η ερώτηση 8 ζητούσε την ονομασία μιας 

δραστηριότητας επιθυμητής από τα παιδιά, η πραγματοποίηση της οποίας όμως δεν 

είναι εφικτή.  

 

2.2.1. Οι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών 

Προκειμένου να καταγραφούν οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν τα 

παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους, χρησιμοποιήθηκαν έξι ερωτήσεις, στις οποίες τα 

παιδιά κλήθηκαν να δηλώσουν εάν πραγματοποιούν κάποιες δοσμένες 

δραστηριότητες, πόσο συχνά και πόσο ευχάριστα το κάνουν, και να ονομάσουν, εάν 

υπάρχει, μία δραστηριότητα που θα ήθελαν να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους 

αλλά δεν μπορούν, καθώς και την αιτία μη πραγματοποίησής της.  

2.2.1.1. Συχνότητα συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο τους. Στην ερώτηση 1 διερευνήθηκε η συμμετοχή των παιδιών σε 6 γενικές 

κατηγορίες δραστηριοτήτων πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου. Δόθηκαν 6 

δραστηριότητες στα παιδιά, τα οποία έπρεπε να δηλώσουν εάν πραγματοποιούν αυτές 

τις δραστηριότητες ή όχι. Στις ερωτήσεις 2 και 3 του ερωτηματολογίου το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε σε δύο τομείς του ελεύθερου χρόνου των παιδιών εξέχουσας 

σημασίας, για την κάθε μια από τις οποίες υπάρχει ένα μεγάλο ερευνητικό σώμα, το 

εξωσχολικό διάβασμα και την παρακολούθηση τηλεόρασης. Τα παιδιά κι εδώ έπρεπε 

να δηλώσουν την πραγματοποίηση ή μη πραγματοποίηση κάποιων δραστηριοτήτων, 

οι οποίες ήταν σχετικές με τους δύο αυτούς τομείς του παιδικού ελεύθερου χρόνου. Η 

ερώτηση 5 διερευνούσε τη συχνότητα συμμετοχής των παιδιών σε κάποιες 

συγκεκριμένες ''κλασικές'' δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Τα παιδιά απαντούσαν 

με βάση μια 5βάθμια κλίμακα Likert (0=ποτέ, 1=σπάνια, 2=μερικές φορές, 3=συχνά, 

4=κάθε μέρα).  

2.2.1.2. Δραστηριότητες που συνδέονται με την επιθυμία και την ευχαρίστηση. 

Στην ερώτηση 7 τα παιδιά ρωτήθηκαν για το πόσο ευχάριστα πραγματοποιούν τις 

ίδιες δραστηριότητες με τις δραστηριότητες της ερώτησης 5, με στόχο να ''μετρηθεί'' 

η ευχαρίστηση των παιδιών σχετικά με τις κλασικές αυτές δραστηριότητες. Έτσι 

επιχειρήθηκε μια απεικόνιση της ποικιλίας των ενδιαφερόντων των παιδιών, τα οποία 

συνδέονται με την ευχαρίστηση που απορρέει από τις δραστηριότητες. Η ερώτηση 8 

ήταν ανοιχτού τύπου. Ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν μια δραστηριότητα που θα 

ήθελαν να πραγματοποιούν στον ελεύθερο χρόνο τους (επιθυμία), αλλά δεν μπορούν 

να το κάνουν, και στη συνέχεια (στο υπό-ερώτημα 8.1) τους ζητήθηκε να 

συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με κάποιους πιθανούς λόγους, για τους οποίους δεν 
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μπορούν να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα που ονόμασαν. Επειδή η ερώτηση 

8 ήταν ανοιχτού τύπου, οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά 

κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες δραστηριοτήτων με κοινό ή όμοιο περιεχόμενο. Έτσι, 

προέκυψαν τρεις ομάδες δραστηριοτήτων, α) οι αθλητικές δραστηριότητες, β) οι 

δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με μάθηση που δε σχετίζεται άμεσα με το 

σχολείο, όπως ζωγραφική, μουσική, φροντιστήρια ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, γ) διάβασμα βιβλίων και ενασχόληση με ηλεκτρονικά μέσα και τέλος, 

δ) οι κοινωνικές δραστηριότητες, που αφορούσαν παιχνίδι, χρόνο με αγαπημένους 

και ταξίδια.  

 

2.2.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 

2.2.2.1. Λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου. Προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες 

λειτουργίες επιτελεί ο ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά, κλήθηκαν στην ερώτηση 9 να 

δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους (0=ποτέ, 1=σπάνια, 2=μερικές φορές, 

3=συχνά, 4=πάντα) με τέσσερις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονταν σε τέσσερις 

λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου (δημιουργία – μάθηση, χαλάρωση – ξεκούραση, 

ψυχαγωγία – διασκέδαση, επικοινωνία – κοινωνικότητα). Για παράδειγμα, τους 

ζητήθηκε να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους με την πρόταση ''Στον ελεύθερό 

μου χρόνο μου αρέσει να γνωρίζω καινούριους φίλους'' (επικοινωνία – 

κοινωνικότητα).   

2.2.2.2. Αυτοπροσδιορισμός στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Προκειμένου να 

διαπιστωθεί το κατά πόσο η εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου προωθεί τον αυτοπροσδιορισμό των παιδιών, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες στην ερώτηση 11 να δηλώσουν τον βαθμό συμφωνίας τους (0=ποτέ, 

1=σπάνια, 2=μερικές φορές, 3=συχνά, 4=πάντα) με οκτώ δηλώσεις, οι οποίες 

συνδέονται είτε θετικά είτε αρνητικά με την αυτοδιαχείριση του ελεύθερου χρόνου 

από το άτομο. Οι προτάσεις που συνδέονται θετικά είναι οι εξής: Στον ελεύθερό μου 

χρόνο κάνω αυτό που μου αρέσει, Στον ελεύθερό μου χρόνο προγραμματίζω από πριν 

τι θα κάνω, Στον ελεύθερό μου χρόνο αποφασίζω μόνος μου τι θα κάνω, Στον 

ελεύθερό μου χρόνο νιώθω καλά ακόμα και όταν δεν κάνω τίποτα. Οι προτάσεις που 

συνδέονται αρνητικά με τον αυτοπροσδιορισμό στον ελεύθερο χρόνο είναι οι εξής: 

Στον ελεύθερό μου χρόνο χρειάζομαι κάποιον να με συμβουλεύει, Προτιμώ να 

πηγαίνω σχολείο παρά να έχω ελεύθερο χρόνο, Στον ελεύθερό μου χρόνο 

αποφασίζουν οι γονείς μου για εμένα, Στον ελεύθερό μου χρόνο βαριέμαι. 

2.2.3. Σχέση ελεύθερου χρόνου με το σχολείο  
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Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν τα 

παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους και του σχολείου, αλλά και η διερεύνηση του κατά 

πόσο τα παιδιά τις συνδέουν με την παροχή βοήθειας αναφορικά με τα πράγματα που 

θα κάνουν στο μέλλον, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια τριών ερωτήσεων.  

2.2.3.1. Σημασία των δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο. Στην ερώτηση 10 τα 

παιδιά έπρεπε να συμφωνήσουν με μια από τις προτάσεις ''Οι δραστηριότητες που 

κάνω τώρα, μου είναι χρήσιμες και θα με βοηθήσουν στο μέλλον'' και ''Οι 

δραστηριότητες που κάνω με ευχαριστούν τώρα και αργότερα θα δούμε''. Μέσω 

αυτής της ερώτησης επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε το εάν οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούν τα παιδιά αποσκοπούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην απόκτηση 

προσόντων και στην προοπτική βοήθειας στο μέλλον των παιδιών, έναντι της 

προσωπικής τους ευχαρίστησης. Η ερώτηση 6 ήταν ανοιχτού τύπου και ζητούσε από 

τα παιδιά να ονομάσουν μια δραστηριότητα που πραγματοποιούν στον ελεύθερο 

χρόνο τους και πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη στο σχολείο τους. Η ομαδοποίηση των 

απαντήσεων με βάση το κοινό ή όμοιο περιεχόμενό τους είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών δραστηριοτήτων. Α) δραστηριότητες που έχουν να 

κάνουν με μορφές μάθησης οι οποίες δε σχετίζονται άμεσα με το σχολείο 

(εξωσχολικό διάβασμα, φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή Η/Υ, ζωγραφική, 

χειροτεχνίες, μουσική, θέατρο), β) δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με διάβασμα 

για το σχολείο (διάβασμα των μαθημάτων του σχολείου, επαναλήψεις, φροντιστήριο 

ιδιαίτερα μαθήματα για το σχολείο), γ) αθλητικές δραστηριότητες και κοινωνικές 

δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι και ο χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα ή κατοικίδια 

ζώα.  

2.2.3.2. Αυτό-αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Τέλος, με την ερώτηση 12 

επιχειρήθηκε μια αυτό-αξιολόγηση των επιδόσεων των παιδιών στο σχολείο, με βάση 

την κατηγοριοποίηση ''Ανήκω στους καλούς μαθητές της τάξης μου'' ή ''Ανήκω στους 

λιγότερο καλούς μαθητές της τάξης μου''. 

 

2.2.4. Ενδιαφέροντα και άτυπη μάθηση 

Στην 4η ερώτηση ζητήσαμε από τα παιδιά να αναφερθούν σε ένα ενδιαφέρον 

τους, το οποίο πραγματοποιούν στον εξωσχολικό τους χρόνο, ώστε να μπορούν να 

δώσουν πραγματικές και όχι υποθετικές πληροφορίες σχετικά με την 

πραγματοποίησή του, τα κίνητρα που τα ωθούν σ' αυτό και τα πράγματα που 

μαθαίνουν απ' αυτό. Αφού η ερώτηση ήταν ανοιχτού τύπου, προέκυψαν κι εδώ 

κάποιες κατηγορίες με βάση μια ομαδοποίηση των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους μαθητές. Οι κατηγορίες που προέκυψαν ήταν πρώτον, οι αθλητικές 
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δραστηριότητες, δεύτερον, οι κοινωνικές δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι με φίλους 

και τα επιτραπέζια παιχνίδια, ο χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα και κατοικίδια, 

τρίτον, οι δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη μάθηση περιεχομένων 

σχετικών με το σχολείο, όπως τα ιδιαίτερα μαθήματα και τα φροντιστήρια, οι ξένες 

γλώσσες και το διάβασμα των μαθημάτων για το σχολείο. Η τέταρτη ομάδα 

δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε με βάση το χαρακτηριστικό ότι όλες οι 

δραστηριότητες που περιέχονται στην ομάδα αυτή σχετίζονται με μάθηση, αλλά όχι 

με μάθηση που αφορά τα σχολικά περιεχόμενα. Έτσι, σ' αυτή την κατηγορία 

δραστηριοτήτων ανήκουν δραστηριότητες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 

(ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές, μουσική, θέατρο), δραστηριότητες που 

αφορούν τα σύγχρονα μέσα, όπως ενασχόληση με τον Η/Υ και αναζήτηση 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καθώς και διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων ή γράψιμο 

εκθέσεων και ιστοριών.  

2.2.4.1. Λόγοι πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων. Προκειμένου να 

διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά πραγματοποιούν τις 

δραστηριότητες που ανέφεραν ως ενδιαφέρουσες, ρωτήθηκαν στο υπό-ερώτημα 4.3 

ποια ήταν η αφορμή που τα παρακίνησε να ασχοληθούν με τη δραστηριότητα αυτή, 

θέλοντας να ξεχωρίσουμε την προσωπική επιθυμία του παιδιού (επειδή μου αρέσει), 

από τις εξωτερικές παρακινήσεις (επειδή με παρακίνησε η μητέρα μου, επειδή με 

παρακίνησε ο πατέρας μου, επειδή άκουσα γι' αυτήν από τα αδέλφια μου, επειδή 

άκουσα γι' αυτήν από τους φίλους μου, επειδή άκουσα γι' αυτήν από τον δάσκαλο/τη 

δασκάλα μου, επειδή είδα κάτι σχετικό στην τηλεόραση), ενώ στο υπό-ερώτημα 4.4 

ζητήθηκε από τα παιδιά να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας τους (0=καθόλου 

σημαντικός λόγος, 1=λίγο σημαντικός λόγος, 2=ούτε σημαντικός ούτε ασήμαντος 

λόγος, 3=αρκετά σημαντικός λόγος, 4=πολύ σημαντικός λόγος) με κάποιους πιθανούς 

λόγους για τους οποίους μπορεί να ασχολούνται με τη δραστηριότητα αυτή, με τον 

ίδιο σκοπό (κάνω χάρη στους γονείς μου, μπορώ να την κάνω καλά, με ευχαριστεί 

και περνάω καλά, με ξεκουράζει και χαλαρώνω, μπορώ να βρίσκομαι με άλλα παιδιά, 

μαθαίνω κάτι για εμένα, θέλω να κάνω καλή εντύπωση στους άλλους). 

2.2.4.2. Δεξιότητες που προωθούνται μέσω των δραστηριοτήτων. Για τη 

διερεύνηση των δεξιοτήτων που προωθούνται από τις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου τα παιδιά κλήθηκαν στο υπό-ερώτημα 4.5 να δηλώσουν τη συχνότητα 

εφαρμογής κάποιων πρακτικών, όταν σκοπεύουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους για 

τη δραστηριότητα της ερώτησης 4. Έτσι, απαντούσαν με βάση μια 5βάθμια κλίμακα 

Likert (0=ποτέ, 1=σπάνια, 2=μερικές φορές, 3=συχνά, 4=πάντα) σε προτάσεις που 

αφορούσαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας (ρωτάω κάποιον που ξέρει), 

χρήσης μέσων και ηλεκτρονικών μέσων (διαβάζω βιβλία, ψάχνω στο Internet, βλέπω 
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video, βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση) και κοινωνικών δεξιοτήτων (πηγαίνω σε 

σχετικές εκδηλώσεις). Στο υπό-ερώτημα 4.6 τα παιδιά έπρεπε να συμφωνήσουν ή να 

διαφωνήσουν με την εφαρμογή κάποιων επιπλέον δεξιοτήτων που μπορεί να 

απαιτούνται κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της δραστηριότητας της 

ερώτησης 4 (συνεργασία με άλλους, προγραμματισμός χρόνου, μελέτη, οργάνωση, 

συλλογισμός, συνεχής προσπάθεια ακόμη και μετά από κούραση, τήρηση κανόνων). 

 

2.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Το αρχικό ερωτηματολόγιο που δομήθηκε με βάση τη βιβλιογραφία για τις 

ασχολίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο τους, καθώς και τα 

κίνητρα και τις δεξιότητες ελεύθερου χρόνου, δόθηκε σε μια πιλοτική φάση σε 32 

παιδιά των τάξεων Ε' Δημοτικού και Α' Γυμνασίου, τα οποία φοιτούσαν σε σχολεία 

του νομού Γρεβενών. Από τα δεδομένα που λήφθηκαν από τα ερωτηματολόγια αυτά, 

προέκυψε η ανάγκη βελτίωσης και συμπλήρωσης κάποιων ερωτημάτων, και μετά από 

αυτή τη διαδικασία δόθηκε η τελική μορφή στο ερωτηματολόγιο της έρευνας 

(Cronbach's alpha=.89).  

Το τελικό ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 435 μαθητές των τάξεων Δ' 

Δημοτικού μέχρι Β' Γυμνασίου των νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και 

Φλώρινας, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 

έτους 2013. Από τα 435 ερωτηματολόγια που δόθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για την 

έρευνα τα 411 (ποσοστό 94.4%), δεδομένου του ότι από τα υπόλοιπα 24 δεν 

μπορούσαν να αντληθούν επαρκή δεδομένα. Κατά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία μας στην εκάστοτε τάξη, για να 

είναι δυνατή η βοήθεια των παιδιών σχετικά με πιθανές απορίες τους και η πιο 

έγκυρη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.  

Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν και εισήχθησαν στο 

στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 21 (Armonk, NY: IBM Corp.), με τη 

βοήθεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η στατιστική επεξεργασία τους.  

 

3. Αποτελέσματα 

3.1. Οι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών 

3.1.1. Συχνότητα συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο 

τους.  
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Αναφορικά με τη συχνότητα συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες 

πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, σχεδόν τα ¾ των παιδιών, το 77.6% 

δηλαδή, παρακολουθεί κάποια ξένη γλώσσα, ενώ οι αμέσως επόμενα συχνά 

εμφανιζόμενες δραστηριότητες είναι οι αθλητικές δραστηριότητες, με το 70.8% των 

παιδιών να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες τέτοιου τύπου. Με 

μεγάλη διαφορά ακολουθούν οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες με ποσοστό 

εμφάνισης 28%, τα φροντιστήρια (12.2 %), το κατηχητικό (11.9%) και οι πρόσκοποι 

(5.4%).  

Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, με τη 

βοήθεια του ελέγχου χ
2
, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

φύλου και των αθλητικών δραστηριοτήτων ( χ
2 

= 12.868, df = 1, p = .000), καθώς και 

του φύλου και των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ( χ
2
=30.532, df=1, p= .000). 

Συγκεκριμένα, το 79.2% των αγοριών απάντησε ότι πραγματοποιεί αθλητικές 

δραστηριότητες και το 63.1% των κοριτσιών. Όσον αφορά στις καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, το 39.7% των κοριτσιών απάντησε ότι ασχολείται με καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, και μόνο το 15.2% των αγοριών. 

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε επίσης, μεταξύ της τάξης στην 

οποία φοιτούν τα παιδιά και των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ( χ
2 

=16.863, df=4, 

p= .002). Συγκεκριμένα το 43.4% όσων πηγαίνουν στη Δ' Τάξη ασχολούνται με 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, το 31.3% της ΣΤ' Τάξης, το 23.8% της Α' Γυμνασίου, 

το 22.8% της Ε' Τάξης και το 16.4% της Β' Γυμνασίου. Έτσι, οι μαθητές της Δ' Τάξης 

ασχολούνται περισσότερο με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, από ό, τι οι μαθητές των 

υπόλοιπων τάξεων. Μάλιστα, ο έλεγχος χ
2 

έδειξε ότι υπάρχει σχέση και ανάμεσα στη 

βαθμίδα του σχολείου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές και στην ενασχόληση με  

καλλιτεχνικές δραστηριότητες ( χ
2
 =7.207, df=1, p=.007). Το 32.6% των παιδιών που 

πηγαίνουν Δημοτικό ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο τους, ενώ μόνο το 20.3% των παιδιών που πηγαίνουν στο Γυμνάσιο.  

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου των γονέων των παιδιών και των αθλητικών δραστηριοτήτων ( χ
2
 =21.871, 

df=2, p= .000), των ξένων γλωσσών ( χ
2
 =15.405, df=2, p= .000) και των 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ( χ
2 

=12.682, df=2, p= .002). Έτσι, το 78.3% των 

παιδιών ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου ασχολούνται με αθλητικές 

δραστηριότητες και το 74.2% των παιδιών μεσαίου επιπέδου, ενώ μόνο το 48.6% των 

παιδιών από κατώτερο επίπεδο. Αναφορικά με τις ξένες γλώσσες τα ποσοστά 

κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα, με το 87.8% των παιδιών ανώτερου επιπέδου να 

ασχολείται με αυτού του είδους δραστηριότητες, το 76.9% των παιδιών μεσαίου και 
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το 63.5% κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου. Τέλος, το 40.0% των 

μαθητών ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου συμμετέχουν στις καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, το 24.4% των παιδιών μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου και 

το 18.9% των παιδιών κατώτερου.  

Σχετικά με το διάβασμα, τα περισσότερα παιδιά διαβάζουν ευχάριστα στον 

ελεύθερό τους χρόνο βιβλία (71,5%), στη συνέχεια comics (44,3%), εφημερίδες 

(21,9%) και παιδικά περιοδικά (14,1%). Με τη βοήθεια του ελέγχου χ
2
, 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου και της ανάγνωσης 

βιβλίων ( χ
2 

=25.150, df=1, p= .000). Συγκεκριμένα, το 82.2% των κοριτσιών 

διαβάζουν βιβλία, και το 59.9% των αγοριών, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα 

κορίτσια διαβάζουν περισσότερο συχνά βιβλία στον εξωσχολικό τους χρόνο. 

Σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε επίσης μεταξύ της τάξης και της 

συχνότητας ανάγνωσης βιβλίων ( χ 
2
=23.080, df=4, p= .000), ανάγνωσης κόμικς ( χ

2 

=18.225, df=4, p= .001), παιδικών περιοδικών ( χ
2 

=16.434, df=4, p= .002) και 

εφημερίδων ( χ
2 

=37.254, df=4, p= .000). Αναφορικά με την ανάγνωση βιβλίων το 

84.3% των παιδιών που πηγαίνουν στη Δ' Τάξη διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία, το 

77.2% των παιδιών Ε' Δημοτικού και το 77.1% της ΣΤ' Δημοτικού. Στο Γυμνάσιο τα 

ποσοστά μειώνονται με το 60.0% των παιδιών της Α' Γυμνασίου να δηλώνει ότι 

διαβάζει εξωσχολικά βιβλία και το 56.2% των παιδιών της Β'  Γυμνασίου. Και στο 

διάβασμα των κόμικς παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα παιδιά 

των τριών τάξεων Δημοτικού. Έτσι, κόμικς απάντησε ότι διαβάζει το 57.0% των 

παιδιών Ε' Δημοτικού, το 52.1% της ΣΤ' Δημοτικού και το 47.0% των παιδιών που 

πηγαίνουν στη Δ' Τάξη. Το 32.9% των παιδιών της Β' Γυμνασίου και τέλος, το 30.0% 

των παιδιών της Α' Γυμνασίου. Στην ανάγνωση παιδικών περιοδικών και πάλι τα 

παιδιά Δημοτικού εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά. Το 22.9% των παιδιών Δ' 

Δημοτικού διαβάζουν παιδικά περιοδικά, το 21.5% των παιδιών Ε' Δημοτικού, το 

12.5% παιδιών ΣΤ' Δημοτικού, μόλις το 7.5% των παιδιών Α' Γυμνασίου και το 5.5% 

των παιδιών Β' Γυμνασίου. Τέλος, όσον αφορά στην ανάγνωση εφημερίδων τα 

πράγματα είναι αντίστροφα. Το 45.2% των παιδιών της Β' Γυμνασίου διαβάζει 

εφημερίδες, το 28.8% της Α' Γυμνασίου, το 14.6% της ΣΤ' Δημοτικού, το 13.9% της 

Ε' Δημοτικού και το 10.8% της Δ' Δημοτικού. 

Αναφορικά με την παρακολούθηση τηλεόρασης, τα μισά παιδιά περίπου 

παρακολουθούν ευχάριστα περιπέτειες (54,5%), παιδικές εκπομπές (53.8%) και 

οικογενειακές σειρές (53.0%). Στη συνέχεια εμφανίζονται οι αθλητικές εκπομπές 

(46.5%) και τα ντοκιμαντέρ (44.0%), τα τηλεπαιχνίδια (37.7%), οι εκπομπές για ζώα 
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(37.5%) και οι μουσικές εκπομπές (27.5%). Τέλος, ένα ποσοστό 22.4% απάντησε ότι 

παρακολουθεί ευχάριστα οτιδήποτε στην τηλεόραση.  

Με τη βοήθεια του ελέγχου χ
2
, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συνάφεια 

μεταξύ του φύλου και της παρακολούθησης αθλητικών εκπομπών ( χ
2 

=91.998, df=1, 

p= .000), ντοκιμαντέρ ( χ
2 

=23.250, df=1, p= .000), οικογενειακών σειρών ( χ
2 

=10.64, df=1, p= .001) και περιπετειών ( χ
2 

=9.608, df=1, p= .002). Αθλητικές 

εκπομπές παρακολουθεί το 71.1% των αγοριών και μόνο το 23.8% των κοριτσιών. 

Επίσης, το 56.3% των αγοριών δήλωσαν ότι παρακολουθούν ντοκιμαντέρ στην 

τηλεόραση και το 32.7% των κοριτσιών. Από την άλλη μεριά, τα κορίτσια φαίνεται 

ότι παρακολουθούν περισσότερο οικογενειακές σειρές, με ποσοστό 60.7% των 

κοριτσιών να παρακολουθούν οικογενειακές σειρές, έναντι ποσοστού 44.7% των 

αγοριών. Στην παρακολούθηση περιπετειών τα αγόρια εμφανίζουν και πάλι 

μεγαλύτερο ποσοστό (το 62.4% των αγοριών και το 47.2% των κοριτσιών).  

Επίσης, σημαντική εξάρτηση βρέθηκε ανάμεσα στην ανεξάρτητη μεταβλητή της 

τάξης και την εξαρτημένη της παρακολούθησης παιδικών εκπομπών στην τηλεόραση 

( χ
2 

=56.091, df=4, p= .000). Έτσι, το 77.1% των παιδιών Δ' Δημοτικού 

παρακολουθούν τέτοιες εκπομπές, το 72.2% των παιδιών Ε' Δημοτικού, το 51.0% ΣΤ' 

Δημοτικού, το 37.5% των παιδιών Α' Γυμνασίου και το 28.8% Β' Γυμνασίου.  

Αναφορικά με τον ρόλο της βαθμίδας, τα παιδιά Δημοτικού βλέπουν 

περισσότερο παιδικές εκπομπές (ποσοστό 65.9%) από τα παιδιά Γυμνασίου (ποσοστό 

33.3%) με χ
2 

=40.957 και p=.000. Επίσης βρέθηκε σχέση μεταξύ της βαθμίδας και 

των εκπομπών για ζώα. Τα παιδιά Δημοτικού (41.9%) παρακολουθούν σημαντικά 

περισσότερο ( χ
2 

=5.703, p=.01) τέτοιου είδους εκπομπές από τα παιδιά Γυμνασίου 

(30.1%). 

Αναφορικά τώρα με την ερώτηση 5, όπου διερευνήθηκε η συχνότητα 

συμμετοχής των παιδιών σε κάποιες ''κλασικές'' δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, 

φάνηκε ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται περισσότερο συχνά, είναι η 

παρέα με τους φίλους (Μ.Ο.=3.59), η τηλεόραση (Μ.Ο.=3.04) και η ακρόαση 

μουσικής (Μ.Ο.=3.01). Επόμενα, και με μέσο όρο μεγαλύτερο από το 2 (πάνω 

δηλαδή από τη μέση τιμή), εμφανίζονται οι αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο.=2.73), 

το παιχνίδι στο σπίτι (Μ.Ο.=2.68), οι περίπατοι και το ποδήλατο (Μ.Ο.=2.60), το 

παιχνίδι στη γειτονιά (Μ.Ο.=2.52), το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων και 

περιοδικών (Μ.Ο.=2.34), οι συνομιλίες στο τηλέφωνο (Μ.Ο.=2.22) και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στο σπίτι (Μ.Ο.=2.18). Με μέσο όρο κάτω από το 2, 

εμφανίζονται το παίξιμο μουσικής και το τραγούδι (Μ.Ο.=1.78), η παρακολούθηση 

συναυλιών και αθλητικών εκδηλώσεων (Μ.Ο.=1.70), κινηματογράφου και θεάτρου 
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(Μ.Ο.=1.65), η επίσκεψη εκθέσεων και μουσείων (Μ.Ο.=1.27), η επίσκεψη Internet 

café (Μ.Ο.=.95) και τέλος, ο χορός (Μ.Ο.=.91). 

Πίνακας 3. 

       

       

Προκειμένου να εξετάσουμε εάν οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για τη 

διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους σε διάφορες δραστηριότητες υπαγορεύονται από 

κάποιους λανθάνοντες παράγοντες, πραγματοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση κύριων 

συνιστωσών. Η ανάλυση ανέδειξε την ύπαρξη τεσσάρων παραγόντων με ιδιοτιμές 

πάνω από ένα, οι οποίοι εξηγούσαν το 47,5% της συνολικής διακύμανσης και 

επιβεβαίωναν τη δομή του ερωτηματολογίου. Ο πρώτος παράγοντας ερμήνευσε το 

18.3% της συνολικής διακύμανσης και περιλάμβανε τις προτάσεις που είχαν να 

κάνουν με ''Εξωτερικές – συλλογικές δραστηριότητες''. Η εσωτερική συνέπεια του 

Παράγοντα 1 (cronbach's alpha) ήταν ίση με .57. Ο Παράγοντας 2 ερμήνευσε το 

11.6% της συνολικής διακύμανσης και περιλάμβανε τις προτάσεις που είχαν να 

Συχνότητα n Μ.Ο. Τ.Α. 

 Παρέα με τους φίλους σου 405 3.59 .748 

 Τηλεόραση 405 3.04 1.027 

 Ακούς μουσική 405 3.01 1.089 

  Άθληση, σπορ, πολεμικές τέχνες 405 2.73 1.382 

  Παιχνίδι στο σπίτι 405 2.68 1.266 

  Περίπατοι, ποδήλατο 403 2.60 1.096 

  Παιχνίδι στη γειτονιά 407 2.52 1.286 

 Διάβασμα εξωσχολικά βιβλία,      

περιοδικά κ.ά. 
405 2.34 1.118 

  Μιλάς στο τηλέφωνο 406 2.22 1.225 

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια στο σπίτι 406 2.18 1.272 

  Χειροτεχνίες, ζωγραφική 407 2.05 1.257 

  Παίζεις μουσική, τραγουδάς 404 1.78 1.529 

  Συναυλίες, αθλητικές  εκδηλώσεις 404 1.70 1.169 

 Κινηματογράφος, θέατρο 403 1.65 .930 

  πηγαίνεις σε εκθέσεις, μουσεία 403 1.27 .968 

 Internet cafe 407 .95 1.204 

  Χορός(μπαλέτο, παραδοσιακοί…) 405 .91 1.408 
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κάνουν με ''Δραστηριότητες με ηλεκτρονικά μέσα και ΜΜΕ'' (α=.57). Ο Παράγοντας 

3 ερμήνευσε το 8.97% της συνολικής διακύμανσης και περιλάμβανε τις προτάσεις 

που είχαν να κάνουν με ''Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες'' (α=.51). Ο 

Παράγοντας 4 ερμήνευσε το 8.57% της συνολικής διακύμανσης και σχηματίστηκε 

από τις προτάσεις που αναφέρονταν σε ''Δραστηριότητες παιχνιδιού'' (α=.50). Οι 

φορτίσεις των μεταβλητών από την παραγοντική ανάλυση με τέσσερις παράγοντες, 

το ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης, και οι ιδιοτιμές κάθε παράγοντα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

Πίνακας 4. 

 Παράγοντες  

Δραστηριότητες  1 2 3       4 

   Παρακολουθώ συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις 

Αθλούμαι                                                                                   

Πηγαίνω κινηματογράφο, θέατρο 

Επισκέπτομαι εκθέσεις, μουσεία 

Κάνω παρέα με φίλους 

Μιλάω στο τηλέφωνο 

Βλέπω τηλεόραση 

Παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια στο σπίτι 

Ακούω μουσική 

Πηγαίνω σε Internet café 

Παίζω μουσική 

Κάνω χειροτεχνίες, ζωγραφίζω 

Πηγαίνω χορό 

Παίζω στο σπίτι 

Παίζω στη γειτονιά 

Κάνω περιπάτους, ποδήλατο 

.727 

.606    

.598 

.449                  

.414 

 

 

 

 

 

.663 

.659 

.566 

.533 

.527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.796 

.607 

.503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.753 

.748 

.445 

Ποσοστό εξηγούμενης διακύμανσης 18.3% 11.6% 8.97%  8.57% 

Ιδιοτιμή 2.93 1.86 1.43 1.37 
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Αφού οι δραστηριότητες κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες μετά την παραγοντική 

ανάλυση, διερευνήσαμε τη συχνότητα συμμετοχής των παιδιών σε κάθε έναν 

παράγοντα ξεχωριστά. Ο παράγοντας που εμφανίσθηκε περισσότερο συχνά στις 

απαντήσεις των παιδιών ήταν ο παράγοντας παιχνίδι με μέσο όρο 2.60. Οι εξωτερικές 

δραστηριότητες εμφάνισαν μέσο όρο 2.18, οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν 

με τα ηλεκτρονικά μέσα και τα ΜΜΕ 2.11, ενώ οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες εμφάνισαν τον μικρότερο μέσο όρο (1.88). 

Αναφορικά με το φύλο, επειδή οι τιμές των μεταβλητών δεν ακολουθούσαν 

κανονική κατανομή στις ομάδες αγοριών και κοριτσιών στους παράγοντες 

''Εξωτερικές δραστηριότητες'' και ''Ηλεκτρονικά μέσα-ΜΜΕ'', για αυτούς τους δύο 

παράγοντες κάναμε τον έλεγχο των Mann Whithney, ενώ για τους άλλους δύο 

παράγοντες κάναμε t-test ανεξάρτητων δειγμάτων. Ο έλεγχος t-test για τον 

παράγοντα ''Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες'' έδειξε σημαντική την 

επίδραση του φύλου. Ο Μ.Ο. της συμμετοχής των κοριτσιών σε αυτές τις 

δραστηριότητες (Μ.Ο.=2.10, Τ.Α.=.922) είναι σημαντικά υψηλότερος (t=5.290, 

df=401, p=.000) από αυτόν των αγοριών (Μ.Ο.=1.64, Τ.Α.= .805). Αναφορικά με τις 

δραστηριότητες παιχνιδιού, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στους Μ.Ο. της συμμετοχής αγοριών και κοριτσιών (t= -1.232, df=339, p> .05). Ο 

έλεγχος Mann Whithney έδειξε ότι ο Μ.Ο. ενασχόλησης των αγοριών με ηλεκτρονικά 

μέσα-ΜΜΕ (M.O.=2.40, T.A.=1.191) είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος 

(U=13939.5, Z= -5.302, p= .000) από τον αντίστοιχο Μ.Ο. συμμετοχής των 

κοριτσιών (M.O.=1.83, T.A.=.984), ενώ δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στους μέσους όρους της συχνότητας άσκησης εξωτερικών δραστηριοτήτων 

από αγόρια και κορίτσια (U= 18606.0, Z= -0.939, p>.05). 

Όσον αφορά στη βαθμίδα του σχολείου, οι τιμές των μεταβλητών στους 

παράγοντες ''ηλεκτρονικά μέσα-ΜΜΕ'' και ''παιχνίδι'' δεν παρουσίαζαν κανονική 

κατανομή, οπότε για τους δύο αυτούς παράγοντες εφαρμόσθηκαν έλεγχοι Mann 

Whithney, ενώ για τους παράγοντες ''εξωτερικές δραστηριότητες'' και ''πολιτιστικές 

και καλλιτεχνικές δραστηριότητες'' πραγματοποιήθηκαν t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. Το t-test για ανεξάρτητα δείγματα έδειξε ότι ο Μ.Ο. συμμετοχής των 

παιδιών Δημοτικού σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Μ.Ο.=2.07, 

Τ.Α.=.86) είναι σημαντικά υψηλότερος (t=5.877, df=401, p= .000) από τον Μ.Ο. 

συμμετοχής των παιδιών Γυμνασίου σε αυτές (Μ.Ο.=1.55, Τ.Α.=.86). Στις εξωτερικές 

δραστηριότητες δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στους μέσους όρους 

συμμετοχής των παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου (t=-0.706, df=395, p>0.05). Ο 

έλεγχος Mann Whithney έδειξε ότι οι μέσοι όροι συχνότητας συμμετοχής των 

παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου στις δραστηριότητες ηλεκτρονικών μέσων 
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διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (U= 12816.0, Z= -5.326, p=.000), όπως και οι 

αντίστοιχοι μέσοι όροι στις δραστηριότητες παιχνιδιού (U= 12217.5, Z= -5.996, 

p=.000). Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος συμμετοχής των παιδιών Γυμνασίου σε 

δραστηριότητες με ηλεκτρονικά μέσα (Μ.Ο.=2.45, Τ.Α.=1.13) είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο συμμετοχής των παιδιών Δημοτικού 

(Μ.Ο.=1.90, Τ.Α.=1.07). Από την άλλη, ο μέσος όρος συμμετοχής των παιδιών 

Δημοτικού σε δραστηριότητες παιχνιδιού (Μ.Ο.=2.79, Τ.Α.=0.80) είναι σημαντικά 

μεγαλύτερος από τον μέσο όρο συμμετοχής των παιδιών Γυμνασίου σε 

δραστηριότητες παιχνιδιού (Μ.Ο.=2.27, Τ.Α.=0.84).  

Αναφορικά με την τάξη, έγινε ένας έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης κατά έναν 

παράγοντα (ANOVA), με ανεξάρτητη μεταβλητή την τάξη στην οποία φοιτούν τα 

παιδιά (Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού, Α', Β' Γυμνασίου), και με εξαρτημένη τη συχνότητα 

συμμετοχής στις δραστηριότητες. H ανάλυση ανέδειξε σημαντική σχέση ανάμεσα 

στην τάξη και τη συχνότητα ενασχόλησης με πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες (F(4, 398)=11.428, p=.000) και με δραστηριότητες παιχνιδιού (F(4, 

396)=9.835, p=.000). Συγκεκριμένα, o έλεγχος Tukey για διομαδικές συγκρίσεις έδειξε 

ότι τα παιδιά της A Γυμνασίου εμπλέκονται σε σημαντικά μικρότερο βαθμό σε 

πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Μ=1.50, ΤΑ=.74) από (p= .000) τα 

παιδιά της Δ' Δημοτικού (Μ=2.28, ΤΑ=.87) και από (p=.000) τα παιδιά της ΣΤ' 

δημοτικού (Μ=2.07, ΤΑ=.87). Ομοίως, τα παιδιά της Β Γυμνασίου συμμετέχουν σε 

σημαντικά μικρότερο βαθμό σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

(Μ=1.61, ΤΑ=.97) από (p=.000) τα παιδιά της τετάρτης τάξης (Μ=2.28, ΤΑ=.87), και 

από (p=.005) τα παιδιά της έκτης τάξης (Μ=2.07, ΤΑ=.87). Τέλος, σχετικά με τις 

δραστηριότητες παιχνιδιού τα παιδιά της Α' Γυμνασίου συμμετέχουν σε σημαντικά 

μικρότερο βαθμό (Μ=2.30, ΤΑ=.75) από (p=.000) τα παιδιά της Δ' Δημοτικού 

(Μ=2.90, ΤΑ=.82) της Ε' (Μ=2.75, ΤΑ=.84) (p=.006) και της ΣΤ' (p=.004) (Μ=2.75, 

ΤΑ=.75). Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά της Β' Γυμνασίου (Μ=2.25, ΤΑ=.95), τα 

οποία ασχολούνται σημαντικά λιγότερο με το παιχνίδι από τα παιδιά Δ' (p=.000), Ε' 

(p=.002), και ΣΤ' (p=.001) Δημοτικού. Ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis 

έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συμμετοχή των παιδιών σε 

δραστηριότητες ηλεκτρονικών μέσων-ΜΜΕ ανάλογα με την τάξη τους (χ
2
=47.552, 

p=.000). Τα παιδιά της Β Γυμνασίου συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

δραστηριότητες ηλεκτρονικών μέσων (Μ=2.69, ΤΑ=1.20), στη συνέχεια τα παιδιά 

της A Γυμνασίου (Μ=2.23, ΤΑ=1.01),  της Ε' Δημοτικού (Μ=2.17, ΤΑ=1.18), της 

ΣΤ' Δημοτικού (Μ=1.93, ΤΑ=.94) και τέλος τα παιδιά της Δ' Δημοτικού (Μ=1.61, 

ΤΑ=1.03).  
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Για να διερευνήσουμε εάν το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των γονέων 

παιδιών επηρεάζει τη συμμετοχή των παιδιών στις τέσσερις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις διακύμανσης κατά έναν παράγοντα 

(Levene's ps>.05). H ANOVA ανέδειξε σημαντική την σχέση ανάμεσα στο 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και στη συχνότητα ενασχόλησης με τον παράγοντα 

''εξωτερικές δραστηριότητες'' (F(2, 393)= 5.301, p=.005) και με ''ηλεκτρονικές 

δραστηριότητες'' (F(2, 397)=3.533, p=.03). Συγκεκριμένα, o έλεγχος Tukey για 

διομαδικές συγκρίσεις έδειξε ότι τα παιδιά κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου εμπλέκονται σε σημαντικά μικρότερο βαθμό σε εξωτερικές δραστηριότητες 

(Μ=1.97, ΤΑ=.66) από (p= .01) τα παιδιά μεσαίου (Μ=2.22, ΤΑ=.62) και από (p= 

.007) τα παιδιά ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (Μ=2.26, ΤΑ=.65). 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες ηλεκτρονικών μέσων, τα παιδιά μεσαίου 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου συμμετέχουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε 

δραστηριότητες ηλεκτρονικών μέσων (Μ=2.20, ΤΑ=1.18) από (p=.03) τα παιδιά 

ανώτερου (Μ=1.87, ΤΑ=.99). Ο μέσος όρος συμμετοχής των παιδιών κατώτερου 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου σε αυτή την ομάδα δραστηριοτήτων ήταν σχεδόν 

ίσος με αυτόν των παιδιών μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (Μ.Ο.=2.19, 

Τ.Α.=1.08). Στις άλλες δύο ομάδες δραστηριοτήτων δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων παιδιών.  

3.1.2. Δραστηριότητες που συνδέονται με την επιθυμία και ευχαρίστηση 

3.1.2.1. Ευχαρίστηση. Στην ερώτηση 7 τα παιδιά ρωτήθηκαν για την 

ευχαρίστηση που τους προσφέρουν οι ίδιες δραστηριότητες με τις δραστηριότητες 

της ερώτησης 5. Έτσι λοιπόν, οι δραστηριότητες που φαίνεται ότι τα παιδιά 

πραγματοποιούν περισσότερο ευχάριστα είναι κι εδώ, η παρέα με φίλους 

(Μ.Ο.=3.73), ακολουθούν η ακρόαση μουσικής (Μ.Ο.=3.22), οι αθλητικές 

δραστηριότητες (Μ.Ο.=3.13), οι περίπατοι και το ποδήλατο (Μ.Ο.=3.12), το παιχνίδι 

στη γειτονιά (Μ.Ο.=3.02). Στη συνέχεια η τηλεόραση (Μ.Ο.=2.92) και το παιχνίδι 

στο σπίτι (Μ.Ο.=2.82), ο κινηματογράφος και το θέατρο (Μ.Ο.=2.58), τα εξωσχολικά 

βιβλία (Μ.Ο.=2.54), οι χειροτεχνίες και η ζωγραφική (Μ.Ο.=2.47), οι συναυλίες και 

αθλητικές εκδηλώσεις (Μ.Ο.=2.35). Ακολουθεί η ενεργητική ενασχόληση με τη 

μουσική (Μ.Ο.=2.25) και η ομιλία στο τηλέφωνο (Μ.Ο.=2.21). Τέλος, με μέσο όρο 

κάτω του 2 εμφανίζεται η ευχαρίστηση από εκθέσεις και μουσεία (Μ.Ο.=1.75), 

Internet café (Μ.Ο.=1.34), και χορό (Μ.Ο.=1.30).  

3.1.2.2. Επιθυμία. Οι ερωτήσεις 8 και 8.1 στόχευαν να σκιαγραφήσουν το πεδίο 

δραστηριοτήτων, τις οποίες τα παιδιά δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν, αν και 

θα το ήθελαν. Από την ερώτηση 8 φάνηκε ότι για τα μισά περίπου παιδιά (ποσοστό 
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48.4%) δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα, την οποία θα ήθελαν να πραγματοποιούν 

στον ελεύθερό τους χρόνο αλλά δεν μπορούν. Από τα υπόλοιπα παιδιά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (23.7%) δήλωσε ως ανεκπλήρωτη επιθυμία του τις αθλητικές 

δραστηριότητες, το 14.8% μορφές μάθησης που δε σχετίζονται άμεσα με το σχολείο, 

όπως ζωγραφική, μουσική, φροντιστήρια ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, διάβασμα βιβλίων και ενασχόληση με ηλεκτρονικά μέσα και το 13.1% 

των παιδιών δήλωσε κοινωνικές δραστηριότητες, που αφορούσαν παιχνίδι, χρόνο με 

αγαπημένους και ταξίδια.  

Με μεγάλη διαφορά ο πιο συχνός λόγος μη πραγματοποίησης των παραπάνω 

δραστηριοτήτων ήταν η έλλειψη αρκετού χρόνου, με ποσοστό εμφάνισης 61.5% 

(ποσοστό που υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παιδιών που απάντησαν θετικά 

στην ερώτηση 8). Ως δεύτερος λόγος εμφανίστηκε η έλλειψη παροχών στην περιοχή 

(25%), στη συνέχεια το ότι οι γονείς δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας (19.2%), η έλλειψη χρημάτων (18.8%) και ως ο λιγότερο συχνός 

λόγος η έλλειψη παρέας (12.5%). 

 Πίνακας 5. 

Ανεκπλήρωτη επιθυμία       f              %     

Καμία     196         48.4 

Αθλητικές δραστηριότητες     96          23.7 

Δραστηριότητες μάθησης που δε  

σχετίζονται άμεσα με το σχολείο 

    60          14.8 

Κοινωνικές δραστηριότητες     53          13.1 

 

Πίνακας 5.1.  Γιατί δεν μπορείς να ασχοληθείς με τη δραστηριότητα αυτή; 

               Δεν έχω                Δεν το επιτρέπουν      Δεν προσφέρεται       Δεν έχω                 Δεν έχω 

                 αρκετά χρήματα            οι γονείς                στην περιοχή μου      αρκετό χρόνο        παρέα 

     f      %                          f      %                  f      %     f      %    f     %          

όχι    169     81.3        168     80.8 156    75.0    80    38.5 182   87.5              

ναι 39     18.8   40     19.2 52    25.0    128    61.5  26   12.5  

σύνολο 208   100.0 208   100.0 208   100.0    208   100.0 208  100.0  

 

 

3.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου 
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3.2.1. Λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου. Αναφορικά με τις λειτουργίες του 

ελεύθερου χρόνου φάνηκε ότι για τα περισσότερα παιδιά ο ελεύθερος χρόνος είναι 

ψυχαγωγικός (Μ.Ο.=3.19). Με μικρή διαφορά εμφανίζεται η αντισταθμιστική 

λειτουργία της ξεκούρασης και χαλάρωσης (Μ.Ο.=2.93), της κοινωνικότητας 

(Μ.Ο.=2.73) και της μάθησης και δημιουργίας (Μ.Ο.=2.53).  

 

Πίνακας 6.  Λειτουργίες ελεύθερου χρόνου 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να διαπιστωθεί εάν οι μεταβλητές της ερώτησης αυτής σχετίζονται μεταξύ 

τους, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r. Ο έλεγχος που 

πραγματοποιήθηκε έδειξε σημαντικές, αλλά όχι ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών. Σημαντικές, ασθενείς, θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν σε όλα 

σχεδόν τα ζεύγη μεταβλητών (rs< .3, ps< .005). Η μόνη μέτρια θετική συσχέτιση 

εντοπίσθηκε μεταξύ των λειτουργιών ''διασκέδαση, ψυχαγωγία'' και ''γνωριμία νέων 

φίλων'' στον ελεύθερο χρόνο (r= .315, p=.000).  

Πίνακας 7. 

Συντελεστής 

Pearson 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 

ΜΑΘΗΣΗ 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ, 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΦΙΛΙΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 

ΜΑΘΗΣΗ 

1 .147
**

 .190
**

 .219
**

 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ, 

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 

.147
**

 1 .255
**

 .293
**

 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

.190
**

 .255
**

 1 .315
**

 

Λειτουργίες ελεύθερου χρόνου 

 
 Μ.Ο.   Τ.Α. 

 Να ψυχαγωγούμαι (n=401)    3.19 1.074 

 Να χαλαρώνω (n=404)   2.93 1.080 

 Να γνωρίζω καινούργιους φίλους 

(n=404) 

  2.73 1.303 

 Να δημιουργώ και να μαθαίνω 

(n=404) 

  2.52  1.221 
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ΦΙΛΙΕΣ .219
**

 .293
**

 .315
**

 1 

 

 Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney (οι τιμές των μεταβλητών δεν 

ακολουθούσαν κανονική κατανομή) που πραγματοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχουν διαφορές στους μέσους όρους συμφωνίας με κάθε μια από τις 4 προτάσεις 

της ερώτησης 9, ανάλογα με το φύλο των μαθητών, έδειξαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο στην περίπτωση της πρότασης για τη ''μάθηση, δημιουργία'' 

(U=15909.5, Z=-3.88, p=.000). Ο μέσος όρος συμφωνίας των κοριτσιών με αυτή την 

πρόταση ήταν σημαντικά μεγαλύτερος (Μ=2.74, ΤΑ=1.18) από αυτόν των αγοριών 

(Μ=2.28, ΤΑ=1.22). Στις υπόλοιπες λειτουργίες δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάλογα με το φύλο.  

Η ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (ANOVA) με ανεξάρτητη 

μεταβλητή το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο των γονέων και εξαρτημένη τους 

μέσους όρους συμφωνίας των παιδιών με τις προτάσεις της ερώτησης 9, έδειξε ότι 

υπάρχει σημαντική επίδραση του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου στη συμφωνία με 

την πρόταση: ''Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να δημιουργώ και να μαθαίνω'' 

(F(2, 400)= 8.029, p=.000), ενώ καμία επίδρασή του δε βρέθηκε στις υπόλοιπες 

προτάσεις. Συγκεκριμένα για τη λειτουργία της μάθησης-δημιουργίας, o έλεγχος 

Tukey για διομαδικές συγκρίσεις έδειξε ότι στα παιδιά ανώτερου κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου αρέσει σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό η μάθηση-δημιουργία 

στον ελεύθερο χρόνο (Μ.Ο.=2.64, Τ.Α.=1.20) από (p= .002) ό, τι στα παιδιά 

κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (Μ=2.01, ΤΑ=1.37). Επίσης, τα παιδιά 

μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου συμφώνησαν (Μ.Ο.=2.63, Τ.Α.=1.13) 

σημαντικά περισσότερο (p= .000) με την πρόταση για μάθηση-δημιουργία από τα 

παιδιά κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (Μ.Ο.=2.01, Τ.Α.=1.37), ενώ 

καμία σημαντική διαφορά δε βρέθηκε ανάμεσα στα παιδιά ανώτερου και μεσαίου 

επιπέδου.  

Η ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (ANOVA) με ανεξάρτητη 

μεταβλητή την τάξη των παιδιών και εξαρτημένη τους μέσους όρους συμφωνίας των 

παιδιών με τις προτάσεις της ερώτησης 9, έδειξε ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

της τάξης και της συμφωνίας με τις προτάσεις: ''Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει 

να δημιουργώ και να μαθαίνω'' (F(4, 399)= 7.067, p=.000), ''Στον ελεύθερό μου χρόνο 

μου αρέσει να χαλαρώνω και να ξεκουράζομαι'' (F(4, 399)= 5.780, p=.000), ''Στον 

ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να διασκεδάζω και να ψυχαγωγούμαι'' (F(4, 396)= 

4.525, p=.001), ενώ καμία επίδρασή του δε βρέθηκε στην κοινωνική λειτουργία του 

ελεύθερου χρόνου. Συγκεκριμένα για τη λειτουργία της μάθησης-δημιουργίας, o 
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έλεγχος Tukey για διομαδικές συγκρίσεις έδειξε ότι στα παιδιά της Α' Γυμνασίου 

αρέσει σε σημαντικά μικρότερο βαθμό η μάθηση-δημιουργία στον ελεύθερο χρόνο 

(Μ.Ο.=2.04, Τ.Α.=1.21) από (p= .000) ό, τι στα παιδιά Δ' Τάξης (Μ=2.84, ΤΑ=1.11), 

στα παιδιά (p= .000) Ε' Τάξης (Μ=2.82, ΤΑ=1.14) και στα παιδιά (p= .013) ΣΤ' 

Τάξης (Μ=2.62, ΤΑ=1.19). Επίσης, στα παιδιά της Β' Γυμνασίου αρέσει σε 

σημαντικά μικρότερο βαθμό η μάθηση-δημιουργία στον ελεύθερο χρόνο (Μ.Ο.=2.25, 

Τ.Α.=1.26) από (p= .017) ό, τι στα παιδιά Δ' Τάξης και (p= .028) Ε' Τάξης. 

Αναφορικά με τη μεταβλητή της χαλάρωσης στον ελεύθερο χρόνο, ο έλεγχος Tukey  

έδειξε ότι στα παιδιά της Δ' Τάξης αρέσει σε σημαντικά μικρότερο βαθμό η 

χαλάρωση στον ελεύθερο χρόνο (Μ.Ο.=2.48, Τ.Α.=1.18) από ό, τι στα παιδιά όλων 

των υπόλοιπων τάξεων. Από (p= .05) ό, τι στα παιδιά Ε' Τάξης (Μ=2.94, ΤΑ=1.03), 

στα παιδιά (p= .02) της ΣΤ' Τάξης (Μ=2.95, ΤΑ=1.10), της (p= .001) Α' Γυμνασίου 

(Μ=3.12, ΤΑ=.93) και της Β' Γυμνασίου (p= .000) (Μ=3.22, ΤΑ=.97). Παρατηρούμε 

λοιπόν, ότι όσο αυξάνονται οι τάξεις αυξάνεται και ο μέσος όρος συμφωνίας με την 

πρόταση για ξεκούραση και χαλάρωση στον ελεύθερο χρόνο. Τέλος, σχετικά με τη 

διασκέδαση και ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο, παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην Δ' Τάξη και τη ΣΤ' Τάξη (p=.007), καθώς και στη 

Δ' Τάξη και τη Β' Γυμνασίου (p=.015). Τα παιδιά της Δ' Τάξης συμφωνούν 

σημαντικά περισσότερο με την πρόταση αυτή (Μ.Ο.=2.90, Τ.Α.=1.20) από ό, τι τα 

παιδιά της ΣΤ' (Μ.Ο.=2.48, Τ.Α.=1.18) και της Β' Γυμνασίου (Μ.Ο.=2.48, 

Τ.Α.=1.18).  

Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στη βαθμίδα και στη συμφωνία των παιδιών με τις προτάσεις ''Στον 

ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να δημιουργώ και να μαθαίνω'' (U=13815.0, Z=-

4.79, p=.000) και ''Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να χαλαρώνω και να 

ξεκουράζομαι'' (U=15597.5, Z=-3.24, p=.001). Τα παιδιά Δημοτικού συμφώνησαν 

περισσότερο με την πρόταση για τη μάθηση-δημιουργία (Mean Rank=223.40) από τα 

παιδιά Γυμνασίου (Mean Rank=167.49). Αντίθετα, τα παιδιά Γυμνασίου συμφωνούν 

περισσότερο με την πρόταση για χαλάρωση στον ελεύθερο χρόνο (Mean 

Rank=225.71) από τα παιδιά Δημοτικού (Mean Rank=188.65). 

3.2.2. Αυτοπροσδιορισμός στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Στην ερώτηση που 

αφορούσε τον αυτοπροσδιορισμό, τα παιδιά συμφώνησαν περισσότερο με τη δήλωση 

ότι στον ελεύθερό τους χρόνο κάνουν πράγματα που τους αρέσουν (Μ.Ο.=3.25), στη 

συνέχεια με το ότι προγραμματίζουν από πριν το τι θα κάνουν στον ελεύθερο χρόνο 

τους (Μ.Ο.=2.60), και ότι αποφασίζουν τα ίδια, μόνα τους, για το τι θα κάνουν στον 

χρόνο αυτό (Μ.Ο.=2.31). Ακολουθούσε η ανάγκη συμβουλών κατά τον ελεύθερο 

χρόνο (Μ.Ο.=1.71), η προτίμηση του σχολείου, έναντι του ελεύθερου χρόνου 
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(Μ.Ο.=1.52) και η πρόταση '''τον ελεύθερό μου χρόνο περνάω καλά, ακόμη κι όταν 

δεν κάνω τίποτα'' (Μ.Ο.=1.52). Οι προτάσεις με τις οποίες οι μαθητές φάνηκε ότι 

διαφωνούν περισσότερο είναι ότι στον ελεύθερό τους χρόνο αποφασίζουν οι γονείς 

τους για το τι θα κάνουν (Μ.Ο.=1.48), και ότι βαριούνται  (Μ.Ο.=1.38). 

Πίνακας 8. Αυτοπροσδιορισμός στον ελεύθερο χρόνο 

Στον ελεύθερό μου χρόνο: Μ.Ο.  Τ.Α. 

 Κάνω αυτό που μου αρέσει 

(n=407) 

 3.25 1.002 

Προγραμματίζω από πριν τι 

θα κάνω(n=406) 

2.60 1.225 

Αποφασίζω μόνος μου τι θα 

κάνω (n=403) 

2.31 1.374 

Χρειάζομαι κάποιον να με 

συμβουλεύει (n=403) 

1.71 1.287 

Προτιμώ να πηγαίνω σχολείο 

(n=404) 

1.52 1.503 

Περνάω καλά ακόμη κι όταν 

δεν κάνω τίποτα (n=402) 

1.52 1.395 

Αποφασίζουν οι γονείς μου 

(n=404) 

1.48 1.300 

Βαριέμαι (n=405)  1.38 1.228 

 

Σχετικά με την τάξη, η πιθανότητα του ελέγχου Levene ήταν σημαντική (p<.05) 

για τις προτάσεις ''Στον ελεύθερό μου χρόνο κάνω αυτό που μου αρέσει'', ''Προτιμώ 

να πηγαίνω σχολείο παρά να έχω ελεύθερο χρόνο'', ''Στον ελεύθερό μου χρόνο 

προγραμματίζω από πριν τι θα κάνω'' και ''Στον ελεύθερό μου χρόνο αποφασίζουν οι 

γονείς μου για εμένα''. Οι διακυμάνσεις των τιμών σε αυτές τις προτάσεις, λοιπόν, δεν 

παρουσιάζουν ομοιογένεια, κι έτσι για αυτές τις προτάσεις εφαρμόστηκε μη 

παραμετρικός έλεγχος. Ο έλεγχος χ
2 

των Kruskal-Wallis έδειξε ότι υπήρχε σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μαθητών διαφορετικών τάξεων ως προς τη συμφωνία τους με 

την πρόταση ''Κάνω αυτό που μου αρέσει'' (χ
2

(4,407)=10.63, p=.03), ''Προτιμώ το 

σχολείο'' (χ
2

(4,404)=26.79, p=.000), και ''Αποφασίζουν οι γονείς μου για εμένα'' 

(χ
2

(4,404)=33.55, p=.000). Έτσι, αναφορικά με την πρόταση ''Κάνω αυτό που μου 

αρέσει'' η συμφωνία των μαθητών αυξανόταν όσο αυξανόταν και οι τάξεις (Mean 
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RankΔ' Δημ.=173.79, Mean Rank Ε' Δημ.=200.29, Mean RankΣΤ' Δημ.=210.27,  Mean 

RankΑ' Γυμ.=210.37,  Mean RankΒ' Γυμ.=226.84). Στο ίδιο πλαίσιο, η συμφωνία με την 

πρόταση ''Αποφασίζουν οι γονείς μου'' μειωνόταν σε γενικές γραμμές όσο η τάξη 

ανέβαινε (Mean RankΔ' Δημ.=245.26, Mean RankΣΤ' Δημ.=222.52, Mean Rank Ε' 

Δημ.=209.89, Mean RankΑ' Γυμ.=170.35,  Mean RankΒ' Γυμ.=155.95). Τέλος, η προτίμηση 

του σχολείου έναντι του ελεύθερου χρόνου φάνηκε ότι μειώνεται με τα χρόνια (Mean 

Rank Ε' Δημ.=238.71, Mean RankΔ' Δημ.=232.13, Mean RankΣΤ' Δημ.=193.65,  Mean 

RankΑ' Γυμ.=186.41,  Mean RankΒ' Γυμ.=158.99). Για τις υπόλοιπες προτάσεις της 

ερώτησης 11, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα με 

ανεξάρτητη μεταβλητή την τάξη (5 επίπεδα) και εξαρτημένες μεταβλητές τους 

μέσους όρους συμφωνίας των μαθητών με τις προτάσεις. Η ανάλυση ANOVA δεν 

έδειξε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στους Μ.Ο. συμφωνίας των μαθητών 

διαφορετικών τάξεων με αυτές τις προτάσεις.  

Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε σημαντική σχέση της 

βαθμίδας και της συμφωνίας των παιδιών με τις προτάσεις ''Στον ελεύθερό μου χρόνο 

κάνω αυτό που μου αρέσει'' (U=17209.5, Z=-2.086, p=.037), ''Προτιμώ να πηγαίνω 

σχολείο παρά να έχω ελεύθερο χρόνο'' (U=14670.0, Z=-4.046, p=.000),''Στον 

ελεύθερό μου χρόνο αποφασίζω μόνος μου τι θα κάνω'' (U=16519.0, Z=-2.269, 

p=.023) και ''Στον ελεύθερό μου χρόνο αποφασίζουν οι γονείς μου για εμένα'' 

(U=13214.5, Z=-5.379, p=.000). Τα παιδιά Δημοτικού συμφώνησαν σημαντικά 

περισσότερο με τις προτάσεις για την προτίμηση του σχολείου έναντι του ελεύθερου 

χρόνου (Mean Rank=220.02) από τα παιδιά Γυμνασίου (Mean Rank=173.15), καθώς 

και για τον καθορισμό του ελεύθερου χρόνου τους από τους γονείς τους (Mean 

RankΔημοτικού=226.06 και Mean RankΓυμνασίου=163.44). Από την άλλη, τα παιδιά 

Γυμνασίου συμφώνησαν σημαντικά περισσότερο με τις προτάσεις που δηλώνουν 

αυτονομία, δηλαδή ότι κάνουν αυτό που τους αρέσει στον ελεύθερο χρόνο τους 

(Mean RankΔημοτικού=195.49 και Mean RankΓυμνασίου=218.28) και ότι αποφασίζουν 

μόνα τους τι θα κάνουν (Mean RankΔημοτικού=192.05 και Mean RankΓυμνασίου=218.60). 

 

3.3. Σχέση ελεύθερου χρόνου με το σχολείο 

3.3.1. Σημασία των δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο. Στην ερώτηση 10 τα 

παιδιά κλήθηκαν να δηλώσουν τη συμφωνία τους με μια από τις προτάσεις: 1. ''οι 

δραστηριότητες που κάνω τώρα, μου είναι χρήσιμες και θα με βοηθήσουν στο 

μέλλον'', και 2. ''οι δραστηριότητες που κάνω με ευχαριστούν τώρα και αργότερα θα 

δούμε''. Η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών απάντησε ότι οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούν τώρα θα τους παρέχουν βοήθεια στο μέλλον τους (76.3%), ενώ μόνο 
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το 23.7% συμφώνησε περισσότερο με το ότι οι δραστηριότητές του το ευχαριστούν 

και δε σκέφτονται το μέλλον.  

Καμία επίδραση δε βρέθηκε εδώ αναφορικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

φύλου, βαθμίδας, τάξης και κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου. 

Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι υπάρχουν διαφορές στους 

μέσους όρους συμφωνίας των παιδιών με την πρόταση ότι στον ελεύθερό τους χρόνο 

τους αρέσει να δημιουργούν και να μαθαίνουν (ερώτηση 9), ανάλογα με την 

προτίμησή τους σε μια από τις 2 προτάσεις της ερώτησης 10 (U=10454.0, Z=-3.12, 

p=.002). Έτσι, τα παιδιά τα οποία δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες που κάνουν τώρα 

θα τους βοηθήσουν στο μέλλον, συμφωνούσαν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό με 

την πρόταση ότι τους αρέσει η μάθηση και δημιουργία στον ελεύθερο χρόνο τους 

(Mean Rank=201.08), από ό, τι τα παιδιά τα οποία δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες 

που κάνουν τους ευχαριστούν τώρα (Mean Rank=160.88).  

Στην ερώτηση 6 τα παιδιά ρωτήθηκαν για το αν κάνουν κάποια δραστηριότητα 

στον ελεύθερο χρόνο τους, η οποία είναι σχετική με το σχολείο. Ένα ποσοστό 38.5% 

των μαθητών απάντησε αρνητικά σ' αυτή την ερώτηση. Οι περισσότεροι μαθητές που 

έδωσαν απάντηση στην ερώτηση (39.5%), αναφέρθηκαν σε δραστηριότητες που 

έχουν να κάνουν με μορφές μάθησης, οι οποίες δε σχετίζονται άμεσα με το σχολείο 

(εξωσχολικό διάβασμα, φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή Η/Υ, ζωγραφική, 

χειροτεχνίες, μουσική, θέατρο). Με μεγάλη διαφορά στο ποσοστό εμφάνισης 

ακολούθησαν οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με διάβασμα για το σχολείο 

(διάβασμα των μαθημάτων του σχολείου, επαναλήψεις, φροντιστήριο ιδιαίτερα 

μαθήματα για το σχολείο) (9.2%) και οι αθλητικές δραστηριότητες (8.4%). Με 

μικρότερο ποσοστό εμφανίστηκαν οι κοινωνικές δραστηριότητες όπως το παιχνίδι 

και ο χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα ή κατοικίδια ζώα (4.5%).  

              Πίνακας 9.  

Δραστηριότητα σχετική με το σχολείο:    f          % 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με 

εξωσχολική μάθηση 

   159       39.5 

Καμία    155       38.5 

Διάβασμα για το σχολείο    37         9.2 

Αθλητικές δραστηριότητες    34         8.4 

Παιχνίδι, χρόνος με αγαπημένους    18         4.5 
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3.3.2. Αυτοαξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Στην ερώτηση 12 τα παιδιά 

αξιολόγησαν τους εαυτούς τους αναφορικά με τις σχολικές τους επιδόσεις. Το 52.8% 

των μαθητών απάντησε ότι ανήκει στους καλούς μαθητές της τάξης, ενώ το 47.3% 

απάντησε ότι ανήκει στους λιγότερο καλούς μαθητές της τάξης.  

Ο έλεγχος χ
2
 έδειξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου των γονέων των μαθητών και της αυτό-αξιολόγησης των μαθητών 

(χ
2
=30.09, df=2, p=.000). Το 72.6% των παιδιών με γονείς ανώτερου επιπέδου 

δήλωσαν ότι αξιολογούν τον εαυτό τους ως καλό μαθητή, το 49.1% των παιδιών με 

γονείς μεσαίου και μόνο το 32.9% των παιδιών με γονείς χαμηλού κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου.  

Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για την επίδοση και τους 

παράγοντες που προέκυψαν από τη συχνότητα άσκησης των ''κλασικών'' 

δραστηριοτήτων της ερώτησης 5, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

στους μέσους όρους ενασχόλησης των παιδιών με τους παράγοντες αυτούς, με βάση 

την επίδοσή τους. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν στην περίπτωση των 

εξωτερικών δραστηριοτήτων (U=14720.0, Z=-3.532, p=.000), των πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (U=15347.5, Z=-3.415, p=.001) και των 

δραστηριοτήτων παιχνιδιού (U=16026.5, Z=-2.733, p=.006). Οριακά σημαντική 

διαφορά προέκυψε στην περίπτωση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών μέσων και 

ΜΜΕ (U=16810.0, Z=-1.998, p=.046). Έτσι, όσοι αυτό-αξιολογήθηκαν ως καλοί 

μαθητές φάνηκε ότι ασχολούνται σημαντικά περισσότερο με εξωτερικές 

δραστηριότητες (Mean Rankκαλών=212.34, έναντι Mean Rankλιγότερο καλών=172.38), με 

αισθητικές (Mean Rankκαλών=214.86, έναντι Mean Rankλιγότερο καλών=175.96) και με 

δραστηριότητες παιχνιδιού (Mean Rankκαλών=210.70, έναντι Mean Rankλιγότερο 

καλών=179.63). Αυτοί που αξιολόγησαν τους εαυτούς τους ως λιγότερο καλούς 

μαθητές φάνηκε ότι ασχολούνται οριακά σημαντικά περισσότερο με τα ηλεκτρονικά 

μέσα (Mean Rank=208.14) από αυτούς που αυτό-αξιολογήθηκαν ως καλοί μαθητές 

(Mean Rank=185.32). 

Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για την επίδοση και τις λειτουργίες 

που επιτελεί ο ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους συμφωνίας των παιδιών με την επιτέλεση 

κάποιων βασικών λειτουργιών του ελεύθερου χρόνου, με βάση την αυτό-αξιολογησή 

τους. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά που αυτό-αξιολογήθηκαν ως καλοί μαθητές 

υπέδειξαν μια μεγαλύτερη συμφωνία με το κατά πόσο τους αρέσει στον ελεύθερο 

χρόνο τους η μάθηση-δημιουργία, η χαλάρωση-ξεκούραση, η ψυχαγωγία-διασκέδαση 

και οι γνωριμίες καινούριων φίλων. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν 

στην περίπτωση της μάθησης-δημιουργίας (U=14136.0, Z=-4.974, p=.000), της 
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χαλάρωσης-ξεκούρασης (U=17340.0, Z=-2.119, p=.034) και της ψυχαγωγίας-

διασκέδασης (U=16503.0, Z=-2.766, p=.006).  

Για να διερευνήσουμε εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην αυτό-αξιολόγηση των 

μαθητών και στη συμφωνία τους με μια από τις προτάσεις για τη σημασία των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν (ερώτηση 10) πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ
2
. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της επίδοσης και της 

σημασίας των δραστηριοτήτων για τα παιδιά (χ
2
=8.20, df=1, p=.004), με το 82.7% 

των καλών μαθητών να δηλώνει ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί τώρα είναι 

χρήσιμες και θα προσφέρουν βοήθεια στο μέλλον, και το 70.2% των λιγότερο καλών 

μαθητών να συμφωνούν με αυτή την πρόταση.  

Ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, έδειξε ότι υπάρχει σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση των παιδιών και στον βαθμό αυτοπροσδιορισμού 

τους σ' αυτόν. Ο έλεγχος έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις προτάσεις 

''Στον ελεύθερό μου χρόνο βαριέμαι'' (U=17513.0, Z=-2.013, p=.044), ''Στον 

ελεύθερο μου χρόνο προγραμματίζω από πριν τι θα κάνω'' (U=16762.0, Z=-2.758, 

p=.006) και ''Στον ελεύθερό μου χρόνο αποφασίζω μόνος μου τι θα κάνω'' 

(U=16711.5, Z=-2.540, p=.011). Τα παιδιά που αυτό-αξιολογήθηκαν ως καλοί 

μαθητές συμφώνησαν σημαντικά περισσότερο με το ότι προγραμματίζουν το τι θα 

κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους (Mean Rank=214.56) από τα παιδιά που αυτό-

αξιολογηθηκαν ως λιγότερο καλοί μαθητές (Mean Rank=183.66), καθώς και με το ότι 

αποφασίζουν μόνα τους για το τι θα κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους (Mean 

Rankκαλών=211.92 και Mean Rankλιγότερο καλών=183.35). Τα παιδιά που αυτό-

αξιολογήθηκαν ως λιγότερο καλοί μαθητές συμφώνησαν σημαντικά περισσότερο με 

την πρόταση ότι βαριούνται στον ελεύθερο χρόνο τους (Mean Rank=211.35), από ό, 

τι τα παιδιά που αυτό-αξιολογήθηκαν ως καλοί μαθητές (Mean Rank=188.90).  

Τέλος, σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της επίδοσης των παιδιών και της 

δεξιότητας μελέτης κι εξάσκησης που προωθεί η ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που 

δήλωσαν τα παιδιά στην ερώτηση 4 (χ
2
=14.374, df=1, p=.000). Έτσι, βρέθηκε ότι από 

τους καλούς μαθητές το 60.5% δήλωσε ότι μελετά για το ενδιαφέρον που ονόμασε 

στην ερώτηση 4, ενώ από τους λιγότερο καλούς μαθητές το 41.4% συμφώνησε με την 

πρόταση αυτή.  

3.4. Ενδιαφέροντα και άτυπη μάθηση 

Στην 4η ερώτηση ζητήσαμε από τα παιδιά να αναφερθούν σε ένα ενδιαφέρον 

τους, το οποίο πραγματοποιούν στον εξωσχολικό τους χρόνο. Η πλειονότητα των 

παιδιών έδωσε ως απάντηση μια αθλητική δραστηριότητα (66.3%). Η ομάδα 

δραστηριοτήτων που εμφανίστηκε δεύτερη σε συχνότητα, με ποσοστό 17.9%, ήταν οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με μάθηση, αλλά όχι με μάθηση που αφορά σε 



65 
 

σχολικά περιεχόμενα. Έτσι, σ' αυτή την κατηγορία δραστηριοτήτων ανήκουν 

δραστηριότητες καλλιτεχνικές (ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές, μουσική, 

θέατρο), δραστηριότητες που αφορούν τα σύγχρονα μέσα, όπως ενασχόληση με τον 

Η/Υ και αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καθώς και διάβασμα εξωσχολικών 

βιβλίων ή γράψιμο εκθέσεων και ιστοριών. Στη συνέχεια, με ποσοστό 10.6%, 

εμφανίστηκε μια ομάδα δραστηριοτήτων με δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με 

τη μάθηση περιεχομένων περισσότερο σχετικών με το σχολείο, όπως τα ιδιαίτερα 

μαθήματα και τα φροντιστήρια, οι ξένες γλώσσες και το διάβασμα των μαθημάτων 

για το σχολείο. Τέλος, με το μικρότερο ποσοστό εμφανίστηκαν δραστηριότητες 

κοινωνικές, όπως το παιχνίδι με φίλους και επιτραπέζια παιχνίδια, ο χρόνος με 

αγαπημένα πρόσωπα και κατοικίδια (5.2%).  

Ο μέσος όρος της συχνότητας άσκησης των δραστηριοτήτων που ανέφεραν τα 

παιδιά συνολικά ήταν 2.24, ανάμεσα δηλαδή στην πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας 2-3 φορές την εβδομάδα και καθημερινά. Ο γενικός μέσος όρος για 

τη διάρκεια ενασχόλησης με τις δραστηριότητες αυτές ήταν 2.30, δηλαδή ανάμεσα 

στην ενασχόληση με αυτή τη δραστηριότητα περίπου για έναν χρόνο και πάνω από 

έναν χρόνο. Οι αθλητικές δραστηριότητες εμφάνισαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο και 

στη συχνότητα (Μ.Ο.=2.29) και στη διάρκεια άσκησης (Μ.Ο.=2.37), σε σχέση με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες δραστηριοτήτων. Οι μέσοι όροι συχνότητας και διάρκειας 

άσκησης κάθε ομάδας δραστηριοτήτων εμφανίζονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 10. 

Μία δραστηριότητα 

ενδιαφέρουσα ερώτηση            4 

4κατηγορίες 
   f          %   

Συχνότητα 

άσκησής της 

(n=406) 

Μ.Ο.  Τ.Α.  

Διάρκεια 

άσκησής της 

(n=398) 

Μ.Ο.  Τ.Α.  

Αθλητικές δραστηριότητες 270      66.3 2.29    .716 2.37     .953 

Δραστηριότητες μάθησης που δε 

σχετίζονται με το σχολείο 
 73       17.9 2.25    .910 2.14   1.120 

Δραστηριότητες μάθησης που 

σχετίζονται με το σχολείο 
 43       10.6 2.00    .632 2.17      .961 

Παιχνίδι, χρόνος με 

αγαπημένους 
 21        5.2 2.05   1.024 2.21    1.228 

 

3.4.1. Λόγοι πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων. Στην ερώτηση 4.3 το 

μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών δήλωσε ότι η προσωπική επιθυμία το οδήγησε να 
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ασχοληθεί με τη δραστηριότητα της ερώτησης 4 (37.1%), ενώ με μια μικρή διαφορά 

στο ποσοστό τα παιδιά ανέφεραν ότι οι φίλοι τους ήταν η αφορμή για την 

ενασχόληση (29.0%). Το 15.5% ανέφερε ότι η ενασχόληση με αυτή τη 

δραστηριότητα προέκυψε μετά από κάτι που είδε στην τηλεόραση, το 14.3% μετά 

από προτροπή από τα αδέρφια, το 13.3% μετά από προτροπή από τον πατέρα, το 

11.8% από τη μητέρα και το 8.4% από τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του ή τον 

καθηγητή/καθηγήτριά του.  

 

Πίνακας 11. Προτροπή για την ενασχόληση με αυτήν τη δραστηριότητα 

 

Με ποια αφορμή ασχολήθηκες μ’ αυτή 

τη δραστηριότητα;  

     f              %  

Προσωπική επιθυμία     151             37.1  

Φίλοι      118             29.0  

Τηλεόραση         63            15.5  

Αδέρφια         58            14.3  

Πατέρας         54            13.3  

Μητέρα           49            11.8  

Δάσκαλοι         34              8.4  

                                                                                                                                                                                             

 

Σ' αυτή την ερώτηση, με τη βοήθεια του ελέγχου χ
2
, παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου και της τηλεόρασης ως αφορμής για την 

ενασχόληση με τη δραστηριότητα της ερώτησης 4 (χ
2
=6.795, df=1, p= .009), καθώς 

και του φύλου και της προσωπικής επιθυμίας ως αφορμής (χ
2
=6.161, df=1, p= .013). 

Συγκεκριμένα, το 20.3% των αγοριών απάντησαν ότι πραγματοποιούν τη 

δραστηριότητα της ερώτησης 4 με αφορμή την τηλεόραση, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό των κοριτσιών ήταν σημαντικά μικρότερο (11.0% των κοριτσιών). Όσον 

αφορά στην προσωπική επιθυμία ως αφορμή, το 42.9% των κοριτσιών απάντησαν 

θετικά, και το 31.0% των αγοριών. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε το εάν υπήρχαν διαφορές στις αφορμές με βάση τις 

οποίες τα παιδιά παρακινήθηκαν για την ενασχόλησή τους με τη δραστηριότητα της 

ερώτησης 4, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκε η δραστηριότητα που 

ονόμασε κάθε παιδί. Ο έλεγχος χ
2 

έδειξε σημαντική εξάρτηση μόνο στην περίπτωση 
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της αφορμής της μητέρας ως λόγου ενασχόλησης με τη δραστηριότητα και της 

κατηγορίας δραστηριότητας (χ
2
=15.639, df=3 p=.001). Στις δραστηριότητες που 

είχαν να κάνουν με το διάβασμα σχετικό με το σχολείο το ποσοστό των παιδιών που 

απάντησαν ότι η μητέρα τους τα παρακίνησε να ασχοληθούν με τη δραστηριότητα 

ήταν μεγαλύτερο (30.2%) από το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες τρεις κατηγορίες 

δραστηριοτήτων. Στις αθλητικές δραστηριότητες και τις κοινωνικές δραστηριότητες 

το ποσοστό ήταν ίσο με 10.0% και στις δραστηριότητες μάθησης που δεν είναι 

σχετική με τα περιεχόμενα του σχολείου ήταν 8.3%.   

Στην ερώτηση 4.4 ως συχνότερος λόγος ασχολίας με τη δραστηριότητα της 

ερώτησης 4 εμφανίστηκε η προσωπική ευχαρίστηση (Μ.Ο.=3.39), και ως δεύτερος η 

μάθηση για τον ίδιο τον εαυτό (Μ.Ο.=2.47). Στη συνέχεια εμφανίστηκε το κίνητρο 

επίτευξης (Μ.Ο.=2.37) και το κίνητρο της κοινωνικής σύνδεσης (Μ.Ο.=2.26). Μέση 

συμφωνία βρέθηκε σχετικά με το ότι σπουδαίο λόγο για την ενασχόληση αποτελεί η 

ξεκούραση (Μ.Ο.=2.09), ενώ οι μικρότεροι βαθμοί συμφωνίας παρατηρήθηκαν με τις 

προτάσεις ότι τα παιδιά κάνουν αυτή τη δραστηριότητα γιατί θέλουν να κάνουν καλή 

εντύπωση στους άλλους (Μ.Ο.=1.02) και γιατί κάνουν χάρη στους γονείς τους 

(Μ.Ο.=.79).  

Πίνακας 12.  Λόγος ασχολίας με τη δραστηριότητα 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Με ευχαριστεί (n=405) 3.39 1.167 

Μαθαίνω πράγματα (n=402) 2.47 1.571 

 Την κάνω καλά (n=406) 2.37 1.510 

Βρίσκομαι με άλλα παιδιά 

(n=405) 

2.26 1.578 

Με ξεκουράζει (n=402) 2.09 1.607 

Θέλω να κάνω καλή εντύπωση 

στους άλλους (n=405) 

1.02 1.441 

Χάρη στους γονείς (n=406) 0.79 1.336 

 

Σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ του φύλου και των μέσων όρων 

συμφωνίας με τις προτάσεις της ερώτησης 4.4. Ο έλεγχος U των Mann-Whitney 

έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην περίπτωση της ευχαρίστησης ως λόγου 

ενασχόλησης με τη δραστηριότητα (Ασχολούμαι με αυτή τη δραστηριότητα γιατί με 

ευχαριστεί και περνάω καλά) (U=18.548.0, Z=-2.02, p<.05), της ικανότητας 
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(Ασχολούμαι με αυτή τη δραστηριότητα γιατί μπορώ να την κάνω καλά) (U=18336.5, 

Z=-1.95, p<.05), και της επιθυμίας για πρόκληση καλής εντύπωσης στους άλλους 

(Ασχολούμαι με αυτή τη δραστηριότητα γιατί θέλω να κάνω καλή εντύπωση στους 

άλλους) (U=16392.0, Z=-3.87, p<.001). Τα κορίτσια συμφώνησαν σημαντικά 

περισσότερο με την πρόταση για την προσωπική ευχαρίστηση ως λόγο ενασχόλησης 

(Mean Rank=212.09) από ό, τι τα αγόρια (Mean Rank=193.11). Τα αγόρια, από την 

άλλη, συμφώνησαν σημαντικά περισσότερο με την πρόταση για την ικανότητα ως 

λόγο ενασχόλησης (Mean Rank=214.97) από ό, τι τα κορίτσια (Mean Rank=192.90), 

καθώς και με την πρόταση για την καλή εντύπωση στους άλλους (Mean 

Rankαγοριών=224.01 και Mean Rankκοριτσιών=183.69).  

Αναφορικά με την τάξη τώρα, ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruscal-Wallis για τις 

προτάσεις ''Γιατί κάνω χάρη στους γονείς μου'' και ''Γιατί μαθαίνω κάτι για εμένα'' 

έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους συμφωνίας των παιδιών 

ανάλογα με την τάξη τους, μόνο στην περίπτωση της πρότασης για τη μάθηση 

(χ
2

(4,402)=13.84, p<.05). Τα παιδιά της Ε' Δημοτικού συμφώνησαν σε μεγαλύτερο 

βαθμό με την πρόταση αυτή (Mean Rank=230.33) και λιγότερο συμφώνησαν τα 

παιδιά της Α' Γυμνασίου (Mean Rank=169.73). Για τις υπόλοιπες προτάσεις της 

ερώτησης πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα, με 

ανεξάρτητη μεταβλητή την τάξη (5 επίπεδα) και εξαρτημένη τους μέσους όρους 

συμφωνίας των παιδιών με κάθε πρόταση. Ο έλεγχος ANOVA έδειξε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στη συμφωνία των παιδιών με τις προτάσεις ανάλογα με την 

τάξη τους στην περίπτωση της πρότασης ''Γιατί με ξεκουράζει και χαλαρώνω'' 

(F(4,397)=3.84, p<.005) και ''Γιατί μπορώ να βρίσκομαι με άλλα παιδιά'' (F(4,400)=4.03, 

p<.005). Συγκεκριμένα, για την πρόταση της ξεκούρασης-χαλάρωσης, o έλεγχος 

Tukey για διομαδικές συγκρίσεις έδειξε ότι τα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού (Μ=2.40, 

ΤΑ=1.52) συμφωνούν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση ότι λόγος για 

την ενασχόλησή τους με τη δραστηριότητα αποτελεί η ξεκούραση που τους 

προσφέρει από (p= .006) ό, τι τα παιδιά Δ' Τάξης (Μ=1.58, ΤΑ=1.61). Το ίδιο 

συμβαίνει και με τα παιδιά της Β' Γυμνασίου (Μ=2.40, ΤΑ=1.57), τα οποία 

συμφωνούν σημαντικά περισσότερο από τα παιδιά της Δ' Δημοτικού (p= .013). Για 

την πρόταση της παρέας με άλλα παιδιά, o έλεγχος Tukey έδειξε ότι τα παιδιά της Ε' 

Δημοτικού (Μ=2.36, ΤΑ=1.53) συμφωνούν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό με την 

πρόταση αυτή από (p= .043) ό, τι τα παιδιά της Δ' Τάξης (Μ=1.67, ΤΑ=1.62). Το ίδιο 

συμβαίνει και με τα παιδιά της ΣΤ' Δημοτικού (Μ=2.47, ΤΑ=1.44) (p= .006), και της 

Β' Γυμνασίου (Μ=2.53, ΤΑ=1.53) (p= .006) σε σχέση με τα παιδιά της Δ' Τάξης. 

Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε σημαντική διαφορά στους μέσους όρους με 

βάση τη βαθμίδα μόνο στην πρόταση που αφορούσε τους γονείς ως λόγο ασχολίας με 

τη δραστηριότητα (U=17437.5, Z=-2.008, p=.045). Εδώ τα παιδιά Δημοτικού 
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συμφώνησαν περισσότερο (Mean Rank=210.85) από τα παιδιά του Γυμνασίου (Mean 

Rank=191.22).  

Η ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα που πραγματοποιήθηκε για τις 

προτάσεις της ερώτησης 4.4, με ανεξάρτητη μεταβλητή την κατηγορία της 

ενδιαφέρουσας για τα παιδιά δραστηριότητας (4 επίπεδα) και εξαρτημένη τους 

μέσους όρους συμφωνίας των παιδιών με κάθε πρόταση, έδειξε επίδραση της 

κατηγορίας δραστηριοτήτων στις προτάσεις ''Ασχολούμαι με αυτή τη δραστηριότητα 

γιατί μπορώ να την κάνω καλά'' (F(3,399)=4.152, p=.006) και ''Ασχολούμαι με αυτή τη 

δραστηριότητα γιατί με ξεκουράζει και χαλαρώνω'' (F(3,395)=9.809, p=.000). 

Συγκεκριμένα, το κίνητρο της αποτελεσματικότητας/ικανότητας εμφανίζεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις κοινωνικές δραστηριότητες (Μ.Ο.=2.95, Τ.Α.=1.39) και τις 

αθλητικές (Μ.Ο.=2.48, Τ.Α.=1.44), παρά σε μαθησιακές δραστηριότητες που δεν 

έχουν να κάνουν με τη σχολική μάθηση (Μ.Ο.=2.18, Τ.Α.=1.58) και σε 

δραστηριότητες σχετικές με το σχολείο (Μ.Ο.=1.79, Τ.Α.=1.62). Η ικανότητα ως 

λόγος ενασχόλησης με δραστηριότητες, εμφανίστηκε σε σημαντικά μικρότερο βαθμό 

στα παιδιά που αναφέρονταν σε δραστηριότητες σχολικού προσανατολισμού, από ό, 

τι στα παιδιά που αναφέρονταν σε δραστηριότητες κοινωνικές (p=.018) και αθλητικές 

(p=.025). Η ξεκούραση και χαλάρωση μέσω της δραστηριότητας ως λόγος 

ενασχόλησης, αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στις μαθησιακές δραστηριότητες 

εξωσχολικού περιεχομένου (Μ.Ο.=2.50, Τ.Α.=1.57) και στις κοινωνικές 

δραστηριότητες (Μ.Ο.=2.48, Τ.Α.=1.63). Ο μέσος όρος συμφωνίας των παιδιών που 

ανέφεραν αθλητική δραστηριότητα στην ερώτηση 4, με την πρόταση για το κίνητρο 

της ξεκούρασης ήταν Μ.Ο.=2.12 με Τ.Α.=1.55, ενώ στις δραστηριότητες σχολικού 

προσανατολισμού ο μέσος όρος ήταν ο μικρότερος (Μ.Ο.=.95, Τ.Α.=1.44). Η 

ξεκούραση/χαλάρωση ως λόγος ενασχόλησης με δραστηριότητες, εμφανίστηκε σε 

σημαντικά μικρότερο βαθμό στα παιδιά που αναφέρονταν σε δραστηριότητες 

σχολικού προσανατολισμού, από ό, τι στα παιδιά που αναφέρονταν σε μαθησιακές 

δραστηριότητες εξωσχολικών περιεχομένων (p=.000), κοινωνικές (p=.001) και 

αθλητικές (p=.000).  

Επιπλέον, ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis έδειξε σημαντική τη 

σχέση μεταξύ του τύπου δραστηριότητας στον βαθμό συμφωνίας με τις προτάσεις 

''Ασχολούμαι μ' αυτή τη δραστηριότητα γιατί κάνω χάρη στους γονείς μου'' 

(χ
2

(3,403)=14.329, p=.002), ''Ασχολούμαι μ' αυτή τη δραστηριότητα γιατί με ευχαριστεί 

και περνάω καλά'' (χ
2

(3,402)=33.890, p=.000) και ''Ασχολούμαι μ' αυτή τη 

δραστηριότητα γιατί μπορώ να βρίσκομαι με άλλα παιδιά'' (χ
2

(3,403)=20.837, p=.000). 

Η χάρη στους γονείς ως λόγος ενασχόλησης με τη δραστηριότητα αναφέρθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις κοινωνικές δραστηριότητες (Mean Rank=255.86) και τις 

δραστηριότητες σχολικού τύπου (Mean Rank=228.22), και σε μικρότερο βαθμό σε 
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αθλητικές δραστηριότητες (Mean Rank=199.58) και σε δραστηριότητες εξωσχολικής 

μάθησης (Mean Rank=179.60). Η προσωπική ευχαρίστηση ως λόγος ενασχόλησης με 

τη δραστηριότητα αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στις αθλητικές δραστηριότητες 

(Mean Rank=215.86), τις κοινωνικές δραστηριότητες (Mean Rank=196.45), και σε 

μικρότερο βαθμό σε δραστηριότητες εξωσχολικής μάθησης (Mean Rank=194.41) και 

σε δραστηριότητες σχολικού τύπου (Mean Rank=127.00). Τέλος, η συνεύρεση με 

άλλα παιδιά ως λόγος ενασχόλησης με τη δραστηριότητα αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο 

βαθμό στις κοινωνικές δραστηριότητες (Mean Rank=228.69) και τις αθλητικές 

δραστηριότητες (Mean Rank=216.78), και σε μικρότερο βαθμό σε δραστηριότητες 

σχολικού τύπου (Mean Rank=162.01) και σε δραστηριότητες εξωσχολικής μάθησης 

(Mean Rank=160.71). Αναφορικά με το κίνητρο της μάθησης και της πρόκλησης 

καλής εντύπωσης σε άλλους δε βρέθηκε καμία επίδραση του τύπου της 

δραστηριότητας.  

3.4.2. Δεξιότητες που προωθούνται μέσω των δραστηριοτήτων. Αναφορικά με τις 

δεξιότητες που αναπτύσσονται με την άσκηση των δραστηριοτήτων που ονόμασαν τα 

παιδιά ως ενδιαφέρουσες, στην ερώτηση 4.5 ρωτήσαμε τι κάνουν τα παιδιά για να 

μάθουν περισσότερα για τις εν λόγω δραστηριότητες. Περισσότερο συχνά 

εμφανίσθηκε η συνεργασία με κάποιον, το ότι ρωτούν δηλαδή κάποιον που ξέρει 

(Μ.Ο.=2.15). Στη συνέχεια εμφανίσθηκε η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δηλαδή τα 

παιδιά βλέπουν σχετικά video (Μ.Ο.=1.91), ψάχνουν στο Internet (Μ.Ο.=1.90), και 

βλέπουν σχετικές εκπομπές στην τηλεόραση (Μ.Ο.=1.83). Τέλος, διαβάζουν σχετικά 

βιβλία (Μ.Ο.=1.59) ή παρακολουθούν σχετικές εκδηλώσεις (Μ.Ο.=1.17). 

Πίνακας 13.  Τι κάνεις για να μάθεις περισσότερα πράγματα γι’ αυτήν τη 

δραστηριότητα? 

 M.O. T.A. 

Ρωτάω κάποιον που ξέρει 

(n=407) 

2,15 1,347 

Βλέπω video (n=407) 1,91 1,462 

Ψάχνω στο Internet (n=407) 1,90 1,567 

Βλέπω σχετικές εκπομπές 

στην τηλεόραση (n=405) 

1,83 1,532 

Διαβάζω (n=406) 1,59 1,451 

Παρακολουθώ σχετικές 

εκδηλώσεις (n=407) 

1,17 1,423 
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Ο μη παραμετρικός έλεγχος U των Mann-Whitney που πραγματοποιήθηκε για 

να δούμε εάν υπάρχουν διαφορές στους μέσους όρους συμφωνίας των μαθητών με τις 

προτάσεις της ερώτησης αυτής με βάση το φύλο, έδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις προτάσεις ''Για να μάθω περισσότερα για αυτή τη δραστηριότητα 

ψάχνω στο Internet'' (U=17506.5, Z=-2.735, p=.006) και ''Για να μάθω περισσότερα 

για αυτή τη δραστηριότητα βλέπω video'' (U=16163.5, Z=-3896, p=.000). Τα αγόρια 

συμφώνησαν σημαντικά περισσότερο και με τις δύο αυτές προτάσεις (Mean 

Rankinternet=220.18 και Mean Rankvideo=227.03) από ό, τι τα κορίτσια (Mean 

Rankinternet=188.97 και Mean Rankvideo=182.60).  

Για να βρεθεί αν διαφέρουν οι Μ.Ο. συμφωνίας των παιδιών με τις προτάσεις 

της ερώτησης ανάλογα με την τάξη τους, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης 

κατά έναν παράγοντα. Ο έλεγχος ANOVA έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στους μέσους όρους στις προτάσεις ''Για να μάθω περισσότερα για αυτή τη 

δραστηριότητα διαβάζω βιβλία'' (F(4,401)=4.767, p=.001), ''Για να μάθω περισσότερα 

για αυτή τη δραστηριότητα ψάχνω στο Internet '' (F(4,402)=4.845, p=.001) και ''Για να 

μάθω περισσότερα για αυτή τη δραστηριότητα βλέπω video'' (F(4,402)=4.581, p=.001). 

Για το διάβασμα βιβλίων ο έλεγχος Tukey έδειξε ότι τα παιδιά της Δ' Δημοτικού 

διαβάζουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό βιβλία για να μάθουν περισσότερα για τη 

δραστηριότητά τους (Μ.Ο.=2.10, Τ.Α.=1.454) από ό, τι τα παιδιά (p=.018) της ΣΤ' 

Δημοτικού (Μ.Ο.=1.43, Τ.Α.=1.41), από ό, τι τα παιδιά (p=.005) της Α' Γυμνασίου 

(Μ.Ο.=1.32, Τ.Α.=1.31) και από ό, τι τα παιδιά (p=.005) της Β' Γυμνασίου 

(Μ.Ο.=1.29, Τ.Α.=1.42). Αναφορικά με τη χρήση του Internet οι μέσοι όροι 

συμφωνίας με την πρόταση χρήσης του για τη βελτίωση των γνώσεων φάνηκε ότι 

αυξάνονται όσο αυξάνεται και η τάξη στην οποία φοιτούν τα παιδιά. Συγκεκριμένα 

μάλιστα, με βάση τον έλεγχο Tukey τα παιδιά της Β' Γυμνασίου χρησιμοποιούν σε 

σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό το Διαδίκτυο για να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη 

δραστηριότητά τους (Μ.Ο.=2.36, Τ.Α.=1.53) από ό, τι τα παιδιά (p=.001) της Δ' 

Δημοτικού (Μ.Ο.=1.45, Τ.Α.=1.45). Το ίδιο συμβαίνει και ανάμεσα στα παιδιά της Α' 

Γυμνασίου (Μ.Ο.=2.20, Τ.Α.=1.35) και τα παιδιά (p=.012) της Δ' Δημοτικού. Τέλος, 

σχετικά με την παρακολούθηση video, σημαντική διαφορά παρατηρείται ανάμεσα 

στον μέσο όρο των παιδιών της Β' Γυμνασίου και της Δ' Δημοτικού. Οι μαθητές της 

Β' Γυμνασίου συμφωνούν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση αυτή 

(Μ.Ο.=2.44, Τ.Α.=1.44) από τα παιδιά (p=.000) της Δ' Δημοτικού (Μ.Ο.=1.46, 

Τ.Α.=1.45). Επίσης συμφωνούν σε οριακά σημαντικό, μεγαλύτερο βαθμό με την 

πρόταση αυτή από ό, τι τα παιδιά (p=.047) της ΣΤ' Δημοτικού (Μ.Ο.=1.82, 

Τ.Α.=1.45).  

Αναφορικά με τις διαφορές ανάλογα με τη βαθμίδα, ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Mann-Whitney έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στους μέσους όρους 
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συμφωνίας με τις προτάσεις ''Για να μάθω περισσότερα γι' αυτή τη δραστηριότητα 

διαβάζω βιβλία'' (U=15946.5, Z=-2.980, p=.003), ''Για να μάθω περισσότερα γι' αυτή 

τη δραστηριότητα ψάχνω στο Internet'' (U=14957.0, Z=-3.941, p=.000) και ''Για να 

μάθω περισσότερα γι' αυτή τη δραστηριότητα βλέπω video'' (U=15944.5, Z=-3.063, 

p=.002). Τα παιδιά Δημοτικού διαβάζουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό βιβλία για 

τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τη δραστηριότητα της ερώτησης 4 

(Μ.Ο.=1.75, Τ.Α.=1.47) από τα παιδιά Γυμνασίου (Μ.Ο.=1.30, Τ.Α.=1.36), ενώ 

αντίθετα τα παιδιά Γυμνασίου χρησιμοποιούν συχνότερα το Internet (Μ.Ο.=2.28, 

Τ.Α.=1.43) και βλέπουν video (Μ.Ο.=2.20, Τ.Α.=1.41) από τα παιδιά Δημοτικού 

(Internet: Μ.Ο.=1.67, Τ.Α.=1.49, video: Μ.Ο.=1.74, Τ.Α.=1.46).  

Η ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα που πραγματοποιήθηκε για τις 

προτάσεις της ερώτησης 4.5, με ανεξάρτητη μεταβλητή την κατηγορία της 

ενδιαφέρουσας για τα παιδιά δραστηριότητας (4 επίπεδα) και εξαρτημένη τους 

μέσους όρους συμφωνίας των παιδιών με κάθε πρόταση, έδειξε επίδραση της 

κατηγορίας δραστηριοτήτων στις προτάσεις ''Για να μάθω περισσότερα γι' αυτή τη 

δραστηριότητα διαβάζω βιβλία'' (F(3,399)=5.707, p=.001) και ''Για να μάθω 

περισσότερα γι' αυτή τη δραστηριότητα βλέπω video'' (F(3,400)=7.309, p=.000) ''Για να 

μάθω περισσότερα γι' αυτή τη δραστηριότητα βλέπω τηλεόραση'' (F(3,398)=7.720, 

p=.000). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έλεγχο Tukey το διάβασμα βιβλίων ως 

στρατηγική βελτίωσης των παιδιών στις δραστηριότητές τους εμφανίζεται σε 

σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό στις δραστηριότητες σχολικού τύπου (Μ.Ο.=2.23, 

Τ.Α.=1.37) από ό, τι (p=.002) στις αθλητικές (Μ.Ο.=1.40, Τ.Α.=1.38). Η 

παρακολούθηση video, εμφανίστηκε σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό (p=.000) στα 

παιδιά που αναφέρονταν σε αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο.=2.09, Τ.Α.=1.40) και 

σε δραστηριότητες (p=.014) μάθησης εξωσχολικών περιεχομένων (Μ.Ο.=1.83, 

Τ.Α.=1.54), από ό, τι στα παιδιά που αναφέρονταν σε δραστηριότητες σχολικού 

προσανατολισμού (Μ.Ο.=1.00, Τ.Α.=1.34). Τέλος, η παρακολούθηση τηλεόρασης ως 

στρατηγική βελτίωσης των παιδιών στις δραστηριότητές τους, αναφέρθηκε σε 

σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό στις αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο.=2.07, 

Τ.Α.=1.50) από ό, τι (p=.008) στις δραστηριότητες μάθησης μη σχολικού 

προσανατολισμού (Μ.Ο.=1.43, Τ.Α.=1.50) και (p=.000) στις δραστηριότητες 

μάθησης σχολικού τύπου (Μ.Ο.=1.07, Τ.Α.=1.37). Ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Kruskal-Wallis έδειξε σημαντική τη σχέση μεταξύ του τύπου δραστηριότητας και του 

βαθμού συμφωνίας με την πρόταση ''Για να μάθω περισσότερα γι' αυτή τη 

δραστηριότητα παρακολουθώ εκδηλώσεις'' (χ
2

(3,404)=13.421, p=.004). Η 

παρακολούθηση εκδηλώσεων ως στρατηγικής βελτίωσης των παιδιών στις 

δραστηριότητες της ερώτησης 4 αναφέρθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στις αθλητικές 

δραστηριότητες (Mean Rank=213.58) και τις δραστηριότητες μάθησης εξωσχολικών 
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περιεχομένων (Mean Rank=196.65), και σε μικρότερο βαθμό σε κοινωνικές 

δραστηριότητες (Mean Rank=188.90) και σε δραστηριότητες σχολικού τύπου (Mean 

Rank=149.88).  

Η ερώτηση 4.6 ανέδειξε επίσης τη συνεργασία ως την περισσότερο συχνά 

αναφερόμενη δεξιότητα που απαιτείται για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας 

(71.5%). Με μικρή διαφορά ακολούθησαν η συνεχής προσπάθεια ακόμη και μετά 

από κούραση (70.5%) και η τήρηση κανόνων (69.8%), ενώ περίπου οι μισοί μαθητές 

δήλωσαν ότι χρειάζεται να σκέφτονται και να συγκεντρώνονται για τη δραστηριότητα 

αυτή (55.3%), να μελετούν και να κάνουν εξάσκηση (51.4%), να προγραμματίζουν 

τον χρόνο τους (46.4%). Τέλος, το 21.9% των παιδιών απάντησε ότι πρέπει να τα 

οργανώνει όλα μόνο του γι' αυτή τη δραστηριότητα.  

 

Πίνακας 14. Τι χρειάζεται για αυτή τη δραστηριότητα; 

       Συνεργασία       Προγραμματισμός   Μελέτη και    Οργάνωση       Σκέψη και           Συνεχής              Τήρηση  

                                                       εξάσκηση                                 συγκέντρωση     προσπάθεια      κανόνων 

  f          %                             f        %                    f      %     f         %      f        %     f        %            f        %             

όχι 116       28.5  218       53.6  198    48.6  318     78.1 182     44.7 120    29.5        123     30.2        

ναι  291      71.5 189       46.4 209   51.4 89      21.9 255     55.3  287    70.5        284     69.8        

σύνολο 407     100.0 407     100.0 407  100.0 407    100.0 407    407    100.0        407   100.0        

 

Ο έλεγχος χ
2 

έδειξε εξάρτηση μεταξύ του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου των 

γονέων και της τήρησης κανόνων ( χ
2
 =13.419, df=2, p=.001), καθώς και της 

συνεχούς προσπάθειας ( χ
2
 =12.570, df=2, p=.002).  Σχετικά με την τήρηση κανόνων, 

τη μεγαλύτερη συμφωνία έδειξαν τα παιδιά μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου 

και τη μικρότερη τα παιδιά χαμηλού κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου. Το 74.5% των 

παιδιών μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου απάντησε θετικά σε αυτή την 

ερώτηση, το 71.7% των παιδιών ανώτερου και το 52.1% των παιδιών κατώτερου. 

Θετικά στην πρόταση ότι προσπαθεί ακόμη και μετά από κούραση για αυτή τη 

δραστηριότητα, απάντησε το 57.5% των παιδιών κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου, το 69.1% μεσαίου και το 81.4% ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου.  

Ο έλεγχος χ
2 

έδειξε εξάρτηση μεταξύ της βαθμίδας και της τήρησης κανόνων (χ
2
 

=8.498, df=1, p=.004). Το 74.9% των παιδιών Δημοτικού απάντησε θετικά σε αυτή 

την ερώτηση, και το 61.2% των παιδιών Γυμνασίου.  
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Ο έλεγχος χ
2 

έδειξε εξάρτηση μεταξύ των κατηγοριών δραστηριοτήτων και 

κάποιων δεξιοτήτων που προάγουν οι δραστηριότητες: της συνεργασίας ( χ
2
 =35.752, 

df=3, p=.000), του προγραμματισμού ( χ
2 

=10.024, df=3, p=.018), της οργάνωσης του 

χρόνου ( χ
2
 =21.756, df=3, p=.000), της συνεχούς προσπάθειας ( χ

2
 =14.964, df=3, 

p=.002) και της τήρησης κανόνων ( χ
2 

=13.070, df=3, p=.004). Η συνεργασία 

αναφέρθηκε ως στρατηγική για τη βελτίωση των παιδιών στις δραστηριότητές τους σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από τα παιδιά που δήλωσαν στην ερώτηση 4 μια αθλητική 

δραστηριότητα (79.6%), στη συνέχεια από τα παιδιά που δήλωσαν κοινωνικές 

δραστηριότητες (76.2%), δραστηριότητες σχολικού τύπου (64.3%) και τέλος, 

δραστηριότητες μάθησης που δεν έχουν να κάνουν με τα σχολικά περιεχόμενα 

(44.4%). Το ίδιο ισχύει και για τη δεξιότητα της συνεχούς προσπάθειας (αθλητικές: 

76.2%, κοινωνικές: 71.4%, σχολικού τύπου: 61.9%, μάθηση μη σχολικού τύπου: 

54.2%), καθώς και για τη δεξιότητα της τήρησης κανόνων (αθλητικές:75.8%, 

κοινωνικές: 69.1%, σχολικού τύπου: 59.5%, μάθηση μη σχολικού τύπου: 56.9%). Η 

δεξιότητα του προγραμματισμού εμφανίστηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από παιδιά που 

αναφέρονταν σε αθλητικές δραστηριότητες (50.2%), μάθησης που δε συνδέεται με το 

σχολείο (48.6%), κοινωνικές δραστηριότητες (33.3%) και δραστηριότητες σχολικού 

τύπου (26.2%). Τέλος, η δεξιότητα της οργάνωσης του χρόνου εμφανίστηκε σε 

μεγαλύτερο ποσοστό στις δραστηριότητες μάθησης που δε συνδέεται άμεσα με το 

σχολείο (38.9%) και στις κοινωνικές δραστηριότητες (38.1%), στη συνέχεια σε 

δραστηριότητες μάθησης σχολικού τύπου (23.8%), και τέλος σε αθλητικές 

δραστηριότητες (15.6%).  
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4. Συζήτηση  

 

Σε σχέση με τους τομείς έρευνας στους οποίους χωρίστηκε το ερωτηματολόγιό 

μας, προκύπτουν κάποια αποτελέσματα για τις λειτουργίες που επιτελεί ο ελεύθερος 

χρόνος για τα παιδιά, τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, και τη 

σχέση τους με την άτυπη μάθηση.  

 

4.1. Οι δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες τις οποίες πραγματοποιούν τα παιδιά στον 

ελεύθερο χρόνο τους, η υπόθεσή μας ότι αυτές θα χαρακτηρίζονται από ποικιλία 

(Straus, 2003) και ότι θα αντανακλούν διαφορές ανάλογα με το φύλο (Pruisken, 

2005), την ηλικία (Hofferth, & Sandberg, 2001) και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 

(Solga, & Dombrowski, 2009) των γονέων των παιδιών, επιβεβαιώθηκε, σε συμφωνία 

με προηγούμενες έρευνες.  

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι τα παιδιά και των δύο βαθμίδων ασχολούνται 

με διάφορες δραστηριότητες από πολλούς τομείς, και με διαφορές στη συχνότητα 

συμμετοχής τους.  

4.1.1. Συχνότητα συμμετοχής. Αναφορικά με τη συχνότητα, μελετήθηκε η 

ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες ''Εξωτερικές – συλλογικές''  

(Παράγοντας 1),  ''Ηλεκτρονικά μέσα και ΜΜΕ'' (Παράγοντας 2), ''Πολιτιστικές και 

καλλιτεχνικές'' (Παράγοντας 3) και ''Δραστηριότητες παιχνιδιού'' (Παράγοντας 4). Ο 

μέσος όρος ενασχόλησης των παιδιών με δραστηριότητες παιχνιδιού στην 

καθημερινότητά τους (Παράγοντας 4) είναι μεγαλύτερος από αυτούς των υπόλοιπων 

κατηγοριών δραστηριοτήτων (Μ.Ο.=2.60).  Οι υπόλοιποι παράγοντες εμφανίζουν 

μέσους όρους κοντά στο 2, γεγονός που υποδηλώνει μια μέτρια συμμετοχή των 

ερωτώμενων στις δραστηριότητες αυτές.  Μετά τον μέσο όρο ενασχόλησης με 

δραστηριότητες παιχνιδιού ακολουθούν οι μέσοι όροι των εξωτερικών 

δραστηριοτήτων (Μ.Ο.=2.18), και των δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με 

ηλεκτρονικά μέσα και ΜΜΕ (Μ.Ο=2.11), ενώ οι δραστηριότητες πολιτιστικού και 

καλλιτεχνικού περιεχομένου εμφανίζουν τον μικρότερο μέσο όρο και μάλιστα κάτω 

από το μισό, δηλαδή κάτω από την τιμή 2 (1.88). Έτσι, το παιχνίδι κατέχει έναν κύριο 

ρόλο στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, παρόλο που οι ερευνητές έχουν πάψει να 

χαρακτηρίζουν τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών ως χρόνο παιχνιδιού, αποδίδοντας 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην έννοια της αυτονομίας του ατόμου (Θωίδης, 2003). 
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Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, 

παρατηρούνται διαφορές σε σχέση με το φύλο, με τη βαθμίδα στην οποία φοιτούν τα 

παιδιά και το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο. Σε σχέση με το φύλο 

παρατηρούνται διαφορές στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου. Τα κορίτσια 

συμμετέχουν συχνότερα σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τα 

αγόρια από την άλλη προτιμούν τις αθλητικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 

που σχετίζονται με ηλεκτρονικά μέσα και με τα ΜΜΕ. Όσον αφορά στην τηλεθέαση, 

τα αγόρια παρακολουθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην τηλεόραση αθλητικές 

εκπομπές, αλλά και άλλες εκπομπές όπως ντοκιμαντέρ ή περιπέτειες. Τα κορίτσια δεν 

παρακολουθούν τόσο πολύ τηλεόραση (μόνο στην παρακολούθηση οικογενειακών 

εκπομπών εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια) και διαβάζουν 

περισσότερο συχνά βιβλία στον ελεύθερο χρόνο τους από ό, τι τα αγόρια. Αντίστοιχα 

ευρήματα υπάρχουν και σε άλλες έρευνες (Κοκκέβη, και συν., 2011, Dees, 2008) 

υποδηλώνοντας πως η γενική εικόνα είναι ότι τα κορίτσια ενδιαφέρονται και 

επιδιώκουν να μαθαίνουν στον ελεύθερο χρόνο τους σε μεγαλύτερο βαθμό, και ότι 

χαρακτηρίζονται από ένα προφίλ ελεύθερου χρόνου περισσότερο πολιτισμικό. 

Μάλιστα, φαίνεται ότι ασχολούνται με μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων, πράγμα 

που διαπιστώθηκε και στην έρευνα των Κοκκέβη, και συν. (2011).  

Σχετικά με τη βαθμίδα, παίζει ρόλο κι αυτή στη διαμόρφωση του ελεύθερου 

χρόνου των παιδιών. Συγκεκριμένα, τα παιδιά Δημοτικού ασχολούνται με 

μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων από τα παιδιά του Γυμνασίου. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα της έρευνάς μας τα παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό ασχολούνται 

περισσότερο με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, και πιο συχνά από τα παιδιά 

Γυμνασίου με δραστηριότητες παιχνιδιού, διαβάζουν περισσότερο συχνά βιβλία, 

κόμικς και παιδικά περιοδικά. Από την άλλη, τα παιδιά Γυμνασίου ασχολούνται 

περισσότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα και γενικότερα με δραστηριότητες όπου 

εμπλέκονται τα ΜΜΕ, ενώ περισσότερο συχνά από τα παιδιά Δημοτικού βρέθηκε ότι 

διαβάζουν μόνο εφημερίδες. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με έρευνες που 

υποδεικνύουν ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών οι ασχολίες τους στον 

ελεύθερο χρόνο τους περιορίζονται, με εξέχοντα ρόλο να παίζουν οι δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. Κοκκέβη, και συν., 2011, , 

Dees, 2008, Pruisken, 2005, Furtner-Kallmünzer, et. al, 2002). 

Όσον αφορά στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο προκύπτουν κάποιες διαφορές, 

οι οποίες έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενες έρευνες. Τα παιδιά με γονείς 

ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου αξιοποιούν περισσότερο τις 

θεσμοποιημένες προσφορές στον ελεύθερο χρόνο τους, μέσα από την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών και την ασχολία με αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και μέσα από τη 
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συχνότερη χρήση των ψυχαγωγικών προσφορών ελεύθερου χρόνου, όπως οι 

συναυλίες, το θέατρο, οι εκθέσεις και τα μουσεία. Τα στοιχεία αυτά είναι σύμφωνα 

με τα ευρήματα της έρευνας του Dees (2008), αλλά δε συμφωνούν με τα ευρήματα 

των Furtner-Kallmünzer et al., (2002), όπου υποστηρίχθηκε ότι τα μειονεκτήματα του 

οικογενειακού υπόβαθρου δε γίνονται εμφανή στη διαμόρφωση του ελεύθερου 

χρόνου των παιδιών, αφού μπορούν να καλυφθούν από τις παροχές ελεύθερου χρόνου 

του περιβάλλοντος. Στην παρούσα έρευνα, τα παιδιά ανώτερου και μεσαίου 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου δήλωσαν ότι ασχολούνται περισσότερο με 

δραστηριότητες του καλλιτεχνικού τομέα, ενώ αντίθετα, τα παιδιά από κατώτερο και 

μεσαίο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο ασχολούνται περισσότερο συχνά με 

δραστηριότητες που εμπλέκουν τα ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι, λοιπόν, το κοινωνικό-

οικονομικό υπόβαθρο των παιδιών φαίνεται να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου τους, με τα παιδιά από ανώτερα κοινωνικό-

οικονομικά επίπεδα να ασχολούνται σε γενικές γραμμές περισσότερο με 

δραστηριότητες πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, γεγονός που 

υποδηλώνει άμεσες και έμμεσες επιδράσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών, αναφορικά με τις στάσεις τους απέναντι στον 

ελεύθερο χρόνο, αλλά και τη διαμόρφωσή του. 

4.1.2. Ευχαρίστηση και επιθυμίες  

4.1.2.1. Ευχαρίστηση που συνδέεται με τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

Αναφορικά με την ευχαρίστηση που προκαλεί στα παιδιά η ενασχόληση με τις 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, βρέθηκε ότι σε γενικό επίπεδο τα παιδιά 

δηλώνουν μεγάλο βαθμό ευχαρίστησης από τις δραστηριότητες αυτές. Συγκεκριμένα, 

στις 14 από τις 17 δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ο μέσος όρος της ευχαρίστησης 

τω παιδιών ήταν μεγαλύτερος από το δύο, δηλαδή μεγαλύτερος από τη μέση τιμή. 

Μόνο στις δραστηριότητες παρακολούθηση εκθέσεων και μουσείων, επίσκεψη 

Internet cafe, και χορός, ο μέσος όρος της συνδεόμενης ευχαρίστησης ήταν 

χαμηλότερος από τη μέση τιμή. Οι δραστηριότητες που συνδέθηκαν με μεγαλύτερους 

μέσους όρους ευχαρίστησης ήταν η παρέα με φίλους, η ακρόαση μουσικής, η 

άθληση, οι περίπατοι, το παιχνίδι στη γειτονιά και στο σπίτι, και η παρακολούθηση 

τηλεόρασης. Κι εδώ λοιπόν παρατηρούμε ότι οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν 

με παιχνίδι εμφανίζουν υψηλούς μέσους όρους, όπως συμβαίνει και αναφορικά με τη 

συχνότητα συμμετοχής τω παιδιών σε αυτές. Μπορούμε να πούμε δηλαδή, ότι 

καταδεικνύεται και σ’ αυτό το σημείο ο σημαντικός ρόλος που κατέχει το παιχνίδι 

στην παιδική ηλικία.  
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4.1.2.2. Επιθυμίες των παιδιών αναφορικά με τις δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου τους. Σε σχέση με τις επιθυμίες των παιδιών αναφορικά με δραστηριότητες 

που θα ήθελαν να πραγματοποιούν στον ελεύθερο χρόνο τους, για τα μισά περίπου 

παιδιά του δείγματος υπάρχουν πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν στον ελεύθερο 

χρόνο τους και δεν τα κάνουν. Η πλειοψηφία των παιδιών που δήλωσαν μια 

δραστηριότητα ως ανεκπλήρωτη επιθυμία τους, απάντησε ότι ο λόγος που δεν μπορεί 

να την πραγματοποιήσει είναι η έλλειψη αρκετού χρόνου. Το γεγονός αυτό κάνει 

ενδεχομένως να οφείλεται από τη μία στο γεγονός ότι ο ελεύθερος χρόνος των 

παιδιών δεν καθορίζεται ολοκληρωτικά από τις προσωπικές τους επιθυμίες, και από 

την άλλη στο ότι είναι υπερφορτωμένος. Ως δεύτερος λόγος μη πραγματοποίησης 

των δραστηριοτήτων εμφανίστηκε η έλλειψη παροχών στην περιοχή που ζουν τα 

παιδιά, πράγμα που πιθανώς εξηγείται βάσει του ότι οι 4 νομοί που επιλέχθηκαν για 

την έρευνα είναι επαρχιακοί κι έτσι είναι πολύ πιθανό να μην προσφέρουν μεγάλη 

ποικιλία εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Έτσι, στο σημείο αυτό μπορεί να εντοπισθεί 

ο σημαντικός ρόλος που έχει βρεθεί και σε άλλες έρευνες (π.χ. Furtner-Kallmünzer et 

al., 2002) ότι παίζει το κοινωνικό περιβάλλον στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου 

των παιδιών, αντισταθμίζοντας ή επιδεινώνοντας τα πιθανά μειονεκτήματα που 

προκύπτουν λόγω του οικογενειακού υπόβαθρου. 

 

4.2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελεύθερου χρόνου 

4.2.1. Λειτουργίες του ελεύθερου χρόνου. Αναφορικά με τις λειτουργίες που 

επιτελεί ο ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά εξετάστηκε το κατά πόσο τους αρέσει στον 

ελεύθερό τους χρόνο να α) μαθαίνουν και να δημιουργούν, β) χαλαρώνουν και 

ξεκουράζονται, γ) διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται και δ) γνωρίζουν καινούριους 

φίλους. Για τα περισσότερα παιδιά ο ελεύθερος χρόνος είναι ψυχαγωγικός, με μέσο 

όρο εμφάνισης της λειτουργίας αυτής 3.19. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η διασκέδαση 

και η ψυχαγωγία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παιδικού ελεύθερου χρόνου, 

επιτελώντας τη λειτουργία της αναψυχής για τα παιδιά. Με μικρή διαφορά 

εμφανίζεται η λειτουργία της ξεκούρασης και χαλάρωσης (Μ.Ο.=2.93), έτσι, γίνεται 

αντιληπτό ότι ο ελεύθερος χρόνος λειτουργεί αντισταθμιστικά του χρόνου του 

σχολείου για τα παιδιά. Έτσι, αν και ο ελεύθερος χρόνος εμφανίζεται δεσμευμένος 

και σε κάποιο βαθμό καθοριζόμενος από εξωτερικούς παράγοντες και όχι από τις 

επιθυμίες του παιδιού, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει και ως χρόνος διασκέδασης 

αλλά και ξεκούρασης του ατόμου. Επίσης, ο ελεύθερος χρόνος είναι κοινωνικός 

χρόνος για τα παιδιά, αφού δηλώνουν επίσης σε μεγάλο βαθμό (Μ.Ο.=2.73), ότι 

αποτελεί χρόνο στον οποίο τους αρέσει να γνωρίζουν καινούριους φίλους. Η 



79 
 

λειτουργία που εμφανίστηκε σε μικρότερο βαθμό, αν και επίσης με μέσο όρο άνω του 

2.00 (Μ.Ο.=2.52) είναι αυτή της μάθησης και δημιουργίας.  

Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι δε βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις 

λειτουργίες της μάθησης και της διασκέδασης του ελεύθερου χρόνου. Το γεγονός 

αυτό δηλώνει ενδεχομένως ότι τα παιδιά δε θεωρούν πως ο ελεύθερος χρόνος τους 

αποτελεί ευκαιρία για μάθηση μέσω της διασκέδασης, δεν αποτελεί δηλαδή ευκαιρία 

ανάπτυξης της έννοιας Edutainment. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο ότι στην παιδική 

ηλικία η μάθηση έχει καθιερωθεί να συσχετίζεται με το σχολείο και τους βαθμούς. 

Πολύ πιθανόν τα παιδιά να μην αποδέχονται συνειδητά τη σχέση μεταξύ της μάθησης 

και της διασκέδασης. Άλλωστε στην Edutainment,  τις περισσότερες φορές η μάθηση 

προκύπτει αργότερα ως αποτέλεσμα της ευχαρίστησης που συνδέεται με μια 

δραστηριότητα.   

Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, τα κορίτσια 

θεωρούν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό επιθυμητή τη λειτουργία της μάθησης και 

δημιουργίας στον ελεύθερο χρόνο από ό, τι τα αγόρια. Έτσι, φάνηκε και σ' αυτό το 

σημείο ότι τα κορίτσια επιδιώκουν περισσότερο τη μάθηση στον ελεύθερο χρόνο 

τους από τα αγόρια. Η λειτουργία της μάθησης και δημιουργίας εμφανίζεται σε 

διαφορετικό βαθμό επιθυμητή από τα παιδιά, όχι μόνο ανάλογα με το φύλο, αλλά και 

ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό τους υπόβαθρο. Έτσι, τα παιδιά από ανώτερο 

και μεσαίο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο εμφανίζουν υψηλούς και σχεδόν ίσους 

μέσους όρους αναφορικά με τη λειτουργία αυτή, οι οποίοι είχαν τιμή πάνω από το 

2.50. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με κατώτερο κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο εμφανίζουν τον χαμηλότερο μέσο όρο αναφορικά με τη λειτουργία αυτή, 

οριακά πάνω από το 2.00. Έτσι, φαίνεται ότι τα παιδιά κατώτερου κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου δε συνδυάζουν τον ελεύθερο χρόνο τους με τη μάθηση όσο το 

κάνουν τα παιδιά από ανώτερα επίπεδα κοινωνικό-οικονομικά. Το εύρημα αυτό 

βρίσκεται σε συμφωνία και ενισχύει το εύρημα που αναφέρθηκε παραπάνω, το ότι 

δηλαδή τα παιδιά ανώτερων κοινωνικό-οικονομικών επιπέδων αξιοποιούν 

περισσότερο στον ελεύθερο χρόνο τους παροχές πολιτιστικών και μορφωτικών 

περιεχομένων.  

Επιπλέον, σχέση βρέθηκε και μεταξύ της μάθησης και δημιουργίας στον 

ελεύθερο χρόνο και της βαθμίδας στην οποία φοιτούν τα παιδιά. Τα παιδιά του 

Δημοτικού συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση για την εν λόγω λειτουργία, ενώ 

από την άλλη, τα παιδιά Γυμνασίου περισσότερο με τη χαλάρωση και την ξεκούραση 

στον ελεύθερό τους χρόνο. Έτσι, ενώ στα μικρότερα παιδιά γίνεται εμφανής η 

δημιουργική και μορφωτική πτυχή του ελεύθερου χρόνου, τα μεγαλύτερα παιδιά 
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δίνουν βαρύτητα στην αντισταθμιστική του ιδιότητα, επιθυμώντας να βρουν στον 

χρόνο αυτό ευκαιρίες για χαλάρωση και αποσυμπίεση του υπερφορτωμένου 

προγράμματός τους, γεγονός που συνδέεται με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του 

σχολείου όσο αυξάνονται και οι σχολικές τάξεις. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

απεικονισθεί και να στηριχθεί περεταίρω και στο ότι τα παιδιά της Δ' Δημοτικού της 

έρευνάς μας θεωρούν περισσότερο επιθυμητή την ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερο 

χρόνο τους, από τα παιδιά όλων των υπόλοιπων τάξεων.  

4.2.2. Αυτοπροσδιορισμός στον ελεύθερο χρόνο. Αναφορικά με τον 

αυτοπροσδιορισμό των παιδιών κατά τον ελεύθερο χρόνο τους βρέθηκε σε γενικές 

γραμμές ότι είναι υψηλός, και η δεύτερή μας υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Τα παιδιά 

συμφώνησαν περισσότερο με τις τρεις από τις τέσσερις δηλώσεις που σχετίζονταν 

θετικά με τον αυτοπροσδιορισμό. Δηλαδή με το ότι κάνουν πράγματα που τους 

αρέσουν στον ελεύθερό τους χρόνο (Μ.Ο.=3.25), ότι προγραμματίζουν από πριν για 

το τι θα κάνουν στον χρόνο αυτό (Μ.Ο.=2.60) και ότι αποφασίζουν τα ίδια με το τι θα 

ασχοληθούν (Μ.Ο.=2.31). Χαμηλή συμφωνία βρέθηκε με την τέταρτη πρόταση της 

ίδιας κατηγορίας, του ότι περνούν καλά ακόμη κι αν δεν κάνουν κάτι στον ελεύθερο 

χρόνο (Μ.Ο.=1.52). Η μικρότερη συμφωνία των παιδιών παρουσιάστηκε με τις δύο 

από τις τέσσερις προτάσεις που σχετίζονταν αρνητικά με τον αυτοπροσδιορισμό, το 

ότι στον ελεύθερό τους χρόνο αποφασίζουν οι γονείς τους για το τι θα κάνουν 

(Μ.Ο.=1.48), και το ότι βαριούνται  (Μ.Ο.=1.38). Έτσι, στο γενικό σύνολο των 

παιδιών διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός απουσίας κινήτρων κι ενδιαφερόντων στον 

ελεύθερο χρόνο και υψηλός βαθμός, αντίθετα, αυτοπροσδιορισμού τους.  

Τα δεδομένα της έρευνας υποδεικνύουν ότι ο αυτοπροσδιορισμός των παιδιών 

κατά τον ελεύθερο χρόνο τους αυξάνεται με τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά Γυμνασίου συμφωνούν σημαντικά 

περισσότερο από τα παιδιά Δημοτικού με προτάσεις που υποδηλώνουν τον αυτο-

καθορισμό τους κατά τον χρόνο αυτό, δηλαδή με το ότι στον ελεύθερο χρόνο τους 

κάνουν πράγματα που τους αρέσουν και το ότι αποφασίζουν μόνα τους για το τι θα 

κάνουν. Τα παιδιά στο Δημοτικό, από την άλλη, συμφωνούν σημαντικά περισσότερο 

από τα παιδιά στο Γυμνάσιο, με δύο από τις προτάσεις που σχετίζονται αρνητικά με 

τον αυτοπροσδιορισμό, με την πρόταση ότι στον ελεύθερο χρόνο τους αποφασίζουν 

οι γονείς τους για το τι θα κάνουν, αλλά και το ότι προτιμούν το σχολείο από τον 

ελεύθερο χρόνο.  

 

4.3. Σχέση ανάμεσα στο σχολείο και τον ελεύθερο χρόνο 
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4.3.1. Σημασία των δραστηριοτήτων για το μέλλον των παιδιών. Αναφορικά με 

το σχολείο και τον ελεύθερο χρόνο, εντοπίζεται μια στενή σχέση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και της βοήθειας σε πράγματα που μπορεί να 

κάνουν τα παιδιά στο μέλλον. Η πλειονότητα παιδιών (76.3%) συμφωνεί με την 

πρόταση ότι στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με δραστηριότητες που είναι 

χρήσιμες και θα βοηθήσουν στο μέλλον, έναντι του 23.7% των παιδιών που 

συμφωνούν με το ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν στον ελεύθερο χρόνο, 

τους ευχαριστούν και δε σκέφτονται το μέλλον. Πρέπει να σημειωθεί ότι βρέθηκε 

σχέση ανάμεσα στη συμφωνία των παιδιών με μια από τις δύο αυτές προτάσεις και 

τον βαθμό συμφωνίας τους με τη λειτουργία της δημιουργίας και μάθησης στον 

ελεύθερο χρόνο τους. Έτσι, τα παιδιά τα οποία δηλώνουν ότι οι δραστηριότητες που 

πραγματοποιούν θα τους βοηθήσουν στο μέλλον, συμφωνούν σε σημαντικά 

μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση ότι τους αρέσει η μάθηση και η δημιουργία στον 

ελεύθερο χρόνο τους, από ό, τι τα παιδιά τα οποία δηλώνουν ότι οι δραστηριότητες 

με τις οποίες ασχολούνται τους ευχαριστούν στο παρόν. Έτσι, η μάθηση κατά τον 

ελεύθερο χρόνο συνδέεται με τη βοήθεια στο μέλλον, ενώ δεν μπορεί να εντοπισθεί 

κάποια σχέση μεταξύ της μάθησης και της διασκέδασης και ευχαρίστησης του 

ατόμου. Ο ελεύθερος χρόνος εμφανίζεται περισσότερο ως χρόνος απόκτησης 

προσόντων, και στις δύο βαθμίδες, σε μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το ποσοστό των παιδιών Δημοτικού που συμφωνεί με την πρόταση για 

τη μελλοντική σημασία των δραστηριοτήτων τους (79.4%) είναι λίγο μεγαλύτερο του 

αντίστοιχου ποσοστού των παιδιών Γυμνασίου (71.5%). Έτσι, γίνεται φανερή και 

στην παρούσα έρευνα η τάση ''σχολειοποίησης'' του παιδικού ελεύθερου χρόνου που 

έχει διαπιστωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Fölling-Albers, 2000) Το γεγονός 

αυτό πρέπει να μας προβληματίσει σχετικά με το ποιος είναι ο ρόλος του ελεύθερου 

χρόνου για τη μόρφωση και τη γενικότερη ανάπτυξη του ατόμου, και μάλιστα του 

παιδιού, στο πλαίσιο της αυξανόμενης σημασίας που αποκτά ως σημαντικός χρόνος 

στην παιδική ηλικία.  

4.3.2. Αυτοαξιολογήσεις των παιδιών σχετικά με τις σχολικές τους επιδόσεις. 

Αναφορικά με τις αυτό-αξιολογήσεις των παιδιών, τα ποσοστά μοιράζονται σχεδόν 

εξίσου στις δύο κατηγορίες, καλοί και λιγότερο καλοί μαθητές. Αναφορικά με τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, και συγκεκριμένα το κοινωνικό-

οικονομικό υπόβαθρο των παιδιών, τα δεδομένα της έρευνας υποδηλώνουν μια 

πιθανή σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και την επίδοση των 

παιδιών στο σχολείο, αφού περισσότερα παιδιά από το ανώτερο και το μεσαίο 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο δηλώνουν ότι ανήκουν στους καλούς μαθητές της 

τάξης από ό,τι παιδιά από το κατώτερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Η σχέση αυτή 
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ωστόσο προκύπτει με επιφύλαξη, αφού οι αυτό-αξιολογήσεις των μαθητών δεν 

μπορούν να θεωρηθούν απόλυτα αντικειμενικές και δεδομένες.  

Σε γενικές γραμμές εντοπίζεται ένα ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων σε παιδιά 

που αυτό-αξιολογούνται ως καλοί μαθητές, σε σχέση με τα παιδιά που αυτό-

αξιολογούνται ως λιγότερο καλοί μαθητές. Όσοι αυτό-αξιολογούνται ως καλοί 

μαθητές ασχολούνται περισσότερο με εξωτερικές δραστηριότητες, με πολιτιστικές 

και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και με δραστηριότητες παιχνιδιού. Αυτοί που 

αξιολογούν τους εαυτούς τους ως λιγότερο καλούς μαθητές ασχολούνται οριακά 

περισσότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα, από αυτούς που αυτό-αξιολογούνται ως καλοί 

μαθητές. Με βάση τα δεδομένα μας λοιπόν, η ποικιλία στις δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου μπορεί να συνδεθεί με την καλή επίδοση στο σχολείο, όπως έχουν 

αποδείξει και προηγούμενες έρευνες, και επιβεβαιώνοντας την τρίτη υπόθεση της 

παρούσας έρευνας (Solga, & Dombrowski, 2009), ενώ η ενασχόληση με 

δραστηριότητες οι οποίες εμπλέκουν ηλεκτρονικά μέσα, όπως η τηλεόραση και τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπορούν να συνδεθούν με τις λιγότερο καλές επιδόσεις σε 

σχολικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι στα ευρήματα αυτά εντοπίζονται κάποιοι 

περιορισμοί, διότι οι αυτό-αξιολογήσεις των μαθητών δεν μπορούν να  θεωρηθούν 

απολύτως αληθείς και αντικειμενικές, αλλά και λόγω του ότι στο γεγονός αυτό 

μπορεί να παίζει ρόλο και το οικογενειακό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο των 

παιδιών, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην παρακολούθηση δραστηριοτήτων που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου περισσότερο, και γι' αυτόν τον λόγο 

τα παιδιά να παρουσιάζουν τις περισσότερο καλές επιδόσεις στο σχολείο (Fölling-

Albers 2000).  Οι σχέσεις αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν μονόδρομες, αλλά 

μπορούν να ισχύουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Σχέσεις εντοπίζονται επίσης και ανάμεσα στις λειτουργίες του ελεύθερου 

χρόνου και την αυτό-αξιολόγηση των μαθητών. Σε γενικές γραμμές τα παιδιά που 

αυτό-αξιολογούνται ως καλοί μαθητές συμφωνούν περισσότερο με το κατά πόσο 

τους αρέσει στον ελεύθερο χρόνο τους η μάθηση-δημιουργία, η χαλάρωση-

ξεκούραση, η ψυχαγωγία-διασκέδαση και οι γνωριμίες καινούριων φίλων. Επίσης, οι 

καλοί μαθητές απαντούν ότι προγραμματίζουν περισσότερο το τι θα κάνουν στον 

ελεύθερο χρόνο τους από τους λιγότερο καλούς μαθητές, καθώς και ότι αποφασίζουν 

μόνοι τους για το τι θα κάνουν στον χρόνο αυτό. Από την άλλη, οι λιγότερο καλοί 

μαθητές συμφωνούν περισσότερο με την πρόταση ότι βαριούνται στον ελεύθερο 

χρόνο τους. Έτσι, ο αυτοπροσδιορισμός στον ελεύθερο χρόνο και ο μεγαλύτερος 

βαθμός ευχαρίστησης μπορεί να συνδεθεί με βάση τα δεδομένα, με αυξημένες 

επιδόσεις των παιδιών σε σχολικό επίπεδο. 
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4.4. Ενδιαφέροντα και άτυπη μάθηση 

Όσον αφορά τώρα στις δραστηριότητες που ανέφεραν τα παιδιά ως 

ενδιαφέρουσες στην ερώτηση 4, αποτελούν όλες συχνές και σταθερές 

δραστηριότητες, με όλους τους μέσους όρους να είναι ίσοι ή να ξεπερνούν την τιμή 

2.00, και με τις αθλητικές δραστηριότητες να εμφανίζουν τους υψηλότερους μέσους 

όρους τόσο στη συχνότητα, όσο και στη διάρκεια άσκησής τους.  

4.4.1. Λόγοι ενασχόλησης με τις δραστηριότητες. Αναφορικά με τις αφορμές 

ενασχόλησης με τις δραστηριότητες αυτές, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 

πραγματοποιεί την εκάστοτε δραστηριότητα λόγω προσωπικής επιθυμίας, με τα 

κορίτσια μάλιστα να συμφωνούν με αυτό περισσότερο από τα αγόρια. Ως δεύτερος 

λόγος εμφανίζονται οι παρακινήσεις από φίλους. Στις τελευταίες θέσεις ως αιτία 

ενασχόλησης με τις δραστηριότητες εμφανίζονται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Τα 

ευρήματα αυτά καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο 

αυτοπροσδιορισμός του ατόμου στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, 

αλλά και τον ρόλο των συνομηλίκων ως συν-διαμορφωτών του (π.χ. Furtner-

Kallmünzer et al., 2002). Αναφορικά με τις παρακινήσεις των γονέων, τα ποσοστά 

κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, και μόνο στην περίπτωση της μητέρας ως αφορμής 

παρατηρείται σημαντική διαφορά στους μέσους όρους, με τις μητέρες να παίζουν 

σημαντικότερο ρόλο στην περίπτωση του διαβάσματος που έχει να κάνει με τα 

περιεχόμενα του σχολείου, παρά σε όλες τις άλλες ομάδες δραστηριοτήτων.  

Πέρα από τον λόγο της προσωπικής ευχαρίστησης, άλλους σημαντικούς λόγους 

ενασχόλησης για τα παιδιά, με μέσους όρους πάνω από το 2.00, αποτελόυν κατά 

φθίνουσα σειρά η προσωπική μάθηση, η ικανότητα, η συνεύρεση με άλλα παιδιά και 

η ξεκούραση. Η καλή εντύπωση στους άλλους και η χάρη στους γονείς 

συγκεντρώνουν τα μικρότερα ποσοστά. Το κίνητρο της ικανότητας και της καλής 

εντύπωσης στους άλλους εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα αγόρια, και της 

προσωπικής ευχαρίστησης και διασκέδασης στα κορίτσια. Ενώ ο λόγος χάρης στους 

γονείς συχνότερα σε παιδιά Δημοτικού από παιδιά Γυμνασίου. Έτσι, φαίνεται και σ' 

αυτό το σημείο η αύξηση του αυτοπροσδιορισμού με τη μετάβαση στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Οι λόγοι της προσωπικής ικανότητας, της προσωπικής ευχαρίστησης και της 

κοινωνικής σύνδεσης εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις κοινωνικές και τις 

αθλητικές δραστηριότητες, και ο λόγος της ξεκούρασης τόσο σε δραστηριότητες 

μάθησης μη σχετικής με σχολικά περιεχόμενα, όσο και σε κοινωνικές αλλά και 

αθλητικές δραστηριότητες. Ο λόγος της χάρης στους γονείς από την άλλη, 

εμφανίζεται περισσότερο στις κοινωνικές δραστηριότητες και στις δραστηριότητες 
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μάθησης σχολικού περιεχομένου. Έτσι, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι τρεις 

κατηγορίες ενδιαφερόντων (αθλητικές, κοινωνικές, μάθησης μη συνδεόμενης με 

σχολικά περιεχόμενα) συνδέονται περισσότερο με λόγους που υποδηλώνουν 

προσωπική επιθυμία και αυτοπροσδιορισμό του ατόμου αναφορικά με την επιλογή 

της δραστηριότητας. Δε φαίνεται, ωστόσο, το ίδιο και στην περίπτωση των 

δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα σχολικά περιεχόμενα, στις οποίες εμφανίζεται 

σε μεγαλύτερο βαθμό ο λόγος της χάρης στους γονείς, και μικρότερος βαθμός 

αυτοπροσδιορισμού.  

4.4.2. Δεξιότητες που προωθούνται κατά την άσκηση των ενδιαφερόντων των 

παιδιών. Αναφορικά με τις δεξιότητες που προάγονται μέσω της άσκησης των 

ενδιαφερόντων των παιδιών, σε γενικό επίπεδο περισσότερο συχνά εμφανίζεται η 

συνεργασία, στη συνέχεια η χρήση ηλεκτρονικών μέσων (video, Internet, 

τηλεόραση), με το Internet και τα video να εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στα 

παιδιά Γυμνασίου, και τέλος, σε μικρότερο βαθμό, η ανάγνωση σχετικών με τα 

ενδιαφέροντα βιβλίων  και η παρακολούθηση σχετικών εκδηλώσεων. Έτσι, φαίνεται 

ότι μέσω των ενδιαφερόντων των παιδιών προωθούνται οι δεξιότητες της 

συνεργασίας, της χρήσης μέσων και της χρήσης των κατάλληλων μέσων γενικότερα, 

οι οποίες σχετίζονται με την άτυπη μάθηση.  

Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση σχετικών video και σχετικών εκδηλώσεων 

προωθείται περισσότερο σε αθλητικές δραστηριότητες και μαθησιακές 

δραστηριότητες που δε σχετίζονται με τα σχολικά περιεχόμενα, η παρακολούθηση 

σχετικών εκπομπών στην τηλεόραση σε αθλητικές και σε κοινωνικές δραστηριότητες, 

ενώ σε μικρότερο βαθμό εμφανίζονται και οι τρεις αυτές δεξιότητες στις 

δραστηριότητες μάθησης σχολικού περιεχομένου. Αντίθετα, η χρήση των βιβλίων 

προωθείται κυρίως σε μαθησιακές δραστηριότητες σχολικού περιεχομένου. Οι 

δεξιότητες της συνεργασίας, της συνεχούς προσπάθειας και επιμονής, καθώς και της 

τήρησης κανόνων, εμφανίζονται συχνότερα σε αθλητικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες, και στη συνέχεια σε μαθησιακές δραστηριότητες σχολικού 

περιεχομένου και μη σχολικού περιεχομένου. Η δεξιότητα του προγραμματισμού 

προωθείται σε αθλητικές δραστηριότητες και σε μαθησιακές δραστηριότητες μη 

σχολικού περιεχομένου, στη συνέχεια σε κοινωνικές και τέλος σε μαθησιακές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το σχολείο. Τέλος, η οργάνωση του χρόνου 

συνδέεται περισσότερο με μαθησιακές, μη σχολικού περιεχομένου δραστηριότητες, 

αλλά και με τις κοινωνικές δραστηριότητες.  

Αξίζει να σημειωθεί, αναφορικά με τη δεξιότητα της μελέτης και εξάσκησης, ότι 

μεγαλύτερο ποσοστό των καλών μαθητών ανέφερε ότι για το ενδιαφέρον που είχε 
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ονομάσει στην ερώτηση 4 απαιτείται αυτή η δεξιότητα (60.5%) και μικρότερο 

ποσοστό των λιγότερο καλών μαθητών (41.4%). Έτσι, διαπιστώνεται μια σχέση 

ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο και τις δεξιότητες που προωθούνται μέσω των 

ενδιαφερόντων των παιδιών, και στη σχολική επίδοση των μαθητών. Αυτό θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί και μέσω μιας πιθανής σχέσης ανάμεσα στην άτυπη μάθηση 

και τη μάθηση και επίδοση σε σχολικό πλαίσιο, πράγμα που έχει εντοπισθεί ήδη στην 

προϋπάρχουσα βιβλιογραφία (π.χ. Gutjahr, E., 2003).  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, κάθε ομάδα ενδιαφερουσών 

δραστηριοτήτων (αθλητικές, κοινωνικές, δραστηριότητες μάθησης σχετικής με το 

σχολείο, δραστηριότητες μάθησης που δε σχετίζεται με το σχολείο) συνδέεται με 

δεξιότητες άτυπης μάθησης. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στο είδος των δεξιοτήτων 

αυτών ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας στην οποία αναφερόμαστε. Έτσι, οι 

αθλητικές, και οι κοινωνικές σε λίγο μικρότερο βαθμό, δραστηριότητες συνδέονται 

με τις δεξιότητες της συνεργασίας, της συνεχούς προσπάθειας, και της τήρησης 

κανόνων, ενώ οι δραστηριότητες μάθησης που δε σχετίζονται με το σχολείο, 

συνδέονται με τη δεξιότητα της οργάνωσης και σε μικρότερο βαθμό, του 

προγραμματισμού του χρόνου. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται περισσότερο με τα 

περιεχόμενα της σχολικής μάθησης συνδέονται περισσότερο με τη χρήση των 

βιβλίων για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων, από ό, τι οι άλλες ομάδες 

δραστηριοτήτων, ενώ συνδέονται λιγότερο από τις άλλες ομάδες με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων και πολιτισμικών προσφορών για τον ίδιο σκοπό. 

4.5. Τελικές παρατηρήσεις 

Όπως προκύπτει από την έρευνά μας τα ενδιαφέροντα των παιδιών προωθούν 

τις δεξιότητες άτυπης μάθησης (Furtner-Kallmünzer et al., 2002), αφού όλες οι 

δεξιότητες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με κάποιες από τις ομάδες ενδιαφερόντων 

των παιδιών. Μάλιστα, τα ενδιαφέροντα όπου εμφανίζονται περισσότερο τα 

χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται με την άτυπη μάθηση είναι ενδιαφέροντα 

περισσότερο ''ελεύθερου'' τύπου, σε αντίθεση με τα ενδιαφέροντα που σχετίζονται με 

το σχολικό περιεχόμενο, όπου η μόνη δεξιότητα που φάνηκε να προωθείται 

περισσότερο από τις άλλες κατηγορίες ενδιαφερόντων, είναι η χρήση των βιβλίων για 

τη βελτίωση των γνώσεων των παιδιών. 

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα της έρευνας αυτής μπορούν να περιγράψουν τις 

δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών των ηλικιακών ομάδων από τη Δ' 

τάξη Δημοτικού μέχρι τη Β' Γυμνασίου. Οι γνώσεις που προκύπτουν μέσω της 

έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από τους θεσμούς και τις εγκαταστάσεις 

ελεύθερου χρόνου, και στον ίδιο βαθμό και από το σχολείο, ώστε να μπορέσουν τα 
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ενδιαφέροντα των παιδιών να προσεγγιστούν και σε πλαίσια εκτός του ελεύθερου 

χρόνου. Η προσέγγισή τους σε σχολικό επίπεδο κρίνεται αναγκαία στη σύγχρονη 

εποχή, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο χρησιμοθηρικό χαρακτήρα που αποκτά 

συνεχώς η σχολική εκπαίδευση (Fölling-Albers, M., 2000) και από την άλλη τις 

αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας αναφορικά με τις ικανότητες κλειδιά και τις 

δεξιότητες άτυπης μάθησης και δια βίου μάθησης (Ryjchen, D., & Salganik, L.H., 

2003, Dees, W., 2008). Η αποκλειστική σύνδεση του σχολείου με το μάθημα και τις 

ικανότητες γνωστικού περιεχομένου, κάτι που ισχύει στην ελληνική κοινωνία 

(Θωίδης, Ι., 2000), δεν λαμβάνει υπόψη το πώς διαμορφώνεται σήμερα το σχολείο, 

και πώς γίνεται αντιληπτό αυτό από τα παιδιά και τους νέους. Στην πραγματικότητα, 

το σχολείο αποτελεί σημείο συνάντησης και γνωριμίας με συνομηλίκους, 

δημιουργίας φιλιών, και πραγματοποίησης διαδικασιών άτυπης μάθησης. 

Έρευνες όπως η παρούσα λοιπόν, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

σχολικής ζωής, καθώς θα ήταν δυνατό πολλές από τις δραστηριότητες, οι οποίες 

διερευνώνται, να πραγματοποιούνται στον χώρο του σχολείου, τόσο κατά τις 

απογευματινές ώρες στη διάρκεια του ολοήμερου, αλλά και να ενσωματώνονται στα 

μαθήματα, τα projects και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Μ' αυτόν τον 

τρόπο ο χώρος του σχολείου μπορεί να αποκτήσει ευρύτερες λειτουργίες, 

απαλλάσσοντας τις οικογένειες των μαθητών από ένα μέρος των εξόδων για την 

κάλυψη των ενδιαφερόντων τους, και καλλιεργώντας στους μαθητές μια θετικότερη 

αντίληψη για το σχολείο και τη μάθηση.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τον παιδικό ελεύθερο χρόνο ως 

σχολειοποιημένο και υπερφορτωμένο χρόνο, στον οποίο τα παιδιά προσπαθούν να 

αποκτήσουν όλο και υψηλότερα προσόντα, αλλά και να ψυχαγωγηθούν. Επίσης, ο 

χρόνος αυτός καταδεικνύεται ως χρόνος στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα μέσω 

των ενδιαφερόντων που πραγματοποιούν τα παιδιά, τόσο να βελτιωθούν οι δεξιότητες 

που σχετίζονται με τη σχολική μάθηση, όσο και να προωθηθεί ο αυτοπροσδιορισμός 

των παιδιών και οι δεξιότητες που σχετίζονται με την άτυπη μάθηση.  

Αν και βρέθηκαν θετικές σχέσεις ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο και στις 

σχολικές επιδόσεις των παιδιών, αλλά και στις δεξιότητες που σχετίζονται με την 

άτυπη μάθηση, ωστόσο οι σχέσεις που προκύπτουν δεν μπορούν να θεωρηθούν 

απόλυτες, καθώς μπορούν να είναι αμφίδρομες και μπορεί να επηρεάζονται και από 

άλλους παράγοντες, όπως το κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο των παιδιών. Έτσι, 

προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση του πεδίου αυτού, με την ελαχιστοποίηση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Επίσης, 

προτείνεται η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα ενδιαφέροντα των παιδιών των 
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ηλικιών αυτών βρίσκουν ανταπόκριση στα σχολικά περιεχόμενα, και του βαθμού 

στον οποίο προωθούνται οι δεξιότητες άτυπης μάθησης σε σχολικά πλαίσια.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιθυμητός στόχος των ίσων ευκαιριών για 

όλους στην εκπαίδευση, πρέπει να βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση, αλλά και στην άτυπη μάθηση. Όταν η άτυπη μάθηση πραγματοποιείται 

τελείως ατομικιστικά και όταν αυτό συνδυάζεται με την αύξηση της 

εμπορευματοποίησής της που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, αναφορικά με τις μαθησιακές 

ευκαιρίες των ατόμων. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι στην άτυπη μάθηση 

εξατομικεύεται και ο κίνδυνος της αποτυχίας (Kirchhöfer, 2002). Γιατί το 

περιβάλλον, προσφέρει μεν μια ποικιλία από δυνατότητες δράσεων με τις φυσικές, 

οικονομικές, οικογενειακές και θεσμικές σχέσεις που παρέχει. Παρ’ όλα αυτά όμως, 

το εάν θα μπορέσουν αυτές οι σχέσεις να μεταμορφωθούν σε δυνατότητες μάθησης κι 

έτσι το περιβάλλον να δομηθεί ως τόπος μάθησης, είναι ευθύνη τόσο του ίδιου του 

ατόμου, όσο και της κοινωνίας. Η τελευταία επιβάλλεται να διαμορφώνει ένα 

περιβάλλον που υποστηρίζει τη μάθηση για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου, εθνικότητας και άλλων χαρακτηριστικών που μπορούν να 

δημιουργήσουν ανισότητες στις ευκαιρίες των ατόμων. Όσο για το ίδιο το παιδί 

εναπόκειται ιδιαίτερα στο σχολείο η ευθύνη να του μεταδώσει γνώσεις, ικανότητες 

και δεξιότητες «να μαθαίνει πώς να μαθαίνει» τόσο σε τυπικό όσο και σε άτυπο 

περιβάλλον, διαμορφώνοντας έτσι με αυτοπροσδιορισμό και υπευθυνότητα την 

ατομική πορεία ζωής του. 
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1.  Στον εξωσχολικό μου χρόνο πηγαίνω (βάλε Χ όπου συμφωνείς):  

Σε αθλητικές δραστηριότητες 

Στο κατηχητικό 

Στους προσκόπους 

Σε ξένες γλώσσες 

Σε φροντιστήριο για το σχολείο 

Σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες (μουσική, χορός, ζωγραφική, θέατρο κ.ά.)  

Σε κάτι άλλο   ………………………………………..…………… 

 

2. Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να διαβάζω: 

Βιβλία 

Κόμικς 

Παιδικά περιοδικά 

Εφημερίδες, περιοδικά  
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3. Στον ελεύθερό μου χρόνο παρακολουθώ ευχάριστα στην τηλεόραση: 

 

Αθλητικές εκπομπές 

Ντοκιμαντέρ  

Οικογενειακές σειρές 

Διάφορα τηλεπαιχνίδια  
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Διαφημίσεις ή οτιδήποτε  
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4.Γράψε μια δραστηριότητα, η οποία αυτόν τον καιρό είναι για σένα πολύ σημαντική 

και ενδιαφέρουσα και στην οποία αφιερώνεις αρκετό από τον ελεύθερό σου χρόνο:   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

4.1. Με αυτήν τη δραστηριότητα ασχολούμαι:  
 

Σπάνια             Μια φορά την εβδομάδα            2-3 φορές την εβδομάδα             Καθημερινά 

 

 

4.2. Με αυτήν τη δραστηριότητα ασχολούμαι:  

    Λιγότερο από έναν μήνα           Πάνω από έναν μήνα           Περίπου έναν  χρόνο          Πάνω από έναν χρόνο 

  

 

4.3. Με ποια αφορμή ασχολήθηκες με αυτήν τη δραστηριότητα; 

Επειδή με παρακίνησε η μητέρα μου 

Επειδή με παρακίνησε ο πατέρας μου 

Επειδή άκουσα γι’ αυτήν από τα αδέρφια μου 

Επειδή άκουσα γι’ αυτήν από τους φίλους μου 

Επειδή άκουσα γι’ αυτήν από τον δάσκαλο/τη δασκάλα μου 

Επειδή είδα κάτι σχετικό στην τηλεόραση 

Επειδή μου άρεσε από πριν                 

Κάτι άλλο                 …………………………………………………………………………………………………. 
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4.4. Ασχολούμαι με αυτήν τη 

δραστηριότητα γιατί: 

Καθόλου 

σημαντικός 

λόγος 

Λίγο 

σημαντικός 

λόγος 

Ούτε 

σημαντικός, 

ούτε ασήμαντος 

λόγος  

Αρκετά 

σημαντικός 

λόγος 

Πολύ 

σημαντικός 

λόγος 

Γιατί κάνω χάρη στους γονείς μου      

Γιατί μπορώ να την κάνω καλά      

Γιατί με ευχαριστεί και περνάω καλά      

Γιατί με ξεκουράζει και χαλαρώνω      

Γιατί μπορώ  να βρίσκομαι με άλλα 

παιδιά 

     

Γιατί μαθαίνω κάτι για εμένα      

Γιατί  θέλω να κάνω καλή εντύπωση 

στους άλλους 

     

 

 

4.5. Για να μάθω περισσότερα  

πράγματα για αυτήν τη δραστηριότητα: 

 

    Ποτέ 

 

  Σπάνια 

 

Μερικές 

φορές 

 

   Συχνά 

 

    Πάντα 

Ρωτάω κάποιον που ξέρει      

Διαβάζω βιβλία       

Ψάχνω στο Internet      

Βλέπω video      

Βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση      

Πηγαίνω σε σχετικές εκδηλώσεις      

Κάτι άλλο ……………………………………………….      
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4.6.  Για αυτήν τη δραστηριότητα:  (βάλε Χ όπου συμφωνείς)  

Συνεργάζομαι με άλλους 

Προγραμματίζω τον χρόνο μου 

Αφιερώνω χρόνο για μελέτη και εξάσκηση 

Τα οργανώνω όλα μόνος μου 

Σκέφτομαι και συγκεντρώνομαι 

Μερικές φορές συνεχίζω να  προσπαθώ, ακόμη κι αν είμαι κουρασμένος 

Τηρώ κανόνες   

5. Πόσο συχνά κάνεις τα παρακάτω; (βάλε Χ στην 

αντίστοιχη στήλη) 
Ποτέ Σπάνια 

Μερικές 

φορές 
Συχνά 

Κάθε 

μέρα 

διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία, περιοδικά κ.ά.      

ακούς μουσική      

 βλέπεις τηλεόραση      

 πηγαίνεις κινηματογράφο, θέατρο      

 πηγαίνεις σε internet cafe      

 αθλείσαι, κάνεις σπορ, πολεμικές τέχνες      

 πηγαίνεις σε εκθέσεις, μουσεία      

 κάνεις περιπάτους, ποδήλατο      

 παρακολουθείς συναυλίες, αθλητικές  εκδηλώσεις      

παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια στο σπίτι      

 παίζεις στη γειτονιά      

 παίζεις στο σπίτι      

 κάνεις παρέα με τους φίλους σου      

 κάνεις χειροτεχνίες, ζωγραφίζεις      

 παίζεις μουσική, τραγουδάς      

 μιλάς στο τηλέφωνο      

 πηγαίνεις στον χορό  (μπαλέτο, παραδοσιακοί κ.ά.)      

 Κάτι άλλο ……………………………………………..…………. 
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6. Κάνεις κάτι στον ελεύθερό σου χρόνο που κατά τη γνώμη σου είναι χρήσιμο και στο 
σχολείο;  Αν ναι γράψ’ το εδώ. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

7. Πόσο ευχάριστα κάνεις τα παρακάτω; 
(βάλε Χ στην αντίστοιχη στήλη) 

 

Καθόλου 

ευχάριστα 

Λίγο 

ευχάριστα 

Ούτε ευχάριστα  

ούτε 

δυσάρεστα 

Αρκετά 

ευχάριστα 

Πολύ 

ευχάριστα 

διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία, περιοδικά κ.ά.      

ακούς μουσική      

βλέπεις τηλεόραση      

πηγαίνεις κινηματογράφο, θέατρο      

πηγαίνεις σε internet café      

αθλείσαι, κάνεις σπορ, πολεμικές τέχνες      

πηγαίνεις σε εκθέσεις, μουσεία      

κάνεις περιπάτους, ποδήλατο      

παρακολουθείς συναυλίες, αθλητικές  
εκδηλώσεις 

     

παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια στο σπίτι      

παίζεις στη γειτονιά      

παίζεις στο σπίτι      

κάνεις παρέα με τους φίλους σου      

κάνεις χειροτεχνίες, ζωγραφίζεις      

παίζεις μουσική, τραγουδάς      

μιλάς στο τηλέφωνο      

πηγαίνεις στον χορό  (μπαλέτο, 
παραδοσιακοί κ.ά.) 

     

Κάτι άλλο ………………………………………. 
     

 

 

8. Υπάρχει κάποιο πράγμα που θα έκανες ευχάριστα στον ελεύθερό σου χρόνο, αλλά 
δεν μπορείς να το κάνεις;  Αν ναι, γράψ’ το εδώ. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.1. Αν έχεις συμπληρώσει κάτι, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις; 

Γιατί κοστίζει πολλά χρήματα 

Γιατί δεν το επιτρέπουν οι γονείς μου 

Γιατί δεν προσφέρεται στην περιοχή μου  

Γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο 

Γιατί δεν έχω κανέναν για παρέα 

Άλλο  …………………………………………………………………….. 

 

 

9. Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει: Ποτέ Σπάνια Μερικές 

φορές 
Συχνά Πάντα 

Να δημιουργώ και να μαθαίνω (διάβασμα, 
ζωγραφική, ενημέρωση κ.ά.) 

     

Να χαλαρώνω και να ξεκουράζομαι      

Να διασκεδάζω και να ψυχαγωγούμαι      

Να γνωρίζω καινούργιους φίλους      

Κάτι άλλο …………………………….……………………… 
     

 

 

 

 

10. Βάλε X στην πρόταση, με την οποία συμφωνείς περισσότερο:  
 

Οι δραστηριότητες που κάνω τώρα, μου είναι χρήσιμες και θα με βοηθήσουν στο μέλλον. 

 

Οι δραστηριότητες που κάνω με ευχαριστούν τώρα και αργότερα θα δούμε. 
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12.  Εάν συγκρίνεις τους βαθμούς σου στο σχολείο με τους βαθμούς των συμμαθητών 

σου, ανήκεις στους :  

              Καλούς μαθητές                     Λιγότερο καλούς μαθητές      

 

 

 

 

 

 

 

11. Στον ελεύθερό μου χρόνο: Ποτέ Σπάνια Μερικές 

φορές 
Συχνά Πάντα 

Κάνω αυτό που μου αρέσει      

Προτιμώ να πηγαίνω σχολείο παρά να 
έχω ελεύθερο χρόνο 

     

Νιώθω καλά ακόμα και όταν δεν κάνω 
τίποτα 
 
 

     

Βαριέμαι      

Χρειάζομαι κάποιον να  με συμβουλεύει       

Προγραμματίζω από πριν τι θα κάνω      

Αποφασίζω μόνος μου τι θα κάνω      

Αποφασίζουν οι γονείς μου για εμένα      


