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Πρόλογος  

Η Κιναισθητική Εκπαίδευση (Kinaesthetic Education ή EDU K) –μάθηση μέσω 
κίνησης – δημιουργήθηκε από τους Δρ. Paul Dennison και Gail Dennison 
μέσα από εντατική έρευνα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η λειτουργία του 
εγκεφάλου, η ψυχολογία και η εφαρμοσμένη κινησιολογία (η οποία διδάσκεται 
στο ευρύ κοινό ως μέθοδος Touch for Health). Η Μη τυπική εκπαίδευση είναι 
εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση 
πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει την 
αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
και τη γενική εκπαίδευση νέων και ενηλίκων. 
 
Τον Σεπτέμβρη στο σχολείο μας έγινε μια δραστηριότητα μη τυπικής 
εκπαίδευσης στην οποία λάβαμε μέρος και είχε να κάνει με τις διακρίσεις 
μεταξύ των ανθρώπων διαφόρων κατηγοριών. Η δραστηριότητα μας 
ενθουσίασε πολύ και στην ουσία διερωτηθήκαμε κατά πόσο παρόμοιες 
δραστηριότητες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν μέσα στο σχολείο, κατά τη 
διδασκαλία κάποιων μαθημάτων. Συζητώντας το θέμα με τον συντονιστή 
καθηγητή μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια έρευνα ανάμεσα σε 
μαθητές που θα διδαχτούν μια ενότητα στα Νέα (μαθητές της Β Λυκείου στην 
θεματική ενότητα του ρατσισμού) και στη Φυσική (μαθητές της Α Λυκείου στη 
θεματική ενότητα Ενέργειας) με δύο διαφορετικούς τρόπους (με συμβατικές 
μεθόδους διδασκαλίας και με μεθόδους κιναισθητικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης), για να δούμε τις απόψεις τους σχετικά με αυτό τον τρόπο 
διδασκαλίας. Μέσα από τη διαδικασία βρήκαμε και άλλους εκπαιδευτικούς 
που θα τους ενδιέφερε να λάβουν μέρος στην Έρευνα και έτσι αποφασίσαμε 
να δούμε τις απόψεις μαθητών πριν και μετά την διδασκαλία ενός μαθήματος 
με μεθόδους κιναισθητικής (ή μη τυπικής μάθησης) ώστε να δούμε κατά πόσο 
θα τους ενδιέφερε να διδάσκονται με αυτές τις οργανωμένες μεθόδους 
διδασκαλίας. Για να μπορέσουμε να πάρουμε πιο ακριβή αποτελέσματα 
θέσαμε σαν όρο ότι τα ερευνητικά μας ερωτήματα θα τα εξετάζαμε με μαθητές 
που είχαν περάσει από το στάδιο διδασκαλίας με μεθόδους κιναισθητικής 
εκπαίδευσης τουλάχιστον μια φορά.  
 
Η σημασία της προτεινόμενης έρευνας έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα 
από αυτήν την διαδικασία θα μάθουν οι μαθητές τι είναι η μη τυπική 
εκπαίδευση αλλά και θα μπορέσουν να εκφράσουν την άποψη τους σε σχέση 
με αυτή τη μορφή διδασκαλίας και ίσως περισσότεροι εκπαιδευτικοί να την 
εντάξουν στο πρόγραμμα τους αν τελικά οι απόψεις των μαθητών είναι 
ενθαρρυντικές.   Μέσα από τα αποτελέσματα έρευνας μας μπορούμε να 
ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας και γενικά το σχολείο για να 
ενημερωθούν όλοι οι μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας αλλά και άλλων 
σχολείων για τα αποτελέσματα και τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με την 
μη τυπική εκπαίδευση. 
 
 
 
 
 
 



Α Μέρος Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε με δύο μέρη, συγκεκριμένα θα 
ασχοληθούμε πρώτα με την εκπαιδευτική έρευνα και τι είναι η εκπαιδευτική 
έρευνα και με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει και στην συνέχεια με την 
κιναισθητική ή μη τυπική εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
κατανοήσουμε πλήρως άλλες έρευνες αλλά και γενικά τι είναι και πως την 
αντιμετωπίζουν αυτοί που ενημερώνονται και συμμετέχουν σε έτσι μαθήματα 
μη τυπικής εκπαίδευσης.  
 

Α. 1. Εκπαιδευτική έρευνα 

Έρευνα είναι συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική  διερεύνηση 
κάποιων υποθέσεων σχετικά με προκαθορισμένες σχέσεις σε φυσικά 
φαινόμενα. (Νικολάου, 2017). Αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης 
και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι δηλαδή μια 
επιστημολογική συζήτηση/ αναζήτηση η οποία βασίζεται στη διερεύνηση, 
ανάλυση και σύγκριση των βιβλιογραφικών δεδομένων.  
Η Εκπαιδευτική Έρευνα αποσκοπεί στο να (Ελευθερόπουλος και άλλοι, 
2007): 

1. Διευρύνει τις υπάρχουσες γνώσεις στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο  

2.  Αντιμετωπίζει τα κενά στην υπάρχουσα γνώση  

 είτε ελέγχοντας την ισχύ γνωστών αποτελεσμάτων σε 
διαφορετικές   συνθήκες (replication) 

 είτε προσθέτοντας νέες οπτικές  

 είτε δοκιμάζοντας νέες ιδέες ή πρακτικές 
3. Παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για την υιοθέτηση νέων πρακτικών 

στην  εκπαίδευση (evidence based practice) 
4. Αναπτύσσει και στο πεδίο των επιστημών της αγωγής τη γνωστική 

βάση η οποία χαρακτηρίζει τα άλλα επιστημονικά πεδία  
 

Τα τρία βασικά είδη εκπαιδευτικής έρευνας είναι η εκπαιδευτική έρευνα 

δράσης , η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο:  

 Εκπαιδευτική έρευνα δράσης (Κατσαρού & Τσάφος, 2016):Είναι ένας 

εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, κατά την οποία  οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους 

στο πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας. 

 Συνέντευξη (Νικολάου, 2017): Τα είδη των συνεντεύξεων: 

Η αδόμητη συνέντευξη:   Είναι συζήτηση απλά με κάποιες κεντρικές 

ερωτήσεις, το πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να κάνεις συζήτηση για 

όλα. Το μειονέκτημα είναι ότι ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και δεν 

μπορείς να αρχειοθετήσεις τις απαντήσεις. 

Η ημιδομημένη συνέντευξη: Είναι συζήτηση με κάποιους κεντρικούς 

άξονες που θα καθοριστούν από πριν, υπάρχουν ερωτήσεις που 

πρέπει να απαντηθούν αλλά είναι ελεύθερη συζήτηση. Το πλεονέκτημα 



είναι ότι καλύπτεις ένα ευρύ φάσμα όμως το μειονέκτημα είναι ότι δεν 

έχεις καθοριστικές απαντήσεις. 

Η δομημένη συνέντευξη: Είναι καθορισμένες ερωτήσεις και 

διευκρινίστηκες ερωτήσεις. Έχει ως πλεονέκτημα το ότι είναι εύκολη 

στην επεξεργασία και μπορείς να συγκρίνεις ερωτήσεις από πολλούς. 

Το μειονέκτημα όμως είναι ότι οι ερωτήσεις είναι καθορισμένες και αν 

προκύψει κάτι δεν μπορείς να επεκταθείς.  

 Ερωτηματολόγιο 

Α.1.1. Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα 

Η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα μπορούν να χαρακτηριστούν επιγραμματικά 

με τα 6 στάδια του Creswell (Βέρδης, 2016).  

H ποσοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την εξήγηση, την 

γενίκευση, τον χειρισμό των μεταβλητών  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας στην αρχή της έρευνας  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας με ειδικά και στοχευμένα 

ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων με εργαλεία συλλογής όπως ερωτηματολόγια και 

τεστ 

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων με στατιστικές μεθόδους 

(περιγραφή, έλεγχος υποθέσεων, μοντέλα της πραγματικότητας) 

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αντικειμενικότητα και 

αξιοπιστία   

H ποιοτική έρευνα και τα 6 στάδια του Creswell είναι: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος με σκοπό την βαθύτερη 

κατανόηση ενός φαινομένου  

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας απλώς για την ανάγκη κατανόησης του 

φαινομένου  

3. Εξειδίκευση των σκοπών της έρευνας γενικότερα ερωτήματα  

4. Συλλογή δεδομένων πρωτόκολλα συνεντεύξεων ή παρατηρήσεων  

5. Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων φωτογραφίες, κείμενα  

6. Κοινοποίηση και αξιολόγηση της έρευνας με αναστοχασμό 

Α.1.2. Εντοπισμός του θέματος  

Σε κάθε εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να βρούμε το ερευνητικό μας ερώτημα. 

Υπάρχουν πολλές τέτοιες πηγές ερευνητικών ιδεών όπως: 

• Οι εμπειρίες και οι παρατηρήσεις της καθημερινότητας  

• Τα πρακτικά ζητήματα που επιζητούν λύση στο χώρο της εκπαίδευσης  

• Προηγούμενες έρευνες, καθώς οι περισσότερες έρευνες δημιουργούν 

συνήθως περισσότερα νέα ερωτήματα από όσα απαντούν 

• Μία θεωρία αφού κάθε θεωρία διατυπώνει μια σειρά από προβλέψεις 

που χρειάζεται να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν με εμπειρική 

έρευνα.  



 

Η ερευνητική ιδέα, το αρχικό ερώτημα που προκύπτει, στην πραγματικότητα 

προσδιορίζει απλά τη θεματική περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος, αφού η 

ίδια η ιδέα μπορεί να έχει ήδη ερευνηθεί ή να είναι ακατάλληλη για εμπειρική 

έρευνα ή ανέφικτη. Πρόκειται απλά για το έναυσμα και αποτελεί την αρχή μιας 

διαδικασίας που, μέσα από διαδοχικά βήματα, οδηγείται στη διατύπωση των 

ερευνητικών ερωτημάτων ή/και ερευνητικών υποθέσεων (Μπουράς, 2016). 

 

Στην δική μας περίπτωση θα διατυπώσουμε κάποια ερωτήματα για να δούμε 

κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν για την μη τυπική και την κιναισθητική 

εκπαίδευση και κατά πόσο θα ήθελαν να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα 

είτε στο λύκειο είτε σε μικρότερες τάξεις.  

Α.2. Τυπική, Άτυπη, Μη τυπική και κιναισθητική εκπαίδευση 

Άτυπη εκπαίδευση ή μάθηση θεωρείται οποιαδήποτε γνώση, δεξιότητα, 

στάση και αντίληψη που διαμορφώνει ένα άτομο καθ’ όλη την διάρκεια της 

ζωής του στην καθημερινότητα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016). Δηλαδή είναι 

μη οργανωμένη εκπαίδευση την οποία βιώνει ένα άτομο μέσω της 

αλληλεπίδρασής του με άλλα άτομα ή σύνολα, εργαλεία και καταστάσεις. Για 

παράδειγμα ένα άτομο μπορεί να μάθει να χρησιμοποιεί συσκευές του σπιτιού 

όπως ο φούρνος και το πλυντήριο παρατηρώντας μέλη της οικογένειας, 

μπορεί να μάθει ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα παίζοντας με φίλους, εκτός 

ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Στην άτυπη μάθηση συμπεριλαμβάνονται και 

οι πρωτοβουλίες που παίρνει ένα άτομο για να μάθει κάτι όπως το να 

ακούσεις τις ειδήσεις από το ραδιόφωνο, να διαβάσει εφημερίδα ή ένα βιβλίο, 

ακόμη η ενασχόλησή του με ένα άθλημα ή μουσικό όργανο χωρίς την 

συμβολή ενός καθοδηγητή ή δασκάλου, δηλαδή η αυτομόρφωση (Α.Π.Θ., 

2016). Η στάση που διαμορφώνει ένα άτομο για κοινωνικά θέματα μέσω της 

αγωγής που παίρνει από την οικογένειά του ή μέσω δικής του αναζήτησης 

ακόμη και μέσω παρατήρησης και μελέτης άλλων πολιτισμών είτε με 

αλληλεπίδραση με ξένους ή ταξιδεύοντας. Οι γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτά ένα άτομο στην εργασία του αποτελούν επίσης μέρος της άτυπης 

μάθησης. Η άτυπη μάθηση είναι συνήθως μη οργανωμένη και μη συστηματική 

και συχνά αναφέρεται και ως διά βίου μάθηση (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016) 

επίσης δεν έχει μαθησιακούς στόχους, χρονοδιάγραμμα ή οποιαδήποτε 

διδακτική υποστήριξη (Παγγέ, 2016). 

Η μη τυπική μάθηση είναι οργανωμένη εκπαίδευση, δηλαδή συνήθως έχει 

χρονοδιάγραμμα και μαθησιακούς στόχους, αλλά είναι μία δραστηριότητα 

εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορεί να λάβει μέρος σε 

εκπαιδευτικά κέντρα που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση 

(Α.Π.Θ., 2016), σε λέσχες και οργανισμούς που ασχολούνται με διάφορα είδη 

εκπαίδευσης. Πολλές φορές η μη τυπική εκπαίδευση χρησιμοποιείται για την 

μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων για κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά, 

ηθικά και άλλα θέματα (Παγγέ, 2016). Στην μη τυπική μάθηση 

συμπεριλαμβάνονται και τα μαθήματα μέσω διαδικτύου που μπορεί να 



προσφέρονται και από φορείς τυπικής εκπαίδευσης όπως πανεπιστήμια και 

προγράμματα που δημιουργούν Υπουργεία Παιδείας διάφορων χωρών. Λόγω 

της δομής της μη τυπικής εκπαίδευσης, αρκετές φορές είναι δύσκολο να 

αξιολογηθούν και να επικυρωθούν οι γνώσεις και δεξιότητες που κερδίζει 

κάποιος από αυτή την μορφή εκπαίδευσης, κάτι που απασχολεί αρκετές 

χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία έτη γίνεται προσπάθεια 

επικύρωσης της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς αποτελεί ένα δρόμο 

εκπαίδευσης για άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ακολουθήσουν το 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και εμπλέκονται σε άλλες δραστηριότητες που 

τους προσφέρουν πνευματική και τεχνική ανάπτυξη (European Union, 2015). 

Το 2010 εκδόθηκε το διεθνές πιστοποιητικό ISO 29990 το οποίο αφορά την 

πιστοποίηση εκπαιδευτικών φορέων που προσφέρουν μη τυπική εκπαίδευση, 

σε μία προσπάθεια αναγνώρισης της μη τυπικής εκπαίδευσης διεθνώς αλλά 

και την θεσμοθέτηση της με κάποιο κοινός αποδεκτά χαρακτηρίστηκα 

(Internatoinal Organization for Standarazation, 2010) 

Τυπική εκπαίδευση ορίζεται το ιεραρχημένο, δομημένο και οργανωμένο 

χρονικά σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα, από τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

έως το πανεπιστήμιο (Παγγέ, 2016). Σήμερα η τυπική εκπείδευση είναι 

δασκαλοκεντρική, δηλαδή η γνώση θεωρείται κάτι συγκεκριμένο, που υπάρχει 

στο αναλυτικό πρόγραμμα της διδακτέα ύλης. Αυτή την γνώση οφείλει να 

γνωρίζει ο εκπαιδευτής και να την μεταδώσει στους μαθητές μέσω της 

διδασκαλίας. Το πλεονέκτημα που έχει δωθεί στην τυπική εκπαίδευση είναι η 

απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις 

επίσημες αρχές, σε αντίθεση με την μη τυπική που όπως αναφέρθηκε 

προηγουμενος, πιο δύσκολα αναγνωρίζεται από δημόσιους και άλλους φορείς 

(Ριζοσπάστης – Παιδεία, 2010).  

Κιναισθητική εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι 

μαθαίνουν μέσω φυσική κίνησης αντί μέσω παρακολούθησης ενός τυπικού 

μαθήματος, μίας διάλεξης. Μέσω της κίνησης και της εφαρμογής πολλά άτομα 

μαθαίνουν και αφομοιώνουν καλύτερα την γνώση (Kelly Roell, 2016). Η 

κιναισθητική μάθηση συνήθως εμπίπτει στην μη τυπική καθώς για να 

πραγματοποιηθεί ο δάσκαλο παίρνει τον ρόλο του καθοδηγητή που οδηγεί 

τον εκπαιδευόμενο στην γνώση. Στην άτυπη εκπαίδευση την συναντούμε σε 

όλη μας την ζωή από την στιγμή που μαθαίνουμε να κρατούμε και να 

χειριζόμαστε αντικείμενα όπως το κουτάλι, το μολύβι και μετέπειτα άλλο 

εργαλεία, επίσης στην διαδικασία απόκτησης άλλων δεξιοτήτων όπως 

ποδήλατο κ.α. Η ένταξή της στην τυπική εκπαίδευση εναπόκειται στην 

πρόθεση του εκπαιδευτικού αφού δεν υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Έχουν γίνει αρκετές μελέτες και εφαρμογές της κιναισθητικής εκπαίδευσης σε 

διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως στην διδασκαλία των 

μαθηματικών, της φυσικής και άλλων επιστημών που αποδεικνύουν ότι η 

κιναισθητική εκπαίδευση μπορεί να είναι αποτελεσματική και να βοηθήσει 

μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την τυπική εκπαίδευση να 

αντιληφθούν πιο εύκολα και ολιστικά επιστημονικές και άλλες έννοιες (Jesper 

Bruun and Frederik V. Christiansen, 2014). 



Β. Ερευνητικός Σχεδιασμός  

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πως καταλήξαμε στα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας και που μπορεί 

κανείς να τα βρει αυτούσια στα Παραρτήματα 1 και 2. Αποφασίσαμε το 

ερευνητικό μας εργαλείο να είναι το ερωτηματολόγιο διότι με αυτό μπορείς να 

πλησιάσεις όλους τους μαθητές και έτσι να έχεις ποσότητα δείγματος 

καταντώντας έτσι τα αποτελέσματα σου πιο αξιόπιστα. Αποφασίσαμε να 

δώσουμε 2 ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο θα δοθεί σε όλους 

τους μαθητές και θα αποτελείτε μόνο από ερωτήσεις γνώσεων σε σχέση με 

την μη τυπική εκπαίδευση (αποτελείται μόνο από 12 ερωτήσεις σε σχέση με 

τις γνώσεις για τη μη τυπική εκπαίδευση και την κιναισθητική εκπαίδευση). 

Αυτό το ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για να δούμε τις αρχικές γνώσεις 

των μαθητών σε σχέση με αυτό το θέμα. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο θα δοθεί 

σε όλους τους μαθητές αμέσως μετά την διδασκαλία κάποιου μαθήματος με 

μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης ή κιναισθητικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το 

ερωτηματολόγιο θα καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών σε σχέση με 

αυτή την μέθοδο διδασκαλίας σε σχέση με τις συμβατικούς μεθόδους 

διδασκαλίας που γνωρίζουν πολύ καλά. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο θα 

δίνεται μόνο στους μαθητές που έχουν παρακολουθήσει ένα τέτοιο μάθημα 

μετά από αυτό το μάθημα. Και τα δύο ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους 

μαθητές βρίσκονται στα παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας εργασίας   

Β.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών 

του Λυκείου Αγίου Ιωάννη σε σχέση με την κιναισθητική εκπαίδευση. Μέσα 

από την ερευνητική μας διαδικασία επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις 

των μαθητών όσο αφορά τις εμπειρίες από την διδασκαλία της κιναισθητικής 

εκπαίδευσης. Για να μπορέσουμε να δούμε τις απόψεις των μαθητών για την 

κιναισθητική εκπαίδευση θα δώσουμε στην αρχή ένα μικρό ερωτηματολόγιο 

σε σχέση με τη κιναισθητική και τη μη τυπική εκπαίδευση και αφού διδαχτούν 

ένα μάθημα θα τους δώσουμε ένα μεγαλύτερο ερωτηματολόγιο για να δούμε 

τελικά τις απόψεις τους αφού διδακτούν ένα μάθημα με μεθόδους μη τυπικής 

εκπαίδευσης.  

 

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα: . 

 Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κιναισθητική εκπαίδευση ή μη τυπική 

εκπαίδευση.  

 Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για την εφαρμογή διδασκαλία της 

κιναισθητικής εκπαίδευσης  

 Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή της Μη τυπικής 

μάθησης (της κιναισθητικής εκπαίδευσης) στο αναλυτικό πρόγραμμα 

αρκετών μαθημάτων.  

 



Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό 

ερευνητικό ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Θέλουν να 

διδάσκονται με νέες μεθόδους διδασκαλίας οι μαθητές που να 

εμπλέκουν και τους ίδιους μέσα σε αυτές ή όχι;  

 

Συγκεκριμένα για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα θα δούμε τις γνώσεις 

των μαθητών και πριν αλλά και μετά την διδασκαλία ενός μαθήματος με 

μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης και θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε και 

τις οποιεσδήποτε μεταβολές στις απαντήσεις σου. Μέσα από την σύγκριση θα 

δούμε κατά πόσο ια εκπαιδευτική έρευνα μπορεί να συμβάλει στην γνώση 

αλλά και να κινήσει τα νήματα για να αλλάξουν κάποιες θεωρήσεις που 

υπάρχουν σε σχέση με τις μεθόδους διδασκαλίας στα σχολεία.  

 

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα 

από συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις 

ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα 

μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των 

κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την 

ηλικία ή την τάξη 

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων διαμορφώνονται σε σχέση με 

το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την 

μαθησιακή τους επίδοση.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών διαμορφώνονται 

ανάλογα με τις επιλογές που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης 

στο Λύκειο.  

 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συγκρίσεις θα πρέπει εκ των 

προτέρων να τις θέσουμε υπόψη των ερωτώμενων ούτως ώστε στο τέλος να 

καταστεί δυνατό να γίνουν ανάλογες συσχετίσεις με βάσει τις απαντήσεις, που 

θα δοθούν στο ερωτηματολόγιο που θα ετοιμάσουμε. 

Β.2. Επιλογή και στήριξη ερευνητικού εργαλείου  

H ανάγνωση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας συνέβαλε 

σημαντικά στη δομή και τη διατύπωση των ερωτήσεων που 

συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας με στόχο την αναγκαία 

συλλογή δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 

Επιλέχθηκε το «ερωτηματολόγιο» ως το πιο κατάλληλο για την περίπτωση 

ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, όπως 

διαμορφώθηκε, περιελάμβανε ερωτήσεις «κλειστού» και «ανοικτού» τύπου. Οι 



ερωτήσεις «κλειστού τύπου» ήταν δομημένες και διατυπωμένες βάσει της 

κλίμακας Likert1 (Bell, 1997· Παπαδημητρίου και άλλοι, 2001· Arnold et al, 

1967· Hasson & Arnetz, 2007) με αριθμητικά στοιχεία από το 1 έως το 5: 1 = 

διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4 = 

συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα (Μιχαλοπούλου, 2006).  

Β.2.Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και 

δημογραφικών στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι 
μεταβλητές  1, 2, 3, 4 και 5, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις 
ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Στο 
ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους καθηγητές θα υπάρχουν οι 
μεταβλητές 1, 2 και 3 για συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες των 
καθηγητών. Συγκρίσεις μπορούν να γίνουν και συνολικά μεταξύ των απόψεων 
των μαθητών και των απόψεων των καθηγητών.  
 

1. Φύλο:  Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην κατηγορία «άνδρας- αγόρι» (κωδικός 
1) και στην κατηγορία «γυναίκα- κορίτσι» (κωδικός 2). Η μεταβλητή αυτή 
εξυπηρετεί τη διενέργεια συγκρίσεων ανάμεσα στις απόψεις μεταξύ αγοριών 
και κοριτσιών και στη διαπίστωση τυχόν διαφορών ανάμεσα στις απόψεις 
τους.  
 

2. Τάξη: Μέσω αυτής της κατηγορίας θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις 
των μικρότερων μαθητών του Λυκείου σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Θα 
περιλαμβάνονται 3 επιλογές: Α΄ Λυκείου (κωδικός 1), Β΄ Λυκείου (κωδικός 2), 
Γ΄ Λυκείου (κωδικός 3).   

 
3. Επίδοση του μαθητή: Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε 

πόσο προληπτικοί είναι κατά την άποψή τους οι άριστοι στην επίδοση 
μαθητές σε σχέση με τους μέτριους ή αδύνατους στην επίδοση μαθητές. 
  
 

4. Μορφωτικό επίπεδο των γονιών του μαθητή: Μέσα από αυτή τη 
μεταβλητή θέλουμε να δούμε αν μεταβάλλονται οι απόψεις των μαθητών σε 
σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους. Το μορφωτικό επίπεδο θα 
καλύπτεται από 4 κατηγορίες: Δημοτικό (κατηγορία 1), Γυμνάσιο – Λύκειο 

                                                           
1
 Η κλίμακα Likert αποτελεί μια κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς. Πρόκειται για 

υποκατηγορία της τακτικής κλίμακας. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται, όταν ο 
εξεταζόμενος αξιολογείται με διατύπωση του βαθμού (πόσο καλά) ικανοποίησης του αξιολογητή 
από τον τρόπο με τον οποίο ο εξεταζόμενος έφερε σε πέρας ένα καθήκον, που του ζητήθηκε να 
εκτελέσει. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής έχει μια λίστα με προτάσεις (καταφατικές ή 
ερωτηματικές), ο αριθμός των οποίων συνήθως ποικίλλει από έξι ως τριάντα (Arnold et al. 1967:31). 
Οι προτάσεις συνοδεύονται από κλειστές απαντήσεις, οι οποίες συνήθως δίνονται με τη μορφή 
κλίμακας από 3 ως 7 βαθμίδες και υποδηλώνουν διαφορετικό βαθμό συμφωνίας ή ικανοποίησης. 
Στη διαβάθμιση της κλίμακας χρησιμοποιείται συνήθως μία από τις παρακάτω ομάδες επιλογών: (α) 
«Διαφωνώ», «Μάλλον διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «Μάλλον συμφωνώ», 
«Συμφωνώ» και (β) «Καθόλου ικανοποιητικά», «Λίγο ικανοποιητικά», «Μέτρια ικανοποιητικά», 
«Πολύ ικανοποιητικά», «Πλήρως ικανοποιητικά». Ο συμμετέχων/αξιολογητής καλείται να σημειώσει 
τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του με την εκάστοτε πρόταση. 

http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=144
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/show.html?id=224


(κατηγορία 2), Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο (κατηγορία 3) και Μεταπτυχιακό – 
Διδακτορικό (κατηγορία 4).  

5. Μαθήματα Κατεύθυνσης: Σε αυτή την μεταβλητή θα προσπαθήσουμε να 
διαχωρίσουμε τους ερωτηθέντες σε 4 κατευθύνσεις (θετικών επιστημών, 
οικονομικών επιστημών, καλλιτεχνικών σπουδών και κοινωνικών – 
θεωρητικών επιστημών) ανάλογα με τα μαθήματα επιλογής τους 
συγκρίνοντας έτσι τις απόψεις μαθητών διαφορετικών κατηγοριών σπουδών, 
αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους αντίληψης των μαθητών σε σχέση με  
τις απόψεις τους.  

 

Β.2.Β. Κατηγορία 2 και 3: Μεταβλητές ερωτήσεων – δηλώσεων  

Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν 5 κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται από 
την κλίμακα Likert (1 = διαφωνώ απόλυτα, 2 = διαφωνώ, 3 = ούτε συμφωνώ, 
ούτε διαφωνώ, 4 = συμφωνώ, 5 = συμφωνώ απόλυτα) και είναι δηλώσεις 
απέναντι στις οποίες οι ερωτηθέντες θα κληθούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε 
να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις απόψεις των μαθητών σχετικά 
με τα ερωτήματα της εκπαιδευτικής μας έρευνας. Συγκεκριμένα τα 3 βασικά 
ερωτήματα χωρίστηκαν σε υποκατηγορίες και για κάθε υποκατηγορία 
καθορίστηκε μια σειρά από παραμέτρους. Καθώς η μια παράμετρος να 
έρχεται να συμπληρώσει την άλλη καθίσταται δυνατό να αποκτήσουμε μια 
σφαιρική άποψη για τις απόψεις των ερωτώμενων. Μέσα από την 
πολλαπλότητα των παραμέτρων μπορούν να τακτοποιηθούν τα ερωτήματα 
και έτσι να καταλήξουμε σε σαφείς απαντήσεις για την άποψη μαθητών και 
καθηγητών σε κάθε ερευνητικό ερώτημα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις 
πιο κάτω υποκατηγορίες:  
1. Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κιναισθητική εκπαίδευση ή μη τυπική 

εκπαίδευση.  

2. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο 

Δημοτικό 

3. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο 

Γυμνάσιο 

4. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της μορφής 

διδασκαλίας στο Λύκειο 

5. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της 

διδασκαλίας για όλους τους μαθητές διαφορετικής επίδοσης  

6. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας  

7. Ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας  

8. Ποια η άποψη των μαθητών που διδαχτήκαν με αυτή την μέθοδο σε σχέση με την 

εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα των 

εξεταζόμενων μαθημάτων  

9. Ποια η άποψη των μαθητών που διδαχτήκαν με αυτή την μέθοδο σε σχέση με την 

εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα των μη 

εξεταζόμενων μαθημάτων  

 

Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 9 πιο πάνω υποκατηγοριών θα 
μπορέσουμε κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα 
τρία βασικά ερωτήματα που διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα. Για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα δεν το αναλύσαμε 



περαιτέρω επειδή θα πρέπει να το δώσουμε και πριν και μετά την διδασκαλία 
με μια μέθοδο κιναισθητικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης για να δούμε και 
διαφορά στις απόψεις πριν και μετά. Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που 
έχει να κάνει με τις απόψεις των μαθητών για το αν μπορεί να εφαρμοστεί 
αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης μπορούμε να συνδυάσουμε τα υποερωτήματα 
2, 3, 4 και 5 που έχει να κάνει με τις απόψεις τους σε σχέση με τη διδασκαλία 
στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο αλλά και σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Τέλος για το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα 
μπορεί να απαντήσουμε με συνδυασμό των τελευταίων 4 υποερωτημάτων 
που έχουμε βάλει. Έτσι απαντώντας όλα τα ερωτήματα μπορούμε να έχουμε 
σαφείς απαντήσεις για τα αρχικά μας ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια 
ακολουθούν οι πίνακες των δηλώσεων για κάθε υποερώτημα.    
1. Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κιναισθητική εκπαίδευση και ή μη 

τυπική εκπαίδευση.  

Β1 Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και έχει μέσα κίνηση 

Β2 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική 

Β3 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση με μεθόδους διαφορετικές από τις 
τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης 

Β4 Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μορφή μη τυπικής 
εκπαίδευσης  

Β5 Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς να μάθεις με διασκεδαστικό τρόπο 

Β6 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής μάθησης  

Β7 Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού περιεχομένου 
είναι μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης 

Β8 Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα παιχνίδια στο play 
station 3 

Β9 Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής γνωριμίας (facebook, 
skype, msn) και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε πολλά πράγματα με 
μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Β10  Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η Monopoly με οικόπεδα από την 
Κύπρο 

Β11 Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

Β12 Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

 

2. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της 

διδασκαλίας στο Δημοτικό 

Γ1 Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις 
του Δημοτικού σχολείου 

Γ17 Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης από πιο μικρή 
ηλικία ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο εφαρμογής 

Γ18 Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος από το Δημοτικό να άρεσε σε 
περισσότερους μαθητές το σχολείο και η γνώση να την κατακτούσαν μέσα από το παιχνίδι.  

Γ33 Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης να εφαρμόζονται σε όλες 
ηλικίες μαθητών  

3. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της 

διδασκαλίας στο Γυμνάσιο 

Γ1 Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις 
του Δημοτικού σχολείου ίσως και του Γυμνασίου αλλά όχι του Λυκείου 



Γ16 Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν από το γυμνάσιο ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο 
εφαρμογής 

Γ19 Αυτά τα σχέδια μαθήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
γυμνασίου που έχουν περισσότερο χρόνο    

Γ34 Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να εφαρμοστούν πιο άνετα στο 
γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό με αυτούς τους τρόπους  

 

4. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της 

μορφής διδασκαλίας στο Λύκειο 

Γ3 Το μάθημα που κάναμε ήταν καλό αλλά πιστεύω ότι θα επωφελούμουν περισσότερο αν το 
κάναμε σε μικρότερες τάξεις και όχι στο Λύκειο 

Γ15 Σίγουρα δεν μπορείς μ εαυτό το στυλ των μαθημάτων να βγάλεις όλη την ύλη στο λύκειο 

Γ20 Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο Λύκειο είναι πιο διασκεδαστικό να 
κάναμε μάθημα με αυτό τον τρόπο και στο Λύκειο 

Γ35 Είναι χάσιμο χρόνου να χρησιμοποιούνται έτσι σχέδια μαθήματος στο Λύκειο 

 

5. Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

αυτής της διδασκαλίας για όλους τους μαθητές διαφορετικής 

επίδοσης  

Γ4 Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για το μάθημα 

Γ14 Με μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν το μάθημα 
καλύτερα οι αδύνατοι μαθητές  

Γ21 Οι άριστοι μαθητές αδιαφόρησαν για το μάθημα, ίσως επειδή το θεώρησαν εύκολο.  

Γ31 Στην ουσία μέσα από το μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον όλοι οι μαθητές ασχέτως επιπέδου και 
το απόλαυσαν όλοι οι μαθητές   

Γ36 Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό 
είδος διδασκαλίας  

 

6. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας  
 

Γ5 Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την κρητική τους σκέψη μέσα από αυτή τη 
μορφή της διδασκαλίας  

Γ13 Νομίζω ότι ενθαρρύνει τούς μαθητές να περνούν πιο πολλές πρωτοβουλίες  

Γ22 Η άποψη μου είναι ότι βοήθα τους μαθητές να αποκτήσουν και να στηρίζουν προσωπική 
άποψη 

Γ27 Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα ανάμεσα στους μαθητές  

Γ32 Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το τυπικό τρόπο μάθησης  

Γ37 Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
είναι και διασκεδαστικός  

 

 

 

 

 

 

 

7. Ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας  

Γ6 Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη τυπικής μάθησης μπορούμε να 

μάθουμε κάποια πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος για να τα μάθουμε  



Γ11 Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι για μικρότερους και δεν είναι του επιπέδου 

μας  

Γ12 Η άποψη μου είναι ότι μπορεί να είναι καλή μέθοδος αλλά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και 

σίγουρα μέσα σε αυτό το χρόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε περισσότερα 

Γ23 Για να είμαι ειλικρινείς πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να μας 

προσφέρουν κάτι επιπλέον από τις συνηθισμένες μεθόδους τυπικής εκπαίδευσης 

 

8. Ποια η άποψη των μαθητών που διδαχτήκαν με αυτή την μέθοδο σε 

σχέση με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο καθημερινό 

ωρολόγιο πρόγραμμα των εξεταζόμενων μαθημάτων  
 

Γ7 Πιστεύω ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης 
σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα  

Γ10 Πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης είναι καλύτερες για τα ελληνικά που τα δίνουμε και 
εξετάσεις  

Γ24 Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει μόνο στα φιλολογικά μαθήματα   

Γ30 Είναι χάσιμο χρόνου  η εφαρμογή αυτού του είδους διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα 

Γ39 Αν μπορούσε να ενταχτεί σε όλα τα μαθήματα θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε με διασκεδαστικό 
τρόπο.  

 

9. Ποια η άποψη των μαθητών που διδαχτήκαν με αυτή την μέθοδο σε 

σχέση με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο καθημερινό 

ωρολόγιο πρόγραμμα των μη εξεταζόμενων μαθημάτων  

Γ8 Με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης γίνονται πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα και ειδικά τα 

καλλιτεχνικά μαθήματα (Τέχνη, Μουσική, Γραφικές) 

Γ9 Νομίζω ότι μπορούν να εφαρμόζονται πιο εύκολα οι μέθοδοι κιναισθητικής εκπαίδευσης στα 

πρακτικά μαθήματα (μαθήματα που έχουν να κάνουν με κατασκευές, εργαστήρια, όπως 

τεχνολογία, φυσική, χημεία, βιολογία) 

Γ25 Σίγουρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης σε μαθήματα 

οικονομικής φύσεως (λογιστική, οικονομικά, πολιτική οικονομία) 

Β29 Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων κιναισθητικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σε 

μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν έχουμε την πίεση του χρόνου για να καλύψουμε 

την ύλη.   

 

Β.2.Γ. Κατηγορία 3: Μεταβλητές ελέγχου ερωτήσεων – δηλώσεων 

Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από μια σειρά 3 δηλώσεων, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν, για να ελέγξουν την εγκυρότητα των απαντήσεων, που 
έδωσαν οι ερωτηθέντες. Οι δηλώσεις αυτές θα συγκριθούν με συγκεκριμένες 
δηλώσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμφωνούν τα αποτελέσματά τους, 
ώστε στο τέλος να ληφθούν υπόψη μόνο τα ερωτηματολόγια, που εμφανίζουν 
συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατό να εξασφαλιστούν πιο έγκυρα 
αποτελέσματα.  

Γ26 Οι άριστοι μαθητές θεώρησαν το μάθημα με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης  
χάσιμο χρόνου  

Γ28 Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους  

Γ38 Θεωρώ ότι αυτή η μορφή της εκπαίδευσης δεν κάνει για το λύκειο πρέπει να διδάσκεται 
στο δημοτικό.  

 



 Οι ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει 
καλύτερα στην κάθε περίπτωση από το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το 
«συμφωνώ απόλυτα». Οι δηλώσεις, όπως έχουν χωριστεί πιο κάτω, 
αναφέρονται με τη σειρά που τοποθετήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Οι 3 
δηλώσεις ελέγχου δεν θα ληφθούν υπόψη στη διερεύνηση των αρχικών 
ερωτημάτων, αλλά μόνο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας των 
απαντημένων ερωτηματολογίων. Ο έλεγχος της εγκυρότητας των 
ερωτηματολογίων θα έχει ολοκληρωθεί, προτού καταχωριστούν οι απαντήσεις 
στο πρόγραμμα «SPSS» . Και τα δύο ερωτηματολόγια  που χρησιμοποιήσαμε 
κατά την έρευνα μας βρίσκονται στα Παραρτήματα 1 και 2  

Γ. Δείγμα της έρευνας μας  

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά ερώτημα και ακολουθεί 

συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων ανά ερευνητικό. Η ανάλυση των 

δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Για την ανάλυση μελετήθηκε πρώτα 

η σχετική βιβλιογραφία. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται  τα 

αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για τον κάθε παράγοντα 

(συχνότητες και μέσοι όροι) με τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανά παράγοντα. Η 

ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Νικολάου, 2014, 

Αντωνίου, 2014, ερευνητικές εργασίες από nikolas-nikolaou.webnode.gr).  

Γ.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη, από τις 20 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι 

τις 18 Ιανουαρίου 2017. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τους μαθητές 

τυχαία σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες 

στην έρευνα ότι η απάντηση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. 

Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα. Συνολικά 

δόθηκαν 124 ερωτηματολόγια σε όλο το Λύκειο 

Αγίου Ιωάννη. Από το διπλανό διάγραμμα που 

δείχνει την τάξη των μαθητών μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μαθητές της Α 

λυκείου σε ποσοστό 54,84%. Ο λόγος που 

δόθηκαν περισσότερα ερωτηματολόγια σε 

μαθητές της Α Λυκείου είναι ότι η έρευνα έγινε με 

την αφορμή του νέου προγράμματος Έρασμους 

στο σχολείο μας και στο οποίο θα συμμετείχαν 

περισσότερο μαθητές από την Ά Λυκείου και αυτοί οι μαθητές θα έκαναν τα 

μαθήματα κιναισθητικής για να απαντήσουν και το δεύτερο ερωτηματολόγιο. 

Όμως πέραν αυτής της διαφοράς, μπορούμε να δούμε ότι το δείγμα μας είναι 

διαβαθμισμένο ως προς την τάξη των μαθητών.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: την τάξη, την ηλικία, τον τόπο διαμονής και τη γενική 



επίδοση των μαθητών και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών 

που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας ήταν το 41,46% του 

συνολικού δείγματος σε σχέση με τα κορίτσια που ήταν το 58,54% (51 αγόρια 

και 72 κορίτσια). Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και πάλι το 

ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο ως προς το φύλλο των 

ερωτηθέντων του δείγματός μας, αν εξαιρέσουμε 

μικρές διαφορές ως προς το γενικό σύνολο των 

αγοριών και των κοριτσιών. Οι διαφορές αυτές 

προέκυψαν από το γεγονός ότι αρκετά αγόρια 

θεώρησαν την ώρα που συμπλήρωναν οι άλλοι το 

ερωτηματολόγιο ότι ήταν η ώρα του διαλείμματος 

τους και δεν ήθελα να το συμπληρώσουν. Σε 

γενικές γραμμές τα κορίτσια επεδείκνυαν πιο 

ώριμη συμπεριφορά από τα αγόρια ως προς την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες συσχετίσεις σε 

σχέση με την επίδοση των μαθητών, ρωτήσαμε και την 

γενική επίδοση των μαθητών και μπορούμε να δούμε 

από το διπλανό διάγραμμα ένα ποσοστό 41,94% του 

δείγματος να δηλώνει ότι είναι Άριστοι μαθητές, ενώ 

ποσοστό 54,84% δηλώνει ότι έχουν μέτρια ή μη 

ικανοποιητική επίδοση. Ο λόγος που βάλαμε ερώτηση 

και για τα μαθήματα είναι ότι θέλουμε να δούμε πως 

διαμορφώνονται οι απόψεις τους σε σχέση με την 

επίδοση τους. Θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε 

επίδοση μαθητών με τις απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών για να δούμε 

αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις τους. Με 

αυτό τον τρόπο διαχωρίζουμε περίπου και το δείγμα μας στην μέση για να 

δούμε αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των πιο 

καλών σε επίδοση μαθητών από τους μέτριους σε 

επίδοση μαθητές.  

Τέλος ρωτήσαμε επίσης τους μαθητές για τα μαθήματα 

επιλογής που έχουν προσπαθώντας έτσι να τους 

κατατάξουμε σε 4 κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι 

κατηγορίες που τους κατατάξαμε μετά ήταν μαθητές με 

μαθήματα θεωρητικής  κατεύθυνσης (τους ονομάσαμε 

κλασσικό όπως ήταν οι κατευθύνσεις στο Λύκειο 

Επιλογής Μαθημάτων, ΛΕΜ), μαθητές με επιλεγμένα μαθήματα θετικής 

κατεύθυνσης όπως μαθηματικά φυσική, χημεία και άλλα (Πρακτικό και στην 

ουσία είναι η ΟΠ2),  μαθητές με μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης 

(Οικονομικό ή ΟΠ3) και η τελευταία κατηγορία ήταν οι μαθητές που είχαν 



συνδυασμούς τυχαίους και τους κατατάξαμε σε μια κατηγορία με την λέξη 

Εμπορικό (Ομάδα προσανατολισμού 4). Όπως μπορούμε να δούμε από το 

διάγραμμα που ακολουθεί οι περισσότεροι μαθητές σε ένα ποσοστό γύρω στο 

38% έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης κάτι που θα μπορούσαμε να 

εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια για συγκρίσεις.   

Γ.2. Δείγμα στο Δεύτερο Ερωτηματολόγιο 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο δόθηκε σε μαθητές που παρακολούθησαν ή 

συμμετείχαν σε ένα τουλάχιστον μάθημα κιναισθητικής εκπαίδευσης και 

δόθηκε σε συνεργασία με τους καθηγητές που λαμβάνουν μέρος στο 

πρόγραμμα Erasmus Plus για την κιναισθητική εκπαίδευση. Θα θέλαμε πριν 

προβούμε στο δείγμα των μαθητών να ευχαριστήσουμε όλους τους 

εκπαιδευτικούς που μας βοήθησαν και μοίρασαν τα ερωτηματολόγια μετά που 

έκαναν το μάθημα της κιναισθητικής εκπαίδευσης στους μαθητές τους. Η 

έρευνα έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη, από τις 20 Ιανουαρίου 2017 μέχρι τις 

10 Φεβρουαρίου του 2017, που έγιναν και τα περισσότερα μαθήματα 

κιναισθητικής εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς. Ο λόγος που δώσαμε το 

ερωτηματολόγιο σε αυτούς τους μαθητές ήταν ότι θέλαμε να πάρουμε την 

γνώμη τους για ένα θέμα που θα γνώριζαν καλύτερα πλέον επειδή έλαβα 

μέρος και σε μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης. Η δειγματοληψία πλέον 

δεν ήταν τυχαία αλλά το δείγμα μας ήταν στοχευόμενο και είχε περάσει από 

ένα μάθημα κιναισθητικής εκπαίδευσης. Εξηγήθηκε επίσης ότι θέλαμε 

ειλικρινείς απαντήσεις και ότι τα ερωτηματολόγια ήταν 

ανώνυμα. Συνολικά δόθηκαν 83 ερωτηματολόγια σε 

μαθητές της Α και Β λυκείου που συμμετείχαν στα 

μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης. Από το διπλανό 

διάγραμμα που δείχνει την τάξη των μαθητών μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα ερωτηματολόγια 

δόθηκαν σε μαθητές της Α λυκείου σε ποσοστό 79,52%. 

Ο λόγος που δόθηκαν περισσότερα ερωτηματολόγια σε 

μαθητές της Α Λυκείου είναι ότι η έρευνα έγινε με την αφορμή του νέου 

προγράμματος Έρασμους στο σχολείο μας και στο οποίο θα συμμετείχαν 

περισσότερο μαθητές από την Ά Λυκείου και αυτοί οι μαθητές θα έκαναν τα 

μαθήματα κιναισθητικής για να απαντήσουν και το δεύτερο ερωτηματολόγιο.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: την τάξη, την ηλικία, τον τόπο 

διαμονής και τη γενική επίδοση των μαθητών και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονιών των μαθητών που 

συμμετείχαν στην έρευνα.  

Τα αγόρια που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας 

ήταν το 41,46% του συνολικού δείγματος σε σχέση με 

τα κορίτσια που ήταν το 58,54% (51 αγόρια και 72 

κορίτσια). Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι και πάλι 



το ερωτηματολόγιο μας είναι διαβαθμισμένο ως προς το φύλλο των 

ερωτηθέντων του δείγματός μας, αν εξαιρέσουμε μικρές διαφορές ως προς το 

γενικό σύνολο των αγοριών και των κοριτσιών. Οι διαφορές αυτές προέκυψαν 

από το γεγονός ότι αρκετά αγόρια θεώρησαν την ώρα που συμπλήρωναν οι 

άλλοι το ερωτηματολόγιο ότι ήταν η ώρα του διαλείμματος τους και δεν ήθελα 

να το συμπληρώσουν. Σε γενικές γραμμές τα κορίτσια επεδείκνυαν πιο ώριμη 

συμπεριφορά από τα αγόρια ως προς την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου.  

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες συσχετίσεις σε 

σχέση με την επίδοση των μαθητών, ρωτήσαμε και 

την γενική επίδοση των μαθητών και μπορούμε να 

δούμε από το διπλανό διάγραμμα ένα ποσοστό 

41,94% του δείγματος να δηλώνει ότι είναι Άριστοι 

μαθητές, ενώ ποσοστό 54,84% δηλώνει ότι έχουν 

μέτρια ή μη ικανοποιητική επίδοση. Ο λόγος που 

βάλαμε ερώτηση και για τα μαθήματα είναι ότι 

θέλουμε να δούμε πως διαμορφώνονται οι απόψεις 

τους σε σχέση με την επίδοση τους. Θα μπορούμε 

να συγκρίνουμε τις απόψεις των άριστων σε επίδοση μαθητών με τις απόψεις 

όλων των υπόλοιπων μαθητών για να δούμε αν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

αποκλίσεις σε σχέση με τις απαντήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο 

διαχωρίζουμε περίπου και το δείγμα μας στην μέση για να δούμε αν 

υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των πιο καλών σε επίδοση μαθητών από 

τους μέτριους σε επίδοση μαθητές.  

Τέλος ρωτήσαμε επίσης τους μαθητές για τα 

μαθήματα επιλογής που έχουν προσπαθώντας 

έτσι να τους κατατάξουμε σε 4 κατηγορίες. 

Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που τους 

κατατάξαμε μετά ήταν μαθητές με μαθήματα 

θεωρητικής  κατεύθυνσης (τους ονομάσαμε 

κλασσικό όπως ήταν οι κατευθύνσεις στο Λύκειο 

Επιλογής Μαθημάτων, ΛΕΜ), μαθητές με 

επιλεγμένα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης 

όπως μαθηματικά φυσική, χημεία και άλλα 

(Πρακτικό και στην ουσία είναι η ΟΠ2),  μαθητές 

με μαθήματα οικονομικής κατεύθυνσης 

(Οικονομικό ή ΟΠ3) και η τελευταία κατηγορία ήταν οι μαθητές που είχαν 

συνδυασμούς τυχαίους και τους κατατάξαμε σε μια κατηγορία με την λέξη 

Εμπορικό (Ομάδα προσανατολισμού 4). Όπως μπορούμε να δούμε από το 

διάγραμμα που ακολουθεί οι περισσότεροι μαθητές σε ένα ποσοστό γύρω στο 

38% έχουν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης κάτι που θα μπορούσαμε να 

εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια για συγκρίσεις.   



Δ. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό 

ερώτημα. Για τον κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την 

έρευνα καθώς και προτάσεις που προτείνουμε προς τους αρμόδιους.  

Σε κάθε πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων, ο μέσος όρος των 

απαντήσεων και η Τυπική απόκλιση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να βασιστούμε 

στο μέσο για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων μας όταν η τυπική απόκλιση 

είναι μικρότερη από το μισό του μέσου όρου (Νικολάου, 2014).  

Δ.1. Συζήτηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων των υποερωτημάτων 

Σε αυτήν την ενότητα θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα και των δύο 

ερωτηματολογίων σε πίνακες και μέσα από τους πίνακες θα γίνει μια 

συζήτηση για τον κάθε πίνακα και για το κάθε ερευνητικό ερώτημα έτσι ώστε 

να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τις απόψεις των 

μαθητών.  

Δ.1.1. Πρώτο υποερώτημα: Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η 

κιναισθητική εκπαίδευση και ή μη τυπική εκπαίδευση  

Αποτελέσματα πρώτου ερωτηματολογίου.  

Ο πίνακας Β1 αναφέρει τα αποτελέσματα από το πρώτο ερωτηματολόγιο που 

δόθηκε σε όλους τους μαθητές χωρίς να έχουν παρακολουθήσει οποιαδήποτε 

μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκε για να 

διαπιστώσουμε τις γνώσεις των μαθητών πριν εμπλακούμε με τα μαθήματα 

και τη περαιτέρω συνέχιση της έρευνας μας.  

Παρατηρώντας κανείς τα αποτελέσματα του πίνακα Β1 μπορεί να δει μεγάλα  

ποσοστά  μαθητών  γύρω στο  50% να κρατούν ουδέτερη άποψη στις 

δηλώσεις η οποίες  προσπαθούσαν να μας δείξουν αν οι μαθητές  γνώριζαν  

για αυτό το είδος  μάθησης. Συμφώνα με τις δηλώσεις  κι τα αποτελέσματα 

αρκετή μαθητές  γύρω στο 40% συμφωνούσαν ότι η κιναισθητική μαθαίνετε 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  ή από ηλεκτρονικά  παιχνίδια και 

επιτραπέζια. Συνοψίζοντας τα ερωτήματα του πίνακα ο μισός όρος των 

μαθητών κρατούσε ουδέτερη  στάση γεγονός που δείχνει ότι οι μαθητές  δεν 

γνώριζαν διότι δεν είχαν διδαχτεί  μέχρι στιγμής την κιναισθητική εκπαίδευση. 

Ακόμη ένα στοιχειό επαλήθευσης τα αποτελέσματα είναι ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό  μαθητών συμφωνούσε ή διαφωνούσε σε άπλες δηλώσεις η οποίες 

αν γνώριζαν για το μάθημα θα είχαν  πιο στοχευόμενη γνώμη  

 

 



Πίνακας B1: Μελέτη του ερωτήματος 1: Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κιναισθητική εκπαίδευση 
και ή μη τυπική εκπαίδευση. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 
εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Β1 Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και 

έχει μέσα κίνηση 
10,6 13,8 46,3 21,1 8,1 3,02 1,052 

Β2 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική 9,7 11,3 30,6 33,1 15,3 3,33 1,160 

Β3 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση 
με μεθόδους διαφορετικές από τις τυπικές μεθόδους 
εκπαίδευσης 

7,3 11,3 46,8 25,8 8,9 3,18 0,996 

Β4 Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές 
εργασίες είναι μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης  

7,3 13,7 55,6 16,9 8,9 3,02 0,928 

Β5 Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς 
να μάθεις με διασκεδαστικό τρόπο 

6,5 11,4 35,8 29,3 17,1 3,39 1,099 

Β6 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής 
μάθησης  

4,0 12,9 35,5 31,5 16,1 3,43 1,037 

Β7 Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε 
χώρους εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μια μέθοδος 
μη τυπικής μάθησης 

6,5 18,5 37,1 31,5 6,5 3,13 1,004 

Β8 Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που 
ξέρω είναι τα παιχνίδια στο play station 3 

10,5 19,4 31,5 21,8 16,9 3,15 1,223 

Β9 Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα 
κοινωνικής γνωριμίας (facebook, skype, msn) και μέσα 
από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε πολλά 
πράγματα με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.  

3,2 8,1 36,3 37,1 15,3 3,53 0,958 

Β10  Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η 
Monopoly με οικόπεδα από την Κύπρο 

8,9 22,6 46,0 12,1 10,5 2,93 1,061 

Β11 Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί 
να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και 
έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

8,1 5,6 49,2 25,8 11,3 3,27 1,013 

Β12 Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και 
μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη 
και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

6,5 12,1 45,2 25,0 11,3 3,23 1,019 

Καταλήγοντας κανείς μπορεί να αποφανθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια ότι οι 

μαθητές πέραν του ότι δεν γνωρίζουν τι είναι οι μέθοδοι μη τυπικής 

εκπαίδευσης ή κιναισθητικής εκπαίδευσης, δεν είχαν παρακολουθήσει και 

ποτέ κανένα μάθημα κιναισθητικής εκπαίδευσης. Αυτό διαφαίνεται μέσα από 

τις δηλώσεις που μπορούμε να δούμε στα διαγράμματα. Συγκεκριμένα στη 

δήλωση Β4 που αναφέρει ότι οι διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μια 

μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης που είναι στην ουσία διότι μέσα από την δική 

τους έρευνα ενημερώνονται για ένα θέμα χωρίς την παρακολούθηση 

μαθημάτων παρατηρούμε ένα ποσοστό πέρα του 50% να δηλώνει ότι δεν 

γνωρίζει και μόνο το 20% να συμφωνεί σε σχέση με αυτή την δήλωση. Όμως 

αν δει κανείς και τα αποτελέσματα από την δήλωση Β9 που δηλώνουν ότι τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια μορφή μη τυπικής μάθησης καταλαβαίνει 

κανείς ότι ποτέ δεν διδαχτήκαν με μεθόδους μη τυπικής μάθησης ή 

κιναισθητικής εκπαίδευσης για να δουν ότι πρόκειται για οργανωμένα 

μαθήματα.  Παρόμοια αποτελέσματα και με το τρίτο διάγραμμα, το οποίο θα 



μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς σύγκρισης με τα 

αποτελέσματα των ίδιων ερωτήσεων .  

.  

 

Αποτελέσματα δεύτερου ερωτηματολογίου.  

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο δόθηκε μόνο σε μαθητές που είχαν 

παρακολουθήσει το μάθημα ή τα μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης.   

Ο πίνακας Β2 δείχνει τα αποτελέσματα των  ερωτηματολογίων που 

απάντησαν οι μαθητές που έχουν κάνει μαθήματα  κιναισθητικής και 

γνωρίζουν πλέον  τι είναι. Από ότι βλέπουμε οι μαθητές συμφωνούν πλέον 

50% των μαθητών ότι η κιναισθητική εκπαίδευση έχει να κάνει με κίνηση και 

δεν είναι τυπική εκπαίδευση σε αντίθεση με τον πίνακα Β1 οπού οι μαθητές  

δεν έκαναν μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης και δεν σχημάτισαν άποψη. 

Παράλληλα συμφώνου περισσότερο  από 60% ότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι 

μη τυπικής μάθησης και ότι η μη τυπική  εκπαίδευση  γίνεται οργανωμένα σε 

οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη ενώ εξακολουθεί να έχει πάντοτε 

εκπαιδευτικούς στόχους. Στον πίνακα Β1 οι μαθητές δεν γνώριζαν και έμεινα 



ουδέτεροί σε αυτό με την άποψη  αυτή στο 53%. Επίσης οι μαθητές 

συμφωνήσουν πλέον πάνω από 40% ότι  η συμμετοχή σε διαθεματικές 

ερευνητικές εργασίες και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαίδευσης είναι μέθοδοι 

μυ τυπικής μάθησης ενώ στο πίνακα Β1 βλέπουμε ότι δεν γνώριζαν. Ακόμη 

ένα σημαντικό ποσοστό 60% οι μαθητές πιστεύουν τώρα ότι είναι 

διασκεδαστικός τρόπος μάθησης. Συνοψίζοντας οι μαθητές σχημάτισαν μια 

πιο θετική άποψη για την μη τυπική εκπαίδευση μετά από τα πρώτα 

μαθήματα  

Πίνακας B2: Μελέτη του ερωτήματος 1: Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι είναι η κιναισθητική εκπαίδευση 
και ή μη τυπική εκπαίδευση. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 
εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Β1 Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και 

έχει μέσα κίνηση 
10,8 16,9 16,9 32,5 22,9 3,40 1,306 

Β2 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική 7,2 9,6 27,7 28,9 26,5 3,58 1,191 

Β3 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση 
με μεθόδους διαφορετικές από τις τυπικές μεθόδους 
εκπαίδευσης 

3,6 4,8 37,3 33,7 20,5 3,63 0,984 

Β4 Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές 
εργασίες είναι μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης  

3,6 10,8 38,6 37,3 9,6 3,73 1,206 

Β5 Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς 
να μάθεις με διασκεδαστικό τρόπο 

6,0 13,3 15,7 37,3 27,7 3,67 1,190 

Β6 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής 
μάθησης  

1,2 6,0 22,9 53,0 16,9 3,78 0,842 

Β7 Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε 
χώρους εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μια μέθοδος 
μη τυπικής μάθησης 

7,3 9,8 35,4 32,9 14,6 3,38 1,085 

Β8 Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που 
ξέρω είναι τα παιχνίδια στο play station 3 

21,7 22,9 37,3 6,0 12,0 2,74 1,235 

Β9 Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα 
κοινωνικής γνωριμίας (facebook, skype, msn) και μέσα 
από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε πολλά 
πράγματα με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.  

4,9 15,9 45,1 23,2 11,0 3,20 0,999 

Β10  Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η 
Monopoly με οικόπεδα από την Κύπρο 

15,7 21,7 41,0 15,7 6,0 2,75 1,091 

Β11 Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί 
να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και 
έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

7,2 14,5 22,9 41,0 14,5 3,41 1,127 

Β12 Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και 
μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη 
και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

7,2 7,2 27,7 33,7 24,1 3,60 1,147 

 

Συγκρίνοντας τώρα τις ίδιες γραφικές που παρουσιάσαμε για το Πίνακα Β1 με 

τις γραφικές παραστάσεις που βγάζουμε για το Πίνακα Β2 και παρουσιάζονται 

στην συνέχεια μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι τα ποσοστά πλέον των 

απαντήσεων αυξάνονται αρκετά ως προς το θέμα της γνώσεις για το τι είναι 

κιναισθητική εκπαίδευση και μη τυπική εκπαίδευση. Οι μαθητές 

παρακολουθώντας ένα μάθημα μπορούν πλέον να ξεχωρίσουν τους όρους 



και κάποιοι που δεν τους ξεχωρίζουν ακόμα θα το κάνουν  στη συνέχεια με 

την ενημέρωση από την ερευνητική μας ομάδα για τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου και της έρευνας μας γενικότερα. Αυτό που πρέπει να 

αναφέρουμε είναι όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα έχουν διερευνηθεί μόνο με 

απαντήσεις από τους μαθητές που έχουν διδαχθεί έστω και μια φορά με 

μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης.  

  

 

Δ.1.2. Δεύτερο υποερώτημα: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την 

εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο Δημοτικό;  

Παρατηρώντας  την δήλωση Γ1 για το ότι τα μαθήματα με κίνηση είναι ωραία 

αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του Δημοτικού 

σχολείου η πλειοψηφία τω μαθητών διαφωνούν. Μέσα από τις απαντήσεις και 

μόνο αυτής της δήλωσης θα νόμιζε κανείς ότι δεν άρεσαν τα μαθήματα 

κιναισθητικής εκπαίδευσης και δεν θα ήθελαν να εφαρμόζονται στο Δημοτικό. 

Στη συνέχεια όμως με τις δηλώσεις Γ17 που λέει ότι θα ήταν καλύτερα να 

εφαρμόζονται από ποιο μικρές ηλικίες συμφωνούν με αυτήν πέραν του 60% 

και έτσι έρχεται κάποιος να σκεφτεί γιατί στη πρώτη δήλωση διαφωνούσαν και 

η απάντηση ίσως δοθεί σε επόμενο ερευνητικό ερώτημα διότι η πρώτη 

δήλωση όπως ήταν υποδήλωνε ότι μόνο σε μικρές τάξεις και στο δημοτικό 

είναι καλά να εφαρμόζονται κάτι που πιστεύουμε ότι δεν συμφωνούν οι 



μαθητές και για αυτό απάντησαν αρνητικά.  Ακολούθως με την δήλωση Γ33 η 

οποία συμφωνούν 60% των μαθητών η οποία λέει ότι θα ήταν καλύτερα να 

εφαρμοστούν σε όλες τις ηλικίες συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές προτιμούν να 

εφαρμοζόταν όχι μόνο σε μικρές ηλικίες αλλά σε όλες. Στην δήλωση Γ18 

συμφωνούν πάνω το 60% η οποία ενισχύει την άποψη την Γ17 και 

συμπληρώνει ότι θα ήταν πιο εύκολο και διασκεδαστικό τώρα στο λύκειο αν 

εφαρμοζόταν η μη τυπική εκπαίδευση από πιο μικρή ηλικία 

Πίνακας 2: Μελέτη του ερωτήματος 2: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής 

της διδασκαλίας στο Δημοτικό.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 

εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.). 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ1 Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να 

εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου 
22,0 28,0 20,7 13,4 15,9 2,73 1,370 

Γ17 Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν μαθήματα μη τυπικής 
εκπαίδευσης από πιο μικρή ηλικία ώστε να  γνώριζαν τον 
τρόπο εφαρμογής 

3,6 4,8 28,9 42,2 20,5 3,71 0,969 

Γ18 Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος 
από το Δημοτικό να άρεσε σε περισσότερους μαθητές το 
σχολείο και η γνώση να την κατακτούσαν μέσα από το 
παιχνίδι.  

3,6 2,4 28,9 38,6 26,5 3,82 0,977 

Γ33 Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής 
εκπαίδευσης να εφαρμόζονται σε όλες ηλικίες μαθητών  

3,6 8,4 31,3 37,3 19,3 3,60 1,011 

Βλέποντας τα διαγράμματα των δηλώσεων Γ17 και Γ18 βλέπουμε ότι ένα 

ποσοστό πέραν του 60% πιστεύει ότι αυτές οι μέθοδοι κιναισθητικής και μη 

τυπικής εκπαίδευσης θα έπρεπε να εφαρμόζονται από το Δημοτικό ώστε να 

δίδεται η ευχέρεια στους μαθητές να συμμετέχουν περισσότερο και να 

κατακτούσαν την γνώση μέσα από το παιχνίδι. Εμφανίζονται πολύ θετικοί στο 

να εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι από το Δημοτικό και όχι μόνο.   

  



Δ.1.3. Τρίτο υποερώτημα: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την 

εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο Γυμνάσιο;  

Πίνακας 3: Μελέτη του ερωτήματος 3: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής 

της διδασκαλίας στο Γυμνάσιο.  Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 

εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ2 Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να 

εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου 
ίσως και του Γυμνασίου αλλά όχι του Λυκείου 

25,6 28,0 25,6 8,5 12,2 2,54 1,298 

Γ16 Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν από το γυμνάσιο 
ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο εφαρμογής 

4,8 4,8 38,6 42,2 9,6 3,47 0,915 

Γ19 Αυτά τα σχέδια μαθήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν 
στο αναλυτικό πρόγραμμα του γυμνασίου που έχουν 
περισσότερο χρόνο    

4,8 7,2 36,1 37,3 14,5 3,49 0,992 

Γ34 Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να 
εφαρμοστούν πιο άνετα στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο 
δημοτικό με αυτούς τους τρόπους  

7,2 12,0 24,1 41,0 15,7 3,46 1,119 

 

Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά τα αποτελέσματα στον πίνακα 3 μπορεί να 

δει κανείς παρόλο που διαφωνούν στην δήλωση Γ2 που μας δηλώνει ότι τα 

μαθήματα με κίνηση θα ήταν καλύτερα να εφαρμόζονταν στο γυμνάσιο η στο 

δημοτικό αλλά όχι στο λύκειο θα νόμιζε ότι οι μαθητές δεν θέλουν να 

εφαρμόζεται στο λύκειο λόγω του ότι μόνο ένα 20% συμφωνούσε με αυτή την 

δήλωση. Αν όμως ο παρατηρητής συνέχιση να δει τα αποτελέσματα των 

απαντήσεων των μαθητών στις επόμενες 3 δηλώσεις του πίνακα 3 θα δει ότι 

μόνο το 10% δεν θέλει να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος στο γυμνάσιο η στο 

δημοτικό. Με την σύγκριση αυτών των ερωτηματολογίων βλέπουμε τι οι 

μαθητές πιθανό να θέλουν μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσής και στο 

λύκειο κάτι που θα δούμε στο επόμενο  ερευνητικό μας ερώτημα.  

 

 



Το συμπέρασμα από τον πίνακα 3 είναι ότι οι μαθητές  θέλουν να 

εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι στο γυμνάσιο. Επιπλέον μέσα από τις 

απαντήσεις τους μπορούμε να υποθέσουμε ότι πέραν του ότι υποστηρίζουν 

ότι οι μέθοδοι αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται όχι μόνο στο Δημοτικό ή στο 

Γυμνάσιο αλλά και στο Λύκειο κάτι που θα διαπιστώσουμε καλύτερα στο 

επόμενο ερευνητικό μας ερώτημα.  

Δ.1.4. Τέταρτο υποερώτημα: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την 

εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο Λύκειο;  

 Πίνακας 4: Μελέτη του ερωτήματος 4: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής 

της μορφής διδασκαλίας στο Λύκειο. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 

εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ 
απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ3 Το μάθημα που κάναμε ήταν καλό αλλά πιστεύω ότι θα 

επωφελούμουν περισσότερο αν το κάναμε σε μικρότερες 
τάξεις και όχι στο Λύκειο 

22,0 24,4 28,0 15,9 9,8 2,67 1,258 

Γ15 Σίγουρα δεν μπορείς μ εαυτό το στυλ των μαθημάτων να 
βγάλεις όλη την ύλη στο λύκειο 

6,1 11,0 39,0 25,6 18,3 3,39 1,097 

Γ20 Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο 
Λύκειο είναι πιο διασκεδαστικό να κάναμε μάθημα με 
αυτό τον τρόπο και στο Λύκειο 

4,8 9,6 25,3 31,3 28,9 3,70 1,134 

Γ35 Είναι χάσιμο χρόνου να χρησιμοποιούνται έτσι σχέδια 
μαθήματος στο Λύκειο 

19,3 18,1 36,1 15,7 10,8 2,81 1,234 

Παρατηρώντας κανείς τα αποτελέσματα του πίνακα 4 ο οποίος στηρίζεται 

στην άποψη των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της μορφής  

διδασκαλίας στο λύκειο μπορεί να δει ότι 

πρώτα από όλα στην δήλωση κατά πόσο 

αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης θα ήταν 

καλύτερα να εφαρμοζόταν στο Δημοτικό ή 

στο Γυμνάσιο αλλά όχι στο Λύκειο 

διαφωνούν πέραν του 50% των μαθητών.   

Επιπλέον βλέπουμε μια πλειοψηφία 

μαθητών να συμφωνεί στο ότι η 

απαιτούμενη ύλη δεν μπορεί να 

καλυφθεί με αυτό τον τρόπο 

εκπαίδευσης με ποσοστό περίπου 

45%. Όπως είναι εμφανές  

υπάρχει κίνδυνος και ανησυχία εκ 

μέρους των μαθητών. Βλέπουμε 

ακόλουθος ένα 60% να συμφωνεί 



στο ότι η κιναισθητική εκπαίδευση αποτελεί ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο 

εκπαίδευσής σε ορισμένα μαθήματα. Τέλος καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 

με ένα 40% οι μαθητές υποστηρίζουν ότι δεν αποτελεί χάσιμο χρόνου και με 

ποσοστά πέραν του 80% μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές θέλουν να 

εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι στο Λύκειο αν όχι σε όλα τα μαθήματα 

(δήλωση Γ15) τουλάχιστον σε ορισμένα μαθήματα για να βρίσκονται σε 

επαφή οι μαθητές και με αυτές τις μεθόδους στο Λύκειο.   

Δ.1.5. Πέμπτο υποερώτημα: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα αυτής της διδασκαλίας για όλους τους μαθητές 

διαφορετικής επίδοσης.;  

Πίνακας 5: Μελέτη του ερωτήματος 5: Ποια η άποψη των μαθητών σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα αυτής της διδασκαλίας για όλους τους μαθητές διαφορετικής επίδοσης. Οι 
απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ4 Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό 

ενδιαφέρον για το μάθημα 
23,5 22,2 29,6 18,5 6,2 2,62 1,210 

Γ14 Με μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο 
να κατανοήσουν το μάθημα καλύτερα οι αδύνατοι 
μαθητές  

1,2 13,4 25,6 34,1 25,6 3,70 1,039 

Γ21 Οι άριστοι μαθητές αδιαφόρησαν για το μάθημα, ίσως 
επειδή το θεώρησαν εύκολο.  

22,9 15,7 33,7 16,9 10,8 2,77 1,281 

Γ31 Στην ουσία μέσα από το μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον όλοι 
οι μαθητές ασχέτως επιπέδου και το απόλαυσαν όλοι οι 
μαθητές   

12,0 8,4 30,1 25,3 24,1 3,41 1,279 

Γ36 Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας 
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό είδος διδασκαλίας  

9,6 7,2 32,5 28,9 21,7 3,46 1,192 

Παρατηρώντας τον πίνακα 5 μπορεί να δει κανείς ότι πέραν από τους μισούς 

διαφώνησαν με την δήλωση ότι οι μέτριοι μαθητές δεν έδειχναν αρκετό 

ενδιαφέρον στο μάθημα και συμφωνούν πέραν από το 60% των μαθητών ότι 

αυτές οι μέθοδοι διδασκαλίας κάνουν το μάθημα πιο εύκολο και για τους 

αδύνατους μαθητές και φαίνεται να συμφωνούν με την δήλωση ότι ίσως να 

αφήνει αδιάφορους τους άριστους μαθητές. Γνωρίζουμε ότι οι μέθοδοι μη 

τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να κινήσουν το ενδιαφέρον όλων των μαθητών 

αλλά και να τους κάνουν να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον στο μάθημα και 

να μάθουν με διασκεδαστικό τρόπο κάτι το οποίο από όσο δείχνουν τα 

αποτελέσματα του Πίνακα φαίνεται να συμφωνούν και οι μαθητές.  ¨Έτσι 

συνοψίζοντας μπορούμε να καταλήξουμε στο γενικό συμπέρασμα βλέποντας 

ακόμα τις δύο δηλώσεις των διαγραμμάτων (Γ31 και Γ36) μπορούμε να πούμε 

ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές διαφορετικής δυναμικότητας στο 

μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον και μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό το 

είδος της διδασκαλίας (στις δύο αυτές δηλώσεις των διαγραμμάτων μόνο ένα 

15 με 20% διαφώνησε).  



  

 

Δ.1.6. Έκτο υποερώτημα: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου διδασκαλίας; 

Πίνακας 6: Μελέτη του ερωτήματος 6: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας. 
Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ5 Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την 

κρητική τους σκέψη μέσα από αυτή τη μορφή της 
διδασκαλίας  

3,7 6,1 31,7 36,6 22,0 3,67 1,007 

Γ13 Νομίζω ότι ενθαρρύνει τούς μαθητές να περνούν πιο 
πολλές πρωτοβουλίες  

4,9 7,3 28,0 37,8 22,0 3,65 1,058 

Γ22 Η άποψη μου είναι ότι βοήθα τους μαθητές να 
αποκτήσουν και να στηρίζουν προσωπική άποψη 

4,8 12,0 28,9 32,5 21,7 3,54 1,108 

Γ27 Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα 
ανάμεσα στους μαθητές  

4,8 7,2 22,9 36,1 28,9 3,77 1,097 

Γ32 Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το 
τυπικό τρόπο μάθησης  

1,2 3,6 36,1 39,8 19,3 3,72 0,860 

Γ37 Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο 
που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και 
διασκεδαστικός  

4,8 8,4 25,3 34,9 26,5 3,70 1,101 

Παρατηρώντας κανείς τα αποτελέσματα στις δηλώσεις του Πίνακα 6 μπορεί 

να δει ότι μόνο ένα 10% περίπου διαφωνεί σε πλεονεκτήματα αυτών των 

μεθόδων που βάλαμε στις δηλώσεις μέσα από την βιβλιογραφία και έτσι 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές βρίσκουν αρκετά πλεονεκτήματα 

σε αυτές τις μεθόδους όπως:  

 Καλλιέργεια τις κριτικής σκέψης 

 Ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών (διάγραμμα Γ13) 

 Στήριξη της προσωπικής τους άποψης αλλά και βοήθεια για να 

αποκτήσουν προσωπική άποψη 

 Ανάπτυξη της ομαδικότητας και της ομαδικής εργασίας των μαθητών  

 Καλύτερα αποτελέσματα στην κατανόηση του στόζου 



 Διασκεδαστικός τρόπος μάθησης και μη βαρετός (διάγραμμα Β37) 

  

Δ.1.7. Έβδομο υποερώτημα: Ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου διδασκαλίας; 

Πίνακας 7: Μελέτη του ερωτήματος 7: Ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου διδασκαλίας. 
Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των 
απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ6 Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη 

τυπικής μάθησης μπορούμε να μάθουμε κάποια 

πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος για 

να τα μάθουμε  

1,2 8,5 45,1 31,7 13,4 3,48 0,878 

Γ11 Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι για 

μικρότερους και δεν είναι του επιπέδου μας  

30,5 31,7 19,5 9,8 8,5 2,34 1,249 

Γ12 Η άποψη μου είναι ότι μπορεί να είναι καλή μέθοδος 

αλλά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και σίγουρα μέσα σε 

αυτό το χρόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε περισσότερα 

6,1 18,3 40,2 28,0 7,3 3,12 0,999 

Γ23 Για να είμαι ειλικρινείς πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής 

εκπαίδευσης δεν μπορούν να μας προσφέρουν κάτι 

επιπλέον από τις συνηθισμένες μεθόδους τυπικής 

εκπαίδευσης 

16,9 31,3 28,9 10,8 12,0 2,70 1,227 

Παρατηρώντας το πίνακα 7 από την δήλωση Γ6 εύκολα συμπεραίνουμε ότι 

ένα 45% των μαθητών συμφωνούν ότι μπορούν να διδαχθούν αλλά  

απαιτείται  πολύς χρόνος .Στην δήλωση ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι 

για μικρότερος βλέπουμε 60% διαφωνούν οπότε συμπεραίνουμε ότι μπορεί 

να εφαρμοστεί. Στην επόμενη δήλωση βλέπουμε ότι η πλειοψηφία συμφωνεί 

ότι απαιτείται πολύ χρόνο στον οποίο θα μπορούσαν να διδαχθούν 

περισσότερα πράγματα , οπότε η διδασκαλία αυτή μπορεί να αποτελέσει και 

ζημία. Τέλος βλέπουμε ένα 50% στο να διαφωνεί ότι η μη τυπική δεν μπορεί 

να προσφέρει κάτι παραπάνω από   τυπική οπότε θεωρούν ικανή και 

κερδοφόρα εκπαίδευση. 



  

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι παρατηρούμε ότι στα μειονεκτήματα που 

προσθέσαμε στις δηλώσεις που μπορεί να λέγονταν από τους μαθητές, οι 

μαθητές είτε διαφωνούν σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που 

συμφωνούν όπως στην δήλωση που λέγαμε ότι αυτές οι μέθοδοι διδασκαλίας 

είναι για μικρότερους και όχι για μεγαλύτερους είτε το μεγαλύτερο ποσοστό 

δεν απαντά. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

μαθητών δεν βρίσκει μειονεκτήματα σε αυτή την μέθοδο διδασκαλίας και στην 

ουσία επικροτεί την ένταξη αυτών των μεθόδων διδασκαλίας σαν μεθόδους 

εκμαθήσεις ακόμα και στο Λύκειο.  Το μόνο που μπορεί να βρίσκουν σαν 

μειονέκτημα για αυτή την μέθοδο είναι ότι ίσως χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος για να μπορέσουν να γίνουν τα μαθήματα με αυτές τις μεθόδους 

διδασκαλίας.  

Δ.1.8. Όγδοο υποερώτημα: Ποια η άποψη των μαθητών που διδαχτήκαν 

με αυτή την μέθοδο σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας 

στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα των εξεταζόμενων μαθημάτων; 

Σύμφωνα με τον πίνακα 8 πήραμε το αποτελέσματα για τις απόψεις των 

μαθητών για  ένταξη της κιναισθητικής στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Στην δήλωση η οποία λέει αν οι καθηγητές πρέπει να χρησιμοποιούν 

μεθόδους  σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα πάνω από 50% των μαθητών 

συμφώνησαν. Στην χρήση της για το μάθημα των Ελληνικών οι μαθητές δεν 

πήραν άποψη. Επίσης οι μαθητές διαφώνησα με ποσοστό 55% ποσοστό ότι 

πρέπει μόνο να χρησιμοποιείται στα φιλολογικά μαθήματα κάτι που 

υποδηλώνει ότι οι μαθητές θα ήθελαν να εφαρμόζονται αυτές οι μέθοδοι 

διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα και όχι μόνο σε συγκεκριμένα μαθήματα κάτι 

που επιβεβαιώνει και η δήλωση Γ39 στην οποία συμφωνούν πέραν του 60% 

των μαθητών και που δηλώνει ότι αν μπορούσαν να έμπαιναν αυτές οι 

μέθοδοι διδασκαλίας στο λύκειο θα μπορούσαν οι μαθητές να μάθαιναν με 

διασκεδαστικό τρόπο.  

 



Πίνακας 8: Μελέτη του ερωτήματος 8: Ποια η άποψη των μαθητών που διδαχτήκαν με αυτή την 
μέθοδο σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα 
των εξεταζόμενων μαθημάτων. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 
εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων (Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ7 Πιστεύω ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν 

μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης σε όλα τα 
εξεταζόμενα μαθήματα  

8,5 8,5 30,5 32,9 19,5 3,46 1,157 

Γ10 Πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης είναι 
καλύτερες για τα ελληνικά που τα δίνουμε και εξετάσεις  

15,9 12,2 45,1 15,9 11,0 2,94 1,169 

Γ24 Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει μόνο στα 
φιλολογικά μαθήματα   

22,9 37,3 25,3 10,8 3,6 2,35 1,064 

Γ30 Είναι χάσιμο χρόνου  η εφαρμογή αυτού του είδους 
διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα 

24,1 22,9 32,5 10,8 9,6 2,59 1,240 

Γ39 Αν μπορούσε να ενταχτεί σε όλα τα μαθήματα θα 
μπορούσαμε να μαθαίνουμε με διασκεδαστικό τρόπο.  

6,0 6,0 32,5 30,1 25,3 3,63 1,112 

Εν κατακλείδι μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι μαθητές θα ήθελαν και τους 

ενδιαφέρει και έχουν άποψη και θέλουν να ενταχθούν αυτές οι μέθοδοι 

διδασκαλίας στα αναλυτικά προγράμματα όλων των μαθημάτων ακόμα και 

των κύριων μαθημάτων όπως μπορούμε να δούμε από το διάγραμμα της 

δήλωσης Γ7 όπου διαφωνούν μόνο το 15% περίπου και πιστεύουν ότι αν 

ενταχθούν αυτές οι μέθοδοι διδασκαλίας θα μπορούσαν οι μαθητές να 

μάθαιναν με καλύτερο και πιο διασκεδαστικό τρόπο.   

  

Δ.1.9. Έννατο υποερώτημα: Ποια η άποψη των μαθητών που 

διδαχτήκαν με αυτή την μέθοδο σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της 

διδασκαλίας στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα των μη 

εξεταζόμενων μαθημάτων; 

Με βάση τον πίνακα 9  ο οποίος μας απαντά στο ποια ήταν η άποψη των μαθητών 

που διδαχτήκαν με αυτή την μέθοδο σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας 

στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα των μη εξεταζόμενων μαθημάτων. Οι μαθητές 

με πολλοί ψηλό ποσοστό πάνω από 50% συμφωνήσαν ότι γίνονται πιο ενδιαφερόταν 



τα μαθήματα όπως των τεχνών και μουσικής. Όπως επίσης και στα πρακτικά 

μαθήματα  μεγάλο ποσοστό μαθητών σύμφωνη ότι  κατανοούν καλύτερα το μάθημα  

με κιναισθητική. Συνεχίζοντας οι μαθητές προτιμούν την κιναισθητική. Συνοψίζοντας οι 

μαθητές προτιμούν  την κιναισθητική σε όλα τα μαθήματα  αφού συμφωνούν σχεδόν 

απολυτά ότι το μάθημα κατανοείται πολύ καλύτερα  με την κιναισθητική. 

Πίνακας 9: Μελέτη του ερωτήματος 9: Ποια η άποψη των μαθητών που διδαχτήκαν με αυτή την 
μέθοδο σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας στο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα 
των μη εξεταζόμενων μαθημάτων. Οι απαντήσεις είναι σε ποσοστά απαντήσεων του δείγματος και 
εμφανίζονται επίσης ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση των απαντήσεων 
(Τ.Α.) 

1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ,  
4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα 

Α/Α Δήλωση Συχνότητες (%) Μ.Ο. Τ.Α. 

1 2 3 4 5 
Γ8 Με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης γίνονται 

πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα και ειδικά τα 

καλλιτεχνικά μαθήματα (Τέχνη, Μουσική, Γραφικές) 

8,5 3,7 19,5 35,4 32,9 3,80 1,191 

Γ9 Νομίζω ότι μπορούν να εφαρμόζονται πιο εύκολα οι 

μέθοδοι κιναισθητικής εκπαίδευσης στα πρακτικά 

μαθήματα (μαθήματα που έχουν να κάνουν με 

κατασκευές, εργαστήρια, όπως τεχνολογία, φυσική, 

χημεία, βιολογία) 

3,7 11,0 39,0 25,6 20,7 3,49 1,057 

Γ25 Σίγουρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης σε μαθήματα 

οικονομικής φύσεως (λογιστική, οικονομικά, πολιτική 

οικονομία) 

8,4 25,3 41,0 14,5 10,8 2,94 1,086 

Γ29 Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων 

κιναισθητικής και μη τυπικής εκπαίδευσης σε 

μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν έχουμε 

την πίεση του χρόνου για να καλύψουμε την ύλη.   

2,4 7,2 42,2 28,9 19,3 3,55 0,966 

Μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι 
μαθητές πιστεύουν ότι αυτοί οι μέθοδοι θα έπρεπε να εφαρμόζονταν σχεδόν 
σε όλα τα μαθήματα εκτός ίσως από μαθήματα οικονομικής φύσεως αλλά 
πιστεύουμε ότι ακόμα και αυτά τα μαθήματα 
αν διδάσκονταν οι μαθητές σε οργανωμένα 
μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης τότε ίσως 
να άλλαζε η άποψη τους και για την 
εφαρμογή της μεθόδου και σε αυτά τα 
μαθήματα (ήδη ένα αυξημένο ποσοστό των 
μαθητών διαφωνεί και με την άποψη ότι δεν 
μπορούμε να τα διδάξουμε σε αυτά τα 
μαθήματα). Σίγουρα όμως οι μαθητές θα 
ήθελαν αυτές τις μεθόδους σε όλα τα 
μαθήματα που δεν θα είχαν πρόβλημα 
κάλυψης της ύλης για να μπορούν να 
βρίσκουν τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα.   
  



Δ.2. Συζήτηση και συμπεράσματα για τα γενικά ερευνητικά μας 

ερωτήματα.  

Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 9 πιο πάνω υποκατηγοριών μπορέσαμε  
κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα τρία βασικά 
ερωτήματα που διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Για 
το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα δεν το αναλύσαμε περαιτέρω επειδή 
δόθηκε πριν και μετά την διδασκαλία με μια μέθοδο κιναισθητικής ή μη 
τυπικής εκπαίδευσης για να δούμε και διαφορά στις απόψεις πριν και μετά. 
Συγκεκριμένα για το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα βλέπουμε τις γνώσεις 
των μαθητών και πριν αλλά και μετά την διδασκαλία ενός μαθήματος με 
μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης μπορούμε να συγκρίνουμε και τις 
οποιεσδήποτε μεταβολές στις απαντήσεις σου. Μέσα από την σύγκριση 
βλέπουμε κατά πόσο η εκπαιδευτική έρευνα μπορεί να συμβάλει στην γνώση 
αλλά και να κινήσει τα νήματα για να αλλάξουν κάποιες θεωρήσεις που 
υπάρχουν σε σχέση με τις μεθόδους διδασκαλίας στα σχολεία.  
 
Συνοψίζοντας για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα: ‘Αν γνωρίζουν οι μαθητές τι 
είναι η κιναισθητική εκπαίδευση ή μη τυπική εκπαίδευση’ μπορεί κανείς 
παρατηρώντας τους δύο πίνακες Β1 και Β2 να δει ότι οι μαθητές στην ουσία 
πριν την διδασκαλία κάποιου μαθήματος με μη τυπική εκπαίδευση δεν 
γνώριζαν τι ακριβώς είναι η μη τυπική ή η τυπική εκπαίδευση ενώ μετά την 
διεξαγωγή του μαθήματος άρχισαν να διαμορφώνουν άποψη για το τι είναι 
αυτή η μέθοδος διδασκαλίας και άρχισαν να ξεχωρίζουν πλέον ότι πρόκειται 
για οργανωμένη μορφή διδασκαλίας με μαθησιακούς στόχους.   
 
Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που έχει να κάνει με τις απόψεις των 
μαθητών για το αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης για να 
το απαντήσουμε συνδυάσαμε τα υποερωτήματα 2, 3, 4 και 5 που έχουν να 
κάνουν να κάνει με τις απόψεις τους σε σχέση με τη διδασκαλία στο δημοτικό, 
στο γυμνάσιο και στο Λύκειο αλλά και σε σχέση με την αποτελεσματικότητα 
της μεθόδου.  
 
Συνοψίζοντας και παρατηρώντας τα υπό ερωτήματα 2,3,4,5 και βλέπουμε ότι 
οι μαθητές επιθυμούν την ένταξη της κιναισθητικής εκπαίδευσης από τις 
μικρότερες τάξεις του δημοτικού ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται 
περισσότερο  σε αυτή την εκπαίδευση μέσα και από το παιχνίδι τους . Έπειτα 
στο τρίτο υπό ερώτημα βλέπουμε ότι συμφωνούν ότι πρέπει να ενταχθεί στο 
γυμνάσιο που υπάρχει χρόνος. Επίσης θεωρούν ότι πρέπει να ενταχθεί και 
στο λύκειο. Μια πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι με αυτό τον τρόπο 
υπάρχει κίνδυνος να μην καλυφθεί ολόκληρη η ύλη αλλά παρόλα αυτά 
αποτελεί διασκεδαστικό τρόπο εκπαίδευσης. Τέλος βλέπουμε ότι σύνολο 
μαθητών έδειξε ενδιαφέρον και μπορούν να ανταπεξέλθουν σχεδόν όλα τα 
είδη μαθητών. Σαν γενικό συμπέρασμα οι μαθητές επιθυμούν την ένταξη της 
μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα της κιναισθητικής εκπαίδευσης σε όλες 
τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης παρόλο που θεωρούν ότι είναι χρονοβόρες σαν 
μέθοδοι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.  
Τέλος για το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα προσπαθούμε να το απαντήσουμε 
με συνδυασμό των τελευταίων 4 υποερωτημάτων που είχαμε βάλει. Έτσι 
απαντώντας όλα τα ερωτήματα μπορούμε να έχουμε σαφείς απαντήσεις για 
τα αρχικά μας ερευνητικά ερωτήματα.  



 
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών 
συμφωνούν στο ότι είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτό των μεθόδων 
κιναισθητικής και μη τυπικής εκπαίδευσης  σε μαθήματα που δεν έχουν πίεση 
χρόνου δηλαδή αυτά που δεν είναι εξεταζόμενα. Παρ’ όλα αυτά και πέραν του 
ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτού του είδους εκπαίδευσης σε αυτά τα 
μαθήματα, οι περισσότεροι μαθητές συμφωνούν ότι αν εφαρμοζόταν σε όλα 
τα μαθήματα θα ήταν πιο διασκεδαστικός και ευχάριστος ο χρόνος που θα 
περνούσαν στο σχολείο και θα μπορούσαν να μάθουν μέσα από τη 
διασκέδαση. Επίσης η πλειοψηφία των μαθητών πιστεύουν ότι αυτού του 
είδους η εκπαίδευση ενθαρρύνει τους μαθητές να παίρνουν πρωτοβουλίες και 
να σκέφτονται αυξάνοντας έτσι και την κριτική τους σκέψη. Πιστεύουν ότι 
χρειάζεται χρόνος για αυτό το είδους διδασκαλίας αλλά έχουν να μάθουν 
πολλά μέσα από αυτό είδους εκπαίδευσης. Πέραν όλων αυτών όμως είναι ι 
αρκετοί αυτοί που διαφώνησαν και είπαν ότι η μη τυπική εκπαίδευσης είναι 
για μικρότερους παρόλο που με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης 
διδάσκοντα σε όλα τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus Plus.  
 
Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό 
ερευνητικό ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Θέλουν να 
διδάσκονται με νέες μεθόδους διδασκαλίας οι μαθητές που να εμπλέκουν και 
τους ίδιους μέσα σε αυτές ή όχι;  
 
Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές έχουν ενθουσιαστεί από 
αυτές τις μεθόδους εκπαίδευσης και θα ήθελαν να εφαρμοστεί σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο αν όχι σε όλα τα 
μαθήματα τουλάχιστον στα μη εξεταζόμενα μαθήματα που δεν έχουν την 
πίεση του χρόνου. Πιστεύουν ότι σε αυτού του είδους τις μεθόδους 
εκπαίδευσης μπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι μαθητές και αδύνατοι και 
άριστοι στην επίδοση μαθητές, μπορεί οι μαθητές να αναδιπλώσουν τις 
σκέψεις και μέσα από αυτήν την διαδικασία να αυξηθεί η κριτική τους σκέψη 
και να βγάλουν προς τα έξω την φαντασία τους.  
   

Δ.3. Συσχετιστική στατιστική ανάλυση της έρευνας μας  

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα 
από συσχετιστική στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις 
ομάδων μαθητών και να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα 
μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν οι απόψεις των αγοριών σε σχέση με αυτές των 
κοριτσιών. 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την 
ηλικία ή την τάξη 

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την 
μαθησιακή τους επίδοση.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών διαμορφώνονται 
ανάλογα με τις επιλογές που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης 
στο Λύκειο.  



Δ.3.1. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση 
των μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, 
Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες 
των αγοριών και κοριτσιών παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες τις 
δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν 
περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. 
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ1 που βρίσκεται στο 
παράρτημα 3 τα κορίτσια φαίνεται να διαφωνούν περισσότερο από τα αγόρια 
στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα 
παιχνίδια στο play station 3  

 Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής 
γνωριμίας (facebook, skype, msn) και μέσα από τις συζητήσεις που 
κάνουμε μαθαίνουμε πολλά πράγματα με μεθόδους μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 

 Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για το 
μάθημα  

Ενώ συμφωνούν περισσότερο από τα αγόρια στις δηλώσεις:  

 Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την κρητική τους 
σκέψη μέσα από αυτή τη μορφή της διδασκαλίας  

 Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος από το Δημοτικό 
να άρεσε σε περισσότερους μαθητές το σχολείο και η γνώση να την 
κατακτούσαν μέσα από το παιχνίδι. 

 Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο Λύκειο είναι 
πιο διασκεδαστικό να κάναμε μάθημα με αυτό τον τρόπο και στο 
Λύκειο 

 Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα ανάμεσα στους 
μαθητές 

 Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων κιναισθητικής και μη 
τυπικής εκπαίδευσης σε μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν 
έχουμε την πίεση του χρόνου για να καλύψουμε την ύλη.   

 Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να 
εφαρμοστούν πιο άνετα στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό με 
αυτούς τους τρόπους 

 Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και διασκεδαστικός 

 
Παρατηρώντας κανείς τον πίνακα Σ1 μπορεί να δει την διαφορά των 
απαντήσεων από τα αγόρια και τα κορίτσια. Χάσμα μεταξύ απαντήσεων 
υπήρχε μονό σε δέκα δηλώσεις από όλο το ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα 
στην δήλωση η όποια λέει ότι τα «παιχνίδια στο play station είναι μέθοδος 
κιναισθητικής»  μέσος ορός των αγοριών πλησίαζε κοντά  στο 4 δηλαδή 
συμφωνούσαν ενώ τα κορίτσια κινούνταν στο 2 δηλαδή διαφωνούσαν. Όπως 
επίσης και στην δήλωση «μαθαίνουμε πολλά πράγματα για την κιναισθητική 
εκπαίδευση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ο μέσος ορός των κοριτσιών 
πάλι κινούταν κοντά στο 2 ενώ τον αγοριών πάλι στο 4. Επιπλέον βλέπουμε 
μεγάλες διαφορές όσων άφορα την ένταξη της κιναισθητικής στο καθημερινό 



ωρολόγιο πρόγραμμα. Τα κορίτσια είναι θετικά ενώ τα αγόρια περνούν μια 
πιο ουδέτερη στάση.  
 
Συνοψίζοντας φαίνεται το μάθημα που έγινε στις τάξεις κίνησε το ενδιαφέρον 
των κοριτσιών περισσότερο από των αγοριών. Επίσης ήταν θετικότερα από 
τα αγόρια ως προς την ένταξη της στο καθημερινό πρόγραμμα. 
 

Δ.3.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Α και της Β 

Λυκείου 

Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας στο SPSS με την σύγκριση 
των μέσων όρων με το In depended samples T Test (Νικολάου, 2017, 
Αντωνίου, 2014) στατιστικά σημαντικές διαφορές για τις ανεξάρτητες ομάδες 
των μαθητών της Α και της Γ Λυκείου παρουσιάζονται στη συνέχεια σε όλες 
τις δηλώσεις οι οποίες μπορούν να εμφανιστούν με διαφορές και να έχουν 
περάσει το Levene Test με επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0,05. Στην 
ουσία μέσα από την σύγκριση αυτών των διαφορών θέλαμε να δούμε αν 
υπήρχαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις τους 
ανάλογα με την ηλικία τους.  
Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ2 που βρίσκεται στο 
παράρτημα 3 οι μαθητές της Α Λυκείου φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο 
από τους μαθητές της Β Λυκείου στις πιο κάτω δηλώσεις:  

 Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη τυπικής μάθησης 
μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται 
αρκετός χρόνος για να τα μάθουμε 

 Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το τυπικό τρόπο 
μάθησης 

Ενώ διαφωνούν περισσότερο στις δηλώσεις  

 Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης να 
εφαρμόζονται σε όλες ηλικίες μαθητών 

 Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας μπορούν να 
ανταποκριθούν σε αυτό είδος διδασκαλίας 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα Σ2 ο οποίος συγκρίνει τις απόψεις 
τον μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Μεγάλο χάσμα υπάρχει σε ελάχιστες 
δηλώσεις. Στην δήλωση «επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην κατανόηση 
από τον τυπικό τρόπο μάθησης» οι μαθητές τις Α΄ Λυκείου έδωσαν 
απαντήσεις με μέσο όρο 4 δηλαδή συμφωνούσαν ενώ οι μαθητές τις Β΄ 
Λυκείου έδωσαν απαντήσεις  κοντά στο 3. Αντίθετα στην δήλωση «Υπάρχει 
δυνατότητα με τα μαθήματα  μη τυπική εκπαίδευσης να εφαρμόζονται σε όλες 
τις ηλικίες μαθητών» η μαθητές Α΄ τάξης απάντησαν μεταξύ του 3 και 4 ενώ οι 
μαθητές της Β΄ τάξης απάντησαν 4. 
 
Συνοψίζοντας στον πίνακα Σ2 μπορεί κανείς να δει ότι οι απάντησης των 
μαθητών των δύο τάξεων είναι πολύ κοντά εκτός από μικρές εξαιρέσεις όπου 
οι μαθητές της Β΄ τάξης έδιναν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις λόγο την 
μεγαλύτερης πείρας που έχουν στο Λύκειο σε σχέση με τους μαθητές της Α 
τάξης  
 



Δ.3.3. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των άλλων κοινωνικών ομάδων.  

Παρατηρώντας κανείς τους επόμενους πίνακες Σ3 και Σ4 του Παραρτήματος 
3 μπορεί να δει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε 
άλλες κοινωνικές ομάδες που να είναι άξιες σχολιασμού. Ανάμεσα στους 
μαθητές με άριστη επίδοση και μέτρια επίδοση δεν παρατηρήθηκαν αντίθετες 
απόψεις. Ήταν κοινές απόψεις από όλους τους μαθητές. Ανάμεσα στους 
μαθητές που έχουν διαφορετική επιλογής κλάδου, επίσης παρατηρήθηκαν 
μόνο δυο διαφορετικές απόψεις. Στο αν ότι όλοι οι μαθητές διαφόρων 
δυναμικοτήτων μπορούν να ανταποκριθούν και για αν το επιτραπέζια  είναι 
τυπική εκπαίδευση. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν υπάρχει κάτι που 
να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και να το παρουσιάσουμε σαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές όπως στις προηγούμενες δύο ομάδες.   

Ε. Γενικά Συμπεράσματα  

Σε αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε όλα μας τα 

αποτελέσματα επιγραμματικά ώστε να δούμε τις απόψεις των μαθητών γενικά 

για τη μη τυπική και ειδικότερα για την κιναισθητική εκπαίδευση. Με βάση την 

βιβλιογραφία η μη τυπική εκπαίδευση είναι η αντίληψη που δημιουργεί ο κάθε 

άνθρωπος από την καθημερινότητα του. Είναι η αλληλεπίδραση με άλλα 

άτομα ή σύνολα και καταστάσεις. Επίσης στην άτυπη μάθηση  

συμπεριλαμβάνονται οι πρωτοβουλίες που παίρνει ένα άτομο για να μάθει 

κάτι για παράδειγμα να διαβάσει βιβλίο ή εφημερίδα, η στάση που παίρνει 

κάποιος από την οικογένεια του που τον διαμορφώνει για κοινωνικά θέματα. 

Αποκτά γνώσεις και δεξιότητες μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης που συχνά 

αναφέρεται και ως διά βίου μάθησης. 

 

Όπως μπορούμε να συμπεραίνουμε  οι περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να 

ενταχθεί η μη τυπική εκπαίδευση και η κιναισθητική εκπαίδευση στην 

εκπαίδευση. Βλέπουμε εμφανέστατα ότι θέλουν να ενταχθεί από μικρότερες 

τάξεις αυτή η μορφή διδασκαλίας ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν να 

κατανοούν τους στόχους του μαθήματος μέσα από την κίνηση και την δική 

τους συμμετοχή δηλαδή μέσα από την ψυχαγωγία κατά την άποψη τους οι 

νέοι θα εξοικειωθούν και θα αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσα από τους 

μαθησιακούς στόχους τους οποίους θέτει η κάθε δραστηριότητα.  Το σχολείο 

θα γίνει πιο διασκεδαστικό και θα αναπτυχθεί η ομαδική εργασία. Το μόνο 

πρόβλημα που απασχολεί και ανησυχεί τους μαθητές είναι αν θα μπορεί να 

καλυφθεί η απαιτούμενη ύλη. Ίσως αποτελεί χρονοβόρα μορφή διδασκαλίας 

και μέσα από τον περαιτέρω χρόνο οι μαθητές θα αποκτούσαν περισσότερες 

γνώσεις από την τυπική εκπαίδευση, αλλά τι είναι το ζητούμενο στην 

εκπαίδευση; Το πόσο περισσότερες γνώσεις θα πάρεις (που στο κάτω κάτω η 

γνώση είναι παντού και μέσα από το διαδίκτυο βλέπεις στην ουσία και το 

ποσοστό της γνώσης σου σε σχέση με την διάχυτη γνώση που υπάρχει 

παντού) ή το πώς θα μάθεις να παίρνεις κάποιες γνώσεις με έξυπνο και 

διασκεδαστικό τρόπο;  . 



Υπάρχει ποικιλία απόψεων για την εκπαίδευση σε σχέση με μεθόδους 

κιναισθητικής (μη τυπικής εκπαίδευσης). Οι μαθητές μέσα από τις δηλώσεις 

τους βρίσκουν μειονεκτήματα αλλά και αρκετά πλεονεκτήματα αυτής της 

μεθόδου. Τα μειονεκτήματα ή μάλλον το μειονέκτημα που φαίνεται να βρίσκει 

σύμφωνους αρκετούς μαθητές απαιτείται αρκετός χρόνος στον οποίον θα 

μπορούσαν να διδαχθούν περισσότερες γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα 

οπότε ίσως στο τέλος να είναι και ζημιά. Στα πλεονεκτήματα τώρα οι μαθητές 

πιστεύουν ότι μπορούν να επωφεληθούν πολύ περισσότερο από αυτού του 

είδους την μέθοδο εκπαίδευσης και της βρίσκουν αρκετά πλεονεκτήματα 

όπως: (α) ομαδικότητα και ομαδική εργασία, οι μαθητές μαθαίνουν να 

δουλεύουν ομαδικά και αναπτύσσεται το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών. (β) Καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και μέσα από 

την δική τους συμμετοχή μπορούν να δουν και να καλλιεργήσουν τις δικές του 

απόψεις και δεν παρακολουθούν απλά στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά 

συμμετέχουν και εκφέρουν την άποψη τους που διαμορφώνεται με 

επιχειρήματα προς το καλύτερο. (γ) Τέλος μαθαίνουν να υποστηρίζουν  την 

άποψη τους και να την τεκμηριώνουν με τον σωστό τρόπο να 

επιχειρηματολογούν και να υποστηρίζουν πλέον με επιχειρήματα την άποψη 

τους τεκμηριώνοντας την.  

 

Πέραν από τις απόψεις των μαθητών που έχουμε αναπτύξει πιο πάνω 

υπήρχαν και αρκετές διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες του δείγματος 

μας. (α) Συγκεκριμένα κάναμε συγκρίσεις μεταξύ 4 κοινωνικών ομάδων και 

συνοψίζοντας φαίνεται το μάθημα που έγινε στις τάξεις κίνησε το ενδιαφέρον 

των κοριτσιών περισσότερο από των αγοριών. Επίσης τα κορίτσια ήταν 

θετικότερα από τα αγόρια ως προς την ένταξη της στο καθημερινό 

πρόγραμμα. (β) Ανάμεσα στους μαθητές που δήλωναν ότι είχαν άριστη 

επίδοση και τους μαθητές που δήλωναν ότι είχαν μέτρια επίδοση δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις απόψεις τους. (γ) Οι μαθητές της 

ΟΜΠ2 σε σύγκριση με τους όλους τους υπόλοιπους μαθητές πιστεύουν 

περισσότερο στο ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας θα επιφέρει περισσότερα 

αποτελέσματα και ότι οι μαθητές θα ανταποκριθούν πιο εύκολα στις 

απαιτήσεις των μαθημάτων μέσα από αυτές τις μεθόδους. (δ) Τέλος όσο τις 

διαφορές στις απόψεις ανάμεσα στους μαθητές των δύο τάξεων θα δούμε ότι 

δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές πέραν από μικρές εξαιρέσεις όπου οι 

μαθητές της Β΄ τάξης έδιναν πιο ξεκάθαρες απαντήσεις.  

 

 

 

 

 

 



Επίλογος  

Νιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση  που καταφέραμε να υλοποιήσουμε 
την εργασία και να φέρουμε εις πέραν τους στόχους που θέσαμε 
προκαταβολικά.  Κατά την διάρκεια της εργασίας μας περάσαμε από διάφορα 
και διαφορετικά στάδια, που το καθένα ξεχωριστά είχε τη δυσκολία του αλλά 
ήταν όλα εποικοδομητικά. Αρχικά, η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την 
οποία έπρεπε να συλλέξουμε πολλές πληροφορίες και στην συνέχεια η 
οργάνωση του πειραματικού σχεδιασμού όπου ήταν απαραίτητο να 
σκεφτούμε εύστοχους και εφικτούς τρόπους για να αποδείξουμε τα όσα 
διαβάσαμε μας ανέπτυξαν δεξιότητες όπως η αναζήτηση έγκυρων 
πληροφοριών και η δημιουργία μιας σειράς διαδικασίες για τον σωστό 
ερευνητικό μας σχεδιασμό. Κάνοντας τη θεωρία πράξη φτάσαμε σε μετρήσεις 
που έπρεπε να επεξεργαστούμε και να χαρακτηρίσουμε. Δημιουργήσαμε τους 
δικούς μας πίνακες αποτελεσμάτων και επιπλέον μάθαμε να δουλεύουμε το 
πρόγραμμα SPSS πιστεύουμε θα μας χρειαστεί στην συνέχεια στο 
Πανεπιστήμιο. Μάθαμε μέσα από τις διαδικασίες της έρευνας πώς να 
σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μια έρευνα.  
 
Σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι η κιναισθητική σαν 
μέθοδος εκπαίδευσης αποτελεί μια κερδοφόρο αλλά και καρποφόρο μέθοδο 
εκπαίδευσης. Οι μαθητές μπορούν να κερδίσουν πολλά (ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, ομαδικότητα, επιχειρηματολογία, συμμετοχή και άλλες 
εκπαιδευτικές ικανότητες) μέσα από τις μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.  
Θα είναι καλό να ενταχθεί σαν μέθοδος στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
αρχικά όμως μπορεί να εφαρμοστούν σαν μέθοδοι στα μη εξεταζόμενα 
μαθήματα όπου δεν υπάρχει ο κίνδυνος του χρόνου ή του να μην καλυφθεί 
ολόκληρη η ύλη, διότι και να μην προλάβουν να καλύψουν την ύλη όσα 
τουλάχιστον θα καλύψουν με αυτές τις μεθόδους θα μαθαίνονται με 
διασκεδαστικό τρόπο. Έπειτα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αποτελεί διασκεδαστικό 
τρόπο εκπαίδευσης και μέσα από την ψυχαγωγία κερδίζονται οι απαιτούμενες 
γνώσεις. Το ευρύτατο σύνολο  των μαθητών δείχνει ενδιαφέρων και επιθυμεί 
να ενταχθεί και να γίνει μια αλλαγή τουλάχιστον αν όχι σε όλα τα μαθήματα σε 
κάποια μαθήματα έτσι ώστε να μαθαίνουν οι μαθητές και το μη τυπικό τρόπο 
διδασκαλίας και όχι πάντα με μεθόδους τυπικής μάθησης. Τέλος μπορούμε να 
πούμε ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι σε αυτού του είδους την μέθοδο 
εκπαίδευσης μπορεί να ανταποκριθούν και να συμμετέχουν οι μαθητές όλων 
των ικανοτήτων και να ανταποκριθούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο.  
 
Στην ουσία αν θα ενταχθεί η κιναισθητική μέθοδος εκπαίδευσης σαν μέθοδος 
μέσα από τα διάφορα μαθήματα θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
και έλεγχοι. Αρχικά θα πρέπει να ενταχθεί από μικρότερες τάξεις ούτως ώστε 
να γίνει κατανοητός και οι μαθητές να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την 
φαντασία τους από μικρές ηλικίες να μπορούν να συμμετέχουν και να 
επιχειρηματολογούν αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και 
αποφεύγοντας την παπαγαλία. Θα είναι καλό να ενταχθεί σαν μέθοδος 
εκπαίδευσης από το δημοτικό- γυμνάσιο έτσι μέσω της διδασκαλίας και της 
διασκέδασης να μπορούν οι μαθητές να εκφράζονται και να μαθαίνουν 
δημιουργικά.  
 



Καλό θα ήταν επίσης να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος σε μη εξεταζόμενα 
μαθήματα .Θα πρέπει να παρακολουθείτε η απόδοση  τόσο των άριστων όσο 
και των αδύνατων μαθητών  και το ενδιαφέρον που δείχνουν σε αυτή την 
μέθοδο διδασκαλία. Τέλος θα πρέπει ν εφαρμοστεί το αναλυτικό πρόγραμμα 
των συγκεκριμένων μαθημάτων (μη εξεταζόμενα) να μην είναι πιεστικό ώστε 
να μπορούν οι μαθητές να εκφέρουν την δική τους γνώμη και άποψη και να 
μην έχουν πρόβλημα χρόνου σε μια συζήτηση που μπορεί να γίνεται ομαδικά 
αλλά και ενώπιον της τάξης.  
 

Ευχαριστίες 

Πέραν από τις δικές μας προσπάθειες για την υλοποίηση αυτής της 
ερευνητικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό δεν θα ήταν 
κατορθωτό στον ίδιο βαθμός όπως τώρα αν δεν μας βοηθούσαν αρκετοί. Έτσι 
μέσα από την εργασία μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όσους μας 
βοήθησαν για να καταφέρουμε στο τέλος να υλοποιήσουμε όλα τα στάδια της 
ερευνητικής μας εργασίας που σχεδιάσαμε. Ευχαριστούμε έτσι όσους μας 
έχουν βοηθήσει στην υλοποίηση αυτής της εργασίας και περισσότερο θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον φιλόλογο του σχολείου μας κ. Δημήτρη Χαϊνη 
για τη διόρθωση των κειμένων μας, και για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες 
που μας έδωσε για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων μας.  
Θα ήταν λάθος μας να μην ευχαριστήσουμε και όλους τους εκπαιδευτικούς 
που εφάρμοζαν μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης και έδωσαν μετά 
ερωτηματολόγια στους μαθητές για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας την 
έρευνα μας έτσι ευχαριστούμε:  

 Τον Κον Πέτρο Ελευθερίου για τα δύο μαθήματα που έκανε πάνω στον 
σχηματισμό των γεωμετρικών σχημάτων από μαθητές και στην εύρεση 
όγκων και εμβαδών στην αυλή 

 Τον Κον Σπύρο Ονησίλλου στα δύο μαθήματα που έκανε για το δίκτυο 
των υπολογιστών και τον προγραμματισμό ρομπότ 

 Τον Κον Πελεκανή Χρήστο πάνω στα μαθήματα που έκανε για το 
μάθημα των θρησκευτικών  

 Τις κα Γιούλλα Περικλέους που έκανε μάθημα κιναισθητικής 
εκπαίδευσης για το μάθημα των αγγλικών  

 Τις κες Μαρία Χαλκιά και Άντρη Χατζηκουμή για τα μαθήματα που 
έκαναν στην γλώσσα και τον κοινωνικό αποκλεισμό  

 και τον συντονιστή καθηγητή μας κον Νικόλα Νικολάου για τα 
μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης που έκανε στο μάθημα της 
φυσικής 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές πριν 

να κάνουν το μάθημα της κιναισθητικής εκπαίδευσης  

Ερωτηματολόγιο  
Θέμα: Μη τυπική και κιναισθητική εκπαίδευση  

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια 
έρευνα, που διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε να 
σας παρακαλέσουμε να απαντήσετε ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς το 
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 42 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες 
καλείστε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση θα 
πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής 
απαντήσεις από μέρους σας: 
1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι 
προαιρετική.  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες  
 

Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 

Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου   2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 
 

Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για την 

επίδοσή σας σε σχέση με τα μαθήματα.) 

1. Άριστη επίδοση  

2. Μέτρια επίδοση  

3. Μη ικανοποιητική επίδοση  

Μορφωτικό επίπεδο γονιών 

   Μητέρα:   

       (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο – Λύκειο    (3) Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο    (4) 
Μεταπτυχιακό 
  

   Πατέρας:  
       (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο – Λύκειο    (3) Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο    (4) 
Μεταπτυχιακό 
 

Μαθήματα Κατεύθυνσης: παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω τα βασικά μαθήματα 
επιλογής σας πέραν των Νέων Ελληνικών. 
 

 1. ………………………….  3. ………………………….    
 2. ………………………….  4. …………………………. 
 



Μέρος Β: Γνώσεις σε σχέση με την κιναισθητική εκπαίδευση 
Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις 

δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα   2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα  
 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β1 Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και έχει μέσα κίνηση 1   2   3    4   5 

Β2 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική 1   2   3    4   5 

Β3 
Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση με μεθόδους 

διαφορετικές από τις τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης 
1   2   3    4   5 

Β4 
Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μορφή μη 

τυπικής εκπαίδευσης  
1   2   3    4   5 

Β5 
Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς να μάθεις με 

διασκεδαστικό τρόπο 
1   2   3    4   5 

Β6 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής μάθησης  1   2   3    4   5 

Β7 
Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού 

περιεχομένου είναι μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης 
1   2   3    4   5 

Β8 
Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα 

παιχνίδια στο play station 3 
1   2   3    4   5 

Β9 

Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής γνωριμίας 

(facebook, skype, msn) και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε 

πολλά πράγματα με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.  

1   2   3    4   5 

Β10 
Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η Monopoly με οικόπεδα 

από την Κύπρο 
1   2   3    4   5 

Β11 

Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε 

οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς 

στόχους 

1   2   3    4   5 

Β12 

Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε 

οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς 

στόχους 

1   2   3    4   5 

    Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας να συμμετάσχετε 
στο ερωτηματολόγιο μας. Οι όποιες απόψεις σας θα μας είναι πολύτιμες για την έκβαση 

της έρευνάς μας.                       Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου 
Ιωάννη 



Παράρτημα 2: Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές μετά 

που έκαναν ένα μάθημα με μεθόδους μη τυπικής ή κιναισθητικής 

εκπαίδευσης   

Ερωτηματολόγιο  
Θέμα: Μη τυπική και κιναισθητική εκπαίδευση  

Το ερωτηματολόγιο, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια 
έρευνα, που διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Θα θέλαμε να 
σας παρακαλέσουμε να απαντήσετε ειλικρινά σε όλες τις ερωτήσεις, καθώς το 
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 42 ερωτήσεις – δηλώσεις στις οποίες 
καλείστε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε ανάλογα με την άποψή σας. Σας 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις δηλώσεις με ειλικρίνεια. Για κάθε ερώτηση θα 
πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις σας. 

Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής 
απαντήσεις από μέρους σας: 
1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 

4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι 
προαιρετική.  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκρισή σας.  

 

Μέρος Α΄: Βασικές Πληροφορίες  
 

Φύλο:  1. αγόρι  2. κορίτσι 

Τάξη:          1. Α΄ Λυκείου   2. Β΄ Λυκείου  3. Γ΄ Λυκείου 
 

Μαθητική επίδοση: (Παρακαλώ κυκλώστε αυτό που πιστεύετε ότι ισχύει για την 

επίδοσή σας σε σχέση με τα μαθήματα.) 

1. Άριστη επίδοση  

2. Μέτρια επίδοση  

3. Μη ικανοποιητική επίδοση  

Μορφωτικό επίπεδο γονιών 

   Μητέρα:   

       (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο – Λύκειο    (3) Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο    (4) 
Μεταπτυχιακό 
  

   Πατέρας:  
       (1) Δημοτικό    (2) Γυμνάσιο – Λύκειο    (3) Κολλέγιο – Πανεπιστήμιο    (4) 
Μεταπτυχιακό 
 

Μαθήματα Κατεύθυνσης: παρακαλώ συμπληρώστε πιο κάτω τα βασικά μαθήματα 
επιλογής σας πέραν των Νέων Ελληνικών. 
 

 1. ………………………….  3. ………………………….    
 2. ………………………….  4. …………………………. 



Μέρος Β: Γνώσεις σε σχέση με την κιναισθητική εκπαίδευση 
Κυκλώστε την άποψη που σας εκφράζει. Οι αριθμοί, που υπάρχουν δίπλα από τις 

δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα   2. Διαφωνώ  3. Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ 

4. Συμφωνώ  5. Συμφωνώ απόλυτα  
 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Β1 Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και έχει μέσα κίνηση 1   2   3    4   5 

Β2 Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική 1   2   3    4   5 

Β3 
Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση με μεθόδους 

διαφορετικές από τις τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης 
1   2   3    4   5 

Β4 
Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μορφή μη 

τυπικής εκπαίδευσης  
1   2   3    4   5 

Β5 
Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς να μάθεις με 

διασκεδαστικό τρόπο 
1   2   3    4   5 

Β6 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής μάθησης  1   2   3    4   5 

Β7 
Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού 

περιεχομένου είναι μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης 
1   2   3    4   5 

Β8 
Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα 

παιχνίδια στο play station 3 
1   2   3    4   5 

Β9 

Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής γνωριμίας 

(facebook, skype, msn) και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε 

πολλά πράγματα με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης.  

1   2   3    4   5 

Β10 
Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η Monopoly με οικόπεδα 

από την Κύπρο 
1   2   3    4   5 

Β11 

Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε 

οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς 

στόχους 

1   2   3    4   5 

Β12 

Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε 

οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς 

στόχους 

 

 

1   2   3    4   5 



Μέρος Γ: Απόψεις μαθητών σε σχέση με το μάθημα που παρακολούθησαν. Οι αριθμοί, που 
υπάρχουν δίπλα από τις δηλώσεις, αντιστοιχούν στις εξής απαντήσεις από μέρους σας: 

1. Διαφωνώ απόλυτα       2. Διαφωνώ      3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ 
4. Συμφωνώ       5. Συμφωνώ απόλυτα 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική. 

Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ1 
Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται 

στις μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου 
1   2   3    4   5 

Γ2 

Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται 

στις μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου ίσως και του Γυμνασίου αλλά 

όχι του Λυκείου 

1   2   3    4   5 

Γ3 
Το μάθημα που κάναμε ήταν καλό αλλά πιστεύω ότι θα επωφελούμουν 

περισσότερο αν το κάναμε σε μικρότερες τάξεις και όχι στο Λύκειο 

 

1   2   3    4   5 

Γ4 
Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για το 

μάθημα 
1   2   3    4   5 

Γ5 
Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την κρητική τους σκέψη 

μέσα από αυτή τη μορφή της διδασκαλίας 

 

1   2   3    4   5 

Γ6 

Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη τυπικής μάθησης 

μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται 

αρκετός χρόνος για να τα μάθουμε 

1   2   3    4   5 

Γ7 
Πιστεύω ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν μεθόδους 

κιναισθητικής εκπαίδευσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα 
1   2   3    4   5 

Γ8 

Με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης γίνονται πιο ενδιαφέροντα τα 

μαθήματα και ειδικά τα καλλιτεχνικά μαθήματα (Τέχνη, Μουσική, 

Γραφικές) 

1   2   3    4   5 

Γ9 

Νομίζω ότι μπορούν να εφαρμόζονται πιο εύκολα οι μέθοδοι 

κιναισθητικής εκπαίδευσης στα πρακτικά μαθήματα (μαθήματα που 

έχουν να κάνουν με κατασκευές, εργαστήρια, όπως τεχνολογία, φυσική, 

χημεία, βιολογία) 

 

1   2   3    4   5 

Γ10 
Πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης είναι καλύτερες για τα 

ελληνικά που τα δίνουμε και εξετάσεις 
1   2   3    4   5 

Γ11 

Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι για μικρότερους και δεν 

είναι του επιπέδου μας 

 

 

1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ12 

Η άποψη μου είναι ότι μπορεί να είναι καλή μέθοδος αλλά χρειάζεται 

πάρα πολύ χρόνο και σίγουρα μέσα σε αυτό το χρόνο θα μπορούσαμε 

να μάθουμε περισσότερα 

1   2   3    4   5 

Γ13 
Νομίζω ότι ενθαρρύνει τούς μαθητές να περνούν πιο πολλές 

πρωτοβουλίες 

 

1   2   3    4   5 

Γ14 
Με μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο να 

κατανοήσουν το μάθημα καλύτερα οι αδύνατοι μαθητές 
1   2   3    4   5 

Γ15 
Σίγουρα δεν μπορείς μ εαυτό το στυλ των μαθημάτων να βγάλεις όλη 

την ύλη στο λύκειο 

 

1   2   3    4   5 

Γ16 
Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν από το γυμνάσιο ώστε να  γνώριζαν 

τον τρόπο εφαρμογής 
1   2   3    4   5 

Γ17 
Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης 

από πιο μικρή ηλικία ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο εφαρμογής 
1   2   3    4   5 

Γ18 

Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος από το Δημοτικό 

να άρεσε σε περισσότερους μαθητές το σχολείο και η γνώση να την 

κατακτούσαν μέσα από το παιχνίδι. 

1   2   3    4   5 

Γ19 
Αυτά τα σχέδια μαθήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του γυμνασίου που έχουν περισσότερο χρόνο    
1   2   3    4   5 

Γ20 

Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο Λύκειο είναι 

πιο διασκεδαστικό να κάναμε μάθημα με αυτό τον τρόπο και στο Λύκειο 

 

1   2   3    4   5 

 Γ21 

Οι άριστοι μαθητές αδιαφόρησαν για το μάθημα, ίσως επειδή το 

θεώρησαν εύκολο. 

 

1   2   3    4   5 

Γ22 

Η άποψη μου είναι ότι βοήθα τους μαθητές να αποκτήσουν και να 

στηρίζουν προσωπική άποψη 

 

1   2   3    4   5 

Γ23 

Για να είμαι ειλικρινείς πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης 

δεν μπορούν να μας προσφέρουν κάτι επιπλέον από τις συνηθισμένες 

μεθόδους τυπικής εκπαίδευσης 

 

 

1   2   3    4   5 

Γ24 Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει μόνο στα φιλολογικά μαθήματα   1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ25 

Σίγουρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους μη τυπικής 

εκπαίδευσης σε μαθήματα οικονομικής φύσεως (λογιστική, οικονομικά, 

πολιτική οικονομία) 

 

1   2   3    4   5 

Γ26 
Οι άριστοι μαθητές θεώρησαν το μάθημα με μεθόδους κιναισθητικής 

εκπαίδευσης  χάσιμο χρόνου 
1   2   3    4   5 

Γ27 
Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα ανάμεσα στους 

μαθητές 
1   2   3    4   5 

Γ28 
Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και έχει πάντοτε 

εκπαιδευτικούς στόχους 
1   2   3    4   5 

Γ29 

Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων κιναισθητικής και μη 

τυπικής εκπαίδευσης σε μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν 

έχουμε την πίεση του χρόνου για να καλύψουμε την ύλη.   

1   2   3    4   5 

Γ30 
Είναι χάσιμο χρόνου  η εφαρμογή αυτού του είδους διδασκαλίας σε όλα 
τα μαθήματα 1   2   3    4   5 

Γ31 
Στην ουσία μέσα από το μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον όλοι οι μαθητές 
ασχέτως επιπέδου και το απόλαυσαν όλοι οι μαθητές   1   2   3    4   5 

Γ32 
Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το τυπικό τρόπο 

μάθησης 
1   2   3    4   5 

Γ33 
Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης να 

εφαρμόζονται σε όλες ηλικίες μαθητών 

 

1   2   3    4   5 

Γ34 

Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να εφαρμοστούν 

πιο άνετα στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό με αυτούς τους 

τρόπους 

1   2   3    4   5 

Γ35 
Είναι χάσιμο χρόνου να χρησιμοποιούνται έτσι σχέδια μαθήματος στο 

Λύκειο 

 

1   2   3    4   5 

Γ36 
Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας μπορούν να 

ανταποκριθούν σε αυτό είδος διδασκαλίας 
1   2   3    4   5 

Γ37 
Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και διασκεδαστικός 
1   2   3    4   5 

Γ38 
Θεωρώ ότι αυτή η μορφή της εκπαίδευσης δεν κάνει για το λύκειο 

πρέπει να διδάσκεται στο δημοτικό. 
1   2   3    4   5 

Γ39 
Αν μπορούσε να ενταχτεί σε όλα τα μαθήματα θα μπορούσαμε να 

μαθαίνουμε με διασκεδαστικό τρόπο. 
1   2   3    4   5 

   Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση σας να 

συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο μας. Οι όποιες απόψεις σας θα μας είναι 

πολύτιμες για την έκβαση της έρευνάς μας. 

                       Ερευνητική ομάδα μαθητών από το Λύκειο Αγίου Ιωάννη 

 

 



Παράρτημα 3: Πίνακες Συσχετιστικής Στατιστικής  
Πίνακας Σ1: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών 
που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου 
των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα 
εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο.  Τ.Α.  

Β1. Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και έχει μέσα κίνηση Αγόρι 30 3,47 1,279 

Κορίτσι 53 3,36 1,331 

Β2. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική Αγόρι 30 3,67 1,241 

Κορίτσι 53 3,53 1,170 

Β3. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση με μεθόδους διαφορετικές από τις 
τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης 

Αγόρι 30 3,40 1,037 

Κορίτσι 53 3,75 ,939 

Β4. Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μορφή μη τυπικής 
εκπαίδευσης 

Αγόρι 30 3,40 ,932 

Κορίτσι 53 3,36 ,942 

Β5. Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς να μάθεις με διασκεδαστικό τρόπο Αγόρι 30 3,47 1,306 

Κορίτσι 53 3,79 1,116 

Β6. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής μάθησης Αγόρι 30 3,53 ,973 

Κορίτσι 53 3,92 ,730 

Β7. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι 
μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης 

Αγόρι 29 3,24 1,057 

Κορίτσι 53 3,45 1,102 

Β8. Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα παιχνίδια στο 
play station 3 

Αγόρι 30 3,33 1,124 

Κορίτσι 53 2,25 1,125 

Β9. Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής γνωριμίας (facebook, 
skype, msn) και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε πολλά πράγματα με 
μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Αγόρι 29 3,55 1,152 

Κορίτσι 53 3,00 ,855 

Β10. Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η Monopoly με οικόπεδα από την Κύπρο Αγόρι 30 3,03 1,189 

Κορίτσι 53 2,58 1,008 

Β11. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

Αγόρι 30 3,33 1,028 

Κορίτσι 53 3,45 1,186 

Β12. Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

Αγόρι 30 3,60 1,163 

Κορίτσι 53 3,60 1,149 

Γ1. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου 

Αγόρι 29 2,69 1,198 

Κορίτσι 53 2,75 1,466 

Γ2. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου ίσως και του Γυμνασίου αλλά όχι του Λυκείου 

Αγόρι 29 2,66 1,233 

Κορίτσι 53 2,47 1,339 

Γ3. Το μάθημα που κάναμε ήταν καλό αλλά πιστεύω ότι θα επωφελούμουν περισσότερο αν το 
κάναμε σε μικρότερες τάξεις και όχι στο Λύκειο 

Αγόρι 29 2,83 1,136 

Κορίτσι 53 2,58 1,322 

Γ4. Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για το μάθημα Αγόρι 28 3,11 ,875 

Κορίτσι 53 2,36 1,287 

Γ5. Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την κρητική τους σκέψη μέσα από 
αυτή τη μορφή της διδασκαλίας 

Αγόρι 29 3,31 1,072 

Κορίτσι 53 3,87 ,921 

Γ6. Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη τυπικής μάθησης μπορούμε να 
μάθουμε κάποια πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος για να τα μάθουμε 

Αγόρι 29 3,38 ,775 

Κορίτσι 53 3,53 ,932 

Γ7. Πιστεύω ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν μεθόδους κιναισθητικής 
εκπαίδευσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα 

Αγόρι 29 3,31 1,105 

Κορίτσι 53 3,55 1,186 

Γ8. Με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης γίνονται πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα και ειδικά τα 
καλλιτεχνικά μαθήματα (Τέχνη, Μουσική, Γραφικές) 

Αγόρι 29 3,86 1,026 

Κορίτσι 53 3,77 1,281 

Γ9. Νομίζω ότι μπορούν να εφαρμόζονται πιο εύκολα οι μέθοδοι κιναισθητικής εκπαίδευσης στα 
πρακτικά μαθήματα (μαθήματα που έχουν να κάνουν με κατασκευές, εργαστήρια, όπως 
τεχνολογία, φυσική, χημεία, βιολογία) 

Αγόρι 29 3,24 ,830 

Κορίτσι 53 3,62 1,147 

Γ10. Πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης είναι καλύτερες για τα ελληνικά που τα δίνουμε 
και εξετάσεις 

Αγόρι 29 2,93 1,252 

Κορίτσι 53 2,94 1,134 

Γ11. Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι για μικρότερους και δεν είναι του επιπέδου μας Αγόρι 29 2,52 1,271 

Κορίτσι 53 2,25 1,239 

Γ12. Η άποψη μου είναι ότι μπορεί να είναι καλή μέθοδος αλλά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και 
σίγουρα μέσα σε αυτό το χρόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε περισσότερα 

Αγόρι 29 3,28 ,882 

Κορίτσι 53 3,04 1,055 

Γ13. Νομίζω ότι ενθαρρύνει τούς μαθητές να περνούν πιο πολλές πρωτοβουλίες Αγόρι 29 3,52 1,022 

Κορίτσι 53 3,72 1,081 

Γ14. Με μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν το μάθημα 
καλύτερα οι αδύνατοι μαθητές 

Αγόρι 29 3,41 1,086 

Κορίτσι 53 3,85 ,988 



Γ15. Σίγουρα δεν μπορείς μ εαυτό το στυλ των μαθημάτων να βγάλεις όλη την ύλη στο λύκειο Αγόρι 29 3,34 1,045 

Κορίτσι 53 3,42 1,134 

Γ16. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν από το γυμνάσιο ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο 
εφαρμογής 

Αγόρι 30 3,60 ,724 

Κορίτσι 53 3,40 1,007 

Γ17. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης από πιο μικρή ηλικία 
ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο εφαρμογής 

Αγόρι 30 3,60 1,070 

Κορίτσι 53 3,77 ,912 

Γ18. Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος από το Δημοτικό να άρεσε σε 
περισσότερους μαθητές το σχολείο και η γνώση να την κατακτούσαν μέσα από το 
παιχνίδι. 

Αγόρι 30 3,33 ,959 

Κορίτσι 53 4,09 ,883 

Γ19. Αυτά τα σχέδια μαθήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
γυμνασίου που έχουν περισσότερο χρόνο    

Αγόρι 30 3,53 ,860 

Κορίτσι 53 3,47 1,067 

Γ20. Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο Λύκειο είναι πιο 
διασκεδαστικό να κάναμε μάθημα με αυτό τον τρόπο και στο Λύκειο 

Αγόρι 30 3,30 1,179 

Κορίτσι 53 3,92 1,053 

Γ21. Οι άριστοι μαθητές αδιαφόρησαν για το μάθημα, ίσως επειδή το θεώρησαν εύκολο. Αγόρι 30 3,07 ,980 

Κορίτσι 53 2,60 1,405 

Γ22. Η άποψη μου είναι ότι βοήθα τους μαθητές να αποκτήσουν και να στηρίζουν προσωπική 
άποψη 

Αγόρι 30 3,27 1,081 

Κορίτσι 53 3,70 1,102 

Γ23. Για να είμαι ειλικρινείς πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να μας 

προσφέρουν κάτι επιπλέον από τις συνηθισμένες μεθόδους τυπικής εκπαίδευσης 

Αγόρι 30 3,00 1,287 

Κορίτσι 53 2,53 1,170 

Γ24. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει μόνο στα φιλολογικά μαθήματα   Αγόρι 30 2,50 ,900 

Κορίτσι 53 2,26 1,146 

Γ25. Σίγουρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης σε 
μαθήματα οικονομικής φύσεως (λογιστική, οικονομικά, πολιτική οικονομία) 

Αγόρι 30 3,03 1,098 

Κορίτσι 53 2,89 1,086 

Γ26. Οι άριστοι μαθητές θεώρησαν το μάθημα με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης  χάσιμο 
χρόνου 

Αγόρι 30 3,10 1,029 

Κορίτσι 53 2,57 1,366 

Γ27. Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα ανάμεσα στους μαθητές Αγόρι 30 3,43 1,073 

Κορίτσι 53 3,96 1,073 

Γ28. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους Αγόρι 30 3,27 1,048 

Κορίτσι 53 3,53 1,067 

Γ29. Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων κιναισθητικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης σε μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν έχουμε την πίεση του χρόνου 
για να καλύψουμε την ύλη.   

Αγόρι 30 3,17 ,913 

Κορίτσι 53 3,77 ,933 

Γ30. Είναι χάσιμο χρόνου  η εφαρμογή αυτού του είδους διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα Αγόρι 30 2,80 1,186 

Κορίτσι 53 2,47 1,265 

Γ31. Στην ουσία μέσα από το μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον όλοι οι μαθητές ασχέτως επιπέδου και 
το απόλαυσαν όλοι οι μαθητές   

Αγόρι 30 3,43 1,073 

Κορίτσι 53 3,40 1,391 

Γ32. Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το τυπικό τρόπο μάθησης Αγόρι 30 3,57 ,858 

Κορίτσι 53 3,81 ,856 

Γ33. Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης να εφαρμόζονται σε όλες 
ηλικίες μαθητών 

Αγόρι 30 3,60 1,003 

Κορίτσι 53 3,60 1,025 

Γ34. Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να εφαρμοστούν πιο άνετα 
στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό με αυτούς τους τρόπους 

Αγόρι 30 3,13 1,167 

Κορίτσι 53 3,64 1,058 

Γ35. Είναι χάσιμο χρόνου να χρησιμοποιούνται έτσι σχέδια μαθήματος στο Λύκειο Αγόρι 30 3,00 1,203 

Κορίτσι 53 2,70 1,249 

Γ36. Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό 
είδος διδασκαλίας 

Αγόρι 30 3,20 ,925 

Κορίτσι 53 3,60 1,306 

Γ37. Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι είναι και διασκεδαστικός 

Αγόρι 30 3,37 1,033 

Κορίτσι 53 3,89 1,103 

Γ38. Θεωρώ ότι αυτή η μορφή της εκπαίδευσης δεν κάνει για το λύκειο πρέπει να διδάσκεται στο 
δημοτικό. 

Αγόρι 30 2,80 1,157 

Κορίτσι 53 2,72 1,433 

Γ39. Αν μπορούσε να ενταχτεί σε όλα τα μαθήματα θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε με 
διασκεδαστικό τρόπο. 

Αγόρι 30 3,63 ,964 

Κορίτσι 53 3,62 1,197 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας Σ2: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της Α και Β Λυκείου. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο 
αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση 
και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των 
μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο.  Τ.Α.  

Β1. Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και έχει μέσα κίνηση Α Τάξη 66 3,45 1,315 

Β Τάξη 17 3,18 1,286 

Β2. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική Α Τάξη 66 3,68 1,230 

Β Τάξη 17 3,18 ,951 

Β3. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση με μεθόδους διαφορετικές από τις 
τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης 

Α Τάξη 66 3,62 1,019 

Β Τάξη 17 3,65 ,862 

Β4. Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μορφή μη τυπικής 
εκπαίδευσης 

Α Τάξη 66 3,36 ,888 

Β Τάξη 17 3,41 1,121 

Β5. Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς να μάθεις με διασκεδαστικό τρόπο Α Τάξη 66 3,62 1,237 

Β Τάξη 17 3,88 ,993 

Β6. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής μάθησης Α Τάξη 66 3,79 ,851 

Β Τάξη 17 3,76 ,831 

Β7. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι 
μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης 

Α Τάξη 65 3,37 1,126 

Β Τάξη 17 3,41 ,939 

Β8. Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα παιχνίδια στο play 
station 3 

Α Τάξη 66 2,59 1,301 

Β Τάξη 17 2,82 ,951 

Β9. Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής γνωριμίας (facebook, skype, 
msn) και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε πολλά πράγματα με μεθόδους μη 
τυπικής εκπαίδευσης. 

Α Τάξη 65 3,29 1,027 

Β Τάξη 17 2,82 ,809 

Β10. Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η Monopoly με οικόπεδα από την Κύπρο Α Τάξη 66 2,77 1,148 

Β Τάξη 17 2,65 ,862 

Β11. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

Α Τάξη 66 3,38 1,147 

Β Τάξη 17 3,53 1,068 

Β12. Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

Α Τάξη 66 3,67 1,168 

Β Τάξη 17 3,35 1,057 

Γ1. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου 

Α Τάξη 65 2,75 1,392 

Β Τάξη 17 2,65 1,320 

Γ2. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου ίσως και του Γυμνασίου αλλά όχι του Λυκείου 

Α Τάξη 65 2,58 1,345 

Β Τάξη 17 2,35 1,115 

Γ3. Το μάθημα που κάναμε ήταν καλό αλλά πιστεύω ότι θα επωφελούμουν περισσότερο αν το 
κάναμε σε μικρότερες τάξεις και όχι στο Λύκειο 

Α Τάξη 65 2,74 1,302 

Β Τάξη 17 2,41 1,064 

Γ4. Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για το μάθημα Α Τάξη 64 2,50 1,234 

Β Τάξη 17 3,06 1,029 

Γ5. Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την κρητική τους σκέψη μέσα από αυτή τη 
μορφή της διδασκαλίας 

Α Τάξη 65 3,74 ,989 

Β Τάξη 17 3,41 1,064 

Γ6. Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη τυπικής μάθησης μπορούμε να 
μάθουμε κάποια πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος για να τα μάθουμε 

Α Τάξη 65 3,37 ,876 

Β Τάξη 17 3,88 ,781 

Γ7. Πιστεύω ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν μεθόδους κιναισθητικής 
εκπαίδευσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα 

Α Τάξη 65 3,38 1,182 

Β Τάξη 17 3,76 1,033 

Γ8. Με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης γίνονται πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα και ειδικά τα 
καλλιτεχνικά μαθήματα (Τέχνη, Μουσική, Γραφικές) 

Α Τάξη 65 3,71 1,271 

Β Τάξη 17 4,18 ,728 

Γ9. Νομίζω ότι μπορούν να εφαρμόζονται πιο εύκολα οι μέθοδοι κιναισθητικής εκπαίδευσης στα 
πρακτικά μαθήματα (μαθήματα που έχουν να κάνουν με κατασκευές, εργαστήρια, όπως 
τεχνολογία, φυσική, χημεία, βιολογία) 

Α Τάξη 65 3,43 1,089 

Β Τάξη 17 3,71 ,920 

Γ10. Πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης είναι καλύτερες για τα ελληνικά που τα δίνουμε 
και εξετάσεις 

Α Τάξη 65 2,88 1,179 

Β Τάξη 17 3,18 1,131 

Γ11. Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι για μικρότερους και δεν είναι του επιπέδου μας Α Τάξη 65 2,38 1,319 

Β Τάξη 17 2,18 ,951 

Γ12. Η άποψη μου είναι ότι μπορεί να είναι καλή μέθοδος αλλά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και 
σίγουρα μέσα σε αυτό το χρόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε περισσότερα 

Α Τάξη 65 3,18 1,014 

Β Τάξη 17 2,88 ,928 

Γ13. Νομίζω ότι ενθαρρύνει τούς μαθητές να περνούν πιο πολλές πρωτοβουλίες Α Τάξη 65 3,72 1,068 

Β Τάξη 17 3,35 ,996 

Γ14. Με μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν το μάθημα 
καλύτερα οι αδύνατοι μαθητές 

Α Τάξη 65 3,71 1,071 

Β Τάξη 17 3,65 ,931 

Γ15. Σίγουρα δεν μπορείς μ εαυτό το στυλ των μαθημάτων να βγάλεις όλη την ύλη στο λύκειο Α Τάξη 65 3,32 1,120 

Β Τάξη 17 3,65 ,996 

Γ16. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν από το γυμνάσιο ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο Α Τάξη 66 3,42 ,946 



εφαρμογής Β Τάξη 17 3,65 ,786 

Γ17. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης από πιο μικρή ηλικία 
ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο εφαρμογής 

Α Τάξη 66 3,71 1,004 

Β Τάξη 17 3,71 ,849 

Γ18. Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος από το Δημοτικό να άρεσε σε 
περισσότερους μαθητές το σχολείο και η γνώση να την κατακτούσαν μέσα από το παιχνίδι. 

Α Τάξη 66 3,77 ,973 

Β Τάξη 17 4,00 1,000 

Γ19. Αυτά τα σχέδια μαθήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
γυμνασίου που έχουν περισσότερο χρόνο    

Α Τάξη 66 3,50 1,027 

Β Τάξη 17 3,47 ,874 

Γ20. Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο Λύκειο είναι πιο διασκεδαστικό να 
κάναμε μάθημα με αυτό τον τρόπο και στο Λύκειο 

Α Τάξη 66 3,61 1,188 

Β Τάξη 17 4,06 ,827 

Γ21. Οι άριστοι μαθητές αδιαφόρησαν για το μάθημα, ίσως επειδή το θεώρησαν εύκολο. Α Τάξη 66 2,65 1,307 

Β Τάξη 17 3,24 1,091 

Γ22. Η άποψη μου είναι ότι βοήθα τους μαθητές να αποκτήσουν και να στηρίζουν προσωπική 
άποψη 

Α Τάξη 66 3,52 1,167 

Β Τάξη 17 3,65 ,862 

Γ23. Για να είμαι ειλικρινείς πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να μας 

προσφέρουν κάτι επιπλέον από τις συνηθισμένες μεθόδους τυπικής εκπαίδευσης 

Α Τάξη 66 2,79 1,283 

Β Τάξη 17 2,35 ,931 

Γ24. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει μόνο στα φιλολογικά μαθήματα   Α Τάξη 66 2,36 1,090 

Β Τάξη 17 2,29 ,985 

Γ25. Σίγουρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης σε 
μαθήματα οικονομικής φύσεως (λογιστική, οικονομικά, πολιτική οικονομία) 

Α Τάξη 66 3,03 1,123 

Β Τάξη 17 2,59 ,870 

Γ26. Οι άριστοι μαθητές θεώρησαν το μάθημα με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης  χάσιμο 
χρόνου 

Α Τάξη 66 2,65 1,259 

Β Τάξη 17 3,18 1,286 

Γ27. Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα ανάμεσα στους μαθητές Α Τάξη 66 3,83 1,104 

Β Τάξη 17 3,53 1,068 

Γ28. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους Α Τάξη 66 3,39 1,080 

Β Τάξη 17 3,59 1,004 

Γ29. Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων κιναισθητικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 
σε μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν έχουμε την πίεση του χρόνου για να καλύψουμε 
την ύλη.   

Α Τάξη 66 3,56 1,010 

Β Τάξη 17 3,53 ,800 

Γ30. Είναι χάσιμο χρόνου  η εφαρμογή αυτού του είδους διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα Α Τάξη 66 2,64 1,273 

Β Τάξη 17 2,41 1,121 

Γ31. Στην ουσία μέσα από το μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον όλοι οι μαθητές ασχέτως επιπέδου και 
το απόλαυσαν όλοι οι μαθητές   

Α Τάξη 66 3,55 1,315 

Β Τάξη 17 2,88 ,993 

Γ32. Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το τυπικό τρόπο μάθησης Α Τάξη 66 3,86 ,821 

Β Τάξη 17 3,18 ,809 

Γ33. Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης να εφαρμόζονται σε 
όλες ηλικίες μαθητών 

Α Τάξη 66 3,50 1,056 

Β Τάξη 17 4,00 ,707 

Γ34. Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να εφαρμοστούν πιο άνετα στο 
γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό με αυτούς τους τρόπους 

Α Τάξη 66 3,47 1,126 

Β Τάξη 17 3,41 1,121 

Γ35. Είναι χάσιμο χρόνου να χρησιμοποιούνται έτσι σχέδια μαθήματος στο Λύκειο Α Τάξη 66 2,85 1,218 

Β Τάξη 17 2,65 1,320 

Γ36. Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας μπορούν να ανταποκριθούν σε 
αυτό είδος διδασκαλίας 

Α Τάξη 66 3,33 1,257 

Β Τάξη 17 3,94 ,748 

Γ37. Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
είναι και διασκεδαστικός 

Α Τάξη 66 3,70 1,109 

Β Τάξη 17 3,71 1,105 

Γ38. Θεωρώ ότι αυτή η μορφή της εκπαίδευσης δεν κάνει για το λύκειο πρέπει να διδάσκεται στο 
δημοτικό. 

Α Τάξη 66 2,77 1,334 

Β Τάξη 17 2,65 1,367 

Γ39. Αν μπορούσε να ενταχτεί σε όλα τα μαθήματα θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε με 
διασκεδαστικό τρόπο. 

Α Τάξη 66 3,56 1,165 

Β Τάξη 17 3,88 ,857 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ3: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με τους μαθητές που δηλώνουν 

μέτριοι στην επίδοση. Με μαυρισμένο όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο 
σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το 
ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η 
τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται 
μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο.  Τ.Α.  

Β1. Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και έχει μέσα κίνηση Άριστη Επίδοση 48 3,46 1,383 

Μέτρια Επίδοση 35 3,31 1,207 

Β2. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική Άριστη Επίδοση 48 3,75 1,158 

Μέτρια Επίδοση 35 3,34 1,211 

Β3. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση με μεθόδους 
διαφορετικές από τις τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης 

Άριστη Επίδοση 48 3,77 1,016 

Μέτρια Επίδοση 35 3,43 ,917 

Β4. Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μορφή μη 
τυπικής εκπαίδευσης 

Άριστη Επίδοση 48 3,35 ,838 

Μέτρια Επίδοση 35 3,40 1,063 

Β5. Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς να μάθεις με 
διασκεδαστικό τρόπο 

Άριστη Επίδοση 48 3,67 1,226 

Μέτρια Επίδοση 35 3,69 1,157 

Β6. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής μάθησης Άριστη Επίδοση 48 3,88 ,761 

Μέτρια Επίδοση 35 3,66 ,938 

Β7. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού 
περιεχομένου είναι μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης 

Άριστη Επίδοση 48 3,46 1,184 

Μέτρια Επίδοση 34 3,26 ,931 

Β8. Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα παιχνίδια 
στο play station 3 

Άριστη Επίδοση 48 2,50 1,368 

Μέτρια Επίδοση 35 2,83 1,014 

Β9. Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής γνωριμίας 
(facebook, skype, msn) και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε πολλά 
πράγματα με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Άριστη Επίδοση 48 3,10 ,905 

Μέτρια Επίδοση 34 3,32 1,121 

Β10. Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η Monopoly με οικόπεδα 
από την Κύπρο 

Άριστη Επίδοση 48 2,67 1,173 

Μέτρια Επίδοση 35 2,86 ,974 

Β11. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε 
οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

Άριστη Επίδοση 48 3,46 1,166 

Μέτρια Επίδοση 35 3,34 1,083 

Β12. Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε 
οποιοδήποτε χώρο εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

Άριστη Επίδοση 48 3,52 1,288 

Μέτρια Επίδοση 35 3,71 ,926 

Γ1. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις 
μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου 

Άριστη Επίδοση 48 2,90 1,387 

Μέτρια Επίδοση 34 2,50 1,331 

Γ2. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις 
μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου ίσως και του Γυμνασίου αλλά όχι του Λυκείου 

Άριστη Επίδοση 48 2,56 1,253 

Μέτρια Επίδοση 34 2,50 1,376 

Γ3. Το μάθημα που κάναμε ήταν καλό αλλά πιστεύω ότι θα επωφελούμουν 
περισσότερο αν το κάναμε σε μικρότερες τάξεις και όχι στο Λύκειο 

Άριστη Επίδοση 48 2,83 1,326 

Μέτρια Επίδοση 34 2,44 1,133 

Γ4. Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για το μάθημα Άριστη Επίδοση 48 2,52 1,288 

Μέτρια Επίδοση 33 2,76 1,091 

Γ5. Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την κρητική τους σκέψη μέσα 
από αυτή τη μορφή της διδασκαλίας 

Άριστη Επίδοση 48 3,75 1,082 

Μέτρια Επίδοση 34 3,56 ,894 

Γ6. Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη τυπικής μάθησης 
μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος 
για να τα μάθουμε 

Άριστη Επίδοση 48 3,42 ,919 

Μέτρια Επίδοση 34 3,56 ,824 

Γ7. Πιστεύω ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν μεθόδους κιναισθητικής 
εκπαίδευσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα 

Άριστη Επίδοση 48 3,46 1,202 

Μέτρια Επίδοση 34 3,47 1,107 

Γ8. Με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης γίνονται πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα 
και ειδικά τα καλλιτεχνικά μαθήματα (Τέχνη, Μουσική, Γραφικές) 

Άριστη Επίδοση 48 3,73 1,267 

Μέτρια Επίδοση 34 3,91 1,083 

Γ9. Νομίζω ότι μπορούν να εφαρμόζονται πιο εύκολα οι μέθοδοι κιναισθητικής 
εκπαίδευσης στα πρακτικά μαθήματα (μαθήματα που έχουν να κάνουν με 
κατασκευές, εργαστήρια, όπως τεχνολογία, φυσική, χημεία, βιολογία) 

Άριστη Επίδοση 48 3,50 1,052 

Μέτρια Επίδοση 34 3,47 1,080 

Γ10. Πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης είναι καλύτερες για τα ελληνικά που 
τα δίνουμε και εξετάσεις 

Άριστη Επίδοση 48 3,04 1,202 

Μέτρια Επίδοση 34 2,79 1,122 

Γ11. Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι για μικρότερους και δεν είναι του 
επιπέδου μας 

Άριστη Επίδοση 48 2,29 1,320 

Μέτρια Επίδοση 34 2,41 1,158 

Γ12. Η άποψη μου είναι ότι μπορεί να είναι καλή μέθοδος αλλά χρειάζεται πάρα 
πολύ χρόνο και σίγουρα μέσα σε αυτό το χρόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε 
περισσότερα 

Άριστη Επίδοση 48 3,10 ,973 

Μέτρια Επίδοση 34 3,15 1,048 

Γ13. Νομίζω ότι ενθαρρύνει τούς μαθητές να περνούν πιο πολλές πρωτοβουλίες Άριστη Επίδοση 48 3,75 1,082 

Μέτρια Επίδοση 34 3,50 1,022 

Γ14. Με μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν το Άριστη Επίδοση 48 3,85 ,967 



μάθημα καλύτερα οι αδύνατοι μαθητές Μέτρια Επίδοση 34 3,47 1,107 

Γ15. Σίγουρα δεν μπορείς μ εαυτό το στυλ των μαθημάτων να βγάλεις όλη την ύλη 
στο λύκειο 

Άριστη Επίδοση 48 3,50 1,092 

Μέτρια Επίδοση 34 3,24 1,103 

Γ16. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν από το γυμνάσιο ώστε να  γνώριζαν τον 
τρόπο εφαρμογής 

Άριστη Επίδοση 48 3,52 ,899 

Μέτρια Επίδοση 35 3,40 ,946 

Γ17. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης από πιο 
μικρή ηλικία ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο εφαρμογής 

Άριστη Επίδοση 48 3,83 ,883 

Μέτρια Επίδοση 35 3,54 1,067 

Γ18. Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος από το Δημοτικό να άρεσε 
σε περισσότερους μαθητές το σχολείο και η γνώση να την κατακτούσαν μέσα από το 
παιχνίδι. 

Άριστη Επίδοση 48 3,88 1,003 

Μέτρια Επίδοση 35 3,74 ,950 

Γ19. Αυτά τα σχέδια μαθήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό 
πρόγραμμα του γυμνασίου που έχουν περισσότερο χρόνο    

Άριστη Επίδοση 48 3,54 1,071 

Μέτρια Επίδοση 35 3,43 ,884 

Γ20. Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο Λύκειο είναι πιο 
διασκεδαστικό να κάναμε μάθημα με αυτό τον τρόπο και στο Λύκειο 

Άριστη Επίδοση 48 3,77 1,153 

Μέτρια Επίδοση 35 3,60 1,117 

Γ21. Οι άριστοι μαθητές αδιαφόρησαν για το μάθημα, ίσως επειδή το θεώρησαν 
εύκολο. 

Άριστη Επίδοση 48 2,65 1,360 

Μέτρια Επίδοση 35 2,94 1,162 

Γ22. Η άποψη μου είναι ότι βοήθα τους μαθητές να αποκτήσουν και να στηρίζουν 
προσωπική άποψη 

Άριστη Επίδοση 48 3,56 1,183 

Μέτρια Επίδοση 35 3,51 1,011 

Γ23. Για να είμαι ειλικρινείς πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης δεν 

μπορούν να μας προσφέρουν κάτι επιπλέον από τις συνηθισμένες μεθόδους τυπικής 

εκπαίδευσης 

Άριστη Επίδοση 48 2,73 1,284 

Μέτρια Επίδοση 35 2,66 1,162 

Γ24. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει μόνο στα φιλολογικά μαθήματα   Άριστη Επίδοση 48 2,17 1,018 

Μέτρια Επίδοση 35 2,60 1,090 

Γ25. Σίγουρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους μη τυπικής 
εκπαίδευσης σε μαθήματα οικονομικής φύσεως (λογιστική, οικονομικά, πολιτική 
οικονομία) 

Άριστη Επίδοση 48 2,96 1,110 

Μέτρια Επίδοση 35 2,91 1,067 

Γ26. Οι άριστοι μαθητές θεώρησαν το μάθημα με μεθόδους κιναισθητικής 
εκπαίδευσης  χάσιμο χρόνου 

Άριστη Επίδοση 48 2,63 1,347 

Μέτρια Επίδοση 35 2,94 1,162 

Γ27. Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα ανάμεσα στους μαθητές Άριστη Επίδοση 48 3,92 1,108 

Μέτρια Επίδοση 35 3,57 1,065 

Γ28. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς 
στόχους 

Άριστη Επίδοση 48 3,40 1,144 

Μέτρια Επίδοση 35 3,49 ,951 

Γ29. Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων κιναισθητικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης σε μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν έχουμε την πίεση του 
χρόνου για να καλύψουμε την ύλη.   

Άριστη Επίδοση 48 3,71 ,898 

Μέτρια Επίδοση 35 3,34 1,027 

Γ30. Είναι χάσιμο χρόνου  η εφαρμογή αυτού του είδους διδασκαλίας σε όλα τα 
μαθήματα 

Άριστη Επίδοση 48 2,65 1,329 

Μέτρια Επίδοση 35 2,51 1,121 

Γ31. Στην ουσία μέσα από το μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον όλοι οι μαθητές ασχέτως 
επιπέδου και το απόλαυσαν όλοι οι μαθητές   

Άριστη Επίδοση 48 3,35 1,436 

Μέτρια Επίδοση 35 3,49 1,040 

Γ32. Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το τυπικό τρόπο 
μάθησης 

Άριστη Επίδοση 48 3,85 ,825 

Μέτρια Επίδοση 35 3,54 ,886 

Γ33. Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης να εφαρμόζονται 
σε όλες ηλικίες μαθητών 

Άριστη Επίδοση 48 3,58 1,088 

Μέτρια Επίδοση 35 3,63 ,910 

Γ34. Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να εφαρμοστούν πιο 
άνετα στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό με αυτούς τους τρόπους 

Άριστη Επίδοση 48 3,58 1,048 

Μέτρια Επίδοση 35 3,29 1,202 

Γ35. Είναι χάσιμο χρόνου να χρησιμοποιούνται έτσι σχέδια μαθήματος στο Λύκειο Άριστη Επίδοση 48 2,79 1,254 

Μέτρια Επίδοση 35 2,83 1,224 

Γ36. Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας μπορούν να 
ανταποκριθούν σε αυτό είδος διδασκαλίας 

Άριστη Επίδοση 48 3,52 1,255 

Μέτρια Επίδοση 35 3,37 1,114 

Γ37. Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι είναι και διασκεδαστικός 

Άριστη Επίδοση 48 3,83 1,191 

Μέτρια Επίδοση 35 3,51 ,951 

Γ38. Θεωρώ ότι αυτή η μορφή της εκπαίδευσης δεν κάνει για το λύκειο πρέπει να 
διδάσκεται στο δημοτικό. 

Άριστη Επίδοση 48 2,81 1,439 

Μέτρια Επίδοση 35 2,66 1,187 

Γ39. Αν μπορούσε να ενταχτεί σε όλα τα μαθήματα θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε 
με διασκεδαστικό τρόπο. 

Άριστη Επίδοση 48 3,60 1,125 

Μέτρια Επίδοση 35 3,66 1,110 

 

 

 

 



Πίνακας Σ4: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της ΟΜΠ2 με τις υπόλοιπες ομάδες προσανατολισμού. Με μαυρισμένο 

όλες οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας κάτω από 0.05 στο Levene Test). 
Εμφανίζονται ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο (Ν), ο μέσος όρος των απαντήσεων (Μ.Ο.) που 
δείχνει πρόθεση και τάση του συνόλου των μαθητών και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) που δείχνει πόσο κοντά στον μέσο όρο είναι οι 
απαντήσεις των μαθητών. Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις του τρίτου μέρους.   

Δηλώσεις Φύλο N Μ.Ο.  Τ.Α.  

Β1. Η κιναισθητική εκπαίδευση είναι οτιδήποτε κάνουμε και έχει μέσα κίνηση ΟΜΠ2 39 3,64 1,158 

Άλλοι 44 3,18 1,402 

Β2. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι αυτή που δεν είναι τυπική ΟΜΠ2 39 3,72 1,075 

Άλλοι 44 3,45 1,284 

Β3. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι οργανωμένη εκπαίδευση με μεθόδους διαφορετικές από τις 
τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης 

ΟΜΠ2 39 3,51 1,097 

Άλλοι 44 3,73 ,872 

Β4. Η εμπλοκή κάποιων σε διαθεματικές ερευνητικές εργασίες είναι μορφή μη τυπικής 
εκπαίδευσης 

ΟΜΠ2 39 3,26 ,993 

Άλλοι 44 3,48 ,876 

Β5. Μέσα από δράσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορείς να μάθεις με διασκεδαστικό τρόπο ΟΜΠ2 39 3,62 1,138 

Άλλοι 44 3,73 1,246 

Β6. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μη τυπικής μάθησης ΟΜΠ2 39 3,85 ,779 

Άλλοι 44 3,73 ,899 

Β7. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι επισκέψεις σε χώρους εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι 
μια μέθοδος μη τυπικής μάθησης 

ΟΜΠ2 38 3,53 ,979 

Άλλοι 44 3,25 1,164 

Β8. Μια πολύ ωραία μέθοδος κιναισθητικής εκπαίδευσης που ξέρω είναι τα παιχνίδια στο play 
station 3 

ΟΜΠ2 39 2,41 1,251 

Άλλοι 44 2,84 1,200 

Β9. Μέσα από την δικτύωση μας στο διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής γνωριμίας (facebook, skype, 
msn) και μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε μαθαίνουμε πολλά πράγματα με μεθόδους μη 
τυπικής εκπαίδευσης. 

ΟΜΠ2 38 3,00 ,900 

Άλλοι 44 3,36 1,059 

Β10. Το καλύτερο παιχνίδι μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η Monopoly με οικόπεδα από 
την Κύπρο 

ΟΜΠ2 39 2,41 ,938 

Άλλοι 44 3,05 1,140 

Β11. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

ΟΜΠ2 39 3,41 1,186 

Άλλοι 44 3,41 1,085 

Β12. Η κιναισθητική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χώρο 
εκτός από την τάξη και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους 

ΟΜΠ2 39 3,59 1,208 

Άλλοι 44 3,61 1,104 

Γ1. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου 

ΟΜΠ2 38 2,95 1,524 

Άλλοι 44 2,55 1,210 

Γ2. Μαθήματα με κίνηση είναι ωραία αλλά είναι καλύτερα να εφαρμόζονται στις μικρές τάξεις του 
Δημοτικού σχολείου ίσως και του Γυμνασίου αλλά όχι του Λυκείου 

ΟΜΠ2 38 2,63 1,384 

Άλλοι 44 2,45 1,229 

Γ3. Το μάθημα που κάναμε ήταν καλό αλλά πιστεύω ότι θα επωφελούμουν περισσότερο αν το 
κάναμε σε μικρότερες τάξεις και όχι στο Λύκειο 

ΟΜΠ2 38 2,87 1,256 

Άλλοι 44 2,50 1,248 

Γ4. Οι μέτριοι μαθητές δεν φάνηκε να δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για το μάθημα ΟΜΠ2 38 2,61 1,128 

Άλλοι 43 2,63 1,291 

Γ5. Πιστεύω ότι οι μαθητές αρχίζουν να καλλιεργούν την κρητική τους σκέψη μέσα από αυτή τη 
μορφή της διδασκαλίας 

ΟΜΠ2 38 3,55 ,978 

Άλλοι 44 3,77 1,031 

Γ6. Πιστεύω ότι μέσα από την διδασκαλία με τρόπους μη τυπικής μάθησης μπορούμε να 
μάθουμε κάποια πράγματα αλλά σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος για να τα μάθουμε 

ΟΜΠ2 38 3,63 ,852 

Άλλοι 44 3,34 ,888 

Γ7. Πιστεύω ότι μπορούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν μεθόδους κιναισθητικής 
εκπαίδευσης σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα 

ΟΜΠ2 38 3,68 1,165 

Άλλοι 44 3,27 1,128 

Γ8. Με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης γίνονται πιο ενδιαφέροντα τα μαθήματα και ειδικά τα 
καλλιτεχνικά μαθήματα (Τέχνη, Μουσική, Γραφικές) 

ΟΜΠ2 38 4,05 ,985 

Άλλοι 44 3,59 1,317 

Γ9. Νομίζω ότι μπορούν να εφαρμόζονται πιο εύκολα οι μέθοδοι κιναισθητικής εκπαίδευσης στα 
πρακτικά μαθήματα (μαθήματα που έχουν να κάνουν με κατασκευές, εργαστήρια, όπως 
τεχνολογία, φυσική, χημεία, βιολογία) 

ΟΜΠ2 38 3,39 1,152 

Άλλοι 44 3,57 ,974 

Γ10. Πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης είναι καλύτερες για τα ελληνικά που τα δίνουμε 
και εξετάσεις 

ΟΜΠ2 38 3,00 1,040 

Άλλοι 44 2,89 1,280 

Γ11. Θεωρώ ότι αυτή η μέθοδος διδασκαλίας είναι για μικρότερους και δεν είναι του επιπέδου μας ΟΜΠ2 38 2,58 1,244 

Άλλοι 44 2,14 1,231 

Γ12. Η άποψη μου είναι ότι μπορεί να είναι καλή μέθοδος αλλά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και 
σίγουρα μέσα σε αυτό το χρόνο θα μπορούσαμε να μάθουμε περισσότερα 

ΟΜΠ2 38 3,03 1,000 

Άλλοι 44 3,20 1,002 

Γ13. Νομίζω ότι ενθαρρύνει τούς μαθητές να περνούν πιο πολλές πρωτοβουλίες ΟΜΠ2 38 3,55 1,083 

Άλλοι 44 3,73 1,042 

Γ14. Με μαθήματα κιναισθητικής εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν το μάθημα 
καλύτερα οι αδύνατοι μαθητές 

ΟΜΠ2 38 3,74 ,921 

Άλλοι 44 3,66 1,140 

Γ15. Σίγουρα δεν μπορείς μ εαυτό το στυλ των μαθημάτων να βγάλεις όλη την ύλη στο λύκειο ΟΜΠ2 38 3,63 1,051 



Άλλοι 44 3,18 1,105 

Γ16. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν από το γυμνάσιο ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο 
εφαρμογής 

ΟΜΠ2 39 3,49 ,942 

Άλλοι 44 3,45 ,901 

Γ17. Θα ήταν καλύτερα να εφαρμοζόταν μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης από πιο μικρή ηλικία 
ώστε να  γνώριζαν τον τρόπο εφαρμογής 

ΟΜΠ2 39 3,85 ,875 

Άλλοι 44 3,59 1,041 

Γ18. Πιστεύω ότι αν εφαρμόζονταν έτσι σχέδια μαθήματος από το Δημοτικό να άρεσε σε 
περισσότερους μαθητές το σχολείο και η γνώση να την κατακτούσαν μέσα από το παιχνίδι. 

ΟΜΠ2 39 3,92 1,010 

Άλλοι 44 3,73 ,949 

Γ19. Αυτά τα σχέδια μαθήματος θα μπορούσαν να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
γυμνασίου που έχουν περισσότερο χρόνο    

ΟΜΠ2 39 3,59 1,019 

Άλλοι 44 3,41 ,972 

Γ20. Θα μπορούσε να εντασσόταν σε ορισμένα μαθήματα στο Λύκειο είναι πιο διασκεδαστικό να 
κάναμε μάθημα με αυτό τον τρόπο και στο Λύκειο 

ΟΜΠ2 39 3,87 1,031 

Άλλοι 44 3,55 1,210 

Γ21. Οι άριστοι μαθητές αδιαφόρησαν για το μάθημα, ίσως επειδή το θεώρησαν εύκολο. ΟΜΠ2 39 2,74 1,229 

Άλλοι 44 2,80 1,340 

Γ22. Η άποψη μου είναι ότι βοήθα τους μαθητές να αποκτήσουν και να στηρίζουν προσωπική 
άποψη 

ΟΜΠ2 39 3,59 1,044 

Άλλοι 44 3,50 1,171 

Γ23. Για να είμαι ειλικρινείς πιστεύω ότι οι μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να μας 

προσφέρουν κάτι επιπλέον από τις συνηθισμένες μεθόδους τυπικής εκπαίδευσης 

ΟΜΠ2 39 2,46 ,969 

Άλλοι 44 2,91 1,395 

Γ24. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας αποδίδει μόνο στα φιλολογικά μαθήματα   ΟΜΠ2 39 2,13 1,005 

Άλλοι 44 2,55 1,088 

Γ25. Σίγουρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης σε 
μαθήματα οικονομικής φύσεως (λογιστική, οικονομικά, πολιτική οικονομία) 

ΟΜΠ2 39 2,90 1,095 

Άλλοι 44 2,98 1,089 

Γ26. Οι άριστοι μαθητές θεώρησαν το μάθημα με μεθόδους κιναισθητικής εκπαίδευσης  χάσιμο 
χρόνου 

ΟΜΠ2 39 2,92 1,365 

Άλλοι 44 2,61 1,185 

Γ27. Πιστεύω ότι σίγουρα αναπτύσσεται η  ομαδικότητα ανάμεσα στους μαθητές ΟΜΠ2 39 4,00 1,051 

Άλλοι 44 3,57 1,108 

Γ28. Η μη τυπική εκπαίδευση γίνεται οργανωμένα και έχει πάντοτε εκπαιδευτικούς στόχους ΟΜΠ2 39 3,26 1,141 

Άλλοι 44 3,59 ,972 

Γ29. Είναι πιο εύκολη η εφαρμογή αυτών των μεθόδων κιναισθητικής και μη τυπικής εκπαίδευσης 
σε μαθήματα που δεν είναι εξεταζόμενα και δεν έχουμε την πίεση του χρόνου για να καλύψουμε 
την ύλη.   

ΟΜΠ2 39 3,72 ,916 

Άλλοι 44 3,41 ,996 

Γ30. Είναι χάσιμο χρόνου  η εφαρμογή αυτού του είδους διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα ΟΜΠ2 39 2,41 1,069 

Άλλοι 44 2,75 1,366 

Γ31. Στην ουσία μέσα από το μάθημα έδειξαν ενδιαφέρον όλοι οι μαθητές ασχέτως επιπέδου και 
το απόλαυσαν όλοι οι μαθητές   

ΟΜΠ2 39 3,15 1,247 

Άλλοι 44 3,64 1,278 

Γ32. Επιφέρει καλυτέρα αποτελέσματα στη κατανόηση από το τυπικό τρόπο μάθησης ΟΜΠ2 39 3,56 ,788 

Άλλοι 44 3,86 ,905 

Γ33. Υπάρχει δυνατότητα με τα μαθήματα μη τυπικής εκπαίδευσης να εφαρμόζονται σε όλες 
ηλικίες μαθητών 

ΟΜΠ2 39 3,64 1,063 

Άλλοι 44 3,57 ,974 

Γ34. Ίσως να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαν να εφαρμοστούν πιο άνετα στο 
γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό με αυτούς τους τρόπους 

ΟΜΠ2 39 3,62 1,042 

Άλλοι 44 3,32 1,177 

Γ35. Είναι χάσιμο χρόνου να χρησιμοποιούνται έτσι σχέδια μαθήματος στο Λύκειο ΟΜΠ2 39 2,77 1,224 

Άλλοι 44 2,84 1,256 

Γ36. Όλοι οι μαθητές διαφόρου  επίπεδου δυναμικότητας μπορούν να ανταποκριθούν σε 
αυτό είδος διδασκαλίας 

ΟΜΠ2 39 3,92 ,957 

Άλλοι 44 3,05 1,238 

Γ37. Νομίζω ότι μαθαίνεις με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
είναι και διασκεδαστικός 

ΟΜΠ2 39 3,92 ,957 

Άλλοι 44 3,50 1,191 

Γ38. Θεωρώ ότι αυτή η μορφή της εκπαίδευσης δεν κάνει για το λύκειο πρέπει να διδάσκεται στο 
δημοτικό. 

ΟΜΠ2 39 2,72 1,337 

Άλλοι 44 2,77 1,344 

Γ39. Αν μπορούσε να ενταχτεί σε όλα τα μαθήματα θα μπορούσαμε να μαθαίνουμε με 
διασκεδαστικό τρόπο. 

ΟΜΠ2 39 3,72 ,972 

Άλλοι 44 3,55 1,229 

 

 

 


