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Κοινωνιολογική Προσέγγιση των απόψεων των μαθητών της Γ Λυκείου της 

πόλεως και επαρχίας Λεμεσού για τα νέα ωρολόγια προγράμματα και τις 

ανακατατάξεις που έγιναν στην παιδεία σε σχέση με τον ελεύθερο τους 

χρόνο. 

Πρόλογος  

Έρευνα από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης διαπιστώνει ότι τα παιδιά που από  επτά 

ετών  «εκτίθενται» στην κλασική μουσική στο δημοτικό σχολείο αναπτύξουν καλύτερα επίπεδα 

συγκέντρωσης και κοινωνικές δεξιότητες. Η έκθεση των παιδιών  στη μουσική των Μπετόβεν , 

Μότσαρτ , Χάιντν και Μέντελσον σε νεαρή ηλικία μπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωσή τους και 

την αυτο - πειθαρχίας, σύμφωνα με έρευνα. Ψάχνοντας κανείς το διαδίκτυο θα βρει χιλιάδες 

έρευνες που να δείχνουν ότι η κλασσική μουσική μπορεί να βοηθήσει στην συγκέντρωση των 

μαθητών. Επίσης στο Youtube αν ψάξει κανείς θα βρει αρκετά βίντεο με κλασσική μουσική που 

ονομάζονται μουσική για συγκέντρωση. Μέσα από την δική μας έρευνα φιλοδοξούμε να δούμε 

κατά πόσο ευσταθούν όλες οι έρευνες που έχουν γίνει σε άλλες χώρες. Για να μπορέσουμε να 

το δούμε αυτό θα κάνουμε τον δικό μας σχεδιασμό και την δική μας έρευνα στο Λύκειο με 3 

τάξεις από το Λύκειο μας και την βοήθεια του συντονιστή καθηγητή μας. Συγκεκριμένα θα 

προσπαθήσουμε με την βοήθεια της έμπειρης ερευνήτριας μας να δούμε κάποια ψυχολογικά 

τεστ που να μετρούν βαθμό συγκέντρωσης των μαθητών και θα καλέσουμε τους μαθητές που 

θα συμφωνήσουν να λάβουν μέρος στην έρευνα να επιλύσουν αυτά τα τεστ σε 2 διαφορετικές 

περιπτώσεις: (α) να το επιλύσουν κανονικά σε μια περίοδο μαθήματος χωρίς να υπάρχει 

κλασσική μουσική, και (β) να το επιλύσουν το τεστ ακούγοντας Μουσική για συγκέντρωση καθ’ 

όλη την διάρκεια που θα συμπληρώνουν το τεστ. Και στις δύο περιπτώσεις που θα έχουμε θα 

κρατήσουμε τους ίδιους χρόνους και τις ίδιες συνθήκες για να μην έχουμε οποιουσδήποτε 

άλλους παράγοντες  καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας. Μέσα από τα αποτελέσματα της 

έρευνας μας θα καταλήξουμε στα δικά μας συμπεράσματα σε σχέση με την αύξηση της 

συγκέντρωσης σε κάθε περίπτωση.      

Θεωρούμε πως η σημασία της έρευνάς μας είναι μεγάλη, διότι γενικά οι μεταρρυθμίσεις στην 

εκπαίδευση δεν στηρίζονται σε έρευνες, που μελετούν τη στάση και τις ανάγκες μαθητών και 

εκπαιδευτικών και τα πραγματικά δεδομένα του σχολείου. Υποθέτουμε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση ο μαθητής θα έχει με το άκουσμα της μουσικής. Αλλά θα μπορούμε να 

ενημερώσουμε τους αρμόδιους μόνο άμα πάρουμε τα δικά μας αποτελέσματα. 



Στην παρούσα ερευνητική εργασία διερευνούμε την αυτοσυγκέντρωση των μαθητών σε 

διαφορετικές συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη μουσική για συγκέντρωση. Ξεκινούμε με την 

απαραίτητη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην Ενότητα 1, στην ενότητα 2 καθορίζουμε τα 

ερευνητικά μας ερωτήματα και παραθέτουμε τον τρόπο που έγινε το τεστ αυτοσυγκέντρωσης 

συνεχίζουμε μετά με τον τρόπο που έγινε η έρευνα μας και το δείγμα και την δειγματοληψία 

στην ενότητα 3. Στην ενότητα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μας και γίνεται 

συζήτηση στα υποερώτηματα που καθορίσαμε στην ενότητα 2. Αφού απαντήσουμε τα 

υποερώτηματα στην Ενότητα 4 παρουσιάζουμε στην ενότητα 5 την συζήτηση και τα 

συμπεράσματα μας για το βασικό μας ερώτημα όπως έχει καθοριστεί στην Ενότητα 2. 

Τελειώνουμε με τα τελικά μας συμπεράσματα και τον επίλογο.  

Εισαγωγή 

Η εξοντωτική αυτή περίοδος που ονομάζεται εξεταστική, μας βασανίζει λίγο πολύ όλους. Είτε 

σκιζόμαστε στο διάβασμα είτε όχι, το να κάθεσαι σε ένα μέρος για πολύ ώρα καταντά 

κουραστικό. Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας διαβάζει και συγκεντρώνεται διαφέρει. Κάποια 

άτομα θέλουν απόλυτη ησυχία και κάποια άλλα προτιμούν να ακούνε μουσική για να μην 

αποσπά την προσοχή τους το εξωτερικό περιβάλλον. 

Και προτού περάσω στη λίστα, πρέπει να εξηγήσω και κάτι ακόμα. Το να ακούς τραγούδια με 

στίχους -τι πιο φυσιολογικό- μπορεί να σε αποθαρρύνει λίγο από το να διαβάσεις. Τι εννοώ; 

Πολλές φορές στις λίστες τραγουδιών που φτιάχνουμε, βάζουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια. 

Επομένως είναι παρά πολύ πιθανό να ξέρουμε απέξω τα λόγια από τα περισσότερα τραγούδια. 

Έτσι, την ώρα που διαβάζεις και πέφτει η κομματάρα, αρχίζεις να τραγουδάς. Πίστεψε με, με 

αυτό τον τρόπο, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα απ' όσα διαβάζεις, αλλά ούτε και να τα 

θυμάσαι. 

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή; Να ακούς απλά μουσική. Συνθέσεις που αποτελούνται μόνο 

από ήχο και όχι λόγια. Οι συνθέσεις αυτές, επιλέγονται ανάλογα με τα γούστα του καθένα από 

εμάς. Από μέταλ μέχρι τζαζ και edm, υπάρχουν άπειρες λίστες που μπορείς να επιλέξεις. Έτσι 

και θα συγκεντρωθείς, αλλά και δεν θα χαζεύεις.  

Θέλοντας να τεκμηριώσουμε όλα τα πιο πάνω που έχουμε αναφέρει σαν σκέψεις με 

επιστημονικά δεδομένα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην δική μας ερευνητική εργασία 

μέσα από την οποία θα προσπαθούσαμε να μετρούσαμε τον βαθμό συγκέντρωσης των 

μαθητών με μουσική και χωρίς μουσική.  



1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με το τι έχουμε βρει στην βιβλιογραφία διότι στην ουσία 

αυτό που πρέπει πρώτα να δούμε είναι τι υπάρχει στην βιβλιογραφία σε σχέση με τις 

εξαρτήσεις των νέων στα πρότυπα και για αυτό το λόγο το πρώτο με το οποίο ασχοληθήκαμε 

ήταν να ασχοληθούμε βιβλιογραφικά με την ενημέρωση μας.  Συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε 

σε 3 ενότητες για να δούμε τις επιδράσεις της Μουσικής, θα ασχοληθούμε με την μουσική και 

συμπεριφορά, μουσική και συγκέντρωση και την μουσικοθεραπεία. 

1.1. Η μουσική ως εναλλακτικό μέσο παιδαγωγικής παρέμβασης σε παιδί με 

προβλήματα συμπεριφοράς» 

Με το σύνθημα «Το αυτί δεν προορίζεται μόνο για την ακοή, αλλά για την ενεργοποίηση του 

εγκεφάλου και του σώματος» ασχολείται η διπλωματική ερευνητική εργασία της Μάνου (2008). 

Στη συγκεκριμένη εργασία, δίνεται έμφαση στην επίδραση της μουσικής σε σχέση με τα 

προβλήματα συμπεριφοράς. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη χρήση της μουσικής, 

ως μέσο παιδαγωγικής παρέμβασης, σε περίπτωση παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς, με 

κυρίαρχο σημείο την επιθετική συμπεριφορά. Αναφέρεται στη μουσική, ως μέθοδος 

αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς και αναλύεται η επίδραση της μουσικής στον 

άνθρωπο και ιδιαίτερα σε παιδιά ηλικίας 7 – 12,  καθώς σε αυτή την ηλικιακή ομάδα εμπίπτει το 

παιδί που αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας. Επίσης, γίνεται λόγος για τις εφαρμογές της 

μουσικής στην Ειδική Αγωγή, μέσω της Μουσικοθεραπείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης και 

τις εφαρμογές της σε παιδιά/ άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν χωρίστηκαν σε τρεις συμπεριφορές και τη συνολική εικόνα του παιδιού: 

Διασπαστική συμπεριφορά , ενοχλητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους και τη συνολική 

εικόνα του παιδιού για τη συγκεκριμένη μέρα της καταγραφής . Τέλος , τα αποτελέσματα της 

έρευνας δίνουν νύξεις για τη μελλοντική ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμβάσεων σε 

μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και αποτελούν πρόκληση για την περαιτέρω 

διερεύνηση αυτού του τομέα. 

Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του γι αυτό και κάθε εποχή 

χαρακτηρίζεται από ένα ή περισσότερα είδη μουσικής. Στις μέρες μας τα περισσότερα είδη 

παλαιών χρόνων έχουν χαθεί ή μας είναι ελάχιστα γνωστά . Η μουσική συχνά αναφέρεται ως η 

γλώσσα της ψυχής καθώς έχει αποτελέσει μέσο έκφρασης σε όλους τους αιώνες. Επίσης 

ενισχύει την ικανότητα για δημιουργική έκφραση και συνύπαρξη με το περιβάλλον (Οροϊλίδου, 

2014). Η μουσική επιδρά δραστικά στην ζωή του ανθρώπου με πολλούς τρόπους. Ένας από 

αυτούς είναι η επίδραση που ασκεί στον ίδιο τον άνθρωπο, σε σωματικό και πνευματικό 

επίπεδο. Οι μουσικές προτιμήσεις μπορούν να επηρεάσουν και την ψυχολογία και την ιδεολογία 



του ατόμου καθώς επηρεάζονται κι από κοινωνικές αναπαραστάσεις και επιρροές . 

Επιπρόσθετα η μουσική μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον ψυχισμό, την διάθεση και 

την συμπεριφορά του ακροατή , κατακλύζοντάς τον είτε με θετικά , είτε με αρνητικά 

συναισθήματα. Ακόμα, φαίνεται ότι επηρεάζει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του 

ατόμου. Ψυχομετρικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι υιοθετούν αντιλήψεις παρόμοιες με 

τις ιδέες που περνάνε μέσα από την μουσική που ακούνε. Εκτός από τον ίδιο τον άνθρωπο 

όμως, η μουσική επηρεάζει και την κοινωνία με ποικίλους τρόπους. Γι' αυτόν τον λόγο η 

μουσική κατέχει και πολιτισμικό νόημα, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που κινήματα έλαβαν 

χώρα μετά μουσικής και ξεσπάσματα νέων μουσικών ειδών οδήγησαν σε κοινωνικές αλλαγές.  

1.2. Μουσικοθεραπεία 

Ο ρυθμός είναι το ακουστικό στοιχείο, που την επήρειά του δέχεται ο άνθρωπος από τους 

πρώτους κιόλας μήνες της ενδομήτριας ζωής του. Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει το 

πως μπορεί η μουσική να επηρεάσει την ψυχολογία ενός εμβρύου αλλά και ενός νεογέννητου 

παιδιού (Ατολικό & Ματσούκας, 2015). Έτσι η μελέτη αυτή ξεκινάει με μια ιστορική αναδρομή 

της μουσικοθεραπείας από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Η μουσική μπορεί να 

επηρεάσει όντως  τη ψυχολογία ενός εμβρύου. Επίσης αναφέρεται στο πως μπορεί να 

επηρεαστεί το έμβρυο από τη ψυχολογία της μητέρας και παρουσιάζονται κάποιες σχετικές 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς. Κάνει αναφορά στα πλεονεκτήματα που έχει η 

μουσικοθεραπεία και η ενασχόληση ενός παιδιού με τη μουσική. Υπάρχουν επιδράσεις του 

ήχου και της μουσικής στο σώμα κατά τη διάρκεια της κύησης (Γιοχτση & Δαραμάρα, 2013). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τους τελευταίους μήνες της κύησης, το έμβρυο μπορεί και αντιδρά στα 

εξωτερικά ακούσματα καθώς έχει ολοκληρωθεί η ακουστική του λειτουργία .Επιπλέον γίνεται μια  

αναφορά στους τομείς και στο ποια παιδιά μπορούν να βοηθηθούν μέσω της μουσικοθεραπείας 

και μελετάται η μουσικοθεραπεία ως επάγγελμα, αλλά και οι μέθοδοι και τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για αυτή. Επιπρόσθετα , διερευνάται η συμβολή της μουσικοθεραπείας, 

παρουσιάζοντας τη μουσική ως θεραπευτικό μέσο και η επίδραση της χαλαρωτικής μουσικής. 

Στη συνέχεια η συμβολή αυτή εξειδικεύεται στη μουσικοθεραπεία ως εκπαιδευτικό μέσο και 

δίνεται η σχέση της μουσικής με τη ψυχοσωματική υγεία. Υποστηρίζουν ότι  απαραίτητη είναι 

πριν αρχίσει η διδασκαλία να γίνει αξιολόγηση των παιδιών ώστε να χωριστούν ανάλογα με τις 

μουσικές και μη μουσικές δυνατότητες που έχουν. 

1.3. Μουσική και Συγκέντρωση 

Στην εξεταστική όλοι συνειδητοποιούν ότι οι μέρες λιγοστεύουν, η ύλη των μαθημάτων ολοένα 

μεγαλώνει και η λέξη Σεπτέμβρης αποτελεί κορυφαία σε χρήση λέξη στις συζητήσεις. Υπάρχει 

όμως, και εκείνη η κατηγορία των ανθρώπων που συρρέουν σωρηδόν σε βιβλιοθήκες, με 

σκοπό να ξεκινήσουν το διάβασμα και να επιτύχουν μια καλύτερη επίδοση. Βρέθηκα, λοιπόν, 



ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και διέκρινα δύο κατηγορίες με βάση τον τρόπο μελέτης 

τους. Αυτοί οι οποίοι κάθονται προσηλωμένοι στο διάβασμα τους και ενοχλούνται με το 

παραμικρό τρίξιμο της καρέκλας και εκείνοι οι οποίοι πέρα από τα βιβλία τους, ακούν 

μουσική, σιγοτραγουδούν, ενώ κάνουν και χορευτικές κινήσεις.  

Οι συγκεκριμένες δυο κατηγοριοποιήσεις δεν περιορίζονται μόνο στο φοιτητικό διάβασμα αλλά 

χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή. Πάνω σε αυτή, λοιπόν, τη διαίρεση έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές επιστημονικές έρευνες που επίκεντρο τους είχαν το κατά πόσο η 

μουσική έχει θετική επίδραση στο διάβασμα. 

 Εντούτοις, πριν γίνει αναφορά στα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών αξίζει να γίνει μνεία στα 

επιχειρήματα που προτάσσει η κάθε πλευρά. Παρατίθενται ορισμένες μαρτυρίες ατόμων: 

– Προτιμώ την απόλυτη ησυχία γιατί ο θόρυβος μου αποσπά την προσοχή και δεν μπορώ να 

συγκεντρωθώ. Όταν προσπάθησα να διαβάσω με μουσική, συνεχώς έβρισκα τον εαυτό μου να 

παρασύρεται και να αρχίζει να χορεύει και να τραγουδά. 

– Δεν μπορώ να ακούω τίποτα όταν διαβάζω. Ούτε την τηλεόραση, ούτε καν κάποιον να μιλάει 

σιγά στο παρασκήνιο. Με καθυστερεί και με δυσκολεύει στην αποστήθιση. 

Οι υποστηρικτές της άλλης πλευράς διατείνονται ότι: 

– Ακούω μουσική συνέχεια και ασταμάτητα! Για ποιο λόγο να την σταματήσω όταν διαβάζω; 

Θεωρώ ότι κάνει το διάβασμα πιο υποφερτό και μου απομακρύνει οποιοδήποτε άγχος. 

– Επειδή δεν έχω χρόνο διαβάζω συνήθως στο αστικό, στο μετρό όπου οι θόρυβοι είναι πολλοί! 

Έτσι, χρησιμοποιώ τη μουσική για να με απομονώνει και με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνομαι 

και ηρεμώ. 

– Όταν διαβάζω, αγαπώ να έχω στο παρασκήνιο κλασική μουσική. Με κάνει πιο ευδιάθετη και 

υπομονετική. Η απόλυτη ησυχία με κάνει να θέλω να κοιμηθώ. 

Αφού σημειώθηκαν οι απόψεις των δύο αντίπαλων ομάδων έφτασε η στιγμή να εξετάσουμε το 

ζήτημα από μια πιο επιστημονική οπτική. Σε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το 

πανεπιστήμιο της Ουαλίας εξετάστηκε το κατά πόσο η μουσική στο παρασκήνιο μπορεί να 

επηρεάσει τους μαθητές σε ένα τεστ ανάκλησης στοιχείων. Απροσδόκητα, οι έρευνες 

απέδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν 

υπό το άκουσμα είτε της αγαπημένης μουσικής των μαθητών, είτε κάποιας που μισούν αλλά και 

υπό τον ήχο της μεταβαλλόμενης ομιλίας. Με άλλα λόγια, είτε οι μαθητές ευχαριστήθηκαν τη 

μουσική είτε όχι, έχοντας την στο παρασκήνιο καθώς έκαναν το τεστ, τους αποσπούσε τόσο την 



προσοχή όσο και αν ήταν σε ένα περιβάλλον όπου κάποιος θα μιλούσε (Μουρδικούδης, 2017). 

Τα αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα όταν τα τεστ πραγματοποιήθηκαν σε ένα ήσυχο 

περιβάλλον ή όταν οι μαθητές άκουγαν μια σταθερή ομιλία. Ωστόσο, από όλες τις συνθήκες οι 

μαθητές υποστήριξαν ότι το τεστ ήταν πιο ευχάριστο όταν γινόταν υπό το άκουσμα της 

αγαπημένης τους μουσικής αλλά δεν το βρήκαν εξίσου αποδοτικό. Εκτός από αυτήν την έρευνα 

υπάρχουν και πολλές άλλες που έχουν αποδείξει ότι η επίδραση της μουσικής έχει διαφορετικά 

αποτελέσματα στον καθένα. Ποικίλει από άτομο σε άτομο και ίσως εξαρτάται από το φύλο ή το 

αν οι μαθητές έχουν συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. 

Σύμφωνα με τους Fournham & Bradley, 1997 οι οποίοι εξέτασαν τις επιδράσεις της ποπ 

μουσικής σε εσωστρεφείς και εξωστρεφείς ανθρώπους  σε διάφορα γνωστικά καθήκοντα, οι 

ψυχολόγοι  διερώτονταν  κατά πόσο θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των αποτελεσμάτων. 

Προβλέφθηκε ότι θα υπάρξει μια κύρια επίδραση για μουσική και αλληλεπίδραση με τους 

εσωστρεφείς που λειτουργούν λιγότερο με την παρουσία της μουσικής από τους εξωστρεφείς. 

Δέκα εσωστρεφείς και δέκα εξωστρεφείς έλαβαν δύο δοκιμές (μια δοκιμή μνήμης με άμεση και 

καθυστερημένη επαναφορά και δοκιμασία κατανόησης ανάγνωσης), οι οποίες ολοκληρώθηκαν 

είτε ενώ παίζει  η   ποπ μουσική ή σε σιωπή. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε δοκιμαστικές 

εκδηλώσεις όπου αποτελούνταν από ανάγνωση από 400 λέξεις  και 6 πολλαπλές επιλογές 

ερωτημάτων. Οι συμμετέχοντες είχαν πάρει το μέγιστο των 10 λεπτών για την ολοκλήρωση της 

δοκιμής.   Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε  μη καταστρεπτική επίδραση στην άμεση 

επαναφορά της δοκιμής μνήμης και για τις δύο ομάδες όταν η μουσική υπήρχε. Μετά από ένα 

διάστημα 6 λεπτών οι εσωστρεφείς που είχαν απομνημονεύσει τα αντικείμενα με την παρουσία 

της ποπ μουσικής είχαν σημαντικά χαμηλότερη ανάκληση από τους εξωστρεφείς στην ίδια 

κατάσταση και τους εσωστρεφείς που είχαν παρατηρήσει σε σιωπή. Οι εσωστρεφείς που 

ολοκλήρωσαν μια εργασία κατανόησης της ανάγνωσης όταν ήταν η μουσική,  είχαν πολύ 

λιγότερες από αυτές τις δύο ομάδες. Αυτά τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις στις συνήθειες 

μελέτης των εσωστρεφών όταν χρειάζεται να διατηρήσουν ή να επεξεργαστούν πολύπλοκες 

πληροφορίες. Στην ουσία και σε αυτή την μελέτη δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα 

αποτελέσματα σε σχέση με την εργασία ακούγοντας ή όχι μουσική.  

Επομένως, η απάντηση στο αν μας βοηθά η μουσική στο διάβασμα είναι ότι εξαρτάται. Στην 

πλειοψηφία των ανθρώπων η μουσική με φωνητικά σίγουρα θα αποσπά την προσοχή τους, 

ενώ μια μουσική όπως η κλασική μπορεί όντως να έχει κάποια θετική επιρροή. Η λύση είναι ο 

καθένας να επιλέγει αυτό που του ταιριάζει, είτε να ακούει μόνο ή να διαβάζει ή και να κάνει ένα 

συνδυασμό αυτών. Σημασία έχει να συνεχίσετε να διαβάζετε και να αγαπάτε τη μουσική 

(Μουρδικούδης, 2017). 



Ο Ερνέστο Bloch θεωρεί την τέχνη σαν προφαινόμενο και όχι απλά σαν µια αντανάκλαση. 

Δηλαδή η τέχνη αποκαλύπτει τι είναι πραγματικά δυνατό, που δεν είναι άλλο από τον 

εξανθρωπισμό και την τελείωση του ανθρώπου. Είναι γνωστό ότι η τέχνη μορφώνει, 

προβληματίζει πάνω στα πανανθρώπινα προβλήματα, εξευγενίζει το ήθος, εξημερώνει τον 

άνθρωπο, αυξάνει την ανθρωπιά του, τον ευαισθητοποιεί και παράλληλα τον αφυπνίζει. Η τέχνη 

είναι φανερό ότι δρα κυρίως στο υποσυνείδητο, πολλές από τις επιδράσεις της δεν γίνονται 

εύκολα αντιληπτές και χρειάζονται μελέτες και πειράματα πολλών χρόνων ώστε να 

διαπιστώσουμε µε βεβαιότητα το αν, το πώς και φυσικά το τι είδους επιρροή µας προκαλεί. Ο 

Einstein έλεγε ότι χρειάζονται χιλιάδες πειράματα για να θεμελιώσουν µια αρχή και αρκούσε 

µόνο ένα πείραμα για να την καταστρέψει (Σωτηρόπουλος, 2012)  

2. Καταρτισμός του διαγνωστικού τεστ αυτοσυγκέντρωσης 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πως καταλήξαμε στο τεστ συγκέντρωσης που 

αποφασίσαμε να κάνουμε και που μπορεί κανείς να το βρεις αυτούσιο στο Παράρτημα 1. 

Αποφασίσαμε ότι το ερευνητικό μας εργαλείο θα είναι ένα τεστ αξιολόγησης το οποίο θα το 

κάνουμε σε κάποια τμήματα ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε την συγκέντρωση των 

μαθητών σε διάφορες συνθήκες όπως θα αναλύσουμε στην συνέχεια. Αποφασίσαμε όπως το 

τεστ να γίνει σε τρία τμήματα της Α τάξης, και 3 τμήματα της Β τάξης κατ’ επανάληψη σε 

διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά για να μπορούμε να απαντήσουμε στα ερευνητικά μας 

ερωτήματα όπως θα δούμε στη συνέχεια. Στην ουσία το τεστ θα είναι εθελοντικό έτσι θα 

προσπαθήσουμε να το κάνουν όσο περισσοτέροι μαθητές μπορούμε.  

2.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δούμε αν η κλασσική μουσική μπορεί να επηρεάσει την 

αυτοσυγκέντρωση των μαθητών, δηλαδή να εξετάσουμε και να διαπιστώσουμε κατά πόσο η 

αυτοσυγκέντρωση των μαθητών μπορεί να βελτιωθεί ακούγοντας κλασσική μουσική.  

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα: . 

 Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η αυτοσυγκέντρωση των μαθητών αν την ώρα που θέλουν 

να συγκεντρωθούν ακούουν μουσική για συγκέντρωση  

 



Τα πιο πάνω δύο επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την 

αυτοσυγκέντρωση των μαθητών η μουσική για συγκέντρωση καθοιονδήποτε τρόπο.   

Πέραν όμως από το βασικό ερευνητικό ερώτημα θέλουμε στη συνέχεια μέσα από συσχετιστική 

στατιστική να δούμε κατά πόσο διαφέρουν τα αποτελέσματα από τα τεστ  ομάδων μαθητών και 

να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. Συγκεκριμένα μπορούμε να προβούμε στις πιο κάτω 

συγκρίσεις:  

 Κατά πόσο διαφέρουν τα αποτελέσματα στην συγκέντρωση των αγοριών σε σχέση με 

αυτά των κοριτσιών. 

 Κατά πόσο διαφέρουν τα αποτελέσματα στην συγκέντρωση των μαθητών ανάλογα με 

την ηλικία ή την τάξη 

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 διαγνωστικό τεστ που θα 

ετοιμάσουμε. 

2.2. 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. Για να κάνουμε το τεστ βασιστήκαμε αρκετά σε 

συζήτηση που είχαμε με την Κα  Μαρία Στυλιανού, ψυχολόγο και στην βιβλιογραφία που είχε να 

κάνει με το Brief Attention Test (Στυλιανού, 2017 & Schretken et al., 1996) 

2.2.Α. Κατηγορία 1: Μεταβλητές γενικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών στοιχείων 

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχει μόνο οι μεταβλητές 1 και 2 

μεταβλητή 1, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες 

του μαθητικού πληθυσμού: (1) Φύλο, (2) Τάξη 

2.2.Β. Ασκήσεις Αυτοσυγκέντρωσης    

Στην συνέχεια μπήκαν ασκήσεις που είχαν να κάνουν πλέον με τον καθορισμό των 

υποερωτημάτων. Συγκεκριμένα το βασικό ερώτημα 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. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε τις πιο κάτω υποκατηγορίες: 

1. Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η ακουστική αυτοσυγκέντρωση των μαθητών αν την ώρα 

που θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική για συγκέντρωση  

2. Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η οπτική αυτοσυγκέντρωση των μαθητών αν την ώρα που 

θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική για συγκέντρωση 

3. Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η επιλεκτική αυτοσυγκέντρωση των μαθητών αν την ώρα 

που θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική για συγκέντρωση 

4. Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η συνεχής αυτοσυγκέντρωση των μαθητών αν την ώρα που 

θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική για συγκέντρωση 

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε το βασικό υποερώτημα θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε τα 4 και με τους συνδυασμούς των 4 υποερωτημάτων θα απαντηθεί το βασικό 

ερώτημα. Στην ουσία για να μπορέσουμε να απαντήσουμε τα πρώτα τέσσερα υποερωτήματα 

τοποθετήσαμε αντίστοιχες ενότητες στο διαγνωστικό τεστ και οι μαθητές θα απαντήσουν το τεστ 

στην ουσία χωρίς πρώτα να ακούν μουσική και μετά με το να ακούν μουσική. Το διαγνωστικό 

τεστ αυτοσυγκέντρωσης δεν είναι τεστ γνώσεων αλλά τεστ συγκέντρωσης οπόταν στην ουσία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο διότι κανένας δεν μπορεί να θυμηθεί τις απαντήσεις αλλά είναι 

θέμα συγκέντρωσης. Αυτούσιο το διαγνωστικό τεστ μπορείτε να το βρείτε στο Παράρτημα 1. Οι 

μαθητές θα πιάσουν από ένα ατομικό αριθμό και θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να 

παίρνουν πάντα το γραπτό με τον δικό τους ατομικό αριθμό για να μπορούμε στην συνέχεια να 

συγκρίνουμε αποτελέσματα των γραπτών του ίδιου μαθητή σε κάθε περίπτωση.  

2.2.Β.1 Ακουστική Συγκέντρωση 

Για την Ακουστική Συγκέντρωση θα τους διαβαστούν πρώτα σειρές γραμμάτων και αριθμών και 

θα ζητηθούν από τους μαθητές να ξεχωρίσουν στην πρώτη περίπτωση τους αριθμούς και στην 

δεύτερη περίπτωση  τα γράμματα. Οι σειρές που αναφέρονται πιο κάτω θα μαγνητοφωνηθούν 

και να λέγονται σε κάθε τεστ για να λέγονται πάντα με τον ίδιο χρόνο ώστε να μπορούμε να 

συγκρίνουμε αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια.  

(α) Θα ζητηθεί από τους μαθητές να γράψουν στο φύλλο των απαντήσεων για κάθε άσκηση 

ξεχωριστά μόνο τους αριθμούς. Η βαθμολογία θα είναι δύο βαθμοί για κάθε σωστό αριθμό που 

θα αναφέρουν και μείον ένα βαθμό για κάθε λάθος αριθμό που θα αναφέρουν. Επίσης θα 

υπάρχει επιπρόσθετο πέναλτι μείον ένα βαθμό για κάθε επιπλέον αριθμό που θα γράφουν 

πέραν από τον αριθμό των αριθμών που πρέπει να γράψουν. 

 



Α/Α Σειρά Γραμμάτων και αριθμών Σωστή Απάντηση Σύνολο μον. 

1 E34T    3, 4 4 

2 M63K9   6, 3, 9 6 

3 Ρ2Z34Λ 2, 3, 4 6 

4 A567B8Λ 5, 6, 7, 8 8 

5 Κ34Λ5Σ8N 3, 4, 5, 8 8 

6 PΣZ24Φ63P    2, 4, 6, 3 8 

7 ΜΚ39ΥΒ621P6 3, 9, 6, 2, 1, 6 12 

8 Θ1Ω389T475Z 1, 3, 8, 9, 4, 7, 5 14 

9 NM25BΛKΨ97T 2, 5, 9, 7 8 

10 H34Ω9PΛ8YZΦ1 3, 4, 9, 8, 1 10 

11 Λ13TE65Z294ΥKM 1, 3, 6, 5, 2, 9, 4 14 

12 Δ3EΞKN64Ω39K218 3, 6, 4, 3, 9, 2, 1, 8 8 

  Σύνολο μονάδων 106 

(β) Θα ζητηθεί από τους μαθητές να γράψουν στο φύλλο των απαντήσεων για κάθε άσκηση 

ξεχωριστά μόνο τα γράμματα. Η βαθμολογία θα είναι δύο βαθμοί για κάθε σωστό γράμμα που 

θα αναφέρουν και μείον ένα βαθμό για κάθε λάθος αριθμό που θα αναφέρουν. Επίσης θα 

υπάρχει επιπρόσθετο πέναλτι μείον ένα βαθμό για κάθε επιπλέον γράμμα που θα γράφουν 

πέραν από τον αριθμό των γραμμάτων που πρέπει να γράψουν.  

Α/Α Σειρά Γραμμάτων και αριθμών Σωστή Απάντηση Σύνολο μον. 

1 T43E Τ, Ε 4 

2 9K36M Κ, Μ 4 

3 Λ43Z2Ρ Λ, Ζ, Ρ 6 

4 Λ8B765A Λ, Β, Α 6 

5 N85ΣΨ43Λ Ν, Σ, Ψ, Λ 8 

6 Π36Φ42ZΤP Π, Φ, Ζ, Τ, Ρ 10 

7 6P126ΒΥ93ΨΠ Π, Β, Υ, Ψ, Π 10 

8 ZΣ74T983Ω1Π Ζ, Σ, Τ, Ω, Π  10 

9 T79ΛKΣBΨ2MN Τ, Λ, Κ, Σ, Β, Ψ, Μ, Ν 16 

10 1ΦZY8ΛP9Χ43H Φ, Ζ, Υ, Λ, Ρ, Χ, Η 14 

11 MKΥ492Z56ET31Ι Μ, Κ, Υ, Ζ, Ε, Τ, Ι 14 

12 812K93Η46NKΨE3Δ Κ, Η, Ν, Κ, Ψ, Ε, Δ 14 

  ΣΥΝΟΛΟ 116 

Για την ακουστική συγκέντρωση θα μπορεί ο καθένας να μαζέψει μέχρι 230 μονάδες αν τα κάνει 

όλα σωστά.  

 

 



2.2.Β.2. Επιλεκτική συγκέντρωση  

(α) Για να είναι πιο ευχάριστο το τεστ θα βάλουμε σχήματα για να μπορούν να κυκλώσουν το 

σχήμα που είναι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Κάθε σωστή απάντηση θα βαθμολογείτε με 2 

μονάδες και στη κάθε λάθος απάντηση θα αφαιρείτε μία μονάδα.  

  

  

 
 

  

 
 

  

  

  

  

  



 Σύνολο μονάδων 40 για τον μαθητή που θα τα βρει όλα σωστά. Ο χρόνος που θα έχουν για να 

συμπληρώσουν αυτήν την ενότητα θα είναι μόνο ένα λεπτά (2 δευτερόλεπτα για κάθε ομάδα με 

φατσούλες)  

(β) Για την επιλεκτική συγκέντρωση θα έχουμε ακόμα μια ομάδα με ασκήσεις ώστε να τους 

έχουμε συγκεντρωμένους αρκετά.  

1. Να κυκλώσετε όσα εφτά (7) μπορείτε να δείτε πιο κάτω.  Τώρα βλέπουμε μαυρισμένα τα 7άρια 

που υπάρχουν μέσα.  

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

ΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

ΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖ7ΖΖ

ΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖ 

Για κάθε σωστή απάντηση θα παίρνουν 4 μονάδες και για κάθε λάθος απάντηση θα 

αφαιρούνται μία μονάδα. Επίσης μια μονάδα θα αφαιρείτε για κάθε 7άρι που δεν θα έχουν βρει. 

Χρονική διάρκεια για αυτή την δραστηριότητα ένα λεπτό 

2. Να κυκλώσετε τα ε στην πιο κάτω ακολουθία αριθμών και γραμμάτων. Τώρα βλέπουμε 

κοκκινισμένα τα ε που υπάρχουν μέσα. 

3333ε3333333333333333333ε3333333333333333333333333ε3333333333ε3333ε3333333333

33εε333333333333333333ε3333333333333333333333ε333333333333333333ε333333333333

3ε33333ε3333333333333333333333ε3333ε33333333333333333333333333333333ε33333333

333333333ε333333333333ε333333333333333ε33333333333333333ε3333333333333333ε333

333333333333ε33333333333333ε3333333333333333ε333333 

Για κάθε σωστή απάντηση θα παίρνουν 4 μονάδες και για κάθε λάθος απάντηση θα 

αφαιρούνται μία μονάδα. Επίσης μια μονάδα θα αφαιρείτε για κάθε 7άρι που δεν θα έχουν βρει. 

Χρονική διάρκεια για αυτή την δραστηριότητα δύο λεπτά 

Σύνολο μονάδων για το (α) θα είναι 80 μονάδες αν πετύχει όλα τα 7άρια και για το (β) θα είναι 

92 μονάδες αν πετύχει όλα τα 9άρια οπόταν το γενικό σύνολο μονάδων για αυτόν που θα τα 

βρει όλα θα είναι 172 μονάδες αν τα πετύχει όλα και είναι συγκεντρωμένος και για τα τρία λεπτά 

αυτής της δραστηριότητας  

 



2.2.Β.3. Οπτική συγκέντρωση  

Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την οπτική συγκέντρωση οι μαθητές θα δουν σε διαφάνειες 

στον πίνακα power point στο οποίο οι διαφάνειες θα είναι προγραμματισμένες να φεύγουν κάθε 

10 δευτερόλεπτα και στο διάστημα αυτό οι μαθητές θα πρέπει να  σημειώνουν και το χρώμα στο 

φύλλο εργασίας (θα κυκλώνουν την απάντηση που θα είναι η σωστή για το χρώμα που 

εμφανίζεται κάθε φορά στην διαφάνεια) που ακολουθεί. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 

διαφάνειες που θα παρουσιαστούν στο power point με χρονικό διάστημα 10 δευτερολέπτων για 

την κάθε διαφάνεια  

1. κόκκινο 2. πράσινο 3. κίτρινο 

4. μπλε 5. μπλε 6. γκρίζο 

7. πράσινο 8. πράσινο 9. κίτρινο 

10. άσπρο 11. κίτρινο 12. πράσινο 

13. γκρίζο 14. κίτρινο 15. πράσινο 

16. μπλε 17. πράσινο 18. κίτρινο 

19. γκρίζο 20. κίτρινο 21. κόκκινο 

22. πράσινο 23. γκρίζο 24. κόκκινο 

Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν την σωστή απάντηση για το χρώμα που έχουν τα γράμματα 

στο πιο κάτω πίνακα. Η κάθε άσκηση θα έχει 5 επιλογές και θα βαθμολογείται με 4 μονάδες η 

σωστή απάντηση και θα αφαιρούνται δύο μονάδες για λάθος απάντηση. Διάρκεια αυτής της 

σελίδας 4 λεπτά και σύνολο μονάδων 240 αν κάποιος προλάβει και απαντήσει όλες τις 

ερωτήσεις σωστά.  

 

 

 

 

 



Φύλλο απαντήσεων. Θα δείτε μια σειρά από διαφάνειες θα πρέπει όπως προχωρούν οι 

διαφάνειες να κυκλώνεται το χρώμα που βλέπετε να εμφανίζετε στην κάθε αριθμημένη 

διαφάνεια (το χρώμα που βλέπετε)  

 

 

 

 

Α/Α  Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

1 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

2 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

3 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

4 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

5 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

6 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

7 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

8 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

9 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

10 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

11 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

12 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

13 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

14 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

15 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

16 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

17 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

18 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

19 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

20 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

21 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

22 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

23 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

24 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 



2.2.Β.4. Συνεχής συγκέντρωση  

Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την συνεχή συγκέντρωση (στην ουσία θέλουμε να δούμε 

πόση ώρα μπορούν να μείνουν συγκεντρωμένοι οι μαθητές), οι μαθητές συνεχίσουν με 

ασκήσεις ανά σελίδα σε καθορισμένο χρόνο όπως θα έχουμε ορίσει. Οι ασκήσεις αυτές μπορεί 

να είναι ασκήσεις επιλεκτικής, ακουστικής, ή και οπτικής συγκέντρωσης διαφορετικών δράσεων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις επόμενες δύο ασκήσεις που θα βάλουμε στο διαγνωστικό τεστ 

έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε στο τέλος αποτελέσματα σε σχέση με τη συνεχή 

αυτοσυγκέντρωση των μαθητών και πως μεταβάλλεται με βάση τις διάφορες καταστάσεις που 

θα έχουμε σύμφωνα με τα ερευνητικά μας ερωτήματα  

(α) Οι μαθητές θα καλούνται να επιλέξουν τα γράμματα με τις δύο τελείες έτσι ώστε να μείνουν 

συγκεντρωμένοι για αρκετή ώρα και να βρίσκουν γράμματα. Κοκκινισμένες εδώ οι σωστές 

απαντήσεις  

�̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀̌ �̇�     �̈�      𝛾      �́�       휀̌ �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀̌ 

�̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀̌ �̈�     �̇�       𝛿      �́�       휀̌ �̇�    �̈�        𝛾      �́�       휀̌ 

 �̇�       𝛾      �́�       휀̌     �̈� �̇�       𝛼      �́�     �̈�       휀̌ �̇�       𝛾      �̈�      �́�       휀̌ 

�̇�       𝛼      �́�       �̈�      휀̌ �̇�       𝛾      �́�      �̈�     휀̌ �̈�      �̇�       𝛼      �́�       휀̌ 

�̇�       𝛾    �̈�       �́�       휀̌ 휀̈     �̇�       𝛾      �́�       �̌� �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀̌ 

�̈�     �̇�       휀⃛      �́�       �̌� �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀̌ �̇�       𝛼      �́�     �̈�       휀̌ 

휀̇       𝛾      �́�      �̈�        �̌� �̇�       휀⃛       �̈�      �́�       �̌� �̇�       𝛾      �́�       휀̌      �̈�  

휀̈     �̇�       𝛾      �́�       �̌� 𝛾     �̈�     �̇�      �́�       휀̌ �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀̌ 

Για κάθε σωστό γράμμα που θα βρίσκουν θα παίρνουν δύο μονάδες και για κάθε λάθος ή 

ασυμπλήρωτο θα αφαιρείται μια μονάδα. Σύνολο μονάδων αυτής της διαγνωστικής άσκησης 48 

μονάδες 

(β) Στην πιο κάτω ακολουθία με αριθμούς να κυκλώσετε τους μονούς αριθμούς.  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

15, 87, 88, 98, 111, 132, 153, 876, 89705, 83495937, 94847329, 80457897, 9357938, 348850, 

03540358, 0580385, 4096, 04958, 580, 9385, 278449845, 39857, 6754, 6457, 6546744, 

64571, 64564, 64, 98 , 974, 64, 654, 13 , 645, 6445, 0345, 045, 40586340, 4957, 049586, 

49867, 547, 3, 03958, 3058, 394587, 05, 30458, 058, 023.  

Για κάθε σωστό αριθμό που θα κυκλώνουν 2 μονάδες και θα αφαιρείτε μια μονάδα για κάθε 

λάθος αριθμό που θα κυκλώσουν. Σύνολο μονάδων για αυτή την άσκηση 52.  

  



(γ) Στην πιο κάτω ακολουθία με αριθμούς να κυκλώσετε τους ζυγούς αριθμούς  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

15, 88, 86, 98, 118, 132, 153, 876, 89705, 83495937, 948473278, 80457898, 935793349, 

348859, 03540358, 0580385, 4096, 04958, 580, 9385, 278449845, 39857, 6754, 6457, 

65467465, 645798, 645656, 68, 99 , 975, 64, 655, 16 , 644, 6444, 0345, 044, 40586340, 4958, 

049586, 49868, 548, 3, 03958, 3058, 394588, 06, 30459, 058, 023.  

Για κάθε σωστό αριθμό που θα κυκλώνουν 2 μονάδες και θα αφαιρείτε μια μονάδα για κάθε 

λάθος αριθμό που θα κυκλώσουν. Σύνολο μονάδων για αυτή την άσκηση 62.  

(δ) Στις πιο κάτω ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών να κυκλώσετε μόνο τους αριθμούς  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

ΣΚ3ΣΟΨ4Ω3ΡΘΣ3Φ3ΞΖΚ3ΑΓΗ9ΣΔ3ΚΓ3ΗΛΓ3ΕΡ3ΟΤΘ3ΡΤΘ3Β0ΩΧ3Ω2Δ4Σ2ΣΣΣΣ3Σ4Β9ΠΙΦ

ΔΣΑΦΗΧΦΗ4Μ8Ν3ΩΥ3Ω9Ν5ΑΣΥΡ9ΚΓ43Τ57Υ75342ΦΩ28ΗΣΡΙΓ265ΗΣΦ98ΗΓΓΗ48Ρ402ΔΦ

4320ΒΨ820ΒΨ1ΛΔΓΨ324ΒΗΛ8ΦΔΗ9ΛΔΚΗΛ3ΒΝ4Ν508ΦΝ3ΨΩΧ2Ν2ΩΧ8ΓΦΒ75ΔΦΒΓ96ΩΧ

Ψ72ΓΣ34ΔΓ0ΓΓΣ8Ψ3Η2Β2Φ8ΓΔ7Β5ΜΝ9ΦΚΗ6Φ7Γ2Γ4Γ1Γ7 

Το κάθε σωστό ψηφίο που βρίσκουν θα είναι δύο μονάδες και για κάθε λάθος κύκλο που κάνουν 

θα αφαιρείται μια μονάδα. Σύνολο μονάδων για αυτή την άσκηση 188 

(ε) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων και αριθμών να κυκλώσετε τα γράμματα  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

ΣΚ3ΣΟΨ4Ω3ΡΘΣ3Φ3ΞΖΚ3ΑΓΗ9ΣΔ3ΚΓ3ΗΛΓ3ΕΡ3ΟΤΘ3ΡΤΘ3Β0ΩΧ3Ω2Δ4Σ2ΣΣΣΣ3Σ4Β9ΠΙΦ

ΔΣΑΦΗΧΦΗ4Μ8Ν3ΩΥ3Ω9Ν5ΑΣΥΡ9ΚΓ43Τ57Υ75342ΦΩ28ΗΣΡΙΓ265ΗΣΦ98ΗΓΓΗ48Ρ402ΔΦ

4320ΒΨ820ΒΨ1ΛΔΓΨ324ΒΗΛ8ΦΔΗ9ΛΔΚΗΛ3ΒΝ4Ν508ΦΝ3ΨΩΧ2Ν2ΩΧ8ΓΦΒ75ΔΦΒΓ96ΩΧ

Ψ72ΓΣ34ΔΓ0ΓΓΣ8Ψ3Η2Β2Φ8ΓΔ7Β5ΜΝ9ΦΚΗ6Φ7Γ2Γ4Γ1Γ7 

Το κάθε σωστό γράμμα που βρίσκουν θα είναι δύο μονάδες και για κάθε λάθος κύκλο που 

κάνουν θα αφαιρείται μια μονάδα. Σύνολο μονάδων για αυτή την άσκηση … 

 

 



(στ) Στην πιο κάτω ακολουθία ελληνικών και αγγλικών γραμμάτων να κυκλώσετε τα ελληνικά 

γράμματα που δεν χρησιμοποιούνται στο αγγλικό αλφάβητο  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

ΑFΣFΔBDFSHMFHΞΡΙCMMVVMNMΥΔΛΚΒΧΝΒΧΛΒΝΧΒΝΧΒΝΓΕΠΟΙΤΡΕΡΞΓΔΦΟΣΞΛΖΝΝΓ

ΝΝΓΦΗΗΞΓΦΛΗΞΓΧΒΧΝΚΨΚΝΜΨΚΞΓΗΚΞΓΚΞΨΓΚΞΗZXCVBNMERTQERWDFGYUIOSDK

BFΨMΚΠΟΔVMΙΓΞΣΟΙΔΦΗΓVNVΖΒΗΒΨΩΚΒΝΝΩΨΝΒΒΝΖΨΖΧΨΜΨΩΒΨΩΒΜΩASJDABKL

AFEWURPWORIUTΣΗΓΩΒΨΝΓΘΛQPRΦΗΔΗΒΜDFSΑΣΦΔ 

(ζ) Στην πιο κάτω ακολουθία ελληνικών και αγγλικών γραμμάτων να κυκλώσετε τα αγγλικά 

γράμματα που δεν χρησιμοποιούνται στο ελληνικό αλφάβητο  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

ΑFΣFΔBDFSHMFHΞΡΙCMMVVMNMΥΔΛΚΒΧΝΒΧΛΒΝΧΒΝΧΒΝΓΕΠΟΙΤΡΕΡΞΓΔΦΟΣΞΛΖΝΝΓ

ΝΝΓΦΗΗΞΓΦΛΗΞΓΧΒΧΝΚΨΚΝΜΨΚΞΓΗΚΞΓΚΞΨΓΚΞΗZXCVBNMERTQERWDFGYUIOSDK

BFΨMΚΠΟΔVMΙΓΞΣΟΙΔΦΗΓVNVΖΒΗΒΨΩΚΒΝΝΩΨΝΒΒΝΖΨΖΧΨΜΨΩΒΨΩΒΜΩASJDABKL

AFEWURPWORIUTΣΗΓΩΒΨΝΓΘΛQPRΦΗΔΗΒΜDFSΑΣΦΔ 

(η) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων να κυκλώσετε τα φωνήεντα 

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

ΕορτισφνσκνζχψνωνβωψνβσοιφξοςπριπςιρπαδΚΔΚΔΞΦΣΛΞΦΧΩΝΧΩΝΣΔΛΦΗΣΔΦΞΔΣΦΘΟΙ

ςΘΑΣΘΟΙΘΕΑΘΕΘΙΑΡΦΣΦΗΣΦΗΚΔΚΦΗΞΗΔΣΚΗΚΞΓΗΦΚΞΛΓΗΣΘςΕΡςΠΕΤΡςΕΘΡΠΘΠΟΡΙ

Ο[ΟςΠΡΘςΘΟΘςΑΣΛΔΞσοςιρςπριιρσδκφησηφξκφησκδφχκψωνχωνχβνωωχζνσδφιξριθςεοφδγν

λγξλδσγξλφξιξρφεςιρεςριπεςποεςριεςπριςεπρςεριςειφησςεπρ 

(θ) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων να κυκλώσετε τα σύμφωνα 

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

ΤΡςΕΘΡΠΘΠΟΡΙΟ[ΟςΠΡΘςΘΟΘςΑΣΛΔΞσοςιρςπριιρσδκφησηφξκφησκδφχκψωνχωνχβνωωχζ

νσδφιξριθςεοφδγνλγξλδσγξλφξιξρφεςιρεςριπεςποεςριεςπριςεπρςεριςειφησςεπρΛΞΦΧΩΝΧΩΝΣ

ΔΛΦΗΣΔΦΞΔΣΦΘΟΙςΘΑΣΘΟΙΘΕΑΘΕΘΙΑΡΦΣΦΗΣΦΗΚΔΚΦΗΞΗΔΣΚΗΚΞΓΗΦΚΞΛΓΗΣΘςΕΡ

ςΠΕΕορτισφνσκνζχψνωνβωψνβσοιφξοςπριπςιρπαδΚΔΚΔΞΦΣ 

 



3. 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 

Excell της Microsoft. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας παρουσιάζονται σε γραφικές 

παραστάσεις ανά ερευνητικό ερώτημα   

3.1. Διεξαγωγή Πειράματος Αυτοσυγκέντρωσης των μαθητών 

Το πείραμα για την αυτοσυγκέντρωση των μαθητών έγινε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη την περίοδο 

Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018. Για 

να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε το 

πείραμα μας σωστά θα έπρεπε να 

κρατήσουμε όλες τις παραμέτρους  

τις ίδιες, εκτός από τη παράμετρο 

μουσική, έτσι πήραμε τα πιο κάτω 

μέτρα για να κρατηθούν οι 

παράμετροι μας κοινές σε όλες τις 

ενότητες και σε όλα τα στοιχεία του 

διαγνωστικού τεστ. Έτσι για να έχουν τα αποτελέσματα μας υπόσταση κρατήσαμε τα πιο κάτω: 

(α) Διεξήχθηκαν δύο τεστ Α και Β με τις ίδιες συνθήκες εκτός από την ηχητική υπόκρουση που 

ακουόταν στην αίθουσα. Συγκεκριμένα στο Α τεστ ήταν απόλυτη ησυχία και δεν ακουγόταν 

τίποτα ενώ στο Β τεστ ακουγόταν σαν υπόκρουση κλασσική μουσική για όλη την διάρκεια του 

τεστ.  

(β) Οι μαθητές που συμπλήρωσαν το τεστ δύο φορές ήταν οι ίδιοι. 

(γ) Μεταξύ των δύο τεστ που συμπλήρωσαν οι μαθητές υπήρχε αδρανές διάστημα τουλάχιστον 

15 ημερών 

(δ) Στις αίθουσες που έγινε το τεστ επικρατούσε ησυχία. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την 

ίδια αίθουσα αλλά δεν τα καταφέραμε να έχουμε συνεχώς την ίδια αίθουσα και έτσι 

προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις ίδιες συνθήκες και να υπάρχει ησυχία και στα δύο τεστ (Α 

και Β) κατά τη διάρκεια του τεστ.  

(ε) Για να μην υπάρχει πρόβλημα με την ηχητική αυτοσυγκέντρωση και να μην έχουμε διαφορές 

στο χρόνο που υπαγορεύαμε κάτι το ηχητικό κομμάτι ήταν ηχογραφημένο και ακούστηκε και 

στα δύο τεστ το ίδιο ηχητικό κομμάτι για το μέρος Β έτσι ώστε να μην έχουμε διαφορές στον 

χρόνο για την ηχητική αυτοσυγκέντρωση 

(στ) Κρατήσαμε αυστηρά όλους τους χρόνους που αναφέρονται στο τεστ με χρονόμετρο έτσι 

ώστε να δούμε τα αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο.  



(ζ) Στο κάθε μαθητή που συμμετείχε στην έρευνα μας δόθηκε ένας κωδικός τον οποίο έγραψε 

πάνω στα δύο τεστ το ένα με την αναφορά Α και το άλλο με την αναφορά Β για να μπορούμε να 

κάνουμε συγκρίσεις στο ίδιο υποκείμενο κάθε φορά.  

Με την λήξη των δυο τεστ από όλους τους μαθητές (κάναμε τα τεστ σε 44 μαθητές), 

διορθώσαμε τα τεστ με βάση τις οδηγίες που ήταν οι ίδιες και στα δύο τεστ και τις είχαμε 

καθορίσει από την αρχή στον σχεδιασμό του τεστ και παραθέτουμε τα αποτελέσματα ανά 

ερευνητικό ερώτημα.  

 

Εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα ότι η συμμετοχή τους στο διαγνωστικό τεστ δεν 

είναι υποχρεωτική. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το τεστ στα 44 άτομα που το κάναμε 

περάσαμε από 6 τάξεις τις Β και Γ λυκείου έτσι ώστε να έχουμε εθελοντές που θα συμμετείχαν 

στην έρευνα μας. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις συνθήκες τις ίδιες χρειαζόμασταν 

πρώτα μια ώρα προετοιμασίας της αίθουσας που θα χρησιμοποιούσαμε και επιπλέον τους 

ενημερώναμε από πριν για την αίθουσα και την ώρα που θα διεξαγόταν το πείραμα. Κάναμε το 

Α Πείραμα 3 φορές στην αίθουσα 208 (αίθουσα θρησκευτικών) και το Β πείραμα δυο φορές που 

τους συγκεντρώσαμε αντίστοιχα στην Βιβλιοθήκη και στην αίθουσα 38 (αίθουσα υπολογιστών).  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε 5 

μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε 

δημογραφικά στοιχεία: το φύλο και την 

τάξη των μαθητών. Απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο  19 αγόρια και 25 

κορίτσια όπως μπορούμε να δούμε από 

το διπλανό διάγραμμα. Επίσης να 
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αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι μαθητές που απάντησαν το ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν 

στην έρευνα μας με ενθουσιασμό ήταν αδύνατοι στην επίδοση μαθητές και με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, μαθητές των εμπορικών τμημάτων του σχολείου μας. Συγκεκριμένα τα 6 τμήματα 

που πήραμε μαθητές για το πείραμα ήταν ένα πρακτικό τμήμα, δύο οικονομικά τμήματα και 3 

εμπορικά τμήματα (τμήματα υπηρεσιών και καλλιτεχνικών Σπουδών). Συγκεκριμένα απάντησαν 

το ερωτηματολόγιο 34 μαθητές της Β λυκείου και 10 μαθητές της Γ λυκείου όπως φαίνεται από 

το διπλανό διάγραμμα. Επειδή οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν λιγοι και δεν 

μπορούσαμε να το επεκτείνουμε και περισσότερο λόγο δυσκολιών που συναντούσαμε σε σχέση 

με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου αλλά και τις ώρες που χάναμε από τα μαθήματα μας 

γενικά αποφασίσαμε να μην κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των κοινωνικών ομάδων μιας και κατά 

πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικές για τους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη.  

Στη συνέχεια αφού διορθώσαμε τα 

διαγνωστικά τεστ και για τις δύο 

περιπτώσεις Α και Β παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα και 

αντιπαραβάλλουμε τα δύο διαγνωστικά 

τεστ στο ίδιο διάγραμμα για να δούμε τις 

οποιεσδήποτε διαφορές στην συζήτηση 

που ακολουθεί για το κάθε ερευνητικό 

ερώτημα.  
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4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα στη συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες ανά ερευνητικό ερώτημα. Για τον 

κάθε πίνακα ακολουθεί συζήτηση αλλά και εξαγωγή συμπερασμάτων. Εδώ απλά γίνεται ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την 

ανάλυση. Στο τέλος αναφέρουμε γενικά συμπεράσματα από την έρευνα μας καθώς επίσης και 

δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.   

4.1. Υποερώτημα 1: Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η ακουστική αυτοσυγκέντρωση 

των μαθητών αν την ώρα που θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική 

για συγκέντρωση 

Για την Ακουστική Συγκέντρωση τους διαβάστηκαν δύο σειρές γραμμάτων και αριθμών και 

ζητήθηκε από τους μαθητές σε δύο διαφορετικές ασκήσεις να γράψουν πρώτα τους αριθμούς 

(ερώτημα Βα) και στην συνέχεια να γράψουν τα γράμματα (ερώτημα Ββ). Οι μαθητές έπρεπε να 

γράφουν τους αριθμούς και τα γράμματα όση ώρα έπαιζε η ηχογραφημένη αναφορά στην κάθε 

άσκηση επειδή αμέσως μετά προχωρούσαμε στην επόμενη ενότητα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελεσμάτων συγκριτικά για τα δύο τεστ των δύο ασκήσεων και 

ακολουθεί συζήτηση.  

 

Μπορεί κανείς παρατηρώντας τα αποτελέσματα που φαίνονται από τις δύο γραφικές παραστάσεις που 

αναφέρονται στα δύο υποερώτημα να δει ξεκάθαρα ότι όταν έπαιζε μουσική για συγκέντρωση τα 

αποτελέσματα ήταν εμφανή καλύτερα παρόλο που και οι οδηγίες δίνονταν ηχογραφημένες. Στην ουσία 

θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι ίσως να γινόταν ένας χαμός μέσα στο μυαλό των μαθητών με την 

μουσική και τις ηχογραφημένες οδηγίες για τις ασκήσεις τις ακουστικής συγκέντρωσης αλλά μπορούμε 
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να πούμε ότι στους περισσότερους μαθητές τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα χωρίς φυσικά να μην 

αναφερθούμε και στο γεγονός ότι υπήρχαν μαθητές που τα πήγαν καλύτερα χωρίς την μουσική. Επειδή 

στο τεστ ήταν και το πρώτο είδος αυτοσυγκέντρωσης που εξετάζαμε ίσως  και τα αποτελέσματα να 

οφείλονται στο γεγονός του να είχαν καταλάβει την άσκηση καλύτερα την δεύτερη φορά και να μην είχαν 

κάνει λάθη. Κρατούμε ακόμα μια στάση που δεν θα το λέγαμε ενθουσιασμό σε σχέση με τα 

αποτελέσματα επειδή είναι και τα πρώτα αποτελέσματα που σχολιάζουμε.  

Εν κατακλείδι καταλήγουμε ότι στην ακουστική άσκηση αυτοσυγκέντρωσης παρατηρούμε ότι οι μαθητές 

είχαν καλύτερα αποτελέσματα όταν έπαιζε μουσική, κάτι που ίσως είναι νωρίς να το αποδώσουμε στην 

μουσική.  
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4.2. Υποερώτημα 2: Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η επιλεκτική αυτοσυγκέντρωση 

των μαθητών αν την ώρα που θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική 

για συγκέντρωση 

Στο υποερώτημα 2 μπήκαν 3 ασκήσεις για την επιλεκτική αυτοσυγκέντρωση όπως 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο Παράρτημα 2 ξεχωριστά για κάθε άσκηση. Εδώ 

παρουσιάζουμε την γραφική παράσταση για το σύνολο του Γ μέρους που ήταν η επιλεκτική 

αυτοσυγκέντρωση  

 

Παρατηρώντας κανείς το πιο πάνω διάγραμμα μπορεί να δει ότι και η επιλεκτική 

αυτοσυγκέντρωση ήταν από πριν την μουσική σε ψηλά αποτελέσματα κάτι που έκανε αδύνατη 

την περαιτέρω βελτίωση της επειδή δεν θα μπορούσαν να βγουν και σε πιο ψηλά 

αποτελέσματα. Φυσικά υπήρχαν οι μαθητές όπως μπορούμε να δούμε που δεν είχαν πιάσει την 

μέγιστη βαθμολογία χωρίς την μουσική στην Α περίπτωση και όταν έπαιζε η μουσική έφτασαν 

στην ψηλότερη βαθμολογία. Είναι ναι μεν λίγοι αυτοί οι μαθητές αλλά μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι στην Β περίπτωση όλοι οι μαθητές έφτασαν πλέον στην ψηλότερη 

βαθμολογία εκεί που πριν είχαν την ψηλότερη βαθμολογία μόνο το 80% των μαθητών.  

Συμπέρασμα: Καταλήγουμε με βάση τα πιο πάνω ότι στην επιλεκτική άσκηση 

αυτοσυγκέντρωσης (ΜΕΡΟΣ Γ)  δεν υπήρχαν διαφορές στις ολικές βαθμολογίες αυτού του 

Μέρους λόγω του ότι είχαν ψηλή βαθμολογία από την αρχή, αλλά και πάλι παρατηρούμε ότι η 
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μουσική έπαιξε σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών που δεν είχαν 

φτάσει στην μέγιστη βαθμολογία από την αρχή.   

4.3. Υποερώτημα 3: Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η οπτική αυτοσυγκέντρωση των 

μαθητών αν την ώρα που θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική για 

συγκέντρωση 

Για να μετρήσουμε την οπτική συγκέντρωση οι μαθητές είδαν σε διαφάνειες στον πίνακα power 

point στο οποίο οι διαφάνειες ήταν προγραμματισμένες να φεύγουν κάθε 10 δευτερόλεπτα και 

στο διάστημα αυτό οι μαθητές σημείωναν το χρώμα στο φύλλο εργασίας (κύκλωναν την 

απάντηση που ήταν η σωστή για το χρώμα που εμφανιζόταν κάθε φορά στην διαφάνεια) που 

ακολουθεί. Στη συνέχεια παρουσιάζετε η γραφική των αποτελεσμάτων για τα δύο τεστ Α και Β 

του τέταρτου Μέρους του Ερωτηματολογίου Δ. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων  

 

Όπως μπορούμε να δούμε από το πιο πάνω διάγραμμα από το πρώτο τεστ είχαν πιάσει τη 

μέγιστη βαθμολογία οι περισσότεροι οπόταν ήταν πιο δύσκολο να δούμε οποιεσδήποτε 

διαφορές στο τεστ. Η ουσία είναι ότι και στα δύο τεστ έχουν ψηλές βαθμολογίες οι μαθητές άρα 

ήταν συγκεντρωμένοι και στα δύο τεστ κάτι που στην επιμέρους απάντηση για αυτήν την ειδική 

περίπτωση αυτοσυγκέντρωσης Στην οπτική άσκηση αυτοσυγκέντρωσης όπως βλέπουμε και 

στην γραφική τα περισσότερα αποτελέσματα είχαν μέγιστη βαθμολογία από το πρώτο τεστ 

εκτός κάποιες περιπτώσεις, έτσι πέραν από κάποιες αυξομειώσεις δεν μπορούμε να δούμε και 

να βγάλουμε γενικό συμπέρασμα για αυτού του είδους την αυτοσυγκέντρωση.   
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Υποερώτημα 4: Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η συνεχής αυτοσυγκέντρωση των 

μαθητών αν την ώρα που θέλουν να συγκεντρωθούν παίζει χαλαρή μουσική για 

συγκέντρωση 

 

Τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα σε αυτή την αυτοσυγκέντρωση. 

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι χωρίς μουσική οι μαθητές είχαν κουραστεί να είναι συνεχώς 

συγκεντρωμένοι και είχαν χαμηλά αποτελέσματα στα συνεχή τεστ αυτής της ενότητας ενώ με τη 

μουσική είχαμε μαθητές που έφτασαν μέχρι το τέλος άλλα το πιο σημαντικό όλοι οι μαθητές 

αύξησαν το προσωπικό τους σκορ στην αυτοσυγκέντρωση και έμειναν προσηλωμένοι συνεχώς 

και συγκεντρωμένοι σε αυτό που έκαναν. Συγκεκριμένα χαρακτηριστική η αντίδραση της 

φιλολόγου που ήταν μαζί με το ένα τμήμα που κάναμε το τεστ που δεν πίστευε στα μάτια της για 

την αυτοσυγκέντρωση που έδειξαν οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος μιας και είχαν 

πάντα την τάση σε όλα τα μαθήματα να είναι υπερκινητικοί και να μην κάθονται ήσυχοι ενώ στο 

τεστ σε σχέση με την μουσική ήταν συγκεντρωμένοι και ασχολούνταν μόνο με αυτό που έκαναν.  

Συμπέρασμα: Στην συνεχή αυτοσυγκέντρωση (ΜΕΡΟΣ Ε) έχουμε άριστα αποτελέσματα αφού 

δεν υπάρχει μαθητής που να μην έχει αυξηθεί η συνεχή αυτοσυγκέντρωση του ακούγοντας 

κλασσική μουσική.  
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5. Συζήτηση και Συμπεράσματα στο Βασικό ερευνητικό ερώτημα  

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα ερώτημα:  . 

 Με ποιο τρόπο μεταβάλλεται η αυτοσυγκέντρωση των μαθητών αν την ώρα που θέλουν 

να συγκεντρωθούν ακούουν μουσική για συγκέντρωση  

Εξαγάγαμε τα συνολικά αποτελέσματα και στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται η συνολική 

βαθμολογία των μαθητών στο πιο κάτω γράφημα και να γραφτεί μια με δυο παραγράφους με 

συμπεράσματα σε σχέση με το ερευνητικό μας ερώτημα και γενικά για την ολική 

αυτοσυγκέντρωση 

 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει από τα αποτελέσματα στο γράφημα  την τεράστια διαφορά που 

είχαμε στα αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές στα συνολικά αποτελέσματα μας. Με βάση Τα 

συνολικά αποτελέσματα μπορούμε πλέον να πούμε με σιγουριά ότι βοηθά πλήρως η κλασσική 

μουσική και γενικά η χαλαρή μουσική για συγκέντρωση τους μαθητές να συγκεντρωθούν και να 

αυξήσουν την αυτοσυγκέντρωση τους. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα με την 

μεγαλύτερη διαφορά τα πήραμε από ένα τμήμα εμπορικού στο οποίο ελάχιστοι καθηγητές 
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μπορούν να διδάξουν όμως μαζί μας συγκεντρώθηκαν , έκαναν το τεστ με μεγάλη προσήλωση 

και στο τέλος ήταν και ενθουσιασμένοι .  

Επίλογος  

Τελειώνοντας αισίως την ερευνητική μας εργασία μπορούμε να κάνουμε ένα αναλογισμό σε 

σχέση με τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που αποκτήσαμε. Καταρχήν μάθαμε την διαδικασία την 

οποία πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να διεξάγει μια κοινωνική έρευνα. Αυτό πιστεύουμε 

πως θα μας βοηθήσει και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Αποκτήσαμε πολλές γνώσεις σχετικά με 

το πως διεξάγει κάποιος μια έρευνα αλλά και πως τελικά υπάρχουν διάφορα πράγματα όπως η 

κλασσική μουσική που μπορούν να συμβάλουν στην αυτοσυγκέντρωση του ανθρώπου. Με 

βάση της εμπειρίας που αποκτήσαμε βρισκόμαστε σε μια καλύτερη θέση για να μπορούμε να 

κρίνουμε το κατά πόσο η κλασσική μουσική μπορεί να επηρεάσει. Σαν ομάδα αν μας δινόταν 

ξανά τέτοια ευκαιρία δηλαδή να λάβουμε μέρος ξανά από την αρχή σε μια κοινωνική έρευνα θα 

λαμβάναμε πολύ ευχαρίστως λόγο τις ευχάριστης εμπειρίας που είχαμε.  

Κατά την διάρκεια της ερευνάς μας αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες και προβλήματα που μας 

έδωσαν αρκετή ταλαιπωρία αλλά και επιπλέον χρόνο εργασίας για να τα αντιμετωπίσουμε. Η 

ταλαιπωρία και ο επιπλέον χρόνος που δώσαμε για την εργασία άξιζαν τελικά τον κόπο όταν 

είδαμε τελικά τα αποτελέσματα μας και τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί μέσα από την 

συζήτηση των αποτελεσμάτων μας.  Αρχικά δυσκολευτήκαμε αρκετά στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και φάγαμε αρκετό χρόνο να βρούμε βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες να είχαν 

ακαδημαϊκή υπόσταση ή να χαρακτηρίζονταν σαν σοβαρές χωρίς να υπάρχει υπόνοια ότι 

πρόκειται για άχρηστη πληροφορία ή άποψη χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Για να 

μπορέσουμε στο τέλος να ξεμπερδέψουμε από την βιβλιογραφική μας ανασκόπηση μας πήρε 

πέραν των δύο μηνών ενημέρωσης κάτι που μας έκανε να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα 

τελειώναμε ποτέ μετά την πρώτη μαζεμένη δουλειά που είχαμε να κάνουμε. Επίσης 

δυσκολευτήκαμε στον τομέα με τα ερωτηματολόγια οπού έπρεπε να οργανώσουμε την αίθουσα 

κατάλληλα ώστε να μπορεί να γίνει σωστά η έρευνα και να ακούγεται καθαρά το ακουστικό 

κομμάτι. Το πιο δύσκολο κομμάτι όμως ήταν που έπρεπε να γράψουμε τα συμπεράσματα και 

να τα αιτιολογήσουμε πολύ αναλυτικά έτσι ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να τα κατανοεί. 

Βάση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που πήραμε μέσα από αυτήν την 

διαδικασία της ερευνητικής μας εργασία μπορούμε να εισηγηθούμε κάποιες νέες μεθόδους 

διδασκαλίας που να σχετίζονται με την κλασσική μουσική. Έτσι με βάση όλα τα πιο πάνω που 

έχουμε αναφέρει και με βάση τα δικά μας αποτελέσματα μπορούμε να εισηγηθούμε τα πιο 

κάτω:  



(α) Ίσως να ήταν πιο αποδοτικό αν οι καθηγητές κατά την διάρκεια ενός διαγωνίσματος έβαζαν 

κλασσική μουσική να ακούγεται σε χαμηλή ένταση, έτσι ώστε οι μαθητές να χαλαρώσουν  και να 

συγκεντρώνονται καλύτερα  

(β)  Επίσης ίσως με τις κατάλληλες υποδομές σε κάποια μαθήματα που ο μαθητής χρειάζεται να 

είναι συνεχώς συγκεντρωμένος όπως τα φιλολογικά και τα μαθηματικά να μπορούσαν να 

δομηθούν κατάλληλα οι αίθουσες και να ακούγεται κλασσική μουσική.  

 

Τελειώνοντας με την ερευνητική μας εργασία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους μας 

βοήθησαν να φέρουμε εις πέρας όλο το ερευνητικό μας έργο που παρουσιάζεται, έτσι θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε: 

 Τους 44 μαθητές που μας έδωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο μας  

 Επίσης τους καθηγητές των μαθημάτων που είχαν μάθημα την συγκεκριμένη περίοδο 

για τον χρόνο που μας έδωσαν για να μπορέσουμε να διεξάγουμε την έρευνά μας   

 Την ψυχολόγο Κα Μαρία Στυλιανού για την βοήθεια και την όλη καθοδήγηση που μας 

έδωσα μέχρι να φτιάξουμε το δικό μας μετρήσιμο τεστ αυτοσυγκέντρωσης για να 

μπορέσουμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για την αυτοσυγκέντρωση των 

μαθητών με επιστημονικό τρόπο και όχι απλά με λόγια.  

 Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή που μας βοήθησε και μας 

καθοδήγησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διεξαγόταν η έρευνα. ευχαριστούμε 

λοιπόν τον κύριο Νικόλα Νικολάου    
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Παράρτημα 1: Δ ι α γ νωσ τ ι κ ό  Τεσ τ  Σ υγ κέ ντ ρ ωσ η ς  

Μελέτη Περίπτωση: Μπορεί η μουσική να βελτιώσει και να ενισχύσει την 

αυτοσυγκέντρωση των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη;  

Το διαγνωστικό τεστ, που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί το εργαλείο για μια έρευνα, που 

διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου μας. Από τη στιγμή που έχετε αυτό το διαγνωστικό 

τεστ σημαίνει ότι έχετε επιλεγεί να συμμετέχετε στην έρευνα και μαζί με αυτό το τεστ θα απαντήσετε 

σε μια σειρά από τεστ που θα λάβουν χώρα τις επόμενες 2 βδομάδες των μαθημάτων σε πρόγραμμα 

που θα σας δοθεί από τους ερευνητές.  

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να προσπαθήσετε να συγκεντρωθείτε για να μπορέσετε να 

απαντήσετε στο τεστ και να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος. Να αναφέρουμε ότι τα τεστ είναι ανώνυμα 

απλά ο κωδικός που σας δίνεται για να έχετε σε όλα τα τεστ είναι για να έχουμε όλα τα δικά σας τεστ 

για τις διαφορετικές συνθήκες που θα επικρατούν στο κάθε τεστ για σκοπούς σύγκρισης. Είναι 

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

Παρακαλούμε όπως διαβάζετε προσεχτικά τις οδηγίες της κάθε άσκησης  

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 

 

Κωδικός δείγματος (ο κάθε επιλεχθέν μαθητής για συμμετοχή στην έρευνα  θα πάρει ένα κωδικό 

από τους ερευνητές και θα τον χρησιμοποιήσει σε όλη την σειρά και των τριών τεστ): 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος Β: Ακουστική Αυτοσυγκέντρωση 
Θα ακούσετε μαγνητοφωνημένες δύο σειρές από ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών. Για την 
πρώτη σειρά θα ξεχωρίζετε τους. Ενδεικνυόμενος χρόνος6 λεπτά   
(α) Θα ακούσετε μαγνητοφωνημένα μια σειρά από ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών. Σε κάθε 
ακολουθία που θα είναι αριθμημένη όπως θα την ακούτε θα γράφετε μόνο τους αριθμούς στο 
φύλλο απαντήσεων.  
 

Α/Α Σειρά αριθμών Βαθμολογία 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

   

 
(β) Θα ακούσετε μαγνητοφωνημένα μια σειρά από ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών. Σε κάθε 
ακολουθία που θα είναι αριθμημένη όπως θα την ακούτε θα γράφετε μόνο τα γράμματα στο 
φύλλο απαντήσεων.  
 

Α/Α Σειρά γραμμάτων Βαθμολογία 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος Γ: Επιλεκτική συγκέντρωση 
(α) Στις πιο κάτω ομάδες με φατσούλες θα πρέπει να κυκλώσετε σε κάθε ομάδα την φατσούλα 

που είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες 3. Η κάθε ομάδα έχει 4 φατσούλες.  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

  

  

 
 

  

 
 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



Μέρος Γ: Επιλεκτική συγκέντρωση 
 
(β) Να κυκλώσετε όσα εφτά (7) μπορείτε να δείτε πιο κάτω.   
Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖ7ΖΖ

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖ

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖ

7ΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖ7Ζ

ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ7ΖΖΖΖ 

 
(γ) Να κυκλώσετε τα ε στην πιο κάτω ακολουθία αριθμών και γραμμάτων.  
Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

3333ε3333333333333333333ε333333333333333333333333

3ε3333333333ε3333ε333333333333εε33333333333333333

3ε3333333333333333333333ε333333333333333333ε33333

33333333ε33333ε3333333333333333333333ε3333ε333333

33333333333333333333333333ε33333333333333333ε3333

33333333ε333333333333333ε33333333333333333ε333333

3333333333ε333333333333333ε33333333333333ε3333333

333333333ε333333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Μέρος Δ: Οπτική Συγκέντρωση 
Σε αυτήν την ενότητα θα δείτε στον πίνακα ένα βίντεο το οποίο  θα γράφει κάποια χρώματα που 
θα είναι ζωγραφισμένα με άλλα χρώματα. Στο κάθε αριθμημένο χρώμα θα κυκλώνεται την 
σωστή απάντηση για το χρώμα που βλέπετε  
 
Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 4 λεπτά 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α  Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

1 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

2 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

3 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

4 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

5 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

6 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

7 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

8 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

9 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

10 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

11 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

12 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

13 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

14 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

15 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

16 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

17 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

18 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

19 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

20 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

21 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

22 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

23 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 

24 Κόκκινο Κίτρινο Πράσινο Μπλε Γκρίζο 



Μέρος Ε: Συνεχής Συγκέντρωση 
Σε αυτό το μέρος θα δούμε ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την διάρκεια που μπορείτε να 

είστε συγκεντρωμένοι. Θα κάνετε όσες ασκήσεις προλάβετε μέσα σε χρόνο 5 λεπτών.  

(α) Κοιτάξετε τις πιο κάτω ομάδες γραμμάτων. Σε κάθε ομάδα θα επιλέξετε το γράμμα που έχει 

2 τελείες από πάνω του.   

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

�̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌ �̇�     �̈�      𝛾      �́�       휀̌ �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌

�̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌ �̈�     �̇�       𝛿      �́�       휀 ̌ �̇�    �̈�        𝛾      �́�       휀 ̌

 �̇�       𝛾      �́�       휀̌     �̈� �̇�       𝛼      �́�     �̈�       휀 ̌ �̇�       𝛾      �̈�      �́�       휀̌ 

�̇�       𝛼      �́�       �̈�      휀̌ �̇�       𝛾      �́�      �̈�     휀̌ �̈�      �̇�       𝛼      �́�       휀̌ 

�̇�       𝛾    �̈�       �́�       휀 ̌ 휀̈     �̇�       𝛾      �́�       �̌� �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌

�̈�     �̇�       휀⃛      �́�       �̌� �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌ �̇�       𝛼      �́�     �̈�       휀 ̌

휀̇       𝛾      �́�      �̈�        �̌� �̇�       휀⃛       �̈�      �́�     �̌� �̇�       𝛾      �́�       휀̌      �̈�  

휀̈     �̇�       𝛾      �́�       �̌� 𝛾     �̈�     �̇�      �́�       휀̌ �̈�     �̇�       𝛾      �́�       휀 ̌
 

(β) Στην πιο κάτω ακολουθία με αριθμούς να κυκλώσετε τους μονούς αριθμούς.  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

15, 87, 88, 98, 111, 132, 153, 876, 89705, 83495937, 94847329, 

80457897, 9357938, 348850, 03540358, 0580385, 4096, 04958, 580, 

9385, 278449845, 39857, 6754, 6457, 6546744, 64571, 64564, 64, 98 , 

974, 64, 654, 13 , 645, 6445, 0345, 045, 40586340, 4957, 049586, 

49867, 547, 3, 03958, 3058, 394587, 05, 30458, 058, 023.  
 

(γ) Στην πιο κάτω ακολουθία με αριθμούς να κυκλώσετε τους ζυγούς αριθμούς  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 1 λεπτό 

 

15, 88, 86, 98, 118, 132, 153, 876, 89705, 83495937, 948473278, 

80457898, 935793349, 348859, 03540358, 0580385, 4096, 04958, 

580, 9385, 278449845, 39857, 6754, 6457, 65467465, 645798, 

645656, 68, 99 , 975, 64, 655, 16 , 644, 6444, 0345, 044, 40586340, 

4958, 049586, 49868, 548, 3, 03958, 3058, 394588, 06, 30459, 058, 

023.  
 

 

 

 

 



(δ) Στις πιο κάτω ακολουθίες γραμμάτων και αριθμών να κυκλώσετε μόνο τους αριθμούς  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΣΚ3ΣΟΨ4Ω3ΡΘΣ3Φ3ΞΖΚ3ΑΓΗ9ΣΔ3ΚΓ3ΗΛΓ3ΕΡ3ΟΤΘ3ΡΤΘ3Β0ΩΧ3

Ω2Δ4Σ2ΣΣΣΣ3Σ4Β9ΠΙΦΔΣΑΦΗΧΦΗ4Μ8Ν3ΩΥ3Ω9Ν5ΑΣΥΡ9ΚΓ43Τ57

Υ75342ΦΩ28ΗΣΡΙΓ265ΗΣΦ98ΗΓΓΗ48Ρ402ΔΦ4320ΒΨ820ΒΨ1ΛΔΓΨ

324ΒΗΛ8ΦΔΗ9ΛΔΚΗΛ3ΒΝ4Ν508ΦΝ3ΨΩΧ2Ν2ΩΧ8ΓΦΒ75ΔΦΒΓ96ΩΧ

Ψ72ΓΣ34ΔΓ0ΓΓΣ8Ψ3Η2Β2Φ8ΓΔ7Β5ΜΝ9ΦΚΗ6Φ7Γ2Γ4Γ1Γ7 

(ε) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων και αριθμών να κυκλώσετε τα γράμματα  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΣΚ3ΣΟΨ4Ω3ΡΘΣ3Φ3ΞΖΚ3ΑΓΗ9ΣΔ3ΚΓ3ΗΛΓ3ΕΡ3ΟΤΘ3ΡΤΘ3Β0ΩΧ3

Ω2Δ4Σ2ΣΣΣΣ3Σ4Β9ΠΙΦΔΣΑΦΗΧΦΗ4Μ8Ν3ΩΥ3Ω9Ν5ΑΣΥΡ9ΚΓ43Τ57

Υ75342ΦΩ28ΗΣΡΙΓ265ΗΣΦ98ΗΓΓΗ48Ρ402ΔΦ4320ΒΨ820ΒΨ1ΛΔΓΨ

324ΒΗΛ8ΦΔΗ9ΛΔΚΗΛ3ΒΝ4Ν508ΦΝ3ΨΩΧ2Ν2ΩΧ8ΓΦΒ75ΔΦΒΓ96ΩΧ

Ψ72ΓΣ34ΔΓ0ΓΓΣ8Ψ3Η2Β2Φ8ΓΔ7Β5ΜΝ9ΦΚΗ6Φ7Γ2Γ4Γ1Γ7 

(στ) Στην πιο κάτω ακολουθία ελληνικών και αγγλικών γραμμάτων να κυκλώσετε τα ελληνικά 

γράμματα που δεν χρησιμοποιούνται στο αγγλικό αλφάβητο  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΑFΣFΔBDFSHMFHΞΡΙCMMVVMNMΥΔΛΚΒΧΝΒΧΛΒΝΧΒΝΧΒΝΓΕΠΟΙ

ΤΡΕΡΞΓΔΦΟΣΞΛΖΝΝΓΝΝΓΦΗΗΞΓΦΛΗΞΓΧΒΧΝΚΨΚΝΜΨΚΞΓΗΚΞΓΚ

ΞΨΓΚΞΗZXCVBNMERTQERWDFGYUIOSDKBFΨMΚΠΟΔVMΙΓΞΣΟΙΔ

ΦΗΓVNVΖΒΗΒΨΩΚΒΝΝΩΨΝΒΒΝΖΨΖΧΨΜΨΩΒΨΩΒΜΩASJDABKLA

FEWURPWORIUTΣΗΓΩΒΨΝΓΘΛQPRΦΗΔΗΒΜDFSΑΣΦΔ 

 
 
 
 
 
 
 



(ζ) Στην πιο κάτω ακολουθία ελληνικών και αγγλικών γραμμάτων να κυκλώσετε τα αγγλικά 

γράμματα που δεν χρησιμοποιούνται στο ελληνικό αλφάβητο  

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΑFΣFΔBDFSHMFHΞΡΙCMMVVMNMΥΔΛΚΒΧΝΒΧΛΒΝΧΒΝΧΒΝΓΕΠΟΙ

ΤΡΕΡΞΓΔΦΟΣΞΛΖΝΝΓΝΝΓΦΗΗΞΓΦΛΗΞΓΧΒΧΝΚΨΚΝΜΨΚΞΓΗΚΞΓΚ

ΞΨΓΚΞΗZXCVBNMERTQERWDFGYUIOSDKBFΨMΚΠΟΔVMΙΓΞΣΟΙΔ

ΦΗΓVNVΖΒΗΒΨΩΚΒΝΝΩΨΝΒΒΝΖΨΖΧΨΜΨΩΒΨΩΒΜΩASJDABKLA

FEWURPWORIUTΣΗΓΩΒΨΝΓΘΛQPRΦΗΔΗΒΜDFSΑΣΦΔ 

 

(η) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων να κυκλώσετε τα φωνήεντα 

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΕορτισφνσκνζχψνωνβωψνβσοιφξοςπριπςιρπαδΚΔΚΔΞΦΣΛΞΦΧΩΝΧΩ

ΝΣΔΛΦΗΣΔΦΞΔΣΦΘΟΙςΘΑΣΘΟΙΘΕΑΘΕΘΙΑΡΦΣΦΗΣΦΗΚΔΚΦΗΞΗΔ

ΣΚΗΚΞΓΗΦΚΞΛΓΗΣΘςΕΡςΠΕΤΡςΕΘΡΠΘΠΟΡΙΟ[ΟςΠΡΘςΘΟΘςΑΣΛ

ΔΞσοςιρςπριιρσδκφησηφξκφησκδφχκψωνχωνχβνωωχζνσδφιξριθςεοφδ

γνλγξλδσγξλφξιξρφεςιρεςριπεςποεςριεςπριςεπρςεριςειφησςεπρ 

 

(θ) Στην πιο κάτω ακολουθία γραμμάτων να κυκλώσετε τα σύμφωνα 

Ενδεικνυόμενη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση της άσκησης: 2 λεπτά 

 

ΤΡςΕΘΡΠΘΠΟΡΙΟ[ΟςΠΡΘςΘΟΘςΑΣΛΔΞσοςιρςπριιρσδκφησηφξκφησ

κδφχκψωνχωνχβνωωχζνσδφιξριθςεοφδγνλγξλδσγξλφξιξρφεςιρεςριπες

ποεςριεςπριςεπρςεριςειφησςεπρΛΞΦΧΩΝΧΩΝΣΔΛΦΗΣΔΦΞΔΣΦΘΟΙς

ΘΑΣΘΟΙΘΕΑΘΕΘΙΑΡΦΣΦΗΣΦΗΚΔΚΦΗΞΗΔΣΚΗΚΞΓΗΦΚΞΛΓΗΣΘςΕ

ΡςΠΕΕορτισφνσκνζχψνωνβωψνβσοιφξοςπριπςιρπαδΚΔΚΔΞΦΣ 

 

 
 



Παράρτημα 2: Γραφικές για συγκριτικά αποτελέσματα των δύο 

περιπτώσεων Α και Β για κάθε άσκηση.  
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