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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  

Τα αναλυτικά προγράμματα πλέον έχουν αλλάξει αλλά μαζί με τα αναλυτικά προγράμματα έχει 

αλλάξει και ολόκληρη σχεδόν η δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Όλο και περισσότερος 

χρόνος μελέτης προστίθεται στο καθημερινό πρόγραμμα τον μαθητών. Με αυτό τον τρόπο 

λοιπόν δημιουργείται ένα τεράστιο ερωτηματικό στο αν υπάρχει τελικά αρκετός χρόνος για τους 

μαθητές Γ λυκείου για διάβασμα, ξεκούραση η ακόμη και για διασκέδαση. Άραγε τι επίδραση να 

έχει στους μαθητές το νέο σύστημα εκπαίδευσης; Τελικά τους ωφελεί ή όχι; Με όλα αυτά τα 

αναπάντητα ερωτήματα ως μαθητές Β’ λυκείου αποφασίσαμε να κάνουμε μια ερευνά για το πώς 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Γ Λυκείου τις προκλήσεις που εμφανίζονται μπροστά τους σε 

σχέση με τα νέα ωρολόγια προγράμματα και την εισαγωγή τους στις σχόλες τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και εν τέλει πόσος ελεύθερος χρόνος του μένει και αν τους μένει καθόλου 

ελεύθερος χρόνος μιας και του χρόνου θα βρεθούμε και εμείς στην θέση τους.  

Κύριος σκοπός της ερευνάς μας, ήταν να μάθουμε, όχι μόνο εμείς οι μαθητές αλλά και η 

κοινωνία σαν σύνολο ποσό δύσκολο είναι για ένα μαθητή στις μέρες μας να μπορεί να 

ανταπεξέλθει πλήρης στις απαιτήσεις που τους επιβάλει το σχολείο. Επιπρόσθετα η ερευνά θα 

δείξει κατά ποσό με τα νέα αναλυτικά προγράμματα έγιναν για το καλό των μαθητών και ποια η 

άποψη των μαθητών για αυτά.  

Η σημασία της προτεινόμενης ερευνάς έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα από αυτή την 

διαδικασία είδαμε πως αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Γ λυκείου τα νέα προγράμματα και πως 

αξιοποιούν κατάλληλα την κάθε στιγμή της μέρας τους. Το θέμα αυτό είναι αρκετά φλέγον μιας 

και τα τελευταία 4 χρονιά έχουν γίνει αρκετές μεγάλες και καθοριστικές τροποποίησης στην 

παιδεία / εκπαίδευση ιδικά για τους μαθητές Γ λυκείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας αφού στην ουσία 

θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους αρμόδιους στην συνέχεια. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία διερευνούμε τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με τον 

ελεύθερο τους χρόνο και το άγχος που βιώνουν στην Γ Λυκείου σε σχέση με τις Παγκύπριες 

εξετάσεις. Ξεκινούμε με την απαραίτητη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην Ενότητα 1, στην 



ενότητα 2 καθορίζουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα και 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 τα βασικά μας 

υποερώτηματα όπως έχουν καθοριστεί στην ενότητα 2. Στην ενότητα 6 κάνουμε συγκριτική 

αξιολόγηση ανάμεσα στις ομάδες που θέλαμε να συγκρίνουμε και είχαμε καθορίσει από την 

αρχή. Τελειώνουμε με τα τελικά μας συμπεράσματα και τον επίλογο.  

Εισαγωγή 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 μέχρι σήμερα ένα «φάντασμα» πλανιέται πάνω από την 

Κυπριακή εκπαίδευση: το «εξεταστικό» ή -με άλλα λόγια- ο τρόπος και οι όροι πρόσβασης των 

νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η πιο «ταραγμένη ζώνη» του σχολείου υπήρξε, ακριβώς, η περίοδος της μετάβασης από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Τριτοβάθμια. Αν κανείς τινάξει το εκπαιδευτικό «σώμα» των 

μεταρρυθμιστικών «επεισοδίων» των τελευταίων 40 χρόνων θα διαπιστώσει ότι όλα όσα 

προβλήθηκαν από τη μεριά των εκάστοτε ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας ως πρωτότυπα και 

μαγικά ελιξίρια για την ανανέωση του Κυπριακού σχολείου αναφέρονταν στο εξεταστικό 

σύστημα (Κάτσικας, 2018). 

Μια στοιχειώδης αναδρομή-εξέταση των ιστορικά διαμορφωμένων εξεταστικών συστημάτων 

στη χώρα μας από τη δεκαετία του ΄70 έως τις μέρες μας, φανερώνει ότι οι εξετάσεις για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με όποια μορφή κι αν έγιναν, όποιο όνομα κι αν πήραν 

(Προεισαγωγικές, Ενιαίου Λυκείου, Παγκύπριες  Εξετάσεις), είχαν ένα κοινό βασικό 

χαρακτηριστικό στον νομιμοποιητικό τους λόγο: «τον περιορισμό της παραπαιδείας». 

Με λίγα λόγια δεν υπάρχει «μεταρρύθμιση» στον τρόπο μετάβασης στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση που να μην υπονοεί το τέλος των φροντιστηρίων και των οικογενειακών εξόδων, 

σαν να πρόκειται για πελατειακή και πλαστή ανταπόκριση στις ελπίδες και τα όνειρα χιλιάδων 

οικογενειών. 

Με κάθε σχεδόν κυβερνητική αλλαγή εξαγγέλλεται νέα αλλαγή του εξεταστικού συστήματος 

πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πολυπαιγμένο εκπαιδευτικό δραματολόγιο, 

βρήκαν αγκυροβόλιο «υποσχετικές - καρμπόν» για «αύξηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών», «για την απόκτηση της γνώσης στο σύνολο των μαθημάτων του Λυκείου», για 



«αύξηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών» για περιορισμό ή και εξαφάνιση «της 

φροντιστηριακής εκπαίδευσης που εξανεμίζει τα οικονομικά της Κυπριακής οικογένειας». 

Όλοι οι ισχυρισμοί αποδείχθηκαν ολωσδιόλου αβάσιμοι. Είναι φανερό σήμερα ότι όλες οι 

αλλαγές αποτελούσαν έναν παραπλανητικό επίδεσμο στο ρημαγμένο σώμα της Λυκειακής 

εκπαίδευσης. Ουσιαστικά έμεινε άθικτος ο εξεταστικοκεντρικός προσανατολισμός του Λυκείου 

και οι εξετάσεις στη Γ΄ Λυκείου μετατράπηκαν σε κορυφαία πράξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με αποτέλεσμα όλα μέσα στο Λύκειο, από την Α΄ τάξη μέχρι την Γ΄ να κινούνται 

γύρω από αυτές (Παπαδημητρίου, 1985). 

Είναι φανερό ότι οι εξετάσεις παρακυβέρνησης του Λυκείου παραμένουν και μαζί τους και τα 

παρεπόμενά τους: η εκπαίδευση της αμάθειας, τα φροντιστήρια και η οικονομική εξουθένωση 

των πιο αδύναμων νοικοκυριών. Παράλληλα εφόσον στόχος δεν είναι να μάθει ο μαθητής αλλά 

να ξεπεράσει τους άλλους, ούτε ο ελεύθερος χρόνος του αυξάνεται ούτε το φροντιστήριο 

ελαττώνεται. Κάνει μικρότερη προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς αγώνες ο δεκαθλητής από 

τον δρομέα των 100 μέτρων; 

Σκεφτόμενοι όλα τα πιο πάνω αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην δική μας ερευνητική 

εργασία για να δούμε πως οι μαθητές της Γ λυκείου της Λεμεσού αντιμετωπίζουν την μετάβαση 

τους από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Μέσα από την βιβλιογραφική μας 

ανασκόπηση παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα που είδαμε στην βιβλιογραφία σε σχέση 

με τον ελεύθερο χρόνο της Γ λυκείου και το άγχος των μαθητών στην τελευταία λτάξη του 

λυκείου σε σχέση με τις Παγκύπριες εξετάσεις.  

Τα αναλυτικά προγράμματα έχουν πλέον αλλάξει. Ο εξωσχολικός χρόνος των μαθητών της Γ´ 

λυκείου είναι σε σημαντικό βαθμό αλλοτριωμένος. Αποτελεί για τους περισσότερους προέκταση 

της σχολικής μέρας, καθώς επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εξωσχολικής 

μάθησης. Στη συγκρότηση του περιεχομένου του καθοριστική συμβολή έχει η κοινωνική 

προέλευση των μαθητών και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο (Λιάμπας & Τουρτούρας, 2012). Όλο 

και περισσότερος χρόνος μελέτης προστίθεται στο καθημερινό πρόγραμμα των  μαθητών.  Οι 

μαθητές δεν έχουν διακοπές, άρα δεν έχουν και ελεύθερο χρόνο να τον διαχειριστούν σύμφωνα 

με τα ενδιαφέροντα τους και ως νέοι, αναζητούν στιγμές ζωής . Συσχετίζουν το εκπαιδευτικό 

σύστημα με τους περιορισμούς που τους δημιουργεί στην προσωπική τους ζωή, αισθάνονται 

εγκλωβισμένοι σε ένα εξεταστικό σύστημα που τους απομακρύνει από τα γνωστικά πεδία και 

δεν επιτρέπει την πραγματική επαφή με τη γνώση (Γώγου & Καλεράντε, 2015). Επιπρόσθετα 

πολλές είναι και οι ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλούνται στους μαθητές Γ λυκείου. Ο 

βασικός παράγοντας που προκαλεί αυτές τις επιπτώσεις είναι πολλές φορές  οι γονείς, οι οποίοι 

είναι ιδιαίτερα πιεστικοί με αποτέλεσμα να έρχονται σε σύγκρουση με τον έφηβο που βιώνει 

μεγάλη ένταση την περίοδο της προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το αυξημένο 

άγχος των εφήβων που γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο όσο πλησιάζουν οι ημέρες των 

εξετάσεων, έχει ως αποτέλεσμα να βιώνουν αισθήματα θυμού, απογοήτευσης και ματαίωσης 

(Μαρίνα Καντήλα). Οι νέοι σήμερα επιβαρύνονται από πολλά φροντιστήρια είτε για την 

διευκόλυνσή τους σε κάποιο μάθημα που είναι αδύνατοι είτε για μία πρώτη ή ίσως και δεύτερη 

ξένη γλώσσα. Η πίεση και το στρες έχουν εισβάλλει και χαρακτηρίζουν τον καθημερινό τρόπο 

ζωής τους. Μαθητές που υποφέρουν από άγχος και κρίσεις πανικού προσπαθούν να 

αποκτήσουν κάποια μέσα διαχείρισης και προσαρμογής στη διαταραχή τους. Το άγχος είναι μια 

φυσιολογική σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή η σε μια αίτηση για την 

αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων. Όταν κάποιος άνθρωπος νιώθει στρες και ιδιαίτερα 

όταν ένας έφηβος, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλος του πυροδοτείτε από 

πολλαπλές σκέψεις.  Στους μαθητές δημιουργούνται αρνητικές σκέψεις και η αυτοπεποίθηση 



τους μειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Αναμφίβολα μια επίσης αρνητική συνέπεια που προκαλεί το 

άγχος είναι και η κατάθλιψη, η οποία για κάθε μαθητή μπορεί να επιδράσει διαφορετικά. Για 

παράδειγμα αν ο χαρακτήρας ενός μαθητή είναι ευάλωτος μπορεί να του προκαλέσει και 

ολέθριες συνέπειες, μπορεί να φθάσει μέχρι και σε τάσεις αυτοκτονίας. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών της Γ' Λυκείου έχει ως στόχο την εισαγωγή της στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και για το λόγο αυτό καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για σωστή 

προετοιμασία. Παράλληλα οι γονείς υποβάλλονται πολλές φορές σε οικονομικές θυσίες, για να 

εξασφαλίσουν στα παιδιά τους φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. Σε σχέση με το φύλο 

διαφαίνεται μια τάση τα αγόρια να επιλέγουν περισσότερο τις στρατιωτικές σχολές και λιγότερο 

τις σχολές υγείας, ενώ τα κορίτσια περισσότερο τις σχολές παραγωγής εκπαιδευτικών και 

λιγότερο τις πολυτεχνικές σχολές (Μπληγιάννου, 2008). 

Άραγε η ταχύτατη αύξηση των γνώσεων  έχει ως αποτέλεσμα να παλιώνει γρήγορα κάθε είδος 

αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων ; Η ερευνά μας λοιπόν μελετά κατά 

ποσό οι μαθητές της Γ ‘  λυκείου έχουν ελεύθερο χρόνο και πως τον αξιοποιούν . Επιπρόσθετα 

μελετά τις ψυχολογικές επιπτώσεις που επιβαρύνουν τους μαθητές και πως τις αντιμετωπίζουν. 

Πολλοί είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάνεις να μειώσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το 

φαινόμενο . Αφού είναι πλέον ξεκάθαρο πως το άγχος αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

προβλήματα των μαθητών της Γ λυκείου, έτσι λοιπόν αποτελεί επιτακτική ανάγκη άμεση 

αντιμετώπιση του. Καταρχήν επιβάλλεται να υπάρχει η ψυχική ευελιξία. Δηλαδή κάθε μαθητής 

να βάζει μικρούς ρεαλιστικούς στόχους που μπορεί να κατακτήσει εύκολα και χωρίς άγχος.  Οι 

μεγάλοι και μακρινοί στόχοι πρέπει να χωρίζονται σε επί μέρους μικρότερα βήματα, ώστε να 

χαίρεται διαρκώς του καρπούς των προσπαθειών του. Επιπρόσθετα με την συζήτηση 

διοχετεύεται το άγχος αλλού με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται μικρότερο και ελαφρύτερο  

όταν το μοιράζεται με κάποιον άλλο. Ακόμη ένας τρόπος που μπορεί να μειώσει το άγχος είναι η 

Φυσική Άσκηση και ο καθαρός αέρας. Η άσκηση και μάλιστα στο ύπαιθρο βοηθούν τόσο το 

σώμα, όσο και το πνεύμα. (Μαθιουδάκης, 2015).  Επίσης η αναζήτηση του άγχους είναι ένα 

από τα καλυτέρα αγχολυτικά. Τα αστεία, τα ανέκδοτα, μια ευχάριστη ταινία στην τηλεόραση, μια 

κωμωδία στον κινηματογράφο, τα κόμικς, ευχάριστα ομαδικά κοινωνικά παιχνίδια (όπως π.χ. η 

παντομίμα!) αποτελούν έξυπνα και ευχάριστα διαλείμματα από τη σκληρή πραγματικότητα 

(Δασκαλόπουλος,  2016) 

 



2. Καταρτισμός ερωτηματολόγιο 

Σε αυτήν την ενότητα θα δούμε αναλυτικά πως καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας και που μπορεί κανείς να το βρεις αυτούσιο στο 

Παράρτημα 1. 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. Λόγω του γεγονότος ότι είμαστε μαθητές 

της Β Λυκείου και ακούμε τόσα για την Τρίτη Λυκείου θέλαμε να καταγράψουμε και να δούμε τι 

πιστεύουν οι μαθητές της Γ Λυκείου και πως την ζουν την σχολική χρονιά που είναι μαθητές της 

Γ Λυκείου σε σχέση με τον ελεύθερο τους χρόνο όπως επίσης και ποιες είναι οι απόψεις τους 

για τα νέα αναλυτικά προγράμματα  

2.1. Ερευνητικά Ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των απόψεων των μαθητών της Λεμεσού σε 

σχέση με το τι πιστεύουν και πόσο χρόνο έχουν ελεύθερο καθώς διανύουν την Γ Λυκείου με 

βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και πως είναι η ψυχολογία τους ή αν έχουν αυξημένο 

άγχος σε σχέση με τις Παγκύπριας εξετάσεις που θα δώσουν για τις σπουδές τους.  Μέσα από 

την ερευνητική μας διαδικασία επιχειρούμε να καταγράψουμε τις απόψεις των τελειόφοιτων 

μαθητών της Λεμεσού σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο που έχουν ή που πιστεύουν ότι έχουν 

και την ψυχολογία τους καθώς διανύουν την τελευταία τάξη του Λυκείου με τα νέα αναλυτικά 

προγράμματα. Για να μπορέσουμε να δούμε τις απόψεις των μαθητών της Λεμεσού και να 

μπορούμε να γενικεύσουμε για όλους τους μαθητές της επαρχίας Λεμεσού θα προσπαθήσουμε 

να πάρουμε τις απόψεις των μαθητών από τουλάχιστον 6 Λύκεια της επαρχίας Λεμεσού (στην 

ουσία η γενίκευση μας θα είναι για όλους τους μαθητές που πηγαίνουν σε δημόσια Λύκεια της 

επαρχίας Λεμεσού). Συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε σε τυχαία τμήματα στα πιο 

κάτω σχολεία:  

(α) Δύο κεντρικά Λύκεια της Λεμεσού το Λανίτειο και το Πέτρου και Παύλου για να μπορέσουμε 

να καλύψουμε τους μαθητές που μένουν σε οποιαδήποτε περιοχή στο κέντρο της Λεμεσού. 

(β) Δύο μη κεντρικά Λύκεια της Λεμεσού που πιάνουν μαθητές από τις δυτικές και βόρειες 

συνοικίες της Λεμεσού, το Λύκειο Αγίου Ιωάννη και το Λύκειο Αγίας Φυλάξεως (το Λύκειο Αγίας 

Φυλάξεως πιάνεις και κοινότητες από τα Βόρεια Προάστια της Επαρχίας Λεμσού) 

(γ) Δύο περιφερειακά Λύκεια της Λεμεσού που πιάνουν ως επί το πλείστον μαθητές από 

προάστια της Λεμεσού αλλά και Κοινότητες ανατολικά και δυτικά της Λεμεσού, το Λύκειο 

Λινόπετρας και το Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου. Παίρνοντας τυχαία 

ερωτηματολόγια και από τα 6 πιο πάνω λύκεια πιστεύουμε στην ουσία ότι πιάνουμε τις απόψεις 

όλων των μαθητών που πηγαίνουν στα Δημόσια Λύκεια της Λεμεσού.  

 



Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα: . 

 Αν γενικά ο υπάρχει ελεύθερος χρόνος στους μαθητές της Γ Λυκείου με βάση τις 

υποχρεώσεις τους στο σχολείο, στα φροντιστήρια και γενικά σε οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις πηγάζουν από την εφαρμογή των νέων αναλυτικών  

 Αν ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών της Γ’ λυκείου και ειδικότερα της Τρίτης δέσμης 

(δηλαδή με ενισχυμένα μαθητικά φυσική, βιολογία, χημεία ή Τεχνολογία) είναι αρκετός 

για διάβασμα, ξεκούραση ή ακόμη και για διασκέδαση. 

 Κατά ποσό τα νέα ωρολόγια προγράμματα και οι ανακατατάξεις που έγιναν στην παιδία 

επιδρούν στην ψυχολογία των μαθητών της Γ λυκείου και αν όλο αυτό τους προκαλεί 

περισσότερο άγχος. 

 

Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Πως η αλλαγή των ΝΑΠ των 

μαθημάτων αλλά και η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση έχουν επηρεάσει τον ελεύθερο χρόνο 

και την ψυχολογία των μαθητών της Γ Λυκείου των Δημοσίων Σχολείων της Επαρχίας 

Λεμεσού. 

 

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 μαθησιακή τους 

επίδοση.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των ερωτηθέντων μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με τις 

επιλογές που έχουν κάνει στα μαθήματα κατεύθυνσης στο Λύκειο.  

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την επιλογή τους ως 

προς τις σπουδές που θέλουν να κάνουν  

 Κατά πόσο οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται ανάλογα με την οικονομική 

κατάσταση των οικογενειών τους   

 Κατά πόσο διαμορφώνονται οι απόψεις τους από τον αριθμό των ωρών που πηγαίνουν 

σε φροντιστηριακά μαθήματα εκτός από τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο.   

 

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. 

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.  

 

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).  

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

Στο ερωτηματολόγιο που θα δώσουμε στους μαθητές θα υπάρχουν οι πιο κάτω μεταβλητές που 

στην ουσία θα τις βάλουμε για να μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις μεταξύ των κοινωνικών 

ομάδων που έχουμε αναφέρει πιο πάνω   

 

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.  

 

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


2. 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. 

 

3. Ομάδα Προσανατολισμού: Μέσω αυτής της κατηγορίας θέλουμε να συγκρίνουμε τις απόψεις 

των μαθητών που βρίσκονται στην 3η δέσμη (Θετικής κατεύθυνσης, πρακτικό) σε σχέση με τις 

απόψεις όλων των υπόλοιπων μαθητών.  

 

4. Σπουδές: Θα μπει μια ερώτηση μέσα από την οποιά θα μπορούμε να δούμε τι σκέφτεται αυτός 

που απάντησε το ερωτηματολόγιο ως προς την κατεύθυνση των σπουδών του για να 

μπορέσουμε στο τέλος να συγκρίνουμε τις απόψεις αυτών που έχουν σκέψεις να σπουδάσουν 

σε επαγγέλματα που είναι αρκετά ανταγωνιστικά στις Παγκύπριες όπως Ιατρική, Πολυτεχνικές 

σχολές κ.α. μαζί με άλλους που δεν είναι τόσο ψηλές οι βαθμολογίες πρόσβασης   

 

5. Ώρες φροντιστηριακών μαθημάτων: Εδώ θα δούμε πόσες ώρες αλλά και ποια μαθήματα 

κάνουν οι μαθητές πέραν από τις ώρες και τις υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν στο σχολείο, 

καθαρά για να δούμε μέση τιμή ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων αλλά και πόσος χρόνος 

ελεύθερος τους μένει για να μπορέσουν να διαβάσουν ή να κάνουν κάτι άλλο. Επίσης οι ώρες 

των φροντιστηριακών μαθημάτων θα έχουν να κάνουν και με το συνολικό κόστος της Γ λυκείου 

στο τέλος 

 

6. Έξοδα για φροντιστηριακά μαθήματα στην Γ Λυκείου: Αυτή η ερώτηση μαζί με την επόμενη 

θα μπει για να καθορίσουμε και την οικονομική κατάσταση στο τέλος των οικογενειών των 

μαθητών για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας  

 

7. Οικογενειακό εισόδημα της οικογένειας του μαθητή: Εδώ θα δηλώσει ο μαθητής στο τέλος 

σε ποια κατηγορία βρίσκεται από τις κατηγορίες που θα θέσουμε για να μπορέσουμε να 

συγκρίνουμε κατηγορίες μαθητών ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα.  

 

 

 

 

 



2.2.Β. Κατηγορία 2: 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. Τι πιστεύουν οι μαθητές σε σχέση με τον ελεύθερο τους χρόνο; 

2. Πόσες ώρες σπαταλούν εβδομαδιαία στα φροντιστηριακά μαθήματα που γίνονται εκτός των 

ωρών του σχολείου 

3. Πόσες ώρες καθημερινά σπαταλούν οι μαθητές της Γ Λυκείου στο διάβασμα και την 

προετοιμασία της επόμενης μέρας για το σχολείο 

4. Αν διαθέτουν οι μαθητές κάποιο από τον ελεύθερο τους χρόνο για χαλάρωση και γενικά για 

διασκέδαση;  

5. Αν οι μαθητές της Γ λυκείου σκέφτονται με αγωνία το μέλλον τους ως προς τις σπουδές 

6. Αν οι μαθητές της Γ Λυκείου είναι αγχωμένοι στο αν θα τα καταφέρουν τελικά να περάσουν 

αυτό που θέλουν για να σπουδάσουν  

7. Αν ασκείται πίεση στους μαθητές της Γ Λυκείου από τους εκπαιδευτικούς στο Λύκειο. 

 

Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 7 πιο πάνω υποκατηγοριών θα μπορέσουμε κατά την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων να απαντήσουμε στα τρία βασικά ερωτήματα που διερευνούμε 

και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Τα πρώτα δύο ερευνητικά ερωτήματα θα βγουν 

μέσα από τους συνδυασμούς των πρώτων 4 υποερωτημάτων και το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

από τον συνδυασμό των τελευταίων 3 υποερωτημάτων που έχουμε βάλει. Έτσι απαντώντας 

όλα τα υποερωτήματα μπορούμε να έχουμε σαφείς απαντήσεις για τα αρχικά μας ερευνητικά 

ερωτήματα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες των δηλώσεων για κάθε υποερώτημα.  Οι 

δηλώσεις και οι ερωτήσεις ανακατεύτηκαν στο Β και Γ μέρος του ερωτηματολογίου όπως 

φαίνεται από τους πίνακες. Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το δείτε στο Παράρτημα 

1 της παρούσας ερευνητικής εργασίας.  

 



 

Υποερώτημα 1: Τι πιστεύουν οι μαθητές σε σχέση με τον ελεύθερο τους χρόνο 

 

Ερωτήσεις στο Γ Μέρος με κλίμακα Likert (1. Διαφωνώ απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ, 4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα) 

 

Γ1 Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρισκω χρόνο για να βγω για καφέ με τους 
φίλους μου. 

Γ5 Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. 

Γ10 Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. 

Γ21 Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω με τα μαθήματα μου. 

Γ30 Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια 

 
Β Μέρος: Αριθμητικές Ερωτήσεις  

Β1 Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους σου;   

Β2 Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον εαυτό σου (πέραν από τις ώρες της εξόδους 
σου) 

Β3 Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα (πέραν από τον ύπνο και τον χρόνο για 
τις εξόδους σου και για τον εαυτό σου) 

Β4 Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο) 

 
 

Υποερώτημα 2: Πόσες ώρες σπαταλούν εβδομαδιαία στα φροντιστιριακα  μαθήματα που 

γίνονται εκτός των ωρών του σχολείου .  

 

Β Μέρος: Αριθμητικές Ερωτήσεις 

Β5 Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα  

Β6 Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα φροντιστήρια  

Β7 Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο αυτοκίνητο για τα φροντιστήρια  

Β8 Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα φροντιστήρια 

Β9 Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα του φροντιστηρίου 

 

Υποερώτημα 3: Πόσες ώρες καθημερινά σπαταλούν οι μαθητές της Γ λυκείου στο 

διάβασμα και την προετοιμασία της επομένης μέρας για το σχολείο . 

 

Β Μέρος: Αριθμητικές Ερωτήσεις 

Β10 Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για διάβασμα και προετοιμασία για την επόμενη μέρα 
του σχολείου; 

Β11 Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της ‘ασκήσεις για σπίτι΄.  

Β12 Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα διαγωνίσματα 



 

Υποερώτημα 4: Διαθέτουν οι μαθητές ελεύθερο χρόνο για διασκέδαση και χαλάρωση. 

 

Γ Μέρος με κλίμακα Likert (1. Διαφωνώ απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα) 

 

Γ2 Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση 

Γ6 Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση  

Γ12 Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση 

Γ22 Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση 

Γ31 Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους φίλους μου 

Υποερώτημα 5: Αν οι μαθητές της Γ λυκείου σκέφτονται με αγωνία το μέλλον τους ως 

προς τις σπουδές 

 

Γ Μέρος με κλίμακα Likert (1. Διαφωνώ απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα) 
 

Γ3 Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου 

Γ13 Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι κάπου θα πετύχω 

Γ19 Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων 

Γ23 Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων 

Γ27 Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου προκαλεί η αβεβαιότητα του μέλλοντος  

 

Υποερώτημα 6: Σε ποιο βαθμό αγχώνονται οι μαθητές της Γ λυκείου για το αν θα 

καταφέρουν να εξασφαλίσουν μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

τις αρέσκειας τους. 

 

Γ Μέρος με κλίμακα Likert (1. Διαφωνώ απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα) 
 

Γ7 Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο  

Γ14 Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου 

Γ17 Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου 

Γ20 Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που θέλω  

Γ24 Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο την επιλογής μου 

Γ28 Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω στα διαγωνίσματα λόγω του άγχους που 
με διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου  

 
 
 
 
 
 
 



Υποερώτημα 7: Αν ασκείται πίεση στους μαθητές της Γ Λυκείου από τους 

εκπαιδευτικούς στο Λύκειο. 

 

Γ Μέρος με κλίμακα Likert (1. Διαφωνώ απόλυτα, 2 Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 

4. Συμφωνώ, 5. Συμφωνώ απόλυτα) 

Γ4 Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση  

Γ8 Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο καιρό και αυτό από μόνο του είναι 
μεγάλη πίεση 

Γ11 Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν όσο μπορούν να μας 
απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό  

Γ15 Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των μαθητών και οι καθηγητές για να 
μπορέσουν να είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές  

Γ18 Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο πρόγραμμα έτσι ώστε να κάνω καλύτερο 
καταμερισμό χρόνου . 

Γ25 Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου προσθέτουν περισσότερη ύλη για διάβασμα 

Γ29 Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις Παγκύπριες οι καθηγητές μας ασκούν μεγάλη 
πίεση για διάβασμα  

  

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.  

Γ9 Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν όσο μπορούν να μας 
απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 

Γ16 Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω και να σπουδάσω αυτό που θέλω στο 
πανεπιστήμιο την επιλογής μου 

Γ26 Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι είναι εύκολο να περάσω 
κάπου 

 
 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» . Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε κατά την έρευνα μας 

βρίσκεται στο παράρτημα 1 της παρούσας ερευνητικής μελέτης  

 

Στο ερωτηματολόγιο στο Β μέρος υπάρχουν 12 ερωτήσεις ια την διερεύνηση σε σχέση με τον 

ελεύθερο τους χρόνο και στο Γ μέρος υπάρχουν 31 δηλώσεις οι οποίες ανακατευτήκαν έτσι 



ώστε οι ερωτώμενοι να μπορούν να σκέφτονται κάθε ερώτηση ξεχωριστά και να μην τις 

ταξινομούν σε ομάδες, ανάλογα με το υποερώτημα που έχουμε θέσει εξ αρχής. Οι ερωτηθέντες 

καλούνταν να επιλέξουν την απάντηση που τους εκφράζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση από 

το «διαφωνώ απόλυτα» μέχρι το «συμφωνώ απόλυτα». 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» (Αντωνίου, 2014· Μπαλτάς, 2012· Νικολάου, 2014). Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο 

όπως δόθηκε στους μαθητές βρίσκεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας έρευνας.  

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 

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).  

3.1. Δείγμα και Δειγματοληψία  

Η έρευνα έγινε στα Λύκεια Αγίου Ιωάννη, Λανίτειο, Πέτρου και Παύλου, Λινόπετρας, Αγίου 

Αντωνίου και Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου στη Λεμεσό τον Δεκέμβριο του 2017 και τον 

Ιανουάριο του 2018. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τους μαθητές σε τρία τμήματα της Γ 

Λυκείου του κάθε σχολείου, για να κρατήσουμε την αναλογία ως προς τους μαθητές το ένα από 

τα 3 λύκεια ζητούσαμε από τα σχολεία να είναι πάντα του πρακτικού (δηλαδή με 

προσανατολισμό της Θετικές Επιστήμες). 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 323 ερωτηματολόγια 

και στα δύο σχολεία. Όπως έχει αναφερθεί τα ερωτηματολόγια δόθηκαν μόνο σε μαθητές της Γ 

λυκείου οπόταν όλοι οι μαθητές είχα περίπου την ίδια ηλικία.  

Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος συνέλεγε δημογραφικά 

στοιχεία: το φύλο, την γενική επίδοση των μαθητών, τι ήθελαν να σπουδάσουν οι μαθητές, την 

οικονομική κατάσταση των μαθητών αλλά και την ομάδα προσανατολισμού των μαθητών. 

Όπως έχει αναφερθεί στον τρόπο δημιουργίας του Ερωτηματολογίου ο λόγος που βάλαμε 



αυτές τις ερωτήσεις ήταν για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις με τις διάφορες κατηγορίες 

των μαθητών όπως αυτές διαμορφώνονται από το πρώτο μέρος με τα δημογραφικά στοιχεία.  

Τα αγόρια που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο μας ήταν το 44,27% του 

συνολικού δείγματος σε σχέση με τα κορίτσια 

που ήταν το 55,73% (144 αγόρια και 180 

κορίτσια). Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 

και πάλι το ερωτηματολόγιο μας είναι 

διαβαθμισμένο ως προς το φύλλο των 

ερωτηθέντων του δείγματός μας. Οι μικρές 

διαφορές που υπάρχουν στα αγόρια με τα 

κορίτσια ήταν διαφορές που οφείλονται στο 

γεγονός ότι περισσότερα αγόρια δεν 

απάντησαν στα ερωτηματολόγια επειδή 

αρνήθηκαν στην αρχή να απαντήσουν όταν τους αναφέραμε ότι ήταν εθελοντικά που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης απορριφτήκαν και αρκετά ερωτηματολόγια που δεν πέρασαν 

από τις ερωτήσεις έλεγχου ή φαινόταν ευδιάκριτα μοτίβο στις απαντήσεις και όλα τα 

ερωτηματολόγια σχεδόν που απορρίφθηκαν ήταν ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από 

αγόρια.     

Επειδή θέλαμε να δούμε και κάποιες 

συσχετίσεις σε σχέση με την επίδοση των 

μαθητών, ρωτήσαμε και την γενική 

επίδοση των μαθητών και ένα ποσοστό 

39,25% (126 μαθητές) του δείγματος 

δηλώνει ότι είναι Άριστοι μαθητές, ενώ 

ποσοστό 57,9% (182 μαθητές) δηλώνει 

ότι έχουν μέτρια επίδοση και οι υπόλοιποι 

δηλώνουν μαθητές που έχουν αδύνατοι 

επίδοση, δηλαδή μαθητές με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση. 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.  

Επίσης κατατάξαμε τους μαθητές με 

βάση την ομάδα προσανατολισμού των 

μαθητών. Μπορούμε μέσα από το 

διάγραμμα να παρατηρήσουμε μια 

αναλογία και στις 4 ομάδες 

προσανατολισμού οπόταν θα 

μπορέσουμε να κάνουμε συγκρίσεις με 

βάση τις ομάδες προσανατολισμού των 

μαθητών όπως είχαμε βάλει εξ αρχής 

στον σχεδιασμό μας να το κάνουμε. Στην 

ουσία επειδή πιστεύουμε ότι οι μαθητές 

της Κατεύθυνσης Θετικών Επιστημών 3 

είναι αυτοί που έχουν και την μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με τον ελεύθερο τους χρόνου δώσαμε 

και σε πολύ περισσότερους μαθητές από τις άλλες κατευθύνσεις (53,75% όλων των μαθητών). 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκρίσεις στους μαθητές της κατεύθυνσης 

των θετικών επιστημών σε σχέση με όλους τους άλλους μαθητές.   

Επίσης συγκρίσεις θέλαμε να κάνουμε και σε σχέση με τον κλάδο κατεύθυνσης των σπουδών 

που θα ήθελαν να σπουδάσουν 

οι μαθητές. Υπάρχουν 

κατευθύνσεις σπουδές που είναι 

πιο ψυχοφθόρες και απαιτούν 

μεγαλύτερη ρποσπάθεια από 

τους μαθητές όπως είναι τα 

ιατρικά, τα πολυτεχνικά αλλά και 

τα νομικά επαγγέλματα οπόταν 

θα μπορούσαμε να κάνουμε 

συγκρίσεις του ελεύθερου 

χρόνου των μαθητών που 

θέλουν να σπουδάσουν αυτά τα 

επαγγέλματα σε σχέση με τους 

υπόλοιπους μαθητές για να 

δούμε και πως είναι η ποιότητα 

ζωής αυτών των μαθητών σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Όπως μπορούμε να δούμε από 



το διπλανό διάγραμμα οι μαθητές που θέλουν να 

σπουδάσουν αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι 

περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες μαθητές 

του δείγματος μας.  

Συγκρίσεις επίσης θα κάνουμε και σε σχέση με 

την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του 

μαθητή για να δούμε τυχόν διαφορές στις 

απαντήσεις τους και να δούμε κατά πόσο 

μεταβάλλεται ο ελεύθερος τους χρόνος σε σχέση 

με την οικονομική τους κατάσταση.  

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 επίση και 

δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε.   

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).  

4.1. Υποερώτημα 1: Τι πιστεύουν οι μαθητές σε σχέση με τον ελεύθερο τους 

χρόνο; 
Πίνακας Β1: Μελέτη του υποερωτήματος 1: Τι πιστεύουν οι μαθητές σε σχέση με τον ελεύθερο τους χρόνο. Σε αυτό τον 
πίνακα θα βάλουμε όλες τις ερωτήσεις του δεύτερου μέρους και θα βρούμε τον μέσο όρο ανά ομάδα προσανατολισμού 
αλλά και το ΜΟ για όλους τους μαθητές.  

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

Α/Α Δήλωση Μέσος Όρος των απαντήσεων Τ.Α. 

Κλασσικό πρακτικό οικονομικ
ό 

Γραφειακά - 
καλλιτεχνικά 

όλοι 

Αριθμός μαθητών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 22 174 67 60 324 

Β1 
Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους 
σου;   

4,64 6,63 9,32 10,08 7,69 7,87 

Β2 
Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον 
εαυτό σου (πέραν από τις ώρες της εξόδους σου); 

9,43 8,19 7,00 10,13 8,37 11,72 

Β3 
Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα 
(πέραν από τον ύπνο και τον χρόνο για τις 
εξόδους σου και για τον εαυτό σου); 

5,60 6,95 8,61 11,10 7,97 12,08 

Β4 Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο); 6,32 6,57 6,95 7,41 6,78 2,66 

 



Παρατηρώντας κανείς προσεκτικά τα αποτελέσματα του πίνακα Β1 μπορεί να δει αρκετά 

απρόβλεπτα αποτελέσματα σε σχέση με το τι πιστεύουν οι μαθητές  για τον ελεύθερο τους 

χρόνο, κατά πόσο υπάρχει και αν υπάρχει. Αρχικά φαίνεται πως οι ώρες που κοιμούνται οι 

μαθητές είναι λιγότερες από τον φυσιολογικό μέσο όρο ενός ανθρώπου. Επιπρόσθετα 

παρατηρούμε πως περισσότερο χρόνο για να κοιμηθούν έχουν συνήθων οι μαθητές του 

οικονομικού και εμπορικού. Σε αντίθεση με αυτούς του κλασσικού οι οποίοι έχουν τον λιγότερο 

μέσο ορό ύπνου λόγω των θεωρητικών μαθημάτων τους. Επίσης βλέπουμε εα μεγάλο ποσοστό 

γύρω στις 10 ώρες ξεκούρασης, ελεύθερου χρόνου και εξόδων για τους μαθητές του 

οικονομικού κλάδου αλλά και στα γραφειακά-καλλιτεχνικά. Ενώ αντιθέτως οι μαθητές του 

πρακτικού και κλασσικού κλάδου κυμαίνονται στις 6-7 ώρες. 

 

Πίνακας Γ1: Μελέτη του υποερωτήματος 1: Τι πιστεύουν οι μαθητές σε σχέση με τον ελεύθερο τους 

χρόνο. 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 Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρίσκω 
χρόνο για να βγω για καφέ με τους φίλους μου. 

8,4 14,6 31,1 27,6 18,3 3,33 1,183 

Γ5 Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. 48,1 24,7 15,1 7,4 4,3 2,01 1,642 

Γ10 Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. 14,5 20,1 21,6 21,3 21,6 3,16 1,363 

Γ21 Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω 
με τα μαθήματα μου. 

18,8 27,5 27,2 15,3 10,9 2,74 1,277 

Γ30 Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη 
φροντιστήρια 

2,5 5,0 9,7 26,2 56,7 4,42 2,483 



Παρόμοια αποτελέσματα μπορεί να δει κανείς και στα αποτελέσματα του πίνακα Γ1. Καταρχήν 

βλέπουμε στις δηλώσεις Γ1 και Γ10 οι 

μαθητές να δηλώνουν πως από το φόρτο 

των μαθημάτων δεν βρίσκουν χρόνο να 

βγουν για καφέ με τους φίλους τους και αν 

βγαίνουν το κάνουν μόνο τα Σάββατα. 

Στην δήλωση Γ21 φαίνεται πως ένα 

ποσοστό περίπου 45% να μην συμφωνεί 

με την δήλωση πως δεν βγαίνουν 

καθόλου έξω λόγω πίεσης ενώ ένα 

ποσοστό 25% να υποστηριχθεί αυτή την 

άποψη. Ακόμη οι μαθητές δήλωσαν πως 

η Γ λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια με ένα ποσοστό να το υποστηρίζει 

που είναι μεγαλύτερο από 83%. 

 

Θέλοντας να απαντήσουμε το 

πρώτο μας υποερώτημα 

μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι οι 

μαθητές πιστεύουν ότι δεν έχουν 

καθόλου ελεύθερο χρόνο ούτε για 

ξεκούραση αλλά ούτε και για τις 

εξόδους τους. Επιπρόσθετα 

τονίζουν πως η Γ λυκείου είναι 

αρκετά αγχωτική και γεμάτη 

φροντιστήρια. Είναι αρκετά 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο 

χρόνος τους κυμαίνεται και 

ανάλογα με την κατεύθυνση που 

πηγαίνουν οι μαθητές.  

 

Στην ουσία οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο ούτε καν για εξόδους με τους 

μαθητές του πρακτικού και του κλασσικού να δηλώνουν ότι έχουν τον λιγότερο χρόνο για 

εξόδους και να ακολουθούν οι μαθητές των οικονομικών και των γραφειακών σπουδών που δεν 

έχουν και σκοπό να σπουδάσουν κάτι το ανταγωνιστικό.  

 



4.2. Υποερώτημα 2: Πόσες ώρες σπαταλούν εβδομαδιαία στα φροντιστηριακά 

μαθήματα που γίνονται εκτός των ωρών του σχολείου 
Πίνακας Β2: Μελέτη του υποερωτήματος 2: Πόσες ώρες σπαταλούν εβδομαδιαία στα φροντιστηριακά  μαθήματα 
που γίνονται εκτός των ωρών του σχολείου . Σε αυτό τον πίνακα θα βάλουμε όλες τις ερωτήσεις του δεύτερου μέρους 
και θα βρούμε τον μέσο όρο ανά ομάδα προσανατολισμού αλλά και το ΜΟ για όλους τους μαθητές.  

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

Α/Α Δήλωση Μέσος Όρος των απαντήσεων Τ.Α. 

Κλασσικ
ό 

πρακτικ
ό 

οικονομ
ικό 

Γραφειακά 
- 

καλλιτεχνι
κά 

όλοι 

Αριθμός μαθητών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 22 174 67 60 324 

Β5 Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα;  3,64 4,39 3,68 3,42 4,01 2,21 

Β6 
Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα 
φροντιστήρια;  

8,48 11,65 10,69 8,27 10,60 5,69 

Β7 
Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο 
αυτοκίνητο για τα φροντιστήρια; 

2,03 3,23 3,12 3,81 3,24 4,35 

Β8 
Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα 
φροντιστήρια; 

2,33 3,67 3,31 2,38 3,27 3,11 

Β9 
Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα 
του φροντιστηρίου; 

2,50 3,13 2,70 1,59 2,71 2,26 

 

 

Στον πίνακα Β2 μελετούμε πόσες ώρες σπαταλούν εβδομαδιαία οι μαθητές της Γ λυκείου στα 

φροντιστηριακά μαθήματα που γίνονται εκτός ώρες σχολείου. Παρατηρούμε πως ο μέσος ορός 

των φροντιστηρίου που πηγαίνουν οι μαθητές όλων των κλάδων κυμαίνεται στα 4 φροντιστήρια 

ανά μαθητή. Βλέπουμε στο κλάδο του πρακτικού και του οικονομικού οι μαθητές να σπαταλούν 

κατά μέσο ορό 11 ώρες στα φροντιστήρια. Σε αντίθεση με το κλασσικό και με τα γραφειακά-

καλλιτεχνικά που σπαταλούν 8 ώρες στα φροντιστήρια. Δικαιολογημένα οι μαθητές του 

πρακτικού και οικονομικού χρειάζονται περισσότερο χρόνο μέχρι να πάνε στα φροντιστήρια 

τους είτε με το αυτοκίνητο είτε με τα ποδιά. Χρειάζονται περισσότερες ώρες για διάβασμα και 

επίλυσης των ασκήσεων για σπίτι που τους επιβαρύνουν τα φροντιστήρια σε αντίθεση με τους 

μαθητές του κλασσικού και εμπειρικού που χρειάζονται λιγότερο χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο 

αφού πηγαίνουν λιγότερα μαθήματα. Επίσης σπαταλούν λιγότερο χρόνο για να λύσουν τις 

ασκήσεις των φροντιστηρίων και ακόμη λιγότερο διάβασμα για τα φροντιστήρια. Μέσα από όλη 



αυτή την κατανομή του χρόνου μπορούμε να δούμε μια άνιση κατανομή ως προς το διάβασμα 

σε σχέση με τον χρόνο που σπαταλούν στα φροντιστήρια.   

 

 

Μπορεί κανείς να συμπεράνει παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα Β1 πως οι μαθητές 

της Γ΄ λυκείου του πρακτικού και οικονομικού κλάδου σπαταλούν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα της εβδομάδας το οποίο είναι γύρω στις 11 ώρες στα φροντιστήρια. Σε αντίθεση με 

αυτούς του κλασσικού και εμπορικού οι οποίοι τρώνε λιγότερο χρόνο (γύρω στις 8 ώρες). 

Δικαιολογημένα λοιπόν οι μαθητές του πρακτικού +οικονομικού να σπαταλούν πολύ 

περισσότερο χρόνο στο να λύσουν και διαβάσουν τις ασκήσεις του φροντιστηρίου και στον 

δρόμο για τα φροντιστήρια.  

Απαντώντας το υποερώτημα 2 μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές του κλασσικού και 

γραφειακών σπουδών σπαταλούν 18 ώρες περίπου την εβδομάδα σε φροντιστηριακά μαθήματα, 

διάβασμα για τα φροντιστήρια και γενικά χρόνο που δίνεται στην ύλη των φροντιστηρίων με τον 

χρόνο να πηγαίνει στις 26 ώρες για το πρακτικό με το οικονομικό στο ενδιάμεσο.   

  

 

 

 

 

 

 

 



Υποερώτημα 3: Πόσες ώρες καθημερινά σπαταλούν οι μαθητές της Γ Λυκείου στο 

διάβασμα και την προετοιμασία της επόμενης μέρας για το σχολείο 

Πίνακας Β3: Μελέτη του υποερωτήματος 3: Πόσες ώρες σπαταλούν εβδομαδιαία στα φροντιστηριακά  

μαθήματα που γίνονται εκτός των ωρών του σχολείου . Σε αυτό τον πίνακα θα βάλουμε όλες τις ερωτήσεις 

του δεύτερου μέρους και θα βρούμε τον μέσο όρο ανά ομάδα προσανατολισμού αλλά και το ΜΟ για όλους τους 

μαθητές.  

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

Α/Α Δήλωση Μέσος Όρος των απαντήσεων Τ.Α. 

Κλασσικό πρακτικό οικονομικ
ό 

Γραφειακά - 
καλλιτεχνικά 

όλοι 

Αριθμός μαθητών που απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο 

22 174 67 60 324 

Β10 
Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για 
διάβασμα και προετοιμασία για την επόμενη 
μέρα του σχολείου; 

4,83 4,23 3,27 3,07 3,86 5,23 

Β11 
Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της 
‘ασκήσεις για σπίτι;  

2,41 2,08 2,20 1,24 1,97 1,88 

Β12 
Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα 
διαγωνίσματα; 

4,95 3,97 3,74 3,70 3,94 3,38 

 

 

Στις δηλώσεις Β10 και Β12 βλέπουμε πως το κλασσικό χεριάζετε περισσότερο χρόνο για 

διάβασμα και προετοιμασία για την επόμενη σχολική μέρα και περισσότερες ώρες διαβάσματος 

στα διαγωνίσματα σε αντίθεση με τα γραφειακά - καλλιτεχνικά που χρειάζονται τις λιγότερες 

ώρες διαβάσματος και προετοιμασίας για την επόμενη μέρα. Στις ίδιες δηλώσεις βλέπουμε το 

πρακτικό και οικονομικό να είναι περίπου στα ιδία ποσοστά με μικρό προβάδισμα όμως το 

πρακτικό. 



Στην συνέχεια στην δήλωση Β11 βλέπουμε το οικονομικό να χρειάζεται περισσότερες ώρες για 

να λύσει τις ασκήσεις για το σπίτι ενώ τα γραφειακά -καλλιτεχνικά  χρειάζονται λιγότερες ώρες 

από όλους τους κλάδους.  

Συμπερασματικά μέσα από τα αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως το οικονομικό χρειάζεται περισσότερες ώρες για να λύσει τις ασκήσεις για 

το σπίτι ενώ τα γραφειακά - καλλιτεχνικά τις λιγότερες. Επιπρόσθετα φαίνεται πως το κλασσικό 

χρειάζεται περισσότερες ώρες διάβασμα και προετοιμασίας για την επόμενη μέρα. Επίσης 

παρατηρούμε πως το οικονομικό και το κλασσικό χρειάζονται περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα 

να διαβάσουν και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα.  

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές της Γ Λυκείου σπαταλούν από 8 μέχρι 12 ώρες την 

βδομάδα για προετοιμασία για την επόμενη μέρα του σχολείου για τα μαθήματα του σχολείου.  

Υποερώτημα 4: Αν διαθέτουν οι μαθητές κάποιο από τον ελεύθερο τους χρόνο για 

χαλάρωση και γενικά για διασκέδαση;  

Πίνακας Γ4: Μελέτη του υποερωτήματος 4: Διαθέτουν οι μαθητές ελεύθερο χρόνο για διασκέδαση και 

χαλάρωση. 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 Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση 30,2 29,6 20,4 13,0 6,8 2,36 1,228 

Γ6 Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση  10,5 20,1 21,4 25,7 22,3 3,29 1,301 

Γ12 Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση 24,8 33,5 19,3 17,7 4,7 2,44 1,175 

Γ22 Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση 24,5 29,2 25,7 15,4 5,3 2,48 1,170 

Γ31 Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους 
φίλους μου 

8,8 11,0 20,5 28,4 31,2 3,62 1,271 

 
Τα αποτελέσματα του πίνακα Γ4 μας δίνουν αρκετά 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε σχέση με τον 

ελεύθερο χρόνο των μαθητών της Γ Λυκείου  για 

διασκέδαση. Αρχικά βλέπουμε στα ερωτήματα Γ2 , 

Γ12 και Γ22 ένα τεράστιο ποσοστό μαθητών (80%) 

να μην έχει ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση , 

διασκέδαση ακόμη και για χαλάρωση . Επίσης 

δηλώνουν αφού δεν υπάρχει καν αρκετός χρόνος για 

τον εαυτό τους , τότε δεν είναι ευχαριστημένοι με τον 

χρόνο που διασκεδάζουν με τους φίλους τους. Σε 



γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι 

οι μαθητές της Γ λυκείου πιστεύουν ότι δεν 

έχουν ικανοποιητικό χρόνο για χαλάρωση 

και διασκέδαση, στην ουσία είναι συνέχεια 

στην τσίτα και συνεχώς κάτω από στρες 

κα άγχος, ‘ότι δεν διασκεδάζουν όσο θα 

ήθελαν με τους φίλους τους.  

Με τις πιο πάνω δηλώσεις μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως ένα τεράστιο μέρος 

των μαθητών τις Γ λυκείου αντιμετωπίζει 

τεράστια προβλήματα σε σχέση με τον 

χρόνο ξεκούρασης διασκέδασης και χαλάρωσης μαζί με τους φίλους τους. 

Υποερώτημα 5: Αν οι μαθητές της Γ λυκείου σκέφτονται με αγωνία το μέλλον τους 

ως προς τις σπουδές 

 

Πίνακας Γ5: Μελέτη του υποερωτήματος 5: Αν οι μαθητές της Γ λυκείου σκέφτονται με αγωνία το μέλλον τους 

ως προς τις σπουδές.  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 Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου 2,8 3,1 9,6 34,7 49,8 4,26 0,963 

Γ13 Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ 
ότι κάπου θα πετύχω 

48,6 22,2 19,4 6,6 3,1 2,04 1,790 

Γ19 Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων 6,8 16,0 23,1 31,8 22,2 3,47 1,194 

Γ23 Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων 2,2 6,6 16,7 37,1 37,4 4,01 1,003 

Γ27 Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου 
προκαλεί η αβεβαιότητα του μέλλοντος  

6,3 20,0 29,7 25,6 18,4 3,30 1,165 

 

Ο πίνακας Γ5 περιέχει κάποιες γενικές 

ερωτήσεις για τους μαθητές σχετικά με το 

άγχος των μαθητών και με τον τρόπο με τον 

οποίο βλέπουν το μέλλον τους . Πολύ 

απρόβλεπτο ήταν το αποτέλεσμα του 

ερωτήματος Γ3 (νιώθω αγωνιά για το μέλλον 

μου…) αφού ένα τεράστιο ποσοστό γύρω 

στο (85%) έχουν συμφωνήσει απολυτά με 

αυτήν την δήλωση . Επιπρόσθετα βλέπουμε 

πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 

μαθητών τους διακατέχει καθημερινά το 

άγχος των εξετάσεων και για αυτό τον λόγο βλέπουν μια μείωση στην επίδοση τους αφού 



αγχώνονται και την αβεβαιότητα του 

μέλλοντος τους . Επίσης βλέπουμε ένα 

σημαντικό ποσοστό τις τάξεως του (10%) 

να μην τους απασχολεί καθόλου για το 

μέλλον τους αφού είναι βέβαιοι πως 

κάπου θα επιτύχουν.  

Συνοψίζοντας και παρατηρώντας 

προσεχτικά μπορούμε να καταλήξουμε 

στο συμπέρασμα ότι οι πλείστοι μαθητές 

αγχώνονται και αγωνιούν για τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων τους και 

επίσης τους διακατέχει το αίσθημα τις αβεβαιότητας για το μέλλων . Όμως ανησυχητικό είναι 

αυτό το 10% που δεν ενδιαφέρεται καθόλου αν θα περάσει κάπου η όχι 

Υποερώτημα 6: Αν οι μαθητές της Γ Λυκείου είναι αγχωμένοι στο αν θα τα 

καταφέρουν τελικά να περάσουν αυτό που θέλουν για να σπουδάσουν  

 

Πίνακας Γ6: Μελέτη του υποερωτήματος 6: Σε ποιο βαθμό αγχώνονται οι μαθητές της Γ λυκείου για 

το αν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

τις αρέσκειας τους. 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 Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο  6,9 13,1 24,0 29,6 26,5 3,56 1,206 

Γ14 Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου 2,5 7,5 17,5 29,1 43,4 4,03 1,066 

Γ17 Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου 5,0 7,8 12,1 36,6 38,5 3,96 1,125 

Γ20 Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που 
θέλω  

9,3 15,0 25,2 29,9 20,6 3,47 2,151 

Γ24 Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο 
πανεπιστήμιο την επιλογής μου 

3,2 11,4 16,4 36,3 32,8 3,84 1,100 

Γ28 Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω 
στα διαγωνίσματα λόγω του άγχους που με 
διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου  

7,5 17,2 17,5 30,9 26,9 3,53 1,259 

 



Τα αποτελέσματα του πίνακα Γ6 μας δίνουν αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα γιο το πως 

βλέπουν οι μαθητές τις Γ λυκείου τον 

εαυτό τους σε σχέση με το άγχος που 

έχουν. Μπορούμε να δούμε σε 

αρκετές δηλώσεις των μαθητών να 

συμφωνούν και να ανησυχούν για το 

ότι δεν θα περάσουν στις εξετάσεις σε 

πανεπιστήμια της επιλογής τους . 

Στην δήλωση Γ20 και Γ24 μπορούμε 

να δούμε ότι πέραν από τους μίσους 

μαθητές έχουν αυτήν την ανησυχία . 

Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των 

μαθητών (πέραν του 70%) αγχώνεται 

περισσότερο για τις εξετάσεις επειδή 

ίσως να θεωρούν ότι καθορίζουν 

σημαντικά το μέλλον τους (δηλώσεις 

Γ14 και Γ17) . Λόγο αυτού του άγχους 

μειώνεται η απόδοση τους σε μεγάλο 

βαθμό. 

 

Μέσα από τα πιο παν μπορεί κάνεις να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι 

μαθητές της Γ λυκείου σε ποσοστά που 

ξεπερνούν το 60 – 70% αγχώνονται 

υπερβολικά για τις εξετάσεις και για το 

μέλλον τους στην Γ λυκείου.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει η επίδοση τους σχεδόν σε όλα 

τους τα μαθήματα. 

 

 

 

 

 

 



Υποερώτημα 7: Αν ασκείται πίεση στους μαθητές της Γ Λυκείου από τους 

εκπαιδευτικούς στο Λύκειο. 

 
Πίνακας Γ7: Μελέτη του υποερωτήματος 7: Αν ασκείται πίεση στους μαθητές της Γ Λυκείου από 
τους εκπαιδευτικούς 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 

Γ4 Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση  3,1 9,9 26,0 34,1 26,9 3,72 1,062 

Γ8 Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο 
καιρό και αυτό από μόνο του είναι μεγάλη πίεση 

3,4 4,0 9,3 27,8 55,6 4,28 1,019 

Γ11 Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και 
προσπαθούν όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν 
αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό  

13,9 17,7 36,6 22,4 9,5 2,96 1,156 

Γ15 Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των 
μαθητών και οι καθηγητές για να μπορέσουν να 
είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση στους 
μαθητές  

2,8 11,1 35,3 31,3 19,5 3,54 1,016 

Γ18 Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο 
πρόγραμμα έτσι ώστε να κάνω καλύτερο 
καταμερισμό χρόνου . 

30,9 30,9 27,2 7,1 4,0 2,23 1,085 

Γ25 Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου 
προσθέτουν περισσότερη ύλη για διάβασμα 

4,7 17,0 33,6 28,3 16,4 3,35 1,086 

Γ29 Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις 
Παγκύπριες οι καθηγητές μας ασκούν μεγάλη πίεση 
για διάβασμα  

5,6 12,9 29,8 34,8 16,9 3,45 1,089 

 
Στον πίνακα Γ7 φαίνονται οι δηλώσεις 

των μαθητών της Γ΄ Λυκείου σε σχέση 

με την πίεση ασκούν οι εκπαιδευτικοί σε 

αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν στις 

απαντήσεις της ερώτησης Γ4 ένα 

μεγάλο ποσοστό που δηλώνουν πως οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου τους ασκούν 

μεγάλη πίεση. Στο Γ29 παρατηρούμε 

πως δικαιολογημένα τους ασκούν 

μεγάλη πίεση αφού οι ίδιοι συμφωνούν 

με αυτή την μέθοδο, δηλαδή να ασκείται 

πίεση σε αυτούς αφού έχουν στόχο τα 

μέγιστα επιθυμητά αποτελέσματα στις 

εξετάσεις. Επιπρόσθετα οι μαθητές 

στην δήλωση Γ8 δηλώνουν πως οι καθηγητές δεν τους βοηθούν καθόλου στην καλύτερη 

διαμόρφωση του προγράμματος τους έτσι ώστε να γίνεται καλύτερος καταμερισμός του χρόνου. 

Αντιθέτως τους επιβαρύνουν με αρκετά διαγωνίσματα την ίδια περίοδο και με επιπρόσθετη ύλη. 



Λίγο είναι το ποσοστό που πιστεύουν πως για την πίεση δεν είναι λάθος των καθηγητών αλλά 

του συστήματος. Βλέπουμε πόσοι 

μαθητές αναγνωρίζουν πως ο 

ανταγωνισμός είναι τεράστιος μεταξύ των 

συμμαθητών του και αυτό είναι το 50% 

συμφωνεί με την πιεστική στάση των 

μαθητών τους. 

 

Συνοψίζοντας μπορούμε να καταλήξουμε 

σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα οι μαθητές πιστεύουν ότι 

τους ασκείται πολύ μεγάλη πίεση από 

τους καθηγητές αφού τους αποβαίνουν με 

επιπλέον ύλη  στα διαγωνίσματα και δεν του βοηθούν στην καλύτερη κατανομή του χρόνου τους 

(καλή διαμόρφωση προγράμματος του). Επίσης τους τα δηλώνουν τον ίδιο καιρό με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαβάσουν και να αποδώσουν καρπούς. 

5. Συζήτηση και Συμπεράσματα στα Βασικά ερευνητικά ερωτήματα  

Στη παρούσα εργασία διερευνούμε τα εξής βασικά ερευνητικά ερωτήματα: . 

 Αν γενικά ο υπάρχει ελεύθερος χρόνος στους μαθητές της Γ Λυκείου με βάση τις 

υποχρεώσεις τους στο σχολείο, στα φροντιστήρια και γενικά σε οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις πηγάζουν από την εφαρμογή των νέων αναλυτικών  

 Αν ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών της Γ’ λυκείου και ειδικότερα της Τρίτης δέσμης 

(δηλαδή με ενισχυμένα μαθητικά φυσική, βιολογία, χημεία ή Τεχνολογία) είναι αρκετός 

για διάβασμα, ξεκούραση ή ακόμη και για διασκέδαση. 

 Κατά ποσό τα νέα ωρολόγια προγράμματα και οι ανακατατάξεις που έγιναν στην παιδεία 

επιδρούν στην ψυχολογία των μαθητών της Γ λυκείου και αν όλο αυτό τους προκαλεί 

περισσότερο άγχος. 

Όλα τα πιο πάνω επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα συνοψίζονται στο γενικό ερευνητικό 

ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε: Πως η αλλαγή των ΝΑΠ των 

μαθημάτων αλλά και η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση έχουν επηρεάσει τον ελεύθερο 

χρόνο και την ψυχολογία των μαθητών της Γ Λυκείου των Δημοσίων Σχολείων της 

Επαρχίας Λεμεσού. 



Μέσα από συνδυασμούς μεταξύ των 7 πιο πάνω εποερωτήματων θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στα τρία βασικά ερωτήματα που διερευνούμε και να εξαγάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα στην συζήτηση που ακολουθεί. Τα πρώτα δύο ερευνητικά ερωτήματα θα βγουν 

μέσα από τους συνδυασμούς των πρώτων 4 υποερωτημάτων και το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

από τον συνδυασμό των τελευταίων 3 υποερωτημάτων που έχουμε βάλει.  

5.1. Συζήτηση στο πρώτο ερώτημα: Αν γενικά ο υπάρχει ελεύθερος χρόνος στους 

μαθητές της Γ Λυκείου με βάση τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο, στα 

φροντιστήρια και γενικά σε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πηγάζουν από την 

εφαρμογή των νέων αναλυτικών  

Οι δηλώσεις των μαθητών έρχονται να απαντήσουν στο πρώτο βασικό ερευνητικό ερώτημα , αν 

δηλαδή γενικά υπάρχει ελεύθερος χρόνος με βάση  τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο και στα 

φροντιστήρια. Καταρχήν βλέπουμε πως ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών να μην είναι 

ευχαριστημένο με τις εξόδους τους αφού από τον φόρτο τον μαθήματων που έχουν είναι 

σχεδόν αδύνατο να βγουν. Μπορεί μέσα στην εβδομάδα να βγαίνουν μόνο τα Σάββατα και αυτό 

με χίλιά ζόρια . Επιπρόσθετα βλέπουμε πως η πίεση που ασκούν τα φροντιστήρια είναι αρκετά 

μεγάλη και ιδιαίτερα σ αυτούς του πρακτικού χωρίς βέβαια να υποτιμούμε την πίεση που 

δέχονται και οι υπόλοιποι κλάδοι. Και αυτό  σημαίνει επειδή τα φροντιστήρια πρέπει να 

παραδώσουν την ύλη στους μαθητές πριν καν  την παραδώσει το σχολείο. Επιπρόσθετα οι 

μαθητές σπαταλούν αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα του για να διαβάσουν και να 

προετοιμαστούν κατάλληλα για την επόμενη σχολική μέρα με τους μαθητές του κλασσικού να 

υποστηρίζουν περισσότερο αυτή την δήλωση. Μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν πως οι 

μαθητές του κλασσικού αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε αντίθεση με τα γραφειακά-

καλλιτεχνικά που αφιερώνουν τον πιο λίγο χρόνο. Σε αυτό τον τομέα μπορούμε να διακρίνουμε 

πως το πρακτικό και οικονομικό να χρειάζονται περίπου τον ίδιο χρόνο για να διαβάσουν και να 

προετοιμαστούν για την επόμενη σχολική μέρα. Είναι ξεκάθαρο πως τα καπρίτσια αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο από τα αγόρια για να διαβάσουν και να λύσουν τις ασκήσεις του 

φροντιστήριού και για να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα στο σχολείο.  

Στην ουσία οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να 

διαχειριστούν σωστά τις υποχρεώσεις τους και βλέπουμε πως τα κορίτσια συμφωνούν 

περισσότερο με αυτήν την άποψη. Επίσης μπορούμε να συμπεράνουμε πως γενικά οι μαθητές  

περιορίζουν τις εξόδους τους γιατί δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και δεν ξεκουράζονται αρκετά και 

ούτε διασκεδάζουν.  

 



Το πιο τραγικό σε όλο το ερώτημα μας είναι ότι αν πιάσουμε να αθροίσουμε όλες τις 

υποχρεώσεις που έχουν οι μαθητές στη Τρίτη Λυκείου βγαίνει να έχουν υποχρεώσεις που να 

ξεπερνούν τις 70 ώρες κάθε βδομάδα (35 ώρες εβδομαδιαίως στο σχολείο, 10 στα 

φροντιστήρια, 5 ώρες εβδομαδιαίως στους δρόμους, 10 ώρες εβδομαδιαίως προετοιμασία για 

φροντιστήρια και 10 προετοιμασία για σχολείο) κάτι που σημαίνει πέραν των 12 ωρών ανά 

εργάσιμη μέρα (θεωρώντας ότι έχουμε 6 εργάσιμες την βδομάδα) και πέραν των δέκα ωρών 

ημερησίων χωρίς καν να ξεκουράζονται. Στην σημερινή κοινωνία ετοιμάζουμε υπεράνθρωπους 

μαθητές, μαθητές μηχανάκια που απλά τους κουρδίζουμε για να αντέξουν στην Γ Λυκείου.  

5.2. Συζήτηση στο δεύτερο ερώτημα: Αν ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών της Γ’ 

λυκείου και ειδικότερα της Τρίτης δέσμης (δηλαδή με ενισχυμένα μαθητικά 

φυσική, βιολογία, χημεία ή Τεχνολογία) είναι αρκετός για διάβασμα, ξεκούραση ή 

ακόμη και για διασκέδαση; 

Αρχικά ο χρόνος που έχουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου για διάβασμα είναι πολύ λίγος σε σχέση 

με τον χρόνο που θα έπρεπε να έχουν. Με λίγα λογία ο χρόνος που έχουν για διάβασμα δεν 

τους αρκεί. Ιδιαίτερα οι μαθητές του πρακτικού και του κλασσικού οι οποίοι χρειάζονται πολύ 

περισσότερο χρόνο για διάβασμα από όσους τους δίνεται. Επιπρόσθετα ο χρόνος που έχουν οι 

μαθητές όλων των κλάδων για ξεκούραση αλλά και για διασκέδαση είναι σχεδόν μηδαμινός. 

Αυτό είναι δικαιολογημένο αφού ο φόρτος των μαθημάτων είναι τεράστιος. Αρχικά τα 

φροντιστήρια τους επιβαρύνουν με επιπλέων μαθήματα και ασκήσεις και το σχολείο τους 

προσθέτει πολλά διαγωνίσματα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στους 

μαθητές του πρακτικού οι οποίοι έχουν λιγότερο  ελεύθερο χρόνο λόγο του ότι τα μαθήματα που 

επέλεξαν είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για διάβασμα.  

Όπως έχουμε αναφέρει και στο πρώτο ερώτημα και λόγο του μεγάλου ανταγωνισμού οι μαθητές 

του πρακτικού πηγαίνουν περισσότερα φροντιστήρια έχοντας έτσι μεγαλύτερο φορτίο 

μαθημάτων και έτσι ο χρόνος ποτέ δεν τους αρκεί για να διαβάζουν και να είναι σωστά 

προετοιμασμένοι στο σχολείο για τα μαθήματα, αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα πιθανές 

αποτυχίες στα διαγωνίσματα και αυξημένο άγχος και στρες γενικά στη Γ Λυκείου 

 

 



5.3. Συζήτηση στο τρίτο ερώτημα: Κατά ποσό τα νέα ωρολόγια προγράμματα και οι 

ανακατατάξεις που έγιναν στην παιδεία επιδρούν στην ψυχολογία των μαθητών της Γ 

λυκείου και αν όλο αυτό τους προκαλεί περισσότερο άγχος. 

Τα νέα ωρολόγια προγράμματα έχουν πλέον αλλάξει, έγιναν νέες ανακατέψεις στην παιδιά. 

Πως όλες αυτές λοιπόν οι αλλαγές επηρεάζουν  την ψυχολογία των μαθητών; 

Μέσα από τις δηλώσεις τους φαίνεται πως  πιέζονται αρκετά και αυτό τους επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό στην επίδοση τους στο σχολείο. Νιώθουν να πιέζονται αρκετά από τα φροντιστήρια αφού 

τους βάζουν επιπλέον ασκήσεις και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν για αυτά. 

Επιπρόσθετα οι καθηγητές επιβαρύνουν τους μαθητές με ακόμη περισσότερα μαθήματα και 

διαγωνίσματα με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να αποδώσουν σωστά. Μεγάλο ποσοστό των 

μαθητών φαίνεται να είναι αγχωμένο για τις εξετάσεις και για τα αποτελέσματα. Μεγάλο 

ποσοστό φαίνεται να μην έχει αρκετό χρόνο για χαρακώσει και ξεκούραση λόγο των φόρτο των 

μαθημάτων και αυτό δικαιολογημένα αφού  οι μαθητές όλων των κλάδων επιβαρύνονται με 

μαθήματα και διαγωνίσματα καθημερινά και ιδιαίτερα οι μαθητές πρακτικού. Έτσι είναι επόμενο 

λοιπόν να έχουν περισσότερο άγχος και να τους απασχολεί ιδιαίτερα το αποτέλεσμα των 

εξετάσεων αφού στην ουσία από εκεί κρίνεται το μέλλον τους. Όλοι οι μαθητές στο πίσω μέρους 

του μυαλού τους έχουν το ενδεχόμενο να μην περάσουν τις εξετάσεις ή και ακόμη να περάσουν 

κάτι άλλο από αυτό που ονειρεύονται. Είναι επόμενο λοιπόν οι μαθητές να έχουν άγχος και να 

επηρεάζεται η επίδοση τους στο σχολείο και αυτό είναι πιο έντονο στους μαθητές του πρακτικού 

κλάδου και δικαιολογημένα αφού έχουν περισσότερα φροντιστήρια άρα περισσότερο διάβασμα 

και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να λύσουν τις ασκήσεις. Επόμενος, είναι λογικό οι 

μαθητές του πρακτικού να έχουν περισσότερο άγχος και να νιώθουν περισσότερη πίεση και 

μεγαλύτερο στρες. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα μας το άγχος και το στρες 

φαίνεται να είναι καθημερινό πλέον στο πρόγραμμα των μαθητών της Γ Λυκείου και μαζί με την 

έλλειψη χρόνου λόγου του πολύ αυξημένου προγράμματος τους στη γ λυκείου καταλαβαίνουμε 

ότι αρκετοί μαθητές δεν υπάρχει περίπτωση να αντέχουν μέχρι το τέλος της χρονιάς και στα 

μέσα της σχολικής χρονιάς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να τα παρατούν στη μέση και στο 

τέλος ποτέ να μην προλαβαίνουν να κάνουν οτιδήποτε από όλα όσα έχουν να κάνουν.   

 

 

 



6. 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:  

(α) Πίνακας Σ1: Συγκρίσεις των απαντήσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών  

(β) Πίνακας Σ2: Συγκρίσεις των απαντήσεων μεταξύ μαθητών που δηλώνουν Άριστοι στην 

επίδοση και μαθητών που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση.  

(γ) Πίνακας Σ3: Συγκρίσεις ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού των μαθητών, οι 

απόψεις των μαθητών  της ομάδας προσανατολισμού 2 (θετικών επιστημών) και των 

υπόλοιπων μαθητών. 

(δ) Πίνακας Σ4: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που θέλουν να σπουδάσουν σε 

ανταγωνιστικές σπουδές (Ιατρικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα, πολυτεχνικές σχολές και 

νομική ή φιλοσοφικές σχολές) και σε μη ανταγωνιστικές σπουδές (όλα τα υπόλοιπα).   

(ε) Πίνακας Σ5:  Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άνετοι 

οικονομικά και των υπολοίπων.   

Στην συνέχεια κάνουμε συζήτηση και βλέπουμε τις συγκρίσεις για τον κάθε πίνακα και με τις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες.  

6.1. 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 2, τα αγόρια με 

βάση τις δηλώσεις τους έχουν περισσότερο χρόνο για εξόδους, για τον εαυτό τους και γενικά 

ελεύθερο χρόνο για να κάνουν ότι θέλουν οι ίδιοι.  

Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι τα αγόρια πηγαίνουν λιγότερα φροντιστήρια σε σχέση 

με  τα κορίτσια με αποτέλεσμα δικαιολογημένα να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για 

ξεκούραση , διασκέδαση και ελεύθερο χρόνο με τους φίλους/ες τους. Επίσης χρειάζονται 

λιγότερο χρόνο για να λύσουν τις ασκήσεις του φροντιστηρίου αφού δεν πηγαίνουν τόσα πολλά 



φροντιστήρια και δεν σπαταλούν τόσο χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να πάνε σ ‘αυτά. 

Επιπρόσθετα είναι πασιφανές πως τα κορίτσια σπαταλούν περισσότερες ώρες διαβάσματος και 

προετοιμασίας για την επόμενη σχολική μέρα. Έτσι μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών δηλώνει 

πως δεν είναι ικανοποιημένο με τον σχεδόν μηδαμινό χρόνο που έχουν για ξεκούραση. 

Βλέπουμε πως τα κορίτσια τείνουν να βγαίνουν μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια και  

δηλώνουν πως δεν έχουν αρκετό χρόνο για διασκέδαση λόγο των πολλών μαθημάτων που 

έχουν. Αυτό επιβεβαιώνει όλα τα πάρα πάνω.  

Βλέπουμε πως ένα μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών να αγωνιούν για το μέλλον τους και για τις 

εξετάσεις τους. Σε αντίθεση με τα αγόρια τα οποία δεν τους επηρεάζει το άγχος σε μεγάλο 

βαθμό και έτσι δεν επηρεάζεται ούτε και η επίδοση τους .Τα κορίτσια μέσα από τις  δηλώσεις 

τους φαίνεται να αγχώνονται περισσότερο από τα αγόρια για τις σπουδές τους και για το αν θα 

περάσουν στα πλαίσια πρόσβασης που επέλεξαν . Αν δηλαδή καταφέρουν να περάσουν το 

επάγγελμα που αυτά  θέλουν να  κάνουν στο πανεπιστήμιο που θέλουν . Τέλος καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα πως η Γ’ λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια και πλέον 

μπορούμε να επισημάνουμε πως τα κορίτσια έχουν περισσότερο άγχος σε σύγκριση με τα 

αγόρια, για το μέλλον τους και για το αν θα τα πάνε καλά στις τελικές εξετάσεις . Αυτό είναι 

δικαιολογημένο αφού τα κορίτσια λόγο του ότι έχουν περισσότερα φροντιστήρια χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να ασχοληθούν μ’ αυτά (είτε να λύσουν ασκήσεις είτε να διαβάζουν τη 

θεωρεία) και έτσι έχουν λιγότερο χρόνο για να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν και να 

χαλαρώσουν με τους φίλους/ες τους. 

 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι τα αγόρια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις εξόδους 

τους αλλά και σαν προσωπικό τους χρόνο για χαλάρωμα και ξεκούραση από τα κορίτσια και ότι 

επιπλέον τα κορίτσια εμφανίζονται περισσότερο αγχωμένα από τα αγόρια σε σχέση με την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση και το μέλλον τους.  

 

 

 

 

 

 



6.2. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι στην 

επίδοση με τους μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση 

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 που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση με τους 

μαθητές που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση 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 επίδοση τους.  

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα Σ2 που βρίσκεται στο παράρτημα 2 οι μαθητές 

που δηλώνουν άριστοι στην επίδοση φαίνεται να αφιερώνουν περισσότερο από τους μαθητές 

της που δηλώνουν μέτριοι στην επίδοση στις εξόδους τους σε σχέση με αυτούς που έχουν καλή 

επίδοση. Στη συνέχεια βλέπουμε τους μαθητές με άριστη επίδοση καθημερινά να έχουν σχετικά 

πολύ λιγότερο χρόνο για ξεκούραση, ελεύθερο χρόνο και διασκέδαση από τους μαθητές οι 

οποίοι έχουν καλή επίδοση. Τεράστια όμως είναι η διαφορά ελεύθερου χρόνου πέραν των 

εξόδων, ύπνου και για τον εαυτό τους αφού ενώ οι μαθητές με την καλή επίδοση έχουν αρκετό 

χρόνο ανά εβδομάδα, βλέπουμε τους μαθητές με άριστη επίδοση να μην έχουν σχεδόν 

καθόλου. Αυτό επιβεβαιώνεται αφού ρωτήσαμε και αντίθετες ερωτήσεις . π.χ. Έχω ελεύθερο 

χρόνο για ξεκούραση’ και ‘Δεν έχω σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση’. Και 

πράγματι οι απαντήσεις συμπίπτουν. Επίσης μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών μπορούμε 

να δούμε ξεκάθαρα πως οι μαθητές με άριστη επίδοση πηγαίνουν περισσότερα φροντιστήρια γι’ 

αυτό και σπαταλούν περισσότερες ώρες σε αυτά και σπαταλούν περισσότερο χρόνο για να 

διαβάσουν τις ασκήσεις που τους επιβαρύνουν τα φροντιστήρια σε σχέση με τους μαθητές με 

καλή επίδοση όπου πηγαίνουν λιγότερα φροντιστήρια και επομένως δικαιολογημένα τρώνε 

λιγότερο χρόνο για αυτά. Επιπρόσθετα προσθέσαμε δύο ερωτήσεις σχετικά με το αν οι 

καθηγητές προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 

και τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς σχεδόν τα ίδια δηλαδή οι μαθητές με άριστη επίδοση 

πιστεύουν ότι ισχύει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν ότι ισχύει οι μαθητές με καλή επίδοση 

πράγμα το οποίο δείχνει πως τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και ακριβείς. 

Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε πως οι μαθητές με αρίστη επίδοση αφιερώνουν πολύ 

λίγες ώρες για τον εαυτό τους για ξεκούραση η ακόμη και με τους φίλους τους σε σχέση με 

αυτούς οπού η επίδοση τους είναι απλά καλή αφού έχουν θέσει πολύ ψηλότερους στόχους και 

έτσι θέλουν να τους επιτύχουν. Επιπρόσθετα οι άριστοι μαθητές πηγαίνουν περισσότερα 

φροντιστήρια και τρώνε και περισσότερες ώρες να λύσουν τις ασκήσεις των φροντιστηρίων αυτό 



μπορεί να είναι επειδή πάνε περισσότερα φροντιστήρια η ακόμη διότι τα κάνουν πιο 

συγκεντρωμένοι.  

6.3. Σύγκριση ανάλογα με την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού των 

μαθητών/τριών, οι απόψεις των μαθητών/τριών της Ομάδας Μαθημάτων 

Προσανατολισμού 2 (Θετικών Επιστημών) και των υπόλοιπων μαθητών. 

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 ομάδας προσανατολισμού 2 με τους 

υπόλοιπους μαθητές 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 

Ομάδα προσανατολισμού τους.  

Σύμφωνα με τον πίνακα Σ3 που βρίσκεται στο Παράρτημα 2 οι μαθητές/τριες της ΟΜΠ2 σε 

σχέση με τους άλλους μαθητές φαίνεται ότι αφιερώνουν τις λιγότερες ώρες για τις εξόδους τους 

συγκριτικά με τους υπολοίπους κλάδους. Δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με τον χρόνο 

για τις εξόδους και για ξεκούραση με το πρακτικό να συμφωνεί περισσότερο με αυτές τις 

απόψεις. Στην συνέχεια φαίνεται πως το πρακτικό πηγαίνει περισσότερα φροντιστήρια και για 

αυτό  σπαταλούν πολλές ώρες σε αυτά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν 

και να κάνουν τις ασκήσεις για το σπίτι. Σε αντίθεση με τους άλλους κλάδου που χιάζονται πιο 

λίγο χρόνο για να διαβάσουν και να κάνουν τα μαθήματα του φροντιστήριού αφού πηγαίνουν 

λιγότερα φροντιστήρια φαίνεται πως οι μαθητές του πρακτικού κλάδου επηρεάζονται πολύ από 

το άγχος αφού με τόσα πολλά φροντιστήρια δεν έχουν χρόνο για να ξεκουραστούν και αν 

διαβάσουν. Επιπρόσθετα, δηλώνουν πως το άγχος που έχουν επηρεάζει την απόδοση τους 

τους στο σχολείο. Επίσης φαίνεται να ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό για τις εξετάσεις τους και για 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων αφού αγχώνονται για το ενδεχόμενο  να ,μην περάσουν αυτό 

που θέλουν και στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους. Σε αντίθεση με τους υπολοίπους κλάδους  

που το άγχος δεν είναι τόσο εμφανέστατο.  

Συμπερασματικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι μαθητές τις Γ λυκείου τις ομάδας 

προσανατολισμού των θετικών επιστημών (πρακτικός κλάδος) νιώθουν πιο πιεσμένοι και αυτό 

φαίνεται αφού αφιερώνουν τις πιο λίγες ώρες για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να 

βγουν με τους φίλους τους. Αυτό φυσικά δικαιολογημένα αφού πηγαίνουν περισσότερα 

φροντιστήρια και έτσι χρειάζονται περισσότερο διάβασμα και περισσότεροι χρόνο για να λύσουν 

τις ασκήσεις των φροντιστηρίων, αλλά και περισσότερο χρόνο για προετοιμασία για το σχολείο 



μιας και τα μαθήματα του πρακτικού κλάδου των θετικών επιστημών είναι πιο απαιτητικά και 

απαιτούν περισσότερη προετοιμασία από τους μαθητές.  

6.4. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που θέλουν να σπουδάσουν σε 

ανταγωνιστικές σπουδές (Ιατρικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα, πολυτεχνικές 

σχολές και νομική ή φιλοσοφικές σχολές) και σε μη ανταγωνιστικές σπουδές (όλα 

τα υπόλοιπα) 

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 που θέλουν να σπουδάσουν σε 

ανταγωνιστικές σπουδές (Ιατρικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα, πολυτεχνικές σχολές και νομική 

ή φιλοσοφικές σχολές) σε σχέση με τους μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν σε μη μη 

ανταγωνιστικές σπουδές (όλα τα υπόλοιπα), 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 τον κλάδο σπουδών τους.  

Σύμφωνα με τον πίνακα Σ4 που βρίσκεται στο Παράρτημα 2 οι μαθητές/τριες που θέλουν να 

σπουδάσουν σε ανταγωνιστικές σπουδές (Ιατρικά ή παραϊατρικά επαγγέλματα, πολυτεχνικές 

σχολές και νομική ή φιλοσοφικές σχολές) σε σχέση με τους μαθητές που θέλουν να 

σπουδάσουν σε μη μη ανταγωνιστικές σπουδές (όλα τα υπόλοιπα) αφιερώνουν πολύ 

περισσότερο χρόνο να διαβάσουν τα μαθήματα του φροντιστηρίου και για να λύσουν τις 

ασκήσεις που τους βάζουν για το σπίτι. Σαφέστατα αυτοί πηγαίνουν και περισσότερα 

φροντιστήρια. Σε αντίθεση με τις μη ανταγωνιστικές σπουδές που οι μαθητές δεν πηγαίνουν 

τόσο φροντιστήρια  αρά δεν χρειάζονται τόσο χρόνο για να διαβάσουν και να λύσουν τις 

ασκήσεις που τους βάζουν στο φροντιστήριο  όσο χρειάζονται οι μαθητές με ανταγωνιστικές 

σπουδές. Έτσι οι μαθητές της Γ λυκείου που επέλεξαν να σπουδάσουν σε κάποιες Σχολές 

ανταγωνιστικές περιορίζονται στον χρόνο που αφιερώνουν για τις εξόδους τους αφού 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν και έχοντας καθημερινά τόσα φροντιστήρια η 

ώρα που έχουν για ξεκούραση , χαλάρωση και για διασκέδαση με τους φίλους τους μειώνεται 

αρκετά. Οι μαθητές όμως που δεν επέλεξαν ανταγωνιστικές σπουδές φαίνεται να έχουν 

περισσότερο χρόνο  για ξεκούραση, χαλάρωση και διασκέδαση αφού εν χρειάζεται να 

αφιερώσουν τόσο χρόνο για να διαβάσουν και να λύσουν τις ασκήσεις του φροντιστηρίου. 

Επιπρόσθετα, βλέπουμε ότι οι ώρες που χρειάζονται οι μαθητές με ανταγωνιστικές σπουδές για 

να διαβάσουν και να προετοιμαστούν σωστά είναι περισσότερες από αυτούς που οι σπουδές 



τους δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές και αυτό δικαιολογημένα αφού τα πλαίσια πρόσβασης στα 

πανεπιστήμια στις συγκεκριμένες θέσης είναι πολύ ψηλά. Επίσης οι ανταγωνιστικές σπουδές 

φαίνεται να έχουν ένα επιπρόσθετο άγχος για τις εξετάσεις και για το αν θα καταθέτουν οι 

μαθητές να σπουδάσουν αυτό που θέλουν.  

 

Συμπερασματικά οι μαθητές που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν κάτι που έχει μεγάλο 

ανταγωνισμό  τους ασκείται μεγαλύτερη πίεση αφού τα συγκεκριμένα επαγγέλματα χρειάζονται 

μεγαλύτερή βαθμολογία έτσι ο χρόνος που χρειάζονται για να διαβάσουν και να λύσουν τις 

ασκήσεις του φροντιστηρίου και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα είναι μεγαλύτερος σε 

σχέση με τους μαθητές που διάλεξαν σπουδή με λιγότερο ανταγωνισμό. Επίσης όλος αυτός ο 

ανταγωνισμός δημιουργεί στους μαθητές  τεράστιο άγχος για τις εξετάσεις και αβεβαιότητα για το 

μέλλον τους. Αυτό μειώνει όλο και περισσότερο τις ώρες που έχουν για χαλαρώσουν και να 

ξεκουραστούν. 

6.5. Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άνετοι οικονομικά 

και των υπολοίπων 

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 που δηλώνουν άνετοι οικονομικά και των 

υπολοίπων, 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 

οικονομική τους κατάσταση.  

Παρατηρώντας κανείς τον πίνακα Σ5 στο Παράρτημα 2 μπορεί να διαπιστώσει ότι οι  μαθητές οι 

οποίοι έχουν καλή οικονομική κατάσταση χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν και 

να κάνουν τα μαθήματα του φροντιστηρίου τους από τους μαθητές ,τους οποίους δεν έχουν 

τόσο καλή οικονομική κατάσταση  αφού αυτοί χρειάζονται λιγότερο χρόνο . Επίσης βλέπουμε 

και τους μαθητές με καλή οικονομική κατάσταση αλλά και αυτούς που δεν είναι τόσο καλή οι 

οικονομική τους κατάσταση να  είναι πολύ αγχωμένοι για τις εξετάσεις τους, όμως βλέπουμε 

τους μαθητές με όχι τόσο καλή οικονομική κατάσταση να αγχώνονται λίγο περισσότερο.  

Τέλος μπορούμε να καταλήξουμε με τις πιο πάνω δηλώσεις στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που 

έχουν καλή οικονομική κατάσταση χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κάνουν τις ασκήσεις 

των φροντιστηρίων αφού έχουν την οικονομική άνεση να πηγαίνουν σε περισσότερα 

φροντιστήρια από τους υπολοίπους μαθητές (ίσως επειδή πηγαίνουν και περισσότερα 



φροντιστήρια λόγω και της οικονομικής τους άνεσης). Επιπρόσθετα βλέπουμε πως οι μαθητές 

που έχουν καλή οικονομική κατάσταση να είναι λιγότερο αγχωμένοι για τις εξετάσεις τους αφού 

έχουν αρκετά χρήματα έτσι ώστε αν αποτύχουν να πάνε να σπουδάσουν σε άλλη χωρά . Τους 

δίνεται δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους μαθητές σε μαθητές δύο 

ταχυτήτων ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση.  

7. Γενικά Συμπεράσματα  

Τελειώνοντας την ερευνητική δουλειά και τις συζητήσεις που έγιναν καταλήξαμε σε αρκετά 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα 

αποτελέσματα μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε γενικότερα συμπεράσματα με την 

λήξη της έρευνας μας. Μέσα από αυτήν την έρευνα φάνηκε πως οι μαθητές της Γ Λυκείου 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο που έχουν για χαλάρωση , 

ξεκούραση ακόμη και για διασκέδαση. Συμπεράναμε πως νιώθουν αρκετή πίεση τόσο από τους 

ίδιους κι τα φροντιστήρια αλλά και από τους καθηγητές τους. Οι μαθητές σπαταλούν αρκετό 

χρόνο στα φροντιστήρια αφού οι περισσότεροι μαθητές πηγαίνουν περίπου 4 φροντιστήρια. Τα 

φροντιστήρια τους επιβαρύνουν με ασκήσεις και επιπλέον διάβασμα με αποτέλεσμα ο χρόνος 

τους να περιορίζεται ακόμη περισσότερο. Οι πλείστοι μαθητές δηλώνουν πως οι καθηγητές δεν 

αναγνωρίζουν αυτή την κατάσταση και αντί να τους βοηθούν να διαμορφώσουν καλύτερα το 

πρόγραμμα τους, αυτοί τους επιβαρύνουν με περισσότερα μαθήματα και διαγωνίσματα.  

Βλέπουμε  πως οι μαθητές αγχώνονται και αγωνιούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 

έχουν την εντύπωση πως δεν θα περάσουν αυτό που θέλουν. Οι μαθητές όμως που βιώνουν 

περισσότερο τα πιο πάνω συμπτώματα είναι οι μαθητές του πρακτικού κλάδου. Αυτό 

δικαιολογημένα αφού χρειάζεται να πηγαίνουν περισσότερα φροντιστήρια έτσι χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να διαβάσουν και να λύσουν τις ασκήσεις του φροντιστηρίου . Έτσι  

σπαταλούν πολύ περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους μαθητές και ο χρόνος τους 

περιορίζεται ακόμη περισσότερο έτσι τους δημιουργείται ένα επιπρόσθετο άγχος και νιώθουν 

περισσότερη πίεση. Επιπρόσθετα Μέσα από αυτήν την έρευνα φάνηκε πως τα κορίτσια, οι 

μαθητές που έχουν άριστη επίδοση και οι μαθητές που έχουν επιλέξει επάγγελμα με 

ανταγωνισμό εμφανίζουν πιο συχνά τα πιο πάνω φαινόμενα. 

Μέσα από την έρευνα μας βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα τα οποία δεν περιμέναμε . 

Αρχικά συμπεράναμε πως η Γ’ λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια και πως 

τα κορίτσια έχουν περισσότερο άγχος σε σύγκριση με τα αγόρια. Οι μαθητές με αρίστη επίδοση 

αφιερώνουν πολύ λίγες ώρες για τον εαυτό τους για ξεκούραση η ακόμη και με τους φίλους τους 

σε σχέση με αυτούς οπού η επίδοση τους είναι απλά καλή αφού έχουν θέσει πολύ ψηλότερους 



στόχους και έτσι θέλουν να τους πέτυχουν. Επίσης καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι 

μαθητές τις Γ λυκείου που έχουν επιλέξει τον πρακτικό κλάδο νιώθουν πιο πιεσμένοι και αυτό 

φαίνεται αφού αφιερώνουν τις πιο λίγες ώρες για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να 

βγουν με τους φίλους τους . Επιπρόσθετα  οι μαθητές που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν κάτι 

που έχει μεγάλο ανταγωνισμό  τους ασκείται μεγαλύτερη πίεση αφού τα συγκεκριμένα 

επαγγέλματα χρειάζονται μεγαλύτερή βαθμολογία έτσι ο χρόνος που χρειάζονται για να 

διαβάσουν και να λύσουν τις ασκήσεις του φροντιστηρίου και να προετοιμαστούν για την 

επόμενη μέρα είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τους μαθητές που διάλεξαν σπουδή με λιγότερο 

ανταγωνισμό. Πολύ ενδιαφέρων είναι το αποτέλεσμα στο ότι οι μαθητές που έχουν καλή 

οικονομική κατάσταση να είναι λιγότερο αγχωμένοι για τις εξετάσεις τους αφού έχουν αρκετά 

χρήματα έτσι ώστε αν αποτύχουν να πάνε να σπουδάσουν σε άλλη χωρά . Τους δίνεται δηλαδή 

μια δεύτερη ευκαιρία. 

Στην ουσία καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές της Γ λυκείου είναι γεννημένοι για 

να προγραμματιστούν στην Γ Λυκείου να γίνουν μηχανάκια και αν θέλουν να αντέξουν την 

χρονιά με τον χρόνο και το άγχος που χρειάζεται σε καθημερινή βάση θα πρέπει να 

προγραμματιστεί με χρόνο που να αντέχει 24 ώρες το 24ώρο και να μην αποσπάται ή να έχει 

άποψη.  

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 μάθαμε και πιο αναλυτικά τι μαθήματα διδάσκονται σε 

κάθε κλάδο ξεχωριστά και την δυσκολία του κάθε μαθήματος . Με βάση της εμπειρίας που 

αποκτήσαμε βρισκόμαστε σε μια καλύτερη θέση για να μπορούμε να κρίνουμε τα νέα αναλυτικά 

προγράμματα και τις ανακατατάξεις που έγιναν στην παιδεία. 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 πάμε σε αρκετά σχολεία 

της επαρχίας Λεμεσού και σε όλους τους κλάδους για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα μας. 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 η ακόμη να προτείνουμε κάτι σχετικά με τα νέα ορολογία προγράμματα και τις 

ανακατατάξεις που έχουν γίνει στον χώρο της Παιδείας. Συγκεκριμένα σαν προτάσεις προς τον 

νέο Υπουργό Παιδείας είναι οι πιο κάτω προτάσεις που θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα αν 

θέλουμε στο τέλος να έχουμε χαρούμενος και Υγιείς μαθητές και να μπορέσουμε να έχουμε ένα 

δίκαιο σύστημα αξιολόγησης για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:  

(α) Καταρχήν θα έπρεπε η διδακτέα ύλη να μειωθεί αρκετά έτσι ώστε οι μαθητές να 

προλαβαίνουν να διαβάζουν κι να μαθαίνουν ευσταθώς και καλύτερα το κάθε κεφαλαίο. 

(β)  Επιπρόσθετα θα έπρεπε να τους δινόταν περισσότερος χρόνος μέχρι τις Παγκυπριες 

έτσι ώστε να κάνουν καλύτερη προετοιμασία και να κατανοούν  το τι μαθαίνουν και όχι να τα 

μαθαίνουν παπαγαλία.  

(γ) Επίσης οι καθηγητές θα πρέπει να δείχνουν περισσότερο κατανοήσει και να μην 

επιβαρύνουν καθημερινά τους μαθητές με διαγωνίσματα.  

 

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: 

(α) Όλους τους μαθητές που μας έδωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο που στην τελική δεν ήταν και λίγοι αφού στο δείγμα μας και στην έρευνα μας 

συμμετείχαν περισσότεροι από 300 μαθητές της Γ Λυκείου από διάφορα σχολεία της Λεμεσού.  



(β) Επίσης τους καθηγητές των μαθημάτων που είχαν μάθημα την συγκεκριμένη περίοδο για 

τον χρόνο που μας έδωσαν για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους μαθητές της Γ λυκείου τον 

σκοπό της έρευνας μας αλλά και να συμπληρώσουν τα ετρωτηματολόγια.  

(γ) Επίσης σημαντικό είναι να ευχαριστήσουμε τους Διευθυντές/ τρίες των σχολείων: Λανίτειο 

Λύκειο, Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λύκειο Πολεμιδιών, Λύκειο Λινόπετρας και 

Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, που μας επέτρεψαν να μοιράσουμε τα 

ερωτηματολόγια και να μπούμε στις τάξεις των σχολείων τους. Επίσης θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε την διεύθυνση του σχολείου μας που μας παρότρυνε να κάνουμε αυτή τη 

έρευνα. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δύο καθηγητές που μας βοηθήσαν και μας 

καθοδήγησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διεξαγόταν η έρευνα. ευχαριστούμε λοιπόν 

τον κύριο Νικόλα Νικολάου και τον κύριο Χριστό Τζάμπο 
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Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο 

 

Ερωτηματολόγιο  
Θέμα: 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. 

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

διεξάγεται από μια ομάδα μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσού. 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. 

 

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 
 

Μαθησιακή 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  
 

Τι θέλετε να σπουδάσετε; …………………………………………………………… 
Οικονομική κατάσταση της Οικογένειας:  

1. Αρκετά καλή,   2. Καλή,    3. Μέτρια,   4. Ικανοποιητική,   5. Μη ικανοποιητική   
 

Ομάδα Προσανατολισμού:  
Α. ΟΜΠ 1,2 (κλασσικό) ,                                     Β. ΟΜΠ 3 (πρακτικό),  
Γ. ΟΜΠ 4 (οικονομικό),                                       Δ. ΟΜΠ 5, 6 (γραφειακά, καλλιτεχνικά)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μέρος Β1: Αριθμητικές ερωτήσεις σε σχέση με τον ελεύθερο τους χρόνο. Να απαντήσετε αριθμητικά 

σε όλες τις ερωτήσεις. Χρησιμοποιήστε για τις απαντήσεις σας περίπου τον μέσο όρο των ωρών που 

διαθέτετε συνήθως  
 

Α/Α Ερωτήσεις Απάντηση 

Β1 Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους σου;    

Β2 
Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον εαυτό σου 

(πέραν από τις ώρες της εξόδους σου); 
 

Β3 

Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα (πέραν 

από τον ύπνο και τον χρόνο για τις εξόδους σου και για τον 

εαυτό σου); 

 

Β4 Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο);  

Β5 Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα;   

Β6 Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα φροντιστήρια;   

Β7 
Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο αυτοκίνητο 

για τα φροντιστήρια; 
 

Β8 Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα φροντιστήρια;  

Β9 
Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα του 

φροντιστηρίου; 
 

Β10 
Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για διάβασμα και 

προετοιμασία για την επόμενη μέρα του σχολείου; 
 

Β11 Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της ‘ασκήσεις για σπίτι;   

Β12 Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα διαγωνίσματα;  

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος Γ: Απόψεις των μαθητών σε σχέση με τον ελεύθερο τους χρόνο και το άγχος της Γ Λυκείου. 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 
Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρίσκω χρόνο για να βγω για καφέ με 

τους φίλους μου. 
1   2   3    4   5 

Γ2 Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση 1   2   3    4   5 

Γ3 Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου 1   2   3    4   5 

Γ4 Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση 1   2   3    4   5 

Γ5 Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. 
 

1   2   3    4   5 

Γ6 Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση 1   2   3    4   5 

Γ7 Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο 1   2   3    4   5 

Γ8 
Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο καιρό και αυτό από μόνο 

του είναι μεγάλη πίεση 
1   2   3    4   5 

Γ9 
Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν όσο μπορούν 

να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 
1   2   3    4   5 

Γ10 Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. 1   2   3    4   5 

Γ11 
Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν όσο μπορούν 

να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 
1   2   3    4   5 

Γ12 Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση 1   2   3    4   5 

Γ13 Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι κάπου θα πετύχω 1   2   3    4   5 

Γ14 Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου 1   2   3    4   5 

Γ15 
Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των μαθητών και οι καθηγητές για 

να μπορέσουν να είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές 
1   2   3    4   5 

Γ16 
Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω και να σπουδάσω αυτό που θέλω στο 

πανεπιστήμιο την επιλογής μου 
1   2   3    4   5 

Γ17 Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου 1   2   3    4   5 

Γ18 
Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο πρόγραμμα έτσι ώστε να κάνω 

καλύτερο καταμερισμό χρόνου . 
1   2   3    4   5 

Γ19 Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων 1   2   3    4   5 

Γ20 Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που θέλω 1   2   3    4   5 

 Γ21 Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω με τα μαθήματα μου. 1   2   3    4   5 

Γ22 Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση 1   2   3    4   5 

Γ23 Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων 1   2   3    4   5 

Γ24 Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο την επιλογής μου 1   2   3    4   5 



Α/Α Δηλώσεις Απάντηση 

Γ25 
Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου προσθέτουν περισσότερη ύλη για 

διάβασμα 
1   2   3    4   5 

Γ26 
Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι είναι εύκολο να 

περάσω κάπου 
1   2   3    4   5 

Γ27 
Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου προκαλεί η αβεβαιότητα του 

μέλλοντος 
1   2   3    4   5 

Γ28 
Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω στα διαγωνίσματα λόγω του 

άγχους που με διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου 
1   2   3    4   5 

Γ29 
Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις Παγκύπριες οι καθηγητές μας 

ασκούν μεγάλη πίεση για διάβασμα 
1   2   3    4   5 

Γ30 Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια 1   2   3    4   5 

Γ31 Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους φίλους μου 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: Πίνακες Συγκριτικής Αξιολόγησης  
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. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους σου Αγόρι 139 9,1079 8,57147 

Κορίτσι 175 6,4657 6,99396 

Β2. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον εαυτό σου (πέραν από τις ώρες 
της εξόδους σου); 

Αγόρι 135 10,689 14,8491 

Κορίτσι 175 6,500 8,1224 

Β3. Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα (πέραν από τον ύπνο και 
τον χρόνο για τις εξόδους σου και για τον εαυτό σου); 

Αγόρι 136 10,570 15,2033 

Κορίτσι 171 5,909 8,3797 

Β4. Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο); Αγόρι 142 6,880 1,9148 

Κορίτσι 178 6,722 3,1232 

Β5. Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα; Αγόρι 142 3,606 1,9541 

Κορίτσι 178 4,334 2,3595 

Β6. Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα φροντιστήρια; Αγόρι 142 9,507 5,2683 

Κορίτσι 177 11,473 5,8756 

Β7. Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο αυτοκίνητο για τα φροντιστήρια; Αγόρι 141 2,591 3,4228 

Κορίτσι 170 3,774 4,9332 

Β8. Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα φροντιστήρια; Αγόρι 141 2,833 2,9305 

Κορίτσι 171 3,634 3,2089 

Β9. Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα του φροντιστηρίου; Αγόρι 143 2,457 2,2726 

Κορίτσι 171 2,915 2,2392 

Β10. Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για διάβασμα και προετοιμασία για την 
επόμενη μέρα του σχολείου 

Αγόρι 142 3,146 5,0680 

Κορίτσι 173 4,455 5,3032 

Β11. Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της ‘ασκήσεις για σπίτι; Αγόρι 143 1,941 2,1333 

Κορίτσι 174 1,994 1,6471 

Β12. Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα διαγωνίσματα; Αγόρι 139 3,612 3,5524 

Κορίτσι 168 4,217 3,2296 

Γ1. Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρίσκω χρόνο για να βγω για καφέ με τους 
φίλους μου. 

Αγόρι 142 3,25 1,188 

Κορίτσι 179 3,40 1,178 

Γ2. Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση Αγόρι 143 2,62 1,249 

Κορίτσι 180 2,16 1,176 

Γ3. Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου Αγόρι 142 4,14 ,855 

Κορίτσι 180 4,38 1,004 

Γ4. Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση Αγόρι 143 3,78 1,037 

Κορίτσι 179 3,66 1,081 

Γ5. Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Αγόρι 143 2,22 1,176 

Κορίτσι 179 1,73 1,085 

Γ6. Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση Αγόρι 143 3,07 1,271 

Κορίτσι 179 3,47 1,304 

Γ7. Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο Αγόρι 142 3,30 1,213 

Κορίτσι 178 3,77 1,163 

Γ8. Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο καιρό και αυτό από μόνο του 
είναι μεγάλη πίεση 

Αγόρι 143 4,24 1,081 

Κορίτσι 180 4,32 ,967 

Γ9. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν όσο μπορούν να μας 
απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 

Αγόρι 143 3,02 1,160 

Κορίτσι 179 3,07 1,149 

Γ10. Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. Αγόρι 142 2,98 1,329 

Κορίτσι 178 3,30 1,380 

Γ11. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν όσο μπορούν να 
μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 

Αγόρι 139 3,01 1,158 

Κορίτσι 177 2,92 1,160 

Γ12. Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση Αγόρι 143 2,74 1,143 

Κορίτσι 178 2,19 1,149 

Γ13. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι κάπου θα πετύχω Αγόρι 141 2,01 1,086 

Κορίτσι 177 1,89 1,147 

Γ14. Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου Αγόρι 142 3,78 1,118 

Κορίτσι 177 4,24 ,979 

Γ15. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των μαθητών και οι καθηγητές για να 
μπορέσουν να είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές 

Αγόρι 143 3,55 ,991 

Κορίτσι 179 3,53 1,040 

Γ16. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω και να σπουδάσω αυτό που θέλω στο 
πανεπιστήμιο την επιλογής μου 

Αγόρι 141 3,76 1,133 

Κορίτσι 179 4,08 1,131 

Γ17. Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου Αγόρι 142 3,86 1,076 



Κορίτσι 179 4,04 1,160 

Γ18. Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο πρόγραμμα έτσι ώστε να κάνω 
καλύτερο καταμερισμό χρόνου 

Αγόρι 143 2,15 1,041 

Κορίτσι 180 2,28 1,120 

Γ19. Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων Αγόρι 143 3,18 1,260 

Κορίτσι 180 3,69 1,094 

Γ20. Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που θέλω Αγόρι 142 3,15 1,216 

Κορίτσι 178 3,55 1,217 

Γ21. Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω με τα μαθήματα μου. Αγόρι 143 2,50 1,305 

Κορίτσι 176 2,93 1,226 

Γ22. Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση Αγόρι 140 2,70 1,167 

Κορίτσι 178 2,30 1,149 

Γ23. Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων Αγόρι 141 3,86 1,018 

Κορίτσι 176 4,14 ,976 

Γ24. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο την επιλογής μου Αγόρι 140 3,58 1,119 

Κορίτσι 176 4,06 1,040 

Γ25. Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου προσθέτουν περισσότερη ύλη για 
διάβασμα 

Αγόρι 140 3,33 1,076 

Κορίτσι 177 3,36 1,100 

Γ26. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι είναι εύκολο να περάσω 
κάπου 

Αγόρι 142 1,99 1,104 

Κορίτσι 178 1,76 ,988 

Γ27. Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου προκαλεί η αβεβαιότητα του 
μέλλοντος 

Αγόρι 142 3,24 1,148 

Κορίτσι 177 3,35 1,183 

Γ28. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω στα διαγωνίσματα λόγω του 
άγχους που με διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου 

Αγόρι 141 3,45 1,251 

Κορίτσι 178 3,58 1,269 

Γ29. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις Παγκύπριες οι καθηγητές μας ασκούν 
μεγάλη πίεση για διάβασμα 

Αγόρι 141 3,40 1,139 

Κορίτσι 177 3,49 1,050 

Γ30. Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια Αγόρι 142 4,17 ,996 

Κορίτσι 178 4,40 ,993 

Γ31. Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους φίλους μου Αγόρι 140 3,53 1,208 

Κορίτσι 177 3,71 1,320 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ2: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άριστοι σε επίδοση και των μαθητών που 

δηλώνουν μέτριοι σε 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. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους σου Άριστη επίδοση 125 6,0240 5,09105 

Καλή επίδοση 177 8,3362 8,37212 

Β2. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον εαυτό σου (πέραν 
από τις ώρες της εξόδους σου); 

Άριστη επίδοση 124 7,169 10,3456 

Καλή επίδοση 173 8,890 12,3782 

Β3. Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα (πέραν από 
τον ύπνο και τον χρόνο για τις εξόδους σου και για τον εαυτό 
σου); 

Άριστη επίδοση 122 6,020 7,0202 

Καλή επίδοση 171 9,605 14,7566 

Β4. Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο); Άριστη επίδοση 125 6,540 1,4208 

Καλή επίδοση 180 6,761 1,9898 

Β5. Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα; Άριστη επίδοση 125 4,604 2,4620 

Καλή επίδοση 180 3,650 2,0104 

Β6. Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα φροντιστήρια; Άριστη επίδοση 124 11,488 4,7994 

Καλή επίδοση 180 9,985 6,0956 

Β7. Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο αυτοκίνητο για τα 
φροντιστήρια; 

Άριστη επίδοση 123 3,221 4,3604 

Καλή επίδοση 174 3,278 4,4832 

Β8. Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα φροντιστήρια; Άριστη επίδοση 123 3,870 3,4409 

Καλή επίδοση 174 2,784 2,5044 

Β9. Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα του 
φροντιστηρίου; 

Άριστη επίδοση 122 3,232 2,3071 

Καλή επίδοση 178 2,362 2,2172 

Β10. Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για διάβασμα και 
προετοιμασία για την επόμενη μέρα του σχολείου 

Άριστη επίδοση 121 4,576 6,0869 

Καλή επίδοση 179 3,413 4,3093 

Β11. Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της ‘ασκήσεις για σπίτι; Άριστη επίδοση 122 2,098 2,0597 

Καλή επίδοση 181 1,914 1,7838 

Β12. Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα διαγωνίσματα; Άριστη επίδοση 119 4,042 2,8214 

Καλή επίδοση 175 3,791 3,4497 

Γ1. Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρίσκω χρόνο για να 
βγω για καφέ με τους φίλους μου. 

Άριστη επίδοση 126 3,47 1,238 

Καλή επίδοση 180 3,23 1,123 

Γ2. Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση Άριστη επίδοση 126 2,08 1,107 

Καλή επίδοση 182 2,48 1,229 

Γ3. Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου Άριστη επίδοση 126 4,25 ,903 

Καλή επίδοση 181 4,30 ,937 

Γ4. Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση Άριστη επίδοση 126 3,72 1,017 

Καλή επίδοση 181 3,72 1,061 

Γ5. Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Άριστη επίδοση 125 1,75 1,060 

Καλή επίδοση 182 2,04 1,170 

Γ6. Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση Άριστη επίδοση 126 3,53 1,343 

Καλή επίδοση 181 3,13 1,256 

Γ7. Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο Άριστη επίδοση 126 3,52 1,250 

Καλή επίδοση 179 3,60 1,154 

Γ8. Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο καιρό και αυτό 
από μόνο του είναι μεγάλη πίεση 

Άριστη επίδοση 126 4,24 1,023 

Καλή επίδοση 182 4,35 ,967 

Γ9. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και 
προσπαθούν όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το 
σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 

Άριστη επίδοση 125 3,22 1,084 

Καλή επίδοση 182 2,93 1,189 

Γ10. Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. Άριστη επίδοση 125 3,30 1,380 

Καλή επίδοση 180 3,08 1,332 

Γ11. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και 
προσπαθούν όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το 
σύστημα είναι πολύ απαιτητικό 

Άριστη επίδοση 123 3,16 1,162 

Καλή επίδοση 178 2,83 1,149 

Γ12. Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση Άριστη επίδοση 126 2,21 1,038 

Καλή επίδοση 181 2,57 1,212 

Γ13. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι κάπου 
θα πετύχω 

Άριστη επίδοση 125 1,94 1,162 

Καλή επίδοση 181 1,90 1,065 

Γ14. Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου Άριστη επίδοση 124 4,00 1,082 

Καλή επίδοση 181 4,07 1,047 

Γ15. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των μαθητών και οι 
καθηγητές για να μπορέσουν να είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση 
στους μαθητές 

Άριστη επίδοση 125 3,50 1,037 

Καλή επίδοση 182 3,56 1,000 

Γ16. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω και να σπουδάσω αυτό που Άριστη επίδοση 125 3,80 1,198 



θέλω στο πανεπιστήμιο την επιλογής μου Καλή επίδοση 181 4,05 1,066 

Γ17. Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου Άριστη επίδοση 126 3,86 1,191 

Καλή επίδοση 180 4,06 1,040 

Γ18. Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο πρόγραμμα έτσι ώστε 
να κάνω καλύτερο καταμερισμό χρόνου 

Άριστη επίδοση 126 2,19 1,129 

Καλή επίδοση 182 2,22 1,065 

Γ19. Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων Άριστη επίδοση 126 3,40 1,253 

Καλή επίδοση 182 3,50 1,150 

Γ20. Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που θέλω Άριστη επίδοση 126 3,28 1,306 

Καλή επίδοση 181 3,44 1,156 

Γ21. Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω με τα 
μαθήματα μου. 

Άριστη επίδοση 125 2,80 1,276 

Καλή επίδοση 180 2,68 1,284 

Γ22. Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση Άριστη επίδοση 126 2,41 1,195 

Καλή επίδοση 179 2,50 1,163 

Γ23. Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων Άριστη επίδοση 125 4,04 ,987 

Καλή επίδοση 178 3,99 1,006 

Γ24. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο την 
επιλογής μου 

Άριστη επίδοση 126 3,80 1,058 

Καλή επίδοση 177 3,88 1,129 

Γ25. Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου προσθέτουν 
περισσότερη ύλη για διάβασμα 

Άριστη επίδοση 126 3,37 1,048 

Καλή επίδοση 177 3,37 1,111 

Γ26. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι 
είναι εύκολο να περάσω κάπου 

Άριστη επίδοση 126 1,93 1,111 

Καλή επίδοση 180 1,81 ,998 

Γ27. Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου 
προκαλεί η αβεβαιότητα του μέλλοντος 

Άριστη επίδοση 126 3,08 1,191 

Καλή επίδοση 179 3,44 1,096 

Γ28. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω στα 
διαγωνίσματα λόγω του άγχους που με διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου 

Άριστη επίδοση 126 3,25 1,314 

Καλή επίδοση 180 3,72 1,197 

Γ29. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις Παγκύπριες οι 
καθηγητές μας ασκούν μεγάλη πίεση για διάβασμα 

Άριστη επίδοση 126 3,49 1,094 

Καλή επίδοση 179 3,41 1,079 

Γ30. Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια Άριστη επίδοση 126 4,43 ,853 

Καλή επίδοση 180 4,22 1,065 

Γ31. Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους φίλους μου Άριστη επίδοση 125 3,75 1,318 

Καλή επίδοση 179 3,56 1,218 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ3: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών της κατεύθυνσης των θετικών επιστημών και των υπόλοιπων 

κατευθύνσεων.  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 Κατεύθυνση N Μ.Ο Τ.Α. 

Β1. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους σου ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 145 8,9517 7,97507 

ΟΜΠ 3 169 6,6272 7,66098 

Β2. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον εαυτό σου (πέραν 
από τις ώρες της εξόδους σου); 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 142 8,592 10,7399 

ΟΜΠ 3 169 8,192 12,5195 

Β3. Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα (πέραν από τον 
ύπνο και τον χρόνο για τις εξόδους σου και για τον εαυτό σου); 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 144 9,174 13,5491 

ΟΜΠ 3 163 6,945 10,5791 

Β4. Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο); ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 7,034 3,5552 

ΟΜΠ 3 174 6,569 1,5085 

Β5. Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα; ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 3,568 2,2526 

ΟΜΠ 3 172 4,390 2,1239 

Β6. Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα φροντιστήρια; ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 9,388 6,5631 

ΟΜΠ 3 171 11,648 4,6011 

Β7. Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο αυτοκίνητο για τα 
φροντιστήρια; 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 144 3,252 4,5229 

ΟΜΠ 3 167 3,226 4,2053 

Β8. Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα φροντιστήρια; ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 142 2,785 2,4642 

ΟΜΠ 3 169 3,671 3,5208 

Β9. Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα του 
φροντιστηρίου; 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 142 2,211 1,8540 

ΟΜΠ 3 171 3,127 2,4847 

Β10. Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για διάβασμα και 
προετοιμασία για την επόμενη μέρα του σχολείου 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 146 3,410 4,5929 

ΟΜΠ 3 169 4,229 5,7138 

Β11. Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της ‘ασκήσεις για σπίτι; ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 145 1,834 2,0342 

ΟΜΠ 3 172 2,081 1,7377 

Β12. Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα διαγωνίσματα; ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 140 3,896 3,8658 

ΟΜΠ 3 167 3,970 2,9426 

Γ1. Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρίσκω χρόνο για να 
βγω για καφέ με τους φίλους μου. 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 3,37 1,165 

ΟΜΠ 3 174 3,31 1,205 

Γ2. Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 149 2,60 1,304 

ΟΜΠ 3 174 2,16 1,126 

Γ3. Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 149 4,24 1,057 

ΟΜΠ 3 173 4,28 ,878 

Γ4. Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 148 3,71 1,102 

ΟΜΠ 3 174 3,72 1,033 

Γ5. Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 148 2,07 1,227 

ΟΜΠ 3 174 1,85 1,076 

Γ6. Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 148 3,14 1,318 

ΟΜΠ 3 174 3,42 1,278 

Γ7. Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 3,71 1,222 

ΟΜΠ 3 173 3,43 1,178 

Γ8. Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο καιρό και αυτό 
από μόνο του είναι μεγάλη πίεση 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 149 4,30 1,037 

ΟΜΠ 3 174 4,26 1,008 

Γ9. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν 
όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ 
απαιτητικό 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 149 2,95 1,176 

ΟΜΠ 3 173 3,12 1,127 

Γ10. Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 3,05 1,425 

ΟΜΠ 3 173 3,25 1,305 

Γ11. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν 
όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ 
απαιτητικό 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 146 2,85 1,159 

ΟΜΠ 3 170 3,05 1,153 

Γ12. Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 2,59 1,198 

ΟΜΠ 3 174 2,32 1,142 

Γ13. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι κάπου 
θα πετύχω 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 144 1,90 1,120 

ΟΜΠ 3 174 1,98 1,125 

Γ14. Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 146 4,21 ,956 

ΟΜΠ 3 173 3,89 1,133 

Γ15. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των μαθητών και οι 
καθηγητές για να μπορέσουν να είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση 
στους μαθητές 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 148 3,57 1,050 

ΟΜΠ 3 174 3,50 ,990 

Γ16. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω και να σπουδάσω αυτό που 
θέλω στο πανεπιστήμιο την επιλογής μου 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 148 3,95 1,117 

ΟΜΠ 3 172 3,93 1,168 



Γ17. Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 3,98 1,167 

ΟΜΠ 3 174 3,95 1,093 

Γ18. Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο πρόγραμμα έτσι ώστε 
να κάνω καλύτερο καταμερισμό χρόνου 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 149 2,30 1,049 

ΟΜΠ 3 174 2,17 1,118 

Γ19. Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 149 3,59 1,191 

ΟΜΠ 3 174 3,36 1,193 

Γ20. Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που θέλω ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 146 3,28 1,274 

ΟΜΠ 3 174 3,46 1,186 

Γ21. Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω με τα 
μαθήματα μου. 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 2,65 1,253 

ΟΜΠ 3 172 2,81 1,298 

Γ22. Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 145 2,54 1,184 

ΟΜΠ 3 173 2,43 1,162 

Γ23. Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 145 4,16 ,910 

ΟΜΠ 3 172 3,88 1,064 

Γ24. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο την 
επιλογής μου 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 143 3,83 1,128 

ΟΜΠ 3 173 3,86 1,082 

Γ25. Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου προσθέτουν 
περισσότερη ύλη για διάβασμα 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 145 3,46 1,179 

ΟΜΠ 3 172 3,25 ,998 

Γ26. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι είναι 
εύκολο να περάσω κάπου 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 1,86 1,044 

ΟΜΠ 3 173 1,86 1,049 

Γ27. Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου προκαλεί η 
αβεβαιότητα του μέλλοντος 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 146 3,34 1,140 

ΟΜΠ 3 173 3,28 1,188 

Γ28. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω στα 
διαγωνίσματα λόγω του άγχους που με διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 146 3,48 1,319 

ΟΜΠ 3 173 3,56 1,212 

Γ29. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις Παγκύπριες οι 
καθηγητές μας ασκούν μεγάλη πίεση για διάβασμα 

ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 146 3,41 1,124 

ΟΜΠ 3 172 3,47 1,062 

Γ30. Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 4,25 1,013 

ΟΜΠ 3 173 4,32 ,994 

Γ31. Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους φίλους μου ΟΜΠ 1, 2, 4, 5, 6 147 3,50 1,316 

ΟΜΠ 3 170 3,74 1,229 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ4: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που θέλουν να σπουδάσουν σε ανταγωνιστικές σπουδές (Ιατρικά 

ή παραϊατρικά επαγγέλματα, πολυτεχνικές σχολές και νομική ή φιλοσοφικές σχολές) και σε μη ανταγωνιστικές σπουδές 
(όλα τα υπόλοιπα).  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 Σπουδές N Μ.Ο Τ.Α. 

Β1. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους σου Ανταγωνιστικές 169 6,4615 6,94622 

Μη Ανταγωνιστικές 143 9,0874 8,66093 

Β2. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον εαυτό σου 
(πέραν από τις ώρες της εξόδους σου); 

Ανταγωνιστικές 167 6,820 7,0754 

Μη Ανταγωνιστικές 139 10,349 15,5217 

Β3. Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα (πέραν από τον 
ύπνο και τον χρόνο για τις εξόδους σου και για τον εαυτό σου); 

Ανταγωνιστικές 163 7,748 11,7545 

Μη Ανταγωνιστικές 140 8,421 12,6442 

Β4. Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο); Ανταγωνιστικές 172 6,515 1,6801 

Μη Ανταγωνιστικές 144 7,080 3,4916 

Β5. Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα; Ανταγωνιστικές 171 4,363 2,3060 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,601 2,0743 

Β6. Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα φροντιστήρια; Ανταγωνιστικές 170 11,085 5,1579 

Μη Ανταγωνιστικές 144 10,099 6,2894 

Β7. Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο αυτοκίνητο για τα 
φροντιστήρια; 

Ανταγωνιστικές 169 3,206 4,6162 

Μη Ανταγωνιστικές 137 3,213 4,0340 

Β8. Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα φροντιστήρια; Ανταγωνιστικές 169 3,505 3,5165 

Μη Ανταγωνιστικές 139 3,025 2,5519 

Β9. Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα του 
φροντιστηρίου; 

Ανταγωνιστικές 171 3,020 2,5171 

Μη Ανταγωνιστικές 138 2,336 1,8818 

Β10. Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για διάβασμα και 
προετοιμασία για την επόμενη μέρα του σχολείου 

Ανταγωνιστικές 170 4,436 5,7936 

Μη Ανταγωνιστικές 141 3,243 4,4599 

Β11. Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της ‘ασκήσεις για σπίτι; Ανταγωνιστικές 170 2,129 1,7561 

Μη Ανταγωνιστικές 143 1,773 2,0240 

Β12. Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα διαγωνίσματα; Ανταγωνιστικές 168 3,964 3,2207 

Μη Ανταγωνιστικές 136 3,926 3,6217 

Γ1. Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρίσκω χρόνο για να 
βγω για καφέ με τους φίλους μου. 

Ανταγωνιστικές 173 3,34 1,236 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,28 1,114 

Γ2. Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση Ανταγωνιστικές 173 2,24 1,209 

Μη Ανταγωνιστικές 146 2,51 1,255 

Γ3. Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου Ανταγωνιστικές 172 4,29 ,903 

Μη Ανταγωνιστικές 146 4,25 1,002 

Γ4. Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση Ανταγωνιστικές 173 3,77 1,024 

Μη Ανταγωνιστικές 145 3,63 1,111 

Γ5. Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Ανταγωνιστικές 173 1,97 1,166 

Μη Ανταγωνιστικές 145 1,94 1,150 

Γ6. Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση Ανταγωνιστικές 173 3,39 1,345 

Μη Ανταγωνιστικές 145 3,17 1,244 

Γ7. Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο Ανταγωνιστικές 172 3,51 1,216 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,69 1,131 

Γ8. Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο καιρό και αυτό 
από μόνο του είναι μεγάλη πίεση 

Ανταγωνιστικές 173 4,31 1,014 

Μη Ανταγωνιστικές 146 4,31 ,972 

Γ9. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν 
όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ 
απαιτητικό 

Ανταγωνιστικές 172 3,07 1,137 

Μη Ανταγωνιστικές 146 3,00 1,174 

Γ10. Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. Ανταγωνιστικές 172 3,29 1,358 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,02 1,351 

Γ11. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν 
όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ 
απαιτητικό 

Ανταγωνιστικές 169 2,95 1,154 

Μη Ανταγωνιστικές 143 2,96 1,180 

Γ12. Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση Ανταγωνιστικές 172 2,38 1,200 

Μη Ανταγωνιστικές 146 2,51 1,146 

Γ13. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι κάπου 
θα πετύχω 

Ανταγωνιστικές 172 1,98 1,187 

Μη Ανταγωνιστικές 142 1,87 1,012 

Γ14. Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου Ανταγωνιστικές 172 3,95 1,125 

Μη Ανταγωνιστικές 144 4,18 ,944 

Γ15. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των μαθητών και οι 
καθηγητές για να μπορέσουν να είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση 
στους μαθητές 

Ανταγωνιστικές 173 3,59 1,045 

Μη Ανταγωνιστικές 145 3,48 ,965 

Γ16. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω και να σπουδάσω αυτό που Ανταγωνιστικές 171 3,93 1,181 



θέλω στο πανεπιστήμιο την επιλογής μου Μη Ανταγωνιστικές 146 3,99 1,057 

Γ17. Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου Ανταγωνιστικές 173 3,96 1,122 

Μη Ανταγωνιστικές 144 4,01 1,084 

Γ18. Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο πρόγραμμα έτσι ώστε 
να κάνω καλύτερο καταμερισμό χρόνου 

Ανταγωνιστικές 173 2,20 1,171 

Μη Ανταγωνιστικές 146 2,25 ,994 

Γ19. Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων Ανταγωνιστικές 173 3,41 1,176 

Μη Ανταγωνιστικές 146 3,55 1,204 

Γ20. Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που θέλω Ανταγωνιστικές 173 3,48 1,213 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,28 1,237 

Γ21. Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω με τα 
μαθήματα μου. 

Ανταγωνιστικές 172 2,80 1,320 

Μη Ανταγωνιστικές 144 2,69 1,232 

Γ22. Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση Ανταγωνιστικές 172 2,43 1,195 

Μη Ανταγωνιστικές 143 2,52 1,150 

Γ23. Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων Ανταγωνιστικές 170 4,00 1,020 

Μη Ανταγωνιστικές 144 4,05 ,978 

Γ24. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο την 
επιλογής μου 

Ανταγωνιστικές 172 3,90 1,052 

Μη Ανταγωνιστικές 141 3,80 1,154 

Γ25. Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου προσθέτουν 
περισσότερη ύλη για διάβασμα 

Ανταγωνιστικές 171 3,37 ,999 

Μη Ανταγωνιστικές 143 3,31 1,182 

Γ26. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι είναι 
εύκολο να περάσω κάπου 

Ανταγωνιστικές 172 1,85 1,030 

Μη Ανταγωνιστικές 145 1,88 1,079 

Γ27. Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου προκαλεί η 
αβεβαιότητα του μέλλοντος 

Ανταγωνιστικές 172 3,33 1,164 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,26 1,171 

Γ28. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω στα 
διαγωνίσματα λόγω του άγχους που με διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου 

Ανταγωνιστικές 172 3,53 1,300 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,55 1,205 

Γ29. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις Παγκύπριες οι 
καθηγητές μας ασκούν μεγάλη πίεση για διάβασμα 

Ανταγωνιστικές 171 3,44 1,117 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,47 1,044 

Γ30. Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια Ανταγωνιστικές 172 4,35 ,988 

Μη Ανταγωνιστικές 145 4,25 1,004 

Γ31. Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους φίλους μου Ανταγωνιστικές 170 3,68 1,298 

Μη Ανταγωνιστικές 144 3,57 1,255 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας Σ5: Σύγκριση απαντήσεων μεταξύ των μαθητών που δηλώνουν άνετοι οικονομικά και των υπολοίπων.  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 Οικονομική 
κατάσταση N Μ.Ο Τ.Α. 

Β1. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις στις εξόδους σου Καλή ή πολύ καλή 265 7,4057 6,99855 

άλλοι 44 9,8523 11,9838 

Β2. Πόσες ώρες την βδομάδα αφιερώνεις για τον εαυτό σου (πέραν 
από τις ώρες της εξόδους σου); 

Καλή ή πολύ καλή 263 8,601 12,0679 

άλλοι 42 7,536 10,2025 

Β3. Πόσες ώρες ελεύθερου χρόνου έχεις την βδομάδα (πέραν από τον 
ύπνο και τον χρόνο για τις εξόδους σου και για τον εαυτό σου); 

Καλή ή πολύ καλή 260 7,883 12,3978 

άλλοι 42 8,274 10,3965 

Β4. Πόσες ώρες την ημέρα κοιμάσαι (κατά μέσο όρο); Καλή ή πολύ καλή 272 6,669 1,5994 

άλλοι 44 6,545 2,4750 

Β5. Πόσα φροντιστήρια πηγαίνεις την βδομάδα; Καλή ή πολύ καλή 271 4,125 2,1716 

άλλοι 43 3,407 2,4404 

Β6. Πόσες ώρες εβδομαδιαία σπαταλάς στα φροντιστήρια; Καλή ή πολύ καλή 270 10,888 5,7226 

άλλοι 43 9,384 5,3728 

Β7. Πόσες ώρες σπαταλάς εβδομαδιαία μέσα στο αυτοκίνητο για τα 
φροντιστήρια; 

Καλή ή πολύ καλή 264 3,248 4,2870 

άλλοι 41 3,183 5,0072 

Β8. Πόσες ώρες χρειάζεσαι διάβασμα μόνο για τα φροντιστήρια; Καλή ή πολύ καλή 266 3,398 3,2388 

άλλοι 40 2,388 1,7559 

Β9. Πόσες ώρες σπαταλάς για να κάνεις τα μαθήματα του 
φροντιστηρίου; 

Καλή ή πολύ καλή 268 2,820 2,3456 

άλλοι 40 1,938 1,4944 

Β10. Πόσες ώρες εβδομαδιαίως σπαταλάς για διάβασμα και 
προετοιμασία για την επόμενη μέρα του σχολείου 

Καλή ή πολύ καλή 267 4,049 5,5260 

άλλοι 43 2,972 3,0285 

Β11. Πόσες ώρες σπαταλάς για να λύσεις της ‘ασκήσεις για σπίτι; Καλή ή πολύ καλή 269 2,010 1,9259 

άλλοι 43 1,784 1,5506 

Β12. Πόση ώρα σπαταλάς για διάβασμα στα διαγωνίσματα; Καλή ή πολύ καλή 260 3,892 3,1106 

άλλοι 42 4,440 4,8718 

Γ1. Φέτος από τον φόρτο των μαθημάτων δεν βρίσκω χρόνο για να 
βγω για καφέ με τους φίλους μου. 

Καλή ή πολύ καλή 272 3,33 1,195 

άλλοι 44 3,34 1,098 

Γ2. Καθημερινά έχω αρκετό χρόνο για ξεκούραση Καλή ή πολύ καλή 274 2,31 1,212 

άλλοι 44 2,48 1,267 

Γ3. Νιώθω αγωνία για το μέλλον μου Καλή ή πολύ καλή 273 4,30 ,881 

άλλοι 44 4,09 1,361 

Γ4. Οι καθηγητές στο σχολείο μας ασκούν αρκετή πίεση Καλή ή πολύ καλή 274 3,72 1,050 

άλλοι 43 3,77 1,088 

Γ5. Φέτος έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Καλή ή πολύ καλή 274 1,92 1,131 

άλλοι 43 2,02 1,225 

Γ6. Δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο για ξεκούραση Καλή ή πολύ καλή 274 3,31 1,288 

άλλοι 43 3,28 1,386 

Γ7. Το άγχος επηρεάζει την επίδοση μου στο σχολείο Καλή ή πολύ καλή 271 3,50 1,220 

άλλοι 44 3,86 1,133 

Γ8. Όλα τα διαγωνίσματα στο σχολείο πέφτουν τον  ίδιο καιρό και αυτό 
από μόνο του είναι μεγάλη πίεση 

Καλή ή πολύ καλή 274 4,29 ,999 

άλλοι 44 4,25 1,123 

Γ9. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν 
όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ 
απαιτητικό 

Καλή ή πολύ καλή 273 3,03 1,135 

άλλοι 44 3,16 1,219 

Γ10. Βγαίνω μόνο το Σάββατο και αυτό με χίλια ζόρια. Καλή ή πολύ καλή 274 3,18 1,350 

άλλοι 42 3,05 1,413 

Γ11. Οι καθηγητές στο σχολείο μας καταλαβαίνουν  και προσπαθούν 
όσο μπορούν να μας απαμβλύνουν αλλά το σύστημα είναι πολύ 
απαιτητικό 

Καλή ή πολύ καλή 268 2,94 1,148 

άλλοι 43 3,02 1,144 

Γ12. Έχω αρκετό χρόνο για διασκέδαση Καλή ή πολύ καλή 272 2,38 1,146 

άλλοι 44 2,70 1,286 

Γ13. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι κάπου 
θα πετύχω 

Καλή ή πολύ καλή 270 1,95 1,113 

άλλοι 43 1,88 1,138 

Γ14. Είμαι αγχωμένος/η για τις εξετάσεις μου Καλή ή πολύ καλή 271 3,97 1,088 

άλλοι 43 4,42 ,823 

Γ15. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος μεταξύ των μαθητών και οι 
καθηγητές για να μπορέσουν να είναι δίκαιο ασκούν μεγαλύτερη πίεση 
στους μαθητές 

Καλή ή πολύ καλή 273 3,55 1,025 

άλλοι 44 3,41 ,996 

Γ16. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω και να σπουδάσω αυτό που Καλή ή πολύ καλή 271 3,92 1,144 



θέλω στο πανεπιστήμιο την επιλογής μου άλλοι 44 4,00 1,141 

Γ17. Είμαι αγχωμένος/η για το μέλλον μου Καλή ή πολύ καλή 272 3,93 1,123 

άλλοι 44 4,11 1,185 

Γ18. Οι καθηγητές με βοηθούν να κάνω καλύτερο πρόγραμμα έτσι ώστε 
να κάνω καλύτερο καταμερισμό χρόνου 

Καλή ή πολύ καλή 274 2,19 1,105 

άλλοι 44 2,48 ,927 

Γ19. Καθημερινά με διακατέχει το άγχος των εξετάσεων Καλή ή πολύ καλή 274 3,42 1,199 

άλλοι 44 3,70 1,193 

Γ20. Είμαι αγχωμένος/η ότι δεν θα περάσω αυτό που θέλω Καλή ή πολύ καλή 272 3,34 1,225 

άλλοι 43 3,58 1,200 

Γ21. Δεν βγαίνω καθόλου φέτος επειδή δεν προλαβαίνω με τα 
μαθήματα μου. 

Καλή ή πολύ καλή 271 2,75 1,301 

άλλοι 43 2,79 1,146 

Γ22. Έχω αρκετό χρόνο για να χαλάρωση Καλή ή πολύ καλή 271 2,46 1,173 

άλλοι 43 2,47 1,141 

Γ23. Αγωνιώ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων Καλή ή πολύ καλή 269 3,98 1,020 

άλλοι 43 4,19 ,880 

Γ24. Καθημερινά σκέφτομαι αν θα περάσω στο πανεπιστήμιο την 
επιλογής μου 

Καλή ή πολύ καλή 269 3,84 1,084 

άλλοι 42 3,93 1,135 

Γ25. Οι καθηγητές δεν με καταλαβαίνουν και μου προσθέτουν 
περισσότερη ύλη για διάβασμα 

Καλή ή πολύ καλή 270 3,39 1,077 

άλλοι 42 3,17 1,124 

Γ26. Δεν με απασχολεί καθόλου το μέλλον μου διότι θεωρώ ότι είναι 
εύκολο να περάσω κάπου 

Καλή ή πολύ καλή 272 1,85 1,038 

άλλοι 43 1,93 1,100 

Γ27. Μειώνεται η επίδοση μου λόγω του άγχους που μου προκαλεί η 
αβεβαιότητα του μέλλοντος 

Καλή ή πολύ καλή 271 3,27 1,161 

άλλοι 43 3,40 1,237 

Γ28. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ τα ήξερα αποτυγχάνω στα 
διαγωνίσματα λόγω του άγχους που με διακατέχει σε όλη την Γ Λυκείου 

Καλή ή πολύ καλή 271 3,49 1,273 

άλλοι 43 3,74 1,217 

Γ29. Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις Παγκύπριες οι 
καθηγητές μας ασκούν μεγάλη πίεση για διάβασμα 

Καλή ή πολύ καλή 270 3,43 1,087 

άλλοι 43 3,63 1,092 

Γ30. Η Γ Λυκείου είναι αρκετά αγχωτική και γεμάτη φροντιστήρια Καλή ή πολύ καλή 272 4,31 ,980 

άλλοι 43 4,21 1,125 

Γ31. Δεν διασκεδάζω τόσο συχνά όσο θα ήθελα με τους φίλους μου Καλή ή πολύ καλή 269 3,62 1,289 

άλλοι 43 3,67 1,229 

 
 


