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Περίληψη

Η  μείωση  της  φυσικής  δραστηριότητας  εγκυμονεί  πολυδιάστατους  κινδύνους  για  τον

σύγχρονο  άνθρωπο.  Το  πρόβλημα  είναι  εντονότερο  στα  άτομα  με  αναπηρία.  Τα

ηλεκτρονικά  παιχνίδια  είναι  μέρος  του  προβλήματος.  Τα  διαδραστικά  κινητικά

ηλεκτρονικά παιχνίδια (exergames) όμως έχουν τη δυνατότητα να είναι μέρος της λύσης.

Έφηβοι και νέοι με αναπηρία έρχονται σε επαφή με ένα τέτοιο παιχνίδι (το Nintendo Wii)

και  με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου  γίνεται  διερεύνηση  της  στάσης  τους  απέναντι  στο

παιχνίδι και σε σχέση με τη Φυσική Αγωγή. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτού του

είδους  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  μπορούν  να  αποτελέσουν  κίνητρο  για  φυσική

δραστηριότητα εφήβων και νέων με αναπηρία. Αυτό το κίνητρο μάλιστα φαίνεται να είναι

μεγαλύτερο στα κορίτσια έναντι των αγοριών και στους νέους έναντι των εφήβων.

Λέξεις Κλειδιά: Φυσική δραστηριότητα, exergames, έφηβοι/ νέοι με αναπηρία

Abstract

Reducing physical activity poses multidimensional risks to modern humans. The problem

is more pronounced in people with disabilities. Electronic games are part of the problem.

However, interactive mobile electronic games (exergames) have the potential to be part of

the solution. Adolescents and young people with disabilities come into contact with such a

game  (Nintendo  Wii),  and  using  a  questionnaire  investigates  their  attitudes  towards

exergame  and  in  relation  to  Physical  Education.  The  results  show  that  this  kind  of

electronic games can be an incentive for physical activity of teenagers and young people

with  disabilities.  This  motivation  even  appears  to  be  greater  in  girls  than  boys  and

youngsters than adolescents. 

Key Words:  Physical activity, exergames, adolescents and young people with disabilities



Πρόλογος

Σαν  καθηγητής  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  είχα  την  τύχη  να  υπηρετώ  τα

τελευταία επτά χρόνια σε σχολείο Ειδικής Αγωγής. Έχω μαθητές έφηβους και νέους με

αναπηρία που πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους, να δραστηριοποιηθούν

φυσικά κάτι που πιθανόν να αποτελέσει έναυσμα για κοινωνική αλληλεπίδραση όμως το

περιβάλλον  που  έχουμε  διαμορφώσει  είναι  εχθρικό,  οι  ευκαιρίες  για  φυσική

δραστηριότητα λίγες και ακόμα λιγότερες για  ΑμεΑ.  

Για να βελτιωθεί  λοιπόν το ενδιαφέρον τους για άσκηση, χρησιμοποιήθηκε ένα

ψηφιακό  διαδραστικό  παιχνίδι  που  προωθεί  τη  φυσική  δραστηριότητα.  Το  ψηφιακό

διαδραστικό παιχνίδι είχε θετική επίδραση στη διάθεσή τους καθώς η ενασχόληση με αυτό

προκαλούσε ευχάριστα  συναισθήματα.  Με τη χρήση ερωτηματολογίου διερευνήθηκε η

στάση των εφήβων και νέων με αναπηρία απέναντι στο ηλεκτρονικό παιχνίδι και σε σχέση

με τη Φυσική Αγωγή.

Η  παρούσα  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  στο  Ειδικό  ΕΠΑΛ  Ανατολικής

Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστώ  θερμά  την  επιβλέπουσα  της  παρούσας  διατριβής,  Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, του  Πανεπιστήμιου

Μακεδονίας, κα Καρτασίδου Λευκοθέα που με επέλεξε, με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε

τη δυνατότητα να ξεκινήσω αυτή την έρευνα. Πολύ δε περισσότερο την ευχαριστώ θερμά

για την υπομονή, τη βοήθεια και την καθοδήγηση της.

Ευχαριστώ  θερμά  τον  Επίκουρο  Καθηγητή  του  Τμήματος  Εκπαιδευτικής  και

Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, κ. Φαχαντίδη Νικόλαο για την

υποστήριξη του.



Ευχαριστώ  θερμά  τον  Επίκουρο  Καθηγητή  του  Τμήματος  Επιστήμης  Φυσικής

Αγωγής  και  Αθλητισμού,  του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου  Θράκης,  κ.  Βερναδάκη

Νικόλαο για το κίνητρο που μου έδωσε και για την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση

του. 

Ευχαριστώ θερμά την Διευθύντρια του Ειδικού ΕΠΑΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης,

κα  Νικολαίδου  Μαριάνθη  για  την  εμπιστοσύνη  που  μου  έδειξε  και  για  τη  συνεχή

υποστήριξή της. 

Ευχαριστώ  θερμά  την  Υποδιευθύντρια  του  Ειδικού  ΕΠΑΛ  Ανατολικής

Θεσσαλονίκης Φιλιππίδου Γεωργία, για την αμέριστη βοήθεια και υποστήριξή της. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, για την αγάπη

τους και την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε αυτή και για την εμπιστοσύνη που μου

έδειξαν.

Ευχαριστώ  θερμά  όλο  το  προσωπικό  του  Ειδικού  ΕΠΑΛ  Ανατολικής

Θεσσαλονίκης για την αρμονική συνεργασία και για την πολύτιμη βοήθεια.

Ευχαριστώ  όλους  τους  συγγραφείς,  οι  μελέτες  των  οποίων  αναγράφονται  στη

βιβλιογραφία και αποτέλεσαν τη βάση στήριξης της παρούσας έρευνας.

Τέλος αλλά όχι τελευταία ευχαριστώ θερμά την οικογένεια μου για το κίνητρο που

μου έδωσε,  για την συνεχή βοήθειά  της,  για τη αμέριστη υποστήριξή της και  για  την

αγάπη με την οποία με περιβάλλει.



Εισαγωγή

Οι νέες  τεχνολογίες  έχουν εισβάλει  στην ζωή μας τις  τελευταίες  δύο δεκαετίες

δίνοντας μας δυνατότητες που προηγουμένως ούτε τις φανταζόμασταν. Στον τομέα των

πολυμεσικών  εφαρμογών  και  με  αιχμή  του  δόρατος  τη  βιομηχανία  των  ηλεκτρονικών

παιχνιδιών πραγματοποιήθηκαν επιτεύγματα τα οποία θεωρούνταν επιστημονική φαντασία

τη δεκαετία  του 1990.  Η εικονική  πραγματικότητα  από θεματολογία  μελλοντολογικών

κινηματογραφικών ταινιών μπήκε στο σπίτι του καθενός μας. Σε μια απλή μορφή εικονική

πραγματικότητα χρησιμοποιούσαν από παλιότερα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τώρα όμως

εκτός από την αναβάθμιση των γραφικών τους, που τα κάνει να μοιάζουν με αληθινή ζωή,

έχουν  εισάγει  αισθητήρες  οι  οποίοι  αντικαθιστούν  το  πάτημα  ενός  κουμπιού  και  το

χειρισμό ενός μοχλού με πραγματικές κινήσεις του σώματος του παίκτη.

Οι  δυνατότητες  αυτές  όπως  και  άλλες  που  δίνει  η  τεχνολογία  δεν  αφήνουν

ασυγκίνητους  τους επιστήμονες σε άλλους τομείς  όπως και αυτόν της ειδικής αγωγής.

Έτσι  λοιπόν φορητές  συσκευές  όπως  iPad και  iPhone χρησιμοποιούνται  σαν  συσκευή

παραγωγής  λόγου  (speech -  generating device [SGD])   (Kagohara,  van  der  Meer,

Ramdoss,  O’Reilly,  Lancioni,  Davis,  Rispoli,  Lang,  Marschik,  Sutherland,  Green,

Sigafoos,  2013)  από  άτομα  με  προβλήματα  στο  λόγο,  προγράμματα  εικονικής

πραγματικότητας  χρησιμοποιούνται  στην  εκμάθηση  ενσυναίσθησης  σε  άτομα  με

διαταραχή  αυτιστικού  φάσματος  (FaceSay,  Hopkins,  Gower,  Perez,  Smith,  Amthor,

Wimsatt,  Biasini,  2011)  και  πολλές  άλλες  εφαρμογές  παίρνουν  σειρά  προκειμένου  να

διερευνηθεί  η  αποτελεσματικότητα  τους  σε  διαφόρων  τύπων  παρεμβάσεις  σε  όλο  το

φάσμα των ατόμων με αναπηρίες.

Έτσι λοιπόν αυτή η εργασία ξεκινά να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχει ένα

ηλεκτρονικό παιχνίδι του εμπορίου να κινητοποιήσει έφηβους και νέους με αναπηρία σε



φυσική  δραστηριότητα.  Για  το  σκοπό  αυτό  αρχικά  θα  παρουσιάσω:  τη  σημασία  της

φυσικής  δραστηριότητας  για  όλους  αλλά  και  ειδικά  για  άτομα  με  αναπηρία,  τα

ηλεκτρονικά  παιχνίδια  και  τις  επιπτώσεις  τους  ειδικότερα  στους  νέους  και  φυσικά  τα

διαδραστικά κινητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία ανήκει και το παιχνίδι που μας

απασχολεί. Όλα αυτά θα υποστηριχθούν και από την αντίστοιχη βιβλιογραφία.

Στη συνέχεια στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας θα περιγράψω τους συμμετέχοντες,

την ερευνητική διαδικασία που ακολούθησα καθώς και το εργαλείο συλλογής δεδομένων

που χρησιμοποίησα. Στο τρίτο κεφάλαιο  θα παραθέσω τα αποτελέσματα της επεξεργασίας

των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία. Τέλος στο τέταρτο και

τελευταίο  κεφάλαιο  θα  παρουσιαστούν  οι  περιορισμοί,  τα  συμπεράσματα  αλλά  και  οι

προτάσεις που προκύπτουν από αυτή την έρευνα.



Κεφάλαιο 1

Θεωρητική θεμελίωση

1.1 Φυσική Δραστηριότητα

Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

(PA-WHO 2002), το σύνολο των κινήσεων που πραγματοποιεί ένας άνθρωπος καθημερινά

προκειμένου να εργαστεί, διαβιώσει, ψυχαγωγηθεί και αθληθεί. Μπορεί δε, να έχει ένταση

μικρή,  μέτρια  και  υψηλή.  Διαχωρίζεται  σε  συνήθη  και  σε  φυσική  δραστηριότητα

αναψυχής.  Συνήθη  φυσική  δραστηριότητα  θεωρούμε  τις   δραστηριότητες  καθημερινής

διαβίωσης  όπως  για  παράδειγμα  περπάτημα,  εργασία,  δουλειές  του  σπιτιού,  ενώ  στη

αναψυχή  συμπεριλαμβάνονται   δραστηριότητες  όπως  ο  χορός,  η  κολύμβηση  και  η

συμμετοχή  σε  προγράμματα  ασκήσεων  (γυμναστήριο,  ερασιτεχνικός  αθλητισμός)

(Μαντζουράνης, 2007)

Στόχοι όπως η βελτίωση της ποιότητας ζωής, μακροζωϊα και πρόληψη ασθενειών

μπορούν  να  επιτευχθούν  έχοντας  καλή  σωματική  κατάσταση  ύστερα  από  τακτική

ενασχόληση με φυσική δραστηριότητα. Οι Martin και Kulinna  (2004) μάλιστα αναφέρουν

ότι η φυσική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση, να μειώσει τη

πίεση  του  αίματος  και  το  ποσοστό  του  σωματικού  λίπους.  Αυξάνεται  η

καρδιοαναπνευστική  αντοχή,  η  δύναμη,  βελτιώνεται  η  διάθεση,  η  αυτοεκτίμηση,  η

αυτοπεποίθηση και μειώνεται το στρες, το άγχος, η κατάθλιψη και ο κίνδυνος εμφάνισης

ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου ΙΙ, η οστεοπόρωση, η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση

και  ο  καρκίνος  (Μουσούλη,  Θεοδωράκης  &  Κρητικός  2005  ·  Theodorakis,  Natsis,

Papaioannou & Goudaw, 2002).



Το 2005 οι  Strong, Malina, Blimkie, Daniels, Dishman, και Gutin  συμπέραναν ότι

ο  κίνδυνος  εμφάνισης  καρδιαγγειακών  παθήσεων,  του  διαβήτη  και  της  υπέρτασης

μειώνεται με τακτική ενασχόληση με φυσική δραστηριότητα. Τρία χρόνια νωρίτερα όμως

οι  Rimmer και  Braddock (2002)  είχαν  καταλήξει  στο  ίδιο  συμπέρασμα  για  άτομα  με

αναπηρία. Όμως στη περίπτωση των   ατόμων με αναπηρία, η συμμετοχή σε προγράμματα

ασκήσεων δε βελτιώνει  μόνο υγεία και σωματική κατάσταση αλλά και ποιότητα ζωής,

κοινωνικότητα,  ανεξαρτητοποίηση  και  ενσωμάτωση  στο  κοινωνικό  σύνολο.  Όπως

αναφέρουν οι Μαγγουρίτσα, Κοκαρίδας και Χασσάνδρα (2004), η άσκηση σε άτομα με

αναπηρία βελτιώνει την αίσθηση της επίτευξης, τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση,

την  ανάληψη  πρωτοβουλιών,  την  αυτενέργεια  καθώς  και  τη  μείωση  των  αρνητικών

σκέψεων που μπορεί αυτά να έχουν. 

1.2 Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Οι  Fu,  Su και  Yu το 2009 επεσήμαναν κάτι που γίνεται ολοένα και πιο φανερό

στην εκπαιδευτική κοινότητα: Η τεχνολογία παρέχει διαρκώς περισσότερα εκπαιδευτικά

εργαλεία  προκειμένου  να  ικανοποιήσει  τις  ανάγκες  και  τις  απαιτήσεις  των  μαθητών,

καλύπτοντας  ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και  διεργασιών καθ΄  όλη τη διάρκεια  της

μαθησιακής διαδικασίας.

Ως τέτοιο εκπαιδευτικό εργαλείο αναδεικνύεται τελευταία το ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Στη πορεία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τις προηγούμενες δεκαετίες έχει αποδειχθεί η

δυναμική  τους η οποία αυξάνεται με την εξέλιξη  των δυνατοτήτων τους. Πλέον αποτελεί

ίσως το κυριότερο μέσο διασκέδασης των νέων περνώντας μάλιστα από μέσο ψυχαγωγίας

σε μέσο διαμόρφωσης άποψης, συμπεριφοράς και πεποιθήσεων.



Δεν  είναι  τυχαίο  λοιπόν  ότι  τα  κέρδη  των  εταιρειών  που  ασχολούνται  με  το

ηλεκτρονικό παιχνίδι, ανέρχονται  σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, γεγονός

που τροφοδοτεί την έρευνα και ανάπτυξη διαρκώς νέας και καλύτερης τεχνολογίας. Με

την  ενσωμάτωση  του  διαδικτύου  μάλιστα  οι  χρήστες  μπορούν  να   παίζουν  και  να

επικοινωνούν  με  άλλους  χρήστες  στην άλλη άκρη της  γης,  δημιουργώντας  εικονικούς

χαρακτήρες που ζουν εικονικές ζωές σε εικονικούς κόσμους. Επιπροσθέτως, πλέον αυτά

τα  παιχνίδια  είναι  προσβάσιμα  από  οποιονδήποτε  και  με  οποιαδήποτε  συσκευή

πολλαπλασιάζοντας ουσιαστικά τους πιθανούς χρήστες τους.

Σύμφωνα με έρευνα των Williams, Yee και Caplan (2008), το 83% των νέων και το

40%  των  ενηλίκων  παίζει  ηλεκτρονικά  παιχνίδια   καταναλώνοντας  μάλιστα  τον

εντυπωσιακό χρόνο των 25 ωρών την εβδομάδα (άτομα άνω των 22 ετών). Μάλιστα ο

χρόνος αυτός αυξάνεται με την ηλικία ενώ συγχρόνως η φυσική δραστηριότητα μειώνεται.

Τέτοιου είδους αποτελέσματα ερευνών εγείρουν βάσιμες ανησυχίες για αρνητικές

επιδράσεις  των  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  όχι  μόνο  στο  σώμα  αλλά  και  στη  ψυχο-

κοινωνική  διάσταση  ενός  ανθρώπου.  Πολλές  έρευνες  μάλιστα  δείχνουν  ότι  οι  ώρες

ενασχόλησης με το ηλεκτρονικό παιχνίδι μειώνουν  τις ώρες ενασχόλησης με αθλητικές

δραστηριότητες των παιδιών και των νέων οδηγώντας σε αύξηση της παχυσαρκίας (Daley,

2009· Vanderwater, Shim & Caplovitz, 2004 · Robinson, 1999 · Gunter, 1998).

Με  αυτή  την  αμφιλεγόμενη  παρακαταθήκη  λοιπόν  εμφανίζονται  τα  “serious

games” δηλαδή σοβαρά παιχνίδια τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς όπως

έρευνας, υγείας και φυσικά της εκπαίδευσης.



1.3 Διαδραστικά Κινητικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Exergames ή διαδραστικά κινητικά ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι τα παιχνίδια τα

οποία  εμπεριέχουν  μια  μορφή  φυσικής  άσκησης.  Βασίζονται  στην  τεχνολογία  που

ανιχνεύει την κίνηση του σώματος και έρχονται να αποτινάξουν την κατηγορία από τα

ηλεκτρονικά παιχνίδια ότι προάγουν την καθιστική ζωή και οδηγούν στην παχυσαρκία,

αποτελώντας μια υγιέστερη εναλλακτική.

Έτσι λοιπόν σε αντιδιαστολή με τα κλασσικά ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία

χρησιμοποιούνται μόνο τα δάχτυλα των χεριών, στα  exergames, η σωματική κίνηση του

παίχτη  προβάλλεται  στην  εικονική  πραγματικότητα   παρακινώντας  τον  έτσι  να

περπατήσει,  τρέξει,  πηδήξει,  ρίξει  ,  χτυπήσει  ,  να  ασκηθεί  δηλαδή  σαν  να  ήταν  στη

πραγματικότητα.

Η παιχνιδομηχανή Nintendo Wii προτρέπει τον παίκτη να παίξει διάφορα παιχνίδια

όπως τένις, μπόουλινγκ ή μπέιζμπολ σαν να έπαιζε στην πραγματικότητα. Προσφέρονται

διάφορα  παιχνίδια  και  υπάρχει  αναβάθμιση  που  έχει  αισθητήρες  και  για  τα  πόδια.  Η

έρευνα  για  την  χρησιμότητα  ενός  τέτοιου  εργαλείου  για  την  ανάπτυξη  κινητικών

δεξιοτήτων έχει ξεκινήσει. 

Οι Wuang, Chiang, Su και Wang (2011) δημοσίευσαν μια μεγάλη έρευνα σε παιδιά

με σύνδρομο Down. Εκατόν πέντε παιδιά με σύνδρομο Down χωρίστηκαν τυχαία σε δύο

παρεμβατικές  ομάδες  βελτίωσης των κινητικών  δεξιοτήτων.  Η πρώτη ακολούθησε  την

κλασσική παρέμβαση ενώ στη δεύτερη η παρέμβαση έγινε με τη χρήση του Nintendo Wii.

Άλλα 50 παιδιά με σύνδρομο  Down αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα

πριν  και  μετά  την  παρέμβαση  έδειξαν  σημαντική  βελτίωση  και  των  δύο  ομάδων

παρέμβασης  έναντι  του  ελέγχου,  με  αυτό  του  Nintendo Wii μάλιστα  να  υπερτερεί  σε

πολλά σημεία της κλασσικής παρέμβασης.



Αντίστοιχα οι  Vernadakis,  Gioftsidou,  Antoniou,  Ioannidis και  Giannousi (2012)

δημοσίευσαν μελέτη για την επίδραση του Wii στην ισορροπία φοιτητών Φυσικής Αγωγής

και το 2015 οι Vernadakis, Papastergiou, Zetou και Antoniou δημοσίευσαν μελέτη για την

επίδραση παρέμβασης με παιχνιδομηχανή στις βασικές κινητικές δεξιότητες παιδιών του

δημοτικού. 

1.4 Σκοπός της έρευνας

Το  πρόβλημα  το  οποίο  δημιούργησε  την  ανάγκη  για  αυτή  την  έρευνα  είναι

πολυσύνθετο και πολυδιάστατο. Η βάση του είναι η ζωή στις πόλεις και η εξέλιξη της

τεχνολογίας που συνθέτουν ένα περιβάλλον που σταδιακά μειώνει έως και εξαφανίζει την

ανάγκη για φυσική δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Συνυπολογίζοντας εδώ και

τη διάσταση των εφήβων – νέων ανθρώπων, δηλαδή των ηλικιακών ομάδων των οποίων

μαθαίνουν  τώρα  να  διαχειρίζονται  το  σώμα  τους,  γνώση  που  σε  γενικές  γραμμές  θα

διατηρήσουν  μέχρι  τα  γεράματά  τους  και  εξειδικεύοντας  περαιτέρω  το  πρόβλημα

προσθέτοντας και τη διάσταση των ΑμεΑ μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα μας.

Έχουμε λοιπόν έφηβους και  νέους  ΑμεΑ που πρέπει  να μάθουν να χρησιμοποιούν το

σώμα τους, να δραστηριοποιηθούν φυσικά κάτι που πιθανόν να αποτελέσει έναυσμα για

κοινωνική αλληλεπίδραση όμως το περιβάλλον που έχουμε διαμορφώσει είναι εχθρικό, οι

ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα λίγες και ακόμα λιγότερες για  ΑμεΑ. Και μέσα σε

όλα  αυτά  υπάρχουν  και  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια,  υπεύθυνα  για  τον  εθισμό  και  την

υποδραστηριοποίηση πολλών νέων και εφήβων. Θα μπορούσε να είναι  ο νούμερο ένα

κίνδυνος, μαζί με τη τηλεόραση, στο πρόβλημα που συζητάμε. Όμως στη συγκεκριμένη

έρευνα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι αυτά που ευαγγελίζονται τη λύση ή έστω την αρχή

της. 



Σκοπός  λοιπόν  της  εργασίας  αυτής  είναι  να  διερευνήσει  εάν  τα  ηλεκτρονικά

παιχνίδια  (και  συγκεκριμένα  τα  διαδραστικά  ηλεκτρονικά  παιχνίδια)  μπορούν  να

λειτουργήσουν ως κίνητρο για έναρξη φυσικής δραστηριότητας σε εφήβους – νέους με

αναπηρία,  εκτιμώντας  πόσο  χρήσιμο,  εύχρηστο,  εύκολο  και  ικανοποιητικό  είναι  το

ηλεκτρονικό  παιχνίδι σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, αναπηρία) και

συγκρίνοντας το με την πραγματική φυσική δραστηριότητα και το μάθημα της Φυσικής

Αγωγής.

Τα ερευνητικά ερωτήματα λοιπόν που διατυπώνονται είναι: 

 Ποια είναι η στάση των εφήβων και νέων με αναπηρία απέναντι στο Nintendo Wii

και στη Φυσική Αγωγή;

 Πώς διαφοροποιούνται αυτές οι στάσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα

και τη διάγνωση των  εφήβων και νέων με αναπηρία;

 Μπορεί ένα διαδραστικό κινητικό ηλεκτρονικό παιχνίδι σαν το  Nintendo Wii να

δώσει  κίνητρο   στους  εφήβους  και  νέους  με  αναπηρία  να  δραστηριοποιηθούν

φυσικά;



Κεφάλαιο 2

Μεθοδολογία

2.1 Συμμετέχοντες 

Τελικά  τα  ερωτηματολόγια  που  συγκεντρώθηκαν  ήταν  μόνο  53  και  αυτά

αποτέλεσαν το ερευνητικό δείγμα, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των τμημάτων, 11

από τα 15, και των μαθητών, 72 από τους 91, συμπλήρωσαν τις απαραίτητες ώρες επαφής

με  το  ηλεκτρονικό  παιχνίδι.  Λόγω  έλλειψης  χρόνου,  απουσιών  κάποιων  μαθητών  τις

τελευταίες  σχολικές  μέρες  αλλά και  αδυναμίας  κατανόησης του ερωτηματολογίου από

μερικούς μαθητές παρά το γεγονός ότι οι επεξηγήσεις, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης

του  ερωτηματολογίου,  ήταν  συνεχείς  και  ενδελεχείς  δεν  κατέστη  δυνατό  να  είναι

μεγαλύτερος  ο  αριθμός  των  συμμετεχόντων.  Υπήρξαν  μάλιστα  μαθητές  που  δεν

συμπλήρωσαν  το  ερωτηματολόγιο  διότι  φοβήθηκαν  ότι  είναι  κάποιου  είδους  γραπτή

εξέταση και θα επηρέαζε αρνητικά το βαθμό τους.

Το πρώτο εύκολο  συμπέρασμα που προκύπτει  από τους  συμμετέχοντες  είναι  η

μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πλήθος των αγοριών και των κοριτσιών. Στα πενήντα τρία

άτομα μόλις 12 ήταν κορίτσια και τα υπόλοιπα 41 αγόρια. Το ποσοστό μάλιστα (22,6%)

των κοριτσιών επί των συμμετεχόντων είναι ακόμα μικρότερο από αυτό των κοριτσιών

στο σύνολο των μαθητών του σχολείου (30,7%). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ίσως από το

γεγονός ότι στα τέσσερα τμήματα που δεν έγινε η εφαρμογή της διαδικασίας ανήκουν τα

10 από τα 28 κορίτσια του σχολείου. Όμως παραμένει το ερώτημα του μικρού ποσοστού

των κοριτσιών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου κάτι που άλλωστε συμβαίνει

τα τελευταία 6 χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο. Μία εύκολη εξήγηση θα μπορούσε να

είναι  ότι  οι  ειδικότητες,  πληροφορικού  και  ηλεκτρολόγου,  που  προσφέρει  το  Ειδικό

ΕΠΑΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης δεν είναι και τόσο “φιλικές” στα κορίτσια. Κάτι τέτοιο



μπορεί  να  αποδειχθεί,  εάν  και  κατά  πόσο  ισχύει,  σε  βάθος  χρόνου  καθώς  πλέον  έχει

εισαχθεί η ειδικότητα της κομμωτικής. Παρά ταύτα και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλο

σχολείο Ειδικής Αγωγής στην Ανατολική  Θεσσαλονίκη  που δίνει  απολυτήριο Λυκείου

αυτή  η  διαφορά  στο  πλήθος  αγοριών  –  κοριτσιών  (63  –  28  αντίστοιχα)  μάλλον  έχει

βαθύτερες αιτίες. 

Ηλικιακά οι συμμετέχοντες ήταν από δεκαέξι  έως είκοσι  επτά χρονών. Ο  Μ.Ο.

Ηλικίας  είναι  19,47  έτη  με  τυπική  απόκλιση  2,584.  Ένας  τυπικός  μαθητής  εισέρχεται

κανονικά σε μία δομή Λυκείου (Γενικού ή Επαγγελματικού) στα 15 του έτη και εξέρχεται

από αυτή σχεδόν στα 18. Στην Ειδική Αγωγή όμως η πλειοψηφία των μαθητών καθυστερεί

τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια να εισέλθει στο Λύκειο καθώς το αντίστοιχο Γυμνάσιο

Ειδικής  Αγωγής  είναι  τετρατάξιο  αντί  για  τριτάξιο  που  είναι  το  αντίστοιχο  Γυμνάσιο

τυπικής  εκπαίδευσης.  Επίσης  σε  πολλές  περιπτώσεις  η  παραπομπή  στο  ΚΕΔΔΥ  ενός

μαθητή προκειμένου να διαγνωστεί  η ειδική εκπαιδευτική  του ανάγκη μπορεί  να γίνει

αφού χαθούν κάποια χρόνια στην τυπική εκπαίδευση. Τέλος υπάρχουν και οι περιπτώσεις

που ίσως και από έλλειψη ενημέρωσης έρχονται στο Ειδικό ΕΠΑΛ, αφού έχουν περάσει

από άλλες δομές για άτομα με αναπηρία όπως είναι οι αντίστοιχες δομές του ΟΑΕΔ.



Συχνότητες ηλικιών των συμμετεχόντων

Η τρίτη και  τελευταία  κατηγοριοποίηση που γίνεται  στους  συμμετέχοντες  είναι

αυτή της διάγνωσης. Η επικρατούσα διάγνωση είναι αυτή της Νοητικής Αναπηρίας με το

συντριπτικό  μάλιστα  ποσοστό  του  54,7%  των  συμμετεχόντων.  Άλλες  διαγνώσεις  που

εμφανίζονται  συχνά  στους  συμμετέχοντες  είναι  οι  Διάχυτες  Αναπτυξιακές  Διαταραχές

(Φάσμα  Αυτισμού),  οι  Γενικευμένες  Δυσκολίες  Μάθησης  και  οι  Σύνθετες  Γνωστικές

Συναισθηματικές και Κοινωνικές Δυσκολίες. Οι υπόλοιπες διαγνώσεις που εμφανίζονται

μία  έως δύο φορές  όπως  :  Κινητικές  Αναπηρίες  (Σοβαρά Νευρολογικά ή  Ορθοπεδικά

Ελαττώματα),  Ειδικές  Μαθησιακές  Δυσκολίες,  Ανθεκτική  Επιληψία,  Σύνδρομο

Ελλειματικής  Προσοχής  με  ή  χωρίς  Υπερκινητικότητα  καθώς  και  δύο  αδιάγνωστες

περιπτώσεις αθροίζονται στην κατηγορία Άλλο στο παρακάτω διάγραμμα.



Συχνότητες Διαγνώσεων

Άξιο αναφοράς είναι ότι στο σύνολο του σχολείου, δηλαδή σε ενενήντα ένα άτομα,

διάγνωση αυτισμού (ΔΑΔ, ΔΑΔ/Φάσμα Αυτισμού, ΔΑΔ/Σύνδρομο  Asperger, Αυτισμός

και άλλες Διαταραχές Ανάπτυξης) έχουν δεκαοκτώ μαθητές τη στιγμή που στο δείγμα μας

εμφανίζονται  μόνο  έξι.  Μεταφράζοντας  το  σε  ποσοστά  διάγνωση  Αυτισμού  έχουν  το

19,8% των μαθητών του σχολείου και μόνο το 11,3% του δείγματος. Οι λόγοι για τους

οποίους αυτά τα δύο ποσοστά δε συγκλίνουν έχουν αναφέρονται παρακάτω. Πίσω από

όλες τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρω παρακάτω κρύβεται ένας μαθητής με διάγνωση

στο φάσμα  του Αυτισμού.  Ο μαθητής  που  αρνήθηκε  μέχρι  τέλους  να  συμμετάσχει,  ο

μαθητής  που  φοβήθηκε  ότι  έγραφε  διαγώνισμα  και   κάποιοι  από  αυτούς  που  δεν

κατανόησαν το ερωτηματολόγιο είχαν διάγνωση αυτισμού.



2.2 Ερευνητική Διαδικασία   

Η  ερευνητική  διαδικασία  έλαβε  μέρος  στο  Ειδικό  ΕΠΑΛ  Ανατολικής

Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017. Το Ειδικό ΕΠΑΛ μαζί με

το  Ειδικό  Λύκειο,  βρίσκονται  στην  τελευταία  βαθμίδα  της  Ειδικής  Αγωγής  στη

Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευσης.  Πρόκειται  για το αντίστοιχο των Γενικών ΕΠΑΛ και  με

κάποιες μικρές διαφορές ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών των Εσπερινών ΕΠΑΛ. 

Κατά το σχολικό έτος 2016- 2017, οπότε και διεξήχθη η διαδικασία της παρούσας

εργασίας, υπήρξε ένας χώρος κατάλληλος να φιλοξενήσει τη διάταξη και μια μικρή ομάδα

μαθητών.  Ο  χώρος  ήταν  προσβάσιμος  εύκολα  σε  όλους  τους  μαθητές,  ακόμα  και  σε

μαθητές με κινητικά προβλήματα και καροτσάκι.  Σε ένα ελεύθερο τοίχο της αίθουσας,

πάνω σε ένα θρανίο τοποθετήθηκε τηλεόραση 32 ιντσών, επίπεδη, και με αυτή συνδέθηκε

το  διαδραστικό  ηλεκτρονικό  παιχνίδι   Nintendo Wii.  Ο χώρος  εκκενώθηκε  από  άλλα

θρανία και  έμειναν μόνο 5 καρέκλες  για να  κάθονται  όσοι   δεν χρησιμοποιούσαν τη

παιχνιδομηχανή. 

Έχοντας  σαν  αφετηρία  τα  τμήματα  της  Α  τάξης  και  το  μάθημα  «Ερευνητική

Εργασία  στη  Τεχνολογία»   και  έπειτα  από  το  χρονικό  διάστημα  των  δύο  μηνών

προκειμένου  να  σταθεροποιηθεί  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα   και  οι  μετακινήσεις  των

μαθητών,  ξεκίνησαν  οι  επισκέψεις  των  τμημάτων  στη  συγκεκριμένη  αίθουσα  με  τη

διάταξη που προαναφέρθηκε, ώστε να γίνει η ομαλή επαφή με το παιχνίδι και το χώρο.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η ίδια διαδικασία των επισκέψεων και με τα υπόλοιπα τμήματα.

Αφού τα παιδιά της Α τάξης είχαν αποκτήσει αρκετή εμπειρία, υποδέχονταν τα υπόλοιπα

τμήματα, αναλαμβάνοντας οι μαθητές της Α τάξης, το  ρόλο του καθοδηγητή εκπαιδευτή,

ώστε  να δείχνουν  στους  μαθητές  των άλλων τμημάτων,  τα  βασικά του χειρισμού  του

παιχνιδιού.  Σε  κάθε   τμήμα που ερχόταν  για  πρώτη φορά,  του  δίνονταν  οι  οδηγίες  –



επεξηγήσεις των βασικών αρχών του παιχνιδιού. Επίσης οι μαθητές των τμημάτων στην

πρώτη επίσκεψη καθοδηγόντουσαν να παίξουν κάποιο από τα πιο απλά παιχνίδια, όπως

τένις, μπόουλινγκ, μποξ, πινγκ – πονγκ και ξιφασκία. Έπειτα από δύο έως τρεις σχολικές

ώρες ενασχόλησης, ο καθοδηγητής υπεύθυνος εκπαιδευτικός έδειχνε στους μαθητές την

υπόλοιπη  γκάμα  παιχνιδιών  (με  αυξημένο  βαθμό  δυσκολίας  /  λειτουργίας) και  τέλος

έπειτα από τέσσερις έως πέντε ώρες εξάσκησης και εμπειρίας στο παιχνίδι οι περισσότεροι

μαθητές ήταν αυτόνομοι να επιλέξουν το παιχνίδι που τους άρεσε ώστε να μπορούν να το

παίξουν μόνοι τους ή και με κάποιο συμμαθητή τους σαν αντίπαλο.  Κάποια τμήματα

μάλιστα  έβγαλαν  τον  «πρωταθλητή»  της  τάξης  ο  οποίος  θα  αναμετρούνταν  με

«πρωταθλητές» άλλων τμημάτων.

Παρατηρήθηκε ότι, σε γενικές γραμμές το κλίμα κατά τη διάρκεια των συνεδρίων

με το διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι ήταν πολύ ευχάριστο. Οι μαθητές περίμεναν τη

σειρά τους χωρίς να παραπονιούνται και ο όποιος ανταγωνισμός δε ξεπέρασε ποτέ τα όρια.

Μία παράμετρος που βοήθησε σε αυτό είναι και το γεγονός ότι τα τμήματα ήταν έως 7

άτομα,  οπότε  δεν  υπήρχε  συνωστισμός  ή  μεγάλη  αναμονή.  Φυσικά  εμφανίστηκαν

προβλήματα  όπως  μεταφορά  μικροεντάσεων  από  τη  καθημερινή  τους  ζωή  μεταξύ

συμμαθητών  και  στο  παιχνίδι.  Επίσης  παρατηρήθηκε  από  μικρή  μερίδα  μαθητών  μία

νευρικότητα και άρνηση της συμμετοχής τους στη διαδικασία. Ακόμα και σε αυτές τις

περιπτώσεις  όμως,  οι  πέντε  από  τους  έξι  μαθητές  που  αρνήθηκαν  αρχικά,  όταν

βεβαιώθηκαν  ότι  δε  θα  τους  κοροϊδέψει  κάποιος  σε  περίπτωση  αποτυχίας,  τελικά

συμμετείχαν επιτυχώς στη διαδικασία.

Τέλος,  μετά  την  επιστροφή  από  τις  διακοπές  του  Πάσχα  όλοι  οι  μαθητές  των

τμημάτων  που  είχαν  συμπληρώσει  τουλάχιστον  έξι  σχολικές  ώρες  επαφής  με  το

ηλεκτρονικό  παιχνίδι  καλούνταν  να  συμπληρώσουν  το  ερωτηματολόγιο.  Η διαδικασία

χορήγησης  του  ερωτηματολογίου  διαρκούσε  συνήθως  σχεδόν  μία  διδακτική  ώρα  ανά



τμήμα. Πρώτα δίνονταν οδηγίες σε όλους για τις πρώτες 32 ερωτήσεις (τύπου Likert) και

όταν κάθε μαθητής έφτανε στην 33η ερώτηση δίνονταν οι οδηγίες για τις επόμενες 10.

Φυσικά επεξηγήσεις δόθηκαν όποτε ζητήθηκαν και επιπλέον βοήθεια δόθηκε σε μαθητές

που είχαν σοβαρό αναγνωστικό έλλειμμα.

2.2 Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Το  αυτοσχέδιο  ερωτηματολόγιο  που  χρησιμοποιήθηκε,  δομήθηκε  από  τρία

κομμάτια που το καθένα βασίζεται σε ένα δοκιμασμένο μοντέλο.  Βασικός σκοπός του

ερωτηματολογίου να μετρήσει τη στάση των εφήβων και νέων με αναπηρία απέναντι στη

Φυσική Αγωγή και το  Nintendo Wii,  να μετρηθεί  η χρησιμότητα,  ευκολία χρήσης και

εκμάθησης και η ικανοποίηση από το ηλεκτρονικό παιχνίδι και να εκτιμηθεί η αθλητική

ικανότητα και η αυτοεκτίμηση των ερωτώμενων. Επιμέρους στόχοι στη δημιουργία του

ερωτηματολογίου ήταν να είναι σύντομο και κατανοητό από τους μαθητές.

Το πρώτο κομμάτι του ερωτηματολογίου είναι δύο ομάδες ίδιων ερωτήσεων με

απαντήσεις Likert  πέντε σημείων (1= Καθόλου έως 5 = Πάρα πολύ), όπου η πρώτη ομάδα

ρωτά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και η δεύτερη για το Nintendo Wii. Για λόγους

καλύτερης κατανόησης από τους έφηβους και νέους με αναπηρία στο ερωτηματολόγιο η

Φυσική Αγωγή αναφέρεται σαν Γυμναστική καθώς η σωστή ονομασία μάλλον θα τους

δημιουργούσε απορίες. 

Πρόκειται για μια συντομευμένη εκδοχή του : «Expectancy related beliefs and task

values questionnaire» που δημιουργήθηκε αρχικά από τον Eccles, Adler, Futterman, Goff,

Kaczala και  Meece (1983) και  είκοσι  χρόνια αργότερα τροποποιήθηκε από τον  Xiang,

McBride,  Guan και  Solmon.  (2003)  προκειμένου  να  απευθυνθεί  στα  πεδία  που

εξετάζουμε. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και από τους  Vernadakis,



Kouli,  Tsitskari,  Gioftsidou και  Antoniou το 2014 σε μια αντίστοιχη έρευνα σύγκρισης

Φυσικής  Αγωγής   και  Nintendo Wii  σε  πρωτοετείς  φοιτητές  του  Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης.

Βασισμένο στη θεωρία του κινήτρου της προσδοκίας επίτευξης (expectancy value

theory of achievement motivation),  οι   Eccles και  συνεργάτες,  το  1983  έφτιαξαν  το

ερωτηματολόγιο,  προσμετρώντας σε αυτό διάφορες συνιστώσες όπως η άποψη για την

ικανότητα, η προσδοκία επιτυχίας, η σημαντικότητα, το ενδιαφέρον, η χρησιμότητα και η

πρόθεση χρησιμοποίησης στο μέλλον. Προκειμένου να γίνει πιο εύκολα κατανοητό και για

να  μη  γίνει  κουραστικό  το  ερωτηματολόγιο  στους  εφήβους  και  νέους  με  αναπηρία,

κάποιες από τις αρχικές δώδεκα ερωτήσεις συνενώθηκαν και κάποιες παραλήφθηκαν για

να καταλήξουμε στις οχτώ για κάθε ομάδα (Φυσική Αγωγή - Nintendo Wii ).

Το  δεύτερο  κομμάτι  ερωτήσεων  αποτελείται  από  δεκαέξι  (16)  ερωτήσεις  με

απαντήσεις  Likert  πέντε  σημείων (1= Καθόλου έως 5 = Πάρα πολύ),  χωρισμένες  σε

τέσσερις  τετράδες.  Κάθε  τετράδα  στοχεύει  να  μετρήσει  και  ένα  χαρακτηριστικό  της

επαφής με  το ηλεκτρονικό παιχνίδι.  Η πρώτη τετράδα ρωτά για την αντιλαμβανόμενη

χρησιμότητα του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, η δεύτερη ρωτά για την ευκολία χρήσης του, η

τρίτη για την ευκολία εκμάθησης του παιχνιδιού και η τέταρτη για την  προσλαμβανόμενη

ικανοποίηση από το παιχνίδι.

Βασίζεται  στο  μοντέλο  αποδοχής  τεχνολογίας  (ΤΑΜ)  των  Davis,  Bagozzi and

Warshaw (1989) και το διάδοχο του (TAM2) των Venkatesh and Davis (2000). Το ΤΑΜ

ήταν  το  πρώτο  μοντέλο  το  οποίο  εισήγαγε  την  ιδέα  ότι  ψυχολογικοί  παράγοντες

επηρεάζουν την αποδοχή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το μοντέλο αυτό θεωρεί ότι η

αντιλαμβανόμενη  χρησιμότητα  και  η  αντιλαμβανόμενη  ευκολία  χρήσης  της  νέας



τεχνολογίας,  παίζουν  βασικό  ρόλο  στον  επηρεασμό  κάποιου  προκειμένου  να

χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνολογία. 

Είναι το μοντέλο που έχει μελετηθεί και εφαρμοσθεί περισσότερο από όλα τα άλλα

προκειμένου να εκτιμήσει την πρόθεση ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνολογία.

Χρησιμοποιήθηκε  π.χ.  από  τους  van Raaij &  Schepers (2008)  για  να  εκτιμήσουν  την

αποδοχή  ενός  εικονικού  περιβάλλοντος  μάθησης,  από  τους  Liu et al.  (2010)  για  να

μετρήσουν  τους  παράγοντες  υιοθέτησης  της  μάθησης  μέσω  κινητού,  τους  Sanchez &

Hueros (2010) για να διερευνηθούν τα κίνητρα αποδοχής του  Moodle μίας από τις πιο

γνωστές πλατφόρμες εικονικής διδασκαλίας και πολλούς άλλους. Εκτεταμένη είναι και η

διερεύνηση του μοντέλου όπως π.χ. από τους Premkumar & Bhattacherjee (2006) που το

συνέκριναν με ένα άλλο διαδεδομένο μοντέλο το expectation – disconfirmation  theory

(EDT  Θεωρία  αναστολής-επιβεβαίωσης)  βρίσκοντας  ότι  και  τα  δύο  έχουν  καλή

επεξηγηματική ισχύ αλλά το ΤΑΜ δίνει καλύτερη πρόβλεψη της πρόθεσης κάτι που είναι

και το ζητούμενο. Και φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που το χρησιμοποίησαν σαν βάση για

να δημιουργήσουν ένα δικό τους μοντέλο όπως οι Terzis & Economides (2011).

Τέλος το τρίτο κομμάτι προέρχεται από το ερωτηματολόγιο Πως Αντιλαμβάνομαι

Τον  Εαυτό  Μου  ΙΙ  (ΠΑΤΕΜ  ΙΙ).  Το  ΠΑΤΕΜ  είναι  η  ελληνική  έκδοση  του

ερωτηματολογίου  Self –  Perception for Children της  Harter (1985).  Το  ΠΑΤΕΜ  ΙΙ

απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, ενώ υπάρχει και η έκδοση

ΠΑΤΕΜ ΙΙΙ που είναι κατάλληλη για παιδιά γυμνασίου. Επιλέχθηκε όμως το ΠΑΤΕΜ ΙΙ

προκειμένου να είναι πιο εύκολα κατανοητό από τους εφήβους και νέους με αναπηρία.

Το ΠΑΤΕΜ ΙΙ περιλαμβάνει έξι κλίμακες. Τη σχολική ικανότητα, τις σχέσεις με

τους συνομηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εμφάνιση, διαγωγή – συμπεριφορά και

αυτοεκτίμηση.  Κάθε  κλίμακα  αποτελείται  από  πέντε  ερωτήσεις.  Σε  κάθε  ερώτηση  ο



μαθητής  θα  πρέπει  να  επιλέξει  ανάμεσα  σε  δύο  τύπους  ατόμων  και  να  δηλώσει  εάν

ταιριάζει απόλυτα ή μάλλον ταιριάζει με αυτόν. 

Ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας μπορούν να χορηγηθούν μόνο κάποιες από τις

κλίμακες του ερωτηματολογίου. Έτσι και στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκαν μόνο οι

κλίμακες της αθλητικής ικανότητας και της αυτοεκτίμησης. Αφενός για να περιοριστεί το

μέγεθος του ερωτηματολογίου και αφετέρου γιατί οι υπόλοιπες κλίμακες δε θα είχαν να

προσδώσουν κάτι παραπάνω στην έρευνα. 



Κεφάλαιο 3

Αποτελέσματα

3.1 Αποτελέσματα συνολικά

Τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια καταχωρήθηκαν και  επεξεργάστηκαν από

στατιστικό πακέτο και τα αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω. Τα αποτελέσματα από

τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν σε αριθμούς ως εξής: Καθόλου = 1, Λίγο = 2, Αρκετά

= 3, Πολύ = 4, Πάρα Πολύ = 5.

Ξεκινώντας  την  επεξεργασία  αναζητήθηκε  ο  δείκτης  εσωτερικής  εγκυρότητας

Cronbach's Alpha για κάθε μία από τις ενότητες ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.  Τα

αποτελέσματα βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

CRONBACH'S ALPHA

Α Γυμναστική (1-8) 0,838

Α Nintendo Wii (9-16) 0,893

Β Χρησιμότητα του παιχνιδιού (17-20) 0,888

Γ Ευκολία χρήσης του παιχνιδιού (21-24) 0,583

Δ Ευκολία εκμάθησης του παιχνιδιού (25-28) 0,751

Ε Ικανοποίηση από το παιχνίδι (29-32) 0,802

ΣΤ Αθλητική ικανότητα (33-37) 0,183

Ζ Αυτοεκτίμηση (38-42) 0,623



Μετά  από  αυτά  τα  αποτελέσματα  οι  ενότητες  Γ,  ΣΤ  και  Ζ  ουσιαστικά

αποκλείστηκαν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία και διερεύνηση καθώς με τόσο χαμηλό

δείκτη  εσωτερικής  εγκυρότητας  οποιοδήποτε  συμπέρασμα  θα  εδραζόταν  σε  αυτά  τα

δεδομένα δε θα ήταν αξιόπιστο.

Ειδικότερα για την ενότητα Γ (ευκολία χρήσης του παιχνιδιού), παρά τη μεγάλη

αξιοπιστία του ΤΑΜ, η χαμηλή κατανόηση σε συνδυασμό με τη μοναδική ανάστροφη

ερώτηση του ερωτηματολογίου (ερώτηση 24 Πόσο σας μπέρδεψε το ηλεκτρονικό παιχνίδι

στη χρήση του) πιθανόν οδήγησαν σε αυτό το χαμηλό δείκτη εσωτερικής εγκυρότητας.

Για  τις  άλλες  δύο  ενότητες  το  πρόβλημα  ήταν  ήδη  φανερό  από  τη  διαδικασία

χορήγησης. Παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε να χορηγηθεί το ΠΑΤΕΜ ΙΙ που απευθύνεται

σε μαθητές δημοτικού και παρά τις ενδελεχείς οδηγίες και επεξηγήσεις οι έφηβοι και νέοι

με αναπηρία δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ – και μερικοί δε τα κατάφεραν - να κατανοήσουν

το ζητούμενο από αυτό το κομμάτι του ερωτηματολογίου. 

Αμέσως μετά τον δείκτη εσωτερικής εγκυρότητας βρέθηκαν οι μέσοι όροι για όλες

τις  ερωτήσεις  του  ερωτηματολογίου  αρχικά  σε  όλο  το  δείγμα.  Τα  αποτελέσματα

παρατίθενται στα παρακάτω διαγράμματα σχηματικά και πιο αναλυτικά σε πίνακες στο

παράρτημα ΙΙ. Ειδικότερα στο τρίτο διάγραμμα παρουσιάζονται σε αντιδιαστολή οι Μ.Ο.

των πρώτων οκτώ ερωτήσεων που αφορούν τη Φυσική Αγωγή με τις επόμενες οκτώ που

είναι ίδιες μόνο που αφορούν το ηλεκτρονικό παιχνίδι.



Μ.Ο. όλων των συμμετεχόντων συγκριτικά για την ενότητα Α

Το παραπάνω διάγραμμα είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δείχνει την σύγκριση της

άποψης που έχουν οι συμμετέχοντες για το διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι  Nintendo

Wii απέναντι  στη  Φυσική  Αγωγή.  Εκτελώντας  ένα  Τ  –  test ζευγών  για  τα  ζεύγη

ερωτήσεων  1-9,  2-10,  3-11,  4-12,  5-13,  6-14,  7-15,  8-16,  προέκυψε  ότι  υπάρχουν

στατιστικώς  σημαντικές  διαφορές.  Συγκεκριμένα στο ζεύγος  4-12 (είναι  σημαντικό  να

είμαι  καλός  στη  Γυμναστική  /  στο  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  Nintendo Wii)  υπάρχει  μία

στατιστικώς σημαντική μέση διαφορά 0,67925 με p = 0,004. Ομοίως στα ζεύγη: 5-13 (Σε

σχέση  με  τα  άλλα  μαθήματα  είναι  σημαντικό  να  είμαι  καλός  στη  Γυμναστική  /  στο

ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii) 0,54717 μέση διαφορά με p = 0,025, 7-15 (Αυτά που

μαθαίνω στη Γυμναστική / στο ηλεκτρονικό παιχνίδι  Nintendo Wii είναι χρήσιμα) μέση

διαφορά 0,75472 με  p = 0,001 και 8-16 (Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είναι χρήσιμα
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αυτά  που  μαθαίνω  στη  Γυμναστική  /  στο  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  Nintendo Wii)  μέση

διαφορά 0,60377 με p = 0,001. 

Αυτά  τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  αναμφισβήτητα  οι  έφηβοι  και  νέοι  με

αναπηρία που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρούν πιο σημαντική και πιο χρήσιμη την

Φυσική Αγωγή από το  ηλεκτρονικό παιχνίδι  Nintendo Wii. Το συμπέρασμα αυτό δεν

αποτελεί έκπληξη εάν λάβουμε υπόψη ότι η Φυσική Αγωγή απολαμβάνει το κύρος του να

είναι μάθημα του σχολείου. Άλωστε τα ζεύγη ερωτήσεων 5-13 και 8-16 συγκρίνουν τη

Γυμναστική / το ηλεκτρονικό παιχνίδι  Nintendo Wii με άλλα μαθήματα. Προφανώς το

ηλεκτρονικό  παιχνίδι  δεν  είναι  μάθημα,  πολύ  δε  περισσότερο  έχει  να  αντιπαλέψει

προκαταλήψεις  και  παγιωμένες  αρνητικές  απόψεις,  οι  οποίες  επιβάλλονται  κυρίως  από

τους γονείς των εφήβων και νέων με αναπηρία. 

Σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα υπάρχει το ζεύγος των ερωτήσεων 6-14 (Μου

αρέσουν οι δραστηριότητες στη Γυμναστική / στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii) στο

οποίο η τιμή για το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι μεγαλύτερη 0,32075 κατά μέσο όρο με

στατιστική σημαντικότητα στον έλεγχο υπόθεσης διπλής κατεύθυνσης Sig. (2-tailed) ίσο

με 0,176. Παρά το σχετικά χαμηλό βαθμό σημαντικότητας το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει

να αγνοηθεί, καθώς δε συγκρίνουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι με ένα μάθημα από τα πολλά

στα οποία έχουν αποτύχει επανελειμμένα στην έως τώρα μαθητική τους ζωή, αλλά ίσως με

το αγαπημένο τους μάθημα κάτι που καταδεικνύουν και οι μέσοι όροι στις ερωτήσεις ένα

και τρία. Παρά ταύτα το ηλεκτρονικό παιχνίδι φαίνεται να τους αρέσει περισσότερο.



Μ.Ο. όλων των συμμετεχόντων για τις ενότητες Β, Δ, Ε

Όπως  προκύπτει  από  τα  δύο  διαγράμματα  παραπάνω οι  μέσοι  όροι  όλων  των

ερωτήσεων  κυμαίνονται  από  το  2,83  έως  το  3,98  που  εάν  το  μεταφράσουμε  στο

ερωτηματολόγιο  από  αρκετά  έως  πολύ.  Στις  ερωτήσεις  που  αφορούν  το  ηλεκτρονικό

παιχνίδι οι χαμηλότεροι Μ.Ο. (έως 3) εμφανίζονται στις ήδη προαναφερθείσες ερωτήσεις

12, 13, 15 και 16 (σημαντικότητα – χρησιμότητα) καθώς και στις 18 και 31. 

Ειδικότερα  η  18  (Το  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  θα  βελτιώσει  την  παραγωγικότητά

(μάθηση)  μου)  ανήκει  στην  ενότητα  Β  για  την  χρησιμότητα  του  παιχνιδιού  και

παρουσιάζει τον χαμηλότερο Μ.Ο με 2,83 κάτι που μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη. Είναι

μάλλον δύσκολο οι συγκεκριμένοι μαθητές να συσχετίσουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με

βελτίωση της μάθησης τους. Σε γενικές γραμμές η χρησιμότητα του παιχνιδιού παραμένει
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σε χαμηλά σχετικά επίπεδα παρότι οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν αρκετά μεγαλύτερους

Μ.Ο. Ίσως το στερεότυπο του “άχρηστου” ηλεκτρονικού παιχνιδιού είναι εμφανές εδώ. 

Αντίθετα  η  ερώτηση  31  (Το  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  θα  το  χρησιμοποιήσω  στο

μέλλον) βρίσκεται στην ενότητα ικανοποίηση από το παιχνίδι όπου οι Μ.Ο. είναι υψηλοί.

Όμως στη συγκεκριμένη ερώτηση ο Μ.Ο. κατρακυλάει  στο 2,88 μάλλον γιατί υπάρχει

συνειδητοποίηση  ότι  μάλλον  δύσκολα  θα  μπορέσουν  να  πείσουν  τους  γονείς  τους  να

αγοράσουν μία “ακριβή” κονσόλα “άχρηστου” ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 

Σε  αντιδιαστολή  με  την  ερώτηση  31,  η  ερώτηση  26  (Είναι  εύκολο  να  το

ξαναχρησιμοποιήσω) έχει το μεγαλύτερο Μ.Ο. με 3,98. Δηλαδή ενώ θεωρούν ότι είναι

πολύ εύκολο να ξαναχρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό παιχνίδι δε θεωρούν αρκετά πιθανό

ότι θα το κάνουν.

Αμέσως  μετά  την  ερώτηση  26  οι  τρεις  επόμενες  ερωτήσεις  που  αφορούν  το

ηλεκτρονικό παιχνίδι  και  έχουν τους  μεγαλύτερους  Μ.Ο. είναι  η 14 (Μου αρέσουν οι

δραστηριότητες στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii), η 29 (Είμαι ικανοποιημένος από

το ηλεκτρονικό παιχνίδι ) και η 32 (Το ηλεκτρονικό παιχνίδι μου δίνει ευχαρίστηση) με

μέσους  όρους  3,87,  3,77  και  3,62  αντίστοιχα.  Μπορούμε  να  πούμε  λοιπόν  ότι  το

ηλεκτρονικό  παιχνίδι  τους  άρεσε  πολύ,  τους  ικανοποίησε  πολύ  και  τους  έδωσε  πολύ

ευχαρίστηση.  Αυτά τα  τρία  αποτελέσματα  κάνουν  εμφανές  το  κίνητρο που μπορεί  να

προσδώσει  η  χρησιμοποίηση  του  συγκεκριμένου  ηλεκτρονικού  παιχνιδιού  σαν

παρακίνηση ενός εφήβου – νέου με αναπηρία σε φυσική δραστηριότητα.

3.2 Αποτελέσματα ανά φύλο



Παρά το μικρό σχετικά δείγμα των κοριτσιών από την ανάλυση των απαντήσεων

με Τ - test ανά φύλο προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Όπως ίσως ήταν αναμενόμενο τα αγόρια έχουν θετικότερη άποψη για τη Φυσική

Αγωγή  καθώς  και  για  τον  εαυτό  τους  σε  σχέση με  τη  Φυσική  Αγωγή.  Οι  Μ.Ο.  των

αγοριών είναι αρκετά μεγαλύτεροι  στις περισσότερες ερωτήσεις.  Μάλιστα στη δεύτερη

ερώτηση  (Σε  σχέση  με  τους  συμμαθητές  μου  είμαι  καλός  στη  Γυμναστική)  έχουμε

στατιστικώς σημαντική μέση διαφορά 0,978 με t(51)= 2,456, p=0,017. Επίσης στην πρώτη

(Είμαι καλός στη Γυμναστική)  και στην τέταρτη (Είναι σημαντικό να είμαι καλός στη

Γυμναστική)  ερώτηση έχουμε οριακά στατιστικά σημαντικές  διαφορές 0,722 με  t(51)=

1,885 p=0,065 και 0,663 με t(51)= 1,730 p=0,090 αντίστοιχα. 

Μ.Ο. ανά Φύλο για τη Φυσική Αγωγή
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Άξια αναφοράς είναι και τα σημεία στα οποία τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερους

Μ.Ο.  Χωρίς  να  είναι  στατιστικά  σημαντικό  στις  ερωτήσεις  5  (Σε  σχέση  με  τα  άλλα

μαθήματα είναι σημαντικό να είμαι καλός στη Γυμναστική) και 8 (Σε σχέση με τα άλλα

μαθήματα είναι χρήσιμα αυτά που μαθαίνω στη Γυμναστική) τα κορίτσια ξεπερνούν τους

Μ.Ο. των αγοριών.

Η εικόνα του παραπάνω διαγράμματος αντιστρέφεται  πλήρως στο επόμενο που

αναφέρεται  στο  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  Nintendo Wii.  Οι  Μ.Ο.  των  κοριτσιών  είναι

μεγαλύτεροι σε όλες τις ερωτήσεις εκτός της 10 (Σε σχέση με τους συμμαθητές μου είμαι

καλός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii). Στην ερώτηση 15 (Είναι χρήσιμα αυτά

που μαθαίνεις  στο ηλεκτρονικό  παιχνίδι  Nintendo Wii)  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική

μέση διαφορά της τάξης του -0,768 με t(51)= -2,042 και p= 0,046.

Μ.Ο. ανά φύλο για το Nintendo Wii (ενότητα Α)
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Μ.Ο. ανά Φύλο για το Nintendo Wii (ενότητες Β, Δ, Ε)

Το διάγραμμα Μ.Ο. ανά Φύλο για το Nintendo Wii (ενότητες Β, Δ, Ε) έρχεται σαν

συνέχεια του Μ.Ο. ανά φύλο για το  Nintendo Wii (ενότητα Α) και η τάση οι Μ.Ο. των

κοριτσιών να είναι μεγαλύτεροι για το ηλεκτρονικό παιχνίδι συνεχίζεται και σε όλη την

ενότητα Β που ασχολείται με τη χρησιμότητα του. Από το διάγραμμα Μ.Ο. ανά Φύλο για

το Nintendo Wii (ενότητες Β, Δ, Ε) πιο σημαντικό στατιστικώς αποτέλεσμα είναι αυτό της

ερώτησης 26 (Είναι εύκολο να το ξαναχρησιμοποιήσω) με μέση διαφορά 0,514  t(51)=

1,415 και  p= 0,163 μόλις. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η πιο απαισιόδοξη στάση των

κοριτσιών  στο  αν  θα  χρησιμοποιήσουν  το  παιχνίδι  στο  μέλλον,  ειδικά  αν

συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στις ερωτήσεις 14, 29 και 32 (Μου αρέσει, ικανοποίηση

και ευχαρίστηση) τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερους Μ.Ο.
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3.3 Αποτελέσματα ανά ηλικιακή ομάδα

Όπως προκύπτει  από την  ηλικιακή  κατανομή  του  δείγματος  μας  το  εύρος  των

ηλικιών είναι  δώδεκα έτη.  Σε οκτώ από αυτά το πλήθος του δείγματος  είναι  έως τρία

άτομα. Προκειμένου λοιπόν να επεξεργαστούν καλύτερα τα δεδομένα μας το δείγμα μας

χωρίστηκε σε δύο ηλικιακές  ομάδες.  Η πρώτη συμπεριέλαβε  όλες  τις  ηλικίες  έως  και

δεκαεννέα (16-19) ετών με Ν= 33 και η δεύτερη τις υπόλοιπες ηλικίες (20-27) με Ν=20.

Χρησιμοποιήθηκε πάλι το T – test. 

Τα  δύο  ηλικιακά  γκρουπ  δεν  παρουσιάζουν  σημαντικές  διαφορές  ούτε  κάποια

αξιοσημείωτη  τάση  στις  ερωτήσεις  που  αφορούν  τη  Φυσική  Αγωγή.  Ακόμη και  στην

ερώτηση 4 (Είναι  σημαντικό να είμαι  καλός  στη Γυμναστική)  που φαίνεται  να έχει  η

μικρότερη ηλικιακή ομάδα πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο, η μέση διαφορά είναι 0,368 με

t(51)=1,095 αλλά χωρίς σημαντικότητα καθώς p= 0,279.
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Μ.Ο. ανά Ηλικιακή ομάδα για τη Φυσική Αγωγή

Στον αντίποδα στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά Ηλικιακή ομάδα για το  Nintendo Wii

(ενότητα  Α)  παρατηρούμε  μία  ξεκάθαρη  τάση  η  μεγαλύτερη  ηλικιακά  ομάδα  να  έχει

μεγαλύτερους μέσους όρους. Αυτό ισχύει για όλες τις ερωτήσεις της ενότητας εκτός της

πρώτης, με διαφορά όμως χιλιοστών, όπως φαινεται και από το διάγραμμα. Η ερώτηση 14

(Μου  αρέσουν  οι  δραστηριότητες  στο  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  Nintendo  Wii)  εμφανίζει

στατιστικώς σημαντική μέση διαφορά -0,614 με t(50,164)= -2,168 και p= 0,038. Ομοίως η

ερώτηση 15 (Είναι χρήσιμα αυτά που μαθαίνεις στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii)

εμφανίζει στατιστικώς σημαντική μέση διαφορά -0,714 με t(51)= -2,211 και p=0,032. Την

ίδια στιγμή έχουμε οριακά στατιστικά σημαντική μέση διαφορά -0,642 με  t(51)= -1,757

και p= 0,085 στην ερώτηση 12 (Είναι σημαντικό να είσαι καλός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι

Nintendo Wii).



Μ.Ο. ανά Ηλικιακή ομάδα για το Nintendo Wii (ενότητα Α)

Η  τάση  που  παρατηρήθηκε  στο  διάγραμμα  Μ.Ο.  ανά  Ηλικιακή  ομάδα  για  το

Nintendo Wii (ενότητα Α) συνεχίζει και γενικεύεται στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά Ηλικιακή

ομάδα  για  το  Nintendo Wii (ενότητες  Β,  Δ,  Ε).  Η  ηλικιακή  ομάδα  20-27  έχει

μεγαλύτερους μέσους όρους σε όλες τις ερωτήσεις των ενοτήτων Β, Δ και Ε εκτός της

ερώτησης  25 (Ήταν  εύκολο  να  γίνω καλός  στη  χρήση  του).  Αν  συνυπολογίσουμε  τα

διαγράμματα Μ.Ο. ανά Ηλικιακή ομάδα για το Nintendo Wii (ενότητα Α) και Μ.Ο. ανά

Ηλικιακή ομάδα για το Nintendo Wii (ενότητες Β, Δ, Ε) σε σύνολο 20 ερωτήσεων για το

ηλεκτρονικό παιχνίδι η μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα έχει μεγαλύτερους μέσους όρους στις

δεκαοκτώ,  δηλαδή σε ποσοστό 90%. Παρά ταύτα στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά Ηλικιακή
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ομάδα για το  Nintendo Wii (ενότητες Β, Δ, Ε) έχουμε μόνο μία στατιστικώς σημαντική

διαφορά. Με  t(51)= -2,023 και  p= 0,048 στην ερώτηση 18 (Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα

βελτιώσει  την  παραγωγικότητά  (μάθηση)  μου)  υπάρχει  μία  μέση  διαφορά  -0,755.  Το

αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται διότι είναι μεγαλύτερος ο μέσος όρος στο δεύτερη κατά

σειρά ομάδα και όχι στην πρώτη. 

Μ.Ο. ανά Ηλικιακή ομάδα για το Nintendo Wii (ενότητες Β, Δ, Ε)

3.4 Αποτελέσματα ανά Διάγνωση

Όπως  είναι  φανερό  από  το  διάγραμμα  των  συχνοτήτων  των  διαγνώσεων,  η

επεξεργασία  των  δεδομένων  ανά  ξεχωριστή  διάγνωση  δύσκολα  θα  μας  οδηγούσε  σε

αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς εκτός του δείγματος των ατόμων με νοητική αναπηρία οι
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άλλες διαγνώσεις έχουν πλήθος όχι μεγαλύτερο των έξι ατόμων. Έτσι  λοιπόν  και  εδώ

όπως  και  στις  ηλικίες  προτιμήθηκε  η  ομαδοποίηση  του  δείγματος.  Την  πρώτη  ομάδα

αποτέλεσαν προφανώς όλοι οι συμμετέχοντες των ατόμων με διάγνωση νοητική αναπηρία,

ενώ η δεύτερη ομάδα δημιουργήθηκε από τη συνάθροιση των συμμετεχόντων με όλες τις

άλλες διαγνώσεις. Οπότε η πρώτη ομάδα είχε Ν= 29 και η δεύτερη Ν= 24. Εφαρμόζοντας

πάλι το Τ – test ανεξαρτήτων δειγμάτων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα.

Στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά διάγνωση για τη Φυσική Αγωγή προβάλλονται οι μέσοι

όροι  των  δύο  ομάδων  στις  ερωτήσεις  που  αφορούν  τη  Φυσική  Αγωγή.  Εκτός  της

ερώτησης 7 (Αυτά που μαθαίνω στη Γυμναστική είναι χρήσιμα) σε όλες τις άλλες οι μέσοι

όροι της ομάδας με διάγνωση νοητική αναπηρία είναι σαφώς μεγαλύτεροι. Στην ερώτηση

1 (Είμαι καλός στη Γυμναστική) έχουμε οριακή στατιστικώς σημαντική διαφορά 0,639 με

t(51)=  1,995  και  p=  0,051.  Ομοίως  οριακή  στατιστικώς  σημαντική  διαφορά  0,557  με

t(51)=  1,788  και  p=  0,080  εμφανίζεται  και  στην  ερώτηση  8  (Σε  σχέση  με  τα  άλλα

μαθήματα είναι χρήσιμα αυτά που μαθαίνω στη Γυμναστική).
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Μ.Ο. ανά διάγνωση για τη Φυσική Αγωγή

Μ.Ο. ανά διάγνωση για το Nintendo Wii (ενότητα Α)

Στις αντίστοιχες ερωτήσεις για το ηλεκτρονικό παιχνίδι των οποίων οι μέσοι όροι

ανά διάγνωση προβάλλονται  στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά διάγνωση για το  Nintendo Wii

(ενότητα  Α)  είναι  απαρέγκλιτη  η  υπεροχή  των  μέσων όρων  της  ομάδας  με  διάγνωση

νοητική  αναπηρία  σε  σχέση  με  τους  υπόλοιπους.  Μάλιστα  στατιστικώς  σημαντικές

διαφορές εμφανίζονται σε πέντε από τις οκτώ ερωτήσεις.

Στην  ερώτηση  12  (Είναι  σημαντικό  να  είσαι  καλός  στο  ηλεκτρονικό  παιχνίδι

Nintendo Wii) έχουμε μέση διαφορά 0,838 με t(51)= 2,412 και p= 0,020. Στην ερώτηση 13

(Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είναι σημαντικό να είσαι καλός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι

Nintendo Wii) μέση διαφορά 0,866 με t(51)= 2,301 και p= 0,026. Στην ερώτηση 14 (Μου
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αρέσουν οι δραστηριότητες στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii) μέση διαφορά 0,672

με  t(51)= 2,208 και  p=0,032. Στην ερώτηση 15 (Είναι χρήσιμα αυτά που μαθαίνεις στο

ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii)  μέση διαφορά 0,894 με  t(51)= 2,936 και  p=0,005.

Τέλος  στην  ερώτηση  16  (Σε  σχέση  με  τα  άλλα  μαθήματα  είναι  χρήσιμα  αυτά  που

μαθαίνεις στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii) μέση διαφορά 0,825 με t(51)= 2,313 p=

0,025.

Αξιοσημείωτο  επίσης  είναι  ότι  ακόμα  και  στον  συνολικό  μέσο  όρο  όλων  των

ερωτήσεων  της  συγκεκριμένης  υποενότητας  (Α9  έως  και  Α16)  έχουμε  στατιστικώς

σημαντική διαφορά 0,6065 με t(51)= 2,429 και p= 0,019.

Η τάση που εμφανίζεται στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά διάγνωση για τη Φυσική Αγωγή

και εμπεδώνεται  στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά διάγνωση για το  Nintendo Wii (ενότητα Α)

συνεχίζει να είναι κυρίαρχη και στο διάγραμμα Μ.Ο. ανά διάγνωση για το Nintendo Wii

(ενότητες Β, Δ, Ε). Με εξαίρεση την ενότητα Δ (ευκολία εκμάθησης του παιχνιδιού) στους

μέσους όρους των υπόλοιπων ερωτήσεων η ομάδα με διάγνωση νοητική αναπηρία είναι

καθαρά παραπάνω από την ομάδα των υπολοίπων. 

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στις ερωτήσεις 18, 19 και 20. Στην

18 ( Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα βελτιώσει την παραγωγικότητά (μάθηση) μου ) έχουμε

μέση  διαφορά  1,06  με  t(51)=  3,055  και  p=0,004.  Στην  ερώτηση  19  (Το  ηλεκτρονικό

παιχνίδι θα βελτιώσει τις κινήσεις μου ) η μέση διαφορά είναι 0,815 με t(48,754)= 2,602

και  p=0,012. Τέλος στην ερώτηση 20 (Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα βελτιώσει τις κινήσεις

μου πιο εύκολα από άλλες δραστηριότητες) παρατηρούμε μέση διαφορά 0,733 με t(51)=

2,151 και p=0,036. 



Μ.Ο. ανά διάγνωση για το Nintendo Wii (ενότητες Β, Δ, Ε)

Οριακά στατιστικώς σημαντικές διαφορές εμφανίζονται στις ερωτήσεις 17, 29 και

32. Στην 17 (Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά μου) υπάρχει

μέση διαφορά 0,588 με t(51)= 1,783 και p= 0,081. Στην 29 (Είμαι ικανοποιημένος από το

ηλεκτρονικό παιχνίδι ) έχουμε μέση διαφορά 0,576 με t(51)= 1,910 και p=0,062. Στην 32

(Το ηλεκτρονικό παιχνίδι μου δίνει ευχαρίστηση) η μέση διαφορά είναι 0,529 με  t(51)=

1,727 και p= 0,090.

Επίσης και στο συνολικό μέσο όρο των ερωτήσεων στις ενότητες Β (χρησιμότητα

του  παιχνιδιού)  και  Ε  (ικανοποίηση  από  το  παιχνίδι)  έχουμε  στατιστικώς  σημαντική

διαφορά και οριακά στατιστικώς σημαντική διαφορά αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα στην

ενότητα Β έχουμε μέση διαφορά 0,79885 με t(51)= 2,796 και p=0,007 . Ενώ στην ενότητα

Ε η μέση διαφορά είναι 0,47845 με t(51)= 1,810 και p= 0,076.
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Όλοι οι Μ.Ο. σε φθίνουσα σειρά



Τελειώνοντας την παράθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο διάγραμμα Όλοι

οι Μ.Ο. σε φθίνουσα σειρά εμφανίζονται οι μέσοι όροι όλων των ερωτήσεων. Μόλις πέντε

ερωτήσεις  είναι  κάτω  από  το  3  που  αντιστοιχεί  στο  μέσο  των  απαντήσεων  του

ερωτηματολογίου (αρκετά).  Στον αντίποδα 15 ερωτήσεις  που αφορούν το ηλεκτρονικό

παιχνίδι και οι 8 για την Φυσική Αγωγή είναι πάνω από το 3, ενώ 8 για το ηλεκτρονικό

παιχνίδι και 4 για την Φυσική Αγωγή είναι πάνω και από το 3,5. 

Οι έφηβοι και νέοι με αναπηρία από τους οποίους αποτελείται το δείγμα αυτής της

έρευνας είχαν όλοι λίγο ή πολύ επαφή με ηλεκτρονικά παιχνίδια μέχρι τώρα στη ζωή τους.

Δεν  είχαν  ποτέ  όμως  ακούσει  για  το  πόσο  σημαντικά  ή  χρήσιμα  είναι.  Το  αντίθετο

μάλιστα μάλλον αποτελεί τον κανόνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν μια

εγκατεστημένη πεποίθηση ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι και τόσο χρήσιμα. Οι

ερωτήσεις που ασχολούνται με τη σημαντικότητα και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού

παιχνιδιού είναι οι: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 και 20 των ενοτήτων Α και Β. Οι μέσοι όροι

των οκτώ αυτών ερωτήσεων είναι στους δέκα χειρότερους μαζί με την ερώτηση 31 (Το

ηλεκτρονικό παιχνίδι θα το χρησιμοποιήσω στο μέλλον ) για την οποία αναφερθήκαμε

παραπάνω και την ερώτηση 30 (Το ηλεκτρονικό παιχνίδι σχεδιάζω να το προτείνω σε ένα

φίλο μου). 



Κεφάλαιο 4

Συμπεράσματα Συζήτηση

Από  τα  αποτελέσματα  που  παρατέθηκαν  παραπάνω  προκύπτουν  αρκετά  και

ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Κατ' αρχάς, και απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, ένα συμπέρασμα που

προκύπτει αβίαστα είναι ότι οι έφηβοι και νέοι με αναπηρία δε θεωρούν το διαδραστικό

ηλεκτρονικό  παιχνίδι  Nintendo Wii ιδιαίτερα  χρήσιμο  και  σημαντικό,  είτε  αυτό

συγκρίνεται με τη Φυσική Αγωγή, είτε όχι. Όπως όμως αναφέρθηκε και παραπάνω δεν

είναι  ένα  αναπάντεχο  συμπέρασμα καθώς  αφενός  η  Φυσική Αγωγή είναι  μάθημα του

σχολείου και αφετέρου η μη χρησιμότητα όλων συλλήβδην των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

είναι μία καλά εγκατεστημένη πεποίθεση από το οικογενειακό περιβάλλον των εφήβων

και νέων με αναπηρία.

Σε αντιδιαστολή με το παραπάνω συμπέρασμα οι έφηβοι και  νέοι  με αναπηρία

θεωρούν ότι ήταν σχετικά εύκολο να μάθουν το παιχνίδι ενώ συγχρόνως έλαβαν μεγάλη

ικανοποίηση  και  ευχαρίστηση  χρησιμοποιώντας  το  Nintendo Wii .  Αντίστοιχα  το

ηλεκτρονικό παιχνίδι τους άρεσε περισσότερο από τη Φυσική Αγωγή που είναι ίσως το

αγαπημένο μάθημα των μαθητών. Ταυτόχρονα οι έφηβοι και νέοι με αναπηρία πιστεύουν

ότι έχουν εξίσου καλή απόδοση, αν όχι καλύτερη, στο ηλεκτρονικό παιχνίδι και τη Φυσική

Αγωγή. 

Απαντώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά

φύλο μας προσφέρει δύο ακόμα συμπεράσματα. Πρώτα σε σχέση με τη Φυσική Αγωγή η

άποψη των αγοριών είναι εμφανώς καλύτερη από αυτή των κοριτσιών. Αυτό όμως δεν



οφείλεται  στην απαξίωση της  από τα κορίτσια,  καθώς θεωρούν  τη  Φυσική Αγωγή σε

σχέση με τα άλλα μαθήματα σημαντική και χρήσιμη περισσότερο από τα αγόρια. Όμως τα

κορίτσια πιστεύουν ότι δε τα καταφέρνουν τόσο καλά όσο τα αγόρια στη Φυσική Αγωγή

και αυτό είναι που τα κάνει πιο επιφυλακτικά απέναντι της.

Για  το  ηλεκτρονικό  όμως  παιχνίδι  τα  αποτελέσματα  και  τα  συμπεράσματα

αντιστρέφονται.  Τα  κορίτσια  ικανοποιήθηκαν,  ευχαριστήθηκαν  και  τους  άρεσε  το

ηλεκτρονικό  παιχνίδι  πιο  πολύ  από  τα  αγόρια.  Μπορεί  μάλιστα  να  μη  φαίνεται  να

πιστεύουν  ότι  είναι  καλύτερες  από  τους  συμμαθητές  τους  σε  σχέση  με  τα  αγόρια,

πιστεύουν όμως ότι είναι καλές στο ηλεκτρονικό παιχνίδι περισσότερο από ότι τα αγόρια

και  αυτό  μάλλον  τροφοδοτεί  την  αυτοπεποίθεση  τους  πράγμα  που  με  τη  σειρά  του

τροφοδοτεί την θετική τους άποψη για το Nintendo Wii. 

Οι έφηβες και νέες με αναπηρία είναι ίσως η σημαντικότερη ομάδα στόχος αυτής

της  έρευνας.  Οι  ήδη λίγες  αθλητικές  δραστηριότητες  όπου  μπορούν να  λάβουν  μέρος

άτομα με  αναπηρία  γίνονται  ακόμα λιγότερες  για τις  γυναίκες  με  αναπηρία.  Επιπλέον

βαθιά ριζωμένες κοινωνικές προκαταλήψεις υπαγορεύουν τη συμμετοχή γυναικών μόνο σε

αθλήματα στα οποία δεν χάνουν τη θυληκότητα τους. Έτσι λοιπόν μία παιχνιδομηχανή

σαν το Nintendo Wii αποτελεί για τα κορίτσια μία διέξοδο αθλητικής δραστηριοποίησης,

επί ίσοις όροις με τα αγόρια και χωρίς ουσιαστικό κίνδυνο αποτυχίας. 

Σε  αντίστοιχα  συμπεράσματα  καταλήγουμε  και  από  την  ανασκόπηση  των

αποτελεσμάτων  ανά  ηλικιακή  ομάδα  για  το  ηλεκτρονικό  παιχνίδι.  Στη  μεγαλύτερη

ηλικιακά  ομάδα  άρεσε,  ικανοποίησε  και  ευχαρίστησε  περισσότερο  το  ηλεκτρονικό

παιχνίδι σε σχέση με τους μικρότερους.

Όπως οι έφηβες και νέες με αναπηρία έτσι και οι νέοι με αναπηρία, σε αντίθεση με

τους έφηβους, έχουν μειωμένες δυνατότητες έναρξης κάποιας αθλητικής δραστηριότητας



εκτός σχολικού πλαισίου.  Το έλλειμμα αυτονομίας  και κοινωνικοποίησης των νέων με

αναπηρία τους υποχρεώνει, εάν θέλουν να αθληθούν, να ενταχθούν σε κάποιον από τους

λιγοστούς αθλητικούς συλλόγους για άτομα με αναπηρία. Δεν έχουν όλοι όμως αυτή τη

δυνατότητα και συγχρόνως όσο αυξάνει η ηλικία τόσο μειώνονται και οι επιλογές. 

Συμπερασματικά  λοιπόν  οι  νέοι  με  αναπηρία  είναι  πιο  δεκτικοί  στη  χρήση

διαδραστικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, σαν το Nintendo Wii, σε σχέση με τους εφήβους

με  αναπηρία.  Συγχρόνως  είναι  και  μία  ομάδα  ατόμων  που  μπορεί  να  επωφεληθεί  τα

μέγιστα  από  τη  χρήση  τέτοιου  είδους  ηλεκτρονικών  παιχνιδιών  προκειμένου  να

δραστηριοποιηθεί φυσικά και να αποκτήσει αυτοπεποίθεση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στην ομαδοποίηση ανά διάγνωση μας δίνουν μία

εντελώς διαφορετική εικόνα. Η ομάδα των ατόμων με νοητική αναπηρία έχει θετικότερη

άποψη για τη Φυσική Αγωγή και για το ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii. 

Η έφηβοι και νέοι με νοητική αναπηρία στο συγκεκριμένο σχολείο κατά κανόνα

έχουν ελαφρά έως μέτρια νοητική αναπηρία. Αυτό τους καθιστά μία ομάδα, που εάν δε

συντρέχουν  άλλα  προβλήματα,  έχουν  μεγαλύτερο  βαθμό  αυτονομίας,  περισσότερες

πιθανότητες αποδοχής από τον κοινωνικό περίγυρο άρα και περισσότερες πιθανότητες να

δραστηριοποιηθούν αθλητικά. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν μπορούν να επωφεληθούν

από ένα διαδραστικό κινητικό ηλεκτρονικό παιχνίδι όπως το Nintendo Wii. 

Άλλωστε  περισσότερες  πιθανότητες  δραστηριοποίησης  δε  σημαίνει  ότι  αυτές

πάντα  αξιοποιούνται.  Πολλές  φορές  χρειάζεται  ένα  επιπλέον  κίνητρο  ή  να  ξεπεραστεί

κάποια αναστολή, που είναι σύνηθες να υπάρχει σε εφήβους και νέους με αναπηρία, για να

γίνει  έναρξη  μίας  φυσικής  δραστηριότητας.  Όμως  όπως  συμπεραίνεται  και  από  τα

αποτελέσματα  της  έρευνας,  η  πολύ θετικότερη  άποψη για το  ηλεκτρονικό  παιχνίδι  σε

όλους  τους  τομείς,  που  έχει  η  ομάδα  με  διάγνωση  νοητική  αναπηρία,  μπορεί  να



μεταφραστεί  σε  ένα  πολύ  ισχυρό  κίνητρο  χρήσης  του  και  έναρξης  φυσικής

δραστηριότητας.

Τέλος  περνώντας  στην  απάντηση  του  τρίτου  και  σημαντικότερου  ερευνητικού

ερωτήματος, από το μοντέλο του  Eccles και συνεργάτες (1983), στο οποίο αναφέρεται η

ενότητα ερωτήσεων Α, προκύπτει μία γενικά θετική άποψη των συμμετεχόντων για το

Nintendo Wii παρά τη χαμηλή σημαντικότητα και χρησιμότητα σε σύγκριση με τη Φυσική

Αγωγή. Όμως στις υπόλοιπες συνιστώσες του μοντέλου, ικανότητα, προσδοκία επιτυχίας

και ενδιαφέρον, έχουμε πολύ θετική στάση απέναντι στο ηλεκτρονικό παιχνίδι.  Αυτή η

στάση  επιτείνεται  στα  κορίτσια,  στο  μεγαλύτερο  ηλικιακά  γκρουπ  και  στα  άτομα  με

διάγνωση νοητική αναπηρία.

Αντίστοιχα  στο  μοντέλο  αποδοχής  τεχνολογίας  (ΤΑΜ)  των  Davis,  Bagozzi &

Warshaw (1989)  υπάγονται  οι  ενότητες  Β,  Δ  και  Ε.  Και  εδώ η  γενικά  θετική  στάση

απέναντι στο διαδραστικό κινητικό ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι ξεκάθαρη. Κάτι που είναι

πιο έντονο στην ευκολία εκμάθησης και στην ικανοποίηση. Όπως και στην ενότητα Α έτσι

και  εδώ έχουμε θετικότερη στάση των κοριτσιών,  των μεγαλύτερων ηλικιακά και  των

ατόμων με διάγνωση νοητική αναπηρία.  

Στα παραπάνω εάν συνυπολογίσουμε ότι το ηλεκτρονικό παιχνίδι μπορεί κάποιος

να  το  παίξει  στην  ασφάλεια  του  σπιτιού  του,  χωρίς  να  επηρεάζεται  από  τις  καιρικές

συνθήκες  και πολύ περισσότερο χωρίς να επικρέμεται  το άγχος της αποτυχίας και  της

απόρριψης - κάτι που είναι ιδιαίτερα έντονο σε εφήβους και νέους με αναπηρία - εύκολα

συμπεραίνουμε ότι πράγματι το διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι  Nintendo Wii μπορεί

να αποτελέσει ένα εργαλείο – κίνητρο για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας.

Τελικά το  Nintendo Wii και άλλα παρόμοια διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια,

εκτός από εργαλεία βελτίωσης της αδρής αλλά και της λεπτής κινητικότητας, μπορούν να



χρησιμοποιηθούν από εφήβους και νέους με αναπηρία σαν κίνητρο για έναρξη φυσικής

δραστηριότητας αλλά και υποκατάσταση αυτής σε περιπτώσεις  που δεν είναι εφικτή η

συμμετοχή σε κάποια αθλοπαιδιά. Επιπλέον με δεδομένο ότι μπορούν να παίξουν έως και

τέσσερα άτομα συγχρόνως,  προσφέρει  ευκαιρίες  κοινωνικοποίησης που είναι  ιδιαίτερα

πολύτιμες σε άτομα με αναπηρία.

Περιορισμοί έρευνας

Βασικότερος  περιορισμός  της  έρευνας  ήταν  το  δείγμα  και  ειδικότερα  στις

κατηγοριοποιήσεις ανά φύλο και ανά διάγνωση. Το συνολικό δείγμα είχε εκ των προτέρων

το νούμερο 91 σαν ανώτατο όριο καθώς αυτό ήταν το σύνολο των μαθητών του σχολείου.

Αντίστοιχα για τα κορίτσια ο αριθμός αυτός ήταν το 28 και για τους μαθητές με διάγνωση

στο  φάσμα  του  αυτισμού  το  18.  Ο  χρόνος  ήταν  ίσως  το  σημαντικότερο  εμπόδιο

προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω νούμερα καθώς για να έχουν οι μαθητές έξι

σχολικές ώρες επαφή με το ηλεκτρονικό παιχνίδι έπρεπε να προηγηθούν συνεννοήσεις,

αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και συνέναιση από τη διεύθυνση του σχολείου και τους

συναδέλφους και όλα αυτά εντός του σχολικού ωραρίου αφού οι μαθητές δεν μπορούν να

μετακινούνται  μόνοι  τους.  Επίσης και στη διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων

υπήρξαν προβλήματα χρόνου. Όχι επειδή το ερωτηματολόγιο ήταν μεγάλο αλλά επειδή

στο τέλος της σχολικής χρονιάς και λίγο πριν τις εξετάσεις κάποιοι μαθητές απουσίασαν

με αποτέλεσμα να μην προσμετρηθούν στο δείγμα. 

Δυστυχώς  περιορισμό  στην  έρευνα  αποτέλεσε  και  το  ίδιο  το  ερωτηματολόγιο.

Παρά τη προσπάθεια που καταβλήθηκε να είναι σύντομο και κατανοητό στους έφηβους

και νέους με αναπηρία και παρά τις διεξοδικές οδηγίες κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης

του,  εκ  του  αποτελέσματος  αποδείχθηκε  ότι  ο  δεύτερος  στόχος  δεν  επιτεύχθηκε.



Ειδικότερα οι ερωτήσεις των ενοτήτων ΣΤ (Αθλητική ικανότητα) και Ζ (Αυτοεκτίμηση),

που προέρχονταν από το ΠΑΤΕΜ ΙΙ, αποκλείστηκαν από περαιτέρω διερεύνηση μετά τους

πολύ χαμηλούς δείκτες εσωτερικής εγκυρότητας, στερώντας από την έρευνα δεδομένα που

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Η χαμηλή κατανόηση

είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για αυτό.

Προτάσεις

Τα  διαδραστικά  κινητικά  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  όπως  το  Nintendo Wii

αποδεικνύεται  ότι,  τουλάχιστο  για  την  περίπτωση  της  Ειδικής  Αγωγής,  μπορούν  να

αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό βοηθητικό εργαλείο ειδικά στα χέρια ενός καθηγητή

Φυσικής Αγωγής. 

Έχει  τη  δυνατότητα  να  βοηθήσει  στην  κινητοποίηση  παιδιών  που  αρνούνται

συστηματικά  την  άθληση  κυρίως  λόγω  έλλειψης  αυτοπεποίθεσης.  Επίσης  μπορεί  να

βελτιώσει λεπτή και αδρή κινητικότητα ειδικά σε μαθητές που παρουσιάζουν έλλειμμα σε

αυτόν  τον  τομέα.  Θα δώσει  ευκαιρίες  συμμετοχής  σε  ένα  ομαδικό  παιχνίδι,  κάτι  που

ορισμένοι  έφηβοι  και  νέοι  με  αναπηρία  δεν  μπορούν  εύκολα  να  διαχειριστούν,

προσφέροντας έτσι ευκαιρίες  κοινωνικοποίησης.  Ακόμα και το πιο απλό θα δώσει την

δυνατότητα στους μαθητές να μπορέσουν να αθληθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος

της Φυσικής Αγωγής ακόμα και τις μέρες που βρέχει ή κάνει πολύ κρύο (καθώς δεν έχουν

όλα τα σχολεία γυμναστήριο).

Όπως ανέφερα και  παραπάνω η Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση

ακολουθεί  τη Γενική.  Οπότε το πρόγραμμα σπουδών δεν αφήνει  και  πολλά περιθώρια



περαιτέρω  αξιοποίησης  αυτού  του  εργαλείου.  Εξαίρεση  αποτελούν  τα  διαθεματικά

μαθήματα  της  Ερευνητικής  εργασίας  στην  Τεχνολογία  και  της  Ζώνης  Δημιουργικών

Δραστηριοτήτων.  Σε  αυτά  τα  μαθήματα  δίνεται  η  δυνατότητα  με  καλά  σχεδιασμένες

δράσεις να χρησιμοποιηθεί ένα  exergame προκειμένου να δώσει στους μαθητές κίνηση,

κίνητρο, ευχαρίστηση, κοινωνικότητα, ομαδικότητα, ικανοποίηση και αυτοπεποίθεση.

Το πεδίο των exergames σε μαθητές Ειδικής Αγωγής δίνει σημαντικά ερωτήματα

που  απαιτούν  περαιτέρω  έρευνα.  Μία  προτεινόμενη  έρευνα  λοιπόν  θα  ήταν  να

ποσοτικοποιηθεί  η  αύξηση  της  φυσικής  δραστηριότητας  με  τη  χρήση  ενός  τέτοιου

παιχνιδιού. Επίσης σημαντική θα ήταν μία παρεμβατικού τύπου έρευνα που θα συνέκρινε

τη βελτίωση στη κινητικότητα μίας ομάδας με παρέμβαση  exergame, μίας με ασκήσεις

γυμναστικής  και  μίας  χωρίς  παρέμβαση.  Η μέτρηση  της  αύξησης  της  κοινωνικότητας

χρησιμοποιώντας  ομαδικά  ένα  exergame θα  μπορούσε  να  είναι  το  θέμα  μίας  άλλης

έρευνας.

Τα  αποτελέσματα  από  αυτές  τις  έρευνες,  εάν  είναι  θετικά,  θα  μπορούσαν  να

χρησιμοποιηθούν  σαν  επιχείρημα  για  την  περαιτέρω  χρήση  τέτοιων  εργαλείων  στην

Ειδική Αγωγή και για υιοθέτηση των πρακτικών αυτών στο οικογενειακό περιβάλλον των

εφήβων και νέων με αναπηρία.
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Παράρτημα Ι 

Ερωτηματολόγιο

Αγόρι 

Κορίτσι    

Ηλικία     …………

Α. Σύγκριση Γυμναστικής – Nintendo Wii

1. Είμαι καλός στη Γυμναστική.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

2. Σε σχέση με τους συμμαθητές μου είμαι καλός στη Γυμναστική.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

3. Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είμαι καλός στη Γυμναστική.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

4. Είναι σημαντικό να είμαι καλός στη Γυμναστική.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

5. Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είναι σημαντικό να είμαι καλός στη Γυμναστική.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

6. Μου αρέσουν οι δραστηριότητες στη Γυμναστική.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

7. Αυτά που μαθαίνω στη Γυμναστική είναι χρήσιμα.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

8. Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είναι χρήσιμα αυτά που μαθαίνω στη Γυμναστική.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ



9. Είμαι καλός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

10. Σε σχέση με τους συμμαθητές μου είμαι καλός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo 
Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

11. Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είμαι καλός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo 
Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

12. Είναι σημαντικό να είσαι καλός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

13. Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είναι σημαντικό να είσαι καλός στο ηλεκτρονικό 
παιχνίδι Nintendo Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

14. Μου αρέσουν οι δραστηριότητες στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

15. Είναι χρήσιμα αυτά που μαθαίνεις στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Nintendo Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

16. Σε σχέση με τα άλλα μαθήματα είναι χρήσιμα αυτά που μαθαίνεις στο ηλεκτρονικό
παιχνίδι Nintendo Wii.

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

B. Χρησιμότητα του παιχνιδιού

17. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά μου

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

18. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα βελτιώσει την παραγωγικότητά (μάθηση) μου 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ



19. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα βελτιώσει τις κινήσεις μου 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

20. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα βελτιώσει τις κινήσεις μου πιο εύκολα από άλλες 
δραστηριότητες 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

Γ. Ευκολία χρήσης του παιχνιδιού

21. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι εύκολο στη χρήση 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

22. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι είναι απλό στη χρήση

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

23. Πόσο εύκολο είναι στη χρήση το ηλεκτρονικό παιχνίδι χωρίς οδηγίες (από τον 
καθηγητή) 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

24. Πόσο σας μπέρδεψε το ηλεκτρονικό παιχνίδι στη χρήση του 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

Δ. Ευκολία εκμάθησης παιχνιδιού

25. Ήταν εύκολο να γίνω καλός στη χρήση του 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

26. Είναι εύκολο να το ξαναχρησιμοποιήσω 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

27. Πόσο εύκολο είναι να μάθει κάποιος να το χρησιμοποιεί 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

28. Η επικοινωνία με το παιχνίδι ήταν κατανοητή 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ



Ε. Ικανοποίηση από το παιχνίδι

29. Είμαι ικανοποιημένος από το ηλεκτρονικό παιχνίδι 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

30. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι σχεδιάζω να το προτείνω σε ένα φίλο μου 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

31. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα το χρησιμοποιήσω στο μέλλον 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

32. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι μου δίνει ευχαρίστηση

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

ΣΤ. Αθλητική ικανότητα

33.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι 
τα 
καταφέρνουν 
πολύ καλά στα
σπορ και τη 
γυμναστική

Όμως Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι 
δεν τα 
καταφέρνουν 
πολύ καλά 
στα σπορ και 
τη γυμναστική

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

34.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
θα ήθελαν να 
είναι 
καλύτεροι στα 
σπορ και τα 
αθλήματα

Όμως Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι 
είναι αρκετά 
καλά στα 
σπορ και τα 
αθλήματα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει 
απόλυτα



35.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι 
θα μπορούσαν 
να τα 
καταφέρουν 
καλά σχεδόν 
σε κάθε νέο 
σπορ με το 
οποίο δεν 
έχουν 
ασχοληθεί 
μέχρι τώρα

Όμως Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι 
δεν τα 
καταφέρνουν 
πολύ καλά 
στα σπορ και 
τη γυμναστική

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει 
απόλυτα

36.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι 
είναι 
καλύτεροι στα 
σπορ και τη 
γυμναστική 
από ότι οι 
συνομήλικοι 
τους 

Όμως Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι 
δεν μπορούν 
να τα 
καταφέρουν  
στα σπορ και 
τη γυμναστική
το ίδιο καλά 
με 
συνομηλίκους 
τους

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

37.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
δεν τα 
καταφέρνουν  
καλά στα 
υπαίθρια 
παιχνίδια 
(βόλεϊ, 
μπάσκετ, 
ποδόσφαιρο)

Όμως Άλλα παιδιά 
τα 
καταφέρνουν  
καλά στα 
υπαίθρια 
παιχνίδια

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα



Ζ. Αυτοεκτίμηση

38.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
είναι συχνά 
δυσαρεστημέν
α με τον εαυτό
τους

Όμως Άλλα παιδιά 
είναι αρκετά 
ευχαριστημέν
α με τον εαυτό
τους

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

39.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Σε μερικά 
παιδιά δεν 
αρέσει η ζωή 
που κάνουν

Όμως Σε άλλα 
παιδιά  αρέσει
η ζωή που 
κάνουν

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει 
απόλυτα

40.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
είναι 
ικανοποιημένα
με τον εαυτό 
τους ως άτομο

Όμως Άλλα παιδιά 
συχνά δεν 
είναι 
ικανοποιημέν
α με τον εαυτό
τους

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

41.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
πιστεύουν ότι 
τα 
περισσότερα 
πράγματα στη 
ζωή τους τα 
κάνουν τόσο 
καλά όσο τα 
άλλα παιδιά 
της ηλικίας 
τους

Όμως Άλλα παιδιά 
πιστεύουν ότι 
πολλά 
πράγματα στη
ζωή τους δεν 
τα κάνουν 
τόσο καλά 
όσο τα άλλα 
παιδιά της 
ηλικίας τους

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει 
απόλυτα



42.

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μερικά παιδιά
δεν είναι πολύ 
ικανοποιημένα
με τον τρόπο 
που κάνουν 
διάφορα 
πράγματα στη 
ζωή τους

Όμως Άλλα παιδιά 
είναι 
ικανοποιημέν
α με τον 
τρόπο που 
κάνουν 
διάφορα 
πράγματα στη 
ζωή τους

Μάλλον 
μου 
ταιριάζει

Μου 
ταιριάζει
απόλυτα



Παράρτημα ΙΙ

Αποτελέσματα

Μέσοι όροι ανά φύλο

Μέσοι Όροι όλων των ερωτήσεων σε όλο το δείγμα
Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8

3,6415 3,3396 3,4340 3,6792 3,3962 3,5472 3,6604 3,4717

Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 Α16

3,6038 3,4717 3,5472 3,0000 2,8491 3,8679 2,9057 2,8679

Β17 Β18 Β19 Β20

3,1132 2,8302 3,3208 3,1509

Δ25 Δ26 Δ27 Δ28

3,5283 3,9811 3,5283 3,3585

Ε29 Ε30 Ε31 Ε32

3,7736 3,2642 2,8868 3,6226



ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8

16-19 3,6970 3,3333 3,4848 3,8182 3,4242 3,5152 3,6364 3,4545

20-27 3,5500 3,3500 3,3500 3,4500 3,3500 3,6000 3,7000 3,5000
Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 Α16

16-19 3,6061 3,4545 3,5455 2,7576 2,7273 3,6364 2,6364 2,6667

20-27 3,6000 3,5000 3,5500 3,4000 3,0500 4,2500 3,3500 3,2000
Β17 Β18 Β19 Β20

16-19 2,9394 2,5455 3,2727 2,9394

20-27 3,4000 3,3000 3,4000 3,5000
Δ25 Δ26 Δ27 Δ28

16-19 3,5758 3,8485 3,4848 3,2727

20-27 3,4500 4,2000 3,6000 3,5000
Ε29 Ε30 Ε31 Ε32

16-19 3,6061 3,2424 2,7576 3,5758

20-27 4,0500 3,3000 3,1000 3,7000

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8

MALE 3,8049 3,5610 3,4390 3,8293 3,3415 3,6098 3,8049 3,4146

FEMALE 3,0833 2,5833 3,4167 3,1667 3,5833 3,3333 3,1667 3,6667
Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 Α16

MALE 3,5366 3,5366 3,4634 2,9512 2,7561 3,7805 2,7317 2,8293

FEMALE 3,8333 3,2500 3,8333 3,1667 3,1667 4,1667 3,5000 3,0000
Β17 Β18 Β19 Β20

MALE 3,0488 2,7805 3,2683 3,1220

FEMALE 3,3333 3,0000 3,5000 3,2500
Δ25 Δ26 Δ27 Δ28

MALE 3,6098 4,0976 3,5122 3,3171

FEMALE 3,2500 3,5833 3,5833 3,5000
Ε29 Ε30 Ε31 Ε32

MALE 3,7317 3,2927 2,9756 3,6098

FEMALE 3,9167 3,1667 2,5833 3,6667



ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8

ΝΑ 3,9310 3,4828 3,6207 3,7241 3,6552 3,6552 3,5172 3,7241

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 3,2917 3,1667 3,2083 3,6250 3,0833 3,4167 3,8333 3,1667
Α9 Α10 Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 Α16

ΝΑ 3,6897 3,5862 3,6897 3,3793 3,2414 4,1724 3,3103 3,2414

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 3,5000 3,3333 3,3750 2,5417 2,3750 3,5000 2,4167 2,4167
Β17 Β18 Β19 Β20

ΝΑ 3,3793 3,3103 3,6897 3,4828

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 2,7917 2,2500 2,8750 2,7500
Δ25 Δ26 Δ27 Δ28

ΝΑ 3,3448 3,9310 3,5862 3,2759

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 3,7500 4,0417 3,4583 3,4583
Ε29 Ε30 Ε31 Ε32

ΝΑ 4,0345 3,4138 3,1034 3,8621

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 3,4583 3,0833 2,6250 3,3333


	Πρόλογος

