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Περίληψη 

Τα δεδομένα των τελευταίων ετών όσον αφορά την συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων 

στον ελλαδικό χώρο την κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών. Ταυτόχρονα, η χώρα διανύει περισσότερο από μία δεκαετία οικονομικής κρίσης. Η 

αρχική επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί επιλογή πολλών νέων μετά το λύκειο, αλλά και 

πολλών μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων των οποίων τα επαγγέλματα χωλαίνουν σε αυτούς 

τους δυσμενείς καιρούς. 

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας τα τελευταία χρόνια δημιούργησε ένα καλά 

καταρτισμένο σώμα εκπαιδευτών ενηλίκων εφοδιασμένο με εργαλεία που μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Βασική μέριμνα είναι ο 

εξοπλισμός των εκπαιδευτών ενηλίκων με μία πληθώρα συμμετοχικών και βιωματικών 

τεχνικών. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η εφαρμογή του ως εκπαιδευτική τεχνική στη Δια 

Βίου Μάθηση αποτελεί προς το παρόν ένα νέο έδαφος για την έρευνα, ενώ ο συνδυασμός του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού με την εσωτερική παρακίνηση των ενηλίκων αποτελεί παγκοσμίως 

ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο. 

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να αναδείξει το εκπαιδευτικό παιχνίδι ως μέσω 

εσωτερικής παρακίνησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να 

συνδεθεί η αξία και η αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως εκπαιδευτική τεχνική 

στο χώρο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο οποίο ο εκπαιδευόμενος απολαμβάνει 

να συμμετέχει και ταυτόχρονα εφοδιάζεται με γνώσεις δεξιότητες και στάσεις απαραίτητες 

στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών απαιτήσεων στο χώρο εργασίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό παιχνίδι, εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση, εσωτερική παρακίνηση, βιωματική μάθηση 
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Abstract 

 

The data of recent years regarding participation in adult education in Greece classify her in 

the last positions among other European countries. At the same time, the country is 

experiencing more than a decade of economic crisis. Initial vocational training is a choice of 

many young people after the high school, as well as many older professionals that have 

occupations that experience high unemployment into those difficult times. 

The country's educational policy over the last years has created a well-educated adult 

educator body, equipped with tools that can handle the difficult task of adult education. Basic 

care is to provide adult educators with several of participatory and experiential techniques. 

The educational game and its application to Lifelong Learning as a training technique is at the 

moment a new field for research, as well as the combination of educational game and intrinsic 

motivation of adults is a world-wide innovative research field. 

The purpose of this research is to indicate that educational game as a tool for intrinsic 

motivation for adult learners. In addition, an attempt is made to link the value and the 

efficiency of the educational game to the field of initial vocational training in which the 

trainee enjoys participating and at the same time equips knowledge, skills necessary 

behaviour to meet occupational requirements in the workplace. 

 

Keywords: educational game, adult education, initial vocational training, intrinsic motivation, 

experiential learning 
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Εισαγωγή 

Η Ελλάδα διανύει μία εποχή που μαστίζεται από ανεργία και επηρεάζει έντονα τους 

εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Τα άτομα προσπαθούν να γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Οι 

μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι μεγάλες εταιρείες επιθυμούν οι εργαζόμενοι τους να 

αποδίδουν το μέγιστο δυνατό, χωρίς τις περισσότερες φορές αυτό να αμείβεται αντάξια. Σε 

αυτήν τη συγκυρία η αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση επωμίζεται με την 

ευθύνη να δημιουργεί υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες με έντονο το εσωτερικό κίνητρο 

για μάθηση αλλά και αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας. 

Ένα μεγάλο εμπόδιο που αντιμετωπίζει η επαγγελματική εκπαίδευση είτε σε τυπικό είτε σε 

μη τυπικό πλαίσιο είναι να καταφέρει ο εκπαιδευόμενος της να μεταβεί από τη θεωρητική 

προσέγγιση της γνώσης στην πρακτική εφαρμογή της στον εργασιακό χώρο. Επιπρόσθετα, 

στην προσφορά εργασίας η προϋπηρεσία στο αντικείμενο να αποτελεί προαπαιτούμενο. Στην 

Ελλάδα λόγω της οικονομικής συνθήκης είναι συχνό το φαινόμενο όπου ζητείται προσωπικό 

στα αρχικά στάδια της επαγγελματικής του καριέρας λόγω της χαμηλότερης μισθολογικής 

του αμοιβής. Παράλληλα ζητείται από το άτομο αυτό να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις 

απαιτητικές συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Έτσι η αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση πλέον επωμίζεται ένα μεγάλο μέρος της εμπειρίας που πρέπει να έχει ένας 

απόφοιτος χωρίς να έχει εργαστεί στο αντικείμενο. 

Συνεπώς η διδακτική μέθοδος και η εκπαιδευτική τεχνική που θα επιλέξει ο εκπαιδευτής 

έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των εκπαιδευομένων. Χρέος του εκπαιδευτή είναι να 

δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον στον εκπαιδευόμενο όπου μέσα από την trial and 

error διαδικασία της μάθησης θα αποκτήσει τα εφόδια για το μέλλον. Επίσης πρέπει να τον 

εξοπλίσει με στρατηγικές προσέγγισης νέας γνώσης για να μπορεί να τις εφαρμόζει και μετά 

τη αποφοίτησή του. Όλα αυτά επιδιώκεται να υλοποιηθούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον το 
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οποίο δεν δημιουργεί αποστροφή προς τη μάθηση αλλά βελτιώνει τη θετική στάση των 

εκπαιδευομένων απέναντι στη γνώση και την εκπαίδευση.  

Ο εκπαιδευτής ως επαγγελματίας επίσης αυτής της χώρας το δυσκολότερο που 

αντιμετωπίζει είναι ο μειωμένος χρόνος διδασκαλίας, τα πολυάριθμα τμήματα, οι χαμηλές 

αμοιβές και οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Επομένως, όσο πιο ευχάριστη είναι η 

μαθησιακή διαδικασία και για τον εκπαιδευτή και όσο υψηλότερα μαθησιακά αποτελέσματα 

παράγει για τους μαθητές του τόσο μεγαλύτερη είναι και η δική του εσωτερική παρακίνηση 

για τη μαθησιακή διαδικασία. 

Από την εμπειρία της ερευνήτριας ως εκπαιδεύτρια στην εκπαίδευση ενηλίκων τόσο 

θεωρητικών όσο και πρακτικών μαθημάτων έχει δημιουργήσει την πεποίθηση ότι οι 

βιωματικές τεχνικές είναι πολύ πιο απαιτητικές σε κόπο από μέρους του εκπαιδευτή, 

χρειάζονται χρόνο δόμησης της μαθησιακής εμπειρίας αλλά ταυτόχρονα αποτελούν τις πιο 

αποδοτικές και ευχάριστες τεχνικές που μπορεί να εφαρμόσει. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί απόγειο αυτή της πεποίθησης αφού το εκπαιδευτικό παιχνίδι 

αποτελεί την αποτελεσματικότερη των βιωματικών τεχνικών που εφαρμόζει η εκπαιδεύτρια. 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι ενισχύει την δημιουργία σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων 

καθώς και οδηγεί σε συλλογική μνήμη των ομάδων. Ταυτόχρονα, το παιχνίδι ως ευχάριστη 

διαδικασία παρακινεί τους εκπαιδευόμενους για ενασχόληση με το μαθησιακό αντικείμενο. 

Για τις ανάγκες της έρευνας μελετήθηκε ένα μέρος μίας ομάδας ενηλίκων που 

παρακολούθησε για ένα ολόκληρο εξάμηνο το μάθημα της πρακτικής εφαρμογής με κύρια 

εκπαιδευτική τεχνική το εκπαιδευτικό παιχνίδι τον Οκτώβριο του 2017. Το περιεχόμενο του 

μαθήματος αφορούσε τις πρώτες ύλες της γαστρονομίας στο πρόγραμμα διετούς φοίτησης 

των ΙΕΚ τεχνικός μαγειρικής τέχνης-Chef. Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη χρήση δύο 

ερωτηματολογίων, το ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης και το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. Η έρευνα δείχνει ότι οι εκπαιδευόμενοι 
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εμφανίζουν υψηλές τιμές εσωτερικής παρακίνησης ιδιαίτερα στην κυριότερη παράμετρο 

αυτής του ενδιαφέροντος-απόλαυσης. Επίσης, το εκπαιδευτικό παιχνίδι συνδέεται θετικά με 

την ανάκληση και διατήρηση γνώσεων μακροπρόθεσμα καθώς και με τη  θετική στάση 

μεταφοράς της γνώσης αυτής στον εργασιακό χώρο. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται αρχικά η έννοια του παιχνιδιού και η 

εννοιολογική αποσαφήνιση αυτού. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις εκπαιδευτικές θεωρίες 

που βασίστηκε η δημιουργία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Έπειτα, 

αναλύονται τα κίνητρα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και ο ρόλος της εσωτερικής 

παρακίνησης στην θεωρία της αυτοπραγμάτωσης. Κατόπιν γίνεται μία προσπάθεια για όσο το 

δυνατόν λεπτομερέστατη περιγραφή της μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθήθηκε. 

Ακολουθούν η παρουσίαση της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μέσω του στατιστικού 

προγράμματος SPSS. Και τέλος ακολουθεί η συζήτηση μαζί με τα συμπεράσματα, τους 

περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας και τις προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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1. Εννοιολογική αποσαφήνιση της έννοιας παιχνίδι 

1.1. Γιατί παίζουμε; 

Σύμφωνα το Ιστορίαι, βιβλίο Α, Κλειώ, του Ηρόδοτου τα παιχνίδια με ζάρια, κότσια και 

μπάλα ήταν εφεύρεση που γεννήθηκε στο βασίλειο της Λυδίας. Η ανακάλυψη αυτή ήταν 

αναγκαία για το βασίλειο της Λυδίας το οποίο μαστιζόταν από λιμό. Με σκοπό να 

επιβιώσουν από την έλλειψη φαγητού ο βασιλιάς της Λυδίας, Άτης εφάρμοσε την εξής λύση: 

Όλοι οι κάτοικοι για μια ολόκληρη μέρα έπαιζαν παιχνίδια για να ξεχνάνε την πείνα τους και 

την επομένη μπορούσαν να φάνε. Με αυτή τη σειρά παίζοντας την μία μέρα και τρώγοντας 

τη δεύτερη επιβίωσαν δεκαοκτώ χρόνια λιμού. Παρόλη την υπομονή τους ο λιμός δεν 

υποχωρούσε έτσι ο βασιλιάς αποφάσισε να χωρίσει το βασίλειο του σε δύο κομμάτια. Έπειτα, 

θα έριχνε κλήρο για το ποία ομάδα θα έμενε στη Λυδία ενώ οι άλλοι θα έφευγαν οριστικά 

από τον τόπο. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Λύδιοι που έφυγαν από τη Σμύρνη έφτασαν στην 

περιοχή της σημερινής Ιταλίας και είναι οι πρόγονοι των Ρωμαίων (Ηρόδοτος, χ.χ). Από το 

παραπάνω φαίνεται η μέγιστη σημασία του παιχνιδιού στην ζωή του ανθρώπου, μια και είναι 

ικανή να αντικαταστήσει παροδικά ακόμη μια βασική βιολογική λειτουργία όπως είναι το 

φαγητό.    

Στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι» ο Γιόζαν Χουιζίνγκα αναφέρει ότι  το παιχνίδι 

είναι παλαιότερο από τον πολιτισμό. Για να υποστηρίξει την πρόταση του αναφέρει ότι τα 

ζώα δεν χρειάστηκαν τον άνθρωπο για να τους διδάξει να παίζουν. Επίσης, συμπληρώνει ότι 

ο πολιτισμός προϋποθέτει πάντα την ανθρώπινη κοινωνία, κατά συνέπεια το παιχνίδι υπάρχει 

ως ένστικτο τόσο στα ζώα όσο και τον άνθρωπο. Μια από τις σημαντικότερες πτυχές του 

παιχνιδιού είναι ότι είναι διασκεδαστικό όπως επίσης ότι ακόμη και στα ζώα το παιχνίδι έχει 

κανόνες. Τα ζώα όταν παίζουν μπορούν να φαίνονται επιθετικά αλλά παρόλο αυτό δεν 

δαγκώνουν δυνατά το ένα το άλλο (Χουιζίνγκα, 1989).  
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Οι δεξιότητες που αποκτούν τα ζώα θηρευτές μέσω του παιχνιδιού είναι καθοριστικές για 

την επιβίωση τους μια και εφαρμόζονται για την εύρεση τροφής μέσω του κυνηγιού. Από την 

άλλη το παιχνίδι για τα ζώα θηράματα έχει βάση την τρέξιμο, τον ελιγμό και την αποφυγή 

επικίνδυνων καταστάσεων. Όπως και να έχει τα παιχνίδια εκτός από διασκέδαση δίνουν στον 

παίκτη κάποιο όφελος.  

Ιδιαίτερα για τον άνθρωπο τα ομαδικά κυρίως παιχνίδια έχουν το όφελος για τους παίκτες 

την ανάπτυξη επικοινωνιακών τεχνικών. Οι παίκτες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

εμφανίσουν ποικίλες συμπεριφορές και υιοθετούν ποικίλουν ρόλους. Παρατηρώντας τα 

παιδιά στα ομαδικά παιχνίδια βλέπουμε ότι έρχονται σε ρήξη ή συμφωνία εξαιτίας ότι 

κάποιος παίκτης φέρετε ατομικά, άλλος δεν δέχεται την ήττα άλλος είναι δίκαιος και εμπνέει 

την ομάδα. Έτσι μέσω του παιχνιδιού ο άνθρωπος γνωρίζει τον κόσμο και τον εαυτό του 

μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο καθώς επίσης και τα όρια ανάμεσα την ελευθερία του και την 

ελευθερία του άλλου, μαθαίνει κανόνες. 

 

1.2 Κοινά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών 

Πριν οριστούν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών θα πρέπει να οριστεί τι είναι το παιχνίδι. 

Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη στο λήμμα παιχνίδι βρίσκουμε: 

Παιχνίδι: 1. Οποιαδήποτε ενέργεια δεν έχει πρακτικό σκοπό, αλλά προσφέρει ευχαρίστηση 

γιατί είναι διασκεδαστική (…) 2. (ειδικότ.) οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται 

σύμφωνα με ορισμένους κανόνες (και ενδεχομένως αντικείμενα) αποσκοπώντας είτε στην 

διασκέδαση είτε στην απόκτηση χρημάτων. (…) 3. (συνεκδ.) το αντικείμενο με το οποίο παίζει 

κανείς 4. (ειδικά) ο αθλητικός αγώνας) (…)   

 Για να μπορέσουμε να ορίσουμε σε ποια έννοια του παιχνιδιού βασίστηκε η δημιουργία του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού που εξετάζεται στην παρούσα εργασία θα χρειαστεί να γίνει ένα 
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δάνειο από την αγγλική γλώσσα. Η μετάφραση των ουσιαστικών play και game στα ελληνικά 

είναι η κοινή λέξη παιχνίδι. Η λέξη όμως παιχνίδι με την έννοια του play είναι ευρύτερη και 

ταιριάζει περισσότερο στην πρώτη ερμηνεία του Μπαμπινιώτη, καθώς εμφανίζεται από την 

βρεφική ηλικία και μοιάζει με το παιχνίδι των ζώων όπως αναφέρει ο Χουιζίνγκα. Το βρέφος 

παίζει ακόμη και μόνο του για να γνωρίσει τον εαυτό του και τον κόσμο. Η λέξη όμως 

παιχνίδι με την έννοια του game είναι ειδικότερη μια και παρόλο έχει ως βάση το ένστικτο 

για παιχνιδιού δηλαδή την ανάγκη για αυτογνωσία το game χάνει κομμάτια από την 

ελευθερία του καθώς υιοθετούνται κανόνες και αλληλεπίδραση με τους άλλους. Έτσι το 

game ταιριάζει περισσότερο στην δεύτερη και την τέταρτη ερμηνεία του Μπαμπινιώτη. 

Καθώς το βρέφος περνά στην παιδική ηλικία από εκεί στην εφηβεία και τελικά στην 

ενηλικίωση το παιχνίδι αλλάζει. Έτσι το παιχνίδι με τον όρο game αποκτά πολιτισμικά 

στοιχεία.  

Ο Χουιζίνγκα προσδιορίζει τρία βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι ελεύθερο, 

είναι στην πραγματικότητα ελευθερία, δεν είναι «συνηθισμένη» ή «πραγματική» ζωή και 

διαφέρει από αυτή τόσο ως προς τον τόπο όσο και ως προς τη διάρκεια. Επίσης, το παιχνίδι 

δημιουργεί την τάξη και συνδέεται με ουσιαστικό ενδιαφέρον και προσπάθεια από την μεριά 

του παίκτη για κατορθωθεί κάτι μέσω των δικών του προσπαθειών. Τα δύο τελευταία είναι 

αυτά που οδηγούν στην δημιουργία των κανόνων  (Χουιζίνγκα, 1989). 

 

Σχήμα 1: Τα πέντε χαρακτηριστικά των παιχνιδιών σύμφωνα με τον Jeroen Jansz 

 

Σκοπός Κανόνες Ανατροφοδότηση Ανταγωνισμός 
Εθελοντική 
συμμετοχή 

Χαρακτηριστικά  

παιχνιδιών 
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Σύμφωνα με τον Jeroen Jansz (Jansz, 2018) τα παιχνίδια συνήθως έχουν πέντε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Έχουν κάποιο στόχο, 

έχουν κανόνες, υπάρχει κάποιο σύστημα ανατροφοδότησης, συχνά υπάρχει ανταγωνισμός 

ανάμεσα στους παίκτες και η συμμετοχή είναι πάντα εθελοντική. 

Παρατηρώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο παιχνίδι από τους δύο 

ερευνητές δημιουργείται η λογική συνεπαγωγή ότι παρόλο που φαίνονται διαφορετικά τελικά 

συγκλίνουν. Μέσα στην λέξη τάξη του Χουιζίνγκα περιλαμβάνονται ο στόχος, οι κανόνες, η 

ανατροφοδότηση και ο ανταγωνισμός του Jansz. Ενώ στη λέξη εθελοντική συμμετοχή του 

Jansz βρίσκεται η ελευθερία του Χουιζίνγκα. 

Ακόμα και στο ελεύθερο παιχνίδι ενός νηπίου το οποίο παίζει με μία κούκλα την ντύνει την 

ταΐζει για όσο χρόνο θέλει και όπου θέλει, στο μη πραγματικό πλαίσιο ότι είναι η κούκλα 

είναι ζωντανή και είναι το παιδί του μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον στόχο, τους κανόνες, 

το σύστημα ανατροφοδότησης και τον ανταγωνισμό που έχει το ελεύθερο παιχνίδι του. Ένας 

πρώτος στόχος είναι η μίμηση με το ρόλο του γονέα. Τους κανόνες τους παίρνει έτοιμους το 

νήπιο από το περιβάλλον, έτσι ένα νήπιο που του φέρονται κακοποιητικά συνήθως χτυπά τις 

κούκλες της/του. Το νήπιο δημιουργεί ένα σύστημα ανατροφοδότησης μέσω της 

παρατήρησης του εαυτού και του γονέα αυτού δηλαδή μέσω της σύγκρισης, και τέλος 

ανταγωνίζεται τους ίδιους του γονείς. 

Επιπρόσθετα, όπως η Καραβάκου εξήγησε « Το παιδί παίζοντας ακόμη και με ένα χαρτί έχει 

ένα στόχο. Ο στόχος του είναι να γνωρίζει τον εαυτό του και να συναντηθεί με τον κόσμο. Αυτό 

δημιουργεί και τον πολιτισμό » (Καραβάκου, παραδόσεις μαθημάτων Επιστημολογικές και 

Ηθικές προϋποθέσεις, θεωρία, πρακτικές και μικροδιδασκαλίες, Νοέμβριος, 2018).  

Στην παρούσα εργασία το εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε για 

τις ανάγκες της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ενηλίκων εμφανίζει τα τέσσερα 
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πρώτα τα χαρακτηριστικά. Η βασική διαφορά που συναντάμε στο εκπαιδευτικό παιχνίδι σε 

σύγκριση με το ελεύθερο παιχνίδι είναι η εθελοντική συμμετοχή.   

   

1.3 Το εκπαιδευτικό παιχνίδι  

Τέσσερις είναι οι βασικές κατηγορίες σύμφωνα με Unesco που διακρίνονται οι τεχνικές 

προσομοίωσης αυτές είναι: 1) η μελέτη περίπτωσης 2) τα παιχνίδια ρόλων 3) παιχνίδια 

προσομοίωσης και 4) τα παιχνίδια προσομοίωσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Taylor, 

1985). Οι παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. 

Είναι άτυπες, διασκεδαστικές, δυναμικές  δραστηριότητες που ενεργοποιούν την εμπλοκή 

των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης μέσω της εμπειρίας, στις όποιες συμμετέχουν 

τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί. Αυτές οι τεχνικές που προσομοιάζουν πραγματικές 

συνθήκες της ζωής, μπορούν να εμπλέκουν πολλά επιστημονικά πεδία, ενισχύοντας το 

συνεργατικό πνεύμα μεταξύ των μαθητών, ωθώντας τους στην λήψη αποφάσεων και την 

ανάπτυξη τεχνικών μέσα από την αλληλεπίδραση τόσο του δικού τους συστήματος αξίων όσο 

και των άλλων. Τέλος, ενισχύει τον σεβασμό τόσο μεταξύ των παικτών – μαθητών όσο και 

απέναντι στο ίδιο το παιχνίδι, τους κανόνες και το χρονοδιάγραμμα αυτού (Γεωργόπουλος, & 

Τσαλίκη, 2006).  

Σύμφωνά με τον Δημητριάδη (Δημητριάδης, 2014) το εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να 

οριστεί ως: «Το παιχνίδι μάθησης (ή εκπαιδευτικό/μαθησιακό παιχνίδι) μπορεί να περιγραφεί 

ως δραστηριότητα οργανωμένη με μορφή παιχνιδιού που αποσκοπεί στο να προσφέρει 

συνδυασμό ψυχαγωγίας και μάθησης, δηλαδή στοχεύει σαφώς στην επίτευξη κάποιων 

μαθησιακών στόχων.» 

Η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα παιχνίδι και σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ο 

εκπαιδευτικός του χαρακτήρας.  Έτσι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να διδάξει κάτι αλλά 

ο κύριος σκοπός του είναι η ψυχαγωγία, ενώ ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να είναι 
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διασκεδαστικό αλλά ο κύριος σκοπός του είναι η εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης, οι παίκτες-εκπαιδευόμενοι δεν έχουν την δυνατότητα επιλογής αν 

επιθυμούν και ή όχι να παίξουν σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι συνήθως απαιτείται στο πλαίσιο 

του αναλυτικού προγράμματος.  

Η έλλειψη βιβλιογραφίας για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια οδηγεί στην μελέτη της 

βιβλιογραφίας για τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού τα οποία έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

αλλά πάντα εφαρμόζονται με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην παρούσα έρευνα το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι δεν κάνει χρήση ΤΠΕ. Παρόλο την διαφορά τους στην θεμελιώδη 

μορφή τους δεν παύουν να είναι παιχνίδια και διέπονται από τα ίδια χαρακτηρίστηκα.   

Ο Lameras και οι συνεργάτες του (Lameras et al, 2017) σε βιβλιογραφική ανασκόπηση τους 

που αφορά τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού επικεντρώθηκαν στο πώς μπορούν να συνδυαστούν 

τα χαρακτηριστικά της μάθησης σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των παιχνιδιών. Ο σκοπός της 

ερευνάς ήταν τα αποτελέσματα της να χρησιμοποιηθούν από πανεπιστημιακούς 

εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τα παιχνίδια σοβαρού 

σκοπού στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, η έρευνα παρουσιάζει 

ευρήματα για τη δυνατότητα σύνδεσης της μάθησης και των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού ως 

μέσου για τη βελτίωση της κατανόησης του αντικειμένου.  

Μεγάλο μέρος της χρήσης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για μάθηση εμπνέεται από την 

υπόθεση ότι τα παιχνίδια αποτελούν κίνητρο για την πλειοψηφία των ανθρώπων. Στην 

βιβλιογραφία σχετικά με το παιχνίδι ως εργαλείο στη μάθηση, τόσο στην περίπτωση των 

ενηλίκων όσο και των παιδιών, βασίζεται συνήθως στην υπόθεση ότι τα παιχνίδια είναι 

εγγενώς κίνητρα για τους περισσότερους ανθρώπους. Όμως, συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη το 

γεγονός ότι οι προτιμήσεις των μαθητών δεν είναι ομοιογενείς και ότι τα παιχνίδια σοβαρού 

σκοπού μπορεί να μην είναι εγγενώς κίνητρα για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα για τους 

μεγαλύτερους μαθητές της ανώτερης εκπαίδευσης (Whitton, 2007). Επιπρόσθετα, έχουν γίνει 



 
12 

 

μελέτες περίπτωσης με χρήση των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού στο τομέα των επιχειρήσεων 

και κατέδειξαν ότι τα παιχνίδια δεν μπορούν να αποτελέσουν αποκλειστικά την μαθησιακή 

διαδικασία. Η μαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώνει το παιχνίδι και με άλλες 

διδακτικές δραστηριότητες, όπως θεωρητικές παρουσιάσεις και ανακλαστικές διαδικασίες 

(Børgesen et al, 2016). 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η χρήση των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην 

επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την 

μαθησιακή διαδικασία. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι διαφέρει θεμελιωδώς από τα ψυχαγωγικά 

παιχνίδια. Το ψυχαγωγικό παιχνίδι έχει ως κύριο στόχο του την ψυχαγωγία και ίσως μέσω 

αυτού ο παίκτης να αποκτά κάποιες γνώσεις ή δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει ως 

κύριο στόχο του την γνώση και ίσως μέσω αυτού ο παίκτης-εκπαιδευόμενος να 

ψυχαγωγείται. Έτσι το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού περιέχει γνώσεις οι οποίες 

μπορούσανε να ληφθούν από άλλους τρόπους μετάδοσης γνώσεις όπως βιβλία, διδασκαλία, 

βίντεο κ.α. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες που λαμβάνονται και οι δεξιότητες που μπορούν 

να αναπτυχθούν μέσω του παιχνιδιού μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικές εργασιακές 

συνθήκες.  

 

2. Εκπαιδευτικές θεωρίες που συνδυάζονται για της ανάγκες της έρευνας 

2.1. Βιωματική μάθηση 

Σύμφωνα με τις Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου η βιωματική μάθηση δεν είναι μία 

διαδικασία η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη δασκάλου και σχολείου αλλά είναι μία φυσική 

ανθρώπινη διαδικασία. Είναι ο τρόπος που μαθαίνουμε καθημερινά από το περιβάλλον μας 

διαφορές δεξιότητες με μοναδικό εργαλείο την ανθρώπινη ικανότητα για αναστοχασμό της 

άμεσης εμπειρίας. Όπως οι ίδιες συγγραφείς αναφέρουν όταν αυτή η ανθρώπινη ικανότητα 



 
13 

 

μεταφέρεται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ο όρος βιωματική μάθηση περιλαμβάνει μία 

εναλλακτική προσέγγιση της μάθησης που αντικαθιστά τα βιβλία και την απομνημόνευση με 

την άμεση έκθεση του μαθητή με το αντικείμενο της μάθησης (Τριλίβα, & 

Αναγνωστοπούλου, 2008).  

Ο Edgar Dale το 1969 όπως αναφέρουν οι Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου ανέπτυξε την 

θεωρία της «πυραμίδας της εμπειρίας». Στην πυραμίδα αυτή ταξινομούνται από την βάση 

προς την κορυφή οι μαθησιακές διαδικασίες ανάλογα με το κατά πόσο αυτές μοιάζουν με τις 

καθημερινές εμπειρίες του ανθρώπου. Όσο μεταφερόμαστε προς τα επάνω στην πυραμίδα 

μειώνεται ο αριθμός των αισθήσεων που συμμετέχουν για να εκτελέσει ο μαθητής την 

δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να μειώνονται και τα μαθησιακά αποτελέσματα (Τριλίβα, & 

Αναγνωστοπούλου, 2008). Μια προσαρμοσμένη εκδοχή της πυραμίδας της εμπειρίας όπως 

την διαμόρφωσαν οι Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 2: Μια προσαρμοσμένη εκδοχή της πυραμίδας του Dale της εμπειρίας όπως την 

διαμόρφωσαν οι Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου 

Ακρόαση 

Διάβασμα 

Έκθεση σε 
οπτικοακουστικά 

ερεθίσματα 

Χρήση τεχνολογίας. 

Επίσκεψη σε εκθέσεις / 
αξιοθέατα.  

Παρακολούθηση δρώμενων. 
Δραματοποίηση 

Συμμετοχή σε παιχνίδια ρόλων 

Ενεργός συμμετοχή σε αισθητηριακές δραστηριότητες: 
Άμεσες εμπειρίες 
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Ο εκπαιδευτής που επιλέγει την διδασκαλία μέσω αισθητηριακών δραστηριοτήτων πρέπει 

υιοθετήσει ένα ρόλο συντονιστικό. Επιτρέποντας ελεύθερα τον αναστοχασμό τόσο σε 

ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ενώ ταυτόχρονα οφείλει να ανατροφοδοτεί την 

ομάδα και να δημιουργεί χρόνο για ανασκόπηση όσον έχουν διδαχτεί. 

Τα συμπεράσματα πολλών ερευνών αναφέρουν ότι η χρήση των βιωματικών εκπαιδευτικών 

τεχνικών κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία έχει θετική επίδραση στη μαθησιακή διεργασία 

στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν τη τάση να συμμετέχουν 

ενεργητικά κατά την διάρκεια του μαθήματος (Διγαλέτου, 2018).  

Η Δεδούλη συνοψίζει τις επτά αρχές της βιωματικής μάθησης (Δεδούλη, 2002):  

1) Αξιοποιεί την πρότερη εμπειρία του κάθε εκπαιδευόμενου και/ή δημιουργεί νέες.  

2) Ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της δημιουργίας 

προσωπικού ενδιαφέροντός για το διδασκόμενο αντικείμενο.  

3) Προτρέπει τον εκπαιδευόμενο να γίνει ερευνητής του θέματος που προσεγγίζει και να 

ανακαλύπτει την γνώση μέσω της φαντασίας του και της δημιουργικότητας του.  

4) Αντί για στείρα αποστήθιση γνώσεων προτείνει την αναζήτηση νοήματος μέσω της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

5) Αποδέχεται ότι στην διαδικασία της μάθησης βασικό ρόλο διαδραματίζει η σχέση γνώση – 

συναίσθημα.  

6) Βοηθά τον εκπαιδευόμενο να συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί μέρος του συνόλου των 

εμπειριών οι όποιες διαμορφώνονται από το κοινωνικό, οικονομικό, ιστορικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.  

7) Καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στην αυτογνωσία. 

Ένα από τα εμπόδια που συναντά ο εκπαιδευτής ενήλικων που αποφασίζει να εφαρμόσει 

βιωματικές τεχνικές είναι η αντίστασή και μη εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε 

συμμετοχικές τεχνικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενήλικες στην πλειοψηφία τους 



 
15 

 

βίωσαν κατά την διάρκεια της τυπικής τους εκπαίδευσης κυρίως δασκαλοκεντρικές τεχνικές.   

Στην βιωματική μάθηση κύριο ρόλο παίζει η δυναμική της ομάδας. Γι αυτό και κρίνεται 

απαραίτητη η προετοιμασία της ομάδας για την εφαρμογή της βιωματικής εκπαίδευσης. Η 

προετοιμασία ακολουθεί καθορισμένα βήματα. Αρχικά, ο εκπαιδευτής πρέπει να 

επικοινωνήσει την βιωματική τεχνική που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για το αντίστοιχο 

μάθημα που διδάσκει. Σε αυτό το σημείο η πίστη του εκπαιδευτή στην αποτελεσματικότητα 

της τεχνικής που προτίθεται να χρησιμοποιήσει έχει καθοριστικό ρόλο (Σβορώνου –

Ζωγράφου, 1991). H ομάδα των εκπαιδευομένων αποφασίζει αν θα συμμετέχει σ’ αυτή. Το 

δεύτερο βήμα είναι ο εκπαιδευτής να παρουσιάσει στην ομάδα την ύλη ώστε να ξέρει η 

ομάδα τι θα διδαχθεί, πότε και με ποιο τρόπο, τον τρόπο των εξετάσεων και τέλος τα μέσα 

που χρησιμοποιηθούν.  

 

2.2. Μνήμη και οι αισθήσεις 

Ο νευροεπιστήμονας Richard Restak έγραψε, όπως αναφέρει η Brynie, ότι ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος είναι μία από τις πιο πολύπλοκες δομές του γνωστού σύμπαντος, καθώς και το 

μοναδικό όργανο που προσπαθεί να αντιληφθεί τον εαυτό του (Brynie, 2009). Τα άτομα 

δημιουργούν την ταυτότητα τους ή την αίσθηση του εαυτού, από και μέσα από την αφήγηση, 

δηλαδή τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας και ο ένας στον άλλον για τη ζωή μας (King, 

2000). Η οσμή και η γεύση είναι ισχυροί δημιουργοί αυτοβιογραφικών και συλλογικών 

αναμνήσεων. Οι αισθήσεις, κυρίως της όσφρησης, επιτρέπουν να ζωντανέψουν στιγμές που 

ξεχάσαμε. Ο εγκέφαλος μέσω του ιππόκαμπου δημιουργεί το χωροχρονικό πλαίσιο και 

εγκαθιστά τον συσχετισμό με τις αισθητικές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής για να 

δημιουργήσει επεισοδιακές μνήμες. Ο οσφρητικός φλοιός μοιράζεται αποκλειστικές 

ανατομικές συνδέσεις με τον ιππόκαμπο ως αποτέλεσμα της κοινής εξελικτικής ιστορίας τους 

(Aqrabawi, & Kim, 2018). Κατά συνέπεια, υπενθυμίζοντας ξεχασμένα γεγονότα, συνειδητά 
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μέσω της εκδήλωση της γλώσσας ή απλά η εξέταση του ίδιου αντικειμένου δεν θα είχε το 

ίδιο αποτέλεσμα όσο αν γινόταν με την πρόκληση των αισθήσεων. (Verbeek, & Van Campen, 

2013). 

Ο άνθρωπος, λοιπόν, αντιλαμβάνεται τις μνήμες του μέσω της προσωπικότητάς του και της 

ζωής του. Ταυτόχρονα, ως μέλος μιας οικογένειας, ενός σχολείου, μιας πόλης μπορεί να 

συμμετέχει στην αποτύπωση ομαδικών μνημών ενσωματώνοντας τη συλλογική μνήμη της 

ομάδας αυτής. Έτσι η συλλογική και ατομική μνήμη συχνά εγχέονται η μία στην άλλη. Η 

ατομική μνήμη που μπορεί να έχει το άτομο για ένα ιστορικό πλέον γεγονός μπορεί να 

στηρίζεται, να ταυτίζεται ή να μπερδεύεται από τη συλλογική μνήμη, στην προσπάθεια του 

ατόμου να επιβεβαιώσει την ίδια του την ανάμνηση ή ακόμη και να προσπαθήσει να θυμηθεί 

κάτι που δεν θυμάται ξεκάθαρα (Γκάζη, 2013). 

 

2.3. Αυτό-αποτελεσματικότητα 

O Albert Bandura πρωτοπόρος της κοινωνικό-γνωστικής θεωρίας αναφέρει ότι για να 

επιτύχουμε την αλλαγή στην ανθρώπινη συμπεριφορά χρειάζεται να εφαρμόσουμε 

διορθωτικές μαθησιακές εμπειρίες. Ανεξάρτητα με την μέθοδο που χρησιμοποιείται οι πιο 

αποτελεσματικές μέθοδοι είναι αυτές οι όποιες μειώνουν τους φόβους απέναντι στις απειλές 

(Βandura,1977). Η δύναμη των πεποιθήσεων των ανθρώπων για την αποτελεσματικότητα 

τους καθορίζει ακόμη και εάν αυτοί θα προσπαθήσουν ακόμη και να αντιμετωπίσουν 

δύσκολες καταστάσεις. Οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να εμπλακούν σε 

καταστάσεις τις οποίες πιστεύουν ότι δεν μπορούν να χειριστούν, ενώ όταν κρίνουν τους 

εαυτούς τους ικανούς να χειριστούν επιτυχώς καταστάσεις εμπλέκονται και δρουν. Οι 

προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα καθορίζουν πόση προσπάθεια θα δαπανήσουν οι 

άνθρωποι και πόσο καιρό θα παραμείνουν μπροστά στα εμπόδια και τις αποθαρρυντικές 

εμπειρίες (Βandura,1977).  
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O Bandura όρισε την αυτό-αποτελεσματικότητα ως την αντίληψη του ατόμου σε σχέση με 

την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Αυτή η βασική 

πεποίθηση είναι η βάση των ανθρώπινων κινήτρων, την αποδοτικότητα και την 

συναισθηματική ισορροπία του ατόμου (Βandura, 2010). Επιπρόσθετα, η αντιληπτή αυτό-

αποτελεσματικότητα είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για το άτομο όσον 

αφορά στην επιλογή σταδιοδρομίας και την προσωπική ανάπτυξη (Bandura, 2009). Στο 

παρακάτω γράφημα φαίνονται οι τέσσερις πηγές διαμόρφωσης των προσδοκιών της αυτό-

αποτελεσματικότητας του ατόμου συμφωνά με τον Bandura (Bandura, 1994,1997, Γαλάνη, 

2010).    

 

Σχήμα 3: Οι τέσσερις πηγές διαμόρφωσης των προσδοκιών της αυτό-αποτελεσματικότητας του 

ατόμου συμφωνά με τον Bandura 

Η πρώτη είναι η προσωπική εμπειρία του ατόμου, η αποτελεσματική ή μη διαχείριση μιας 

κατάστασης στο παρελθόν πληροφορεί το άτομο για την αποτελεσματικότητα του ή όχι σε 

παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Είναι η ισχυρότερη από τις τέσσερις πηγές διαμόρφωσης 

των προσδοκιών του ατόμου για την αποτελεσματικότητα του (Κολιάδης, 1991). Σε ακραία 

μορφή παίρνει την μορφή προκατάληψης απέναντι στο αποτέλεσμα και το άτομο αιτιολογεί 

Αυτό-αποτελεσματικότητα 

Προσωπικές 
εμπειρίες 

Εμπειρίες μέσω 
προτύπου 

Σωματική και 
συναισθηματική 

διέγερση 

Κοινωνική 
πειθώ 
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την αποτυχία λόγω της μη-αποτελεσματικότητας του και όχι λόγω ίσως της ελλιπής 

προσπάθειας ή των κακών συγκυριών. 

Η δεύτερη είναι η εμπειρία μέσω προτύπου, η αποτελεσματική ή μη διαχείριση μιας 

κατάστασης ενός άλλου ατόμου το οποίο αποτελεί πρότυπο πληροφορεί το άτομο για την 

ενδεχόμενη δική του αποτελεσματικότητα σε μια παρόμοια κατάσταση. Η βάση αυτής πηγής 

οφείλεται στο γεγονός ότι το άτομο συγκρίνει τον εαυτό του αρχικά μέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον, πχ τα αδέλφια του και έπειτα στο κοινωνικό περιβάλλον, συμμαθητές, 

συμφοιτητές, συνάδελφοι. Επίσης, το άτομο μπορεί να συγκρίνεται σε βαθμό ταύτισης με 

τους γονείς του. Έτσι όταν ένα παιδί παρατηρεί τους γονείς του να αποτυγχάνουν παρά τις 

προσπάθειες τους μπορεί να παραιτηθεί το ίδιο από την προσπάθεια (Κολιάδης, 1991).  

Η τρίτη πηγή είναι η κοινωνική πειθώ, αυτή αναφέρεται στο υποστηρικτικό ή μη 

περιβάλλον που έχει γύρω του το άτομο.  Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που προτρέπει το 

άτομο να εμπλακεί σε ρεαλιστικούς στόχους αποτελεί κίνητρο για το άτομο να προσπαθήσει 

και να καλλιεργήσει τα φυσικά του χαρίσματα. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ των ατόμων (Γαλάνη, 2010).  

Τέλος,  η τέταρτη πηγή για την οικοδόμηση την αυτό-αποτελεσματικότητά του ατόμου είναι  

η σωματική και συναισθηματική διέγερση του ατόμου. Αυτή αποτελείται από την ερμηνεία 

της ψυχο-σωματικής ανατροφοδότησης της ίδιου του ατόμου. Έτσι αν ένα άτομο ερμηνεύει 

την κόπωση από την προσπάθεια ως αδυναμία ή ως φυσικό αποτέλεσμα της προσπάθειας 

μπορεί να αυτό να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την αποτελεσματικότητα του (Γαλάνη, 

2010). 
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2.4. Μοντέλο αυτορυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman 

2.4.1. Αυτό-αποτελεσματικότητα και αυτορρύθμιση 

Με βάση την κοινωνικό γνωστική θεωρία του Bandura δημιουργήθηκαν μοντέλα για την 

αυτορρυθμιζόμενη μάθηση. Η αυτορρύθμιση είναι μία πυρηνική διαδικασία του ανθρώπου 

που τον βοηθά να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος του (Zimmerman, 2002). Όπως, η ομοιόσταση ρυθμίζει την θερμοκρασία του 

σώματος στους 36,6 βαθμούς Κελσίου, το pH, τα επίπεδα γλυκόζης και το διοξείδιο του 

άνθρακα στο αίμα καθοδηγούμενη από τον βιολογικό μηχανισμό με στόχο την επιβίωση του 

οργανισμού, έτσι η αυτορρύθμιση ρυθμίζει τις αυτό-παραγόμενες σκέψεις, τα συναισθήματα 

και τις πράξεις ενός μαθητή καθοδηγούμενα που τους εκπαιδευτικούς στόχους αυτού. Ο  

Zimmerman αναφέρει ότι αυτή η ανθρώπινη διαδικασία ως προς την μάθηση είναι που τον 

βοήθησε και τον βοηθά να επιβιώνει όταν οι συνθήκες το περιβάλλον αλλάζουν και έτσι δεν 

οδηγείται στην εξαφάνιση όπως άλλα είδη του πλανήτη μας. Μάλιστα όπως ο ίδιος αναφέρει 

τα άτομα που διαθέτουν δυσλειτουργική αυτορρύθμιση κινδυνεύουν πέρα από κακές 

σχολικές επιδόσεις αλλά και από επικίνδυνες συμπεριφορές όπως χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών 

ουσιών αλλά και προβλήματα με το σωματικό βάρος, μη συμμόρφωση σε φαρμακευτικές 

αγωγές που μπορούν να αποβούν μοιραία για την ζωή του ατόμου (Zimmerman, 2000). Η 

κατανόηση αυτής της ανθρώπινης δυνατότητας βοηθά τόσο στην προώθηση της μαθησιακής 

διαδικασίας όσο και στην κατανόηση των μαθησιακών δυσλειτουργιών που προκαλούνται 

από τον προκατειλημμένο αυτοέλεγχο, την αυτοκατηγορία αλλά και τους αμυντικούς 

μηχανισμούς (Zimmerman, 2000). 

Η αυτορρύθμιση δεν είναι ικανότητα ή δεξιότητα αλλά είναι μία διαδικασία μέσω της 

οποίας οι μαθητές μετουσιώνουν τις διανοητικές τους ικανότητες σε ακαδημαϊκές δεξιότητες. 

Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως δραστηριότητα κατά την οποία οι ίδιοι οι μαθητές δρουν με 

ένα ενεργητικό ρόλο ως αντίδραση στη δράση της διαδικασίας της μάθησης. Οι μαθητές 
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αντιδρούν με βάση την αυτοεπίγνωση που έχουν για τις ικανότητές τους και τα όρια των 

ικανοτήτων αυτών και οδηγούμενοι από τους προσωπικούς τους στόχους τις στρατηγικές 

επίτευξης στόχων (Zimmerman, 2002). 

 

Σχήμα 4 : Η τριαδική μορφή της αυτορρύθμισης (Zimmerman, 2000) 

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται κυκλική, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, γιατί η 

ανατροφοδότηση προηγείται της απόδοσης και χρησιμοποιείται από το άτομο για 

προσαρμογή στην τρέχουσα κατάσταση (Zimmerman, 2000). Η προσαρμογή είναι 

απαραίτητη λόγω της συνεχόμενης αλλαγής του περιβάλλοντος, της συμπεριφοράς του 

ατόμου αλλά και του ίδιου του άτομο κατά την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και της 

απόδοσης και παρατηρείται δια μέσου τριών αυτό-καθοδηγούμενων ανατροφοδοτήσεων 

όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.     

 

2.4.2.  Οι τρεις φάσεις της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης 

Σύμφωνα με το μοντέλο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman, η διαδικασία 

της μάθησης χωρίζεται σε τρείς φάσεις: την προπαρασκευαστική, την εκτελεστική και την 

αναστοχαστική. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα η αυτο-αποτελεσματικότητα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Στρατηγική 

Ανατροφοδότηση 

Συγκαλυμμένη  

Αυτορρύθμιση 
 

Συμπεριφορική  

Αυτορρύθμιση 

Περιβαλλοντική  

Αυτορρύθμιση 
 

     ΆΤΟΜΟ 
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λειτουργεί σε όλες τις φάσεις της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι με 

λειτουργική αυτορρύθμιση εμπλέκονται σε μαθησιακές καταστάσεις με συγκεκριμένους 

στόχους και με μια ισχυρή αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας για την επίτευξή αυτών. 

Καθώς εργάζονται σε ένα έργο μπορούν και παρακολουθούν τις επιδόσεις τους και να 

προσδιορίζουν την προόδου τους (Schunk, & Ertmer, 2000). 

 

Προπαρασκευαστική φάση 

Πριν την εργασία 

Εκτελεστική φάση 

Κατά την διάρκεια της εργασίας 

Αναστοχαστική φάση 

Πριν την εργασία 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 

Στόχοι  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Αντιληπτή αξία ενός έργου 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 

Αυτο-έλεγχος 

Αυτο-αντιλήψεις για την πρόοδο 

Χρήση στρατηγικής 

Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 

Στόχοι 

Αυτοαξιολόγηση 

Διαδικασίες προσαρμογής 

αυτορρύθμισης 

Πίνακας 1: Η αυτό αποτελεσματικότητα κατά τις φάσεις της αυτορυθμιζόμενης μάθησης 

(Schunk, & Ertmer, 2000) 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι τρείς φάσεις της αυτορρύθμισης με τις υπό-διεργασίες 

που συμβαίνουν κατά την διάρκεια της καθεμιάς όπως τα καθορίζει ο Zimmerman στο 

μοντέλο του (Zimmerman, 2002). Στην προπαρασκευαστική φάση, ο εκπαιδευόμενος 

ενεργοποιεί την πρότερη γνώση του, τα κίνητρά του και το νόημα του έργο το οποίο 

προτίθεται να εκτελέσει. Έπειτα θέτει τους μαθησιακούς του στόχους, επιστρατεύοντας 

στρατηγικές που ήδη έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για την επίτευξη των στόχων. Οι δυο 

κεντρικοί άξονες τις φάσης αυτής είναι η ανάλυση έργου με την στοχοθεσία και στρατηγικό 

σχεδιασμό και την εσωτερική παρακίνηση των εκπαιδευομένων (Zimmerman, 2002). 

Στη εκτελεστική φάση ο εκπαιδευόμενος επιχειρεί να φέρει σε πέρας το έργο του, 

χρησιμοποιώντας την αυτοπαρατήρηση και τον αυτοέλεγχο. Σε αυτό το στάδιο μέσω του 

αυτοελέγχου ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί την στρατηγική που επέλεξε στην προηγούμενη 

φάση δημιουργεί νοητικά σχήματα για το αντικείμενο μάθησης και συγκεντρώνει την 

προσοχή του σε αυτό, αυτό-διδασκόμενος. Μέσω της αυτοπαρατήρησης, μπορεί και 
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καταγράφει τα μαθησιακά του αποτελέσματα και να πειραματίζεται προσεγγίζοντας το 

αντικείμενο μελέτης αρά και την διαδικασία της μάθησης πολύπλευρα. Σε αυτό το στάδιο 

αναπτύσσεται η μεταγνώση του εκπαιδευόμενου δηλαδή ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί 

αντίληψη για τις γνωστικές του ικανότητες, τα όρια αυτών και τον τρόπο βελτίωσης τους 

(Zimmerman, 2002).   

  

 

Σχήμα 5 : Φάσεις και υπό-διαδικασίες της αυτορρύθμισης (Zimmerman, 2002). 

 

Στη αναστοχαστική φάση ο εκπαιδευόμενος αξιολογεί την επίδοσή του, ελέγχει κατά πόσο 

το μαθησιακό του έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αν επέλεξε την σωστή στρατηγική για 

να προσεγγίσει τον στόχο του. Επίσης, σε αυτή την φάση γίνεται μια αυτοαξιολόγηση από 

τον εκπαιδευόμενο με σκοπό να αιτιολογήσει την θετική ή αρνητική έκβαση της μαθησιακής 

Εκτελεστική φάση 

1. Αυτοέλεγχο 

- σχήματα λόγου 

- αυτοδιδασκαλία  

- συγκέντρωση της προσοχής 

- στρατηγικές έργου 

2. Αυτοπαρατήρηση 

- αυτό-καταγραφή  

- αυτό-πειραματισμό  

Αναστοχαστική φάση 

1. Αυτοεκτίμηση 

- αυτοαξιολόγηση  

- αιτιώδεις αποδόσεις 

2. Αυτο-αντίδραση 

 - αυτό-ικανοποίηση 

- προσαρμοστικά συμπεράσματα 

Προπαρασκευαστική φάση  

1. Ανάλυση έργου  

-στοχοθεσία  

-στρατηγικό σχεδιασμό 

2. Πεποιθήσεις του αυτο-κινήτρου 

- αυτοαποτελεσματικότητα 

- προσδοκώμενα αποτελέσματα 

- το ενδιαφέρον ή η αξία ενός έργου 

 - οριοθέτηση του στόχου 
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του διαδικασίας. Τέλος, εδώ μπορεί να διαπιστώσει μέσω της αιτιώδους απόδοσης αν οι 

αρχικοί στόχοι ήταν επιτεύξιμοι έτσι συμπληρώνεται ο πρώτος πυλώνας αυτής της φάσης, η 

αυτοεκτίμηση. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αυτοαντίδραση, που περιλαμβάνει την 

αυτοενίσχυση και τα προσαρμοστικά συμπεράσματα. Ο εκπαιδευόμενος κρίνοντας τα 

αποτελέσματα και μπορεί να επιβραβεύσει ή να επιπλήξει τον εαυτό του και προσπαθεί να 

οδηγηθεί σε συμπεράσματα τα οποία θα αξιοποιήσουν για την αλλαγή των στρατηγικών τους 

και των στόχων τους ή στην διατήρηση αυτών (Zimmerman, 2002). Ο κύκλος αυτός δεν 

σταμάτα εδώ αλλά ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται ξανά στον κύκλο υλοποιώντας όσους 

χρειαστεί μέχρι να επιτευχτεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 

2.4.3. Οι παράγοντες στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση 

Σε κάθε μια από τις φάσεις του μοντέλου της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, αναπτύσσονται 

διαφορετικοί παράγοντες μάθησης: γνωστικοί, κοινωνικοί ή παράγοντες κινήτρων. 

Παραδείγματα γνωστικών παραγόντων είναι η ανάλυση έργου, ο αυτό-έλεγχος και οι 

στρατηγικές έργου όπως αναφέρονται παραπάνω. Ενώ παραδείγματα παραγόντων κινήτρων 

είναι η αυτό-αποτελεσματικότητα, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τα προσαρμοστικά 

συμπεράσματα.  

Εφόσον τα μοντέλα της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης προκύπτουν από την κοινωνικό 

γνωστική θεωρία του Bandura ένας σημαντικός παράγοντας της μάθησης είναι ο κοινωνικός. 

Οι κοινωνικοί παράγοντες είναι τέσσερις: η επαφή με τον μαθησιακό περίγυρο, η συνεργασία 

ομότιμων, η αναζήτηση βοήθειας είτε από τον εκπαιδευτή είτε από τους ομότιμους και η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (Zimmerman & Schunk, 2001). Τον κοινωνικό παράγοντα 

ορίζει ο εκπαιδευτής ο οποίος δημιουργεί και φροντίζει να συντηρεί ένα κλίμα 

συναδελφικότητας και αποδοχής των άλλων με ανοιχτές όλες τις διόδους επικοινωνίας. 
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Ο Zimmerman αναφέρει ότι ο εκπαιδευτής δεν μπορεί να είναι αμέτοχος παρατηρητής στην 

μαθησιακή διαδικασία αφήνοντας τον εκπαιδευόμενο να κατακτήσει την γνώση μόνος του. Ο 

ρόλος του είναι καθοριστικός με χρέος πρώτα από όλα να δημιουργεί το κατάλληλο 

μαθησιακό κλίμα. Έτσι οι εκπαιδευμένοι να μπορούν να ενεργοποιούνται απερίσπαστοι και 

να θέτουν τους προσωπικούς μαθησιακούς στόχους. Ακόμη να δίνει την απαιτούμενη 

βοήθεια και να κατευθύνει τον εκπαιδευμένο στις εσωτερικές διεργασίες (αυτοδιδασκαλία, 

συγκέντρωση της προσοχής, στρατηγικές έργου κ.α.) που πρέπει να χρησιμοποιήσει για την 

εκπλήρωση του μαθησιακού έργου. Επιπρόσθετα πρέπει να ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευόμενους να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για το ακαδημαϊκό έργο τους ή να τους 

διδάσκουν σαφείς στρατηγικές μελέτης. Τέλος, ο εκπαιδευτικός οφείλει να βοηθήσει τον 

εκπαιδευμένο στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης για να μπορέσει αυτός με την σειρά του 

να εξάγει ορθά συμπεράσματα τα όποια θα μεταφέρει και σε μεταγενέστερα μαθησιακά έργα 

ή στον επόμενο κύκλο της ίδιας μαθησιακής διαδικασίας (Zimmerman, 2002). 

 

2.5. Μοντέλο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Kirkpatrick 

Το Μοντέλο Αξιολόγησης των Kirkpatrick (Kirkpatrick, & Kirkpatrick, 2006) χωρίζει την 

αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τέσσερα επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά είναι 1) η 

ανταπόκριση, 2) η μάθηση, 3) η συμπεριφορά και 4) τα αποτελέσματα. 

Το επίπεδο της ανταπόκρισης μετρά πώς οι συμμετέχοντες αντιδρούν στο πρόγραμμα. Όπως 

οι Kirkpatrick αναφέρουν το επίπεδο αυτό μπορεί να αποτελέσει το μέτρο της ικανοποίησης 

του πελάτη, αρά του εκπαιδευόμενου. Η αντίδραση δεν αναφέρεται μόνο τις εντυπώσεις των 

εκπαιδευόμενών για το πρόγραμμα αλλά, και κατά πόσο είναι αυτοί διατεθειμένοι να 

μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκτούν από το πρόγραμμα στον επαγγελματικό τους χώρο. Η 

θετική αντίδραση των συμμετεχόντων εξασφαλίζει και το μέλλον ενός προγράμματος. 

Επιπρόσθετα, είναι ένας δείκτης για την παρακίνηση των εκπαιδευομένων μια και αναμένετε 
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ότι αν ο συμμετέχοντας έχει θετική αντίδραση θα αυτό-παρακινηθεί για να μάθει, χωρίς αυτό 

να είναι απόλυτο (Kirkpatrick, & Kirkpatrick, 2006). 

Με τον όρο μάθηση αναφέρετε το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που 

έλαβαν ή βελτίωσαν οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες 

και οι στάσεις ορίζουν και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο 

κυριότερος άξονας στον οποίο κατευθύνετε η εκπαίδευση είναι η αλλαγή των στάσεων των 

ενηλίκων. Στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση συνήθως τα προγράμματα 

αποσκοπούν στην απόκτηση και δεξιοτήτων. Ενώ, στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση οι 

γνώσεις έχουν κυρίαρχο ρόλο. 

Στο επίπεδο της συμπεριφοράς για να μπορέσει να συντελεστεί η αλλαγή χρειάζεται να 

ληφθούν υπόψη τέσσερις προϋποθέσεις: το άτομο να θέλει να αλλάξει, το άτομο πρέπει να 

ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει, να υπάρχει ένα ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον, και το 

άτομο να ανταμείβεται για την αλλαγή. Για τις δύο πρώτες προϋποθέσεις φροντίζει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ οι δύο επόμενες συντελούνται στον εργασιακό χώρο. Για να 

ολοκληρωθεί η αλλαγή πρέπει το άτομο να αισθανθεί στον εργασιακό του χώρο ότι μπορεί να 

εφαρμόσει τις νέες του γνώσεις στην πράξη. Από τα παραπάνω αναμένεται από έναν 

εκπαιδευόμενο που συναντά ένα αποθαρρυντικό περιβάλλον στην πρακτική του άσκηση ή 

στην εργασία του να μην εμφανίσει κάποια μορφή αλλαγής. Έτσι για να μπορέσουμε να 

μετρήσουμε την αλλαγή στην συμπεριφορά πρέπει να συνυπολογιστεί το κλίμα στο 

εργασιακό περιβάλλον και κατά πόσο ο εκπαιδευόμενος ανταμείφθηκε για τις γνώσεις που 

μετέφερε από το πρόγραμμα στην εργασία του (Kirkpatrick, & Kirkpatrick, 2006). 

Το τελευταίο επίπεδο είναι τα αποτελέσματα, τα οποία αναφέρονται στα αποτελέσματα του 

προγράμματος και κατά συνέπεια περιλαμβάνουν και οικονομικούς όρους. Οι οροί αυτοί 

μπορούν να είναι μετρήσιμοι: αυξημένες πωλήσεις, μειωμένο κόστος, αναλογία κόστος- 

απόδοσης αλλά και δεξιότητες που δεν είναι εύκολο να μετρηθούν όπως ηγεσία κ.α. 
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Αποτελούν δηλαδή, το συνολικό όφελος που είχε μία επιχείρηση επειδή οι εργαζόμενοι της 

παρακολούθησαν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτοί είναι όροι που θα 

επιτρέψουν στη βιωσιμότητα του προγράμματος και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού 

οργανισμού που το παρέχει μία και βελτιώνει το κύρος του (Kirkpatrick, & Kirkpatrick, 

2006) .  

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να διαχωριστούν οι όροι αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα του προγράμματος. Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος συνδέει τους 

εκπαιδευτικούς στόχους με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ενώ η αποδοτικότητα συνδέει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα με τους χρηματικούς και τους ανθρώπινους πόρους στην εκτέλεση 

του προγράμματος (Καρατζιά-Σταυλιώτη & Λαμπρόπουλος, 2006).  

Τα δύο τελευταία επίπεδα είναι δύσκολο να μετρηθούν για τους παρακάτω λόγους: το τρίτο 

επίπεδο περιλαμβάνει παρατήρηση των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο στον 

εργασιακό τους χώρο, ενώ το τέταρτο πέρα από την παρατήρηση οικονομικά στοιχεία από τις 

επιχειρήσεις που εργάζονται οι εκπαιδευόμενοι (Κεδράκα, & Φιλλιπς, 2017). Αυτό ξεφεύγει 

από τα όρια της παρούσης εργασίας. 

3. Κίνητρα και παρακίνηση 

3.1. Κίνητρα στην εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Prensky (Prensky, 2009) τα κίνητρα που χρησιμοποιούνται από την 

κοινωνία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις εταιρείες αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους 

για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν προς την απόκτηση γνώσης είναι επτά: η 

αυτοπαρακίνηση του εκπαιδευόμενου για την κατάκτηση του γνωστικού αντικείμενου, ο 

φόβος, η αγάπη, η απληστία, η ισχύς, ο πόθος, η αυτοπραγμάτωση. 

Αναλύοντας τα παραπάνω η πρώτη κινητήριος δύναμη που αποτελεί και πρωτεύων στόχο 

της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι άνθρωποι να αυτοπαρακινούνται. Να διαθέτουν τη 
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δεξιότητα να μάθουν και κατ’ επέκταση να μπορούν να μαθαίνουν μόνοι τους. Όμως, για να 

κινητοποιηθεί και να δράσει ο άνθρωπος και να φτάσει στο επίπεδο να αυτοπαρακινείται 

χρειάζεται μία μορφή κινήτρου. Τα κίνητρα που χρησιμοποιούνται όπως ο Prensky αναφέρει 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες σε αυτά που εκφοβίζουν και σε αυτά που δελεάζουν τον 

εκπαιδευόμενο.  

Ο φόβος που παλιότερα έπαιρνε και τη μορφή της σωματικής τιμωρίας στην εκπαίδευση 

πλέον εμφανίζεται με τη μορφή του ψυχολογικού εκφοβισμού. Βιολογικά ο φόβος αποτελεί 

κίνητρο για μάθηση μία και η μάθηση αποτελούσε απαραίτητη διαδικασία για επιβίωση του 

πρωτόγονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να μάθει για να επιβιώσει. Σήμερα 

ο φόβος χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο μία και ο φόβος της αποτυχίας στη μάθηση 

συνδέεται με αποτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη. Μια αποτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη 

οδηγεί σε οικονομική δυσπραγία. Η οικονομική δυσπραγία αποτελεί απειλή για την ζωή του 

ατόμου. Εδώ πρέπει να συμπεριληφθεί και ο φόβος για ποινικές κυρώσεις στους γονείς που 

δεν φροντίζουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους (Prensky, 2009). 

Στα δελεαστικά κίνητρα το πρώτο και κυριότερο είναι η αγάπη και η αποδοχή από τους 

γονείς και τους δασκάλους που προσπαθεί να κερδίσει το παιδί μέσω της επιτυχίας του ως 

μαθητής. Αυτό μεταφέρετε αργότερα στην ενήλικη ζωή σε αποδοχή από συντρόφους, φίλους 

και κοινωνικό περίγυρο. Δεύτερον είναι η απληστία, μια και η εκπαίδευση είναι στενά 

συνδεμένη με το επάγγελμα, οι άνθρωποι επιδιώκουν να μάθουν για να κερδίσουν 

περισσότερα χρήματα. Η φράση: η γνώση είναι δύναμη μεταφράζεται πλέον στο ότι η γνώση 

είναι χρήμα. Ένας υψηλά καταρτισμένος υπάλληλος αναμένεται ότι θα είναι και υψηλότερα 

αμειβόμενος από έναν μη καταρτισμένο ή απλά θα έχει περισσότερες ευκαιρίες στην εργασία. 

Επίσης, η ισχύς έχει να κάνει με την εξουσία και κατά συνέπεια ο υψηλά καταρτισμένος 

κατέχει και υψηλότερη θέση στην ιεραρχία. Επιπρόσθετα, ο πόθος αποτελεί κίνητρο για 

μάθηση. Οι άνθρωποι που παθιάζονται με συγκεκριμένα αντικείμενα εμφανίζουν πολύ υψηλή 
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εξειδίκευση σε αυτά (Prensky, 2009). Χομπίστες, οπαδοί ομάδων είναι κατηγορίες ατόμων 

που γνωρίζουν σχολαστικά ένα αντικείμενο με το οποίο διατηρούν σχέση πάθους και το 

οποίο δεν τους αποφέρει καμία οικονομική απολαβή. Τέλος, η αυτοπραγμάτωση αποτελεί 

ανάγκη των ανθρώπων και στον δυτικό κόσμο η αυτοπραγμάτωση περνάει μέσα από το 

πρίσμα της εκπαίδευσης.  

Ο Prensky (Prensky, 2009) προσθέτει άλλα τέσσερα κίνητρα που χρησιμοποιούνται στη 

μάθηση και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μαθητοκεντρική εκπαίδευση. Αυτά είναι η 

ικανοποίηση του εγώ, η νίκη, η ευχαρίστηση και η διασκέδαση. Τα δύο πρώτα 

χρησιμοποιούνται ήδη στην επαγγελματική κατάρτιση και τα δύο επόμενα προσπαθούν να 

αξιοποιηθούν στην εφαρμογή των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Συνοψίζοντας, τα παραπάνω 

τα κίνητρα για κάθε εκπαιδευόμενο φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 6 : Τα κίνητρα για κάθε εκπαιδευόμενο σύμφωνα με τον Prensky (Prensky, 2009) 

 

3.2. Κίνητρα μάθησης 

Τα βασικά κίνητρα για τη μάθηση είναι τα κίνητρα που διατηρούν τη ζωή. Συνδυάζοντας τα 

κίνητρα για μάθηση και για τη ζωή εμπίπτουν και αυτά σε δύο κατηγορίες. Εκείνα που 

προκαλούνται από το φόβο, και εκείνα που προκαλούνται από την ευχαρίστηση. Τα 

προγράμματα σπουδών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, έχουν ως κινητήρια δύναμη 

συνήθως το φόβο. Με την προσθήκη εκπαιδευτικού παιχνιδιού αποκλειστικά ή 

συμπληρωματικά στα προγράμματα σπουδών δίνουμε την δυνατότητα στην εκπαίδευση να 

γίνεται μία ευχάριστη διαδικασία. 
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Παρατηρώντας τον κόσμο των ζώων και των νήπιων βλέπουμε ότι η μάθηση μέσω του 

παιχνιδιού κινείται σε δύο πυλώνες στην ανάγκη για επιβίωση και εξέλιξη και στην 

ευχαρίστηση. Τα παιδιά και τα ζώα παίζουν και μαθαίνουν έχοντας βαθύτερο κίνητρο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επιβίωση τους στον κόσμο. Επίσης παίζουν και μαθαίνουν γιατί 

είναι απολαυστικό. Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει διαπιστώνεται ότι εμπεριέχεται μία 

διαδικασία η οποία είναι ανασταλτικός παράγοντας στη μάθηση. Αυτό είναι η ραθυμία που 

προκύπτει από την έλλειψη νοήματος. Ο άνθρωπος ως παιδί, προ-έφηβος, έφηβος και 

ενήλικας για να μπορεί να διατηρήσει  ενασχόληση με ένα αντικείμενο χρειάζεται να βρίσκει 

νόημα σε αυτό που κάνει. Καθώς μεταφερόμαστε στον κόσμο των ενηλίκων και οι 

διαδικασίες της ευχαρίστησης και της επιβίωσης γίνονται πολύπλοκες, παρατηρούμε ότι 

άνθρωποι χρειάζονται παρακίνηση για να διατηρήσουν την ενασχόλησή τους με ένα 

αντικείμενο. 

Σύμφωνα με το κίνημα του συμπεριφορισμού τα κίνητρα χωρίζονται σε εξωτερικά και 

εσωτερικά. Τα εσωτερικά έχουν την προέλευση τους στις φυσιολογικές ανάγκες του ατόμου 

ενώ τα εξωτερικά ταυτίζονται με την συναισθηματική προσδοκία αυτού. Έτσι διατηρούνται 

ταυτόχρονα και η καλή λειτουργία του οργανισμού αλλά και αισθηματική και ψυχική 

ισορροπία του ατόμου. Ο επιτυχημένος δάσκαλος είναι αυτός πού θα δημιουργήσει 

κατάλληλα εξωτερικά ερεθίσματα που ενεργοποιούν τη διαδικασία της μάθησης 

(Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1997). Αντιδιαμετρικές είναι οι απόψεις των εκπρόσωπων του 

ανθρωπισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία το κίνητρο είναι ενδογενές. Το άτομο έχει ως κίνητρο  

την αυτό – ενεργοποίηση, η αυτοπραγμάτωση μέσω της οποίας το άτομο εξυπηρετεί την 

συντήρηση του και την προαγωγή του. Ο επιτυχημένος δάσκαλος είναι αυτός που μπορεί να 

αντιληφθεί και να ικανοποιήσει τις εσωτερικές ανάγκες των μαθητών του (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1997). 
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Η Βασίλου-Παπαγεωργίου επισημαίνει τη συμμετοχή στη μάθηση του εκπαιδευτή. Έτσι το 

κίνητρο για την εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι απόλυτα μετατοπισμένο στην πλευρά του 

εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευτής ως συμμέτοχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως 

άνθρωπος για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να διαθέτει και ο ίδιος κίνητρο. Όλα τα 

κίνητρα που αναφέρθηκαν για τους εκπαιδευόμενους αφορούν και τους εκπαιδευτές 

(Βασίλου-Παπαγεωργίου, 2002). Ο φόβος, η αγάπη και η απληστία κινητοποιούν επίσης τον 

εκπαιδευτή. Συμπερασματικά ο εκπαιδευτής δημιουργεί ο ίδιος κίνητρα για την εκπαιδευτική 

διαδικασία τόσο ατομικά όσο και συλλογικά μαζί με τους εκπαιδευόμενους του. Εν 

κατακλείδι απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπλοκή σε μία διαδικασία είναι η συνύπαρξη 

της ανάγκης, της ικανοποίησης και του νοήματος (Ανδρούσου, 2002). 

 

3.3. Παρακίνηση και θεωρία της αυτοπραγμάτωσης 

Με βάση την εκπαιδευτική ψυχολογία η παρακίνηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο συστατικό 

της μαθησιακής διαδικασίας. Για να θεωρείται ένας άνθρωπος παρακινημένος σημαίνει ότι 

κινείται, δρα για να κάνει κάτι. Αν ένα άτομο δεν αισθάνεται καμία ώθηση ή έμπνευση για 

δράση χαρακτηρίζεται ως μη παρακινημένο ή αδρανές. Ενώ κάποιος που ενεργοποιείται ή 

δραστηριοποιείται προς την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας θεωρείται κινητοποιημένος (Ryan 

& Deci, 2000).  

Τα ανθρώπινα κίνητρα δεν είναι εύκολο φαινόμενο προς μελέτη. Οι περισσότερες θεωρίες 

κινήτρων ορίζουν το κίνητρο ως ένα φαινόμενο που μπορεί να ποικίλει ποσοτικά έως προς το 

πολύ και το λίγο. Πέρα από το ποσοτικό μπορεί να ποικίλει ως προς τον προσανατολισμό που 

περιλαμβάνει τον στόχο και τις στάσεις του ανθρώπου. Έτσι πολλοί συνδέουν την 

παρακίνηση με τις ανάγκες του ατόμου με κύριους εκπρόσωπους  αυτής της θεώρησης τους 

Rogers και Maslow, άλλοι υποστηρίζουν ότι η παρακίνηση είναι προϊόν μάθησης, τέλος 
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άλλοι πιστεύουν ότι η παρακίνηση συνδέεται με τους άμεσους στόχους των εκπαιδευομένων 

(Rogers, 1998).   

Η θεωρία της αυτοπραγμάτωσης είναι μια προσέγγιση για τα ανθρώπινα κίνητρα αλλά και 

την προσωπικότητα του ατόμου. Η θεωρία της αυτοπραγμάτωσης ξεκινά ενστερνιζόμενη την 

υπόθεση ότι όλα τα άτομα έχουν φυσικές, έμφυτες και εποικοδομητικές τάσεις για  

να αναπτύξουν μια ολοένα και πιο εξειδικευμένη και ενιαία αίσθηση εαυτού (Ryan & Deci, 

2000). Δηλαδή, υποθέτοντας ότι οι άνθρωποι έχουν μια πρωταρχική τάση να δημιουργούν 

διασυνδέσεις μεταξύ των πτυχών των δικών τους ψυχών, καθώς και με άλλα άτομα και 

ομάδες στον κοινωνικό κόσμο τους (Deci & Ryan, 2002). Για την εξαγωγή της θεωρίας αυτής 

χρησιμοποιούνται παραδοσιακές εμπειρικές μέθοδοι σε συνδυασμό με την μετα-θεωρία της 

οργανισμική θεωρία της αυτοπραγμάτωσης που τονίζει τη σημασία της εξέλιξης των 

εσωτερικών πόρων του ανθρώπου για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του και την 

αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του.  

Οι Rogers, Angyal, Goldstein και Maslow συμφωνούν στην υπόθεση ότι σε κάθε ζωντανό 

οργανισμό υπάρχει μία βασική κινητήρια δύναμη, η οποία τον ωθεί προς την ανάπτυξη, την 

εξέλιξη και την αυτονομία του (Μπρούζος, 2004). Η οργανισμική θεωρία της 

αυτοπραγμάτωσης διατυπώθηκε από τον Goldstein, όπως αναφέρει ο Μπρούζος (Μπρούζος, 

2004). Η δημιουργία της θεωρίας αρχίζει με την παραδοχή της ύπαρξης μιας έμφυτης τάσης, 

βιολογικής φύσης, σε κάθε ζωντανό οργανισμό, η όποια αποτελεί ενιαία διαδικασία του 

οργανισμού προς την αυτοπραγμάτωση.  

Οι Deci και Ryan διέκριναν διάφορους τύπους κινήτρων στην θεωρία της 

αυτοπραγμάτωσης που οφείλονται σε διαφορετικούς στόχους και οδηγούν το άτομο να 

ενεργήσει. Η βασική διάκριση μεταξύ των κινήτρων είναι ότι αυτά μπορεί να είναι εγγένη ή 

εξωγενή. Σύμφωνα με τους ίδιους υπάρχουν τρεις ψυχολογικές ανάγκες που παρακινούν το 

άτομο για να κινηθεί προς τη μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που είναι απαραίτητες για την 
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ψυχολογική υγεία και την ευημερία του ατόμου. Αυτές οι ανάγκες είναι την ανάγκη για 

ικανότητα, για αυτονομία και η αίσθηση του ανήκειν.  Όταν το περιβάλλον ικανοποιεί τις 

ανάγκες αυτές τότε παρακινείτε η φυσική τάση του ανθρώπου για προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη και οδηγείται σε προσωπική ευημερία (Ryan & Deci, 2000). 

Μεταφέροντας αυτό το πλαίσιο στην εκπαίδευση, κάποιος μπορεί να δραστηριοποιείται για 

λόγους εσωτερικούς όπως για λόγους ευχαρίστησης ή εξωτερικούς όπως η δέσμευσή σε ένα 

καθήκον. Έτσι ένα άτομο μπορεί από την μια να κινητοποιείται προς μια εκπαιδευτική 

διαδικασία με σκοπό την μάθηση για να αποκτήσει καινούργιες γνώσεις ή δεξιότητες. Από 

την άλλη, μπορεί να κινητοποιείται προς μια εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την 

συμμετοχή σε αυτήν έχοντας άλλους στόχους, όπως να περάσει ευχάριστα τον ελεύθερο 

χρόνο του ή να κερδίσει περισσότερα χρήματα μέσω μιας προαγωγής στην εργασία του που 

τον υποχρεώνει να συμμετάσχει στην διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση το άτομο 

παρακινείται εσωτερικά ενώ στην δεύτερη εξωτερικά. Η εσωτερική παρακίνηση έχει 

αποδειχθεί ότι αποτελεί μια φυσική πηγή δραστηριοποίησης προς τη μάθηση. Επίσης 

δημιουργεί υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα και αυξάνει τη δημιουργικότητα 

(Ryan & Deci, 2000). 

 

4. Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ερευνάς 

4.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει το εκπαιδευτικό παιχνίδι ως μέσο ενίσχυσης 

της εσωτερικής παρακίνησης για την απόκτηση και διατήρηση της γνώσης μακροπρόθεσμα 

στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων. Για την επίτευξη του σκοπού θα 

μελετηθεί η χρήση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στη μη τυπική εκπαίδευση πιο 

συγκεκριμένα στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων. 



 
33 

 

Στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση τα σύνολα των εκπαιδευομένων είναι ανομοιογενή 

ως προς την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα μαθησιακά προφίλ. Ο στόχος της 

παρούσας έρευνας είναι να συσχετιστεί η χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού με το 

αντικείμενο της εκπαίδευσης. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ΙΕΚ περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά 

μαθήματα. Τα εργαστηριακά μαθήματα λόγο της φύσης τους περιλαμβάνουν ενεργή 

συμμετοχή του εκπαιδευομένου με κύρια τεχνική αυτήν της επίδειξης. Ο εκπαιδευτής αρχικά 

δείχνει μια διαδικασία και ο εκπαιδευόμενος στην συνέχεια αναπαράγει αυτό που είδε. Τα 

θεωρητικά μαθήματα διδάσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας με επιλογή μεθόδων διδασκαλίας 

που άπτονται στην προτίμηση του εκπαιδευτή, τόσο μαθητοκεντρικές όσο και 

δασκαλοκεντρικές τεχνικές. Το μάθημα των πρώτων υλών της γαστρονομίας διδάσκεται 

μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος «πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» στο πρόγραμμα της 

ειδικότητας τεχνικός μαγειρικής τέχνης.  

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν σε περιπτώσεις όπως αυτή των μαγείρων το εκπαιδευτικό 

παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων 

των εκπαιδευομένων. Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ικανό να μεταδώσει γνώσεις που διατηρούνται μακροπρόθεσμα. 

Ένα τρίτο ερώτημα αν ο όγκος των πληροφοριών που μεταδίδεται μέσω του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού είναι αρκετός για να καλύψει τις εκπαιδευτικούς ανάγκες των εκπαιδευομένων, 

δεδομένου ότι οι βιωματικές τεχνικές είναι χρονοβόρες. Τέλος, ένα τέταρτο ερώτημα είναι αν 

το εκπαιδευτικό παιχνίδι επιδρά θετικά στην εσωτερική παρακίνηση των εκπαιδευομένων για 

μάθηση και αλλάζει την στάση τους για αυτομόρφωση.  Ο σκοπός της έρευνας συνοψίζεται 

στις δύο  ακόλουθες υποθέσεις: 

Υπόθεση 1 : Το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει θετική επίδραση στην εσωτερική παρακίνηση των 

ενήλικων για το αντικείμενο μάθησης. 
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Υπόθεση 2: Η εμπειρία μέσω του παιχνιδιού συνδέεται θετικά με την ανάκληση και διατήρηση 

γνώσεων μακροπρόθεσμα. 

Ο ευρύτερος σκοπός της έρευνας είναι αν με την εισαγωγή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

στην εκπαιδευτική διαδικασία η μάθηση πήρε το χαρακτήρα της ψυχαγωγίας και της 

ευχαρίστησης. Τέλος, αν ο συνδυασμός της προσωπικής πρόκλησης, της κινητοποίησης και 

της αυτοαξιολόγησης σε πραγματικό χρόνο μέσα σε ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνιστικότητας 

και συναδελφικότητας οι εκπαιδευόμενοι ωθήθηκαν να μάθουν με τη θέλησή τους.  

 

4.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

4.2.1 Δείγμα της έρευνας 

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΙΕΚ τεχνικός μαγειρικής 

τέχνης – Chef από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019 σε ιδιωτικό ΙΕΚ με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του πρώτου έτους από τον 

Οκτώβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018 διδάχτηκαν το μάθημα της πρακτικής 

εφαρμογής στην ειδικότητα με χρήση εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως κύρια τεχνική 

διδασκαλίας με εκπαιδεύτρια την ερευνήτρια. Συνολικά το πρώτο έτος αποτελούνταν από 

δώδεκα τμήματα. Τα επτά από αυτά ήταν πρωινά, τα τρία μεσημεριανά και τα δύο βραδινά. 

Τα τμήματα απαρτίζονται από 20 με 25 άτομα εκτός από τα βραδινά τα οποία συνήθως έχουν 

18 με 20 άτομα. Με ένα μέσο όρο 23 άτομα στο κάθε τμήμα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι 

παρακολούθησαν το μάθημα 270 σπουδαστές. Στην έρευνα συμμετείχαν 98 σπουδαστές όπου 

απάντησαν και στα δύο εργαλεία συλλογής δεδομένων. Ο αριθμός αυτός καλύπτει περίπου το 

36 % του συνολικού αριθμού των εκπαιδευομένων. Η συμμετοχή τους στην έρευνα ήταν 

εθελοντική. 
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4.2.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2019. Η συλλογή των 

αποτελεσμάτων έγινε με δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια (βλέπε παράρτημα Β). Το πρώτο 

είναι το ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης (ΙΜΙ) που έχει χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν τόσο η αγγλική όσο και η ελληνική του έκδοση (Γκαντίδης, 2016).  

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε ειδικά για το δείγμα. Το ερωτηματολόγιο 

δημιουργήθηκε με σαφείς ερωτήσεις, να συμπληρώνεται σύντομα και σε χρονική στιγμή 

επιλεγμένη από τον συμμετέχοντα. Αποτελεί ένα συνδυασμό από μεικτές ερωτήσεις κλειστού 

τύπου υποχρεωτικής απάντησης και ανοιχτού τύπου με επιλογή της μη απάντησής. Πιλοτική 

έρευνα διεξήχθη με σκοπό να ελέγχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου. 

Τα δύο ερωτηματολόγια σχεδιαστήκαν και διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της 

εφαρμογής Google Forms. 

 

4.2.2.1 Ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης 

Το ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης (Intrinsic Motivation Inventory) είναι ένα 

εργαλείο το οποίο μετρά την εσωτερική παρακίνηση ενός ατόμου μέσω επτά παραμέτρων. Το 

ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης δημιουργήθηκε από τον Richard Ryan και είναι 

σύμφωνο με την θεωρία της αυτοπραγμάτωσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η εσωτερική 

παρακίνηση αποτελεί μία φυσική πηγή δραστηριοποίησης προς τη μάθηση. Για τη μέτρηση 

της το IMI χρησιμοποιεί 45 αυτόαναφορικές δηλώσεις οι οποίες κατανέμονται σε 7 

μεταβλητές (IMI full, χ.χ.). 

1) Ενδιαφέρον Απόλαυση (7 προτάσεις, 1, 7, 15, 18R, 22, 31, 37R) 

2) Αυτοαναφερόμενη Ικανότητα Δεξιότητα (6 προτάσεις 5, 11, 17, 21R, 25, 32) 

3) Απόδοση σημασίας Προσπάθεια (5 προτάσεις, 4, 13R, 20, 27, 34R) 

4) Πίεση (5 προτάσεις, 3R, 10R, 24, 29, 35) 
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5) Ελευθερία Επιλογής (7 προτάσεις, 6, 9R, 12R, 14, 19R, 28, 33R) 

6) Αξία Χρησιμότητα (7 προτάσεις, 2, 8, 16, 23, 26, 30, 36) 

7) Αίσθηση του ανήκειν (8 προτάσεις, δεν μετράται στην παρούσα εργασία) 

Κύριος δείκτης για τη μέτρηση της εσωτερικής παρακίνησης αποτελεί η πρώτη παράμετρος 

αυτή της απόλαυσης ενδιαφέροντος. Ο δείκτης πίεση επηρεάζει αρνητικά την εσωτερική 

παρακίνηση, ενώ οι υπόλοιποι πέντε προσμετρούνται ως θετικοί. Συμπεριλαμβανομένου και 

της παραμέτρου βαθμός δυσκολίας προσπάθεια η οποία προσμετράτε θετικά γιατί δείχνει ότι 

εκπαιδευόμενος προσπαθεί για την επίτευξη του στόχου. Τρείς από τις επτά προτάσεις που 

μετρούν την αξία – χρησιμότητα είναι ημι-συμπληρωμένες και ο κάθε ερευνητής τις 

συμπληρώνει ανάλογα με τις ανάγκες τις έρευνας του. . Έτσι οι προτάσεις στην παρούσα 

έρευνα διαμορφώθηκαν ως εξής:  

2. Πιστεύω πως κάνοντας αυτό το μάθημα με βοηθά να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της 

εργασίας μου 

16. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να ασχοληθώ με αυτό το μάθημα, καθώς μπορεί να με 

κάνει χρήσιμο στην εργασία μου 

26. Θεωρώ πως η ενασχόληση με αυτό το μάθημα είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση 

κρίσιμων καταστάσεων  

Το εργαλείο αυτό μεταφράστηκε από τον κύριο Γκαντιδη (βλέπε παράρτημα Β) για τις 

ανάγκες της διπλωματικής του εργασίας. To μεταφρασμένο IMI ελέγχθηκε από δυο 

ακαδημαϊκούς την As. Prof. Σ. Γκέρτζου στο American University of Middle East και τον 

κύριο Ε. Βαλκάνο αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης 

(Γκαντίδης, 2016). Για τη χρήση του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου δόθηκε 

υπογεγραμμένη επιστολή από τον κύριο Γκαντιδη. Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου 

αποτελείται από 37 προτάσεις – δηλώσεις, από την οποία λείπουν οι 8 ερωτήσεις που 

μετρούν το αίσθημα του ανήκειν. Οι δημιουργοί του ΙΜΙ δηλώνουν ότι η χρήση του 
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ερωτηματολογίου δεν προϋποθέτει την χρησιμοποίηση και των 45 προτάσεων (IMI full, χ.χ.). 

Κάθε ερευνητής ανάλογα με την έρευνα που διεξάγει μπορεί να κρίνει ποιες μεταβλητές 

εξυπηρετούν την έρευνά του. 

Οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να υποδείξουν σε μια κλίμακα Likert επτά σημείων σύμφωνα 

με το αν οι ίδιοι έκριναν ότι η δήλωση είναι ψευδής (1) ή αληθής (7) για εκείνους. Για να 

εξαχθεί το μέτρο των επτά παραμέτρων, αθροίζονται τα αποτελέσματα των δηλώσεων των 

συμμετεχόντων που τιμολογούνται από 1 έως 7. Εξαίρεση αποτελούν οι δηλώσεις που 

φέρουν R οι οποίες πριν προστεθούν χρειάζεται το αποτέλεσμα τους να αφαιρεθεί από το 8. 

Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των προτάσεων που αποτελούν την κάθε παράμετρο. 

Έτσι η τιμή της κάθε παραμέτρου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

 

∑(𝑥𝑖 + 8 − 𝑥𝑗𝑅)

𝑛
 

Όπου xi οι τιμές τις κάθε πρότασης και όπου xi οι τιμές των προτάσεων που φέρουν R. Όπου 

n είναι το σύνολο των προτάσεων.  

 

4.2.2.2 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθησιακής διαδικασίας 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε ειδικά για το δείγμα (βλέπε παράρτημα Β). Το 

ερωτηματολόγιο φτιάχτηκε με βάση το υλικό του μαθήματος και τους επιδιωκόμενους 

στόχους του ως αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις. 

Οι πρώτες επτά ερωτήσεις (1-7) λαμβάνουν κάποια δημογραφικά δεδομένα για τους 

εκπαιδευόμενους. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να ομαδοποιήσουν το σύνολο 

σε υποομάδες όπως, ανά τμήμα, ανά ηλικιακή ομάδα, ανάλογα το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 

ή την εργασιακή εμπειρία πριν και την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
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Οι επόμενες δέκα ερωτήσεις (8-17) λαμβάνουν δεδομένα για το δεύτερο επίπεδο της 

αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Μοντέλο Αξιολόγησης του Kirkpatrick 

δηλαδή, αυτό της μάθησης. Στις ερωτήσεις αυτές δίνονται τέσσερις επιλογές όπου μια από τις 

τέσσερις είναι σωστή και τρείς λάθος, με εξαίρεση την ερώτηση 16 όπου τρεις είναι οι 

σωστές και μια η λανθασμένη απάντηση. Επιπρόσθετα, δίνεται η επιλογή «δεν θυμάμαι» και 

«το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα» επίσης ζητάτε από τους εκπαιδευόμενους να μην 

απαντήσουν στην τύχη.  

Οι ερωτήσεις ακολουθούνται από μια ερώτηση αναφοράς (18) από μέρους των 

εκπαιδευομένων για την συχνότητα χρήσης ορισμένων υλικών για να μπορέσει να 

συσχετιστεί το μαθησιακό αποτέλεσμα με την μετέπειτα μάθηση από άλλες πηγές, όπως ο 

χώρος εργασίας ή αλλά μαθήματα. Σε αυτές τις ερωτήσεις οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι 

κλήθηκαν να υποδείξουν σε μια κλίμακα πέντε σημείων (πολύ συχνά, συχνά, αρκετά συχνά, 

σπάνια, καθόλου) αν και κατά πόσο συχνά χρησιμοποίησαν το εκάστοτε υλικό τους 

τελευταίους δεκαοκτώ μήνες. 

Ακολουθούν τρεις ερωτήσεις (19-21) που διερευνούν την ενίσχυση της αυτομόρφωσης. Σε 

αυτές τις ερωτήσεις οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά (ναι, όχι) 

αν κατά πόσο συχνά χρησιμοποίησαν τις τεχνικές αναγνώρισης των υλικών στον ελεύθερο 

τους χρόνο κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, μετά το πέρας αυτού και σήμερα στην 

εργασίας τους.  

Οι ερωτήσεις 22 «Ένιωθα πιο δεμένος με τους συμμαθητές μου μετά από αυτό το μάθημα» 

και 23 «Μπορούσα να συνεργαστώ με τους συμμαθητές μου» ανιχνεύουν τις κοινωνικές 

δεξιότητες, αυτής της συναισθηματικής έκφρασης και της ανοιχτής επικοινωνίας αντίστοιχα 

(Περάκη, 2017). Επιπρόσθετα, η ερώτηση 24 «Κατά την διάρκεια του μαθήματος μπορούσα 

να επιτύχω στόχους που είχα θέσει για τον εαυτό μου», και  η ερώτηση 25 «Το κλίμα της 

τάξης δεν μου επέτρεψε τις περισσότερες φορές να δώσω προσοχή σε αυτό που έκανα.» 
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ανιχνεύουν παράγοντες αυτορρύθμισης αυτόν του καθορισμού στόχων και του αυτοελέγχου 

αντίστοιχα (Περάκη, 2017). 

Οι τρείς ερωτήσεις που ακολουθούν (26-28) λαμβάνουν δεδομένα για το πρώτο, το τρίτο 

και τέταρτο επίπεδο στην αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Μοντέλο 

Αξιολόγησης του Kirkpatrick δηλαδή, αυτά της ανταπόκρισης, της συμπεριφοράς και των 

αποτελεσμάτων. Η ερώτηση 26 «Συνολικά, μου φαίνεται ότι η εφαρμογή του περιεχομένου 

του μαθήματος διευκόλυνε τη ροή εργασίας στην κουζίνα», η ερώτηση 27 «Στην καθημερινή 

εργασία μου, χρησιμοποιώ συχνά τη γνώση που κέρδισα στην εκπαίδευση» και η ερώτηση 28 

«Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους μάθημα είναι πολύ χρήσιμη για τη δουλειά μου.». Οι 

ερωτήσεις αυτές αποτελούν τμήμα του ερωτηματολογίου Q4TE (Questionnaire for 

Professional Training Evaluation) των Grohmann και Kauffeld (Grohmann & Kauffeld, 

2013). Στο πρώτο επίπεδο της ανταπόκρισης αντιστοιχεί η ερώτηση 28, στο τρίτο επίπεδο της 

συμπεριφοράς αντιστοιχεί η ερώτηση 27 και τέλος στο τέταρτο επίπεδο των αποτελεσμάτων 

αντιστοιχεί η ερώτηση 26. Οι ερωτήσεις αυτές από μόνες τους δεν μπορέσουν να 

διερευνήσουν το ζήτημα γιατί όπως αναφέρθηκε το τρίτο και το τέταρτο επίπεδο για να 

διερευνηθεί χρειάζονται επιτόπια παρατήρηση στον χώρο εργασίας αλλά, δίνουν την 

δυνατότητα μιας αρχικής εκτίμησης. Στις ερωτήσεις 22-28 ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες 

να υποδείξουν σε μια κλίμακα πέντε σημείων το κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν 

(διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ, δεν είμαι σίγουρος, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα) με την 

δήλωση της ερώτησης. 

Οι ερωτήσεις 1-28 είναι υποχρεωτικής απάντησης ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

λαμβάνουν ποσοτικά δεδομένα για να μπορέσει να γίνει μια σύνδεση αιτιατού – 

αποτελέσματος. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν στατιστικά. Ακολουθούν έξι 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (29-35). Στους εκπαιδευόμενους δίνεται η δυνατότητα της μη 

απάντησης.  Οι ερωτήσεις αυτές έχουν ως σκοπό την βαθύτερη ερμηνεία και κατανόηση του 
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θέματος. Ο σκοπός της χρήσης των ερωτημάτων αυτών είναι η ανάδειξη υποκειμενικών 

στοιχείων και προσωπικών βιωμάτων από τους εκπαιδευόμενους (Κατσαρού, & Δεδούλη, 

2008). Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις επιδιώκετε να προσεγγιστούν τα δυσκολότερα επίπεδα 

αξιολόγησης αυτά της συμπεριφοράς και των αποτελεσμάτων.       

Η διεξαγωγή της παρούσης έρευνας επιδιώκει να διαλευκάνει τον προσδιορισμό των 

εσωτερικών κινήτρων και αν το παιχνίδι τελικά είναι ικανό να παρακινήσει τον 

εκπαιδευόμενο και τελικά να μεταδώσει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε αυτόν. Η έρευνα 

χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους αξιολόγησης σε συνδυασμό με κάποια ποιοτικά στοιχεία. 

Ο λόγος για τον οποίο υιοθετείται αυτή η προσέγγιση οφείλεται στο γεγονός ότι στην 

παρούσα έρευνα όπως και στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ερευνών οι δομές των 

φαινομένων που εξετάζονται είναι πολύπλοκες. Έτσι εκτός από μία αιτιολογική εξήγηση για 

την εμφάνιση ενός φαινομένου χρειάζεται και βαθύτερη κατανόηση αυτού μέσω των 

εξηγήσεων που προκύπτουν ως καταλήξεις, προθέσεις, κίνητρα και αιτίες (Landsheere, 

1996). Ο τρόπος αυτός προσέγγισης στην ερευνητική διαδικασία είναι γνωστός με τον όρο 

τριγωνοποίηση. Τριγωνοποίηση είναι η μέθοδος κατά την οποία αναμειγνύονται δεδομένα 

όπως ποιοτικά και ποσοτικά ή και τρόποι συλλογής δεδομένων έτσι ώστε να φωτιστούν 

διαφορετικές απόψεις ή οπτικές για ένα ζήτημα (Olsen, 2004). Έτσι ένα ερωτηματολόγιο 

κλειστού τύπου δεν δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν την γνώμη 

τους για το ζήτημα οποίο ερωτώνται ενώ η μέθοδος της συνέντευξης δεν έχει στατιστικά 

αποτελέσματα λόγο του μικρού αριθμού συμμετεχόντων.  

Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η μέθοδος αυτή στην παρούσα έρευνα οφείλεται στο γεγονός 

της έλλειψης προγενέστερων ερευνών. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε η δυνατότητα να παραχθεί 

ένα ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου το οποίο θα μπορούσε να φωτίσει το υπό διερεύνηση 

ζήτημα. Με τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου γίνεται μία προσπάθεια διαφύλαξης ασφαλέστερων 

και σφαιρικότερων συμπερασμάτων. Έτσι, ενδεχομένως, οι συμμετέχοντες να καλύψουν 
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θέματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις ερωτήσεις κλειστού τύπου λόγω της 

υποκειμενικότητας της ερευνήτριας. 

 

4.3 Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

4.3.1 Δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού 

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού βασίστηκε στους επιδιωκόμενους στόχους για 

τους εκπαιδευόμενους ως αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις Οι στόχοι αυτοί 

προέκυψαν από τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

των εκπαιδευομένων δεν υλοποιήθηκε με κάποια θεωρητική προσέγγιση όπως η θεωρία 

ανίχνευσης της επάρκειας προσόντων ή τη θεωρία ανιχνεύσεις της επάρκειας ικανοτήτων. 

Όπως επίσης, για την σύνθεση του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν χρησιμοποιήθηκαν 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές ανάλυσης αναγκών (Σταμπουλής, 2017). Δεν έγινε 

καμία συστηματική ανάλυση από τον φορέα εκπαίδευσης έτσι ώστε το πρόγραμμα να 

οργανωθεί με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής. Αντ’ αυτού ανατέθηκε ελεύθερα 

στην εκπαιδεύτρια/ερευνήτρια να επιλέξει το υλικό και τον τρόπο διδασκαλίας σύμφωνα με 

την κρίση της.  

Στην εκπαιδεύτρια δόθηκε ο τίτλος, οι διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, καθώς και κάποιοι 

στόχοι που αφορούσαν αποκλειστικά το επίπεδο των γνώσεων. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι 

αυτοί ήταν: η γνώση των υλικών της γαστρονομίας ονομαστικά, μια μικρή πληροφόρηση 

όσον αφορά την ταξινόμηση τους, τις ιδιότητες των βασικών συστατικών του υλικού, πιθανές 

παρενέργειες ή ευεργετικές ιδιότητες αυτών, εποχικότητα, συνδυασμοί με άλλα υλικά και 

τρόποι χρήσεις στην μαγειρική. 

Η εκπαιδεύτρια για να επιλέξει την κατάλληλη τεχνική άντλησε υλικό από την πενταετή 

διδακτική εμπειρία στον τομέα της μαγειρικής, καθώς και από την προσωπική της εμπειρία 
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όντας πρόσφατα νεοεισερχόμενη μαγείρισσα σε ποικίλες βαθμίδες σε επαγγελματικές 

κουζίνες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Καθοριστικό ρόλο συνετέλεσε οι κατ’ ιδίαν 

συζητήσεις με τους σπουδαστές που επέστρεφαν από την πρακτική τους άσκηση οι εμπειρίες 

που βίωσαν και οι δυσκολίες που συνάντησαν.  

Σύμφωνα με την Δεδούλη η ποιότητα της διδασκαλίας κάθε εκπαιδευτή έχει σχέση με την 

προσωπική εκπαιδευτική του θεωρία. Με βάση αυτήν αντιλαμβάνεται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα μέχρι τον φορέα εκπαίδευσης και τον ρόλο του μέσα σε αυτόν. Μπορεί λοιπόν να 

ειπωθεί ότι το είναι του εκπαιδευτή όπως αυτό διαμορφώνεται από τις προσωπικές και 

επαγγελματικές του εμπειρίες καθορίζει και τους προσωπικούς του στόχους, τις σχέσεις με 

τους εκπαιδευόμενους τους και όλους τους σχετιζόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι ο εκπαιδευτής δεν είναι εκτελεστικό όργανο του αναλυτικού προγράμματος αλλά η 

διδασκαλία του είναι προϊόν του προσωπικού του φίλτρου της θεώρησης του κόσμου 

(Δεδούλη, 2002). Στην προκείμενη περίπτωση που το αναλυτικό πρόγραμμα απουσιάζει μια 

και το περιεχόμενο του μαθήματος «πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» δεν ορίζεται 

ακόμη και το αναλυτικό πρόγραμμα ορίστηκε από τη προσωπική εκπαιδευτική θεωρία της 

εκπαιδεύτριας-ερευνήτριας.   

Έτσι οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε επίπεδο γνώσεων ήταν οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν 

τις βασικές πρώτες ύλες της γαστρονομίας. Να ταξινομούν τις ύλες αυτές σε γενικότερες 

κατηγορίες. Να ελέγχουν τις πρώτες ύλες ως προς τη νοθεία και τις παρενέργειες αυτών. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις πρώτες ύλες, να 

καταχωρούν τις πρώτες ύλες σε μία αποθήκη, να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα υλικά, να 

κρίνουν αν ένα υλικό είναι αλλοιωμένο ή όχι, να μπορούν να διακρίνουν τα υλικά με κλειστά 

μάτια. 

Σε επίπεδο στάσεων οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος να αισθάνονται 

αυτοπεποίθηση στο χώρο της εργασίας, να αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αναζητήσουν 
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ένα υλικό σε μία αποθήκη, να εργάζονται ομαδικά, να παρουσιάζουν με αυτοπεποίθηση τις 

γνώσεις τους και να υιοθετήσουν μία θετική στάση απέναντι στην αυτομόρφωση. 

Επιπρόσθετα, για μια μερίδα εκπαιδευόμενών στόχος ήταν να παραιτηθούν από την 

πεποίθηση της μη ικανότητας ή από μια πρότερη εκπαιδευτική αποτυχία στην τυπική 

εκπαίδευση και να υιοθετήσουν μια εμπιστοσύνη προς την εκπαίδευση ενηλίκων και τις 

αρχές αυτής η οποία αντιμετωπίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό του ατόμου (Παπασταμάτης, 

2010).   

Βασικός λόγος που επιλέχθηκε το εκπαιδευτικό παιχνίδι ως βασική τεχνική αποτελεί το 

γεγονός ότι ως τεχνική εμπεριέχει ενεργό συμμετοχή με αισθητηριακές δραστηριότητες και 

δημιουργεί άμεσες εμπειρίες. Μέσω των εμπειριών οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις 

χωρίς την χρήση βιβλίων παρά μόνο μέσω γραπτών σημειώσεων. Οι γνώσεις αυτές στο 

επίπεδο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των μαγείρων είναι ικανές να τον 

βοηθήσουν στην είσοδο του στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον της επαγγελματικής 

κουζίνας. Ένας δεύτερος αλλά εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

και το μαθησιακό προφίλ της πλειοψηφίας των μαθητών δεν επιτρέπει δασκαλοκεντρικές 

τεχνικές. Σκοπός της τεχνικής ήταν να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την γνώση που 

χρειάζονταν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας 

χωρίς να είναι απαραίτητη η μελέτη εκτός αίθουσας, παρόλα αυτά επιθυμητός στόχος ήταν η 

παρακίνηση των εκπαιδευομένων την αυτομόρφωση στον ελεύθερο χρόνο χωρίς όμως αυτό 

να ζητηθεί ως καθήκον. 

Απαραίτητη δεξιότητα που έπρεπε με το πέρας της εκπαίδευσης να έχουν αποκτήσει όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι ήταν η αναγνώριση των υλικών. Αυτή η ικανότητα θα τους πρόσδιδε 

αυτοπεποίθηση στο χώρο εργασίας, θα αναγνωριζόταν από συναδέλφους και θα βοηθούσε 

τους εκπαιδευόμενους μέσω της εμπιστοσύνης που θα δημιουργούσε στο περιβάλλον 

εργασίας να του ανατεθούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα. Για να δομηθεί η αυτοπεποίθηση 
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έπρεπε να κατακτήσουν μια δυσκολότερη δεξιότητα. Η αναγνώριση των πρώτων υλών μόνο 

με την όσφρηση, την αφή, τη γεύση και την ακοή δίνει στον εκπαιδευόμενο την πεποίθηση 

ότι αν τα καταφέρνει με κλειστά μάτια σίγουρα θα τα καταφέρει και με ανοιχτά. Τελευταία 

δεξιότητα που επιδίωκε το πρόγραμμα ήταν να μάθει ο εκπαιδευόμενος τον τρόπο να 

μαθαίνει.  

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εκπαιδευομένων διαθέτει τέσσερα από τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού όπως 

αναφέρθηκε στην υποενότητα 1.2. Ο στόχος των εκπαιδευομένων είναι η βαθύτερη γνώση 

των πρώτων υλών που είναι απαραίτητη για το επάγγελμά τους. Το παιχνίδι έχει κανόνες, οι 

οποίοι πρέπει να ακολουθούνται από όλους για την εύρυθμη λειτουργία της αίθουσας. Οι 

πληροφορίες για το κάθε υλικό δινόταν προφορικά με μορφή πεντάλεπτης εισήγησης. Κατά 

την εισήγηση αυτή η οποία χρονομετρούνταν δεν μιλούσε κανείς. Έχει τριών ειδών 

ανατροφοδότηση. Πρώτον ανατροφοδότηση από το ίδιο το άτομο, δεύτερον ανατροφοδότηση 

από τον συμμαθητή – συμπαίκτη και τρίτον από την εκπαιδεύτριά είτε κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων είτε κατά την εξέταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου ο υγιής 

ανταγωνισμός μεταξύ των παικτών είτε μεταξύ των ομάδων ήταν έκδηλος μέσα στην 

αίθουσα. Αυτό οδηγούσε πολλές φορές κάποιοι εκπαιδευόμενοι να παίρνουν το ρόλο του 

προπονητή κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους ελέγχου. 

Τα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι όλα βιωματικά μια και δεν υπήρχε έντυπο 

υλικό και η εισήγηση περιοριζόταν στα πέντε λεπτά παρουσίασης των υλικών. Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι ορίζονται στην αρχή με το εκπαιδευτικό συμβόλαιο και από και έπειτα 

ο κάθε εκπαιδευόμενος ορίζει ποιοι από αυτούς τον εκφράζουν προσωπικά και θέλει να 

κατακτήσει μέσω της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος υιοθέτει τον δικό 

του ρυθμό. Η εκπαιδεύτρια στέκετε αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια με προτάσεις για 

στοχοθέτηση, στρατηγικών επίτευξης στόχων,  και ρυθμιστής του κλίματος της αίθουσας. 
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Η αίθουσα αποτελεί τόπο όπου οι τρείς από τις τέσσερις πηγές διαμόρφωσης των 

προσδοκιών της αυτό-αποτελεσματικότητας είναι παρούσες. Για την πρώτη την προσωπική 

εμπειρία του ατόμου, γίνονται συνεχόμενοι κύκλοι αυτορυθμιζόμενης μάθησης μέχρι το 

άτομο να τα καταφέρει και να αποκτήσει αποτελεσματική διαχείριση μιας κατάστασης στο 

παρόν που θα πληροφορεί το άτομο για την αποτελεσματικότητα του σε παρόμοιες 

καταστάσεις στο μέλλον. Για την δεύτερη την εμπειρία μέσω προτύπου, αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη της εκπαιδεύτριας να αποτελέσει πρότυπο που πληροφορεί το άτομο 

για την ενδεχόμενη δική του αποτελεσματικότητα σε μια παρόμοια κατάσταση. Για την τρίτη 

πηγή την κοινωνική πειθώ, ευθύνη αποτελεί σώμα της ολομέλειας της αίθουσας με ρυθμιστή 

όπου χρειάζεται την εκπαιδεύτρια. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει σχέση εμπιστοσύνης 

μεταξύ των συσπουδαστών. Τέλος, για την τέταρτη πηγή αυτή της σωματικής και 

συναισθηματικής διέγερσης του ατόμου. Η προσωπική ερμηνεία της ψυχο-σωματικής 

ανατροφοδότησης της ίδιου του ατόμου είναι δύσκολο να επιδεχθεί σε μια αίθουσα 

διδασκαλίας.       

 

4.3.2 Περιγραφή του παιχνιδιού – Μαθησιακής διαδικασίας 

4.3.2.2 Πρώτη συνάντηση  

Το μάθημα διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Φεβρουάριο 2018, σε ιδιωτικό 

ΙΕΚ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κατά την πρώτη δίωρη συνάντηση γνωριμίας, μετά από μία 

σύντομη παρουσίαση της εκπαιδεύτριας, προσφέρθηκαν στους εκπαιδευόμενους για να 

επιλέξουν τυχαία από εικοσιπέντε χρωματιστά χαρτιά των πέντε χρωμάτων, στα οποία του 

ζητήθηκε να γράψουν το όνομά τους και να το επιστρέφουν. Έπειτα διάλεγαν τυχαία ένα από 

τα χρωματιστά χαρτιά και έπρεπε να αναζητήσουν το άτομο το όνομα του οποίου έγραφε το 

χαρτί και να του πάρουν μία μίνι συνέντευξη, που αφορούσε την ηλικία, προηγούμενες 
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σπουδές και εργασίες και το λόγο που επέλεξαν πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, ζητήθηκε να 

αναφέρουν κάποιο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα που πιστεύουν ότι θα τους σταθεί εμπόδιο 

ή θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους πορεία στην κουζίνα. Έπειτα, παρουσίαζαν το 

άτομο που γνώρισαν στην ολομέλεια. 

  

  

Εικόνα 1: Πρώτη συνάντηση γνωριμίας. 

Στο τέλος γινόταν μια συζήτηση με θέμα πως μπορούν τα ελαττώματα του καθενός να 

γίνουν ωφέλιμα και πως τα προτερήματα και τα ταλέντα μπορούν να δράσουν ανασταλτικά 

μέσα σε μια ομάδα. Η συζήτηση κατέληγε με το συμπέρασμα ότι όλοι οι χαρακτήρες 

μπορούν να είναι αξιοποιήσιμοι σε μια ομάδα. Η ομάδα εξήγαγε το συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχουν καλοί ή κακοί αλλά κατάλληλοι ή ακατάλληλοι για μια εργασία. 

Μετά από την πρώτη γνωριμία τέθηκε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο μεταξύ της 

εκπαιδεύτριας και των εκπαιδευομένων, το οποίο περιελάμβανε τους εκπαιδευτικούς στόχους 

ως προς τις γνώσεις, δεξιότητες και τις στάσεις τους οποίους επεδίωκε το μάθημα. Οι στόχοι 

αυτοί ήταν οι εξής, σε επίπεδο γνώσεων να μάθουν τα υλικά και να μπορούν να τα 

ανακαλούν στην μνήμη τους.  Σε επίπεδο δεξιοτήτων να μπορούν να αναγνωρίζουν τα υλικά 
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ακόμη και με κλειστά μάτια να μπορούν να τα αναγνωρίζουν ακόμη και μέσα σε μείγματα 

αυτών μέσα από την διαδικασία στόχος επίσης είναι η καλλιέργεια της δεξιότητας για 

ομαδική εργασία. Ενώ σε επίπεδο στάσεων, να αποκτήσουν ενδιαφέρον για το επάγγελμα που 

διάλεξαν και να επαναπροσδιορίσουν την αξία της μαθησιακής διαδικασίας, να πιστεύουν 

στην προσωπική τους αξία και αισθανθούν χρήσιμοι μέσα στην ομάδα, είτε την εκπαιδευτική 

είτε αργότερα την επαγγελματική. Κύριος στόχος του μαθήματος ήταν η απόκτηση 

αυτοπεποίθησης. Τέλος, παρουσιάστηκε η τεχνική που θα χρησιμοποιούταν έως το τέλος του 

εξαμήνου και ποια ύλη θα κάλυπτε. Με την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των 

εκπαιδευομένων και της συζήτησης των δικών τους προτάσεων ή ενστάσεων εάν υπήρχαν, 

έληγε η πρώτη συνάντηση. 

 

4.3.2.3 Δεύτερη συνάντηση  

Η έναρξη της δεύτερης συνάντησής άρχιζε με τη διαμόρφωση της αίθουσας σε δομή 

εργασία σε ομάδες, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 

Εικόνα 2 : Διαμόρφωση της αίθουσας με δομή εργασία σε ομάδες 
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Έπειτα ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να καθίσουν σε πεντάδες με βάση το χρώμα 

του χαρτιού που είχαν επιλέξει την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι δημιουργήθηκαν πέντε 

ομάδες των πέντε ατόμων με την ονομασία ροζ ομάδα, μπλε ομάδα, κίτρινη ομάδα κτλ. 

Μόλις οι εκπαιδευόμενοι λάμβαναν τις θέσεις τους ακολουθούσε ένα παιχνίδι team building 

με σκοπό το δέσιμο της ομάδας και την δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των 

ομάδων. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μια παραλλαγή της άσκησης «Εφημερίδα» του Μάνου 

Παυλάκη (βλέπε παράρτημα Α) στο Επικοινωνία & Δυναμική της Ομάδας για την δυναμική 

της ομάδας (Παυλάκης, 2013). Μοιραζόταν ένα υλικό π.χ. το κύμινο και ο κάθε ένας χωριστά 

μέσα σε ένα λεπτό έπρεπε να γράψει κρυφά που θα χρησιμοποιούσε από το υλικό, μέσα σε 

ένα λεπτό. Μετά οριζόταν ο αρχηγός της ομάδας που συνέλλεγε τις απαντήσεις από όλους. 

Έπειτα ακολουθούσαν δύο λεπτά συνεργασίας για περισσότερες ιδέες. Στο τέλος αθροίζονταν 

τα αποτελέσματα για να αναδεχθεί η νικήτρια ομάδα. Τα αποτελέσματα γραφόταν στον 

πίνακα και σχολιαζόταν ανάλογα. Ο πίνακας έπαιρνε την συνήθως την παρακάτω μορφή. 

 Καλύτερη 

ατομική επίδοση 

Σύνολο 

ομάδας 

Συνεργασία 

Τελικό 

άθροισμα 

Ροζ ομάδα 7 12 12 24 

Μπλε ομάδα 5 11 10 21 

Κίτρινη ομάδα 4 13 8 21 

Πράσινη ομάδα 6 9 13 22 

Μωβ ομάδα 3 10 15 25 

Πίνακας 2 : Παράδειγμα αποτελεσμάτων αρχικού παιχνιδιού team building 

Στον σχολιασμό των αποτελεσμάτων θιγόταν δυο θέματα. Πρώτον ότι όσο αποτελεσματικό 

και να είναι ένα άτομο δεν μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα στην ομαδικής συνεργασίας. Το 

δεύτερο ζήτημα που αναδυόταν πάντα από αυτήν την διαδικασία ήταν αν οι απαντήσεις ήταν 
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σωστές ή λάθος. Με την αιτιολογία ότι η γεύση είναι κάτι υποκειμενικό και αν υπάρχει κοινό 

που το αγοράζει δεν υπάρχει σωστό ή λάθος γινόταν όλες οι απαντήσεις δεκτές. Με αυτόν 

τον τρόπο γινόταν η απ’ ενοχοποίηση του λάθους και η ομάδα πλέον προχωρούσε στο 

εκπαιδευτικό παιχνίδι που λάμβανε χώρα σε όλο το εξάμηνο.      

Σε αυτήν την δεύτερη συνάντηση γινόταν η γνωστοποίηση όλων των κανόνων και στόχων 

του παιχνιδιού. Σε κάθε συνάντηση οι εκπαιδευόμενοι θα ερχόντουσαν σε επαφή με δέκα 

περίπου υλικά από διάφορες κατηγορίες, μπαχαρικά, μυρωδικά, ρίζες, βολβοί, κόνδυλοι, 

δημητριακά κτλ. Κάθε υλικό θα είχε μία εισήγηση πέντε λεπτών από την εκπαιδεύτριά, όσον 

αφορά βασικά συστατικά, χώρες προέλευσης, χρήση στη μαγειρική και γενικές πληροφορίες, 

σε αυτό το πεντάλεπτο δεν διέκοπτε κανείς και έπρεπε να τηρηθεί απόλυτη ησυχία. Αν οι 

εκπαιδευόμενοι το επιθυμούσαν μπορούσαν να χρονομετρούν και να σταματήσουν την 

εισήγηση στα πέντε λεπτά ακριβώς. Μετά από αυτό ένα δείγμα από το υλικό μοιραζόταν 

στους πέντε πάγκους εργασίας. Ο κάθε εκπαιδευόμενος έπαιρνε στα χέρια του το υλικό το 

μύριζε, το δοκίμαζε, το έπιανε και έπρεπε να δημιουργήσει μία μνήμη από αυτό, ή να 

ανακαλέσει μία ήδη υπάρχουσα μνήμη από αυτό. Μπορούσε να σημειώσει ή όχι τις 

εντυπώσεις του, να φωτογραφίσει το υλικό, να ανταλλάξει ελεύθερα απόψεις με τους 

συμπαίκτες του, να μιλήσει ελεύθερα στην ολομέλεια και να πει του θυμίζει, κανείς δεν είχε 

το δικαίωμα να κρίνει τους συμπαίκτες του. Η διαδικασία αυτή είχε διάρκεια πέντε λεπτών, 

αμέσως μετά περνούσαν στο επόμενο υλικό, με την ίδια ακριβώς διαδικασία.  

Με την ολοκλήρωση όλων των υλικών της συνάντησης οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ τους ανά 

δύο και ο ένας φορώντας μαντήλι προσπαθούσαν να αντιληφθούν πιο υλικό κρατούσαν, ή 

άκουγαν, ή μύριζαν. Στο τέλος της διδακτικής ώρας γράφονταν τον πίνακα η μυρωδιά, η 

γεύση και η υφή του κάθε υλικού μαζί με σχόλια που τράβηξαν την προσοχή της ολομέλειας. 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να γράψουν ή να φωτογραφήσουν τον πίνακα. 
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Στην επόμενη συνάντηση μοιραζόντουσαν, τα δέκα υλικά της προηγούμενης εβδομάδας, 

γινόταν μία ανασκόπηση και προχωρούσαν στα επόμενα υλικά της εβδομάδας με τον ίδιο 

τρόπο και στο τέλος η προσπάθεια αναγνώρισης τον υλικών ήταν ανάμεσα το σύνολο των 

υλικών. 

  

  

Εικόνα 3: Άποψη αίθουσας σε δομή εργασίας σε ομάδες, πίνακας εντυπώσεων, παράδειγμα 

καρτών εξετάσεων 

4.3.2.3 Πέμπτη συνάντηση  

Πριν από τις εξετάσεις προόδου και την είσοδο σε πιο σύνθετες μυρωδιές ανατίθενται στους 

εκπαιδευόμενους ομαδικές εργασίες. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ετοιμάσει το διδακτικό 

πεντάλεπτο εισήγησης με σαφείς οδηγίες και ερωτήματα που πρέπει να καλύψουν. Αυτήν την 

παρουσίαση θα την αναλάβει ο εκπρόσωπος της ομάδας. Ο λόγος για το μοναδικό καθήκον 

εκτός της αίθουσας είναι για να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να ανατρέξουν 

σε πηγές και να βρουν πληροφορίες που είναι ικανές να αντικαταστήσουν την εκπαιδεύτρια. 
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Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε μερικούς εκπαιδευόμενους να πάρουν την θέση του 

εκπαιδευτή και να μιλήσουν σε κοινό για αυτό που γνωρίζουν.  

Οι εξετάσεις της προόδου αλλά και του τελικού εξαμήνου γινόταν με την τυχαία επιλογή 

πέντε υλικών από το σύνολο των υλικών που είχαν διδαχτεί και αναγνώριση αυτών μέσω της 

αφής και της όσφρησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης οι εκπαιδευόμενοι είχαν δεμένα 

τα μάτια τους με μαντήλι. Οι καλύτεροι από κάθε τμήμα στη δοκιμασία των τελικών 

εξετάσεων συμμετείχαν σε διαγωνισμό που γινόταν στο αμφιθέατρο της σχολής ενοποιώ των 

φοιτητών του έτους με έπαθλα σχετικά με το επάγγελμα του μαγείρου όπως, μαχαίρια, 

μπαχαρικά κ.α.   

 

4.3.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων άρχισε και ολοκληρώθηκε κατά το μήνα Μάιο του 2019. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμπλήρωσαν τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια από 

απόσταση. Η επικοινωνία με τους σπουδαστές έγινε μέσω τηλεφώνου, των κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης και κατ’ ιδίαν στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ για το οποίο δόθηκε γραπτή 

άδεια από την διεύθυνση. 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε λόγω του φαινομένου πολλοί από τους σπουδαστές τον 

μήνα Μάιο απουσιάζουν και βρίσκονται για εποχιακή εργασία μακριά από την Θεσσαλονίκη. 

Η μέθοδος των ηλεκτρονικών ερωτηματολόγιων εμφανίζει τόσο πλεονεκτήματα όσο και 

μειονεκτήματα. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κατάφερε με από τον τρόπο να 

προσεγγιστεί μια μερίδα αποφοίτων που βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού καθώς και 

σπουδαστές που δεν συνέχισαν τις σπουδές στο δεύτερο έτος της μαγειρικής. Το βασικό 

μειονέκτημα που παρατηρήθηκε ήταν το γεγονός ότι κάποιοι εκ των σπουδαστών δεν 

γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η φόρμα των Google Forms και υπήρχαν 
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περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να συμπληρώσουν δεύτερη φορά το ερωτηματολόγιο γιατί η 

υποβολή δεν ολοκληρώθηκε. 

 

5. Αποτελέσματα της έρευνας 

5.1 Έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηματολογίων 

Για να μελετηθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου εσωτερικής παρακίνησης 

υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach’ Alpha για κάθε μία από της έξι μεταβλητές που μετρούν 

την εσωτερική παρακίνηση.  

Μεταβλητή Προτάσεις Πλήθος (Ν) Cronbach’ Alpha 

Ενδιαφέρον Απόλαυση 1, 7, 15, 18R, 22, 31, 37R 7 0,749 

Αυτοαναφερόμενη 

Ικανότητα Δεξιότητα 5, 11, 17, 21R, 25, 32 6 0,776 

Απόδοση σημασίας 

Προσπάθεια 4, 13R, 20, 27, 34R 5 0,356 

Πίεση 3R, 10R, 24, 29, 35 5 0,589 

Ελευθερία Επιλογής 6, 9R, 12R, 14, 19R, 28, 33R 7 0,824 

Αξία Χρησιμότητα 2, 8, 16, 23, 26, 30, 36 7 0,809 

Πίνακας 3: Υπολογισμός του δείκτη Cronbach’ Alpha για κάθε μία από της έξι μεταβλητές που 

μετρούν την εσωτερική παρακίνηση 

Δύο από τις έξι μεταβλητές η ελευθερία επιλογής και η αξία χρησιμότητα εμφανίζουν πολύ 

καλή συνάφεια Cronbach’ Alpha μεγαλύτερη του 0,8. Κατά συνέπεια η συμπλήρωση των 

τριών προτάσεων στην μεταβλητή αξία χρησιμότητα δεν επηρέασε την αξιοπιστία του 

ερωτηματολόγιου. Δύο ακόμη από τις έξι μεταβλητές το ενδιαφέρον απόλαυση και η 

αυτοαναφερόμενη ικανότητα-δεξιότητα εμφανίζουν καλή συνάφεια Cronbach’ Alpha 

μεγαλύτερη του 0,7. Όπως έχει αναφερθεί ο σημαντικότερος παράγοντες της εσωτερικής 

παρακίνησης είναι το ενδιαφέρον απόλαυση. Συνεπώς τέσσερις από τις έξι παραμέτρους 

εμφανίζουν αξιοπιστία. Δύο παράμετροι η απόδοση σημασίας – προσπάθεια και η πίεση δεν 

εμφανίζουν καλή συνάφεια άρα δημιουργούν πρόβλημα αξιοπιστίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 



 
53 

 

η παράμετρος απόδοση σημασίας – προσπάθεια εμφανίζει πρόβλημα με την αξιοπιστία και 

στην έρευνα του Γκαντίδη (Γκαντίδης, 2016).  

Βλέποντας αναλυτικότερα τις δηλώσεις απόδοση σημασίας – προσπάθεια, παρατηρώντας 

τον πίνακα που αναφέρουν το δείκτη Cronbach’ Alpha αν η πρόταση διαγραφόταν καθώς και 

τις μεμονωμένες απαντήσεις των ερωτώμενων μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα.  

Πρόταση E20 E34R E27 E4 E13R 

Cronbach's Alpha αν 

διαγραφόταν η πρόταση -0,013 0,408 0,110 0,351 0,517 

Πίνακας 4: Διαμόρφωση του δείκτη Cronbach’ Alpha αν η πρόταση διαγραφόταν στην παράμετρο 

απόδοση σημασίας – προσπάθεια  

4. Ήταν σημαντικό για μένα να τα πάω καλά σε αυτό το μάθημα 

13. Δε διέθεσα και πολλή ενέργεια σε αυτό το μάθημα ( R ) 

20. Κατέβαλα πολλή προσπάθεια σε αυτό που έκανα 

27. Προσπάθησα πολύ σκληρά σε αυτό το μάθημα 

34. Δε δυσκολεύτηκα να τα πάω καλά σε αυτό το μάθημα ( R ) 

Οι δύο προτάσεις που δημιουργούν το μεγαλύτερη επίδραση στην δημιουργία μη 

αξιοπιστίας είναι η 13 και η 34. Ενώ πολύ ορθά σύμφωνα με τους δημιουργούς του εργαλείου 

η αυξημένη προσπάθεια προδίδει παρακίνηση του εμπλεκόμενου στην διαδικασία. Οι δύο 

εργασίες η παρούσα και του Γκαντίδη μελετούν το εκπαιδευτικό παιχνίδι και το παιχνίδι 

αντίστοιχα. Στις δύο περιπτώσεις το παιχνίδι μειώνει κατά πολύ την προσπάθεια που 

χρειάζεται να καταβάλουν οι εκπαιδευόμενοι. Οπότε ενώ από την μία δηλώνουν ότι ήταν 

σημαντικό για μένα να τα πάω καλά σε αυτό το μάθημα, από την άλλη αναφέρουν ότι δεν 

κατέβαλαν πολλή προσπάθεια σε αυτό που έκαναν, δηλώσεις που δεν εμφανίζουν συνάφεια 

μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στην αξιοπιστία.     

Στην παράμετρο πίεση οι προτάσεις – δηλώσεις είναι: 

3. Ήμουν πολύ χαλαρός/ή κατά την ενασχόλησή μου με το μάθημα ( R ) 

10. Δεν ένιωσα καθόλου νευρικός/ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος ( R ) 
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24. Ήμουν πολύ αγχωμένος/η κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

29. Ένιωσα πιεσμένος/η κατά την ενασχόλησή μου με το μάθημα 

35. Ένιωσα μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

Δεν μπορεί όμως να ερμηνευτεί ο πιθανός λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν 

αντικρουόμενα συναισθήματα.   

 

5.2 Ανάλυση συχνοτήτων δημογραφικών στοιχείων 

Από τους 98 σπουδαστές που συμμετείχαν στην έρευνα όλοι δήλωσαν την ηλικία τους. Οι 

ηλικίες κυμαίνονται μεταξύ 19 και 56 ετών με μέσο όρο τα 24,9 έτη. Το 51 % του δείγματος 

έχει ηλικίες από 19 έως 22 ετών ενώ το 29,6 % του δείγματος έχει ηλικία από 23 έως 28 ετών. 

Επίσης, το 59,8 % του δείγματος έχει μηδενική προϋπηρεσία στον τομέα της μαγειρικής 

πριν την έναρξη των σπουδών στο ΙΕΚ. Ενώ το 71,1 % έχει προϋπηρεσία έως 3 μήνες. Μόλις 

το 9,3 % έχει προϋπηρεσία περισσότερη από 2 χρόνια στο επάγγελμα της μαγειρικής. 

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ένα ποσοστό της τάξης του 10,4 % εξακολουθεί να 

έχει μηδενική προϋπηρεσία. Το 55,2% έχει προϋπηρεσία μέχρι και έξι μήνες όσοι δηλαδή και 

η συνήθης διάρκεια της υποχρεωτικής πρακτικής στο επάγγελμα. Τέλος, το 16,3 % έχει λάβει 

πανεπιστημιακή μόρφωση πριν την φοίτηση στο ΙΕΚ.  

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

  

Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Valid Γυμνάσιο 2 2,0 2,0 2,0 

ΕΠΑΛ 14 14,3 14,3 16,3 

ΓΕΛ 28 28,6 28,6 44,9 

ΙΕΚ 38 38,8 38,8 83,7 

ΤΕΙ 8 8,2 8,2 91,8 

ΑΕΙ 5 5,1 5,1 96,9 

Μεταπτυχιακό 2 2,0 2,0 99,0 

Άλλο 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 5: Επίπεδο Εκπαίδευσης του δείγματος 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων συμπλήρωσε το 

ερωτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ. Έτσι 38 άτομα δήλωσαν ότι 
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είναι απόφοιτοι ΙΕΚ, σε διαφορετική περίπτωση οι απαντήσεις που θα δήλωναν τα άτομα θα 

ήταν ΕΠΑΛ ή ΓΕΛ, αυτό όμως παρεμποδίζει μόνο την περιγραφική στατιστική και όχι την 

επαγωγική μια και το δείγμα διαχωρίζεται σε δυο ομάδες με ή χωρίς πανεπιστημιακή 

μόρφωση.   

5.3 Μαθησιακά αποτελέσματα 

5.3.1 Ανάλυση συχνοτήτων 

Η μαθησιακή διαδικασία δεν περιείχε γραπτές σημειώσεις ή βιβλίο παρά μόνο τις 

προφορικές εισηγήσεις χωρίς τη χρήση υπολογιστή και Powerpoint. Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που ελέγχονται παρακάτω προέρχονται από τις 5 λεπτές εισηγήσεις της 

εκπαιδεύτριας. Οι εκπαιδευόμενοι κλίθηκαν να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις. 

Αριθμός Σωστών Απαντήσεων 

  Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Valid 0 2 2,0 2,0 2,0 

1 6 6,1 6,1 8,2 

2 11 11,2 11,2 19,4 

3 12 12,2 12,2 31,6 

4 13 13,3 13,3 44,9 

5 17 17,3 17,3 62,2 

6 21 21,4 21,4 83,7 

7 11 11,2 11,2 94,9 

8 2 2,0 2,0 96,9 

9 3 3,1 3,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 6: Μαθησιακά αποτελέσματα 

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι το 45% περίπου έδωσε από καμία έως 

τέσσερις σωστές απαντήσεις. Ενώ το 55% του συνολικού πληθυσμού απάντησε σωστά από 

πέντε έως εννιά ερωτήσεις. Το 32% των συμμετεχόντων έδωσε κάτω από τρεις σωστές 

απαντήσεις ενώ το 38% των συμμετεχόντων έδωσε πάνω από έξι σωστές. Έτσι θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι αν εξετάζονταν ξανά με τις ίδιες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο 

συγκεκριμένο μάθημα, περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευόμενους θα είχαν προβιβασμό 

βαθμό. 
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Σωστές_Απαντήσεις 

Μέσος όρος 4,56 

Διάμεσος 5,00 

Συχνότερη τιμή 6 

Τυπική απόκλιση 2,076 

Ελάχιστη τιμή  0 

Μέγιστη τιμή 9 

Percentiles 25 3,00 

50 5,00 

75 6,00 

Πίνακας 7: Περιγραφικά στατιστικά μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Το εύρος των τιμών είναι r = 9, με μικρότερη τιμή το 0 και μεγαλύτερη το 9. Ο μέσος όρος 

των σωστών απαντήσεων είναι 4,56, η μέση τιμή το 5, η πιο συχνή τιμή είναι οι 6 σωστές 

απαντήσεις, ενώ η τυπική απόκλιση περίπου s = 2,1. Ακολουθούν οι αναλύσεις συχνοτήτων 

για κάθε μια ερώτηση ξεχωριστά. 

Το κάρδαμο ανήκει σε μία ομάδα μπαχαρικών που παρουσιαζόταν στην ίδια μαθησιακή 

ενότητα μαζί με το τζίντζερ και το κόλιανδρο. Και τα τρία έχουν μία ελαφριά μυρωδιά 

λεμονιού καθώς επίσης και τα τρία έχουν αφροδισιακές ιδιότητες. Η αρχή της εισήγησής του 

κάρδαμου άρχιζε με την έκφραση «Στα χέρια μου κρατώ αυτό που έκαιγε η Κλεοπάτρα πριν 

συναντήσει τον Αντώνιο». Πληροφορία καθαρά για την παρακίνηση του ενδιαφέροντος παρά 

χρήσιμη για το επάγγελμα του μαγείρου. Η συγκεκριμένη ερώτηση ελέγχει την μεταγνώση, 

καθώς για μπορεί κάποιος να απαντήσει σωστά πρέπει πρώτα να γνωρίζει ποιοι ήταν ο 

Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, ποια ήταν η σχέση μεταξύ τους, για αναζητήσει ένα υλικό από 

την λίστα με αφροδισιακές ιδιότητες. Πάνω από το 50% το συνολικού πληθυσμού δήλωσε ότι 

δεν θυμάται αυτή την πληροφορία. 

 

Τι έκαιγε η Κλεοπάτρα πριν συναντήσει τον Αντώνιο; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 16 16,3 16,3 16,3 

Λάθος 28 28,6 28,6 44,9 

Δε θυμάμαι 51 52,0 52,0 96,9 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 3 3,1 3,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Έλεγχος μεταγνώσης 
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Το πιπέρι Σετσουάν που καταχρηστικά ονομάζεται πιπέρι, μια και δεν προέρχεται από 

πιπερόδενδρο,  παρουσιάστηκε στην ομάδα πιπέρια. Οι σπόροι του Σετσουάν περιέχουν ένα 

λιπαρό άλφα υδροξύ αμινοξύ το οποίο προκαλεί ενεργοποίηση στις νευρικές απολήξεις του 

δέρματος (Bautista et al, 2008). Η μάσηση των σπόρων Σετσουάν προκαλεί την έκκριση 

αυτής της χημικής ένωσης η οποία προκαλεί μούδιασμα, τσούξιμο και τσίμπημα στην 

γλώσσα. Η αίσθηση είναι παρόμοια με την εκκένωση που προκαλεί μία μπαταρία των 9 βολτ 

όταν κάποιος την αγγίξει την γλώσσα του. Η δοκιμή του πιπεριού Σέτσουαν είναι μια 

μοναδική εμπειρία καθώς και οι αντιδράσεις αυτών που το δοκιμάζουν πρώτη φόρα. Το 51 % 

το συμμετεχόντων γνώριζε την σωστή απάντηση. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις Ε28: 

«Το πιπέρι σετσουαν. Είχαν ξαφνιαστεί όλοι όταν τους είπες για την γεύση μπαταρία.» Ε29 

«Η δοκιμή του σετσουαν και το παρατσούκλι που απέκτησε από αυτό ένας συνάδελφος.» Ε58 

«Το πιπέρι Σετσουάν. Τόσο άσχημη μυρωδιά δεν έχω ξανά μυρίσει ποτέ (χιουμοριστικά το 

λέω). Όντως δε θα τη ξεχάσω ποτέ. Θα το αναγνωρίζω πάντα» 

Ποιο από τα παρακάτω έχει γεύση σαν μπαταρία «ηλεκτρική»; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 50 51,0 51,0 51,0 

Λάθος 26 26,5 26,5 77,6 

Δε θυμάμαι 21 21,4 21,4 99,0 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Έλεγχος ενθύμησης μέσο των αισθητηριακών διεγέρσεων, πρώτη ερώτηση 

Το μοσχοκάρυδο σε μεγάλες ποσότητες έχει αποδειχθεί ότι έχει ψυχοδραστικές ιδιότητες 

καθώς και μπορεί να οδηγήσει σε ντελίριο και παραισθήσεις. Αυτό οφείλεται στην δραστική 

ουσία που περιέχει την μυριστικίνη (Sangalli & Chiang 2000). Περισσότερο από 55% των 

εκπαιδευομένων απάντησαν σωστά στην ερώτηση που αφορούσε το μοσχοκάρυδο. Μάλιστα 

στην ερώτηση «Σας παρακαλώ περιγράψτε κάτι που σας έμεινε από το μάθημα» κάποιος 

χαρακτηριστικά αναφέρει: E67 «Ότι το μοσχοκάρυδο σε μεγάλη ποσότητα είναι 

παραισθησιογόνο.» 
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Ποιο από τα παρακάτω έχει παραισθησιογόνες ιδιότητες; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 54 55,1 55,1 55,1 

Λάθος 18 18,4 18,4 73,5 

Δε θυμάμαι 23 23,5 23,5 96,9 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 3 3,1 3,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Έλεγχος απομνημόνευσης μέσο πεντάλεπτων εισηγήσεων, πρώτη ερώτηση 

Η παρουσίαση του κουρκουμά και του σαφράν έγινε στην ίδια μαθησιακή ενότητα με στόχο 

τη γνώση αντικατάστασης ενός ακριβού μπαχαρικού με φθηνότερες επιλογές. Ο κουρκουμάς 

ή κιτρινόριζα ή χρυσόριζα χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του σαφράν ή του κρόκου 

Κοζάνης στην Ελλάδα. Αλλά φυτά τα οποία χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο του σαφράν 

σε όλο τον κόσμο είναι το Άννατο και η άγρια καλέντουλα. Τα τρία υλικά έχουν την 

ονομασία «σαφράν των φτωχών». Περισσότερο από 60% των εκπαιδευομένων γνώριζαν τη 

σωστή απάντηση. 

Ποιο από τα παρακάτω ονομάζεται «σαφράν των φτωχών»; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 59 60,2 60,2 60,2 

Λάθος 13 13,3 13,3 73,5 

Δε θυμάμαι 22 22,4 22,4 95,9 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 4 4,1 4,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Έλεγχος απομνημόνευσης μέσο πεντάλεπτων εισηγήσεων, δεύτερη ερώτηση 

Στην τρίτη συνάντηση και δεύτερη μαθησιακή ενότητα το αντικείμενο διδασκαλίας ήταν η 

κατηγορία πιπέρια, που περιέχει το μαύρο πιπέρι, το λευκό, το πράσινο, το ροζ, το πιπέρι 

σετσουάν και το longpeper ή μακροπίπερο. Στα πρώτα αυτά μαθήματα δίνεται από την 

εκπαιδεύτριά και η στρατηγική με την οποία θα προσεγγίζουν τα υλικά και κατ’ επέκταση 

την γνώση και τον μαθησιακό στόχο.  

Η στρατηγική είναι η επιδίωξη να προσπαθούν να ανακτήσουν από τη μνήμη τους 

παρόμοιες μυρωδιές ακόμα και αν δεν είναι μυρωδιά φαγητού. Εάν δεν υπάρχει να 

δημιουργούν μία μνήμη εκείνη την στιγμή. Για να δημιουργηθεί ένα πρότυπο προς μίμηση 

δίνεται από την αρχή ένα προσωπικό βίωμα της εκπαιδεύτριας. Η οσμή του λευκού πιπεριού 

ανακαλεί μια ανάμνηση μεγαλύτερη των 30 ετών, μία παλιά ντουλάπα στο δωμάτιο της 
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γιαγιάς στο χωριό που μύριζε υγρασία. Έτσι το λευκό πιπέρι σε προσωπικό βίωμα μου 

θυμίζει μούχλα υγρασία και την ντουλάπα της γιαγιάς. Κάποιος στη ερώτηση «Αναφέρετε 

εάν υπάρχει στιγμή στην δουλειά σας που θυμηθήκατε το μάθημα. Αν ναι, τι συνέβη;» 

χαρακτηριστικά αναφέρει Ε28 «Μύρισα λευκό πιπέρι και μου ήρθε στο μυαλό η φράση 

«μυρίζει μούχλα, κλεισούρα, την ντουλάπα στο σπίτι της γιαγιάς» βέβαια όταν το ανέφερα με 

κοιτούσαν περίεργα αλλά όλα καλά!» 

Ποιου από τα παρακάτω η μυρωδιά θυμίζει υγρασία/μούχλα; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 38 38,8 38,8 38,8 

Λάθος 48 49,0 49,0 87,8 

Δε θυμάμαι 12 12,2 12,2 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 12: Έλεγχος ενθύμησης προσωπικών εμπειριών τρίτων 

Το αλέπο ή χαλέπο πιπέρι ή Pul Piber είναι ένα είδος κόκκινης πιπεριάς που παράγεται στη 

περιοχή της σημερινής Συρίας. Ονομάστηκε από την πόλη Χαλέπι που άνηκε στο δρόμο του 

μεταξιού. Οι πιπεριές διδάχτηκαν στην πέμπτη συνάντηση όπου οι εκπαιδευόμενοι είχαν 

εξοικειωθεί ήδη με το παιχνίδι και την στρατηγική ανεύρεσης εναλλακτικών γνωστών οσμών. 

Έτσι το χαρακτηριστικό άρωμα του Pul Piber που θυμίζει μαύρη σοκολάτα απαντήθηκε 

σωστά από το 66,3% του συνολικού πληθυσμού. 

Ποιου από τα παρακάτω η μυρωδιά θυμίζει μαύρη σοκολάτα; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 65 66,3 66,3 66,3 

Λάθος 8 8,2 8,2 74,5 

Δε θυμάμαι 24 24,5 24,5 99,0 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Έλεγχος ενθύμησης μέσο των αισθητηριακών διεγέρσεων, δεύτερη ερώτηση 

Το Γκαράμ Μασάλα ανήκει στην κατηγορία μίγματα που διδάχτηκαν στην έκτη διδακτική 

ενότητα. Πλέον αναμένεται από τους εκπαιδευόμενους να μπορούν να διακρίνουν 

πολύπλοκες μυρωδιές προέρχονται από διαφορετικά είδη μπαχαρικών. Η διαδικασία αυτή 

απαιτούσε αρχικά τη γνώση της σύστασης του μίγματος δηλαδή από ποια μπαχαρικά 
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αποτελείται. Έτσι το 67,3% από το συνολικό πληθυσμό κατάφερε να απαντήσει σωστά στην 

ερώτηση που αφορούσε το μείγμα. 

Ποιου από τα παρακάτω η μυρωδιά θυμίζει το Γκαράμ Μασάλα; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 66 67,3 67,3 67,3 

Λάθος 1 1,0 1,0 68,4 

Δε θυμάμαι 30 30,6 30,6 99,0 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Έλεγχος ενθύμησης μέσο των αισθητηριακών διεγέρσεων, τρίτη ερώτηση 

Καθώς κατά τη διάρκεια το παιχνιδιού ο ένας εκπαιδευόμενος έκλεινε τα μάτια και ο άλλος 

του έδινε να μυρίσει για να μπορέσει να ελέγξει αν αποκτά την δεξιότητα να βρίσκει με 

κλειστά μάτια το υλικό, δίνοντας του έτσι την πρώτη ανατροφοδότηση. Κάποια μπαχαρικά 

όπως το καγιέν, το τζίντζερ, το σιτσίμι τογκαράσι έχουν καψαϊκίνη ή χημικές ουσίες με 

παρόμοιες ιδιότητες ήταν υποχρεωτικό να δοθεί ενημέρωση «προσοχή καίει» στο άτομο με 

τα κλειστά μάτια για να μην μυρίσει δυνατά και καεί. Το ποσοστό 27,6% σωστών 

απαντήσεων αποδεικνύει το λόγο για τον οποίο αρκετοί εκπαιδευόμενοι κάηκαν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος. Ε40 «Ναι έχω συνδέσει αρκετά. Αλλά πιο πολύ το τζιντζερ διότι 

πολλοί δεν γνώριζαν ότι καίει.» Ε65 «Προσοχή καίει» Ε73 «Το πιπέρι Καγιέν όταν το 

εισπνεύσεις κατά λάθος προσπαθώντας να το μυρίσεις με κλειστά μάτια.» Ε31 «Ναι το 

Καγιέν που μου είχε κάψει τη μύτη» 

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είχε την οδηγία «προσοχή καίει» στο μάθημα; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 27 27,6 27,6 27,6 

Λάθος 49 50,0 50,0 77,6 

Δε θυμάμαι 22 22,4 22,4 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 15: Έλεγχος μνήμης των κανόνων του παιχνιδιού 

Το Ρας ελ Χανούτ ένα μείγμα από το Μαρόκο διδάχτηκε στην διδακτική ενότητα με τα 

μείγματα των μπαχαρικών. Το διδακτικό πεντάλεπτο σε αυτήν την χρονική στιγμή ήταν 

δοσμένο με μορφή ομαδικής εργασίας στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι έπαιρναν ρόλο 

εκπαιδευτή και προετοίμαζαν το διδακτικό πεντάλεπτο. Ένας από την ομάδα παρουσίαζε το 
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μείγμα μπαχαρικών σε ρόλο εκπαιδευτή. Επειδή ο εκπαιδευόμενος δεν κατάφερνε πάντα να 

εισακουστεί ή παρουσίαση περιορίζονταν σε μια απλή ανάγνωση μιας συνοπτικής 

παραγράφου, συμπληρωματικά μετά την πεντάλεπτη δική τους παρουσίαση έδινε και η 

εκπαιδεύτρια κάποιες ακόμη πληροφορίες. Ο τρόπος αυτός δεν φαίνεται να είναι επιτυχής, το 

ποσοστό επιτυχούς απάντησης ανέρχεται στο 36,7%. 

Ποιο από τα παρακάτω μεταφράζεται «τα καλύτερα του καταστήματος» 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 36 36,7 36,7 36,7 

Λάθος 17 17,3 17,3 54,1 

Δε θυμάμαι 45 45,9 45,9 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Έλεγχος απομνημόνευσης μέσο εισηγήσεων από εκπαιδευομένους 

Η κανέλα Κεϋλάνης μαζί με την κασσία, παρουσιάστηκαν στην πρώτη διδακτική ενότητα. 

Στόχος της ενότητας αυτής ήταν η αναγνώριση της σημαντικότητας της νοθείας των πρώτων 

υλών και κατ’ επέκταση της εξαπάτησης του πελάτη. Η κασσία ή ψευτοκανέλα περιέχει 

1.200 φορές περισσότερη κουμαρίνη, από την γνήσια κανέλα, μία ουσία που προκαλεί 

αραίωση του αίματος και σε υπερβολική δόση αιμολυτικό σοκ. Η κανέλα Κεϋλάνης η γνήσια 

κανέλα κουμαρίνη αλλά πολύ λιγότερη. Μία πληροφορία την οποία δόθηκε προφορικά 18 

μήνες πριν συγκρατήθηκε από το 31,6 % του συνολικού πληθυσμού. 

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να προκαλέσει αιμολυτικό σοκ; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωστό 31 31,6 31,6 31,6 

Λάθος 28 28,6 28,6 60,2 

Δε θυμάμαι 39 39,8 39,8 100,0 

Total 98 100,0 100,0  

Πίνακας 17: Έλεγχος απομνημόνευσης μέσο πεντάλεπτων εισηγήσεων, δεύτερη ερώτηση 

Οι εκπαιδευόμενοι που συμπληρώσαν το ερωτηματολόγιο στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ με 

την παρουσία της εκπαιδεύτριας εξέφρασαν την απορία μετά την ολοκλήρωση του για την 

πρώτη και την τελευταία ερώτηση. Στην διευκρίνιση για το πρώτο ποιο είναι αφροδισιακό 

και για το τελευταίο ποιο είναι αυτό που αραιώνει το αίμα, δήλωσαν ότι αν ήταν διατυπωμένο 
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έτσι θα το είχαν απαντήσει σωστά. Αυτό αποτελεί ένα γεγονός που δεν είναι 

καταγεγραμμένο. 

5.3.2 Πίνακες συνάφειας και έλεγχοι ανεξαρτησίας χ
2
 ανάλογα με την μεταγενέστερη 

χρήση  

Για να αποσυνδεθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα από την χρήση και την εξοικείωση με τα 

υλικά μετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων χρειάζεται να εκτελεστούν έλεγχοι 

ανεξαρτησίας των δύο μεταβλητών, αυτών των σωστών απαντήσεων και της συχνότητας 

χρήσης των υλικού. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν για το κατά πόσο 

συχνά χρησιμοποίησαν τους τελευταίους 18 μήνες κάποια υλικά. Τα 10 υλικά αφορούν 10 

ερωτήσεις που ελέγχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά ο πίνακας στην ερώτηση 

περιέχει διπλάσια υλικά, δηλαδή 20, με σκοπό να μην προδιαθέσει τους εκπαιδευόμενους 

προς τις σωστές απαντήσεις. 

Ο πίνακας συνάφειας που δημιουργείται από τις δύο μεταβλητές δοσμένη απάντηση (4 

επιλογές, σωστό, λάθος, δεν θυμάμαι, το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα) και της 

συχνότητας χρήση του υλικού (πέντε επιλογές, πολύ συχνά, συχνά, αρκετά συχνά, σπάνια, 

καθόλου) αποτελείται από 20 κελιά και 12 βαθμούς ελευθερίας. Το χ
2
 δεν μπορεί να 

υπολογισθεί γιατί δεν πλήρη την προϋπόθεση επειδή εμφανίζει μεγάλα ποσοστά κελιών με 

αναμενόμενη συχνότητα κάτω από 5 (Γναρδέλλης, 2013). Το αποτέλεσμα αυτού είναι να μην 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τεστ χ
2
 και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ανεξαρτησίας.  

Για να μπορέσει να εκτελεστεί ο έλεγχος χ
2
 οι απαντήσεις στην μεταβλητή της συχνότητας 

χρήσης κωδικοποιήθηκαν εκ νέου σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από το πολύ 

συχνά, συχνά και αρκετά συχνά την ευρύτερη έννοια της χρήσης, ενώ η δεύτερη αποτελείται 

από το σπάνια και καθόλου με την ευρύτερη έννοια της μη χρήσης.  

Επίσης, όταν η απάντηση που οι εκπαιδευόμενοι δηλώνουν ότι το γνωρίζουν εκτός του 

μαθήματος είτε πριν είτε μετά τη μαθησιακή διαδικασία αφαιρούνται από το δείγμα. Αυτό 
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συναντάται σε 10 από τις 6 ερωτήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις οι απαντήσεις κυμαίνονται 

από μία έως τέσσερις, με ποσοστά λιγότερο του 4,1%. Ποιοτικά εφόσον γίνεται έλεγχος 

μαθησιακών αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας πρέπει να εξαιρεθούν αυτοί που κατέχουν τη 

γνώση έξω από τη διαδικασία αυτήν. Μόνο στη έκτη ερώτηση δεν επιλέχθηκε το μοναδικό 

άτομο που έκανε λάθος και αποτελεί το 1,1%. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται πίνακες 

συνάφειας 3x2 με 2 βαθμούς ελευθερίας έκτος από την έκτη ερώτηση όπου ο πίνακας έχει 

διαστάσεις 2x2 με 1 βαθμό ελευθερίας. Σε αυτό το πλαίσιο εκτελείται ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας θέτοντας δέκα φόρες το παρακάτω ερώτημα όσες δηλαδή είναι και οι 

ερωτήσεις:    

Είναι η σωστή απάντηση και η συχνότητα χρήσης του υλικού ανεξάρτητα; 

•Η0: Η σωστή απάντηση και η συχνότητα χρήσης του υλικού είναι ανεξάρτητα. 

•Η1: Η σωστή απάντηση και η συχνότητα χρήσης του υλικού είναι εξαρτημένα. 

Τα αποτελέσματα για το χ
2
, τους βαθμούς ελευθερίας, το p και την προϋπόθεση που πρέπει 

να πληροί ο έλεγχος εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Από τον πίνακα παρατηρείτε ότι 

στην τρίτη και την όγδοη ερώτηση ο έλεγχος για το χ
2
 δεν πλήρη την προϋπόθεση. Στις άλλες 

οκτώ περιπτώσεις ο έλεγχος πληροί την προϋπόθεση ότι οι αναμενόμενες συχνότητες είναι 

μεγαλύτερες ή ίσες του 5. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει, όπως στην έκτη ερώτηση 

οι αναμενόμενες συχνότητες είναι μικρότερες από 5 αλλά σε επιτρεπτό ποσοστό μικρότερο 

του 20% και καμία δεν είναι μικρότερη από ένα (Γναρδέλλης, 2013). 

Διαβάζοντας τον πίνακα συμπεραίνεται ότι εφόσον το p στις 8 ερωτήσεις από τις 10  

περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο του 0.05 ο έλεγχος δεν είναι στατιστικά σημαντικός και άρα 

δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση δηλαδή την ανεξαρτησία (Κιοσέογλου, 2013). Κατά 

συνέπεια «η απάντηση και η συχνότητα χρήσης του υλικού είναι ανεξάρτητα» για τις οκτώ 

ερωτήσεις που ισχύει η προϋπόθεση άρα το 80% των περιπτώσεων. 
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Ερώτηση χ
2 

df p Προϋπόθεση 

Τι έκαιγε η Κλεοπάτρα πριν 

συναντήσει τον Αντώνιο; * 

Κάρδαμο_regroup 0,86a 2 0,65 

a. 0 κελιά (,0%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 6,91. 

Ποιο από τα παρακάτω έχει 

γεύση σαν μπαταρία 

«ηλεκτρική»; * 

Πιπέρι_Σετσουάν_regroup 0,32
a
 2 0,85 

a. 0 κελιά (,0%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 7,14. 

Ποιο από τα παρακάτω έχει 

παραισθησιογόνες ιδιότητες; 

* Μοσχοκάρυδο_regroup 1,47a 2 0,48 

a. 2 κελιά (33,3%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 3,79. 

Ποιο από τα παρακάτω 

ονομάζεται «σαφράν των 

φτωχών»; * 

Κρόκος_Κοζάνης_regroup 0,32a 2 0,85 

a. 0  κελιά (,0%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,67. 

Ποιου από τα παρακάτω η 

μυρωδιά θυμίζει 

υγρασία/μούχλα; * Πιπέρι 

λευκό σπυρί_regroup 0,23a 2 0,89 

a. 0 κελιά (,0%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,27. 

Ποιου από τα παρακάτω η 

μυρωδιά θυμίζει μαύρη 

σοκολάτα; * Πουλ 

Μπίμπερ_regroup 1,32a 2 0,52 

a. 1 κελί (16,7%) έχει αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 2,39. 

Ποιου από τα παρακάτω η 

μυρωδία θυμίζει το Γκαράμ 

μασάλα * Γκαράμ 

Μασάλα_regroup 0,50a 1 0,48 

a. 0 κελιά (,0%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 11,56. 

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ 

είχε την οδηγία «προσοχή 

καίει» στο μάθημα * 

Πιπέρι_μαύρο_σπυρί_regroup 1,02a 2 0,60 

a. 2 κελιά (33,3%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 2,24. 

Ποιο από τα παρακάτω 

μεταφράζεται «τα καλύτερα 

του καταστήματος» * Ρας ελ 

Χανούτ_regroup 2,14a 2 0,34 

a. 0 κελιά (,0%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 5,55. 

Ποιο από τα παρακάτω 

μπορεί να προκαλέσει 

αιμολυτικό σοκ; * 

Κασσία_regroup 0,47a 2 0,79 

a. 0 κελιά (,0%) έχουν αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. Η μικρότερη 

αναμενόμενη συχνότητα είναι 13,43. 

Πίνακας 18: Έλεγχος ανεξαρτησίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων από την χρήση του υλικού 

 

5.3.3 Συντελεστές συσχέτισης r του Person και Spearman’s rho 

Υπολογίζοντας τον συντελεστή συσχέτισης r του Person παρατηρούμε ότι η προϋπηρεσία 

πριν την φοίτηση εμφανίζει μηδενική συσχέτιση με τον αριθμό των σωστών αποτελεσμάτων 

και άρα με τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων και είναι στατιστικά 

σημαντικός με p = 0,044. Ενώ, η προϋπηρεσία κατά την διάρκεια της φοίτησης εμφανίζει 

θετική χαμηλή συσχέτιση με τον αριθμό των σωστών αποτελεσμάτων και άρα με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων και είναι στατιστικά σημαντικός με p = 0,001.   
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 Σωστές απαντήσεις 

Προϋπηρεσία πριν την φοίτηση r = 0.205* 

Στατιστικά σημαντικός  

p = 0,044 < 0,05 

Προϋπηρεσία κατά την διάρκεια 

της φοίτησης r = 0.337** 

Στατιστικά σημαντικός  

p = 0,001 < 0,01 

Πίνακας 19: Συντελεστές συσχέτισης r του Person των μαθησιακών αποτελεσμάτων με την 

επαγγελματική προϋπηρεσία 

Επίσης, υπολογίζοντας τον συντελεστή συσχέτισης του Spearman’s rho παρατηρούμε ότι ο 

παράγοντας της αυτομόρφωση κατά την διάρκεια του εξαμήνου και αυτομόρφωση σήμερα 

εμφανίζουν μηδενική συσχέτιση με τον αριθμό των σωστών απαντήσεων και άρα με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων και είναι στατιστικά σημαντικός με p = 0,015 

< 0,05 και p = 0,026 < 0,05. Καθώς επίσης ο συντελεστή συσχέτισης του Spearman’s rho των 

βαθμίδων εκπαίδευσης εμφανίζει μηδενική συσχέτιση με τον αριθμό των σωστών 

απαντήσεων και είναι στατιστικά σημαντικός με p = 0,015 < 0,05. Η μεταβλητή βαθμίδα 

εκπαίδευσης δημιουργείται από δύο κλάσματα του αρχικού δείγματος η πρώτη περιλαμβάνει 

αυτούς που δήλωσαν γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ως εκπαιδευτικό επίπεδο και η δεύτερη 

περιλαμβάνει αυτούς που δήλωσαν ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακό, άλλο ως εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Όπου αυτομόρφωσή νοείται η διαδικασία εφαρμογής των τεχνικών που διδάχτηκαν μέσω του 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην προσέγγιση της νέας γνώσης στον ελεύθερο χρόνο ή στον 

εργασιακό χώρο. 

 Σωστές απαντήσεις 

Βαθμίδες Εκπαίδευσης ρ = 0,246* 

Στατιστικά σημαντικός  

p = 0,015 < 0,05 

Αυτομόρφωση κατά την διάρκεια ρ = - 0,244* 

Στατιστικά σημαντικός  

p = 0,015 < 0,05 

Αυτομόρφωση μετά ρ = - 0,059 p = 0,561 

Αυτομόρφωση σήμερα ρ = - 0,225* 

Στατιστικά σημαντικός  

p = 0,026 < 0,05 

Πίνακας 20: Συντελεστές συσχέτισης Spearman’s rho των μαθησιακών αποτελεσμάτων με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και την αυτομόρφωση 

Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι η μη συσχέτιση της πρότερης προϋπηρεσίας και 

η θετική χαμηλή συσχέτιση της προϋπηρεσία κατά την διάρκεια της φοίτησης με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και είναι ανεξάρτητή από το δείγμα της έρευνας αλλά αποτελεί 
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ιδιότητα του συνολικού πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται το δείγμα. Κατ’ αναλογία η μη 

συσχέτιση με την βαθμίδα εκπαίδευσης πριν την φοίτηση, την αυτομόρφωση κατά την 

διάρκεια αλλά και στο σήμερα με τα μαθησιακά αποτελέσματα και είναι ανεξάρτητή από το 

δείγμα της έρευνας αλλά αποτελεί ιδιότητα του συνολικού πληθυσμού από τον οποίο 

προέρχεται το δείγμα (Ζαφειρόπουλος, 2013). 

 

5.3.4 Έλεγχοι ομοιογένειας Mann-Whitney U για τα επίπεδα εκπαίδευσης 

Υπολογίζοντας τον μέσο όρο των σωστών απαντήσεων για δύο κατηγορίες επίπεδου 

εκπαίδευσης, με την πρώτη κατηγορία να απαρτίζεται από όλους όσους δεν έχουν ανώτατη 

εκπαίδευση και με τη δεύτερη κατηγορία με όλους όσους έχουν ανώτατη εκπαίδευση τον 

παρακάτω πίνακα. 

 Βαθμίδες Εκπαίδευσης N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Σωστές 

Απαντήσεις 

Γυμνάσιο ή ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ 82 4,33 1,988 

ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό 16 5,75 2,176 

Πίνακας 21: Μέσοι όροι σωστών απαντήσεων για τις ομάδες με ή χωρίς πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση 

Κάνοντας τον έλεγχο κανονικότητας για τις δύο κατηγορίες επίπεδου εκπαίδευσης επειδή 

για την πρώτη κατηγορία στον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov το p = 0,001 < 0,05 οι τιμές που 

παίρνουν οι σωστές απαντήσεις δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκτελεστεί ο έλεγχος ισότητας μέσων τιμών 

(t-test) εκτελείτε όμως ο έλεγχος των διαπορών Mann-Whitney U (Δαφέρμος, 2011). 

Τεστ Κανονικότητας 

 Βαθμίδες 

Εκπαίδευσης 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Σωστές_ 

Απαντήσεις 

Γυμνάσιο ή ΓΕΛ 

ή ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ 

0,132 82 0,001 0,963 82 0,019 

ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή 

Μεταπτυχιακό 

0,178 16 0,190 0,932 16 0,263 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίνακας 22: Τεστ κανονικότητας για τις ομάδες με ή χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα με βάση την πρότερη 

εκπαίδευση εκτελείτε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U. Οι δύο υποθέσεις είναι  
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•Η0: Υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις δύο κατηγορίες ως προς τον αριθμό σωστών 

απαντήσεων 

•Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις δύο κατηγορίες ως προς τον αριθμό σωστών 

απαντήσεων 

Επειδή το είναι p = 0,016 < 0,05 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση άρα δεν υπάρχει 

ομοιογένεια μεταξύ των δύο κατηγοριών και υπάρχει διαφορά.  

Ελεχός ομοιογένειας
a
 

 Σωστές_Απαντήσεις 

Mann-Whitney U 407,000 

Wilcoxon W 3810,000 

Z -2,420 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,016 

a. Grouping Variable: Βαθμίδες Εκπαίδευσης 

Πίνακας 23: Έλεγχος ομοιογένειας Mann-Whitney U για τα επίπεδα εκπαίδευσης 

Μεταφράζοντας το στατιστικό αποτέλεσμα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον 

αριθμό σωστών απαντήσεων ανάλογα με την πρότερη εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Κατ’ 

επέκταση αναμένεται για το σύνολό πληθυσμού αρά των 280 συμμετεχόντων στο 

εκπαιδευτικού πρόγραμμα ότι αυτοί που έχουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση να εμφανίζουν 

καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

5.3.5 Ανάλυση διακύμανσης One Way ANOVA για τις ηλικιακές ομάδες 

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει διαφορά στις μέσες τιμές των σωστών απαντήσεων και άρα των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων με βάση την ηλικιακή ομάδα που ανήκει ο εκπαιδευόμενος 

εκτελείτε ο έλεγχος One Way Anova. Ο παραμετρικός έλεγχος επιτρέπεται γιατί όπως 

φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες το δείγμα και για τις τρεις ομάδες ακολουθεί την 

κανονική κατανομή ενώ ταυτόχρονα ικανοποιείται το τεστ του Levene για την ισότητα των 

διασπορών των τιμών για κάθε ομάδα. Ο έλεγχος Shapiro-Wilk για τις τρεις κατηγορίες δίνει 

p = 0,235, p = 0,204 και p = 0,361 για τις ομάδες 19-22, 23-31 και 32 plus αντίστοιχα και 

είναι όλες μεγαλύτερες του 0,05 άρα όλες οι κατηγορίες ακολουθούν κανονικές κατανομές. Ο 
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έλεγχος Shapiro-Wilk επιλέγεται για όλες οι ομάδες έχουν πληθυσμό μικρότερο του 50 

(Ζαφειρόπουλος, 2013). Τέλος, το p = 0,058 στο τεστ της ομοιογένειας των διασπορών των 

τριών ομάδων είναι μεγαλύτερο του 0,05 άρα υπάρχει ισότητα στις διασπορές των μέσων 

τιμών. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι διαφορές στους μέσους όρους τις κάθε ομάδας, 

η κανονική κατανομή του δείγματος και η ισότητα των διασπορών των τιμών. 

Σωστές Απαντήσεις 

 N 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

19 – 22 50 3,92 1,988 

23-31 32 5,09 1,907 

32 plus 16 5,50 2,129 

Total 98 4,56 2,076 

Πίνακας 24: Μέσοι όροι σωστών απαντήσεων για τις ηλικιακές ομάδες 

 

Τεστ Κανονικότητας 

 Ηλικιακή 

ομάδα 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Σωστές_Απαντήσεις 19 – 22 0,970 50 ,235 

23-31 0,955 32 ,204 

32 plus 0,941 16 ,361 

Πίνακας 25: Τεστ κανονικότητας για τις ηλικιακές ομάδες 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Σωστές_Απαντήσεις 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

0,058 2 95 ,943 

Πίνακας 26: Τεστ του Levene για την ισότητα των διασπορών των τιμών για κάθε ομάδα 

 

Οι δύο υποθέσεις είναι  

•Η0: μ1 = μ2 = μ3 

•Η1: Υπάρχει διαφορά μεταξύ των μi 

Όπου μ1 είναι η μέση τιμή των σωστών απαντήσεων για την ηλικιακή ομάδα 19 – 22 ετών 

Όπου μ2 είναι η μέση τιμή των σωστών απαντήσεων για την ηλικιακή ομάδα 23 – 31 ετών 
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Όπου μ3 είναι η μέση τιμή των σωστών απαντήσεων για την ηλικιακή ομάδα μεγαλύτεροι 

των 32 ετών 

ANOVA 

Σωστές_Απαντήσεις 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 43,734 2 21,867 5,549 ,005 

Within Groups 374,399 95 3,941   

Total 418,133 97    

Πίνακας 27: Ανάλυση διακύμανσης One Way ANOVA για τις ηλικιακές ομάδες 

Επειδή, F(2,95) = 5,549, p = 0,005 < 0,05 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση άρα υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των τριών ομάδων εκπαιδευομένων 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Χρειάζεται να εκτελεστούν εκ των υστέρων έλεγχοι για να 

εμφανιστούν οι ομάδες που διαφέρουν μεταξύ τους. Τρέχοντας τον έλεγχο Scheffe όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται στατικός σημαντική διαφορά μεταξύ των 

ομάδων 19 – 22 και 23-31 με p = 0,037 < 0,05 και μεταξύ των ομάδων 19 – 22 και 32 plus με 

p = 0,025 < 0,05.  

 
Σωστές_Απαντήσεις 

Scheffe 

(I) 

age_cod

new 

(J) 

age_cod

new 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

19 – 22 23-31 -1,174
*
 ,449 ,037 -2,29 -,06 

32 plus -1,580
*
 ,570 ,025 -3,00 -,16 

23-31 19 – 22 1,174
*
 ,449 ,037 ,06 2,29 

32 plus -,406 ,608 ,800 -1,92 1,11 

32 plus 19 – 22 1,580
*
 ,570 ,025 ,16 3,00 

23-31 ,406 ,608 ,800 -1,11 1,92 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Πίνακας 28: Εκ των υστέρων έλεγχοι της ανάλυσης διακύμανσης One Way ANOVA για τις 

ηλικιακές ομάδες 

Προεκτείνοντας το στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, αναμένεται ότι για το συνολικό 

πληθυσμού αρά και των 280 συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικού πρόγραμμα ότι αυτοί που 

έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 23 ετών στατιστικά αναμένεται να εμφανίζουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα από αυτούς με ηλικίες από 19 έως 22. 
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5.3.6 Έλεγχος Kruskal Wallis για τον κύκλο σπουδών 

Τέλος, ένας ακόμη διαχωρισμός που επιδέχεται το δείγμα είναι αυτός του κύκλου σπουδών 

που ακολουθεί ο εκπαιδευόμενος δηλαδή αν είναι πρωινός, μεσημεριανός ή βραδινός. Ο 

λόγος που διαχωρίζεται ο λόγος που διαχωρίζεται το δείγμα με αυτόν τον τρόπο έχει βάση 

στο γεγονός ότι τα πρωινά και μεσημεριανά τμήματα είναι συστηματικά μεγαλύτερα από τα 

βράδυνα τμήματα. Ο αριθμός εκπαιδευομένων στα βράδυνα τμήματα δεν ξεπερνά τους 20 με 

σύνηθες πληθυσμό τους 18 εκπαιδευόμενους. Ο αριθμός εκπαιδευομένων στα πρωινά και τα 

μεσημεριανά τμήματα ξεπερνά τους 20 με σύνηθες πληθυσμό τους 25 εκπαιδευόμενους. Ο 

αριθμός καναλιών επικοινωνίας (Υ) από το ένα μέλος στα άλλα μέλη της ομάδας δίνεται από 

τον τύπο Υ = x
2
 – x όπου x ο αριθμός των εκπαιδευομένων (Μ.Πολέμη – Τοδούλου, όπως 

αναφέρετε στην τράπεζα θεμάτων ΕΟΠΠΕΠ 2014). Στην πρώτη περίπτωση υπολογίζοντας τα 

κανάλια επικοινωνίας είναι Υ = 18
2 

– 18 = 306, ενώ στην δεύτερη περίπτωση τα κανάλια 

επικοινωνίας είναι Υ = 23
2
 – 23 = 506. Όσο μεγαλώνει το μέγεθος της ομάδας μεταφέρετε η 

ενεργός συμμετοχή από τους συμμετέχοντες προς τον εκπαιδευτή για την εύρυθμη λειτουργιά 

της αίθουσας (Μ.Πολέμη – Τοδούλου, όπως αναφέρετε στην τράπεζα θεμάτων ΕΟΠΠΕΠ 

2014). 

Για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των σωστών 

απαντήσεων και άρα των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τον ανάλογα με τον κύκλο 

σπουδών που ακολουθεί ο εκπαιδευόμενος αν είναι πρωινός, μεσημεριανός ή βραδινός 

εκτελείτε ο έλεγχος One Way Anova. Όμως ο παραμετρικός έλεγχος δεν επιτρέπεται γιατί 

όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα στο δείγμα οι δύο από τις τρεις ομάδες δεν 

ακολουθούν κανονική κατανομή. Ο έλεγχος Shapiro-Wilk δείχνει για την κατηγορία 

βραδινός p = 0,029 μικρότερο του 0,05 άρα οι τιμές της κατηγορίας δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή. Επίσης, ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov δείχνει για την κατηγορία 
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πρωινός p = 0,009 μικρότερο του 0,05 άρα οι τιμές της κατηγορίας δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή. 

Τεστ Κανονικότητας 

 

Τμήματα 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Σωστές_Απαντήσ

εις 

Πρωϊνός 0,135 60 0,009 0,964 60 0,072 

Μεμημεριανός 0,135 18 0,200
*
 0,959 18 0,578 

Βραδινός 0,201 20 0,033 0,892 20 0,029 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Πίνακας 29: Τεστ κανονικότητας για τον κύκλο σπουδών πρωινός, μεσημεριανός ή βραδινός 

Κατά συνέπεια εφόσον δεν μπορεί να ελεγχθεί αν υπάρχει διαφορά στις μέσες τιμές 

ελέγχεται η ομοιογένεια των σωστών απαντήσεων σύμφωνα με τον κύκλο σπουδών που 

ακολουθεί ο εκπαιδευόμενος αν είναι πρωινός, μεσημεριανός ή βραδινός εκτελείτε ο έλεγχος 

Kruskal Wallis (Δαφέρμος, 2011). 

•Η0: Υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις τρεις ομάδες εκπαιδευομένων ως προς τον αριθμό 

σωστών απαντήσεων 

•Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις τρεις ομάδες εκπαιδευομένων ως προς τον 

αριθμό σωστών απαντήσεων 

Test Statistics
a,b

 

 Σωστές Απαντήσεις 

Chi-Square 1,154 

df 1 

Asymp. Sig. 0,283 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Class_recod 

Πίνακας 30: Έλεγχος Kruskal Wallis για τον κύκλο σπουδών 

Επειδή, το p = 0,286 > 0,05 δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση άρα υπάρχει στατιστικά 

σημαντική ομοιογένεια μεταξύ των τριών ομάδων. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται εκ των 

υστέρων έλεγχοι. Ερμηνεύοντας το στατιστικό αποτέλεσμα για την παρούσα έρευνα μπορεί 

να διατυπωθεί ότι τα πολυπληθή τμήματα δεν εμφανίζουν διαφορές στην ομοιογένεια των 

σωστών απαντήσεων από τα ολιγοπληθή, άρα και στα μαθησιακά τους αποτελέσματα.  
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Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί για το φαινόμενο αυτό είναι ότι το εκπαιδευτικό παιχνίδι 

είναι μια από τις πιο βιωματικές τεχνικές στην εκπαίδευση άρα παρόλη την αύξηση του 

αριθμού των συμμετεχόντων και την αύξηση του συντονιστικού ρόλου της εκπαιδεύτριας 

συνεχίζει να είναι μια πάρα πολύ συμμετοχική τεχνική. Μια δεύτερη εξήγηση είναι ότι το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι δεν είναι ατομικό αλλά ομαδικό. Έτσι ένα τμήμα 25 

ατόμων διαιρείται σε 5 ομάδες των 5 ατόμων ενώ ένα τμήμα 20 ατόμων διαιρείται σε 5 

ομάδες των 4 ατόμων. Η διαφορά στα κανάλια επικοινωνίας μέσα στην κάθε ομάδα είναι Υ = 

4
2
 – 4 = 12 και  Υ = 5

2
 – 5 = 20. Έτσι λόγο της ομαδικότητας του παιχνιδιού και κατά 

συνέπεια της μαθησιακής διαδικασίας τα μεγέθη των τμημάτων δεν επηρεάζουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα.   

 

5.3.7 Διερεύνηση στατιστικών αποτελεσμάτων  

Ανακεφαλαιώνοντας τα δεδομένα που προκύπτουν από την περιγραφική και την επαγωγική 

στατιστική ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων προκύπτει ότι: 

1) Σε πέντε από τις δέκα ερωτήσεις το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ξεπερνά 50% 

δηλαδή ένας στους δύο εκπαιδευόμενους απάντησε σωστά στην ερώτηση. Στις τρεις από τις 

υπόλοιπες πέντε ερωτήσεις το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ξεπερνά το 30% δηλαδή 

ένας στους τρεις εκπαιδευόμενους απάντησε σωστά την ερώτηση. 

2) Ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι στις 8 από τις 10 ερωτήσεις το γεγονός ότι ο 

εκπαιδευόμενος απάντησε σωστά στην ερώτηση είναι ανεξάρτητο με την χρήση του υλικού 

σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο στο μεσοδιάστημα των 18 μηνών από την 

εκπαιδευτική διαδικασία έως σήμερα. Έτσι η γνώση της σωστής απάντησης οφείλεται στην 

μαθησιακή διαδικασία και όχι στην μεταγενέστερη εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις 

πρώτες ύλες της γαστρονομίας.   
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3) Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r του Pearson καταδεικνύει ότι η προϋπηρεσία στο 

επάγγελμα του μάγειρα πριν από τη μαθησιακή διαδικασία εμφανίζει μηδενική συσχέτιση με 

τον αριθμό των σωστών απαντήσεων άρα και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε στάθμη 

σημαντικότητας 5%. Επιπρόσθετα η προϋπηρεσία στο επάγγελμα του μάγειρα κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης εμφάνιση μία θετική χαμηλή συσχέτιση με τον αριθμό των σωστών 

απαντήσεων σε στάθμη σημαντικότητας 1%. Η ερμηνεία αυτού είναι ότι η συναφή 

επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο εκπαίδευσης όχι πριν αλλά κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης επιδρά θετικά στην εμφάνιση μεγαλύτερων αριθμών σωστών απαντήσεων. 

4) Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho δείχνει ότι η εφαρμογή των τεχνικών που 

διδάχτηκαν μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην προσέγγιση της νέας γνώσης στον 

ελεύθερο χρόνο του εκπαιδευόμενου κατά την διάρκεια του εξαμήνου που λάμβανε χώρα η 

εκπαίδευση έχει μηδενική συσχέτιση με τον αριθμό σωστών απαντήσεων που δίνει ο 

εκπαιδευόμενος σήμερα, σε στάθμη σημαντικότητας 5%. Ίδια αποτελέσματα εμφανίζει και η 

μεταβλητή αυτομόρφωση σήμερα δηλαδή την χρήση των τεχνικών αυτών σήμερα, με την 

ίδια στάθμη σημαντικότητας 5%. 

5) Ο συντελεστής Spearman’s rho επίσης δείχνει μία μηδενική συσχέτιση του αριθμού των 

απαντήσεων με την πρότερη ακαδημαϊκή μόρφωση των εκπαιδευομένων. 

6) Ο έλεγχος Mann-Whitney U εμφανίζει μία στατιστικώς σημαντική διαφορά στην 

ομοιογένεια του αριθμού σωστών απαντήσεων στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Έτσι δείχνει 

ότι οι συμμετέχοντες με πρότερη ακαδημαϊκή καριέρα αναμένεται να εμφανίσουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε μία στάθμη σημαντικότητας 5%. 

7) Η ανάλυση διακύμανσης για μία μεταβλητή ANOVA για τις κατηγορίες των ηλικιακών 

ομάδων δείχνει ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα 

ανάμεσα στην ηλικιακή ομάδα 19-22 ετών και των άλλων δύο κατηγοριών τους 23 – 31 ετών 

καθώς και τους 32 και άνω σε επίπεδα σημαντικότητας 5%. Έτσι αναμένεται οι 
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εκπαιδευόμενοι που έχουν ηλικία ανώτερη των είκοσι τριών ετών να εμφανίζουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

8) Ο έλεγχος Kruskal Wallis δείχνει ότι δεν υπάρχει ανομοιογένεια μεταξύ των τριών 

κύκλων πρωινός, μεσημεριανός και βραδινός. Αρά τα μαθησιακά αποτελέσματα δηλαδή ο 

αριθμός σωστών απαντήσεων εμφανίζει ομοιογένεια για τα τμήματα των τριών κύκλων που 

δεν είναι ισάριθμα δηλαδή τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από τον αριθμό 

των εκπαιδευομένων ανά τμήμα στην παρούσα έρευνα. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν μια αντίφαση. Ενώ ο συντελεστής Spearman’s 

rho δείχνει μία μηδενική συσχέτιση του αριθμού τον απαντήσεων με την πρότερη 

ακαδημαϊκή μόρφωση των εκπαιδευομένων, ο έλεγχος Mann-Whitney U εμφανίζει μία 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομοιογένεια του αριθμού σωστών απαντήσεων στις δυο 

εκπαιδευτικές βαθμίδες. Έτσι δείχνει ότι οι συμμετέχοντες με πρότερη ακαδημαϊκή μόρφωση 

αναμένεται να εμφανίσουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε μία στάθμη 

σημαντικότητας 5%.  

Για να μπορέσει να ερμηνευτεί η διαφορά αντλούνται πληροφορίες από τις δηλώσεις των 

εκπαιδευομένων στις ερωτήσεις 29-35. Επιλέγονται δύο από τους συμμετέχοντες οι όποιοι 

δήλωσαν εκπαιδευτικό επίπεδο γυμνάσιο οι Ε33 και Ε39 έχουν ηλικίες 26 και 39 αντίστοιχα. 

Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων και για τους δύο είναι 7/10, μάλιστα ο Ε33 εμφανίζει και 

την μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία στο επάγγελμα των 360 μηνών εμπειρίας ενώ ο Ε33 

μηδενική προϋπηρεσία. Σε σύγκριση αυτών των απαντήσεων με τα δύο άτομα που δήλωσαν 

μεταπτυχιακό στο επίπεδο εκπαίδευσης τους Ε85 και Ε93 με ηλικίες 53 και 33 αντίστοιχα. Ο 

αριθμός των σωστών απαντήσεων είναι 2/10 και 6/10 αντίστοιχα, και οι δύο δηλώνουν 

μηδενική προϋπηρεσία στο επάγγελμα. Ο Ε85 δεν απάντησε σε καμία ανοιχτού τύπου 

ερώτηση. 
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Ερώτηση Ε33 Ε93 Ε39 

Αναφέρετε εάν υπάρχει 

στιγμή στην δουλειά σας 

που θυμηθήκατε το 

μάθημα. Αν ναι, τι 

συνέβη;» 

Όταν κάποια στιγμή 

μύρισα ένα μπαχαρικό 

Αρκετές φορές σε παραλαβή 

προϊόντων, ακόμα περισσότερες 

πάνω σε συζήτηση μέσα στην 

κουζίνα για τα επακόλουθα 

χρήσης κάποιων μπαχαρικών. 

Αυτό σχετικά με τις γνώσεις που 

έλαβα σχετικά με κάποια 

ιχνοστοιχεία που βρίσκονται μέσα 

στα μπαχαρικά που σε 

υπερβολική χρήση να έχουν 

αντενδείξεις. 

Μερικοί μάγειρες 

μπέρδευαν τα 

μπαχαρικά μέχρι 

και στην όψη. Θα 

ήταν καλό να 

παρακολουθήσουν 

τέτοιου είδους 

μαθήματα 

Αναφέρετε αν πιστεύετε 

ότι το μάθημα άλλαξε 

τον τρόπο με τον οποίο 

εργαζόσασταν πριν ή αν 

διαμόρφωσε τον τρόπο 

που δουλεύετε πλέον; 

Αν ναι, πώς 

Ναι μπορώ να ξεχωρίσω 

καλύτερα τα μπαχαρικά 

«αν μπορείς να βρεις ένα 

μπαχαρικό με κλειστά τα μάτια 

τότε το βρίσκεις σίγουρα με 

ανοιχτά». Μπορώ να συνδυάσω 

καλύτερα τα Μπαχαρικά κατά την 

διάρκεια του μαγειρέματος αλλά 

μπορώ και να αντιληφθώ και να 

αναπαράγω Πιάτα που δοκιμάζω. 

Δεν μπορώ να 

εκφράσω γνώμη 

γιατί δεν έχω 

δουλέψει αρκετά 

πάνω στο 

επάγγελμα και δεν 

ξέρω πως θα ήταν 

χωρίς το μάθημα 

αυτό 

Αναφέρετε αν το 

μάθημα επηρέασε με 

κάποιο τρόπο την 

εργασία σας; (π.χ. 

αποδοτικότητα / 

πωλήσεις / μενού κτλ). 

Αν ναι, πώς; 

Ναι να τα συνδυάζω 

καλύτερα στα φαγητά 

και να έχουν καλύτερο 

αποτέλεσμα 

Αναπαραγωγή πιάτων, καλύτερο 

ταίριασμα υλικών, γνωριμία με 

νέες πρώτες ύλες. 

Πιστεύω πως Ναι.. 

και σε αποδώσει 

και στην σύνθεση 

μενού, μαθαίνεις 

να ισορροπείς τις 

γεύσεις και τις 

μυρωδιές. 

Αναφέρετε αν 

διαπιστώσατε ότι οι 

Ναι γιατί έκανε 

εντύπωση στο ότι 

Μου δίνουν να δοκιμάσω σχεδόν 

πάντα ότι φτιάχνουν αλλά και νέα 
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γνώσεις που αποκτήσατε 

από το μάθημα 

βοήθησαν στο να σας 

εκτιμούν περισσότερο οι 

ανώτεροι την δουλειά 

σας; Αν ναι, πώς; 

καταλάβαινα τα 

μπαχαρικά με την πρώτη 

μάτια 

υλικά όταν τα παραλαμβάνουν. 

Πίνακας 31: Σύγκριση ποιοτικών απαντήσεων ατόμων με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των τεσσάρων με τις πέντε καλύτερες επιδόσεις 

λαμβάνουμε τον παρακάτω πίνακα.  

Κωδικός Τμήμα Ηλικία Εκπαίδευση 

Προϋπηρεσία 

πριν 

Προϋπηρεσία 

κατά την 

διάρκεια Ενδιαφέρον 
Απόλαυση 

Αυτοαναφε

ρόμενη 

Ικανότητα/
Δεξιότητα 

Σωστές 

απαντήσεις 

E33 

1Ν-

ΜΑΒ02 39 Γυμνάσιο 360 22 7,00 6,17 

7/10 

E39 

1Ν-

ΜΑΒ02 26 Γυμνάσιο 0 0 6,86 6,67 

7/10 

E40 

1Ν-

ΜΑΜ01 24 ΑΕΙ 0 18 6,86 6,33 

9/10 

E52 

1Ν-

ΜΑΒ01 50 ΕΠΑΛ 36 7 7,00 6,00 

8/10 

E54 

1Ν-

ΜΑΠ07 32 ΤΕΙ 48 22 7,00 7,00 

9/10 

E55 

1Ν-

ΜΑΠ01 23 ΤΕΙ 0 18 7,00 5,67 

8/10 

E67 

1Ν-

ΜΑΜ01 21 ΙΕΚ 0 4 6,14 5,00 

9/10 

E85 

1Ν-

ΜΑΒ01 53 

Μεταπτυχι

ακό 0 2 5,29 4,17 

2/10 

E93 

1Ν-

ΜΑΒ02 33 

Μεταπτυχι

ακό 0 10 6,71 6,00 

6/10 

Πίνακας 32: Σύγκριση δημογραφικών στοιχείων και παραγόντων εσωτερικής παρακίνησης  

ατόμων με διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο 

Παρατηρώντας τον πίνακα φαίνεται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης δεν φαίνεται να επηρεάζει 

τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ενδεχομένως, ο έλεγχος Mann-Whitney U που δείχνει ότι οι 

συμμετέχοντες με πρότερη ακαδημαϊκή καριέρα αναμένεται να εμφανίσουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε μία στάθμη σημαντικότητας 5% ίσως η διαφορά αυτή να μην 

οφείλεται στο ακαδημαϊκό τους επίπεδο αλλά στην μεγαλύτερη ηλικία. Για να μπορέσει 

κάποιος να έχει ακαδημαϊκή μόρφωση πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον τα 23 έτη. Η ηλικία 
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φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας για τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως φαίνεται 

και από την ανάλυση ANOVA. Τα στατιστικά αποτελέσματα σε συνάρτηση με τους 

παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης αναλύονται παρακάτω.  

 

5.3.8 Τριγωνοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Αποκωδικοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγουν οι έξι τελευταίες ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις παρατηρούνται τέσσερις μεγάλες στάσεις στις απαντήσεις όσον αφορά την 

μαθησιακή διαδικασία και τα αποτελέσματα αυτής. Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στον τρόπο 

που γινόταν το μάθημα, τον τρόπο τον εξετάσεων, το ποσό ευχάριστο και βιωματικό ήταν το 

μάθημα, η οργάνωση αυτού και οι γνώσεις που αποκτούσαν μέσα από αυτό ακόμα και 

ασυνείδητα. Επίσης, αναφέρονται και οι τεχνικές λεπτομέρειες όπως τα πινακάκια στο τέλος 

του μαθήματος, κλείσιμο των ματιών, η ανάταση του χεριού για ησυχία και το διδακτικό 

πεντάλεπτο, αρά η ομάδα αυτή επικεντρώνεται στο οργανωτικό κομμάτι της μάθησης. 

Η δεύτερη κατηγορία απαντήσεων περιλαμβάνει το κλίμα της τάξης, τη συνεργασία την 

εργασία σε ομάδες το κλίμα μεταξύ των συμμαθητών. Σε αυτήν την ομάδα αναφέρει το 

κοινωνικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας. Η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με την 

εκπαιδεύτριά, την κατάρτιση της, τις γνώσεις της, και τη μεταδοτικότητα της. Εδώ 

εμφανίζεται το μοντέλο του πρότυπου για μίμηση. Η τέταρτη κατηγορία απαντήσεων 

συγκεντρώνεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης δηλαδή τις πρώτες ύλες της γαστρονομίας 

τα υλικά αυτά καθεαυτά.  

Οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων προδίδουν την αλλαγή στάσης τόσο στην εκπαίδευση 

αλλά όσο στην εργασία. Με τη γνώση να μεταφέρεται πρόθυμα στην εργασία και να 

διευκολύνει τις συνθήκες εργασίας. Ο κύριος στόχος δηλαδή του μαθήματος επιτυγχάνεται. 

Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο η πλειοψηφία των ατόμων που απάντησαν καταφατικά 

όχι σε πολλές από τις ανοιχτές ανοιχτού τύπου ερωτήσεις να εμφανίζουν και χαμηλά 
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μαθησιακά αποτελέσματα στο επίπεδο του αριθμού των σωστών απαντήσεων. Το αντίστροφο 

δεν συμβαίνει. Υπάρχουν εκπαιδευόμενοι που αναφέρουν πόσο τους βοήθησε το μάθημα, 

πόσο ευχάριστο ήταν και πόσο τους βοήθησε στην εργασία τους και παρόλα αυτά ο αριθμός 

των σωστών απαντήσεων να είναι χαμηλός.  

Συμπερασματικά μπορεί να διατυπωθεί ότι στη γενικότερη εικόνα, το 50% των 

εκπαιδευομένων διατήρησε τη γνώση με την έννοια της πληροφορίας και μακροπρόθεσμα. 

Αποκτώντας έτσι το σύνολο των επιδιωκόμενων στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων. Υπάρχει όμως και μία μερίδα εκπαιδευομένων όπως του Ε61 που φαίνεται 

παρακάτω που δεν κατάφερε να περάσει αυτό το όριο με την τυπική έννοια της ορθής 

απάντησης και ενός προβιβασμού βαθμού αλλά η μαθησιακή διαδικασία επηρέασε στην 

απόκτηση γνώσεων πέρα από την στενή έννοια της πληροφορίας. Η ομάδα αυτή βίωσε την 

αλλαγή περισσότερο σε επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων άμεσα εφαρμόσιμων στο χώρο 

εργασίας.  

- Αναφέρετε αν το μάθημα επηρέασε με κάποιο τρόπο την εργασία σας; (π.χ. 

αποδοτικότητα / πωλήσεις / μενού κτλ). Αν ναι, πώς;  

- E61 Ναι. Να αναγνωρίζω τα υλικά ( αριθμός σωστών απαντήσεων 1/10) 

5.4 Παράμετροι εσωτερικής παρακίνησης 

5.4.1 Ανάλυση συχνοτήτων  

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.2.2.1, η εσωτερική παρακίνηση μετράται μέσο των 

επτά παραμέτρων, αθροίζονται οι τιμές που τιμολογούνται από 1 έως 7 των δηλώσεων σε 

κάθε δήλωση. Οι δηλώσεις πού φέρουν R χρειάζεται η τιμή τους να αφαιρεθεί από το 8 πριν 

προστεθούν. Το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των προτάσεων που αποτελούν την κάθε 

παράμετρο.  
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές ανά μεταβλητή του 

ερωτηματολογίου της εσωτερικής παρακίνησης. Η διάμεσος χρησιμοποιείται ως 

ασφαλέστερος στατιστικός όρος μια και η τιμές δεν εμφανίζουν κανονική κατανομή. Η 

μεγαλύτερη διάμεσο εμφανίζεται στη μεταβλητή Ενδιαφέρον Απόλαυση που είναι και ο 

σημαντικότερος παράγοντας για την παρακίνηση των ατόμων σε μια διαδικασία.  

 
Παράγοντες εσωτερικής παρακίνησης 

 N Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Διάμεσος Τυπική 

απόκλιση 

Ενδιαφέρον Απόλαυση 98 4,43 7,00 6,4722 0,66546 

Αυτοαναφερόμενη Ικανότητα 

Δεξιότητα 

98 1,00 7,00 5,6393 0,93729 

Απόδοση σημασίας 

Προσπάθεια 

98 2,20 6,80 4,4653 0,90395 

Πίεση 98 1,00 4,80 1,9816 0,95035 

Ελευθερία Επιλογής 98 2,57 7,00 5,8570 1,24357 

Αξία Χρησιμότητα 98 2,57 7,00 6,2376 0,77973 

Πίνακας 33: Διάμεσοι παραγόντων εσωτερικής παρακίνησης 

 

5.4.2 Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r του Person  

Επιπρόσθετα, υπολογίζοντας τον συντελεστή συσχέτισης r του Person παρατηρούμε ότι η 

μεταβλητή Ενδιαφέρον Απόλαυση εμφανίζει θετική χαμηλή συσχέτιση με τον αριθμό των 

σωστών απαντήσεων και άρα με τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επίπεδο γνώσεων και είναι 

στατιστικά σημαντικός με p = 0,000 < 0,01. Το ίδιο παρουσιάζουν και οι μεταβλητές  

Ελευθερία Επιλογής και Αυτοαναφερόμενη Ικανότητα Δεξιότητα με τα ίδια επίπεδα 

σημαντικότητας.  

 Σωστές απαντήσεις 

Ενδιαφέρον Απόλαυση r = 0,372** 

Στατιστικά σημαντικός 

p = 0,000 < 0,01 

Αυτοαναφερόμενη Ικανότητα Δεξιότητα r =  0,360** 

Στατιστικά σημαντικός 

p = 0,000 < 0,01 

Ελευθερία Επιλογής r = 0,373** 

Στατιστικά σημαντικός 

p = 0,000 < 0,01 

Αξία Χρησιμότητα r = 0,073 p = 0, 477 

Πίνακας 34: Υπολογισμός συντελεστών γραμμικής συσχέτισης r του Person για τους παράγοντες 

εσωτερικής παρακίνησης 
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Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι αναμένεται για το σύνολο του πληθυσμού ότι 

εκείνοι οι συμμετέχοντες που εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές στις τρεις μεταβλητές 

αναμένεται να δώσουν και μεγαλύτερο αριθμό σωστών απαντήσεων. Η συσχέτιση για τις 

μεταβλητές Απόδοση σημασίας Προσπάθεια και Πίεση δεν συμπεριλαμβάνεται λόγω έλλειψη 

αξιοπιστίας.  

5.5 Ανάλυσή συχνοτήτων ερωτήσεων αυτομόρφωσης 

Οι τρεις ερωτήσεις (19-21) διερευνούν την ενίσχυση της αυτομόρφωσης. Παρατηρώντας 

τον πίνακα συχνοτήτων στην ερώτηση 19. «Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

αφιερώσατε χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να μάθετε υλικά με τον τρόπο που τα 

διδασκόσασταν στο μάθημα;» βλέπουμε ότι ένα ποσοστό περίπου 80% ασκούσε τις τεχνικές 

που μάθαινε στη διάρκεια του εξαμήνου στον ελεύθερο του χρόνο.  

Αυτομόρφωση κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 78 4,83 5,00 0 9 79,6 79,6 

Όχι 20 3,50 3,00 0 7 20,4 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 35: Πίνακας συχνοτήτων για την αυτομόρφωση κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

σε συνδυασμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

Ενώ οι απαντήσεις στην ερώτηση 20. «Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου 

αφιερώσατε χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να μάθετε υλικά με τον τρόπο που τα 

διδασκόσασταν στο μάθημα;» καταδεικνύουν ότι με το πέρας του εξαμήνου το ποσοστό αυτό 

μειώνεται κατά 10%.  

Αυτομόρφωση μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 68 4,65 5,00 0 9 69,4 69,4 

Όχι 30 4,37 5,00 0 9 30,6 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 36: Πίνακας συχνοτήτων για την αυτομόρφωση μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου σε 

συνδυασμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα 
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Όταν οι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας το ποσοστό επιστρέφει στο 80 %. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαντήσεις στη ερώτηση 21. «Σήμερα, όταν μαθαίνετε 

ένα καινούργιο υλικό χρησιμοποιείται τις τεχνικές που μάθατε στο μάθημα;» 

Αυτομόρφωση σήμερα, κατά την διάρκεια της εργασίας 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 79 4,76 5,00 0 9 80,6 80,6 

Όχι 19 3,74 3,00 1 9 19,4 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 37: Πίνακας συχνοτήτων για την αυτομόρφωση σήμερα, κατά την διάρκεια της εργασίας 

σε συνδυασμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα  

 

5.6 Ανάλυσή συχνοτήτων κοινωνικών δεξιοτήτων και παραγόντων αυτορρύθμισης 

Όπως έχει αναφερθεί τα μοντέλα της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης που προκύπτουν από την 

κοινωνικό γνωστική θεωρία του Bandura εμπεριέχουν έναν σημαντικό παράγοντα της 

μάθησης, τον κοινωνικό. Οι τέσσερις κοινωνικοί παράγοντες είναι: η επαφή με τον 

μαθησιακό περίγυρο, η συνεργασία ομότιμων, η αναζήτηση βοήθειας και η ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Zimmerman & Schunk, 2001). Οι ερωτήσεις 22 «Ένιωθα πιο 

δεμένος με τους συμμαθητές μου μετά από αυτό το μάθημα» και 23 «Μπορούσα να 

συνεργαστώ με τους συμμαθητές μου» ανιχνεύουν τις κοινωνικές δεξιότητες αυτής της 

συναισθηματικής έκφρασης και της ανοιχτής επικοινωνίας αντίστοιχα (Περάκη, 2017).  

Συναισθηματική έκφραση 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 24 4,79 5,00 1 8 24,5 24,5 

Συμφωνώ 42 5,02 5,50 1 9 42,9 67,3 

Δεν είμαι σίγουρος 23 3,78 4,00 0 7 23,5 90,8 

Διαφωνώ 5 5,00 5,00 2 7 5,1 95,9 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,25 2,00 1 4 4,1 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 38: Πίνακας συχνοτήτων για την συναισθηματική έκφραση στην ομάδα σε συνδυασμό με 

τα μαθησιακά αποτελέσματα 
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Η ερώτηση που προσδιορίζει τη συναισθηματική έκφραση των εκπαιδευομένων μέσα στην 

αίθουσα διδασκαλίας με την έμμεση ερώτηση αν αισθανόντουσαν πιο δεμένοι με τους συν 

σπουδαστές τους, το 67,3% απάντησε συμφωνεί απόλυτα ή συμφωνεί. Το 9,1% δήλωσε ότι 

διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα. Ενώ ένα 23,5% δήλωσε δεν είμαι σίγουρος. 

Ανιχνεύοντας την ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων για την ερώτηση 

μπορούσα να συνεργαστώ με τους μαθητές μου 86,7% δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα. Το 5,1% δήλωσε ότι διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 8,2% δήλωσε ότι δεν 

είναι σίγουρος. 

Ανοιχτή επικοινωνία 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 28 5,14 5,50 1 9 28,6 28,6 

Συμφωνώ 57 4,47 5,00 0 9 58,2 86,7 

Δεν είμαι σίγουρος 8 3,88 4,50 0 6 8,2 94,9 

Διαφωνώ 4 4,00 4,00 3 5 4,1 99,0 

Διαφωνώ απόλυτα 1 1,00 1,00 1 1 1,0 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 39: Πίνακας συχνοτήτων για την ανοιχτή επικοινωνία στην ομάδα σε συνδυασμό με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα 

Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι τα σύνολα των εκπαιδευόμενων 

που μπορούν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να αναπτύσσουν συναισθηματικούς 

δεσμούς με τους συσπουδαστές στους εμφανίζουν υψηλότερες διάμεσες τιμές σωστών 

απαντήσεων από εκείνες του συνόλου που δεν εμφανίζουν αυτήν την δεξιότητα. Το 

αποτέλεσμα αυτό αναμενόταν μια και η εκπαιδευτική διαδικασία της παρούσης έρευνας 

βασίζεται στην συνεργασία και την αλληλεπίδραση. 

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, 

βασίζεται στο μοντέλο της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης. Βασικά στοιχεία της αυτορρύθμισης 

είναι ο καθορισμός των στόχων και ο αυτοέλεγχος. Για να μπορέσουν να ανιχνευτούν 

ικανότητες αυτορρύθμισης των εκπαιδευομένων τέθηκαν δύο ερωτήσεις. Η ερώτηση 24 

«Κατά την διάρκεια του μαθήματος μπορούσα να επιτύχω στόχους που είχα θέσει για τον 
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εαυτό μου» ελέγχει το κατά πόσο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καθορίσει τους προσωπικούς 

του εκπαιδευτικούς στόχους. Το 80,6% δήλωσε ότι μπορούσε να καθορίσει τους στόχους που 

είχε θέσει για τον εαυτό του ένα 16,3% δεν είναι σίγουρο ενώ μόλις το 3,1% διαφωνεί. 

 

Παράγοντες αυτορρύθμισης; Καθορισμός στόχων 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 16 5,44 6,00 3 9 16,3 16,3 

Συμφωνώ 63 4,63 5,00 0 9 64,3 80,6 

Δεν είμαι σίγουρος 16 3,63 3,00 0 9 16,3 96,9 

Διαφωνώ 3 3,33 3,00 1 6 3,1 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 40: Πίνακας συχνοτήτων για την ικανότητα καθορισμού στόχων σε συνδυασμό με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα 

Η ερώτηση 25 «Το κλίμα της τάξης δεν μου επέτρεψε τις περισσότερες φορές να δώσω 

προσοχή σε αυτό που έκανα.» ανιχνεύουν παράγοντες αυτορρύθμισης αυτόν του καθορισμού 

στόχων και του αυτοελέγχου αντίστοιχα (Περάκη, 2017). Όσον αφορά τον αυτοέλεγχο το 

80,6% δήλωσε ότι το κλίμα της αίθουσας δεν ήταν ικανό να τους αποσπάσει την προσοχή 

από αυτό που είχαν σκοπό να κάνουν. Του 13,3% δήλωσε ότι το κλίμα της αίθουσας 

κατάφερε να της αποσπάσει την προσοχή ενώ το 6.1% δεν είναι σίγουρο. 

Παράγοντες αυτορρύθμισης: αυτοελέγχος 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 2 3,50 3,50 1 6 2,0 2,0 

Συμφωνώ 11 3,55 4,00 0 6 11,2 13,3 

Δεν είμαι σίγουρος 6 3,00 3,00 2 5 6,1 19,4 

Διαφωνώ 37 4,57 5,00 0 9 37,8 57,1 

Διαφωνώ απόλυτα 42 5,10 5,00 1 9 42,9 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 41: Πίνακας συχνοτήτων για την ικανότητα αυτοελέγχου σε συνδυασμό με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Παρατηρώντας τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται ότι τα σύνολα των εκπαιδευόμενων 

που μπορούν να θέτουν στόχους και να τους υλοποιούν χωρίς το περιβάλλον να μπορεί να 

τους αποσπά την προσοχή εμφανίζουν υψηλότερες διάμεσες τιμές σωστών απαντήσεων από 
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εκείνες του συνόλου που δεν εμφανίζουν αυτές την δεξιότητα. Επίσης, αυτό το αποτέλεσμα 

αναμενόταν μια και η εκπαιδευτική διαδικασία της παρούσης έρευνας βασίζεται στην 

αυτορρύθμιση του ιδίου του εκπαιδευόμενου. 

Μελετώντας το σύνολο των 98 συμμετεχόντων διαπιστώνεται ότι τα άτομα που δηλώνουν 

ελλειμματική ικανότητα ανοιχτή επικοινωνία και συναισθηματική έκφραση είναι τα ίδια με 

αυτά που δηλώνουν ελλειμματική ικανότητα την αυτορρύθμιση. Υποθέσεις για την εξήγηση 

του φαινομένου μπορεί να είναι ότι στους εκπαιδευόμενους αυτούς δεν αρμόζουν οι ομαδικές 

βιωματικές τεχνικές λόγω του μαθησιακού τύπου τους, ίσως προτιμούν να μαθαίνουν χωρίς 

την συνεργασία με άλλους. Επίσης, μπορεί να προτιμούν δασκαλοκεντρικές τεχνικές. Ένας 

λόγος για την αδυναμία ερμηνείας του αποτελέσματος είναι ότι το σύνολο αυτών των ατόμων 

δεν απάντησε σε καμία από τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις οι οποίες ήταν προαιρετικές.  

5.7 Ανάλυσή συχνοτήτων επίπεδων αξιολόγησης των Kirkpatrick και τριγωνοποιήση με 

τις αντίστοιχες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

Οι τρείς ερωτήσεις 26-28 λαμβάνουν δεδομένα για το πρώτο, το τρίτο και τέταρτο επίπεδο 

στην αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Μοντέλο Αξιολόγησης του Kirkpatrick 

δηλαδή, αυτά της ανταπόκρισης, της συμπεριφοράς και των αποτελεσμάτων. Το δεύτερο 

επίπεδο αξιολόγησης του μοντέλου των Kirkpatrick που αφορά την μάθηση, ελέγχεται 

εκτενώς στην ενότητα 5.2.2. Τα αποτελέσματα για τα τρία επίπεδα δίνονται πιο αναλυτικά 

παρακάτω.   

5.7.1 Ανταπόκριση 

Η ερώτηση 28 «Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους μάθημα είναι πολύ χρήσιμη για τη δουλειά 

μου.» ελέγχει την ανταπόκριση στο πρώτο επίπεδο των Kirkpatrick (Grohmann, & Kauffeld, 

2013). Το 98% απάντησε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα. Η ερώτηση αυτή δείχνει πώς οι 

εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα αλλά και κατά πόσο αυτοί είναι 
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διατεθειμένοι να μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκτούν στο πρόγραμμα στον επαγγελματικό 

τους χώρο. Η θετική αντίδραση των συμμετεχόντων αποτελεί ένα δείκτη για την παρακίνηση 

των εκπαιδευομένων μια και αναμένετε ότι αν ο συμμετέχοντας εμφανίζει θετική αντίδραση 

θα αυτό-παρακινηθεί να μάθει, χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο. 

Πρώτο επίπεδο: Ανταπόκριση 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 53 5,09 5,00 1 9 54,1 54,1 

Συμφωνώ 43 3,95 4,00 0 9 43,9 98,0 

Δεν είμαι σίγουρος 1 6,00 6,00 6 6 1,0 99,0 

Διαφωνώ 1 1,00 1,00 1 1 1,0 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 42: Πίνακας συχνοτήτων για την ανταπόκριση των εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα σε 

συνδυασμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με τις ερωτήσεις που αφορούν την 

αυτομόρφωση αλλά τις απαντήσεις των ίδιων των εκπαιδευομένων στην ερώτηση που αφορά 

την το πρώτο επίπεδο του μοντέλου αξιολόγησης. «Αναφέρετε αν πιστεύετε ότι το μάθημα 

άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόσασταν πριν ή αν διαμόρφωσε τον τρόπο που 

δουλεύετε πλέον; Αν ναι, πώς;» Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 51 από τους 98 

συμμετέχοντες. Δεκατρείς από τους συμμετέχοντες δήλωσαν καταφατικά όχι, ενώ δύο 

απάντησαν δεν ξέρουν, δεν νομίζουν. Τρείς εντόπισαν την αδυναμία τους να απαντήσουν 

λόγω της λίγης επαγγελματικής τους εμπειρίας. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις τους. 

 Ε39 «Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη γιατί δεν έχω δουλέψει αρκετά πάνω στο 

επάγγελμα και δεν ξέρω πως θα ήταν χωρίς το μάθημα αυτό» 

 Ε73 «Δεν εργάστηκα για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορώ να πω πως μου 

άλλαξε τον τρόπο εργασίας, αλλά αν πιάσω ένα καινούριο μυρωδικό θα το επεξεργαστώ λίγο 

παραπάνω» 

 Ε79 «Δεν το γνωρίζω γιατί δεν δούλευα πριν το μάθημα αλλά σίγουρα είχε θετικές 

επιρροές στην συνεχεία» 
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Οι απαντήσεις των υπόλοιπων τριάντα συμμετεχόντων δείχνει τρεις διαφορετικές τάσεις. 

Μια ομάδα παρουσιάζει την πεποίθηση τους ότι αυτό που διαμόρφωσε ή άλλαξε τον τρόπο 

που εργάζονται ήταν η γνώση περισσότερων υλικών αρά αυτό διευρύνει τις επιλογές τους και 

την αξιοποίηση τους στο χώρο εργασίας. Η δεύτερη ομάδα πιστεύει ότι οι γνώσεις που 

απέκτησαν επηρέασαν τον τρόπο που διαχειρίζονται τα υλικά, τον τρόπο που μαγειρεύουν 

και ότι και στις δυο περιπτώσεις η προσέγγιση γίνεται με όλες τους τις αισθήσεις. Η τρίτη 

ομάδα αποτελεί υποομάδα της πρώτης. Τα άτομα αυτής της ομάδας έκτος από ένα άτομο που 

το αναφέρει άμεσα (Ε21 «Μου πρόσφερε αυτοπεποίθηση») πιστεύει ότι οι γνώσεις άλλαξαν 

τον τρόπο που δουλεύουν μέσω της αυτοπεποίθησης που τους δημιούργησε η ίδια η γνώση.  

Μελετώντας πιο αναλυτικά τα συνολικά τριάντα δυο άτομα που ανέφεραν ότι το μάθημα 

άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόταν πριν ή διαμόρφωσε τον τρόπο που δουλεύουν 

πλέον, παρατηρείτε ότι είκοσι τρεις από αυτούς εμφανίζουν τρεις θετικές απαντήσεις που 

αφορούν την αυτομόρφωση (ερωτήσεις 19-21). Οι είκοσι εννέα εξ αυτών χρησιμοποιούν 

μέχρι και σήμερα τις τεχνικές που έμαθαν στο μάθημα όταν προσεγγίζουν νέα γνώση.  

5.7.2 Συμπεριφορά 

Η ερώτηση 27 «Στην καθημερινή εργασία μου, χρησιμοποιώ συχνά τη γνώση που κέρδισα 

στην εκπαίδευση» αντικατοπτρίζει το τρίτο επίπεδο του μοντέλου των Kirkpatrick αυτό της 

συμπεριφοράς (Grohmann, & Kauffeld, 2013). Το 84,7% δήλωσε ότι συμφωνεί ή συμφωνεί 

απόλυτα με την δήλωση αυτή. Η θετική ανταπόκριση στην απάντηση καταδεικνύει ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευομένων είναι διατεθειμένοι να μεταφέρουν τις γνώσεις που 

αποκτούν από το πρόγραμμα στον επαγγελματικό τους χώρο.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο επίπεδο της συμπεριφοράς όμως για να μπορέσει να 

συντελεστεί η αλλαγή του ατόμου χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τέσσερις προϋποθέσεις: το 

άτομο να θέλει να αλλάξει, το άτομο πρέπει να ξέρει τι να κάνει και πώς να το κάνει, να 

υπάρχει ένα ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον, και το άτομο να ανταμείβεται για την αλλαγή. 
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Έτσι για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την αλλαγή στην συμπεριφορά πρέπει να 

συνυπολογιστεί το κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον και κατά πόσο ο εκπαιδευόμενος 

ανταμείφθηκε για τις γνώσεις που μετέφερε από το πρόγραμμα στην εργασία του 

(Kirkpatrick, & Kirkpatrick, 2006). 

Τρίτο επίπεδο: Συμπεριφορά 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 31 4,84 5,00 1 9 31,6 31,6 

Συμφωνώ 52 4,75 5,00 0 9 53,1 84,7 

Δεν είμαι σίγουρος 9 3,78 4,00 1 6 9,2 93,9 

Διαφωνώ 6 2,67 2,50 1 5 6,1 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 43: Πίνακας συχνοτήτων για την αλλαγή συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων στο χώρο 

εργασίας σε συνδυασμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

Η θετική ανταπόκριση στην απάντηση καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευομένων 

συνάντησε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με την θετική αντίδραση στην 

ερώτηση 21. «Σήμερα, όταν μαθαίνετε ένα καινούργιο υλικό χρησιμοποιείται τις τεχνικές που 

μάθατε στο μάθημα;» ποσοστό της τάξης του 80,6% δείχνει ότι το άτομο που έχει αποφασίσει 

να αλλάξει, ξέρει πως και τι να κάνει και αυτό αποτελεί εφόδιο που απέκτησε από την 

εκπαίδευση του.  

Ο έλεγχος στην συμπεριφορά του ατόμου μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με το αν το άτομο 

ανταμείβεται στην εργασία του για την αλλαγή. Το δείγμα αποτελείται από κυρίως 

νεοεισερχόμενους στην εργασία ανθρώπους. Η ανταμοιβή σε αυτό το επαγγελματικό στάδιο 

σίγουρα δεν μπορεί να είναι χρηματική, μία και σε αυτό το επαγγελματικό στάδιο το άτομο 

δεν διαπραγματεύεται την μισθολογική του αξία ή την προαγωγή του σε ανώτερη θέση. 

Συνήθως τα άτομα ανταμείβονται με την νομοθετημένη αμοιβή της πρακτικής άσκησης και 

κατέχουν την τελευταία θέση της ιεραρχίας στον τομέα τους.  

Η ανταμοιβή στο επίπεδο αυτό πηγάζει από την εκτίμηση των ανωτέρων και την 

αναγνώριση των ικανοτήτων του ατόμου. Η αναγνώριση της προσωπικής αξίας δίνει και το 
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έναυσμα, τη δύναμη και το κουράγιο στο άτομο να συνεχίσει να προσπαθεί. Η αναγνώριση 

αυτή φαίνεται από τις δηλώσεις των ίδιων των εκπαιδευομένων στην ερώτηση «Αναφέρετε 

αν διαπιστώσατε ότι οι γνώσεις που αποκτήσατε από το μάθημα βοήθησαν στο να σας 

εκτιμούν περισσότερο οι ανώτεροι την δουλειά σας; Αν ναι, πώς;» Στην ερώτηση αυτή 

απάντησαν 48 από τους 98 συμμετέχοντες. Ένδεκα από τους συμμετέχοντες δήλωσαν 

καταφατικά όχι, ενώ έξι απάντησαν δεν ξέρουν, δεν νομίζουν, λίγο, δεν το παρατήρησαν και 

τα λοιπά. Οι υπόλοιποι τριάντα δύο συμμετέχοντες απάντησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

ότι οι ανώτεροί τους εκτίμησαν τις γνώσεις τους. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις 

κάποιον από αυτών. 

 Ε1 «Στηρίζονται ότι οι γνώσεις μου είναι σωστές και πάντα ρωτάνε έμενα να 

επιβεβαιωθούν» 

  Ε22 «Ο σεφ μου χρησιμοποιούμε ένα υλικό το οποίο το είχε αγοράσει χύμα και το 

είχε αποθηκεύσει σε ένα βάζο απλό και μου ζήτησε βοήθεια για να το αναγνωρίσω γιατί το 

είχε ξεχάσει. Έτσι χρησιμοποίησα την τεχνική που εφαρμόζαμε στο μάθημα για να το 

αναγνωρίσω.» 

 Ε40 «Ναι, εννοείται πως βοηθήσανε και έτσι πολλοί συνάδελφοι μείνανε έκπληκτοι 

διότι γνώριζα πράγματα πάνω σε υλικά σπάνια που οι ίδιοι δεν τα ήξεραν» 

 Ε44 «Βοήθησε αρκετά, διότι δεν χρειαζόταν να μου εξηγήσουν διάφορα υλικά ή την 

προέλευση τους, οπότε αυτόματα διευκόλυνε τη ροή της εργασίας.»  

 Ε62 «Το γεγονός ότι κάποιος σε μια τόσο μικρή ηλικία και με τόση λίγη πείρα μπορεί 

να ξεχωρίζει διάφορα βότανα και μπαχαρικά με «κλειστά μάτια» κερδίζει τον σεβασμό και 

την εκτίμηση από τους συναδέλφους ακόμα και αν δεν το εκφράζουν με λόγια.»  

 Ε68 «Σαφώς και ναι από τη στιγμή που γνώριζα τα υλικά μου δε χρειαζόταν να μου 

εξηγήσει οπότε είχαμε καλύτερη ροή»  
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 Ε79 «Το γεγονός ότι το αφεντικό μου με ρώτησε την γνώμη μου για την σάλτσα 

πίτσας που φτιάξαμε και οι αλλαγές που έκανα από τα μπαχαρικά και το εκτίμησε νομίζω τα 

λέει όλα» 

Ακόμη και στις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου το άτομο δεν βρίσκεται στην αρχή της 

επαγγελματικής του καριέρας αλλά στο απόγειο αυτής όντας ιδιοκτήτης εστιατορίου η 

αναγνώριση και η ανταμοιβή έρχεται από τους ίδιους τους πελάτες όπως αναφέρεται. Ε27 

«Δεν υπάρχει ανώτερος στη δουλειά μου γιατί είμαι και ιδιοκτήτρια του εστιατορίου μου η 

επιβράβευση ήρθε από τους ίδιους τους πελάτες.» 

Μελετώντας πιο αναλυτικά τα συνολικά 17 άτομα που ανέφεραν ότι οι ανώτεροί τους δεν 

εκτίμησαν τις γνώσεις τους, παρατηρούμε ότι ο ένας εξ αυτών δεν δούλεψε καθόλου, άρα δεν 

συνάντησε ανωτέρους. Οι εννέα εξ αυτών δεν χρησιμοποιούν στο παρόν τις τεχνικές που 

έμαθαν στο μάθημα, εξ αυτών που απάντησαν καταφατικά «όχι» τρεις δεν απάντησαν θετικά 

σε καμία από τις ερωτήσεις που αφορούν την αυτομόρφωση ενώ δύο από αυτούς σαν θετικά 

για την αυτομόρφωση μόνο στην πρώτη ερώτηση και στις δύο επόμενες αρνητικά. 

5.7.3 Αποτελέσματα 

Η ερώτηση 26 «Συνολικά, μου φαίνεται ότι η εφαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος 

διευκόλυνε τη ροή εργασίας στην κουζίνα» ελέγχει το τέταρτο επίπεδο του μοντέλου των 

Kirkpatrick αυτό των αποτελεσμάτων (Grohmann, & Kauffeld, 2013). Το 82,7% συμφώνησε 

ή συμφώνησε απόλυτα με αυτήν την δήλωση. 

Τέταρτο επίπεδο αποτελέσματα 

 

Συχνότητα 

Μέσος όρος 

σωστών 

απαντήσεων 

Διάμεσος 

σωστών 

απαντήσεων 

Ελάχιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Μέγιστες 

σωστές 

απαντήσεις 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 26 5,62 6,00 2 8 26,5 26,5 

Συμφωνώ 55 4,33 4,00 0 9 56,1 82,7 

Δεν είμαι σίγουρος 11 3,64 4,00 1 6 11,2 93,9 

Διαφωνώ 6 3,83 4,00 0 6 6,1 100,0 

Total 98 4,56 5,00 0 9 100,0  

Πίνακας 44: Πίνακας συχνοτήτων για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευομένων στο χώρο 

εργασίας σε συνδυασμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα 
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Το τελευταίο επίπεδο είναι τα αποτελέσματα, όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελούν το συνολικό 

όφελος που είχε μία επιχείρηση με οικονομικούς όρους επειδή οι εργαζόμενοι της 

παρακολούθησαν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Kirkpatrick, & Kirkpatrick, 

2006). Τα αποτελέσματα σε τέτοιο επίπεδο δεν είναι εύκολο να μετρηθούν. Κάποια 

συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν συνδυάζοντας τα ποσοστά στην ερώτηση 26 με αυτά 

που ανέφεραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην ανοιχτού τύπου ερώτηση «Αναφέρετε αν το 

μάθημα επηρέασε με κάποιο τρόπο την εργασία σας; (π.χ. αποδοτικότητα / πωλήσεις / μενού 

κτλ). Αν ναι, πώς;».  

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν 53 από τους 98 συμμετέχοντες. Δέκα τρεις από τους 

συμμετέχοντες δήλωσαν όχι. Οι δέκα συμμετέχοντες απάντησαν στην έμμεσα ή έμμεσα στην 

αποδοτικότητα. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις κάποιον από αυτών. Με εξαίρεση μία 

απάντηση του Ε27 «Την αλλαγή στην μαγειρική μου την κατάλαβαν και οι πελάτες μου 

δέχτηκα πολύ καλά σχόλια και αύξηση της πελατείας μου.» οι υπόλοιπες απαντήσεις 

προσδίδουν την αλλαγή στην βελτίωση της γεύσης των πιάτων, καλύτερων συνταγών κ.α τα 

οποία όμως δεν προϋποθέτει και αλλαγή στα οικονομική της επιχείρησης που εργάζονται.   

6. Συζήτηση 

6.1 Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι βασισμένο 

στη βιωματική, συνεργατική, αυτορυθμιζόμενη μάθηση και στη θεωρία της 

αυτοπραγμάτωσης. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι να 

παρακινηθούν εσωτερικά για να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις άμεσα 

εφαρμόσιμες στο περιβάλλον εργασίας. 

Για να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό το εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορεί να παρακινήσει 

εσωτερικά τον εκπαιδευόμενο χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο IMI το οποίο μετρά την 
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εσωτερική παρακίνηση με επτά παραμέτρους. Το ερωτηματολόγιο ήταν μεταφρασμένο και 

ελεγμένο από προηγούμενες έρευνες (Γκαντίδης, 2016) και διατηρήθηκε η μορφή του 

ερωτηματολογίου με έξι παραμέτρους 1. Ενδιαφέρον Απόλαυση 2. Αυτοαναφερόμενη 

Ικανότητα Δεξιότητα 3. Απόδοση σημασίας Προσπάθεια 4. Πίεση 5. Ελευθερία Επιλογής 6. 

Αξία Χρησιμότητα αποκλείοντας αυτόν της αίσθησης του ανήκειν για λόγους ευκολίας. Το 

ερωτηματολόγιο βρέθηκε να έχει καλή συνάφεια Cronbach’ Alpha για την 2
η
 και την 5

η
 

παράμετρο και πολύ καλή συνάφεια Cronbach’ Alpha για την 1
η
 και την 6

η
 παράμετρο. Ενώ 

η 3
η
 και η 4

η
 παράμετρος εμφανίζουν έλλειψη αξιοπιστίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

παράμετρος απόδοση σημασίας – προσπάθεια εμφανίζει πρόβλημα με την αξιοπιστία και 

στην έρευνα του Γκαντίδη (Γκαντίδης, 2016). 

Πιθανός λόγος έμφασης του φαινομένου είναι ότι και οι δύο εργασίες η παρούσα και του 

Γκαντίδη μελετούν το εκπαιδευτικό παιχνίδι και το παιχνίδι αντίστοιχα. Στις δύο περιπτώσεις 

αυτές το παιχνίδι μειώνει κατά πολύ την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλουν οι 

εκπαιδευόμενοι. Οπότε ενώ δηλώνουν ότι ήταν σημαντική για αυτούς η μαθησιακή 

διαδικασία ταυτόχρονα αναφέρουν ότι δεν κατέβαλαν πολλή προσπάθεια σε αυτό που 

έκαναν. Οι δηλώσεις αυτές δεν εμφανίζουν συνάφεια μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι 

πρόβλημα στην αξιοπιστία γιατί η δημιουργία του εργαλείου βασίζεται στην πεποίθηση ότι 

όταν είναι κάτι σημαντικό για το άτομο αυτό προσπαθεί και αφιερώνει χρόνο για αυτό.     

Επίσης για να μπορέσουν να μετρηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο προσαρμοσμένο στο δείγμα το οποίο μέτρα τα μαθησιακά αποτελέσματα 

στα τέσσερα επίπεδα του μοντέλου αξιολόγησης των Kirkpatrick. Έτσι αξιολογεί την 

εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο ανταπόκρισης, μάθησης, συμπεριφοράς και 

αποτελέσματα. Η αξιολόγηση στο επίπεδο της μάθησης άρα και της διατήρησης της γνώσης 

γίνεται με ένα σύνολο τεχνικών ερωτήσεων που προκύπτουν από το μάθημα. Επιπρόσθετα, 

τίθενται ερωτήσεις που αφορούν κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτή της συναισθηματικής 
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έκφρασης και της ανοιχτής επικοινωνίας. Καθώς και ερωτήσεις που ανιχνεύουν παράγοντες 

αυτορρύθμισης όπως αυτούς του καθορισμού στόχου και του αυτοελέγχου. Τέλος, μετρά την 

διάθεση για αυτομόρφωση των εκπαιδευομένων μακροχρόνια. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 98 άτομα από το σύνολο των περίπου διακοσίων 

ογδόντα που παρακολούθησαν το μάθημα πρώτες ύλες στη γαστρονομία σε ιδιωτικό ΙΕΚ στη 

Θεσσαλονίκη με βασική εκπαιδευτική τεχνική αυτήν του εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Η 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται 18 μήνες μετά την εφαρμογή της με σκοπό 

να διαπιστωθεί αν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις διατηρούνται μακροχρόνια. Πιο 

συγκεκριμένα ζητήθηκε από τους σπουδαστές στο τέλος του 4
ου

 εξάμηνου των σπουδών τους 

να συμπληρώσουν τα δύο ερωτηματολόγια για το μάθημα που διδάχτηκαν στο πρώτο 

εξάμηνο. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ελέγχοντας την πρώτη υπόθεση της έρευνας «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει θετική 

επίδραση στην εσωτερική παρακίνηση των ενήλικων για το αντικείμενο μάθησης.», 

χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα του IMI ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τον αριθμό 

σωστών απαντήσεων από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος. Καθώς επίσης και 

από τις ανοιχτές τύπου ερωτήσεις που απαντώνται κατ’ επιλογή από τους συμμετέχοντες. Τα 

αποτελέσματα για τις τέσσερις μεταβλητές που εμφανίζουν αξιοπιστία είναι ότι όλες 

εμφανίζουν έναν μέσο όρο μεγαλύτερο του 5,5, ενώ η κάθε μεταβλητή μπορεί να πάρει 

μέγιστη τιμή το 7. Οι συμμετέχοντες με τις ελεύθερες απαντήσεις τους παρουσιάζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία άρα και το εκπαιδευτικό παιχνίδι ως μία ευχάριστη δραστηριότητα 

κατά την οποία μαθαίνεις με ευχάριστο τρόπο και αποκτάς γνώσεις χρήσιμες στο περιβάλλον 

εργασίας. 

Ο παράγοντας ενδιαφέρον απόλαυση είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την 

εσωτερική παρακίνηση. Οι απαντήσεις της πλειοψηφίας των εκπαιδευομένων αναφέρει ότι η 

διαδικασία ήταν ευχάριστη και χρήσιμη για το παρόν και το μέλλον τους. Χαρακτηριστικές 
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είναι οι απαντήσεις των εκπαιδευόμενων για το κατά πόσο συνδέθηκε η μάθηση ως μια 

ευχάριστη διαδικασία όπως για παράδειγμα «το πώς γινόταν το μάθημα είχε την πλάκα του 

και μάθαινες εύκολα και απλά» και «το ότι ήταν σαν να κάνουμε διάλειμμα». 

Επιπρόσθετα εφόσον η εσωτερική παρακίνηση αποτελεί κύριο παράγοντα κινητοποίησης 

προς τη μάθηση η συσχέτιση με τον αριθμό σωστών απαντήσεων μέσω του συντελεστή r του 

Pearson δείχνουν μία θετική χαμηλή συσχέτιση των μεταβλητών ενδιαφέρον απόλαυση, 

αυτό-αναφερόμενη ικανότητα/δεξιότητα και ελευθερία επιλογής σε στάθμη σημαντικότητας 

1%. Συμπερασματικά, αναμένεται για το σύνολο του πληθυσμού ότι εκείνοι οι συμμετέχοντες 

που εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές στις τρεις μεταβλητές αναμένεται να δώσουν και 

μεγαλύτερο αριθμό σωστών απαντήσεων. Οι υπολογισμοί επιτρέπουν το συμπέρασμα για το 

συγκεκριμένο πληθυσμό ότι η υπόθεση Υπόθεση 1 «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι έχει θετική 

επίδραση στην εσωτερική παρακίνηση των ενήλικων για το αντικείμενο μάθησης.» 

επιβεβαιώνεται.  

Συμπερασματικά, η θεώρηση των Ryan και Deci ότι η εσωτερική παρακίνηση έχει 

αποδειχθεί ότι αποτελεί μια φυσική πηγή δραστηριοποίησης προς τη μάθηση η οποία 

δημιουργεί υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα και αυξάνει τη δημιουργικότητα 

(Ryan & Deci, 2000) αποδεικνύεται και στην παρούσα έρευνα. Ως ακολούθως, 

επιβεβαιώθηκε και η δεύτερη υπόθεση της παρούσης εργασίας «Η εμπειρία μέσω του 

παιχνιδιού συνδέεται θετικά με την ανάκληση και διατήρηση γνώσεων μακροπρόθεσμα.» 

Για να μελετηθεί η δεύτερη υπόθεση της παρούσης εργασίας εξήχθησαν τόσο περιγραφικά 

όσο και επαγωγικά στατιστικά. Πιο συγκεκριμένα για τα μαθησιακά αποτελέσματα 

υπολογίστηκαν περιγραφικά στατιστικά μέσος όρος, μέσες τιμές, τυπική απόκλιση και τα 

λοιπά. Καθώς επίσης έγινε ανάλυση συχνοτήτων, πίνακες συνάφειας, έλεγχοι ανεξαρτησίας 

χ
2
, συντελεστές συσχέτισης r Person και Spearman’s, έλεγχοι ομοιογένειας Mann-Whitney U, 

ανάλυση διακύμανσης Οne Way Αnova και έλεγχος Kruskal Wallis. 
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Σε πέντε από τις δέκα ερωτήσεις το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ξεπερνά 50% 

δηλαδή ένας στους δύο εκπαιδευόμενους απάντησε σωστά στην ερώτηση. Στις τρεις από τις 

δέκα ερωτήσεις το ποσοστό των σωστών απαντήσεων ξεπερνά το 30% δηλαδή ένας στους 

τρεις εκπαιδευόμενους απάντησε σωστά την ερώτηση. 

Ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι στις 8 από τις 10 ερωτήσεις το γεγονός ότι ο 

εκπαιδευόμενος απάντησε σωστά στην ερώτηση είναι ανεξάρτητο με την χρήση του υλικού 

σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο στο μεσοδιάστημα των 18 μηνών από την 

εκπαιδευτική διαδικασία έως σήμερα. Έτσι η γνώση της σωστής απάντησης οφείλεται στην 

μαθησιακή διαδικασία και όχι στην μεταγενέστερη εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις 

πρώτες ύλες της γαστρονομίας.   

Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r του Pearson καταδεικνύει ότι η προϋπηρεσία στο 

επάγγελμα του μάγειρα πριν από τη μαθησιακή διαδικασία εμφανίζει μηδενική συσχέτιση με 

τον αριθμό των σωστών απαντήσεων άρα και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε στάθμη 

σημαντικότητας 5%. Επιπρόσθετα η προϋπηρεσία στο επάγγελμα του μάγειρα κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης εμφάνιση μία θετική χαμηλή συσχέτιση με τον αριθμό των σωστών 

απαντήσεων σε στάθμη σημαντικότητας 1%. Η ερμηνεία αυτού είναι ότι η συναφή 

επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο εκπαίδευσης όχι πριν αλλά κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης επιδρά στην εμφάνιση μεγαλύτερων αριθμών σωστών απαντήσεων. 

Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman’s rho δείχνει ότι η εφαρμογή των τεχνικών που 

διδάχτηκαν μέσω του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στην προσέγγιση της νέας γνώσης στον 

ελεύθερο χρόνο του εκπαιδευόμενου κατά την διάρκεια του εξαμήνου που λάμβανε χώρα η 

εκπαίδευση έχει μηδενική συσχέτιση με τον αριθμό σωστών απαντήσεων που δίνει ο 

εκπαιδευόμενος σήμερα, σε στάθμη σημαντικότητας 5%. Ίδια αποτελέσματα εμφανίζει και η 

μεταβλητή αυτομόρφωση σήμερα δηλαδή την χρήση των τεχνικών αυτών σήμερα, με την 

ίδια στάθμη σημαντικότητας 5%. Ο συντελεστής Spearman’s rho επίσης δείχνει μία μηδενική 
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συσχέτιση του αριθμού τον απαντήσεων με την πρότερη ακαδημαϊκή μόρφωση των 

εκπαιδευομένων. 

Ο έλεγχος Mann-Whitney U εμφανίζει μία στατιστικώς σημαντική διαφορά στην 

ομοιογένεια του αριθμού σωστών απαντήσεων στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Έτσι δείχνει 

ότι οι συμμετέχοντες με πρότερη ακαδημαϊκή καριέρα αναμένεται να εμφανίσουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε μία στάθμη σημαντικότητας 5%. 

Η ανάλυση διακύμανσης για μία μεταβλητή ANOVA για τις κατηγορίες των ηλικιακών 

ομάδων δείχνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα μαθησιακά αποτελέσματα 

ανάμεσα στην ηλικιακή ομάδα 19-22 ετών και των άλλων δύο κατηγοριών τους 23 – 31 ετών 

καθώς και τους 32 και άνω σε επίπεδα σημαντικότητας 5%. Έτσι αναμένεται οι 

εκπαιδευόμενοι που έχουν ηλικία ανώτερη των είκοσι τριών ετών να εμφανίζουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ο έλεγχος Kruskal Wallis δείχνει ότι δεν υπάρχει ανομοιογένεια μεταξύ των τριών κύκλων 

πρωινός, μεσημεριανός και βραδινός. Αρά τα μαθησιακά αποτελέσματα δηλαδή ο αριθμός 

σωστών απαντήσεων εμφανίζει ομοιογένεια για τα τμήματα των τριών κύκλων που δεν είναι 

ισάριθμα δηλαδή τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από τον αριθμό των 

εκπαιδευομένων ανά τμήμα στην παρούσα έρευνα. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν μια αντίφαση από την μια ο συντελεστής 

Spearman’s rho δείχνει μία μηδενική συσχέτιση του αριθμού τον απαντήσεων με την πρότερη 

ακαδημαϊκή μόρφωση των εκπαιδευομένων από την άλλη ο έλεγχος Mann-Whitney U 

εμφανίζει μία στατιστικώς σημαντική διαφορά στην ομοιογένεια του αριθμού σωστών 

απαντήσεων στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Έτσι δείχνει ότι οι συμμετέχοντες με πρότερη 

ακαδημαϊκή καριέρα αναμένεται να εμφανίσουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε μία 

στάθμη σημαντικότητας 5%.  



 
96 

 

Για να μπορέσει να ερμηνευτεί η διαφορά αντλείται πληροφορίες από τις δηλώσεις των 

εκπαιδευομένων στις ερωτήσεις 29-35. Ενδεχομένως, ο έλεγχος Mann-Whitney U που δείχνει 

ότι οι συμμετέχοντες με πρότερη ακαδημαϊκή καριέρα αναμένεται να εμφανίσουν καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε μία στάθμη σημαντικότητας 5% η διαφορά αυτή να μην 

οφείλεται στο ακαδημαϊκό τους επίπεδο αλλά στην μεγαλύτερη ηλικία. Για να μπορέσει 

κάποιος να έχει ακαδημαϊκή μόρφωση πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον τα 23 έτη. Η ηλικία 

φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας για τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως φαίνεται 

και από την ανάλυση ANOVA και το ο συντελεστής Spearman’s rho που δείχνει μία 

μηδενική συσχέτιση του αριθμού των απαντήσεων με την πρότερη ακαδημαϊκή μόρφωση.  

Αποκωδικοποιώντας τις ελεύθερες απαντήσεις των εκπαιδευόμενων μπορεί να διατυπωθεί 

ότι στη γενικότερη εικόνα το 50% των εκπαιδευομένων διατήρησε τη γνώση με την έννοια 

της πληροφορίας και μακροπρόθεσμα. Αποκτώντας έτσι το σύνολο των επιδιωκόμενων 

στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Υπάρχει όμως και μία μερίδα 

εκπαιδευομένων που δεν κατάφερε να περάσει αυτό το όριο με την τυπική έννοια της ορθής 

απάντησης και ενός προβιβασμού βαθμού αλλά η μαθησιακή διαδικασία επηρέασε στην 

απόκτηση γνώσεων πέρα από την στενή έννοια της πληροφορίας. Η ομάδα αυτή βίωσε την 

αλλαγή περισσότερο σε επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων άμεσα εφαρμόσιμων στο χώρο 

εργασίας.  

Κατά συνέπεια οι υπολογισμοί μας επιτρέπουν να πούμε για το συγκεκριμένο πληθυσμό ότι 

η υπόθεση 2 «Η εμπειρία μέσω του παιχνιδιού συνδέεται θετικά με την ανάκληση και 

διατήρηση γνώσεων μακροπρόθεσμα» επιβεβαιώνεται επίσης. 

 

6.2 Περιορισμοί 

Τα αποτελέσματά της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλους τους σπουδαστές της 

αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαγείρων. Περιορίζονται μόνο στην περίπτωση της 
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δεδομένης χρονικής στιγμής με δεδομένη την εκπαιδεύτριά και τους εκπαιδευόμενους. 

Ακόμη και αν επαναληφθεί από την ίδια εκπαιδεύτριά δεν μπορούμε να αναμένουμε τα ίδια 

αποτελέσματα, καθώς αυτά εξαρτώνται από την ολομέλεια των εκπαιδευόμενών και την 

αλλαγή της εκπαιδεύτριας στο βάθος του χρόνου. 

Η παρούσα έρευνα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς και σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

μπορεί να γενικευτεί στον ευρύτερο πληθυσμό των διακοσίων ογδόντα συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα. Όπου υπάρχει έλεγχος ή ανάλυση στατιστικά σημαντική για στάθμη 

εμπιστοσύνης 1% και 5% αυτό αναφέρεται και κατ’ επέκταση μπορεί να γενικευτεί στον 

αρχικό πληθυσμό. Όπου αυτό δεν αναφέρεται τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν. 

Ο βασικότερος περιορισμός είναι η έλλειψη αξιοπιστίας για δύο βασικές μεταβλητές της 

εσωτερικής παρακίνησης. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων και ιδιαίτερα της πίεσης που 

επιδρά αρνητικά στην εσωτερική παρακίνηση είναι αναντικατάστατη. Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί ότι για λόγους ευκολίας δεν συμπεριλήφθηκε ο παράγοντας αίσθηση του ανήκειν 

που επηρεάζει την εσωτερική παρακίνηση. Αυτό αποτελεί περιορισμό γιατί η μορφή του 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού παιχνιδιού εμφανίζει έντονο το κοινωνικό στοιχείο. Από τα 

αποτελέσματα των κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται ότι ήταν ένας παράγοντας άξιος να 

μετρηθεί.  

Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που δεν υπολογίζεται είναι ότι οσφρητική μνήμη είναι 

ένας ισχυρός αυτοβιογραφικός παράγοντας. Εφόσον η διαδικασία εμπεριέχει την όσφρηση η 

οποία δημιουργεί ισχυρές μνήμες και ενδεχομένως τα μαθησιακά αποτελέσματα να μην 

προκύπτουν από την εσωτερική παρακίνηση μέσω του παιχνιδιού αλλά από τη 

νευροφυσιολογία του εγκεφάλου. 

Τέλος βασικός περιοριστικός παράγοντας είναι ότι και η διαδικασία αλλά και η αξιολόγηση 

αυτής έγινε από το ίδιο άτομο όπως και η δημιουργία του ερωτηματολογίου εμπεριέχει 

υποκειμενικούς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν. 



 
98 

 

6.3 Προτάσεις έρευνας 

Η παρούσα έρευνα δίνει τις βάσεις για μελλοντικές έρευνες μέσω της επανάληψης της 

μαθησιακής διαδικασίας με το ίδιο εκπαιδευτικό παιχνίδι. Απαραίτητες είναι οι επεμβάσεις 

στο ερωτηματολόγιο IMI το οποίο για δύο συνεχόμενες εμφανίζει χαμηλή αξιοπιστία στον 

παράγοντα προσπάθεια σημασία. Επίσης εφόσον φαίνεται ότι επηρεάζει αλλά δεν μπορούσε 

να ελέγχει ούτε με παραμετρικούς ή μη παραμετρικούς ελέγχους παρά μόνο περιγραφικά η 

αυτό-αναφερόμενη ικανότητα τα μαθησιακά αποτελέσματα αξίζει να μετράτε με 

ερωτηματολόγια αυτορυθμιζόμενης μάθησης όσο και με ερωτηματολόγια εσωτερικής 

παρακίνησης πριν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια και μακροπρόθεσμα.  

Μία ακόμα πρόταση θα ήταν σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε κάθε στάδιο ο εκπαιδευτής 

να κάνει εκπαιδευτική παρέμβαση έτσι ώστε να βελτιώνονται οι κοινωνικοί παράγοντες αλλά 

και οι παράγοντες αυτορρύθμισης για να μελετηθεί πόσο επιδρούν στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Τέλος, μία πολύ ενδιαφέρουσα αλλά δύσκολα προσεγγίσιμη προοπτική θα 

ήταν αυτή που θα μπορούσε να εμπλέξει και τη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου, την 

οσφρητική μνήμη αλλά και τη συλλογική μνήμη που δημιουργείται μέσα στην αίθουσα.  
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Παράρτημα Α, Πρωτότυπη μορφή άσκησης  «Η εφημερίδα» του κ. 

Μάνου Παυλάκη 

ΑΣΚΗΣΗ 1: «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» 

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας που θα κρατάει χρόνο, ακολουθήστε τις παρακάτω 

οδηγίες. Φροντίστε μονάχα να ακολουθήσετε τα στάδια πιστά! 

1. Σε μια κόλλα χαρτί σημειώστε όσες περισσότερες χρήσεις μπορείτε να σκεφτείτε για μια 

εφημερίδα (π.χ. καθάρισμα τζαμιών). Θα δουλέψετε ατομικά μόνο, χωρίς να ζητήσετε 

διευκρινιστικές ερωτήσεις ή να συνεργαστείτε. Χρόνος 2’.  

2. Μόλις περάσουν τα 2’, σημειώστε πόσες χρήσεις βρήκατε ατομικά (π.χ. πέντε). Αυτό είναι 

το ατομικό σας σκορ.  

3. Τώρα, σχηματίστε μικρές ομάδες 3 έως 5 ατόμων, προσέχοντας όλες οι ομάδες να έχουν, 

αν είναι δυνατόν, τον ίδιο αριθμό μελών. Οι ομάδες ας είναι όσο γίνεται πιο μακριά μεταξύ 

τους, ώστε να μην ‘κρυφακούν’!  

4. Σε κάθε ομάδα ανταλλάξτε απόψεις για τις χρήσεις που βρήκατε και σημειώστε ένα 

συνολικό αριθμό χρήσεων της εφημερίδας. Προσοχή: αν δύο ή παραπάνω μέλη της ομάδας 

έχουν βρει μια ίδια χρήση, την μετράμε μία φορά μόνο. Αυτό είναι το άθροισμα των 

ατομικών σκορ.  

5. Τώρα, έχετε 2’ ακόμη. Σε επίπεδο ομάδων συζητήστε χαμηλόφωνα, ώστε να μην σας 

κλέψουν ιδέες, και σημειώστε και άλλες χρήσεις της εφημερίδας. Εδώ μετράνε μόνο νέες 

χρήσεις, ιδέες δηλαδή που δεν είχαν καταγραφεί από κανένα μέλος της ομάδας.  

6. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος των 2’, μετρήστε τις νέες ιδέες που κατεγράφησαν. Αυτό 

είναι το αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας.  

7. Στη συνέχεια, προσθέστε για κάθε ομάδα το άθροισμα των ατομικών σκορ και το 

αποτέλεσμα της ομαδικής εργασίας και βρείτε το συνολικό τελικό σκορ για κάθε ομάδα. 
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Τέλος, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας, που θα τα γράψει στον πίνακα, συμπληρώστε ένα 

πίνακα ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΟΜΑΔΩΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΣΚΟΡ 

ΑΤΟΜΙΚΑ 

(στάδιο 2) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΣΚΟΡ 

(στάδιο 4) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΟΜΑΔΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(στάδιο 6) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ 

ΟΜΑΔΑ Α  

ΟΜΑΔΑ Β  

ΟΜΑΔΑ Γ  

ΟΜΑΔΑ Δ  

ΟΜΑΔΑ Ε  

 

 

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Όπως κι εσείς θα παρατηρήσατε, σε όλες τις ομάδες το αποτέλεσμα έχει αυτή τη μορφή: 

 

Ατομικό σκορ < άθροισμα ατομικών σκορ < συνολικό σκορ ομάδας 

 

Αυτό φαίνεται απλό. Το σύνολο των ιδεών από όλα τα μέλη της ομάδας λογικά θα 

υπερβαίνουν τα επιμέρους ατομικά σκορ. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι: «Συνολικά είχατε 4’ 

για να σκεφτείτε διαφορετικές ιδέες, 2’ ατομικά και 2’ συνεργατικά. Αν είχατε 4’ ατομικά ο 

καθένας, θα μπορούσατε να φτάσετε σαν επίδοση στον αριθμό του συνολικού σκορ της 

ομάδας σας;» 
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Παράρτημα Β, Αδεία χρήσης της ελληνικής μετάφρασης του 

ερωτηματολογίου εσωτερικής παρακίνησης ( Intrinsic Motivation 

Inventory ) από τον κ. Δημήτριο Γκαντίδη 
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Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Παρακίνησης (IMI) 

Γκαντίδης Δημήτριος (ελληνική μετάφραση), Μάιος- Ιούνιος 2015 

 Ψευδές Αρκετά 

αληθές 

Απόλυτα  

αληθές 

1. Η δραστηριότητα ήταν ευχάριστη 1            2               3                4             5            6             7 

2. Πιστεύω πως κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα με βοηθά να 

αναθεωρήσω απόψεις για μένα και τους άλλους 

1            2               3                4             5            6             7 

3. Ήμουν πολύ χαλαρός/ή κατά την ενασχόλησή μου με τη     

δραστηριότητα 

1            2               3                4             5              6             7 

4. Ήταν σημαντικό για μένα να τα πάω καλά σε αυτή τη δραστηριότητα 1            2               3                4             5              6             7 

5. Είμαι ικανοποιημένος/η με την απόδοσή μου σε αυτή τη 

δραστηριότητα 

1            2               3                4             5              6             7 

6. Έκανα αυτή τη δραστηριότητα γιατί το ήθελα 1            2               3                4             5              6             7 

7. Θα περιέγραφα τη δραστηριότητα σαν πολύ ενδιαφέρουσα 1            2               3                4             5              6             7 

8. Πιστεύω πως αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει κάποια αξία 

για μένα 

1            2               3                4             5              6             7 

9. Έκανα αυτή τη δραστηριότητα γιατί δεν είχα άλλη επιλογή 1            2               3                4             5              6             7 

10. Δεν ένιωσα καθόλου νευρικός/ή κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας 

1            2               3                4             5              6             7 

11. Πιστεύω πως είμαι πολύ καλός/ή σε αυτή τη δραστηριότητα 1            2               3                4             5              6             7 
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12. Δεν είχα ελευθερία επιλογής κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας 

1            2               3                4             5              6             7 

13. Δε διέθεσα και πολλή ενέργεια σε αυτήν 1            2               3                4             5              6             7 

14. Πιστεύω πως είχα ελευθερία επιλογής κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας 

1            2               3                4             5              6             7 

15. Απόλαυσα την ενασχόλησή μου με τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα 

1            2               3                4             5              6             7 

16. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να ασχοληθώ με αυτή τη 

δραστηριότητα, καθώς μπορεί να με κάνει να σκέφτομαι πιο 

πολύπλευρα 

1            2               3                4             5              6             7 

17. Είχα τις απαραίτητες δεξιότητες για αυτή τη δραστηριότητα 1            2               3                4             5              6             7 

18. Η δραστηριότητα δεν τράβηξε καθόλου την προσοχή μου 1            2               3                4             5              6             7 

19. Ένιωσα πως δεν ήταν δική μου επιλογή η ενασχόληση με αυτή τη 

δραστηριότητα 

1            2               3                4             5              6             7 

20. Κατέβαλα πολλή προσπάθεια σε αυτό που έκανα 1            2               3                4             5              6             7 

21. Ήταν μια δραστηριότητα, στην οποία δε θα μπορούσα να τα πάω 

πολύ καλά 

1            2               3                4             5              6             7 

22. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας σκεφτόμουν πόσο πολύ την 

ευχαριστιόμουν 

1            2               3                4             5              6             7 

23. Θα ήμουν πρόθυμος/η να την κάνω ξανά επειδή έχει μια κάποια 

αξία για μένα 

1            2               3                4             5              6             7 
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24. Ήμουν πολύ αγχωμένος/η κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 1            2               3                4             5              6             7 

25. Για ένα διάστημα μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, 

ένιωσα αρκετά ικανός/ή 

1            2               3                4             5              6             7 

26. Θεωρώ πως η ενασχόληση με αυτή τη δραστηριότητα είναι 

χρήσιμη για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων 

1            2               3                4             5              6             7 

27. Προσπάθησα πολύ σκληρά σε αυτή τη δραστηριότητα 1            2               3                4             5              6             7 

28. Ένιωσα πως ήμουν υποχρεωμένος/η να κάνω αυτή τη 

δραστηριότητα 

1            2               3                4             5              6             7 

29. Ένιωσα πιεσμένος/η κατά την ενασχόλησή μου με τη 

δραστηριότητα 

1            2               3                4             5              6             7 

30. Πιστεύω πως η δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι επωφελής 

για μένα 

1            2               3                4             5              6             7 

31. Μου φάνηκε πως η δραστηριότητα ήταν αρκετά διασκεδαστική 1            2               3                4             5              6             7 

32. Θεωρώ πως τα πήγα αρκετά καλά στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα 

1            2               3                4             5              6             7 

33. Έκανα αυτή τη δραστηριότητα γιατί έπρεπε 1            2               3                4             5              6             7 

34. Δε δυσκολεύτηκα να τα πάω καλά σε αυτή τη δραστηριότητα 1            2               3                4             5              6             7 

35. Ένιωσα μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 1            2               3                4             5              6             7 

36. Πιστεύω πως είναι μια σημαντική δραστηριότητα 1            2               3                4             5              6             7 

37. Μου φάνηκε πως ήταν μια βαρετή δραστηριότητα 1            2               3                4             5              6             7 
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Παράρτημα Γ, Τροποποιημένη μορφή του ερωτηματολογίου εσωτερικής παρακίνησης και ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας 

Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Παρακίνησης (IMI) 

Γκαντίδης Δημήτριος (ελληνική μετάφραση), Μάιος- Ιούνιος 2015 

Αναστασία Ντάντου (Προσαρμογή), Απρίλιος - Μάιος 2019 

Αγαπητοί σπουδαστές / αγαπητές σπουδάστριες,  

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας, έχω αναλάβει να μελετήσω ζητήματα που σχετίζονται με την εσωτερική 

παρακίνηση συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση, καθώς και τις πεποιθήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής 

συγκεκριμένης τεχνικής εκπαίδευσης, αυτής του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε ζητήματα διδασκαλίας Πρώτων Υλών στην μαγειρική. Το 

ερωτηματολόγιο αφορά μάθημα που διδαχτήκατε στον πρώτο εξάμηνο των σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή 

στην Ειδικότητα. 

 

Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της έρευνας και, με το πνεύμα αυτό, σας ζητώ να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο 

χρόνο σας για να το συμπληρώσετε.  

 

Αξίζει να τονίσω ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εξυπηρετεί αποκλειστικά ερευνητικούς στόχους. Οι απαντήσεις που θα 

δοθούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. Εκείνο που χρειάζεται 

να κάνετε είναι, αφού διαβάσετε την ερώτηση, να σημειώσετε με κύκλο αυτό που εκφράζει καλύτερα τη δική σας άποψη.  

 

Η έρευνα αυτή θα ήταν αδύνατη, χωρίς τη δική σας βοήθεια και για αυτό σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.  

 

       
 

 

Αναστασία Ντάντου, Χημικός 

Υποψήφια ΠΜΣ «Δια Βίου Μάθηση» 
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 Ψευδές Αρκετά 

αληθές 

Απόλυτα  

αληθές 

1. Το μάθημα ήταν ευχάριστο 1            2               3                4             5            6             7 

2. Πιστεύω πως κάνοντας αυτό το μάθημα με βοηθά να ανταπεξέλθω 

στις ανάγκες της εργασίας μου 

1            2               3                4             5            6             7 

3. Ήμουν πολύ χαλαρός/ή κατά την ενασχόλησή μου με το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

4. Ήταν σημαντικό για μένα να τα πάω καλά σε αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

5. Είμαι ικανοποιημένος/η με την απόδοσή μου σε αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

6. Έκανα αυτό το μάθημα γιατί το ήθελα 1            2               3                4             5              6             7 

7. Θα περιέγραφα το μάθημα σαν πολύ ενδιαφέρον 1            2               3                4             5              6             7 

8. Πιστεύω πως αυτό το μάθημα θα μπορούσε να έχει κάποια αξία για 

μένα 

1            2               3                4             5              6             7 

9. Έκανα αυτό το μάθημα γιατί δεν είχα άλλη επιλογή 1            2               3                4             5              6             7 

10. Δεν ένιωσα καθόλου νευρικός/ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος 1            2               3                4             5              6             7 

11. Πιστεύω πως είμαι πολύ καλός/ή σε αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

12. Δεν είχα ελευθερία επιλογής κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος 1            2               3                4             5              6             7 

13. Δε διέθεσα και πολλή ενέργεια σε αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

14. Πιστεύω πως είχα ελευθερία επιλογής κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος 

1            2               3                4             5              6             7 

15. Απόλαυσα την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

16. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να ασχοληθώ με αυτό το μάθημα, 1            2               3                4             5              6             7 
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καθώς μπορεί να με κάνει χρήσιμο στην εργασία μου 

17. Είχα τις απαραίτητες δεξιότητες για αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

18. Το μάθημα δεν τράβηξε καθόλου την προσοχή μου 1            2               3                4             5              6             7 

19. Ένιωσα πως δεν ήταν δική μου επιλογή η ενασχόληση με αυτό το 

μάθημα 

1            2               3                4             5              6             7 

20. Κατέβαλα πολλή προσπάθεια σε αυτό που έκανα 1            2               3                4             5              6             7 

21. Ήταν ένα μάθημα, στο οποίο δε θα μπορούσα να τα πάω πολύ καλά 1            2               3                4             5              6             7 

22. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος σκεφτόμουν πόσο πολύ την 

ευχαριστιόμουν 

1            2               3                4             5              6             7 

23. Θα ήμουν πρόθυμος/η να το κάνω ξανά επειδή έχει μια κάποια αξία 

για μένα 

1            2               3                4             5              6             7 

24. Ήμουν πολύ αγχωμένος/η κατά τη διάρκεια του μαθήματος 1            2               3                4             5              6             7 

25. Για ένα διάστημα μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ένιωσα 

αρκετά ικανός/ή 

1            2               3                4             5              6             7 

26. Θεωρώ πως η ενασχόληση με αυτό το μάθημα είναι χρήσιμη για την 

αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων 

1            2               3                4             5              6             7 

27. Προσπάθησα πολύ σκληρά σε αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

28. Ένιωσα πως ήμουν υποχρεωμένος/η να κάνω αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

29. Ένιωσα πιεσμένος/η κατά την ενασχόλησή μου με το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

30. Πιστεύω πως το μάθημα θα μπορούσε να είναι επωφελές για μένα 1            2               3                4             5              6             7 

31. Μου φάνηκε πως το μάθημα ήταν αρκετά διασκεδαστικό 1            2               3                4             5              6             7 
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32. Θεωρώ πως τα πήγα αρκετά καλά στο συγκεκριμένο αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

33. Έκανα αυτό το μάθημα γιατί έπρεπε 1            2               3                4             5              6             7 

34. Δε δυσκολεύτηκα να τα πάω καλά σε αυτό το μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

35. Ένιωσα μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια του μαθήματος 1            2               3                4             5              6             7 

36. Πιστεύω πως είναι ένα σημαντικό μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 

37. Μου φάνηκε πως ήταν ένα βαρετό μάθημα 1            2               3                4             5              6             7 
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος 

Αναστασία Ντάντου Απρίλιος - Μάιος 2019 

Αγαπητοί σπουδαστές / αγαπητές σπουδάστριες,  

 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας, έχω αναλάβει να μελετήσω ζητήματα που σχετίζονται με την εσωτερική 

παρακίνηση συμμετοχής ενηλίκων στην εκπαίδευση, καθώς και τις πεποιθήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής 

συγκεκριμένης τεχνικής εκπαίδευσης, αυτής του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε ζητήματα διδασκαλίας Πρώτων Υλών στην μαγειρική. Το 

ερωτηματολόγιο αφορά μάθημα που διδαχτήκατε στον πρώτο εξάμηνο των σπουδών στο πλαίσιο του μαθήματος Πρακτική Εφαρμογή 

στην Ειδικότητα. 

 

Η συμπλήρωσή του είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της έρευνας και, με το πνεύμα αυτό, σας ζητώ να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο 

χρόνο σας για να το συμπληρώσετε.  

 

Αξίζει να τονίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εξυπηρετεί αποκλειστικά ερευνητικούς στόχους. Οι απαντήσεις που θα 

δοθούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης. Στις ερωτήσεις που 

αφορούν γνώσεις μπαχαρικών σας παρακαλώ μην απαντήσετε στην τύχη, αν δεν γνωρίζετε κάτι επιλέξτε "Δεν θυμάμαι". Στις υπόλοιπες, 

εκείνο που χρειάζεται να κάνετε είναι, αφού διαβάσετε την ερώτηση, να σημειώσετε με κύκλο αυτό που εκφράζει καλύτερα τη δική σας 

άποψη.  Οι έξι τελευταίες απαντήσεις είναι προαιρετικές και μπορείτε να μην τις απαντήσετε εάν θέλετε. 

 

Η έρευνα αυτή θα ήταν αδύνατη, χωρίς τη δική σας βοήθεια και για αυτό σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.  

 

       

 

 

 

 Αναστασία Ντάντου, Χημικός 

Υποψήφια ΠΜΣ «Δια Βίου Μάθηση»  
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1. Τμήμα που παρακολουθήσατε το πρώτο εξάμηνο  

2. Ηλικία  

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο Γυμνάσιο 

ΓΕΛ 

ΕΠΑΛ 

ΙΕΚ 

ΤΕΙ 

ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλο 

4. Χρόνος ενασχόλησης με το επάγγελμα του μαγείρου πριν την φοίτηση στο ΙΕΚ (μήνες)  

5. Χρόνος ενασχόλησης με το επάγγελμα του μαγείρου κατά την φοίτηση στο ΙΕΚ (μήνες)  

6. Τί βαθμό αποκτήσατε στο μάθημα κατά την διάρκεια της προόδου;  

7. Τί βαθμό αποκτήσατε στο μάθημα κατά την διάρκεια των τελικών εξετάσεων;  

8. Τί έκαιγε η Κλεοπάτρα πριν συναντήσει τον Αντώνιο; Κανέλα Κεϋλάνης 

Κάρδαμο 

Πιπέρι Σετσουάν 

Μοσχοκάρυδο 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

9. Ποιο από τα παρακάτω έχει γεύση σαν μπαταρία "ηλεκτρική" Πιπέρι Σετσουάν 

Λευκό πιπέρι 

Μπαχάρι 

Μοσχοκάρυδο 

Δεν θυμάμαι 
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Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

10. Ποιο από τα παρακάτω έχει παραισθησιογόνους ιδιότητες; Καγιέν 

Μαύρο πιπέρι 

Μοσχοκάρυδο 

Πάπρικα Καπνιστή 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

11. Ποιο από τα παρακάτω ονομάζεται "σαφράν των φτωχών"; Γλυκάνισος 

Κάρυ 

Κουρκουμάς 

Τζίντζερ 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

12. Ποιου από τα παρακάτω η μυρωδιά θυμίζει υγρασία/μούχλα; Κασσία 

Μπαχάρι 

Πράσινο πιπέρι 

Λευκό πιπέρι 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

13. Ποιου από τα παρακάτω η μυρωδιά θυμίζει μαύρη σοκολάτα; Πάπρικα καπνιστή 

Μπουκόβο 

Πουλ Μπίμπερ 

Καγιέν 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

14. Ποιου από τα παρακάτω η μυρωδιά θυμίζει το Γκαράμ Μασάλα Γαρύφαλλο 
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Μοσχοκάρυδο 

Μπαχάρι 

Μαύρο πιπέρι 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

15. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είχε την οδηγία "προσοχή καίει" στο μάθημα Καγιέν 

Σιτσίμι Τογκαράσι 

Μαύρο Πιπέρι σπυρί 

Τζίντζερ 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

16. Ποιο από τα παρακάτω μεταφράζεται "τα καλύτερα του καταστήματος" Σιτσίμι Τογκαράσι 

Ρας ελ Χανούτ 

Ζαάταρ 

Ντουκά 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

17. Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να προκαλέσει αιμολυτικό σοκ; Κάρδαμο 

Κασσία 

Καγιέν 

Μαύρο πιπέρι 

Δεν θυμάμαι 

Το γνωρίζω αλλά όχι από το μάθημα 

18. Πόσο συστηματικά χρησιμοποιήσατε τα παρακάτω υλικά τους τελευταίους 18 μήνες;  

Κανέλα Κεϋλάνης Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Κασσία Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 
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Κρόκος Κοζάνης Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Πιπέρι ροζ σπυρί Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Πιπέρι λευκό σπυρί Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Πιπέρι πράσινο σπυρί Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Πιπέρι μαύρο σπυρί Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Πιπέρι Σετσουάν σπυρί Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Καγιέν Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Κάρδαμο Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Μπαχάρι σπυρί Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Μοσχοκάρυδο Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Πάπρικα καπνιστή Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Πουλ Μπίμπερ Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Γαρύφαλλο Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Ρας ελ Χανούτ Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Γκαράμ Μασάλα Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Κάρυ Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Five Spices Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

Σιτσίμι Τογκαράσι Πολύ συχνά Συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Καθόλου 

19. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου αφιερώσατε χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να 

μάθετε υλικά με τον τρόπο που τα διδασκόσασταν στο μάθημα; 

Ναι 

Όχι 

20. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου αφιερώσατε χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να 

μάθετε υλικά με τον τρόπο που τα διδασκόσασταν στο μάθημα; 

Ναι 

Όχι 

21. Σήμερα, όταν μαθαίνετε ένα καινούργιο υλικό χρησιμοποιείται τις τεχνικές που μάθατε στο 

μάθημα; 

Ναι 

Όχι 

22. Ένιωθα πιο δεμένος με τους συμμαθητές μου μετά από αυτό το μάθημα Διαφωνώ απόλυτα 
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Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

23. Μπορούσα να συνεργαστώ με τους συμμαθητές μου Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

24. Κατά την διάρκεια του μαθήματος μπορούσα να επιτύχω στόχους που είχα θέσει για τον εαυτό μου Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

25. Το κλίμα της τάξης δεν μου επέτρεψε τις περισσότερες φορές να δώσω προσοχή σε αυτό που έκανα. Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

26. Συνολικά, μου φαίνεται ότι η εφαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος διευκόλυνε τη ροή 

εργασίας στην κουζίνα. 

Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

27. Στην καθημερινή εργασία μου, χρησιμοποιώ συχνά τη γνώση που κέρδισα στην εκπαίδευση Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 
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Δεν είμαι σίγουρος 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

28. Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους μάθημα είναι πολύ χρήσιμη για τη δουλειά μου. Διαφωνώ απόλυτα 

Διαφωνώ 

Δεν είμαι σίγουρος 

Συμφωνώ 

Συμφωνώ απόλυτα 

29. Αναφέρετε εάν υπάρχει στιγμή στην δουλειά σας που θυμηθήκατε το μάθημα. Αν ναι, τι συνέβη; 

30. Αναφέρετε αν πιστεύετε ότι το μάθημα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόσασταν πριν ή αν διαμόρφωσε τον τρόπο που δουλεύετε πλέον; 

Αν ναι, πώς; 31. Αναφέρετε αν το μάθημα επηρέασε με κάποιο τρόπο την εργασία σας; (π.χ. αποδοτικότητα / πωλήσεις / μενού κτλ). Αν ναι, πώς; 

32. Αναφέρετε αν διαπιστώσατε ότι οι γνώσεις που αποκτήσατε από το μάθημα βοήθησαν στο να σας εκτιμούν περισσότερο οι ανώτεροι την 

δουλειά σας; Αν ναι, πώς; 

33. Σας παρακαλώ περιγράψτε κάτι που σας έμεινε από το μάθημα.  

34. Σας παρακαλώ περιγράψτε τι σας άρεσε πιο πολύ στο μάθημα.  

35. Έχετε συνδέσει ένα υλικό με ένα γεγονός που συνέβη στην αίθουσα;  
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Παράρτημα Δ, Γραπτές απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 

KΩΔ Αναφέρετε εάν υπάρχει στιγμή στην δουλειά σας που θυμηθήκατε το μάθημα. Αν ναι, τι συνέβη; 

E1 

Ναι το καλοκαίρι του 2018 όπου κανείς από το προσωπικό της κουζίνας δεν ήξερε να αναγνωρίσει τι είναι η λουΐζα ,η αρμπαρόριζα 

φρέσκια, θυμάρι φρέσκο, διάφορα βασιλικού και φρέσκου δυόσμου, εκτός από έμενα. 

E2  

E3 Ναι 

E4  

E5 Έμαθα να ξεχωρίζω την κανέλα πια είναι η κανονική και ποια η ψεύτικη!!!! 

E6 Πολλές φορές συναντήσαμε κάποιο σπάνιο μπαχαρικό και θυμήθηκα αμέσως την κυρία Νταντου που μας τα μάθαινε 

E7 Όχι 

E8  

E9  

E10 Χρειάστηκε να ξεχωρίσω κάποια υλικά 

E11 Δεν θυμάμαι 

E12  

E13  

E14 Όταν μου ζητούσαν κάποια μπαχαρικά 

E15 Δεν συνεβη 

E16  

E17  

E18  

E19 Κάθε φορά που χρησιμοποιούσα μπαχαρικά και μυρωδικά 

E20  

E21  

E22 

Ο σεφ μου χρησιμοποιούμε ένα υλικό το οποίο το είχε αγοράσει χύμα και το είχε αποθηκεύσει σε ένα βάζο απλό και μου ζήτησε 

βοήθεια για να το αναγνωρίσω γιατί το είχε ξεχάσει. Έτσι χρησιμοποίησα την τεχνική που εφαρμόζαμε στο μάθημα για να το 

αναγνωρίσω. 

E23 Ναι, τον τρόπο απομνημόνευσης των μπαχαρικών 

E24  
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E25  

E26  

E27 Όταν προσπάθησα να αλλάξω μια συνταγή σε ότι αφορά τα μπαχαρικά. 

E28 

Μύρισα λευκό πιπέρι και μου ήρθε στο μυαλό η φράση "μυρίζει μούχλα, κλεισούρα, την ντουλάπα στο σπίτι της γιαγιάς" βέβαια όταν 

το ανέφερα με κοιτούσαν περίεργα αλλά όλα καλά! 

E29  

E30  

E31 Ναι φυσικά! Χρησιμοποίησα κάποια μπαχαρικά που είχαμε τσεκάρει την οσμή τους στο μάθημα. 

E32  

E33 Όταν κάποια στιγμή μύρισα ένα μπαχαρικό 

E34  

E35  

E36 

Ναι το θυμήθηκα την πρώτη μέρα που μπήκα στην κουζίνα του μαγαζιού που δουλεύω τώρα και πήγα πίσω στην αποθήκη να δω τα 

μπαχάρια  

E37 

Όταν ο σεφ με έστειλε στην αποθήκη να βρω μπαχαρικά και θυμήθηκα ότι αφού τα ξέρω με κλειστά μάτια δεν θα είναι τόσο δύσκολο 

τώρα 

E38  

E39 Μερική μάγειρες μπέρδευαν τα μπαχαρικά μέχρι και στην όψη. Θα ήταν καλό να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους μαθήματα 

E40 Αρκετές φορές, ιδιαίτερα όταν έβλεπα κάποιο μπαχαρικό και δεν έγραφε από έξω τ είναι αυτό. Οπότε εξασκούσα τις γνώσεις μου 

E41 Ναι 

E42  

E43 Οχι 

E44 Πολλές φορές, κάθε φορά που χρησιμοποιούσα κάποιο υλικό που είχαμε διδαχθεί και το είχα γνωρίσει μέσω του μαθήματος. 

E45 Ναι 

E46 Μου ζητήθηκε να φέρω στον σεφ κάποια μπαχαρικά τα οποία γνώριζα από το μάθημα . 

E47  

E48 Όταν με χειροκρότησαν  

E49  

E50  

E51 Μου ήρθανε διάφορα συναισθήματα που βίωσα μέσα στην τάξη  
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E52 Θυμάμαι καθημερινά το κάρυ κ το κουρκουμα το οποίο είναι φανταστικό στο κριθαράκι που κάνει ο σεφ 😉 

E53 Οχι 

E54 Με πολλά μπαχαρικά έσκαγαν σαν συννεφάκια ότι είχαμε πει στο μάθημα 

E55  

E56 Όχι 

E57  

E58 

Πολλές φορές για να ξεχωρίσω κάποια υλικά που μοιάζουν, κλείνω τα μάτια και τα μυρίζω και προσπαθώ να φέρω μνήμες από το 

μάθημα. Με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το μάθημα. 

E59 

Ένα πιπέρι Καγιέν που στην εξέταση δεν το θυμόμουν έπρεπε να το βρω στον χώρο εργασίας και το βρήκα με την μια διότι μου είχε 

γίνει μάθημα 

E60 Οχι 

E61 Ναι στις απογραφές θυμήθηκα ένα μυρωδικό 

E62 Ενώ είχα ήδη λερωθεί με κουρκουμά στο μάθημα, πήγα στην δουλειά και ξαναέγινα όλος κίτρινος!!!! 

E63  

E64  

E65 Οχι 

E66  

E67 

Ναι στην πρακτική μου το καλοκαίρι που έπρεπε να ταξινομήσω την ξηρά αποθήκη και όσα μπαχαρικά ή μείγματα δεν είχαν ονομασία 

έπρεπε να γράψω τι είναι. Το μάθημα σας ήταν από τα πιο χρήσιμα πράγματα που έχουμε κάνει στη σχολή κατά τη γνώμη μου. (Με 

εσάς ως καθηγήτρια) 

E68 Ναι διαχειριζόμουν πιο σωστά τα μπαχαρικά μου κι 

E69 Ναι 

E70 Είχα μια μαγείρισσα που θύμιζε πολύ την κ. Νταντου 

E71 Πολλές φόρες μου χρειάστηκε για να βρω κάποια υλικά 

E72 Ναι 

E73 

Όταν δοκιμάζεις να δημιουργήσεις κάτι καινούριο έρχονται flash back αναμνήσεις από τις μυρωδιές με κλειστά μάτια και οι γεύσεις 

από την πρώτη δοκιμή σε πρωτόγνωρα υλικά 

E74  

E75  

E76 Χαμογέλασα 
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E77  

E78  

E79 Σε μια σάλτσα έβαλα μπαχαρικά που έμαθα στο μάθημα. 

E80  

E81 Δεν θυμαμαι 

E82 Κάθε φορά που έπρεπε να ξεχωρίσω το κάρυ από τον κουρκουμά 

E83  

E84 Θυμήθηκα τις μερικές μου γνώσεις από το μάθημα 

E85  

E86  

E87  

E88 Όχι 

E89 Ναι αλλά βαριέμαι να γράψω 

E90  

E91 Σε παραγγελίες για το μαγαζί θυμόμουν αυτά που έμαθα και έπαιρνα σωστά προϊόντα 

E92 

όταν ο σεφ μου είχε μια "μυστική" συνταγή για κιμά μπιφτεκιού και ήταν περιφανώς αλλά με λίγη παρατηρητικότητα και λίγη 

όσφρηση είχα βρει όλα τα μπαχαρικά που είχε χρησιμοποιήσει 

E93 

Αρκετές φορές σε παραλαβή προϊόντων, ακόμα περισσότερες πάνω σε συζήτηση μέσα στην κουζίνα για τα επακόλουθα χρήσης 

κάποιων μπαχαρικών. Αυτό σχετικά με τις γνώσεις που έλαβα σχετικά με κάποια ιχνοστοιχεία που βρίσκονται μέσα στα μπαχαρικά 

που σε υπερβολική χρήση να έχουν αντενδείξεις. 

E94 Ναι, την ώρα που μου ζήτησε ο σεφ να φέρω κάποια μπαχαρικά για πλάσιμο κιμά και άπρεπη να τα μυρίσω για να τα ξεχωρίσω 

E95 Ναι, την ατμόσφαιρα 

E96  

E97 Όχι 

E98  

 

KΩΔ Αναφέρετε αν πιστεύετε ότι το μάθημα άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόσασταν πριν ή αν διαμόρφωσε τον τρόπο που 

δουλεύετε πλέον; Αν ναι, πώς; 

E1  
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E2  

E3  

E4  

E5 Φερόμαστε πιο καλά στα υλικά 

E6 Όχι 

E7 Όχι 

E8 Φυσικά και άλλαξε το όλο σκεπτικό μου γιατί γνωρίζοντας άγνωστα μέχρι τότε σε μένα υλικά - μπαχαρικά ξέφυγε από τα 

καθιερωμένα και αναζήτησα κάποια από αυτά και μερικά τα χρησιμοποίησα κιόλας. 

E9  

E10 Ναι δίνοντας περισσότερη προσοχή 

E11  

E12  

E13  

E14 Άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμουν 

E15 Δεν συνεβη 

E16  

E17  

E18  

E19 Γνωρίζοντας πλέον τις ιδιότητες των μπαχαρικών Κ μυρωδικών σαφέστατα ξέρω πως Κ που να τα χρησιμοποιήσω! 

E20  

E21 Μου πρόσφερε αυτοπεποίθηση 

E22 Όχι 

E23  

E24 Όχι 

E25  

E26  

E27 Μέσα από το μάθημα αυτό γνώρισα περισσότερο την άξια των μπαχαρικών και των φρέσκων μυρωδικών ,πλέον έχω βελτιώσει την 

μαγειρική μου γιατί τα χρησιμοποιώ περισσότερο και πιο σωστά. 

E28 Άλλαξε τον τρόπο μαγειρέματος μου, μυρίζω και γεύομαι περισσότερο τα μπαχαρικά και λαχανικά πριν τα μαγειρέψω. 

E29  
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E30  

E31 Ναι φυσικά. ξέρω τι ταιριάζει με τι. 

E32  

E33 Ναι μπορώ να ξεχωρίσω καλύτερα τα μπαχαρικά 

E34  

E35  

E36 Σε ένα αρκετά κάλο βαθμό 

E37 Βαριέμαι να γράψω 

E38  

E39 Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη γιατί δεν έχω δουλέψει αρκετά πάνω στο επάγγελμα και δεν ξέρω πως θα ήταν χωρίς το μάθημα 

αυτό 

E40 Ναι τον άλλαξε, διότι πλέον δεν κοιτάω μια ετικέτα και λέω αυτό είναι, το μυρίζω το γευόμαστε ώστε να καταλάβω τι είναι το 

κάθε υλικό 

E41  

E42  

E43 Οχι 

E44 Δεν άλλαξε τον τρόπο που εργάζομαι μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα. 

E45 Ναι 

E46 Πλέον έχω μεγαλύτερη γνώση στον κόσμο τον μπαχαρικών και μπορώ να τα αξιοποιήσω στην δουλειά μου. 

E47  

E48 Ταυτιζομουν με το μάθημα 

E49  

E50  

E51 Με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το μάθημα διότι μπορείς να καταλάβεις όλα τα μπαχαρικά και βότανα και με ποιον τρόπο μπορείς να 

τα συνδυάσεις μέσα σε ένα νόστιμο φαγητό 

E52 Ναι. Έμαθα και χρησιμοποιώ μπαχαρικά που στην καθημερινή μου ζωή στο σπίτι ούτε που τα ήξερα. 

E53 Οχι 

E54 Άλλαξε με τα μπαχαρικά γιατί μπορείς να ξεχωρίζεις το πειραγμένο μπαχαρικό από το κανονικό 

E55  

E56 Οχι 
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E57  

E58 Δουλεύω πλέον πιο πολύ με όλες τις αισθήσεις κ όχι μόνο με τη γεύση κ την όραση μου. Επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιώ τα 

υλικά είναι διαφορετικός. Πιο προσεκτικός 

E59  

E60 Προσθέτοντας νέα καρυκεύματα 

E61 Οχι 

E62 Χάρη σε αυτό το μάθημα κατάφερα να γλιτώσω πολύτιμο χρόνο "ψάχνοντας" διάφορα βότανα ή μπαχαρικά επειδή τα 

παραδείγματα που μας δίνατε ήταν τόσο ξεκάθαρα, μπορούσα να τα ξεχωρίζω χωρίς δεύτερη ματιά ή οσμή. 

E63  

E64  

E65 Δεν νομίζω 

E66  

E67  

E68 Ναι, με βοήθησε πολύ με την αναγνώριση των μπαχαρικών - τροφίμων και τη διαχείριση τους 

E69 Ναι 

E70 Δεν ξέρω δεν απαντώ 

E71  

E72 Ναι 

E73 Δεν εργάστηκα για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορώ να πω πως μου άλλαξε τον τρόπο εργασίας, αλλά αν πιάσω ένα 

καινούριο μυρωδικό θα το επεξεργαστώ λίγο παραπάνω 

E74  

E75  

E76  

E77  

E78  

E79 Δεν το γνωρίζω γιατί δεν δούλευα πριν το μάθημα αλλά σίγουρα είχε θετικές επιρροές στην συνεχεία 

E80  

E81 Καλή συνεργασία  

E82 Να δοκιμάζω τα πάντα με πάνω από μια αίσθηση 

E83  
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E84 Διαμόρφωσα τον τρόπο μου 

E85  

E86  

E87  

E88 Οχι 

E89 Χρησιμοποιώ και γνωρίζω πλέον περισσότερα μπαχαρικά. 

E90  

E91 Να διαλέγω τα καλύτερα προϊόντα 

E92  

E93 "αν μπορείς να βρεις ένα μπαχαρικό με κλειστά τα μάτια τότε το βρίσκεις σίγουρα με ανοιχτά". Μπορώ να συνδυάσω καλύτερα τα 

μπαχαρικά κατά την διάρκεια του μαγειρέματος αλλά μπορώ και να αντιληφθώ και να αναπαράγω πιάτα που δοκιμάζω. 

E94 Όχι 

E95 Όχι κάνω κάτι άλλο από την κουζίνα 

E96  

E97 Ναι, τον τρόπο που δουλεύω πλέον, αλλά βαριέμαι να γράψω το γιατί. 

E98  

 

KΩΔ Αναφέρετε αν το μάθημα επηρέασε με κάποιο τρόπο την εργασία σας; (π.χ. αποδοτικότητα / πωλήσεις / μενού κτλ). Αν ναι, πώς; 

E1  

E2  

E3 Ναι 

E4  

E5 Καθόλου 

E6 Την αποδοτικότητα αρκετά γιατί ήξερα παραπάνω πράγματα 

E7 Όχι 

E8  

E9  

E10 Αποδοτικότητα 

E11  



 
131 

 

E12  

E13  

E14 Αποδοτικοτητα 

E15 Δεν συνέβη 

E16  

E17  

E18  

E19  

E20  

E21 Έχω καλύτερη απόδοση 

E22 Ναι, αποδοτικότητα 

E23  

E24 Οχι 

E25  

E26  

E27 Την αλλαγή στην μαγειρική μου την κατάλαβαν και οι πελάτες μου δέχτηκα πολύ καλά σχόλια και αύξηση της πελατείας μου. 

E28 Δεν έχω διακρίνει κάποια διαφορά. 

E29  

E30  

E31 Αποδοτικότητα και φαντασία 

E32  

E33 Ναι να τα συνδυάζω καλύτερα στα φαγητά και να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα 

E34  

E35  

E36 Οχι σε μεγαλο βαθμο 

E37 Καταλαβαίνω καλύτερα τους συνδυασμούς που μπορώ να κάνω με τα μπαχαρικά για να βγάλω ωραίο αποτέλεσμα 

E38  

E39 Πιστεύω πως ναι …και σε αποδώσει και στην σύνθεση μενού, μαθαίνεις να ισορροπείς τις γεύσεις και τις μυρωδιές. 

E40 Ναι επηρέασε διότι πολλά μπαχαρικά και μείγματα αυτών τα χρησιμοποιώ συνεχώς και ενώ δεν τα γνώριζα το μάθημα με βοήθησε 

απόλυτα σε αυτό 



 
132 

 

E41  

E42 Ναι στην σύνθεση μενού 

E43 Οχι 

E44 Σίγουρα διευκόλυνε τη μαγειρική μου γιατί δέχθηκα πολλές πληροφορίες κατά τη διάρκεια του και ένιωθα πιο σίγουρη για τα προϊόντα 

που χρησιμοποιούσα. 

E45 Επηρέασε  

E46 Πιο γευστικά πιάτα, με σωστά μυρωδικά και μπαχαρικά. Περισσότερους συνδυασμούς 

E47  

E48 Ολα καλα 

E49  

E50  

E51 Με βοήθησε πάρα πολύ στο να πετύχω ωραίες γεύσεις σε φαγητά που μαγειρεύω  

E52  

E53 Ναι 

E54 Πρόσθεσα κάποιο μπαχαρικό που έδωσε ιδιαίτερη γεύση σε πιάτο 

E55  

E56 Μενού 

E57  

E58 Στην γεύση 

E59 Ισως με βοήθησε στον συνδυασμό τον μπαχαρικών 

E60  

E61 Ναι. Να αναγνωρίζω τα υλικά 

E62 Άνοιξε ένα τεράστιο παράθυρο για μένα. Ειδικά μέσα από τα μπαχαρικά μπόρεσα να κλέψω διάφορες ιδέες και τρελούς συνδυασμούς. 

E63  

E64  

E65 Οχι 

E66  

E67 Με βοήθησε έτσι ώστε να ξεχωρίζω μπαχαρικά ή μείγματα πιο γρήγορα από αλλά παιδιά που δεν είχαν διδαχτεί το συγκεκριμένο 

μάθημα. 

E68  
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E69 Ναι 

E70 Γνωρίζω καλύτερα τις διάφορες των μπαχαρικών που χρησιμοποιώ 

E71 Ναι γιατί έμαθα να συγκρίνω μπαχαρικά 

E72 Δεν ξέρω 

E73 Γνώσεις πάνω στον τομέα της κουζίνας είναι ατελείωτες και όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο το καλύτερο. 

E74  

E75  

E76  

E77  

E78  

E79 Σίγουρα στον τομέα γνώσεων βοήθησε πολύ. πράγματα που έμαθα κατά την διάρκεια του μαθήματος τα είδα στην επαγγελματική μου 

πορεία και μπόρεσα να 

E80 Με επηρέασε κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Στο παρελθόν όταν μαγείρευα μόνη μου δεν χρησιμοποιούσα πολλά μπαχαρικά και 

μυρωδικά, καθώς δεν ήξερα για πολλά από αυτά ούτε καν την μυρωδιά τους. Κατά την διάρκεια και μετά του πρώτου εξαμήνου 

πρόσθεσα πολλά νέα μπαχαρικά στην κουζίνα μου 

E81 Δεν θυμάμαι 

E82  

E83  

E84 Λίγο 

E85  

E86  

E87  

E88 Όχι 

E89 Συνδυάζω σωστότερα τα μπαχαρικά 

E90  

E91 Αποδοτικότητα 

E92 Είχε μεγάλη επιρροή, καθώς πλέον ξέρω ποιους συνδυασμούς μπαχαρικών μπορώ να χρησιμοποιήσω και που 

E93 Αναπαραγωγή πιάτων, καλύτερο ταίριασμα υλικών, γνωριμία με νέες πρώτες ύλες. 

E94 Όχι 

E95 Όχι 
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E96  

E97 Όχι. 

E98  

 

KΩΔ Αναφέρετε αν διαπιστώσατε ότι οι γνώσεις που αποκτήσατε από το μάθημα βοήθησαν στο να σας εκτιμούν περισσότερο οι 

ανώτεροι την δουλειά σας; Αν ναι, πώς; 

E1 Στηρίζονται ότι οι γνώσεις μου είναι σωστές και πάντα ρωτάνε έμενα να επιβεβαιωθούν 

E2  

E3  

E4  

E5 Απλά ξέρεις το κάθε υλικό και είναι καλό για μένα 

E6 Ναι εντυπωσιάστηκαν όταν ήξερα τα περίεργα μπαχαρικά 

E7 Όχι 

E8 Ναι γιατί η αναφορά νέων υλικών με ιδιαίτερη γεύση ή και ίδια με τα γνωστά δικά μας μπαχαρικά, αν μη τι άλλο εντυπωσιάζει και 

ωθεί κάποιον να τα αναζητήσει. Ιδιαίτερα τώρα που οι εκπομπές μαγειρικής είναι σε ιδιαίτερη προβολή με μεγάλη απήχηση. 

E9  

E10 Όχι 

E11  

E12  

E13  

E14 Το διαπίστωσα γιατί με έλεγαν να φέρνω μπαχαρικά και τα έβρισκα 

E15 Δεν συνεβη 

E16  

E17  

E18  

E19  

E20  

E21 Ναι, γιατί γνωρίζω πράγματα και λεπτομέρειες που εκείνοι δεν γνωρίζουν 

E22 Ναι γιατί πήρα βάσεις 
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E23  

E24 Οχι 

E25  

E26  

E27 Δεν υπάρχει ανώτερος στη δουλεία μου γιατί είμαι και ιδιοκτήτρια του εστιατορίου μου η επιβράβευση ήρθε από τους ίδιους τους 

πελάτες. 

E28 Δεν έχω διακρίνει κάποια διαφορά. 

E29  

E30  

E31 Ναι ολίγον τι παραπάνω 

E32  

E33 Ναι γιατί έκανε εντύπωση στο ότι καταλάβαινα τα μπαχαρικά με την πρώτη μάτια 

E34  

E35  

E36 Δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής 

E37 Δεν παρατήρησα κάτι ..ίσως 

E38  

E39  

E40 Ναι, εννοείται πως βοηθήσανε και έτσι πολλοί συνάδελφοι μείνανε έκπληκτοι διότι γνώριζα πράγματα πάνω σε υλικά σπάνια που οι 

ίδιοι δεν τα ήξεραν 

E41  

E42  

E43 Δεν ξερω 

E44 Βοήθησε αρκετά, διότι δεν χρειαζόταν να μου εξηγήσουν διάφορα υλικά ή την προέλευση τους, οπότε αυτόματα διευκόλυνε τη ροή 

της εργασίας. 

E45 Ναι 

E46 Γνώση πάνω σε σπάνια μπαχαρικά 

E47  

E48 Ναι...... 

E49  
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E50 Με τις 2 κανέλες 

E51 Μου εμπιστεύονται πάρα πολλά άτομα μέσα στην κουζίνα όπως και ο σεφ διότι ξέρει ότι αυτό το αποτέλεσμα που θα βγάλω θα 

είναι φαγητό με αγάπη 

E52  

E53 Οχι 

E54  

E55  

E56 Ναι 

E57  

E58 Φυσικά. Μπορώ να επιχειρηματολογήσω αρκετά καλά πλέον ποια μυρωδικά πάνε που και γιατί. 

E59 Ναι το εκτιμούν και πολλές φορές θέλουν την γνώμη μου για τον αν αξίζει να μπει κάποιο μπαχαρικό-μυρωδικό στο φαγητό 

E60  

E61 Οχι 

E62 Το γεγονός ότι κάποιος σε μια τόσο μικρή ηλικία και με τόση λίγη πείρα μπορεί να ξεχωρίζει διάφορα βότανα και μπαχαρικά με 

"κλειστά μάτια" κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση από τους συναδέλφους ακόμα και αν δεν το εκφράζουν με λόγια. 

E63  

E64  

E65 Δεν νομίζω 

E66  

E67  

E68 Σαφώς και ναι από τη στιγμή που γνώριζα τα υλικά μου δε χρειαζόταν να μου εξηγήσει οπότε είχαμε καλύτερη ροή 

E69 Ναι 

E70 Όχι 

E71 Παρα πολύ 

E72 Ναι 

E73 Θεωρώ πως υπάρχουν πολύ σημαντικότερα κριτήρια πάνω σε αυτό, όμως δεν μπορώ να πως με αδίκησαν κιόλας. 

E74  

E75  

E76  

E77  
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E78  

E79 Το γεγονός ότι το αφεντικό μου με ρώτησε την γνώμη μου για την σάλτσα πίτσας που φτιάξαμε και οι αλλαγές που έκανα από τα 

μπαχαρικά και το εκτίμησε νομίζω τα λέει όλα 

E80  

E81 Με τις γνώσεις μου 

E82  

E83  

E84 Λίγο 

E85  

E86  

E87  

E88 Όχι 

E89 Έδειξαν εντυπωσιασμό σε κάποιες γνώσεις μειγμάτων μπαχαρικών όχι τόσο γνωστών. 

E90  

E91 Πώς βρίσκω καλά προϊόντα σε καλές τιμές 

E92  

E93 Μου δίνουν να δοκιμάσω σχεδόν πάντα ότι φτιάχνουν αλλά και νέα υλικά όταν τα παραλαμβάνουν. 

E94 Όχι 

E95 Όχι 

E96  

E97 Όχι 

E98  

 

KΩΔ Σας παρακαλώ περιγράψτε κάτι που σας έμεινε από το μάθημα. 

E1 Ο τρόπος εξέτασης 

E2 Η αίσθηση της πρώτης μυρωδιάς του φρέσκο-σπασμένου πιπεριού με κλειστά ματιά 

E3  

E4  

E5 Η ομαδικότητα και η επικοινωνία με τα παιδιά και την καθηγήτρια 



 
138 

 

E6 Το σισιμι τογκαρασι 

E7 Τα ποσά μας μάθανε και της ωραίες στιγμές που περάσαμε στη τάξη 

E8 

Η μεγάλη ποικιλία ιδιαίτερων υλικών. Επειδή τα είδα, τα μύρισα, τα γεύτηκα πρώτη φορά με εξιτάριζαν και κάποια τα αναζήτησα 

και τα χρησιμοποίησα στην κουζίνα μου ιδιωτικά (όπως το σχοινοιπρασο) γιατί πρακτική δεν έκανα ακόμη. 

E9  

E10  

E11  

E12 Ο τρόπος που γινόταν το μάθημα  

E13  

E14 Οταν δοκιμασα το τζιντζερ 

E15 Ο τρόπος διδασκαλίας, πρακτικός, και αποτελεσματικός 

E16  

E17  

E18  

E19 Η μύηση μου στον κόσμο των μπαχαρικών και των μυρωδικών ήταν μοναδική εμπειρία! 

E20  

E21 Η λεπτομέρειες και οι γνώσεις την καθηγήτριας για το κάθε μπαχαρικό, αρωματικό, λαχανικό ξεχωριστά 

E22 Ο τρόπος που απομνημονεύαμε τα μπαχαρικά σύμφωνα με τα βιώματά μας 

E23  

E24 Ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα μπαχαρικά 

E25 Συνεργασία 

E26  

E27 Το πόσο διαφορετικά αντιλαμβανόμασταν ο καθένας αυτό που μυρίζαμε ο καθένας περιέγραφε κάτι διαφορετικό. 

E28 Το κλείσιμο των ματιών την ώρα της εξέτασης. Πολύ έξυπνος τρόπος προσέγγισης. 

E29 Ο τρόπος εκμάθησης χρησιμοποιώντας και άλλες αισθήσεις εκτός από την ακοή. 

E30  

E31 Οι οσμές των μπαχαρικών 

E32  

E33 Το ευχάριστο μάθημα θα είναι κάτι που θα θυμάμαι 

E34  
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E35  

E36 Τα ξένα μπαχάρια πχ. Ρας ελ χανούτ, ζααταρ, ντακα κλπ 

E37 Όταν κλείναμε μάτια και χωριζόμασταν σε ομάδες και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε το περιεχόμενο του κουτιού 

E38  

E39 Καλή ατμόσφαιρα, γεμάτη μυρωδιές και επαφή με τρόφιμα που ήταν άγνωστα 

E40 Όλες οι γνώσεις πάνω σε πράγματα που δεν περίμενα να συναντήσω τόσο γρήγορα. 

E41  

E42 Η μεταδοτικότητα και η γνώση 

E43 Μυρωδιές 

E44 

"Η θετική ενέργεια της καθηγήτριας. Οι άπειρες πληροφορίες, άλλες πολύ χρήσιμες και άλλες λιγότερο χρήσιμες που ήταν αρκετά 

ενδιαφέρουσες." 

E45 ΜΑΓΕΙΡΙΚΉ  

E46 Η μεταδοτικότητα της καθηγήτριας 

E47  

E48 Καγιέν παρόμοιο άρωμα, καπνιστή κριπνο πατατάκια Β,Β,θ ψητά, μπείκον πιτσινια ξηρό καρπια 

E49  

E50 Όταν κλείναμε τα ματιά στο μάθημα και μύριζαν τα μπαχαρικά και να που με το σωστό 

E51 Το τέλειο κλίμα και η άψογη συνεργασία  

E52 Η μεταδοτικότητα που έχετε και οι περιγραφές στις γεύσεις των μπαχαρικών. 

E53 Πιπέρι σετζουαν 

E54 Από το μάθημα μου έμεινε η μεταδοτικότητα που είχε ο άνθρωπος που το έκανε 

E55  

E56 Το καλό περιβάλλον 

E57  

E58 

Έχω αποκτήσει μνήμες και μεγαλύτερη αντίληψη των αισθήσεων μου. Με έμαθε να ξεχωρίζω πράγματα κ με κλειστά τα μάτια, σαν 

να τα βλέπω μπροστά μου. 

E59 ΟΛΑ 

E60 Νέα αρώματα γεύσεων 

E61 Ο τροπος που αναγνωριζαμε τα υλικά 

E62 Η ενέργειά σας κα Ντάντου. Το μεράκι σας να μεταλαμπαδεύσετε τις γνώσεις σας σε μαθητές καλούς ή κακούς. Δεν κάνατε ποτέ 
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διακρίσεις και ανεξαρτήτως το άτομο λύνατε οποιαδήποτε απορία ακόμα και αν εμείς φωνάζαμε ή φερόμασταν σαν βλαμμένα. 

Χαρά στην υπομονή σας! 

E63  

E64  

E65 Προσοχή καίει 

E66 Ο τρόπος εξέτασης 

E67 Ότι το μοσχοκάρυδο σε μεγάλη ποσότητα είναι παραισθησιογόνο. 

E68 Ο τρόπος διδασκαλίας και η γνώσης της καθηγήτριας! 

E69 Το ευχαριστώ μάθημα 

E70 "Την διάθεση με την οποία μας μεταδίδετε τις γνώσεις σας και τον (…) (όνομα συμφοιτητή) να τα παρομοιάζει όλα με χόρτο" 

E71 Να ξεχωρίζω τα μπαχαρικα 

E72 Δεν θυμάμαι 

E73 Το πιπέρι Καγιέν όταν το εισπνεύσεις κατά λάθος προσπαθώντας να το μυρίσεις με κλειστά μάτια. 

E74  

E75 Η εμπειρία 

E76  

E77  

E78  

E79 Τα πάντα... η ατμόσφαιρα, η ομαδικότητα που μας δημιουργούσε, η ίδια η καθηγήτρια και γενικότερα τα πάντα! 

E80 Τα πινακάκια στο τέλος κάθε κεφαλαίου που γράφαμε ανάλυση για κάθε μπαχαρικό 

E81 Ευχάριστο μάθημα 

E82 Όταν δοκιμάζαμε το κόλιανδρο και την διαφορά που είχε το σπυρί από τον φρέσκο 

E83  

E84 Οι πάμπολλες γνώσεις 

E85  

E86  

E87  

E88 Η χημεια των μπαχαραρικων 

E89  

E90  
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E91 Η μετάδοση της γνώσης 

E92 Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος ο οποίος ήταν αποδοτικός 

E93 Σχεδόν τα πάντα θεωρώ, εκτός το τι έκαιγε η Κλεοπάτρα... Και ότι το ροζ πιπέρι δεν είναι πιπέρι... 

E94 Η μεταδοτικότητα που εμπνέει η καθηγήτρια 

E95 Η διδασκαλία και οι ομάδες 

E96  

E97 Το χέρι που σηκώνατε για να κάνουμε ησυχία και να πείτε κάτι. Άκυρο με τα μπαχαρικά, αλλά... 

E98  

 

KΩΔ Σας παρακαλώ περιγράψτε τι σας άρεσε πιο πολύ στο μάθημα. 

E1 Ο τρόπος διδασκαλίας 

E2 Η συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα μας 

E3 Κύμινο 

E4  

E5 Ότι μυρίζαμε και γευόμασταν 

E6  

E7 Το πως ο καθηγητής μας έδινε να καταλάβουμε εύκολα το μάθημα 

E8 Όταν προσπαθούσαμε να βρούμε το μπαχαρικά με κλειστά τα μάτια 

E9  

E10  

E11  

E12 Το πώς γινόταν το μάθημα, είχε την πλάκα του και μάθαινες εύκολα και απλά  

E13  

E14 Πιο πολύ μ’ άρεσε η διαδικασία που γινόταν το μάθημα σε τετράδες 

E15 Η ποικιλία των προϊόντων που είχαμε την ευκαιρία να δούμε, ο τρόπος διδασκαλίας, και το κλίμα της τάξης 

E16  

E17  

E18  

E19 Η διάθεση της κα. Ντάντου να μας μεταδώσει τις γνώσεις της και τις εμπειρίες της με τόση αγάπη! 
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E20  

E21 Η οργάνωση 

E22 Ήταν ομαδικό και είχε μορφή συζήτησης 

E23  

E24 Το κλίμα 

E25 Η πρακτική 

E26  

E27 Περισσότερο μου άρεσε το γεγονός ότι το μάθημα γινόταν με τα ματιά κλειστά αναγκάζοντας μας να χρησιμοποιήσουμε την 

αίσθηση της όσφρησης και της αφής όσο περισσότερο μπορούσαμε. 

E28 Μου άρεσε η αβίαστη επικοινωνία που είχες με τους μαθητές 

E29 Η διαδικασία εύρεσης των μπαχαρικών ενώ είχαμε ματιά κλειστά 

E30  

E31 Η γνώστη των μπαχαρικών 

E32  

E33 Το ότι ήταν σαν να κάναμε διάλειμμα 

E34  

E35  

E36  

E37 Ότι είδα υλικά που δεν είχα ξαναδεί ή δουλέψει 

E38  

E39 Οι εξετάσεις 

E40 Η όλη διαδικασία του μαθήματος! 

E41  

E42 Η μεταδοτικότητα 

E43 Το να μυρίζουμε και να γευόμαστε τα υλικά που τα περισσότερα δεν τα ξέραμε 

E44 Το κλίμα στην αίθουσα για το οποίο ευθυνόταν κατά βάση η καθηγήτρια. 

E45 ΜΑΓΕΙΡΙΚΉ  

E46 Συνεργασία με συμμαθητές 

E47  

E48 Τέλειο 
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E49  

E50 Πολλά μπαχαρικά που δεν γνώριζα τα έμαθα εκεί 

E51 Η κυρία Ντάντου που με ιδιαίτερο τρόπο έκανε το μάθημα ευχάριστο 

E52 Η συνεργασία κ η ομαδικότητα με τους συμμαθητές μου 

E53 Τα μπαχαρικά 

E54 Μου άρεσε ο τρόπος που γινόταν 

E55  

E56 Η αρωματογνωσια 

E57  

E58 Ο τρόπος που έγινε. Ήταν αντιληπτός, κατανοητός κ πολύ χρήσιμος. Μου θύμησες τρόπους εκμάθησης του εξωτερικού 

E59 Το πόσο διαδραστικό ήταν το μάθημα 

E60 Η άμεση επαφή με τα υλικά 

E61 Το κλίμα 

E62 Το ότι μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα μπορέσαμε να δούμε και να αναλύσουμε τόσα πολλά πράγματα που δεν είχαμε 

ξαναδεί ποτέ. Ο τρόπος με τον οποίο μας τα μεταφέρατε ήταν πραγματικά φαινομενικός. Τα παραδείγματα ειδικά μου έχουν μείνει 

ακόμα και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να γυρνάει πίσω στην τάξη, να θυμάμαι το παράδειγμα που μας είχατε δώσει και 

κατευθείαν να συνδυάζω τα υλικά. 

E63  

E64  

E65 Ότι ήταν διαδραστικό 

E66 Το μοίρασμα των υλικών και η επεξεργασία τους 

E67 Όταν έπρεπε να ξεχωρίσουμε τα μπαχαρικά με κλειστά μάτια. 

E68 Ο τρόπος ο οποίος μαθαίναμε τα υλικά μας και τρόπος εξέτασης 

E69 Ότι μαθαίναμε καινούργια πράγματα 

E70 Ήταν δημιουργικό  

E71 Η εξετάσεις που γίνονταν με κλειστά μάτια 

E72 Τρόπους που μαθαίναμε να γνωρίσουμε τα μπαχαρικά 

E73 Ο τρόπος εξέτασης 

E74  

E75 Το ότι γνωρίζαμε καινούργια υλικά 
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E76  

E77  

E78  

E79 Ο τρόπος με τον οποίο μας δίδασκε! ήταν άπλα μοναδικός! 

E80 Ότι ήταν πραγματικά πρακτική εφαρμογή και μας φέρνατε να δούμε το κάθε μπαχαρικό και δεν μας το δείχνετε άπλα από 

φωτογραφίες. Είχαμε την ευκαιρία εμείς οι ίδιοι να το πιάσουμε να το μυρίσουμε ακόμα και να το δοκιμάσουμε. 

E81 Συνεργασία 

E82  

E83  

E84 Το κλίμα 

E85  

E86  

E87  

E88 Η αναλυση των μπαχαρικων 

E89 Η ομαδικότητα και ο ενθουσιασμός όλων για νέα υλικά 

E90  

E91 Πώς η Σεφ ήταν πολύ κοντά στους συναδέλφους όλους στο μάθημα 

E92 Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος 

E93 Ο τρόπος που υποσυνείδητα περνούσαν οι πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες ύλες. 

E94 Η συνεργασία με τα παιδιά 

E95 Η ατμόσφαιρα 

E96  

E97 Το κλίμα 

E98  

 

KΩΔ Έχετε συνδέσει ένα υλικό με ένα γεγονός που συνέβη στην αίθουσα; 

E1  

E2  

E3 Ναι 
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E4  

E5 Είναι πολλά που δεν μπορώ να γράψω μόνο ένα!!! 

E6  

E7 Οχι 

E8 Ναι έχω συνδέσει ένα όχι και τόσο ευχάριστο γεγονός ( που τώρα όμως το ξεπέρασα) με τον κρόκο Κοζάνης που αν θυμάμαι καλά 

μυρίζει με bedatine και εκείνο το διάστημα και εγώ είχα την ίδια μυρωδιά από ένα τραυματισμό μου συγκεκριμένα στο φρύδι!!! 

E9  

E10 Ναι κουρκουμάς 

E11  

E12 Όχι ακόμη 

E13  

E14 Οχι 

E15 Οχι 

E16  

E17  

E18  

E19 "Άνηθος αποξηραμένο Γτ δεν μπόρεσα να το βρω στο τεστ!" 

E20  

E21 Ναι, το μπαχαρι 

E22 Το σούμακ ήταν η πρώτη επαφή και "συνδέθηκε" η οσμή του με το μάθημα 

E23  

E24 Οχι 

E25  

E26  

E27 Ναι. Η κυρία Νταντου μας έδωσε να μυρίσουμε κανέλα Κεϋλάνης και δεν αισθανθήκαμε το μέγεθος του αρώματος της μετά μας 

έβαλε να μυρίσουμε πιπέρι Καγιέν και αμέσως μετά ξανά την κανέλα Κεϋλάνης η όποια όμως αυτή τη φορά μύριζε απίστευτα. 

E28 Το πιπέρι σετσουαν. Είχαν ξαφνιαστεί όλοι όταν τους είπες για την γεύση μπαταρία 

E29 Η δοκιμή του σετσουαν και το παρατσούκλι που απέκτησε από αυτό ένας συνάδελφος. 

E30  
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E31 ναι το Καγιέν που μου είχε κάψει τη μύτη 

E32  

E33 Όχι 

E34  

E35  

E36 Οχι 

E37 Κάποιες μυρωδιές πχ όταν είχαμε ότι το πράσινο πιπέρι μυρίζει μαντρί 

E38  

E39  

E40 Ναι έχω συνδέσει αρκετά.. Αλλά πιο πολύ το. Τζιντζερ διότι πολλοί δεν γνώριζαν ότι καίει 

E41  

E42 Καγιεν 

E43 Οχι 

E44 Το πιπέρι Καγιέν γιατί γελούσαμε αρκετά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

E45 Ναι 

E46 Ανάμνησης των αρωμάτων από συμμαθητές και σύνδεση με το κάθε μπαχαρικό 

E47  

E48 ΜΠ06 

E49  

E50  

E51 Κανέλα με την δασκάλα στο νηπιαγωγείο που μας έφερε στο ρυζόγαλο να βάζετε κανέλα 

E52  

E53 Οχι 

E54  

E55  

E56 Κανέλα 

E57  

E58 Το πιπέρι Σετσουάν. Τόσο άσχημη μυρωδιά δεν έχω ξανά μυρίσει ποτέ (χιουμοριστικά το λέω). Όντως δε θα τη ξεχάσω ποτέ. Θα το 

αναγνωρίζω πάντα 
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E59 za'atar 

E60  

E61 Οχι 

E62 "ΠΟΛΛΑ! Κουρκουμάς?... που ξαναέγινα κατακίτρινος? ...Κόλλιανδρος ...Αγαπημένο σας υλικό και δικό μου...μετά το μάθημα 

ξεκίνησα ακόμα περισσότερο να το χρησιμοποιώ γιατί μου θυμίσατε πόσο ξεχωριστό είναι. 

Σιτσίμι τογκαράσι εννοείτε.... (Σιτσίμι τοκαραβι του (Ψευδώνυμο του ερωτώμενου)) 

Και το σουμάκ...δεν ξέρω γιατί αλλά κέρδισε μια ξεχωριστή θέση στην καρδία μου...Πολύ ιδιαίτερο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με πολλούς τρόπους. 

Και μιας και το ανέφερα, θα ήθελα την γνώμη σας αν στο πανάρισμα (μέσα στο πάνκο ή στην φριγανιά) θα μπορούσα να βάλω και 

λίγο σουμάκ. 

 

Πολύ μου έχει λήψη το μάθημα μαζί σας κα Ντάντου...Ειδικά φέτος...Δεν φαντάζεστε πόσο θα ήθελα να ξαναβρεθώ σε αυτήν την 

αίθουσα... Δεν περίμενα να το πω αλλά πλέον μπορώ να αναγνωρίσω ότι το συγκεκριμένο μάθημα είναι και το μόνο που μου έλκυσε 

το ενδιαφέρον τα 2 χρόνια του ΙΕΚ. Μπορεί να μην έχει να κάνει με μαγείρεμα κλπ. αλλά διδάσκει βάσεις που πολλοί μάγειρες δεν 

κατέχουν καν... Το χρησιμότερο μάθημα στα 2 χρόνια της σχολής για μένα... Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω οποιαδήποτε ώρα 

μαθήματος στο 2ο έτος για να μπορέσω να ξαναμπώ σε αυτήν την αίθουσα και να μπορέσω να μάθω ακόμα περισσότερα μέσα από 

αυτά τα "απλά" βότανα και μπαχαρικά. 

 

Τέλος, επειδή δεν μου έχει δοθεί η ευκαιρία να σας το πω από κοντά, θέλω να πω ότι είστε μια από τις καλύτερες εκπαιδευτικούς 

που έχω γνωρίσει. Το γεγονός ότι το επάγγελμα που διαλέξατε δεν έχει να κάνει πολλά με την μαγειρική (εκ πρώτης όψεως 

τουλάχιστον :P) και εσείς συνεχίζετε με τέτοιο μεράκι και τέτοια ενέργεια είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. 

Εύχομαι όπου και να είστε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε καλύτερα! Να 

μαθαίνετε σε μαθητές (και όχι μόνο...) ότι η μαγειρική είναι ξεχωριστή, πολύπλευρη και χωρίς όρια! 

 

Αστείο αλλά πιστεύω πως ο κόλιανδρος είναι το υλικό που έχω συνδέσει με το μάθημα γιατί μου θυμίζει εσάς. Μου θυμίζει την 

ξεχωριστή προσωπικότητά σας και τον χαρακτήρα σας. Είναι ένα κίνητρο που με βοηθάει να συνεχίζω μέρα με την μέρα. Επειδή 

εσείς είστε αυτή που μέσα από ένα τόσο "ασήμαντο" για κάποιους μάθημα μπορέσατε να μας δώσετε τόσα πολλά που κάποιοι άλλοι 

δεν προσπαθούν καν να δώσουν.... 

 

Εύχομαι καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι και μόλις γυρίσω Θεσσαλονίκη έναν καφέ που ακόμη δεν έχουμε μπορέσει να κανονίσουμε! 

(ονοματεπώνυμο εκπαιδευομένου) 

E63  
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E64  

E65 Ναι 

E66 Όχι 

E67  

E68 Ναι το κύμινο 

E69 Πάπρικα 

E70 Δεν μου έρχεται κάτι στον νου 

E71 Ναι 

E72  

E73 Θα μπορούσε αλλά δεν θυμάμαι 

E74  

E75 Ναι 

E76  

E77  

E78  

E79 ΟΤΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ! ΟΛΑ! 

E80 Φρέσκος κολιανδρος. Πως να ξεχάσω πως δοκίμασα κάτι που βρώμαγε σαν πατούσα 

E81 Οχι 

E82  

E83  

E84 Οχι 

E85  

E86  

E87  

E88 Η αγάπη του κολιανδρου από την καθηγήτρια 

E89 Ναι. Όχι μόνο ένα. 

E90  

E91 Των γλυκάνισο με των αστεροειδής γλυκάνισο, πως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 

E92 Οχι 
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E93 Οχι 

E94 Ναι 

E95 Όχι 

E96  

E97 Όχι. 

E98  
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