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«Οι άνθρωποι δε σταματούν να παίζουν επειδή μεγαλώνουν.  

Μεγαλώνουν επειδή σταματούν να παίζουν». 

 

Oliver Wendell Holmes Jr 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

«Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν»! Με αυτή τη μικρή και σοφή φράση ολοκλήρωσε τη 

ζωή και το έργο του ένας από τους σπουδαιότερους παιδαγωγούς της παγκόσμια 

ιστορίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν και πέρασε κακουχίες και απορρίψεις 

από ανθρώπους, η ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε κάλυπτε κάθε άλλη συνθήκη.  

Συγκριτικά  με  εκείνον,  η  ολοκλήρωση  της  παρούσας  διπλωματικής  ήταν  μια 

«εκδρομή».  Μια  πορεία  γεμάτη  ευχάριστη  γνώση,  συνάντηση  με  σπουδαίους 

δασκάλους, συνεργασία και επικοινωνία με αξιόλογους συναδέλφους, ανακάλυψη 

νέων ορίων και οριζόντων που με γέμισαν ευγνωμοσύνη προς τον Τριαδικό Θεό για 

όσα ωραία γνώρισα, έμαθα, βίωσα και δημιούργησα. 

Ολοκληρώνοντας  αυτό  το  ταξίδι,  θα  ήθελα  να  εκφράσω  τις  θερμές  μου 

ευχαριστίες στον  επιβλέποντα καθηγητή μου κ.  Βασίλη Δαγδιλέλη,  όχι μόνο  γιατί 

διέθεσε σε εμένα σημαντικό μέρος απ’  τον πολύτιμο χρόνο του, αλλά κυρίως για 

την τιμή που μου έκανε να με δεχτεί υπό την επίβλεψή του στην ολοκλήρωση της 

παρούσας  έρευνας,  και  γιατί  υπήρξε  για  μένα  ο  ορισμός  του  «δασκάλου». 

Πολυμαθής, με οξύ νου, διακριτικό και ευφυές χιούμορ, χαμογελαστός, υποστηρι‐

κτικός και ανεξάντλητη πηγή ιδεών. 

Το  ταξίδι  αυτό δεν  θα ήταν ποτέ  τόσο όμορφο  και  συναρπαστικό  εάν δεν 

είχα την ευλογία να βρίσκεται συνεχώς δίπλα μου η σύζυγός μου Κωνσταντίνα. Με 

ενίσχυε σε στιγμές δυσκολίας και μοιραζόμασταν πάντα τις χαρές, τις εμπειρίες, τις 

ανησυχίες  και  τα  όνειρά  μας.  Κι  όπως  συνήθως  λέμε  μεταξύ  μας  για  όσα  μας 

συμβαίνουν: «κάθε μέρα είναι γιορτή»! 
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Όσο καλός  κι  εάν ήταν ο σχεδιασμός  της  έρευνας δεν θα άξιζε  τίποτε  εάν 

δεν  υπήρχε  η  ένθερμη  και  συνεπής  συμμετοχή  των  σπουδαστών  του  ΙΕΚ 

Θεσσαλονίκης.  Τους  ευχαριστώ  όλους  που  αφιέρωσαν  χρόνο  για  να  συμπληρώ‐

σουν τα ερωτηματολόγια και να αξιολογήσουν την παρούσα έρευνα. 

Ασπαζόμενος απόλυτα τη ρήση του Μεγάλου Αλεξάνδρου ότι «στους γονείς 

οφείλουμε  το  ζην,  στους  δε  διδασκάλους  το  ευ  ζην»,  εκφράζω  τη  βαθιά  μου 

ευγνωμοσύνη  προς  τους  καθηγητές  και  καθηγήτριες  του  μεταπτυχιακού 

προγράμματος,  και  πιο  συγκεκριμένα  στους  κυρίους  Βαλκάνο,  Δαγδιλέλη, 

Σταμπουλή, Τσιρίκα, Φαχαντίδη και Montgomery, και στις κυρίες  Παπαβασιλείου, 

Πλατσίδου, Σιπητάνου καθώς επίσης και προς την αείμνηστη Καραβάκου. Καθένας 

και καθεμιά τους υπήρξε πηγή έμπνευσης για μένα με ξεχωριστό τρόπο.  

Συνοδοιπόροι μου στο όμορφο  ταξίδι  των δύο  χρόνων  του μεταπτυχιακού 

υπήρξαν δεκατρείς υπέροχες συμφοιτήτριες. Η Αναστασία, η Βασιλική, η Βασιλική, 

η Βάσω, η Γιάννα, η Ευδοξία, η Ζαφείρα, η Κατερίνα, η Κωνσταντίνα, η Ολυμπία, η 

Σοφία,  η  Σοφία  και  η  Σταματία.  Ευχαριστώ  από  καρδιάς  την  καθεμία  ξεχωριστά 

διότι  με  το  χαρακτήρα  και  τα  ταλέντα  τους  με  δίδαξαν  πολλά.  Ταυτόχρονα  οι 

αυθεντικές  προσωπικότητες  που  είχαν  όλες,  βοήθησε  στο  να  αποτελέσουμε  μια 

ενωμένη ομάδα. Οι «ΠαΜακ‐Άριστοι», από την πρώτη έως την τελευταία μέρα του 

μεταπτυχιακού, επιβεβαίωναν συνεχώς το όνομά τους. 

Στο ξεκίνημα και στο τελείωμα του μεταπτυχιακού βρέθηκαν κοντά μου δύο 

αξιόλογοι φίλοι. Η Ευφημία Μαυροματάκη και ο Γιώργος Σιδηράς με στήριξαν στις 
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κρίσιμες  αυτές  φάσεις,  και  τους  ευχαριστώ  πάρα  πολύ.  Μεγάλο  «ευχαριστώ» 

επίσης θέλω να εκφράσω προς τις φίλες και συμφοιτήτριές μου Σταματία Νίγδελη, 

για  τη  σημαντική  της  βοήθεια  στο  ξεκίνημα  της  παρούσας  έρευνας,  και  στην 

Ευδοξία Νάντση, Σοφία Μποτσφάρη και Βασιλική Σαμαρά για την ενισχυτική τους 

υποστήριξη στην ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού.     

Αν  και  το  αναφέρω  στο  τέλος,  είναι  εξίσου  σημαντικό  για  μένα  να 

ευχαριστήσω  τόσο  την  πατρική μου  οικογένεια  και  της  συζύγου μου,  όσο  και  τα 

δύο πνευματικά μας παιδιά τον Αλέξανδρο και τον Πορφύριο για την υπομονή και 

κατανόηση που έδειξαν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό. 

Τους στέρησα την παρουσία μου και μείωσα τις ευκαιρίες κοινής συναναστροφής 

μαζί τους. Ευελπιστώ ωστόσο ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτό το «ταξίδι» 

καθώς  και  η  χαρά  από  την  ολοκλήρωση  της  συγκεκριμένης  προσπάθειας,  που 

απαιτούσε  χρόνο  και  κόπο,  να  μπορεί  να  υπενθυμίζει  σε  όλους  μας  την 

επιβεβαίωση του Πλάτωνα ότι η «επιστήμη είναι ποιητική ευδαιμονίας». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η  δυσφορία  των  σπουδαστών  αναφορικά  με  τη  διδασκαλία  των  οικονομικών 

μαθημάτων  τονίζεται  στη  διεθνή  ερευνητική  βιβλιογραφία.  Τα  οικονομικά 

μαθήματα  θεωρούνται  δύσκολα  και  ακατανόητα  επειδή  περιέχουν  αριθμούς. 

Συχνά ταυτίζονται με τα μαθηματικά που στην αντίληψη των περισσοτέρων είναι 

απορριπτέα. Ταυτόχρονα υπάρχει η τάση για ολοένα και περισσότερη ένταξη του 

παιχνιδιού  στη  διδασκαλία  των  οικονομικών,  συμπληρωματικά  με  τη  χρήση 

παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως στόχο 

να προσεγγίσει  τη δυνατότητα  του εκπαιδευτικού παιχνιδιού να λειτουργήσει ως 

κίνητρο μάθησης οικονομικών μαθημάτων στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση 

και  κατάρτιση.  Συμμετείχε  δείγμα  114  ενήλικων  σπουδαστών  επισιτιστικών 

ειδικοτήτων  σε  δημόσιο  ΙΕΚ  της  Θεσσαλονίκης.  Αξιοποιήθηκε  η  μέθοδος  της 

έρευνας  δράσης  με  παρεμβάσεις  μικρής  κλίμακας  σε  διάρκεια  12  διδακτικών 

εβδομάδων. Αξιοποιήθηκαν οικονομικά παιχνίδια προσομοίωσης και ρόλων εντός 

της  τάξης,  αλλά  και  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  με  χρήση  κινητών  συσκευών  και 

διαδικτύου. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τρία ερωτηματολόγια που αφορούσαν 

α)  στη  διερεύνηση  των  κινήτρων  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  επαγγελματικής 

κατάρτισης, β) στις αρχικές στάσεις και αντιλήψεις για τα οικονομικά μαθήματα και 

γ)  στην  αξιολόγηση  των  παιχνιδιών  της  εκπαιδευτικής  παρέμβασης.  Από  τη 

στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  διαπιστώθηκε  ότι  τα  βασικά  κίνητρα  των 

εκπαιδευομένων  είναι  η  επαγγελματική  εξέλιξη,  η  απόκτηση  πτυχίου  και  το 

ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση. Παρά την αρχική δυσφορία που αισθάνονταν 
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πολλοί  σπουδαστές,  η  χρήση  εκπαιδευτικών  παιχνιδιών  αύξησε  το  ενδιαφέρον 

τους  για  συμμετοχή  στην  τάξη  και  βελτίωσε  τη  στάση  τους  απέναντι  στα 

οικονομικά  μαθήματα.  Η  αρνητική  στάση  δεν  διέφερε  ανάμεσα  στα  φύλα.  Οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία πιστεύουν περισσότερο στη χρησιμότητα των οικονομικών 

στον  επαγγελματικό  τους  χώρο από ό,τι  οι  μικρότεροι.  Στον αντίποδα,  υπάρχει η 

θετική  πεποίθηση  πως  η    βιωματική  μάθηση  και  η  εισαγωγή  οικονομικών 

παιχνιδιών μπορεί να αυξήσει το κίνητρό τους για μάθηση. Ο εμψυχωτικός τρόπος 

διδασκαλίας  που  προσέφερε  η  χρήση  των  παιχνιδιών  αποτέλεσε  το  πιο  έντονο 

στοιχείο  της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Η ευχάριστη και διασκεδαστική μάθηση 

μέσα από το παιχνίδι συνέβαλε στην ενεργητική συμμετοχή. Παράλληλα, η χρήση 

κινητών  συσκευών  αποτέλεσε  επιπλέον  κίνητρο  για  μεγαλύτερη  εμπλοκή  στη 

μάθηση  ενισχύοντας  την  αποτελεσματική  κατανόηση  της  ύλης  και  τη  βαθμιαία 

οικοδόμηση  της  γνώσης.  Η  χρήση  οικονομικών  παιχνιδιών  ως  συμμετοχική 

στρατηγική  διδασκαλίας  αποτελεί  πολύτιμο  εργαλείο  τόσο  για  την  ενίσχυση  της 

μάθησης οικονομικών στην τάξη όσο και για τον εμπλουτισμό άλλων αντικειμένων 

που συνδέονται με τη μάθηση ενηλίκων. 

 

 

Λέξεις  κλειδιά:  Εκπαιδευτικά  Παιχνίδια  Οικονομικών,  Κίνητρα  Μάθησης,  Εκπαίδευση 

Ενηλίκων,  Οικονομικά Μαθήματα, Βιωματικές Δραστηριότητες 
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ABSTRACT 

Students’  discomfort  regarding  the  teaching  of  economics  is  emphasized  in  the 

international  research  literature.  Since  economics  courses  contain  numbers  they 

are  considered  as  a  difficult  and  incomprehensible  subject.  They  are  often 

associated with mathematics, which are dismissed  in most people’s perception. At 

the  same  time  there  is  a  tendency  for  increased  integration  of  games  in  the 

teaching of economics,  in addition to the use of traditional teaching methods. The 

present research study aims to explore the possibility of using educational games to 

motivate learning in economic courses in initial vocational education and training. A 

sample of 114 food and beverage adult students from a public vocational school in 

Thessaloniki  participated  in  the  research.  The  method  of  action  research  was 

followed in which small‐scale interventions took place in the course of 12 teaching 

weeks. Simulation and role‐playing economics games were used in class, as well as 

electronic games using mobile devices and the  internet. Data were acquired  from 

three  questionnaires  concerning  a)    investigating motives  for participation  in  the 

vocational  training  program,  b)  initial  attitudes  and  perceptions  for  economic 

courses and c) evaluation of the games used in the research. The statistical analysis 

showed  that  the  trainees’  main  motives  concern  professional  development, 

acquisition of a degree and interest for learning and knowledge. Despite their initial 

discomfort,  the  use  of  educational  games  increased  students’  interest  in 

participating and improved their attitude towards economics courses. The negative 

attitude did not differ between the sexes. Mature students have stronger belief  in 
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the usefulness of economics for their professional career than younger ones. On the 

contrary, experiential  learning and the  introduction of economics games  increased 

their motivation to learn. The animated way of teaching with the use of games was 

the  most  intense  element  of  the  educational  intervention.  Enjoyable  and  fun 

learning through games contributed towards active participation. At the same time, 

the use of mobile devices was  an  additional  incentive  for  greater  involvement  in 

learning, enhancing effective comprehension of the teaching material and gradual 

construction of knowledge. The use of economics games as a participative teaching 

strategy  is  a  valuable  tool  both  for  enhancing  the  learning  of  economics  in  the 

classroom and for enriching other subjects related to adult learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  Educational  Game  In  Economics,  Learning  Motivation,  Adult  Education, 

Economic Courses, Experiential Activities 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  παρούσα  ερευνητική  εργασία  έχει  σκοπό  να  προσεγγίσει  με  δημιουργικό  και 

παιδαγωγικό  τρόπο  τη  δυσφορία  και  δυσκολία  που  αισθάνονται  πολλοί  ενήλικοι 

σπουδαστές  αναφορικά  με  τη  διδασκαλία  των  οικονομικών  μαθημάτων  που 

υποχρεώνονται να διδαχθούν σε δομές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 

Είναι σχεδόν μόνιμο το φαινόμενο, ο εκπαιδευτικός που θα μπει για πρώτη 

φορά σε  τάξη ενήλικων εκπαιδευομένων για να διδάξει μαθήματα με οικονομικό 

περιεχόμενο, να εισπράξει έναν αρνητισμό και μια απογοήτευση για το αντικείμενό 

του, από την πρώτη κιόλας στιγμή. Μαθήματα όπως «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» 

«Λογιστική»,  «Κοστολόγηση»  και  άλλα,  επειδή  περιέχουν  αριθμούς,  ταυτίζονται 

από τους περισσότερους σπουδαστές με τα «Μαθηματικά», τα οποία εκ προοιμίου 

θεωρούνται  δύσκολα,  ακατανόητα,  απόμακρα  και  τελικά  απορριπτέα  για  να 

αξίζουν την προσοχή και τη συμμετοχή τους. Από καθημερινές συζητήσεις με τους 

σπουδαστές  διαπιστώνει  κανείς  αυτή  την  αρνητική  και  προκατειλημμένη  στάση, 

γεγονός  που  δυσχεραίνει  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  από  το  πρώτο  της  κιόλας 

βήμα (Benedict & Hoag 2002; Van Wyk, 2012). 

Οπωσδήποτε, αρκετοί σπουδαστές διαθέτουν εσωτερικό κίνητρο που τους 

ωθεί να συμμετέχουν με ιδιαίτερα ενεργητικό τρόπο σε μαθήματα που γι’ αυτούς 

έχουν  ενδιαφέρουν,  έτσι  ώστε  ο  εκπαιδευτικός  να  μην  χρειάζεται  να  τους 

παρακινήσει  με  κάποιον  τρόπο  (Slavin,  2007).  Αυτή  η  πηγαία  και  ενεργητική 

συμμετοχή σπουδαστών αφορά σε μαθήματα ή επιστημονικά πεδία που είναι της 

μόδας  και  ως  εκ  τούτου,  προσελκύουν  τους  περισσότερους  από  αυτούς  να 
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συμμετέχουν  στην  αρχική  επαγγελματική  κατάρτιση.  Τέτοιου  είδους  μαθήματα 

είναι  χρήσιμα  και  λειτουργούν ως «διαβατήριο»  στην  επαγγελματική  εξέλιξη  του 

καθενός,  όπως  η  μαγειρική,  η  ζαχαροπλαστική,  η  οργάνωση  και  λειτουργία 

ξενοδοχείων  κ.ά.  Αυτοί  οι  σπουδαστές  προσβλέπουν  με  έντονο  τρόπο  σε  ένα 

μελλοντικό  όφελος  από  τις  κινήσεις  και  τις  προσπάθειες  που  καταβάλλουν  στο 

παρόν, αφού διαθέτουν από μόνοι τους ενδογενές κίνητρο και ενδιαφέρον για τα 

μαθήματα και τη συμμετοχή τους σε αυτά (Slavin, 2007). 

Επειδή όμως  το αντικείμενο  των οικονομικών μαθημάτων δεν είναι  για να 

καλύπτει απλώς ορισμένες διδακτικές ώρες σε ένα πρόγραμμα σπουδών, άλλα έχει 

ιδιαίτερη χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή των επαγγελματιών κάθε ειδικότητας  

(Van Wyk,  2012)  τίθεται  το  ερώτημα  εάν  θα  μπορούσε  να  αξιοποιηθεί  κάποια 

μέθοδος διδασκαλίας στη μαθησιακή διαδικασία ώστε να ενισχύσει το ενδιαφέρον 

των σπουδαστών για τα αντικείμενα με οικονομικό περιεχόμενο. 

Παρατηρούμε  από  τη  βιβλιογραφία  ότι  υπάρχει  περιορισμένη  έρευνα  για 

αυτό το θέμα, και κυρίως για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας 

στα μαθήματα  οικονομικών    (Allgood, Walstad & Siefgried, 2015).  Βασικός  λόγος 

είναι  η  μεγάλη  δυσκολία  σχεδιασμού  μεθόδων  που  να  μπορούν  να  προσφέρουν 

συγκρίσεις  μεταξύ  τους.  Επίσης  άλλη  δυσκολία  αποτελούν  οι  διαφορετικές 

αντιλήψεις  των  ίδιων  των  εκπαιδευτικών  στον  τρόπο  που  εφαρμόζουν  τις 

παιδαγωγικές τους τεχνικές στην τάξη. Όπως σημειώνουν οι Allgood et al., (2015) 

άλλη  μια  δυσκολία  είναι  το  γεγονός  ότι  οι  μέθοδοι  με  βιωματικό  και  πιο 

συμμετοχικό  τρόπο  διδασκαλίας  απαιτούν  ιδιαίτερα  αυξημένο  χρόνο  διδακτικών 
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ωρών  ώστε  να  υπάρχει  κάποια  ουσιαστική  διαφορά  στην  εμπειρία  των 

εκπαιδευομένων από τη χρήση κάποιας μεθόδου σε σχέση με μια κάποια άλλη και 

για αυτό το λόγο δεν υλοποιούνται εύκολα. 

Αυτό  το  κενό  προσπαθεί  να  καλύψει  η  παρούσα  μελέτη  κάνοντας  χρήση  της 

μεθόδου  έρευνας‐δράσης,  που  είναι  ιδιαίτερα  διαδεδομένη  στο  χώρο  της 

εκπαίδευσης  (Altrichter,  Posch  &  Somekh,  2001).  Επιχειρεί  να  εισάγει  μία 

συμμετοχική  και  βιωματική  μέθοδο  διδασκαλίας  οικονομικών  μαθημάτων  με  τη 

χρήση  εκπαιδευτικών  παιχνιδιών.  Επιδιώκεται  να  βρεθεί  αν  τα  κατάλληλα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν  να αυξήσουν  το  κίνητρο  και  το  ενδιαφέρον  των 

ενηλίκων  για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία  και  να βελτιώσουν  τη στάση 

τους  απέναντι  στα  μαθήματα  με  οικονομικό  περιεχόμενο.  Το  δείγμα  εστιάζει  σε 

ενήλικες  σπουδαστές  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης.  Πιο  συγκεκριμένα 

επιδιώκεται να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιο είναι το  προφίλ των ενήλικων συμμετεχόντων στην έρευνα; 

2. Ποια  είναι  τα  κίνητρα  συμμετοχής  των  εκπαιδευομένων  στο  πρόγραμμα 

σπουδών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΕΚ; 

3. Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις των συμμετεχόντων για τα οικονομικά 

μαθήματα; 

4. Μπορεί  η  εισαγωγή  κατάλληλων  εκπαιδευτικών παιχνιδιών  στα μαθήματα 

με οικονομικό περιεχόμενο να αυξήσει  το ενδιαφέρον  και  να ενισχύσει  τα 

κίνητρα των ενηλίκων εκπαιδευομένων για συμμετοχή στη μάθηση; 
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Η  παρούσα  μελέτη  είναι  χωρισμένη  σε  δύο  μέρη.  Το  Θεωρητικό  και  το 

Ερευνητικό.  Το  θεωρητικό  αποτελείται  από  δύο  κεφάλαια.  Στο  πρώτο  γίνεται  η 

βιβλιογραφική  ανασκόπηση  αναφορικά  με  τα  κίνητρα  μάθησης,  εστιάζοντας  σε 

αυτά που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στη συνέχεια αναλύεται η Κλίμακα 

Εκπαιδευτικής  Συμμετοχής  του  Boshier  που  αποτελεί  και  το  βασικό  εργαλείο 

καταγραφής  των  κινήτρων  των  σπουδαστών.  Το  δεύτερο  κεφάλαιο  είναι 

αφιερωμένο  στους  συμμετοχικούς  τρόπους  διδασκαλίας  των  οικονομικών 

μαθημάτων,  εστιάζει  στο  εκπαιδευτικό  παιχνίδι  ως  πολύτιμο  εργαλείο  μάθησης 

που μέσο να προώθησης και ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων. 

Το  ερευνητικό  μέρος  της  μελέτης  ξεκινά  με  το  τρίτο  κεφάλαιο  που  είναι 

αφιερωμένο στη μεθοδολογία της έρευνας. Σε αυτό περιγράφεται η μέθοδος της 

έρευνας δράσης που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη με τα διάφορα στάδια 

που ακολουθήθηκαν  για  τον  σχεδιασμό  και  την υλοποίησή  της.  Περιγράφεται  το 

ερευνητικό  πρόβλημα  αναφορικά  με  την  ενεργοποίηση  των  ενήλικων 

εκπαιδευομένων  στο  να  προσεγγίσουν  με  πιο  θετικό  τρόπο  τα  μαθήματα  με 

οικονομικό  περιεχόμενο.  Στη  συνέχεια  ορίζεται  ο  στόχος  της  έρευνας  με  τα 

ερευνητικά  ερωτήματα  για  το  κατά  πόσο  το  εκπαιδευτικό  παιχνίδι  μπορεί  να 

αποτελέσει κίνητρο μάθησης. Ακολουθεί η περιγραφή των τριών ερωτηματολογίων 

που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, και κλείνει το κεφάλαιο με 

την αναφορά στις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των 

δεδομένων. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά όλα τα σημαντικά ευρήματα 

που  προέκυψαν  από  τις  στατιστικές  αναλύσεις  των  δεδομένων  των  τριών 

ερωτηματολογίων.  

Στο  πέμπτο  και  τελευταίο  κεφάλαιο  παρατίθενται  τα  συμπεράσματα  των 

αποτελεσμάτων  από  τα  ευρήματα  της  μελέτης.  Γίνεται  η  συζήτησή  τους  με  τις  

διάφορες έρευνες και τη σχετική βιβλιογραφία που παρουσιάστηκαν νωρίτερα στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να προκύψουν τα συμπεράσματα. Καταλήγει το 

κεφάλαιο  με  αναφορά  στους  διάφορους  περιορισμούς  και  στα  εμπόδια  που 

παρουσιάστηκαν  κατά  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας  και  τέλος  γίνονται  ορισμένες 

προτάσεις για δυνατότητα μελλοντικών μελετών.  
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1.  ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Στην  ενότητα  αυτή  θα  μελετηθούν  τα  κίνητρα  μάθησης  που  ενισχύουν  την 

εκπαιδευτική  διαδικασία,  με  αναφορά  στα  εσωτερικά  και  τα  εξωτερικά  κίνητρα. 

Ιδιαίτερη  αναφορά  θα  γίνει  στα  κίνητρα  των  ενήλικων  εκπαιδευομένων  και  σε 

τρόπους διερεύνησής τους.  

Μπαίνοντας σε μία αίθουσα διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός γνωρίζει a priori 

ότι  κάθε  σπουδαστής  έχει  διαφορετικά  κίνητρα  που  τον  ενεργοποιούν  να 

συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι συχνό το φαινόμενο τα κίνητρα 

αυτά να μην αφορούν καν στην ίδια τη μάθηση (Woolfolk, 2007). Το γεγονός αυτό 

αποτελεί πρόκληση για  τον  εκπαιδευτικό ώστε  να αναζητεί  τον κατάλληλο  τρόπο 

με τον οποίο θα μπορούσε να προσεγγίσει και να ενεργοποιήσει εκπαιδευόμενους 

που μπορεί να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το αντικείμενο των σπουδών τους. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι το μάθημα των οικονομικών θεωρείται δύσκολο μάθημα 

ιδιαίτερα  μάλιστα  όταν  είναι  υποχρεωτικό  στο  πρόγραμμα  σπουδών  (Van Wyk, 

2012; Benedict & Hoag 2002). O Van Wyk (2012) χρησιμοποίησε μία κλίμακα για να 

διερευνήσει  την  αντίληψη  128  φοιτητών  για  την  εκπαίδευση  στα  οικονομικά 

(Attitude Towards Economics Education – ATEE – scale).  Έδειξε ότι η δυσκολία που 

έχουν  για  τα  οικονομικά  ως  αντικείμενο  αποτελεί  τον  πιο  σημαντικό  παράγοντα 

που επηρεάζει  την αντίληψή τους για την ακαδημαϊκή επίδοση στο επιστημονικό 

πεδίο  των  οικονομικών.  Θέλοντας  να  διερευνήσουν  την  αιτία  για  την  οποία 

υπάρχει  φόβος  για  το  μάθημα  των  οικονομικών,  οι  Benedict  &  Hoag  (2002) 

διαπίστωσαν ότι οι φόβοι αυτοί συνδέονται με τη φήμη που έχει το μάθημα αυτό 
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ως  «δύσκολο».  Παρόλα  αυτά  υπογράμμισαν  ότι  αυξάνοντας  την  ικανότητα  των 

σπουδαστών  να  κατανοούν  μαθηματικές  έννοιες,  τα  αρνητικά  συναισθήματα  για 

τα οικονομικά μειώνονται. Από την ίδια έρευνα φάνηκε ότι στους άνδρες αρέσουν 

τα  οικονομικά  περισσότερο  από  ό,τι  στις  γυναίκες  οι  οποίες  δείχνουν  να  έχουν 

μεγαλύτερη ανησυχία (Benedict & Hoag, 2002). 

Κατανοώντας  τι  είναι  τα  κίνητρα,  με  ποιον  τρόπο  δημιουργούνται,  και  τι 

επίδραση ασκούν στον εκπαιδευόμενο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα αξιοποιήσει 

κατάλληλα και να προκαλέσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών για 

την πραγματοποίηση παιδαγωγικών σκοπών. «Τα κίνητρα δεν αποτελούν μόνο μια 

ουσιαστική προϋπόθεση για τη μάθηση, αλλά η γένεση των κινήτρων είναι και ένας 

βασικός σκοπός της αγωγής» (Schiefele, 1986, σ. 199).  

Η  ανθρώπινη  συμπεριφορά  και  τα  κίνητρα  του  κάθε  ατόμου  επηρεάζουν 

καθοριστικά  τη  διαδικασία  της  μάθησης.  Τα  κίνητρα  συνήθως  ορίζονται  ως  «η 

εσωτερική κατάσταση που ξεσηκώνει το άτομο να δράσει, το κρατά επικεντρωμένο 

στο αντικείμενο δραστηριότητάς του» (Elliott, Kratochwill & Travers, 2008, σ. 433), 

το  διεγείρει  και  το  κατευθύνει,  διατηρώντας  τη  συμπεριφορά  του  ενεργή  και 

δραστήρια (Woolfolk, 2007). Οι Schacter, Gilbert & Wegner (2012), τονίζουν ότι η 

μαθησιακή διαδικασία έχει λόγο ύπαρξης όταν αναζητά να ερμηνεύσει τα κίνητρα 

του εκπαιδευόμενου, ώστε να κατανοήσει τα συναισθήματά του. Στοχεύει στο να 

ενισχύει τη συμπεριφορά του σε ενεργή συμμετοχή για προσωπική ανακάλυψη και 

μάθηση,  μέσα  από  την  ικανότητά  του  να  συγκινείται  και  να  ελκύεται  από  το 

αντικείμενο  της  ενασχόλησής  του  (Μπακιρτζής,  2006).  Μάλιστα  τα  κίνητρα 
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μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη της μάθησης, αφού από 

τη φύση της η μάθηση είναι όχι μόνο μία ενεργητική κατάσταση αλλά απαιτείται 

και η βούληση του ανθρώπου για να μάθει (Παπασταμάτης, 2011).  

Τα  κίνητρα  αποτελούν  θεμελιώδη  συνθήκη  στη  διαδικασία  της  μάθησης  

(Elliott, Kratochwill, Cook & Travers, 2008). Την επηρεάζουν βαθιά καθορίζοντας και 

το αποτέλεσμά της. Αυτό συμβαίνει διότι τα κίνητρα αυξάνουν το ενδιαφέρον και 

την  επιμονή  του  ατόμου  να  ασχοληθεί  με  δραστηριότητες  που  το  ωφελούν, 

προσανατολίζοντας  τις  επιλογές  του  προς  στόχους  τους  οποίους  θεωρεί 

ικανοποιητικούς  για  τον  ίδιο.  Με  αυτό  τον  τρόπο,  οι  πιθανές  δυσκολίες  δεν 

λειτουργούν  αποθαρρυντικά.  Η  ύπαρξη  κινήτρων  επηρεάζει  θετικά  τις  γνωστικές 

διεργασίες του ατόμου, αυξάνοντας την προσοχή και την επικέντρωσή του σε ό,τι 

έχει να μελετήσει ή να εξασκηθεί. Παράλληλα αυξάνεται η πιθανότητα να ζητήσει 

βοήθεια αν  το  κρίνει  απαραίτητο.  Για  τους  λόγους αυτούς  οι Elliott et al.  (2008) 

τονίζουν  ότι  «το  καλύτερο  που  μπορούν  να  κάνουν  οι  εκπαιδευτικοί  είναι  να 

διαμορφώνουν  τις  συνθήκες  της  μάθησης  έτσι  ώστε  να  γίνουν  ελκυστικές  και 

ενθαρρυντικές  για  τους  μαθητές  όσο  το  δυνατό  περισσότερο  και  επίσης  να 

φροντίζουν  ώστε  οι  εργασίες  που  τους  αναθέτουν  να  είναι  ανάλογες  προς  τις 

ικανότητες των μαθητών. Έτσι ενθαρρύνεται η αυτενέργειά τους» (σ.434). 

1.1. Εσωτερικά και Εξωτερικά Κίνητρα 

Παρά  τη  δυσκολία  στην  ταξινόμηση  των  ανθρώπινων  κινήτρων  (Schacter  et  al., 

2012), οι περισσότεροι ερευνητές και ψυχολόγοι τα διαχωρίζουν σύμφωνα με την 
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πηγή  προέλευσής  τους  σε  δύο  βασικές  κατηγορίες,  στα  εξωγενή  ή  εξωτερικά 

κίνητρα και τα ενδογενή ή εσωτερικά. Τα εξωγενή κίνητρα αποτελούν το μέσο για 

την επίτευξη ενός σκοπού, ενώ τα ενδογενή είναι ο ίδιος ο αυτοσκοπός (Woolfolk, 

2007).   

Τα  εξωγενή  κίνητρα  σχετίζονται  με  όλους  εκείνους  τους  παράγοντες  του 

περιβάλλοντος  ενός  ατόμου  που  επιδρούν  σε  αυτό,  ώστε  να  φέρουν  ένα 

αποτέλεσμα.  Αφορούν  τις  εξωγενείς  συνθήκες  που  πετυχαίνουν  να  επηρεάσουν 

την  προσπάθεια  ή  και  το  αποτέλεσμά  της.  Συνηθέστερη  περίπτωση  εξωγενούς 

κινήτρου  είναι  η  επιβράβευση  που  ωθεί  το  άτομο  να  πραγματοποιήσει  μια 

ενέργεια  για  να  λάβει  κάτι  ως  αντάλλαγμα  (Schacter  et  al.,  2012).  Τα  εξωγενή 

κίνητρα  συχνά  χρησιμοποιούνται  για  να  προτείνουν,  να  δελεάσουν,  να 

προσελκύσουν  ή  και  να  τιμωρήσουν  το  άτομο  μέσα  από  διάφορες  ανταμοιβές, 

άμεσες πιέσεις ή ακόμα και τιμωρίες (Slavin, 2007; Woolfolk, 2007).  

Τα  ενδογενή  κίνητρα  θεωρούνται  ο  ιδανικός  τρόπος  μάθησης  καθώς  ο 

εκπαιδευόμενος  επιθυμεί  να  μάθει  χωρίς  την  ύπαρξη  κάποιας  εξωτερικής 

παρώθησης  (Elliott et al., 2008).  Συνδέονται  με  προσωπικούς  παράγοντες  και  τις 

ανάγκες του ατόμου, που το ωθούν στην περιέργεια, στο να θέτει στόχους και να 

έχει ενδιαφέροντα. Οι ίδιες οι πράξεις προσφέρουν ικανοποίηση στο άτομο χωρίς 

να αναμένεται κάποιο είδος επιβράβευσης (Schacter et al.,2012).  

Δεν μπορούμε να  ισχυριστούμε ότι η μία μορφή κινήτρων αντιμάχεται  την 

άλλη, γιατί και οι δύο μορφές έχουν τα πλεονεκτήματά τους και είναι χρήσιμες σε 

διαφορετικές  καταστάσεις  ή  χρονικές  στιγμές  για  κάθε  άτομο.  Μπορεί  να 
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θεωρείται  γενικά  ότι  τα  εσωτερικά  κίνητρα  βοηθούν  τους  ανθρώπους  να 

αποδίδουν  περισσότερο  και  να  είναι  πιο  δημιουργικοί  με  ό,τι  καταπιάνονται. 

Ωστόσο  υπάρχουν  και  χρονικές  στιγμές  που  όταν  το  ίδιο  το  άτομο  χάνει  την 

αισιοδοξία  του,  ή  εξασθενεί  για  λίγο μέσα  του  το  ενδογενές  κίνητρο που  είχε,  η 

ύπαρξη ενός εξωγενούς κινήτρου έρχεται να υποστηρίξει την έως τότε πορεία του 

και να το βοηθήσει να αποκτήσει νέες προοπτικές στη ζωή του (Woolfolk, 2007). 

Επίσης είναι συχνό το φαινόμενο διάφορες ανταμοιβές που πηγάζουν από 

εξωγενή κίνητρα να αρχίσουμε  να  τις αντιλαμβανόμαστε ως δραστηριότητες που 

δεν προσφέρουν ευχαρίστηση. Αν για παράδειγμα κάποιος απολαμβάνει να κάνει 

μια  δραστηριότητα  χωρίς  κάποια  ιδιαίτερη  ανταμοιβή,  μόλις  κάποιος  του 

προσφέρει  ένα  εξωγενές  κίνητρο  μπορεί  αυτό  να  θεωρηθεί  ως  δήλωση  ότι  η 

δραστηριότητα μάλλον δεν είναι ευχάριστη.  Από την άλλη πλευρά, οι τιμωρίες που 

συχνά  συνδέονται  με  εξωτερικά  κίνητρα,  μπορεί  να  αποτελέσουν  για  κάποιους 

ισχυρό εσωτερικό κίνητρο για δράση (Schacter et al.,2012). 

 

1.2. Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Σύμφωνα με  τους Rogers & Horrocks  (2010)  η  εκπαίδευση ενηλίκων διαφέρει σε 

αρκετά  σημεία  από  αυτή  την  ανηλίκων.  Αντικειμενικός  παράγοντας  διαφορο‐

ποίησης  είναι  όχι  μόνο  η  ηλικία  αλλά  και  η  εμπειρία  που  έχει  αποκτηθεί  στο 

κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο έχουν μεγαλώσει, η οποία είναι εξ’ ορισμού πολύ 

μεγαλύτερη στους ενήλικες. Ταυτόχρονα, καθώς η πλειοψηφία των ενηλίκων έχει 
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ήδη  αποκτήσει  μια  πρώτη  εκπαίδευση,  εισέρχονται  με  συγκεκριμένους  στόχους 

στην  εκπαιδευτική διαδικασία.  Έχουν διάθεση  για περισσότερη συμμετοχή,  αλλά 

ταυτόχρονα  και  την  πεποίθηση  πως  θα  καταφέρουν  να  αντιμετωπίσουν  όσα 

εμπόδια  συναντήσουν  (Κόκκος,  2005).    Παράλληλα  ο  Knowles  (1973)  εκτός  από 

τους  παραπάνω,  υπογραμμίζει  έναν  ακόμη  παράγοντα  διαφοροποίησης.  Τη 

συνειδητή επιλογή του ενήλικα για συμμετοχή στην εκπαίδευση.  

Από τους πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με τα κίνητρα των ενηλίκων για 

τη  συμμετοχή  τους  στην  δια  βίου  μάθηση  ήταν  ο  Houle  (1961,  στο  Rogers  & 

Horrocks, 2010),  ο  οποίος  διέκρινε  έγκαιρα  ότι  «η  εκπαίδευση  των  ενηλίκων  θα 

πρέπει  να  λειτουργεί  με  τρόπο  που  να  προσφέρει  […]  την  ελευθερία  στους 

ενήλικες να αντιμετωπίζουν με κριτικό και  ενεργητικό  τρόπο  την πραγματικότητα 

και  να  ανακαλύπτουν  ταυτόχρονα  τον  τρόπο  που  θα  τους  επιτρέπει  να 

μετασχηματίζουν  τον  πραγματικό  κόσμο»  (σ.  64).    Από  την  έρευνά  του  ο Houle 

(1961,  στο  Rogers  &  Horrocks,  2010)  κατέληξε  σε  τρεις  τύπους  ενήλικων 

εκπαιδευομένων  ανάλογα  με  τον  προσανατολισμό  τους.  Σε  όσους  είναι 

αφοσιωμένοι στους στόχους, σε όσους συγκεντρώνονται στη δράση και σε όσους 

έχουν  για  προσανατολισμό  τους  τη  μάθηση.  Τα  άτομα  που  είναι  προσανα‐

τολισμένα  στο  στόχο  που  έχουν  θέσει,  χρησιμοποιούν  την  εκπαίδευση  ως  μέσο 

που θα τους οδηγήσει σε αυτόν. Μάλιστα θεωρούν ότι καθετί που συμβαίνει στη 

μάθηση αποτελεί συγκεκριμένες φάσεις ανάμεσα στο παρόν  και στο στόχο  τους. 

Από  την  άλλη,  όσοι  συμμετέχουν  στην  εκπαίδευση  επειδή  είναι  συγκεντρωμένοι 

στη δράση, δεν τους ενδιαφέρει τόσο η απόκτηση κάποιας συγκεκριμένης γνώσης 
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ή  δεξιότητας  όσο  η  συναναστροφή,  θέλοντας  να  ξεφύγουν  από  την  κοινωνική 

απομόνωση.  Ο τρίτος τύπος ατόμων που είναι αφοσιωμένοι στη μάθηση, έχοντας 

συνειδητοποιήσει  τη  χαρά  της  μάθησης  η  συμμετοχή  σε  εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι σκοπός και τρόπος ζωής. 

Σύμφωνα  με  τον  Jarvis  (2004)  τα  κίνητρα  μάθησης  για  τους  ενήλικες 

πηγάζουν και από τη διαπίστωση κάποιου κενού ή έλλειψης που είναι πιθανό να 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ή επαγγελματική τους ζωή, αναγκάζοντάς τους να 

θέλουν να το καλύψουν. Οι δομές δια βίου μάθησης μπορούν να συμβάλουν στο 

να  αίρονται  τέτοιους  είδους  εμπόδια  με  τρόπο  δημιουργικό  προσφέροντας  στον 

ενήλικα τις  γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσει θετικά νέες καταστάσεις 

και προκλήσεις.    

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια στην Ελλάδα να διερευνηθούν τα 

κίνητρα συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων σε προγράμματα και δράσεις 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή και δια βίου μάθησης με τη χρήση διάφορων 

μοντέλων και  εργαλείων για  την αξιολόγηση  των κινήτρων  (Καραλής, 2013).    Ένα 

από  τα πιο γνωστά μοντέλα είναι  και η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής  (EPS) 

του  Boshier,  η  οποία  θα  αναλυθεί  στην  επόμενη  ενότητα,  καθώς  έχει  ιδιαίτερη 

σημασία στην παρούσα εργασία. 
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1.3. Η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier 

Οι  έρευνες  του  Houle  (1961,  στο  Rogers  &  Horrocks,  2010)  για  την  αναζήτηση 

μοτίβων  συμπεριφοράς  στους  ενήλικες  εκπαιδευομένους  αποτέλεσαν  πηγή 

έμπνευσης  για  πολλούς  επιστήμονες  να  σχεδιάσουν  εργαλεία  καταγραφής 

κινήτρων στους ενήλικες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Houle πρότεινε τρεις τύπους 

ενήλικων  εκπαιδευομένων  αναφορικά  με  το  αν  το  κίνητρό  τους  στοχεύει  στη 

μάθηση, στη δράση ή αν είναι προσηλωμένοι σε κάποιο στόχο.  

Βασιζόμενος στις  ιδέες και  την παραπάνω τυποποίηση  του Houle,  ο Roger 

Boshier  προσπάθησε  να  κατασκευάσει  το 1971  ένα  αποδεκτό  μοντέλο  μέτρησης 

των  κινήτρων  των  ενήλικων  εκπαιδευομένων.  Ο Boshier  υποστήριζε  ότι  το  είδος 

των  κινήτρων  που  ωθούν  τους  ανθρώπους  σε  μάθηση  μεταβάλλεται  με  την 

πάροδο  της  ηλικίας  (Boshier,  1971).  Παρατήρησε  ότι  τα  κίνητρα  των  νέων 

ανθρώπων  οδηγούνται  από  την  έλλειψη  προσόντων  ή  ικανοτήτων  στα  νεότερα 

χρόνια  τους,  ενώ  μεταβάλλονται  σε  κίνητρα  ανάπτυξης  στις  πιο  όψιμες  ηλικίες  

(Boshier 1991). Έτσι δημιούργησε την κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής, γνωστής 

και ως Educational Participation Scale – EPS (Boshier, 1971). Σε μία προσπάθεια να 

συσχετίσει τα κίνητρα των εκπαιδευομένων με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ο 

Boshier  επεξεργάζεται  στη  συγκεκριμένη  κλίμακα  την  τυπολογία  των  ενήλικων 

σπουδαστών του Houle, μέσα από την ανάλυση επτά παραγόντων, οι οποίοι είναι: 

1) Η βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των συμμετεχόντων, 2) η ανάπτυξη 

των κοινωνικών τους επαφών, 3) η προετοιμασία τους για εκπαιδευτικούς λόγους, 
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4) η επαγγελματική τους ανέλιξη,  5) η βελτίωση των οικογενειακών τους σχέσεων, 

6) η επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων και τέλος 7) το ενδογενές  ενδιαφέρον 

τους  για  μάθηση  και  γνώση  (Boshier,  1991).  Αυτοί  οι  παράγοντες  κινήτρων 

περιγράφονται  με  περισσότερη  λεπτομέρεια  στο  κεφάλαιο  της  Μεθοδολογίας, 

ώστε να γίνει κατανοητή η σχέση τους με τη συγκεκριμένη έρευνα. 

Το μοντέλο  του Boshier  αναθεωρήθηκε  και  τροποποιήθηκε αρκετές φορές 

από  τον  ίδιο  ώστε  να  καταλήξει  το  1991  στην  πιο  βελτιωμένη  και  ευρέως 

χρησιμοποιημένη  μορφή  του,  το  γνωστό  Educational  Participation  Scale  –  EPS 

Alternative‐form)  (Boshier,  1991).  Το  συγκεκριμένο  μοντέλο  μεταφράστηκε  στα 

Ελληνικά από το Δημήτρη Ζωντήρο (2006) και χρησιμοποιήθηκε σε έρευνα από τον 

ίδιο,  ενώ  τροποποιήθηκε  μερικώς  για  τα  ελληνικά  δεδομένα  από  τη  Μαρία 

Κουκλατζίδου (2017).   

Ο Ζωντήρος (2006) ερεύνησε τα κίνητρα συμμετοχής σπουδαστών από δύο 

τύπους Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ). Σε αυτά που παρέχουν προγράμ‐

ματα  με  ποικιλία  ειδικοτήτων  και  χρονικής  διάρκειας,  καθώς  και  σε  αυτά  που 

συνεργάζονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα ξένων χωρών προσφέροντας από κοινού 

προγράμματα  σπουδών  με  μερική  ή  και  πλήρη  φοίτηση  στη  χώρα  μας.  Η 

ιεράρχηση  των  κινήτρων  που  παρουσίασε  η  έρευνά  του,  κατατάσσει  ως 

σπουδαιότερο κίνητρο συμμετοχής των ενήλικων σπουδαστών το «ενδιαφέρον για 

μάθηση»,  ακολουθούμενο  από  την  «επαγγελματική  εξέλιξη»,  τη  «βελτίωση  της 

επικοινωνίας» και «το άνοιγμα του κοινωνικού κύκλου».  Αντίθετα, σε έρευνα του  

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων & Public  Issue (2011), 
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οι  «επαγγελματικοί  λόγοι»  προηγούνται  των  «προσωπικών»,  αφού  οι 

συμμετέχοντες  θεωρούν ως πρώτη  τους «ανάγκη  να  γίνουν πιο αποτελεσματικοί 

στην  εργασία  τους»  και  στη  συνέχεια  να  «προσθέσουν  νέα  γνώση»  ή  να 

αισθανθούν «προσωπική ικανοποίηση» από τη συμμετοχή τους σε ένα πρόγραμμα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Στην έρευνα της Κουκλατζίδου (2017) φάνηκε ότι το 

σημαντικότερο  κίνητρο  συμμετοχής  των  σπουδαστών  σε  προγράμματα  του 

Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών ήταν το «ενδιαφέρον για μάθηση και 

γνώση»,  ακολουθούμενο  από  την  «εκπαιδευτική  προετοιμασία».  Αντίστοιχα  και 

στην  έρευνα  της Νίγδελη  (2019)  το  σημαντικότερο  κίνητρα  για  τους σπουδαστές 

στη Σχολή Επαγγελμάτων Κρεάτος Θεσσαλονίκης ήταν το «ενδιαφέρον για μάθηση 

και γνώση», η «εκπαιδευτική προετοιμασία» και η «επαγγελματική εξέλιξη».  

Στην  παρούσα  έρευνα  χρησιμοποιείται  η  τροποποιημένη  ελληνική  έκδοση 

της  Κουκλατζίδου  (2017),  αφενός  μεν  διότι  έχει  προσαρμοστεί  στις  ελληνικές 

συνθήκες  και  δεδομένα,  και  αφετέρου  διότι  αντικαταστήθηκαν  οι  δηλώσεις  της 

αρχικής  κλίμακας  που  αφορούσαν  στη  χρήση  της  γλώσσας  ή  στη  βελτίωση  της 

επικοινωνίας,  με  δηλώσεις  που  σχετίζονται  με  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα 

διαφόρων  ειδικοτήτων  της  διά  βίου  μάθησης  στην  αρχική  επαγγελματική 

κατάρτιση.  Οι  δηλώσεις  αυτές  έχουν  στενότερη  συνάφεια  με  το  αντικείμενο  της 

παρούσας έρευνας. 
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2.  ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

2.1 Συμμετοχικοί τρόποι για τη διδασκαλία των οικονομικών 

Τα  μαθήματα  οικονομικών  επηρεάζονται  από  τις  αποφάσεις  των  διδασκόντων 

καθηγητών ως προς τις συνθήκες με τις οποίες διδάσκεται το μάθημα και κυρίως 

από  την  επιλογή  της  κύριας  διδακτικής  μεθόδου  που  θα  ακολουθήσει  (Allgood, 

Walstad &  Siefgried, 2015).  Παρόλο  που  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  χρησιμο‐

ποιείται  και  η  συζήτηση  ως  μορφή  διδασκαλίας  των  οικονομικών,  εντούτοις 

υπερισχύει  η  χρήση  της  διάλεξης  (Becker, 2000)  ή  η  μέθοδος  της «κιμωλίας  και 

ομιλίας» (Becker & Watts, 1996) σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία των οικονομικών.  

Στην  έρευνα  επισκόπησης  που  πραγματοποίησαν  οι  Allgood  et  al.  (2015) 

αναφορικά  με  τις  παιδαγωγικές  αποφάσεις  που  επηρεάζουν  τη  διδασκαλία  των 

οικονομικών  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  διαπιστώνουν  ότι  μόνο  κατά  τις  δύο 

τελευταίες δεκαετίες υπάρχει  κάποια  επιστημονική συζήτηση  και  έρευνα  για  την 

εκπαίδευση  των  οικονομικών  με  τη  χρήση  εναλλακτικών  διδακτικών  μεθόδων. 

Θεωρούν ότι  στόχος αυτής  της στροφής  είναι η αντικατάσταση ή η συνδυαστική 

χρήση  της  παραδοσιακής  διάλεξης  με  αλληλεπιδραστικές  διδακτικές  μεθόδους 

όπως η συζήτηση, τα πειράματα στην τάξη, οι μελέτες περίπτωσης, η συνεργατική 

μάθηση,  οι  τεχνικές  αξιολόγησης,  η  επίλυση  προβλήματος  και  η  βιωματική 

μάθηση.  Ο Becker  (2000)  τονίζει  ότι  οι  βιωματικές  και  συμμετοχικές  διαδικασίες 

μάθησης αποτελούν  ζητούμενο  για  την  παιδαγωγική πράξη που σχετίζεται  με  τη 

διδασκαλία των οικονομικών, καθώς οι εκπαιδευόμενοι αντιδρούν στην παθητική 
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παρακολούθηση  διαλέξεων  και  αναμένουν  την  ενεργητική  συμμετοχή  τους  στη 

διαδικασία μάθησης.  

Κύριος  στόχος  της  διδασκαλίας  των  οικονομικών  είναι  το  να  βοηθήσουν 

τους φοιτητές να «σκέφτονται ως οικονομολόγοι», αξιολογώντας κριτικά τις οικο‐

νομικές  θεωρίες,  με  χρήση  εναλλακτικών  και  συχνά  διεπιστημονικών  μεθόδων 

(Vidal, Mungenast & Vidal,  2020).  Είναι  σημαντικό  ο  εκπαιδευτικός  να  βοηθήσει 

τους  σπουδαστές  του  να  μάθουν  να  λύνουν  οικονομικά  προβλήματα  με 

αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό υπαγορεύει την εκμάθηση της διαδικασίας κατά την 

οποία  μπορεί  κάποιος  να  σκέφτεται  σύμφωνα  με  ό,τι  ορίζουν  οι  αρχές  και  οι 

θεωρίες  της  οικονομίας,  σε  σχέση  με  το  να  δίνεται  μόνο  έμφαση  στην  ανάλυση 

γεγονότων  και  οικονομικών  φαινομένων  και  στην  επίλυση  προβλημάτων  υπό  το 

πρίσμα  των  οικονομικών.  Αυτό  που  έχει  σημασία  είναι  η  ανάπτυξη  του  τρόπου 

σκέψης  κατά  την  επίλυση  των  προβλημάτων  που  αναφέρονται  στα  οικονομικά 

θέματα και όχι η συγκέντρωση ενός συνόλου απαντήσεων διαθέσιμων και έτοιμων 

προς χρήση, όπως θα μπορούσε να συμβεί με ένα προϊόν έτοιμο προς πώληση στο 

ράφι ενός εμπορικού καταστήματος (Bach, 1990, στο Γκιώση & Δαγδιλέλης (2015). 

Στην  εκπαίδευση  ενηλίκων  είναι  κεφαλαιώδους  σημασίας  η  ενεργοποίηση 

των  γνωστικών  μηχανισμών  του  ίδιου  του  εκπαιδευόμενου  μέσα  από  την 

αναθέρμανση  της  εσωτερικής  παρώθησης,  η  οποία  με  τη  σειρά  της  οδηγεί  τον 

καθένα  σε  νέα  μονοπάτια  μάθησης  (Jarvis, 2004).  Κατά  συνέπεια,  στη  διδακτική 

που  εφαρμόζεται  στην  εκπαίδευση  ενηλίκων,  ιδιαίτερη  σημασία  έχει  η 

αιτιολόγηση της επιλογής των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για 
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την  επίτευξη  των  στόχων.  Αυτές  οι  μέθοδοι  θα  πρέπει  να  σχετίζονται  με  τις 

προϋποθέσεις  και  τις  ικανότητες  μάθησης  της  συγκεκριμένης  ομάδας  ενηλίκων 

αλλά και με τα χαρακτηριστικά που την περιγράφουν (Κοντάκος & Γκόβαρης, 2006). 

Οι Rogers & Horrocks  (2010)  αναρωτιούνται  με  ποιο  τρόπο  η  εκπαίδευση 

ενηλίκων  μπορεί  να  είναι  πετυχημένη,  καθώς  θεωρούν  αναγκαία  τη  χρήση 

πληθώρας  εκπαιδευτικών  μεθόδων,  μέσα  από  τις  οποίες  οι  ενήλικες  θα 

συμμετέχουν  με  το  δικό  τους  ρυθμό,  στο  δικό  τους  πρόγραμμα  εργασίας  και  με 

εναλλαγή ρόλων μέσα στην ομάδα τους. Ο Schiefele  (1986) μάλιστα τονίζει ότι η 

διδασκαλία  που  προκαλεί  το  ενδιαφέρον  των  εκπαιδευομένων  απαιτεί  από  τον 

εκπαιδευτικό  να  έχει  περισσότερες  γνώσεις  και  ικανότητες  από  αυτές  που  θα 

πρέπει  να  αποκτήσουν  εκείνοι.  «Είναι  ικανότητες  που  αφορούν  τόσο  την 

επιστημονική  κατάρτιση  πάνω  στο  αντικείμενο  όσο  και  την  μεθοδολογική 

προσέγγισή του – και είναι ακριβώς αυτές που διαφοροποιούν τον γνήσιο εκπαι‐

δευτικό από τον απλό μεταδότη γνώσεων» (σ. 205‐6). 

Ο  εκπαιδευτικός,  βασιζόμενος  στις  αρχές  της  διαφοροποιημένης 

παιδαγωγικής  προσέγγισης  μπορεί  να  συνθέτει  τη  δική  του  στρατηγική 

διδασκαλίας  που  ταιριάζει  περισσότερο  στις  δυνατότητές  του  και  τις  διδακτικές 

του ανάγκες (Παπασταμάτης, 2011). Ο Schiefele (1986) υπογραμμίζει ότι ανάλογα 

με  την  επεξεργασία  του  επιστημονικού  αντικειμένου  που  θα  προετοιμάσει  ο 

εκπαιδευτικός,  ο  μαθητής  μπορεί  «να  εντοπίσει  σε  αυτό  κάτι  που  δημιουργεί 

αντιφάσεις,  κάτι  που  του  προξενεί  την  έκπληξη,  την  απορία  ή  το  θαυμασμό, 

πράγμα  το  οποίο  μέχρι  τώρα  δεν  μπορούσε  να  το  κατορθώσει  μόνος  του  ο 
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μαθητής»  (σ. 204).  Παράλληλα,  έχοντας ως στόχο  την πρόκληση  της περιέργειας 

και  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών  θα  μπορεί  ο  εκπαιδευτικός  να  τους 

κινητοποιήσει  θέτοντας  ερωτήματα,  διότι  «όποιος  δεν  κάνει  ερωτήσεις,  δεν 

σκέπτεται» (Schiefele, 1986, σ. 204).  

Πέρα από την οποιαδήποτε στρατηγική που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια 

της  διδασκαλίας,  είναι  σημαντικό  ο  εκπαιδευτικός  να  λειτουργεί  με  τρόπο 

εμψυχωτικό,  αφού  όπως  υποστηρίζει  ο  Ματσαγγούρας  (2000),  αυτός  ο  τρόπος 

αποτελεί  το  πιο  ορατό  στοιχείο  των  πρακτικών  του.  Οι  συμμετέχοντες  θα 

θυμούνται περισσότερο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έμφαση δινόταν 

στη διαμόρφωση φιλικής ατμόσφαιρας, στη διαχείριση των σχέσεων των μελών και 

στο ζωντάνεμα της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, ένα πρόγραμμα που είναι μεν 

ευχάριστο χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται από δομή ή παιδαγωγική κατεύθυνση, αν 

και αφήνει καλή εντύπωση, δεν πετυχαίνει τους παιδαγωγικούς του σκοπούς. Για 

το λόγο αυτό όπως σημειώνει η Courau (2000) είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός ως 

εμψυχωτής, να γνωρίζει με ποιον τρόπο να πλαισιώνει την εκπαιδευτική του πράξη 

γύρω  από  το  συντονισμό  μιας  ομάδας,  χρησιμοποιώντας  ευέλικτα  κατάλληλες 

τεχνικές εμψύχωσης, διαχείρισης σχέσεων και δυναμικής της. 

Σύμφωνα  με  την  Courau  (2000)  η  μάθηση  των  ενηλίκων  επιτυγχάνεται 

καλύτερα μέσα από την ενεργητική τους συμμετοχή, είτε στο  ίδιο το αντικείμενο 

της μάθησης είτε και στη διαμόρφωση του πλαισίου αυτής της μάθησης. Οι Noye 

& Piveteau (1999) υποστηρίζουν πως όταν στη μάθηση συνδυάζεται η πράξη με τη 

θεωρία και ο εκπαιδευόμενος έχει λόγο για το πώς να διαμορφώσει  το γνωστικό 
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του  αντικείμενο,  τότε  αποκτά  τα  κατάλληλα «εργαλεία»  για  να  είναι  σε  θέση  να 

αντιμετωπίσει  αντίστοιχη  κατάσταση  στο  μέλλον.  Στο  πλαίσιο  μιας  ενεργητικής 

παιδαγωγικής, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται άμεσα. 

Ο εκπαιδευτικός οργανώνει με τέτοιο τρόπο τη διδακτική δραστηριότητα ώστε να 

τους βοηθά «να αντιλαμβάνονται την κάθε δραστηριότητα ως μέσο επίλυσης ενός 

προβλήματος  που  έχει  ο  ίδιος  ο  εκπαιδευόμενος  και  οι  λύσεις  που  θα 

επεξεργαστεί ο ίδιος θα του επιτρέψουν να βελτιώσει την κατανόησή του, και θα 

αυξήσει  τις  δυνατότητες  δράσης  του  μέσα  στο  περιβάλλον»  (Noye  &  Piveteau, 

1999, σ. 46). 

Οι μέθοδοι και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση 

ενηλίκων  είναι  αρκετές  και  ο  εκπαιδευτικός  αν  είναι  εξοικειωμένος  μαζί  τους 

μπορεί να τις χρησιμοποιεί και να τις εναλλάσσει όποτε το απαιτούν οι συνθήκες 

(Noye & Piveteau, 1999).  Δεν  χρειάζεται  να φοβάται,  ούτε  και  να  βολεύεται  στα 

λίγα. Μπορεί,  όπως υπογραμμίζει  ο Rogers  (1999),  να «είναι  πιο  εύκολο  να  λέει 

κανείς κάτι, παρά να το κάνει»  (σ.315), αλλά αυτή είναι και η πρόκληση για έναν 

εκπαιδευτικό.  Να  αξιοποιεί  δηλαδή  τις  προσφερόμενες  μεθόδους  και  τεχνικές 

προς  όφελος  των  εκπαιδευόμενων  καλύπτοντας  όχι  μόνο  τις  ανάγκες  τους  αλλά 

παράλληλα ανοίγοντας έναν ορίζοντα μπροστά τους.  
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2.2. Το Παιχνίδι στην Εκπαίδευση  

Όπως εύστοχα παρατηρεί η Courau (2000) «μία από τις προϋποθέσεις μάθησης για 

τον ενήλικα είναι η εκπαίδευση να συνδέεται με τρόπο σαφή ή συγκρίσιμο με αυτά 

που  ζει  στην  πραγματικότητα»  (σ.71).  Οι  εμπειριστές  όπως  ο  Αριστοτέλης,  η 

εποικοδομητική θεώρηση της πραγματικότητας και η βιωματική μάθηση υπογραμ‐

μίζουν ότι  τη γνώση την αποκτούμε από τα βιώματα και  τις αισθήσεις μας, μέσα 

δηλαδή  από  μεθόδους  ανακάλυψης  (Γκιώση  &  Δαγδιλέλης,  2015).  Καθώς  η 

μάθηση  μέσω  της  εμπειρίας  είναι  η  καλύτερη  μέθοδος  για  τη  διδασκαλία  των 

οικονομικών,  μια «ενεργοποιημένη  γνώση»  μπορεί  να  οδηγεί  σε  συσχετίσεις  και 

κριτική σκέψη για την ανάπτυξη νέας γνώσης (Γκιώση & Δαγδιλέλης, 2015, σ. 56). 

Αξιοποιώντας  την  προδιάθεση  μικρών  και  μεγάλων  μαθητών,  τα  εγγενή  τους 

κίνητρα  και  την  παρόρμηση  για  παιχνίδι,  το  παιχνίδι  συχνά  μπορεί  να 

χρησιμοποιείται  για να προωθήσει  τη μάθηση και να ενισχύσει  τις εκπαιδευτικές 

τους δυνατότητες (Brock, Dodds, Jarvis & Olusoga, 2016).  

Το  εκπαιδευτικό  παιχνίδι  αποτελεί  πολύτιμο  εργαλείο  μάθησης,  κι  έτσι  ο  

εκπαιδευτικός  μπορεί  να  δίνει  κατάλληλα  ερεθίσματα  δημιουργώντας  παιγνιώδη 

περιβάλλοντα που προωθούν πρακτικές δραστηριότητες και χρήση ενδιαφερόντων 

υλικών. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιεί την εσωτερική παρακίνηση και τη μάθηση 

με  πρωτοβουλία  του  ίδιου  του  εκπαιδευόμενου.  Με  αυτή  την  υποστήριξη  της 

μάθησης από τον εκπαιδευτικό, ο Vygotsky τονίζει ότι «το παιχνίδι δημιουργεί μια 

ζώνη  επικείμενης  (δυνητικής)  ανάπτυξης,  η  οποία  τους  δίνει  τη  δυνατότητα  να 
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λειτουργήσουν σε υψηλό επίπεδο εγρήγορσης και συμμετοχής» (Brock et al., 2016, 

σ.76). 

Επειδή  η  διδασκαλία  αποτελεί  δομικό  συστατικό  της  εκπαιδευτικής 

διαδικασίας  οικονομικών  μαθημάτων,  χρειάζεται  να  αξιοποιούνται  παιδαγωγικές 

πρακτικές  που  να  βοηθούν  στη  μετάβαση  από  το  δασκαλοκεντρικό  τρόπο 

διδασκαλίας σε έναν πιο μαθητοκεντρικό. Ένας τύπος παιδαγωγικής που μπορεί να 

αυξήσει το ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων για τα 

οικονομικά  μαθήματα  αφορά  πρώτα  από  όλα  στα  οικονομικά  παιχνίδια  (Becker, 

2000;  Rieber,  1996;  Van  Wyk,  2013).  Η  δεύτερη  αναδυόμενη  παιδαγωγική 

περιλαμβάνει  τη  χρήση  του  ίντερνετ  στη  διδασκαλία  των  οικονομικών  (Becker, 

2000), αλλά και τη χρήση φορητών συσκευών (Derveni & Dagdilelis, 2020) η οποία 

εμπλέκει  ακόμα  και  την  εξ  αποστάσεως  συμμετοχή  των  σπουδαστών  στη 

μαθησιακή διαδικασία.  Για παράδειγμα, παιχνίδια προσομοίωσης που βασίζονται 

σε  υπολογιστή  δίνουν  στους  μαθητές  τόσο  την  επανειλημμένη  έκθεση  στο 

περιβάλλον  λήψης  αποφάσεων  όσο  και  την  ευκαιρία  να  αντιμετωπίσουν  μεγάλο 

αριθμό  λεπτομερών  πληροφοριών  (Blank,  1985).  Παράλληλα  οι  ποικίλες 

παιδαγωγικές εφαρμογές και  τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα 

στις  κινητές  συσκευές  μπορούν  αν  αυξήσουν  τα  κίνητρα  των  ενήλικων 

εκπαιδευομένων για συμμετοχή και μάθηση (Derveni & Dagdilelis,  2020). Όχι μόνο 

οι  νεώτεροι  αλλά  και  οι  μεγαλύτεροι  ενήλικες  είναι  εξοικειωμένοι  με  τα 

περιβάλλοντα  των  κινητών  συσκευών,  τα  οποία  διαφέρουν  αρκετά  από  το 

περιβάλλον μάθησης  της  τάξης. Αυτό  το πολύχρωμο και διαδραστικό περιβάλλον 
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μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους σπουδαστές να εμπλακούν στη μάθηση και 

να διεκπεραιώνουν  τις δραστηριότητές  του με  ενθουσιασμό και  χαρά  (Derveni & 

Dagdilelis,  2020). 

Μέθοδοι  όπως  το  παίξιμο  ρόλων,  όπου  οι  εκπαιδευόμενοι  μπορούν  να 

υιοθετήσουν  ρόλους,  έχουν  στενή  σχέση με  μια  στοχευμένη  και  καθοδηγούμενη 

διδασκαλία  (Γκιώση  &  Δαγδιλέλης,  2015).  Τα  παιχνίδια  ρόλων  και  τα  παιχνίδια 

προσομοίωσης  αποτελούν  διδακτικές  τεχνικές  οι  οποίες  χρησιμοποιούνται  ως 

εργαλεία  μάθησης  συμπληρωματικά  με  τη  διδασκαλία  μέσω  διάλεξης.  Ο  Blank 

(1985)  χρησιμοποίησε  τις  τεχνικές  αυτές  σε  προπτυχιακά  μαθήματα  αγροτικής 

οικονομίας  και  αξιολόγησε ποιοτικά  το περιεχόμενο  και  την αποτελεσματικότητά 

τους.    Έδειξε  ότι  ένα  πρόγραμμα  διδασκαλίας  που  βαθμιαία  οδηγεί  σε  επίλυση 

προβλημάτων,  μπορεί  να  επηρεάσει  θετικά  το  επίπεδο  επίδρασης  των 

συμμετεχόντων  μεταξύ  τους  και  παράλληλα  το  επίπεδο  της  μάθησής  τους. 

Δημιούργησε  ήταν  ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  μέσω  του  οποίου  γινόταν  η 

παρουσίαση  κάποιας  οικονομικής  θεωρίας,  οι  δεξιότητες  και  οι  στρατηγικές  που 

χρειάζεται να υιοθετηθούν, και στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούσαν να 

αξιοποιήσουν και εξασκήσουν αυτά τα στοιχεία σε συνθήκες προσομοίωσης ενός 

γεγονότος,  έχοντας  παράλληλα  ανοιχτή  ανατροφοδότηση  από  τον  εκπαιδευτικό. 

Διαπίστωσε  ότι  σε  μια  ακαδημαϊκή  χρονιά  βελτιώθηκε  κατά 75%  η  επίδοση  των 

φοιτητών  του.  Αυτή  η  ενεργητική  μάθηση,  αν  και  μπορεί  να  ενσωματώνεται  σε 

όλες τις εκπαιδευτικές τεχνικές, εντούτοις αφορά πολύ έντονα τα παιχνίδια ρόλων 
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και  τα  παιχνίδια  προσομοίωσης,  που  σχετίζονται  άμεσα  με  τα  ενδιαφέροντα  της 

παρούσας εργασίας.  

Στο παιχνίδι ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι υποδύονται ρόλους που στόχο έχουν 

μέσα  από  την  αναβίωση  ενός  βιώματος  ή  μιας  αντίδρασης  να  βοηθήσουν  στην 

καλύτερη  κατανόηση μιας  κατάστασης  (Μπέλλου, 2011).  Η  χρήση  του  στην  τάξη 

απαιτεί  τη  φυσική  συμμετοχή  των  μαθητών,  καθώς  δύο  ή  περισσότερα  άτομα 

‘παίζουν’  ένα  υποθετικό  σενάριο  (Blank,  1985).  Επομένως,  συνδυάζει  τη 

συνεργατική μάθηση με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών (Μπέλλου, 2011). 

Για  την  επιτυχία  σε  δραστηριότητα  με  παιχνίδι  ρόλων,  απαιτείται  κατάλληλη 

προετοιμασία  από  την  πλευρά  του  εκπαιδευτικού,  ώστε  να  μπορέσει  να 

καταστήσει  σαφή  το  διδακτικό  στόχο  αυτής  της  εκπαιδευτικής  τεχνικής,  το  ρόλο 

του κάθε συμμετέχοντα, τους ειδικούς στόχους της αναπαράστασης καθώς και το 

χρονικό  πλαίσιο  της  δράσης.  Είναι  σχεδόν  πάντα  απαραίτητο  πριν  την 

αναπαράσταση ο εκπαιδευτικός να έχει διδάξει κάποιο μέρος αυτών των ρόλων. 

Τα  παιχνίδια  ρόλων  βοηθούν  τους  μαθητές  να  κατανοήσουν  καλύτερα  τη 

διαδικασία  λήψης  αποφάσεων,  αλλά  δεν  επιτρέπουν  πολλές  λεπτομέρειες  στις 

πληροφορίες που παρουσιάζονται ή στις μεταβλητές που μελετώνται. Οι μαθητές 

εκτίθενται  στις  πιέσεις  μιας  συγκεκριμένης  κατάστασης  που  ενδιαφέρει,  αλλά  η 

εξάσκηση διαρκεί  μόνο  για  λίγο.  Σύμφωνα με  τον Blank  (1985),  κατά  το  παιχνίδι 

ρόλων οι εκπαιδευόμενοι καλούνται όχι μόνο να παρουσιάσουν μια θεωρία αλλά 

και  να  επιδείξουν  συγκεκριμένες  δεξιότητες  επίλυσης  προβλημάτων  καθώς 

εξασκούνται με προσομοίωση στην τάξη.  
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Ως  εργαλεία  μάθησης  τα  παιχνίδια  προσομοίωσης  βοηθούν  τους 

συμμετέχοντες  να  κατανοήσουν  συγκεκριμένες  πτυχές  μιας  πληροφορίας.  Η 

τεχνική αυτή χρησιμοποιείται όταν η διαδικασία μάθησης βασίζεται λιγότερο στη 

διαίσθηση  και  την  ανάγνωση  και  περισσότερο  στην  αίσθηση  και  τα  πραγματικά 

στοιχεία. Μάλιστα,  τα  παιχνίδια  προσομοίωσης  στα  οικονομικά  τείνουν  να  είναι 

μηχανογραφημένα  και  ψηφιοποιημένα  (Blank,  1985).  Το  γεγονός  ότι  σε  αυτό  το 

είδος  παιχνιδιού  οι  μαθητές  πρέπει  να  λάβουν  αποφάσεις,  τους  δίνει  πολύτιμες 

πληροφορίες  για  το  πώς  αλληλεπιδρούν  διάφορες  πτυχές  μιας  εταιρείας,  μια 

προοπτική  που  δε  θα  μπορούσε  να  δοθεί  μόνο  μέσω  διάλεξης.  Ιδιαίτερα  στα 

ψηφιακά  παιχνίδια  προσομοίωσης  συνδυάζεται  το  περιεχόμενο  της  μελέτης 

περίπτωσης  και  των  παιχνιδιών  ρόλων.  Γενικότερα  τα  παιχνίδια  προσομοίωσης 

χάρη στο σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτούν για να ολοκληρωθούν τα 

παιχνίδια  προσομοίωσης  δίνουν  στους  εκπαιδευόμενους  μαθητές  περισσότερες 

ευκαιρίες  να  εξασκήσουν  την  ικανότητα  επίλυσης  προβλημάτων  και  να  λάβουν 

ανατροφοδότηση τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από άλλους μαθητές (Blank, 

1985). 
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3.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

3.1 Το ερευνητικό πρόβλημα, ο σκοπός και ο στόχος της έρευνας 

Αναζητώντας τον κατάλληλο τρόπο ενεργοποίησης των ενήλικων εκπαιδευομένων 

να  προσεγγίσουν  με  πιο  θετικό  τρόπο  τα  μαθήματα  με  οικονομικό  περιεχόμενο, 

τίθεται  ο  στόχος  να  εισαχθεί  στη  διδασκαλία  οικονομικών  μαθημάτων  μια 

περισσότερο  συμμετοχή  μέθοδος  διδασκαλίας  με  τη  χρήση  εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών. Έτσι ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει κατά 

πόσο  το  εκπαιδευτικό  παιχνίδι  αποτελεί  κίνητρο  μάθησης  σε  μαθήματα 

οικονομικού περιεχομένου, στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

ενηλίκων, κι εάν αυτό το κίνητρο διαφέρει ανάμεσα στα φύλα ή τις ηλικίες. 

 

3.2 Ερευνητικά Ερωτήματα και Ερευνητική Υπόθεση 

Βασικά  ερωτήματα  στα  οποία  θα  αποπειραθεί  να  δώσει  απαντήσεις  η  παρούσα 

έρευνα είναι τα εξής:  

1. Ποιο είναι το  προφίλ των ενήλικων συμμετεχόντων στην έρευνα; 

2. Ποια  είναι  τα  κίνητρα  συμμετοχής  των  εκπαιδευομένων  στο  πρόγραμμα 

σπουδών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΕΚ; 

3. Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις των συμμετεχόντων για τα οικονομικά 

μαθήματα; 
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4. Μπορεί  η  εισαγωγή  κατάλληλων  εκπαιδευτικών παιχνιδιών  στα μαθήματα 

με οικονομικό περιεχόμενο να αυξήσει  το ενδιαφέρον  και  να ενισχύσει  τα 

κίνητρα των ενηλίκων εκπαιδευομένων για συμμετοχή στη μάθηση; 

Περιορίζοντας  το  σημείο  εστίασης  της  συγκεκριμένης μελέτης σε μία  ερευνητική 

υπόθεση, γίνεται μία πρόβλεψη σχετικά με το αποτέλεσμά της, μέσα από την εξής 

ερευνητική υπόθεση: 

 

Η0  :  Η  παρουσία  του  εκπαιδευτικού  παιχνιδιού  στα  οικονομικά  μαθήματα  δεν 

αλλάζει τα κίνητρα μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων. 

Η1 : Η παρουσία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού στα οικονομικά μαθήματα ενισχύει 

το κίνητρο για μάθηση στους ενήλικους εκπαιδευομένους. 

 

3.3 Δείγμα & Πραγματολογικά Στοιχεία 

Η  έρευνα  διενεργήθηκε  σε  Δημόσιο  ΙΕΚ  της Θεσσαλονίκης  το  χειμερινό  εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2019‐20. Η δομή στην οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα 

προσφέρει  αρχική  επαγγελματική  κατάρτιση  στα  αντικείμενα  της  μαγειρικής, 

ζαχαροπλαστική  και  των  τουριστικών  επιχειρήσεων.  Η  παρακολούθηση  των 

μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα και στα δύο έτη φοίτησης.   

Από  τους  125  ενήλικους  εκπαιδευομένους  που  ήταν  εγγεγραμμένοι  στα 

πέντε  τμήματα  του  πρώτου  έτους,  στην  έρευνα  συμμετείχαν  τα  114  άτομα.  Το 

συγκεκριμένο  δείγμα  επιλέχθηκε  ως  «δείγμα  ευκολίας»  διότι  από  το  είδος  της 
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έρευνας που αξιοποιήθηκε (έρευνα‐δράσης), δεν θα μπορούσε να υπάρξει τυχαία 

δειγματοληψία  (Ζαφειρόπουλος,  2015).  Οι  συμμετέχοντες  αποτελούσαν  εξ’ 

ορισμού  το  δυναμικό  του  κάθε  τμήματος  στο  οποίο  ο  ερευνητής  ήταν  και  ο 

διδάσκων  καθηγητής  των  οικονομικών  μαθημάτων.  Συνεπώς,  εφόσον  η  έρευνα 

δράσης απαιτούσε τη συμμετοχή όλων των μελών του τμήματος σε κάθε βήμα της 

διαδικασίας, το δείγμα δεν ήταν δυνατό να είναι τυχαίο. Ωστόσο επιλέχθηκαν όσοι 

με εθελοντικό τρόπο θέλησαν αλλά και μπορούσαν να είναι παρόντες σε όλες τις 

φάσεις της έρευνας.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε διάστημα 12 εβδομάδων, στη διάρκεια 

των  προκαθορισμένων  από  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  της  Σχολής,  δίωρων  ή  και 

τρίωρων διδακτικών ωρών. Διδάσκων καθηγητής οικονομικών μαθημάτων ήταν ο 

συντάκτης  της παρούσας  έρευνας,  με αρκετά  έτη διδασκαλίας στη συγκεκριμένη 

δομή.   

Το είδος της εμπειρικής έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μέθοδος της 

έρευνας‐δράσης,  διότι  πρόκειται  για  μια  μέθοδο  που  διεξάγεται  ταυτόχρονα  με 

την  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  δεν  απαιτεί  πρόσθετο  χρόνο  από  τους 

συμμετέχοντες.  Εστιάζει  σε προβλήματα που αντιμετωπίζει  η  τάξη ως ομάδα,  με 

στόχο την επίλυσή τους μέσα από την ανάληψη δράσεων από τους συμμετέχοντες. 

Κατά  τη  διάρκεια  των  δράσεων,  οι  σπουδαστές  παρατηρούν  τις  πρακτικές  που 

ακολουθεί  η  ομάδα  τους,  αποτυπώνουν  τις  απόψεις  τους  και  στη  συνέχεια 

προβαίνουν σε αλλαγές, όπου είναι εφικτό να γίνουν. Η μέθοδος αυτή αναλύεται 

εκτενέστερα στη σχετική ενότητα παρακάτω.  
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Στο  πρώτο  μάθημα  του  εξαμήνου  για  τις  Αρχές  Οικονομικής  Θεωρίας, 

δόθηκαν  στους  σπουδαστές  δύο  ερωτηματολόγια.  Η  κλίμακα  εκπαιδευτικής 

συμμετοχής  του  Boshier  που  αφορούσε  στα  κίνητρα  που  τους  ώθησαν  να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών της συγκεκριμένης Σχολής. Το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο  αναζητούσε  την  αρχική  στάση  και  αντίληψή  τους  για  τα 

οικονομικά μαθήματα.  

Στις διδακτικές συναντήσεις που ακολούθησαν τις επόμενες εβδομάδες για 

τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, εκτός από τις διαλέξεις και 

συζητήσεις  που  αξιοποιούνται  συνήθως,  εισήχθησαν  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία ορισμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με τα οικονομικά. Ήταν τριών 

κατηγοριών.  Παιχνίδια  ρόλων,  προσομοίωσης  και ψηφιακά.  Στόχος  τους  ήταν  να 

αυξήσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή στα μαθήματα μέσα από την έμπρακτη 

κατανόηση των οικονομικών εννοιών. 

Το ψηφιακό παιχνίδι ήταν διαθέσιμο και online στις κινητές τους συσκευές 

των σπουδαστών, με στόχο να χρησιμοποιήσουν το πρώτο μέρος για τη μελέτη της 

ύλης,  ενώ το δεύτερο για  την επανάληψη της ύλης πριν  το διαγώνισμα προόδου 

του  εξαμήνου.  Στο  τέλος  του  εξαμήνου  χορηγήθηκε  στους  σπουδαστές  το  τρίτο 

ερωτηματολόγιο  αναφορικά  με  την  αξιολόγηση  των  παιχνιδιών  και  κυρίως  του 

Online ψηφιακού παιχνιδιού «Οικονομιούχος». 
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3.4 Δεοντολογία 

Όπως  σε  κάθε  έρευνα,  έτσι  και  στην  έρευνα  δράσης  υπάρχουν  κανόνες  δεοντο‐

λογίας  που  πρέπει  να  τηρηθούν.  Η  συλλογή,  επεξεργασία  και  δημοσίευση 

δεδομένων μιας κοινωνικής έρευνας, οφείλει να γίνεται με τους ισχύοντες κανόνες 

δεοντολογίας, ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν αλλά και να συμφωνούν με τη 

θέλησή  τους  για μια  τέτοια εμπλοκή Cohen, Manion & Morrison  (2008).  Βασικός 

στόχος  αλλά  και  επιμέλεια  του  ερευνητή  ήταν  να  μην  παραπλανηθούν  οι 

συμμετέχοντες για τους στόχους και σκοπούς της έρευνας, ώστε η συμμετοχή τους 

να  είναι  προϊόν  προσωπικής  συγκατάθεσης  και  συναίνεσης  (Newby,  2019).  Η 

«προστασία των προσωπικών δεδομένων» είναι διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα 

για  όλους,  και  στόχος  αυτού  του  δικαιώματος  είναι  να  διασφαλίσει  την  εισβολή 

ενός  ερευνητή  στην  προσωπική  ζωή  κάποιου  προσώπου.  Όσοι  δέχονται  να 

απαντήσουν  σε  ερωτηματολόγια  ερευνητών  δεν  είναι  απλά  αντικείμενα  της 

έρευνας  και  οι  πηγές  των  δεδομένων  για  τους  ερευνητές,  αλλά  τα  ίδια  τα 

υποκείμενα της έρευνας (Cohen, et al. 2008). Διασφαλίζοντας αυτή την ευαίσθητη 

πλευρά, δόθηκε στους σπουδαστές το έντυπο συγκατάθεσης πριν τη συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος. 

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης κατανόηση της διαδικασίας από τους σπουδαστές, 

αναφέρθηκε και προφορικά μέσα στην τάξη ότι τα ερωτηματολόγια αφορούν στη 

συγκεκριμένη  έρευνα  και  δεν  πρόκειται  να  γίνει  δημόσια  χρήση  των  ονομάτων 

τους.  
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3.5 Η Μέθοδος της Έρευνας Δράσης  

Η παρούσα εμπειρική μελέτη βασίστηκε στη μεθοδολογία της  «Έρευνας‐Δράσης» 

(Action‐Research).  Πρόκειται  για  μια  μέθοδο  που  συχνά  χρησιμοποιείται  στην 

εκπαιδευτική  διαδικασία  (Hopkins,  1996;  Robson  2010).  Είναι  ένα  είδος 

εφαρμοσμένης  έρευνας  που  την  ξεκίνησε  ο  κοινωνικός  ψυχολόγος  Kurt  Lewin 

(1948, στο Robson  (2010). Κατά τον Kurt Lewin η έρευνα δράσης εστιάζει κυρίως 

στην  επίλυση  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζει  ένα  οργανωμένο  σύνολο 

ανθρώπων,  μέσα από  την ανάληψη δράσεων από  τους συμμετέχοντες,  οι  οποίοι 

παρατηρούν  και  αποτυπώνουν  τις  πρακτικές  που  ακολουθεί  η  ομάδα  τους.  Στη 

συνέχεια  υλοποιούν  δράσεις  μικρής  κλίμακας  στη  διάρκεια  των  οποίων 

καταγράφουν  τις  αλλαγές  που  παρατηρούνται  και  τέλος  επιχειρούν  μέσα  από 

κριτικό αναστοχασμό να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτής της δράσης και να 

τροποποιήσουν τη στάση τους (Σαραφίδου, 2011).   

Η  μέθοδος  αυτή  είναι  ιδιαίτερα  δημοφιλής  στην  εκπαίδευση,  αφού 

διεξάγεται «εν ώρα εργασίας», ακριβώς δηλαδή στην ώρα που πραγματοποιείται η 

εκπαιδευτική διαδικασία (Νόβα‐Καλτσούνη, 2006). Σύμφωνα με τον Newby (2019), 

η δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ερευνητικής διαδικασίας και ως τέτοια 

δημιουργεί  ένα  είδος  κυκλικής  πορείας.  Η  έρευνά  μας  «μετακινείται  από  το 

πρόβλημα  στον  στόχο,  από  την  δράση  στον  αναστοχασμό  για  το  αποτέλεσμα  σε 

σχέση με τον στόχο, και στη συνέχεια αναθεωρεί τη δράση ή τον στόχο, ή και τα 

δύο»  (σελ.118).  Θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  η  μέθοδος  αυτή  προσπαθεί  να 
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γεφυρώσει  την  απόσταση  ανάμεσα  στη  θεωρία  και  την  πράξη.  Στοχεύει  στο  να 

καταφέρει  να  επιδράσει,  αλλά  και  να  βελτιώσει,  όσο  είναι  δυνατόν,  την 

καθημερινή πρακτική (Cohen, et al., 2008). 

Αυτό  που  κάνει  την  έρευνα‐δράσης  δημοφιλή  στην  εκπαιδευτική  έρευνα 

είναι  ότι  εμπλέκει  τους  εκπαιδευτικούς  στο  να  διερευνήσουν πιθανές  λύσεις  για 

ζητήματα  που  προκύπτουν  μέσα  στην  τάξη  μέσα  από  έναν  συμμετοχικό  τρόπο 

παρέμβασης που να εμπλέκει ενεργά τους μαθητές (Αθανασίου, 2007; Σαραφίδου, 

2011).  Ο  συνεργατικός  χαρακτήρας  της  μεθόδου  βοηθά  τους  εκπαιδευτικούς  να 

αναπτύξουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και να 

αξιοποιήσουν  τα  θετικά  αποτελέσματα  του  διαλόγου  μεταξύ  εκπαιδευτικού  και 

εκπαιδευομένων. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας δράσης είναι η ευελιξία της, και η 

δυνατότητά  της  να  προσαρμόζεται  στις  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  περιβάλλοντος 

που  πρόκειται  να  ερευνηθεί  (Σαραφίδου, 2011).  Ενώ  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί 

μειονέκτημα  το  γεγονός ότι  ο  εκπαιδευτικός  είναι  ταυτόχρονα και  ερευνητής  και 

μέλος της ομάδας που ερευνάται, εντούτοις είναι η φύση της μεθόδου αυτής που 

προϋποθέτει  την  ενεργή  συμμετοχή  του  και  την  εμπλοκή  του  με  τους 

συμμετέχοντες.  Απώτερος  στόχος  της  έρευνας  δράσης  όπως  υπογραμμίζει  ο 

Hopkins  (1996),  είναι  η  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  μέσα  από 

δράσεις, αναστοχαστικές πρακτικές και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δράσης.  
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Αν  και  η  μέθοδος  της  έρευνας  δράσης  δεν  ακολουθεί  την  επιστημονική 

αυστηρότητα που έχουν άλλου είδους έρευνες, εντούτοις θεωρείται από πολλούς 

ως ένα εξαιρετικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων όταν αυτά ανακύπτουν μέσα 

στη σχολική τάξη (Cohen, et al., 2008). Ο βασικός λόγος είναι επειδή ο μελετητής 

είναι  ταυτόχρονα  και  ο  εκπαιδευτικός  της  τάξης  κι  έτσι  έχει  τη  δυνατότητα  να 

εμπλέξει  τους  εκπαιδευόμενους  σε  μορφές  δράσης  τέτοιες  που  να  ενισχύονται 

από τη μία τα εκπαιδευτικά ιδανικά και ταυτόχρονα να επιλύονται τα προβλήματα. 

Η  ενεργοποίηση  και  συμμετοχή  των  μαθητών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία 

βοηθάει  και  τον  ίδιο  τον  εκπαιδευτικό  να  αναστοχαστεί  την  παιδαγωγική  του 

προσέγγιση, και μαζί να ανασχεδιάσουν και να αλλάξουν την καθημερινή πρακτική 

της τάξης (Hopkins, 1996; Αθανασίου, 2007). 

Έτσι,  ένας  από  τους  τομείς  στους  οποίους  είναι  εφικτό    να  αξιοποιηθεί  η 

έρευνα  δράσης  αφορά  στις  μεθόδους  διδασκαλίας  και  κυρίως  στην  επιδίωξη 

αντικατάστασης  μιας  παραδοσιακής  μεθόδου  διδασκαλίας  από  μια  μέθοδο 

ανακάλυψης  και  συμμετοχής  (Cohen et al, 2008).  Αυτός  είναι  και  ο  βασικότερος 

λόγος που αξιοποιήθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος στην παρούσα έρευνα.  
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Περιεχόμενο Διδακτικών Ενοτήτων και Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών  

Ενώ τα δύο πρώτα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους σπουδαστές πριν  την έναρξη 

του  πρώτου  μαθήματος  του  εξαμήνου,  το  τρίτο  ερωτηματολόγιο  ζητήθηκε  να 

συμπληρωθεί  μετά  το  διαγώνισμα  προόδου  που  γίνεται  την  8η  εβδομάδα  του 

εξαμήνου. Στο μεσοδιάστημα παρεμβλήθηκε μια σειρά από δίωρες ή και τρίωρες 

διδακτικές  συναντήσεις  στη  διάρκεια  των  οποίων,  πέρα  από  τους  συνήθεις 

τρόπους της διάλεξης και συζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν στις παραδόσεις των 

μαθημάτων, αξιοποιήθηκαν και εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια προσομοίωσης, 

ρόλων,  αλλά  και  ηλεκτρονικά  παιχνίδια.  Συνολικά  αξιοποιήθηκαν  τα  παρακάτω 

παιδαγωγικά  μέσα  για  την  κάλυψη  της  διδακτέας  ύλης  στα  μαθήματα  «Αρχές 

Οικονομικής».  

1. Διάλεξη για θέματα σχετικά με τις αρχές οικονομικής επιστήμης 

2. Ομαδική συζήτηση με όλη την τάξη για θέματα σχετικά με τις αρχές οικονομικής 

θεωρίας και επιστήμης.  

3. Συζήτηση σε ομάδες για θέματα σχετικά με τις αρχές οικονομικής θεωρίας και 

επιστήμης. 

4. Παιχνίδια ρόλων:  

α.  Ελαστικότητα  της  ζήτησης  για  τις  προτιμήσεις  των  καταναλωτών  με  χρήση 

εικονικού  νομίσματος  και  ενδεικτικών  τιμών  πώλησης  προϊόντων  που 

αλλάζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. 
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β. Δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης στην αγορά με τη χρήση καρτών και τους 

σπουδαστές σε ρόλο πωλητών και αγοραστών 

5. Παιχνίδια προσομοίωσης:  

α.  Παιχνίδι  ζυγίσματος:  Εκμάθηση  του  βάρους  των  υλικών  με  χρήση  ζυγαριάς 

και διάφορες πρώτες ύλες μαγειρικής 

β. Παιχνίδι καθαρού βάρους: Εκμάθηση των πρώτων υλών της μαγειρικής 

6. Ψηφιακό online παιχνίδι – «Οικονομιούχος»:  

α. Χρήση υπολογιστή στην τάξη για εκμάθηση γνώσεων σχετικών με τις αρχές 

οικονομικής και  

β.  Χρήση  κινητού  τηλεφώνου  για  online  εκμάθηση  και  επανάληψη  γνώσεων 

σχετικών με τις αρχές της οικονομικής. 

 

Κύκλοι της Έρευνας Δράσης 

Η παρούσα έρευνα ακολούθησε την εξελικτική διαδικασία της έρευνας δράσης. Με 

μια σειρά βημάτων που ακολουθούσαν τη λογική του σχεδιασμού,  της διερεύνη‐

σης των δράσεων και του αναστοχασμού, ανιχνεύθηκε η επίδραση του παιχνιδιού 

στα κίνητρα για μάθηση. Συγκεκριμένα, τα βήματα ήταν τα εξής: 

1. Διερεύνηση των κινήτρων των εκπαιδευομένων για τη μάθηση με χρήση της 

Κλίμακας Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier, (Ερωτηματολόγιο Α’).  

2. Ανίχνευση  των  αρχικών  απόψεων  των  συμμετεχόντων  για  τα  οικονομικά 

μαθήματα,  με  το  Ερωτηματολογίου Β΄,  σχεδιασμένο  για  τους σκοπούς  της 

έρευνας. 
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3. Εκπαιδευτικά παιχνίδια που λειτουργούν ως εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για 

ενεργοποίηση  των συμμετεχόντων με παραστατικό και συμμετοχικό  τρόπο 

στο  πλαίσιο  κάλυψης  της  ύλης  του  αντικειμένου  των  οικονομικών 

μαθημάτων.   

4. Διερεύνηση  της  αλλαγής  κινήτρων  των  εκπαιδευομένων  για  τα  οικονομικά 

με  συμπλήρωση  του  Ερωτηματολογίου  Γ’,  μετά  τη  συμμετοχή  τους  στα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια.  

 

 

3.6 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

Βασική πηγή συλλογής δεδομένων αποτέλεσαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια. 

Τα δύο πρώτα συμπληρώθηκαν στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου, πριν γνωρίσουν 

οι σπουδαστές τον διδάσκοντα καθηγητή και τον τρόπο διδασκαλίας του. Το πρώτο 

αναζητούσε τα κίνητρα συμμετοχής των σπουδαστών στη συγκεκριμένη σχολή, ενώ 

το δεύτερο τις αρχικές τους αντιλήψεις και απόψεις αναφορικά με τα οικονομικά 

μαθήματα.  Στις  επόμενες  εβδομάδες  οι  εκπαιδευόμενοι  διδάχτηκαν  αρχές 

οικονομικής  θεωρίας,  μέσα  από  διαλέξεις,  συζητήσεις,  παιχνίδια  ρόλων,  προσο‐

μοίωσης, αλλά και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το τρίτο ερωτηματολόγιο δόθηκε στους 

σπουδαστές  μετά  το  διαγώνισμα  προόδου  που  γίνεται  την  8η  εβδομάδα  του 

εξαμήνου, και αφορούσε στην αξιολόγηση των παιχνιδιών που είχαν ήδη γνωρίσει 

οι σπουδαστές στα μαθήματα.  
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Όλα τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν 

ανώνυμα.  Παρότι  η  έρευνα  διεξήχθη  την  ώρα  των  μαθημάτων  και  οι  συμμετέ‐

χοντες γνωρίζονται μεταξύ τους, εντούτοις θεωρήθηκε προτιμότερο να διατηρηθεί 

η ανωνυμία στις απαντήσεις ώστε  να έχουν άνεση να απαντήσουν πιο  ελεύθερα 

και  πιο  άνετα  (Robson,  2010),  και  να  μην  συνδέσουν  το  όνομά  τους  στο 

ερωτηματολόγιο, με την επίδοσή τους στα μαθήματα. 

Όλα τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν, εκτός των δημογραφικών στοιχείων, 

ήταν  σχεδιασμένα  σε  κλίμακες  Likert  που  στοχεύουν  στο  να  καταγράψουν  με 

ακρίβεια τις στάσεις και  τις απόψεις  των συμμετεχόντων  (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Όπως  σημειώνει  ο Babbie  (2011)  οι  κλίμακες  Likert  αποτελούν δείκτες μέτρησης 

των  απόψεων  και  του  μεγέθους  συμφωνίας  των  ερωτώμενων  πάνω  σε 

συγκεκριμένες δηλώσεις. Τα ερωτηματολόγια αυτά δεν αποτελούνται ακριβώς από 

ερωτήσεις. Ο ερευνητής συντάσσει καταφατικές προτάσεις, για τις οποίες ζητά από 

το συμμετέχοντα να δηλώσει τον βαθμό συμφωνίας του με αυτές (Ζαφειρόπουλος, 

2015).  Οι  βαθμοί  συμφωνίας  στις  κλίμακες  Likert  είναι  συνήθως  πέντε  (5),  αλλά 

αρκετά  συχνά  χρησιμοποιούνται  και  κλίμακες  επτά  (7)  βαθμίδων.  Στην  παρούσα 

έρευνα  χρησιμοποιείται  η  κλίμακα  των  πέντε  βαθμών  που  έχει  τη  διάταξη 

«συμφωνώ απόλυτα», «συμφωνώ», «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «διαφωνώ» 

και «διαφωνώ απόλυτα».  
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Δημογραφικά Στοιχεία 

Το  πρώτο  μέρος  των  ερωτηματολογίων  αφορά  στο  πορτραίτο  των  σπουδαστών 

που  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Περιλαμβάνει  ερωτήσεις  σχετικές  με  τα  δημο‐

γραφικά  τους στοιχεία.  Αυτές οι πληροφορίες  είναι απαραίτητες σε  κάθε έρευνα 

επειδή βοηθούν στην ομαδοποίηση του δείγματος σε μικρότερες ομάδες και στην 

ταξινόμησή  τους με  τέτοιο  τρόπο που να επιτρέπουν στη συνέχεια  τη στατιστική 

ανάλυση,  τις συσχετίσεις μεταξύ τους και κυρίως την καλύτερη παρουσίασή τους 

αναφορικά με τις υποθέσεις της έρευνας και τις απαντήσεις πάνω στα ερευνητικά 

ερωτήματα (Ζαφειρόπουλος, 2013). Όπως έχει προαναφερθεί τα ερωτηματολόγια 

ήταν  ανώνυμα  και  δεν  ζητήθηκε  από  τους  συμμετέχοντες  να  αποκαλύψουν  την 

ταυτότητά  τους.  Στις  στατιστικές  αναλύσεις  που  πραγματοποιούνται  στην  

παρούσα έρευνα τα δημογραφικά στοιχεία λειτούργησαν ως μεταβλητές ελέγχου 

της συμπεριφοράς τους δείγματος. Αποτέλεσαν δηλαδή το ρόλο της ανεξάρτητης 

μεταβλητής στις μετρήσεις που έγιναν, ώστε να φανεί εάν με βάση το φύλο ή την 

ηλικιακή ομάδα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις του δείγματος.  
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Ερωτηματολόγιο Α: Η Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier 

Το μέσο συλλογής δεδομένων για τα κίνητρα που οδήγησαν τους εκπαιδευόμενους 

να  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  της  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης,   

βασίστηκε στην Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής (Educational Participation Scale 

(EPS),  του  Boshier  (1991),  όπως  μεταφράστηκε  από  τον  Ζωντήρο  (2006)  και 

τροποποιήθηκε  από  την  Κουκλατζίδου  (2017).  Στόχος  της  τροποποίησης  από  την 

Κουκλατζίδου  ήταν  να  ταιριάξει  το  λεκτικό  των  ερωτήσεων  σε  Έλληνες  εκπαι‐

δευόμενους  που  παρακολουθούν  προγράμματα  δια  βίου  μάθησης  σε  διάφορα 

επιστημονικά  πεδία,  και  όχι  αυστηρά  σε  μαθήματα  χρήσης  της  γλώσσας,  για  το 

οποίο  ήταν  σχεδιασμένη  η  Κλίμακα  Εκπαιδευτικής  Συμμετοχής  του  Boshier.  Η 

συγκεκριμένη τροποποιημένη έκδοση της κλίμακας επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί 

στην  παρούσα  έρευνα  αφού  ταίριαζε  σε  μεγάλο  βαθμό  στο  προφίλ  των 

συγκεκριμένων  σπουδαστών.  Αυτό  το  μοντέλο  χρησιμοποιείται  αρκετά  συχνά ως 

ψυχομετρικό  εργαλείο  σε  διάφορες  ερευνητικές  εργασίες  (Boshier,  2003; 

Ζωντήρος, 2006), αλλά και για τον προσδιορισμό των κινήτρων όσων συμμετέχουν 

σε εκπαιδευτικές δομές.   

Το  πρωτότυπο  ερωτηματολόγιο  του  Boshier  είχε  τη  μορφή  διατακτικής 

κλίμακας (ordinal scale), δηλαδή οι απαντήσεις ήταν διατεταγμένες κατά σειρά από 

το κατώτερο στο ανώτερο επίπεδό τους. Η Κουκλατζίδου (2017) τροποποίησε αυτή 

την  κλίμακα  στα  ελληνικά  και  χρησιμοποίησε  ερωτηματολόγιο  της  μορφής  Likert 

πέντε  βαθμίδων.  Το  τροποποιημένο  ερωτηματολόγιο  περιλαμβάνει  σαράντα  μία 

(41)  δηλώσεις  κλειστού  τύπου  αναφορικά  με  τα  κίνητρα  συμμετοχής  των 
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εκπαιδευομένων  και  τους  παράγοντες  που  τους  προσανατολίζουν  σε  μια  τέτοια 

επιλογή. Οι δηλώσεις αυτές είναι τοποθετημένες σε τυχαία σειρά (βλ Παράρτημα). 

Ομαδοποιούνται ωστόσο σε επτά (7) κατηγορίες αναφορικά με τα κίνητρα και τους 

μαθησιακούς  προσανατολισμούς  των  ερωτώμενων  (Boshier,  1991).  Αυτές  οι 

κατηγορίες είναι οι εξής:  

1) Η  βελτίωση  επικοινωνιακής  ικανότητας.  Αφορά  στα  άτομα    εκείνα  που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεών τους με άλλα άτομα, 

και αξιοποιούν συνειδητά και έντονα τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.  

2) Η ανάπτυξη κοινωνικών επαφών. Υπάρχουν άτομα που αναζητούν την ένταξή 

τους  σε  κάποια  ομάδα,  ώστε  μέσα  από  το  κοινό  πρόγραμμα  να  έχουν  τη 

δυνατότητα  να  μαθαίνουν  μαζί  με  τα  άλλα  μέλη  της  ομάδας  τους. 

Επιδιώκουν συνειδητά να γνωρίζουν νέους ανθρώπους και να δημιουργούν 

νέες παρέες και φιλίες.  

3)  Η  προετοιμασία  για  εκπαιδευτικούς  λόγους.  Περιγράφει  εκπαιδευόμενους 

που  έρχονται  να  σπουδάσουν  ακριβώς  επειδή  προσδοκούν  να  καλύψουν 

κάποιο  κενό  εκπαίδευσης  που  τους  ακολουθεί  στη  ζωή  τους.  Παράλληλα 

υπάρχει  και  η  μερίδα  εκείνων  που  επιθυμούν  να  προσθέσουν  τυπική 

εκπαίδευση στο βιογραφικό τους.  

4) Η επαγγελματική ανέλιξη. Κίνητρο πολλών σπουδαστών για να παρακολουθή‐

σουν πρόγραμμα μετάδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η επαγγελματική 

τους  ανέλιξη  και  προαγωγή.  Στοχεύουν  μέσα  από  τις  σπουδές,  να 
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βελτιώσουν  προς  όφελός  τους,  και  να  τροποποιήσουν  την  υφιστάμενη 

επαγγελματική τους κατάσταση.  

5)  Η  βελτίωση  των  οικογενειακών  σχέσεων.  Αναφέρεται  στα  άτομα  που  το 

κίνητρό τους για συμμετοχή στην εκπαίδευση δεν είναι εκπαιδευτικό, αλλά 

στοχεύουν στο να εξομαλύνουν να  ικανοποιήσουν ή και να βελτιώσουν τις 

σχέσεις τους μέσα στην οικογένειά τους. Όπως σημειώνει ο Boshier (1991), 

ο παράγοντας αυτός συμπληρώθηκε τελευταίος στη λίστα. 

6)  Η  επιδίωξη  νέων  κοινωνικών  ερεθισμάτων.  Όπως  ο  προηγούμενος,  έτσι  κι 

αυτός  ο  παράγοντας  αναφέρεται  σε  ανθρώπους  που  το  κίνητρό  τους  δεν 

σχετίζεται  με  την  ίδια  την  εκπαίδευση.  Επιδιώκουν  τη  δημιουργία 

καινούριων  κοινωνικών  ερεθισμάτων  και  συνθηκών,  ενδεχομένως  στην 

προσπάθειά  τους  να  ξεφύγουν  από  άλλες  δυσάρεστες  καταστάσεις  που 

τους ταλαιπωρούν.   

7)  Ενδιαφέρον  για  μάθηση  και  γνώση.  Είναι  ο  κατεξοχήν  παράγοντας  που 

σχετίζεται  με  την  ίδια  την  εκπαίδευση  και  μάθηση.  Περιγράφει  τους 

ανθρώπους εκείνους που έρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με πλήρη 

συνείδηση του σκοπού τους. Το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και μάθηση 

είναι ενδογενές, και απολαμβάνουν την διαδικασία ως μέρος της ζωής τους, 

και χαίρονται αληθινά που συμμετέχουν. 

Ο Boshier (1991) υποστήριξε πως το είδος των κινήτρων δεν είναι ίδιο σε όλες τις 

ηλικίες των εκπαιδευομένων. Στις νεαρότερες ηλικίες είναι πιο έντονα τα κίνητρα 
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που  σχετίζονται  με  την  έλλειψη  εμπειρίας  ή  διαμόρφωσης  μιας  επαγγελματικής 

καριέρας,  ενώ  στις  μεγαλύτερες  ηλικίες  αυτό  που  τους  παρακινεί  περισσότερο 

είναι  η  ύπαρξη  κινήτρων  ανάπτυξης  και  καταξίωσης  στους  τομείς  που  ήδη 

βρίσκονται. Ο παρακάτω Πίνακας 1 παρουσιάζει τις επτά (7) κατηγορίες κινήτρων 

που  πρότεινε  ο Bohsier  με  ομαδοποιημένες  τις  διαφορετικές  δηλώσεις  της  κάθε 

κατηγορίας. 
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Κατηγορίες Κινήτρων στην Κλίμακα Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier (1991) 

1. Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας  2. Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών 

14. Ο εργοδότης μου, μου πρότεινε (ή ζήτησε) να 
συμμετάσχω στο ΙΕΚ 

12. Οι φίλοι μου, μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε 
μαζί στο ΙΕΚ 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος.  16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω. 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 
ικανότητες. 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 
σημείωμα. 

21. Το ωράριο παρακολούθησης στο ΙΕΚ είναι 
βολικό. 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο ΙΕΚ με τις γνώσεις και 
την εμπειρία μου. 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του που 
οργανώνει το ΙΕΚ, όπως διαγωνισμούς, 
εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α. 

40. Η διαδικασία εγγραφής ήταν εύκολη  37. Θέλω να κάνω νέους φίλους. 

 

3. Εκπαιδευτική Προετοιμασία  4. Επαγγελματική Ανέλιξη 

6. Το ΙΕΚ προσφέρει πρόγραμμα σπουδών υψηλής 
ποιότητας. 

2. Ελπίζω το IEK να με βοηθήσει στην αλλαγή 
καριέρας που επιθυμώ. 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις 
στις θεματικές ενότητες της ειδικότητάς μου 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις 
γνώσεις που αποκτώ στο ΙΕΚ 

10. Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές 
υποχρεώσεις. 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο που σπουδάζω στο 
ΙΕΚ. 

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του ΙΕΚ  να 
με βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας. 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο της 
ειδικότητας που σπουδάζω. 

39. Τα 2 χρόνια στο ΙΕΚ θα με βοηθήσουν να 
εξελιχθώ επαγγελματικά. 

27. Τα μαθήματα στο ΙΕΚ σχετίζονται με τα χόμπι μου 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης. 

 

5. Βελτίωση Οικογενειακών Σχέσεων  6. Επιδίωξη Κοινωνικών Ερεθισμάτων 

3. Μέλος της οικογένειάς μου, μου ζήτησε να του 
κάνω παρέα στο IEK 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.  

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω 
στο ΙΕΚ. 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο 
ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάει χαμένος 

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις.  22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη 
ζωή μου. 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για να συμμετέχω στο 
ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα 

 
28. Η σχολή και τα μαθήματα γίνονται σε βολική 

τοποθεσία 

  32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου. 

  35. Τα δίδακτρα στο ΙΕΚ είναι προσιτά. 

 

7. Ενδιαφέρον για Μάθηση & Γνώση 

4. Συμφωνώ με την άποψη πως: «ό,τι μαθαίνεις στη 
ζωή, είναι χρήσιμο». 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις απ’ την πρότερη 
τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει 

8.  Συμφωνά με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση 
είναι η καλύτερη επένδυση για τα γηρατειά». 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα 
μη τυπικής μάθησης που παρακολούθησα. 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει 
ενεργούς πολίτες. 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική 
αλλαγή. 

Πίνακας 1:  Οι 7 Κατηγορίες Κινήτρων του Boshier 
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Ερωτηματολόγιο Β: Αρχικές Απόψεις για τα Οικονομικά Μαθήματα 

Το  δεύτερο  ερωτηματολόγιο  σχεδιάστηκε  με  στόχο  να  ανιχνεύσει  τις  αρχικές 

απόψεις που είχαν οι σπουδαστές για τα οικονομικά μαθήματα πριν διδαχθούν το 

αντικείμενο στη συγκεκριμένη σχολή στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου σπουδών 

τους.  Το  ερωτηματολόγιο  αυτό  δόθηκε  μαζί  με  την  κλίμακα  εσωτερικής 

παρακίνησης  του Boshier,  σε μια προσπάθεια  να αποτυπώσει  την αρχική άποψη 

και  εικόνα  των  εκπαιδευομένων  για  τα  οικονομικά  μαθήματα.  Περιείχε  δέκα 

θέσεις‐δηλώσεις,  σαφώς  διατυπωμένες,  όπως  ορίζει  η  μέθοδος  της  κλίμακας 

Likert,  οι  οποίες  προέτρεπαν  τους  συμμετέχοντες  να  επιλέξουν  το  βαθμό 

συμφωνία  τους  σε  αυτές  σε  μία  πεντάβαθη  κλίμακα  που  ξεκινούσε  από  το 

«διαφωνώ  απόλυτα»  και  κατέληγε  στο  «συμφωνώ  απόλυτα».  Οι  δέκα  θέσεις‐

δηλώσεις αφορούσαν στη σχέση των σπουδαστών με τα οικονομικά μαθήματα, και 

στην  εκτίμησή  τους  για  το  εάν  βιωματικές  δραστηριότητες  ή  και  παιχνίδια  στην 

διάρκεια  των  μαθημάτων  θα  ήταν  ικανά  για  να  τους  ενθαρρύνουν  να  μάθουν 

ευκολότερα  και  πιο  ευχάριστα  τις  οικονομικές  έννοιες.  Με  αυτό  το  ερωτη‐

ματολόγιο  γίνεται  η  πρόβλεψη  ότι  οι  σπουδαστές  αρχικά  είναι  αρνητικοί  για  το 

επιστημονικό  πεδίο  των  οικονομικών,  αλλά  υπό  δεδομένες  συνθήκες  θα 

μπορούσαν  να  ασχοληθούν  με  πιο  ενεργητικό  τρόπο.  Το  ερωτηματολόγιο 

βρίσκεται στο Παράρτημα. 
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Ερωτηματολόγιο Γ: Αξιολόγηση online «Οικονομιούχου» 

Πριν την κατασκευή των ερωτήσεων του τρίτου ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε η 

πρόταση του Newby (2019) ότι οι συζητήσεις και οι ομαδικές συνεντεύξεις με τους 

σπουδαστές συχνά χρησιμοποιούνται στα πρώιμα στάδια της έρευνας με στόχο να 

γίνει η ψηλάφηση του πεδίου, και να συγκεντρωθούν οι κατάλληλες πληροφορίες 

που  θα  βοηθήσουν  στην  σύνταξη  ενός  πιο  πλήρους  και  στοχευμένου 

ερωτηματολογίου. Μέσα από τις ανοικτές συζητήσεις, και τις ομάδες εστίασης, ο 

ερευνητής  μπορεί  να  διακρίνει  τις  αξίες  και  τα  κίνητρα  των  ερωτώμενων,  ενώ 

παράλληλα μπορεί να προσεγγίσει και διάφορα άλλα θέματα που να του φανούν 

χρήσιμα στη σύνταξη του ερωτηματολογίου.  

Με τη εμπειρία από τις ανοικτές συζητήσεις στην  τάξη διαμορφώθηκαν οι 

ερωτήσεις του τρίτου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορούσε στην 

αξιολόγηση  των  παιχνιδιών  στα  οποία  συμμετείχαν  οι  σπουδαστές  στη  διάρκεια 

των  παραδόσεων  των  μαθημάτων,  και  στόχος  του  ήταν  να  διαφανεί  η  αποτελε‐

σματικότητά  του  σε  σχέση  με  την  παρακίνηση  των  σπουδαστών  να  ασχοληθούν 

περισσότερο με το αντικείμενο των οικονομικών μαθημάτων. 

Αντιπροσωπευτικό  παιχνίδι  των  δραστηριοτήτων  ήταν  το  online  παιχνίδι 

«Ποιος  θέλει  να  γίνει  Οικονομιούχος;»,  που  είναι  παράφραση  από  το  γνωστό 

τηλεπαιχνίδι  «Ποιος  θέλει  να  γίνει  Εκατομμυριούχος;»  Το  συγκεκριμένο  παιχνίδι 

είχε διττό ρόλο μέσα από τα δύο σετ ερωτήσεων που δόθηκαν στους σπουδαστές. 

Από τη μια, να τους βοηθήσει να μελετήσουν την ύλη του μαθήματος ενόψει της 
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γραπτής  εξέτασης  προόδου,  μέσα  από  ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής.  Από  την 

άλλη,  να τους εξασκήσει με το δεύτερο σετ ερωτήσεων,  να εμπεδώσουν την ύλη 

μέσα από ερωτήσεις επανάληψης.  

 Και αυτό το ερωτηματολόγιο ήταν τύπου Likert πέντε βαθμών. Για λόγους 

ευκολίας  στην  κατανόηση  των  ερωτήσεων  από  τους  σπουδαστές  αυτού  του 

ερωτηματολογίου,  χρησιμοποιήθηκαν  λίγο  διαφορετικά  λεκτικά  από  αυτά  που 

υπήρχαν στα προηγούμενα. Έτσι οι βαθμοί συμφωνίας των δηλώσεων κυμαίνονταν 

ως  εξής:  1  «Καθόλου»,    2  «Λίγο»,    3  «Αρκετά»,    4  «Πολύ»,    5    «Πάρα  πολύ». 

Αποτελούνταν  από  δεκατρείς  (13)  θέσεις‐δηλώσεις,  διατυπωμένες  με  σαφή  και 

κατηγορηματικό  τρόπο,  αναφορικά  με  το  online  παιχνίδι,  και  τη  διαδικασία 

μελέτης  της ύλης  του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής».  Από  τους συμμετέχοντες 

ζητήθηκε  να  συμφωνήσουν  στο  κατά  πόσο  η  μορφή  και  η  δομή  του  online 

παιχνιδιού  αποτέλεσε  αφορμή  για  τους  ίδιους  να  μελετήσουν  την  ύλη  του 

μαθήματος και να αποδώσουν στις εξετάσεις αυτού. Για πληροφοριακούς και μόνο 

λόγους,  υπήρχαν  και  τρεις  ακόμη  συμπληρωματικές  ερωτήσεις  σχετικές  με  το 

χρόνο  που  αφιέρωσαν  για  την  προετοιμασία  τους  για  την  γραπτή  εξέταση.  Το 

ερωτηματολόγιο βρίσκεται στο Παράρτημα.  
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3.7 Μέθοδοι Ανάλυσης των Δεδομένων 

Κύρια  πηγή  άντλησης  δεδομένων  για  την  παρούσα  έρευνα‐δράσης  αποτέλεσαν 

τρία ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους 114 συμμετέχοντες. Και τα τρία ερωτη‐

ματολόγια ήταν σχεδιασμένη με    τη μορφή της κλίμακας Likert. Οι δηλώσεις  των 

ερωτηματολογίων  κωδικοποιήθηκαν  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  εισαγωγής  και 

μορφοποίησης  δεδομένων  του  προγράμματος  spss  και  καταχωρήθηκαν  οι 

απαντήσεις  των συμμετεχόντων σε σχετικό αρχείο.  Στη συνέχεια ακολουθήθηκαν 

οι κανόνες στατιστικών αναλύσεων που προτείνει η βιβλιογραφία.  

Αρχικά γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των δημογραφικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων, μέσα από έναν περιληπτικό πίνακα συχνοτήτων, αποτυπώνοντας 

μια  συνοπτική  εικόνα  του  δείγματος.  Ακολουθεί  η  αναφορά  των  στατιστικών 

ελέγχων  και  κριτηρίων  που  απαιτούνται  για  την  ανάλυση  των  δεδομένων, 

σύμφωνα και με το είδος των ερωτηματολογίων που αξιοποιήθηκε. 

Και  για  τα  τρία  ερωτηματολόγια,  ο  πρώτος  έλεγχος  αφορούσε  στην  

αξιοπιστία  (reliability)  της  κλίμακας  Likert  με  την  οποία  ήταν  σχεδιασμένα.  Ο 

έλεγχος έγινε με τον δείκτη Cronbach alpha, ο οποίος δείχνει το βαθμό συνοχής (ή 

συσχέτισης) των ερωτήσεων μεταξύ τους, αλλά και ως σύνολο μέσα στην κλίμακα 

(Ζαφειρόπουλος, 2013). 

Το επόμενο βήμα ήταν η ανάλυση συχνοτήτων για τις ερωτήσεις του κάθε 

ερωτηματολογίου,  ώστε  να  προκύψουν  οι  δημοφιλέστερες  θετικές  αλλά  και 

αρνητικές προτιμήσεις των σπουδαστών.  Για κάθε δήλωση κινήτρου υπολογίστηκε 
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η συχνότητα (frequency) της επιλογής στο σύνολο του δείγματος, και στη συνέχεια 

έγιναν  δύο  διαφορετικές  κατατάξεις.  Η  μία  με  τις  θετικές  δηλώσεις  που 

συγκέντρωσαν τις περισσότερες επιλογές, και αντίστοιχα η άλλη, με τις αρνητικές 

δηλώσεις που εμφάνιζαν πιο έντονη προτίμηση. 

Η  διαδικασία  για  την  κατάταξη  των  θετικών  επιλογών  έγινε  ως  εξής. 

Αθροίστηκαν οι συχνότητες των επιλογών «Συμφωνώ απόλυτα»» και «Συμφωνώ», 

ώστε  να  υπολογιστεί  η  συνολική  συχνότητα  των  θετικών  απαντήσεων  της  κάθε 

δήλωσης. Στη συνέχεια ο πίνακας ταξινομήθηκε με βάση την τελευταία του στήλη 

του, η οποία καταγράφει το αθροιστικό ποσοστό της θετικής άποψης. Η κατάταξη 

έγινε με φθίνουσα σειρά, ώστε πρώτες στον πίνακα να εμφανίζονται οι δηλώσεις 

εκείνες  που  οι  περισσότεροι  συμμετέχοντες  δήλωσαν  ότι  «συμφωνούσαν 

απόλυτα», ή απλά «συμφωνούσαν». Αντίστοιχη κατάταξη έγινε και με τις αρνητικές 

δηλώσεις.  Αθροίστηκαν  οι  συχνότητες  των  επιλογών  «Διαφωνώ  Απόλυτα»  και 

«Διαφωνώ»,  και  ταξινομήθηκε  ο  πίνακας  με  φθίνουσα  σειρά  με  βάση  το 

αθροιστικό ποσοστό  της αρνητικής άποψης. Πέρα από  τη συχνότητα προτίμησης 

έγινε έλεγχος για τις τάσεις σε κάθε ερωτηματολόγια με βάση και τις μέσες τιμές, 

τις διασπορές και τις διακυμάνσεις των επιλογών. 

Ο  έλεγχος  για  κανονικότητα  της  κατανομής  του  δείγματος  (normality  test) 

είναι  βασικό  προαπαιτούμενο  για  τους  ελέγχους  που  απαιτούνται  από  την 

ανάλυση της παρούσας έρευνας (Δαφέρμος 2011). Για το λόγο αυτό εκτελείται το 

παραμετρικό  στατιστικό  κριτήριο  t‐test  των  Kolmogorov‐Smirnov,  μιας  και  το 

δείγμα αφορά σε αριθμό συμμετεχόντων πάνω από 50. Σε περίπτωση μικρότερου 
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δείγματος  αξιοποιούμε  τον  δείκτη  των  Shapiro‐Wilk  (Ζαφειρόπουλος,  2015). 

Ωστόσο ο έλεγχος είναι κατάλληλος για συνεχείς μεταβλητές, προϋπόθεση που δεν 

ισχύει  στην  παρούσα  έρευνα  όπου  στα  ερωτηματολόγια  χρησιμοποιήθηκε  η 

κλίμακα  Likert.  Ο  λόγος  είναι  διότι  οι  κλίμακες  Likert  εξορισμού  παρέχουν 

δεδομένα  διατεταγμένων  θέσεων  επειδή  παίρνουν  τη  μορφή  από  «πλήρη 

διαφωνία» έως την «πλήρη συμφωνία». Τέτοιου είδους δεδομένα όπως αναφέρει 

ο  Γιαλαμάς  (2007).  δεν  παρέχουν  κανονικότητα  στην  κατανομή  τους,  κι  έτσι  δεν 

μπορούν  να  αξιοποιηθούν  οι  κλασικοί  παραμετρικοί  έλεγχοι,  αντίθετα 

χρησιμοποιούνται  υποχρεωτικά  οι  μη  παραμετρικοί  έλεγχοι  αυτών.  Οι  μη  παρα‐

μετρικοί έλεγχοι είναι πιο κατάλληλοι διότι δεν χρησιμοποιούν τις απόλυτες τιμές 

των δεδομένων, αλλά τη διάταξή τους με βάση τη θέση τους. Έτσι οι κλίμακες που 

έχουν  δεδομένα,  μετατρέπονται  σε  διατακτικές  κλίμακες  και  με  βάση  αυτή  τη 

διάταξη γίνεται η ανάλυσή τους (Γιαλαμάς, 2007). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του t‐test  των Kolmogorov‐Smirnov ή Shapiro‐

Wilk,  αλλά  να  εκτελείται  εναλλακτικά  ο  μη  παραμετρικός  έλεγχος U  των Mann–

Whitney ο οποίος ελέγχει την ανεξαρτησία δύο ανεξάρτητων ομάδων (independent 

samples), πχ άνδρες‐γυναίκες, σχετικά με την ισότητα των μέσων τιμών τους. Κατά 

τον ίδιο τρόπο, για τον έλεγχο ομοιογένειας και ανάλυσης διακύμανσης των μέσω 

τιμών  των  ομάδων,  αντί  να  εκτελεστεί  ο  παραμετρικός  στατιστικός  έλεγχος One 

Way  ANOVA,  εκτελείται  ο  ενδεδειγμένος,  μη  παραμετρικός  έλεγχος  των  Kruskal 

Wallis,  ο  οποίος  αναζητεί  να  εντοπίσει  πιθανές  διαφορές  μεταξύ  των μέσων  των 

διαφορετικών πληθυσμών που ελέγχονται. 
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Για τη γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών, δεν χρησιμοποιείται ο παραμετρικός 

έλεγχος r του Pearson, αλλά ο αντίστοιχος μη παραμετρικός, rho (p) του Spearman 

(Δαφέρμος,  2011).  Σε  αυτές  τις  συσχετίσεις  έγιναν  έλεγχοι  μέσα  σε  κάθε 

ερωτηματολόγιο, για να διαπιστωθούν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

των δηλώσεων‐ερωτήσεων. Στη συνέχεια έγινε ο ίδιος στατιστικός έλεγχος και για 

τις μεταβλητές‐δηλώσεις, μεταξύ των τριών διαφορετικών ερωτηματολογίων. 

Για κάθε στατιστικό έλεγχο που αξιοποιούμε σε μία μελέτη, οφείλουμε να 

προβούμε σε έλεγχο υποθέσεων με βάση ένα επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

για το δείγμα, ώστε μετά τα τεστ να μπορούν τα συμπεράσματα να συγκριθούν με 

τις αντίστοιχες παραμέτρους του πραγματικού πληθυσμού από όπου αντλήθηκε το 

δείγμα (Ζαφειρόπουλος 2015). Έτσι πριν από κάθε παραμετρικό ή μη‐παραμετρικό 

έλεγχο που έγινε στην παρούσα έρευνα, διατυπώθηκε η μηδενική και εναλλακτική 

υπόθεσή τους, ώστε μετά από τα τεστ που έγιναν, να μπορούσε να επιβεβαιωθεί ή 

να απορριφθεί η κάθε υπόθεση στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας που είχε 

οριστεί (Babbie 2011). Η μηδενική υπόθεση (Ho) συνήθως περιγράφει τη «μηδενική 

διαφορά»,  τη μη‐διαφορά, μεταξύ  των μεταβλητών μας. Αντίθετα,  η  εναλλακτική 

υπόθεση  (H1) περιγράφει τη διαφορά,  τη μη συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές 

μας  (Δαφέρμος,  2011).  Κατά  συνέπεια  εάν  με  βάση  το  επίπεδο  στατιστικής 

σημαντικότητας  δεν  μπορούμε  να  δεχτούμε  τη  μηδενική  υπόθεση  γιατί  δεν  το 

επιβεβαιώνουν  τα  δεδομένα  μας,  τότε  υποχρεωτικά  οφείλουμε  να  την 

απορρίψουμε και να δεχτούμε την εναλλακτική υπόθεση (Ζαφειρόπουλος 2013).  
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4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Δημογραφικά Στοιχεία  

Οι σπουδαστές  των  ΙΕΚ που συμμετείχαν στην  έρευνα ήταν 114.  Από αυτούς,  το 

65%  ήταν  άντρες  και  το  35%  γυναίκες.  Μια  αναλογία  με  σχεδόν  με  διπλάσιους 

άντρες από ό,τι γυναίκες.  Το εύρος των ηλικιών κυμαίνεται μεταξύ 18 και 52 ετών, 

ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 22,4 έτη με τυπική απόκλιση τα 7,6 έτη. Η 

μεγαλύτερη  πληθυσμιακή  ομάδα  (64%)  είναι  αυτή  των  ηλικιών 18  έως 20  ετών,  

ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 1/3  του δείγματος είχε ηλικία 18 ετών. 

Στη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  οι  συμμετέχοντες  δηλώνουν  ότι  είναι  άγαμοι 

(92%), γεγονός αναμενόμενο και από το μέσο όρο της ηλικίας τους. Μόνο το   8% 

δηλώνουν έγγαμοι.  

Για  τη  συμμετοχή  των  σπουδαστών  στα  ΙΕΚ  είναι  υποχρεωτικό  να  έχουν 

αποφοιτήσει  τουλάχιστον  από  το  Λύκειο.  Τα  3/4  των  συμμετεχόντων  (72%)  δεν 

είχαν  κάποια  άλλη  εκπαίδευση  μετά  το  Λύκειο,  ενώ  αρκετοί  είχαν  ήδη  παρακο‐

λουθήσει κι άλλο πρόγραμμα σε ΙΕΚ (15%), ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό (13%) είχε 

σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου ή ακόμα και μεταπτυχιακό.  

Παρότι  οι  συμμετέχοντες  σπουδαστές  του  ΙΕΚ  παρακολουθούν  το 

πρόγραμμα σε υποχρεωτική βάση καθημερινά, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό από 

αυτούς που εργάζεται  εποχικά,  είτε με μερική είτε με πλήρη απασχόληση  (45%). 

Αναμενόμενο  είναι  επίσης  ότι  η  πλειοψηφία  του  δείγματος  (55%),  δηλώνουν 

άνεργοι. 
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Εφόσον  οι  περισσότεροι  σπουδαστές  μόλις  έχουν  αποφοιτήσει  από  το  Λύκειο, 

είναι  εύλογο  να  μην  διαθέτουν  κάποια  επαγγελματική  εμπειρία  (52%).  Ωστόσο 

υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό (39%) που έχει εργαστεί κάπου, και διαθέτει από 

ένα  (1)  έως  και  επτά  (7)  έτη  υπηρεσίας.  Ο Πίνακας 2  παρουσιάζει  συνοπτικά  τα 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος 

Χαρακτηριστικά  Ν  %    Χαρακτηριστικά  Ν  % 

  Φύλο        Οικογ. Κατάσταση     

     Άνδρας  74  65%    Άγαμος/η  105  92% 

     Γυναίκα  40  35%    Έγγαμος/η  9  8% 
            

  Ηλικία   (Έτη)        Επίπεδο σπουδών     

     18‐20  73  64 %    Λύκειο 82  72 % 

     21‐25  26  23 %    ΙΕΚ 17  15 % 

     26‐32  4  4 %    ΤΕΙ 10  9 % 

     33‐42  6  5 %    ΑΕΙ 4  3 % 

     43‐52  5  4 %    Μεταπτυχιακό 1  1 % 
            
Επαγγελματική  
Κατάσταση 

      Έτη Εργασίας     

Άνεργος/η 62  55 %    Κανένα  59  52 %  

Εποχικός/η 21  18 %    Ένα  11  10 % 

Μερική Απασχόληση 16  14 %    Δύο  10  9 % 

Πλήρης Απασχόληση 15  13 %    Τρία  8  7 % 

       Τέσσερα – Επτά   15  13 % 

       Περισσότερα  11  9 % 

Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των 114 Σπουδαστών του ΙΕΚ 
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4.2 Αναλύσεις Κλίμακας Εσωτερικής Παρακίνησης Boshier  

Έλεγχος Αξιοπιστίας & Ανάλυση Συχνοτήτων 

Από τον έλεγχο αξιοπιστίας που έγινε με τη χρήση του δείκτη alpha του Cronbach, 

ο  βαθμός  εσωτερικής  συνέπειας  της  Κλίμακας  Εσωτερικής  Παρακίνησης  του  

Boshier είχε τιμή α= 0.803 για το σύνολο των 41 δηλώσεων (n=41).  Στη συνέχεια, 

από την ανάλυση συχνοτήτων των δηλώσεων του ερωτηματολογίου προέκυψαν οι 

προτιμήσεις  των  σπουδαστών  για  τα  κίνητρα  που  είχαν  τη  μεγαλύτερη  επιρροή. 

Έτσι, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα δέκα (10) πρώτα στοιχεία των θετικών απόψεων 

που  συγκέντρωσαν  τις  περισσότερες  προτιμήσεις  από  τους  συμμετέχοντες  στην 

έρευνα.  

Θετικές Απόψεις Κινήτρων  Μέσος1  Τ.Α.  Sum  Ν4  Ν5 
ΝSum 

Σύνολο 

Θετικών
2
 

% 
Θετικών 

30. Εμπλουτισμός Βιογραφικού  4,61  ,604  525  34  75  109  96 % 

23. Ενδιαφέρον για Αντικείμενο  4,68  ,602  533  24  84  108  95 % 

39. Επαγγελματική Εξέλιξη  4,54  ,719  517  32  73  105  92 % 

25. Ενεργοί  4,23  ,912  482  52  49  101  89 % 

24. Εμβάθυνση στην Ειδικότητα  4,48  ,812  511  27  73  100  88 % 

26. Εξεύρεση Εργασίας  4,33  ,806  494  42  57  99  87 % 

5. Χρήση Γνώσης στην Εργασία   4,39  ,848  501  32  66  98  86 % 

2. Αλλαγή Καριέρας  4,26  ,873  486  23  74  97  85 % 

4. «Ό,τι μαθαίνεις είναι χρήσιμο»  4,39  1,019  501  43  54  97  85 % 

34. Βεβαίωση παρακολούθησης  4,32  ,781  493  39  57  96  84 % 

Πίνακας 3. Κατάταξη  Συχνοτήτων (φθίνουσα) Θετικής Άποψης Κινήτρων 

  

                                                 
1 Οι στήλες με τις μέσες τιμές, την τυπική απόκλιση και το άθροισμα παρουσιάζουν τις τιμές της κάθε 
ερώτησης, από το σύνολο του δείγματος, και όχι μόνο από τις θετικές προτιμήσεις. 

2 Αντιπροσωπεύουν το πλήθος (Ν) των θετικών δηλώσεων της κλίμακας Likert.   Ν4: «Συμφωνώ», 
Ν5:«Συμφωνώ Απόλυτα», και ΝSum: Το Άθροισμα των Ν4 και Ν5 των Θετικών επιλογών 
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Οι τρεις πρώτες δηλώσεις υπερβαίνουν το 90% αυτών, και είναι: 

 Q_30 «Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα», με 96% 

 Q_23 «Με ενδιαφέρει το αντικείμενο που σπουδάζω στο ΙΕΚ», με 95% 

 Q_39 «Τα 2  χρόνια στο  ΙΕΚ θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ επαγγελματικά» 

με 92% 

Ωστόσο, εάν η αξιολόγηση γινόταν με βάση τους μέσους και τις διασπορές από όλο 

το  εύρος  της  πεντάβαθμης  κλίμακας  Likert,  θα  είχαμε  μια  μικρή  αλλαγή  στην 

κατάταξη. Διότι τη μεγαλύτερη μέση τιμή έχει η δήλωση «Q_23» με τιμή 4,68 και 

τυπική  απόκλιση  0,602  σε  αντίθεση  με  τη  δήλωση  «Q_30»  που  έχει  μικρότερο 

μέσο,  με  τιμή 4,61  και  ταυτόχρονα μεγαλύτερη  τυπική απόκλιση με 0,604.  Τρίτη 

στην  κατάταξη  παραμένει  η  δήλωση  «Q_39»  με  μέσο  4,54  και  τυπική  απόκλιση 

0,719.  

Αντίστοιχα με την κατάταξη των θετικών απόψεων για τα κίνητρα έγινε και η 

κατάταξη συχνοτήτων για τις αρνητικές απόψεις.  

Αρνητικές Απόψεις Κινήτρων  Μέσος3  Τ.Α.  Sum  Ν1  Ν2 
ΝSum  

Σύνολο 

Αρνητικό
4
 

% 
Αρνητικών 

14. Εργοδότης μου πρότεινε   1,33  0,687  152  88  16  104  91% 

03. Οικογένεια μου ζήτησε   1,39  0,759  158  85  18  103  90% 

12. Φίλοι μου το ζήτησαν   1,42  0,861  162  86  15  101  89% 

28. Σχολή σε βολική τοποθεσία  2,59  1,174  295  40  17  57  50% 

01. Έχω ελεύθερο χρόνο   2,61  1,473  298  28  23  51  45% 

Πίνακας 4. Κατάταξη Συχνοτήτων Αρνητικής Άποψης Κινήτρων 

 

                                                 
3 Οι στήλες με τις μέσες τιμές, την τυπική απόκλιση και το άθροισμα παρουσιάζουν τις τιμές της κάθε 
ερώτησης, από το σύνολο του δείγματος, και όχι μόνο από τις θετικές προτιμήσεις.  
4 Αντιπροσωπεύουν το πλήθος (Ν) των αρνητικώ δηλώσεων της κλίμακας Likert.   Ν1: «Διαφωνώ Απόλυτα», 
Ν2: «Διαφωνώ», και ΝSum: Το Άθροισμα των Ν1 και Ν2 των Αρνητικών επιλογών 
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Ο  Πίνακας  4  παρουσιάζει  τις  (5)  πρώτες  δηλώσεις  με  τη  μεγαλύτερη  αρνητική 

συχνότητα.  Κι  εδώ,  οι  τρεις  πρώτες  δηλώσεις  κυμαίνονται  στο  90%  των 

συμμετεχόντων και είναι οι εξής: 

 Q_14. «Ο εργοδότης μου, μου πρότεινε να συμμετάσχω στο ΙΕΚ» με 91% 

 Q_03. «Μέλος της οικογένειας, ζήτησε να του κάνω παρέα στο IEK» με 90% 

 Q_12 «Οι φίλοι μου, μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί στο ΙΕΚ» με 89%. 

 Ωστόσο  η  διαφορά  τους  από  την  τέταρτη  και  τις  επόμενες  είναι  πάρα  πολύ 

μεγάλη.  Για  παράδειγμα,  η  δήλωση  «Q_28»  που  είναι  στην  τέταρτη  θέση 

συγκεντρώνει προτίμηση 50%. 

Με  βάση  όλο  το  εύρος  της  κλίμακας  Likert,  το  μικρότερο  μέσο  έχει  η 

δήλωση  «Q_14»  με  τιμή  1,33  και  τυπική  απόκλιση  0,687.  Ακολουθεί  η  δήλωση 

«Q_3»  με  μέση  τιμή  1,39  και  τυπική  απόκλιση  0,759.  Τρίτο  στην  κατάταξη 

παραμένει η δήλωση «Q_39» με μέσο 4,54 και τυπική απόκλιση 0,861.  

 

Η τελευταία κατάταξη αφορά τις ουδέτερες τοποθετήσεις των σπουδαστών, 

δηλαδή  σε  ποιες  ερωτήσεις  προτίμησαν  περισσότερο  μια  ουδέτερη  στάση.  Η 

κατάταξη  κι  εδώ  έγινε  σύμφωνα  με  φθίνουσα  σειρά  της  μεσαίας  επιλογής  της 

κλίμακας Likert  που  είχε  το  ερωτηματολόγιο με  το  λεκτικό «ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ».  
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Ουδέτερες Απόψεις Κινήτρων  Μέσος5  Τ.Α.  Sum 
Ν  

Ουδέτερο 
% 

Ουδέτερο 

36. Ευχάριστες αναμνήσεις προγράμματων   3,11  1,084  354  58  50,9% 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο ΙΕΚ  3,28  0,982  374  53  46,5% 

10. Δημοφιλές Πρόγραμμα ΙΕΚ  3,49  0,844  398  51  44,7% 

17. Ξεχνιέμαι από καταστάσεις  2,97  1,258  339  40  35,1% 

21. Βολικό ωράριο παρακολούθησης  3,38  1,208  385  38  33,3% 

Πίνακας 5. Κατάταξη Συχνοτήτων (φθίνουσα) Ουδέτερης Άποψης Κινήτρων 

 

Η  τάση  στις  ουδέτερες  απόψεις  δεν  έχει  τη  ίδια  δυναμική  όπως  στις  θετικές  ή 

αρνητικές.  Εδώ  οι  τρεις  πρώτες  επιλογές  κυμαίνονται  μετά  βίας  στο  50%  των 

συμμετεχόντων. Αυτές οι δηλώσεις είναι οι εξής: 

 Q_36 «Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης 

που παρακολούθησα στο παρελθόν», με 50,9%. 

 Q_31. «Μπορώ να συνεισφέρω στο ΙΕΚ με τις γνώσεις & την εμπειρία μου», 

με 46,5% 

 Q_10  «Το  πρόγραμμα  σπουδών  του  ΙΕΚ  είναι  ιδιαίτερα  δημοφιλές»,  με 

44,7%. 

 

Οι  πίνακες  συχνοτήτων  με  τις  συνολικές  κατατάξεις  των  θετικών,  αρνητικών  και 

ουδέτερων απόψεων για τα κίνητρα, παρατίθενται στο Παράρτημα. 

 

                                                 
5 Οι στήλες με τις μέσες τιμές, την τυπική απόκλιση και το άθροισμα παρουσιάζουν τις τιμές της κάθε 
δήλωσης, από το σύνολο του δείγματος, και όχι μόνο από τις θετικές προτιμήσεις. 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    72 

Ανάλυση Παραγόντων για Κίνητρα Συμμετοχής  

Ο  Boshier  (1991)  ομαδοποίησε  τις  ερωτήσεις  της  κλίμακας  εσωτερικής  παρακί‐

νησης  σε  επτά  κατηγορίες  (παράγοντες)  κινήτρων.  Για  τις  κατηγορίες  αυτές, 

χρειάστηκε  να  γίνει  έλεγχος  της  εσωτερικής  τους  συνέπειας,  με  τη  χρήση  του 

δείκτη  Cronbach  alpha.  Παρότι  ο  έλεγχος  για  το  βαθμό  εσωτερικής  συνέπειας 

ολόκληρου  της  τροποποιημένης  κλίμακας  του  Boshier  με  τις  41  δηλώσεις  είχε 

δείκτη  α=0.803  (n=41),  οι  επιμέρους  δείκτες  των  επτά  κατηγοριών  εμφανίζουν 

αρκετά χαμηλή εσωτερική συνέπεια. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης της κατηγορίας 

«3.  Προετοιμασία  για  εκπαιδευτικούς  λόγους»  που μόλις  ξεπερνάει  το αποδεκτό 

όριο του 0,71. 

7 Κατηγορίες Κινήτρων  Μ.Ο.  Τ.Α.  Cronbach’s α 

1. Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας  (n=6) 20,69  2,64  0,41 

2. Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών  (n=6) 18,13  3,57  0,39 

3. Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους (n=7)  28,53  3,63  0,71 

4. Επαγγελματική ανέλιξη (n=6) 20,75  2,59  0,45 

5. Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων (n=4) 11,25  2,43  0,24 

6. Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων (n=7) 24,97  3,34  0,30 

7. Ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση (n=6) 23,47  3,30  0,60 

Πίνακας 6. Δείκτης Cronbach’s alpha για τις 7 Κατηγορίες Κινήτρων 

 

Από την ανάλυση συχνοτήτων που παρουσιάστηκε νωρίτερα, το υψηλότερο 

ποσοστό  θετικών  επιλογών  κατέλαβε  η  δήλωση  Q_30  με  109  επιλογές  που 

αντιστοιχεί σε συχνότητα 96%, και επί μέρος σκορ  511 μονάδες. Αυτή η ερώτηση 

ανήκει  στην  πρώτη  κατηγορία  κινήτρων  που  αφορά  στη  «1.  Βελτίωση  της 

επικοινωνιακής ικανότητας» των συμμετεχόντων.  Ο Πίνακας 7 περιέχει δίπλα στο 
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ποσοστό  συχνότητας  θετικής  επιλογής,  το  άθροισμα  των  γινομένων  των  δύο 

θετικών  επιλογών,  («συμφωνώ»  &  «συμφωνώ  απόλυτα»),  των  δέκα  πρώτων 

ερωτήσεων  με  τις  περισσότερες  θετικές  προτιμήσεις.  Στην  τελευταία  στήλη 

εμφανίζεται η κατηγορία κινήτρου στην οποία   ανήκει η κάθε δήλωση,   όπως τις 

είχε προτείνει ο Boshier. 

 

Κατάταξη Τοπ 10  Ερωτήσεων Θετικών Κινήτρων  % 
Θετικής Άποψης 

Σύνολο6 

Επιλογής 
Κατηγορία 

30. Εμπλουτισμός Βιογραφικού  96 %  511  1 

23. Ενδιαφέρον για Αντικείμενο  95 %  516  3 

39. Επαγγελματική Εξέλιξη  92 %  493  4 

25. Ενεργοί  89 %  453  7 

24. Εμβάθυνση στην Ειδικότητα  88 %  473  3 

26. Εξεύρεση Εργασίας  87 %  453  4 

5. Χρήση Γνώσης στην Εργασία   86 %  458  4 

2. Αλλαγή Καριέρας  85 %  442  4 

4. «Ό,τι μαθαίνεις είναι χρήσιμο»  85 %  462  7 

34. Βεβαίωση παρακολούθησης  84 %  441  3 

Πίνακας 7. Κατάταξη top 10 θετικών δηλώσεων ανά Κατηγορία Κινήτρων 

 

Συνεχίζοντας  τη  παρουσίαση,  η  δεύτερη  συχνότερη  θετική  επιλογή  των 

ερωτώμενων  ήταν  η  δήλωση  «Q_23»,  με  συχνότητα  95%  και  σκορ  516.  Αυτή  η 

ερώτηση  αποτελεί  μέρος  του  κινήτρου  «3.  Προετοιμασία  για  εκπαιδευτικούς 

λόγους».  Η  τρίτη  κατά  σειρά  θετική  επιλογή  ήταν  η  δήλωση  «Q_39»  που 

επιλέχτηκε  από  το  92%  των  σπουδαστών  κι  έχει  σκορ  493.  Αυτή  η  ερώτηση 

                                                 
6 Το συνολικό σκορ (Sum) των θετικών αποκρίσεων είναι το άθροισμα (Sum) των γινομένων των δύο θετικών 
επιλογών, («συμφωνώ» & «συμφωνώ απόλυτα»), που στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert έχουν του αριθμούς 
4  και  5  αντίστοιχα,    πολλαπλασιασμένα  με  τον  αριθμό  των  συμμετεχόντων  που  προτίμησαν  την  κάθε 
επιλογή.  Για  παράδειγμα,  στη  δήλωση  «Q_30»,  από  τους  109  ερωτώμενους  που  επέλεξαν  μια  θετική 
τοποθέτηση,  οι 34  επέλεξαν  το «συμφωνώ»,  που στην  κλίμακα είναι η  επιλογή 4,  ενώ 75  προτίμησαν  το 
«συμφωνώ απόλυτα» που έχει τον αριθμό 5 στην κλίμακα. Κατά συνέπεια το συνολικό σκορ της ερώτησης 
αυτής για τις θετικές ανταποκρίσεις, προκύπτει από την πράξη: (34x4)+(75x5)= 511 μονάδες. 
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συνθέτει  τον  παράγοντα  κινήτρων  «4.  Επαγγελματική  ανέλιξη».  Στη  συνέχεια 

παρατηρούμε  πως  στην  4η  θέση  βρίσκεται  ερώτηση  που  ανήκει  σε  τέταρτη 

διαφορετική  κατηγορία  κινήτρων.  Αφορά  στη  δήλωση  «Q_25»  που  ανήκει  στην 

κατηγορία «7. Ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση».  

Στην  υπόλοιπη  κατάταξη,  μέχρι  και  τη  δέκατη  δημοφιλέστερη  δήλωση, 

εναλλάσσονται μόνο τρεις κατηγορίες κινήτρων. Κυρίαρχη είναι η «Επαγγελματική 

Ανέλιξη»  των  σπουδαστών,  με  τέσσερις  δημοφιλείς  δηλώσεις  (n=4),  ακολου‐

θούμενη από την «Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους» με τρεις δημοφιλείς 

δηλώσεις  (n=3).  Τρίτη  σε  σειρά  κατηγορία  είναι  το «Ενδιαφέρον  για  μάθηση  και 

γνώση»  που  επιλέχτηκε  μέσα  από  δύο  δηλώσεις  (n=2).  Αξιοσημείωτο  είναι  το 

γεγονός ότι η δημοφιλέστερη ερώτηση των συμμετεχόντων, η 30η δήλωση, αφορά 

στην  κατηγορία  για  «Βελτίωση  Επικοινωνιακής  Ικανότητας»,  που  όμως  δεν 

συνοδεύτηκε από καμία άλλη δήλωση αυτής της ενότητας (n=1). 

 Δημοφιλέστερες Κατηγορίες Κινήτρων στο Τοπ 10 
Συνολικό Σκορ (Sum) 

ανά Κατηγορία 

4) Επαγγελματική ανέλιξη (n=4)  1846 

3) Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους (n=3)  1430 

7) Ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση  (n=2)  915 

1) Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας  (n=1)  551 

Πίνακας 8. Δημοφιλέστερες Κατηγορίες Κινήτρων σε φθίνουσα σειρά 

 

Ο  Πίνακας  8  παρουσιάζει  την  κατάταξη  των  τεσσάρων  δημοφιλέστερων 

κατηγοριών κινήτρων του Boshier, όπως προέκυψαν από τις δέκα  (10) δημοφιλέ‐

στερες  θετικές  δηλώσεις  των  συμμετεχόντων  στην  έρευνα.  Η  κατάταξη  αυτή 
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προκύπτει  μέσα  από  δύο  στοιχεία.  Αρχικά  από  το  πλήθος  των  ερωτήσεων  που 

βρέθηκαν στον κορυφαία δεκάδα των θετικών αποκρίσεων του ερωτηματολογίου, 

όπως παρουσιάστηκαν στον Πίνακας 3. Αυτό το πλήθος αναφέρεται με τον αριθμό 

μέσα στην παρένθεση. Συμπληρωματικά σε αυτό, γίνεται άθροιση των επιμέρους 

σκορ  των  ερωτήσεων  που  απαρτίζουν  την  κάθε  κατηγορία  κινήτρων,    όπως 

παρουσιάστηκε στον Πίνακας 7, ώστε να προκύψει ένα συνολικό σκορ για την κάθε 

κατηγορία κινήτρων. 

 

Από την ανάλυση των μέσων και των διασπορών για τις επτά κατηγοριών κινήτρων 

του Boshier, στον παρακάτω Πίνακας 9 φαίνονται συγκεντρωτικά οι μέσες τιμές και 

οι  τυπικές  αποκλίσεις  των  επτά  (7)  κατηγοριών  κινήτρων,  από  το  σύνολο  των 

προτιμήσεων του δείγματος.  

 

7 Κατηγορίες Κινήτρων  Μ.Ο.  Τ.Α. 

1. Βελτίωση επικοινωνιακής ικανότητας  (n=6) 3,4488  0,4402 

2. Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών  (n=6) 3,0219  0,5960 

3. Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς λόγους (n=7)  4,0752  0,5188 

4. Επαγγελματική ανέλιξη (n=6) 4,1456  0,5147 

5. Βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων (n=4) 2,8114  0,6065 

6. Επιδίωξη νέων κοινωνικών ερεθισμάτων (n=7) 3,5677  0,4768 

7. Ενδιαφέρον για μάθηση και γνώση (n=6) 3,9123  0,5504 

Πίνακας 9. Μέσες Τιμές & Τυπικές Αποκλίσεις των 7 Κατηγοριών Κινήτρων 
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Μη Παραμετρικός Έλεγχος Ομοιογένειας Mann‐Whitney U  

Η  χρήση  ερωτηματολογίου  κλίμακας  Likert  παραβιάζει  την  κανονικότητα  του 

δείγματος,  κι  έτσι  δεν  χρησιμοποιείται  το  παραμετρικό  t‐Test  των  Kolmogorov‐

Smirnov, αλλά το μη παραμετρικό στατιστικό U των Mann–Whitney, για τον έλεγχο 

του εάν τα κίνητρα των συμμετεχόντων διαφέρουν ανάμεσα στα φύλα.  

Mann‐Whitney   Q_30  Q_23  Q_39  Q_25  Q_24  Q_26  Q_5  Q_4  Q_2  Q_34 

Mann‐Whitney U  1404  1385  1427  1443  1476  1461  1463  1343  1366  1271 

p ‐ value  ,589  ,465  ,712  ,809  ,978  ,901  ,909  ,337  ,460  ,174 

Πίνακας 10. Έλεγχος Mann‐Whitney top 10 Απόψεων (Ν= Άνδρες 74, Γυναίκες 40) 

 

Όπως  φαίνεται  στον  Πίνακας  10,  σε  επίπεδο  στατιστικής  σημαντικότητας  5% 

(p=0.05),  δεν  υπάρχουν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  στα  φύλα.  Η  τιμή 

σημαντικότητας  (p‐value) είναι μεγαλύτερη του 0,05  για όλες περιπτώσεις, οπότε 

δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για ομοιογένεια των δύο ομάδων.  

 

Έλεγχος Κανονικότητας Kolmogorov‐Smirnov για Ηλικιακές Ομάδες 

Ο  έλεγχος  κανονικότητας  ανάμεσα  στις  διαφορετικές  ηλικιακές  ομάδες  του 

δείγματος,  έδειξε  ότι  σε  στάθμη  σημαντικότητας  5%  οι  ομάδες  δεν  ακολουθούν 

την κανονική κατανομή. Όλες οι p‐value  τιμές και  για  τις 10  ερωτήσεις με θετική 

απόκριση, είναι μικρότερες του 0,05 και με το στατιστικό κριτήριο των Kolmogorov‐

Smirnov για την πρώτη ομάδα των 18‐20 ετών που είναι πάνω από 50 (n18‐20=73), 

αλλά και με τον έλεγχο των Shapiro‐Wilk για τις άλλες δύο ομάδες που στο δείγμα 

είναι μικρότερες από 50  (n21‐25=26    και n26‐52=15).   Κατά συνέπεια η προϋπόθεση 
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της κανονικότητας των δύο κριτηρίων K‐S  και S‐W δεν τηρείται για καμία από τις 

ηλικιακές  ομάδες.  Η  μη  κανονικότητα  του  δείγματος  δεν  μας  επιτρέπει  να 

εκτελέσουμε  τον  παραμετρικό  έλεγχο  ομοιογένειας  και  ανάλυσης  διακύμανσης 

των μέσω τιμών, γνωστό ως One Way ANOVA, αλλά να προχωρή‐σουμε απευθείας 

στο μη παραμετρικό έλεγχο των Kruskal Wallis. 

 

Μη Παραμετρικός Έλεγχος Διακύμανσης Ηλικιών, Η των Kruskal Wallis 

Ο  μη  παραμετρικός  έλεγχος  των  Kruskal  Wallis  αναλύει  τη  διακύμανση  μονής 

κατεύθυνσης  των  διαφορετικών  ομάδων  ενός  δείγματος.  Οι  υποθέσεις  που 

γίνονται σε αυτό το τεστ είναι ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 5%: 

Η0:  Υπάρχει  ομοιογένεια  διακύμανσης  ανάμεσα  στις  τρεις  ηλικιακές  ομάδες 

σπουδαστών ως προς τον τρόπο που επιλέγουν τα κριτήριά τους.  

Η1: Δεν υπάρχει ομοιογένεια διακύμανσης ανάμεσα στις τρεις ηλικιακές ομάδες 

σπουδαστών ως προς τον τρόπο που επιλέγουν τα κριτήριά τους 

 

Kruskal Wallis  Q_30  Q_23  Q_39  Q_25  Q_24  Q_26  Q_5  Q_4  Q_2  Q_34 

Kruskal‐Wallis H  ,099  6,770  3,971  6,367  10,56  ,749  ,246  2,345  8,841  ,933 

df  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

p ‐ value  ,952  ,034  ,137  ,041  ,005  ,688  ,884  ,310  ,012  ,627 

Πίνακας 11. Έλεγχος Kruskal Wallis Η των τοπ 10 Απόψεων ως τις Ηλικίες  

 

Από  τον έλεγχο διαπιστώνουμε ότι σε  τέσσερις δηλώσεις  (Q_23, Q_25, Q_24  και 

Q_2) οι p‐value τιμές είναι μικρότερες του 0,05 οπότε πρέπει να απορρίψουμε τη 

μηδενική  υπόθεση  της  ομοιογένειας.  Στα  ερωτήματα  αυτά  αποδεχόμαστε  την 
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εναλλακτική υπόθεση για στατιστικώς σημαντική ανομοιογένεια στις διακυμάνσεις 

των μέσων  τιμών.  Για  τις  υπόλοιπες  δηλώσεις  δεχόμαστε  την  μηδενική υπόθεση 

ότι οι ηλικιακές ομάδες απάντησαν με ομοιογενή τρόπο. 

Για τις δηλώσεις στις οποίες απορρίψαμε τη μηδενική υπόθεση χρειάζεται 

να  ελέγξουμε  σε  ποιες  από  τις  ηλικιακές  ομάδες  υπάρχουν  οι  διαφορές.  Για  να 

γίνει αυτό, εκτελούμε ανά ζεύγη ηλικιακών ομάδων το μη παραμετρικό έλεγχο των 

Mann‐Whitney.  

Mann‐Whitney (p‐values)  Q_23  Q_25  Q_24  Q_2 

Ομάδες:  18‐20 / 21‐25  1,00  1,00  ,719  ,105 

Ομάδες:  18‐20 / 26‐52  ,030  ,038  ,004  ,038 

Ομάδες:  21‐25 / 26‐52  ,298  ,358  ,143  1,00 

Πίνακας 12. Τιμές σημαντικότητας ελέγχου Mann‐Whitney Ανομοιογένειας στις Ηλικιακές Ομάδες  

 

Από τον έλεγχο ανά ζεύγη που ομάδων, διαπιστώνουμε πως η διαφορές σε 

όλες τις δηλώσεις βρίσκονται μόνο ανάμεσα στην πρώτη ηλικιακή ομάδα των 18‐

20  ετών  και  στην  τρίτη  των  26‐52  ετών.  Και  στις  τέσσερις  δηλώσεις  η  τιμή 

σημαντικότητας  (p‐value) είναι μικρότερη του 0,05,  γεγονός που μας οδηγεί στον 

να  απορρίψουμε  τη  μηδενική  υπόθεση  της  ομοιογένειας  και  να  δεχτούμε  την 

εναλλακτική  που φανερώνει  στατιστικώς  σημαντική  διαφορά ανάμεσά  τους.  Από 

το  ζευγαρωτό  έλεγχο  (pairwise  comparison)  των  κατατάξεων  διαπιστώνεται  πως 

και  στις  τέσσερις  δηλώσεις,  η  μικρότερη  ηλικιακή  ομάδα  είχε  χαμηλότερους 

μέσους,  ως  προς  τη  συμφωνία  τους  με  της  δηλώσεις,  από  ό,τι  η  μεγαλύτερη 

ηλικιακή ομάδα. 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    79 

4.3 Αναλύσεις Ερωτηματολογίου για Μαθήματα Οικονομικών  

Έλεγχος Αξιοπιστίας & Ανάλυση Συχνοτήτων  

Ο  έλεγχος  αξιοπιστίας  του  ερωτηματολόγιου  για  τις  αρχικές  απόψεις  των 

σπουδαστών περί των οικονομικών μαθημάτων που επρόκειτο να διδαχθούν έγινε 

με  τη  χρήση  του  δείκτη  Cronbach  alpha.  Ο  βαθμός  εσωτερικής  συνέπειας  του 

ερωτηματολογίου είχε δείκτη α= 0.712 για το σύνολο των 10 δηλώσεων (n=10). Αν 

και  δεν  είναι  ιδιαίτερα  υψηλός  αριθμός,  εντούτοις  είναι  αποδεκτός,  αφού  είναι 

μεγαλύτερος από 0,7 (Ζαφειρόπουλος 2013). 

Από την ανάλυση συχνοτήτων των ερωτήσεων για τις πρώιμες απόψεις των 

σπουδαστών  σχετικά  με  τα  μαθήματα  οικονομικών,  οι  προτιμήσεις  των 

σπουδαστών για  τα κίνητρα που είχαν  τη μεγαλύτερη επιρροή.  Για κάθε δήλωση 

κινήτρου υπολογίστηκε η συχνότητα της κάθε επιλογής στο σύνολο του δείγματος.  

Θετικές Απόψεις Μαθημάτων  Μέσος Τ.Α.  Sum  Ν4  Ν5 
ΝSum  

Θετικό 

% 
Θετικ 

Sum7

Θετικ 

51. Παιδαγωγικά Παιχνίδια  4,46  ,693  508  36  65  101  89%  469  

50. Βιωματική Διδασκαλία  4,54  ,718  518  22  77  99  87%  473 

45. Χρήσιμα τα Οικονομικά  4,15  ,885  473  56  42  98  86%  434 

49. Συμμετέχω Ενεργά  4,31  ,904  491  31  62  93  82%  434 

48. Με δυσκολεύει η Διάλεξη   4,05  ,829  462  39  41  80  70%  361 

Πίνακας 13. Κατάταξη Θετικών Ανταποκρίσεων για τα Οικονομικά Μαθήματα 

 

                                                 
7  Το  συνολικό  σκορ  των  θετικών  αποκρίσεων  είναι  το  άθροισμα  (Sum)  των  γινομένων  των  δύο  θετικών 
επιλογών,  («συμφωνώ»  &  «συμφωνώ  απόλυτα»),  που  στην  πεντάβαθμη  κλίμακας  Likert  έχουν  του 
αριθμούς 4 και 5 αντίστοιχα,   πολλαπλασιασμένα με τον αριθμό των συμμετεχόντων που προτίμησαν την 
κάθε επιλογή. Για παράδειγμα, στη δήλωση «Q_51», από τους 101 ερωτώμενους που επέλεξαν μια θετική 
τοποθέτηση,  οι 36  επέλεξαν  το «συμφωνώ»,  που στην  κλίμακα είναι η  επιλογή 4,  ενώ 65  προτίμησαν  το 
«συμφωνώ απόλυτα» που έχει τον αριθμό 5 στην κλίμακα. Κατά συνέπεια το συνολικό σκορ της ερώτησης 
αυτής για τις θετικές ανταποκρίσεις, προκύπτει από την πράξη: (36x4)+(65x5)= 469 μονάδες. 
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Ο Πίνακας 13  παρουσιάζει  τις  πέντε  (5)  πρώτες  δηλώσεις  των  θετικών απόψεων 

που  συγκέντρωσαν  τις  περισσότερες  προτιμήσεις  των  ερωτώμενων.  Οι  τρεις 

πρώτες δηλώσεις κυμαίνονται πάνω από 85% αυτών, και οι οποίες είναι: 

 Q_51  «Πιστεύω  πως  η  χρήση  παιδαγωγικών  παιχνιδιών  στα  οικονομικά 

μαθήματα  θα  με  ενθάρρυνε  να  μάθω  τις  οικονομικές  έννοιες  πιο 

ευχάριστα» με 89%. 

 Q_50  «Θεωρώ  πως  αν  η  διδασκαλία  οικονομικών  μαθημάτων  γινόταν  με 

βιωματικές δραστηριότητες, θα με βοηθούσε να μάθω ευκολότερα» με 87% 

 Q_45 «Πιστεύω πως οικονομικά μαθήματα είναι χρήσιμα για το επάγγελμά 

μου» με 86%.  

 

Ελέγχοντας τα στατιστικά για τους μέσους και τις διασπορές του ερωτημα‐

τολογίου, διαπιστώνουμε μια μικρή απόκλιση από την κατάταξη των συχνοτήτων. 

Με  βάση  όλο  το  εύρος  της  κλίμακας  Likert,  το  μεγαλύτερο  μέσο  έχει  η  δήλωση 

«Q_50» με τιμή 4,54 και τυπική απόκλιση 0,718 σε αντίθεση με τη δήλωση «Q_51» 

που  έχει  μικρότερο  μέσο,  με  τιμή  4,46  και  ταυτόχρονα  μεγαλύτερη  τυπική 

απόκλιση  με  0,693.  Αντίστροφη  θέση  έχουν  επίσης  και  η  τρίτη  με  την  τέταρτη 

ερώτηση. Η δήλωση «Q_45» με μέσο 4,15 και τυπική απόκλιση 0,885, ενώ ο μέσος 

για τη δήλωση «Q_49» είναι 4,31 με απόκλιση 0,904.    

Αντίστοιχη κατάταξη συχνοτήτων έγινε και για τις αρνητικές απόψεις, για τις 

οποίες  αθροίστηκαν  οι  συχνότητες  των  επιλογών  «Διαφωνώ  Απόλυτα»»  και 
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«Διαφωνώ», και κατατάχτηκαν τα αποτελέσματα σε φθίνουσα σειρά. Ο Πίνακας 14 

παρουσιάζει την κατάταξη των αρνητικών επιλογών για τα οικονομικά μαθήματα. 

Αρνητικές Απόψεις Μαθημάτων  Μέσος  Τ.Α.  Sum  Ν1  Ν2 
ΝSum  

Αρνητ 

% 
Αρνητ 

Sum
Αρνητ 

46. Περισσότερα Οικονομικά  2,18  1,14  249  18  31  49  43%  227 

42. Αγαπημένα τα Οικονομικά  2,10  1,16  239  24  24  48  42%  216 

44. Ασχολούμαι με Οικονομικά  2,47  1,18  282  23  22  45  39%  202 

43. Κατανοώ τα Οικονομικά  2,54  1,19  290  18  24  42  37%  192 

47. Θέλω να Εμβαθύνω   3,67  ,909  418  4  11  15  13%  71 

Πίνακας 14. Κατάταξη Αρνητικών Ανταποκρίσεων για τα Οικονομικά Μαθήματα 

 

Οι  αρνητικές  τοποθετήσεις  δεν  είχαν  το  ίδιο  μέγεθος  συχνοτήτων  όπως  στις 

θετικές, και κυμάνθηκαν λιγότερα από το μισώ των θετικών, γύρω στο 40%.  

 Q_46  «Θα  μου  άρεσε  να  έχει  περισσότερα  οικονομικά  μαθήματα  το 

πρόγραμμα» με 43%  

 Q_42 «Μαθήματα με οικονομικό περιεχόμενο είναι τα αγαπημένα μου» με 

42%. 

 

Έλεγχος Κανονικότητας Kolmogorov‐Smirnov  

Από τον έλεγχο κανονικότητας του δείγματος αναφορικά με τα φύλα αλλά και τις 

ηλικιακές ομάδες προκύπτει πως καμία από τις ομάδες ελέγχου δεν ακολουθούν 

την κανονική κατανομή. Τα στατιστικά κριτήρια ελέγχου των Kolmogorov‐Smirnov 

για τους άντρες (nΑ=74), αλλά των Shapiro‐Wilk για τις γυναίκες (nΓ=40) έχουν τιμές 

σημαντικότητας  κάτω από  το 0,05,  οπότε  απορρίπτεται  η  μηδενική  υπόθεση  και  

προχωρήσουμε απευθείας στο μη παραμετρικό έλεγχο U των  Mann–Whitney.  
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Αντίστοιχα  και  για  τις  ηλικιακές  ομάδες  το  στατιστικό  κριτήριο  των 

Kolmogorov‐Smirnov για την πρώτη ομάδα των 18‐20 ετών που είναι πάνω από 50 

άτομα  (n18‐20=73), αλλά και αυτό  των Shapiro‐Wilk  για  τις άλλες δύο ομάδες που 

στο  δείγμα  είναι  μικρότερες  από  50  άτομα  (n21‐25=26    και  n26‐52=15)  δεν  είχαν 

στατιστική  σημαντικότητα  πάνω  από  5%  και  κατά  συνέπεια  η  προϋπόθεση  της 

κανονικότητας  των  δύο  κριτηρίων  K‐S  και  S‐W  δεν  τηρείται  για  καμία  από  τις 

ηλικιακές ομάδες. Συνεπώς δεν μας επιτρέπεται να εκτελέσουμε το τεστ One Way 

ANOVA. Αντί αυτού εκτελούμε το μη παραμετρικό έλεγχο των Kruskal Wallis. 

 

 

Μη Παραμετρικός Έλεγχος Ομοιογένειας Mann‐Whitney U για τα Φύλα 

Χρησιμοποιώντας  το μη παραμετρικό κριτήριο  των   Mann–Whitney  έγινε έλεγχος 

για  το  εάν  τα  κίνητρα  των  συμμετεχόντων  διαφέρουν  ανάμεσα  στα  φύλα.    Στον 

Πίνακας 15 φαίνεται το αποτέλεσμα του κριτηρίου και η τιμή σημαντικότητας για 

κάθε  ερώτηση.  Στατιστικώς  σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  στα  δύο φύλα  υπάρχει 

μόνο  για  τη  δήλωση  «Q_51»,  για  το  οποίο  απορρίπτουμε  τη  μηδενική  υπόθεση 

ομοιογένειας. 

Mann‐Whitney   Q_51  Q_50  Q_45  Q_49  Q_48 

Mann‐Whitney U  1152,0  1457,5  1211,5  1284,5  1451,0 

p ‐ value  ,019  ,866  ,077  ,193  ,854 

Πίνακας 15. Έλεγχος Mann‐Whitney top 5 Απόψεων  (Ν= Άνδρες 74, Γυναίκες 40) 
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Αναλύοντας τη διαφορά που εμφανίζεται ανάμεσα στα ανεξάρτητα δείγματα των 

δύο φύλων για τη δήλωση Q_51 «πιστεύω πως η χρήση παιδαγωγικών παιχνιδιών 

στα οικονομικά μαθήματα θα με ενθάρρυνε να μάθω τις οικονομικές έννοιες πιο 

ευχάριστα»  διαπιστώνουμε  ότι  συγκριτικά  οι  γυναίκες  συμφωνούν  πολύ 

περισσότερο σε αυτή τη δήλωση (mean rank 65,70) από ό,τι οι άντρες (mean rank 

53,07),  επιλέγοντας  αναλογικά  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό  την  απόλυτη  συμφωνία 

στην κλίμακα Likert.  

 

 

Μη Παραμετρικός Έλεγχος Διακύμανσης Ηλικιών, Η των Kruskal Wallis 

Από το μη παραμετρικό έλεγχο των Kruskal Wallis παρατηρούμε στον Πίνακας 16 

ότι  μόνο  σε  μια  δήλωση  υπάρχει  στατιστικώς  σημαντική  ανομοιογένεια  στις 

ηλικιακές  ομάδες.  Στη  δήλωση  «Q_45»  απορρίπτεται  η  μηδενική  υπόθεση  της 

ομοιογένειας, αφού p <0,05. 

Kruskal Wallis  Q_51  Q_50  Q_45  Q_49  Q_48 

Kruskal‐Wallis H  4,404  3,349  9,801  ,348  ,059 

df  2  2  2  2  2 

p ‐ value  ,111  ,187  ,007  ,840  ,971 

Πίνακας 16. Έλεγχος Kruskal Wallis Η των τοπ 10 Απόψεων ως τις Ηλικίες  

 

Για τη δήλωση αυτή εκτελείται το μη παραμετρικό τεστ των Mann‐Whitney για να 

διαπιστωθεί σε  ποια ζεύγη ηλικιακών ομάδων υπάρχει η διαφοροποίηση. Από τον 

έλεγχο  προέκυψε  ότι  ανομοιογένεια  υπάρχει  μόνο  ανάμεσα  στην  πρώτη  ομάδα 

των  18‐20  ετών  και  στην  τρίτη  των  26‐52  ετών.  Σύμφωνα  με  τη  διόρθωση  κατά 
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Bonferroni (Bonferroni’ s correction), η προσαρμοσμένη τιμή σημαντικότητας είναι 

0,008,  η  οποία  είναι  μικρότερη  από  το  0,05,  και  απορρίπτεται  η  υπόθεση  της 

μεταξύ  τους  ομοιογένειας.  Από  το  ζευγαρωτό  έλεγχο  (pairwise  comparison)  των 

κατατάξεων διαπιστώνεται πως η μικρότερη ηλικιακή ομάδα είχε χαμηλότερο μέση 

τιμή  αναφορικά  με  το  κατά  πόσο  συμφωνούσαν  στη  συγκεκριμένη  δήλωση,  από 

ό,τι είχε η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα. 

 

 

4.4 Αναλύσεις Αξιολόγησης Online «Οικονομιούχου»  

Για  τον  έλεγχο  αξιοπιστίας  του  ερωτηματολόγιου  για  την  αξιολόγηση  από  τους 

σπουδαστές  του  online  παιχνιδιού  «Οικονομιούχος»,  αλλά  και  τη  δυνατότητα 

επίτευξης  κανονικότητας  του  δείγματος,  χρειάστηκε  η  επανακωδικοποίηση  δύο 

μεταβλητών.  Οι  δηλώσεις  «Q_54»  και  «Q_58»  είχαν  αρνητικό  συντελεστή  στην 

κλίμακα, μιας και η διατύπωσή τους είχε αναμενόμενη αρνητική απάντηση.  Έτσι, 

για την Q_54 «θα προτιμούσα τις ερωτήσεις να τις διαβάζω από χαρτί, αντί απ’ το 

κινητό», αλλά και την Q_58 «βαρέθηκα με το με το παιχνίδι», έγινε αντιστροφή της 

κλίμακας  Likert  με  επανακωδικοποίηση  των  δύο  ερωτήσεων  σε  «Q_54R»  και 

«Q_58R».  Στη  συνέχεια  ο  έλεγχος  αξιοπιστίας  του  ερωτηματολογίου  είχε  δείκτη 

Cronbach  alpha  α=0.768  για  το  σύνολο  των  13  ερωτήσεων  (n=13).  Ένας  δείκτης 

αρκετά καλός αφού πλησιάζει πολύ κοντά το 0,8 (Ζαφειρόπουλος 2013). 
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Από  την  ανάλυση  συχνοτήτων  των  ερωτήσεων  για  την  αξιολόγηση  του 

online  παιχνιδιού,  υπολογίστηκε  η  συχνότητα  (frequency)  της  κάθε  επιλογής  στο 

σύνολο  του  ερωτηματολογίου.  Ο  Πίνακας  17  παρουσιάζει  την  κατάταξη,  με 

φθίνουσα  σειρά,  των  έξι  απόψεων  που  συγκέντρωσαν  τις  περισσότερες 

προτιμήσεις  από  τους  συμμετέχοντες  στην  έρευνα.  Οι  μέσοι  όροι  σε  αυτές  τις 

ερωτήσεις  είναι  αρκετά  υψηλοί,  και  ταυτόχρονα  οι  διάμεσες  τιμές  τους  είναι  σε 

όλες το πέντε (5).   Οι δύο πρώτες δηλώσεις ξεπερνούν το 90% των επιλογών ενώ 

και οι επόμενες τέσσερις κυμαίνονται από το 85% και πάνω. 

 

Qs  Μέσος  Διάμεσος
Τυπική 

Απόκλιση 
Άθροισμα 

% of Max 
Sum (570) 

Q_63  4,71  5  0,576  537  94% 

Q_64  4,52  5  0,681  515  90% 

Q_58R  4,43  5  0,798  505  89% 

Q_57  4,30  5  0,819  490  86% 

Q_55  4,23  5  0,893  482  85% 

Q_56  4,21  5  1,093  480  85% 

Πίνακας 17. Κατάταξη Ανταποκρίσεων για τον «Οικονομιούχο»  

 

Οι τρεις πρώτες θέσεις‐δηλώσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι η Q_63 

ότι «θα προτιμούσα να υπάρχει παρόμοιο παιχνίδι και σε άλλα μαθήματα» με 94%, 

η Q_64  που αναφέρει ότι «με  ικανοποιεί ο βαθμός  της προόδου σε σχέση με  τη 

μελέτη μου» με 90%, και η Q_58 «βαρέθηκα με το με το παιχνίδι» με 89%. 
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Έλεγχος Κανονικότητας Kolmogorov‐Smirnov  

Από  τον  έλεγχο  κανονικότητας  του  δείγματος  προκύπτει  και  σε  αυτό  το 

ερωτηματολόγιο  πως ούτε  οι  άνδρες  ούτε  οι  γυναίκες  ακολουθούν  την  κανονική 

κατανομή, βάσει των στατιστικών κριτηρίων των Kolmogorov‐Smirnov αλλά και των 

Shapiro‐Wilk.  Και  για  τα  δύο  κριτήρια  απορρίπτεται  η  μηδενική  υπόθεση  για 

κανονικότητα,  οπότε  δεν  συνεχίζουμε  με  το  t‐test  για  τον  έλεγχο  ισότητας  των 

μέσων τιμών, αλλά με τον μη παραμετρικό έλεγχο U των  Mann–Whitney.  

 

Μη Παραμετρικός Έλεγχος Ομοιογένειας Mann‐Whitney U για τα Φύλα 

Χρησιμοποιώντας  το μη παραμετρικό κριτήριο  των   Mann–Whitney  έγινε έλεγχος 

για  το  εάν  τα  κίνητρα  των  συμμετεχόντων  διαφέρουν  ανάμεσα  στα  φύλα.  Στον 

Πίνακας 18 φαίνεται το αποτέλεσμα του κριτηρίου και η τιμή σημαντικότητας για 

κάθε  ερώτηση.  Στατιστικώς  σημαντική  διαφορά  ανάμεσα  στα  δύο φύλα  υπάρχει 

μόνο  για  το  ερώτημα «Q_55»,  για  το οποίο απορρίπτουμε  τη μηδενική υπόθεση 

ομοιογένειας. 

Mann‐Whitney   Q_63  Q_64  Q_58R  Q_57  Q_55  Q_56 

Mann‐Whitney U  1436,0  1365,5  1453,5  1437,0  1170,0  1276,0 

p ‐ value  ,724  ,428  ,858  ,780  ,046  ,179 

Πίνακας 18. Έλεγχος Mann‐Whitney U (Ν= Άνδρες 74, Γυναίκες 40) 

 

Αναλύοντας τη διαφορά που εμφανίζεται ανάμεσα στα ανεξάρτητα δείγματα των 

δύο  φύλων  για  τη  δήλωση  Q_55  «με  ενθάρρυνε  το  παιχνίδι  να  κατανοήσω  τη 

διδακτέα  ύλη  πιο  αποτελεσματικά»  διαπιστώνουμε  ότι  συγκριτικά  οι  άντρες 
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συμφωνούν πολύ περισσότερο σε αυτή τη δήλωση (mean rank 61,69) από ό,τι οι 

γυναίκες  (mean  rank  49,75).  Οι  επιλογές  των  αντρών  είναι  αναλογικά  πολύ 

περισσότερες στην «απόλυτη συμφωνία» της κλίμακας Likert, ενώ οι γυναίκες είτε 

απλά «συμφωνούν» είτε ακόμα είναι και «ουδέτερες». 

 

Μη Παραμετρικός Έλεγχος Διακύμανσης Ηλικιών, Η των Kruskal Wallis 

Από το μη παραμετρικό έλεγχο των Kruskal Wallis παρατηρούμε στον Πίνακας 19 

ότι  σε  όλες  τις  ηλικιακές  ομάδες  δεχόμαστε  τη  μηδενική  υπόθεση  ομοιογένειας, 

αφού όλα τα p’s > 0,05, και δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος πρόσθετος μη παρα‐

μετρικός έλεγχος. 

Kruskal Wallis  Q_63  Q_64  Q_58R  Q_57  Q_55  Q_56 

Kruskal‐Wallis H  2,809  1,736  5,219  5,896  3,760  5,529 

df  2  2  2  2  2  2 

p ‐ value  ,246  ,420  ,074  ,052  ,153  ,063 

Πίνακας 19. Έλεγχος Kruskal Wallis Η των τοπ 10 Απόψεων ως τις Ηλικίες  

 

 

4.5 Συσχετίσεις ερωτηματολογίων  

Συσχετίσεις Μεταξύ των 3 Ερωτηματολογίων 

Για τη γραμμική συσχέτιση των μεταβλητών, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός 

συντελεστής  rho  (ρ)  του  Spearman,  μιας  και  η  απόρριψη  της  κανονικότητας  του 

δείγματος δεν επέτρεπε τον παραμετρικό έλεγχο r του Pearson (Δαφέρμος, 2011). 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    88 

Από τη συσχέτιση των ερωτήσεων της αρχικής εντύπωσης για τα οικονομικά 

μαθήματα  (ερωτηματολόγιο  Β’)  με  την  Κλίμακα  Εσωτερικής  Παρακίνησης  του 

Boshier  (ερωτηματολόγιο  A’)  εκείνη  η  δήλωση  που  είχε  στατιστικά  σημαντική 

συσχέτιση  με  τα  κίνητρα  των  εκπαιδευομένων  είναι  η  Q_45  «Πιστεύω  πως 

οικονομικά μαθήματα είναι χρήσιμα για το επάγγελμά μου». Για τη δήλωση αυτή 

στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση βρέθηκε με  τις: Q_23 «Με ενδιαφέρει  το 

αντικείμενο  που  σπουδάζω  στο  ΙΕΚ»  (ρ=  0,259  sig  0.005),  την  Q_24  «Θέλω  να 

εμβαθύνω  στο  αντικείμενο  της  ειδικότητας  που  σπουδάζω»  (ρ= 0,293  sig 0.002) 

και την Q_30 «Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα»  (ρ= 0,222 sig 

0.017).  Και  για  τις  τρεις δηλώσεις οι συσχετίσεις ήταν θετικές αλλά όχι  ιδιαίτερα 

έντονες.  

Παράλληλα θετική συσχέτιση αλλά σε χαμηλό επίπεδο, υπάρχει στην Q_26 

«Ελπίζω  η  βεβαίωση  παρακολούθησης  του  ΙΕΚ  να  με  βοηθήσει  στην  εξεύρεση 

εργασίας»  με  την Q_47  «Θα  ήθελα  να  εμβαθύνω  τη  γνώση  μου  σε  οικονομικά 

μαθήματα ώστε να την εφαρμόζω στην καθημερινή μου ζωή» (ρ= 0,201 sig 0.032). 

Επίσης η δήλωση Q_58 «Βαρέθηκα με το με το παιχνίδι» σχετίζεται θετικά με την 

Q_24  «Θέλω  να  εμβαθύνω  στο  αντικείμενο  της  ειδικότητας  που  σπουδάζω» 

(ρ=0,212 sig 0.024). 

Από τη συσχέτιση των ερωτήσεων της αρχικής εντύπωσης για τα οικονομικά 

μαθήματα  (ερωτηματολόγιο  Β’)  με  την  αξιολόγηση  του  online  «Οικονομιούχου» 

(ερωτηματολόγιο Γ’) βρέθηκαν ορισμένες συσχετίσεις ανάμεσα στις δηλώσεις των 

δύο ερωτηματολογίων.  
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Η δήλωση Q_55 «Με ενθάρρυνε το παιχνίδι να κατανοήσω τη διδακτέα ύλη 

πιο  αποτελεσματικά»  συσχετίζεται  με  τρεις  δηλώσεις:  αρνητικά  με  την  Q_42 

«Μαθήματα  με  οικονομικό  περιεχόμενο  είναι  τα  αγαπημένα  μου»  (ρ=  ‐0,267  sig 

0.004), και την Q_46 «Θα μου άρεσε να έχει περισσότερα οικονομικά μαθήματα το 

πρόγραμμα»  (ρ=  ‐0,268  sig  0.004),  ενώ  θετικά  με  την  Q_47  «Θα  ήθελα  να 

εμβαθύνω  τη  γνώση  μου  σε  οικονομικά  μαθήματα ώστε  να  την  εφαρμόζω  στην 

καθημερινή μου ζωή» (ρ= 0,215 sig 0.022). 

  Η δήλωση Q_56 «Ήταν βοηθητικό για μένα που το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο 

στο  κινητό μου»  έχει  θετική συσχέτιση Q_49 «Θα επιθυμούσα  να συμμετέχω με 

πιο ενεργό τρόπο στα μαθήματα, απ’ ό,τι μόνο να ακούω, γιατί έτσι εκτιμώ πως θα 

μάθω πιο εύκολα» (ρ= 0,284 sig 0.050). 

Η δήλωση Q_58 «Βαρέθηκα με το με το παιχνίδι» έχει αρνητική συσχέτιση 

με  την  Q_51  «Πιστεύω  πως  η  χρήση  παιδαγωγικών  παιχνιδιών  στα  οικονομικά 

μαθήματα θα με ενθάρρυνε να μάθω τις οικονομικές έννοιες πιο ευχάριστα»  (ρ= 

0,319 sig 0.001). 

Τέλος η δήλωση Q_57 « Ήταν  διασκεδαστική  η μελέτη μου με τη χρήση του 

παιχνιδιού» έχει θετική συσχέτιση με την Q_51 «Πιστεύω πως η χρήση παιδαγω‐

γικών  παιχνιδιών  στα  οικονομικά  μαθήματα  θα  με  ενθάρρυνε  να  μάθω  τις 

οικονομικές έννοιες πιο ευχάριστα» (ρ= 0,219 sig 0.019). 
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Συσχετίσεις Μέσα σε κάθε Ερωτηματολόγιο  

Από  τη συσχέτιση  των  ερωτήσεων  εντός  του Β’  ερωτηματολογίου  για  την αρχική 

εντύπωση σχετικά τα οικονομικά μαθήματα διαπιστώνουμε στατιστικώς σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των τριών πρώτων δηλώσεων που εκφράζουν ενδιαφέρον για τα 

οικονομικά μαθήματα. Το ότι τα «Μαθήματα με οικονομικό περιεχόμενο είναι τα 

αγαπημένα  μου»  (Q_42),  συσχετίζεται  ισχυρά  θετικά  με  την  Q_43  «Κατανοώ 

εύκολα  τις  οικονομικές  έννοιες»  (ρ=  0,734),  με  την  Q_44  «Μου  αρέσει  να 

ασχολούμαι με ζητήματα που απαιτούν οικονομικές γνώσεις» (ρ= 0,677) καθώς και 

με  την  Q_46  «Θα  μου  άρεσε  να  έχει  περισσότερα  οικονομικά  μαθήματα  το 

πρόγραμμα»  (ρ=  0,887).  Παράλληλα  η Q_43  συσχετίζονται  ισχυρά  θετικά  με  την 

Q_44 (ρ= 0,686) και με την Q_46 (ρ= 0,698), ενώ η Q_44 με την Q_46 (ρ= 0,616). 

Όλες  οι  παραπάνω  συσχετίσεις  είναι  στατιστικώς  σημαντικές  σε  επίπεδο 

σημαντικότητας μικρότερο από 1% (sig. 000). 

   

Η επιθυμία να «εμβαθύνουν τη γνώση τους σε οικονομικά μαθήματα ώστε 

να  την  εφαρμόζουν  στην  καθημερινή  τους  ζωή»  (Q_47)  συσχετίζεται  έντονα 

αρνητικά με τις δηλώσεις Q_42 (ρ= ‐0,365), Q_43 (ρ= ‐0,351) Q_44 (ρ= ‐0,359) και 

Q_46  (ρ=  ‐0,320)  Οι  συσχετίσεις  αυτές  είναι  στατιστικώς  σημαντικές  σε  επίπεδο 

σημαντικότητας μικρότερο του 1% (sig. 000).  

Παράλληλα η συσχέτιση της δήλωσης Q_49 «Θα επιθυμούσα να συμμετέχω 

με πιο ενεργό τρόπο στα μαθήματα, απ’ ό,τι μόνο να ακούω, γιατί έτσι εκτιμώ πως 

θα  μάθω  πιο  εύκολα»  με  την Q_50  «Θεωρώ  πως  αν  η  διδασκαλία  οικονομικών 
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μαθημάτων  γινόταν  με  βιωματικές  δραστηριότητες,  θα  με  βοηθούσε  να  μάθω 

ευκολότερα» έχουν ισχυρή θετική συσχέτιση (ρ=0,538) σε επίπεδο σημαντικότητας 

1% (sig. 000). 

Από  τη  συσχέτιση  των  ερωτήσεων  εντός  του  Γ’  ερωτηματολογίου,  για  την 

αξιολόγηση  των  παιχνιδιών  μέσω  του  online  «Οικονομιούχου»  διακρίνουμε 

αρκετές στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις που εκφράζουν την θετική επίδραση 

της χρήσης των παιχνιδιών στη διαδικασία της μάθησης. Η Q_57 για το εάν «ήταν  

διασκεδαστική    η  μελέτη  μου  με  τη  χρήση  του  παιχνιδιού»  συσχετίζεται  ισχυρά 

θετικά με την με τις Q_55 «Με ενθάρρυνε το παιχνίδι να κατανοήσω τη διδακτέα 

ύλη  πιο  αποτελεσματικά»  (ρ=0,506)  και  με  την Q_56  «Ήταν  βοηθητικό  για  μένα 

που το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο στο κινητό μου»  (ρ=0,537),  και έντονα θετικά με 

την Q_53 «Με βοήθησε να είμαι περισσότερο αφοσιωμένη/ος   στη μελέτη μου» 

(ρ=0,537). H θετική τους συσχέτιση είναι σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (sig. 000). 

Αντίστοιχα και η δήλωση Q_56 σχετίζεται ιδιαίτερα θετικά με την Q_52 «Το 

παιχνίδι αποτέλεσε αφορμή για να μελετήσω περισσότερες ώρες» (ρ= 0,332), την    

Q_53  (ρ=  0,357),  και  την  Q_55(ρ=  0,389).  Αντιθέτως  και  η  Q_56  και  η  Q_57 

συσχετίζονται σημαντικά αρνητικά με την Q_54 «θα προτιμούσα τις ερωτήσεις να 

τις διαβάζω από χαρτί, αντί απ’ το κινητό» με (ρ= 0,322) και (ρ= 0,221) αντίστοιχα.  

Υψηλή αρνητική συσχέτιση βρέθηκε στη δήλωση Q_55 «Με ενθάρρυνε   το 

παιχνίδι  να  κατανοήσω  τη  διδακτέα  ύλη  πιο  αποτελεσματικά»  με  την  Q_58 

«Βαρέθηκα  με  το  με  το  παιχνίδι»  (ρ=  ‐  0,484  sig  0.000),  όπως  και  μεταξύ  των 

δηλώσεων Q_59 «Χάρη στο παιχνίδι ασχολήθηκα περισσότερο με το μάθημα» με 
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την Q_63 «Θα προτιμούσα να υπάρχει παρόμοιο παιχνίδι και σε άλλα μαθήματα» 

(ρ= ‐ 0,356 sig 0.000). Αντίθετα, έντονη θετική συσχέτιση βρέθηκε στη Q_63 με την 

Q_56 «Ήταν βοηθητικό για μένα που το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο στο κινητό μου» 

(ρ= 0,450 sig 0.000). 

Υψηλή  θετική  συσχέτιση  διαπιστώθηκε  στην Q_53  «με  βοήθησε  να  είμαι 

περισσότερο αφοσιωμένη/ος στη μελέτη μου» με την Q_52 «το παιχνίδι αποτέλεσε 

αφορμή για να μελετήσω περισσότερες ώρες» (ρ=0,573) αλλά και με την Q_55 «με 

ενθάρρυνε  το  παιχνίδι  να  κατανοήσω  τη  διδακτέα  ύλη  πιο  αποτελεσματικά» 

(ρ=0,464), σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (sig. 000). 

Τέλος η δήλωση Q_64  για το αν «με  ικανοποιεί ο βαθμός της προόδου σε 

σχέση  με  τη  μελέτη  μου»  έδειξε  σημαντική  θετική  συσχέτιση  με  την Q_53  «με 

βοήθησε να είμαι περισσότερο αφοσιωμένη/ος στη μελέτη μου» (ρ=0,369), με την 

Q_55  «με  ενθάρρυνε  το  παιχνίδι  να  κατανοήσω  τη  διδακτέα  ύλη  πιο 

αποτελεσματικά»  (ρ=0,314),  με  την  Q_56  «ήταν  βοηθητικό  για  μένα  που  το 

παιχνίδι ήταν διαθέσιμο στο κινητό μου» (ρ=0,401), με την Q_61 «ήθελα πολύ να 

φτάσω  στον  τερματισμό  του  παιχνιδιού»  (ρ=0,359),  και  με  την  Q_63  «θα 

προτιμούσα να υπάρχει παρόμοιο παιχνίδι  και σε άλλα μαθήματα»  (ρ=0,356).  Σε 

όλες  αυτές  τις  δηλώσεις  το  επίπεδο  σημαντικότητας  είναι  στο  1%  και  ο  δείκτης 

σημαντικότητας (sig. 000). 
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5.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η  παρούσα  ερευνητική  μελέτη  είχε  σκοπό  να  εισάγει  μία  συμμετοχική  και 

βιωματική  μέθοδο  διδασκαλίας  των  οικονομικών  μαθημάτων  προκειμένου  να 

βρεθεί αν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να αυξήσουν το κίνητρο 

και το ενδιαφέρον των ενηλίκων για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία και να 

βελτιώσουν  τη  στάση  τους  απέναντι  στα  μαθήματα  με  οικονομικό  περιεχόμενο. 

Ακολουθώντας  τη  μεθοδολογία  της  έρευνας  δράσης  και  με  παρεμβάσεις  μικρής 

κλίμακας,  διαπιστώθηκε  με  ποσοτική  ανάλυση  ερωτηματολογίων  ότι  η  χρήση 

εκπαιδευτικών  παιχνιδιών  μπορεί  να  αυξήσει  το  ενδιαφέρον  των  ενηλίκων  για 

συμμετοχή  στην  τάξη  και  παράλληλα  να  βελτιώσει  τη  στάση  τους  απέναντι  στα 

μαθήματα με οικονομικό περιεχόμενο. 

Από την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των 114 συμμετεχόντων 

στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι άντρες ήταν σχεδόν διπλάσιοι από τις γυναίκες, 

παρατήρηση  που  εξηγείται  από  το  γεγονός  ότι  στο  αντικείμενο  σπουδών  των 

επισιτιστικών επαγγελμάτων απευθύνονται συνήθως άντρες από ό,τι γυναίκες.  

Παρόλο  που  το  εύρος  των  ηλικιών  κυμαίνεται  μεταξύ  18  και  52  ετών,  η 

διάμεσος των ηλικιών ήταν τα 19 έτη. Ταυτόχρονα, η επικρατούσα ηλικία ήταν τα 

18  έτη, που αντιπροσωπεύει  το 1/3  των σπουδαστών.   Από το νεαρό της ηλικίας 

του δείγματος είναι επόμενο το γεγονός ότι 9 στους 10 είναι άγαμοι. Αυτή η τάση 

είναι  αναμενόμενη,  καθώς  οι  δομές  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης 

απευθύνονται  κυρίως  σε  αυτή  την  ηλικιακή  ομάδα.  Η  απόκτηση  δεξιοτήτων  και 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    94 

πιστοποιητικού  σε  μια  επαγγελματική  ειδικότητα  αποτελεί  το  βασικό  στόχο  των 

ΙΕΚ, βοηθώντας τους στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.  

 Οι  μισοί  δήλωσαν  ότι  έχουν  αποκτήσει  κάποια  επαγγελματική 

προϋπηρεσία,  έστω  και  ως  μερική  απασχόληση.  Επίσης,  παρότι  το  πρόγραμμα 

σπουδών στοχεύει στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση, το 1/3 των σπουδαστών 

δήλωσε  ότι  έχει  ήδη  παρακολουθήσει  και  κάποιο  άλλο  πρόγραμμα  σε  ΙΕΚ,  έχει 

πτυχίο  πανεπιστημίου  ή  μεταπτυχιακό.  Οι  σπουδαστές  δηλαδή  παρά  τις 

προηγούμενες  σπουδές  τους φαίνεται  ότι  προσφεύγουν  σε  σπουδές  επαγγελμα‐

τικής  κατάρτισης  στο  πλαίσιο  της  μη  τυπικής  εκπαίδευσης,  προκειμένου  να 

αποκτήσουν  αναγνωρισμένο  πιστοποιητικό  που  θα  τους  βοηθήσει  στην  εύρεση 

εργασίας. 

Το  πρώτο  μέρος  της  έρευνας  διεξήχθη  στην  έναρξη  της  ακαδημαϊκής 

περιόδου,  όπου  με  το  πρώτο  ερωτηματολόγιο  διερευνήθηκαν  τα  εγγενή  κίνητρα 

των  συμμετεχόντων  ως  προς  το  τί  τους  ώθησε  να  εγγραφούν  στο  συγκεκριμένο 

πρόγραμμα  αρχικής  επαγγελματικής  κατάρτισης.  Ταυτόχρονα  ανιχνεύθηκαν  οι 

προϋπάρχουσες  αντιλήψεις  τους  για  τα  μαθήματα  με  οικονομικό  περιεχόμενο, 

πριν τα διδαχτούν στη Σχολή. 

Ως προς τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΙΕΚ, χρησιμοποιήθηκε η 

Κλίμακα  Εκπαιδευτικής  Συμμετοχής  του  Boshier  (1991),  η  οποία  έδειξε  υψηλό 

βαθμό αξιοπιστίας (Cronbach  α=0.803). Η τιμή αυτή είναι αντίστοιχη με παρόμοιες 

έρευνες όπως του Ζωντήρου (2006), της Κουκλατζίδου (2017), της Νίγδελη (2019). 
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Από  την  Κλίμακα  αυτή,  διαπιστώθηκε  ότι  υπερίσχυσαν  δύο  κατηγορίες 

κινήτρων, α) η «Επαγγελματική ανέλιξη» και β) η «Προετοιμασία για εκπαιδευτικούς 

λόγους».  Αυτή η διαπίστωση σχετίζεται με  το ότι συχνά  τα  κίνητρα δεν αφορούν 

την  ίδια  τη  μάθηση  (Woolfolk,  2007).  Η  κατηγορία  που  σχετίζεται  με  την 

«Επαγγελματική  ανέλιξη»  είναι  πρώτη  σε  προτίμηση  και  στην  έρευνα  του 

Υπουργείου Παιδείας  (Public  Issue, 2010) στην οποία χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

EPS του Boshier και παρόμοια προηγούνται οι «επαγγελματικοί λόγοι».  

 

Ως προς την επιλογή κινήτρων δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 

μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών  από  τους  μη  παραμετρικούς  ελέγχους.  Ωστόσο 

διαπιστώθηκε κάποια διαφορά ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, 

διαφορά υπήρξε μόνο μεταξύ της πρώτης ηλικιακής ομάδας  (18‐20 ετών)  και της 

τρίτης  (26‐52  ετών), με  τη μικρότερη ηλικιακή ομάδα να έχει  χαμηλότερες μέσες 

τιμές ως προς τη συμφωνία της με τις δηλώσεις, από ό,τι η μεγαλύτερη ηλικιακή 

ομάδα.  Δηλαδή  φαίνεται  ότι  ορισμένες  από  τις  δηλώσεις  είχαν  μεγαλύτερη 

απήχηση στους μεγαλύτερους ηλικιακά, από ό,τι στους μικρότερους. Το   γεγονός 

αυτό  μπορεί  να  εξηγηθεί  από  το  ότι  οι  απόφοιτοι  Λυκείου  συμμετέχουν  για 

διαφορετικούς  λόγους  στην  αρχική  επαγγελματική  κατάρτιση  σε  σχέση  με  έναν 

μεγαλύτερο  σε  ηλικία  σπουδαστή  που  μπορεί  να  είναι    ήδη  επαγγελματίας  σε 

κάποιο πεδίο και να έχει πιο ξεκάθαρα κίνητρα. 

Σύμφωνα  με  τους  Rogers  &  Horrocks  (2010)  η  ηλικία,  οι  υπάρχουσες 

κοινωνικές  αλλά  και  εκπαιδευτικές  εμπειρίες  των  ενήλικων  εκπαιδευομένων 
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συνηγορούν  ώστε  να  εισέρχονται  στοχευμένα  και  συνειδητά  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία,  με  περισσότερη  διάθεση  συμμετοχής,  αλλά  και  την  πεποίθηση  της 

επιτυχίας παρά την ύπαρξη πιθανών εμποδίων (Κόκκος, 2005). Οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία  σπουδαστές  φαίνεται  ότι  ακολουθούν  τη  διαπίστωση  που  περιγράφει  ο 

Jarvis  (2004)  ότι  η  έλλειψη  που  διαπιστώνουν  από  την  καθημερινή  ή 

επαγγελματική τους ζωή του ωθεί να αναζητούν τρόπους να την καλύψουν μέσω 

της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους. 

Η  κατηγορία  που  σχετίζεται  με  την  «προετοιμασία  για  εκπαιδευτικούς 

λόγους»,  έρχεται δεύτερη  κατά σειρά  και  έχει  την  ίδια ακριβώς κατάταξη με  την 

έρευνα  της  Νίγδελη  (2019).  Επίσης,  ενώ  στην  έρευνα  του  Ζωντήρου  (2006)  το 

«ενδιαφέρον  για  μάθηση»  προηγείται  της  «επαγγελματικής  ανέλιξης»,  στην 

παρούσα  έρευνα  ισχύει  το  αντίθετο  αφού  η  κατηγορία  κινήτρων  για  την 

«επαγγελματική ανέλιξη»  ξεχώρισε με διαφορά στην πρώτη θέση σε σχέση με τα 

άλλα κίνητρα.   

Από τη βαρύτητα που έχουν  τα κίνητρα των εκπαιδευομένων, διαφαίνεται 

ότι  υπερισχύουν  τα  εξωγενή  κίνητρα,  καθώς  η  επαγγελματική  εξέλιξη  και  η 

απόκτηση πτυχίου κατέχουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις τους, σε σχέση με 

το τρίτο κατά σειρά κίνητρο που είναι ενδογενές και αφορά το ενδιαφέρον τους για 

μάθηση  και  γνώση.    Οι  Schacter et al.  (2012),  Slavin  (2007)  και Woolfolk  (2007), 

αναφέρουν ως συνηθέστερη περίπτωση εξωγενούς  κινήτρου  την  επιβράβευση,  η 

οποία μπορεί να ενεργοποιεί σε μάθηση με κάποιο αντάλλαγμα. Στην προκειμένη 

περίπτωση,  ως  αντάλλαγμα  οι  εκπαιδευόμενοι  θεωρούν  την  απόκτηση  πτυχίου 
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που  θα  τους  οδηγήσει  στην  επαγγελματική  αποκατάσταση.  Από  την  άλλη, 

θεωρείται σημαντική η ύπαρξη ενός ενδογενούς κινήτρου στις τρεις πρώτες θέσεις 

της κατάταξης,  καθώς η προσωπική ανάγκη για μάθηση φαίνεται ότι ενεργοποιεί 

εσωτερικά τους εκπαιδευόμενους και συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Schacter et al., 2012). Αυτοί οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι φαίνεται ότι ταυτίζονται 

με δύο από τους τύπους ενήλικων εκπαιδευομένων που περιγράφει ο Houle (1961 

στο Rogers & Horrocks  (2010),  καθώς επικεντρώνονται όχι μόνο στην εστίαση σε 

κάποιο  στόχο  αλλά  είναι  και  προσανατολισμένοι  στη  μάθηση.  Η  εκπαίδευση  γι’ 

αυτούς δεν είναι μόνο το μέσο που θα τους οδηγήσει στο στόχο που έχουν θέσει, 

δηλαδή  την  επαγγελματική  αποκατάσταση,  καθώς  ταυτόχρονα  συμμετέχουν  στο 

εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  χωρίς  να  χάνουν  καθόλου  το  ενδιαφέρον  τους  για  την 

ίδια τη μάθηση. 

Ως  προς  τις  προϋπάρχουσες  αντιλήψεις  για  τα  οικονομικά  μαθήματα, 

χρησιμοποιήθηκε  το  ερωτηματολόγιο  Β’  του  οποίου  ο  δείκτης  αξιοπιστίας 

Cronbach ήταν σημαντικός με τιμή α=0.712. Στο ερωτηματολόγιο Β’ το δείγμα μας 

έδειξε ότι οι συμμετέχοντες είχαν αρχικά αρνητική στάση και μειωμένο ενδιαφέρον 

για τα οικονομικά μαθήματα, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασαν την πεποίθησή τους πως 

ένας  πιο  παιγνιώδης  και  βιωματικός  τρόπος  διδασκαλίας  θα  είχε  μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον γι’ αυτούς. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίμηση της έρευνας για την 

αποστροφή  των  εκπαιδευομένων προς  τα μαθήματα με οικονομικό περιεχόμενο. 

Όπως και στην παρούσα έρευνα που τα οικονομικά ήταν υποχρεωτικό αντικείμενο, 
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αντίστοιχες  έρευνες  έδειξαν  ότι  τα  οικονομικά  που  είναι  υποχρεωτικά  στο 

πρόγραμμα σπουδών,  θεωρούνται δύσκολο μάθημα  (Van Wyk, 2012; Benedict & 

Hoag 2002). Μάλιστα η έρευνα του Van Wyk  (2012) έδειξε ότι η δυσκολία για τα 

οικονομικά ως αντικείμενο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει 

την αντίληψη για την ακαδημαϊκή επίδοση σε αυτό το επιστημονικό πεδίο. 

Για τις απόψεις  των συμμετεχόντων σχετικά με την προτίμησή τους για τα 

οικονομικά  μαθήματα  διαπιστώθηκε  ότι  δεν  υπήρξαν  στατιστικές  διαφορές 

ανάμεσα  στα  φύλα  ή  τις  ηλικιακές  ομάδες.  Σε  αντίστοιχες  έρευνες  για  τις 

αντιλήψεις  για  τα  οικονομικά,  φάνηκε  ότι  στους  άνδρες  τα  οικονομικά  αρέσουν 

περισσότερο  από  ό,τι  στις  γυναίκες  (Benedict  and  Hoag  2002;  Phipps  &  Clark, 

1993). Το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα έρευνα η οποία έδειξε 

ότι  και  οι  άνδρες  και  οι  γυναίκες  έχουν  την  ίδια  αρνητική  στάση  και  μειωμένο 

ενδιαφέρον για τα οικονομικά μαθήματα.  

Ειδικότερα  οι  δηλώσεις  που  είχαν  τη  μικρότερη  προτίμηση  στο 

ερωτηματολόγιο  Β’  ήταν  ότι  «μαθήματα  με  οικονομικό  περιεχόμενο  είναι  τα 

αγαπημένα μου»  (Q_42)  και  ότι «θα μου άρεσε  να  έχει  περισσότερα οικονομικά 

μαθήματα το πρόγραμμα» (Q_46). Η συγκεκριμένη αποστροφή προς τα οικονομικά 

μαθήματα και τις οικονομικές έννοιες, φαίνεται επίσης και από την ισχυρή θετική 

συσχέτιση των δύο παραπάνω δηλώσεων με τη δήλωση ότι «κατανοώ εύκολα τις 

οικονομικές  έννοιες»  (Q_43)  αλλά  και  ότι  θα  «μου  άρεσε  να  ασχολούμαι  με 

ζητήματα που απαιτούν οικονομικές γνώσεις» (Q_44). Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 
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των τεσσάρων αυτών δηλώσεων αποτυπώνει την έντονη αποστροφή και φοβία των 

περισσοτέρων σπουδαστών για μαθήματα που έχουν οικονομικό περιεχόμενο. 

Σχετικά  με  τη  χρησιμότητα  των  οικονομικών  μαθημάτων  διαπιστώθηκε  ότι 

γενικά  δεν  υπήρχαν  στατιστικές  διαφορές  ανάμεσα  στα  φύλα  ή  τις  ηλικιακές 

ομάδες,  αντίστοιχα  με  την  έρευνα  των  Phipps &  Clark  (1993)  που  έδειξε  ότι  οι 

αντιλήψεις των ανδρών για τη δυσκολία και τη χρησιμότητα του αντικειμένου των 

οικονομικών  δεν  ήταν  σημαντικά  διαφορετική  από  των  γυναικών.  Εξαίρεση 

αποτελεί  η  δήλωση  «πιστεύω  πως  η  χρήση  παιδαγωγικών  παιχνιδιών  στα 

οικονομικά  μαθήματα  θα  με  ενθάρρυνε  να  μάθω  τις  οικονομικές  έννοιες  πιο 

ευχάριστα» (Q_51) στην οποία οι γυναίκες συμφωνούν πολύ περισσότερο από ό,τι 

οι άντρες. 

Επίσης  στη  δήλωση  αναφορικά  με  το  αν  «πιστεύουν  πως  τα  οικονομικά 

μαθήματα  θα  ήταν  χρήσιμα  για  το  επάγγελμά  τους»  (Q_45),  υπήρξε  διαφορο‐

ποίηση ανάμεσα στις δύο ακραίες ηλικιακές ομάδες. Οι νεότεροι σε ηλικία, 18‐20 

ετών,  δε  θεωρούσαν  τόσο  σημαντικά  τα  οικονομικά  για  το  επάγγελμά  τους,  σε 

αντίθεση  με  την  ομάδα  των  26‐52  ετών,  στην  οποία  διαθέτοντας  ήδη  επαγ‐

γελματική  εμπειρία  συμφωνούσαν  πολύ  περισσότερο  για  τη  χρησιμότητα  των 

οικονομικών στους επαγγελματικούς χώρους.  

Παρότι  οι  σπουδαστές  δήλωσαν  ότι  δυσκολεύονταν  να  κατανοήσουν  στο 

παρελθόν τις οικονομικές έννοιες και ότι τα μαθήματα οικονομικού περιεχομένου 

δεν  ήταν  τα  αγαπημένα  τους,  (Q_42,  Q_43,  Q_44,  Q_46),  εντούτοις 

αντιλαμβάνονται  τη  χρησιμότητα  του  «να  εμβαθύνουν  τη  γνώση  τους  σε 
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οικονομικά  μαθήματα  ώστε  να  την  εφαρμόζουν  στην  καθημερινή  τους  ζωή» 

(Q_47).  Αυτή  η  διαπίστωση  ταυτίζεται  με  τα  δύο  βασικά  κίνητρα  της  Κλίμακας 

Εκπαιδευτικής Συμμετοχής του Boshier, που τους ώθησαν στη συμμετοχή τους στο 

ΙΕΚ  που  σχετίζονται  με  την  «Επαγγελματική  Ανέλιξη»  και  την  «Εκπαιδευτική 

Προετοιμασία».  Αντίστοιχα  η  έρευνα  του Van Wyk  (2012)  έδειξε  ότι  οι  φοιτητές 

θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντική την αξία των οικονομικών ως αντικείμενο, για τη 

μελλοντική ανεύρεση μιας θέσης εργασίας. 

Στον αντίποδα της αρνητικής στάσης για τα οικονομικά μαθήματα, υπάρχει 

η θετική πεποίθηση πως μια πιο «βιωματική διαδικασία διδασκαλίας θα βοηθούσε 

να  μάθουν  ευκολότερα»»  (Q_50)  με  την  εισαγωγή  «παιδαγωγικών  παιχνιδιών» 

(Q_51),  αποτελώντας  μάλιστα  αφορμή  για  «πιο  ενεργή  συμμετοχή»  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Q_49). Έτσι τα οικονομικά μαθήματα θα είχαν νόημα και 

θα  μπορούσαν  να  φανούν  «χρήσιμα»  για  τους  συμμετέχοντες  (Q_45).  Η  στάση 

αυτή  υπογραμμίζει  την  επιδίωξη  των  ενηλίκων  για  μεγαλύτερη  συμμετοχή  και 

εμπλοκή  με  το  αντικείμενό  σπουδών  τους  (Becker,  2000;  Van  Wyk,  2012).  Οι 

έρευνες  των Vidal  et  al.  (2020),  van Wyk  (2012)  και  του  Rieber  (1996)  χρησιμο‐

ποίησαν εναλλακτικές και διεπιστημονικές μεθόδους έχοντας ως στόχο τη σύνδεση 

των  εκπαιδευομένων  με  τις  πραγματικές  εμπειρίες  λειτουργίας  της  αγοράς, 

παρακινώντας  τους  προκειμένου  να  αυξηθούν  τα  εννοιολογικά  επίπεδα  και  τα 

επίπεδα συγκέντρωσής τους. 

Έχοντας ως δεύτερο βασικότερο κίνητρο συμμετοχής  τους στο πρόγραμμα 

επαγγελματικής κατάρτισης την «Εκπαιδευτική Προετοιμασία», όπως φαίνεται από 
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τις  αρχικές  δηλώσεις  «με  ενδιαφέρει  το  αντικείμενο  που  σπουδάζω  στο  ΙΕΚ» 

(Q_23)  και «θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο της ειδικότητας που σπουδάζω» 

(Q_24),  οι  σπουδαστές  θεωρούσαν  σε  υψηλό  ποσοστό  πως  «τα  οικονομικά 

μαθήματα είναι χρήσιμα για το επάγγελμά τους» (Q_45) έστω κι αν «δεν είναι από 

τα  αγαπημένα  τους»  (Q_42).  Αυτό  επιβεβαιώνεται  και  ως  αποτέλεσμα  της 

συμμετοχής  τους  στα  παιχνίδια  της  τάξης  και  του  «Οικονομιούχου»,  στα  οποία 

υπογράμμισαν  ότι  όχι  μόνο  δε  «βαρέθηκαν  με  τα  παιχνίδια»  (Q_58),  αλλά  «η 

χρήση τους στα οικονομικά μαθήματα τους ενθάρρυνε να μάθουν τις οικονομικές 

έννοιες  πιο  ευχάριστα»  (Q_51)  και  να  «κατανοήσουν  τη  διδακτέα  ύλη  πιο 

αποτελεσματικά» (Q_55).  

Η ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών στα εκπαιδευτικά παιχνίδια κατά 

τη διδασκαλία των οικονομικών αποτέλεσε κι εδώ αφορμή ώστε οι εκπαιδευόμενοι 

να ξεκινήσουν να εξοικειώνονται με τον τρόπο σκέψης ενός οικονομολόγου (Vidal 

et al., 2020) επιλύοντας προβλήματα σχετικά με οικονομικά θέματα και σύμφωνα 

με τις αρχές και θεωρίες των οικονομικών  (Bach, 1990 στο Γκιώση & Δαγδιλέλης, 

2015). Τα παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι λειτούργησαν ενισχυτικά όπως περιγράφει 

ο  Jarvis  (2004)  αφού  στόχευαν  μέσα  από  την  ανακάλυψη  και  την  αύξηση  του 

ενδιαφέροντος στο να ενεργοποιηθούν οι γνωστικοί τους μηχανισμοί, η εσωτερική 

παρώθηση και οι δυνατότητες για περαιτέρω μάθηση. 

Η  θετική  και  «με  πιο  ενεργό  τρόπο  συμμετοχή  στα  μαθήματα»  (Q_49)  

οφείλεται στο γεγονός ότι «το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο στο κινητό τους» (Q_56). Σε 

μια εποχή όπου οι κινητές συσκευές θεωρούνται κάτι παραπάνω από απαραίτητο 
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εργαλείο  και  χρησιμοποιούνται  συνεχώς  στην  καθημερινότητα  όλων,  αποτέλεσε 

και  για  τους  σπουδαστές  εργαλείο  για  τη  μελέτη  τους  αφού  υπογράμμισαν  ότι 

«ήταν  βοηθητικό  για  αυτούς  που  το  παιχνίδι  ήταν  διαθέσιμο  στο  κινητό  τους» 

(Q_56).  Έτσι  δήλωσαν πως δεν «θα προτιμούσαν  τις  ερωτήσεις  να  τις  διαβάζουν 

από  χαρτί,  αλλά  από  το  κινητό»  τους  καθώς  γενικά  αυτή  η  διαδικασία  με  το 

παιχνίδι  (Q_54) έκανε διασκεδαστική τη μελέτη τους  (Q_57). Όπως διαπιστώνουν 

και  οι Derveni & Dagdilelis  (2020),  η  διαθεσιμότητα  ενός  παιχνιδιού  στις  κινητές 

συσκευές, αύξησε το κίνητρο των εκπαιδευομένων για συμμετοχή και μάθηση. Από 

την  έρευνά  τους  επιβεβαιώνουν  κάτι  που  σχετίζεται  με  τον  τρόπο  ζωής  και 

επικοινωνίας του σύγχρονου ανθρώπου, ότι δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχει χαθεί 

το  ενδιαφέρον  των μαθητών  να διαβάζουν μέσα από βιβλία αφού προτιμούν  τις 

κινητές συσκευές ως πιο  ελκυστικές,  διότι  ενσωματώνουν πολλές  εφαρμογές  και 

δυνατότητες. 

Στην  έρευνα  του  Van  Wyk  (2013)  αντίστοιχα,  οι  φοιτητές  οικονομικής 

εκπαίδευσης  οι  οποίοι  μίλησαν  με  αφορμή  την  ενσωμάτωση  οικονομικών 

παιχνιδιών  στην  τάξη,  δήλωσαν  την  επιθυμία  για  περισσότερες  ευκαιρίες 

πρακτικών  μαθημάτων,  καθώς  ένιωσαν  ότι  η  συμμετοχή  τους  σε  παιχνίδια 

προσομοίωσης  ενίσχυσε  τη  μάθησή  τους.  H  ανάγκη  εισαγωγής  παιχνιδιών 

προσομοίωσης  ως  μία  πειραματική  διδακτική  στρατηγική  υπογραμμίζεται  σε 

ερευνητικές  μελέτες  διδασκαλίας  των  οικονομικών  (Van Wyk,  2013)  ως  αφορμή 

ενεργοποίησης  και  αύξησης  της  συμμετοχικότητας  των  μαθητών  (Brock  et  al., 

2016; Brauer & Delemeester, 2001). 
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Το ερωτηματολόγιο Γ’, για την αξιολόγηση των παιχνιδιών, μέσω του online 

«Οικονομιούχου»  είχε  αρκετά  υψηλό  δείκτη  αξιοπιστίας  (Cronbach  α=0.768), 

γεγονός  που  μας  επιτρέπει  να  θεωρήσουμε  τα  αποτελέσματα  αξιόπιστα.  Οι 

απόψεις  των  σπουδαστών  για  τα  παιχνίδια  και  τον  «Οικονομιούχο»  δεν  είχαν 

στατιστικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα ή τις ηλικιακές ομάδες. Εξαίρεση υπάρχει 

μόνο στον τρόπο με τον οποίο οι άντρες και οι γυναίκες «ενθαρρύνθηκαν από το 

παιχνίδι  για  να  κατανοήσουν  τη  διδακτέα  ύλη  πιο  αποτελεσματικά»    (Q_55).  Οι 

άντρες συμφωνούν πολύ περισσότερο σε αυτή τη δήλωση από ό,τι οι γυναίκες.  

Από  τις  απαντήσεις  των  συμμετεχόντων  φαίνεται  πως  ο  στόχος  της 

παρούσας έρευνας δράσης να εισάγει εκπαιδευτικά παιχνίδια στην διδασκαλία των 

οικονομικών μαθημάτων αποτέλεσε αφορμή για τους σπουδαστές ώστε η μελέτη 

τους να «είναι διασκεδαστική με τη χρήση του παιχνιδιού» (Q_57) και ταυτόχρονα 

να  μην  «βαρεθούν  παίζοντας»  (Q_58).  Ο  εμψυχωτικός  τρόπος  διδασκαλίας  που 

προσέφερε η χρήση των παιχνιδιών αποτέλεσε, όπως σημειώνει ο Ματσαγγούρας 

(2000)  το  πιο  έντονο  στοιχείο  της  εκπαιδευτικής  παρέμβασης,  και  ταυτόχρονα 

μπορεί  να  αυξήσει  το  αίσθημα  της  αυτονομίας  και  της  αυτοπεποίθησης  των 

σπουδαστών  (Derveni  &  Dagdilelis,  2020).  Δημιούργησε  μια  χαλαρή  και  φιλική 

ατμόσφαιρα  για  μάθηση,  ώστε  αντίστοιχα  όπως  περιγράφει  η  Courau  (2000)  οι 

εκπαιδευόμενοι  να  θυμούνται  όσα  βίωσαν  σε  ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  που 

περιείχε  παιχνίδια  με  συνδυαστική  χρήση  τεχνικών  εμψύχωσης,  παιχνίδια  ρόλων 

και προσομοίωσης, αλλά και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
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Ο  τρόπος  εξέλιξης  του  παιχνιδιού  βοήθησε  στη  βαθμιαία  οικοδόμηση  της 

γνώσης  αφού «για  να  πάνε  σε  επόμενη  ερώτηση  έπρεπε  να  απαντήσουν  σωστά 

στην προηγούμενή της» (Q_62). Τη χρήσιμη αυτή παιδαγωγική στρατηγική για την 

αφομοίωση της ύλης την υπογραμμίζει και ο Blank (1985), ο οποίος παρατηρεί τη 

θετική  επίδραση  της  επανειλημμένης  έκθεσης  των  μαθητών  σε  συνθήκες  λήψης 

αποφάσεων  που  συμβαίνει  στα  παιχνίδια  προσομοίωσης  σε  υπολογιστή.  Στην 

παρούσα έρευνα η επιμονή για σωστή απάντηση φαίνεται ότι αποτέλεσε κίνητρο 

και  «αφορμή  για  να  μελετήσουν  περισσότερες  ώρες»  (Q_52).  Παράλληλα  οι 

Κοντάκος  &  Γκόβαρης  (2006)  τονίζουν  τη  σημασία  που  έχει  η  αιτιολόγηση  της 

επιλογής των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των 

διδακτικών  στόχων  στην  εκπαίδευση  ενηλίκων.  Αντίστοιχα  η  Courau  (2000) 

υπογραμμίζει  ότι  η  ύπαρξη  ενός  προγράμματος  με  δομή  και  παιδαγωγική 

κατεύθυνση μπορεί να πετύχει τους παιδαγωγικούς του σκοπούς.  

Συνεπώς, η διαβάθμιση στον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού φάνηκε ότι 

λειτούργησε ως ένα κίνητρο όπως υποστηρίζουν οι Elliott et al. (2008) και Rogers & 

Horrocks  (2010)  καθώς  έδινε  στους  σπουδαστές  τη  δυνατότητα  να  συμμετέχουν 

στο  παιχνίδι  με  το  δικό  τους  ρυθμό  και  στο  δικό  τους  πρόγραμμα  εργασίας 

(Derveni  &  Dagdilelis,  2020).  Αυτό  τελικά  αύξησε  τη  δραστηριότητα  των 

εκπαιδευομένων  ώστε  να  ασχοληθούν  πιο  έντονα  και  με  επιμονή  με  τις 

δραστηριότητες που τους προκάλεσαν το ενδιαφέρον. Δηλαδή τους «βοήθησε να 

είναι περισσότερο αφοσιωμένοι στη μελέτη τους» (Q_53) και να «κατανοήσουν τη 

διδακτέα ύλη πιο αποτελεσματικά» (Q_55), μέσα από μια διαδικασία που δεν τους 
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κούρασε και δεν τους έκανε να βαρεθούν (Q_58).   Αντίστοιχα με τους Elliot et al. 

(2008)  το  γεγονός  αυτό  επηρέασε  θετικά  τις  γνωστικές  διεργασίες  των 

σπουδαστών, αυξάνοντας την προσοχή τους σε ό,τι χρειαζόταν να μελετήσουν και 

να εξασκηθούν. Φάνηκε ότι η μάθηση μέσω εμπειρίας προσέφερε τη δυνατότητα 

για  «ενεργοποιημένη  γνώση»  και  ενεργητική  συμμετοχή  στη  μάθηση  των 

οικονομικών  (Γκιώση & Δαγδιλέλης, 2015; Becker, 2000; van Wyk, 2012). Με  την 

υποστήριξη  της  μάθησης  μέσα  από  το  εκπαιδευτικό  παιχνίδι,  ακολουθώντας  το 

Vygotsky «το παιχνίδι δημιουργεί μια  ζώνη επικείμενης  (δυνητικής) ανάπτυξης, η 

οποία τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σε υψηλό επίπεδο εγρήγορσης 

και συμμετοχής» (Brock et al., 2016, σ. 76). 

Tα  παιχνίδια  στην  τάξη  ενίσχυσαν  στην  παρούσα  έρευνα  τα  μαθησιακά 

αποτελέσματα, με θετικό αντίκτυπο στο κίνητρο και την απόδοση των μαθητών στο 

μάθημα,  παρακινώντας  τους  ώστε  να  «αναλάβουν  την  ευθύνη  για  τη  μάθησή 

τους» (Van Wyk, 2013, σ. 125). Έχοντας αίσθηση της επιτυχίας και της κατάκτησης 

της  γνώσης  ενός  δύσκολου  αντικειμένου,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των 

συμμετεχόντων  ήταν  «ικανοποιημένη  από  το  βαθμό  εξέτασης  της  προόδου  σε 

σχέση  με  τη  μελέτη  τους»  (Q_64).  Οι  σπουδαστές  μάλιστα  εξέφρασαν  την 

προσδοκία  τους ότι «θα προτιμούσαν να υπάρχει παρόμοιο παιχνίδι  και σε άλλα 

μαθήματα» (Q_63).  

Η  απόκτηση  γνωστικών  δεξιοτήτων  (γνώση,  κατανόηση,  εφαρμογή  και 

ανάλυση)  και  η  επακόλουθη  θετική  εικόνα  με  την  οποία  συνέδεσαν  το  βασικό 

περιεχόμενο του αντικειμένου, διαφαίνεται και στην έρευνα του Van Wyk  (2012) 
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στην  οποία  διαπιστώθηκε  αντίστοιχη  αλλαγή  στην  αντίληψη  των  συμμετεχόντων 

για  τη  δυσκολία  για  τα  οικονομικά.  Τα  παιχνίδια  οικονομικών  στην  τάξη  και  οι 

δομημένες δραστηριότητες  της  τάξης όπως και στην έρευνα του Van Wyk  (2013) 

αποτέλεσαν πολύτιμο εργαλείο που συνέβαλε στη μάθηση. 
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5.1 Περιορισμοί 

Όπως  κάθε  εμπειρική  έρευνα  έτσι  και  η  παρούσα  υπόκειται  σε  ορισμένους 

περιορισμούς.  Κάποιοι  από  αυτούς  ήταν  αναπόφευκτοι,  ενώ  άλλοι  προκύπτουν 

στην  πορεία.  Η  καταγραφή  και  η  παρουσίασή  τους  βοηθά  τον  αναγνώστη  να 

αποκτήσει  μια  πιο  πλήρη  και  αντικειμενική  εικόνα  της  προσπάθειας  που 

προηγήθηκε.  

Το  μέγεθος  του  δείγματος  των  114  σπουδαστών  που  συμμετείχε  στη 

συγκεκριμένη  μελέτη  ήταν  ικανοποιητικό,  αλλά  όχι  ιδιαίτερα  μεγάλο  ώστε  να 

υπάρχει άνεση και ασφάλεια κατά τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα η 

αναλογία ανδρών και γυναικών που ήταν δύο προς μία, δεν περιγράφει το γενικό 

πληθυσμό.  

Μπορεί από τα αποτελέσματα της έρευνας να αποτυπώθηκε η επιθυμία των 

σπουδαστών να χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά παιχνίδια και σε άλλα μαθήματα, 

αλλά  αυτό  δε  σημαίνει  ότι  μπορεί  αυτή  η  γενίκευση  να  ισχύσει  για  όλα  τα 

αντικείμενα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Ενώ ο γενικός δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου των κινήτρων ήταν 

υψηλός,  ορισμένοι  δείκτες  αξιοπιστίας  από  τους  επτά  παράγοντες  κινήτρων  που 

δομούν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είχαν χαμηλή τιμή, γεγονός που μειώνει 

την ασφάλεια των συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν. 

Θα ήταν καλό να υπήρχε η δυνατότητα διασταύρωσης των αποτελεσμάτων 

της  ποσοτικής  ανάλυσης  με  απόψεις  και  αναφορές  των  σπουδαστών,  είτε  μέσα 
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από ατομικές συνεντεύξεις είτε από ομαδικές συζήτησης  (focus groups), ώστε να 

περιγραφεί  και  αποτυπωθεί  πιο  έντονα  και  ζωντανά  το  βίωμά  τους  από  τη 

συμμετοχή  τους  στα  εκπαιδευτικά  παιχνίδια.    Η  ύπαρξη  και  ποιοτικής  ανάλυσης 

παράλληλα  με  την  ποσοτική  θα  ενίσχυε  τη  δυνατότητα  τριγωνοποίησης  των 

αποτελεσμάτων της αυξάνοντας την αξιοπιστία της έρευνας. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών των 12 

εβδομάδων  που  προβλέπει  ο  οδηγός  σπουδών.  Ο  χρονικός  αυτός  περιορισμός 

δυσκόλεψε αρκετά  την ευελιξία κινήσεων και  το εύρος  των δραστηριοτήτων που 

μπορούσαν  να  υλοποιηθούν  διότι  έπρεπε  να  καλυφθεί  και  η  ύλη  του 

προγράμματος σπουδών που ορίζει του Υπουργείο. 

Η μέθοδος της έρευνας δράσης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη 

απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή του ερευνητή καθώς εξ ορισμού κατέχει και τη 

θέση του εκπαιδευτικού της ομάδας. Η ταυτόχρονη αυτή ιδιότητα αποτελεί πάγιο 

περιορισμό σε αυτού του είδους τις έρευνες και μειώνει την αντικειμενικότητα της 

παρατήρησης  και  των  συμπερασμάτων  του.  Η  αντικειμενικότητα  των  παρατηρή‐

σεων  θα  μπορούσε  να  αυξηθεί  με  την  παρουσία  ενός  ανεξάρτητου  μη‐

συμμετοχικού  παρατηρητή.  Παράλληλα,  η  βιντεοσκόπηση  ή  η  ηχογράφηση  των 

δραστηριοτήτων  της  τάξης  θα  επέτρεπε  και  στον  ίδιο  τον  ερευνητή  αλλά  και  σε 

κάποιον  ανεξάρτητο  να  εκτιμήσουν  και  αξιολογήσουν  τις  παρατηρήσεις  σε 

μεταγενέστερο  χρόνο.  Ωστόσο  τέτοιου  είδους  δυνατότητες  απαιτούν  ειδικές 

άδειες  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  γεγονός  που  αυξάνει  κατά  πολύ  το  χρόνο 

υλοποίησης της μελέτης. 
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5.2 Προτάσεις  

Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  πως  η  ύπαρξη  εκπαιδευτικών  παιχνιδιών 

στη μαθησιακή διαδικασία  των οικονομικών αποτέλεσαν κίνητρο συμμετοχής για 

τους ενήλικες. Ωστόσο θεωρείται απαραίτητο να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα στη 

συνεχιζόμενη κατάρτιση ενηλίκων για  την αποτελεσματική ένταξη παιχνιδιών στη 

μαθησιακή  διαδικασία  όχι  μόνο  οικονομικών  μαθημάτων  αλλά  και  σε  άλλα 

αντικείμενα και σε διαφορετικούς πληθυσμούς εκπαιδευομένων.  

Εκτός από την αλλαγή κινήτρων που διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα, 

μεταγενέστερες  μελέτες  για  τη  χρήση  οικονομικών  παιχνιδιών  θα  μπορούσαν  να 

στοχεύουν  στις  γνωστικές  διεργασίες  των  σπουδαστών,  ή  στη  διαδικασία  λήψης 

αποφάσεων  ώστε  να  φωτίσουν  συγκεκριμένες  πλευρές  της  μαθησιακής  διαδι‐

κασίας των ενήλικων εκπαιδευομένων.  

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 114 εκπαιδευομένων, 

που  δε  θεωρείται  ιδιαίτερα  μεγάλο.  Μελλοντικές  ερευνητικές  μελέτες  θα 

μπορούσαν  να  διευρύνουν  το  δείγμα ώστε  να  περιλαμβάνει  μεγαλύτερο  αριθμό 

συμμετεχόντων  και  επομένως  πιο  ευρύ  και  αντιπροσωπευτικό  δείγμα  για  τη 

συνεχιζόμενη κατάρτιση. 

Πολλές  φορές  οι  εκπαιδευόμενοι  επιθυμούσαν  τη  συνέχιση  ή  την 

επανάληψη ενός παιχνιδιού,  κάτι  που όμως δεν ήταν  εφικτό  λόγω  της  λήξης  της 

διδακτικής ώρας. Περισσότερη ευελιξία στο χρόνο με τη δυνατότητα μεγαλύτερης 

περιόδου διερεύνησης θα μπορούσε να φέρει διαφορετικά αποτελέσματα. 
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Αν  και  σκόπιμα  επιλέχθηκε  η  χρήση  ερωτηματολογίων  και  η  ποσοτική 

ανάλυση,  περισσότερη  χρήση  ποιοτικής  μεθοδολογίας  με  ένταξη  των 

παρατηρήσεων από τις δράσεις και διεξαγωγή συνεντεύξεων θα έδινε διαφορετική 

διάσταση  στην  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  με  τα  παιχνίδια  οικονομικών  για  την 

ενεργοποίηση της μάθησης. 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    111 

6.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

6.1 Ελληνόγλωσση  

Babbie,  Ε.,(2011) Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα,  Επιμέλεια Ζαφειρόπουλος Κ., 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.  

Brock,  A., Dodds,  S.,  Jarvis,  P. & Olusoga,  Y.  (2016) Παιδαγωγική  του  παιχνιδιού 

στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση, Αθήνα: Πεδίο. 

Αθανασίου, Λ. (2007).   Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής‐ 

ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Ιωάννινα: «ΕΦΥΡΑ».  

Γιαλαμάς, B., (2007) Στατιστικές τεχνικές και εφαρμογές στις επιστήμες της αγωγής, 

Αθήνα Εκδόσεις Πατάκη  

Γκιώση,  Σ. & Δαγδιλέλης, Β.  (2015) Η διδασκαλία των μαθημάτων Οικονομίας και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Δαφέρμος,  Β.  (2011). Κοινωνική Στατιστική & Μεθοδολογία    Έρευνας με  το  SPSS. 

Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

Ζαφειρόπουλος, Κ.  (2013). Στατιστική ανάλυση με χρήση Η/Υ  (Ανοικτά Μαθήματα 

Πανεπιστημίου  Μακεδονίας),  Βίντεο,  Πρόσβαση  3  Ιουλίου  2020, 

http://opencourses.uom.gr/courses/diethnon‐europaikon‐spoudon/72‐

statistikh‐analysh‐me‐xrhsh‐h‐y  

Ζαφειρόπουλος,  Κ.  (2015).  Πώς  γίνεται  μια  επιστημονική  εργασία;  Επιστημονική 

έρευνα και συγγραφή εργασιών. 2η Έκδοση, Αθήνα: Κριτική.  

Ζωντήρος,  Δ.  (2006).  Τα  κίνητρα  συμμετοχής  των  ενήλικων  εκπαιδευόμενων  σε 

προγράμματα  εκπαίδευσης  που  προσφέρονται  από  εργαστήρια  ελευθέρων 

σπουδών.  Διπλωματική  μεταπτυχιακή  εργασία.  Πάτρα:  Ελληνικό  Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο.  



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    112 

Καραλής, Θ.  (2013). Κίνητρα και Εμπόδια για τη Συμμετοχή των Ενηλίκων στη Δια 

Βίου Εκπαίδευση,  Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Κόκκος.  Α.,  (2005).  Εκπαίδευση  Ενηλίκων:  ανιχνεύοντας  το  πεδίο.  Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

Κοντάκος,  Α.  &  Γκόβαρης,  Χ.(2006).  Εκπαίδευση  Ενηλίκων:  3.  Διδακτική  στην 

Εκπαίδευση  Ενηλίκων.  Αθήνα:  Ινστιτούτο  Διαρκούς  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων. 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Κουκλατζίδου,  Μ.,  (2017).  Το  Προφίλ  και  τα  Κίνητρα  Συμμετοχής  των 

Εκπαιδευομένων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών. Διπλωματική 

Μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.   

Ματσαγγούρας,  Η.,  (2000) Θεωρία  και  πράξη  της  διδασκαλίας,  Αθήνα:  Εκδόσεις 

Gutenberg 

Μπακιρτζής, Κ. (2006). Επικοινωνία και Αγωγή. Αθήνα: Gutenberg. 

Μπέλλου,  Ι.  (2011)  Διδακτικές  Τεχνικές,  Επιμορφωτικό  υλικό  «Υλοποίηση 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – επιμορφωτών πληροφορικής, Ιωάννινα 

Νίγδελη, Σ., (2019) Το προφίλ και τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευομένων στη 

Σχολή  Επαγγελμάτων  Κρέατος  και  οι  πεποιθήσεις  τους  σχετικά  με  την 

αποτελεσματικότητα  εφαρμογής  συγκεκριμένων  τεχνικών  σε  προγράμματα 

εκπαίδευσης  σχετικά  με  την  Υγιεινή  και  τη  Νομοθεσία  Τροφίμων, 

Μεταπτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Νόβα‐Καλτσούνη,  X.,  (2006).  Μεθοδολογία  εμπειρικής  έρευνας  στις  Κοινωνικές 

Επιστήμες. Αναλύσεις Δεδομένων με τη χρήση του SPSS 13. Αθήνα: Gutenberg.  

Παπασταμάτης. Α.,  (2011). Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεμέλια της διδακτικής πράξης. 

Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    113 

Σαραφίδου,  Γ.Ο.,  (2011).  Συνάρθρωση  Ποσοτικών  &  Ποιοτικών  Προσεγγίσεων.  Η 

Εμπειρική Έρευνα. Αθήνα: Gutenberg. 

Schiefele.  H.,  (1986)  Κίνητρα  μάθησης  ως  σκοπός  και  προϋπόθεση  για  μια 

αποτελεσματική διδασκαλία, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, (5), 119‐233 

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων & Public  Issue (2011). 

Έρευνα  κοινής  γνώμης  επί  ζητημάτων  διά  βίου  μάθησης:  βασικά 

συμπεράσματα. Αθήνα: ΥΠΔΒΜΘ & Public Issue. 

 

6.2 Ξενόγλωσση  

Allgood, S., Walstad, W.B. & Siegfried, J.J. (2015) Research on Teaching Economics 

to Undergraduates, Journal of Economic Literature, 53(2), 285‐325.  

Altrichter, H.  & Posch, P. & Somekh, B. (2001).  Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο 

τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Becker, W. E. (2000). Teaching Economics in the 21st Century. Journal of Economic 

Perspectives, 14(1), 109–119. 

Becker, W.E.  & Watts, M.  (1996)  Chalk  and  talk:  a  national  survey  on  teaching 

undergraduate economics, American Economic Review, 86(2), 448‐453. 

Benedict, M. E., & Hoag, J. (2002). Who's afraid of their economics classes? Why are 

students  apprehensive  about  introductory  economics  courses?  An  empirical 

investigation. The American Economist, 46(2), 31‐44. 

Blank, S. (1985). Effectiveness of role playing, case studies, and simulation games in 

teaching Agricultural Economics. Western Journal of Agricultural Economics, 1, 

10 (1), 55–62. 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    114 

Boshier,  R.  (1971). Motivational  Orientations  of  Adult  Education  Participants:  A 

Factor Analytic Exploration of Houle΄s Typology, Adult Education, 21(2), 3‐26. 

Boshier R.  (1991). Psychometric properties of  the alternative  form of Educational 

Participation Scale, Adult Education Quartertly, 21, 3‐26. 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K., (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Courau,  S.  (2000).  Τα  βασικά  «εργαλεία»  του  εκπαιδευτή  ενηλίκων.  Μετάφραση 

Μουτσοπούλου, Ε., Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Derveni . K., & Dagdilelis. V., (2020). Perceptions of Primary Education Teachers on 

Mobile  Learning:  An  Approach  in  Greek  and  Latvian  Teachers.  International 

Journal of Smart Education and Urban Society, 11(3), 52‐68. 

Elliott,  S.  N.,  Kratochwill,  T.R.,  Cook,  J.L.  &  Travers,  J.F.  (2008)  Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία:  αποτελεσματική  διδασκαλία,  αποτελεσματική  μάθηση,  Αθήνα: 

Gutenberg. 

Hopkins,  D.,  (1996).  A  Teacher’s  Guide  to  Classroom  Research.  2nd  Edition. 

Buckingham: Open University. 

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θεωρία και πράξη (μτφρ. 

Μανιάτη Αλεξάνδρα). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Knowles, M. (1973). The Adult Learner: A Neglected Species. Washington, D,C.: Gulf 

Publishing Company. 

Newby, P. (2019) Μέθοδοι έρευνας στην εκπαίδευση,  Αθήνα: Πεδίο. 

Noye, D., &  Piveteau,  J.  (1999). Πρακτικός  Οδηγός  του  Εκπαιδευτή,  Μετάφραση 

Ζέη, Ε. Αθήνα: Μεταίχμιο. 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    115 

Phipps,  B.J.  &  Clark,  J.E.  (1993)  Attitudes  toward  economics:  uni‐  or 

multidimensional? Journal of Economic Education, 24, 195‐212. 

Rieber,  I.P.  (1996).  Seriously  considering  play:  Designing  interactive  learning 

environment  based  on  the  blending  of microworlds,  simulations,  and  games. 

Educational Technology Research and Development, 44(2): 43‐58. 

Robson, C., (2010). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Ένα μέσον για κοινωνικούς 

επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Έκδοση 2η. Αθήνα: Gutenberg. 

Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Rogers.  A.,  Horrocks  N.,  (2010).  Teaching  Adults.  4th  Edition.  Berkshire:  Open 

University Press. 

Schacter, D.L., Gilbert, D.T. & Wegner, D.M. (2012) Ψυχολογία, Αθήνα: Gutenberg. 

Slavin E. R. (2007) Εκπαιδευτική ψυχολογία: Θεωρία και πράξη, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Van Wyk, M. M.  (2012). Measuring students’ attitudes  to economics education: a 

factorial analysis approach. Journal of Social Sciences, 31(1), 27‐42. 

Van Wyk, M. M.  (2013). The Use of Economics Games as a Participative Teaching 

Strategy to Enhance Student Learning, Journal of Social Sciences, 35:2, 125‐133. 

Vidal, D. D., Mungenast, K., & Vidal, J. D. (2020). Economics Through Film: Thinking 

Like an Economist. International Review of Economics Education, 35, 1‐7. 

Woolfolk, A. (2007) Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αθήνα: Ελλήν. 

 

 

 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    116 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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7.1 Ερωτηματολόγια Έρευνας 

Ενημέρωση Συμμετοχής σε Έρευνα 

Το παρακάτω έντυπο συνόδευε το ερωτηματολόγιο, ενημερώνοντας τους σπουδαστές για 

τη συμμετοχή τους στην έρευνα.  

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Διά Βίου Μάθηση» 
 

  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστριες, 
 
Στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου εργασίας,  έχω αναλάβει να μελετήσω 
ζητήματα που σχετίζονται τον τρόπο με τον οποίο μία διδασκαλία ενισχύει το κίνητρο 
για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από βιωματικές δράσεις. 
 
Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και σχετίζεται άμεσα 
με  τις  ανάγκες  της  συγκεκριμένης  έρευνας.  Οι  απαντήσεις  που  θα  δοθούν  είναι 
απόλυτα  εμπιστευτικές  και  θα  χρησιμοποιηθούν  μόνο  για  τους  σκοπούς  της 
συγκεκριμένης  μελέτης.  Δεν  υπάρχουν  σωστές  ή  λάθος  απαντήσεις.  Εκείνο  που 

χρειάζεται να κάνετε είναι, αφού διαβάσετε την ερώτηση, να σημειώσετε με ένα τικ () 
την απάντηση που εκφράζει καλύτερα τη δική σας άποψη.  
 
Η έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας βοήθεια 
και για αυτό σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και τη συνεργασίας σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 

Δημητράκης Βασίλειος 
Υποψήφιος ΠΜΣ 

στη «Δια Βίου Μάθηση» 
 

  Δαγδιλέλης Βασίλειος 
Καθηγητής  
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Δημογραφικά Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 

Α. Δημογραφικά Στοιχεία 

Παρακαλούμε σημειώστε ένα   στις επιλογές που σας αφορούν ή συμπληρώσετε ανάλογα τον 
σχετικό αριθμό. 

 

1. Φύλλο       Άνδρας 

      Γυναίκα 

       

2. Ηλικία       

       

3. Οικογενειακή Κατάσταση      Άγαμος/η 

      Έγγαμος/η 

      Σύμφωνο Συμβίωσης 

      Διαζευγμένος / Σε διάσταση 

       

4. Επίπεδο Εκπαίδευσης      Λύκειο 

      Ι.Ε.Κ. 

      Τ.Ε.Ι. 

      Α.Ε.Ι. 

      Μεταπτυχιακό 

       

5. Επαγγελματική Κατάσταση      Άνεργος/η  

      Εποχικά Εργαζόμενος/η  

      Εργαζόμενος/η  με μερική απασχόληση 

      Εργαζόμενος/η  με πλήρη απασχόληση 

       

6. Έτη Εργασίας      Συνολικά έτη εργασίας οπουδήποτε 

      Έτη εργασίας σε επισιτιστικές επιχειρήσεις 
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Ερωτηματολόγιο Α: Κίνητρα Συμμετοχής στο ΙΕΚ (Boshier) 

 
Β. Ερωτήσεις σχετικές με τους λόγους συμμετοχής σας στο ΙΕΚ  

Υποθέστε  ότι  ξεκινάτε  σήμερα  τις  σπουδές  στο  ΙΕΚ.  Παρακαλούμε  τοποθετηθείτε  αυθόρμητα  στις 
παρακάτω δηλώσεις, σχετικά με το λόγο συμμετοχής σας στο  ΙΕΚ, κυκλώνοντας το βαθμό συμφωνίας 
που εκφράζει καλύτερα την άποψή σας, εάν ήταν η πρώτη μέρα. 

Βαθμός συμφωνίας: 
1 «Διαφωνώ Απόλυτα», 2 «Διαφωνώ», 3 είμαι «Ουδέτερος/η», 4  «Συμφωνώ», 5  «Συμφωνώ Απόλυτα» 

  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Βαθμός 

Συμφωνίας 

Παρακινήθηκα να συμμετάσχω σε ειδικότητα του Επισιτιστικών 
Επαγγελμάτων στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης επειδή.…:  

Δ
ια
φ
ω
νώ

 
Α
π
ο
λυ

τα
 

Δ
ια
φ
ω
νώ

  

Ο
υ
δ
έτ
ερ
α
 

Συ
μ
φ
ω
νώ

 

Συ
μ
φ
ω
νώ

 
Α
π
ο
λυ

τα
 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.   1  2  3  4  5 

2. Ελπίζω το IEK να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που επιθυμώ.  1  2  3  4  5 

3. Μέλος της οικογένειάς μου, μου ζήτησε να του κάνω παρέα στο IEK  1  2  3  4  5 

4. Συμφωνώ με την άποψη πως: «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, είναι χρήσιμο».  1  2  3  4  5 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις γνώσεις που αποκτώ στο 
ΙΕΚ 

1  2  3  4  5 

6. Το ΙΕΚ προσφέρει πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας.  1  2  3  4  5 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω στο ΙΕΚ.  1  2  3  4  5 

8.  Συμφωνά με τον Αριστοτέλη ότι «η μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση 
για τα γηρατειά». 

1  2  3  4  5 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις θεματικές 
ενότητες της ειδικότητάς μου 

1  2  3  4  5 

10. Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές  1  2  3  4  5 

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις.  1  2  3  4  5 

12. Οι φίλοι μου, μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί στο ΙΕΚ  1  2  3  4  5 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάει 
χαμένος 

1  2  3  4  5 

14. Ο εργοδότης μου, μου πρότεινε (ή ζήτησε) να συμμετάσχω στο ΙΕΚ  1  2  3  4  5 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές υποχρεώσεις.  1  2  3  4  5 
 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω.  1  2  3  4  5 



 Διπλωματική Εργασία            Πα.Μακ.  ΜΠΣ: «Δια Βίου Μάθηση» 

 Δημητράκης Ε. Βασίλειος    120 

           

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου.  1  2  3  4  5 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για να συμμετέχω στο ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάνε 
χαμένα 

1  2  3  4  5 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος.  1  2  3  4  5 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις.  1  2  3  4  5 

21. Το ωράριο παρακολούθησης στο ΙΕΚ είναι βολικό.  1  2  3  4  5 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες.  1  2  3  4  5 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο που σπουδάζω στο ΙΕΚ.  1  2  3  4  5 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο της ειδικότητας που σπουδάζω.  1  2  3  4  5 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς πολίτες.  1  2  3  4  5 

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του ΙΕΚ  να με βοηθήσει στην 
εξεύρεση εργασίας. 

1  2  3  4  5 

27. Τα μαθήματα που κάνω στο ΙΕΚ σχετίζονται με τα χόμπι μου.  1  2  3  4  5 

28. Η σχολή και τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία.  1  2  3  4  5 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες.  1  2  3  4  5 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα.  1  2  3  4  5 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο ΙΕΚ με τις γνώσεις και την εμπειρία μου.  1  2  3  4  5 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου.  1  2  3  4  5 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις απ’ την πρότερη τυπική εκπαίδευση που έχω 
λάβει 

1  2  3  4  5 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης.  1  2  3  4  5 

35. Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση στο ΙΕΚ είναι προσιτά.  1  2  3  4  5 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 
παρακολούθησα στο παρελθόν. 

1  2  3  4  5 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους.  1  2  3  4  5 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή.  1  2  3  4  5 

39. Τα 2 χρόνια στο ΙΕΚ θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ επαγγελματικά.  1  2  3  4  5 

40. Η διαδικασία εγγραφής ήταν εύκολη  1  2  3  4  5 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του που οργανώνει το ΙΕΚ, όπως 
διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.  

1  2  3  4  5 
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Ερωτηματολόγιο  Β:  Η  Γνώμη  των  σπουδαστών  για  τα  Οικονομικά 

Μαθήματα 

 
 

Γ. Ερωτήσεις για τη γνώμη σας για τα Οικονομικά Μαθήματα  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Βαθμός 

Συμφωνίας 

Η άποψη που είχα για τα οικονομικά μαθήματα πριν ξεκινήσω να 
φοιτώ στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης είναι ότι…..:  
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42. Μαθήματα με οικονομικό περιεχόμενο είναι τα αγαπημένα μου  1  2  3  4  5 

43. Κατανοώ εύκολα τις οικονομικές έννοιες  1  2  3  4  5 

44. Μου αρέσει να ασχολούμαι με ζητήματα που απαιτούν οικονομικές 
γνώσεις 

1  2  3  4  5 

45. Πιστεύω πως οικονομικά μαθήματα είναι χρήσιμα για το επάγγελμά μου  1  2  3  4  5 

46. Θα μου άρεσε να έχει περισσότερα οικονομικά μαθήματα το πρόγραμμα  1  2  3  4  5 

47. Θα ήθελα να εμβαθύνω τη γνώση μου σε οικονομικά μαθήματα ώστε να 
την  εφαρμόζω στην καθημερινή μου ζωή 

1  2  3  4  5 

48. Η διδασκαλία μέσω διάλεξης (όπου μιλά κυρίως ο καθηγητής 
παραδίδοντας ύλη) με δυσκολεύει να παρακολουθήσω και να συμμετέχω 

1  2  3  4  5 

49. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω με πιο ενεργό τρόπο στα μαθήματα, απ’ 
ό,τι μόνο να ακούω, γιατί έτσι εκτιμώ πως θα μάθω πιο εύκολα 

1  2  3  4  5 

50. Θεωρώ πως αν η διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων γινόταν με 
βιωματικές δραστηριότητες, θα με βοηθούσε να μάθω ευκολότερα 

1  2  3  4  5 

51. Πιστεύω πως η χρήση παιδαγωγικών παιχνιδιών στα οικονομικά μαθήματα 
θα με ενθάρρυνε να μάθω τις οικονομικές έννοιες πιο ευχάριστα 

1  2  3  4  5 
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Ερωτηματολόγιο Γ: Αξιολόγηση του online «Οικονομιούχου» 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του online «ΟΙΚΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ» 
 

Αγαπητές/οί  μου,  το  παρακάτω  ερωτηματολόγιο  είναι  ανώνυμο  και  εμπιστευτικό  και  αφορά  στην 
αξιολόγηση του online παιχνιδιού: «Ποιος θέλει να γίνει Οικονομιούχος;». Το χρησιμοποιήσατε για τη 
μελέτη  της  διδακτέας  ύλης  για  το  τεστ Προόδου  του  μαθήματος «Αρχές Οικονομικής».  Παρακαλώ 
κυκλώστε αυθόρμητα το βαθμό συμφωνίας που εκφράζει την άποψή σας στα παρακάτω ερωτήματα.  
 

Βαθμός  συμφωνίας στις ερωτήσεις:  1 «Καθόλου»,  2 «Λίγο»,  3 «Αρκετά»,  4 «Πολύ»,  5  «Πάρα πολύ». 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   Βαθμός Συμφωνίας 
Καθόλου     –    Πάρα Πολύ

 52. Το παιχνίδι αποτέλεσε αφορμή  για να μελετήσω περισσότερες ώρες  1  2  3  4  5 

 53. Με βοήθησε να είμαι περισσότερο αφοσιωμένη/ος  στη μελέτη μου  1  2  3  4  5 

 54. Θα προτιμούσα τις ερωτήσεις να τις διαβάζω από χαρτί, αντί απ’ το κινητό   1  2  3  4  5 

 55. Με ενθάρρυνε  το παιχνίδι να κατανοήσω τη διδακτέα ύλη πιο 
αποτελεσματικά 

1  2  3  4  5 

 56. Ήταν βοηθητικό για μένα που το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο στο κινητό μου  1  2  3  4  5 

 57. Ήταν διασκεδαστική η μελέτη μου με τη χρήση του παιχνιδιού  1  2  3  4  5 

 58. Βαρέθηκα με το παιχνίδι  1  2  3  4  5 

 59. Χάρη στο παιχνίδι ασχολήθηκα περισσότερο με το μάθημα   1  2  3  4  5 

 60. Η επιλογή ανάμεσα σε 4 πιθανές απαντήσεις  στις ερωτήσεις με βοήθησε  1  2  3  4  5 

 61. Ήθελα πολύ να φτάσω στον τερματισμό του παιχνιδιού  1  2  3  4  5 

 62. Για να πάω σε επόμενη ερώτηση έπρεπε να απαντήσω σωστά στην 
προηγούμενη. Αυτό ήταν κίνητρο για μένα για να διαβάσω περισσότερο 

1  2  3  4  5 

 63. Θα προτιμούσα να υπάρχει παρόμοιο παιχνίδι και σε άλλα μαθήματα  1  2  3  4  5 

 64. Με ικανοποιεί ο Βαθμός της Προόδου σε σχέση με τη μελέτη μου  1  2  3  4  5 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ           

65. Οι ώρες που αφιέρωσα διαβάζοντας τις σημειώσεις του μαθήματος είναι: 

         (1= καθόλου), (2 = 1‐2 ώρες), (3 = 3‐5 ώρες), (4 = 6‐8 ώρες), (5 = πάνω από 8 ώρες) 
1  2  3  4  5 

66. Οι φορές που ξανά άρχισα το παιχνίδι μέχρι να το ολοκληρώσω σωστά ήταν:       

               (1 = καμία),   (2 = 1‐2),   (3 = 2‐5 ),   (4 = 5‐8),    (5 = πάνω από 8 ) 
1  2  3  4  5 

67. Οι φορές που φορές έπαιξα τον «Οικονομιούχο» ήταν: 

               (1 = καμία),   (2 = 1‐2),   (3 = 3‐6),  (4 = 7‐10)  (5 = πάνω από 10) 
1  2  3  4  5 
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7.2 Πίνακας Κατάταξης Συχνοτήτων Άποψης Κινήτρων  

Πίνακας Κατάταξης Θετικής Άποψης Κινήτρων  

Κατάταξη Θετικής Άποψης Κινήτρων  Ν  
Συμφωνώ 

Ν 
Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Ν 
Σύνολο 
Θετικό 

% 
Θετικής 
Άποψης 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 
σημείωμα. 

34  75  109  96% 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο που σπουδάζω 
στο ΙΕΚ. 

24  84  108  95% 

39. Τα 2 χρόνια στο ΙΕΚ θα με βοηθήσουν να 
εξελιχθώ επαγγελματικά. 

32  73  105  92% 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει 
ενεργούς πολίτες. 

52  49  101  89% 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο της 
ειδικότητας που σπουδάζω. 

27  73  100  88% 

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του ΙΕΚ  να 
με βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας. 

42  57  99  87% 

05. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις 
γνώσεις που αποκτώ στο ΙΕΚ 

32  66  98  86% 

02. Ελπίζω το IEK να με βοηθήσει στην αλλαγή 
καριέρας που επιθυμώ. 

43  54  97  85% 

04. Συμφωνώ με την άποψη πως: «ό,τι μαθαίνεις 
στη ζωή, είναι χρήσιμο». 

23  74  97  85% 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης.  39  57  96  84% 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου 
στο ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάει χαμένος 

45  49  94  82% 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην 
κοινωνική αλλαγή. 

45  48  93  82% 

09. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες 
εξελίξεις στις θεματικές ενότητες της ειδικότητάς 
μου 

44  48  92  81% 

08.  Συμφωνά με τον Αριστοτέλη ισχύει ότι: «η 
μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση για τα 
γηρατειά». 

52  36  88  77% 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου.  43  42  85  75% 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για να συμμετέχω στο 
ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα 

47  37  84  74% 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 
ικανότητες. 

50  32  82  72% 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του που 
οργανώνει το ΙΕΚ, όπως διαγωνισμούς, 
εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.  

48  31  79  69% 

06. Το ΙΕΚ προσφέρει πρόγραμμα σπουδών υψηλής 
ποιότητας. 

48  30  78  68% 
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35. Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση στο ΙΕΚ 
είναι προσιτά. 

33  44  77  68% 

40. Η διαδικασία εγγραφής ήταν εύκολη  35  41  76  67% 

07. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω 
στο ΙΕΚ. 

47  28  75  66% 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες.  40  28  68  60% 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος.  48  19  67  59% 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους.  42  24  66  58% 

27. Τα μαθήματα που κάνω στο ΙΕΚ σχετίζονται με 
τα χόμπι μου. 

28  33  61  54% 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις απ’ την πρότερη 
τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει 

42  19  61  54% 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές 
υποχρεώσεις. 

29  27  56  49% 

21. Το ωράριο παρακολούθησης στο ΙΕΚ είναι 
βολικό. 

31  23  54  47% 

10. Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές 

39  14  53  46% 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις.  24  25  49  43% 

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις.  26  21  47  41% 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω.  23  20  43  38% 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο ΙΕΚ με τις γνώσεις 
και την εμπειρία μου. 

28  14  42  37% 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη 
ζωή μου. 

21  16  37  32% 

28. Η σχολή και τα μαθήματα γίνονται σε βολική 
τοποθεσία. 

21  16  37  32% 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα 
μη τυπικής μάθησης που παρακολούθησα στο 
παρελθόν. 

23  12  35  31% 

01. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.   24  4  28  25% 

12. Οι φίλοι μου, μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε 
μαζί στο ΙΕΚ 

5  1  6  5% 

03. Μέλος της οικογένειάς μου, μου ζήτησε να του 
κάνω παρέα στο IEK 

4  0  4  4% 

14. Ο εργοδότης μου, μου πρότεινε (ή ζήτησε) να 
συμμετάσχω στο ΙΕΚ 

2  0  2  2% 
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Πίνακας Κατάταξης Αρνητικής Άποψης Κινήτρων  

Κατάταξη Αρνητικής Άποψης Κινήτρων 
Ν 

Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Ν 
Διαφωνώ 

Ν 
Σύνολο 
Αρνητικό 

% 
Αρνητικής 
Άποψης 

14. Ο εργοδότης μου, μου πρότεινε (ή ζήτησε) να 
συμμετάσχω στο ΙΕΚ 

88  16  104  91% 

03. Μέλος της οικογένειάς μου, μου ζήτησε να 
του κάνω παρέα στο IEK 

85  18  103  90% 

12. Οι φίλοι μου, μου ζήτησαν να 
συμμετάσχουμε μαζί στο ΙΕΚ 

86  15  101  89% 

28. Η σχολή και τα μαθήματα γίνονται σε βολική 
τοποθεσία. 

40  17  57  50% 

01. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.   28  23  51  45% 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω.  31  12  43  38% 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις.  28  14  42  37% 

15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

23  14  37  32% 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις 
στη ζωή μου. 

19  18  37  32% 

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές 
υποχρεώσεις. 

17  15  32  28% 

27. Τα μαθήματα που κάνω στο ΙΕΚ σχετίζονται 
με τα χόμπι μου. 

13  16  29  25% 

21. Το ωράριο παρακολούθησης στο ΙΕΚ είναι 
βολικό. 

12  10  22  19% 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από 
προγράμματα μη τυπικής μάθησης που 
παρακολούθησα στο παρελθόν. 

14  7  21  18% 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο ΙΕΚ με τις 
γνώσεις και την εμπειρία μου. 

5  14  19  17% 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους.  11  6  17  15% 

07. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να 
συμμετάσχω στο ΙΕΚ. 

5  11  16  14% 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις απ’ την πρότερη 
τυπική εκπαίδευση που έχω λάβει 

5  11  16  14% 

35. Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση στο ΙΕΚ 
είναι προσιτά. 

8  4  12  11% 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος.  8  3  11  10% 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του που 
οργανώνει το ΙΕΚ, όπως διαγωνισμούς, 
εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.  

2  9  11  10% 
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10. Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλές 

1  9  10  9% 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες.  5  5  10  9% 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για να συμμετέχω 
στο ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάνε χαμένα 

5  4  9  8% 

04. Συμφωνώ με την άποψη πως: «ό,τι μαθαίνεις 
στη ζωή, είναι χρήσιμο». 

4  4  8  7% 

40. Η διαδικασία εγγραφής ήταν εύκολη  1  6  7  6% 

02. Ελπίζω το IEK να με βοηθήσει στην αλλαγή 
καριέρας που επιθυμώ. 

1  5  6  5% 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου 
στο ΙΕΚ δεν νιώθω ότι πάει χαμένος 

4  2  6  5% 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει 
ενεργούς πολίτες. 

4  2  6  5% 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου 
ικανότητες. 

2  4  6  5% 

05. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου 
τις γνώσεις που αποκτώ στο ΙΕΚ 

1  3  4  4% 

06. Το ΙΕΚ προσφέρει πρόγραμμα σπουδών 
υψηλής ποιότητας. 

0  5  5  4% 

09. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες 
εξελίξεις στις θεματικές ενότητες της 
ειδικότητάς μου 

0  4  4  4% 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου.  0  5  5  4% 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην 
κοινωνική αλλαγή. 

2  3  5  4% 

08.  Συμφωνά με τον Αριστοτέλη ισχύει ότι: «η 
μόρφωση είναι η καλύτερη επένδυση για τα 
γηρατειά». 

1  2  3  3% 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο της 
ειδικότητας που σπουδάζω. 

1  2  3  3% 

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του ΙΕΚ  
να με βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας. 

1  2  3  3% 

39. Τα 2 χρόνια στο ΙΕΚ θα με βοηθήσουν να 
εξελιχθώ επαγγελματικά. 

0  3  3  3% 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης.  0  2  2  2% 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο που σπουδάζω 
στο ΙΕΚ. 

0  1  1  1% 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου 
σημείωμα. 

0  1  1  1% 
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Πίνακας Κατάταξης Ουδέτερης Άποψης Κινήτρων  

Κατάταξη Αρνητικής Άποψης Κινήτρων  Ν 
Ουδέτερος 

% 
Ουδέτερης 
Άποψης 

36. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από προγράμματα μη 
τυπικής μάθησης που παρακολούθησα στο παρελθόν. 

58  50,9% 

31. Μπορώ να συνεισφέρω στο ΙΕΚ με τις γνώσεις και την 
εμπειρία μου. 

53  46,5% 

10. Το πρόγραμμα σπουδών του ΙΕΚ είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές 

51  44,7% 

17. Ξεχνιέμαι από άλλες πιεστικές καταστάσεις στη ζωή μου.  40  35,1% 

21. Το ωράριο παρακολούθησης στο ΙΕΚ είναι βολικό.  38  33,3% 

33. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις απ’ την πρότερη τυπική 
εκπαίδευση που έχω λάβει 

37  32,5% 

19. Είμαι ιδιαίτερα φιλομαθής άνθρωπος.  36  31,6% 

22. Μου αρέσει να συμμετέχω σε ομάδες.  36  31,6% 

1. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.   35  30,7% 

11. Δεν έχω τρέχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις.  35  30,7% 

6. Το ΙΕΚ προσφέρει πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας. 31  27,2% 

37. Θέλω να κάνω νέους φίλους.  31  27,2% 

40. Η διαδικασία εγγραφής ήταν εύκολη  31  27,2% 

16. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συμμετάσχω.  28  24,6% 

29. Έχω εμπιστοσύνη στις μαθησιακές μου ικανότητες.  26  22,8% 

35. Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση στο ΙΕΚ είναι 
προσιτά. 

25  21,9% 

27. Τα μαθήματα που κάνω στο ΙΕΚ σχετίζονται με τα χόμπι 
μου. 

24  21,1% 

32. Θέλω να διευρύνω τον κύκλο γνωριμιών μου.  24  21,1% 

41. Συμμετέχουμε και σε άλλες δράσεις του που οργανώνει 
το ΙΕΚ, όπως διαγωνισμούς, εκπαιδευτικές εκδρομές, 
εκδηλώσεις κ.α.  

24  21,1% 

7. Με ενθάρρυνε η οικογένειά μου να συμμετάσχω στο ΙΕΚ.  23  20,2% 

8.  Συμφωνά με τον Αριστοτέλη ισχύει ότι: «η μόρφωση είναι 
η καλύτερη επένδυση για τα γηρατειά». 

23  20,2% 

20. Δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις.  23  20,2% 
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15. Δεν έχω πιεστικές /επείγουσες επαγγελματικές 
υποχρεώσεις. 

21  18,4% 

18. Τα χρήματα που διαθέτω για να συμμετέχω στο ΙΕΚ δεν 
νιώθω ότι πάνε χαμένα 

21  18,4% 

28. Η σχολή και τα μαθήματα γίνονται σε βολική τοποθεσία.  20  17,5% 

9. Θέλω να ενημερώνομαι για τις τρέχουσες εξελίξεις στις 
θεματικές ενότητες της ειδικότητάς μου 

18  15,8% 

34. Θα πάρω βεβαίωση παρακολούθησης.  16  14,0% 

38. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση βοηθά στην κοινωνική αλλαγή.  16  14,0% 

13. Ο χρόνος που διαθέτω για τη συμμετοχή μου στο ΙΕΚ δεν 
νιώθω ότι πάει χαμένος 

14  12,3% 

5. Μπορώ να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου τις γνώσεις 
που αποκτώ στο ΙΕΚ 

12  10,5% 

26. Ελπίζω η βεβαίωση παρακολούθησης του ΙΕΚ  να με 
βοηθήσει στην εξεύρεση εργασίας. 

12  10,5% 

2. Ελπίζω το IEK να με βοηθήσει στην αλλαγή καριέρας που 
επιθυμώ. 

11  9,6% 

24. Θέλω να εμβαθύνω στο αντικείμενο της ειδικότητας που 
σπουδάζω. 

11  9,6% 

4. Συμφωνώ με την άποψη πως: «ό,τι μαθαίνεις στη ζωή, 
είναι χρήσιμο». 

9  7,9% 

14. Ο εργοδότης μου, μου πρότεινε (ή ζήτησε) να 
συμμετάσχω στο ΙΕΚ 

8  7,0% 

3. Μέλος της οικογένειάς μου, μου ζήτησε να του κάνω 
παρέα στο IEK 

7  6,1% 

12. Οι φίλοι μου, μου ζήτησαν να συμμετάσχουμε μαζί στο 
ΙΕΚ 

7  6,1% 

25. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση διαμορφώνει ενεργούς 
πολίτες. 

7  6,1% 

39. Τα 2 χρόνια στο ΙΕΚ θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ 
επαγγελματικά. 

6  5,3% 

23. Με ενδιαφέρει το αντικείμενο που σπουδάζω στο ΙΕΚ.  5  4,4% 

30. Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου σημείωμα.  4  3,5% 
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Μη Παραμετρικός Έλεγχος Ομοιογένειας Mann‐Whitney U 

Τοπ 10 Θετικά Κίνητρα  Φύλο 
Συχνότητα

Ν 
Κατάταξη 
Μέσου 

Mann‐
Whitney U 

P 
value 

30. Εμπλουτισμός Βιογραφικού 
Α 74 58,52

1404  0,589 
Γ 40 55,61

23. Ενδιαφέρον για Αντικείμενο 
Α 74 58,78

1385  0,465 
Γ 40 55,14

39. Επαγγελματική Εξέλιξη 
Α 74 56,79

1427  0,712 
Γ 40 58,81

25. Ενεργοί 
Α 74 57,00

1443  0,809 
Γ 40 58,43

24. Εμβάθυνση στην Ειδικότητα 
Α 74 57,45

1476  0,978 
Γ 40 57,60

26. Εξεύρεση Εργασίας 
Α 74 57,76

1461  0,901 
Γ 40 57,03

05. Χρήση Γνώσης στην Εργασία  
Α 74 57,73

1463  0,909 
Γ 40 57,08

04. «Ό,τι μαθαίνεις είναι χρήσιμο» 
Α 74 55,65

1343  0,337 
Γ 40 60,93

02. Αλλαγή Καριέρας 
Α 74 55,65

1366  0,460 
Γ 40 60,93

34. Βεβαίωση παρακολούθησης 
Α 74 60,32

1271  0,174 
Γ 40 52,28

 
 

Κατάταξη Θετικής Ανταπόκρισης   Ν4  Ν5 
Ν  

Σύνολο 
Θετικό 

% 
Θετικής 
Άποψης 

Σκορ8 

Θετικών 

51. Πιστεύω πως η χρήση παιδαγωγικών παιχνιδιών στα 
οικονομικά μαθήματα θα με ενθάρρυνε να μάθω τις 
οικονομικές έννοιες πιο ευχάριστα 

36  65  101  89%  469  

50. Θεωρώ πως αν η διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων 
γινόταν με βιωματικές δραστηριότητες, θα με βοηθούσε 
να μάθω ευκολότερα 

22  77  99  87%  473 

45. Πιστεύω πως οικονομικά μαθήματα είναι χρήσιμα για το 
επάγγελμά μου 

56  42  98  86%  434 

49. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω με πιο ενεργό τρόπο στα 
μαθήματα, απ’ ό,τι μόνο να ακούω, γιατί έτσι εκτιμώ πως 
θα μάθω πιο εύκολα 

31  62  93  82%  434 

48. Η διδασκαλία μέσω διάλεξης (όπου μιλά κυρίως ο 
καθηγητής παραδίδοντας ύλη) με δυσκολεύει να 
παρακολουθήσω και να συμμετέχω 

39  41  80  70%  361 

                                                 
8  Το σκορ  των θετικών αποκρίσεων  είναι  το άθροισμα  των  γινομένων  των δύο  επιλογών,  («συμφωνώ» & 
«συμφωνώ  απόλυτα»),  που  στην  πεντάβαθμη  κλίμακας  Likert  έχουν  του  αριθμούς  4  και  5  αντίστοιχα,  
πολλαπλασιασμένους  με  τον  αριθμό  των  συμμετεχόντων  που  προτίμησαν  την  κάθε  επιλογή.  Για 
παράδειγμα,  στην  ερώτηση 51,  από  τους 101  ερωτώμενους  που  επέλεξαν  μια  θετική  τοποθέτηση,  οι 36 
επέλεξαν το «συμφωνώ», που στην κλίμακα είναι η επιλογή, ενώ 65 προτίμησαν το «συμφωνώ απόλυτα» 
που έχει τον αριθμό 5. Κατά συνέπεια το σκορ της ερώτησης αυτής για τις θετικές ανταποκρίσεις, προκύπτει 
από την πράξη: (36x4)+(65x5)= 469 μονάδες 
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Κατάταξη Αρνητικής Ανταπόκρισης   Ν1  Ν2 
Ν  

Σύνολο 
Αρνητικό 

% 
Αρνητική 
Άποψη 

Σκορ* 

Αρνητ. 

42. Μαθήματα με οικονομικό περιεχόμενο είναι τα 
αγαπημένα μου 

14  2  16  14,0%  66 

43. Κατανοώ εύκολα τις οικονομικές έννοιες  18  6  24  21,1%  102 

44. Μου αρέσει να ασχολούμαι με ζητήματα που απαιτούν 
οικονομικές γνώσεις 

27  4  31  27,2%  128 

45. Πιστεύω πως οικονομικά μαθήματα είναι χρήσιμα για το 
επάγγελμά μου 

56  42  98  86,0%  434 

46. Θα μου άρεσε να έχει περισσότερα οικονομικά μαθήματα 
το πρόγραμμα 

18  5  23  20,2%  97 

47. Θα ήθελα να εμβαθύνω τη γνώση μου σε οικονομικά 
μαθήματα ώστε να την  εφαρμόζω στην καθημερινή μου 
ζωή 

46  15  61  53,5%  259 

48. Η διδασκαλία μέσω διάλεξης (όπου μιλά κυρίως ο 
καθηγητής παραδίδοντας ύλη) με δυσκολεύει να 
παρακολουθήσω και να συμμετέχω 

39  41  80  70,2%  361 

49. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω με πιο ενεργό τρόπο στα 
μαθήματα, απ’ ό,τι μόνο να ακούω, γιατί έτσι εκτιμώ πως 
θα μάθω πιο εύκολα 

31  62  93  81,6%  434 

50. Θεωρώ πως αν η διδασκαλία οικονομικών μαθημάτων 
γινόταν με βιωματικές δραστηριότητες, θα με βοηθούσε 
να μάθω ευκολότερα 

22  77  99  86,8%  473 

51. Πιστεύω πως η χρήση παιδαγωγικών παιχνιδιών στα 
οικονομικά μαθήματα θα με ενθάρρυνε να μάθω τις 
οικονομικές έννοιες πιο ευχάριστα 

36  65  101  88,6%  469 

 


