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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  Eρευνητικές  Eργασίες  της  Α’  Λυκείου
αποφασίσαμε  να  ασχοληθούμε  με  τον  χρόνο  των  εφήβων.  Συγκεκριμένα
ερευνήσαμε τον χρόνο των μαθητών του Γυμνασίου και ΓΕΛ Βελεστίνου. Μέσα από
συστηματίκη  έρευνα  και  ενασχόληση  καταφέραμε  να  καταλήξουμε  σε  κάποια
συμπεράσματα πάνω στο θέμα της ενασχόλησής μας.

Με την σειρά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια μας Κυρία
Ελένη Μπασμπανέλου που κατά τη  διάρκεια της  ερευνητικής  μας εργασίας  μας
πρόσφερε της συμβουλές της και την καθοδήγησή της προκειμένου να φτάσουμε
στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Οι  έφηβοι  έχουν  στη  διάθεση  τους  ένα  εικοσιτετράωρο  το  οποίο  γενικά
μοιράζεται σε βασικές ανάγκες (ύπνος, φαγητό), στις υποχρεωτικές δραστηριότητες
τους (το σχολείο, τα φροντιστήρια και άλλου είδους προγραμματισμένα μαθήματα-
δραστηριότητες) και στον ελεύθερο χρόνο τον οποίο “σπαταλούν” όπως θέλουν (ή
όπως χωρίς να καταλαβαίνουν τους επιβάλλεται  από τρίτους).  Η διαχείριση του
χρόνου των εφήβων παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή του ζωή αν και δεν
έχει μελετηθεί όσο των ενηλίκων.

Αρχικά υπάρχει η βασική ανάγκη κυρίως του ύπνου για την επιβίωση και
σωστή ψυχοσωματική λειτουργία. Επόμενο κομμάτι στη ζωή των εφήβων είναι το
υποχρεωτικό  σχολείο  όπου αφιερώνονται  έξι  ώρες  από το  εικοσιτετράωρό τους
(εκτός  σαββατοκύριακων,  διακοπών  χριστουγέννων/πάσχα  και  καλοκαιριού).
Απομένουν  επομένως  περίπου  δέκα  ώρες  τις  καθημερινές  που  μοιράζονται  σε
υποχρεώσεις  (φροντιστήρια-δραστηριότητες)  και  ελεύθερο χρόνο.  Δυστυχώς στις
μερες  μας  παρατηρείται  το  φαινόμενο  της  υπερφόρτωσης  των  εφήβων  με
φροντιστήρια  και  δραστηριότητες  με  αποτέλεσμα  να  τους  απομένει  ελάχιστος
ελεύθερος  χρόνος.  Τα  παιδιά  εμπλέκονται  σε  μια  ποικιλία  δραστηριοτήτων  που
κλέβουν  τον  ελεύθερο  τους  χρόνο.  Κάτω  από  αυτό  το  πιεστικό  πρόγραμμα
κρύβονται πολλές φορές οι υπερβολικές γωνεϊκές προσδοκίες. Η πίεση των εφήβων
οφείλεται  πολλές φορές σε  γονείς  που έχουν αγαθά κίνητρα και  σπρώχνουν τα
παιδιά τους να αποκτήσουν εφόδια για την ενήλικη ζωή τους σε ένα ασφυκτικά
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Όμως μερικές φορές οι γονείς θεωρούν τα παιδιά προέκταση του εγώ τους
και τα πιέζουν ώστε να πετύχουν αυτό που οι ίδιοι δεν κατάφεραν. Οδηγούνται έτσι
οι έφηβοι σε ψυχολογική πίεση και σε ένα μη υγιή ανταγωνισμό. Όποιος κι αν είναι
ο λόγος οι έφηβοι με ένα φορτωμένο πρόγραμμα εξομολογούνται πως ακόμη κι αν
αγαπούν ό,τι κάνουν τους λείπει πάρα πολύ η ξεγνοιασιά. Και είναι επιστημονικά
τεκμηριωμένο ότι οι απρογραμμάτιστες δραστηριότητες επιτρέπουν στα παιδιά να
ανακαλύψουν τι τους αρέσει και τι όχι. Επίσης η επαφή με τους συνομιλήκους είναι
πολύ σημαντική και τα βοηθούν να αποκτήσουν αυτογνωσία, κοινωνικότητα. Γενικά
στον  ελεύθερο τους  χρόνο οι  έφηβοι  ασχολούνται  με  την  σωματική και  ψυχική
αναπτυξή  τους.  Παρατηρείται  όμως  μια  συνεχής  αύξηση  των  καθιστικών
δραστηριότητων  όπως  παρακολούθηση  τηλεόρασης  και  γενικά  ενασχόληση  με
ηλεκτρονικές  συσκευές.  Ο  «χαμένος»  αυτός  χρόνος  επηρεάζει  τις  κοινωνικές
σχέσεις τους,  μειώνει  το χρόνο προσωπικών συναναστροφών με τους γονείς και
τους  φίλους.  Ακόμη  και  οι  διατροφικές  συνήθειες  επηρεάζονται  με  την
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παρακολούθηση  τηλεόρασης  καθώς  φαίνεται  να  συνδέεται  με  κατανάλωση
ανθυγιεινών τροφών που οδηγούν στην παχυσαρκία.

Τέλος να σημειώσουμε ότι  ο  ελεύθερος χρόνος των εφήβων επηρεάζεται
υπερβολικά  από  τον  περίγυρό  τους  και  κατά  κάποιο  τρόπο  κατευθύνεται  σε
δραστηριότητες που σχετίζονται με εκμετάλλευση του από τρίτους. Σημαντικό ρόλο
όμως παίζουν και οι γονείς διότι αποτελούν πρότυπο για τους εφήβους. Επομένως
θα  πρέπει  οι  έφηβοι  να  έχουν  τα  εφόδια  ώστε  να  απασχολούνται  με
δραστηριότητες  αρεστές  προς  εκείνους  και  όχι  να  επηρεάζονται  από  άλλους
παράγοντες.
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

Όπως βλέπουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι πολύ σημαντικό το πως
αξιοποιούν το χρόνο τους οι εφήβοι τόσο για τη  διατήρηση της υγείας όσο και για
την εξελιξή ενός ανθρώπου. Ειδικά στην περίπτωση κάποιων μαθητών ο ελεύθερος
χρόνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι που συνεισφέρει στη καλύτερη επίδοση τους.

Με αφορμή αυτές τις σκέψεις οργανώσαμε μια δημοσκοπική έρευνα για να
μελετήσουμε το πως μοιράζουν το χρόνο τους οι μαθητές του Γυμνασίου και ΓΕΛ
Βελεστίνου σύμφωνα με τις ποίκιλες δραστηριότητές τους.

Δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δοκιμάστηκε στην ομάδα μας
και  μετά  από  κάποιες  διορθώσεις  μοιράστηκε  σε  μαθητές  της  περιοχής  του
Βελεστίνου τους οποίους και ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιέρωσαν ώστε να το
συμπληρώσουν.  Τα  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  αναλυτικά  στο  επόμενο
κεφάλαιο.

Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο:
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‘’Ο ΧΡΟΝΟΣ  ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ’’
Είμαστε μια ομάδα μαθητών της Α’ Λυκείου  του ΓΕΛ Βελεστίνου και στα πλαίσια

του σχολικού μαθήματος  ‘’Ερευνητικές Εργασίες’’ αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με μια
έρευνα η οποία σχετίζεται  με το χρόνο των έφηβων. 

Η βοήθεια σας μας είναι πολύτιμη καθώς αν αφιερώσετε λίγο χρόνο για να
συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε
τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε  για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1) Σε  ποια τάξη  του  λυκείου  βρίσκεστε;     Α     Β      Γ  

2) Πόσες ώρες κοιμόσαστε το 24ωρο;    

3) Όταν ξυπνάτε νιώθετε ότι έχετε ξεκουραστεί και είστε “γεμάτοι” ενέργεια;    

ΝΑΙ                  ΟΧΙ   

4) Θεωρείται ότι το σχολείο : 

α) βοηθάει στην αποκτήση γνώσεων.            ΝΑΙ                            ΟΧΙ   

β)βοηθάει στην πνευματική/συναισθηματική/κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου.     

ΝΑΙ        ΟΧΙ   

γ) είναι χαμένος χρόνος      ΝΑΙ                            ΟΧΙ   

δ) σας αγχώνει;      πολύ              λίγο  καθόλου    

ε) είναι ευχάριστο;       ΝΑΙ                            ΟΧΙ   

5) Εκτός από τις 30 ώρες την εβδομάδα υποχρεωτικό σχολικό ωράριο πόσες ώρες την 
εβδομάδα πηγαίνετε φροντιστήρια (σχετικά  με τα  μαθήματα του σχολείου);

6) Πηγαίνετε φροντιστήριο  επειδή :

α)   σας υποχρεώνουν οι γονείς σας;    ΝΑΙ                            ΟΧΙ   

β)    το επιθυμείτε/το ζητήσατε;      ΝΑΙ                            ΟΧΙ   
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γ)   το θεωρείτε απαραίτητο (δεν αρκεί το σχολείο);    ΝΑΙ             ΟΧΙ   

7)  Σας αγχώνει/πιέζει το φροντηστήριο;  πολύ   λίγο     καθόλου   

8) Στις  διακοπές  των  Χριστουγέννων  ή  του Πάσχα  κάνετε  φροντιστήρια;   

ΝΑΙ               ΟΧΙ   

    αν ναι , πόσες ώρες την εβδομάδα;   

9) Το καλοκαίρι κάνετε φροντιστήρια;   ΝΑΙ               ΟΧΙ   

αν ναι, πόσες ώρες την εβδομάδα;  

10) Πηγαίνετε  σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών;    ΝΑΙ               ΟΧΙ   

Αν ναι, πόσες ώρες την εβδομάδα;    

11) Κάνετε κάποιου άλλου είδους μαθήματα;     ΝΑΙ               ΟΧΙ   

Αν ναι, τι είδους μαθήματα; ………………………………………………………………………     

πόσες ώρες την εβδομάδα;       

12) Εκτός από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τις βασικές ανάγκες (ύπνος, 

φαγητό) ποσες ώρες την εβδομάδα έχετε ελεύθερο χρόνο; 

13)  Με τι σας αρέσει να ασχολείστε  στον ελεύθερο σας χρόνο και πόσες ώρες την 
εβδομάδα αφιερώνετε σ' αυτό;

 .........................................................................................…………………….........…….........

               ........................................................................................................................................

14) Σας ευχαριστούν/ξεκουράζουν/”γεμίζουν” οι ασχολίες σας στον ελεύθερο σας 

χρόνο; ΝΑΙ      ΟΧΙ 

15) Πόσες  ώρες την εβδομάδα  είστε στον υπολογιστή/διαδίκτυο;  

Με τι ασχολείστε στον υπολογιστή/διαδίκτυο;

αναζήτηση για επιστημονικά θέματα/ εργασίες  
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χαζεύω

ενημερώνομαι

ασχολούμαι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

αναζήτηση για το χομπι μου

άλλο : ................................................................................

16) Πόσες ώρες την εβδομάδα βλέπετε τηλεόραση;   

17) Πόσες ώρες γυμνάζεστε την εβδομάδα;

18) Πόσες φορές την εβδομάδα έχετε έξοδο (διασκέδαση) : 

19) Τι επιλέγετε συνήθως για να διασκεδάσετε; ………………………………………………………..

20) Πόσες φορές το χρόνο πηγαίνετε κινηματογράφο;  

τι είδους ταινίες σας αρέσουν; ...............................................................................

21) Πόσες φορές το χρόνο πηγαίνετε θέατρο;  

22) Πόσα εξωσχολικά βιβλία διαβάζετε το χρόνο;   

τι είδους βιβλία σας αρέσει να διαβάζετε; ...............................................................

23) Ποσες φορές το χρόνο πηγαίνετε σε συναυλίες; 

ποιο είδος μουσικής σας αρέσει; ............................................................................
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην ερώτηση «Πόσες ώρες κοιμόσαστε το 24ωρο;» 

Από τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου το 6% κοιμάται 6 ώρες, το 13% 7 ώρες, το
44% 8 ώρες, το 9% 9 ώρες, το 22% 10 ώρες, το 6% πάνω από 10 ώρες.

Στην ίδια ερώτηση από τα παιδιά της Α’ Λυκείου το 18% κοιμάται 6 ώρες , το
35% 7ώρες , το 26% 8ώρες , το 9% 9 ώρες , το 9% 10 ώρες και το 3% πάνω από 10
ώρες.

Στην ίδια ερώτηση από τα παιδιά της Β’ Λυκείου το 18% κοιμάται 6 ώρες , το
12% 7 ώρες , το 47% 8 ώρες , το 6% 9 ώρες , το 12% 10 ώρες , το 0% πάνω από 10
ώρες και το 6% 5 ώρες.
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Στην  ερώτηση  «  Όταν  ξυπνάτε  νιώθετε  ότι  έχετε  ξεκουραστεί  και  είστε
‘’γεμάτοι’’ ενέργεια;»  

Από τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου το 28% απάντησε όχι και το 72% απάντησε
ναι. 

Στην ίδια ερώτηση  από τα παιδιά της Α΄ Λυκείου το 56% απάντησε όχι και το
44% απάντησε ναι.

Στην ίδια ερώτηση από τα παιδιά της Β΄ Λυκείου το 68% απάντησε όχι και το
32% ναι. 

Στην  ερώτηση  «  Θεωρείτε  ότι  το  σχολείο  α)  βοηθάει  στην  απόκτηση
γνώσεων β) βοηθάει στην πνευματική / συναισθηματική / κοινωνική εξέλιξη του
ανθρώπου γ) είναι χαμένος χρόνος δ) σας αγχώνει ε) είναι ευχάριστο » 

Από τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου  για το α το 100% απάντησε ναι και το 0%
όχι, για το β το 97% απάντησε ναι και το 3% όχι. Για  το γ  το 13% απάντησε ναι και
το 87% όχι. Για το δ «πολύ» απάντησαν  0% , «λίγο» 87% και «καθόλου» 13%. Για το
ε το 100% απάντησε ναι και το 0% ‘όχι.

Ομοίως, από τα παιδιά της Α’ Λυκείου στο α το 97% απάντησε ναι και το 3%
όχι.  Για  το  β  ερώτημα  το  82%  απάντησε  ναι  και  το  18%  όχι.  Για  το  γ  το  13%
απάντησε ναι και το 88% όχι.  Για το δ ερώτημα «πολύ» απάντησαν 18%, για το
«λίγο» 73% και για το «καθόλου» 9%.

Στην ίδια ερώτηση, από τα παιδιά της Β’ Λυκείου στο α ερώτημα το 85%
απάντησε ναι και το 15% όχι. Για το β ερώτημα το 85% απάντησε ναι και το 15% όχι.
Για το γ ερώτημα 16% απάντησε ναι και το 84% όχι. Για το δ στο «πολύ» απάντησε
12%, στο «λίγο» 55% και στο «καθόλου» 33%. Για το ε το 85% απάντησε ναι και το
15% όχι. 

Από  την  επεξεργασία  των  αποτελεσμάτων  σχετικά  με  το  χρόνο  που
αφιερώνουν οι έφηβοι σε φροντιστήρια (σχετικά με το σχολείο) διαπιστώνουμε ότι
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Το 32% από τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου δεν πηγαίνουν φροντιστήριο ενώ το
68% πηγαίνει. Από αυτούς που πηγαίνουν φροντιστήριο το 67% πηγαίνει 3 ως 7
ώρες ενώ το 33%  8 ως 16 ώρες.

Από τα παιδιά της Α’ Λυκείου  το 21% δεν πηγαίνουν φροντιστήριο ενώ το
79%  πηγαίνει. Από αυτούς που πηγαίνουν φροντιστήριο το 50% πηγαίνει 3 ως 7
ώρες ενώ το άλλο 50% πηγαίνει από 8 ως 13 ώρες. 

Από τα παιδιά της Β’ Λυκείου το 12% δεν πηγαίνει φροντιστήριο ενώ το 88%
πηγαίνει. Από αυτούς που πηγαίνουν το 28% πάει 3 ως 7 ώρες ενώ το 72%  8 ως 16
ώρες.

Σχεδόν όλοι απ’ όλες τις τάξεις απάντησαν πως πηγαίνουν φροντιστήριο με
δική τους επιθυμία χωρίς να τους υποχρεώνουν οι γονείς τους.

Στην ερώτηση εάν τους αγχώνει ή τους πιέζει το φροντιστήριο 

Από τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου το 6% απάντησε πολύ το 39% απάντησε λίγο
και το 55% καθόλου.

Από  την  Α’  Λυκείου  το  11%  απάντησε  πολύ  ,  το  52%  λίγο  και  το  37%
καθόλου.

Από την Β’ Λυκείου το 7% απάντησε πολύ , το 72% απάντησε λίγο και το 21%
απάντησε καθόλου.

Στην ερώτηση εάν πηγαίνουν  φροντιστήριο στις διακοπές 

Από τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου το 23% απάντησε ναι ενώ το 77% όχι.

Από τα παιδιά της Α’Λυκείου το 44% απάντησε ναι ενώ το 56% απάντησε όχι.

Από τα παιδιά της Β’Λυκείου το 55% απάντησε ναι ενώ το 45% απάντησε όχι.

Στην ερώτηση εάν κάνουν φροντιστήριο το καλοκαίρι:

Από  τα  παιδιά    της  Γ’  Γυμνασίου  το  19%  απάντησε  ναι,  ενώ  το  81%
απάντησε όχι.

Στην ίδια ερώτηση από τα παιδιά της Α΄ Λυκείου το 15% απάντησε ναι και το
85% απάντησε όχι.

Από τα παιδιά της Β΄ Λυκείου το 61% απάντησε ναι και το 39% απάντησε όχι.

Στην ερώτηση αν τα παιδιά κάνουν φροντιστήριο ξένων γλωσσών:

Από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου το 78% απάντησε ναι και το 22% όχι. 

Από τα παιδιά της Α’ Λυκείου το 47% απάντησε ναι ενώ το 53% όχι. 
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Τέλος ,  από τα  παιδιά της  Β’  Λυκείου το  18% απάντησε ναι  ενώ το  82%
απάντησε όχι. 

Γενικά,  οι  μαθητές  από  όλες  τις  τάξεις  δεν  ασχολούνται  με  άλλες
δραστηριότητες πέρα από το σχολείο και τα φροντιστήρια (για το σχολείο και τις
ξένες γλώσσες.

Στην ερώτηση αν οι μαθητές έχουν ελεύθερο χρόνο:

Από τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου απάντησαν πως το 72% έχει ελεύθερο χρόνο
από 0-10 ώρες, το 21% απάντησε 11-20 ώρες, το 0% απάντησε 21-40 και το 7%
παραπάνω από 40. 

Από  τα  παιδιά  της  Α’  Λυκείου  το  75%  απάντησε  από  2-10  ώρες,  το  4%
απάντησε από 11-20 ώρες και το 21% απάντησε από 24-35 ώρες. 

Τέλος, από τα παιδιά της Β ’Λυκείου το 50% δηλώνει πως έχει 0-10  ώρες
ελεύθερο χρόνο, το 16% από 11-20, το 28% 21-40 ώρες και το 6% πάνω από 40
ώρες.

Διαπιστώνουμε  πως  από  τα  παιδιά  της  Γ΄  Γυμνασίου  τα  περισσότερα
ασχολούνται με υπολογιστή και μουσική στον ελεύθερό τους χρόνο. Από τα παιδιά
της Α’ Λυκείου τα περισσότερα βγαίνουν έξω με την παρέα τους.  Τέλος,  από τα
παιδιά της Β’ Λυκείου τα περισσότερα ασχολούνται με την μουσική. 

Στην ερώτηση αν τους ευχαριστούν οι δραστηριότητές τους σχεδόν όλοι απ’
όλες τις τάξεις απάντησαν πως τους ευχαριστούν και τους ξεκουράζουν.

Από τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι στην Γ΄ Γυμνασίου κατά μέσο όρο
η ενασχόληση με τον υπολογιστή είναι 11 ώρες την εβδομάδα, στην Α’  Λυκείου
είναι 6 ώρες την εβδομάδα και τέλος στην Β’ Λυκείου είναι 7 ώρες την εβδομάδα.
Γενικά, οι περισσότεροι απ΄ όλες τις τάξεις χαζεύουν και μόνο ένα μικρό ποσοστό
ασχολείται με εργασίες ή ενημέρωση.

Τα παιδιά από την Γ΄Γυμνασίου βλέπουν τηλεόραση κατά μέσω όρο 15 ώρες
την εβδομάδα. Τα παιδιά της Α΄Λυκείου  5 ώρες την εβδομάδα και τέλος τα παιδιά
της Β΄Λυκείου  7 ώρες.

Τα παιδιά της Γ΄Γυμνασίου κάνουν γυμναστική κατά μέσω όρο 8 ώρες την
εβδομάδα. Τα παιδιά της Α΄Λυκείου  5 ώρες την εβδομάδα και τέλος τα παιδιά της
Β΄Λυκείου  5 ώρες.

Τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου βγαίνουν έξω 3 ώρες την εβδομάδα. Τα παιδιά
της Α’ Λυκείου 2 ώρες και τα παιδιά της Β’ Λυκείου 3 ώρες την εβδομάδα.
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Τομεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών της Γ΄Γυμνασίου επιλέγουν την έξοδο
με  την  παρέα  και  σε  καφέ  για  την  διασκέδασή  τους.  Στην   Α’Λυκείου  οι
περισσότεροι επιλέγουν να είναι με την παρέα τους για καφέ και σε κλαμπ και στη
Β’Λυκείου πάλιοι περισσότεροι επιλέγουν την έξοδο σε καφέ και κλαμπ.

Τέλος όσον αφορά κάποιες άλλες επιλογές τους για διασκέδαση έχουμε τα
εξής αποτελέσματα.

Στην ερώτηση “πόσες φορές πηγαίνουν κινηματογράφο το χρόνο” 

Στην Γ΄Γυμνασίου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 3 φορές το χρόνο στον 
κινηματογράφο.

Στην Α΄Λυκείου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 3 φορές το χρόνο στον 
κινηματογράφο.

Στην  Β΄Λυκείου  κατά  μέσο  όρο  πηγαίνουν  3  φορές  το  χρόνο  στον
κινηματογράφο.

Στην ερώτηση “πόσες φορές πηγαίνουν θέατρο το χρόνο” 

Στην Γ΄Γυμνασίου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 3 φορές το χρόνο στο θέατρο.

Στην Α΄Λυκείου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 1 φορά το χρόνο στο θέατρο.

 Στην Β΄Λυκείου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 1 φορά το χρόνο στο θέατρο

Στην ερώτηση “πόσα βιβλία διαβάζουν το χρόνο” 

Στην Γ΄Γυμνασίου κατά μέσο όρο διαβάζουν 4 εξωσχλικά βιβλία το χρόνο.

Στην Α΄Λυκείου κατά μέσο όρο διαβάζουν 6 εξωσχλικά βιβλία το χρόνο.

 Στην Β΄Λυκείου κατά μέσο όρο διαβάζουν 1 εξωσχλικό βιβλία το χρόνο.

Στην ερώτηση “πόσες φορές πηγαίνουν σε συναυλίες το χρόνο” 

Στην Γ΄Γυμνασίου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 3 φορές το χρόνο σε συναυλίες.

Στην Α΄Λυκείου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 1 φορά το χρόνο σε συναυλίες

Στην Β΄Λυκείου κατά μέσο όρο πηγαίνουν 1 φορά το χρόνο σε συναυλίες

13



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 «Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων» , Κοκκέβη Ά. , Φωτίου Α. , 
Ξανθάκη Μ. , Καναβού Ε.  Δημοσίευση στο www.epipsi.gr

 http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?
name=News&file=article&id=3745

 http://efimeridapallatideio.wordpress.com/2014/01/04%CE%BB%CE
%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%8C
%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF
%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF
%CE%BD/

 http://www.selftherapy.gr/?p=97

 http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?
name=News&file=article&id=4244

 «Οι έφηβοι και το σχολείο» , Κοκκέβη Ά. ,  Φωτίου Α. , Σταύρου Μ. 
,Καναβού Ε.   Δημοσίευση στο www.epipsi.gr

 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001

 http://www.opinionpost.gr/people-and-onearth/2015/01/228438

14

http://www.epipsi.gr/
http://www.opinionpost.gr/people-and-onearth/2015/01/228438
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=384001
http://www.epipsi.gr/
http://www.epipsi.gr/
http://www.epipsi.gr/
http://www.epipsi.gr/
http://www.epipsi.gr/
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=4244
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=4244
http://www.selftherapy.gr/?p=97
http://efimeridapallatideio.wordpress.com/2014/01/04%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://efimeridapallatideio.wordpress.com/2014/01/04%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://efimeridapallatideio.wordpress.com/2014/01/04%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=3745
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=3745

