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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται αρχικά, μια 
ιστορική προσέγγιση της έννοιας του ελεύθερου χρόνου.  

 

  Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των συνομηλίκων 
και η επιρροή που ασκούν αυτοί οι κοινωνικοί θεσμοί στον 
ελεύθερο χρόνο των νέων.  

 

      Επιπλέον, καταγράφονται οι δραστηριότητες με τις 
οποίες ασχολούνται σήμερα οι νέοι στην καθημερινότητά 
τους. 

 



Η έννοια του ελεύθερου χρόνου στις  αρχαϊκές κοινωνίες  

Διαπιστώνεται πως τόσο η εργασία όσο και η αδράνεια, αλλά 
και το παιχνίδι και η γιορτή, εγγράφονται στο φυσικό κύκλο 
της εναλλαγής εποχών και ημερών και ρυθμίζονται από τη 
φυσική αναγκαιότητα. 

  



Οι ρίζες της έννοιας του ελεύθερου χρόνου 

Ο Αριστοτέλης διέκρινε τρεις τύπους δραστηριοτήτων:  

i) τη Σχόλη, η οποία αποδίδεται ως ελεύθερος 
χρόνος,  

ii) την Α-σχολία, η οποία αποδίδεται ως απασχόληση 
με κάτι ή εργασία και 

iii) την Ανάπαυση. 

  Ο νέος δεν είναι έμπειρος, γιατί 
η εμπειρία αποκτάται μετά πολύ 

χρόνο.  
 

Νέος δ'έμπειρος ούκ έστιν, 
πλήθος γάρ χρόνου ποιεί τήν 

εμπειρίαν 



Οι ρίζες της έννοιας του ελεύθερου χρόνου 

Η Σχόλη σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ήταν συνώνυμη με 
την καλλιέργεια και την αγωγή.  

Δεν έχει την έννοια που σήμερα αποδίδουμε στον 
ελεύθερο χρόνο, 

 απαιτούσε 

 ενεργητικότητα και συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα  

ώστε  

να επιτευχθεί η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του 
πνεύματος 



Οι ρίζες της έννοιας του ελεύθερου χρόνου 

οι πολίτες μπορούσαν 

 να συνδιαλέγονται δημόσια, 

 να δημιουργούν καλές τέχνες,  

 να ασκούν πολιτική,  

 να συζητούν στην Αγορά και  

 να ασκούν ελεύθερες δραστηριότητες, 

 που αποτελούσαν τον πυρήνα του πολιτισμού τους. 



Η έννοια του ελεύθερου χρόνου στην σύγχρονη 
κοινωνία. 

Οι ιστορικοί εκφράζουν τρεις διαφορετικές απόψεις, 
για την εμφάνιση του ελεύθερου χρόνου με τη 
σημερινή μορφή, οι οποίες δεν αναιρούν η μια την 
άλλη.  

Η πρώτη άποψη αναφέρει ως αρχή της το 

Μεσαίωνα και την θρησκευτική και κοινωνική 
μεταρρύθμιση,  

η δεύτερη το Διαφωτισμό και τη Διακήρυξη των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

 η τρίτη τη Βιομηχανική επανάσταση 



Η έννοια του ελεύθερου χρόνου στην σύγχρονη 
κοινωνία. 

• Σύμφωνα με την τρίτη άποψη, 

•  ο ελεύθερος χρόνος ως όρος εμφανίζεται την 
εποχή της εκβιομηχάνισης της Ευρώπης τον 19ο 
αιώνα με 

•  την οργάνωση της αμειβόμενης εργασίας 

• σε καθορισμένο υποχρεωτικό ωράριο και τη 
διάκριση αυτού του χρόνου από το χρόνο 

• εργασίας.  



Η έννοια του ελεύθερου χρόνου στην σύγχρονη 
κοινωνία. 

• «Η κατάκτηση του ελεύθερου χρόνου, υπήρξε 
αποτέλεσμα δύο παραγόντων:  

• αφ’ ενός της αύξησης της παραγωγικότητας και 

•  αφ’ ετέρου των συνδικαλιστικών και πολιτικών 

• διεκδικήσεων των ίδιων των εργαζομένων για 
μείωση του εργάσιμου χρόνου και αύξηση 

• του ελεύθερου» 



Ο ελεύθερος χρόνος σήμερα 

• νοείται ο χρόνος που είναι ελεύθερος από 
υποχρεώσεις και κατά τον οποίο το άτομο έχει την 
ελευθερία να χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο όπως 
επιθυμεί είτε για ανάπαυση είτε για δημιουργία ή 
για ψυχαγωγία.  

• Επιπλέον,  

• «Είναι ο χρόνος πραγμάτωσης ανθρώπινων 
ιδανικών και αξιών, ανάπτυξης πολιτισμού και 
διαμόρφωσης της προσωπικότητας». 



Μορφές αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου 

• Μελέτη βιβλίων, 

•  επαφή με την τέχνη,  

• επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας, 

•  επαφή με τη φύση, 

•  αθλητισμός,  

• ταξίδια – εκδρομές,  

• ερασιτεχνική απασχόληση με κάποιο χόμπι... 



Μορφές μη δημιουργικής αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου 

• Παθητική παρακολούθηση τηλεοπτικών 
προγραμμάτων χαμηλής ποιότητας,  

• εκτόνωση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, 

•  ηλεκτρονικά παιχνίδια,  

• τυχερά παιχνίδια,  

• εκτόνωση σε γήπεδα,  

• πλήρης αδράνεια,  

• ενασχόληση με επαγγελματικά θέματα... 



Αίτια μη δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

•  Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που ωθούν αποκλειστικά σε υλιστικά 

πρότυπα. 

• •Η αστικοποίηση που επιφέρει την απουσία της γνήσιας 

επικοινωνίας και την αποξένωση. 

• •Οι αλληλοσυγκρουόμενοι ρόλοι της ζωής  στους οποίους 

καλούνται οι άνθρωποι να ανταποκριθούν. 

• •Η αδυναμία της οικογένειας να βρεθεί όλη μαζί, να μοιραστεί 

κοινές εμπειρίες και να αξιοποιήσει δημιουργικά τον ελεύθερο 

χρόνο. 

• •Η προβολή αρνητικών προτύπων από τα Μ.Μ.Ε.  



Προϋποθέσεις για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου 

• Το σχολείο : 

• •Να μεριμνά για την πνευματική και αισθητική καλλιέργεια των νέων, να ενθαρρύνει 

την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, να ενισχύει τα καλλιτεχνικά μαθήματα, καθώς 

και να προωθεί τη δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

• Τα Μ.Μ.Ε.: 

• •Να προβάλλουν θετικά πρότυπα που και να φροντίζουν για τη βελτίωση των 

προγραμμάτων τους με εκπομπές διδακτικού και πνευματικού χαρακτήρα. 

• Η πολιτεία : 

• •Να δημιουργεί κατάλληλους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, πολιτιστικά και αθλητικά 

κέντρα κ.α. στα οποία οι άνθρωποι θα μπορούν να αξιοποιούν δημιουργικά τον 

ελεύθερο χρόνο τους και να ψυχαγωγούνται. 

• Το ίδιο το άτομο : 

• •Να εντοπίζει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και να τα ασκεί στον ελεύθερο 

χρόνο του. 



Μεθοδολογία της έρευνας 

• Το δείγμα της έρευνας αποτελέσαν οι μαθητές  της 
Α τάξης στους οποίους μοιράστηκαν  
ερωτηματολόγια. 

• Σκοπός της ήταν η συγκέντρωση στοιχείων που 
αφορούσαν στα δημογραφικά στοιχεία των 
συμμετεχόντων και στην καταγραφή και 
διερεύνηση  του ελεύθερου χρόνου τους.  

• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Β΄ τετράμηνο του 
σχολικού έτους 2015-16.  

• Τα ερευνητικά ερωτήματα προέρχονται από τους 
στόχους της έρευνας. 

•  Πιο συγκεκριμένα: 



Ερευνητικά   ερωτήματα  

1. Όταν λέμε “χρόνος” , τι εννοούμε;  
2. Ποια είναι η έννοια του χρόνου στην εκκλησία; 
3. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τον χρόνο; 
4. Γιατί μετράμε το χρόνο;  
5. Με ποια όργανα μετράμε το χρόνο; 
6. Πώς μετρούσαν τον χρόνο στα ρωμαϊκά και βυζαντινά 

χρόνια; 
7. Πώς αξιοποιείται  ο χρόνος της καθημερινότητας των νέων  

(15-17 ετών) ; 
8. Ποιές δραστηριότητες επιλέγουν να κάνουν κατά τη 

διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους οι νέοι ; 
9. Ποια θέση έχουν οι νέες τεχνολογίες στον ελεύθερο χρόνο 

των νέων; 
10. Υπάρχει κοινωνικός καθορισμός στους τρόπους διάθεσης 

του ελεύθερου χρόνου των νέων; 
11. Ποιους θεωρείς τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που 

έμειναν στο χρόνο; 
12. Ποια θεωρείς τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της 

ανθρωπότητας ; 
 



Ερευνητικά   ερωτήματα  

1. Τι σημαίνει ελεύθερος χρόνος κατά την γνώμη 
σας; 

2. Πόσο ελεύθερο χρόνο έχετε; 
3. Ποιές δραστηριότητες επιλέγετε να κάνετε κατά τη 

διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σας; 
4. Με ποιες δραστηριότητες ασχολείστε τις 

περισσότερες ώρες; 
5. Ποια θέση έχουν οι νέες τεχνολογίες στον 

ελεύθερο χρόνο σας σήμερα; 
6. Ποιος καθορίζει περισσότερο τον ελεύθερό σας 

χρόνο; 

 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 

23% 

31% 
38% 

8% 

3. Πόσο  ελεύθερο χρόνο έχετε 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 

ΠΟΛΎ 

ΛΙΓΟ 

ΣΧΕΔΟΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 

62% 

38% 

1 

7. Ξοδεύεται χρήματα για την άθλησή σας 

ΌΧΙ ΝΑΙ 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 

16% 

0% 

69% 

15% 

13. Διαβάζετε βιβλία 

ΣΥΧΝΑ 

ΠΟΛΎ 

ΣΥΧΝΑ 

ΣΠΑΝΙΑ 

ΠΟΤΕ 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 

ΣΥΧΝΑ 

39% 

ΠΟΛΎ 

ΣΥΧΝΑ 

46% 

ΣΠΑΝΙΑ 

0% 

ΠΟΤΕ 

15% 

15. Παρακολουθείτε τηλεόραση 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

77% 

23% 

24. Διατίθεστε να ξοδεψετε χρήματα στον 

ελεύθερο χρόνο 

Διάθεση κατανάλωσης 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Γραφήματα της έρευνας 

• . 



Αποτελέσματα της έρευνας 

• Φύλο, 

• Ηλικία, 

• Κατοικία, 

• Οικογενειακή κατάσταση,  

• Εισόδημα που δαπανάτε, 

• Δραστηριότητες που επιλέγονται στον ελεύθερο 
χρόνο, 

• Προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής του 
ελεύθερου χρόνου. 



Επίλογος - Συμπεράσματα της έρευνας 

• Μέσα από την έρευνα, είναι διάχυτη η αίσθηση ότι 
οι νέοι αναζητούν την αξιοποίηση του ελεύθερου 
τους χρόνου μέσα από αθλητικές δραστηριότητες 
και ακούγοντας μουσική. 

•  Συνεχίζεται η αναζήτηση ευκαιριών για προσωπική 
επικοινωνία των νέων, και στην αναζήτηση τρόπων 
ψυχαγωγίας, όμως αυξάνεται η χρήση του 
διαδικτύου ως μορφή σχόλης. 

•  Η χρήση του διαδικτύου σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή της επικοινωνίας, όπου μια νέα κοινωνία 
δομείται μέσα από το Διαδίκτυο (internet). 



Επίλογος - Συμπεράσματα της έρευνας 

• Οι  δημοφιλέστερες δραστηριότητες, που συνήθως 
επιλέγουν στον ελεύθερό τους χρόνο οι νέοι κατά σειρά 
είναι : 

•  η σωματική άσκηση και η ενασχόληση με τον 
αθλητισμό (38%),  

• η μουσική (31%),  
• το κατέβασμα» μουσικών κομματιών και  ταινιών από 

το ίντερνετ (15%).  
•  τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογιστή ή σε 

ειδικές κονσόλες (8%) και η μελέτη βιβλίων (8%) , 
•  Η μουσική, ο αθλητισμός, και η χρήση του Η/Υ (για 

ηλεκτρονικά παιχνίδια ή «κατέβασμα» μουσικής) 
είναι οι δημοφιλέστερες δραστηριότητες, 
ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας. 



Επίλογος - Συμπεράσματα της έρευνας 
• Οι δραστηριότητες που ασχολούνται οι νέοι τις περισσότερες ώρες 

είναι : 
 1) Ύπνος                                                                  
2) Σχολείο 
3) Μελέτη-Διάβασμα 
4) Χρήση Διαδικτύου 
5) Φροντιστήριο 
6) Τηλεόραση/Dvd/Ταινίες 
7) Μουσική/Ραδιόφωνο 
 8) Βόλτες/Περίπατος 
9) Καφετέριες  
10) Δουλειές στο σπίτι 
11) Ηλεκτρονικά παιχνίδια 
12) Ξένες γλώσσες 
13) Αθλητισμός 
14) Καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
15) Παιχνίδια εκτός σπιτιού 
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