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ABSTRACT 
By the official introduction of Dramatic Education in primary schools (1990), 

the Greek Government aims to invest in this recently created scientific scheme and  

help teachers succeed in overcoming the increased demands of a specific educational 

innovation.  

The first handbook for the teacher has been published (1993), the initial 

implementation of the “Melina” program launched and a basic core for the Dramatic 

Education has been created, with which teachers will be able in order to proceed more 

efficiently in this particular scientific branch.  

With the current assignment we attempt to examine the application framework 

of Dramatic Play and Dramatization (as patterns of theatre in education) by teachers, 

always in combination with the modulation of teachers’ attitudes that constitute the 

research sample related to  the referral methods. 

In the first part of the assignment we studied the relevant bibliography and 

located the respective researches that are relevant to our subject. The basic element 

that stems from the delving into the bibliography is that a notional confusion is 

apparent in relation with the content of two basic major terms of the current study 

(Dramatization and Dramatic Play). 

Furthermore, with the assistance of the empirical research we proceeded to 

study the attitudes of teachers towards the assessed methods, the causes that formed 

these stances and the application extent of Dramatic Play and Dramatization by the 

teachers in class (combining all its fundamental aspects). 

Teachers seem to have positive attitudes towards these methods and try more 

frequently to apply Dramatization exercises in their classes (especially in the lessons 

of Language and Social Studies). They do not spend much time during the application 

on these specific methods and they participate vigorously in the whole effort. They 

draft their subjects mainly by the school requirements and set specific targets, which 

they plan to accomplish by the application of Dramatic Play and Dramatization. 

During the course of these particular applications they undertake a variety of roles in 

the process.  

Lastly, teachers underline their inability to effectively implement these 

methods and they suggest solutions ,so as to improve the situation.     

 
 



_____________________________________________________________________ 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Με την επίσηµη εισαγωγή της Θεατρικής Παιδείας στο δηµοτικό σχολείο 

(1990) η Ελληνική Πολιτεία επιδιώκει να «επενδύσει» πάνω στο νεοσύστατο αυτό 

επιστηµονικό κλάδο και να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στις 

αυξηµένες απαιτήσεις της εν λόγω εκπαιδευτικής καινοτοµίας. 

Εκδίδεται το πρώτο εγχειρίδιο-βοήθηµα για το δάσκαλο (1993), αρχίζει η 

πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος «Μελίνα» και δηµιουργείται ένας βασικός 

πυρήνας για τη Θεατρική Αγωγή, στον οποίο ο εκπαιδευτικός θα στηριχτεί για να 

προσεγγίσει αποτελεσµατικότερα τον εν λόγω επιστηµονικό κλάδο. 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκουµε να διερευνήσουµε το πλαίσιο 

εφαρµογής του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης (ως µορφές του θεάτρου στην 

εκπαίδευση) από τους εκπαιδευτικούς σε συνδυασµό πάντα µε τη διαµόρφωση των 

στάσεων των δασκάλων του δείγµατος της έρευνας απέναντι στις εν λόγω µεθόδους. 

Στην πρώτη φάση (της εργασίας) µελετήσαµε τη σχετική βιβλιογραφία και 

εντοπίσαµε τις αντίστοιχες έρευνες που σχετίζονται µε το δικό µας θέµα.. Το βασικό 

στοιχείο που απορρέει από την αναδίφηση στη βιβλιογραφία συνίσταται στην 

επικράτηση µιας εννοιολογικής σύγχυσης για τους δύο βασικούς όρους της παρούσας 

µελέτης ( ∆ραµατοποίηση και Θ.Π). 

Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια της εµπειρικής έρευνας επιχειρήθηκε να 

διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις εν λόγω µεθόδους , τα 

αίτια δηµιουργίας αυτών των στάσεων, καθώς και ο βαθµός εφαρµογής από τους 

δασκάλους του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης στη σχολική τάξη (µε όλες τις βασικές 

παραµέτρους τους). 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν θετικές στάσεις απέναντι στις συγκεκριµένες 

µεθόδους και επιχειρούν συχνότερα την εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης στην 

τάξη τους ( κυρίως στα µαθήµατα της Γλώσσας και των Κοινωνικών Σπουδών).∆εν 

αφιερώνουν πολύ χρόνο κατά την εφαρµογή από τους ίδιους των εν λόγω µεθόδων 

και συµµετέχουν αρκετά στην όλη προσπάθεια. Αντλούν τα θέµατά τους κυρίως από 

ενότητες των σχολικών µαθηµάτων και θέτουν συγκεκριµένους στόχους, τους 

οποίους επιδιώκουν να επιτύχουν µε την εφαρµογή του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης. 

Κατά τη διάρκεια των εν λόγω εφαρµογών αναλαµβάνουν διαφόρους ρόλους στην 

όλη διαδικασία. 
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Τέλος, οι εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν τις αδυναµίες τους να εφαρµόσουν 

αποτελεσµατικά τις συγκεκριµένες µεθόδους και προτείνουν λύσεις για βελτίωση της 

κατάστασης. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

∆.Α = ∆εν Απάντησαν 

∆.Ε.Π = ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

∆.Σ = ∆ηµοτικό Σχολείο 

Θ.Α = Θεατρική Αγωγή 

Θ.Π = Θεατρικό Παιχνίδι 

Μ.Ο = Μέσος Όρος 

Π.Σ = Πρόγραµµα Σπουδών 

Τ.Α =Τυπική Απόκλιση 
∆ρ.= ∆ραµατοποίηση 
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201 

Πίνακας 86. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της 

µη γνώσης από τους ίδιους του Θεάτρου Σκιών. 
201 

Πίνακας 87. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της 

άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τους ίδιους από κάποιο πίνακα ζωγραφικής. 
202 

Πίνακας 88. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 

απόψεων τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην απελευθέρωση του µαθητή από 

άγχος, φόρτιση, φοβίες. 
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Πίνακας 89. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 

απόψεων τους για την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της εύκολης 

κατανόησης της ύλης από τους µαθητές. 

204 

Πίνακας 90. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και του 

στόχου της καλλιέργειας του ρυθµού στους µαθητές, που οι ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή 

του Θ.Π. 

205 
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Πίνακας 91. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 

απόψεών τους για την προσφορά του Θ.Π στη γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών. 
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Πίνακας 92. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 

σχετικών απόψεών τους για εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από ειδικευµένους στη Θ.Α 

δασκάλους. 

206 

Πίνακας 93. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

απόψεών τους για τη µη εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της 

έλλειψης της απαραίτητης επιµόρφωσης πάνω στην εν λόγω µέθοδο. 

207 

Πίνακας 94. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

απόψεών τους για τη µη εφαρµογή του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της έλλειψης της 

απαραίτητης επιµόρφωσης πάνω στην εν λόγω µέθοδο. 

207 

Πίνακας 95. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

σχετικών απόψεών τους για την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης µονάχα από νέους 

εκπαιδευτικούς. 

208 

Πίνακας 96. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

σχετικών απόψεών τους για την εφαρµογή του Θ.Π µονάχα από νέους εκπαιδευτικούς. 
209 

Πίνακας 97. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

σχετικών απόψεών τους για ισότιµη προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές σε 

σχέση µε τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους. 

209 

Πίνακας 98. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

σχετικών απόψεών τους για ισότιµη προσφορά του Θ.Π στους µαθητές σε σχέση µε τις 

δασκαλοκεντρικές µεθόδους. 
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Πίνακας 99.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τη 

Μυθολογία κατά την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου από τους ίδιους. 

211 

Πίνακας 100.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του στόχου της απόκτησης γνώσεων, που οι ίδιοι θέτουν 

κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. 

212 

Πίνακας 101.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του ρόλου του συνεργάτη-συνδηµιουργού-συµπαίκτη, που 

οι ίδιοι αναλαµβάνουν κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. 

212 

Πίνακας 102.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά της 
213 
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∆ραµατοποίησης στην ευαισθητοποίηση των µαθητών προς τις τέχνες και στην αισθητική 

τους ανάπτυξη. 

Πίνακας 103.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους ως µορφής 

πειραµατισµού. 

214 

Πίνακας 104.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της 

προτίµησής στους στις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας. 

215 

Πίνακας 105.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της 

αναγνώρισης της σηµαντικής του παιδαγωγικής  αξίας. 

215 

Πίνακας 106.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της χρησιµοποίησης του βιβλίου του δασκάλου από τους 

ίδιους, λόγω της διευκόλυνσης που τους παρέχει στην επιλογή του περιεχοµένου και των 

στόχων του µαθήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης τους. 

216 

Πίνακας 107.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της µη χρησιµοποίησης του βιβλίου του δασκάλου από τους 

ίδιους κατά την εφαρµογή του Θ.Π, επειδή αισθάνονται ότι αυτό τους καθοδηγεί απόλυτα. 

217 

Πίνακας 108.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του στόχου της καλλιέργειας της φαντασίας των µαθητών 

τους κατά την εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π. 

218 

Πίνακας 109.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του στόχου της ευαισθητοποίησης των µαθητών τους προς 

τις τέχνες και της αισθητικής τους ανάπτυξης κατά την εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π. 

218 

Πίνακας 110.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά του Θ.Π 

στον προσανατολισµό των µαθητών τους στο χώρο. 

219 

Πίνακας 111. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά της 

∆ραµατοποίησης στη κατανόηση της γλώσσας και στη βελτίωση της επικοινωνίας των 

µαθητών τους. 

220 

Πίνακας 112. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την έλλειψη επιµόρφωσής 
221 
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τους πάνω στη ∆ραµατοποίηση. 

Πίνακας 113. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την έλλειψη επιµόρφωσής 

τους πάνω στο Θ.Π. 

222 

Πίνακας 114. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της µη γνώσης του Θ.Π από τους ίδιους. 
223 

Πίνακας 115. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της µη γνώσης του Χάπενινγκ από τους ίδιους. 
223 

Πίνακας 116. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από 

τους ίδιους, εξαιτίας της έλλειψης της αναγκαίας επιµόρφωσης. 

224 

Πίνακας 117. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου ως ερεθίσµατος για την εύρεση νέων 

ασκήσεων και τεχνικών κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους. 

225 

Πίνακας 118. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τους ίδιους από κάποιο πίνακα 

ζωγραφικής. 

225 

Πίνακας 119. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της επιδίωξης από τους ίδιους για ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών και τρόπων 

συµπεριφοράς στους µαθητές τους κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. 

226 

Πίνακας 120. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της ανάληψης από τους ίδιους του ρόλου του επινοητή και συγγραφέα του δραµατικού 

κειµένου κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. 

227 

Πίνακας 121. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην Κοινωνική 

Ανάπτυξη των µαθητών. 

227 

Πίνακας 122. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της επιδίωξης από τους ίδιους για γνωριµία των µαθητών τους µε το σώµα τους και τον 

εαυτό τους κατά την εφαρµογή του Θ.Π. 

228 

Πίνακας 123. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και της επιδίωξης από τους ίδιους για ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών και τρόπων 

συµπεριφοράς στους µαθητές τους κατά την εφαρµογή του Θ.Π. 

229 

Πίνακας 124. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 229 
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και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά του Θ.Π στην καλλιέργεια των 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των µαθητών. 

Πίνακας 125.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των σχετικών γνώσεών τους για το Θ.Π. 
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Πίνακας 126.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

της µη εφαρµογής του Θ.Π, εξαιτίας των αισθηµάτων δυσαρέσκειας, που οι ίδιοι τρέφουν 

για την εν λόγω δραστηριότητα. 
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Πίνακας 127.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των απόψεών τους για σύνδεση µέσα από το Θ.Π διαφόρων περιοχών του Α.Π. 
231 

Πίνακας 128.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των απόψεών τους για τη µείωση του ενδιαφέροντος των µαθητών κατά την συµµετοχή τους 

σε ασκήσεις ∆ραµατοποίησης. 

232 

Πίνακας 129. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και των απόψεών τους για τη µείωση του ενδιαφέροντος των µαθητών κατά την συµµετοχή 

τους σε ασκήσεις Θ.Π. 

232 

Πίνακας 130. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και των απόψεών τους για ακαταλληλότητα του Θ.Π για όλους τους µαθητές. 
233 

Πίνακας 131. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και των απόψεών τους για εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από ειδικευµένους στη Θ.Α 

δασκάλους. 

234 

Πίνακας 132. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και των απόψεών τους για εφαρµογή του Θ.Π από ειδικευµένους στη Θ.Α δασκάλους. 
234 

Πίνακας 133. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και των απόψεών τους για έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης πάνω στη ∆ραµατοποίηση. 
235 

Πίνακας 134. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και των απόψεών τους για έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης πάνω στο Θ.Π. 
235 

Πίνακας 135.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

της θετικής προδιάθεσής τους για εφαρµογή των ασκήσεων Θ.Π. 
236 

Πίνακας 136.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των σχετικών απόψεών τους για εύρεση πρόσθετης βοήθειας µε στόχο την κάλυψη των 

γνωστικών ελλειµµάτων τους απέναντι στο Θ.Π. 

236 

Πίνακας 137.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των σχετικών πεποιθήσεών τους για ευχαρίστηση του δασκάλου και εµπλουτισµό των 
237 
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γνώσεων και των εµπειριών του κατά την εφαρµογή του Θ.Π από τον ίδιο. 

Πίνακας 138.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των σχετικών απόψεών τους για την αποκλειστική καταλληλότητα εφαρµογής της 

∆ραµατοποίησης από  τους νέους δασκάλους. 

238 

Πίνακας 139.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των σχετικών απόψεών τους για την αποκλειστική καταλληλότητα εφαρµογής του Θ.Π από  

τους νέους δασκάλους. 

238 

Πίνακας 140.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των σχετικών απόψεών τους για την ταύτιση της προσφοράς της ∆ραµατοποίησης στην 

ανάπτυξη των µαθητών µε την αντίστοιχη των παλιών δασκαλοκεντρικών µεθόδων. 

239 

Πίνακας 141.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

των σχετικών απόψεών τους για την ταύτιση της προσφοράς του Θ.Π στην ανάπτυξη των 

µαθητών µε την αντίστοιχη των παλιών δασκαλοκεντρικών µεθόδων. 

240 

Πίνακας 142.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 

του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους του Θ.Π στην τάξη τους. 
240 

Πίνακας 143. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της µη γνώσης από τους ίδιους του Θ.Π. 
241 

Πίνακας 144. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της µη γνώσης από τους ίδιους του Χάπενινγκ. 
242 

Πίνακας 145. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της µη γνώσης από τους ίδιους του Θεατρικού Σκετς. 
242 

Πίνακας 146. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της 

θετικής τους στάσης απέναντι στη µέθοδο. 

243 

Πίνακας 147. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, επειδή  η ίδια 

ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα των µαθητών της τάξης τους. 

243 

Πίνακας 148. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της 

προτίµησής τους στις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας. 

244 

Πίνακας 149. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους υπό µορφή 

πειραµατισµού. 

245 
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Πίνακας 150. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της 

αναγνώρισης της σηµαντικής παιδαγωγικής της αξίας. 

245 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
     Η εν λόγω προσπάθεια δεν θα είχε επιτυχή κατάληξη χωρίς την επιστηµονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση της τριµελούς εισηγητικής επιτροπής της εργασίας µας. 

     Στο συγκεκριµένο σηµείο του παρόντος µνηµονίου επιθυµούµε να 

ευχαριστήσουµε θερµά τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης κ. Τηλέµαχο Μουδατσάκι για τις εύστοχες παρατηρήσεις  και τις ουσιαστικές 

του επισηµάνσεις, οι οποίες µας βοήθησαν σηµαντικά να ξεπεράσουµε τα 

προβλήµατα που ανέκυπταν στην πορεία και να υπερνικήσουµε κάθε εµπόδιο και 

δυσκολία που παρουσιαζόταν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας 

εργασίας. 

     Επίσης ευχαριστούµε θερµότατα τον Επίκουρο Καθηγητή Π.Τ.∆.Ε του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Νικόλαο Ανδρεαδάκη, ο οποίος µας έδωσε τις 

κατευθυντήριες γραµµές και µας ‘προβληµάτισε’ γόνιµα και δηµιουργικά αναφορικά 

µε τα µεθοδολογικά ζητήµατα της έρευνας. Χωρίς τις µεθοδολογικές του 

επισηµάνσεις και την αµέριστη συµπαράστασή του η εν λόγω εργασία δεν θα είχε 

ολοκληρωθεί. 

     Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε, ακόµη, τον νεοεκλεγέντα στη θέση του Επίκουρου 

Καθηγητή Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ.Ηλία Κουρκούτα, ο οποίος µε την 

επιστηµονική εγκυρότητα που τον διέπει, µας παρείχε τις πολύτιµες συµβουλές του 

για την ανάπτυξη του θεωρητικού µέρους της εργασίας, που σχετίζεται µε την 

πολυσυζητηµένη έννοια της στάσης. 

     Τις ειλικρινείς µας ευχαριστίες επιθυµούµε να εκφράσουµε και σε όλα εκείνα τα 

άτοµα που µας βοήθησαν έµµεσα αλλά παράλληλα και ουσιαστικά στην ολοκλήρωση 

της παρούσας έρευνας. Τη συµφοιτήτρια κα Γαλεράκη Ευαγγελία, τον οικογενειακό 

φίλο κ. Μελεµενή ∆ηµήτριο, το συνάδελφο κ. Μαγγόπουλο Γεώργιο, τον 

εκπαιδευτικό κ. Αναγνωστάκη Ιωάννη, καθώς επίσης και το δάσκαλο και προσωπικό 

φίλο κ. Ταβερναράκη Κων/νο που ανέλαβαν τη χορήγηση του ερωτηµατολογίου της 

έρευνας, ύστερα από  προσωπική µας παράκληση, στα σχολεία που οι ίδιοι 

υπηρετούσαν. 

     Θερµές και ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλουµε επίσης στις φοιτήτριες Π.Τ.∆.Ε  του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίες ∆ετοράκη Αικατερίνη, Κουτσαυτάκη Πηνελόπη και 

Μούγιου Βαρβάρα, οι οποίες βοήθησαν σηµαντικά στην εισαγωγή των 
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ακατέργαστων ερευνητικών δεδοµένων στο στατιστικό πρόγραµµα επεξεργασίας 

S.P.S.S.  

     Ιδιαιτέρως πολύτιµη αποδείχθηκε η βοήθεια των µεταπτυχιακών φοιτητών 

Π.Τ.∆.Ε Αναγνωστάκη Γεωργίου και Ζαρκάδη Θεοδώρας, τους οποίους και 

ευχαριστούµε ολόψυχα, καθώς µας έβγαλαν από µεγάλο αδιέξοδο τις δύσκολες ώρες 

µε τις εκπληκτικές τους γνώσεις στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 

     Τις ευχαριστίες µας οφείλουµε, ακόµη, στο φίλο Φουντουλάκη Αντώνιο για τις 

σωστές του επισηµάνσεις στην ερµηνεία των δεδοµένων της έρευνας. 

     Η εν λόγω εργασία δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια των διευθυντών 

των δηµοτικών σχολείων που επισκεφθήκαµε και τη µαζική συµµετοχή των 

εκπαιδευτικών που συµπλήρωσαν µε προθυµία το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, γι’ 

αυτό και τους ευχαριστούµε θερµά. 

     Τέλος, θεωρώ προσωπική µου υποχρέωση να ευχαριστήσω τους γονείς µου και 

όλους τους φίλους µου, που ο καθένας µε τον τρόπο του, µου συµπαραστάθηκαν και 

µε ενθάρρυναν στην οµολογουµένως δύσκολη και επίπονη αυτή προσπάθεια. 

 

 

Ρέθυµνο 

Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2003 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Η ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π αποτελούν τις κυριότερες µορφές 

θεατρικής έκφρασης των παιδιών στο δηµοτικό σχολείο. Αν ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός επιθυµεί να προετοιµάσει πολίτες έτοιµους για τη ζωή, αν 

επιδιώκει να αποδώσει µια «φέτα ζωής» στη σχολική του τάξη είναι ανάγκη να 

αξιοποιήσει τις εν λόγω µεθόδους στη διδασκαλία των µαθητών του. 

      Η παραπάνω, ωστόσο, απαίτηση εγείρει ορισµένα βασικά ερωτήµατα: σε 

ποιο βαθµό, για ποιο λόγο, σε ποια µαθήµατα, από ποιες πηγές, µε ποιες 

επιδιώξεις εφαρµόζει ο εκπαιδευτικός τις συγκεκριµένες µεθόδους, ποιους 

ρόλους αναλαµβάνει ο ίδιος και σε ποια σηµεία θεωρεί ότι  ωφελήθηκαν οι 

µαθητές του, έπειτα από την ολοκλήρωση παρόµοιων εµπειριών; Ποιες στάσεις 

διαθέτει ο δάσκαλος απέναντι στη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π; Μέσα από την 

παρούσα εργασία θα δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα. 

      Το πρώτο µέρος της εργασίας αναφέρεται αποκλειστικά στην έννοια της 

στάσης. Ύστερα από µια σύντοµη ιστορική αναδροµή για την παραπάνω 

έννοια, επιχειρείται η ίδια να προσδιοριστεί µε βάση τη βιβλιογραφία, να 

αποσαφηνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της στοιχεία και να αναλυθούν οι 

συνιστώσες της. 

     Στη συνέχεια, επιδιώκεται να διαφωτιστεί ο αναγνώστης για τους τρόπους 

διαµόρφωσης των στάσεων, τις λειτουργίες τους στο άτοµο και την επίδρασή 

τους στη συµπεριφορά του. Το πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας 

ολοκληρώνεται µε το σχετικό κεφάλαιο που διαπραγµατεύεται τους τρόπους µε 

τους οποίους µετρώνται οι στάσεις στο άτοµο και µε το αντίστοιχο κεφάλαιο 

που εξετάζει τα διάφορα θεωρητικά µοντέλα αλλαγής τους (των στάσεων).  

     Το δεύτερο µέρος του παρόντος πονήµατος έχει ως σηµείο αναφοράς τη 

∆ραµατοποίηση και το Θ.Π στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Ύστερα από µια 

συνοπτική ιστορική αναδροµή του θεάτρου στην εκπαίδευση επιχειρείται η 

περιγραφή των βασικών µορφών του και προσδιορίζεται το θεωρητικό πλαίσιο 

εφαρµογής του νέου αυτού θεσµού για τα ελληνικά δεδοµένα. 

     Έπειτα, επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση των δύο βασικών µορφών 

της Θ.Α στο σχολείο ( ∆ραµατοποίηση και Θ.Π) µέσα από την ελληνική και 
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διεθνή βιβλιογραφία σε συνδυασµό πάντα µε τον ασφαλή διαχωρισµό των 

παραπάνω µεθόδων σε στάδια. Για την πληρέστερη κατανόηση από τον 

αναγνώστη των δύο προηγούµενων βασικών όρων παρεµβάλλονται στο 

θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης δύο κεφάλαια, όπου εκτίθενται 

συνοπτικά τα σηµεία σύγκλισης και απόκλισης των µεθόδων (∆ραµατοποίηση 

και Θ.Π) τόσο µε τη θεατρική παράσταση, όσο και µεταξύ τους. 

      Στα επόµενα κεφάλαια της εν λόγω µελέτης παρουσιάζονται διεξοδικά οι 

στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός κατά την εφαρµογή των συγκεκριµένων 

µεθόδων, οι ρόλοι που ο ίδιος αναλαµβάνει στην όλη  διαδικασία, καθώς και η 

προσφορά του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης στην ανάπτυξη του µαθητή. Το 

δεύτερο µέρος της εργασίας ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των σχετικών 

µε το εν λόγω θέµα ερευνών, όπου εντοπίζονται οι αντίστοιχες µελέτες που 

αποδεικνύουν την ερευνητική ενασχόληση των επιστηµόνων µε το 

συγκεκριµένο πεδίο. 

     Το επόµενο τµήµα της παρούσας µελέτης περιλαµβάνει τα ζητήµατα 

µεθοδολογίας της έρευνας. Συγκεκριµένα, κατατίθεται η προβληµατική της 

έρευνας, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα-σπουδαιότητά της, προσδιορίζεται η 

πρωτοτυπία της, παρουσιάζονται διεξοδικά ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι 

της και διατυπώνονται οι υποθέσεις της. Περιγράφεται αναλυτικά η επιλεγµένη 

µέθοδος έρευνας, πραγµατοποιείται η παρουσίαση του οργάνου της, 

προσδιορίζεται το δείγµα µέσα από τον πληθυσµό, εκτίθενται τα βασικά 

χαρακτηριστικά του και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εκτέλεσης της 

έρευνας. Το εν λόγω τµήµα της µελέτης ολοκληρώνεται µε το κεφάλαιο το 

σχετικό µε την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας, όπου παρουσιάζονται η 

µέθοδος στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων και τα στατιστικά κριτήρια που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών. 

     Στο επόµενο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά τα ευρήµατα 

της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας. 

     Έπεται ένα κεφάλαιο όπου εκτίθενται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της 

συγκεκριµένης έρευνας και ένα αντίστοιχο, στο οποίο διατυπώνονται κάποιες 

προτάσεις για βελτίωση της κατάστασης και για περαιτέρω ερευνητική 

ενασχόληση µε το αντικείµενο. 

     Η παρούσα µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση της βιβλιογραφίας που 

χρησιµοποιήθηκε κατά τη συγγραφή της εργασίας και του σχετικού 
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παραρτήµατος, στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά µε γραφήµατα, πίνακες 

και ευρετήρια τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας για την αρτιότερη 

πληροφόρηση του αναγνώστη. 

 

Ρέθυµνο 
Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2003 

Π.Β. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ   
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΣΤΑΣΗΣ 
       Η µελέτη της  βιβλιογραφίας ανέδειξε τρεις σηµαντικές περιόδους 

κατά τις οποίες η  έννοια της στάσης διερευνήθηκε σε βάθος.  
       Μία πρώτη ερευνητική απόπειρα έγινε στις δεκαετίες του ’20 και του ’30. Κατά 

το χρονικό αυτό διάστηµα, το ενδιαφέρον των επιστηµόνων επικεντρώθηκε στη 

µέτρηση των στάσεων και στις συµπεριφορές που σχετίζονταν µε αυτές τις µετρήσεις. 

      Την εικοσαετία που ακολούθησε (1935-1955), η έννοια της στάσης έπαψε να 

βρίσκεται  στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κοινωνικών ψυχολόγων οι οποίοι 

άρχισαν  πλέον να µελετούν θέµατα σχετικά µε την οµάδα και τις διαδικασίες που 

συντελούνται σε αυτήν. 

      Έπειτα από ένα διάστηµα ‘ερευνητικής απραξίας’, οι στάσεις επανήλθαν στο 

προσκήνιο των ενδιαφερόντων των ειδικών, εξεταζόµενες τώρα υπό το πρίσµα της 

δυναµικής αλλαγής τους. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι δεκαετίες του ’50 και του 

’60 ονοµάστηκαν ‘δεκαετίες αλλαγής των στάσεων’. 

      Τέλος, τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 οι προσπάθειες των επιστηµόνων 

εστιάστηκαν στο περιεχόµενο, τη δοµή και τη λειτουργία των στάσεων, οι οποίες 

τώρα εξετάζονται υπό τη µορφή συστήµατος (Lindzey G.-Aronson E., 1985, p.p.235-

236). 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗΣ 
2.1 Γενικά στοιχεία 

 Η εµµονή των ερευνητών στη µελέτη των στάσεων και των παραµέτρων, που 

τις συνθέτουν και σχετίζονται µε αυτές, υποδηλώνει και τη µεγάλη σηµασία που 

αποδίδουν οι ειδικοί στην εν λόγω έννοια. Για τον G. Allport η έννοια της στάσης 

θεωρείται ως η πιο κεντρική στην Κοινωνική Ψυχολογία’ (Baron R.-Byrne D.,1991, 

p.138). 

 Ετυµολογικά, η στάση (στα αγγλικά attitude) προέρχεται από τη λατινική λέξη 

‘aptitudo’που σηµαίνει ικανότητα (Μπίκος Κ., 1995, σ.35, Τρούλης Γ., 1995, σ.19). 

 Αν εξετάσει κανείς τους διάφορους ορισµούς που έχουν δοθεί για τη στάση θα 

διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κάποια οµοφωνία και σύγκλιση. Σύµφωνα µε τον Jaspars 

«δεν υπάρχει ένας κοινός αποδεκτός ορισµός για την εν λόγω έννοια» (Νασιάκου Μ., 

κ.α, 1999, σ.40). Η διαφωνία αυτή οφείλεται σύµφωνα µε τους Sears D. et 

al.(1991,p.137) στις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις των ειδικών. Αξίζει να 

σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι οι Ajzen και  Fishbein σε µια µελέτη τους βρήκαν 500 

διαφορετικούς λειτουργικούς ορισµούς των στάσεων. Στην ίδια εργασία τους, 

διαπίστωσαν ότι, στο 70% των 200 µελετών, που εξέτασαν, τα αποτελέσµατα 

παρουσιάστηκαν άµεσα εξαρτώµενα από τον ορισµό που είχε δοθεί στην έννοια της 

στάσης και την προσέγγιση, που ακολουθήθηκε από τους ερευνητές (Lindzey G.-

Aronson E., 1985, p.239). 

 Αυτοί που προσπάθησαν πρώτοι να προσδιορίσουν την εν λόγω έννοια είναι 

οι Thomas και Znaniecki το 1918. Σύµφωνα µε αυτούς, στάση είναι ‘µία διαδικασία 

επίγνωσης του ατόµου, η οποία προκαλεί πραγµατική ή πιθανή δραστηριότητα στην 

κοινωνία’ (Albrecht S. et al., 1987, p.188, Hewstone M. et al., 1988, p.143). 

 Σύµφωνα µε τους Saks M.-Krupat E. (1988, p.167), οι ορισµοί για τη στάση 

διαφέρουν ως προς τη σταθερότητα, την προέλευση και τη σχέση τους   µε τη 

συµπεριφορά. 

 Από την έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι, οι ορισµοί που 

έχουν δοθεί κατά καιρούς για την έννοια της στάσης, µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

τέσσερις µεγάλες κατηγορίες, τις οποίες εξετάζουµε παρακάτω. Βασικό κριτήριο για 

την ταξινόµηση αυτή αποτελεί το περιεχόµενο της έννοιας  της στάσης. 
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2.2 Μονοδιάστατοι ορισµοί 
 Η πρώτη κατηγορία των ορισµών που έχουν δοθεί για την έννοια της στάσης 

περιλαµβάνει όσους µπορούν να χαρακτηριστούν ως µονοδιάστατοι, καθώς δίνουν 

έµφαση σε ένα µόνο στοιχείο, ένα παράγοντα, από τον οποίο προσδιορίζεται η 

έννοια. Θα µπορούσαν να  αναφερθούν και ως απλοί ορισµοί. 

 Στη συγκεκριµένη κατηγορία   δίνεται έµφαση από ορισµένους µόνο στο 

συναισθηµατικό στοιχείο-διάσταση της στάσης. Οι ορισµοί των Petty-Cacioppo και 

του Thurstone καθώς επίσης και οι αντίστοιχοι του Fishbein και του Ajzen ανήκουν 

στην εν λόγω κατηγορία. Μονοδιάστατοι ορισµοί µε έµφαση στο συναίσθηµα θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί και ο αντίστοιχος των Watson D.et al.(1984,p.153) 

καθώς και του Smith  (1987, p.155) οι οποίοι κάνουν λόγο για ‘ένα γενικό 

συναίσθηµα ή για αισθήµατα έννοιας ή δύσνοιας απέναντι σε κάποιο αντικείµενο’. 

Όλοι οι παραπάνω ορισµοί αγνοούν ή αποβάλουν εντελώς το γνωστικό και 

συµπεριφορικό στοιχείο της στάσης. 

 Υπάρχει επίσης µια κατηγορία ερευνητών, η οποία επιµένει να προβάλλει 

ιδιαιτέρως, το συµπεριφορικό (τάση για συµπεριφορά) στοιχείο της στάσης. Ο Μίµης 

(1983, σ.40) αναφέρεται σε ‘ένα τρόπο συµπεριφοράς ως προς ένα άτοµο ή µια 

οµάδα ατόµων’ και ο Τρούλης (1995, σ.19) σε ‘µια ψυχική κατάσταση που µας 

προδιαθέτει να δράσουµε µε κάποιο τρόπο’. 

 Ο Allport αντιµετωπίζει την έννοια της στάσης ως ‘ετοιµότητα για δράση’ 

(Γεώργας ∆., 1995, σ.123) ενώ οι Fishbein και Ajzen της αποδίδουν το χαρακτήρα 

της ‘εκµαθηµένης προδιάθεσης για απόκριση’ (Χαντζή Α. στο Π.Ψ.Ε.Λ., 

Τοµ.8.,σ.4362). Ο Bem, από την πλευρά του, θεωρεί την έννοια της στάσης ως ‘ένα 

συγκεκριµένο είδος λεκτικής συµπεριφοράς’ (Jaspars J. in Tajfel H.-Fraser C., 1986, 

p.259). 

2.3 ∆ιδιάστατος ορισµός 
 Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε και έναν ορισµό, ο οποίος αναφέρεται 

στη διπλή διάσταση των στάσεων. Ο Allport (1935) εστιάζει το ενδιαφέρον του σε 

µια ‘νοητική ή νευρική κατάσταση ετοιµότητας, οργανωµένη µέσω των εµπειριών, 

που ασκεί κατευθυντήρια ή δυναµική επίδραση στις αποκρίσεις του ατόµου προς όλα 

τα αντικείµενα και τις καταστάσεις µε τα οποία αυτή σχετίζεται’ (Allport G. in 

M.Fishbein,1967,p.8, Νασιάκου Μ. κ.α,1999, σ.40). Ο Allport µε αυτόν τον ορισµό 

δίνει έµφαση σε δύο στοιχεία των στάσεων, το γνωστικό (νοητική κατάσταση 

ετοιµότητας) και το αξιολογικό (αποκρίσεις ατόµου). 



_____________________________________________________________________ 41

2.4 Πολυδιάστατοι ορισµοί 
 Η οµάδα των επιστηµόνων, η οποία προσπαθεί να προσδιορίσει την έννοια 

της στάσης µονοδιάστατα ή δισδιάστατα αποτελεί τη µειοψηφία. Αν εξετάσει κάποιος 

προσεκτικά τους ορισµούς που έχουν αποδοθεί για τη στάση θα διαπιστώσει ότι οι 

περισσότεροι κοινωνικοί ψυχολόγοι κάνουν λόγο για τρεις διαστάσεις της παραπάνω 

έννοιας και την ορίζουν πολυδιάστατα (multidimensional nature of attitudes). 

 Οι Rosenberg και Hovland αναφέρονται στις τρεις διαστάσεις των στάσεων 

(γνωστική, συναισθηµατική, συµπεριφορική) µε τον όρο ‘µοντέλο των τριών 

συνιστωσών’ (Hewstone M. et al., 1988, p.143, Fishbein M. in Mc Garty-Hanslam 

S.A., 1997, p.78, Νασιάκου Μ.κ.ά.,1999, σ.41). 

 Το γνωστικό, συναισθηµατικό και συµπεριφορικό στοιχείο των στάσεων 

ενυπάρχει και στους ορισµούς των Krech-Crutchfield (cognition, emotion, 

motivation) καθώς και στον αντίστοιχο των Secord-Backman (Albrecht S.,et al., 

1987, p.189). 

 Ο Παπαδόπουλος (2000, σ.192) κάνει λόγο για νόηση, συναίσθηµα και 

ετοιµότητα αντίδρασης ή δράσης και ο Triandis (1971,p.2) επικεντρώνει την προσοχή 

του σε µια ιδέα, η οποία εµπλέκεται µε το συναίσθηµα και προδιαθέτει κάποιον για 

δράση. 

 Τέλος, ο Rockeach εµφανίζεται να συµφωνεί µε τους παραπάνω ερευνητές 

υιοθετώντας και ο ίδιος µε τη σειρά του την τρισδιάστατη φύση της έννοιας της 

στάσης (γνωστικό, συναισθηµατικό στοιχείο, τάση για συµπεριφορά) (Dean D., 1969, 

p.185). 

2.5 Ανεξάρτητοι ορισµοί 
 Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντούµε και κάποιους ορισµούς, οι οποίοι δε 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε καµιά από τις διαστάσεις των στάσεων και δεν 

αποσαφηνίζουν αν το πεδίο δόµησής τους είναι µονοδιάστατο, δισδιάστατο ή 

πολυδιάστατο. Πρόκειται για ορισµούς, οι οποίοι θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ως γενικόλογοι και ανεξάρτητοι από τους προηγούµενους. 

 Σε αυτούς τους προσδιορισµούς των στάσεων, ο κάθε ερευνητής εµφανίζεται 

να επικεντρώνει την προσοχή του σε διαφορετικές πτυχές- όψεις της έννοιας. 

Παρατηρούµε λοιπόν τους Petty- Cacioppo να αναφέρονται σε γενικές, διαρκείς 

αξιολογήσεις ατόµων, αντικειµένων και καταστάσεων (Baron R. et al., 1988, p.80), 

τον Baker  (1995, p.5) να υιοθετεί τον όρο ‘συγκεκριµένες εγκεφαλικές καταστάσεις’ 

και τον Schellenberg (1974, p.151) να ταυτίζει την έννοια µε ‘ένα διαρκή αξιολογικό 
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προσανατολισµό του ατόµου απέναντι σε ένα αντικείµενο της καθηµερινής του 

εµπειρίας’. 

 Σύµφωνα µε άλλους ερευνητές (Newcοmb T.et al., 1965, p.p.41-42) η στάση 

αντανακλά την προαποκτηµένη  και αποθηκευµένη εµπειρία του ατόµου. 

 Στα ίδια πλαίσια κινούνται και οι  Zavalloni- Guerin (1996,σ.21), οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι οι στάσεις και η συµπεριφορά του ατόµου διαµορφώνονται µέσα 

από την αλληλεπίδρασή του ίδιου µε το περιβάλλον του. Το άτοµο µέσα από αυτές 

τις αλληλεπιδράσεις του δηµιουργεί ένα εσωτερικό µικρόκοσµο. Πρόκειται για ένα 

είδος ‘εσωτερικών στάσεων’ τις οποίες αποκαλούν ως ‘αναπαραστάσεις’. Αυτές είναι 

µε τη σειρά τους που διαµορφώνουν κάποιες ‘εξωτερικές στάσεις’ και επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά των ατόµων. 

 Ορισµένοι (Mead, Mc Guire) αποδίδουν στην εν λόγω έννοια το χαρακτήρα 

της απάντησης- αντίδρασης του ατόµου σε ένα πρόβληµα, επηρεασµένοι σαφώς από 

το µπιχεβιοριστικό µοντέλο της αντίδρασης σε ένα ερέθισµα (Lindzey G.- Aronson 

E., 1985, p.239, Τρούλης Γ., 1995, σ.20). 

 Η έννοια της στάσης αποδίδεται από ορισµένους και µε τον όρο ‘διάθεση’. 

Σύµφωνα µε τον Bruvold διάθεση είναι “η θετική ή αρνητική συναισθηµατική 

αντίδραση απέναντι σε κάποιο σηµαντικό συγκεκριµένο ή αφηρηµένο θέµα ή σε 

κάποια πρόταση” (∆ηµητρόπουλος Ευστ., 1998, σ.218). Τη διάθεση αυτή τη 

συνθέτουν τρία επιµέρους στοιχεία. (η γνώση, το συναίσθηµα, η δράση). Ο Mendras 

ταυτίζει την έννοια της στάσης µε αυτήν της ‘διάθεσης’, θεωρώντας την παράλληλα 

ως την πηγή ενός µεγάλου αριθµού συµπεριφορών και γνωµών του ατόµου 

(Πυργιωτάκης Ι, 1999, σ.400). 

 Εξετάζοντας τους παραπάνω ορισµούς διαπιστώνει κανείς µια διχογνωµία των 

ερευνητών όσον αφορά τον προσδιορισµό της έννοιας της στάσης. Μερικοί τη 

χαρακτηρίζουν ως συµπεριφορά (απάντηση- αντίδραση σε ένα ερέθισµα), άλλοι ως 

συναισθηµατική προδιάθεση και άλλοι ως ένα είδος εσωτερικής αναπαράστασης του 

κοινωνικού και φυσικού κόσµου. Ως προς τα είδη των ορισµών που έχουν δοθεί για 

την εν λόγω έννοια το ακόλουθο σχήµα είναι  κατατοπιστικό: 

 
 

Ορισµοί στάσης 
Ανεξάρτητοι  

 

 

Έµφαση σε άλλες 
πτυχές της έννοιας 

της στάσης 

∆ιδιάστατος 

Έµφαση στο

Μονοδιάστατοι 
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∆ιάγραµµα 1. Κατηγορίες ορισµών για τη στάση 

 Προχωρώντας σε µια σύνθεση των παραπάνω ορισµών θα αποδίδαµε στην 

έννοια της στάσης το χαρακτήρα ενός ‘ τρισδιάστατου συστήµατος ετοιµότητας του 

ατόµου για αντίδραση απέναντι σε κάποιο ερέθισµα του εξωτερικού περιβάλλοντος’. 

Αυτό που επιθυµούµε να αποσαφηνιστεί πλήρως είναι ότι η έννοια της στάσης δεν 

ταυτίζεται µε την αντίστοιχη της συµπεριφοράς. 

 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 
Κάθε στάση που εµφανίζει το άτοµο για ένα αντικείµενο, πρόσωπο ή 

κατάσταση εµπεριέχει δύο σηµαντικά στοιχεία. Πρόκειται για την κατεύθυνση της 

στάσης και το βαθµό του αισθήµατος του ατόµου που την εκφράζει (Newcomb T. et 

al., 1965, p.p. 48-50). 

Η κατεύθυνση της στάσης αναφέρεται στο άτοµο ή κατάσταση προς το οποίο 

εκφράζεται αυτή. Το ερώτηµα ‘προς ποιον’ δηλώνει και επεξηγεί απόλυτα το 

στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση της εν λόγω έρευνας οι στάσεις που  εξετάζονται 

αφορούν τους εκπαιδευτικούς της Κρήτης ως προς το Θεατρικό Παιχνίδι και τη 

∆ραµατοποίηση. 

Εκτός από την κατεύθυνση, κάθε στάση ξεχωρίζει και για το βαθµό του 

αισθήµατος. Στην περίπτωση αυτή κάνουµε λόγο για την ποιότητα και την ένταση µε 

την οποία διαµορφώνουµε και εκφράζουµε µια στάση. Πόσο θετικά, αρνητικά ή 

ουδέτερα αντιµετωπίζουµε κάποιον ή κάτι. Έχουµε ευνοϊκά συναισθήµατα απέναντί 

του και σε ποιο βαθµό; Αν προσπαθήσουµε να προσαρµόσουµε το στοιχείο αυτό στη 
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συγκεκριµένη έρευνα θα λέγαµε ότι, τα θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα που θα 

προκύψουν (από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας) και τα οποία εκφράζουν οι 

εκπαιδευτικοί για το Θεατρικό Παιχνίδι και τη ∆ραµατοποίηση, καθώς επίσης και η 

έντασή τους, αποτελούν γενικά αυτό που λέµε βαθµό αισθήµατος των δασκάλων  

απέναντι στις εν λόγω µεθόδους. 

 

4. ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 
 Η προσπάθεια των ερευνητών να ορίσουν και να εντοπίσουν τις βασικές 

συνιστώσες των στάσεων ξεκίνησε από την αναγνώριση  της πολυπλοκότητας του 

φαινοµένου (Μπίκος Κ., 1995, σ.39). Ο προβληµατισµός τους γινόταν όλο και 

µεγαλύτερος ,εξαιτίας της ποικιλίας των ορισµών, οι οποίοι παρουσιάζονταν συνεχώς 

στο προσκήνιο και που ο καθένας εξέταζε διαφορετικές πτυχές του φαινοµένου. 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι περισσότεροι Κοινωνικοί 

Ψυχολόγοι συγκλίνουν στην υιοθέτηση της άποψης για µια πολυδιάστατη 

(multidimensional) φύση των στάσεων. Σύµφωνα µε το σχήµα 2 κάθε στάση µπορεί 

να αναλυθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

Στάση 

Συµπεριφορικό ή
βουλητικό στοιχείο 

Συναισθηµατικό στοιχείο Γνωστικό στοιχείο 

 

∆ιάγραµµα 2. Συνιστώσες µιας στάσης 

4.1 Γνωστικό στοιχείο 
 Η γνωστική παράµετρος µιας στάσης αντανακλά τις γνώσεις του ατόµου για 

το αντικείµενο της εν λόγω στάσης. Ορισµένοι (Baron R. et al., 1988, p.81, Sears D.et 

al., 1991, p.137) θεωρούν ότι το γνωστικό στοιχείο περιλαµβάνει σκέψεις προς το 

αντικείµενο της στάσης. Άλλοι, πάλι, κάνουν λόγο για γνωστικές αναπαραστάσεις 

(Jaspars J. in Tajfel-Fraser, 1986, p.263,Νασιάκου Μ. κ.α., 1999, σ.41). Για τους 

Saks-Krupat (1988, p.170) το γνωστικό στοιχείο πρεσβεύει τις απόψεις και 

αντιλήψεις του ατόµου, ενώ για τον Τriandis (1971, p.3) τις ιδέες του για κάτι. Ο 
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Schellenberg (1974, p.151) και ο Μπίκος (1995, σ.39) θεωρούν λανθασµένα ότι  το 

γνωστικό στοιχείο της έννοιας της στάσης ταυτίζεται µε τις γνώσεις του ατόµου. Η 

γνωστική διάσταση των στάσεων περιλαµβάνει κατά το Γεώργα (1995,σ.126) τις 

γνωστικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη νοηµοσύνη, ενώ σύµφωνα 

µε τους Rosenberg-Hovland σχετίζεται απλώς µε αυτό που ξέρουµε ή πιστεύουµε ότι 

γνωρίζουµε για το αντικείµενο (Τρούλης Γ., 1995, σ.20). 

4.2 Συναισθηµατικό στοιχείο 
 Οι απόψεις των κοινωνικών ψυχολόγων για το συναισθηµατικό στοιχείο της 

στάσης παρουσιάζουν  ποικιλία και πολυπλοκότητα.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, το εν λόγω στοιχείο αντιπροσωπεύει τα λεγόµενα 

αισθήµατα αρεσκείας ή δυσαρέσκειας και αποτελεί ένα είδος απόκρισης σε κάποιο 

ερέθισµα (Jaspars J. στο Tajfel- Fraser, 1986, p.263,Νασιάκου Μ. κα, 1999, σ.41,  

Χαντζή Α. στο Π.Ψ.Ε.Λ., Τοµ.8, σ.4362). 

 Άλλοι ερευνητές (Saks M.-Krupat E., 1988, p.170,Baron R. et al, 1988, p.81, 

Sears D. et al, 1991, p.137, Γεώργας ∆., 1995,σ.130) δεν αναφέρονται σε αισθήµατα 

αρεσκείας ή δυσαρέσκειας αλλά κάνουν λόγο για θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα 

συναισθήµατα για κάτι, τα οποία είναι αποτελέσµατα µάθησης. 

 Ο Μπίκος Κ. (1995, σ.39) εµπλέκει στη συναισθηµατική παράµετρο, τον όρο 

‘διάθεση’, που προκαλεί κάποιο ερέθισµα. 

4.3 Συµπεριφορικό ή βουλητικό στοιχείο 
 Το φαινόµενο του πλουραλισµού των απόψεων των ερευνητών για το 

περιεχόµενο του συµπεριφορικού ή βουλητικού στοιχείου διαπιστώνεται και σε αυτή 

την περίπτωση. 

 Πολλές φορές η συγκεκριµένη συνιστώσα της στάσης ταυτίζεται µε προθέσεις 

ή προδιαθέσεις για δράση και όχι µε κατεξοχήν συµπεριφορές (Triandis H., 1971,p.3, 

Saks M.-Krupat E., 1988,p.170, Baron R. et al, 1988,p.81, Τρούλης Γ., 

1995,σ.21,Χαντζή Α. στο Π.Ψ.Ε.Λ., Τοµ 8,σ.4362). 

 Συχνά παρουσιάζεται το φαινόµενο να γίνεται αναφορά για τάσεις προς 

συµπεριφορά, χωρίς να δηλώνεται αν αυτό συµβαίνει εµπρόθετα ή χωρίς σκοπό 

(Jaspars J. in Tajfel H.-Fraser C., 1986,p.263,Oskamp St.,1991,p.9,Γεώργας ∆., 

1995,σ.132, Νασιάκου Μ. κα, 1999,σ.41). 

 Άλλες ερευνητικές προσπάθειες (Sears D. et al., 1991,p.137, Μπίκος Κ., 

1995,σ.37) εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε µια κατάσταση ετοιµότητας του ατόµου 

για αντίδραση σε κάποιο ερέθισµα που θα δοθεί από το περιβάλλον. 
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 Από την έννοια της τάσης για συµπεριφορά αποκλίνουν οι Lindzey-Aronson 

(1985, p.242), οι οποίοι ταυτίζουν τη συµπεριφορική ή βουλητική διάσταση της 

στάσης µε την αντίστοιχη της «χονδρικής συµπεριφοράς». Σύµφωνα µε την 

προσωπική µας άποψη, η συγκεκριµένη θεωρία δεν µπορεί να θεωρηθεί σωστή, 

καθώς συµπεριφορά και τάση για συµπεριφορά δεν είναι το ίδιο. Η δεύτερη έννοια 

δεν είναι απαραίτητο να καταλήγει αναγκαία στην πρώτη. 

4.4 Αλληλεξάρτηση στοιχείων 
 Κατά την άποψη µας , η έννοια της στάσης εµπεριέχει τρία σηµαντικά 

στοιχεία. Το γνωστικό, το συναισθηµατικό και το αντίστοιχο της συµπεριφοράς. Τα 

συγκεκριµένα στοιχεία του λεγόµενου (σύµφωνα µε τους Baron R. et al., 1988) ABC 

(Affective, Behavioral, Cognitive) Model αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. 

Κατά το Γεώργα  η γνωστική και συναισθηµατική διάσταση της στάσης επηρεάζουν 

και την αντίστοιχη της συµπεριφοράς. Η πλειοψηφία των ερευνητών αναφέρεται σε 

µια σύζευξη του γνωστικού και συναισθηµατικού στοιχείου, που µε τη σειρά τους 

οδηγούν και σε ανάλογη τάση για συµπεριφορά. Για να επανέλθουµε στην εν λόγω 

έρευνα - αν οι εκπαιδευτικοί της Κρήτης γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν θετικά 

συναισθήµατα απέναντι στις µεθόδους του Θεατρικού Παιχνιδιού και της 

∆ραµατοποίησης ,τότε, θα εµφανίσουν και την τάση για εφαρµογή των εν λόγω 

µεθόδων στη σχολική τους τάξη.   

 Από την παραπάνω άποψη φαίνεται να αποκλίνει το επιστηµονικό ζεύγος 

Rosenberg-Hovland, οι οποίοι από τη µια αναφέρονται στην πολυδιάστατη φύση των 

στάσεων, από την άλλη όµως δεν κάνουν λόγο για αλληλεξάρτηση των διαστάσεων 

αυτών. Αντίθετα, µάλιστα, εξετάζουν την καθεµία από τις συνιστώσες αυτές 

αποκοµµένες τη µια από την άλλη (Τρούλης Γ., 1995, σ.21). 

 ∆ιαπιστώνεται λοιπόν, από τα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, ότι 

παρουσιάζεται µια σύγκλιση στις απόψεις των ειδικών στο ότι οι στάσεις 

συντίθενται από τρεις βασικές παραµέτρους: τη γνωστική, τη 

συναισθηµατική  και τη συµπεριφορική ή βουλητική. Το σηµείο, στο οποίο 

τα πράγµατα περιπλέκονται είναι εκεί όπου ο κάθε ερευνητής επιδιώκει να 

οριοθετήσει και να προσδιορίσει τα επιµέρους στοιχεία των παραπάνω 

παραµέτρων. Ο καθένας εξετάζει από µια διαφορετική οπτική τα γεγονότα, 

µε τελικό αποτέλεσµα να παρουσιάζονται εννοιολογικές αποκλίσεις και 
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διαφωνίες ως προς το περιεχόµενο των τριών βασικών παραµέτρων της 

στάσης.  

 

5. Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 Σε προηγούµενα κεφάλαια αναφερθήκαµε  στην έννοια της στάσης και στα 

συστατικά της στοιχεία. Το µεγάλο όµως ερώτηµα, το οποίο θα επιχειρηθεί να 

απαντηθεί σε αυτό το τµήµα της εργασίας είναι πώς αυτές οι στάσεις διαµορφώνονται 

στο άτοµο. Ποία είναι η προέλευσή τους; Είναι ενδογενής (άτοµο) ή εξωγενής 

(κοινωνία); 

5.1 Ατοµικοί Παράγοντες 
 Ιδιαίτερα σηµαντικός θεωρείται ο ρόλος των ατοµικών παραγόντων στην 

ανάπτυξη και διαµόρφωση των στάσεων του ατόµου. Οι οντολογικοί και εξελικτικοί 

παράγοντες επιδρούν καθοριστικά και σε βαθµό µάλιστα που ο νέος άνθρωπος δεν το 

αντιλαµβάνεται άµεσα. Κάθε άτοµο διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο. Η µεγάλη 

σηµασία των ατοµικών διαφορών εµφανίζεται και στο ρυθµό και το περιεχόµενο 

ανάπτυξης των στάσεων. Για παράδειγµα ένας νέος εκπαιδευτικός µπορεί να 

αναπτύξει λιγότερους µηχανισµούς άµυνας και να δεχτεί να εφαρµόσει το Θεατρικό 

Παιχνίδι και τη ∆ραµατοποίηση, σε αντίθεση µε έναν µεγαλύτερης ηλικίας 

συνάδελφό του, ο οποίος πιθανόν να έχει σταθερές και παγιωµένες απόψεις πάνω στο 

ίδιο θέµα. 

 Ένας άλλος φορέας διαµόρφωσης στάσεων θα µπορούσε να θεωρηθεί η 

αυτοαντίληψη του ατόµου (Saks M.-Krupat E., 1988, p.174). Πολλές φορές 

παρατηρώντας οι ίδιοι τις αντιδράσεις µας, µαθαίνουµε καλύτερα τον εαυτό µας και 

το πώς διαµορφώνουµε και υιοθετούµε στάσεις. Τέλος, από έρευνες σε ζώα έχει 

διαπιστωθεί η γενετική- γονιδιακή επίδραση ορισµένων στάσεων και συµπεριφορών 

(Lindzey G.-Aronson E., 1985, p.253,Oskamp St.,1991,p.156). 

5.2 Κοινωνικός Παράγοντας 
 Η ανάπτυξη στάσεων από την πλευρά του ατόµου δεν εξαρτάται µόνο από 

προσωπικούς παράγοντες αλλά και από κοινωνικούς. Οι στάσεις είναι κατά την 

Νασιάκου κ.α (1999, σ.σ 42-44) προϊόν µάθησης και αναπόσπαστο τµήµα της 

διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Μέσα όµως από ποιες διαδικασίες το άτοµο 
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µαθαίνει µια στάση; Σύµφωνα µε τους κοινωνικούς ψυχολόγους στη διεθνή 

βιβλιογραφία συναντάµε τέσσερα σηµαντικά είδη εκµάθησης των στάσεων. 

5.2.1 Μάθηση µε Απλή Έκθεση 
 Σύµφωνα µε αυτή τη µορφή µάθησης η απλή επαναλαµβανόµενη έκθεση ενός 

ατόµου σε ένα ερέθισµα αρκεί για να διαµορφώσει το ίδιο θετική στάση απέναντι σε 

αυτό (Νασιάκου Μ.κ.α, 1999,σ.42). 

5.2.2 Κλασική Εξαρτηµένη Μάθηση 
 Μια στάση µπορεί να διαµορφωθεί και µε τη λεγόµενη κλασική εξαρτηµένη 

µάθηση (Triandis H., 1971,p.94, Watson D. et al., 1984,p.163, Saks M.-Krupat E., 

1988,p.188, Baron R.et al., 1988,p.82, Baron R- Byrne D., 1991,p.139, Sears D.et al., 

1991,p.183, Νασιάκου Μ.κ.α, 1999,σ.43,). Σύµφωνα µε αυτή τη µορφή µάθησης, ένα 

ουδέτερο ερέθισµα ,µπορεί να προκαλέσει µια συγκεκριµένη αντίδραση µέσω της 

συστηµατικής του σύνδεσης µε ένα ανεξάρτητο ερέθισµα που προκαλεί στο άτοµο 

την ίδια αντίδραση. Έτσι για παράδειγµα, αν ο εκπαιδευτικός συνδυάσει το Θεατρικό 

Παιχνίδι µε το θέατρο που του προκαλεί θετικά συναισθήµατα, πιθανώς να αναπτύξει 

τα ίδια συναισθήµατα και για τη συγκεκριµένη ψυχοκινητική µέθοδο. 

5.2.3 Συντελεστική Μάθηση 
 Ουσιαστικά πρόκειται για τη µάθηση µέσω ενίσχυσης. Αν µια συµπεριφορά ή 

και στάση έχει θετικές συνέπειες (π.χ. έπαινο) τότε αυτή η ίδια είναι σίγουρο ότι θα 

επαναληφθεί (Triandis H., 1971,p.95, Watson D. et al.,1984,p.165,Saks M.-Krupat E., 

1988,p.179,  Baron R et al, 1988,p.82, Sears D. et al, 1991,p.183,Baron R.-Byrne D., 

1991,p.140, Νασιάκου Μ.κ.α, 1999,σ.43). Αν ο εκπαιδευτικός του προηγούµενου 

παραδείγµατος επιβραβευθεί από το σχολικό σύµβουλο της περιφέρειάς του, ο οποίος 

παρακολούθησε µια διδασκαλία Ιστορίας από αυτόν µέσα από τη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης τότε είναι πιθανόν να αναπτύξει ο ίδιος θετική  στάση απέναντι 

στην εν λόγω µέθοδο. 

5.2.4 Μάθηση µε µίµηση Προτύπου 
 Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρείται ο ρόλος του προτύπου στην εκµάθηση των 

στάσεων. Αν ο εκπαιδευτικός από το προηγούµενο παράδειγµα παρακολουθήσει 

κάποιον γνωστό παιδαγωγό, τον οποίο γνωρίζει προσωπικά και θαυµάζει, να 

χρησιµοποιεί στην τάξη του τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης, θα τον συνδέσει µε 

αυτήν και θα αναπτύξει θετική στάση απέναντί της. 
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5.3 Επίδραση Κοινωνικών Οµάδων και διαφόρων άλλων Παραγόντων 
 Η ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης στάσης του ατόµου είναι δυνατόν να 

επηρεαστεί και από τις διάφορες κοινωνικές οµάδες µε τις οποίες σχετίζεται το ίδιο 

(Lindzey G.-Aronson E., 1985, p.p 255-256, Saks M.-Krupat E., 1988, p.p 183-184). 

 Η οικογένεια, το σχολείο και οι συνοµήλικοι του παιδιού και του νεαρού 

ατόµου ασκούν επιδράσεις άµεσα και έµµεσα σε αυτό και το καθοδηγούν στη 

µάθηση και απόκτηση στάσεων, που το ίδιο οφείλει να διαθέτει. Κατά κάποιο τρόπο 

ασκούν στο άτοµο ένα είδος κοινωνικής επιρροής (Oskamp St.,1991,p.160).  

 Ορισµένες άλλες σηµαντικές παράµετροι διαµόρφωσης στάσεων αποτελούν 

το Αναλυτικό Πρόγραµµα, οι Νόµοι, τα Μ.Μ.Ε. και οι επιδράσεις από την τέχνη. Οι 

εν λόγω φορείς ανάπτυξης στάσεων ασκούν δυναµική επιρροή στα άτοµα, τα οποία 

ακούσια ή εκούσια ακολουθούν τα προστάγµατά τους. 

5.4 Ανεξάρτητοι- Παροδικοί Παράγοντες 
 Στην κατηγορία αυτή µπορούµε να ενταχθούν οι παράγοντες εκείνοι, οι οποίοι 

µπορούν να επιδράσουν στην ανάπτυξη µιας στάσης και που δεν οφείλονται ούτε σε 

ατοµικά ούτε και σε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά κάνουµε λόγο για τις 

επιδράσεις (κυρίως αρνητικές) που προκαλεί στο άτοµο η χρήση ναρκωτικών, 

φαρµάκων, βαρβιτουρικών και της καφεΐνης (Lindzey G.-Aronson E., 1985, p.p 253-

254). Τις ίδιες συνέπειες µπορεί να έχουν και οι θεραπείες που εκτελούνται µε 

ηλεκτροσόκ καθώς και οι λοβοτοµές (κοπή και νέκρωση τµήµατος του εγκεφάλου για 

θεραπευτικούς σκοπούς). 

 Τα ζητήµατα, που άπτονται  του τρόπου διαµόρφωσης µιας στάσης 

απασχόλησαν κατά καιρούς τους ερευνητές. Ύστερα από µακροπρόθεσµες και 

επίπονες προσπάθειες, οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µια σειρά από 

παράγοντες παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη µιας στάσης. Οι συγκεκριµένοι 

παράγοντες εκτίθενται µε συντοµία στο ακόλουθο σχήµα: 

 

 

 

 

 

Μάθηση µε Έκθεση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
 

 

 

Συντελεστική µάθηση

Κλασική 
Εξαρτηµένη µάθηση

Μάθηση µε µίµηση προτύπου 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Παράγοντες ∆ιαµόρφωσης Στάσης

Αυτοαντίληψη

ΑΤΟΜΙΚΟΙ

Ατοµικές διαφορές 

Ρυθµός και 
περιεχόµενο 
ανάπτυξης 

Γονιδιακές 
επιδράσεις 
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∆ιάγραµµα 3. Παράγοντες διαµόρφωσης στάσεων 

 Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικοί ψυχολόγοι προσπαθούν να 

ενοποιήσουν τους ατοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες και να 

διαπιστώσουν το βαθµό αλληλεπίδρασής τους. Τα πρώτα πρόχειρα 

συµπεράσµατα αναφέρονται σε µια µορφή αλληλεξάρτησης των 

κληρονοµικών παραγόντων και των αντίστοιχων περιβαλλοντικών- 

κοινωνικών (Κeil L.Z στο Π.Ψ.Ε.Λ., Τοµ.8, σ.4370). Η εκτίµηση όµως 

αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω για να εξαχθούν ασφαλή και 

αξιόπιστα συµπεράσµατα. 
 

 

6. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
 Από τη στιγµή που οι ερευνητές έδωσαν κάποιες βασικές απαντήσεις για τον 

τρόπο διαµόρφωσης των στάσεων, το επίκεντρο των ενδιαφερόντων τους 

µετατοπίστηκε στη σκοπιµότητα, που οι ίδιες εξυπηρετούν- στη λειτουργικότητά 

τους. 

 Τα πρώτα συµπεράσµατα ανέδειξαν ότι ο λειτουργικός ρόλος µιας στάσης 

µπορεί να διαφέρει από άτοµο σε άτοµο και ότι οι ίδιες στάσεις του µπορεί να 

εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες (Χαντζή Α. στο Π.Ψ.Ε.Λ., Τοµ.8, σ.4363). 

6.1 Λειτουργικό Μοντέλο Katz 
 Ο Katz (1960) ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε µε την ερευνητική του 

προσπάθεια να αναδείξει τον λειτουργικό ρόλο των στάσεων. Σύµφωνα µε αυτόν, οι 

στάσεις εξυπηρετούν τέσσερις βασικούς σκοπούς (Newcomb T. et al.,1965,p.43, 
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Triandis H.,1971,p.p 4-5, Oskamp St.,1991,p.76, Γεώργας ∆.,1995,σ.154,Νασιάκου 

Μ.κ.α,1999, σ.σ 41-42,). 

 

• Μηχανισµός Άµυνας του «Εγώ» 
 Οι στάσεις υπερασπίζουν την αυτοεικόνα του ατόµου και το βοηθούν να 

χειριστεί τις κάθε είδους εσωτερικές του συγκρούσεις, µεταθέτοντας τα αρνητικά 

συναισθήµατα του σε άλλα πρόσωπα ή οµάδες. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

‘λυτρώνουν’ το άτοµο από τον ίδιο τον εαυτό του και το ‘εξαγνίζουν’ χωρίς να 

µειώνουν το αυτοσυναίσθηµά του, καθώς το προστατεύουν από αλήθειες που ισχύουν 

για το ίδιο. 

• Φορείς έκφρασης αξιών 
 Οι στάσεις λειτουργούν και ως φορείς έκφρασης των αξιών του ατόµου, 

ικανοποιώντας το παράλληλα και εδραιώνοντας την αυτοαντίληψή του. 

• Γνωστική Λειτουργία 
 Μια άλλη σκοπιµότητα των στάσεων του ατόµου είναι, σύµφωνα πάντα µε 

τον Katz, στην οργάνωση και µετάφραση διαφόρων πληροφοριών (Baron R.-Byrne 

D., 1991, p.159). 

 Σύµφωνα µε τους Newcomb et al. (1965, p.44) τα άτοµα δηµιουργούν 

«σκελετούς γνώσεων» για την κατανόηση του κόσµου, που τα περιβάλλει. Με τον 

τρόπο αυτό οι φορείς των στάσεων σχηµατοποιούν το περιβάλλον τους και 

προβλέπουν τα γεγονότα (Triandis H., 1971, p.p 4-5). 

• Ωφελιµιστική Λειτουργία 
 Τα άτοµα σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιούν τις στάσεις ως µέσα για 

την επίτευξη των στόχων που θέτουν και για την αποφυγή ανεπιθύµητων 

καταστάσεων (Newcomb T. et al., 1965, p.43). Η συγκεκριµένη λειτουργία 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως «ρυθµιστική» (Newcomb T. et al.,1965,p.43), 

«βασική χρηστική» (Triandis H., 1971, p.p 4-5) ή «προσαρµοστική» (Γεώργας ∆., 

1995,σ.154). 

 Όλες οι παραπάνω λειτουργίες των στάσεων αποτελούν σηµαντικά ‘εφόδια’ 

για το ίδιο και επιδιώκουν την οµαλή προσαρµογή του στο περιβάλλον (φυσικό και 

κοινωνικό). Ο Katz µέσα από τη διατύπωση του λειτουργικού του µοντέλου 

επιχείρησε να δώσει απαντήσεις στο ερώτηµα  γιατί το άτοµο εµφανίζει κάποιες 

συγκεκριµένες στάσεις, καθώς και στο ποιες ανάγκες του αυτές ικανοποιούν. Στο 

Λειτουργίες Στάσεων
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ακόλουθο σχήµα εµφανίζεται περιληπτικά η λειτουργικότητα των στάσεων, σύµφωνα 

πάντα µε τον Katz: 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.  Λειτουργικό Μοντέλο Katz (1960) 

 

7. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 Τίθεται το κρίσιµο ερώτηµα: Η στάση ενός ατόµου για ένα αντικείµενο 

επηρεάζει τη συµπεριφορά του για το ίδιο; Κάθε άλλο παρά εύκολη είναι η απάντηση 

στη συγκεκριµένη ερώτηση. Οι Sears D. et al. (1991, p.150) κάνουν λόγο για µια από 

τις σηµαντικότερες αντιθέσεις στην έρευνα των στάσεων. 

 

7.1 Οι Πρώτες Έρευνες και τα Αποτελέσµατά  τους 
 Η πρώτη ερευνητική προσπάθεια για να δοθεί απάντηση στο παραπάνω 

ερώτηµα διεξήχθη το 1934 από το La Piere, ο οποίος επισκέφτηκε µια σειρά από 

ξενοδοχεία και εστιατόρια των Η.Π.Α. µε ένα νεαρό ζευγάρι Κινέζων, σε περίοδο που 

η προκατάληψη εναντίον των Ασιατών ήταν εµφανής. Στους χώρους που έφαγαν και 

κατέλυσαν, έπειτα από ένα χρονικό διάστηµα έστειλε ένα σηµείωµα για το αν θα 

δέχονταν Κινέζους ως επισκέπτες. Το 92% από αυτούς που απάντησε, δήλωσε ότι δε 

θα το έκανε µε κανένα τρόπο αν και κατά την επίσκεψή τους οι υπηρεσίες που 

προσέφεραν στο ζευγάρι ήταν άψογες. Ο La Piere έκανε το τραγικό τότε λάθος να 

θεωρήσει ότι τα ευρήµατα της έρευνάς του αντανακλούσαν µια κυρίαρχη ασυµφωνία 

ανάµεσα σε συµπεριφορά και στάσεις. Την προσπάθεια του La Piere επιδίωξε να 

συνεχίσει ο Wicker το 1969. Σε µια θεώρηση 50 σχετικών µελετών διαπίστωσε 

χαµηλή συνάφεια ανάµεσα σε στάση και συµπεριφορά. 

 Τα παραπάνω πορίσµατα των ερευνών προβληµάτισαν ιδιαίτερα τους 

κοινωνικούς ψυχολόγους. Παρόλα αυτά, δε µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα και 
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έγκυρα, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές µεθοδολογικές αδυναµίες (Saks M.-Krupat 

E., 1988, p.p 196-198). 

• ∆εν έγιναν µετρήσεις των στάσεων. 

• Οι στάσεις διαφέρουν σε συνέπειες από άτοµο σε άτοµο. 

• ∆εν έχουµε πληροφορίες για την αξιοπιστία της µέτρησης. 

• Οι έρευνες δεν είχαν τον ίδιο βαθµό δυσκολίας. 

• Η συµπεριφορά καθορίζεται από διάφορους παράγοντες και όχι µόνο 

από τη στάση. 

• Οι στάσεις που µετρούνται µπορεί να αλληλοεπηρεάζονται µεταξύ 

τους και να µην είναι οι πραγµατικές. 

7.2 Νεότερες Έρευνες και τα αποτελέσµατά τους 
 Παρ’όλες τις δυσµενείς διαπιστώσεις για συµφωνία στάσης και 

συµπεριφοράς, οι επιστήµονες συνέχισαν την ερευνητική τους προσπάθεια. 

Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν συνάφεια ανάµεσα στις δύο παραπάνω µεταβλητές υπό  

 

συγκεκριµένες όµως συνθήκες µε την προϋπόθεση να υπάρχει και συνάφεια στα 

εργαλεία και τις τεχνικές µέτρησης ( Albrecht S. et al., 1987, p.210). 

 Η έρευνα των Acock-DeFleur (1972) έδειξε ότι οι στάσεις δε µπορούν να 

προβλέψουν πάντα τη συµπεριφορά γιατί υπάρχουν δυνάµεις από τις περιστάσεις, οι 

οποίες λειτουργούν ανασταλτικά ή διαµεσολαβητικά στην εκδήλωσή της (Smith 

H.W., 1987, p.174). 

 Αυτές οι δυνάµεις-παράγοντες περιστασιακοί, οι οποίες ευνοούν µια συνάφεια 

ανάµεσα στις 2 µεταβλητές είναι κατά τους Sears D. et al. (1991, p.p 150-154) η 

ισχύς της στάσης, η σταθερότητα και σχετικότητά της µε τη συµπεριφορά, η εύκολη 

ανάκληση στη µνήµη και οι πιέσεις των καταστάσεων. 

 Για τους Maslach-Pines (1979, p.55) η σύνδεση ανάµεσα σε στάση και 

συµπεριφορά είναι αιτιώδης. 

 Ο Fishbein (in McGarty-Hanslam, 1997, p.85) επισηµαίνει τη συµβολή των 

στάσεων στην εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς, θεωρώντας τις πρώτες µία από τις 

οκτώ µεταβλητές που εξυπηρετούν ρόλο- κλειδί στον καθορισµό της δεύτερης. Οι 

άλλες επτά µεταβλητές είναι οι προθέσεις και ικανότητες του ανθρώπου, οι 

περιβαλλοντικές δεσµεύσεις, οι νόρµες της κοινωνίας, η αυτοεικόνα και 

αυτοδραστικότητά του καθώς και οι συναισθηµατικές του αντιδράσεις. 
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 Την αλληλόδραση πολλών µεταβλητών, πέραν της στάσης, για τη 

διαµόρφωση µιας συµπεριφοράς υιοθετούν και οι Newcomb Τ.et al.(1965, p.67). 

Επιπλέον, οι ίδιοι ερευνητές επεκτείνουν την επίδραση των στάσεων στο σύνολο των 

εσωτερικών ψυχολογικών διαδικασιών (αντίληψη, µάθηση κ.τ.λ.). 

7.3 Θεωρίες για την επίδραση των στάσεων στην εκδήλωση µιας συµπεριφοράς 
 Στο χώρο της σύγχρονης Kοινωνικής Ψυχολογίας κυριαρχούν δύο θεωρίες-

µοντέλα για το εν λόγω ζήτηµα. 

 Η πρώτη από αυτές τις θεωρίες ανήκει στους Fishbein και Ajzen (1980). 

Σύµφωνα µε αυτήν, η εκδήλωση µιας συµπεριφοράς συναρτάται µε την πρόθεση του 

ατόµου να την εκφράσει. Αυτή η πρόθεση όµως εξαρτάται από δύο βασικά στοιχεία: 

τη στάση του ατόµου προς τη συµπεριφορά και την υποκειµενική του εκτίµηση για το 

πώς αντιλαµβάνονται τα άλλα άτοµα ή οµάδες την ενδεχόµενη συµπεριφορά. Η 

πρώτη παράµετρος θεωρείται προσωπική και η δεύτερη ως κοινωνική επιρροή 

(Watson D. et al.,1984,p.161, Albrecht S. et al., 1987,p.212, Saks M.-Krupat E., 

1988,p.p 201-202, Sears D. et al, 1991,p.p 154-155,  Γεώργας ∆., 1995,σ.σ 134-135, 

Νασιάκου Μ. κ.ά., 1999,σ.σ 44-46). 

 Η θεωρία του Τριάντη έρχεται να προσθέσει νέα στοιχεία στα αντίστοιχα των 

Ajzen και Fishbein. Κατ’ αυτόν η προβλέψιµη συµπεριφορά του ατόµου βρίσκεται σε 

συνάρτηση µε τις τάσεις συµπεριφοράς του (στάσεις ατόµου και κανόνες κοινωνίας), 

τις συνήθειές του, την ψυχολογική του διέγερση τη δεδοµένη στιγµή, καθώς επίσης 

και µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο συνδυασµός των τεσσάρων προηγούµενων 

διαστάσεων, αποτελεί κατά τον Τριάντη τον καθοριστικό παράγοντα για συνέπεια 

στάσης και συµπεριφοράς (Γεώργας ∆., 1995, σ.σ137-138). 

 Σύµφωνα και µε τις δύο παραπάνω θεωρίες οι στάσεις  του ατόµου δεν 

αρκούν για να προβλεφθεί και η συµπεριφορά του.  

 Αντιθέτως, δέχονται ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές (κοινωνικοί κανόνες, 

συνήθειες ατόµου, ψυχολογική του διέγερση, συνθήκες περιβάλλοντος, οι οποίες 

µπορούν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς. 

 Κατά το Γεώργα (1995, σ.139) και οι δύο θεωρίες κάνουν λόγο για ασυνέπεια 

στάσης και συµπεριφοράς. Το άτοµο δε µπορεί να συµπεριφέρεται πάντα σύµφωνα 

µε την πραγµατική του στάση αλλά επηρεάζεται και από άλλες παραµέτρους 

(συνθήκες περιβάλλοντος κ.τ.λ.). 

 Η θεωρία της Λογικής Πράξης των Fishbein και Ajzen δέχτηκε αρκετές 

επικρίσεις. Η πρώτη από αυτές έκανε λόγο για αδυναµία της, καθώς εξέταζε τις 
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προθέσεις για δράση και όχι την ίδια τη συµπεριφορά. Επίσης, οι επιστήµονες 

υποστήριξαν ότι οι µετρήσεις των συµπεριφορικών προθέσεων είναι ιδιαίτερα 

επίπονες και δύσκολες. Τέλος, οι διαµορφωτές της θεωρίας επικρίθηκαν διότι τα 

αποτελέσµατά της δεν έχουν γενικότερη ισχύ, καθώς χρησιµοποιούν τις στάσεις σε 

συγκεκριµένες περιστάσεις και για συγκεκριµένη δράση (Albrecht S. et al., 

1987,p.213,Sears D. et al, 1991,p.156). 

 

8. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
 Από τη στιγµή που διαπιστώθηκε από τους ειδικούς η υπό συνθήκες επίδραση 

των στάσεων του ατόµου στην εκδήλωση µιας συµπεριφοράς, ο προβληµατισµός και 

η ερευνητική τους προσπάθεια στράφηκε προς τη µέτρησή τους. Η βασική τους 

δυσκολία έγκειτο στο γεγονός ότι οι στάσεις δε µπορούσαν να παρατηρηθούν 

απευθείας. 

 Οι Thomas-Znaniecki επιχείρησαν πρώτοι το 1918 να µετρήσουν στάσεις µε 

τη µελέτη γραπτών δοκιµίων (Albrecht S. et al., 1987,p.191). 

 Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήµονες χρησιµοποιούν µια σειρά από µεθόδους 

και τεχνικές για τη µέτρηση των στάσεων τις οποίες εκθέτουµε επιγραµµατικά στο 

ακόλουθο σχήµα: 
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∆ιάγραµµα 5.  Οι µετρήσεις των στάσεων 

8.1 Άµεσες Μετρήσεις 
Στις άµεσες µετρήσεις ρωτάται ευθέως το άτοµο για τις γνώµες ή τις στάσεις 

του. 

8.1.1 Κλίµακες στάσεων ή διαθέσεων 
 Οι κλίµακες στάσεων και διαθέσεων είναι κατά τον Ευστ. ∆ηµητρόπουλο µια 

παραλλαγή των τεστ. Με αυτές τις κλίµακες επιδιώκεται να ποσοτικοποιηθούν 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (∆ηµητρόπουλος Ευστ., 1994, σ.107). Ως προς τη µορφή 

τους αποτελούνται από µια σειρά ‘δηλώσεων’, οι οποίες σχετίζονται µε ένα ορισµένο 

θέµα και εκφράζουν ευνοϊκές, ουδέτερες ή µη ευνοϊκές στάσεις απέναντί του. Το 

άτοµο που συµπληρώνει µια από τις κλίµακες καλείται να δηλώσει το βαθµό 

συµφωνίας ή ασυµφωνίας του µε την καθεµία από τις υπάρχουσες ‘δηλώσεις’ (Nisbet 

J.-Entwistle N., 1978,σ.134). Ο τελικός βαθµός που λαµβάνει το άτοµο από τη 

συµπλήρωση της κλίµακας φανερώνει και τη στάση του απέναντι στο γενικό 

χαρακτηριστικό, το οποίο προσµετράται. Υπάρχουν διάφορες ευρέως διαδεδοµένες 

µορφές κλιµάκων διαθέσεων ή στάσεων, οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

8.1.1.1 Κλίµακα Ισοφανών διαστηµάτων του Thurstone 

 Πρόκειται για εντεκάβαθµη κλίµακα, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των 

διαστηµάτων είναι ίσες. Η τελική µορφή της περιλαµβάνει 20-30 δηλώσεις. Τα 

αρνητικά της σηµεία εντοπίζονται στις δυσκολίες που αντιµετωπίζονται για την 

κατασκευή, στάθµισή της και βαθµολόγηση των δηλώσεών της. Επίσης εµφανίζονται 

έντονες αµφιβολίες για την ισότητα των διαστηµάτων της. (Schellenberg J., 1974, 

p.152, Fishbein M.-Ajzen I.,1975, p.p 68-71, Saks M.-Krupat E., 1988, p.p 184-

189,∆ηµητρόπουλος Ευστ., 1998, σ.219). 

 

8.1.1.2  Κλίµακα Likert 

 Στην κλίµακα αυτή το υποκείµενο καλείται να τοποθετηθεί πάνω σε µία 

πεντάβαθµη διαβαθµιστική κλίµακα. Το άθροισµα των µονάδων που συγκεντρώνει ή 

ο µέσος όρος των απαντήσεών του, θεωρείται ότι εκφράζει και τη διάθεσή του. 

Πρόκειται για µία εύκολη και αξιόπιστη κλίµακα (Schellenberg J., 1974, p.p 152-153, 

Fishbein M.-Ajzen I.,1975, p.p 71-73,Watson D. et al, 1984, p.p 154-156 

∆ηµητρόπουλος Ευστ., 1998, σ.σ 220-221). 
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8.1.1.3 Κλίµακα Osgood, Suci, Tannenbaum 

 Η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει συνήθως 10-20 ζεύγη διπολικών γραµµών των 

7 σηµείων, όπου οι δύο πόλοι εκφράζουν τα δύο άκρα (∆ηµητρόπουλος Ευστ., 1998, 

σ.221). Κατά τον Smith (1987,p.160) µετράει 3 διαστάσεις των κρίσεων του ατόµου 

(αξιολόγηση, δυνατότητα και δραστηριότητα). 

 

8.1.1.4 Κλίµακα Guttman ή µέθοδος Σκαλογράµµατος 

 Η εν λόγω κλίµακα σχεδιάστηκε για να µετρήσει πότε µια κλίµακα είναι ή δεν 

είναι µονοδιάστατη (Schellenberg J., 1974, p.153). 

 

8.1.2 Ερωτηµατολόγια- Συνεντεύξεις 
 Όταν αναφερόµαστε σε συνεντεύξεις- ερωτηµατολόγια κάνουµε λόγο 

ουσιαστικά για λεκτικές µετρήσεις (Saks M.-Krupat E., 1988,p.184). Το 

ερωτηµατολόγιο είναι σύµφωνα µε το Βάµβουκα (1997, σ.246) ‘ένα σύνολο γραπτών 

ερωτήσεων σχετικών µε ένα πρόβληµα, τις οποίες ο ερευνητής απευθύνει 

οµοιόµορφα στα υποκείµενα του δείγµατος µε σκοπό να συγκεντρώσει τις αναγκαίες 

ερευνητικές πληροφορίες’. Σύµφωνα µε το Mucchielli το ερωτηµατολόγιο δεν είναι 

απλά ένας κατάλογος ερωτήσεων (Javeau C.µετ..Τζαννόνε-Τζώρτζη Κ., 1996, σ.49). 

Μέσα σε αυτό σηµειώνονται οι απαντήσεις-αντιδράσεις του ερωτώµενου. 

 Η συνέντευξη, από την άλλη πλευρά, είναι ‘µια προφορική ανταλλαγή 

απόψεων µεταξύ δύο προσώπων, κατά την οποία ο ερωτών προσπαθεί να συλλέξει 

πληροφορίες για τις σκέψεις, απόψεις, πεποιθήσεις και ιδέες του ερωτώµενου πάνω 

σε ένα θέµα’ (Παπαναστασίου Κ., 1990, σ.42). 

 Οι επιστήµονες χρησιµοποιούν και τις δύο παραπάνω µεθόδους για τη 

συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών που αναφέρονται στις στάσεις του ατόµου 

(Saks M.-Krupat E., 1988, p.184). 

 

8.2  Έµµεσες Μετρήσεις 
 Στην συγκεκριµένη κατηγορία εντάσσονται οι µετρήσεις εκείνες, οι οποίες 

διεξάγονται χωρίς το ίδιο το άτοµο να το γνωρίζει. 
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8.2.1 Επιλογή Σφάλµατος 
 Η συγκεκριµένη µέθοδος περιλαµβάνει ένα τεστ πολλαπλής επιλογής, όπου 

δεν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες απαντήσεις. Τα υποκείµενα καλούνται να 

επιλέξουν την απάντηση εκείνη, η οποία τους φαίνεται πιο πιθανή. Με αυτόν τον 

τρόπο προτιµούν τις επιλογές οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά ή συµφωνούν µε τις 

στάσεις τους. Βέβαια τα ίδια τα υποκείµενα δεν το γνωρίζουν και έτσι οι απαντήσεις 

τους είναι πιο αντιπροσωπευτικές των αντιλήψεών τους (Saks M.-Krupat E., 1988, 

p.190). 

8.2.2 Συµπεριφορικές Μετρήσεις 
 Τέτοιου είδους µετρήσεις διεξάγονται µε άµεση παρατήρηση της 

συµπεριφοράς του ατόµου. Έµφαση δίνεται κυρίως στη µη λεκτική συµπεριφορά. 

Εξετάζονται η στάση του σώµατος, τα µάτια, το βλέµµα και οι χειρονοµίες. Επίσης 

τίθενται υπό διερεύνηση τα παραγλωσσικά σηµεία, όπως το τέµπο και ο τόνος της 

φωνής (Saks M.-Krupat E., 1988, p.191). 

8.2.3 Φυσιολογικές Μετρήσεις 
 Πολλές φορές εφαρµόζονται µέθοδοι που χρησιµοποιούν ως ενδείξεις τους τις 

φυσιολογικές αποκρίσεις του ατόµου. Οι επιστήµονες µε ειδικά µηχανήµατα µετρούν 

τους παλµούς της καρδιάς και εξετάζουν την κόρη του µατιού και το ρυθµό της 

αναπνοής. Τέλος, διεξάγονται κάποιες ηλεκτροµυογραφικές µετρήσεις (µέτρηση 

µυϊκών αντιδράσεων) και εξετάζονται µε τη χρήση πολυγράφων και ανιχνευτών 

ψέµµατος αν το υποκείµενο αντιµετωπίζει άγχος από την εκφορά ψευδών 

απαντήσεων (Saks M.-Krupat E., 1988, p.193,Anderson L.W. στο Π.Ψ.Ε.Λ., Τοµ.8, 

σ.4371).  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο διαπραγµατευθήκαµε τους τρόπους µέτρησης 

των στάσεων. Αυτό που αποτελεί κοινή διαπίστωση των ερευνητών είναι ότι 

εφαρµόζεται µια ποικιλία µεθόδων και τεχνικών. Οι επιστήµονες διεξάγουν µετρήσεις 

µε άµεσο τρόπο, όπου τα υποκείµενα καλούνται να δηλώσουν τη συµφωνία ή 

ασυµφωνία τους σε µια σειρά δηλώσεων, όπου περιλαµβάνονται σε κλίµακες και να 

απαντήσουν σε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις. Εναλλακτικές µέθοδοι 

περιλαµβάνουν κάποιες µορφές συµπεριφορικών και φυσιολογικών µετρήσεων, απ’ 

όπου αντλούνται πολύτιµα συµπεράσµατα για τις στάσεις του ατόµου, µε έµµεσο 

βέβαια τρόπο.  
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9. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
 Πολλές φορές στη ζωή µας έχουµε συναντήσει το φαινόµενο της αλλαγής 

µιας στάσης µας. Πώς όµως διενεργείται αυτό; Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην 

αλλαγή µιας στάσης; 

 Σύµφωνα µε τους Watson D. et al.(1984, p.p 173-180) τρεις είναι οι βασικοί 

παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην αλλαγή της στάσης: 

 Ο πρώτος από αυτούς αναφέρεται στην πηγή του µηνύµατος, τον ποµπό του. 

Όσο πιο αξιόπιστος και ελκυστικός είναι ο µεταδότης του µηνύµατος, τόσο πιο 

πολλές πιθανότητες εµφανίζονται να αλλάξει στάση το άτοµο (ο.π., p.p173-174). 

 Η δεύτερη παράµετρος που επηρεάζει το άτοµο και το οδηγεί στην αλλαγή 

της στάσης του παρουσιάζεται στο ίδιο το µήνυµα. Ο φόβος, η φήµη και η οικειότητά 

του (µηνύµατος) επηρεάζουν θετικά το άτοµο στο να τροποποιήσει την αρχική του 

στάση. Αντίθετα, τυχόν αφηρηµάδα του λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας 

(ο.π., p.p 175-178). 

 Ιδιαίτερα σηµαντικός θεωρείται και ο ρόλος του αποδέκτη του µηνύµατος 

στην αλλαγή µιας στάσης. Τα άτοµα συνήθως υιοθετούν τα µηνύµατα εκείνα, που 

ταιριάζουν µε τις απόψεις και τις στάσεις τους (ο.π., p.p 178-179). 

 Οι ίδιοι ερευνητές, µάλιστα, κάνουν λόγο για αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτηση των τριών προαναφερθέντων παραγόντων (ο.π., p.p 179-180). 

 Ο Παπαδόπουλος (2000, σ.σ 198-201) συµφωνεί στο γεγονός ότι µια στάση 

µπορεί να υποστεί αλλαγές. Μάλιστα επισηµαίνει την πιθανή πορεία, που µπορεί να 

ακολουθήσει η αλλαγή αυτή. Το άτοµο αρχικά υφίσταται διέγερση της προσοχής του. 

Προσλαµβάνει και κατανοεί τις νέες πληροφορίες. Κάνει µια πρώτη εκτίµηση και τις 

αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν τις αποδεκτεί, τότε µπορεί να τροποποιήσει τα 

δεδοµένα που έχει και να εκδηλώσει συµπεριφορά σύµφωνα µε την αλλαγµένη στάση 

του. 

9.1 Μοντέλα Αλλαγής των Στάσεων 
 Πρόκειται για µια σειρά από θεωρίες, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από τους 

επιστήµονες µε κυρίαρχο στόχο την εξήγηση του φαινοµένου της αλλαγής µιας 

στάσης. Οι κυριότερες από αυτές τις θεωρίες- µοντέλα είναι οι ακόλουθες: 

9.1.1  Μοντέλο Επικοινωνίας 
 Μια οµάδα ειδικών από το Πανεπιστήµιο του Yale θεωρείται η δηµιουργός 

της εν λόγω θεωρίας στις δεκαετίες του ’40 µε ’50. Οι παραπάνω ερευνητές τονίζουν 
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ότι για να πειστεί ο ακροατής και να αλλάξει  η στάση του θα πρέπει απαραιτήτως ο 

ίδιος να έχει πρόθεση να επικοινωνήσει, να µπορέσει να κατανοήσει την πληροφορία, 

να παραδοθεί σε αυτήν και να προσλάβει το µήνυµά της. 

 Μελέτησαν και ερεύνησαν τις επιδράσεις της πηγής του µηνύµατος, του 

καναλιού µέσω του οποίου διοχετεύεται, τα χαρακτηριστικά του ίδιου και των 

παραληπτών του (Baron R. et al., 1988, p.p 84-85, Saks M.-Krupat E., 1988, p.p 210-

220, Νασιάκου Μ. κ.ά.,1999, σ.σ 48-50). 

 Στο συγκεκριµένο µοντέλο ασκήθηκε ιδιαίτερη κριτική, διότι έχει 

αποτελέσµατα, όταν ο αποδέκτης εµφανίζεται ως παθητικός λήπτης των 

πληροφοριών (Saks M.-Krupat E., 1988, p.220). 

9.1.2 Μοντέλο Κοινωνικής Κρίσης ή Κριτικής 
 Οι εκπρόσωποι του συγκεκριµένου µοντέλου υποστηρίζουν ότι η δράση του 

ατόµου αλληλεπιδρά µε άλλες µεταβλητές στη διαδικασία αλλαγής µιας στάσης του. 

Το άτοµο κάνει συγκρίσεις των νέων πληροφοριών µε αυτές που ήδη έχει αποκτήσει. 

Η στάση θεωρείται σηµαντικός παράγοντας στη διατύπωση και άσκηση κριτικής. 

Όσες θέσεις βρίσκονται κοντά σε αυτές που έχει υιοθετήσει το άτοµο αποτελούν το 

‘εύρος της αποδοχής του’. Αντίθετα, όσες θέσεις και πληροφορίες εµφανίζονται να 

µη συγκλίνουν µε τις αντίστοιχες του ατόµου βρίσκονται στο ‘εύρος απόρριψής του’. 

Με το εν λόγω µοντέλο δε µπορούµε να διαπιστώσουµε µε ακρίβεια ποια µηνύµατα 

θεωρούνται πειστικά για το άτοµο και ποια όχι (Triandis H., 1971, p.p 85-93,Saks M.-

Krupat E., 1988, p.p 223-224). 

9.1.3  Μοντέλο Γνωστικής Ασυµφωνίας 
 Θεµελιωτής του εν λόγω µοντέλου θεωρείται ο Festinger (1957). Όταν δύο ή 

περισσότερα γνωστικά στοιχεία του ατόµου βρίσκονται σε ασυµφωνία, τότε το ίδιο 

βρίσκεται σε µια δυσάρεστη κατάσταση ψυχολογικής έντασης. Αυτή η δυσάρεστη 

κατάσταση µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. Να αλλάξει εντελώς 

στάση ή η συµπεριφορά του. Να εισαχθούν στο άτοµο νέες πληροφορίες, οι οποίες θα 

ενισχύσουν κάποια στοιχεία από τα ήδη υπάρχοντα και θα αποδυναµώσουν άλλα. Να 

µειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα της σύγκρισης ανάµεσα στα αντιφατικά στοιχεία 

(Baron R. et al., 1988, p.p 89-90,Νασιάκου Μ. κ.ά.,1999, σ.σ 51-52). 

9.1.4 Μοντέλο Πιθανότητας Λεπτοµερούς Επεξεργασίας 
 Βασικοί εισηγητές του συγκεκριµένου µοντέλου θεωρήθηκαν οι Petty-

Cacioppo (1986). Ονοµάστηκε έτσι διότι δίνει έµφαση στον τρόπο επεξεργασίας του 
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µηνύµατος από το δέκτη και στις πιθανές επιπτώσεις που έχει αυτή η επεξεργασία 

στην αλλαγή των στάσεων. 

 Σύµφωνα µε τη θεωρία των Petty-Cacioppo διαπιστώνονται δύο βασικοί 

τρόποι επεξεργασίας ενός µηνύµατος. Είτε µέσω της «κεντρικής οδού», όπου δίνεται 

ιδιαίτερη σηµασία στο περιεχόµενό του, είτε «περιφερειακά», όπου το κέντρο βάρους 

πέφτει στα περιφερειακά στοιχεία της επικοινωνίας (π.χ. η αξιοπιστία της πηγής). Η 

οδός (κεντρική ή περιφερειακή) που θα ακολουθήσει το άτοµο εξαρτάται από τα 

κίνητρά του και την ικανότητά του (Baron R.-Byrne D., 1991, p.p 153-157, Νασιάκου 

Μ. κ.ά.,1999, σ.51). 

 Στο πρώτο από τα τέσσερα µοντέλα που επιχειρήσαµε να αναλύσουµε, ο 

δέκτης λαµβάνει το µήνυµα εντελώς παθητικά και αβίαστα. Αντίθετα στις υπόλοιπες 

τρεις περιπτώσεις λειτουργεί ο ίδιος δυναµικά και ενεργητικά και τολµά να επιλέγει 

τις πληροφορίες που του είναι χρήσιµες για να ασκήσει κριτική και να διαµορφώσει 

τις στάσεις του. Το καθένα από τα παραπάνω µοντέλα επεξεργάζεται από 

διαφορετική σκοπιά και οπτική το φαινόµενο της αλλαγής των στάσεων και δίνει 

έµφαση σε διαφορετικές πτυχές του. 

 Ορισµένοι θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή µιας στάσης την 

πρόθεσή του ατόµου για επικοινωνία. Άλλοι υπερτονίζουν τη σύγκριση των νέων 

πληροφοριών µε τις ήδη υπάρχουσες. Μερικοί επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 

στην ψυχολογική ένταση, που εντοπίζεται ,όταν κάποια γνωστικά στοιχεία 

βρίσκονται σε ασυµφωνία, και προτείνουν τρόπους αντιµετώπισής της. Τέλος, 

κάποιοι άλλοι δίνουν έµφαση στον τρόπο επεξεργασίας του µηνύµατος από το δέκτη 

και τις επιπτώσεις που έχει στην αλλαγή των στάσεων. 

Το ακόλουθο σχήµα αναφέρεται συνοπτικά στα µοντέλα αλλαγής των 

στάσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή των στάσεων 

Μοντέλο 
Επικοινωνίας

Μοντέλο 
Πιθανότητας 
Λεπτοµερούς 
Επεξεργασίας 

Μοντέλο 
Γνωστικής 
Ασυµφωνίας Μοντέλο 

Κοινωνικής 
Κριτικής 
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∆ιάγραµµα 6. Μοντέλα αλλαγής στάσεων 

 

 Όποια θεωρητική προσέγγιση και να ακολουθηθεί, η ουσία των πραγµάτων 

είναι, ότι οι στάσεις ενός ατόµου µπορούν να τροποποιηθούν και να αλλάξουν. 
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10. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 
 Ο παιδαγωγικός ρόλος του θεάτρου και η σύνδεσή του µε την εκπαιδευτική 

διαδικασία συνειδητοποιήθηκε από τους Κλασικού Χρόνους (5ος π.Χ. αιώνας). Η 

εκπαίδευση των νέων στην Αθήνα του Περικλή περιελάµβανε ανάµεσα στις άλλες 

δραστηριότητες και µια σειρά από δραµατικές τελετουργίες (Courtney R., 1989, 

p.18). 

 Το ελληνικό θέατρο ήταν για τους Αθηναίους ένα εκπαιδευτικό µέσο, το 

οποίο προσέφερε γνώση και διασκέδαση στον πληθυσµό. Οι δραµατουργοί της 

εποχής, θεωρούνταν δάσκαλοι, ισάξιοι του Οµήρου. 

 Στα µεσαιωνικά χρόνια, η Εκκλησία καταδίκασε το δράµα και το χορό, µε 

αποτέλεσµα να καταργήσει εντελώς τη χρήση τους από τα σχολεία. 

 Στην Αναγεννησιακή περίοδο, το ενδιαφέρον για τους κλασικούς συγγραφείς 

ανανεώθηκε. Πολλά µέλη των Ιταλικών Ακαδηµιών έγιναν δάσκαλοι και τα 

δραµατικά τους ενδιαφέροντα µεταδόθηκαν στα παιδιά των σχολείων που δίδασκαν. 

 Ο δέκατος έκτος αιώνας θεωρείται ως η βασικότερη περίοδος άνθισης του 

δράµατος. Το κίνηµα του Ανθρωπισµού επανεισήγαγε τη µελέτη των κλασικών 

έργων. Το σχολικό δράµα χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη της µητρικής γλώσσας. 

Την ίδια περίπου περίοδο το τάγµα των Ιησουϊτών ενέταξε στο σχολικό πρόγραµµα 

την παρουσίαση έργων, που γράφονταν από τους δασκάλους ή τους µαθητές (ο.π., 

p.19), µε απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση δογµατικών και θεολογικών 

σκοπιµοτήτων (Γραµµατάς Θ., 1997α, σ.121). 

 Με το Νεοελληνικό ∆ιαφωτισµό (18ος-19ος αιώνας) το σχολικό θέατρο αποκτά 

την σηµαντική αξία που είχε στα Κλασικά Χρόνια και εντάσσεται στο ευρύτερο 

πλαίσιο του εθνικό-πατριωτικού κινήµατος για την απελευθέρωση του ‘σκλαβωµένου 

γένους’. 

 Στις παροικίες του υπόδουλου γένους (Βουκουρέστι, Τεργέστη, 

Κυδωνιές, Αµπελάκια) οι δάσκαλοι συνειδητοποιούν την αξία του θεάτρου 

για το µαθητή στην απόκτηση εθνικής συνείδησης και ταυτότητας (ο.π., σ.σ 

121-122). 
 Στα σχολεία του ελεύθερου κράτους το θέατρο κατά κάποιο τρόπο 

υποβαθµίστηκε και η σηµασία του επικεντρώθηκε στο επίπεδο των απλών 

‘θεατρικών σκετς µε εθνικό-πατριωτικό χαρακτήρα. 
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 Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα η υποβάθµιση του θεάτρου στην 

εκπαίδευση (χαµηλή αισθητικό-καλλιτεχνική αξία, µειωµένο δραµατικό ενδιαφέρον) 

συνεχίζεται. Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν την πρόθεση να εφαρµόσουν τις θεατρικές 

µεθόδους και δραστηριότητες στις σχολικές τους τάξεις, αλλά η απουσία γνώσεων 

και εµπειρίας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη σηµαντική τους αυτή 

προσπάθεια (ο.π., σ.124). 

11. ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
    Πριν από τη διαπραγµάτευση του συγκεκριµένου µε τον παραπάνω τίτλο 

θέµατος θεωρείται σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι από τη µελέτη της 

βιβλιογραφίας διαπιστώνεται µία σύγχυση σχετικά µε το χαρακτηρισµό του 

νεοσύστατου πεδίου που σχετίζεται µε το θέατρο στο σχολείο. Επόµενο 

είναι λοιπόν το ίδιο να προσδιορίζεται στη βιβλιογραφία ποικιλοτρόπως 

(θέατρο στην εκπαίδευση, Θ.Α, θέατρο στο σχολείο, σχολικό δράµα, 

Θεατρική Παιδεία).Εµείς θεωρούµε τους προηγούµενους όρους ως 

ταυτόσηµους και τους πραγµατευόµαστε οµοιοτρόπως. 

 Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή της Θ.Α στα πλαίσια του σχολικού 

προγράµµατος καθιστά αναγκαία την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έτσι 

ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν οι ίδιοι στις αυξηµένες απαιτήσεις 

της εποχής . Το  θέατρο στην εκπαίδευση µεθοδεύεται  µέσα από διάφορες 

µορφές, τις οποίες αναλύουµε εκτενέστερα στις ακόλουθες γραµµές: 
Θεατρικό παιχνίδι: Πρόκειται για ευχάριστη ψυχαγωγική δραστηριότητα και 

σύνθετη ψυχοκινητική µέθοδο. Προϋποθέτει το παιχνίδι µε τα αισθητήρια, τη φωνή 

και τα µέλη του σώµατος (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.50). Σύµφωνα µε το Γραµµατά 

(1999α, σ.75) αποτελεί συνδυασµό διαφόρων µορφών παιχνιδιού και θεατρικής 

έκφρασης. Εξελίσσεται σε στάδια και επικουρεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

µαθητή.  

∆ραµατοποίηση: Αποτελεί µια ιδιάζουσα µορφή έκφρασης του θεάτρου στην 

εκπαίδευση (Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.88) και µια µέθοδο διδασκαλίας των 

αφηγηµατικών µαθηµάτων. Στηρίζεται απαραιτήτως σε ένα πρωτογενές κείµενο 

(Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.88), και συνίσταται στην µετατροπή του σε µία άλλη 

µορφή µέσα από το δραµατικό κώδικα (οπ.π., σ.87). Η σηµαντική παιδαγωγική της 
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αξία έχει τονιστεί από πολλούς ειδικούς επιστήµονες και η εφαρµογή της ως µεθόδου 

συντελείται σε δύο φάσεις. Περισσότερα στοιχεία για την εφαρµογή των  εν λόγω 

µορφών του θεάτρου στην εκπαίδευση  θα αναφερθούν σε επόµενα κεφάλαια. 

 Θεατρικός Αυτοσχεδιασµός-παντοµίµα: Μπορεί να λειτουργήσει ,είτε ως µέρος 

του Θεατρικού Παιχνιδιού (Θ.Π.) είτε αυτόνοµα (Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.43). «Το 

παιδί µεταφέρει στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης µια ‘φέτα’ ζωής και µπορεί να 

παραστήσει µε το σώµα του και την κίνηση τις εντυπώσεις του από κάποιο 

περιστατικό της καθηµερινής ζωής» (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.47). Απαραίτητη 

προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η γνωριµία από την πλευρά του µαθητή των 

υποκριτικών κωδίκων και τεχνικών (µίµηση, έκφραση, κίνηση). Ο λόγος και ο 

διάλογος εξαλείφεται πλήρως και τη θέση τους καταλαµβάνουν τα σωµατικά και 

µιµητικά στοιχεία της επικοινωνίας. 

Εργαστήριο Γραφής: Στηρίζεται αποκλειστικά στην έννοια του δραµατικού 

κειµένου. Οι µαθητές σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό ασκούνται στο θεατρικό 

τρόπο γραφής χρησιµοποιώντας τα θεµελιώδη γνωρίσµατα του δραµατικού κειµένου, 

όπως είναι ο διάλογος, η πλοκή, η δράση, τα επεισόδια, οι χαρακτήρες και η 

σύγκρουση. Οι πηγές άντλησης των θεµάτων τους ποικίλλουν. Από τις απλές µορφές 

λόγου, οι µαθητές οδηγούνται στις πιο σύνθετες (διάλογος, κ.τ.λ.) βελτιώνοντας 

παράλληλα και την εκφραστική τους ικανότητα (Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 45-46). 

Θεατρικό Αναλόγιο: Συνίσταται στην προφορική απόδοση ενός θεατρικού έργου 

µέσα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός µοιράζει ρόλους στους µαθητές, αναλύει τη 

σύγκρουση και προσδιορίζει την ταυτότητα των ηρώων του έργου. Οι µαθητές, µε τις 

οδηγίες του εµψυχωτή επιχειρούν να αποδώσουν το έργο προφορικά. Πρόκειται για 

µια ευχάριστη θεατρική δραστηριότητα, η οποία µπορεί να λάβει µέρος σε κάθε τάξη, 

οποιαδήποτε στιγµή του σχολικού προγράµµατος. Μπορεί το Θεατρικό Αναλόγιο να 

λειτουργήσει και ως  προστάδιο της Θεατρικής παράστασης (Γραµµατάς Θ., 1999β, 

σ.σ 49-50). 

Θεατρικό ∆ρώµενο (Χάπενινγκ): Αποτελεί µια θεατρική δραστηριότητα στο χώρο 

της εκπαίδευσης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί 

οποιαδήποτε µέρα και ώρα από το σχολικό πρόγραµµα σε οποιοδήποτε χώρο. ∆εν 

απαιτεί ιδιαίτερη προετοιµασία από τους µαθητές, οι οποίοι µπορούν να ωφεληθούν 

πολλαπλά από την εφαρµογή του. Η εν λόγω δραστηριότητα έγκειται στη δηµιουργία 

ενός πολύ σύντοµου θεατρικού επεισοδίου από τους ειδικά µεταµφιεσµένους µαθητές 

µε την πιθανή σκηνοθετική εποπτεία του διδάσκοντα. Ενδείκνυται για εορτασµούς 
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επετείων και προβολή σχετικών µηνυµάτων και προτύπων στους µαθητές 

(Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 50-52). 

Σκετς: Αποτελεί µια θεατρική µορφή ανώτερη του αυτοσχεδιασµού και του 

Χάπενινγκ και κατώτερη της θεατρικής παράστασης. Αποτελείται από µια βασική 

ιστορία και µπορεί να πραγµατωθεί παντού. Θεωρείται ως η απλούστερη µορφή 

θεατρικής παράστασης ,καθώς περιλαµβάνει αρκετούς χρονικούς περιορισµούς 

(µονόπρακτο) και απευθύνεται σε περιορισµένο κοινό (Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 52-

53). 

Θεατρική Παράσταση: Αποτελεί την κορυφαία στιγµή θεατρικής έκφρασης και 

δηµιουργείται µέσα από τη σύνθεση των µορφών του θεάτρου στην εκπαίδευση που 

προαναφέρθηκαν. Στηρίζεται σε ένα κείµενο ενός γνωστού συγγραφέα, αλλά µπορεί 

να αποτελέσει και το προϊόν των µακροχρόνιων προσπαθειών των µαθητών της 

τάξης. Το περιεχόµενό της ποικίλλει και η παιδαγωγική της αξία είναι 

αδιαµφισβήτητη, µε την προϋπόθεση πάντα να µην εξυπηρετεί προσωπικές 

σκοπιµότητες και να µη χρησιµοποιεί τους µαθητές για την προβολή των 

επαγγελµατιών του Θεάτρου. Μπορεί να λάβει χώρα εντός ή εκτός σχολείου και 

αναδεικνύεται σε σηµαντικό φορέα πολιτισµού και κυρίαρχο µέσο αγωγής και 

παιδείας των µαθητών (Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 53-56). 

Θέατρο Σκιών: Αποτελεί ιδιαίτερη µορφή θεατρικής έκφρασης. Πρόκειται για το 

γνωστό σε όλους µας “Καραγκιόζη”.  Μας ήρθε από την Άπω Ανατολή και κέρδισε 

γρήγορα τις καρδιές των παιδιών και των µεγάλων.  Μπορεί να λειτουργήσει είτε 

αυτόνοµα ως δραστηριότητα, είτε σε συνδυασµό µε κάποιο µάθηµα και να ενταχθεί 

στο γενικότερο πρόγραµµα του σχολείου. Το κείµενο µπορεί να τροποποιείται από 

τους µαθητές της τάξης ενώ ο ρόλος των  ηρώων του διαθέτει σηµαντική  

παιδαγωγική επίδραση στους µαθητές λειτουργώντας ταυτόχρονα ως φορέας 

συνειδήσεων στους θεατές. Από λαϊκή µορφή θεάτρου όπου ξεκίνησε, εξελίχθηκε σε 

είδος παιδικού θεάτρου (Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.σ 56-61,Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 

57-60). 

Μαριονέτες- Κουκλοθέατρο: Αποτελεί µορφή θεάτρου, όπου αποκλειστικοί 

δρώντες είναι οι κούκλες και όχι οι ηθοποιοί. Στηρίζεται σε ένα σενάριο . Άψυχα 

αντικείµενα αποκτούν ζωή και υπόσταση, κίνηση και λόγο από τον άνθρωπο που τα 

χειρίζεται κρεµώντας τα από ψηλά µε κλωστές ή σχοινιά (µαριονέτες) ή κουνώντας 

τα από κάτω µε τα δάκτυλά του (κουκλοθέατρο). Το σενάριο της ιστορίας µπορεί να 

αντληθεί από διάφορες πηγές. Η κούκλα διαθέτει µια δύναµη πειθούς καθώς 
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εξωτερικά παραµένει αναλλοίωτη, ατάραχη και αµετάβλητη. Ο εµψυχωτής είναι το 

άτοµο, το οποίο της προσδίδει συναισθήµατα µε τη φωνή του και θα συντελέσει στην 

επικοινωνία του παιδιού µε τη σκηνή του κουκλοθέατρου. Το παιδί µε αυτόν τον 

τρόπο µπορεί εύκολα να προσλάβει µηνύµατα και αξίες. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για 

παιδιά Νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων ∆ηµοτικού Σχολείου (Κόφφας Α., 1989, 

σ.σ 291-301,Γραµµατάς Θ., 1999α,σ.σ  62-72). 

 Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο διαπραγµατεύθηκαν και αναλύθηκαν οι διάφορες 

µορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση. ∆ιαπιστώθηκε η παρουσία δέκα διαφορετικών 

ειδών, τα οποία  µπορούν να αναπτυχθούν σε µία σχολική τάξη µε τη στενή 

συνεργασία δασκάλου-µαθητών. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διαθέτει την αναγκαία 

επιµόρφωση και κατάρτιση για την εφαρµογή από τον ίδιο, των παραπάνω µεθόδων 

και τεχνικών, οι οποίες θα καταστήσουν το µάθηµά του µια µορφή δραστηριότητας, 

και που θα κάνουν τους µαθητές να «λυθούν», να απελευθερωθούν και να αναδείξουν 

την προσωπικότητά τους ολόπλευρα. Παραθέτουµε το ακόλουθο σχήµα για να 

αναδείξουµε επιγραµµατικά τα προαναφερθέντα είδη του θεάτρου στην εκπαίδευση: 
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12. Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:ΝΟΜΟΙ, ΠΛΑΙΣΙΟ, 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Η Θεατρική Αγωγή στην Ελλάδα αποτελεί ένα πεδίο που αναπτύχθηκε 

προσφάτως. Ως τέτοιο µάλιστα καθιερώθηκε στο ελληνικό σχολείο την τελευταία 

δεκαετία. Για πρώτη φορά έκανε την εµφάνισή του στο Αναλυτικό Πρόγραµµα του 
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νηπιαγωγείου το 1989 (Π. ∆. 486/1989 - Φ.Ε.Κ 208Α). Στο πρόγραµµα αυτό 

περιλαµβάνονταν δραστηριότητες Θεατρικού Παιχνιδιού, ∆ραµατοποίησης, 

αυτοσχεδιασµών, παντοµίµας, κουκλοθέατρου, θεάτρου σκιών και χορού, πάντα στα 

πλαίσια της Αισθητικής Αγωγής. 

Ανεπίσηµα, πριν από το 1989, παρόµοιες δραστηριότητες εµφανίζονταν στα 

σχολεία της Ελλάδας. Οποιαδήποτε όµως πρωτοβουλία έγκειτο στη διακριτική 

ευχέρεια του δασκάλου της τάξης. Ο ίδιος έπαιρνε τις αποφάσεις, έδινε τις εντολές 

και οι µαθητές έπρεπε να εκτελούν τις οδηγίες του. Κάθε παρόµοια προσπάθεια 

βρίσκονταν σε εµβρυακό στάδιο. Οι εκπαιδευτικοί δεν διέθεταν τις απαιτούµενες 

γνώσεις και η Πολιτεία δεν επιχειρούσε να τους διευκολύνει παρέχοντάς τους έστω 

κάποιες στοιχειώδεις οδηγίες. 

Η επίσηµη εισαγωγή της Θεατρικής Παιδείας στο δηµοτικό σχολείο 

πραγµατοποιείται το 1990 µε την δηµοσίευση του αντίστοιχου Προεδρικού 

∆ιατάγµατος (Π. ∆. 132/1 0 - 4 - 1990 άρθρα 1, 4, 5). Στο συγκεκριµένο ∆ιάταγµα 

παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι του µαθήµατος της Αισθητικής Αγωγής στο 

δηµοτικό σχολείο, και όσον αφορά στη Θεατρική Αγωγή διατυπώνονται οι επιδιώξεις 

του Θεατρικού Παιχνιδιού (Θ.Π) και παρέχονται κάποιες µεθοδολογικές οδηγίες. 

Επιπλέον, προσδιορίζεται η χρονολογία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγµατος 

(σχολικό έτος 1989-1990). Το εντυπωσιακό σε αυτό το Προεδρικό ∆ιάταγµα είναι ότι 

κάνοντας λόγο για Θεατρική Αγωγή, αναφέρεται µόνο στη δραστηριότητα του 

Θεατρικού Παιχνιδιού. 

Η ανάπτυξη της Θεατρικής Παιδείας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο 

υποβοηθείται ιδιαίτερα από την Πολιτεία, το 1993. Πρόκειται για µια “χρονολογία – 

σταθµό” καθώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκδίδει το πρώτο εγχειρίδιο - βοήθηµα 

για το δάσκαλο µε τον τίτλο Θεατρική Αγωγή I µε συγγραφείς τον Λάκη Κουρετζή 

και την Άλκηστι. Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο αποτελείται από δύο µέρη: Το πρώτο 

αναφέρεται στο Θέατρο και το Θεατρικό Παιχνίδι και παρέχει στο δάσκαλο κάποιες 

µεθοδολογικές αρχές, πρακτικές, µέσα και τεχνικές για τη διενέργειά του (Θεατρικού 

Παιχνιδιού), ενώ το δεύτερο µέρος γίνεται κάποια αναφορά για τη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης και τη σύνδεσή της µε το Θ.Π., τη σχολική παράσταση καθώς 

επίσης και µε την εφαρµογή της σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Στο τέλος του 

εγχειριδίου παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και η σχετική βιβλιογραφία ,τόσο για τη 

Θεατρική Αγωγή γενικότερα, όσο και για το Θ.Π. και τη ∆ραµατοποίηση ειδικότερα 

(ΥΠΕΠΘ, 1993,σ.σ 165-167). Η Θεατρική Αγωγή αποτελεί τώρα έναν από τους 
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άξονες της Αισθητικής Αγωγής. Οι άλλοι δύο είναι η Μουσική Αγωγή και τα 

Εικαστικά (ζωγραφική, γλυπτική, κ.τ.λ). 

Το 1995 αρχίζει η πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος «Μελίνα - 

εκπαίδευση και πολιτισµός», υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ, του Υπουργείου 

Πολιτισµού και της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης. Το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα εξετάζει την τέχνη του θεάτρου στα δηµοτικά σχολεία ως φορέα 

πολιτισµού. Μάλιστα µέσα από τη βιβλιογραφία αναδεικνύεται ότι τη διετία 1995 - 

1997 το συγκεκριµένο πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε 171 δηµοτικά σχολεία (ΥΠΕΠΘ, 

1997, σ. 11). 

Με την κατάρτιση του Προγράµµατος Σπουδών για την Αισθητική Αγωγή στο 

δηµοτικό σχολείο (2000) δηµιουργείται ένας βασικός οδηγός για τη Θεατρική Αγωγή, 

πάνω στον οποίο θα στηριχτεί ο εκπαιδευτικός για να προσεγγίσει τους γενικούς 

σκοπούς του µαθήµατος και τους επιµέρους στόχους των διδακτικών ενοτήτων. Η 

σπειροειδής διάταξη της ύλης είναι αυτή που τον βοηθάει να ξεκινάει από απλές 

δραστηριότητες και να οδηγείται σιγά -σιγά σε πιο σύνθετες προσεγγίσεις. Το 

Πρόγραµµα Σπουδών περιλαµβάνει κάποιες γενικές αρχές σχεδιασµού 

προγραµµάτων Θεατρικής Αγωγής, τους σκοπούς και τους γενικότερους διδακτικούς 

στόχους του εν λόγω µαθήµατος, καθώς επίσης και κάποιους ενδεικτικούς άξονες 

περιεχοµένου µε προτεινόµενα θέµατα για διαθεµατικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, 

παρατίθενται και ορισµένες επισηµάνσεις όσον αφορά στη µεθοδολογία της 

διδασκαλίας, το γενικό της πλαίσιο, το διδακτικό υλικό που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και τέλος τις µορφές και το περιεχόµενο της αξιολόγησης του 

µαθητή. Η φιλοσοφία των γενικών αυτών αρχών συνίσταται στη διάκριση των 

τάξεων σε µικρές (Α 'και Β'), µεσαίες (Γ' και ∆') και µεγάλες (Ε' και ΣΤ') µε 

δραστηριότητες προοδευτικά αυξανόµενης δυσκολίας. 

∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι, την τελευταία δεκαετία, τόσο η µέριµνα από την 

πλευρά της Πολιτείας (Αναλυτικό Πρόγραµµα και πρόγραµµα σπουδών Αισθητικής 

Αγωγής, Πρόγραµµα Μελίνα) όσο και το ενδιαφέρον των δασκάλων και νηπιαγωγών 

(συµπεράσµατα που εξήχθησαν ύστερα από προσωπικές συζητήσεις µε τους 

εκπαιδευτικούς), έχει αυξηθεί σηµαντικά.  
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13. Η ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 Αρχίζουµε µε την αποσαφήνιση των δύο εννοιών-όρων (Θεατρικό παιχνίδι, 

∆ραµατοποίηση), αφού επί του παρόντος οι ερευνητές παραπαίουν µε αποτέλεσµα να 

συγχέουν την πρώτη µε τη δεύτερη. Ήδη από το 1994 ο Μουδατσάκις  επεσήµανε την 

“έλλειψη επικοινωνίας ανάµεσα στους ειδικούς για την εξεύρεση-τεκµηρίωση ενός 

κοινού εννοιολογικού κώδικα (1994α ,σ.11) εν όψει της πρόκλησης µιας καινοφυούς 

επιστήµης όπως το θέατρο ή της θεατρικής αγωγής στο δηµοτικό σχολείο. 

 Στην έννοια της ∆ραµατοποίησης έχει δοθεί ειδική σηµασία από τους 

συγγραφείς: 

 Ο Μουδατσάκις την ορίζει διπλά. Την αναφέρει ως “τη µετατροπή ενός Χ 

κειµένου σε δραµατικό” και ως “ανάπτυξη ενός πρωτογενούς κειµένου µε τις αρχές 

της δραµατικής έκφρασης (Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.85, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ 

87-88). 

 Με τον ορισµό του Μουδατσάκι συµφωνεί και η Σεξτου (1998, σ.31), η οποία 

δίνει και αυτή µε τη σειρά της έµφαση στο δραµατικό κείµενο. Για τους παραπάνω 

συγγραφείς δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση το εν λόγω κείµενο να οδηγήσει 

και στην ανάδειξή του στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης. 

  Μια οµάδα επιστηµόνων δεν προσδιορίζει την παραπάνω έννοια µόνο µέσα 

από χαρακτήρα του δραµατικού κειµένου, αλλά συνεχίζει παραπέρα κάνοντας λόγο 

και για θεατρική του απόδοση (Πατσάλης Χρ.,1998,σ.57,Κεραµιδιώτη Κ.,2003,σ.63) 

Γίνεται λοιπόν αναφορά για «αλλαγή-τροποποίηση του δραµατικού κειµένου µε τη 

χρήση των αναγκαίων θεατρικών κωδίκων» (Γραµµατάς Θ., 1997β, σ.σ 461-462) «µε 

απώτερο στόχο την εικονοποίησή του» (Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 46-47) «και την 

εύκολη πρόσληψή του από τη συνείδηση πλέον ενός θεατή» (Γραµµατάς Θ., 1999α, 

σ.85) και όχι κάποιου αναγνώστη. Οι ∆ηµάση-Γαργαλιάνος (1996, σ.99) εντάσσονται 

στην ίδια οµάδα ερευνητών προσδιορίζοντας περισσότερο την έννοια της θεατρικής 

απόδοσης αναφερόµενοι σε µια µορφή λεκτικής και κινητικής έκφρασης, ενώ ο 

Χατζάκης (1998, σ.σ 158-159), επικεντρώνει την προσοχή του στη ‘µεταφορά’ ενός 

αφηγήµατος, ποιήµατος σε θεατρική πράξη. 

 Στους ορισµούς, οι οποίοι έχουν δοθεί στη  ∆ραµατοποίηση απαντούµε και 

εκείνους που θεωρούν τη συγκεκριµένη µέθοδο ως ένα ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης των 

παιδιών και ένα µέσο εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων τους (Γραµµατάς Θ., 1987, 
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σ.28, Μηλάρα Η. κ.ά., 1989, σ.89, Παπανικολάου Ρ.-Τσιλιµένη Τ., 1998, σ.45, 

Άλκηστις,1998,σ.43,Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου Χ.,2002,σ.22). 

 Η εν λόγω µορφή έκφρασης διαθέτει συνειδητούς ή λανθάνοντες στόχους και 

επιδιώξεις (Γραµµατάς Θ., 1987, σ.28), και σύµφωνα µε τους Μηλάρα Η. κ.ά. (1989, 

σ.89) αποτελεί ‘σηµαντικό µέσο για τους ενήλικες για να εισχωρήσουν στον ψυχικό 

κόσµο των παιδιών και να συµβάλλουν µε αυτόν τον τρόπο στην αγωγή και 

κοινωνικοποίησή τους’. Τονίζεται ιδιαιτέρως η πολυσυνθετότητα της µεθόδου και ο 

επικοινωνιακός της χαρακτήρας, αποδίδοντας σε αυτήν την ‘ετικέτα’ της 

‘πολυγλώσσας’ (Άλκηστις, 1998, σ.21). 

 Η ∆ραµατοποίηση εξετάζεται από ορισµένους και ‘υπό το πρίσµα’ του 

διδακτικού εργαλείου (∆ελώνης Α., 1990, σ.341, Τζαµαργιάς Τ., 1997-8, σ.32). 

Σύµφωνα µε τους παραπάνω ερευνητές η εν λόγω µέθοδος µπορεί να λειτουργήσει ως 

µέσο προσέγγισης γλωσσικών και αφηγηµατικών µαθηµάτων, ως ένα πολύτιµο 

εργαλείο της διδακτικής µεθοδολογίας και σηµαντικό βοήθηµα για την εµπέδωση της 

διδακτέας ύλης. 

 Η Παρρά (2000, σ.5) περιορίζει τη ∆ραµατοποίηση, χαρακτηρίζοντάς την ως 

δραστηριότητα προφορικού λόγου, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης. Μάλιστα η ίδια ερευνήτρια υποδηλώνει έµµεσα τη 

σηµαντική παιδαγωγική αξία της µεθόδου αναφερόµενη σε µια µορφή ανταµοιβής, 

που απορρέει από την εφαρµογή της. 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις η έννοια της ∆ραµατοποίησης ταυτίζεται µε την 

αντίστοιχη της θεατρικής παράστασης (Shuman R.B.στο Π.Ψ.Ε.Λ., τοµ.3, σ.1558), 

ενώ για άλλους αποτελεί µια “µέθοδο αναβίωσης των κειµένων” (Μαρούδας Η., 

1999, σ.85), ένα είδος αναπαράστασης γεγονότων και καταστάσεων της ζωής του 

ατόµου.  

 ∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, από τη µελέτη στη σχετική βιβλιογραφία ότι επικρατεί 

ένας εννοιολογικός πλουραλισµός και µια σύγχυση όσον αφορά στην έννοια της 

∆ραµατοποίησης. Ο κάθε ερευνητής εξετάζει την εν λόγω έννοια από τη σκοπιά που 

τον ενδιαφέρει, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός πλήθους ορισµών. 

 Σύµφωνα και µε το ακόλουθο σχήµα η ∆ραµατοποίηση αποτελεί µια µέθοδο, 

ένα εργαλείο, ένα ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης των παιδιών και ένα άριστο, ευχάριστο 

και δηµιουργικό µέσο για τον εκπαιδευτικό να τα ‘προσεγγίσει’ και να επιφέρει 

αλλαγές στη συµπεριφορά τους αξιοποιώντας το θεατρικό κώδικα και τις δραµατικές 

τεχνικές. 
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∆ιάγραµµα 8. Η έννοια της ∆ραµατοποίησης 

 

14. Η ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
 Αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα ότι η ∆ραµατοποίηση αποτελεί ένα 

πολύτιµο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού. Η εφαρµογή της στη σχολική τάξη 

περιλαµβάνει την επεξεργασία σε στάδια του προς δραµατοποίηση κειµένου. 

 Η πλειοψηφία των ειδικών αναφέρεται σε δύο βασικά στάδια-φάσεις: 

 Η πρώτη φάση, η ‘οριζόντια’, σχετίζεται µε την προετοιµασία, 

αλλαγή  και σύνθεση του δραµατικού κειµένου από τον εµψυχωτή σε 

συνεργασία µε τους µαθητές. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος 

µεταγραφής του αρχικού κειµένου (Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.86, 

Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.29, Τζαµαργίας Τ., 1997-8, σ.33, Γραµµατάς 

Θ., 1999β, σ.223). Στη συγκεκριµένη φάση επιλέγεται ένα πρωτογενές 

κείµενο, το οποίο µετατρέπεται –τροποποιείται σε µια άλλη µορφή. 

Αναζητούνται και υπογραµµίζονται τα δραµατοποιήσιµα στοιχεία του. 

Εντοπίζονται εκείνα τα οποία θα αξιοποιηθούν ως φορείς της σύγκρουσης- 

της κατεξοχήν κινητήριας δύναµης στο δράµα. ∆ιενεργείται µια επέµβαση 

στο κείµενο µε την εισαγωγή των µονολόγων και διαλόγων, ενώ 
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ταυτόχρονα διεξάγονται προσπάθειες για τη συµπύκνωση και αναλυτικών 

περιγραφών και των εκτενών αφηγήσεων. ∆ηµιουργούνται οι ρόλοι, 

επιµελείται ιδιαίτερα το πέρασµα από το ένα επεισόδιο στο άλλο και 

εµπλουτίζεται το κείµενο µε µια ποικιλία εικαστικών και ηχητικών 

στοιχείων (Τζαµαργίας Τ., 1997-8, σ.33,Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.224). 

 Ακολουθεί η ‘κάθετη’ φάση, η οποία συνίσταται στην ανάδειξη και 

εκτέλεση του διαµορφωµένου κειµένου στην αυτοσχέδια σκηνή της τάξης. 

Το µεταγραµµένο κείµενο ενεργοποιείται, διανέµονται οι ρόλοι στους 

µαθητές και διεξάγονται πρόβες για την εκµάθησή τους. Συντελείται 

κάποια µορφή χωροταξικής διευθέτησης, εικαστικής κάλυψης και 

πλαισίωσης (σκηνικά, φωτισµός, µουσική). Έγκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του εκπαιδευτικού για το αν θα ακολουθήσει συζήτηση µε τους 

µαθητές για να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της 

∆ραµατοποίησης (Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.86, Μουδατσάκις Τ., 1994α, 

σ.σ  29-30, Τζαµαργίας Τ., 1997-8, σ.34, Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 225-

226). 

 Η Άλκηστις (1998, σ.43) αναφέρεται σε τρία στάδια της 

∆ραµατοποίησης, αποκλείοντας εντελώς από αυτά τη µετατροπή κάποιου 

πρωτογενούς κειµένου. Σύµφωνα µε την ίδια η συγκεκριµένη µέθοδος 

ξεκινάει µε µια σειρά ασκήσεων (σώµατος, χεριών, ποδιών, µατιών, 

συντονισµού, συγκέντρωσης, χαλάρωσης, προσοχής, κίνησης, ρυθµού 

κ.τ.λ.). Κατονοµάζει το εν λόγω στάδιο ‘εισαγωγή στη ∆ραµατοποίηση’. 

Ακολουθεί η ‘καθαυτό ∆ραµατοποίηση’, η οποία περιλαµβάνει την παροχή 

οπτικοακουστικών ερεθισµάτων στα παιδιά και τη  λεκτική τους έκφραση. 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση-κριτική ανάλυση της 

∆ραµατοποίησης από τα µέλη της οµάδας και την έκθεση προτάσεων για 

µεταλλαγή του µαθήµατος. 
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 Στη βιβλιογραφία µας συναντάµε και µια σειρά από  αναφορές, οι 

οποίες δεν κάνουν λόγο για  στάδια, αλλά ουσιαστικά επισηµαίνουν µια 

πορεία επεξεργασίας ενός κειµένου προς ∆ραµατοποίηση. 

 Η Σέξτου (1998, σ.σ 53-62) θεωρεί απαραίτητα στοιχεία σε µια 

∆ραµατοποίηση τη σωστή επιλογή του κειµένου µε λογοτεχνικά και 

παιδαγωγικά κριτήρια, το χωρισµό σε σκηνικές ενότητες, τη διανοµή των 

ρόλων, την οργάνωση του κατάλληλου θεατρικού εργαστηρίου και 

περιβάλλοντος, την εύρεση χρηστικών αντικειµένων, τη δηµιουργία 

ατµόσφαιρας και, την επιλογή του τρόπου παρουσίασης στα παιδιά. Όλα τα 

παραπάνω στοιχεία οδηγούν στην επιτυχή διενέργεια ασκήσεων 

∆ραµατοποίησης σε συνεργασία πάντα του εµψυχωτή- εκπαιδευτικού µε τα 

παιδιά. 

 Οι ∆ηµάση- Γαργαλιάνος (1996, σ.σ 101-102) προτείνουν έξι 

βήµατα στην πορεία για µια ∆ραµατοποίηση. Στα εν λόγω όµως βήµατα 

δεν περιλαµβάνεται η µετατροπή του αρχικού κειµένου σε δραµατικό. Το 

κείµενο διαβάζεται από τους µαθητές και ανιχνεύονται τα 

δραµατοποιήσιµα στοιχεία του. Ορίζεται ο θεατρικός χώρος, διανέµονται 

οι ρόλοι στους µαθητές και διεξάγεται η ∆ραµατοποίηση. Η πορεία 

ολοκληρώνεται µε τον απολογισµό και την κριτική όσων προηγήθηκαν. 

 Η Σέργη (1991, σ.88) φαίνεται ότι συµφωνεί µε τους προηγούµενους  

στα περισσότερα σηµεία. Επιµένει στην αφήγηση της ιστορίας αποκλειστικά 

από τον εκπαιδευτικό και στη ∆ραµατοποίηση των χαρακτήρων και των 

γεγονότων µε τη χρήση ρυθµικών και µιµητικών κινήσεων. 

 Η αποτελεσµατική εφαρµογή της µεθόδου από τον εκπαιδευτικό 

εξαρτάται σηµαντικά από το βαθµό οργάνωσης και προγραµµατισµού του. 

Από µόνη της η έννοια του προγραµµατισµού εµπεριέχει την αντίστοιχη 

των σταδίων. Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των ερευνητών η 

∆ραµατοποίηση εκτυλίσσεται σε δύο βασικές φάσεις- στάδια, τα οποία 

παρουσιάζουµε συνοπτικά ακολούθως: 



_____________________________________________________________________ 76

 
Φάσεις ∆ραµατοποίησης 

Κάθετη Οριζόντια 

 

 

 

 

 

 α’ κείµενο→ δραµατικό 
κείµενο 

∆ραµατικό κείµενο→σκηνική 
απόδοση  

 

∆ιάγραµµα 9.  Στάδια µεθόδου ∆ραµατοποίησης 

 Μπορεί κανείς να διαπιστώσει άµεσα ή έµµεσα την ύπαρξη αυτών 

των σταδίων εφαρµογής της µεθόδου στην τάξη, από την πληθώρα των 

παραδειγµάτων που παρέχονται στη βιβλιογραφία (Άλκηστις, 1983, 

Τικοπούλου- Αυδή Α., 1989, Σέργη Λ., 1991, Μουδατσάκις Τ., 1994α, 

Σέξτου Π., 1998,Γραµµατάς Θ., 1999β). 

 

15. ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 Ο ίδιος εννοιολογικός πλουραλισµός διαπιστώνεται και για το 

Θεατρικό ή ∆ραµατικό Παιχνίδι. 

 Ορισµένοι αποδίδουν σε αυτό το χαρακτήρα της δραµατικής 

µεθόδου και του παιδαγωγικού εργαλείου. Κάνουν λόγο για το σύνθετο 

χαρακτήρα του (Βασιλείου Ε.- Σταθοπούλου Ξ., 1991, σ.192, Κουρετζής 

Λ., 1993, σ.129,Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.82), τη συµβολή του στην 

ενεργοποίηση των παιδιών για τη δηµιουργία και επινόηση µιας ιστορίας 

(Κιτσοπούλου Μ., 1992, σ.135), καθώς επίσης και στην απελευθέρωση της 

φαντασίας τους (Κουρετζής Λ., 1986, σ.306). Ακόµη, αναφέρονται στη 

λειτουργικότητά του ως ‘εµπεδωτικού εργαλείου µάθησης’ και αξιόλογου 
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βοήθηµατος στο ‘µεθοδολογικό οπλοστάσιο’ του εκπαιδευτικού 

(Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.303,Κουρετζής Λ., 1999, σ.13). Η εν λόγω 

ψυχοκινητική µέθοδος αποτελεί σύµφωνα µε τον Κουρετζή (1993, σ.130) 

“την κοίτη όπου συναντώνται όλες οι επιµέρους δραστηριότητες”, καθώς 

επίσης και “το όχηµα µε το οποίο µπορεί το παιδί να πορευθεί στις 

απέραντες εκτάσεις του θεατρικού φαινοµένου” (Κουρετζής Λ., 1999, 

σ.13). Αποτελεί επίσης ένα “ιδιαίτερο µέσο προσέγγισης δραστηριοτήτων 

και θεµάτων” (Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.303). 

 Το Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π.) προσδιορίζεται και µέσα από το 

πρίσµα της µορφής θεάτρου. Οι Jοnes- Reynolds (1992, p.43) τονίζουν την 

ταύτισή του µε ένα είδος θεάτρου των αυτοσχεδιασµών µε ποικιλία πηγών 

άντλησης θεµάτων και η Κανατσούλη (1997, σ.103) εκφράζει την άποψη 

ότι η θεατρική αυτή δραστηριότητα αποτελεί την εξέλιξη του θεατρικού 

φαινοµένου µε έντονο το χαρακτήρα της δηµιουργικής έκφρασης. 

 Ορισµένοι επικεντρώνουν την προσοχή τους στον παιγνιώδη 

χαρακτήρα του Θ.Π., και το συνδέουν µε τη σηµαντική του παιδαγωγική 

αξία (Παπανικολάου Ρ.- Τσιλιµένη Τ., 1998, σ.101). Η Beauchamp (1998, 

σ.65) εντάσσεται στην ίδια κατηγορία, επισηµαίνοντας ιδιαίτερα τους 

τρόπους έκφρασης του συγκεκριµένου παιχνιδιού (λεκτικά ή κινητικά), το 

οποίο και αποκαλεί ‘φαντασιακό’. 

 Σύµφωνα µε τη Μέλλου (1997, σ.σ 111-112) το Θ.Π. εφαρµόζεται 

από τα παιδιά κατά την αλληλεπίδραση των ιδίων µε το περιβάλλον τους. 

Πέρα από τον ορισµό της (παιχνίδι που εµπεριέχει κίνηση) η ίδια προχωρά 

και σε µια πρώτη διάκρισή του σε δύο βασικά είδη (ελεύθερο και 

κατευθυνόµενο). Ιδιαίτερα εύστοχος θεωρείται και ο προσδιορισµός του 

Θ.Π. ως ‘σύνθεση επιµέρους παιχνιδιών’ (µε αισθητήρια, µέλη σώµατος, 

φωνή), ο οποίος αποτυπώνεται από τον Μουδατσάκι (1998, σ.23). Κατά 

τον ίδιο συγγραφέα το Θ.Π. αντιπροσωπεύει “ένα παζλ κινήσεων που 

καθεµιά διεκδικεί την ιδιοτυπία της”.  Για την Παπαχριστοπούλου (1990, 
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σ.280) το Θ.Π. αντανακλά µια µορφή εξωτερίκευσης των βαθύτερων 

συναισθηµάτων των παιδιών. 

 Στη βιβλιογραφία συναντώνται και ορισµοί του Θ.Π., οι οποίοι 

συνδυάζουν τις δύο παραπάνω θέσεις, εξετάζοντας τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα κάτω από το πρίσµα τόσο του θεάτρου όσο και του 

παιχνιδιού. Ο Γραµµατάς (1999α, σ.σ 73-74) αναφέρεται στο διττό 

χαρακτήρα της µεθόδου, ενώ ο Deldime (µετ. Γραµµατάς Θ., 1996, σ.35) 

την αποκαλεί ως ‘θεατροπαιχνίδι’. Το Θ.Π. προσδιορίζεται και ως 

διαδικασία µε διπλή όψη (θεατρική και παιδαγωγική) (Κουρετζής Λ., 1990, 

σ.77), ενώ σύµφωνα µε ορισµένους ειδικούς αποκαλείται και 

κατονοµάζεται ως παιχνίδι µε θεατρικά στοιχεία (Γαλάντης Γ., 1990, σ.56, 

Ασηµοµύτης Β. στο «Θεατρική Αγωγή και Παιδεία στο σύγχρονο σχολείο», 

1991, σ.23, Σαρρής ∆., 2002, σ.11). 

 Η συγκεκριµένη έννοια προσεγγίζεται από ορισµένους µέσα από το 

χαρακτήρα του παιδαγωγικού µέσου ευαισθητοποίησης, δραστηριοποίησης 

και ενεργοποίησης του µαθητή. Ο Κουρετζής Λ. (1989α, σ.σ 79-80) 

επιµένει να τονίζει τη συµβολή του Θ.Π. στην ευαισθητοποίηση και 

καλλιέργεια της ψυχοκινητικής έκφρασης του παιδιού καθώς επίσης και 

στην απελευθέρωση της φαντασίας του (Κουρετζής Λ. στο Ε.Κ.Θ.Π.Ν, 

1991α, σ.157). Σε ορισµένες περιπτώσεις δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον 

πολυεπίπεδο χαρακτήρα της εν λόγω δραστηριότητας, η οποία καταλήγει 

στην ενεργοποίηση του ατόµου (Πραστίτης Λ. στο Βάµβουκας Μ.-

Χατζηδάκη Α., 2001, σ.609) ,ενώ σε άλλες εννοείται επιµελώς η συνδροµή 

της στη δραστηριοποίησή του (Νικολάου Γ.- Γιαννούλη Μπ., 2000, σ.122). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις των ερευνητών, οι 

οποίοι εξετάζουν το Θ.Π. από την οπτική της ψυχαγωγίας. Ενίοτε το 

χαρακτηρίζουν ως ευχαριστη ψυχαγωγική δραστηριότητα (Γραµµατάς Θ., 

1999β, σ.41), είτε ως δηµιουργικό συµβάν, το οποίο προκαλεί την 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση του παιδιού (ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.13). Στο 
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χαρακτήρα της ψυχαγωγίας σε συνδυασµό πάντα µε την παιδαγωγική αξία 

του Θ.Π. εστιάζουν την προσοχή τους και ο Βεντήρης (1991, σ.59) µε τον 

Κοτσιπετσίδη (1996, σ.70). 

 Σε αρκετές περιπτώσεις, το Θ.Π. αντιµετωπίζεται ως µία επέκταση 

της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης µε τη χρήση µιας σειράς θεατρικών 

ασκήσεων. Αποτελεί µε αυτήν τη µορφή τη συνέχεια και τον εµπλουτισµό 

της παραπάνω µεθόδου (Βλάχου Ε. στο Γκόβας Ν.-Κακλαµάνη Φλ., 2000, 

σ.132). 

 Ένας πιο αφηρηµένος προσδιορισµός της ψυχοκινητικής µεθόδου 

του Θ.Π. εκφέρεται από τους ειδικούς, οι οποίοι αποτελούν ένθερµους 

υποστηρικτές της άποψης για ταύτιση του µε τη δραµατική και ποιητική 

δράση, καθώς επίσης και µε τη δραµατική έκφραση. Οι ‘θιασώτες’ της 

παραπάνω ιδέας τονίζουν πιο έντονα την οπτική του αποτελέσµατος που 

απορρέει από τη διαδικασία παρά την ίδια τη διαδικασία (Αυλιανού Χρ. 

στο «Το παιδί και η Αισθητική Αγωγή», 1998, σ.174). 

  Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η επισήµανση των θεωρητικών του 

θεάτρου για τον επικοινωνιακό χαρακτήρα του Θ.Π. Σύµφωνα µε τους 

ειδικούς η εν λόγω δραστηριότητα αποτελεί άριστο µέσο επικοινωνίας, 

καλλιέργειας και κατανόησης των ανθρώπινων σχέσεων. Θεωρείται 

λοιπόν µια δίοδος, ένας αγωγός επικοινωνίας µέσα από την έκφραση των 

συναισθηµάτων του παιδιού (Κουρετζής Λ., 1991β, σ.170,Νικολούδη 

Τρ.,1994,σ.32,Κατσιγιάννη Ευγ.,1996,σ.8). 

 Ο Courtney (1989, p.66) αναφέρει αόριστα ότι η συγκεκριµένη 

θεατρική δραστηριότητα αποτελεί προϊόν της ασυναίσθητης 

δραστηριοποίησης του ατόµου και συµπεραίνει ότι η µορφή έκφρασής της 

βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε το ρυθµό ανάπτυξης του ίδιου. 

 Ο Μουδατσάκις (1994β, σ.3) επεκτείνει τη σκέψη και τον 

προβληµατισµό των παραπάνω ερευνητών και υπονοεί ότι το Θ.Π. οδηγεί 

στην αναπαράσταση- µίµηση.  
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 Από τη µελέτη της βιβλιογραφίας συναντάει κανείς  την προσέγγιση 

και τον προσδιορισµό της έννοιας του Θ.Π. µέσα από το χαρακτήρα της 

οµαδικής δραστηριότητας, η οποία στηρίζεται στις τεχνικές του 

αυτοσχεδιασµού και της αναπαράστασης µε µίµηση και προϋποθέτει µία 

σαφή στοχοθεσία (Σέξτου Π., 1998, σ.19). Με την παραπάνω θέση δε 

συµφωνεί η Χρυσάφη (1988,σ.19) η οποία θεωρεί τις δύο έννοιες 

(Θεατρικό Παιχνίδι και αυτοσχεδιασµό) ταυτόσηµες και δε θεωρεί την 

τελευταία έννοια ως αναγκαία προϋπόθεση για την εκτέλεση της πρώτης. 

 Οι προσδιορισµοί, οι οποίοι έχουν αποδοθεί για τη θεατρική 

δραστηριότητα και ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π. προκαλούν µια γενική 

σύγχυση, όσον αφορά στην προσπάθεια οριοθέτησης του πεδίου της 

συγκεκριµένης έννοιας. Στο σχήµα που ακολουθεί επιδιώκουµε να 

‘φωτίσουµε’ έστω και αποσπασµατικά το ήδη περιπεπλεγµένο και ασαφές 

‘εννοιολογικό  περιβάλλον της’. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

Προέκταση 
∆ραµατοποίησης

Μορφή 
παιχνιδιού 

Αγωγός 
επικοινωνίας 

Συνδυασµός παιχνιδιού 
και θεάτρου 

Μορφή 
δραµατικής 
έκφρασης 

Μεθοδολογικό 
εργαλείο 

Μέσο δραστηριοποίησης 
και ενεργοποίησης του 

παιδιού 

Ψυχαγωγικό 
µέσο 

Μορφή 
θεάτρου 

∆ιάγραµµα 10. Η έννοια του Θ.Π 

 

     Από τους παραπάνω ορισµούς για το Θ.Π διαπιστώνεται ότι ο καθένας από αυτούς 

τονίζει µια διαφορετική διάσταση και πτυχή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου. ∆εν 

εντοπίζεται οµοφωνία και σύγκλιση στις απόψεις των ειδικών αναφορικά µε το 

συγκεκριµένο ζήτηµα. Το Θ.Π παρουσιάζεται ως θέατρο, παιχνίδι, συνδυασµό τους, 

ως µεθοδολογικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικό µέσο των 

µαθητών και άλλοτε εµφανίζεται ως προέκταση της ∆ραµατοποίησης, µορφή 

δραµατικής έκφρασης, δραστηριότητα, αγωγός επικοινωνίας και µέσο 

δραστηριοποίησης του παιδιού. 

 

 
16. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ- ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 Η διαίρεση σε στάδια θεωρείται απαραίτητη συνθήκη και για την 

οργάνωση του Θεατρικού Παιχνιδιού (Θ.Π.). 
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 Ο Μουδατσάκις (1994α, σ.σ 53-54) προτείνει πέντε διαδοχικά στάδια- φάσεις, 

από τα οποία µπορεί να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός κατά την εφαρµογή ασκήσεων 

Θ.Π. στη σχολική του τάξη. 

 Το στάδιο της προθέρµανσης (warm up), το οποίο αποτελεί το πιο καίριο 

σηµείο και αφετηρία της όλης προσπάθειας του εκπαιδευτικού, περιλαµβάνει µια 

σειρά από παιχνίδια µε τα αισθητήρια και τα µέλη του σώµατος. Ακολουθεί η φάση 

της σύνθεσης ενός σεναρίου, ενός ‘κορµού-σκελετού’ δράσης, το οποίο βέβαια 

µπορεί στην πορεία να αλλάξει. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός µε τους µαθητές 

επιδιώκει να συλλέξει τον κατάλληλο εξοπλισµό ((χρηστικά αντικείµενα) για την 

εκτέλεση του Θ.Π. Το επόµενο στάδιο επεξεργασίας αποτελεί και την κυριότερη 

φάση του. Πρόκειται για την ανάληψη δράσης και έκφραση του παιδιού µε το λόγο 

και την κίνηση. Το εγχείρηµα ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση των πεπραγµένων, 

όπου δάσκαλος και µαθητές συζητούν και επιχειρηµατολογούν σχολιάζοντας 

παράλληλα κριτικά το αποτέλεσµα- απότοκο της δράσης.  

 Αρκετοί άλλοι συγγραφείς προτιµούν να χωρίζουν το Θ.Π. σε τρεις φάσεις. Η 

πρώτη από αυτές είναι η φάση της συγκέντρωσης-χαλάρωσης, όπου συντελούνται 

όλες οι διεργασίες που προαναφέρθηκαν από το Μουδατσάκι (1994). Ακολουθεί το 

στάδιο της άσκησης και της σωµατικής έκφρασης, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το 

εφαλτήριο και το ερέθισµα για την ενεργοποίηση των µαθητών. Το κυρίαρχο στάδιο 

στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελούν οι αυτοσχεδιασµοί- παιχνίδια, οι οποίοι 

συνίστανται σε µια σύνθεση σωµατικών, ψυχικών και πνευµατικών δυνάµεων µε 

αποτέλεσµα την ανάληψη δράσης που συνδυάζει κίνηση και λόγο (Κορoπιώτου Α., 

1990, σ.58, Γαλάντης Γ., 1991, σ.164, Κατσαρού Β., 1991, σ.σ  33-35). 

 Η πλειοψηφία των ερευνητών δείχνει προτίµηση στη διαίρεση του 

Θ.Π. σε τέσσερα στάδια: 

• Στάδιο Απελευθέρωσης 
 Το παιδί ευαισθητοποιείται, υποβάλλει το άγχος και τις φοβίες που το 

διέπουν, αποδεσµεύεται από έµφυτες αναστολές και επιφυλάξεις µε τη χρήση 

διάφορων τεχνικών (π.χ. κατάλληλη µουσική επένδυση). Αναπτύσσει έντονη 

αισθησιοκινητική δράση και συγκροτεί οµάδες (Κουρετζής Λ.,1986, σ.309, 

Κουρετζής Λ., 1987, σ.28, Κουρετζής Λ., 1989α, σ.σ 83-84, Κουρετζής Λ., 1989β, 

σ.66, Βουτσινά Κ., 1991, σ.23,  Κουρετζής Λ., στο Ε.Κ.Θ.Π.Ν., 1991α, σ.σ 158-159, 

Κουρετζής Λ., 1991γ, σ.263, Κουρετζής Λ., 1991δ, σ.σ 71-76,Κοτσιπετσίδης Γ., 
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1996, σ.σ 75-76, Κουρετζής Λ., 1999, σ.9, Κουρετζής Λ., 2000 ,σ.23, , Πραστίτης Λ. 

στο Βάµβουκας Μ-Χατζηδάκη Α., 2001, σ.612). Η εν λόγω φάση αποκαλείται από 

ορισµένους και ως ‘περίοδος προετοιµασίας’ (Σέργη Λ., 1991, σ.40) ή ‘αρχική φάση’ 

(Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.78). 

• Στάδιο Αναπαραγωγής 
 Η εν λόγω φάση αποτελεί τη σύµπτυξη των αντίστοιχων δύο (σύνθεσης 

σεναρίου και εξεύρεσης αντικειµένων) του Μουδατσάκι (1994). Το παιδί εισάγεται 

στην έννοια του ρόλου και καταλήγει στη διαµόρφωση ενός γενικού διαγράµµατος 

του θέµατος και της υπόθεσης (Κουρετζής Λ., 1991δ, σ.σ 76-85). ∆ηµιουργείται ο 

βασικός άξονας πάνω στον οποίο θα στηριχθούν οι δραστηριότητες που θα 

ακολουθήσουν. Εναλλακτικά η περίοδος αυτή αποκαλείται και ως ‘περίοδος 

εκκόλαψης’ (Σέργη Λ., 1991, σ.40) ή ‘παιχνίδι ρόλων’ (Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.79). 

• Στάδιο Σκηνικού Αυτοσχεδιασµού 
 Αποτελεί την πεµπτουσία της δράσης. Το Θ.Π. αποκτά ‘σάρκα και οστά’ 

(Κοτσιπετσίδης Γ., 1996, σ.σ 75-76). Τα παιδιά παρουσιάζουν το θέµα τους, ζουν και 

βιώνουν τη δράση, η οποία διαπλέκεται ( Κουρετζής Λ., 1991δ, σ.σ 86-70). 

Παρουσιάζονται οι διάλογοι και αποκαλύπτονται οι σχέσεις µεταξύ των προσώπων-

ηρώων. Πρόκειται για µια περίοδο ενόρασης, έµπνευσης και δηµιουργίας (Σέργη Λ., 

1991, σ.40).  

• Στάδιο Ανάλυσης ή Συζήτησης 

 Στη συγκεκριµένη φάση πραγµατοποιείται µια επεξεργασία  

πολλαπλών επιπέδων. Τα παιδιά υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σε 

σχέση µε το αποτέλεσµα των ασκήσεων Θ.Π., εκφράζουν τις προσωπικές 

τους θέσεις, αναζητούν τεχνικές τελειοποίησης της διαδικασίας και 

«εικονοποιούν» τα βήµατά τους σε σχέση µε αυτή. 
 ∆ιατυπώνουν την κριτική τους στάση απέναντι στα πράγµατα και καταλήγουν 

σε πολύτιµα συµπεράσµατα, τα οποία θα τους αποβούν ιδιαίτερα χρήσιµα σε 

επόµενες παρόµοιες απόπειρες (Κουρετζής Λ., 1986, σ.310, Κουρετζής Λ., στο 

Ε.Κ.Θ.Π.Ν., 1991α, σ.159, Κουρετζής Λ., 1991γ, σ.270,Κουρετζής Λ.,1991δ,σ.σ  91-

95, Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.σ 78-80). 

 Η σύγχυση που διαπιστώνεται στον προσδιορισµό της έννοιας του Θ.Π. 

εµφανίζεται και στην περίπτωση του διαχωρισµού του σε στάδια. Άλλοι κάνουν λόγο 

για τρία, τέσσερα ή ακόµα και πέντε στάδια ανάπτυξής του στη σχολική τάξη. 
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 Η ουσία των πραγµάτων βρίσκεται στη διαπίστωση ότι θεωρείται ιδιαίτερα 

απαραίτητος ο σωστός προγραµµατισµός και η κατάλληλη οργάνωση από την πλευρά 

του εκπαιδευτικού για µια επιτυχή και αίσια έκβαση στη διεκπεραίωση της 

σηµαντικής αυτής θεατρικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Στάδια Θ.Π. 

Αξιολόγηση-
ανάλυση 

5 στάδια 

Προθέρµανση 

Σύνθεση 
σεναρίου 

Συλλογή υλικού

∆ράση  

4 στάδια 

Απελευθέρωση

Αναπαραγωγή

Σκηνικός 
αυτοσχεδιασµός

Ανάλυση-
Συζήτηση 

3 στάδια 

Συγκέντρωση 
χαλάρωση 

Άσκηση 
σωµατική 

Αυτοσχεδιασµός 
παιχνίδια 

∆ιάγραµµα 11. Απόψεις για τα στάδια του Θ.Π 

 
 

17. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι: ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
 

 Είναι αποδεκτό ότι, τόσο η ∆ραµατοποιήση, όσο και Θεατρικό 

Παιχνίδι (Θ.Π.) αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία της δραµατικής έκφρασης 

στη σχολική τάξη (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.39). 

 Θεωρείται, εποµένως, φυσικό επακόλουθο να παρουσιάζονται, 

εξαιτίας της ιδιότυπης αυτής σχέσης ανάµεσά τους, ορισµένα σηµεία 

σύγκλισης και απόκλισης. 
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 Σύµφωνα µε το Μουδατσάκι (1994α, σ.34) η ∆ραµατοποίηση προϋποθέτει το 

Θ.Π., το οποίο µε τη σειρά του συντίθεται από το παιχνίδι µε τα αισθητήρια, τη φωνή 

και τα µέλη του σώµατος. Πρόθεση και των δύο παραπάνω µεθόδων αποτελεί η 

καλλιέργεια της έκφρασης και η ολόπλευρη διαµόρφωση της προσωπικότητας του 

παιδιού (Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.94). Σηµαντικό, επίσης, στοιχείο σύγκλισης 

συνίσταται στη χρησιµοποίηση µιας σειράς υλικών και αντικειµένων για τη 

διαµόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος και της ατµόσφαιρας που θα διεγείρει 

τη φαντασία και θα εµπνέει το παιδί να συµµετάσχει (Νικολαΐδου Α., 1989, σ.89). 

 Εκτός ,όµως ,από τα σηµεία σύγκλισης των εν λόγω µεθόδων διαπιστώνονται 

και σηµαντικές διαφορές- αποκλίσεις. Στη ∆ραµατοποίηση ένα υπάρχον κείµενο 

υφίσταται µια µορφή επεξεργασίας µε τη χρήση κωδικών του δράµατος, έτσι ώστε να 

λειτουργήσει ως ένα άριστο παιδαγωγικό µέσο και διδακτικό εργαλείο. Βασικό µέσο 

έκφρασης των παιδιών αποτελεί ο λόγος. 

 Στο Θ.Π. τα πράγµατα είναι κάπως διαφορετικά. Το σενάριο επινοείται από 

τους µαθητές και δε στηρίζεται σε προϋπάρχον κείµενο. Κεντρικό ρόλο και κυρίαρχη 

θέση στην έκφραση των παιδιών κατέχει πλέον η κίνηση. Το Θ.Π. δεν εφαρµόζεται 

στην τάξη ως µια εναλλακτική µέθοδος διδασκαλίας αλλά αποτελεί µια θεατρική 

δραστηριότητα (Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.94,Σέξτου Π., 1998, σ.31). 

 

18. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ): 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 

 
 Η έννοια της ∆ραµατοποίησης µε την αντίστοιχη του παραδοσιακού θεάτρου 

(θεατρική παράσταση) παρουσιάζουν αρκετά σηµεία διαφοροποίησης (Άλκηστις, 

1984, σ.σ 10-11). 

 Η πρώτη αποτελεί µια µορφή συλλογικού παιχνιδιού. Τα παιδιά επιλέγουν τα 

ίδια τους ρόλους τους, ενώ διαπιστώνονται σηµαντικές εναλλαγές ρόλων µεταξύ 

ηθοποιών και κοινού. Ο δάσκαλος της τάξης κατέχει το ρόλο του εµψυχωτή, δε 

διεξάγονται πρόβες και µπορεί η συγκεκριµένη µέθοδος να εφαρµοστεί σε 

οποιοδήποτε χώρο. Τα παιδιά πειραµατίζονται ποικιλοτρόπως και έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό για την κατασκευή του 

σκηνικού, των ενδυµασιών και την επιµέλεια του φωτισµού. 
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 Στη θεατρική παράσταση, η οργάνωση θεωρείται πιο αυστηρή. Πρόκειται για 

µια ατοµική ή συλλογική δηµιουργία όπου ένας σκηνοθέτης µοιράζει ρόλους στους 

ηθοποιούς και ύστερα από µια σειρά εξαντλητικών προβών σε έναν ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο, όπου τα πάντα έχουν προβλεφθεί µε ακρίβεια από 

επαγγελµατίες του θεάτρου διεξάγεται η θεατρική παράσταση. Οι ρόλοι του κοινού 

και των ηθοποιών είναι ανεξάρτητοι και δεν υφίστανται εναλλαγές. 

 Αρκετά σηµεία σύγκλισης και απόκλισης διαπιστώνονται ανάµεσα στο Θ.Π. 

και τη Θεατρική Παράσταση (Γαλάντης Γ., 1991, σ.σ 165-167, Σέξτου Π., 1998, 

σ.19). 

 Τόσο το παιδί ή ενήλικος που συµµετέχει σε ένα Θ.Π., όσο και ο ηθοποιός 

µιας θεατρικής παράστασης χρησιµοποιούν τις δεξιότητες (σωµατικές ή πνευµατικές 

)και τις µιµητικές τους ικανότητες για να παίξουν και να εκφραστούν. Υποδύονται 

µοντέλα ατόµων και συµπεριφορών που δεν είναι οικεία σε αυτούς, παίζουν διαρκώς 

µε το χωροχρόνο και δηµιουργούν σχέσεις αντιδρώντας µε άλλα άτοµα (Γαλάντης Γ., 

1991, σ.σ 165-166). 

 Παρά τις οµοιότητες που παρουσιάζουν οι δύο παραπάνω έννοιες, σε κάποιες 

περιοχές εµφανίζουν σηµαντικά στοιχεία απόκλισης (Γαλάντης Γ., 1991, σ.σ 166-

167). 

 Το Θ.Π. αποτελεί µια ευχάριστη οµαδική δραστηριότητα και µορφή 

αυτοέκφρασης των εµπλεκοµένων στη διαδικασία. ∆εν έχει ως αποκλειστικό του 

στόχο την παρουσίαση σε κοινό. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία κατέχει ο 

παιδαγωγός-εµψυχωτής, ο οποίος επιχειρεί να λειτουργήσει µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι 

συµµετέχοντες σε αυτή τη µορφή παιχνιδιού να αποκοµίσουν πολλαπλά οφέλη 

διαµορφώνοντας µια υγιή και πολύπλευρη προσωπικότητα. 

 Η θεατρική παράσταση αντιθέτως αντανακλά σε µια µορφή τέχνης, κατά την 

οποία εµπνευστές και εκτελεστές διαφέρουν. Θέτει ως αποκλειστική της 

προτεραιότητα και σκοπό την παρακολούθησή της από ένα κοινό θεατών. Το 

περιεχόµενο του θεάµατος επιλέγουν και κατευθύνουν ο παραγωγός, ο θιασάρχης και 

ο σκηνοθέτης, οι οποίοι ορίζουν και τα αυστηρά πλαίσια, στα οποία ο καθένας που 

συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία πρόκειται να ‘δηµιουργήσει’, µε βασικό σκοπό 

πάντα την ικανοποίηση του θεατή. 
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19.ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ 

∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 Το Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π.) και η ∆ραµατοποίηση δεν αποτελούν κάποιο 

αυτοσκοπό αλλά θεωρούνται δηµιουργικά µέσα στη σύγχρονη παιδαγωγική πράξη. 

Με τα εν λόγω µέσα  οι δάσκαλοι της πράξης επιδιώκουν την επίτευξη κάποιων 

βασικών στόχων, τους οποίους θέτουν στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής τους 

προσπάθειας. 

  ∆εν θα επιχειρηθούν στο τµήµα αυτό της εργασίας σηµαντικοί διαχωρισµοί 

στη στοχοθεσία του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης αν και από την αναδίφηση στη 

σχετική βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες αναφορές για τους σκοπούς 

και στόχους εµφανίζονται για το Θ.Π. Στο παρόν κεφάλαιο και ακολούθως 

παρουσιάζονται  οι βασικοί άξονες, στους οποίους προσανατολίζεται η στοχοθεσία 

των δύο παραπάνω µεθόδων: 

• Κοινωνική Ανάπτυξη Μαθητή 
 
 Μια από τις βασικότερες επιδιώξεις του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης 

αποτελεί η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η επικοινωνία, η συνεργασία και η 

αλληλεπίδραση των µαθητών µέσα από τις παραπάνω διαδικασίες αποτελεί το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. Η συγκρότηση σε οµάδα θα αποτελέσει το προστάδιο για την 

ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων. Μέριµνα των δύο συγκεκριµένων µεθόδων 

θεωρείται η δηµιουργία της ατµόσφαιρας που θα ευνοήσει την καλλιέργεια τέτοιας 

µορφής σχέσεων (Άλκηστις, 1984, σ.σ 7-9, Κουρετζής Λ., 1989α, σ.σ  80-82, 

Κόφφας Α., 1989, σ.σ 283-284,  Κουρετζής Λ., 1991δ, σ.32, Τρούλης Γ., 1991, 

σ.133, Κουρετζής Λ., 1993, σ.133,  ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.16,29, Τσιτσιδάκης Κ.στο 

Πουρκός Μ., 1997, σ.351, Σέξτου Π., 1998, σ.19). 

• Συναισθηµατική Ανάπτυξη Μαθητή 
 

 Κεντρική θέση στις επιδιώξεις των συγκεκριµένων µεθόδων κατέχει η 

συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών. Επιδιώκεται η καλλιέργεια της ευαισθησίας 

στο παιδί, η ευαισθητοποίησή του προς συγκεκριµένα θέµατα, ο εµπλουτισµός των 

συναισθηµάτων του, η συναισθηµατική ευεξία, η ολοκλήρωση και ωρίµανσή του 

(Κόφφας Α., 1989, σ.σ 280-284, Κουρετζής Λ., 1989α, σ. 82, Φραγκεδάκη ∆., στο 
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«Θεατρική Αγωγή και Παιδεία στο σύγχρονο σχολείο», 1991, σ.σ 56-57, Κουρετζής 

Λ., 1991α, σ.σ 159-160, Κουρετζής Λ., 1991δ, σ.32, Κουρετζής Λ., 1993, σ. 133, 

ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.16,29,  Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.81, Γραµµατάς Θ., 1997β, σ.405, 

Τσιτσιδάκης Κ. στο Πουρκός Μ., 1997, σ.351,Σέξτου Π., 1998, σ.σ 19,23,33-35). 

• Γλωσσική Ανάπτυξη Μαθητή 
 

 Σηµαντική θέση ανάµεσα στους στόχους των δύο παραπάνω µεθόδων κατέχει 

και το αίτηµα για γλωσσική ανάπτυξη του µαθητή. Η βελτίωση του λεξιλογίου 

(ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.29) και της προφορικής έκφρασης του µαθητή εντάσσεται στη 

συγκεκριµένη κατηγορία στόχων (Κόφφας Α., 1989, σ. 283). 

• Γνωριµία Μαθητή  µε το Σώµα και τον Εαυτό του 
 

 Βασικός άξονας του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης αποτελεί η 

γνωριµία του παιδιού µε το σώµα του και τον εαυτό του. Πρόκειται για την 

επιδίωξη της συνειδητοποίησης της σωµατικής σύστασης του µαθητή από 

τον ίδιο. Το παιδί αναπτύσσει µια ιδιαίτερη µορφή σχέσης και γνώσης των 

δύο παραπάνω οπτικών. Αποτελεί εσωτερική και εξωτερική διεργασία, η 

οποία συντελείται ακούσια (Άλκηστις, 1984, σ.7, Κόφφας Α., 1989, σ.282, 

Βατούγιου Στ., στο «Θεατρική Αγωγή και Παιδεία στο σύγχρονο σχολείο», 

1991, σ.32, Τσιτσιδάκης Κ. στο Πουρκός Μ., 1997, σ.354). 

• Ευαισθητοποίηση προς τις Τέχνες και Αισθητική Ανάπτυξη Μαθητή 
 

 Στους εκπαιδευτικούς στόχους της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π. µπορεί να 

ενταχθεί και η ευαισθητοποίηση των παιδιών προς τις Τέχνες και τον Πολιτισµό. 

Απαιτήσεις των καιρών θεωρούνται η αισθητική-παιδαγωγική καλλιέργεια του 

µαθητή, η καλλιτεχνική και ειδικότερα θεατρική ευαισθητοποίησή του, η 

διαµόρφωση ενός καλλιτεχνικού πνεύµατος και η σωστή εκµάθηση της 

‘καλλιτεχνικής γλώσσας’ από το ίδιο το παιδί. Η δηµιουργία ενός έξυπνου θεατή, ο 

οποίος θα επιλέγει το θέαµα που επιθυµεί (Φραγκεδάκη ∆., στο «Θεατρική Αγωγή 

και Παιδεία στο σύγχρονο σχολείο»,1991, σ.σ 56-57, ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.16, 

Beauchamp H., 1998, σ.σ 68, 98-99, Σέξτου Π., 1998, σ.σ 33-35). 
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• Σεβασµός στις Ηθικές Αξίες και Ανάπτυξη Στάσεων στο Μαθητή 
 

 Ο εν λόγω στόχος του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης δεν 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα στη βιβλιογραφία, ωστόσο αποτελεί σηµαντική 

επιδίωξη και αίτηµα της εποχής (Γιάνναρης Γ., 1995, σ.σ  32-33), καθώς η 

ηθική παρακµή έχει φτάσει στο απόγειό της. Η εκµάθηση και υιοθέτηση 

των παραδοσιακών αξιών, οι οποίες ανέθρεψαν γενιές και γενιές αποτελεί 

επιτακτικό µέληµα των συγκεκριµένων µεθόδων. Η ανάπτυξη και 

διαµόρφωση των σωστών στάσεων εντάσσεται στις προθέσεις του 

εκπαιδευτικού µέσα από την εφαρµογή των εν λόγω µεθόδων. 

• Απόκτηση  Γνώσεων 
 

 Είναι προφανές ότι µέσω των εν λόγω µεθόδων επιδιώκεται η απόκτηση και 

εµπέδωση γνώσεων, µε έναν τρόπο, ο οποίος δε θα κουράζει τους µαθητές και θα 

ενεργοποιεί το ενδιαφέρον τους για µάθηση (Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.86). Η 

εµπέδωση του γνωστικού αντικειµένου θεωρείται ένας ιδιαίτερα σηµαντικός στόχος 

και από το Μουδατσάκι (1994β, σ.6, 1998, σ.25). 

 

• Ανάπτυξη Επιµέρους Γνωστικών Λειτουργιών και Ιδιαίτερων ικανοτήτων 
Μαθητή 

 

 Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάσσονται οι σκοποί και στόχοι, οι 

οποίοι συνδέονται άµεσα µε τις γνωστικές λειτουργίες του ατόµου και τις 

ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητές του. Η καλλιέργεια της 

παρατηρητικότητας, της προσοχής, της ευρηµατικότητας, της 

πρωτοβουλίας, της ετοιµότητας, της αυτοσυγκέντρωσης και της µνήµης 

βρίσκουν πρόσφορο έδαφος µε την εφαρµογή από το µαθητή ασκήσεων 

Θ.Π και ∆ραµατοποίησης. Στις επιδιώξεις των συγκεκριµένων µεθόδων 

εντάσσεται η καλλιέργεια της φαντασίας του παιδιού καθώς επίσης και η 

ανάπτυξη του κριτικού πνεύµατος και της δηµιουργικότητάς του. Επιπλέον 
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,οι συγκεκριµένες µέθοδοι στοχεύουν στην ανάπτυξη των δηµιουργικών 

δυνάµεων, στην καλλιέργεια των κλίσεων και δεξιοτήτων του παιδιού 

καθώς επίσης και στην ανακάλυψη των προσωπικών λύσεων του ατόµου, 

το οποίο αντιµετωπίζει µια προβληµατική κατάσταση (Κόφφας Α., 1989, 

σ.σ 280-281, ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.16, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ 80-83, 

Τσιτσιδάκης Κ. στο Πουρκός Μ., 1997, σ.354,  Σέξτου Π., 1998, σ.σ  23, 

33-35). 

• Προσωπική έκφραση Μαθητή 
 

 Μέσω του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης επιδιώκεται επίσης η καλλιέργεια 

της προσωπικής έκφρασης του παιδιού. Αναφερόµενοι στην εν λόγω έκφραση 

εντάσσουµε σε αυτή τις ποικίλες µορφές της. Μπορεί να επικεντρώνεται η προσοχή 

µας στη σωµατική έκφραση, στην έκφραση των δηµιουργικών ικανοτήτων, στη 

λεκτική ή κινητική έκφραση ακόµα και στην αντίστοιχη του ψυχικού του κόσµου. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν µορφές αυτοέκφρασης του παιδιού (Κουρετζής Λ., 

1986, σ.307, Κόφφας Α., 1989, σ.σ 280-284, Κουρετζής Λ., 1989α, σ.σ 80-82, 

Κουρετζής Λ., 1989β, σ.64, Παπαχριστοπούλου Ε., 1990, σ.280, Κουρετζής Λ., 

1991α, σ.σ 154-160,  ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.16,  Γραµµατάς Θ., 1997β, σ.406, Σέξτου Π., 

1998, σ.19, Beauchamp H., 1998, σ.63). 

 

• Ψυχαγωγία 
 

 Αποτελεί σηµαντική επιδίωξη κυρίως του Θ.Π.. Η συγκεκριµένη θεατρική 

δραστηριότητα έχει σκοπό της να ευχαριστήσει, να τέρψει, να διασκεδάσει το παιδί. 

Να το κάνει να χαλαρώσει περνώντας ευχάριστα τις ώρες του (Σέξτου Π., 1998, 

σ.19). 

• Ενεργοποίηση, Συµµετοχή, ∆ραστηριοποίηση Μαθητή 
 

 Αποτελεί κεντρικής σηµασίας εκπαιδευτικό στόχο κυρίως του Θ.Π. Πρόκειται 

για το κέντρισµα του ενδιαφέροντος, το πέρασµα από τη µονοτονία στη δράση. 

Θεωρείται µία µορφή κινήτρου που δίνει ώθηση στο παιδί για συµµετοχή. Το τονώνει 

και αποτελεί το ‘µαγικό χαλί’ απογείωσης της φαντασίας του. 
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• Προσανατολισµός και κατανόηση του περιβάλλοντος Χώρου του Μαθητή 
 

 Μέσω των παραπάνω δύο µεθόδων επιδιώκεται, ακόµη, η 

κατανόηση της έννοιας του χωροχρόνου από το παιδί και ο οµαλός 

προσανατολισµός του στο περιβάλλον. Πρέπει να κατανοηθεί ο γύρω 

κόσµος του παιδιού για να µπορέσει να αντιληφθεί το ίδιο σε τι χώρο και τι 

εποχή βρίσκεται τη στιγµή που αναπαριστά θεατρικά την πραγµατικότητα 

της περιόδου (Τσιτσιδάκης Κ. στο Πουρκός Μ., 1997, σ. 354). Αποτελεί 

απαίτηση κυρίως σε µαθητές που αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα. 

• Εκτόνωση Μαθητή 
 

 Πολλές φορές η διεξαγωγή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης και Θεατρικού 

Παιχνιδιού συντελείται µε αποκλειστικό στόχο την εκτόνωση των παιδιών και την 

αποδέσµευση του καταπιεσµένου δυναµικού τους, µε στόχο την πρόληψη ή και 

θεραπεία προβληµάτων που σχετίζονται µε επιθετική συµπεριφορά και 

υπερκινητικότητα (ΥΠΕΠΘ,1993,σ.16,Γραµµατάς Θ.,1997β,σ.σ 405-406). 

 

• Καλλιέργεια Ρυθµού και Αναπνοής στο Μαθητή 
 

 Θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές επιδιώξεις καθώς αποτελούν το εχέγγυο για 

την εναρµόνιση και οµαλή ένταξη του παιδιού µε την οµάδα. Πρέπει η οµάδα να 

αντιλαµβάνεται τα γεγονότα στον ίδιο ρυθµό και να συντονίζεται. Η καλλιέργεια της 

αναπνοής έχει ως στόχο της την αξιοποίηση των µερών του σώµατος που µένουν 

κλειστά και αδρανούν κατά τη διεργασία της εισπνοής-εκπνοής. Η βελτίωση της 

άρθρωσης και της προφοράς του λόγου µπορεί να συντελεστεί µε την καλλιέργεια της 

διαφραγµατικής αναπνοής που µε τη σειρά της ασκείται µέσω του Θεατρικού 

Παιχνιδιού (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ 72-78, Μουδατσάκις Τ., 2000, σ.σ 34-41). 

• Κινητική Ανάπτυξη- Κινητικές ∆εξιότητες 
 

 Το Θ.Π αποτελεί ψυχοκινητική µέθοδο. Ως τέτοια µάλιστα έχει αποκλειστικό 

της στόχο την καλλιέργεια της κίνησης. Επιδιώκει την ανάπτυξη των κινητικών 
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δεξιοτήτων του παιδιού πάντα βέβαια µε τη χρήση κάποιου θεατρικού κώδικα. 

Μπορεί να λειτουργήσει ως µέσο για την εύπλαστη χρήση του σώµατος του παιδιού 

σε ειδικές περιστάσεις, αποµακρύνοντας το ίδιο από κινδύνους (εγκλωβισµός) και 

εµπόδια (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ 78-79). 

 Όπως και κάθε µέθοδος και δραστηριότητα που εφαρµόζεται στα στενά 

πλαίσια της σχολικής τάξης, έτσι και οι παραπάνω δύο (∆ραµατοποίηση και 

Θεατρικό Παιχνίδι) διαθέτουν κάποια στοχοθεσία (δες σχήµα 12), η οποία 

δικαιολογεί απόλυτα τη χρήση τους και δεν αφήνει περιθώρια για αµφισβήτηση της 

παιδαγωγικής τους αξίας. 
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20. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ (Θ.Π) 
  

Βασικός συντελεστής για την πραγµάτωση των προαναφερθέντων σκοπών και 

στόχων του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης είναι ο εκπαιδευτικός. Ο ρόλος του 

θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός, αφού αποτελεί το ρυθµιστικό παράγοντα για την 

επιτυχή διεξαγωγή της διδασκαλίας, ανεξάρτητα από τη µέθοδο που ο ίδιος θα 

χρησιµοποιήσει. Ποιος όµως θα πρέπει να είναι ο ρόλος του; Πώς θα πρέπει να 

καθοδηγήσει τους µαθητές του; Τι µέσα θα χρησιµοποιήσει; Όλα τα παραπάνω 

ερωτήµατα θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε αµέσως. Και για το συγκεκριµένο 

θέµα, η βιβλιογραφία µας θεωρείται σηµαντική και πλούσια. 

 ∆ηµιουργός κατάλληλης Ατµόσφαιρας 
 Σε αρκετές περιπτώσεις συναντά κανείς τον εκπαιδευτικό να µεριµνά για το 

γενικότερο κλίµα της τάξης και τη δηµιουργία της κατάλληλης παιδαγωγικής 

ατµόσφαιρας, η οποία θα διαπνέεται από ένα ρεύµα ευφορίας και αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης. Η άνεση, η οµαδικότητα και η συνεργασία θα πρέπει να ‘διαπνέει’ τις 

κινήσεις τόσο του διδάσκοντα- εµψυχωτή, όσο και των µαθητών του (Davies G., 

1983, p.6,Χρυσάφη Μ., 1988, σ.27, Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.44,Κουρετζής Λ., 

1991δ, σ.45, Βασιλείου Ε.-Σταθοπούλου Ξ., 1991, σ.190, Μουδατσάκις Τ., 1994α, 

σ.σ 55-56, Κοτσιπετσίδης Γ.,1996, σ.72, Παπαδόπουλος Σ., 1998, σ.92, 

Παπανικολάου Ρ.- Τσιλιµένη Τ., 1998, σ.102, Τακούδα Χρ., στο Βάµβουκας-

Χατζηδάκη,΄Β Τόµος, 2001, σ.483). 

 Φορέας Ερεθισµάτων και κινήτρων για Ενεργοποίηση του Μαθητή 
 Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρείται και ο ενθαρρυντικός- υποκινητικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού στους µαθητές. Τους ενισχύει µε κάθε τρόπο (λεκτικά και µη) και τους 

ευαισθητοποιεί για ενεργοποίηση. Παρέχει στα παιδιά τα απαραίτητα κίνητρα και 

ερεθίσµατα και προκαλεί τη διάθεσή τους για δράση. Επιδιώκει να ‘κεντρίσει’ το 

ενδιαφέρον των παιδιών και την επιθυµία τους για συµµετοχή και αυτενέργεια 

(Χρυσάφη Μ., 1988, σ.27, Γαλάντης Γ., 1991, σ.169, Μουδατσάκις Τ., 1991, σ.σ 93-

94, Σέργη Λ., 1991, σ.σ 52-53, Καγγελάρη ∆. στο Ε.Κ.Θ.Π.Ν., 1991, σ.161, 

Heathcote D., 1991, σ.78, Νικολούδη Τρ., 1992, σ.σ 35-36, Μουδατσάκις Τ., 1994α, 

σ.σ 55-56, Somers J., 1994, p.46,  Γραµµατάς Θ., 1997β, σ.407, Beauchamp H., 1998, 
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σ.σ 89-91, Πολυχρονίου Χρ. στο «Παιδί και Αισθητική Αγωγή», 1998, σ.σ 180-181, 

Α.Π.Θ.-Ι.Ν.Σ., 1998, σ.σ 24-26, Κουρετζής Λ., στο «Πολιτισµός και Εκπαίδευση», 

2000, σ.26, Mc Gregor L. et al, p.23, Φραγκή Μ., 2000-2001, σ.σ 26-27). 

 Γνώστης των τεχνικών του Θεάτρου 
 Σε ορισµένες περιστάσεις ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο του γνώστη 

και ‘µεταλαµπαδευτή’ των θεατρικών τεχνικών και κωδίκων (Σέργη Λ., 1991, σ.σ 52-

53). 

 Απελευθερωτής της Φαντασίας των παιδιών 
 Σηµαντική είναι η συνεισφορά του δασκάλου- εµψυχωτή στην έξαψη, 

καλλιέργεια και απελευθέρωση της φαντασίας του ‘εγκλωβισµένου πνευµατικά’ 

µαθητή. Θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση να διαθέτει ο ίδιος ζωηρή φαντασία, η 

οποία θα προκαλεί την αντίστοιχη των παιδιών (Κουρετζής Λ., 1989β, σ.65, 

Μουδατσάκις Τ., 1994β, σ.5, Γραµµατάς Θ., 1997β, σ.σ 407-408, Μουδατσάκις Τ., 

1998, σ.23, Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.σ 80-81). 

 Ψυχολόγος- Παιδαγωγός 
 Αποτελεί το βασικότερο και πιο πολυσύνθετο ρόλο του εκπαιδευτικού κατά 

τη διεξαγωγή ασκήσεων Θ.Π. και ∆ραµατοποίησης. Υποδιαιρείται σε µια σειρά από 

επιµέρους κατηγορίες ρόλων, οι οποίες σχετίζονται τόσο µε την εκτέλεση του 

παιχνιδιού όσο και µε την απόδοση ελευθεριών στα παιδιά και στον ίδιο. Θα πρέπει 

το σενάριο των παιχνιδιών να τυγχάνει ιδιαίτερης φροντίδας µε την επινόηση των 

κατάλληλων ιδεών και την ενίσχυση των πρωτοβουλιών των παιδιών. Η οργάνωση 

του Θ.Π. θα πρέπει να σχεδιάζεται µεθοδικά και ο εµψυχωτής να επενεργεί σωστά 

στους µαθητές. Να ρυθµίζει τους κανόνες αλλά να µην ελέγχει την τάξη του. Να 

διαθέτει άνεση, χαλαρότητα, οικειότητα µε τα παιδιά και να µην υποβάλλει πιέσεις σε 

αυτά. Να είναι εντελώς απελευθερωµένος από τους φόβους, τις αναστολές του και το 

‘σύνδροµο της τάξης’. Να δηµιουργεί δυναµικό πεδίο µάθησης (Καγγελάρη Ντ., 

1985, σ.68, Χατζοπούλου- Καραβία Λ., 1989, σ.70,Κουρετζής Λ. 1991δ, σ.σ 45-48, 

Σέργη Λ., 1991, σ.σ 52-53, Νικολούδη Τρ., 1992, σ.σ 35-36, Γιάνναρης Γ., 1993, σ.σ 

96-98, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ 55-56, Fleming M., 1995, p.140, O’Neil C.-

Lambert A., 1997, p.p 21-22,  Γραµµατάς Θ., 1997β, σ.σ 407-408, Α.Π.Θ.-Ι.Ν.Σ., 

1998, σ.σ 24-25, Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.304, Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.σ 80-81, 

Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.σ 42-43, Νικολάου Γ.-Γιαννούλη Μπ., 2000, σ.σ 124-130, 

Βασιλοπούλου Α., 2000-01, σ.37). 
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 Συνεργάτης- Συνδηµιουργός -Συµπαίκτης  
 Στη βιβλιογραφία εµφανίζονται διάφορα παραδείγµατα κατά τα οποία, ο 

εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο του συνεργάτη του µαθητή, του συµπαίκτη του 

ίδιου. Ταυτίζεται µε το παιδί και µοιράζεται µαζί του τη χαρά του παιχνιδιού. Γίνεται 

ένα (ψυχή και σώµα) µε το µαθητή. Η αυθεντία του εκπαιδευτικού καταργείται στο 

λεπτό και ο ίδιος ‘µπαίνει’ σε ρόλο (Τακούδα Χρ., στο Βάµβουκας Μ.-Χατζηδάκη 

Α., Β’ τόµος, 2000, σ.483, Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.σ 80-81, Καγγελάρη Ντ., 1985, 

σ.68). 

 Συντονιστής-∆ιευθυντής παιχνιδιού και της συζήτησης που ακολουθεί 
 Συχνό είναι το φαινόµενο ο εκπαιδευτικός να αναλαµβάνει το ρόλο του 

κυρίαρχου συντονιστή, τόσο στο παιχνίδι, όσο και στη συζήτηση, που πιθανώς θα 

ακολουθήσει. Ο ρόλος του είναι αρχικά ιδιαίτερα απαιτητικός και οι υποχρεώσεις του 

αυξηµένες. Όσο όµως το παιχνίδι προχωράει, σταδιακά ο εν λόγω ρόλος και οι 

σχετικές αρµοδιότητες ελαττώνονται (Jοnes E.-Reynolds Gr., 1992, p.p 14-

20,Γραµµατάς Θ., 1997β, σ.407, Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.304, Τακούδα Χρ., στο 

Βάµβουκας Α.-Χατζηδάκη Α., Β’ Τοµος, 2000, σ.483). 

 Μαιευτήρας Ιδεών 
 Ο εκπαιδευτικός ,όταν διαπιστώνει την απουσία της φαντασίας από την οµάδα 

των µαθητών του λειτουργεί και ως εκµαιευτής (Κοτσιπετσίδης Γ., 1996, σ.72) ή 

µαιευτήρας ιδεών από το παιδί (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.68). Επιδιώκει να 

‘ανασύρει’ από το εσωτερικό του µαθητή καθετί το χρήσιµο για την εκτέλεση των εν 

λόγω ασκήσεων. 

 Εµψυχωτής 
 Συχνά διαπιστώνεται το φαινόµενο της ανάληψης από το δάσκαλο της τάξης 

του ρόλου του εµψυχωτή. Με απλά λόγια ο εκπαιδευτικός κάνει τα πάντα για να 

αποτελέσει τη βασική πηγή έµπνευσης για τους µαθητές του (Γιάνναρης Γ., 1993, 

σ.96,Νικολάου Γ.-Γιαννούλη Μπ., 2000, σ.129). 

 Βοηθός- ∆ιευκολυντής 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων Θ.Π. και 

∆ραµατοποίησης χαρακτηρίζεται ως βοηθητικός. Ο ίδιος αποτελεί το 

µεσολαβητή και υποστηρικτή των εν λόγω ασκήσεων. Απλώς διευκολύνει 

τους µαθητές στην πραγµάτωση του έργου τους και τους συµπαρίσταται. 

Κατ’ ορισµένους αποτελεί το «µέσο- κανάλι» δια του οποίου η οµάδα των 



_____________________________________________________________________ 96

παιδιών θα οδηγηθεί µε ασφάλεια και επιτυχία στο σωστό και αίσιο 

αποτέλεσµα (Σέργη Λ., 1991, σ.σ 52-53, Γιάνναρης Γ., 1995, σ.161, 

Heathcote D.-Bolton G., 1995, p.p 36-37, 172, Oneil C.-Lambert A., 

1997, p.22, Neelands J.-Goode D., 2000, p.p 40-41). 
 Σχεδιαστής- Προµηθευτής Υλικού 

 Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο εκπαιδευτικός λειτουργεί και ως 

προµηθευτής του απαραίτητου υλικού στους µαθητές. Θεωρείται σηµαντικό 

να διαθέτει µια αποθήκη- συλλογή µε κάθε είδους άχρηστο υλικό, το οποίο 

θα µπορέσει να αποβεί χρήσιµο στα παιδιά και να καλύψει τις ανάγκες 

τους. Μπορεί να τα εφοδιάσει µε ηχητικά, οπτικά και ακουστικά µέσα, 

υφάσµατα, ενδυµασίες, χαρτόνια, ξύλα, βότσαλα, χρώµατα κ.τ.λ. 

(Μουδατσάκις Τ., 1994β, σ.6,Άλκηστις, 1998, σ.37). 
 Άλλοι ρόλοι 

 Στην οµάδα ρόλων, τους οποίους είναι δυνατόν να αναλάβει ο 

δάσκαλος µιας τάξης κατά τη διεξαγωγή µιας ∆ραµατοποίησης ή ενός 

Θ.Π., εντάσσονται και ορισµένοι άλλοι (ρόλοι), οι οποίοι µπορεί να µην 

παρουσιάζουν την ίδια συχνότητα εµφάνισης µε τους προηγούµενους, 

ωστόσο αποτελούν λαµπρό παράδειγµα για την ποικιλία ευθυνών και 

καθηκόντων του εκπαιδευτικού. 
 Σύµφωνα µε αυτούς τους ρόλους ο παιδαγωγός-εµψυχωτής είναι πιθανό να 

‘αναλάβει χρέη’ πηγής πληροφοριών προς τους µαθητές (Άλκηστις, 1998,σ.37), 

φορέα νύξεων προς αυτούς, συγγραφέα του δραµατικού κειµένου και αφηγητή του 

Jones E.- Reynolds Gr. (1992, p.p 57-69), παρατηρητή- θεατή της όλης προσπάθειας 

(ο.π. p.p 12-13), διαιτητή των ερίδων, διαφωνιών και τσακωµών (Βασιλείου Ε.-

Σταθοπούλου Ξ., 1988, σ.18, Γιάνναρης Γ., 1993, σ.96), κριτικού της θεατρικής 

απόδοσης των γεγονότων και αξιολογητή τους (ο.π.,σ.96) καθώς επίσης και 

‘δικηγόρου του διαβόλου’ δηλαδή του αντιδραστικού που επιχειρεί να βάλει τα 

παιδιά σε πορεία σκέψης (McGregor L. et al,χ.χ, p.74). 

 Παρατηρούµε λοιπόν, ότι σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και το σχήµα που 

ακολουθεί, ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων Θ.Π. και 

∆ραµατοποίησης δεν είναι µονόπλευρος και µονοσήµαντος, αλλά αντιθέτως 
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εµφανίζει µια ποικιλία και πολυπρισµατικότητα, η οποία διαπιστώνεται ξεκάθαρα και 

από τους χαρακτηρισµούς που αποδίδονται σε αυτόν. Έτσι ανάµεσα στους άλλους 

ρόλους που του αποδίδονται, συναντάµε το δάσκαλο ως εµψυχωτή, συµπαίκτη και 

συνδηµιουργό, ως συντονιστή της δράσης, ως µαιευτήρα ιδεών καθώς επίσης και ως 

διοργανωτή και αξιολογητή των πεπραγµένων. Οποιαδήποτε όµως ταυτότητα κι αν 

προσδίδεται στον εκπαιδευτικό, το σίγουρο είναι ότι ο ρόλος του είναι βαρύνουσας 

σηµασίας και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη συµπεριφορά του, η οποία µπορεί να 

επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, άµεσα ή έµµεσα τους αποδέκτες και φορείς ταυτόχρονα 

της δράσης- τους µαθητές της τάξης, και ειδικότερα τα οφέλη τα οποία οι ίδιοι θα 

αποκοµίσουν από την εφαρµογή των εν λόγω ασκήσεων. 
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21. Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
(Θ.Π) ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 Η προσφορά του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του µαθητή θεωρείται αδιαµφισβήτητη. Μέσα από τις παραπάνω 

µορφές θεατρικής έκφρασης, µια σειρά από ικανότητες και δεξιότητες κατακτώνται 

από το παιδί και το βοηθούν στην οµαλή, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξή του. 

 Το ζήτηµα της παιδαγωγικής αξίας των δύο παραπάνω µεθόδων 

απασχόλησε κατεξοχήν τους ειδικούς, οι οποίοι κατέληξαν στα ακόλουθα 

πορίσµατα, σχετικά µε τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει ο νεαρός 

µαθητής κατά τη συµµετοχή του στις εν λόγω δραστηριότητες. Για την 

πληρέστερη κάλυψη του συγκεκριµένου θέµατος έχουµε προχωρήσει σε µια 

µορφή κατηγοριοποίησης των δεδοµένων µας στους παρακάτω τοµείς: 
 Κοινωνική Ανάπτυξη Μαθητή 

 Σε αρκετές αναφορές επισηµαίνεται ιδιαίτερα η προσφορά του Θ.Π. και της 

∆ραµατοποίησης στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και την κοινωνικοποίησή 

του. Ο µαθητής εντάσσεται σταδιακά και προσαρµόζεται στην οµάδα. Αναπτύσσει 

σχέσεις µε άλλα παιδιά και µαθαίνει να συνεργάζεται µαζί τους. Σέβεται τα 

δικαιώµατα του άλλου και αλληλεπιδρά µε τα µέλη της οµάδας. Επικοινωνεί µαζί 

τους και αναπτύσσεται σε ένα πνεύµα διαλόγου, οµαδικότητας και συλλογικότητας. 

Εξερευνά τις κοινωνικές καταστάσεις που διαπιστώνονται στην οµάδα και 

διαµορφώνει σχέσεις εµπιστοσύνης µέσα σε αυτή. Βελτίωση παρουσιάζεται και στη 

σχέση του µε το δάσκαλο/ α της τάξης, των οποίων η επικοινωνία και συνεργασία 

αναπτύσσεται σε ανώτερο επίπεδο (Συνανίδου Μ.,1988,σ.76,Άλκηστις,1989, σ.61, 

Γαλάντης Γ., 1989,σ.σ 72-74, Τικοπούλου-Αυδή Α., 1989, σ.79, Κόφφας Α., 1989, 

σ.279, Παληµέρης ∆., 1989, σ.σ 21-22, Σπυροπούλου- Παπαδηµητρίου Ζ., 1989, 

σ.32,Κανάκης Μ., 1990,σ.21, ΚαραµπάτσοςΑ.,1990,σ.30, Γραµµατάς Θ., 1991, σ.44, 

Ματθαίος Α., 1991, σ.22, Χρυσάφη Μ., 1991, σ.188, Jones E-Reynolds Gr., 1992, p.p 

41-42, Γιάνναρης Γ. στο Κατσίκη-Γκιβάλου,Β’ Τόµος, 1994, σ.266, ∆εµάγγου Β., 

1994, σ.27, Κανδεράκη Μ.,1994,σ.16, Μουδατσάκις Τ., 1994α,σ.σ 67-68, 

Μουδατσάκις Τ., 1994β, σ.5, Γιάνναρης Γ., 1995, σ.σ 157-158, Κανατσούλη Μ., 

1997, σ.103, Ξηροπούλου-Σαπουνά Ευγ., 1997, σ.205, Τζαµαργιάς Τ., 1997-98, σ.34, 
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Ιωαννίδη Λ-Σ., 1998, σ.477, Μουδατσάκις Τ., 1998, σ.24, Πραστίτης Λ., 1998, σ.σ 

92-93, Άλκηστις 1998, σ.28, Γιαννίκας Αθ. κ.α,1999, σ.41, Γραµµατάς Θ., 1999α, 

σ.77, Καλούρη-Αντωνοπούλου Ρ., 1999, σ.σ 105-106,  Παρρά Β., 2000, σ.5, Τακούδα 

Χρ., στο Βάµβουκας Μ.-Χατζηδάκη Α.,Β’ Τόµος, 2001, σ.476, Πραστίτης Λ., στο 

Βάµβουκας Μ.-Χατζηδάκη Α., Τόµος Α,2001, σ.610).  

 

 Γλωσσική Ανάπτυξη Μαθητή 

 Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η συµβολή του Θ.Π. και της 

∆ραµατοποίησης στη γλωσσική ανάπτυξη και καλλιέργεια του παιδιού. Ο 

µαθητής διευρύνει το γλωσσικό του πεδίο και προσεγγίζει βιωµατικά τον 

πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Εµπλουτίζει το λεξιλόγιό του και 

αναπτύσσει τις γλωσσικές του δεξιότητες. Επαναπροσδιορίζει τη σχέση του 

µε το λόγο (προφορικό και γραπτό) και συνειδητοποιεί τη σύνδεση µεταξύ 

γλώσσας και θεατρικής πράξης. Χρησιµοποιεί µε σαφήνεια το λόγο και µε 

αυτό τον τρόπο βελτιώνει την εκφραστική του ικανότητα (Κόφφας Α., 

1989, σ.279,Γαλάντης Γ.,1990,σ.57, Πολυχρονοπούλου- Ζαχαρογεωργα 

Στ., 1990, σ.64, Άλκηστις, 1991, σ.σ 115-116,  Βατούγιου Στ., στο 

«Θεατρική Αγωγή και παιδεία στο σύγχρονο σχολείο»,1991,σ.33,  

Heathcote D., 1991, σ.78, Κουρετζής Λ., 1991δ, σ.34, ΥΠΕΠΘ, 1993, 

σ.15, Γιάνναρης Γ., στο Κατσίκη-Γκιβάλου ,Β’ Τόµος, 1994, σ.266, 

∆εµάγγου Β., 1994, σ.σ 27-28,  Γιάνναρης Γ.,1995,σ.17, Κανατσούλη Μ., 

1997, σ.103, Ξηροπούλου-Σαπουνά Ευγ., 1997, σ.205,  Άλκηστις, 1998, 

σ.28, Μώρου Α., 2000-2001, σ.31). 

 

 Συναισθηµατική Ανάπτυξη Μαθητή 

 Με την εφαρµογή των εν λόγω µεθόδων στη σχολική τάξη 

επιτυγχάνεται επίσης η συναισθηµατική ανάπτυξη και καλλιέργεια των 

παιδιών. Οι µαθητές ευαισθητοποιούνται προς διάφορα θέµατα (π.χ. 

περιβάλλον), ασκούνται στη συγκίνηση και αναπληρώνουν τις 

συναισθηµατικές τους ελλείψεις και τα κενά. Αποκτούν συναισθηµατική 
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ευεξία και απελευθερώνουν µε την έκφραση αυτά που νιώθουν. 

Ουσιαστικά πρόκειται για την εξωτερίκευση του συναισθηµατικού τους 

κόσµου, η οποία µπορεί να λειτουργήσει και ως µέσο προσέγγισης και 

επικοινωνίας µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας (Καγγελάρη Ντ., 1985, σ.67, 

Συνανίδου Μ., 1988, σ.76,Κόφφας Α., 1989, σ.279,Πολυχρονοπούλου-

Ζαχαρόγιωργα Στ.,1990,σ.64, Βατούγιου Στ., στο «Θεατρική Αγωγή και 

Παιδεία στο σύγχρονο σχολείο», 1991, σ.33, Κουρετζής Λ., 1991δ, σ. 

30,35,Κουρετζής Λ., 1991ε,σ.199,ΥΠΕΠΘ,1993, σ.15,  Μουδατσάκις 

Τ.,1994α,σ.68,Ξηροπούλου-Σαπουνά Ευγ., 1997,σ.205, Παπαδόπουλος Σ., 

1998, σ.89, Σέξτου Π.,1998,σ.19,Κουρετζής Λ.,1999, σ. 9, Γραµµατάς 

Θ.,1999α, σ.77). 

 

 Ευαισθητοποίηση προς τις Τέχνες και Αισθητική Ανάπτυξη 

Μαθητή 
 Το Θ.Π. και η ∆ραµατοποίηση αποτελούν µέσα ενεργοποίησης των 

καλλιτεχνικών ενστίκτων του µαθητή. Συντελούν και οι δύο παραπάνω µέθοδοι, στην 

αισθητική και πολιτιστική καλλιέργεια των παιδιών, τα οποία προσεγγίζουν µε τον 

τρόπο τους το θέατρο, αποκτούν τη σχετική παιδεία και µαθαίνουν πώς θα πρέπει να 

συµπεριφέρονται ως θεατές. Καλλιεργούν τα αισθητήρια όργανά τους και 

εξοικειώνονται µε τη θεατρική λειτουργία. Ευαισθητοποιούνται προς τις Τέχνες 

γενικότερα και βελτιώνουν το αισθητικό τους κριτήριο (Κουρετζης Λ.,1987,σ.26, 

Άλκηστις, 1989,σ.61, Κόφφας Α.,1989,σ.279, ∆ελώνης Α.,1990, σ.339, Ματθαίος Α., 

1991, σ.22, Φραγκεδάκη ∆,  στο «Θεατρική Αγωγή και Παιδεία στο σύγχρονο 

σχολείο»,1991,σ.56,ΥΠΕΠΘ,1993,σ.15, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.68, Μουδατσάκις 

Τ.,1996,σ.6,Κανατσούλη Μ.,1997,σ.103,Τζαµαργιάς Τ.,1997-8,σ.34,Μελλου 

Ε.,1997,σ.117,Μπαµπάτσικου Ι.,1998,σ.303, Άλκηστις,1998,σ.28, Αυλιανού Χρ., στο 

«Παιδί και Αισθητική Αγωγή»,1998,σ.175, Σέξτου Π.,1998,σ.20, Γιαννίκας Αθ. κ.α., 

1999, σ.41). 

 Απόκτηση Γνώσεων 
 Μέσα από τις εν λόγω µεθόδους το παιδί αποκτάει βιωµατικά και εµπεδώνει 

τη νέα γνώση. Η µάθηση διευκολύνεται, καθώς η αµεσότητα στην επικοινωνία, η 
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παραστατικότητα και η εποπτικότητα του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης τα 

καθιστούν πολύτιµα εργαλεία στα χέρια κάθε εκπαιδευτικού. Οι εν λόγω µέθοδοι 

αποτελούν µέσο µάθησης και βιωµατικής προσέγγισης της γνώσης. Οι µαθητές 

κατανοούν καλύτερα τόσο τη διδακτέα ύλη όσο και κάθε άλλη γνώση, η οποία τους 

προσφέρεται µέσα από την προσωπική τους δράση (Άλκηστις, 1989, σ.61, Γαλάντης 

Γ., 1989, σ.72,Κουρετζής Λ., 1991β, σ.173, Κουρετζής Λ.,1991δ,σ.29, ΥΠΕΠΘ, 

1993, σ.15, Γιάνναρης Γ. στο Κατσίκη- Γκίβαλου, Β’ Τόµος, 1994, σ.268, 

Άλκηστις,1994, σ.310, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.31, Μέλλου Ε., 1997,σ.σ 115-116,  

Τσιτσιδάκης Κ. στο Πουρκός Μ., 1997, σ.354,Άλκηστις,1998,σ.28,Παππάς Αθ., 

1998, σ.22, Γραµµατάς Θ.,1999β,σ.48,Γραµµατάς Θ.,1999α,σ.73,Αργυράκη Αι. στο 

Γκόβας Ν.- Κακλαµάνη Φλ., 2000, σ.60, Γραµµατάς Θ. στο Γκόβας Ν.- Κακλαµάνη 

Φλ., 2000,σ.69,Σαχτούρης Χ. στο Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ.,σ.170,Καµπέζα Μ. κ.α.,2000,σ.26,  

Πραστίτης Λ. στο Βάµβουκας Μ.-Χατζηδάκη Α., 2001, σ.611, Neelands J.-Goode T., 

2001,p.97).  

 Ψυχαγωγία 
Το Θ.Π. και η ∆ραµατοποίηση µπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν και ως 

άριστα ψυχαγωγικά και χαλαρωτικά µέσα για το παιδί. Ο µαθητής απολαµβάνει τη 

διαδικασία σε ατµόσφαιρα χαράς, διασκέδασης και παιχνιδιού. ∆εν ενεργεί 

εξαναγκαστικά αλλά συµµετέχει στη δράση µε τη θέλησή του γεµίζοντας παράλληλα 

ευχάριστα και δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του (Κουρετζής Λ., 1987α, σ.26, 

Κόφφας Α., 1989,σ.279, Βατούγιου Στ., στο «Θεατρική Αγωγή και Παιδεία στο 

σύγχρονο σχολείο»,1991,σ.33, Άλκηστις,1994,σ.310,Κανδεράκη Μ., 1994, σ.16, 

Παπαδόπουλος Σ., 1998, σ.90, Σέξτου Π.,1998,σ.19,Άλκηστις,1998,σ.28, Σαχτούρης 

Χ. στο Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ., σ.170, Παρρά Β., 2000, σ.5). 

 Προσωπική  Έκφραση Μαθητή 
 Σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδιαίτερης µνείας χρήζει η προσφορά του Θ.Π. και 

της ∆ραµατοποίησης στην προσωπική έκφραση του µαθητή. Το παιδί χρησιµοποιεί 

τα ποικίλα µέσα (γλωσσικά και µη) που διαθέτει για να εξωτερικεύσει τις απόψεις, τα 

συναισθήµατα, τα ‘πιστεύω’ του, ακόµα και τις καταστάσεις, τις οποίες ζει και 

βιώνει. Οι εν λόγω µορφές θεάτρου αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγµα 

δηµιουργικής έκφρασης του µαθητή, ο οποίος είτε ψυχοκινητικά, είτε λεκτικά 

αυτοσχεδιάζει και διατυπώνει τις ιδέες του προβάλλοντας τον εαυτό του στο 

εξωτερικό του περιβάλλον (Κουρετζής Λ., 1986, σ.306, Κουρετζής Λ.,1987α,σ.26, 

Χρυσάφη Μ.,1988, σ.27, Κόφφας Α.,1989, σ.279, Γαλάντης Γ., 1989, σ.72, 74, 
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Courtney R., 1989, p.99,Σπυροπούλου-Παπαδηµητρίου Ζ., 1989, σ.32,  Γαλάντης Γ., 

1990, σ.57,  Κοροπιώτου Α., 1990, σ.57,Γαλάντης Γ, 1991, σ.168, Heathcote D., 

1991, σ.78, Κουρετζής Λ., 1991β, σ.173, Ματθαίος Α., 1991, σ.22,  Κουρετζής Λ., 

1991δ, σ.73, Βασιλείου Ε.-Σταθοπούλου Ξ., 1991, σ.190, Κουρετζής Λ., 1991ε, 

σ.199, Κιτσοπούλου Μ., 1992, σ.141, Άλκηστις, 1994, σ.310, Κανδεράκη Μ., 1994, 

σ.16, Κανατσούλη Μ., 1997, σ.103, Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.303, Σέξτου Π., 1998, 

σ.σ  19-21, Καλούρη-Αντωνοπούλου Ρ., 1999, σ.σ 105-106, Μώρου Α., 2000-1, 

σ.30). 

 Γνωριµία Μαθητή µε το Σώµα του και τον Εαυτό του 
 Ο µαθητής επικοινωνεί µε τους συνοµηλίκους του χρησιµοποιώντας τη 

γλώσσα του σώµατος. Γνωρίζει σταδιακά τα µέλη του σώµατός του, µαθαίνει να τα 

ελέγχει και τα υποβάλλει σε διάφορων ειδών ασκήσεις. Αποκτάει µια ιδιαίτερη σχέση 

µε το σώµα του και γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του. Με την εξερεύνηση του 

εσωτερικού του κόσµου το παιδί οδηγείται στον αυτοέλεγχο και την αυτογνωσία. 

Αναπτύσσει πρωτοβουλίες και σε κάθε ενέργειά του λειτουργεί µε ισχυρό το αίσθηµα 

της αυτοπεποίθησης (Γαλάντης Γ., 1990, σ.57, Κατσαρού Β., 1991, σ.33, ∆εµάγγου 

Β., 1994, σ.28, Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.43, Κανατσούλη Μ., 1997, σ.103, 

Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.303, Άλκηστις, 1998, σ.28, Σαχτούρης Χ., στο 

Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ., σ.170, Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.74, Μουδατσάκις Τ., 2000, σ.112). 

 Χαλάρωση-Απελευθέρωση από φορτίσεις, άγχος, φοβίες 
 Το Θ.Π. και η ∆ραµατοποίηση είναι δυνατόν να επενεργήσουν λυτρωτικά, 

χαλαρωτικά, ψυχοθεραπευτικά στο παιδί. Το οδηγούν στην ηρεµία και του 

εξασφαλίζουν την ψυχική ισορροπία. Το παιδί αποδεσµεύεται από τους φόβους και 

τις προκαταλήψεις του, αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις δυσκολίες ένταξης στην οµάδα, 

καταστέλλει τα επιθετικά του σύνδροµα, επουλώνει τα ψυχικά του τραύµατα και 

εκτονώνει το καταπιεσµένο του δυναµικό. Παράλληλα χαλαρώνει, ηρεµεί, 

απελευθερώνεται ως προσωπικότητα και αποκτά διέξοδο σε κάθε είδους ένταση, που 

παρουσιάζεται στη ζωή του (Γραµµατάς Θ., 1987, σ.31, Άλκηστις, 1989, σ.61, 

Γαλάντης Γ., 1989, σ.72, Πολυχρονοπούλου-Ζαχαρόγιωργα Στ., 1990, σ.64, 

Γαλάντης Γ., 1991, σ.169, Κουρετζής Λ., 1991δ, σ.σ 34-35, Ματθαίος Α., 1991, σ.22, 

Κουρετζής Λ., 1993, σ.133, Άλκηστις, 1994, σ.310,  Μουδατσάκις Τ., 1994β, σ.5, 

Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.68,Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.77, Καλούρη-Αντωνοπούλου 

Ρ., 1999, σ.σ 105-106, Παρρά Β., 2000, σ.5). 
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 Ανάπτυξη Επιµέρους Γνωστικών Λειτουργιών Μαθητή 
 Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή των εν λόγω µεθόδων διαπιστώνονται 

και στη σηµαντική περιοχή της ανάπτυξης των επιµέρους γνωστικών λειτουργιών του 

µαθητή. Το παιδί αναπτύσσεται διανοητικά, αποκτά κριτική στάση, συγκεντρώνεται 

καλύτερα, βελτιώνει την παρατηρητικότητα, τη µνήµη και την προσοχή του, 

καλλιεργεί τη φαντασία του και κινητοποιεί όλες τις δηµιουργικές του ικανότητες. 

Αναπτύσσει την ευρηµατικότητα και την πρωτοβουλία του. Το επίπεδο της 

νοηµοσύνης του αυξάνεται σε σηµαντικό βαθµό (Καγγελάρη Ντ., 1985, σ.67, 

Κουρετζής Λ., 1987α, σ.26, Άλκηστις, 1989, σ.61, Κόφφας Α, 1989, σ.279, Courtney 

R., 1989, p.99, Γαλάντης Γ., 1990, σ.57, Γραµµατάς Θ., 1991, σ.44, Heathcote D., 

1991, σ.78, Άλκηστις, 1991, σ.σ 115-116, Βατούγιου Στ, στο «Θεατρική Αγωγή και 

Παιδεία στο σύγχρονο σχολείο», 1991, σ.33, Κατσαρού Β., 1991, σ.33, Κουρετζής 

Λ., 1991δ, σ.73, Ματθαίος Α., 1991, σ.22,Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ 80-82, 

Μουδατσάκις Τ., 1994β, σ.5,  Κανατσούλη Μ., 1997, σ.103, Τζαµαργιάς Τ., 1997-8, 

σ.34, Μουδατσάκις Τ., 1998, σ.24, Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.303,   Σέξτου Π., 1998, 

σ.22, Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.77, Τακούδα Χρ. στο Βάµβουκας Μ.-Χατζηδάκη Α, 

2001,Β’ Τόµος,σ.476, Μώρου Α., 2000-1, σ.30). 

 Αύξηση Ενδιαφέροντος Μαθητή-Ενεργοποίηση Μάθησης 
 Μέσα από τις παραπάνω µεθόδους επιτυγχάνεται επίσης η αύξηση του 

ενδιαφέροντος και η ενεργοποίηση του µαθητή, ο οποίος ενθαρρύνεται για 

δραστηριοποίηση. ∆ηµιουργείται η κατάλληλη ατµόσφαιρα, µέσω της οποίας το παιδί 

θα αναλάβει πρωτοβουλίες για ανακάλυψη και εξερεύνηση του περιβάλλοντός του 

(φυσικού και κοινωνικού). Ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στη δράση, καθώς του 

παρουσιάζονται τα κατάλληλα ερεθίσµατα για έκφραση. Το ενδιαφέρον του συνεχώς 

ανανεώνεται και εµπλουτίζονται οι πηγές έµπνευσής του (Κουρετζής Λ., 1987α, σ.26, 

Courtney R., 1989, p.99,Τικοπούλου-Αυδή Α., 1989, σ.79, Γραµµατάς Θ., 1991, σ.44, 

Κοτσιπετσίδης Γ., 1996, σ.σ 70-71, Κανατσούλη Μ., 1997, σ.103, Γραµµατάς Θ., 

1999β, σ.48, Καµπέζα Μ κ.α., 2000, σ.26, Μουδατσάκις Τ., 2000, σ.111). 

 Κατανόηση Χώρου/Προσανατολισµός  Μαθητή 
 Με τη συµµετοχή του στις παραπάνω δραστηριότητες το παιδί ανακαλύπτει- 

εξερευνά το περιβάλλον του και τοποθετεί τον εαυτό του στο χωροχρόνο. Προχωράει 

σταδιακά στην οργάνωση και την ταξινόµηση του κόσµου που το περιβάλλει 

(Χρυσάφη Μ., 1991, σ.188,Γιάνναρης Γ., 1995, σ.18, Μέλλου Ε., 1997, σ.115, 

Άλκηστις, 1998, σ.28, Μπαµπάτσικου Ι., 1998, σ.303, Κουρετζής Λ., στο 
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«Πολιτισµός και Εκπαίδευση», 2000, σ.28, Νικολάου Γ.- Γιαννούλη Μπ., 2000, 

σ.123). 

 Υιοθέτηση αξιών, ιδεών και διαµόρφωση τρόπων Συµπεριφοράς στο Μαθητή 
 Με τη συµµετοχή του σε ασκήσεις Θ.Π. και ∆ραµατοποίησης, ο µαθητής 

οδηγείται στην αυτοπαίδευση και διαµορφώνει τρόπους συµπεριφοράς απέναντι 

στους άλλους. Υιοθετεί µέσα από τις πολύπλοκες αυτές συναναστροφές του τις αξίες 

και τα ιδεώδη, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά σε αυτόν. Πολλές φορές µάλιστα 

δέχεται επιδράσεις από τους συνοµηλίκους του και διαµορφώνει τρόπους 

συµπεριφοράς, οι οποίοι παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις από τους ανεπίσηµα 

καθιερωµένους από το κοινωνικό σύνολο (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.31, Άλκηστις, 

1994, σ.310, Τζαµαργιάς Τ., 1997-8, σ.34). 

 Συµβολή σε άλλους Τοµείς 
 Τόσο η ∆ραµατοποίηση, όσο και το Θ.Π. ασκούν την ευεργετική τους 

επίδραση και σε άλλους τοµείς που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το νεαρό µαθητή. Σε 

αρκετές περιπτώσεις εµπλουτίζουν το µάθηµα και αποτελούν σηµαντικό µέσο αγωγής 

και διδασκαλίας στα χέρια του εκπαιδευτικού (ΥΠΕΠΘ, 1993, σ.15, Γραµµατάς Θ., 

1997β, σ.σ 463-464, Σαχτούρης Χ., στο Γ.Σ.Σ.Π.Ε.Χ., σ.170, Γραµµατάς Θ., 1999α, 

σ.σ  87-88, Σαρρής ∆., 2002, σ.11). Σηµαντική επίσης θεωρείται η επίδρασή τους 

στην καλλιέργεια της αναπνοής του παιδιού (Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.σ 76-78) και 

στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του (Κουρετζής Λ., 1991β, σ.174, 

Παπαδόπουλος Σ., 1998, σ.90,Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.77, Καλούρη- Αντωνοπούλου 

Ρ., 1999, σ.σ 105-106). Τέλος, σηµαντικά αποδεικνύονται τα πορίσµατα των ειδικών, 

οι οποίοι κάνουν λόγο για τη συµβολή των παραπάνω µεθόδων στην ανάπτυξη των 

ψυχοκινητικών δεξιοτήτων του παιδιού (Γιάνναρης Γ. στο Κατσίκη-Γκίβαλου, Β’ 

Τόµος, 1994, σ.266,Μουδατσάκις Τ., 1994α, σ.78, Γραµµατάς Θ., 1999α, σ.74, 

Γραµµατάς Θ., 1999β, σ.208). 

 Κοινή διαπίστωση των παραπάνω σηµαντικών επισηµάνσεων αποτελεί το 

γεγονός της προσφοράς του Θ.Π. και της ∆ραµατοποίησης στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

του µαθητή. Στη βιβλιογραφία εντοπίζει κανείς  µια πληθώρα και ποικιλία αναφορών, 

οι οποίες όλες καταλήγουν στην εν λόγω διαπίστωση. Ο κάθε ειδικός αναφέρεται 

συνοπτικά στην προσφορά των παραπάνω µεθόδων στην ανάπτυξη του παιδιού. 

Σηµειώνοντας προσεκτικά τις συγκεκριµένες αναφορές προχωρήσαµε στην 

κατηγοριοποίηση και οµαδοποίησή τους. Αποτέλεσµα αυτής της οµαδοποίησης 

αποτέλεσε η συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου, το οποίο αναφέρθηκε στην 
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παιδαγωγική αξία των δύο µεθόδων (∆ραµατοποίησης και Θ.Π.). Παρακάτω 

εκτίθεται σχηµατικά η προσφορά των εν λόγω µεθόδων στην ανάπτυξη του παιδιού: 
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22. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Στο εν λόγω τµήµα της εργασίας  θα διαπιστωθεί κατά πόσο η συγκεκριµένη 

περιοχή έχει απασχολήσει ερευνητικά τους επιστήµονες του αντικειµένου και θα 

εντοπιστούν οι σχετικές µελέτες. 

  Από την ανάγνωση και µελέτη της συγκεκριµένης βιβλιογραφίας 

διαπιστώνεται η απουσία των άµεσα σχετιζόµενων µε το εν λόγω θέµα ερευνών. 

Καµία από τις έρευνες, που εντοπίστηκαν δεν εξετάζει τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

για το Θ.Π. και τη ∆ραµατοποίηση, καθώς επίσης και το βαθµό συνάφειάς τους (των 

στάσεων) µε την εφαρµογή από τους ίδιους τους δασκάλους των συγκεκριµένων 

µεθόδων στη σχολική τάξη. Οι περισσότερες έρευνες  αναφέρονταν στην εφαρµογή 

των διαφόρων µορφών θεατρικής έκφρασης στη σχολική τάξη. 

 Σε µια έρευνα της Kaaland-Wells (1993) διαπιστώθηκε ότι σε δείγµα 224 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µιας ευρύτερης περιφέρειας ,οι δάσκαλοι 

χρησιµοποίησαν επτά διαφορετικά είδη δραµατικής έκφρασης (αυτοσχεδιασµό, 

∆ραµατοποίηση, δραµατικό παιχνίδι, παντοµίµα, ανάγνωση ιστορίας, κουκλοθέατρο 

και θεατρικό αναλόγιο). Με τη χρήση του ερωτηµατολογίου, η ίδια ερευνήτρια 

διαπίστωσε ότι το 84% του δείγµατος υποστήριξε την εφαρµογή των εν λόγω µορφών 

θεατρικής έκφρασης και το 77% µάλιστα µε µεγάλη επιτυχία. Ένας στους τέσσερις 

εκπαιδευτικούς τις εφάρµοζε τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Τα βασικότερα 

εµπόδια στις εν λόγω εφαρµογές αποτέλεσαν η έλλειψη του απαραίτητου χώρου και 

χρόνου (Wagner B.J., 1999, p.p 11-12). 

 Σε µια εθνική έρευνα του Leonhard (1991) στη Μεγάλη Βρετανία 

διαπιστώθηκε ότι το 85% των δασκάλων της στοιχειώδους εκπαίδευσης χρησιµοποιεί 

το δράµα για παροχή οδηγιών και υποδείξεων στους µαθητές (ο.π., p.12). 

 Η Hundert (1996) εξετάζοντας 184 δασκάλους δηµοτικών σχολείων της πόλης 

του Οντάριο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δύο στους τρεις εκπαιδευτικούς 

αφιερώνουν χρόνο στην τάξη τους για το δράµα και µάλιστα ένας στους τρεις 

υποστηρίζει την εφαρµογή παρόµοιων δραστηριοτήτων τουλάχιστον µια φορά την 

εβδοµάδα. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, οι οποίες βρίσκονται στο µέσον της καριέρας 

τους και έχουν παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα µαθήµατα δράµατος εµφανίζουν 

την τάση να χρησιµοποιούν ευκολότερα και συχνότερα τις δραµατικές µεθόδους 

(ο.π., p.p 12-13). 

 Ο τοµέας Ανθρωπιστικών Σπουδών του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

µε επιστηµονικό υπεύθυνο το Θ. Γραµµατά διεξήγε µια έρευνα το 2000 σχετικά µε τη 
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θεατρική παιδεία  των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το δείγµα της 

εν λόγω έρευνας που διεξήχθη το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999 αποτέλεσαν 330 

δάσκαλοι και δασκάλες από τα δηµοτικά σχολεία της χώρας. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (68%) δήλωσε ότι δεν έχει παρακολουθήσει µαθήµατα θεάτρου στο 

Πανεπιστήµιο και ένα αντίστοιχο ποσοστό (72%) απάντησε ότι δεν έχει συµµετάσχει 

ποτέ σε θεατρική παράσταση. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δεν πηγαίνουν στο 

θέατρο και οι µισοί περίπου απαντούν ότι δε διαθέτουν ιδιαίτερες θεατρικές 

προτιµήσεις. Το 45% του δείγµατος, ωστόσο ,δηλώνει ότι πηγαίνει στο θέατρο µε τα 

παιδία της τάξης του, και το 25% ότι έχει ανεβάσει τουλάχιστον µια φορά το χρόνο 

θεατρική παράσταση στο σχολείο. Ως κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για το 

ανέβασµα µιας θεατρικής παράστασης στο σχολείο θεωρούνται η έλλειψη χρόνου 

(58%) και της απαραίτητης κατάρτισης στο αντικείµενο (24% περίπου). Το Θ.Π. και 

η ∆ραµατοποίηση (µε ποσοστό 19% αντιστοίχως) συγκεντρώνουν το υψηλότερο 

ποσοστό στις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στην οικειότητά τους µε 

τις εν λόγω µορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση. Περίπου 9 στους 10 

εκπαιδευτικούς χρησιµοποιούν τη ∆ραµατοποίηση για διδακτικούς λόγους. Οι 

θεατρικές τεχνικές εφαρµόζονται και προσφέρονται ιδιαίτερα στο γλωσσικό µάθηµα 

(80%), στην ιστορία (45%) και στα Θρησκευτικά (10%). Το 40% του δείγµατος 

επιµένει στη θέσπιση ειδικού µαθήµατος θεάτρου και στην κυκλοφορία των σχετικών 

εγχειριδίων (50%) και του αναγκαίου οπτικοακουστικού υλικού (45%). Το 77% των 

δασκάλων πιστεύει ότι υπάρχει η ίδια ανάγκη για την εισαγωγή της Θεατρικής 

Αγωγής σε όλες τις τάξεις, για δύο φορές την εβδοµάδα. Μια διχογνωµία 

παρατηρείται όσον αφορά για το ποιος θεωρείται αρµόδιος για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος του Θεάτρου. Οι µισοί εκπαιδευτικοί συµφωνούν για την καταλληλότητα 

του δασκάλου και οι υπόλοιποι επικροτούν την ιδέα της διδασκαλίας του 

συγκεκριµένου µαθήµατος από ειδικούς (Γραµµατάς Θ., 2000, σ.σ 3-25). 

Η Πέππα (2001) στα πλαίσια της µεταπτυχιακής της εργασίας διεξήγε έρευνα σε 

φιλολόγους µε θέµα τις ασκήσεις ∆ραµατοποίησης στα διδακτικά βιβλία γλωσσικής 

διδασκαλίας Έκφρασης-Έκθεσης Ά και ΄Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου. Τα αποτελέσµατα 

της εν λόγω έρευνας που σχετίζονται έστω και έµµεσα µε το δικό µας θέµα 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

       Το 73.6% των φιλολόγων δήλωσε ότι έχει εφαρµόσει κάποιες από τις 

υπάρχουσες στο σχολικό εγχειρίδιο ασκήσεις ∆ραµατοποίησης. Οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί πραγµατοποιούν συχνότερα τις εν λόγω ασκήσεις σε αντίθεση µε τους 
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άνδρες συναδέλφους τους. Οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α φιλόλογοι συµφωνούν σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τους υπολοίπους συναδέλφους τους για τη δυνατότητα 

εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης στη διδακτική πράξη. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν 

χρησιµοποιούν το δράµα στη διδασκαλία τους τείνουν να διαφωνούν µε τη 

δυνατότητα πραγµατοποίησης των συγκεκριµένων ασκήσεων. Η πλειοψηφία των 

φιλολόγων συµφωνεί στις δηλώσεις της για τη χρησιµότητα και σηµασία της 

∆ραµατοποίησης στα γλωσσικά βιβλία Έκφραση-Έκθεση. Το 65.1% των 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι οι ασκήσεις ∆ραµατοποίησης απαιτούν ένα χαλαρό και 

ανοικτό Α.Π που να δίνει πρωτοβουλίες στον καθηγητή. Το πιεστικό ωρολόγιο 

πρόγραµµα δυσχεραίνει το 94.2% των φιλολόγων στην πραγµατοποίηση ασκήσεων 

∆ραµατοποίησης. Ο φόβος για αποτυχία εφαρµογής της µεθόδου προβληµατίζει σε 

µικρό βαθµό το 42.7% των εκπαιδευτικών. Το 93.8% του δείγµατος δεν 

παρουσιάζεται ικανοποιηµένο µε την ενηµέρωσή του για το ζήτηµα εφαρµογής της 

∆ραµατοποίησης στο γλωσσικό µάθηµα και επισηµαίνει την αναγκαιότητα να 

επιµορφωθεί σε ποσοστό 99.2%. Το 37.8% των φιλολόγων προτείνει την επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών µέσα από ειδικά σεµινάρια. 

Η Σέξτου (2001) επιδίωξε µε τη χορήγηση ερωτηµατολογίου σε δείγµα 201 

δασκάλων και νηπιαγωγών να διερευνήσει το επίπεδο ενασχόλησης και εµπειρίας των 

συγκεκριµένων εκπαιδευτικών γύρω από τη Θεατρική Αγωγή σε σχέση µε τις 

σπουδές, την προϋπηρεσία  και την επιµόρφωσή τους στο αντικείµενο.  

   Ενδιαφέρουσα διαπίστωση της εν λόγω έρευνας αποτελεί η απουσία διδασκαλίας 

µαθηµάτων Θ.Α στις σχολές φοίτησης των εκπαιδευτικών του δείγµατος και η 

παντελής έλλειψη από τους ίδιους εµπειριών σχετικών µε το αντικείµενο(εργασίες ή 

πρακτική άσκηση)σε ποσοστό 65.7% και 57.2% αντίστοιχα. 

   Επίσης, διαπιστώθηκαν διαφορές στις γνώσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

πάνω στη Θεατρική Παιδεία σε συνδυασµό πάντα µε τη σχολή αποφοίτησής τους. Οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε Παιδαγωγικά Τµήµατα 

εµφανίζονται λιγότερο δυσαρεστηµένοι από τις γνώσεις τους στη Θ.Α σε αντίθεση µε 

τους συναδέλφους τους, οι οποίοι πραγµατοποίησαν σπουδές στις Παιδαγωγικές 

Ακαδηµίες διετούς φοίτησης. 

   Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν δεχθεί τη σχετική επιµόρφωση στη Θ.Α 

παρουσίασαν µια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση ως προς το εν λόγω αντικείµενο και 

συνειδητοποίησαν τις εµφανείς αδυναµίες τους απέναντι σε αυτό, οδηγούµενοι σε µια 
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µορφή αυτοκριτικής, σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους, οι οποίοι δεν είχαν 

λάβει τη σχετική επιµόρφωση. 

  Η νεαρή ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγµατος δεν αποτελεί και την απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ικανοποιητική γνώση και την αποτελεσµατική εφαρµογή από 

τους ίδιους της Θ.Α στη σχολική τάξη. Το σύνολο των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτου 

ηλικίας εµφανίζει απογοητευτικά ποσοστά στη θεωρητική του γνώση για το εν λόγω 

αντικείµενο.  

Κατά την αναδίφηση στη σχετική βιβλιογραφία εντοπίζουµε και την έρευνα των 

Κοκκίδου-Χατζηκαµάρη, που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό ‘Το σχολείο και το Σπίτι’ 

(τεύχος 395) το 1997 και είχε ως θέµα της ‘την Αισθητική Αγωγή στο σχολείο µέσα 

από τα µάτια των εκπαιδευτικών’’. Μπορεί η εν λόγω έρευνα να αναφέρεται στην 

Αισθητική Αγωγή, αλλά περιλαµβάνει και κάποια ερωτήµατα, τα οποία εντάσσονται 

στη Θεατρική αγωγή, γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστεί συνοπτικά. Η 

έρευνα είχε για δείγµα της 150 δασκάλους και νηπιαγωγούς που υπηρετούν στη 

∆ηµόσια Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και σε σχολεία διαφορετικών περιφερειών και 

δυναµικού. Το 25% των δασκάλων δήλωσε ότι έχει αναλάβει τη Θεατρική Αγωγή 

στην τάξη του, ενώ όλοι οι νηπιαγωγοί (100%) απάντησαν ότι στο πρόγραµµά τους 

συµπεριλαµβάνονται και τα Θεατρικά Παιχνίδια. Το 20% του δείγµατος δηλώνει 

εξοικείωση µε το αντικείµενο της Αισθητικής Αγωγής λόγω επιµόρφωσης ή 

σπουδών. Το 87% δε θεωρεί τα εν λόγω µαθήµατα δευτερεύοντα και το 64% εκτιµά 

ότι οι ώρες που διατίθενται από το πρόγραµµα δεν επαρκούν. Οχτώ στους δέκα 

εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να 

οργανώσουν σωστά και ολοκληρωµένα τις ώρες της Αισθητικής Αγωγής. 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δε γνωρίζει 

το περιεχόµενο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την Αισθητική Αγωγή.  

Ο Κουρετζής (1991ε, σ.σ 197-198) αναφέρεται στα πορίσµατα κάποιας έρευνας για 

το κλίµα που επικρατεί στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση γενικότερα µε τη 

Θεατρική Αγωγή. ∆εν  παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής της 

έρευνας, ούτε για το δείγµα της (απλά αναφέρει ότι πρόκειται για δασκάλους). 

Συνοπτικά, τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων (από αυτούς που ερωτήθηκαν) 

έχουν ασχοληθεί εµπειρικά µε τη θεατρική πράξη. Μόνο το 10% από αυτούς έχουν 

λάβει κάποια θεωρητική γνώση από σεµινάρια. Τα έργα που ανεβάζονται, 

επιλέγονται από κοινού από το δάσκαλο και τους µαθητές. Το σύνολο, σχεδόν, των 
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ερωτηθέντων θεωρεί ‘άριστο’ το βαθµό σύνδεσης του θεάτρου µε τη µουσική-

εικαστική αγωγή. Ανεβάζονται ελληνικά κυρίως έργα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν το Θ.Π. και καταβάλλουν κάποιες φιλότιµες προσπάθειες εφαρµογής 

χωρίς να το έχουν διδαχθεί επίσηµα. Εφαρµόζουν διάφορες τεχνικές. Το Θ.Π. σαν 

µέσο θεατρικής έκφρασης και παιδείας κατέχει µια θέση, η οποία όµως δε θεωρείται 

ικανοποιητική. 

 Παρόµοια έρευνα διεξήχθη και στο Πανεπιστήµιο Κρήτης από τη 

µετεκπαιδευόµενη δασκάλα κα. Χορταριά Συραγώ. Στα πλαίσια της εκπόνησης της 

πτυχιακής της εργασίας, η παραπάνω ερευνήτρια εξέτασε τις ‘απόψεις και στάσεις 

των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή των αξιών της Θεατρικής Αγωγής στο δηµοτικό 

σχολείο’ (Χορταριά Σ., 2001). Η έρευνα αφορούσε του εκπαιδευτικούς του 

Νοµού Ηρακλείου και είχε για δείγµα της 80 άτοµα. Από τα στοιχεία της ερευνητικής 

αυτής προσπάθειας προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 Οι µισοί από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος (51%) 

αντιλαµβάνονταν το θέατρο ως ‘παίδευση διαµέσου της συγκεκριµένης 

τέχνης’. Το 86% θεωρεί ότι η αισθητική καλλιέργεια του παιδιού αποτελεί 

πρωταρχική ανάγκη της εποχής µας. Σχεδόν ολόκληρο το δείγµα (97%) 

πιστεύει ότι η Θεατρική Αγωγή µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

προχωρήσουν σε βιωµατική µάθηση και να καλλιεργήσουν τη 

συµµετοχικότητα µέσα από την οµαδική εργασία (99%). Ένα επίσης µεγάλο 

ποσοστό της τάξης του 44% θεωρεί ότι η αισθητική αντίληψη του παιδιού 

για το περιβάλλον µπορεί να κατακτηθεί µέσα από την οικογένεια και την 

εκπαίδευση µε την εισαγωγή της Θεατρικής Αγωγής στα σχολεία. Παρόλα 

αυτά όµως περίπου δύο στους τρεις εκπαιδευτικούς έχουν χρησιµοποιήσει 

σπάνια τη Θεατρική Αγωγή για την προσέγγιση κάποιου διδακτικού 

αντικειµένου,  αν και θεωρούν ότι θα πρέπει αυτή να αποτελεί ξεχωριστό 

µάθηµα στο ωρολόγιο πρόγραµµα. Το 85% του δείγµατος της έρευνας 

δήλωσε ότι θα επιχειρούσε µαζί µε τα παιδιά τη ∆ραµατοποίηση της δικής 

τους ιστορίας. Το δείγµα όµως ‘διχάζεται’ στο να απαντήσει εάν η 

Θεατρική Αγωγή ωφελεί περισσότερο τα παιδιά µικρών ηλικιών. Εκείνο 

που µας δηµιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η σύνδεση που κάνουν οι 
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εκπαιδευτικοί του δείγµατος στη Θεατρική Αγωγή µε τη διεξαγωγή 

επιτυχηµένων σχολικών εορτών και εκδηλώσεων. Ακόµη, το δείγµα της 

έρευνας δήλωσε ότι η Θεατρική Αγωγή απαιτεί από τον εκπαιδευτικό 

ταλέντο, φαντασία και εκπαίδευση. Θα επέλεγε αρκετά συχνά να εφαρµόσει 

µεθόδους Θεατρικής Αγωγής στην τάξη το 62% των εκπαιδευτικών, αλλά 

θα επιθυµούσε να γνωρίζει περισσότερα για το εν λόγω αντικείµενο το 

94%. Το 71% του δείγµατος θεωρεί το χρόνο ως καθοριστικό παράγοντα 

για την εµπλοκή της Θεατρικής Αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ 

παρατηρούµε µια διχογνωµία όσον αφορά στις απόψεις των εκπαιδευτικών 

για τη βοήθεια που έχουν δεχθεί από το σχολικό εγχειρίδιο Θεατρικής 

Αγωγής για το δάσκαλο. ∆ύο στους τρεις δασκάλους δηλώνουν ότι δε 

διαθέτουν γνώσεις Θεατρικής Αγωγής, ενώ οι µισοί περίπου πιστεύουν ότι 

αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται από εµψυχωτές-παιδαγωγούς. Η 

παραπάνω έρευνα αναφερόταν γενικά στις απόψεις των εκπαιδευτικών για 

την εφαρµογή των αξιών της Θεατρικής Αγωγής και είχε περιορισµένη 

εµβέλεια (Νοµός Ηρακλείου).   
    Έρευνα µε θέµα τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στο 

παιχνίδι ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης διεξήχθη το 2002 στο ∆ιδασκαλείο 

Κρήτης από το µετεκπαιδευόµενο δάσκαλο Τσισµενάκη Ιωάννη. Σε δείγµα 143 

ατόµων η συγκεκριµένη έρευνα ανέδειξε τα ακόλουθα:  

Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν παιγνιώδεις µορφές διδασκαλίας κατά πλειοψηφία 

στις δύο κατώτερες τάξεις του δηµοτικού σε ποσοστό 99% και στα µαθήµατα της 

Γλώσσας(78%) και των Μαθηµατικών(72%). Οι ίδιοι δάσκαλοι έχουν εφαρµόσει 

έστω και µία φορά τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης σε ποσοστό 81%και την 

αντίστοιχη θεατρική δραστηριότητα του Θ.Π σε ποσοστό 59% . 

 Κάνοντας µια κριτική επισκόπηση των παρουσιαζόµενων ερευνών  

διαπιστώνεται η απουσία οµοιογένειας, όσον αφορά στην περιοχή, την οποία αυτές 

(οι έρευνες) πραγµατεύονται. Τα ενδιαφέροντα ορισµένων ερευνών επικεντρώνονται 

στο αντικείµενο της Θεατρικής Αγωγής, ενώ άλλοι προσεγγίζουν το θέµα τους από τη 

γενικότερη σκοπιά της Αισθητικής Αγωγής, παρέχοντας  βέβαια και στοιχεία που 

αναφέρονται στη Θεατρική Αγωγή.  
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 Το επίπεδο θεατρικής παιδείας των εκπαιδευτικών (στην Ελλάδα κυρίως) 

κρίνεται σχετικά χαµηλό. 

 Θεωρείται αναγκαίο να συντονιστούν οι προσπάθειες από όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς για την αντιµετώπιση του παραπάνω φαινοµένου. 

 Απαιτείται η συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα 

Θεατρικής παιδείας σε συνεργασία πάντα µε τους ειδικούς του Θεάτρου, έτσι ώστε να 

αντιµετωπιστούν τα τυχόν προβλήµατα που θα παρουσιαστούν τόσο σε θεωρητικό, 

όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  

 

 



_____________________________________________________________________ 115

  
23. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

23.1 Προβληµατική της Έρευνας 
Όπως διαφάνηκε µε σαφήνεια στο θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης, η 

Θεατρική Αγωγή στην Ελλάδα αποτελεί ένα πρόσφατα ανεπτυγµένο πεδίο. Τα 

τελευταία δέκα µε δεκαπέντε χρόνια, διαπιστώνεται από την πλευρά της Πολιτείας η 

προσπάθεια να στηρίξει µε κάθε µέσο τη Θεατρική Αγωγή στο ελληνικό δηµοτικό 

σχολείο. 

Η παραπάνω προσπάθεια διαφαίνεται µε την εκπόνηση του Α.Π του 1990, την 

έκδοση του σχετικού εγχειριδίου- βοηθήµατος για τον εκπαιδευτικό, την προώθηση 

της πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος ‘Μελίνα’ και την κατάρτιση του 

προγράµµατος Σπουδών για την Αισθητική Αγωγή το 2000. 

Η οποιαδήποτε όµως επιτυχής ενασχόληση των εκπαιδευτικών  µε τη Θ.Α 

προϋποθέτει την ενηµέρωση και επιµόρφωσή τους γύρω από τον σχετικό 

επιστηµονικό πεδίο. Πιθανότατα, υπάρχει η θετική προδιάθεση από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών. Αυτό που θα πρέπει να υπάρξει είναι και η ουσιαστική στήριξη από 

την πλευρά της Πολιτείας. 

Εκτιµώντας λοιπόν προσωπικά, τόσο τις προσπάθειες της Πολιτείας, όσο και 

το αυξηµένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη Θ.Α, θελήσαµε να προχωρήσουµε 

πιο πέρα και µέσα από τη βιβλιογραφία να εξετάσουµε το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση 

στην Α/βάθµια εκπαίδευση. Να ερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στις παραπάνω µεθόδους και το πλαίσιο εφαρµογής τους (των µεθόδων) στη σχολική 

τάξη. 

Η ερευνητική τοποθέτηση στην Ελλάδα γύρω από το συγκεκριµένο θέµα 

αναδεικνύεται ακόµη για άλλη µια φορά από ελάχιστη έως ανύπαρκτη (δες σχετικό 

κεφάλαιο). 

 Εντοπίστηκαν ερευνητικές αναφορές, οι οποίες δε σχετίζονταν άµεσα µε το 

αντικείµενο της έρευνας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό γεγονός κατά την αναδίφηση στη 

σχετική βιβλιογραφία θεωρήθηκε ο αντιστρόφως ανάλογος αριθµός θεωρητικών 

µελετών και εµπειρικών ερευνών γύρω από την εφαρµογή των µορφών του θεάτρου 

στην εκπαίδευση. Η πλειοψηφία των ειδικών πραγµατεύεται, πιστεύουµε, µε ένα 

εντελώς θεωρητικό τρόπο το εν λόγω θέµα και διαπιστώνεται η απουσία των 
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σχετικών ερευνών, οι οποίες θα έρθουν να συµπληρώσουν το ερευνητικό κενό και το 

«παζλ» του νεότευκτου επιστηµονικού πεδίου. 

Κινούµενοι στο ίδιο µήκος κύµατος και για το λόγο που εκτέθηκε παραπάνω, 

αποφασίστηκε  να προσεγγιστεί το εν λόγω θέµα µε τη διεξαγωγή εµπειρικής 

έρευνας, η οποία πιστεύουµε ότι θα αναδείξει την κατάσταση που επικρατεί στον 

ελληνικό χώρο και θα έρθει σε συνδυασµό µε τα πορίσµατα των θεωρητικών ερευνών 

να ‘δέσει’ γεγονότα και καταστάσεις. 

Σίγουρα ο ακριβής και σαφής εντοπισµός του πλαισίου και βαθµού 

εφαρµογής των µεθόδων του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης από τους δασκάλους στη 

σχολική τάξη, καθώς επίσης και των στάσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών για τις 

παραπάνω µεθόδους αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο. Η διεξαγωγή όµως µιας 

συστηµατικής ερευνητικής προσπάθειας σε συνδυασµό πάντα µε την ‘εις βάθος’ 

µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, πιστεύουµε ότι θα συµβάλει θετικά στο να 

απαντηθούν ερωτήµατα και ζητήµατα, τα οποία άπτονται του θέµατος της εν λόγω 

έρευνας. 

 

23.2 Αναγκαιότητα- Σπουδαιότητα Έρευνας 
Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλοί εκπαιδευτικοί επισηµαίνουν τη 

σηµασία και συµβολή της Θ.Α στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή. 

Παράλληλα πληθαίνουν οι συµµετοχές των εκπαιδευτικών σε επιστηµονικά 

συνέδρια και ηµερίδες, µε στόχο την ενηµέρωση και πληροφόρησή τους  γύρω από το 

εν λόγω επιστηµονικό πεδίο. 

Η ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π, ως µορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση 

εφαρµόζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα στις σχολικές τάξεις από τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καταβάλλουν φιλότιµες προσπάθειες να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις των καιρών. 

Παρουσιάζεται µε αυτό τον τρόπο ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων όσον αφορά τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις µεθόδους 

του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης καθώς επίσης και τις πρακτικές που οι ίδιοι 

ακολουθούν στην εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων. Θα ήταν σηµαντικό να 

εξεταστεί ο βαθµός συνάφειας ανάµεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών για τις 

παραπάνω µεθόδους και στην πρακτική εφαρµογή του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης 

από τους ίδιους στη σχολική τάξη. Να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και αδυναµίες 

των εκπαιδευτικών. 
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Παράλληλα, πιστεύουµε ότι θα µπορέσουν να ακολουθήσουν διορθωτικές 

ενέργειες- κινήσεις (σχετικά σεµινάρια και επιµορφώσεις εκπαιδευτικών) προτάσεις 

και βελτιώσεις, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά, τα οποία καθιστούν το έργο των 

εκπαιδευτικών στην εφαρµογή του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης ιδιαίτερα δύσκολο. 

Εποµένως, καθίσταται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητα ανάληψης µιας 

συστηµατικής και σε βάθος ερευνητικής προσπάθειας. 

Πιστεύουµε ότι τα πορίσµατα που θα εξαχθούν από την παρούσα έρευνα σε 

συνδυασµό πάντα µε τη θεωρητική- επιστηµονική τεκµηρίωση, που θα προκύψει από 

τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, θα οδηγήσουν σε κάποια συµπεράσµατα για 

τη θέση , την οποία κατέχουν στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο το Θ.Π και η 

∆ραµατοποίηση, ως µορφές της Θ.Α. 

Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί στο ‘επιστηµονικό δίπολο’ Θ.Π και 

∆ραµατοποίηση στην Α/βάθµια εκπαίδευση να εξεταστεί χωριστά ο παράγοντας 

‘στάσεις εκπαιδευτικών’, ούτως ώστε να προσδιοριστεί η συνάφεια που 

διαπιστώνεται ανάµεσα στην παραπάνω µεταβλητή και την εφαρµογή από τον ίδιο το 

δάσκαλο των εν λόγω µεθόδων στη σχολική τάξη. 

Θα εργαστούµε, δηλαδή σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα σε ένα πολλαπλό 

επίπεδο: 

 

             Θ.Π & ∆ραµατοποίηση στην Α/βάθµια εκπαίδευση        

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

       Στάσεις 
   εκπαιδευτικών 

Πλαίσιο εφαρµογής 
στη σχολική τάξη 

 
∆ιάγραµµα 15. Επίπεδο Προσέγγισης του Θέµατος 

 

23.3 Η Πρωτοτυπία της Έρευνας 
Η πρωτοτυπία της παρούσας µελέτης συνίσταται στη θεωρητική και πρακτική 

προσέγγιση τόσο των στάσεων των εκπαιδευτικών για το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση, 

όσο και του πλαισίου εφαρµογής των µεθόδων από τους ίδιους στη σχολική τάξη. 
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Η παρούσα εργασία δεν θα περιοριστεί σε µια βιβλιογραφική έρευνα, αλλά 

αντιθέτως θα επιχειρηθούν να εξεταστούν όλα τα σχετικά µε το εν λόγω θέµα 

ζητήµατα  πρακτικά µε τη χρήση αυτοσχέδιου ερευνητικού εργαλείου. 

Η κατασκευή ερωτηµατολογίου για τη συλλογή των δεδοµένων που µας 

αφορούν αποτελεί µια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία µε αυξηµένες απαιτήσεις. 

Μέσα από την έρευνα των στάσεων των εκπαιδευτικών για το Θ.Π και τη 

∆ραµατοποίηση, καθώς επίσης και τη συστηµατική µελέτη του πλαισίου εφαρµογής, 

από τους ίδιους, των παραπάνω µεθόδων στη σχολική τάξη, θα οδηγηθούµε σε µια 

δηµιουργική ανασύνθεση των πορισµάτων που θα προκύψουν από την ανάληψη της 

εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας, εµπλουτίζοντας µε αυτό τον τρόπο την ήδη 

υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. 

Με αφετηρία και βάση τα πορίσµατα των θεωρητικών µελετών, θα 

επανατροφοδοτηθεί το εν λόγω επιστηµονικό πεδίο µε συµπεράσµατα και δεδοµένα, 

τα οποία θα προκύψουν από την ανάληψη της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας. 

Με αυτό τον τρόπο θα συνδεθεί η θεωρία και η πράξη και θα επιδιωχθεί από 

πλευράς µας οι αδυναµίες της µίας προσέγγισης να καλυφθούν από τα 

πλεονεκτήµατα της άλλης. 

 

23.4 Σκοπός και επιµέρους στόχοι της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό της, την διαπίστωση του πλαισίου 

εφαρµογής του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης από τους εκπαιδευτικούς στη σχολική 

τάξη και την επακρίβωση των στάσεων των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών απέναντι 

στις παραπάνω µεθόδους. 

Από τη µια µεριά θα εξεταστεί ο βαθµός στον οποίο ο εκπαιδευτικός 

εφαρµόζει στην πράξη τις εν λόγω µεθόδους. 

Από την άλλη µεριά θα αναδειχθούν οι ενδεχόµενες θετικές ή αρνητικές 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις µεθόδους του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης 

και η συνάφεια που διαπιστώνεται ανάµεσα σε αυτές και την πρακτική εφαρµογή από 

τους ίδιους των προαναφερθέντων µεθόδων στη σχολική τάξη. 

Οι επιµέρους στόχοι της παρούσας έρευνας συνδέονται άµεσα µε το γενικό 

σκοπό και διατυπώνονται µε τη µορφή ερωτηµάτων: 

• Ποιες είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τις παραπάνω 

µεθόδους; 
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• Ποια είναι η εµπειρία τους σε παρόµοιες δραστηριότητες, σε ποιο βαθµό οι 

εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση στη σχολική τους 

τάξη και ποιοι παράγοντες ασκούν επιρροή στις εφαρµογές αυτές; 

• Με ποιο τρόπο, µε ποια συχνότητα, µε ποιο περιεχόµενο και σε ποια 

µαθήµατα οι δάσκαλοι εφαρµόζουν το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση στην τάξη 

τους; 

• Πόσο χρόνο αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις εφαρµογές, σε ποιο 

βαθµό συµµετέχουν οι ίδιοι στην όλη διαδικασία, σε ποιο βαθµό και για ποιο 

λόγο συµβουλεύονται ή όχι το βιβλίο του δασκάλου και ποιους στόχους 

εξυπηρετούν τα Θ.Π και οι ∆ραµατοποιήσεις που εφαρµόζονται; 

• Ποιες είναι οι πιο συνηθισµένες πηγές άντλησης των θεµάτων για αυτές τις 

∆ραµατοποιήσεις και τα Θ.Π, ποιο ρόλο αναλαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά 

τη διάρκεια των εν λόγω εφαρµογών, σε ποια σηµεία πιστεύουν οι ίδιοι ότι 

ωφελήθηκαν οι µαθητές τους µετά το πέρας των συγκεκριµένων ασκήσεων 

και ποιες προτάσεις έχουν να εκφράσουν για τη βελτίωση και ανάπτυξη της 

Θεατρικής Αγωγής στην Ελλάδα και ειδικότερα για το ξεπέρασµα των 

οποιωνδήποτε εµποδίων κατά την εκτέλεση ασκήσεων ∆ραµατοποίησης και 

Θ.Π; 

 

23.5 ∆ιερευνητικά Ερωτήµατα της Έρευνας 

• Υπάρχει συνάφεια ανάµεσα στο βαθµό εφαρµογής από τους εκπαιδευτικούς 

των ασκήσεων Θ.Π και στο φύλο τους, τα χρόνια υπηρεσίας τους, το είδος 

του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, τις βασικές σπουδές τους και την 

επιµόρφωση- πληροφόρηση που οι ίδιοι έχουν δεχθεί; 

• Υπάρχει συνάφεια στο βαθµό εφαρµογής, από τους εκπαιδευτικούς, των 

ασκήσεων ∆ραµατοποίησης µε το φύλο των εν λόγω εκπαιδευτικών, τα 

χρόνια υπηρεσίας τους, το είδος του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, τις 

βασικές σπουδές τους και την επιµόρφωση- πληροφόρηση που οι ίδιοι έχουν 

δεχθεί; 

• Υπάρχει συνάφεια των στάσεων των εκπαιδευτικών Α/βάθµιας εκπαίδευσης 

για τη ∆ραµατοποίηση και του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους των 

παραπάνω µεθόδων στη σχολική τάξη; 
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• Τέλος, υπάρχει συνάφεια των στάσεων των εκπαιδευτικών Α/βάθµιας 

εκπαίδευσης για το Θ.Π και του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους των εν 

λόγω µεθόδων στη σχολική τάξη; 

 

23.6 Η Μέθοδος της Έρευνας 

Για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας κρίθηκε σκόπιµη η εφαρµογή της 

‘συνηθέστερα χρησιµοποιούµενης περιγραφικής µεθόδου στην εκπαιδευτική 

έρευνα’(Cohen L.- Manion L., 1997, σ.122), της επισκόπησης. 

Η εν λόγω µέθοδος ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη ερευνητική προσπάθεια, 

καθώς, µέσω αυτής, ‘συλλέγονται δεδοµένα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο, 

αποσκοπώντας να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να εντοπίσουν 

σταθερές µε βάση τις οποίες µπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να 

προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε συγκεκριµένα γεγονότα’(Cohen 

L.- Manion L., 1997, σ.122). 

Σύµφωνα µε τους Cohen L.- Manion L.(1997, σ.σ124- 127) ‘προαπαιτούµενα 

στοιχεία για το σχεδιασµό οποιασδήποτε επισκόπησης είναι ο προσδιορισµός του 

ακριβούς σκοπού της έρευνας, του πληθυσµού στον οποίο πρόκειται να επικεντρωθεί 

και των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων’. 

Τα δύο πρώτα από τα παραπάνω στοιχεία αναλύθηκαν, πιστεύουµε, διεξοδικά 

σε προηγούµενες ενότητες. Το τελευταίο συνίσταται στο οικονοµικό κόστος της 

έρευνας, το οποίο επωµιστήκαµε εξ’ ολοκλήρου. Το χαρτί για την εκτύπωση των 

ερωτηµατολογίων, η φωτοτύπησή τους, τα έξοδα συρραφής τους, καθώς επίσης και 

τα έξοδα µετακινήσεων µας για να επισκεφτούµε τα σχολεία που συµµετείχαν στην 

έρευνά µας καλύφθηκαν προσωπικά από εµάς. 

Ειδικότερα, για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας κρίθηκε σκόπιµο να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο συλλογής των δεδοµένων  το ερωτηµατολόγιο. 

 

23.7 Το Ερωτηµατολόγιο της Έρευνας 

Τα πλεονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου ήταν αυτά που µας οδήγησαν στην 

επιλογή του συγκεκριµένου εργαλείου για την παρούσα έρευνα. 

Η δυνατότητα συλλογής στοιχείων από µεγάλο αριθµό ατόµων σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, η συγκρισιµότητα των στοιχείων που συλλέγονται, η δυνατότητα 

ποσοτικοποίησης και στατιστικής τους ανάλυσης, αποτελούν πλεονεκτήµατα 
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σηµαντικά του κυριότερου εργαλείου έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες (Nisbet I.- 

Entwistle N., 1978, σ.44, Παρασκευόπουλος Ι., 1993,β΄ Τόµος, σ.106,Βάµβουκας Μ., 

1997, σ.248, Κυριαζή Ν., 1998, σ.119). 

Επιπλέον, το ερωτηµατολόγιο αποτελεί πρόσφορο µέσο συλλογής δεδοµένων 

για µορφές συµπεριφοράς, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν εύκολα 

(Βάµβουκας Μ., 1997, σ.249)- στην περίπτωσή µας οι στάσεις των εκπαιδευτικών για 

τη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π. 

Εντούτοις, η δόµηση ενός καλού ερωτηµατολογίου θεωρείται ιδιαίτερα 

δύσκολη υπόθεση (Παρασκευόπουλος Ι., 1993 ,Β’ Τόµος, σ.107,Bell J., 1997, σ.121). 

Η προσεγµένη διατύπωση των ερωτήσεων θεωρείται καίριας σηµασίας για τη 

συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών (Κυριαζή Ν., 1998, σ.131). 

Ο Κελπανίδης (1989,σ.σ 243-275) επεσήµανε ιδιαίτερα εύστοχα τον τρόπο µε 

τον οποίο επηρεάζει η διατύπωση των ερωτήσεων τις απαντήσεις των υποκειµένων. 

Για να αποφευχθούν οι  οποιεσδήποτε µεθοδολογικές αδυναµίες στην 

κατασκευή του ερωτηµατολογίου της έρευνας, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση και προσοχή 

στη λεκτική διατύπωση των ερωτήσεων. Φροντίσαµε το µέσο συλλογής των 

δεδοµένων να είναι σαφές και λιτό, έτσι ώστε να κατανοείται και να εφαρµόζεται 

οµοιόµορφα από όλους. Να ελαχιστοποιεί τα πιθανά σφάλµατα από αυτούς που το 

απαντούν. Να διεγείρει το ενδιαφέρον τους να το συµπληρώσουν, να ενθαρρύνει τη 

συνεργασία τους και να εκµαιεύει απαντήσεις που είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στην αλήθεια. 

Μάλιστα, πριν την έναρξη της διαδικασίας της επίδοσης του εν λόγω οργάνου 

έρευνας, επιχειρήθηκε δοκιµαστική χορήγησή του σε ένα ικανό αριθµό 

εκπαιδευτικών (30 άτοµα) για να διαπιστωθούν τυχόν ασάφειες και αδυναµίες του, 

έτσι ώστε να αποφευκτούν παρόµοια σφάλµατα που θα επηρέαζαν την εγκυρότητα 

και αξιοπιστία της έρευνας. 

Μετά το πέρας της δοκιµαστικής αυτής χορήγησης, το ερωτηµατολόγιο 

υπεβλήθη σε κάποιες εκφραστικές διορθώσεις και ετοιµάστηκε για την κύρια φάση 

της χορήγησής του. 

 

23.8 Περιγραφή του Ερωτηµατολογίου της Έρευνας 
Η κατασκευή του συγκεκριµένου οργάνου της έρευνας αποδείχτηκε µια 

ιδιαίτερα χρονοβόρα προσπάθεια. Απαιτούσε τους λεπτούς χειρισµούς, την 
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εξαντλητική µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και την συγκέντρωσή µας στον 

σκοπό και τους επιµέρους στόχους της έρευνας. 

Ιδιαίτερα, µάλιστα, όσον αφορά τη στοχοθεσία της έρευνας φροντίσαµε ώστε 

οι ερωτήσεις του εν λόγω µέσου να εναρµονίζονται πλήρως µε τις επιδιώξεις της. 

Καθεµία από τις ερωτήσεις του οργάνου της έρευνας σχετίζεται άµεσα µε κάποιον 

στόχο. 

Εξετάζοντας κανείς προσεκτικά το ερωτηµατολόγιο της έρευνας θα 

διαπιστώσει ότι το εν λόγω όργανο τυπικά διαιρείται σε έξι µεγάλες περιοχές. 

Η πρώτη από αυτές τις περιοχές αποτελεί την εισαγωγική επιστολή του 

ερωτηµατολογίου, όπου σε αυτήν εµπεριέχονται το όνοµα και η ιδιότητα του 

ερευνητή καθώς και το ίδρυµα, η σχολή και το τµήµα στο οποίο φοιτά. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται µε σαφήνεια και συντοµία ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι της 

έρευνας. 

Η εισαγωγική επιστολή ολοκληρώνεται µε δυο λόγια που αναφέρονται στη 

σηµασία της συνεισφοράς του ερωτώµενου για την παρούσα έρευνα, στην 

εξασφάλιση της ανωνυµίας των στοιχείων του, καθώς επίσης και στην 

προκαταβολική διατύπωση ευχαριστηρίων του ερευνητή στο άτοµο για τη 

συνεργασία του. 

Σκοπός της συνοδευτικής επιστολής σε µια έρευνα θεωρείται σύµφωνα µε τον 

Παρασκευόπουλο (1993, σ.119) ‘η δηµιουργία µιας σχέσης προσωπικής επικοινωνίας 

ανάµεσα στον ερευνητή και τον ερωτώµενο’. Τη συγκεκριµένη επικοινωνία 

επιδιώξαµε κι εµείς να εξασφαλίσουµε µε τη µονοσέλιδη εισαγωγική µας επιστολή, 

έτσι ώστε να µειώσουµε στο ελάχιστο τον απρόσωπο χαρακτήρα της έρευνάς µας. 

Η δεύτερη περιοχή του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει τις πέντε πρώτες 

ερωτήσεις του. Συγκεκριµένα στο τµήµα αυτό εµπεριέχονται τα στοιχεία που 

αφορούν στα άτοµα που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, τα οποία αναλύουµε 

εκτενέστερα στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας που σχετίζεται µε το δείγµα της έρευνάς 

µας. Με τις έξι πρώτες ερωτήσεις, ζητάµε να αντλήσουµε πληροφορίες για τα 

υποκείµενα της έρευνας που αναφέρονται στο φύλο τους, στα χρόνια υπηρεσίας, στο 

είδος του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, στις σπουδές τους, και στην επιµόρφωση 

που έχουν δεχθεί πάνω στη Θεατρική Παιδεία γενικότερα. 

Με την έκτη ερώτηση επιδιώκουµε να εντάξουµε τα υποκείµενα της έρευνας 

σταδιακά στο επόµενο τµήµα του ερωτηµατολογίου. 
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Την εν λόγω ερώτηση επιχειρούµε να συσχετίσουµε µε τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές του ερωτηµατολογίου της έρευνας. 

Ιδιαίτερης σηµασίας για την πορεία της έρευνας θεωρούνται οι απαντήσεις 

των υποκειµένων στην έβδοµη ερώτηση, η οποία ξεχωριστά αποτελεί την τρίτη 

περιοχή του ερωτηµατολογίου. 

Μέσα από την συγκεκριµένη ερώτηση διερευνώνται οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών για το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση. Τα υποκείµενα της έρευνας 

καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι σε µια σειρά 22 δηλώσεων, οι οποίες έχουν 

ενταχθεί σε µια κλίµακα µε δύο άξονες. Ο ένας από τους παραπάνω άξονες 

αναφέρεται στη ∆ραµατοποίηση και ο δεύτερος στο Θεατρικό Παιχνίδι. 

Οι δηλώσεις της συγκεκριµένης κλίµακας εξετάζουν το βαθµό γνώσης των 

µεθόδων από τα υποκείµενα, τα συναισθήµατά τους απέναντι στις παραπάνω 

µεθόδους, τις αντιδράσεις τους στην εφαρµογή τους, τη γνώση των εκπαιδευτικών για 

την παιδαγωγική αξία του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης, τις απόψεις τους για τους 

φορείς εφαρµογής των παραπάνω µεθόδων. 

Επιπλέον, διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τις περιπτώσεις και 

προϋποθέσεις σωστής και επιτυχούς εφαρµογής από τους ίδιους των εν λόγω 

µεθόδων στη σχολική τους τάξη. 

Τα υποκείµενα της έρευνας καλούνται να δηλώσουν το βαθµό συµφωνίας ή 

διαφωνίας τους µε καθεµιά από τις 22 δηλώσεις, τσεκάροντας χωριστά για κάθε µια 

από αυτές σε µια πεντάβαθµη κλίµακα. 

Οι επόµενες δύο περιοχές του ερωτηµατολογίου φαίνεται ότι εµφανίζουν µια 

οµοιοµορφία ως προς τον τρόπο διατύπωσης και την µορφή των ερωτήσεων. Στα εν 

λόγω τµήµατα του οργάνου της έρευνας πραγµατευόµαστε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

την εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης και Θ.Π από τον εκπαιδευτικό. Οι 

συγκεκριµένες ερωτήσεις εξετάζουν τι ο εκπαιδευτικός στην πράξη και σε ποιο 

βαθµό εφαρµόζει τις παραπάνω µεθόδους. 

Η όγδοη ερώτηση αποτελεί µια µορφή «φίλτρου» και διαχωρίζει τους 

εκπαιδευτικούς σε δύο µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε το αν έχουν εφαρµόσει ή όχι 

τη ∆ραµατοποίηση στη σχολική τους τάξη. 
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Όσοι από αυτούς έχουν εφαρµόσει έστω και σπάνια την εν λόγω µέθοδο 

προσέγγισης των αφηγηµατικών κειµένων καλούνται να δηλώσουν το λόγο/ τους 

λόγους που τους ώθησε/ ώθησαν στην εφαρµογή αυτή (βλ. ερώτηση 8α). 

Επίσης, οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί θεωρείται σκόπιµο να δηλώσουν τα 

µαθήµατα και το βαθµό στον οποίο επιχείρησαν την εφαρµογή της µεθόδου της 

∆ραµατοποίησης (βλ. ερώτηση 9), το επίπεδο συµβουλής, από τους ίδιους, του 

βιβλίου του δασκάλου (ερώτηση 10) καθώς επίσης και το λόγο ή τους λόγους, που 

τους οδήγησαν στη χρησιµοποίηση ή µη του εν λόγω εγχειριδίου (βλ. ερωτήσεις 10α 

και 10β). 

Οι δάσκαλοι που έχουν εφαρµόσει τη ∆ραµατοποίηση στη σχολική τους τάξη 

οφείλουν να µας δηλώσουν επίσης το χρόνο που αφιέρωναν κατά την εφαρµογή της 

συγκεκριµένης µεθόδου (βλ. ερώτηση 11), το βαθµό συµµετοχής τους στη 

συγκεκριµένη εφαρµογή (βλ. ερώτηση 12), τις πηγές άντλησης των θεµάτων τους 

(βλ. ερώτηση 13), τους στόχους που οι ίδιοι είχαν θέσει πριν από την εφαρµογή της 

µεθόδου (βλ. ερώτηση 14), το ρόλο που ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί στην όλη 

διαδικασία (βλ. ερώτηση 15) καθώς επίσης και τα σηµεία στα οποία ωφελήθηκαν οι 

µαθητές τους (βλ. ερώτηση 16). 

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν εφαρµόσει ποτέ τη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης στη σχολική τους τάξη καλούνται να µας δηλώσουν το λόγο µόνο ή 

τους λόγους, για τους οποίους δεν εφάρµοσαν την παραπάνω µέθοδο (βλ. ερώτηση 

8β). 

Ανάλογη διατύπωση εµφανίζουν και οι ερωτήσεις της πέµπτης περιοχής του 

ερωτηµατολογίου, οι οποίες σχετίζονται µε την εφαρµογή από τους εκπαιδευτικούς 

ασκήσεων Θ.Π. 

Και στη συγκεκριµένη περίπτωση συναντάµε την «ερώτηση-φίλτρο»(βλ. 

ερώτηση 17), η οποία χωρίζει τους εκπαιδευτικούς σε δύο µεγάλες οµάδες ανάλογα 

µε το αν έχουν εφαρµόσει ή όχι την εν λόγω ψυχοκινητική µέθοδο στην τάξη τους. 

Επιπλέον και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών διερευνώνται 

οι λόγοι εφαρµογής ή µη της µεθόδου (βλ. ερωτήσεις 17α και 17β). 

Σε πλήρη αντιστοιχία µε τις ερωτήσεις που αφορούσαν στη ∆ραµατοποίηση, 

οι δάσκαλοι καλούνται να δηλώσουν τα µαθήµατα και τη συχνότητα µε την οποία 

επεχείρησαν εφαρµογές Θ.Π (βλ. ερώτηση 18), το βαθµό και το λόγο που 

συµβουλεύονταν ή όχι το βιβλίο του δασκάλου (βλ. ερωτήσεις 19, 19α και 19β) και 

το χρόνο που αφιέρωναν κατά την εκτέλεση ασκήσεων Θ.Π (βλ. ερώτηση 20). 
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Επιπρόσθετα, ζητείται από τους ίδιους εκπαιδευτικούς να µας ενηµερώσουν 

για το βαθµό της συµµετοχής τους στην όλη προσπάθεια (βλ. ερώτηση 21), για τις 

συνηθέστερες πηγές άντλησης των θεµάτων τους (βλ. ερώτηση 22), για τους 

τιθέµενους από τους ίδιους στόχους κατά την εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής 

µεθόδου (βλ. ερώτηση 23) για τον ρόλο που οι ίδιοι ανέλαβαν σε αυτά τα παιχνίδια 

(βλ. ερώτηση 24), καθώς επίσης και για τις ωφέλειες που αποκόµισαν οι µαθητές 

τους, έπειτα από την ολοκλήρωσή τους (βλ. ερώτηση 25). 

Αν ταξινοµηθούν οι ερωτήσεις του εν λόγω οργάνου µε βάση τον αριθµό των 

απαντήσεων που µπορούν να δώσουν τα υποκείµενα σε αυτές έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα ακόλουθα: 

Οι ερωτήσεις 1- 25 ήταν κλειστού τύπου. Τα υποκείµενα της έρευνας 

καλούνταν να τοποθετηθούν δηλώνοντας µία µόνο απάντηση στις ερωτήσεις 1, 2, 3, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 και 21. 

Σε ορισµένες ερωτήσεις τα άτοµα που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο 

µπορούσαν να δηλώσουν περισσότερες από µία απαντήσεις χωρίς περιορισµό (βλ. 

ερωτήσεις 4, 5, 6, 8α, 8β, 10α, 10β, 17α, 17β, 19α και 19β). 

Στο ερωτηµατολόγιο εµφανίζονται και ορισµένες ερωτήσεις, στις οποίες τα 

άτοµα που το συµπλήρωσαν κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους µε ορισµένους 

περιορισµούς. 

Έτσι, για παράδειγµα, οι εκπαιδευτικοί µπορούσαν να δηλώσουν µέχρι και 

τρεις προτιµήσεις στις ερωτήσεις 13 και 22.Ο αριθµός των προτιµήσεών τους 

µπορούσε να διευρυνθεί σε πέντε στις ερωτήσεις 14, 15, 16, 23, 24 και 25, όπου ο 

αριθµός των εναλλακτικών απαντήσεων σηµειώνει σηµαντική αύξηση. 

Άλλωστε σε ένα τόσο µεγάλο ερωτηµατολόγιο (13 σελίδες) οποιεσδήποτε 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου θα παρουσίαζαν φοβερά ποσοστά απώλειας συµπλήρωσης. 

Μπορεί ο συγκεκριµένος τύπος ερώτησης να δέχεται επικρίσεις για τα µικρά 

ποσοστά ελευθερίας που αφήνει στον ερωτώµενο, ωστόσο πιστεύουµε ότι 

ενδείκνυται για την παρούσα έρευνα, καθώς µας επιτρέπει να εξάγουµε πολύτιµα 

συµπεράσµατα για µια πληθώρα προβληµατισµών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και 

να προβούµε σε παραπέρα συγκρίσεις που αφορούν στο δείγµα µας. 

Το έκτο και τελευταίο τµήµα του ερωτηµατολογίου της έρευνας περιλαµβάνει 

µία ανοιχτή ερώτηση σύντοµης απάντησης, η οποία καλεί τα υποκείµενα της έρευνας 

να κάνουν κάποιες προτάσεις που θα συντελούσαν στην ανάπτυξη της Θεατρικής 
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Αγωγής στην Ελλάδα γενικότερα και θα έκαναν πιο αποτελεσµατική την εφαρµογή 

της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π ειδικότερα στη σχολική τάξη. 

Με τη συγκεκριµένη ερώτηση επιδιώχθηκε οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

αποτελούν τους εκφραστές στην πράξη του θεάτρου στη σχολική τάξη να 

διατυπώσουν µε σαφήνεια και συντοµία τις προσωπικές τους προτάσεις και λύσεις, 

έτσι ώστε η Θεατρική Αγωγή στην Ελλάδα να πάρει το σωστό δρόµο. Ένα δρόµο ο 

οποίος θα διανθίζεται από διαρκείς επιτυχίες και αποτελεσµατικές διδασκαλίες από 

τους ίδιους µε τη χρήση των µεθόδων της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π. 

Ολοκληρώνοντας, θα λέγαµε ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνταξη 

του ερωτηµατολογίου της έρευνας στη διατύπωση και αλληλουχία των ερωτήσεων. 

∆ιαπιστώνει κανείς εύκολα ότι το περιεχόµενο των ερωτήσεων κινείται από το γενικό 

προς το συγκεκριµένο και εξειδικευµένο έτσι ώστε ο ερωτώµενος να µη ‘σοκάρεται’ 

και να µεταβαίνει οµαλά από το ένα επίπεδο στο άλλο, αποκτώντας ταυτόχρονα 

εξοικείωση µε το εν λόγω όργανο έρευνας. 

 

23.9 Το δείγµα της Έρευνας 

Βασικά στοιχεία και πρωταρχικές επιδιώξεις του κάθε ερευνητή κατά τη φάση 

της συγκρότησης του δείγµατός του αποτελούν ο προσδιορισµός του ‘πληθυσµιακού 

πεδίου’ της έρευνάς του, ο καθορισµός του δείγµατος και η ανάγκη συγκρότησής του 

µε τυχαίο τρόπο.  

Όσον αφορά τον ορισµό του πληθυσµού της έρευνας θα προχωρήσουµε στον 

ακριβή καθορισµό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, καθώς το αριθµητικό του 

µέγεθος είναι άγνωστο. 

Πληθυσµό της παρούσας έρευνας αποτελούν οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθµιας 

(δάσκαλοι), οι οποίοι υπηρετούν στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία των αγροτικών, 

ηµιαστικών και αστικών περιοχών της Κρήτης, είτε ως µόνιµοι είτε ως αναπληρωτές 

και οι οποίοι έχουν υπό την καθοδήγησή τους τάξη. Αποκλείονται από το δείγµα οι 

εκπαιδευτικοί ειδικότητας (δάσκαλοι καλλιτεχνικών, µουσικής, γυµναστικής). 

Από το σηµείο αυτό και πέρα µας απασχόλησαν ιδιαίτερα ο τρόπος επιλογής 

των υποκειµένων και το αριθµητικό τους µέγεθος. 

Από την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η 

δειγµατοληπτική θεωρία αναφορικά µε τον τρόπο επιλογής των υποκειµένων απαιτεί 
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τη χρήση τυχαίας δειγµατοληψίας και θέτει σε αµφισβήτηση για την εγκυρότητα των 

γενικεύσεων της έρευνας την υιοθέτηση µη τυχαίων δειγµάτων. 

Εντούτοις, η ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας στη συγκρότηση µη 

τυχαίων δειγµάτων και η µείωση των οικονοµικών δαπανών καθιστά εύχρηστη και 

επαρκή για την περίπτωσή µας την εν λόγω µορφή συγκέντρωσης των υποκειµένων, 

µε την προϋπόθεση βέβαια να µην προβούµε σε γενικεύσεις των ευρηµάτων µας πέρα 

από το συγκεκριµένο δείγµα. 

Άλλωστε, η µη χρηµατοδότηση της έρευνας και η αρχική απροθυµία των 

υποκειµένων να συµπληρώσουν οποιοδήποτε έντυπο, καθιστούν ‘πολυτέλεια’, θα 

λέγαµε, την προσπάθεια διεξαγωγής τυχαίας δειγµατοληψίας. 

Για τους παραπάνω λόγους φροντίσαµε να συγκροτήσουµε µη τυχαίο δείγµα- 

΄ψευδοδείγµα’ (Βάµβουκας Μ, 1997, σ.165). Το εν λόγω δείγµα βέβαια δεν θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, αλλά περιορίζεται στα άτοµα που είναι διαθέσιµα. 

Αποτελεί, σύµφωνα µε τον Ανδρεαδάκη (2000), δείγµα ‘ευκολίας’. 

Έπειτα από τον προσδιορισµό της καταλληλότερης για την έρευνα  τεχνικής 

δειγµατοληψίας, το ζήτηµα που µας απασχόλησε εντονότερα ήταν αυτό του 

καθορισµού του αριθµητικού µεγέθους των υποκειµένων της. Έπρεπε να επιλέξουµε 

µεγάλο ή µικρό δείγµα; 

Σε γενικές γραµµές, φροντίσαµε να περιλάβουµε στο δείγµα µας µεγάλο 

αριθµό υποκειµένων (240), τα οποία αντιπροσωπεύουν ως προς τα χαρακτηριστικά 

τους (φύλο, χρόνια υπηρεσίας, περιοχή διαµονής κλπ) τον πληθυσµό. 

Για λόγους οικονοµίας και πρακτικότητας της έρευνας δεν συγκεντρώσαµε 

ερωτηµατολόγια από το νοµό Λασιθίου, ο οποίος άλλωστε είναι και ο µικρότερος της 

Κρήτης. 
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23.10 Χαρακτηριστικά του δείγµατος 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 240 εκπαιδευτικοί. 

νοµός  ν (%) 

Χανίων 91 37.9 

Ρεθύµνου 69 28.8 

Ηρακλείου 80 33.3 

ΣΥΝΟΛΟ 240 100.0 
Πίνακας 1.Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το νοµό προέλευσης 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι τα ποσοστά συµµετοχής των εκπαιδευτικών από σχολεία 

των τριών νοµών της Κρήτης ήταν σχετικά µοιρασµένα. Το 37.9% των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος προερχόταν από σχολεία του νοµού Χανίων, το 33.3% 

από τα αντίστοιχα του Ηρακλείου και το 28.8% από τα δηµόσια σχολεία του νοµού 

Ρεθύµνης. Όσον αφορά το φύλο των εκπαιδευτικών του δείγµατος, ο ακόλουθος 

πίνακας διαπιστώνεται άκρως κατατοπιστικός: 

Φύλο ν (%) 

Άνδρες 75 33.5 

Γυναίκες 149 66.5 

ΣΥΝΟΛΟ 224 100.0 

∆εν Απάντησαν 16 6.7 
Πίνακας 2.Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το φύλο 

 

Οι γυναίκες υπερτερούν σηµαντικά στο δείγµα µας σε ποσοστό 66.5%, ενώ 

µόλις το 33.5% των υποκειµένων της έρευνας ήταν άνδρες. Παράλληλα, βρέθηκαν 

και 16 άτοµα (6.7%), τα οποία δεν µας δήλωσαν το φύλο τους. 

Σε αντίθεση µε το φύλο του δείγµατος, όπου διαπιστώνεται µια συντριπτική 

υπεροχή των γυναικών, τα ποσοστά των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τα χρόνια 

υπηρεσίας τους εµφανίζονται και εδώ σαφώς πιο µοιρασµένα: 
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Χρόνια 

Υπηρεσίας 

ν (%) 

1- 5 54 22.5 

6- 15 55 22.9 

16- 25 73 30.4 

Άνω των 25 58 24.2 

ΣΥΝΟΛΟ 240 100.0 
Πίνακας 3.Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας 

 

Τρεις στους δέκα δασκάλους του δείγµατος έχουν θητεία στην πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση από 16- 25 έτη. Ταυτόχρονα εµφανίζονται µε λίγα χρόνια υπηρεσίας    (1- 

5) 54 εκπαιδευτικοί (22.5%) και µε πάρα πολλά (Άνω των 25 ετών) 58 (24.2%). 

Ακόµη, ένα ποσοστό της τάξης του 22.9%(55 εκπαιδευτικοί) υπηρετεί από έξι έως 

δεκαπέντε χρόνια στη δηµόσια πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Πώς διαχωρίζονται οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας σύµφωνα µε την 

οργανικότητα των σχολείων στα οποία υπηρετούν; Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει 

σαφείς πληροφορίες  για τη συγκεκριµένη παράµετρο: 

Οργανικότητα σχολείων  
που υπηρετούν 

ν (%) 

∆ιθέσιο 3 1.3 

3- 4 θέσεις 1 0.4 

5- 6 θέσεις 31 13.6 

7- 8 θέσεις 14 6.1 

9- 12 θέσεις 120 52.6 

13 θέσεις και άνω 59 25.9 

ΣΥΝΟΛΟ 228 100.0 

∆εν Απάντησαν 12 5.0 
Πίνακας 4.Κατανοµή του δείγµατος µε βάση την οργανικότητα των σχολείων 

 

Οι µισοί περίπου (120 άτοµα) από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος  

υπηρετούν σε σχολεία 9- 12 θέσεων. Περίπου το ένα τέταρτο από τους 

εκπαιδευτικούς που µας συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο διδάσκει σε σχολεία άνω 

των 13 θέσεων. Τριάντα ένα άτοµα (13.6% του δείγµατος) υπηρετούν σε πενταθέσιο 
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ή εξαθέσιο σχολείο και άλλα δεκατέσσερα (6.1%) σε επταθέσιο ή οκταθέσιο 

αντίστοιχα. Σε διθέσιο σχολείο συναντάµε τρεις εκπαιδευτικούς (1.3%) και µόλις 

έναν σε τριθέσιο ή τετραθέσιο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 12 

εκπαιδευτικοί (5%) δε µας δήλωσαν τη οργανικότητα του σχολείου, στο οποίο 

διδάσκουν. 

Η επόµενη ερώτηση είχε ως στόχο της να διαπιστώσει το επίπεδο των 

σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος. 

Σπουδές ΝΑΙ ΟΧΙ 

Εξοµοίωση 52 (21.8%) 187 (78.2%) 

             Πτυχίο              

Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 

183 (76.6%) 56 (23.4%) 

Πτυχίο Παιδαγωγικού 

Τµήµατος 

59 (24.7%) 180 (75.3%) 

Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι 17 (7.1%) 222 (92.9%) 

∆ιδασκαλείο 18 (7.5%) 221 (92.5%) 

ΣΕΛ∆Ε 17 (7.1%) 222 (92.9%) 

Κάτι άλλο; 16 (6.7%) 223 (93.3%) 

∆εν Απάντησαν 1 (0.4%) 239 (99.6%) 
Πίνακας 5.Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τις σπουδές 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών (76.6%) κατέχει πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. Το 25% 

περίπου του δείγµατος διαθέτει πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος. Επίσης το 21.7% 

των εκπαιδευτικών έχει παρακολουθήσει πρόγραµµα εξοµοίωσης και το 7.5% έχει 

φοιτήσει στο ∆ιδασκαλείο. Παράλληλα, εµφανίζονται και 17 εκπαιδευτικοί (7.1%), οι 

οποίοι διαθέτουν πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι και άλλοι τόσοι που τελείωσαν ΣΕΛ∆Ε. Ένας 

εκπαιδευτικός δεν µας έδωσε απάντηση στη συγκεκριµένη ερώτηση και 16 (6.7%) 

µας δήλωσαν κάποια άλλη κατηγορία σπουδών. 

Με την επόµενη ερώτηση επιδιώκεται να αντληθούν συµπεράσµατα για την 

επιµόρφωση που έχουν δεχθεί οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος πάνω στη Θεατρική 

Παιδεία γενικότερα. 
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Επιµόρφωση/Πληροφορηση ν (%) 

ΝΑΙ 125 52.1 

ΟΧΙ 115 47.9 

ΣΥΝΟΛΟ 240 100.0 
Πίνακας 6.Κατανοµή του δείγµατος µε βάση την επιµόρφωση 

 

Παρατηρούµε λοιπόν µια ισοκατανοµή των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις 

απαντήσεις τους στη συγκεκριµένη ερώτηση. Οι µισοί περίπου από αυτούς (52.1%) 

έχουν δεχθεί κάποια σχετική επιµόρφωση πάνω στη Θεατρική Παιδεία, ενώ οι άλλοι 

µισοί (47.9%) δεν έχουν δεχθεί καµία επιµόρφωση. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαπιστώσουµε τις πηγές πληροφόρησης και 

επιµόρφωσης των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό το λόγο παραθέτουµε τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Πηγές 

Επιµόρφωσης/Πληροφορησης 

ν (%) 

Σπουδές σε Παιδ. Τµήµα, 

Παιδ.Ακαδηµία, ∆ιδασκαλείο, 

Εξοµοίωση 

46 19.2 

Επιµορφωτικά Σεµινάρια από 

δηµόσιο φορέα 

49 20.4 

Επιµορφωτικά Σεµινάρια από 

ιδιωτικό φορέα 

36 15.0 

Ηµερίδες/ Συνέδρια 61 25.4 

Προςωπικό ενδιαφέρον και 

διάβασµα 

59 24.6 

Κάτι άλλο 6 2.5 
Πίνακας 7.Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τις πηγές επιµόρφωσης 

 

Με βάση τα ποσοστά του συγκεκριµένου πίνακα οι πηγές πληροφόρησης και 

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος πάνω στη Θεατρική Παιδεία 

εµφανίζονται να ποικίλουν. Έτσι, διαπιστώνουµε τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος 

να µην αντλούν πληροφορίες για το εν λόγω αντικείµενο µονόπλευρα, αλλά 

αντιθέτως να εµφανίζουν την τάση να µαθαίνουν συνεχώς και να εξετάζουν κάθε  
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πηγή που τους παρουσιάζεται. Παρακολουθούν ηµερίδες και συνέδρια 

(25.4%), διαβάζουν σχετικά εγχειρίδια (24.6%), επιµορφώνονται από σεµινάρια 

δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων (20.4% και 15% αντίστοιχα). Ταυτόχρονα 

διαπιστώνουµε τη συνεισφορά των σπουδών των εν λόγω εκπαιδευτικών στην 

επιµόρφωσή τους στη Θεατρική Παιδεία (19.2%) καθώς επίσης και το όφελος που 

αποκοµίζουν από την παρακολούθηση σχολικών θεατρικών παραστάσεων (2.5%). 

 

23.11 ∆ιαδικασία Εκτέλεσης της Έρευνας 
Στο συγκεκριµένο τµήµα της παρούσας µελέτης θα περιγραφεί αναλυτικά η 

διαδικασία χορήγησης του ερωτηµατολογίου στους εκπαιδευτικούς των σχολείων που 

αποτέλεσαν το δείγµα της εν λόγω έρευνας. 

Ειδικότερα θα παρατεθεί ένα σύντοµο χρονοδιάγραµµα της έρευνας, θα 

παρουσιαστεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να φτάσουµε στη χορήγηση του 

ερευνητικού µας οργάνου, οι οδηγίες και διευκρινίσεις που δόθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς που βοήθησαν κατά την επίδοση του ερωτηµατολογίου και τους 

αντίστοιχους που το συµπλήρωσαν, καθώς και  ορισµένες πρόσθετες λεπτοµέρειες, οι 

οποίες σχετίζονται µε την εν λόγω ερευνητική προσπάθεια. 

Η διαδικασία χορήγησης του ερωτηµατολογίου ξεκίνησε στις 10 

Φεβρουαρίου 2003 και ολοκληρώθηκε στις 4 Μαρτίου του ίδιου χρόνου. 

Της διαδικασίας επίδοσης του οργάνου της έρευνας είχε προηγηθεί 

τηλεφωνική επικοινωνία µε τους διευθυντές των σχολείων για να  ενηµερωθούν οι 

ίδιοι και για να τους γνωστοποιηθούν οι σκοποί της έρευνας. Ορισµένοι από αυτούς  

ζήτησαν βεβαίωση από τον υπεύθυνο καθηγητή για την διεξαγωγή της έρευνας ή 

κάποια έγκριση από το διευθυντή της Α/ βάθµιας. Αφού τους δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις για την εκτέλεση της έρευνας, ακολούθησε προσωπική µας επίσκεψη 

στα σχολεία. Με την επίδειξη της βεβαίωσης από τον υπεύθυνο καθηγητή τα 

παραπάνω προβλήµατα λύθηκαν και µας δόθηκε η έγκριση από τους διευθυντές για 

τη χορήγηση του ερωτηµατολογίου στους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους. 

Σε ορισµένα αποµακρυσµένα σχολεία οι εκεί δάσκαλοι προθυµοποιήθηκαν να 

αναλάβουν την επίδοση του ερωτηµατολογίου. 

Με τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είχε προηγηθεί προσωπική συνάντηση για 

να τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, που αφορούσαν τη συµπλήρωση του 
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ερωτηµατολογίου από τους δασκάλους και τρόπους αντιµετώπισης πιθανών 

δυσκολιών και προβληµάτων κατά τη διάρκεια της επίδοσης. 

Το ερωτηµατολόγιο χορηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς σε κάποιο από τα 

διαλείµµατα του σχολικού προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια της επίδοσης δόθηκαν  

οι απαιτούµενες διευκρινίσεις στους δασκάλους και λύθηκαν οι τυχόν απορίες τους 

αναφορικά µε τον τρόπο συµπλήρωσης του οργάνου της έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν πιέστηκαν να  συµπληρώσουν άµεσα το ερωτηµατολόγιο και τους δόθηκε 

περιθώριο µιας ηµέρας για να το συµπληρώσουν.  

Κατά τη διάρκεια της χορήγησης του οργάνου της έρευνας δεν 

παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα και δυσκολίες, αν και η µεγάλη έκταση του 

ερωτηµατολογίου αρχικά απογοήτευε και προκαλούσε άγχος στους εκπαιδευτικούς. 

Μελανό σηµείο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε το περιστατικό µε τη 

διευθύντρια ενός τριθέσιου δηµοτικού σχολείου στο νοµό Ηρακλείου, η οποία 

αρνήθηκε να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο της έρευνας µε ένα όχι και τόσο 

ευγενικό τρόπο.  

Με εξαίρεση το παραπάνω περιστατικό, η πλειονότητα των υπολοίπων 

εκπαιδευτικών αντιµετώπισε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέµα της έρευνας. Ορισµένοι 

από αυτούς ζητούσαν να τους δοθούν κάποιες µεθοδολογικές υποδείξεις για τον 

τρόπο εφαρµογής του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης στη σχολική τάξη και εξέθεταν 

µε προβληµατισµό τις αντικειµενικές δυσκολίες που αντιµετώπιζαν στην εφαρµογή 

των εν λόγω µεθόδων. Επίσης, διατύπωναν και ορισµένες ερωτήσεις, οι οποίες 

αφορούσαν στην εννοιολογική αποσαφήνιση των διαφόρων µορφών της Θεατρικής 

Αγωγής. 

Η θερµή ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας εξηγείται ιδιαίτερα και από την επιµονή και τη θετική τους 

τάση να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί ζήτησαν να ενηµερωθούν για να παρευρεθούν στην 

υποστήριξη και παρουσίαση της εργασίας. Αρκετοί, επίσης, µας έδωσαν την 

ηλεκτρονική τους διεύθυνση, έτσι ώστε να τους αποσταλούν σε ηλεκτρονική µορφή 

τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Προσωπική επιδίωξη αποτέλεσε η εξασφάλιση µιας σωστής συνεργασίας µε 

τους εκπαιδευτικούς της έρευνας, µιας συνεργασίας που να διέπεται από κλίµα 

άνεσης, ειλικρίνειας και διάθεσης για παροχή ουσιαστικών πληροφοριών. 
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23.12 Ανάλυση των ∆εδοµένων της Έρευνας 
Μετά τη συλλογή των ερωτηµατολογίων της έρευνας προχωρήσαµε στην 

κωδικοποίηση των κλειστών ερωτήσεων και την καταχώρηση τους σε ένα αρχείο 

δεδοµένων, ώστε να γίνει εφικτή η στατιστική τους επεξεργασία και ανάλυση( 

Μακράκης Β., 1997, σ.48) µε βάση το στατιστικό πακέτο SPSS. 

Σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής επιχειρήσαµε την καλύτερη οργάνωση 

και οµαδοποίηση των δεδοµένων, τη χρήση γραφικών παραστάσεων και τον 

υπολογισµό των σχετικών δεικτών κεντρικής τάσης (µέσοι όροι)( Παρασκευόπουλος 

Ι., 1990,Τόµος Α’,σ.σ 57-62, Κατσίλλης Ι., 1997,σ.78) και διασποράς (τυπικές 

αποκλίσεις) (Μαρκαντώνης Ι., 1984,σ.91,Γεωργούσης Π., 1995,σ.100,Καραγεώργος 

∆.,2001,σ.73,Κολύβα-Μαχαίρα Φ.(κ.α),χ.χ,σ.131).. 

 Η ανάλυση περιλαµβάνει, ακόµη, τη διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των 

απαντήσεων των υποκειµένων και της ιδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό 

εφαρµόσαµε το στατιστικό κριτήριο χ2 (chi-square) και στις περιπτώσεις όπου δεν 

πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις το Fishers Exact Test.Το στατιστικό 

κριτήριο χ2 θεωρήθηκε ως το πλέον ενδεδειγµένο για τις περιπτώσεις όπου και οι δύο 

εξεταζόµενες µεταβλητές (εξαρτηµένη, ανεξάρτητη) ήταν κατηγορικές, γεγονός που 

λειτούργησε δεσµευτικά για τη χρήση κάποιου άλλου κριτηρίου. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις επιχειρήθηκε συγχώνευση ορισµένων κατηγοριών για την εφαρµογή του 

εν λόγω κριτηρίου. 

Επιπλέον, προχωρήσαµε στην εφαρµογή του  t-Test για ανεξάρτητα δείγµατα 

µε στόχο να καθοριστεί η στατιστική διαφορά µεταξύ των τιµών των µέσων όρων των 

δύο οµάδων του δείγµατος. Μέσα από το Levene’s Test µπορέσαµε να 

διαπιστώσουµε αν πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 

παραπάνω κριτηρίου. 

Για την κωδικοποίηση των απαντήσεων των υποκειµένων στην τελευταία 

ανοικτού τύπου ερώτηση κατηγοριοποιήσαµε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων που υιοθετήσαµε. Η ανάλυση των δεδοµένων 

βασίστηκε αποκλειστικά στην περιγραφή των συχνοτήτων και των ποσοστών 

απάντησης των ερωτηθέντων. ∆εν µπορούµε να προβούµε σε γενικεύσεις των 

αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας, καθώς αυτά ισχύουν µόνο για το  
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συγκεκριµένο δείγµα και για άλλα που διαθέτουν τα ίδια ακριβώς 

χαρακτηριστικά µε αυτό. Ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p δεχθήκαµε το 

.05.   
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

24.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

24.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν  από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα ερωτήµατα της έρευνας. 

 

Περιοχή 3 του ερωτηµατολογίου 

 

Τα αποτελέσµατα από τη στατιστική ανάλυση της ερώτησης που αναφέρεται 

στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη ∆ραµατοποίηση και το Θεατρικό 

Παιχνίδι (Θ.Π) παρουσιάζονται στις ακόλουθες γραµµές. 

Όσον αφορά στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη ∆ραµατοποίηση, ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζεται άκρως διαφωτιστικός: 
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Η µέθοδος µου είναι γνωστή 22.5 47.1 10.4 5.4 1.7 12.9 2.04 .895 
∆ε µου αρέσει η µέθοδος, γι’ αυτό και δεν την 
εφαρµόζω στην τάξη µου 

3.8 5 10 40 22.9 18.3 3.90 1.028 

Έχω αναπτύξει θετικά συναισθήµατα γι’ αυτή 
τη µέθοδο 

20 50 12.5 2.9 0.8 13.8 2.01 .776 

Θα αντιδρούσα στην εφαρµογή της µεθόδου 
στην τάξη µου αν δεν διέθετα το απαραίτητο 
υλικό 

10.8 22.1 9.6 31.3 10 16.3 3.09 1.277 

Η µέθοδος αυτή αποτελεί σηµαντικό 
µορφωτικό µέσο για την ανάπτυξη των 
παιδιών 

31.3 46.3 8.3 0.8 0.8 12.5 1.79 .730 

Μου αρέσει η µέθοδος γιατί µπορεί να 
συνδέσει διάφορες περιοχές του αναλυτικού 
προγράµµατος 

24.2 46.3 11.3 3.8 1.3 13.3 1.98 .845 

Οι µαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους µε 
την εφαρµογή αυτής της µεθόδου 

1.3 0.8 6.3 49.2 25.4 17.1 4.17 .730 

Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τα διάφορα 22.5 51.3 9.2 1.3 0.8 15 1.90 .716 

                         ∆ραµατοποίηση                  ∆είκτες
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είδη του έντεχνου λόγου 
Πιστεύω ότι αυτή η µέθοδος είναι 
ακατάλληλη για όλους τους µαθητές 

1.7 5 6.7 41.3 29.2 16.3 4.09 .918 

Η εφαρµογή της µεθόδου βοηθά τους 
µαθητές στην κατανόηση της γλώσσας και 
στη βελτίωση της µεταξύ τους 
επικοινωνίας 

35.4 46.7 7.1 0.4 --- 10.4 1.69 .633 

Με προβληµατίζουν οι αντιδράσεις των 
µαθητών στην εφαρµογή της µεθόδου 

5 22.9 18.8 31.7 5.4 16.3 3.11 1.069 

Η µέθοδος αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται 
από δασκάλους ειδικευµένους στη 
Θεατρική Αγωγή και Παιδεία 

16.7 22.5 18.8 24.2 6.3 11.7 2.78 1.235 

∆ε διαθέτω την απαραίτητη επιµόρφωση 
και κατάρτιση για την εφαρµογή της 
µεθόδου στη σχολική τάξη 

17.9 30.8 16.7 18.8 3.8 12.1 2.54 1.160 

Η εφαρµογή της µεθόδου στην τάξη δίνει 
τη δυνατότητα στους µαθητές να έρθουν σε 
επαφή µε την πολιτιστική µας κληρονοµιά 

23.8 52.9 10 1.3 0.4 11.7 1.89 .686 

Η συγκεκριµένη µέθοδος αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για την ηθική 
ανάπτυξη των µαθητών 

22.5 44.6 17.1 3.3 0.8 11.7 2.04 .828 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι 
δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι 
ώστε να εφαρµόζουν αυτή τη µέθοδο 

47.5 37.1 5 0.8 0.4 9.2 1.56 .684 

Στο καθηµερινό πρόγραµµα του δηµοτικού 
σχολείου πρέπει να επιχειρούνται από τον 
εκπαιδευτικό δραστηριότητες εφαρµογής 
της µεθόδου στη σχολική τάξη 

18.3 45.4 19.6 6.3 0.8 9.6 2.18 .866 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναζητεί 
πρόσθετη βοήθεια για να καλύψει τις 
ανάγκες του, όταν αισθανθεί ότι υπάρχουν 
γνώσεις σχετικές µε τη µέθοδο, τις οποίες 
δεν κατέχει 

31.7 49.2 5.4 2.1 0.4 11.3 1.77 .708 

Η εφαρµογή της µεθόδου ευχαριστεί τον 
εκπαιδευτικό και τον γεµίζει πρόσθετες 
γνώσεις και εµπειρίες  

22.5 50.4 12.5 1.7 0.8 12.1 1.95 .748 

Θεωρώ αρκετά εύκολη την εφαρµογή της 
µεθόδου στην τάξη 

5.8 18.3 23.8 30.4 6.7 15 3.16 1.068 

Η µέθοδος αυτή είναι µόνο για τους νέους 
δασκάλους 

1.7 3.3 5.4 42.9 29.6 17.1 4.15 .863 

∆ε νοµίζω ότι η εφαρµογή της µεθόδου έχει 
να προσφέρει στους µαθητές κάτι 
περισσότερο από τις δασκαλοκεντρικές 
µεθόδους διδασκαλίας 

1.7 1.7 4.2 42.5 37.9 12.1 4.29 .803 

Πίνακας 8. Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε τις 
στάσεις τους απέναντι στη ∆ραµατοποίηση 

 

Εξετάζοντας προσεκτικά τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνει κανείς ότι η 

πλειοψηφία του δείγµατος (69.6%) γνωρίζει τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης και έχει 

αναπτύξει θετικά συναισθήµατα γι’ αυτήν σε ποσοστό 70%. Στην έρευνα του 

Γραµµατά (2000) το ποσοστό των εκπαιδευτικών µε οικειότητα στην εν λόγω µέθοδο 

κυµάνθηκε στο 19%. Ίσως η έννοια της οικειότητας να αντιλαµβάνεται από τους 

εκπαιδευτικούς βαθύτερα σε σχέση µε την αντίστοιχη έννοια της γνώσης, γι’ αυτό και 

παρατηρείται στην εν λόγω έρευνα χαµηλότερο ποσοστό. Περίπου το 9% των 
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υποκειµένων της έρευνας δήλωσε ότι η συγκεκριµένη µέθοδος δεν είναι της 

αρεσκείας του και δεν την εφαρµόζει στην σχολική τάξη. 

Επίσης, διαπιστώνεται µια σχετική διχογνωµία των ερωτώµενων για την 

έκφραση αντιδράσεων από τους ίδιους στην εφαρµογή της µεθόδου, αν δεν διέθεταν 

το απαραίτητο βοηθητικό υλικό. Περίπου ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς του 

δείγµατος συµφωνεί µε την παραπάνω δήλωση, ενώ το ποσοστό των δασκάλων που 

διαφωνεί (πλήρως ή µερικώς) στην ίδια πρόταση ανέρχεται στο 41.3%. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (77.6%) θεωρεί τη ∆ραµατοποίηση 

σηµαντικό µορφωτικό µέσο για την ανάπτυξη των παιδιών. Περίπου τρεις στους 

τέσσερις εκπαιδευτικούς του δείγµατος πιστεύουν ότι µέσα από την εν λόγω µέθοδο 

οι µαθητές εξοικειώνονται µε τα διάφορα είδη του έντεχνου λόγου και ακόµα 

περισσότεροι (83.1%) θεωρούν εξίσου σηµαντική την προσφορά της 

∆ραµατοποίησης στην κατανόηση της γλώσσας και στη βελτίωση της επικοινωνίας 

µεταξύ των µαθητών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος (76.7%) συµφωνεί και θεωρεί τη 

µέθοδο της ∆ραµατοποίησης ως σηµαντικό παράγοντα για να έρθουν οι µαθητές σε 

επαφή µε την πολιτιστική τους κληρονοµιά και άλλοι τόσοι περίπου(67.1%) την 

θεωρούν ως µέσο ηθικής ανάπτυξης των παιδιών. 

Το 70.5% των εκπαιδευτικών του δείγµατος προτιµά τη ∆ραµατοποίηση, διότι 

µέσω αυτής µπορούν να συνδεθούν διάφορες περιοχές του Αναλυτικού 

Προγράµµατος. Το ποσοστό των δασκάλων που συµφωνεί ότι η εν λόγω µέθοδος 

ευχαριστεί τον εκπαιδευτικό και τον γεµίζει πρόσθετες γνώσεις και εµπειρίες 

ανέρχεται στο 72.9%. 

Ένα ελάχιστο ποσοστό εκπαιδευτικών (6.7%) θεωρεί τη µέθοδο ακατάλληλη 

για όλους τους µαθητές και περίπου το 2.1% του δείγµατος αναφέρεται σε απώλεια 

του ενδιαφέροντος των παιδιών κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. 

Ένας στους τέσσερις, περίπου, εκπαιδευτικούς του δείγµατος εκφράζει τους 

προβληµατισµούς του για τις αντιδράσεις των µαθητών κατά την εφαρµογή των 

σχετικών ασκήσεων ∆ραµατοποίησης. 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό εµφανίζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος, το οποίο θεωρεί ότι δε διαθέτει την απαραίτητη επιµόρφωση και 

κατάρτιση να προβεί σε ασκήσεις ∆ραµατοποίησης στη σχολική τάξη. Περίπου οι 

µισοί (48.7%) θεωρούν τους εαυτούς τους ανέτοιµους και ανειδίκευτους στην 

εφαρµογή της µεθόδου στην τάξη. 
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Γι’ αυτό το λόγο θεωρούν, σε ένα συντριπτικά µεγάλο ποσοστό (84.6%) 

απαραίτητη την εκπαίδευση των δασκάλων στις σχολές φοίτησής τους. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το αν η συγκεκριµένη µέθοδος θα πρέπει 

να εφαρµόζεται από ειδικευµένους δασκάλους στη Θεατρική Αγωγή διχάζονται. Το 

39.2% του δείγµατος συµφωνεί µε την παραπάνω δήλωση και το 30.5% διαφωνεί 

θεωρώντας λανθασµένο το διαχωρισµό των εκπαιδευτικών σε ειδικότητες. Τα 

ευρήµατα της παρούσας έρευνας συµφωνούν µε τα αντίστοιχα του Γραµµατά (2000) 

ως προς το φορέα διδασκαλίας της εν λόγω µεθόδου. 

Περίπου δύο στους τρεις εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι θα πρέπει να 

επιχειρούνται από τον δάσκαλο της τάξης παρόµοιες δραστηριότητες. 

Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγµατος (37.1%) επισηµαίνει τις 

δυσκολίες που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και προτείνει 

σε ποσοστό 80.9% την αναζήτηση, από τους ίδιους, νέων πηγών πληροφόρησης για 

κάλυψη των σχετικών αναγκών τους και  την παροχή της σχετικής βοήθειας. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος δεν θεωρούν τη ∆ραµατοποίηση ως µέθοδο 

που ενδείκνυται µόνο για τους νέους δασκάλους. Το 72.5% των εκπαιδευτικών 

διαφωνεί µε την παραπάνω θέση. 

Η µεγαλύτερη µερίδα των εκπαιδευτικών του δείγµατος (80.4%) δε φαίνεται 

να κατατάσσει τη ∆ραµατοποίηση στην ίδια µοίρα µε τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους 

διδασκαλίας, αλλά εµφανίζει µια πιο θετική εικόνα για την προσφορά της. 

Ιδιαιτέρου σχολιασµού πιστεύουµε ότι χρήζουν τα ποσοστά µη απάντησης 

των ερωτώµενων στα διάφορα ερωτήµατα που τέθηκαν. 

Τα ποσοστά των ατόµων που δεν απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση (και 

προφανώς στα υποερωτήµατά της) κυµαίνονται από το 9.2% έως 18.3%. Τα ποσοστά 

αυτά εκτιµούνται ως ιδιαίτερα υψηλά. Μπορούν να δικαιολογηθούν ως το φυσικό 

επακόλουθο ενός ερωτηµατολογίου µε µεγάλη έκταση. 

Ωστόσο, εάν εξετάσει κανείς τα υποερωτήµατα, τα οποία εµφανίζουν τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µη συµπλήρωσης, διαπιστώνει ότι αυτά συναντώνται στις 

δηλώσεις, οι οποίες  είναι διατυπωµένες µε τρόπο που εκφράζουν αρνητική άποψη 

για τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης. Εποµένως, τα υποκείµενα διαβάζοντας 

προσεκτικά τις δηλώσεις και διαθέτοντας µια θετική προδιάθεση απέναντι στην εν 

λόγω µέθοδο κατά κάποιο τρόπο ‘σοκάρονται’ και δεν απαντούν σε όλα τα 

υποερωτήµατα της συγκεκριµένης ερώτησης. 
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Ελέγχοντας προσεκτικά τις τιµές των µέσων όρων απάντησης των 

υποκειµένων διαπιστώνουµε ότι κυµαίνονται ανάµεσα στο 1.56 και στο 4.29. ο 

βαθµός συµφωνίας ή διαφωνίας των ερωτώµενων µε τις δηλώσεις που διατυπώνονται 

επηρεάζει σηµαντικά και το µέσο όρο απάντησης  των υποκειµένων της έρευνας. 

Όταν οι ερωτώµενοι συµφωνούν µε τις δηλώσεις που εµφανίζονται στο 

ερωτηµατολόγιο ο µέσος όρος  των απαντήσεών τους κυµαίνεται ανάµεσα στο 1 και 

το 2. Όταν όµως τα υποκείµενα εκφράζουν αντιρρήσεις και διαφωνίες µε τις 

παραπάνω θέσεις, ο µέσος όρος απάντησής τους κυµαίνεται µεταξύ του 4 και του 5. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά απάντησης των υποκειµένων στις 

δηλώσεις που αναφέρονται στις  στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο Θεατρικό 

Παιχνίδι (Θ.Π). 
 

Θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) ∆είκτες 
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Η µέθοδος µου είναι γνωστή 22.5 42.1 9.6 6.7 1.7 17.5 2.07 .946 
∆ε µου αρέσει η µέθοδος, γι’ αυτό και δεν την 
εφαρµόζω στην τάξη µου 

2.1 3.8 13.8 34.6 23.8 22.1 3.95 .958 

Έχω αναπτύξει θετικά συναισθήµατα γι’ αυτή 
τη µέθοδο 

21.3 43.8 12.1 2.1 0.4 20.4 1.95 .756 

Θα αντιδρούσα στην εφαρµογή της µεθόδου 
στην τάξη µου αν δεν διέθετα το απαραίτητο 
υλικό 

10 21.7 10 27.5 9.2 21.7 3.05 1.270 

Η µέθοδος αυτή αποτελεί σηµαντικό 
µορφωτικό µέσο για την ανάπτυξη των 
παιδιών 

35 39.6 7.1 0.4 0.4 17.5 1.69 .693 

Μου αρέσει η µέθοδος γιατί µπορεί να 
συνδέσει διάφορες περιοχές του αναλυτικού 
προγράµµατος 

25.4 40.4 11.7 3.3 0.8 18.3 1.94 .842 

Οι µαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους µε 
την εφαρµογή αυτής της µεθόδου 

1.3 0.8 5.8 40.8 30 21.3 4.24 .766 

Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τα διάφορα 
είδη του έντεχνου λόγου 

21.3 43.8 14.2 1.3 ---- 19.6 1.94 .708 

Πιστεύω ότι αυτή η µέθοδος είναι 
ακατάλληλη για όλους τους µαθητές 

1.3 4.6 6.7 37.5 30.4 19.6 4.13 .903 

Η εφαρµογή της µεθόδου βοηθά τους 
µαθητές στην κατανόηση της γλώσσας και 
στη βελτίωση της µεταξύ τους 
επικοινωνίας 

36.7 41.7 5.8 ------ 0.4 15.4 1.65 .653 

Με προβληµατίζουν οι αντιδράσεις των 
µαθητών στην εφαρµογή της µεθόδου 

2.9 24.2 18.3 27.9 6.7 20 3.14 1.057 
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Η µέθοδος αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται 
από δασκάλους ειδικευµένους στη 
Θεατρική Αγωγή και Παιδεία 

17.1 22.5 19.2 19.2 6.7 15.4 2.71 1.242 

∆ε διαθέτω την απαραίτητη επιµόρφωση 
και κατάρτιση για την εφαρµογή της 
µεθόδου στη σχολική τάξη 

15.4 29.2 17.5 16.3 5 16.7 2.60 1.170 

Η εφαρµογή της µεθόδου στην τάξη δίνει 
τη δυνατότητα στους µαθητές να έρθουν σε 
επαφή µε την πολιτιστική µας κληρονοµιά 

21.7 49.2 11.3 0.8 ----- 17.1 1.89 .654 

Η συγκεκριµένη µέθοδος αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για την ηθική 
ανάπτυξη των µαθητών 

23.3 42.9 14.2 2.1 0.4 17.1 1.95 .774 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι 
δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται έτσι 
ώστε να εφαρµόζουν αυτή τη µέθοδο 

46.7 33.3 5 0.8 ----- 14.2 1.53 .652 

Στο καθηµερινό πρόγραµµα του δηµοτικού 
σχολείου πρέπει να επιχειρούνται από τον 
εκπαιδευτικό δραστηριότητες εφαρµογής 
της µεθόδου στη σχολική τάξη 

18.3 44.2 18.8 4.6 0.4 13.8 2.13 .821 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναζητεί 
πρόσθετη βοήθεια για να καλύψει τις 
ανάγκες του, όταν αισθανθεί ότι υπάρχουν 
γνώσεις σχετικές µε τη µέθοδο, τις οποίες 
δεν κατέχει 

32.1 46.3 4.6 2.1 0.4 14.6 1.74 .712 

Η εφαρµογή της µεθόδου ευχαριστεί τον 
εκπαιδευτικό και τον γεµίζει πρόσθετες 
γνώσεις και εµπειρίες  

23.8 45 12.1 1.7 0.4 17.1 1.91 .744 

Θεωρώ αρκετά εύκολη την εφαρµογή της 
µεθόδου στην τάξη 

4.6 14.2 26.3 29.6 6.7 18.8 3.24 1.020 

Η µέθοδος αυτή είναι µόνο για τους νέους 
δασκάλους 

1.7 3.3 6.3 37.9 30.8 20 4.16 .892 

∆ε νοµίζω ότι η εφαρµογή της µεθόδου έχει 
να προσφέρει στους µαθητές κάτι 
περισσότερο από τις δασκαλοκεντρικές 
µεθόδους διδασκαλίας 

2.5 1.7 2.5 39.6 38.8 15 4.30 .862 

Πίνακας 9.Κατανοµη συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 
µε τις στάσεις τους απέναντι στο Θ.Π 

 

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσµατα της ερώτησης που 

σχετίζονται µε τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π). 

Το 64.6% του δείγµατος των εκπαιδευτικών γνωρίζει την εν λόγω 

ψυχοκινητική µέθοδο. Αντίθετα στην έρευνα του Γραµµατά (2000) το 19% των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος θεωρεί την εν λόγω ψυχοκινητική µέθοδο οικεία. 

Περίπου έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς έχουν αναπτύξει θετικά συναισθήµατα για το 

Θ.Π, ενώ µόλις το 5.9% του δείγµατος δεν το εφαρµόζει επειδή δεν του αρέσει η 

µέθοδος. Η απουσία υλικού κατά την εφαρµογή ασκήσεων Θ.Π εµφανίζεται να 

‘διχάζει’ τους εκπαιδευτικούς και να αποτελεί τροχοπέδη στην ανάληψη περαιτέρω 

προσπαθειών από τους ίδιους. Ορισµένοι (37.1%) δηλώνουν ότι θα αντιδρούσαν στην 

εφαρµογή ασκήσεων Θ.Π χωρίς την ύπαρξη απαραίτητου υλικού και άλλοι (36.7%) 

ότι θα επιχειρούσαν και χωρίς αυτό κάποιες προσπάθειες. 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (74.6%) θεωρεί το Θ.Π ως κατεξοχήν 

µορφωτικό µέσο για την ανάπτυξη των παιδιών και εξαίρει τη σηµασία και την 

παιδαγωγική του αξία σε ποσοστό 65.8%, καθώς µπορεί η εν λόγω ψυχοκινητική 

µέθοδος να συνδέσει διάφορες περιοχές του Αναλυτικού Προγράµµατος. 

Επτά στους δέκα εκπαιδευτικούς του δείγµατος δεν θεωρούν ότι οι µαθητές 

χάνουν το ενδιαφέρον τους κατά την εφαρµογή ασκήσεων Θ.Π, αλλά συµφωνούν ότι 

εξοικειώνονται οι ίδιοι µε τα διάφορα είδη έντεχνου λόγου. 

Το 37.5% των εκπαιδευτικών διαφωνεί και το 30.4% διαφωνεί απόλυτα µε 

την ακαταλληλότητα της εν λόγω µεθόδου για όλους τους µαθητές. Η προσφορά της 

µεθόδου στην κατανόηση της γλώσσας και στη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ 

των µαθητών επισηµαίνεται από το 78.4% των ερωτώµενων. 

Το ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών του δείγµατος προβληµατίζεται ιδιαίτερα 

µε τις αντιδράσεις των µαθητών του κατά την εφαρµογή της µεθόδου, ενώ η ίδια 

περίπου αναλογία δασκάλων τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια στην πρόσληψη 

ειδικευµένων εκπαιδευτικών στη Θεατρική Αγωγή, οι οποίοι θα αναλαµβάνουν κάθε 

σχετική προσπάθεια. Ανάλογη διχογνωµία στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 

συγκεκριµένο ζήτηµα διαπιστώνει και ο Γραµµατάς (2000). 

Το 44.6% του δείγµατος δηλώνει ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη 

επιµόρφωση και κατάρτιση που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις αυξηµένες 

αρµοδιότητες που υπαγορεύει η εφαρµογή της µεθόδου και θεωρεί στη συντριπτική 

του πλειοψηφία (80%) αναγκαία την εκπαίδευση των δασκάλων κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους. 

Το 70.9% των ερωτώµενων εκπαιδευτικών επισηµαίνει την αξία του Θ.Π και 

την σηµαντική του προσφορά στην επαφή του µαθητή µε την πολιτιστική του 

κληρονοµιά. 

Ο ρόλος την εν λόγω θεατρικής δραστηριότητας στην ηθική ανάπτυξη των 

παιδιών τονίζεται από το 66.2% των δασκάλων που συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο. 

Με τις απαντήσεις του ενισχύει και ενθαρρύνει δραστηριότητες εφαρµογής 

της µεθόδου από τον εκπαιδευτικό στη σχολική του τάξη το 62.5% του δείγµατος. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν σε ένα ποσοστό της τάξης του 

78.4%, όσον αφορά την αναζήτηση πρόσθετης βοήθειας για την κάλυψη των 

αναγκών και ‘γνωστικών ελλειµµάτων’ των δασκάλων που επιχειρούν την εφαρµογή 

της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θ.Π στη σχολική τους τάξη. 
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Μπορεί να θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ως ιδιαίτερα ευχάριστη και 

επωφελής η εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου από τους ίδιους (68.8% του δείγµατος), 

ωστόσο η ευκολία της επισηµαίνεται µόνο από το 18.8% των ερωτώµενων. 

Περίπου επτά στους δέκα εκπαιδευτικούς αντιδιαστέλλουν τις απόψεις τους 

από τους υποστηρικτές της άποψης ότι η µέθοδος ενδείκνυται µόνο για τους νέους 

δασκάλους. 

Τέλος, το 80%, περίπου, των εκπαιδευτικών που συµπλήρωσε το 

ερωτηµατολόγιο, υποστηρίζει τη σηµαντική προσφορά του Θ.Π στην ανάπτυξη των 

µαθητών, προτιµώντας σαφώς την εν λόγω δραστηριότητα σε σχέση µε τις 

δασκαλοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας. 

Το ποσοστό των ατόµων που δεν έδωσε απάντηση στα υποερωτήµατα της 

συγκεκριµένης ερώτησης κυµάνθηκε ανάµεσα στο 13.8% και στο 22.1%. Η εξήγηση 

που µπορούµε να δώσουµε για το υψηλό ποσοστό µη απάντησης στη συγκεκριµένη 

ερώτηση σχετίζεται µε την έκταση της κλίµακας ως προς τις δηλώσεις της, οι οποίες 

‘αγχώνουν’ τον ερωτώµενο. Επιπλέον, η αρνητική φόρτιση που µπορεί να διαθέτουν 

ορισµένες δηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς πιθανολογείται ότι µπορεί να επηρεάσει 

τα υποκείµενα της έρευνας και να τα ωθήσει στο να µη δώσουν απάντηση για θέµατα, 

στα οποία έχουν κάποια σταθερή και παγιωµένη άποψη. 

Οι τιµές των µέσων όρων  στις απαντήσεις των υποκειµένων για το Θ.Π 

κυµαίνονται ανάµεσα στο 1.53 και στο 4.30. Συγκρίνοντας τους µέσους όρους στις 

απαντήσεις των ερωτώµενων, που αναφέρονται στο Θ.Π διαπιστώνουµε µια σχετική 

αντιστοιχία σε σχέση µε τους µέσους όρους στις απαντήσεις που αφορούσαν τη 

∆ραµατοποίηση (από 1.56 έως 4.29). 

 

Περιοχή 4 του ερωτηµατολογίου 
 

 
Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό και τη συχνότητα εφαρµογής 

της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

    ∆είκτες  
 

Ναι 
Πάρα πολύ 
συχνά 

Ναι 
Πολύ συχνά 

Ναι 
Αρκετά 
συχνά 

Ναι 
Σπάνια 

Όχι 
ποτέ Μ.Ο Τ.Α 

5.4% 9.6% 40% 33.3% 11.7% 3.36 .993 
Πίνακας 10.Συχνότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους εκπαιδευτικούς 
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Αρκετοί δάσκαλοι (40%) δήλωσαν ότι έχουν εφαρµόσει αρκετά συχνά τη 

συγκεκριµένη µέθοδο. Επίσης, παρατηρείται ότι ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς 

εφαρµόζει τη ∆ραµατοποίηση σπάνια. Με µεγάλη συχνότητα (πάρα πολύ και πολύ 

συχνά) την εφαρµόζει το 15% των δασκάλων που µας συµπλήρωσε το 

ερωτηµατολόγιο. Παράλληλα, το 11.7% του δείγµατος δηλώνει ότι δεν έχει 

χρησιµοποιήσει ποτέ την εν λόγω µέθοδο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην έρευνα 

της Χορταριά (2001)  το 66% των εκπαιδευτικών χρησιµοποιεί σπάνια τη Θ.Α για την 

προσέγγιση κάποιου διδακτικού αντικειµένου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην 

έρευνα του Τσισµενάκη (2002) για την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου έστω και µία 

φορά «αγγίζει» το 81%. 

Ο µέσος όρος της απάντησης των υποκειµένων λαµβάνει τιµή 3.36 

(κυµαίνεται ανάµεσα στο αρκετά συχνά και το σπάνια). 

Στο επόµενο ερώτηµα οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν τις προτιµήσεις τους ως 

προς τους λόγους που τους ώθησαν να εφαρµόσουν ∆ραµατοποιήσεις µε τέτοια 

συχνότητα: 

 
ΛΟΓΟΣ Συχνότητα(%)

Η ύλη γίνεται πιο κατανοητή κι εύκολη στους µαθητές 
Αναγνωρίζω τη σηµαντική παιδαγωγική της αξία 
Προτιµώ τη χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας 
Έχω θετική στάση απέναντι στη συγκεκριµένη µέθοδο 
Με παρακίνησαν οι ίδιοι οι µαθητές της τάξης µου 
Ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα των µαθητών 
Ήταν µια µορφή πειραµατισµού 
Κάποιος άλλος; Ποιος; 

72.5 
64.0 
59.2 
50.2 
34.0 
28.4 
24.6 
1.9 

∆εν απάντησαν 12.1 
Πίνακας 11.Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν τη ∆ραµατοποίηση 
 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος (72.5%) δηλώνει ότι 

εφαρµόζει τη συγκεκριµένη µέθοδο γιατί η ύλη κατανοείται πιο εύκολα από τους 

µαθητές. Το εν λόγω ποσοστό εµφανίζεται χαµηλότερο από το αντίστοιχο της 

έρευνας του Γραµµατά (2000), οι εκπαιδευτικοί της οποίας δήλωσαν σε ποσοστό 

90% ότι χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη µέθοδο για διδακτικούς λόγους. Η 

παιδαγωγική αξία της ∆ραµατοποίησης ωθεί τους εκπαιδευτικούς στην εφαρµογή της 

µεθόδου σε ποσοστό 64%. Όσοι προτιµούν τη χρήση εναλλακτικών µορφών 

διδασκαλίας και έχουν θετική στάση απέναντι στην εν λόγω µέθοδο την εφαρµόζουν 

µε πολύ µεγάλη συχνότητα (59.2% και 50.2% αντίστοιχα). Πολλοί εκπαιδευτικοί 

εφαρµόζουν ασκήσεις ∆ραµατοποίησης, εξαιτίας της παρακίνησης των ίδιων των 
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µαθητών τους (34%) ή επειδή υποστηρίζουν ότι ταιριάζει καλύτερα στην 

προσωπικότητα των παιδιών που έχουν στην τάξη τους (28.4%). 

Υπάρχουν ορισµένοι που θεωρούν την εν λόγω µέθοδο ως µορφή 

πειραµατισµού (24.6%). Άλλοι λόγοι που οδηγούν τους δασκάλους του δείγµατος 

στην εφαρµογή της µεθόδου είναι η χαρά που νιώθουν τα ίδια τα παιδιά κατά τη 

συµµετοχή τους, η βιωµατική µάθηση που επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο, καθώς 

επίσης και τα ίδια τα βιβλία του δασκάλου, τα οποία προσφέρουν χρήσιµες και 

φανταστικές ιδέες για την εφαρµογή παρόµοιων ασκήσεων. 

Προφανώς, από τις απαντήσεις των υποκειµένων της έρευνας εντοπίζεται και 

η θέλησή τους να εφαρµόσουν τη ∆ραµατοποίηση στη σχολική τους τάξη. Οι ίδιοι 

καταβάλλουν φιλότιµες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις περιστάσεις, ωστόσο µια 

σειρά από παράγοντες φαίνεται να αποτελεί τροχοπέδη σε αυτήν τους την 

προσπάθεια. 

Ποιοι όµως είναι οι βασικοί λόγοι που ώθησαν το 11.7% των εκπαιδευτικών 

του δείγµατος να µην εφαρµόσει ποτέ παρόµοιες ασκήσεις; Ο ακόλουθος πίνακας 

παρουσιάζει ξεκάθαρα τα αίτια µη εφαρµογής της µεθόδου από τους ίδιους: 

ΛΟΓΟΣ Συχνότητα (%) 
Έλλειψη κατάρτισης/ επιµόρφωσης 
Περιορισµένος χρόνος 
Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής 
Προσωπική έλλειψη ενδιαφέροντος 
Φόβος για αποτυχία εφαρµογής της µεθόδου 
Κάποιος άλλος; Ποιος; 

74.1 
63.0 
33.3 
18.5 
11.1 
7.4 

∆εν απάντησαν 3.4 
Πίνακας 12.Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρµόζουν τη ∆ραµατοποίηση 

 
Η έλλειψη επιµόρφωσης λειτουργεί αποτρεπτικά για τους εκπαιδευτικούς στο 

να εφαρµόσουν τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης σε ποσοστό 74.1%. Ο χρόνος, 

επίσης, δεν επαρκεί (63%) και δεν υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδοµή(33.3%), η οποία θα παράσχει επικουρικό έργο στο δάσκαλο που θα 

επιχειρήσει να αναλάβει συναφείς δραστηριότητες. Η απουσία επιµόρφωσης καθώς 

και η έλλειψη χρόνου και υλικοτεχνικής υποδοµής θεωρούνται από τα βασικότερα 

εµπόδια για τη µη εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και της Θ.Α γενικότερα στις 

έρευνες των Kaaland-Wells (1993), της Χορταριά (2001) και της Πέππα (2001). 

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί (18.5%) δεν δείχνουν ενδιαφέρον να εφαρµόσουν τη µέθοδο 

και κάποιοι άλλοι (11.1%) φοβούνται µήπως αποτύχουν. Παράλληλα, εµφανίστηκαν 

και δύο εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δήλωσαν ότι θεωρούν τη ∆ραµατοποίηση ‘κλειστή’ 
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και µη αποδοτική µέθοδο. Στο συγκεκριµένο ερώτηµα δεν έδωσε απάντηση ένα 

άτοµο (3.4%). 

Οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν µε σαφήνεια τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή από τους ίδιους της εν λόγω µεθόδου και 

φωτίζουν τις παραµέτρους που λειτουργούν αποτρεπτικά σε παρόµοιες εφαρµογές. Οι 

ίδιοι δεν διστάζουν να αναλάβουν το προσωπικό τους µερίδιο ευθύνης για τη 

διαµόρφωση της όλης κατάστασης. 

Σε ποια, όµως, µαθήµατα και σε ποιο βαθµό επιχειρούν οι εκπαιδευτικοί του 

δείγµατος την εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης; 

Η απάντηση για το παραπάνω ερώτηµα βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα: 

 Πάρα 
Πολύ 

συχνά(%) 

Πολύ 
συχνά 
(%) 

Αρκετά 
συχνά 
(%) 

 
Σπάνια 

(%) 

 
Ποτέ 
(%) 

∆εν 
απάντησαν 

(%) 

∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

Μ.Ο    Τ.Α 
Αισθητική 
Αγωγή(Μουσική 
Εικαστικά, θέατρο) 

15.6 17 34 20.6 12.8 29.6 2.98   1.233 

Γλώσσα 11.2 18.9 44.7 23.8 1.5 2.5 2.85   .957 
Μαθηµατικά ----- 3.6 21.4 24.1 50.9 41.7 4.22   .908 
Φυσικές Επιστήµες 1.9 5.6 15.9 22.4 54.2 43.8 4.21   1.028 
Κοινωνικές 
Σπουδές(Ιστορία, 
Γεωγραφία, 
Θρησκευτικά, 
Αγωγή του Πολίτη, 
κ.τ.λ) 

7.9 10.8 43.9 20.1 17.3 30.4 3.28 1.117 

Κάποιο άλλο; Ποιο; 0.9 ---- ---- ---- ---- ---- ----     
---- 

 

Πίνακας 13. Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
αναφορικά µε τα µαθήµατα, στα οποία οι ίδιοι εφαρµόζουν  τη ∆ραµατοποίηση 

 
Εξετάζοντας προσεκτικά τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι περίπου 

τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς εφαρµόζουν αρκετά συχνά τη ∆ραµατοποίηση 

στο µάθηµα της Γλώσσας. Το 33% περίπου των δασκάλων προχωράει στην εκτέλεση 

παρόµοιων ασκήσεων µε πολύ µεγάλη συχνότητα στα πλαίσια του µαθήµατος της 

Αισθητικής Αγωγής. Στα προσανατολισµένα προς τη θετική κατεύθυνση µαθήµατα 

(Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες), οι εκπαιδευτικοί που συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο υιοθετούν σπάνια (24.1% και 22.4% αντίστοιχα) ή δεν εφαρµόζουν 

ποτέ (50.9% και 54.2% αντίστοιχα) τις ασκήσεις ∆ραµατοποίησης. Στις Κοινωνικές 

Σπουδές παρατηρούµε τους εκπαιδευτικούς να εφαρµόζουν µε µεγάλη συχνότητα την 

εν λόγω µέθοδο (62.6%). Εκτός από τα άτοµα που δεν έχουν εφαρµόσει ποτέ τη 
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µέθοδο, τα υψηλά ποσοστά απόρριψης της συγκεκριµένης ερώτησης ( έως 43.8%) 

µας προβληµατίζουν ιδιαίτερα. 

Ωστόσο, µπορεί να δοθεί µια λογική εξήγηση. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί 

αντί να  δηλώσουν ότι δεν έχουν εφαρµόσει ποτέ τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης σε 

κάποιο από τα προαναφερθέντα µαθήµατα, προτίµησαν να αφήσουν αναπάντητο τη 

συγκεκριµένο τµήµα της κλίµακας, θεωρώντας αυτή τους την απόρριψη ως 

ισοδύναµη µε δήλωση µη εφαρµογής της µεθόδου. ∆ιαπιστώνονται, λοιπόν, τα 

µεγαλύτερα ποσοστά µη απάντησης των υποκειµένων στα µαθήµατα θετικού 

προσανατολισµού, όπου συνήθως δεν εφαρµόζεται η µέθοδος. 

Οι τιµές των µέσων όρων στα διάφορα υποερωτήµατα κυµάνθηκαν ανάµεσα 

στο 2.85 (µεταξύ του Πολύ συχνά και Αρκετά Συχνά) και στο 4.22 (µεταξύ του 

Σπάνια και Ποτέ). 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος 

εφαρµόζουν τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης µε µεγαλύτερη συχνότητα στα 

µαθήµατα της Γλώσσας, των Κοινωνικών Σπουδών και της Αισθητικής Αγωγής. Σε 

ένα γενικότερο πλαίσιο τα αποτελέσµατα της έρευνας για τη συγκεκριµένη ερώτηση 

συγκλίνουν τόσο µε τα αντίστοιχα του Γραµµατά (2000), ο οποίος θεωρεί ιδιαίτερα 

πρόσφορα για την εφαρµογή των θεατρικών τεχνικών τα µαθήµατα της Γλώσσας 

(80%), της Ιστορίας (45%) και των Θρησκευτικών (10%), όσο και µε αυτά του 

Τσισµενάκη (2002), ο οποίος επεσήµανε εύστοχα τη χρήση των παιγνιωδών µορφών 

διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στο γλωσσικό µάθηµα σε ποσοστό 78%. Το 

γλωσσικό µάθηµα (µε το δίωρό του) ενδείκνυται ιδιαιτέρως για την εφαρµογή της εν 

λόγω µεθόδου. Επιπλέον, οι χαλαρές απαιτήσεις από το πρόγραµµα σπουδών για το 

µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής και η φύση των µαθηµάτων των Κοινωνικών 

Σπουδών καθιστούν, σύµφωνα πάντα µε τους εκπαιδευτικούς, πρόσφορο το έδαφος 

για την εκτέλεση παρόµοιων ασκήσεων. 

 Συµβουλεύονται όµως οι εκπαιδευτικοί το βιβλίο του δασκάλου; Ο παρακάτω 

πίνακας δίνει απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα: 

Πίνακας 14. Βαθµός συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου από τους εκπαιδευτικούς στη 
∆ραµατοποίηση και σχετικοί  δείκτες 

Ναι  
Πάρα πολύ  
Συχνά 

Ναι 
Πολύ 
Συχνά 

Ναι 
Αρκετά  
Συχνά 

Ναι  
Σπάνια 

Όχι 
Ποτέ 

∆εν 
απάντησαν 

∆είκτες 
 
Μ.Ο   Τ.Α 

4.2% 6.1% 24.5% 33% 32.1% 11.7% 3.83  1.081 
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Επισηµαίνεται, λοιπόν, µια ισοκατανοµή στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά µε το βαθµό, στον οποίο οι ίδιοι συµβουλεύονται το βιβλίο του δασκάλου. Το 

32.1% του δείγµατος δηλώνει ότι δεν το συµβουλεύεται ποτέ. Το 33% το 

χρησιµοποιεί σπάνια και το 24.5% αρκετά συχνά. Μόλις το 10.3% των δασκάλων 

συµβουλεύεται το συγκεκριµένο βοήθηµα µε πολύ µεγάλη συχνότητα. Σε παρόµοια 

έρευνα της Χορταριά (2001) εµφανίστηκε ανάλογη διχογνωµία στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τη βοήθεια που οι ίδιοι δέχθηκαν από το εν λόγω εγχειρίδιο 

κατά την εφαρµογή των µεθόδων. 

Η τιµή του µέσου όρου απάντησης των υποκειµένων σε αυτήν την ερώτηση 

κυµαίνεται στο 3.83 (ανάµεσα στο ‘αρκετά συχνά’ και το ‘σπάνια’). 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο ερώτηµα 

διαπιστώνουµε ότι οι ίδιοι δεν δείχνουν αρκετή εκτίµηση στο εγχειρίδιο του 

δασκάλου για τη Θ.Α. Ίσως να αγνοούν και την ύπαρξή του. 

Ποιοι, όµως, είναι οι βασικότεροι λόγοι που ωθούν τους εκπαιδευτικούς στο 

να συµβουλευθούν το βιβλίο του δασκάλου; Ο ακόλουθος πίνακας δίνει µια πρώτη 

εκτίµηση: 

ΛΟΓΟΣ Συχνότητα (%) 
∆ιαθέτει χρήσιµες συµβουλές και διευκρινιστικές οδηγίες 
∆ε διαθέτω την απαραίτητη επιµόρφωση και κατάρτιση 
Αποτελεί ένα ερέθισµα για εύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών 
Με διευκολύνει στη διδασκαλία του αντικειµένου σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Π.Σ Αισθητικής Αγωγής 
Με διευκολύνει στην επιλογή του περιεχοµένου και των στόχων του 
µαθήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης µου 
Με διευκολύνει στην κατανόηση της σηµασίας και του ρόλου της Θ.Α στο 
πρόγραµµα σπουδών του ∆.Σ 
 Κάτι άλλο;…Τι; 

50.0 
45.1 
43.8 
34.7 

 
31.3 

 
25.7 

 
3.5 

Πίνακας 15. Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συµβουλεύονται το βιβλίο του 
δασκάλου στη ∆ραµατοποίηση 

 
Οι µισοί από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος συµβουλεύονται το βιβλίο 

του δασκάλου ,επειδή αυτό παρέχει χρήσιµες συµβουλές και διευκρινίσεις που θα 

τους βοηθήσουν κατά την εφαρµογή της µεθόδου στην τάξη τους. 

Ένα µεγάλο ποσοστό δασκάλων (45.1%) θεωρεί το εν λόγω βοήθηµα ως το 

‘αναγκαίο κακό’, καθώς δεν υπάρχουν πολλές πηγές από όπου θα µπορέσουν να 

πάρουν σχετικές πληροφορίες για το αντικείµενο. Παράλληλα, ορισµένοι 

εκπαιδευτικοί (43.8%) θεωρούν το εγχειρίδιο του δασκάλου για τη Θ.Α ως ένα 

ερέθισµα, το οποίο θα τους δώσει νέες ιδέες για εφαρµογή καινοτόµων τεχνικών, και 
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κάποιοι άλλοι του αποδίδουν το χαρακτήρα του διευκολυντικού µέσου για τον ακριβή 

προσδιορισµό του περιεχοµένου και των στόχων της ενότητας που πρόκειται να 

διδάξουν (31.3%). 

Στους λόγους, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συµβουλεύονται το βιβλίο 

του δασκάλου, µπορούν να προστεθούν και αυτοί της κατανόησης του ρόλου της 

Θεατρικής Αγωγής στο δηµοτικό σχολείο, της απλής περιέργειας για το περιεχόµενό 

του και της εύρεσης µιας νέας πηγής πληροφόρησης για τον µη καταρτισµένο σε 

παρόµοια θέµατα δάσκαλο. 

Η έλλειψη επιµόρφωσης και φαντασίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

φαίνεται να τους ωθεί στη χρησιµοποίηση του εν λόγω εγχειριδίου ως «µπούσουλα» 

κατά την εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λόγοι για τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί δε συµβουλεύονται το βιβλίο του δασκάλου. Ο πίνακας που ακολουθεί 

δίνει πολύ χρήσιµες πληροφορίες: 

ΛΟΓΟΣ Συχνότητα (%) 
Εφαρµόζω τις προσωπικές µου ασκήσεις και τεχνικές 
Με καταπιέζει και µε καθοδηγεί απόλυτα 
Με µπερδεύει περισσότερο 
Απαιτεί εξειδικευµένο αναγνώστη 
∆εν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου Π.Σ της Αισθητικής Αγωγής 
Οι ιδέες του θεωρούνται παρωχηµένες και συντηρητικές 
Κάτι άλλο; Τι; 

47.0 
26.6 
21.9 
12.5 
4.7 
3.1 
31.3 

∆εν απάντησαν 1.7 
Πίνακας 16.Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί δεν συµβουλεύονται το βιβλίο του 

δασκάλου στη ∆ραµατοποίηση 
 
Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος δε 

συµβουλεύονται το βιβλίο του δασκάλου είναι αυτός της εφαρµογής των προσωπικών 

τους ασκήσεων (47%). Ορισµένοι (21.9%) µπερδεύονται από το εν λόγω εγχειρίδιο 

και άλλοι (26.6%) θεωρούν ότι καταπιέζονται και καταδυναστεύονται από αυτό. 

Εµφανίζονται και περιπτώσεις (12.5%), όπου η απουσία επιµορφωτικών 

προγραµµάτων γύρω από το αντικείµενο αποβαίνει καθοριστικός παράγοντας για τη 

µη χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου εγχειριδίου. Οι εκπαιδευτικοί µε πιο µοντέρνες 

ιδέες (3.1%) το απορρίπτουν µε την πρόφαση του συντηρητισµού και οι πιο 

ενηµερωµένοι γύρω από τα εκπαιδευτικά δρώµενα (4.7%) θεωρούν ότι δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου Προγράµµατος Σπουδών της Αισθητικής 

Αγωγής. 
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 Προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών για άγνοια 

της ύπαρξης του συγκεκριµένου εγχειριδίου και για την απουσία του από την σχολική 

µονάδα, στην οποία οι ίδιοι υπηρετούσαν. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς 

παρουσιάζονται να χρησιµοποιούν δικά τους βοηθήµατα και να εφαρµόζουν τεχνικές 

που εφάρµοσαν σε προηγούµενες παρόµοιες περιπτώσεις (π.χ πρόγραµµα Μελίνα). 

Το ποσοστό των ατόµων που δεν  απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση 

κυµάνθηκε στο 1.7%. 

Οι εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση στο αντικείµενο είναι αυτοί που στην 

πλειοψηφία τους δεν συµβουλεύονται το εγχειρίδιο του δασκάλου για τη Θ.Α, καθώς 

εφαρµόζουν τις προσωπικές τους ασκήσεις και τεχνικές. 

Ως προς το χρόνο που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος για την 

εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

ξεκάθαρα: 

Περισσότερες 
από 2 διδακτικές 
ώρες 

2 διδακτικές 
ώρες 

1 διδακτική ώρα Λιγότερο από 1 
διδακτική ώρα 

∆εν απάντησαν 

2.4% 7.6% 27.6% 62.4% 0.8% 
Πίνακας 17. Χρόνος που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 

 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος (62.4%) αφιερώνει λιγότερο 

από µία ώρα, κατά την οποιαδήποτε απόπειρα εφαρµογής της µεθόδου. Το ένα 

τέταρτο περίπου των δασκάλων του δείγµατος επιχειρεί να εφαρµόσει τη µέθοδο 

ολόκληρη τη διδακτική ώρα. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται ορισµένοι εκπαιδευτικοί 

που επιδιώκουν να ‘επεκτείνουν’ χρονικά την εκτέλεση ασκήσεων ∆ραµατοποίησης, 

αποσπώντας από το σχολικό πρόγραµµα δύο (7.6%) ή περισσότερες (2.4%) 

διδακτικές ώρες. 

Το ποσοστό που δεν έδωσε απάντηση στη συγκεκριµένη ερώτηση κυµάνθηκε 

στο 0.8%. 

Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών εφαρµόζει τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης εντελώς αποσπασµατικά 

και ως συµπλήρωµα του καθηµερινού µαθήµατος. Σε ποιο, όµως, βαθµό συµµετέχει 

και ο ίδιος ο δάσκαλος σε τέτοιου είδους εφαρµογές; 

Πίνακας 18. Βαθµός συµµετοχής του εκπαιδευτικού στη ∆ραµατοποίηση και δείκτες 

 
Πάρα πολύ  
 

 
Πολύ  

 
Αρκετά  
 

 
Λίγο 

 
Καθόλου 

∆εν 
απάντησαν 

∆είκτες 
 
Μ.Ο   Τ.Α 

6.6% 15.1% 49.1% 29.2%    --------    -------- 3.01   .843 
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (49.1%) δηλώνουν ότι συµµετέχουν αρκετά 

κατά τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης. Μόλις το 6.6% των υποκειµένων της έρευνας 

συµµετέχει σε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό. Επίσης, το 29.2% των ερωτώµενων 

συµµετέχει λίγο στην όλη προσπάθεια και µόλις το 15.1% εµφανίζει να διαθέτει 

µεγάλο βαθµό συµµετοχής στα τεκταινόµενα. 

Η τιµή του µέσου όρου στις απαντήσεις των δασκάλων στην εν λόγω ερώτηση 

κυµάνθηκε στο 3.01.Η πλειοψηφία των απαντήσεων των υποκειµένων 

συγκεντρώθηκε στην επιλογή του ‘Αρκετά’ και στην αντίστοιχη του ‘Λίγο’ µε 

διασπορά από τα δύο άκρα λιγότερης της µιας µονάδα τυπικής απόκλισης. 

Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος φαίνεται ότι παίρνουν αρκετές 

πρωτοβουλίες κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης στην σχολική τους τάξη, 

χωρίς ωστόσο να διαθέτουν κάποιο ηγετικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, που θα 

εντάσσει τους µαθητές κάτω από την κυριαρχία τους και θα τους στερεί τα περιθώρια 

ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Οι κυριότερες πηγές άντλησης των θεµάτων των εκπαιδευτικών για 

∆ραµατοποίηση παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 

ΠΗΓΕΣ ΆΝΤΛΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Ενότητα Γλώσσας 
Παραµύθια 
Μυθολογία 
Ενότητα Ιστορίας 
Ενότητα στα Θρησκευτικά 
Φωτογραφία/ ες 
Ανέκδοτα 
Πίνακας(έργο τέχνης) 
Κάτι άλλο; Τι; 

92.4 
55.9 
31.3 
28.4 
14.2 
7.1 
6.6 
4.3 
4.3 

∆εν απάντησαν 0.4 
Πίνακας 19. Πηγές άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τον εκπαιδευτικό 
 
Η συνηθέστερη και κυριότερη πηγή άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση 

από τους εκπαιδευτικούς εµφανίζεται κάποια ενότητα της Γλώσσας (92.4%). Αφορµή 

για ∆ραµατοποίηση µπορούν άνετα να αποτελέσουν κάποιο παραµύθι (55.9%) ή 

κάποιο θέµα από τη Μυθολογία (31.3%). Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος µπορούν να 

αρχίσουν το τολµηρό εγχείρηµα για εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης και 

από κάποια ενότητα στην Ιστορία (28.4%) ή ακόµα και τα Θρησκευτικά (14.2%). 

Θέµατα για ∆ραµατοποίηση µπορούν άνετα να αντληθούν επίσης από κάποια 

φωτογραφία (7.1%), ένα ανέκδοτο (6.6%), κάποιο πίνακα (4.3%), από παιδικά 
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τραγούδια και παιχνίδια (2.1%), από ζωγραφιές των παιδιών, από το Θέατρο Σκιών 

και γιατί όχι από κάποιο µουσικό κοµµάτι. Έγκειται στη φαντασία και τη 

δηµιουργική διάθεση του εκπαιδευτικού να διαµορφώσει ο ίδιος το πλαίσιο στο οποίο 

θα κινηθεί η οµάδα του. 

Μέσα από το δίωρο γλωσσικό µάθηµα δίνεται η ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους, να προκαλέσουν το ενδιαφέρον 

των µαθητών τους και να εφαρµόσουν τη µέθοδο µε την πολύπλευρη παιδαγωγική 

αξία- τη ∆ραµατοποίηση. Ποιους, όµως, στόχους θέτουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πριν 

από οποιαδήποτε απόπειρα που σχετίζεται µε την εφαρµογή της µεθόδου; Ο 

ακόλουθος πίνακας δίνει απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα: 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Καλλιέργεια φαντασίας 
Προσωπική έκφραση µαθητών 
Αύξηση ενδιαφέροντος- ενεργοποίηση µαθητών 
Γλωσσική ανάπτυξη 
Κοινωνική ανάπτυξη 
Συναισθηµατική ανάπτυξη 
Καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
Απόκτηση γνώσεων 
Γνωριµία µαθητών µε το σώµα τους και τον εαυτό τους 
Ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών &διαµόρφωση τρόπων συµπεριφοράς 
Ευαισθητοποίηση προς τις τέχνες & Αισθητική ανάπτυξη µαθητών 
Κατανόηση χώρου/ προσανατολισµός 
Ανάπτυξη και βελτίωση της προσωπικότητας 
Κάποιος άλλος; Ποιος; 

69.3 
62.9 
57.9 
42.6 
35.1 
34.7 
31.2 
24.3 
23.3 
20.8 
18.3 
12.4 
10.9 
0.5 

∆εν απάντησαν 4.2 
Πίνακας 20. Στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 
 
Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ως πρωταρχική επιδίωξή τους 

(69.3%), κατά την εφαρµογή της µεθόδου, την καλλιέργεια της φαντασίας των 

µαθητών τους. Στις επιδιώξεις τους εντάσσονται επίσης η προσωπική έκφραση των 

παιδιών (62.9%), όσο και η ενεργοποίησή τους (57.9%). 

Οι τοµείς της γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης των 

µαθητών ακολουθούν στις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους στόχους, 

που οι ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή της µεθόδου µε αρκετά υψηλά ποσοστά 

(42.6%, 35.1% και 34.7% αντίστοιχα). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί (31.2%) θέτουν ως στόχο τους κατά την εκτέλεση 

τέτοιου είδους ασκήσεων την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων των µαθητών, 

ενώ άλλοι (24.3%) δίνουν έµφαση στον τοµέα της απόκτησης γνώσεων. 
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Σηµαντικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά την εφαρµογή 

της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης αποτελούν η γνωριµία των παιδιών µε το σώµα 

τους και τον εαυτό τους (23.3%) και η ανάπτυξη από τα ίδια στάσεων, ιδεών και 

τρόπων συµπεριφοράς (20.8%). 

Η ευαισθητοποίηση του µαθητή προς τις τέχνες και η ανάπτυξη του 

αισθητικού κριτηρίου σε αυτόν αποτελεί βασικό µέληµα ενός σηµαντικού ποσοστού 

εκπαιδευτικών του δείγµατος (18.3%). 

Τελευταίοι στις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος αλλά όχι 

λιγότερο σηµαντικοί, κατά την εφαρµογή της µεθόδου, εµφανίζονται οι στόχοι του 

προσανατολισµού του µαθητή στο χώρο (12.4%), της ανάπτυξης της προσωπικότητάς 

του (10.9%) και της εµπέδωσης από τον ίδιο της διδακτέας ύλης (0.5%). 

Στη συγκεκριµένη ερώτηση δεν µας έδωσε απάντηση το 4.2% του δείγµατος. 

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των υποκειµένων της έρευνας ως προς τους 

στόχους που τα ίδια θέτουν κατά την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου στην τάξη τους 

εντοπίζεται η προτίµησή τους στους αντίστοιχους (στόχους) που σχετίζονται µε όψεις 

που θα αναδείξουν την προσωπικότητα του µαθητή στο µετέπειτα ‘στίβο της ζωής’ 

και δεν δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην απόκτηση παροδικών και εφήµερων γνώσεων.  

 Οι απαντήσεις των ερωτώµενων ως προς το ρόλο που οι ίδιοι ανέλαβαν στην 

όλη διαδικασία κατά την εφαρµογή της µεθόδου, παρουσιάζουν το ίδιο µεγάλο 

ενδιαφέρον µε τις αντίστοιχες των στόχων, που οι ίδιοι είχαν θέσει. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα ποσοστά απάντησης των εκπαιδευτικών στη 

συγκεκριµένη ερώτηση: 

ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
∆ηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας-φορέας ερεθισµάτων για 
ενεργοποίηση µαθητών 
Συνεργάτης- συνδηµιουργός- συµπαίκτης 
Βοηθός, οργανωτής οµάδας & καθοδηγητής σκηνικών ενεργειών 
Ψυχοπαιδαγωγός- εµψυχωτής 
Θεατής- παρατηρητής- ακροατής 
Αφηγητής 
Σχεδιαστής- προµηθευτής υλικού 
∆ιαιτητής 
Επινοητής & συγγραφέας του δραµατικού κειµένου 
Κριτικός- Αξιολογητής 
Γνώστης Τεχνικών Θεάτρου 

68.2 
 

58.8 
57.8 
56.4 
32.2 
27.5 
27.0 
11.8 
 9.5 
 3.3 
 1.4 

∆εν απάντησαν               0.4 
Πίνακας 21. Ρόλοι που αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός κατά την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης 
 



_____________________________________________________________________ 154

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι εκπαιδευτικοί προτιµούν να 

αναλαµβάνουν το ρόλο του δηµιουργού της κατάλληλης ατµόσφαιρας και του φορέα 

ερεθισµάτων για ενεργοποίηση των µαθητών τους κατά την εφαρµογή από τους 

ίδιους της εν λόγω µεθόδου. Το υψηλό ποσοστό (68.2%) θεωρείται δικαιολογηµένο, 

καθώς ο στόχος της ενεργοποίησης του µαθητή κατέχει επίσης σηµαντική θέση στις 

προτιµήσεις των εκπαιδευτικών. 

Πάνω από τους µισούς εκπαιδευτικούς του δείγµατος αναλαµβάνουν συχνά το 

ρόλο του συνεργάτη των παιδιών (58.8%), του βοηθού- οργανωτή της οµάδας 

(57.8%) καθώς και του εµψυχωτή (56.4%). 

Μια οµάδα εκπαιδευτικών εµφανίζεται να προτιµά το ρόλο του απλού θεατή 

(32.2%) και ορισµένοι αναλαµβάνουν το χαλαρό και λιγότερο κουραστικό έργο της 

αφήγησης (27.5%). 

Περίπου ένας στους τέσσερις εκπαιδευτικούς του δείγµατος τελεί χρέη 

προµηθευτή και σχεδιαστή του απαραίτητου υλικού (κοστούµια, σκηνικά) για την 

επιτυχή διεξαγωγή µιας ∆ραµατοποίησης. 

Ανάλογα µε τις περιστάσεις, ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει και το ρόλο του 

διαιτητή (11.8%) όταν οι διαφωνίες και οι έριδες µεταξύ των µαθητών καθιστούν την 

κατάσταση και το κλίµα της τάξης ιδιαίτερα ‘εκρηκτικό’. Μια οµάδα εκπαιδευτικών 

(9.5%) αναλαµβάνει συγγραφικό έργο και προχωράει η ίδια στη δηµιουργία και 

µετατροπή του αρχικού κειµένου σε δραµατικό. Οι ρόλοι του αξιολογητή και του 

γνώστη των τεχνικών του θεάτρου βρίσκονται ιδιαίτερα χαµηλά στις προτιµήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος (3.3% και 1.4% αντίστοιχα). 

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που προτίµησε να µην δώσει απάντηση στη 

συγκεκριµένη ερώτηση κυµάνθηκε στο 0.4%. 

Παρουσιάζεται ξεκάθαρα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο 

συγκεκριµένο ερώτηµα ότι οι ίδιοι δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία των 

κατάλληλων προϋποθέσεων που θα ενεργοποιήσουν το µαθητή και θα καταστήσουν 

αποδοτική τη συµµετοχή του στη ∆ραµατοποίηση. Πολλές φορές ο ίδιος ο δάσκαλος 

γίνεται ένα µε τα παιδιά και παίζει µαζί τους λειτουργώντας ταυτόχρονα ως 

παράδειγµα προς µίµηση και ως ζωντανή απόδειξη  δηµιουργικότητας.  

Τα σηµεία στα οποία πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι ωφελήθηκαν οι µαθητές 

τους κατά την εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους 

εξετάζονται στην επόµενη ερώτηση. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα 

ποσοστά απάντησης των υποκειµένων της έρευνας στη συγκεκριµένη ερώτηση: 
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ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Προσωπική έκφραση των µαθητών 
Αύξηση ενδιαφέροντος & ενεργοποίηση των µαθητών 
Ψυχαγωγία 
Γλωσσική ανάπτυξη 
Συναισθηµατική ανάπτυξη 
Κοινωνική ανάπτυξη 
Απελευθέρωση από φορτίσεις, φοβίες, άγχος 
Ευαισθητοποίηση προς τις τέχνες& αισθητική ανάπτυξη των µαθητών 
Ανάπτυξη επιµέρους γνωστικών λειτουργιών(προσοχή, 
παρατηρητικότητα) 
Ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών& διαµόρφωση συµπεριφοράς 
Απόκτηση γνώσεων 
Γνωριµία µαθητών µε το σώµα& τον εαυτό τους 
Κατανόηση χώρου/ προσανατολισµός 
Κάτι άλλο; Τι; 

60.7 
60.2 
59.2 
48.5 
46.1 
40.8 
35.4 
26.7 
26.2 

 
13.6 
12.1 
 10.2 
 5.8 
 0.5 

∆εν απάντησαν 2.5 
Πίνακας 22. Σηµεία ,στα οποία ωφελήθηκαν οι µαθητές κατά την εφαρµογή από τους 

εκπαιδευτικούς της ∆ραµατοποίησης 
 
Στη συγκεκριµένη ερώτηση, πρώτη στις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος ως προς τα σηµεία, που ωφελήθηκαν οι µαθητές τους κατά την εφαρµογή 

της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης, έρχεται η προσωπική έκφραση των παιδιών 

(60.7%). Ακολουθούν πολύ κοντά οι τοµείς της ενεργοποίησης των µαθητών (60.2%) 

και της ψυχαγωγίας τους (59.2%). 

Τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, που συµµετέχουν στις ασκήσεις 

∆ραµατοποίησης υποστηρίζει το 48.5% του δείγµατος των εκπαιδευτικών και τη 

συναισθηµατική και την κοινωνική τους ανάπτυξη το 46.1% και 40.8% αντίστοιχα. 

Στην έρευνα της Χορταριά (2001) το αντίστοιχο ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

πιστεύει ότι η Θ.Α µε τις διάφορες µορφές της βοηθάει τα παιδιά να καλλιεργήσουν 

τη συµµετοχικότητα µέσα από την οµαδική εργασία είναι συντριπτικό (99%). Το 

σχετικό ποσοστό µειώνεται στο 97% αναφορικά µε τις αντιλήψεις των ίδιων 

εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά της Θ.Α στη βιωµατική µάθηση των παιδιών. 

Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι µε τη ∆ραµατοποίηση οι µαθητές της τάξης τους 

απελευθερώνονται από το άγχος και τις φοβίες τους (35.4%), ευαισθητοποιούνται 

προς τις τέχνες (26.7%) και αναπτύσσουν τις επιµέρους γνωστικές λειτουργίες τους 

(26.2%). 

Μέσα από την εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης, οι εκπαιδευτικοί 

του δείγµατος υποστηρίζουν ότι οι µαθητές τους αναπτύσσουν στάσεις και 

διαµορφώνουν τρόπους συµπεριφοράς (13.6%), αποκτούν γνώσεις (12.1%), 
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γνωρίζουν καλύτερα το σώµα και τον εαυτό τους (10.2%) και προσανατολίζονται στο 

χώρο (5.8%). 

Το 2.5% των εκπαιδευτικών του δείγµατος δεν µας απάντησε στη 

συγκεκριµένη ερώτηση. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος συµφωνούν για την  πολλαπλή προσφορά της 

µεθόδου της ∆ραµατοποίησης στην ανάπτυξη διαφόρων πτυχών της προσωπικότητάς 

των µαθητών.                      

 
Περιοχή 5 του ερωτηµατολογίου 

 

Οι ερωτήσεις 17, 17α, 17β, 18, 19, 19α, 19β, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του 

ερωτηµατολογίου αναφέρονται στην εφαρµογή από τον εκπαιδευτικό της 

ψυχοκινητικής µεθόδου του Θ.Π στη σχολική τάξη. 

Η πρώτη ερώτηση της συγκεκριµένης περιοχής αποτελεί τον οδηγό για τις 

απαντήσεις των υποκειµένων στις υπόλοιπες. Ως προς τη συχνότητα, µε την οποία οι 

εκπαιδευτικοί έχουν εφαρµόσει την ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π στην τάξη τους, ο 

παρακάτω πίνακας θεωρείται διαφωτιστικός: 

Πίνακας 23. Συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τους εκπαιδευτικούς και δείκτες 

Ναι  

Πάρα πολύ  

Συχνά 

Ναι 

Πολύ 

Συχνά 

Ναι 

Αρκετά  

Συχνά 

Ναι  

Σπάνια 

Όχι 

Ποτέ 

∆είκτες 

 

Μ.Ο   Τ.Α 

2.1% 7.1% 21.3% 23.3% 46.3% 4.05  1.072 

 

Το εντυπωσιακό στις απαντήσεις των υποκειµένων του δείγµατος θεωρείται η 

µη εφαρµογή της µεθόδου από τους δασκάλους που συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο. Το 46.3% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν έχει εφαρµόσει ποτέ 

το Θ.Π. Το 2.1% των εκπαιδευτικών έχει επιχειρήσει πάρα πολύ συχνά την εφαρµογή 

σχετικών ασκήσεων και το 7.1% πολύ συχνά. Περίπου ένας στους τέσσερις 

εκπαιδευτικούς του δείγµατος δηλώνει ότι έχει προχωρήσει στην εκτέλεση ασκήσεων 

Θ.Π αρκετά ή σπάνια. Στην έρευνα του Τσισµενάκη (2002) το 59% των 

εκπαιδευτικών δηλώνει ότι έχει εφαρµόσει έστω και µια φορά το Θ.Π στην τάξη του. 

Ο µέσος όρος απάντησης των υποκειµένων εµφανίζει τιµή 4.05 και 

κυµαίνεται ανάµεσα στο ‘σπάνια’ και το  ‘ποτέ’. 
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Οι δάσκαλοι δεν έχουν εφαρµόσει στην πλειονότητά τους το Θ.Π στη σχολική 

τους τάξη. Προφανώς δεν γνωρίζουν τις διαφορές του από τη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης και τη συγχέουν µε αυτήν. Ίσως, επειδή στα βιβλία του δασκάλου 

των διαφόρων µαθηµάτων δεν προτείνονται δραστηριότητες Θ.Π ,οι εκπαιδευτικοί να 

µην έχουν επιδιώξει να ενηµερωθούν για την εν λόγω ψυχοκινητική µέθοδο. 

Οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος εφάρµοσαν την 

ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Αναγνωρίζω τη σηµαντική παιδαγωγική της αξία 
Έχω θετική στάση απέναντι στη συγκεκριµένη µέθοδο 
Προτιµώ τη χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας 
Η ύλη γίνεται πιο κατανοητή και εύκολη στους µαθητές 
Ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα των µαθητών 
Με παρακίνησαν οι ίδιοι οι µαθητές της τάξης µου 
Ήταν µια µορφή ‘πειραµατισµού’ 
Κάποιος άλλος; Ποιος; 

65.1 
55.8 
54.3 
51.9 
31.8 
27.1 
 15.5 
 2.3 

Πίνακας 24. Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν το Θ.Π 
 
Οι βασικότεροι λόγοι που ωθούν τους εκπαιδευτικούς να εφαρµόσουν τη 

συγκεκριµένη ψυχοκινητική µέθοδο θεωρούνται η αναγνώριση της παιδαγωγικής της 

αξίας (65.1%), η θετική τους στάση απέναντι στο Θ.Π (55.8%) και η προτίµηση που 

οι ίδιοι δείχνουν στη χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας (54.3%). 

Η εύκολη κατανόηση της ύλης από τους µαθητές και η παρακίνηση από τους 

ίδιους για εφαρµογή της µεθόδου αποτελούν επίσης σηµαντικούς παράγοντες 

επιλογής του Θ.Π από τους εκπαιδευτικούς (51.9% και 27.1% αντίστοιχα). 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί (31.8%) χρησιµοποιούν το Θ.Π, επειδή ταιριάζει 

καλύτερα στην προσωπικότητα των µαθητών τους και ορισµένοι (15.5%) θεωρούν 

την οποιαδήποτε εφαρµογή του ως µορφή ‘πειραµατισµού’. 

Η ένταξη µεµονωµένων ατόµων στην ευρύτερη οµάδα της τάξης, ο ερεθισµός 

της φαντασίας των µαθητών, καθώς επίσης και η αυθόρµητη και αβίαστη έκφραση 

των παιδιών αποτελούν ακλόνητα επιχειρήµατα των εκπαιδευτικών για τη χωρίς 

σκέψη εφαρµογή από τους ίδιους της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου. 

∆ηµιουργείται η εντύπωση από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ,ότι οι ίδιοι 

γνωρίζουν σαφώς περισσότερα στοιχεία για την προσφορά της µεθόδου στους 

µαθητές παρά για τον τρόπο εφαρµογής της στη σχολική τάξη. Η παιδαγωγική αξία 

του Θ.Π είναι ο παράγοντας που λειτουργεί ελκυστικά , ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

προχωρήσουν στις σχετικές εφαρµογές της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου. 
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Για ποιο λόγο όµως οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί δεν επιχείρησαν ποτέ 

κάποια εφαρµογή της µεθόδου; Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικότεροι 

λόγοι: 

ΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Έλλειψη κατάρτισης/ επιµόρφωσης 
Περιορισµένος χρόνος 
Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής 
Φόβος για αποτυχία εφαρµογής της µεθόδου 
Προσωπική έλλειψη ενδιαφέροντος 
Οικονοµικά προβλήµατα 
Έλλειψη ενδιαφέροντος µαθητών 

80.0 
60.0 
35.2 
 15.2 
 6.7 
 3.8 
 1.9 

Πίνακας 25.  Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρµόζουν το Θ.Π 
 
Ανασταλτικός παράγοντας για την εφαρµογή της µεθόδου θεωρείται, από τους 

περισσότερους εκπαιδευτικούς, η έλλειψη επιµόρφωσης (80%) και ο περιορισµένος 

χρόνος (60%), ο οποίος πιέζει το δάσκαλο. 

Η δυσκολία εύρεσης των κατάλληλων χώρων για εφαρµογή του Θ.Π και η 

απουσία από τα σχολεία του απαραίτητου υλικού αποτελούν τα ‘αγκάθια’ του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος που λειτουργούν αποτρεπτικά για το δάσκαλο στην 

εκτέλεση σχετικών ασκήσεων Θ.Π. Οι τρεις πρώτοι λόγοι στις προτιµήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος ως προς την εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π 

παρουσιάζονται ως βασικοί και στις αντίστοιχες έρευνες των Kaaland-Wells (1993) 

και της Χορταρια (2001), οι οποίες αναφέρονται γενικότερα στη Θ.Α. Οι 

εκπαιδευτικοί, επίσης, φαίνονται να φοβούνται πιθανή αποτυχία εφαρµογής της 

µεθόδου (15.2%) και αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα (3.8%) και 

πολλές φορές την αδιαφορία των µαθητών (1.9%), οι οποίοι έχουν συνηθίσει στην 

παραδοσιακή µέθοδο της καθ’ έδραν διδασκαλίας. Ορισµένοι, ακόµη, εκπαιδευτικοί 

λειτουργούν καθαρά δηµοσιοϋπαλληλικά και δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον  να 

εφαρµόσουν το Θ.Π στην τάξη τους. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί εκθέτουν τα ίδια ακριβώς αίτια µη 

εφαρµογής από τους ίδιους του Θ.Π, που είχαν διατυπώσει και στην περίπτωση της 

∆ραµατοποίησης. 

Μπορεί το Θ.Π να µην εφαρµόζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς του 

δείγµατος, αλλά θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εντοπιστούν τα µαθήµατα, στα 

οποία επιχειρούνται οι ολιγάριθµες αυτές εφαρµογές. Ας ρίξουµε µια σύντοµη µατιά 

στον παρακάτω πίνακα: 
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 Πάρα 
Πολύ 
συχνά(%) 

Πολύ 
συχνά 
   (%) 

Αρκετά 
συχνά 
   (%) 

 
Σπάνια 
(%) 

 
Ποτέ 
(%) 

 
∆.Α 
(%) 

∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Μ.Ο    Τ.Α 

Αισθητική 
Αγωγή(Μουσική 
Εικαστικά, θέατρο) 

19 12.4 45.7 17.1 5.7 10 2.78    
 
 

1.118 

Γλώσσα 7.4 20.4 41.7 25 5.6 8.8 3.01    .991 
Μαθηµατικά 6.3 7.8 14.1 23.4 48.4 27.1 4.00    1.234 
Φυσικές Επιστήµες 2 5.9 13.7 19.6 58.8 32.5 4.27    1.041 
Κοινωνικές 
Σπουδές(Ιστορία, 
Γεωγραφία, 
Θρησκευτικά, 
Αγωγή του Πολίτη, 
κ.τ.λ) 

5.4 16.2 37.8 25.7 14.9 22.9 3.28  
 
 

1.079 

Πίνακας 26. Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
αναφορικά µε τα µαθήµατα ,στα οποία οι ίδιοι εφαρµόζουν το Θ.Π 

 
Το Θ.Π  εφαρµόζεται, άσχετα µε τη συχνότητά του, περισσότερο στο µάθηµα 

της Γλώσσας (94.5%) και αµέσως µετά στα αντίστοιχα της Αισθητικής Αγωγής 

(94.1%) και των Κοινωνικών Σπουδών (26.3%). Το γλωσσικό µάθηµα και τα 

αντίστοιχα των Κοινωνικών Σπουδών παρουσιάζονται ιδιαίτερα πρόσφορα για την 

εφαρµογή των θεατρικών τεχνικών στην έρευνα του Γραµµατά (2000). Παράλληλα 

το 78% των δασκάλων της έρευνας του Τσισµενάκη (2002) χρησιµοποιεί τις 

παιγνιώδεις µορφές διδασκαλίας (άρα και το Θ.Π) στο µάθηµα της Γλώσσας. Ως προς 

τη συχνότητα παρατηρούµε  το Θ.Π να εφαρµόζεται πάρα πολύ συχνά στην 

Αισθητική Αγωγή (19%) και πολύ συχνά στο γλωσσικό µάθηµα (20.4%). Στα ίδια 

µαθήµατα η εν λόγω θεατρική δραστηριότητα εφαρµόζεται σπάνια (17.1% και 25% 

αντίστοιχα). Στα θετικής κατεύθυνσης µαθήµατα (Φυσικές Επιστήµες, Μαθηµατικά) 

οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος δεν φαίνεται να επιχείρησαν ποτέ να προχωρήσουν 

στην εκτέλεση τέτοιου είδους ασκήσεων. Τα ποσοστά απόρριψης των 

υποερωτηµάτων της συγκεκριµένης ερώτησης παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά (από 

8.8% έως 32.5%). Ωστόσο αυτό εξηγείται από το γεγονός της λανθασµένης ταύτισης 

από τους δασκάλους της κατηγορίας ‘ποτέ’ στην κλίµακα µε την αποφυγή απάντησης 

στην ερώτηση. Με αυτό τον τρόπο πολλοί εκπαιδευτικοί αντί να τοποθετηθούν στην 

κατηγορία ‘ποτέ’ της κλίµακας, προτίµησαν να µην απαντήσουν καθόλου θεωρώντας 

αυτή τους την ενέργεια ως ισοδύναµη. 

Οι τιµές των µέσων όρων απάντησης κυµάνθηκαν ανάµεσα στο 2.78 και το 

4.27. 
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Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, παρουσιάζονται να εφαρµόζουν και το Θ.Π στα 

µαθήµατα της Γλώσσας, της Αισθητικής Αγωγής και των Κοινωνικών Σπουδών µε 

µικρότερη συχνότητα από την αντίστοιχη της ∆ραµατοποίησης. Σε ποιο βαθµό, όµως, 

συµβουλεύονται το ‘βιβλίο του δασκάλου’; Η απάντηση θα δοθεί άµεσα µε την 

ανάγνωση του παρακάτω πίνακα: 

Ναι  
Πάρα πολύ  
Συχνά 

Ναι 
Πολύ 
Συχνά 

Ναι 
Αρκετά  
Συχνά 

Ναι  
Σπάνια 

Όχι 
Ποτέ 

∆εν 
απάντησαν 

∆είκτες 
 
Μ.Ο   Τ.Α 

3.9% 7.8% 26.6% 36.7% 25% 0.4% 3.71   1.051 
Πίνακας 27. Βαθµός συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου από τους εκπαιδευτικούς στο Θ.Π 

και δείκτες 
 
Το ποσοστό απόρριψης της ερώτησης κυµάνθηκε στο 0.4%.Αυτό που µπορεί 

να διαπιστωθεί από τις απαντήσεις των υποκειµένων είναι ότι αυτές περίπου  

ισοκατανέµονται σχετικά στις τρεις τελευταίες κατηγορίες. Το 26.6% των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος συµβουλεύεται αρκετά συχνά το βιβλίο του δασκάλου 

για τη Θεατρική Αγωγή, το 36.7% το κάνει σπάνια και το 25% δεν το συµβουλεύεται 

ποτέ. Επίσης, µόλις το 11.7% του δείγµατος έχει µελετήσει και υιοθετήσει  τις ιδέες 

του σχετικού εγχειριδίου µε πολύ µεγάλη συχνότητα. 

Η τιµή του µέσου όρου απάντησης των υποκειµένων σε αυτή την ερώτηση 

κυµαίνεται στο 3.71 (ανάµεσα στο ‘αρκετά συχνά’ και το ‘σπάνια’). 

∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, µε βάση τα ποσοστά του παραπάνω πίνακα ότι το 75% 

των εκπαιδευτικών του δείγµατος συµβουλεύεται το βιβλίο του δασκάλου. Για ποιο 

λόγο όµως οδηγείται στη συγκεκριµένη επιλογή; Ο παρακάτω πίνακας µπορεί να  

δώσει µια πρώτη εκτίµηση και εµφανίζεται άκρως κατατοπιστικός: 

ΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
∆ιαθέτει χρήσιµες συµβουλές & διευκρινιστικές οδηγίες για σωστή 
εφαρµογή της µεθόδου 

50.0 

Αποτελεί ένα ερέθισµα, το οποίο θα µε ωθήσει στην εύρεση νέων 
ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής της µεθόδου 

47.9 

∆ε διαθέτω την απαραίτητη επιµόρφωση και κατάρτιση που απαιτείται 37.2 
Με διευκολύνει στη διδασκαλία του αντικειµένου σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Προγράµµατος Σπουδών της Αισθητικής Αγωγής 

36.2 

Με διευκολύνει στην κατανόηση της σηµασίας& του ρόλου της Θ.Α 
στο πρόγραµµα σπουδών του δηµοτικού σχολείου 

30.9 

Με διευκολύνει στην επιλογή του περιεχοµένου& των στόχων του 
µαθήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης µου 

 24.5 

Κάτι άλλο; Τι;  3.2 
∆εν απάντησαν  1.2 

Πίνακας 28.Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί συµβουλεύονται το βιβλίο του 
δασκάλου στο Θ.Π 
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Ο βασικότερος λόγος στις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών, για τον οποίο οι 

ίδιοι συµβουλεύονται το ‘βιβλίο του δασκάλου’ θεωρείται η παροχή χρήσιµων 

συµβουλών και διευκρινιστικών οδηγιών για τη σωστή εφαρµογή της µεθόδου (50%). 

Ορισµένοι δάσκαλοι (47.9%) αντιµετωπίζουν το συγκεκριµένο εγχειρίδιο ως 

κάποιο ερέθισµα που θα τους δώσει νέες ιδέες και θα τους οδηγήσει σε καινοτόµες 

τεχνικές εφαρµογής Θ.Π. 

Η ελλιπής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών τους αναγκάζει να ανατρέξουν στο 

‘βιβλίο του δασκάλου’ σε ποσοστό 37.2%, για να προβούν οι ίδιοι σε διδασκαλίες 

απόλυτα εναρµονισµένες µε τις απαιτήσεις του Προγράµµατος Σπουδών της 

Αισθητικής Αγωγής (36.2%). 

Η κατανόηση από τους εκπαιδευτικούς της σηµασίας και του ρόλου της Θ.Α 

στο Πρόγραµµα Σπουδών του δηµοτικού σχολείου αποτελεί άλλη µια σηµαντική 

παράµετρο για την οποία οι ίδιοι λαµβάνουν συµβουλές από το συγκεκριµένο 

διδακτικό εγχειρίδιο (30.9%). 

Η προσαρµογή του περιεχοµένου και των στόχων του µαθήµατος στις 

ανάγκες των µαθητών ωθεί τους εκπαιδευτικούς στο να συµβουλευθούν το εν λόγω 

εγχειρίδιο (24.5%). 

Ένα µικρό ποσοστό, ακόµη, εκπαιδευτικών (3.2%) δηλώνει ότι χρησιµοποιεί 

και συµβουλεύεται το βιβλίο του δασκάλου για τη Θεατρική Αγωγή για να κατανοεί 

την απόσταση µεταξύ θεωρίας και πράξης. 

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση 

κυµάνθηκε στο 1.2%. 

Συµπεραίνει ,λοιπόν, κανείς από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος ότι και στην περίπτωση του Θ.Π, η άγνοια και η απουσία επιµόρφωσης των 

δασκάλων γύρω από θέµατα θεωρητικής και πρακτικής εφαρµογής της µεθόδου 

λειτουργεί προτρεπτικά στο να συµβουλευθούν οι ίδιοι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο 

για τη Θ.Α. 

Σε προηγούµενη ερώτηση διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών 

του δείγµατος που δεν συµβουλεύεται το βιβλίο του δασκάλου κατά την εφαρµογή 

ασκήσεων Θ.Π κυµάνθηκε στο 25%. Για ποιο ή ποιους λόγους οι συγκεκριµένοι 

εκπαιδευτικοί λειτουργούν µε αυτό τον τρόπο; Ας εξετάσουµε προσεκτικά τον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Εφαρµόζω δικές µου ασκήσεις και τεχνικές 
Αισθάνοµαι ότι µε καταπιέζει και µε καθοδηγεί απόλυτα 
Θεωρώ ότι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο µε µπερδεύει περισσότερο 
Απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευµένο αναγνώστη 
Οι ιδέες του θεωρούνται παρωχηµένες και συντηρητικές 
∆ε χρησιµοποιεί σαφή και κατανοητή γλώσσα 
∆εν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου Π.Σ της Αισθητικής 
Αγωγής 
Κάτι άλλο; Τι; 

58.1 
32.3 
22.6 
9.7 
3.2 
3.2 
3.2 

 
25.8 

∆εν απάντησαν 0.8 
Πίνακας 29. Λόγοι, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί δεν συµβουλεύονται το βιβλίο του 

δασκάλου στο Θ.Π 
 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι και για την περίπτωση του Θ.Π οι εκπαιδευτικοί δεν 

συµβουλεύονται το συγκεκριµένο εγχειρίδιο για τους λόγους, τους οποίους έχουν 

δηλώσει και για τη ∆ραµατοποίηση. Η σειρά των τεσσάρων πρώτων λόγων στις 

προτιµήσεις των υποκειµένων παραµένει ακόµα η ίδια. 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι προτιµούν να εφαρµόζουν τις προσωπικές τους 

τεχνικές (58.1%). Πολλές φορές αισθάνονται ότι χειραγωγούνται από το 

συγκεκριµένο εγχειρίδιο (32.3%), το οποίο τους µπερδεύει (22.6%) και απαιτεί 

ιδιαίτερα εξειδικευµένο αναγνώστη(9.7%). Ορισµένοι (3.2%) θεωρούν τις ιδέες του 

αρκετά συντηρητικές, καθώς δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου 

Προγράµµατος Σπουδών της Αισθητικής Αγωγής και επικρίνουν ιδιαίτερα τον τρόπο 

γραφής του. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν 

γνωρίζουν το συγκεκριµένο εγχειρίδιο και ότι δεν το έχουν συναντήσει σε κανένα 

από τα σχολεία, στα οποία οι ίδιοι έχουν υπηρετήσει (25.8%). 

Φαίνεται ότι οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση πάνω στο Θ.Π έχουν απογοητευθεί 

από το εν λόγω εγχειρίδιο και προτιµούν να υιοθετούν τις προσωπικές τους τεχνικές 

κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης θεατρικής δραστηριότητας. 

Μπορεί οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, οι οποίοι δε συµβουλεύονται το 

‘βιβλίο του δασκάλου’ να αποτελούν µειοψηφία σε σχέση µε τους συναδέλφους τους 

που αντλούν πληροφορίες από αυτό, ωστόσο τι συµβαίνει µε το χρόνο που οι ίδιοι 

αφιερώνουν κατά την εφαρµογή της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θ.Π στη σχολική 

τους τάξη; 
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Περισσότερες 
από 2 διδακτικές 
ώρες 

2 διδακτικές 
ώρες 

1 διδακτική ώρα Λιγότερο από 1 
διδακτική ώρα 

∆εν απάντησαν 

3.1% 7.1% 43.7% 46% 1.3% 
Πίνακας 30. Χρόνος που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί  στην εφαρµογή του Θ.Π 

 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος (46%) αφιερώνει λιγότερο 

από µια ώρα κατά την εκτέλεση ασκήσεων Θ.Π.. Ολόκληρη τη διδακτική ώρα 

αφιερώνει για Θ.Π το 43.7% του δείγµατος. 

Παράλληλα, ένα µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (7.1%) εµφανίζεται να 

αφιερώνει 2 διδακτικές ώρες για την πραγµατοποίηση παρόµοιων δραστηριοτήτων, 

ενώ το ποσοστό ελαττώνεται ακόµη (3.2%) σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

διαθέτουν περισσότερες από δύο διδακτικές ώρες για ασκήσεις Θ.Π. 

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι απέφυγαν να δώσουν απάντηση στη 

συγκεκριµένη ερώτηση ανέρχεται στο 1.3%. 

Το Θ.Π εφαρµόζεται όχι ως κατεξοχήν µάθηµα από τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά αποτελεί το συµπλήρωµα και την παιγνιώδη κατάληξη µιας διδακτικής ώρας. 

Στη συγκεκριµένη όµως παιγνιώδη κατάληξη κάποιας ώρας του σχολικού 

προγράµµατος, ποιος είναι ο βαθµός συµµετοχής του δασκάλου; 

Πίνακας 31. Βαθµός συµµετοχής του εκπαιδευτικού στο Θ.Π και δείκτες 

 
Πάρα πολύ  
 

 
Πολύ  

 
Αρκετά  
 

 
Λίγο 

 
Καθόλου 

∆εν 
απάντησαν 

∆είκτες 
 
Μ.Ο   Τ.Α 

7.9% 14.3% 50.8% 27% -------- 1.3% 2.97  .857 

 
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος (50.8%) δήλωσε ότι 

συµµετέχει αρκετά κατά την εφαρµογή του Θ.Π. µικρή συµµετοχή στην όλη 

προσπάθεια εµφανίζει το 27% των εκπαιδευτικών. 

Μόλις το 7.9% των ερωτηθέντων, υποστηρίζει την εξαιρετικά µεγάλη 

συµµετοχή του δασκάλου σε παρόµοιες δραστηριότητες και µόλις το 14.3% την πολύ 

µεγάλη. Κανείς από τους εκπαιδευτικούς που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο δεν 

επικροτεί την απουσία της συµµετοχής του δασκάλου. 

Στο συγκεκριµένο ερώτηµα δεν έδωσαν απάντηση τρία άτοµα (1.3%). 

Η τιµή του µέσου όρου απάντησης των υποκειµένων της έρευνας κυµάνθηκε 

στο 2.97(ανάµεσα στο ‘πολύ’ και το ‘αρκετά’). 

Οι δάσκαλοι που εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους φαίνεται ότι κρατούν τις 

ισορροπίες ως προς το βαθµό που οι ίδιοι συµµετέχουν στην όλη προσπάθεια. ∆εν 
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κάνουν τα πάντα, αλλά ούτε και στέκονται εντελώς αµέτοχοι κατά τη διεξαγωγή των 

σχετικών παιχνιδιών.  

Μπορεί ο βαθµός συµµετοχής των εκπαιδευτικών κατά την εφαρµογή 

ασκήσεων Θ.Π να µην παρουσιάζεται εξαιρετικά µεγάλος, ωστόσο ως προς τις πηγές 

άντλησης των θεµάτων τους, οι δάσκαλοι εµφανίζονται να επιλέγουν οι ίδιοι τα 

θέµατά τους. Ο ακόλουθος πίνακας µας δίνει µια συνοπτική περιγραφή της 

πραγµατικότητας: 

ΠΗΓΕΣ ΆΝΤΛΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Ενότητα Γλώσσας 
Παραµύθια 
Μυθολογία 
Ενότητα Ιστορίας 
Φωτογραφία/ ες 
Ανέκδοτα 
Πίνακας (έργο τέχνης) 
Ενότητα στα Θρησκευτικά 
Κάτι άλλο; Τι; 

76.6 
64.5 
37.9 
31.5 
 13.7 
 10.5 
 6.5 
 4.8 
 7.3 

∆εν απάντησαν  2.1 
Πίνακας 32. Πήγες άντλησης θεµάτων για Θ.Π από τον εκπαιδευτικό 

 
∆ιαπιστώνεται λοιπόν, ότι και στο Θ.Π (όπως και στη ∆ραµατοποίηση) η 

συνηθέστερη πηγή άντλησης θεµάτων για τους εκπαιδευτικούς παρουσιάζεται κάποια 

ενότητα του γλωσσικού µαθήµατος (76.6%). 

∆ύο στους τρεις εκπαιδευτικούς του δείγµατος, που εφαρµόζουν το Θ.Π, 

επιλέγουν τα παραµύθια ως ξεκίνηµα για Θ.Π. 

Από τη Μυθολογία ή την Ιστορία αντλεί τα θέµατά του ένα σηµαντικό 

ποσοστό δασκάλων (37.9% και 31.5% αντίστοιχα). Αφορµή για Θ.Π µπορούν να 

δώσουν, σύµφωνα πάντα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος, κάποια 

φωτογραφία (13.7%), ένα ανέκδοτο (10.5%), κάποιος ζωγραφικός πίνακας (6.5%) ή 

κάποια ενότητα στα Θρησκευτικά (4.8%). 

Εκτός από τις προαναφερθείσες κατηγορίες- πηγές άντλησης θεµάτων για 

Θ.Π, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν και κάποιες δικές τους ιδέες , τις οποίες εφάρµοσαν 

προσωπικά στη σχολική τους τάξη. 

Σύµφωνα µε αυτές τις ιδέες, πηγή άντλησης θεµάτων για Θ.Π, θα µπορούσε 

κάλλιστα να αποτελέσει κάποια ενότητα µελέτης περιβάλλοντος, ένα παιχνίδι, κάποιο 

απόσπασµα θεατρικού έργου, ένα µουσικό κοµµάτι, ένα επίκαιρο θέµα, κάποιο 

πείραµα στη Φυσική και γιατί όχι µια συµπεριφορά µαθητή στην τάξη που θέλουµε 

να ενθαρρύνουµε ή να αποθαρρύνουµε. 
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Το ποσοστό των δασκάλων που δεν έδωσε απάντηση στη συγκεκριµένη 

ερώτηση ανήλθε στο 2.1% του δείγµατος. 

Συµπεραίνει λοιπόν κανείς ότι και στην περίπτωση του Θ.Π το συνεχόµενο 

δίωρο του γλωσσικού µαθήµατος καθιστά ιδιαίτερα πρόσφορο το έδαφος για την 

χωρίς άγχος εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου από τον δάσκαλο. 

Ποιους στόχους όµως θέτουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρµογή 

ασκήσεων Θ.Π; Που επιδιώκουν να ωφεληθούν οι µαθητές τους; Ας εξετάσουµε τον 

επόµενο πίνακα: 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Καλλιέργεια φαντασίας 
Προσωπική έκφραση µαθητών 
Ψυχαγωγία 
Εκτόνωση µαθητών 
Συναισθηµατική Ανάπτυξη µαθητών 
Γνωριµία µαθητών µε το σώµα τους και τον εαυτό τους 
Ευαισθητοποίηση προς τις τέχνες& αισθητική καλλιέργεια µαθητών 
Ανάπτυξη επιµέρους γνωστικών λειτουργιών(παρατηρητικότητα, 
προσοχή κτλ) 
Γλωσσική Ανάπτυξη µαθητών 
Κοινωνική Ανάπτυξη µαθητών 
Κινητική Ανάπτυξη- κινητικές δεξιότητες 
Ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών& διαµόρφωση τρόπων συµπεριφοράς 
Καλλιέργεια Ρυθµού 
Καλλιέργεια Αναπνοής 
Κάποιος άλλος; Ποιος; 

67.8 
66.1 
53.7 
51.2 
38.8 
30.6 
28.9 
26.4 

 
25.6 
24.8 
20.7 
 14.9 
 5.0 
 2.5 
 2.5 

∆εν απάντησαν 3.3 
Πίνακας 33. Στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρµογή του Θ.Π 

 
Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, πρωταρχικός και βασικός στόχος των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά την εφαρµογή του Θ.Π θεωρείται η καλλιέργεια 

της φαντασίας (67.8%) και η προσωπική έκφραση των µαθητών τους (66.1%). 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί επιδιώκουν µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης 

ψυχοκινητικής µεθόδου να ψυχαγωγήσουν (53.7%) και να εκτονώσουν (51.2%) τους 

µαθητές τους. 

Σηµαντική, επίσης, µέριµνα των δασκάλων µε την εφαρµογή του Θ.Π 

θεωρείται, σύµφωνα µε τους ίδιους, η συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών 

(38.8%) και η γνωριµία του σώµατος και του εαυτού τους (30.6%). 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος στοχεύουν µέσα από τη 

συγκεκριµένη θεατρική δραστηριότητα να ευαισθητοποιήσουν το µαθητή προς τις 

τέχνες και να του καλλιεργήσουν το αισθητικό του κριτήριο(28.3%), να του 
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αναπτύξουν τις επιµέρους γνωστικές λειτουργίες του (26.4%), να τον καλλιεργήσουν 

γλωσσικά (25.6%) και να τον αναπτύξουν κοινωνικά (24.8%). 

Βασικό µέληµα και επιδίωξη των εκπαιδευτικών, που πραγµατώνεται µέσα 

από τη συµµετοχή του µαθητή στο Θ.Π, θεωρείται από τους δασκάλους και η 

ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού (20.7%). 

Οι τοµείς της ανάπτυξης στάσεων, αξιών, ιδεών και τρόπων συµπεριφοράς 

στο παιδί, καλλιέργειας του ρυθµού και της αναπνοής σε αυτό ακολουθούν στις 

προτιµήσεις των εκπαιδευτικών ως προς τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν κατά την 

εφαρµογή ασκήσεων Θ.Π µε ποσοστά 14.9%, 5% και 2.5% αντίστοιχα. 

Τέλος, ο προσανατολισµός του µαθητή στο χώρο και ο προβληµατισµός του 

πάνω σε θέµατα πολιτισµού και περιβάλλοντος εντάσσονται στην κατηγορία των 

στόχων που θέτουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρµογή της συγκεκριµένης 

ψυχοκινητικής µεθόδου στη σχολική τους τάξη. 

Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που για κάποιο λόγο δεν έδωσε απάντηση 

στην συγκεκριµένη ερώτηση ανέρχεται στο 3.3%. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτεί την ανάληψη αυξηµένων 

αρµοδιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και µιας πληθώρας ρόλων. Οι απαντήσεις 

των δασκάλων ως προς τους ρόλους που οι ίδιοι αναλαµβάνουν κατά την εφαρµογή 

της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θ.Π στη σχολική τους τάξη καταγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
∆ηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας-φορέας ερεθισµάτων για 
ενεργοποίηση µαθητών 
Ψυχοπαιδαγωγός- εµψυχωτής 
Συνεργάτης- συνδηµιουργός- συµπαίκτης 
Βοηθός, οργανωτής οµάδας & καθοδηγητής σκηνικών ενεργειών 
Θεατής- παρατηρητής- ακροατής 
Αφηγητής 
Σχεδιαστής- προµηθευτής υλικού 
∆ιαιτητής 
Επινοητής & συγγραφέας του δραµατικού κειµένου 
Γνώστης Τεχνικών Θεάτρου 
Κριτικός- Αξιολογητής 

70.4 
 

68.8 
66.4 
57.6 
25.6 
22.4 
17.5 
 8.8 
 8.8 
 2.4 
 1.6 

∆εν απάντησαν  1.7 
Πίνακας 34.Ρόλοι που αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός κατά την εφαρµογή του Θ.Π 
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του 

δείγµατος προτιµούν να αναλαµβάνουν τρεις σηµαντικούς ρόλους κατά την 

εφαρµογή Θ.Π στην τάξη τους. 

Προέχει γι’ αυτούς η δηµιουργία της κατάλληλης ατµόσφαιρας και η παροχή 

ερεθισµάτων στα παιδιά για ενεργοποίησή τους (70.4%), η εµψύχωση µε όλες τις 

προεκτάσεις της (68.8%) και η συνεργασία- συνδηµιουργία µε τους µαθητές (66.4%). 

Οι δάσκαλοι που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο προτιµούν ακόµη να 

βοηθούν- οργανώνουν την τάξη τους (57.6%) και να αναλαµβάνουν πολύ συχνά το 

ρόλο απλού παρατηρητή- θεατή (25.6%) ή τον αντίστοιχο του αφηγητή (22.4%). 

Παράλληλα, συναντάται µια οµάδα εκπαιδευτικών, που προτιµά να σχεδιάζει 

και να προµηθεύει το απαραίτητο υλικό στους µαθητές της (17.5%). 

Στις αρµοδιότητες και τους ρόλους των εκπαιδευτικών κατά την εφαρµογή 

του Θ.Π  εντάσσονται και η επινόηση και συγγραφή του δραµατικού κειµένου από 

τους ίδιους (8.8%), η γνώση των τεχνικών του θεάτρου (2.4%) και η αξιολόγηση των 

πεπραγµένων (1.6%). 

Πολλές φορές µάλιστα όταν το κλίµα και η ατµόσφαιρα ξεφεύγει από τα 

λογικά και καθιερωµένα πλαίσια ενός Θ.Π, ο εκπαιδευτικός αναλαµβάνει το ρόλο του 

‘πυροσβέστη’- διαιτητή των διαφωνιών που παρουσιάζονται(8.8%). 

Το 1.7% των ερωτηθέντων δεν έδωσε απάντηση στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

Από τις απαντήσεις των δασκάλων εντοπίζεται και η διάθεσή τους για 

ανάληψη ρόλων που θα κεντρίσουν τη φαντασία του παιδιού και θα αποτελέσουν το 

εφαλτήριο για µια δηµιουργική συνέχεια. 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι µέσα από τη θεατρική 

δραστηριότητα του Θ.Π οι µαθητές τους ωφελούνται πολλαπλά. Ας εξετάσουµε τις 

απαντήσεις τους στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 168

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 
Ψυχαγωγία 
Χαλάρωση/ απελευθέρωση από άγχος, φόρτιση φοβίες 
Προσωπική έκφραση µαθητών 
Συναισθηµατική Ανάπτυξη 
Κοινωνική Ανάπτυξη 
Αύξηση ενδιαφέροντος & ενεργοποίηση µαθητών 
Γλωσσική Ανάπτυξη 
Ευαισθητοποίηση προς τις τέχνες και αισθητική ανάπτυξη 
Γνωριµία µαθητών µε το σώµα και τον εαυτό τους 
Ψυχοκινητικές δεξιότητες/ κίνηση 
Καλλιέργεια µιµητικής ικανότητας 
Ανάπτυξη επιµέρους γνωστικών λειτουργιών (προσοχή, 
παρατηρητικότητα κτλ.) 
Καλλιέργεια προσωπικότητας 
Κατανόηση χώρου/ προσανατολισµός 
∆ιάγνωση προσωπικών προβληµάτων των παιδιών 
Απόκτηση γνώσεων 
Καλλιέργεια αναπνοής 

59.5 
56.2 
47.9 
46.3 
43.8 
35.5 
31.4 
28.9 
21.5 
20.7 
19.8 
 10.7 

 
 10.7 
 7.4 
 7.4 
 5.0 
 2.5 

∆εν απάντησαν  0.8 
Πίνακας 35. Σηµεία, στα οποία ωφελήθηκαν οι µαθητές κατά την εφαρµογή από τους 

εκπαιδευτικούς του Θ.Π 
 
Πρώτος στις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος ως προς τα 

σηµεία, στα οποία οι ίδιοι πιστεύουν ότι ωφελήθηκαν οι µαθητές τους έρχεται ο 

τοµέας της ψυχαγωγίας (59.5%) και ακολουθεί ο αντίστοιχος της χαλάρωσης και της 

απελευθέρωσης των παιδιών από το άγχος και τις φοβίες τους (56.2%). 

Περίπου οι µισοί εκπαιδευτικοί του δείγµατος, θεωρούν ότι οι µαθητές της 

τάξης τους, µετά το πέρας των ασκήσεων θεατρικού παιχνιδιού(Θ.Π) µπόρεσαν να 

εκφραστούν ποικιλοτρόπως (47.9%) και να αναπτυχθούν συναισθηµατικά και 

κοινωνικά (46.3% και 43.8% αντίστοιχα). Στην έρευνα της Χορταριά (2001) το 

ποσοστό των δασκάλων που θεωρεί ότι µέσα από το Θ.Π καλλιεργείται η 

συµµετοχικότητα και η κοινωνική ανάπτυξη του µαθητή «εκτοξεύεται» στο 99%. 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι µε την εφαρµογή ασκήσεων Θ.Π οι 

µαθητές ενεργοποιούνται (35.5%), αναπτύσσονται γλωσσικά (31.4%) και επιπλέον 

ευαισθητοποιούνται προς τις τέχνες (28.9%). 

Σχεδόν ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς του δείγµατος πρεσβεύει ότι οι 

µαθητές µέσα από το Θ.Π γνωρίζουν καλύτερα το σώµα τους και τον εαυτό τους 

(21.5%) και καλλιεργούν τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες (20.7%) και τη µιµητική 

τους ικανότητα (19.8%). 
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Στα οφέλη των µαθητών από τη συµµετοχή τους στα Θεατρικά Παιχνίδια, οι 

εκπαιδευτικοί καταγράφουν την ανάπτυξη των επιµέρους γνωστικών λειτουργιών του 

παιδιού και την καλλιέργεια της προσωπικότητάς του (10.7%), τον προσανατολισµό 

του στο χώρο (7.4%) και την απόκτηση γνώσεων από το ίδιο (5%). 

Τέλος, µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου από τους 

εκπαιδευτικούς στην τάξη, θεωρείται βέβαιο από τους ίδιους ότι θα µπορέσουν 

ευκολότερα και πιο ανώδυνα οι ίδιοι να διαγνώσουν τα προσωπικά προβλήµατα των 

µαθητών τους (7.4%) και να καλλιεργήσουν την αναπνοή των παιδιών της τάξης τους 

(2.5%). 

∆ύο εκπαιδευτικοί του δείγµατος (0.8%) δεν απάντησαν στη συγκεκριµένη 

ερώτηση. 

 
 

Περιοχή 6 ερωτηµατολογίου 
 

• Προτάσεις εκπαιδευτικών για ανάπτυξη της Θ.Α στην Ελλάδα και 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π στη 

σχολική τάξη. 

 

Η συγκεκριµένη ερώτηση ήταν ανοικτού τύπου σύντοµης απάντησης. 

Συλλέγησαν οι απαντήσεις των υποκειµένων της έρευνας και εντάχθηκαν σε 

κατηγορίες µε αποκλειστικό κριτήριο την οµοιότητα στα νοήµατα. 

 ν (%) 
Απάντησαν 
∆εν απάντησαν 

101 
139 

42.08 
57.92 

Πίνακας 36. Ποσοστό απάντησης και µη απάντησης των εκπαιδευτικών στην ανοικτή 
ερώτηση 

 
Το ποσοστό απάντησης των ερωτηθέντων στη συγκεκριµένη ερώτηση 

κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό (42.08%) αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός της 

συµπλήρωσης ενός ερωτηµατολογίου µεγάλου σε έκταση, το οποίο πιθανόν να 

κούρασε τους εκπαιδευτικούς. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά απάντησης των υποκειµένων 

της έρευνας στην τελευταία ερώτηση ανά νοµό: 
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νοµός ν (%) 
Χανίων 
Ρεθύµνης 
Ηρακλείου 

42 
28 
31 

41.58 
27.72 
30.70 

Σύνολο 101 100 
Πίνακας 37.Ποσοστό απάντησης υποκειµένων στην ανοικτή ερώτηση ανά νοµό 

 
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι τα µεγαλύτερα ποσοστά απάντησης στη 

συγκεκριµένη ερώτηση εµφανίζονται στο νοµό Χανίων (41.58%). Ακολουθεί ο νοµός 

Ηρακλείου µε ποσοστό απάντησης 30.7% και τελευταίος έρχεται ο αντίστοιχος του 

Ρεθύµνου µε 27.72%. Το υψηλό ποσοστό απάντησης στο νοµό Χανίων εξηγείται 

διότι γνωρίζαµε αρκετούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι µας σύστησαν σε άλλους 

συναδέλφους τους. Εποµένως το κλίµα και η ατµόσφαιρα κατά τη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων ήταν πιο οικείο και ζεστό. 

Σε αντίθεση µε το νοµό Ρεθύµνου, στον οποίο οι εκπαιδευτικοί έχουν 

κουραστεί τόσα χρόνια από τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων για έρευνες των 

φοιτητών και εµφάνισαν µια σχετική απροθυµία να δώσουν απάντηση σε όλες τις 

ερωτήσεις. 

Στο νοµό Ηρακλείου αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν µας γνώριζαν, 

προθυµοποιήθηκαν ωστόσο να συµπληρώσουν ακόµη και την τελευταία ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου σε ένα υψηλό ποσοστό (30.7%).Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι κατηγοριοποιηµένες πλέον προτάσεις των εκπαιδευτικών µε τις 

απόλυτές τους συχνότητες: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ν 
Σεµινάρια και προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις µεθόδους 
Υλικοτεχνική υποδοµή 
Υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων Θ.Α στα Α.Ε.Ι 
∆ιδασκαλία από ειδικευµένους δασκάλους της Θ.Α στα σχολεία 
Αναπροσαρµογή& ελαστικότητα προγράµµατος σπουδών για ώρες Θ.Α 
Εισαγωγή µαθήµατος θεάτρου στο δηµοτικό σχολείο 
Συγγραφή σχετικών εγχειριδίων& βοηθηµάτων για τον εκπαιδευτικό 
Οµιλίες και παρουσιάσεις των µεθόδων από ειδικούς στους εκπαιδευτικούς 
Ηµερίδες- Συνέδρια 
Οικονοµικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για εφαρµογή της µεθόδου 
Επισκέψεις γνωστών ηθοποιών για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 
µαθητών για το θέατρο 
Εφαρµογή των µεθόδων στη ΣΠΑ από τους φοιτητές 
∆ηµιουργία ∆ραµατικής Σχολής στην Κρήτη 
Γνωριµία µαθητών µε άτοµα που ασχολούνται µε τη Θ.Α 
∆ηµιουργία ενός εργαστηριακού επιµορφωτικού κέντρου θεάτρου 
Ορισµός ενός υπευθύνου Θ.Α σε κάθε διεύθυνση Α/ βάθµιας Νοµού 

75 
31 
12 
10 
7 
7 
6 
6 
2 
2 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

Πίνακας 38.Προτάσεις εκπαιδευτικών 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγµατος (75 άτοµα) προτείνει τη 

δηµιουργία επιµορφωτικών προγραµµάτων στις µεθόδους. 

Παράλληλα, απαιτούν βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων 

(31 άτοµα), έτσι ώστε να διευκολύνεται το έργο τους κατά την εφαρµογή των 

µεθόδων. 

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ακόµη σηµαντική την δηµιουργία 

υποχρεωτικών µαθηµάτων Θ.Α στα Α.Ε.Ι για να έχουν οι φοιτητές- µέλλοντες 

δάσκαλοι κάποια σχετική γνώση του αντικειµένου που θα τους αποβεί ιδιαίτερα 

χρήσιµη κατά την εφαρµογή των συγκεκριµένων µεθόδων στην τάξη. 

Ορισµένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν σηµαντική βοήθεια για τη Θ.Α, την 

ελαστικότητα του Προγράµµατος Σπουδών, για να συµπεριλαµβάνονται  σε αυτό 

ώρες αφιερωµένες στο θέατρο. Υποστηρίζουν την επίσηµη εισαγωγή του θεάτρου 

στο σχολικό πρόγραµµα ως κανονικό µάθηµα, το οποίο θα διδάσκεται από 

ειδικευµένους δασκάλους. 

Ακόµη, στις προτάσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσµατικότερη 

εφαρµογή των µεθόδων από τους ίδιους στην τάξη, συναντάµε τη διεξαγωγή 

ηµερίδων και συνεδρίων, τη συγγραφή σχετικών βοηθηµάτων καθώς και την 

οργάνωση οµιλιών, οι οποίες θα σχετίζονται µε το αντικείµενο, από ειδικούς σε 

µαθητές και δασκάλους. 

Επίσης, η παροχή οικονοµικών κινήτρων στους δασκάλους για εφαρµογή των 

µεθόδων και οι επισκέψεις γνωστών ηθοποιών στα σχολεία, οι οποίοι θα λειτουργούν 

ως πρεσβευτές της συγκεκριµένης τέχνης στους µαθητές, αποτελούν σηµαντικές 

προτάσεις, τις οποίες θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της η Πολιτεία. 

Σηµαντικά βήµατα για την σωστή και αποτελεσµατική εισαγωγή του θεάτρου 

στην εκπαίδευση θεωρούνται η δηµιουργία ∆ραµατικής σχολής στην Κρήτη, η 

ίδρυση ενός εργαστηριακού επιµορφωτικού θεατρικού κέντρου και ο ορισµός από 

την Πολιτεία ενός υπεύθυνου Θ.Α σε καθεµία διεύθυνση πρωτοβάθµιας των νοµών. 

Από τις προτάσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται ξεκάθαρα η έντονη διάθεσή 

τους για επιµόρφωση. Οι ίδιοι παραδέχονται τις αδυναµίες τους και δεν διστάζουν να 

τις εµφανίζουν στο προσκήνιο κάθε συζήτησης µε στόχο την ανάληψη ευθυνών από 

την πλευρά της Πολιτείας. 
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Έχουν διαπιστώσει την προσφορά των δύο συγκεκριµένων µεθόδων στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή και προτείνουν βιώσιµες λύσεις, που θα κάνουν την 

εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π πιο αποτελεσµατική στη σχολική τάξη. 

Η επαφή του παιδιού µε τα θεατρικά τεκταινόµενα τόσο στο σχολείο, όσο και 

στο Πανεπιστήµιο καθώς και η σε βάθος επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γύρω από 

τις νέες µεθόδους καθίσταται επιτακτική ανάγκη για να ανταποκριθεί ο δάσκαλος 

στις αυξηµένες απαιτήσεις της εποχής. 

 

24.2. ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ 

∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ Θ.Π ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΤΑΞΗ:ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ 
Ένα από τα βασικότερα και δυσκολότερα τµήµατα της παρούσας εργασίας 

αποτελεί το συγκεκριµένο κεφάλαιο. 

Η δυσκολία έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο θα επιχειρήσει κανείς να 

προσεγγίσει το εν λόγω ζήτηµα. 

Πώς θα προβεί δηλαδή σε βασικές συσχετίσεις των στάσεων των 

εκπαιδευτικών (βλ. ερώτηση 7 ερωτηµατολογίου) απέναντι στο Θ.Π και τη 

∆ραµατοποίηση µε την εφαρµογή από τους ίδιους  τους δασκάλους των εν λόγω 

µεθόδων στη σχολική τάξη (ερωτήσεις 8- 25 ερωτηµατολογίου). 

Παρακάτω εκτίθεται αναλυτικά ο τρόπος, µε τον οποίο εργαστήκαµε για να 

πραγµατευθούµε αυτό το δύσκολο θέµα. 

Η ερώτηση 7 που αναφέρεται στις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

∆ραµατοποίηση και το Θ.Π αποτελείται από 22 δηλώσεις (τοποθετηµένες σε ένα 

διπλό άξονα) στις οποίες καλούνται οι δάσκαλοι να τοποθετηθούν εκφράζοντας το 

βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας τους για καθεµία από αυτές. 

Για να προσεγγιστεί αποτελεσµατικότερα το εν λόγω ζήτηµα, προχωρήσαµε 

σε οµαδοποιήσεις των συγκεκριµένων δηλώσεων µε βασικό κριτήριο την απόδοση 

του νοήµατος. 

Έτσι, οι 22 δηλώσεις εντάχθηκαν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες και σε δύο 

βασικούς άξονες (έναν για τη ∆ραµατοποίηση και έναν για το Θ.Π). 

Η πρώτη από αυτές περιελάµβανε τις δηλώσεις τις σχετικές µε την προσφορά 

της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές. 
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Στη δεύτερη κατηγορία εντάξαµε τις δηλώσεις που αναφέρονταν στις στάσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στην εν λόγω µέθοδο και στην τελευταία τις αντίστοιχες 

που σχετίζονταν µε την τάση των δασκάλων για την εκδήλωση κάποιας 

συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. 

Στις ίδιες ακριβώς κατηγορίες οµαδοποιήσαµε και τις σχετικές δηλώσεις για 

το Θ.Π. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι καθεµία από τις παραπάνω δηλώσεις είχε 

τοποθετηθεί σε µια πεντάβαθµη διαβαθµιστική κλίµακα (συµφωνώ απόλυτα-διαφωνώ 

απόλυτα). 

Σε κάθε κατηγορία δηλώσεων ο εκπαιδευτικός συγκέντρωνε κάποιο σκορ, το 

οποίο διαµορφωνόταν µε βάση την τοποθέτησή του στην εν λόγω κλίµακα. 

Για να προχωρήσουµε σε συσχετίσεις έπρεπε να χωριστούν οι εκπαιδευτικοί 

σε 2 οµάδες. 

Γι’ αυτό το λόγο  ελέγχθηκε ο µέσος όρος του σκορ που συγκέντρωναν οι 

εκπαιδευτικοί σε κάθε κατηγορία δηλώσεων. 

Με αυτό τον τρόπο θα µπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν οι δάσκαλοι του 

δείγµατος µε βάση τον παραπάνω µέσο όρο σε δύο βασικές οµάδες (µε σκορ στις 

δηλώσεις τους χαµηλότερο και υψηλότερο του µέσου όρου). 

Έπειτα από αυτή τη διαδικασία θα προχωρούσαµε στις διάφορες συσχετίσεις 

µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές του ερωτηµατολογίου. 

Η πληθώρα όµως των µεταβλητών του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου  

δηµιουργούσε προβλήµατα. Ποιες µεταβλητές θα επιλέγονταν για να προχωρήσουµε 

σε έλεγχο της συνάφειας µεταξύ τους; 

Για να µην αποβεί η ποσότητα σε βάρος της ποιότητας της έρευνας  

επιλέχθηκαν να συσχετιστούν οι µεταβλητές εκείνες, οι οποίες θεωρούνταν 

αντιπροσωπευτικές για την εφαρµογή του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης από τους 

εκπαιδευτικούς και που παρουσίαζαν  ποσοστά µοιρασµένα στις διάφορες κατηγορίες 

απάντησης. 

Στις επόµενες γραµµές  διατηρείται η φιλοσοφία της ανάλυσης και 

παρουσίασης των συσχετίσεων, στις οποίες εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές. 
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24.2.1  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
 
 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΥ-ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΣΤΗ 
∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

  ΝΑΙ 
 

ΟΧΙ 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  71.4% 28.6% χ²= 11.549 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
 ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  46.3% 53.7% β.ε= 1 

      p = .001 
Πίνακας 39.Έλεγχος συνάφειας του σκορ των δασκάλων στις δηλώσεις τους για την προσφορά της 
∆ραµατοποίησης στους µαθητές και του ρόλου του ψυχοπαιδαγωγού-εµψυχωτή που οι ίδιοι 
αναλαµβάνουν κατά την εφαρµογή της µεθόδου 
 

Με βάση τα δεδοµένα του προηγούµενου πίνακα, διαπιστώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος που εµφανίζουν χαµηλότερο σκορ από το Μ.Ο της 

οµάδας στις δηλώσεις τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές 

αναλαµβάνουν πιο συχνά (71.4%) το ρόλο του ψυχοπαιδαγωγού- εµψυχωτή κατά την 

εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου στη σχολική τους τάξη από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (46.3%). 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .001< .05) υποδηλώνει την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των υποκειµένων. 

Πιθανότατα, οι δάσκαλοι µε το χαµηλότερο σκορ στις δηλώσεις τους για την 

προσφορά της ∆ραµατοποίησης στο µαθητή να έχουν ασχοληθεί περισσότερο µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο και να γνωρίζουν ιδιαίτερα τις απαιτήσεις του ρόλου του 

εµψυχωτή κατά την εφαρµογή της µεθόδου. Ίσως να έχουν συµµετάσχει σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α και να διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

να ανταποκριθούν στις αυξηµένες αρµοδιότητες και ευθύνες που επιβάλλει ο 

παραπάνω ρόλος τους. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .000< .05) στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγµατος µε βάση τις αντιλήψεις τους για την προσφορά της 

∆ραµατοποίησης στα παιδιά συναντώνται και ως προς το βαθµό εφαρµογής της εν 

λόγω µεθόδου από τους ίδιους στη σχολική τάξη (η εφαρµογή του Levene’s test στη 

συγκεκριµένη περίπτωση έδειξε ότι υπάρχει οµοιογένεια διασπορών (p=.617>.05), 

οπότε πληρούνται και οι προϋποθέσεις για να χρησιµοποιηθεί το t-test).. 
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Παρατηρεί κανείς στον παρακάτω πίνακα τους δασκάλους που εµφανίζουν 

χαµηλότερο του µέσου όρου σκορ στις δηλώσεις τους για την προσφορά της µεθόδου 

στους µαθητές να εφαρµόζουν την εν λόγω µέθοδο συχνότερα (Μ.Ο= 2.92) από τους 

υπολοίπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 3.48). 

Πίνακας 40. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των δασκάλων στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους της εν 

λόγω µεθόδου 
 
Ενδεχοµένως, οι πεποιθήσεις τους για την προσφορά της µεθόδου στην 

ισόρροπη ανάπτυξη των µαθητών να αποτελεί και το σηµαντικό παράγοντα που ωθεί 

τη συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών να εφαρµόσει τη ∆ραµατοποίηση σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

Το ανάλογο φαινόµενο εντοπίζεται, αν εξειδικεύσει κανείς περισσότερο τις 

εφαρµογές της εν λόγω µεθόδου στο µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής (και στην εν 

λόγω περίπτωση το Levene’s test ΄φανέρωσε την οµοιογένεια των διασπορών µε 

p=.516>.05) . 

Πίνακας 41. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των δασκάλων στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους της εν 

λόγω µεθόδου στο µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 
∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.92 3.48 
Τ.Α 1.020 .867 

t = -4.130 β.ε= 193  p= .000 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.60 3.17 
Τ.Α 1.242 1.229 

t = -2.539 β.ε= 120  p= .012 

 
Καταλήγουµε, λοιπόν, στην ύπαρξη σηµαντικών διαφοροποιήσεων (p= .012< 

.05) στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή της µεθόδου στην Αισθητική 

Αγωγή µε βάση τις αντιλήψεις τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους 

µαθητές. 

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µε σκορ χαµηλότερο του µέσου όρου στις 

δηλώσεις τους για την προσφορά της µεθόδου εφαρµόζουν συχνότερα στο εν λόγω 

µάθηµα τη ∆ραµατοποίηση (Μ.Ο= 2.60) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=3.17). 
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Η ίδια κατάσταση εµφανίζεται και  στο µάθηµα της Γλώσσας. Μέσα από την 

εφαρµογή του Levene’s test (p=.002<.05) εντοπίσαµε την ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών ανάµεσα στις διασπορές. Eποµένως, υιοθετούµε την 

εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στο t-test. 

Πίνακας 42. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των δασκάλων στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους της εν 

λόγω µεθόδου στο µάθηµα της Γλώσσας 
 

Στην εν λόγω περίπτωση εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών για το βαθµό εφαρµογής της µεθόδου από τους ίδιους µε βάση το 

συγκεντρωτικό σκορ στις δηλώσεις τους (p=.007). 

Οι δάσκαλοι µε σκορ χαµηλότερο του µέσου όρου φαίνεται ότι εφαρµόζουν 

πιο συχνά (M.Ο=2.56) την  εν λόγω µέθοδο από τους υπολοίπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=2.96) στο γλωσσικό µάθηµα. 

Επίσης, στα µαθήµατα των Κοινωνικών Σπουδών οι εκπαιδευτικοί µε σκορ 

χαµηλότερο του µέσου όρου στις δηλώσεις που αναφέρονται στην προσφορά της 

∆ραµατοποίησης στους µαθητές φαίνεται ότι εφαρµόζουν την παραπάνω µέθοδο σε 

µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο=2.98) από τους υπολοίπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.46). 

To Levene’s test έδειξε ότι υπάρχει οµοιογένεια διασπορών (p=.147>.05), άρα 

πληρούνται οι συνθήκες εφαρµογής του t- κριτηρίου. 

Πίνακας 43. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των δασκάλων στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους της εν 

λόγω µεθόδου στα µαθήµατα των Κοινωνικών Σπουδών 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.56 2.96 
Τ.Α 1.020 .874 

t = -2.757 β.ε= 175  p= .007  

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.98 3.46 
Τ.Α 1.269 .930 

t = -2.386 β.ε= 121  p= .019  

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p= .019 (< .05) κατά την εφαρµογή 

του παραπάνω κριτηρίου είναι δηλωτικό της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών στις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών µε βάση το σκορ, που οι ίδιοι 
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συγκέντρωσαν στις δηλώσεις τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους 

µαθητές. 

Συµπεραίνει, λοιπόν, κανείς από τους παραπάνω πίνακες ότι οι δάσκαλοι που 

υποστηρίζουν εντονότερα την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην ανάπτυξη των 

παιδιών εφαρµόζουν την εν λόγω µέθοδο συχνότερα στα µαθήµατα της Αισθητικής 

Αγωγής, της Γλώσσας και των Κοινωνικών Σπουδών από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους. 

Πιθανότατα, οι ίδιοι, έχοντας συναίσθηση της σηµαντικής παιδαγωγικής αξίας 

της µεθόδου, να επιδιώκουν µε τη συχνότερη εφαρµογή της να ωφελήσουν πολλαπλά 

τους µαθητές τους και να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους. 

Με τον παρακάτω πίνακα επιχειρείται να ελεγχθεί η συνάφεια των στάσεων 

των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές 

και του βαθµού συµµετοχής των ίδιων (των εκπαιδευτικών) κατά την εφαρµογή της 

προαναφερθείσας µεθόδου. Στην εν λόγω περίπτωση υιοθετείται η εναλλακτική τιµή t 

και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας του t κριτηρίου, καθώς το p 

στο Levene’s test είναι χαµηλότερο του επιτρεπτού .05. 

Πίνακας 44. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των δασκάλων στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές και του βαθµού συµµετοχής των ίδιων κατά την 

εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.81 3.10 
Τ.Α .963 .761 

t = -2.256 β.ε= 178  p= .025 

 
Από τα δεδοµένα του προηγούµενου πίνακα επισηµαίνονται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις (p= .025< .05) στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το 

συγκεντρωτικό τους σκορ στις δηλώσεις για την προσφορά της µεθόδου. 

Οι δάσκαλοι µε σκορ χαµηλότερο του µέσου όρου της οµάδας συµµετέχουν 

σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο= 2.81) από τους συναδέλφους τους µε συγκεντρωτικό 

σκορ υψηλότερο του µέσου όρου (Μ.Ο= 3.10). 
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24.2.2 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ 
Ο έλεγχος της συνάφειας της εν λόγω οµάδας δηλώσεων των εκπαιδευτικών µε τις 

επιλεγµένες  µεταβλητές δεν ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε καµία από 

αυτές. Πιθανότατα ανάµεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών για την εν λόγω µέθοδο 

και στην εφαρµογή της από τους ίδιους παρεµβαίνουν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι 

ανατρέπουν την κατάσταση. Οπότε κρίνεται σκόπιµο να προχωρήσουµε στην επόµενη 

κατηγορία δηλώσεων. 

 

24.2.3 ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ 
Μια διαφορετική οµαδοποίηση των δηλώσεων του ερωτηµατολογίου που 

συµπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί περιλαµβάνει τις αντίστοιχες δηλώσεις που 

σχετίζονται µε την τάση των ίδιων για την  έκφραση κάποιας συµπεριφοράς κατά την 

εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης. 

Ο µέσος όρος του σκορ που συγκέντρωσαν οι δάσκαλοι στην εν λόγω οµάδα 

δηλώσεων κυµάνθηκε στο 15.70. 

Εποµένως, για να διαπραγµατευθούµε αποτελεσµατικότερα τα δεδοµένα της 

έρευνας διαµορφώθηκαν δύο µεγάλες κατηγορίες εκπαιδευτικών µε βάση την 

τοποθέτησή τους στην εν λόγω οµάδα δηλώσεων. Οι δάσκαλοι που σηµείωσαν σκορ 

υψηλότερο του µέσου όρου (16- 21 µονάδες) και οι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους µε 

συνολική βαθµολογία στις δηλώσεις τους χαµηλότερη του µέσου όρου (7- 15 

µονάδες). 

 Από τον παρακάτω πίνακα µπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών (p= .022< .05) στον έλεγχο συνάφειας της µεταβλητής 

‘συµπεριφορά των δασκάλων απέναντι στη ∆ραµατοποίηση’ µε την αντίστοιχη 

‘ανάληψη του ρόλου του βοηθού και οργανωτή της οµάδας κατά την εφαρµογή από 

τους ίδιους της εν λόγω µεθόδου’. 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 179

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΗ 
∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
 ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
  ΝΑΙ 
 
 

 
ΟΧΙ 

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  50.7% 49.3% χ²= 5.242 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
 ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  68.3% 31.7% β.ε= 1 

                               p .022 
Πίνακας 45. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 

τάση εκδήλωσης µιας συµπεριφοράς στη ∆ραµατοποίηση και του ρόλου του βοηθού-οργανωτή της 
οµάδας, που οι ίδιοι αναλαµβάνουν κατά την εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου 

 
Όπως φαίνεται από τον προηγούµενο πίνακα οι εκπαιδευτικοί µε σκορ 

χαµηλότερο του γενικού µέσου όρου της οµάδας στη συγκεκριµένη κατηγορία 

δηλώσεων αναλαµβάνουν τον παραπάνω ρόλο σε µικρότερο βαθµό (50.7%) από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους (68.3%). 

Ίσως, η εν λόγω κατηγορία εκπαιδευτικών να προτιµά να αναλαµβάνει ρόλους 

που αφήνουν µεγαλύτερα περιθώρια πρωτοβουλίας και ελευθερίας στους µαθητές 

κατά τη συµµετοχή τους σε παρόµοιες ασκήσεις. 

Σηµαντικές αποκλίσεις (p= .024< 05) παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα 

µε το συγκεντρωτικό τους σκορ στις δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν την τάση τους 

για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου και 

ως προς το βαθµό που οι ίδιοι επιχειρούν την εκτέλεση ασκήσεων ∆ραµατοποίησης. 

Οι προϋποθέσεις εφαρµογής του t κριτηρίου πληρούνται καθώς µέσα από το 

Levene’s test εντοπίζεται οµοιογένεια των διασπορών (p=.089>.05). 

Πίνακας 46. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 

τάση εκδήλωσης µιας συµπεριφοράς στη ∆ραµατοποίηση και του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους 

της εν λόγω µεθόδου 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 3.46 3.13 
Τ.Α 1.026 .928 

t = 2.280 β.ε= 182  p= .024 
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Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του προηγούµενου πίνακα, οι δάσκαλοι που 

συγκεντρώνουν σκορ χαµηλότερο από το γενικό µέσο όρο της οµάδας και που 

προφανώς εµφανίζουν µια πιο θετική τάση για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς 

κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης φαίνεται ότι εφαρµόζουν την εν λόγω 

µέθοδο λιγότερο συχνά (Μ.Ο= 3.46) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 

3.13). 

Πιθανότατα, οι ίδιοι γνωρίζουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα 

εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης για την διαµόρφωση µιας υγιούς προσωπικότητας 

των µαθητών τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι µια σειρά από παράγοντες που 

παρεισφρύουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους λειτουργούν αποτρεπτικά για 

τους ίδιους στην προσπάθειά τους για µια αποτελεσµατική εφαρµογή της εν λόγω 

µεθόδου. 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο εµφανίζεται και στην περίπτωση του βαθµού, 

σύµφωνα µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν τη ∆ραµατοποίηση στο µάθηµα 

των Μαθηµατικών (οι συνθήκες χρήσης του t-test πληρούνται, αφού υπάρχει 

οµοιογένεια διασπορών). Ας εξετάσουµε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 47. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 
τάση εκδήλωσης µιας συµπεριφοράς στη ∆ραµατοποίηση και του βαθµού εφαρµογής της εν λόγω 

µεθόδου από τους ίδιους στα  Μαθηµατικά 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 4.47 4.05 
Τ.Α .748 .982 

t = 2.181 β.ε= 94  p= .032 

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .032< .05) υποδηλώνει και την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των δασκάλων, ανάλογα 

µε το σκορ που οι ίδιοι συγκέντρωσαν στην εν λόγω οµάδα δηλώσεων. 

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µε σκορ χαµηλότερο του µέσου όρου στις 

δηλώσεις εφαρµόζουν τη ∆ραµατοποίηση σε µικρότερο βαθµό (Μ.Ο= 4.47) από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.05) στο µάθηµα των Μαθηµατικών. 

Ενδεχοµένως κάποιοι παράγοντες παρεµποδίζουν τη συγκεκριµένη κατηγορία 

εκπαιδευτικών να εφαρµόσει την εν λόγω µέθοδο, αν και διατίθεται ευνοϊκά απέναντί 

της. 

24.2.4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
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Ο µέσος όρος του σκορ που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί για την 

συγκεκριµένη οµάδα δηλώσεων ανέρχεται στο 9.24. 

Με βάση, λοιπόν, τον παραπάνω µέσο όρο διαχωρίσαµε τους δασκάλους του 

δείγµατoς σε δύο βασικές κατηγορίες. 

Στην πρώτη από αυτές εντάσσονται όλοι εκείνοι οι εκπαιδευτικοί µε 

αθροιστικό σκορ στη συγκεκριµένη οµάδα δηλώσεων χαµηλότερο του γενικού µέσου 

όρου (5- 9 µονάδες). 

Η δεύτερη κατηγορία απαρτιζόταν από δασκάλους που εµφάνιζαν σκορ 

υψηλότερο από το µέσο όρο της οµάδας (10- 25 µονάδες). 

Εξετάζοντας προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνει κανείς την 

εµφάνιση στατιστικά σηµαντικών διαφορών (p= .000< .05) στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το σκορ που οι ίδιοι συγκέντρωσαν στις δηλώσεις που 

αφορούν τις στάσεις τους για την προσφορά του Θ.Π στους µαθητές ως προς το 

βαθµό εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου (στη συγκεκριµένη περίπτωση 

υιοθετούµε την εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας. 

 

Πίνακας 48. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά του Θ.Π στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 

από τους ίδιους 
 
Ο παραπάνω πίνακας µας πληροφορεί ότι οι εκπαιδευτικοί που 

συγκεντρώνουν σκορ χαµηλότερο του γενικού µέσου όρου της οµάδας, εµφανίζουν 

την τάση να εφαρµόζουν συχνότερα (Μ.Ο= 3.59) την εν λόγω ψυχοκινητική µέθοδο 

στην τάξη τους από τους συναδέλφους τους µε σκορ υψηλότερο από το γενικό µέσο 

όρο (Μ.Ο= 4.18). 

Ενδεχοµένως, οι δάσκαλοι µε σκορ χαµηλότερο του γενικού µέσου όρου (άρα 

και µε θετικότερη στάση για την προσφορά του Θ.Π στους µαθητές) να ωθούνται 

προς αυτή την κατεύθυνση λόγω της επιρροής που οι ίδιοι δέχονται από τις 

προσωπικές τους πεποιθήσεις. 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 3.59 4.18 
Τ.Α 1.216 .872 

t = -3.761 β.ε= 178  p= .000 
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Ανάλογες διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εντοπίζονται 

και ως προς τα µαθήµατα στα οποία εφαρµόζεται το Θ.Π και ως προς το βαθµό στον 

οποίο επιχειρούνται από τους δασκάλους τέτοιου είδους εφαρµογές. To p(<.05) στο 

Levene’s test για τις επόµενες πέντε περιπτώσεις µας αναγκάζει να υιοθετήσουµε την 

εναλλακτική τιµή t και το σχετικό επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

Στο µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής, για παράδειγµα, διαπιστώνεται το ίδιο 

ακριβώς φαινόµενο (p= .001< .05). 

Πίνακας 49. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά του Θ.Π στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 

από τους ίδιους στην Αισθητική Αγωγή 
 
Οι εκπαιδευτικοί µε θετικότερη στάση απέναντι στην εν λόγω οµάδα 

δηλώσεων (άρα και σκορ χαµηλότερο του µέσου όρου) εφαρµόζουν συχνότερα 

(Μ.Ο= 2.38) το Θ.Π στο συγκεκριµένο µάθηµα από τους υπόλοιπους συναδέλφους 

τους (Μ.Ο=3.15). 

Ανάλογες επισηµάνσεις µπορούν να διατυπωθούν και για το µάθηµα της 

Γλώσσας: 

Πίνακας 50. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά του Θ.Π στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 

από τους ίδιους στη Γλώσσα 
 
Και στην συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνουµε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p= .018< .05) στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. 

Οι δάσκαλοι µε σκορ στις δηλώσεις χαµηλότερο του γενικού µέσου όρου 

εφαρµόζουν το Θ.Π σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο= 2.78) από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο= 3.22). 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.38 3.15 
Τ.Α 1.123 .937 

t = -3.565 β.ε= 91  p= .001 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.78 3.22 
Τ.Α 1.058 .725 

t = -2.412 β.ε= 93  p= .018 

Από την παραπάνω τάση δεν θα µπορούσε να ξεφύγει και το µάθηµα των 

Μαθηµατικών (p= .002< .05). 
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Πίνακας 51. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά του Θ.Π στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 
από τους ίδιους στα Μαθηµατικά 

 
Όπως φαίνεται από τον προηγούµενο πίνακα και για το εν λόγω µάθηµα, οι 

δάσκαλοι µε θετικότερη στάση απέναντι στην προσφορά του Θ.Π στους µαθητές 

(άρα και σκορ στις δηλώσεις χαµηλότερο του µέσου όρου) εφαρµόζουν τη 

συγκεκριµένη ψυχοκινητική µέθοδο συχνότερα (Μ.Ο= 3.67) από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.57). 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

εντοπίζουµε και ως προς την εφαρµογή του Θ.Π από τους ίδιους στα µαθήµατα των 

Φυσικών Επιστηµών (p= .022< .05). 

Πίνακας 52. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά του Θ.Π στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 

από τους ίδιους στις Φυσικές Επιστήµες 
 
Και στο εν λόγω µάθηµα διατηρείται η σταθερή τάση των εκπαιδευτικών µε 

συνολικό σκορ στη συγκεκριµένη κατηγορία δηλώσεων χαµηλότερο του γενικού 

µέσου όρου να εφαρµόζουν συχνότερα (Μ.Ο= 3.96) τέτοιου είδους ασκήσεις από 

τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.63). 

Εξαίρεση από το γενικότερο ρεύµα απόψεων των εκπαιδευτικών για το βαθµό 

εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους στα διάφορα µαθήµατα δεν θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν και τα αντίστοιχα µαθήµατα των Κοινωνικών Σπουδών. Ο επόµενος 

πίνακας είναι κατατοπιστικός για τη διαπίστωση στατιστικά σηµαντικών διαφορών 

(p= .038< .05) στις αντιλήψεις των δασκάλων του δείγµατος για το παραπάνω 

ζήτηµα: 

 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 3.67 4.57 
Τ.Α 1.384 .676 

t = -3.202 β.ε= 52  p= .002 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 3.96 4.63 
Τ.Α 1.248 .597 

t = -2.388 β.ε= 43  p= .022 
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Πίνακας 53. Έλεγχος συνάφειας του σκορ των εκπαιδευτικών στις δηλώσεις τους για την 
προσφορά του Θ.Π στους µαθητές και του βαθµού εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 

από τους ίδιους στις Κοινωνικές Σπουδές 
 
Οι εκπαιδευτικοί µε συγκεντρωτικό σκορ στις δηλώσεις τους χαµηλότερο του 

µέσου όρου (άρα και θετικότερη στάση για την προσφορά του Θ.Π στους µαθητές) 

εφαρµόζουν την εν λόγω ψυχοκινητική µέθοδο στα µαθήµατα των Κοινωνικών 

Σπουδών σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο= 3.00) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο= 3.55). 

Από τους πέντε τελευταίους πίνακες εντοπίζεται έντονο το φαινόµενο της 

εφαρµογής του Θ.Π µε µεγαλύτερη συχνότητα από τους δασκάλους που εµφανίζουν 

θετικότερη στάση για την προσφορά της παραπάνω θεατρικής δραστηριότητας στο 

νεαρό µαθητή. 

Ίσως, οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εν λόγω οµάδα 

δηλώσεων να αποτελούν µια από τις βασικές παραµέτρους, που προσανατολίζουν 

τους ίδιους στη συχνότερη εφαρµογή της παραπάνω ψυχοκινητικής µεθόδου. 

 

24.2.5 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

Θ.Π ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ 
Ο µέσος όρος του σκορ που συγκέντρωσαν οι δάσκαλοι του δείγµατος στην εν 

λόγω οµάδα δηλώσεων ανήλθε στο 31.04. 

Με βάση τον παραπάνω γενικό µέσο όρο οι εκπαιδευτικοί διαχωρίστηκαν σε 

δύο µεγάλες κατηγορίες. 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 3.00 3.55 
Τ.Α 1.260 .810 

t = -2.126 β.ε= 64  p= .038 

Η πρώτη από αυτές περιελάµβανε τους δασκάλους του δείγµατος µε 

συγκεντρωτικό σκορ στις δηλώσεις που αφορούν τις στάσεις τους για το Θ.Π από 10- 

31 µονάδες (χαµηλότερο του µέσου όρου). 

Στη δεύτερη οµάδα συναντάµε τους εκπαιδευτικούς µε συγκεντρωτικό σκορ 

για την ίδια κατηγορία δηλώσεων από 32- 50 µονάδες (υψηλότερο του µέσου όρου). 

Ο παρακάτω πίνακας φανερώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών (p= .022< .05) κατά τον έλεγχο της συνάφειας µεταξύ των στάσεων των 
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εκπαιδευτικών για το Θ.Π και του στόχου της ψυχαγωγίας των µαθητών τους που οι 

ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή της εν λόγω θεατρικής δραστηριότητας στην τάξη 

τους. 

ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ 

 
ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ Θ.Π 

 
  ΝΑΙ 
 
 

 
ΟΧΙ 

 
 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  45.5% 54.5% χ²= 5.207 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
 ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  71.0% 29.0% β.ε= 1 

   p = .022 
Πίνακας 54. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη στάση τους 

απέναντι στο Θ.Π και του στόχου της ψυχαγωγίας των µαθητών τους, που οι ίδιοι θέτουν κατά την 
εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 

 
Οι δάσκαλοι µε σκορ χαµηλότερο του γενικού µέσου όρου (άρα και 

θετικότερη στάση για το Θ.Π) φαίνεται ότι εφαρµόζουν την εν λόγω ψυχοκινητική 

µέθοδο σε µικρότερο βαθµό (45.5%) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (71%). 

Ίσως, οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν και τόσο θετική στάση για το Θ.Π 

να το θεωρούν ως µια µορφή ψυχαγωγίας των µαθητών τους και γι’ αυτό το λόγο να 

επιχειρούν την εφαρµογή του. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους φαίνεται ότι 

δίνουν προτεραιότητα σε άλλους στόχους κατά την εφαρµογή της παραπάνω 

θεατρικής δραστηριότητας. 

Αποκλίσεις στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το σκορ που οι 

ίδιοι συγκέντρωσαν στις δηλώσεις που αναφέρονται στις στάσεις τους απέναντι στο 

Θ.Π, εντοπίζονται και ως προς την προσφορά της εν λόγω µεθόδου στην προσωπική 

έκφραση των µαθητών (p= .043< .05). 

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 

 
ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ Θ.Π 

 
  ΝΑΙ 
 
 

 
ΟΧΙ 

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  41.8% 58.2% χ²= 4.086 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
 ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  64.5% 35.5% β.ε= 1 

          p = .043 
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Πίνακας 55. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη στάση τους 
απέναντι στο Θ.Π και των απόψεών τους για ωφέλεια των µαθητών τους στην προσωπική τους 

έκφραση κατά την εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 
 
Από τα δεδοµένα του προηγούµενου πίνακα διαπιστώνουµε ότι οι δάσκαλοι   

µε λιγότερο θετική στάση απέναντι στο Θ.Π (σκορ υψηλότερο του µέσου όρου στις 

δηλώσεις) θεωρούν σε µεγαλύτερο ποσοστό (64.5%) ότι η εν λόγω δραστηριότητα 

συµβάλλει στην προσωπική έκφραση των µαθητών από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (41.8%). 

Η παραπάνω διαφορά στο ποσοστό απάντησης των εκπαιδευτικών 

ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός των αυξηµένων απαιτήσεων που θέτουν οι 

δάσκαλοι µε θετικότερη στάση για την εν λόγω δραστηριότητα. 

Ίσως, τα κριτήρια που θέτει η συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών για να 

εκτιµήσει το βαθµό προσωπικής έκφρασης των µαθητών της να είναι αυστηρότερα 

από τα αντίστοιχα των υπόλοιπων συναδέλφων της. 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις (p= .010< .05) στις απαντήσεις του δείγµατος 

ανάλογα µε το σκορ που το ίδιο συγκέντρωσε στην εν λόγω κατηγορία δηλώσεων 

εντοπίζονται και ως προς τις αντιλήψεις του για την προσφορά του Θ.Π στη 

χαλάρωση των µαθητών και στην απελευθέρωσή τους από το άγχος και τη φόρτιση. 

 
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ& 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΓΧΟΣ, ΦΟΡΤΙΣΗ, ΦΟΒΙΕΣ 
 
ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ Θ.Π 

 
  ΝΑΙ 
 
 

 
ΟΧΙ 

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  67.3% 32.7% χ²= 6.598 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
 ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  38.7% 61.3% β.ε= 1 

   p = .010 
Πίνακας 56. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη στάση τους 
απέναντι στο Θ.Π και της προσφοράς της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου στη χαλάρωση των 

µαθητών και στην απελευθέρωσή τους από άγχος, φόρτιση, φοβίες 
  
Το ποσοστό των εκπαιδευτικών µε σκορ χαµηλότερο του µέσου όρου (67.3%) 

στην εν λόγω οµάδα δηλώσεων υπερέχει συντριπτικά από το αντίστοιχο των 

υπόλοιπων συναδέλφων τους (38.7%). 

Πιθανότατα, οι δάσκαλοι µε θετικότερη στάση απέναντι στο Θ.Π να είναι 

αρτιότερα πληροφορηµένοι και ενηµερωµένοι γύρω από την παιδαγωγική αξία της 

συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου και γι’ αυτό το λόγο να έχουν διαµορφώσει 



_____________________________________________________________________ 187

µια πιο αποκρυσταλλωµένη άποψη για την προσφορά του στον προαναφερθέντα 

τοµέα.  

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το βαθµό εφαρµογής από τους ίδιους του 

Θ.Π στη σχολική τάξη εµφανίζονται να αποκλίνουν, ανάλογα µε το σκορ που οι 

δάσκαλοι συγκέντρωσαν, στις σχετικές µε τις στάσεις τους δηλώσεις (p= .001< .05). 

Για τη συγκεκριµένη περίπτωση δεχόµαστε την εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

Πίνακας 57. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη στάση τους 
απέναντι στο Θ.Π και του βαθµού εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου από τους ίδιους 

 
Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τον προηγούµενο πίνακα, οι δάσκαλοι µε 

θετικότερη στάση απέναντι στο Θ.Π εφαρµόζουν συχνότερα (Μ.Ο= 3.67) την εν 

λόγω δραστηριότητα στην τάξη τους από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 

4.24). 

Ίσως, η διαµόρφωση µιας θετικής στάσης απέναντι στο Θ.Π να αποτελεί µια 

σηµαντική παράµετρο που παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να προβούν σε συχνότερες 

εφαρµογές της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου. 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο µπορεί  να επισηµανθεί αν επιχειρήσει κανείς να 

προχωρήσει παραπέρα και να συσχετίσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών για το Θ.Π 

µε την εφαρµογή από τους ίδιους στα διάφορα µαθήµατα της εν λόγω µορφής της 

Θ.Α (στις επόµενες τέσσερις περιπτώσεις το Levene’s test έδειξε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις διασπορές, οπότε πληρούνται οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του t κριτηρίου). 

Ειδικότερα, στο γλωσσικό µάθηµα διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα µε τη στάση τους στο Θ.Π ως προς το βαθµό 

εφαρµογής από τους ίδιους της εν λόγω δραστηριότητας και ψυχοκινητικής µεθόδου 

(p= .038< .05). 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ Θ.Π 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 3.67 4.24 
Τ.Α 1.145 .955 

t = -3.303 β.ε= 147  p= .001 



_____________________________________________________________________ 188

Πίνακας 58. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη στάση τους 
απέναντι στο Θ.Π και του βαθµού εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου από τους ίδιους στη 

Γλώσσα 
 
Οι δάσκαλοι µε θετικότερη στάση απέναντι στο Θ.Π (σκορ χαµηλότερο του 

µέσου όρου) εφαρµόζουν σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο= 2.81) την εν λόγω 

δραστηριότητα από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 3.28). 

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών. 

Πίνακας 59. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη στάση τους 
απέναντι στο Θ.Π και του βαθµού εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου από τους ίδιους στις 

Φυσικές Επιστήµες 
 
Και στη συγκεκριµένη περίπτωση οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις (p= .035< .05). 

Οι δάσκαλοι µε συνολικό σκορ στην εν λόγω κατηγορία δηλώσεων 

χαµηλότερο του µέσου όρου (άρα και θετικότερη στάση απέναντι στο Θ.Π) φαίνεται 

ότι εφαρµόζουν πιο συχνά στην τάξη τους τέτοιου είδους ασκήσεις (Μ.Ο= 3.80) από 

τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.57). 

Εξαίρεση από αυτή τη γενικότερη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών δεν θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν και τα µαθήµατα των Κοινωνικών Σπουδών. 

Πίνακας 60. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για τη στάση τους 
απέναντι στο Θ.Π και του βαθµού εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου από τους ίδιους στις 

Κοινωνικές Σπουδές 
 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ Θ.Π 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.81 3.28 
Τ.Α .947 .922 

t = -2.111 β.ε= 74  p= .038 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ Θ.Π 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 3.80 4.57 
Τ.Α 1.190 .756 

t = -2.184 β.ε= 37  p= .035 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 2.93 3.63 
Τ.Α .980 1.056 

t = -2.490 β.ε= 52  p= .016 
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Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας υποδηλώνει και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών (p= .016< .05). 

Η συχνότητα µε την οποία εφαρµόζουν το Θ.Π στα µαθήµατα των 

Κοινωνικών Σπουδών οι δάσκαλοι µε θετικότερη στάση απέναντι στην εν λόγω 

θεατρική δραστηριότητα (άρα και σκορ χαµηλότερο του µέσου όρου) είναι σαφώς 

µεγαλύτερη (Μ.Ο= 2.93) από την αντίστοιχη των υπόλοιπων συναδέλφων τους 

(Μ.Ο= 3.63). 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται µια γενικότερη τάση των 

εκπαιδευτικών µε θετικότερη στάση απέναντι στο Θ.Π να εφαρµόζουν συχνότερα την 

εν λόγω δραστηριότητα στην τάξη τους. 

Φαίνεται πως η διαµόρφωση θετικής στάσης αναδεικνύεται σε βασικό 

παράγοντα (αλλά ίσως όχι και το µοναδικό) που ωθεί τους εκπαιδευτικούς προς τη 

συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

 

24.2.6 ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 
Ο µέσος όρος του σκορ που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις 

του ερωτηµατολογίου, που αναφέρονται στην τάση τους για εκδήλωση κάποιας 

συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή των ασκήσεων Θ.Π κυµάνθηκε στο 15.41. 

Το δείγµα, λοιπόν, κατηγοριοποιήθηκε σε δύο βασικές οµάδες. Η πρώτη από 

αυτές περιελάµβανε τους δασκάλους µε σκορ στις δηλώσεις χαµηλότερο του µέσου 

όρου (7- 15 µονάδες). 

Η δεύτερη κατηγορία απαρτιζόταν από εκπαιδευτικούς µε σκορ στις δηλώσεις 

υψηλότερο του µέσου όρου (16- 21 µονάδες). 

Ο επόµενος πίνακας φανερώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών 

(p= .008< .05) στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το σκορ που οι ίδιοι 

συγκέντρωσαν στην εν λόγω κατηγορία δηλώσεων ως προς την εφαρµογή του Θ.Π, 

λόγω της θετικής τους στάσης απέναντι σε αυτό. 
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ΕΧΩ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ Θ.Π ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΩ

 
ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  

 
  ΝΑΙ 
 
 

 
ΟΧΙ 

 
 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  61.1% 38.9% χ²= 6.964 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
 ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  34.3% 65.7% β.ε= 1 

   p = .008 
Πίνακας 61. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε 

την τάση των ίδιων για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή του Θ.Π και της 
εφαρµογής της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου λόγω της θετικής τους στάσης απέναντί της 

 
Οι εκπαιδευτικοί µε θετικότερη στάση για την εκδήλωση κάποιας 

συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή του Θ.Π  εφαρµόζουν την εν λόγω δραστηριότητα 

συχνότερα (61.1%) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (34.3%). 

Η συγκεκριµένη στάση των δασκάλων αναδεικνύεται σε καθοριστικό 

παράγοντα για την εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π. 

Ένα άλλο σηµείο, στο οποίο επισηµαίνονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την τοποθέτησή τους στις δηλώσεις που 

αναφέρονται στην τάση τους για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς είναι το σχετικό 

µε την προσφορά του Θ.Π στην προσωπική έκφραση των µαθητών (p= .022< .05). Ας 

προσέξουµε τον παρακάτω πίνακα: 

 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΗ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 
 
ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ  

 
  ΝΑΙ 
 
 

 
ΟΧΙ 

 
 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ  
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  68.6% 31.4% χ²= 5.241 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
 ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

  44.6% 55.4% β.ε= 1 

   p = .022 
Πίνακας 62. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε 

την τάση των ίδιων για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή του Θ.Π και της 
ωφέλειας των µαθητών τους στην προσωπική τους έκφραση κατά την εφαρµογή από τους ίδιους της εν 

λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 
 
Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα οι δάσκαλοι µε σκορ στις 

δηλώσεις τους χαµηλότερο του µέσου όρου (άρα και θετικότερη προδιάθεση για 

εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή του Θ.Π) θεωρούν σε 
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µεγαλύτερο βαθµό (68.6%) ότι οι µαθητές ωφελούνται στην προσωπική τους 

έκφραση κατά τη συµµετοχή τους σε παρόµοιες ασκήσεις. 

Αντίθετα, το ποσοστό των υπόλοιπων συναδέλφων τους µειώνεται στο 44.6%. 

Πιθανότατα, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το παραπάνω ζήτηµα να 

διαµορφώνονται σε σηµαντικό βαθµό και να επηρεάζονται από την προδιάθεση των 

ίδιων για την εκδήλωση µιας συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή του Θ.Π. 

Τα πράγµατα, ωστόσο, περιπλέκονται ιδιαίτερα αν προσπαθήσει κανείς να 

προβεί σε έλεγχο συνάφειας των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, αναφορικά µε την 

τάση τους για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς και του βαθµού εφαρµογής από τους 

ίδιους του Θ.Π στη σχολική τους τάξη (οι προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test 

πληρούνται, καθώς µέσα από το Levene’s test διαπιστώνεται ότι υπάρχει οµοιογένεια 

διασπορών). 

Πίνακας 63. Έλεγχος συνάφειας του σκορ στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά µε 
την τάση των ίδιων για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς κατά την εφαρµογή του Θ.Π και του βαθµού 
εφαρµογής από τους ίδιους της εν λόγω ψυχοκινητικής µεθόδου 

 

Οι δάσκαλοι µε σκορ στις δηλώσεις χαµηλότερο του µέσου όρου (άρα και 

θετικότερη τάση για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς) εφαρµόζουν το Θ.Π στην 

τάξη τους σπανιότερα (Μ.Ο= 4.26) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους( Μ.Ο= 

3.57). 

Ενδεχόµενα, η συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών µπορεί να διάκειται 

θετικά απέναντι στην υποθετική εκδήλωση µιας συµπεριφοράς, ωστόσο στην 

πραγµατικότητα φαίνεται ότι εµποδίζεται από µια σειρά παραγόντων, οι οποίοι 

λειτουργούν ανασταλτικά στην εφαρµογή του Θ.Π στη σχολική τάξη. 

ΣΚΟΡ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ 

Μ.Ο 4.26 3.57 
Τ.Α 1.010 1.076 

t = 4.307 β.ε= 170  p= .000 
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24.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Θ.Π ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
            Από  το συγκεκριµένο τµήµα της εργασίας θα αναλυθούν και θα ερµηνευθούν οι 

συνάφειες εκείνες, στις οποίες εµφανίζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών του δείγµατος σε όλες τις ερωτήσεις ,ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των 

ίδιων. Στο συγκεκριµένο τµήµα της παρούσας µελέτης και σε κάθε υποενότητά του θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα µε βάση το κριτήριο που εφαρµόστηκε (δηλαδή πρώτα το  

χ² και µετά το t -κριτήριο). 

24.3.1 ΦΥΛΟ 
 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την έλλειψη γνώσης του Θεατρικού 

∆ρωµένου (Χάπενινγκ) ως µορφή Θ.Α, ανάλογα µε το φύλο τους, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΦΥΛΟ ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
∆ΡΩΜΕΝΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 ΝΑΙ            ΟΧΙ χ² = 7.290 

ΑΝ∆ΡΕΣ  49.3%           50.7% β.ε=1 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30.9%           69.1% p= .007 
Πίνακας 64. Έλεγχος συνάφειας του φύλου των εκπαιδευτικών και της µη γνώσης του Θεατρικού 

∆ρωµένου από τους ίδιους 
 
Το ποσοστό των ανδρών που δεν γνωρίζει το Χάπενινγκ ως µορφή Θ.Α κυµαίνεται 

στο 49.3% σε αντίθεση µε τις γυναίκες, στις οποίες το σχετικό ποσοστό µειώνεται στο 

30.9%. 

Η εφαρµογή του τεστ χ² έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= 

.007< .05) ανάµεσα στο φύλο των υποκειµένων και τη γνώση του Χάπενινγκ ως µορφή Θ.Α. 

Προφανώς οι γυναίκες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύτερα το Θεατρικό ∆ρώµενο, καθώς 

έχουν δεχθεί συστηµατικότερη επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία σε σχέση µε τους άνδρες 

συναδέλφους τους. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος για τη µη 

γνώση του Θεατρικού Σκετς  ως είδους της Θ.Α, ανάλογα µε το φύλο τους: 

 

 

 

ΦΥΛΟ ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
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ΣΚΕΤΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΝ∆ΡΕΣ  9.3% 90.7% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2.7% 97.3% 

 
Fisher’s.E.T 

p= .046 

Πίνακας 65. Έλεγχος συνάφειας του φύλου των εκπαιδευτικών και της µη γνώσης του Θεατρικού 
Σκετς από τους ίδιους 

 
 
Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα συµπεραίνει κανείς ότι το ποσοστό των 

γυναικών εκπαιδευτικών που δε γνωρίζει καθόλου το Θεατρικό Σκετς είναι µόλις 2.7%, σε 

αντίθεση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, οι οποίοι εµφανίζουν τριπλάσιο ποσοστό 

(9.3%). 

Επειδή δεν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εφαρµογή του τεστ χ² 

(το ποσοστό των αναµενόµενων συχνοτήτων που είναι µικρότερες του 5 είναι 25% δηλαδή 

πάνω από το επιτρεπτό όριο του 20%) υπολογίζουµε το Fisher’s Exact Test. 

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας για το συγκεκριµένο τεστ για δίπλευρο έλεγχο κυµάνθηκε στο .046(<.05). 

αυτό φανερώνει ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των 

υποκειµένων για έλλειψη γνώσης του Θεατρικού Σκετς ως µορφή της Θ.Α, ανάλογα µε το 

φύλο τους. 

Η διαφορά αυτή εξηγείται από το γεγονός της συστηµατικότερης επιµόρφωσης που 

έχουν λάβει οι γυναίκες εκπαιδευτικοί γύρω από τη Θεατρική Παιδεία σε σχέση µε τους 

άνδρες συναδέλφους τους. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά απάντησης των υποκειµένων, που 

θεωρούν ως βασικό λόγο για τη µη εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης από τους 

ίδιους τον περιορισµένο χρόνο του σχολικού ηµερησίου προγράµµατος ανάλογα πάντα µε το  

φύλο τους: 

ΦΥΛΟ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣ
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 40.0% 60.0% Fisher’s.E.T 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 81.3% 18.8% p= .046 
Πίνακας 66. Έλεγχος συνάφειας του φύλου των εκπαιδευτικών και του περιορισµένου χρόνου ως 

λόγου µη εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους  
 
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα επισηµαίνει κανείς ότι οι άνδρες δεν 

θεωρούν στην πλειοψηφία τους (60%) τον περιορισµένο χρόνο του ηµερήσιου σχολικού 

προγράµµατος ως βασικό λόγο µη εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στη 
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σχολική τάξη. Οι γυναίκες συνάδελφοί τους διαφωνούν µε την παραπάνω θέση σε ποσοστό 

ιδιαίτερα υψηλό (81.3%). 

Καθώς και σε αυτή την περίπτωση δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

εφαρµογή του χ² τεστ (25% των αναµενόµενων συχνοτήτων είναι µικρότερες του 5) 

υπολογίζουµε το Fisher’s Exact Test. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας για δίπλευρο έλεγχο κυµάνθηκε στο    

.046(< .05) γεγονός που δηλώνει ότι τα δύο δείγµατα (άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί) 

διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά. Ενδεχοµένως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται πιο αγχώδεις στις διδασκαλίες τους και δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στη λεπτοµέρεια σε αντίθεση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, οι οποίοι 

παρουσιάζονται πιο ήρεµοι και χαλαροί. 

Ο επόµενος πίνακας κατανέµει τις απαντήσεις των υποκειµένων ανάλογα µε το φύλο 

τους, σχετικά µε το παραµύθι ως πηγή άντλησης των θεµάτων τους για ∆ραµατοποίηση: 

ΦΥΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 39.7% 60.3% χ²= 10.861 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 64.7% 35.3% β.ε= 1 
   p= .001 

Πίνακας 67. Έλεγχος συνάφειας του φύλου των εκπαιδευτικών και της χρησιµοποίησης του 
παραµυθιού ως πηγής άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τους ίδιους 

 
∆ιαπιστώνεται από τις απαντήσεις των υποκειµένων ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί δεν 

εµπιστεύονται το παραµύθι ως πηγή άντλησης των θεµάτων τους για ∆ραµατοποίηση 

(60.3%). 

Αντίθετα, οι γυναίκες συνάδελφοί τους αντλούν από τα παραµύθια πλούσιο υλικό για 

∆ραµατοποίηση σε ποσοστό 64.7%. 

Για να απαντηθεί το ερώτηµα, εάν εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στο φύλο των υποκειµένων και στις απαντήσεις τους για το παραµύθι ως πηγή 

άντλησης των θεµάτων τους για ∆ραµατοποίηση εφαρµόστηκε το τεστ χ². 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η πιθανότητα τα δύο δείγµατα να µη 

διαφέρουν στατιστικά είναι µικρότερη του .05. Aυτό φανερώνει ότι υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις που έδωσαν τα δύο δείγµατα για τη χρησιµοποίηση 

του παραµυθιού ως πηγή άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση. 

Πιθανώς, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ασχολούνται σε µεγαλύτερο βαθµό τον ελεύθερο 

χρόνο τους µε τα παιδιά τους απ’ ότι οι άνδρες. Παίζουν µαζί τους, τραγουδούν, τους λένε 

παραµύθια σε αντίθεση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, οι οποίοι δεν αφιερώνουν τόσο 
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πολύ χρόνο στα παιδιά τους, εξαιτίας του φόρτου εργασίας τους και των αυξηµένων 

υποχρεώσεών τους. Εποµένως η ανάγνωση αρκετών παραµυθιών από τις γυναίκες 

εκπαιδευτικούς στα παιδιά τους, τις ωθεί να χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο λογοτεχνικό 

είδος και στην τάξη κατά την εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης. 

Ο επόµενος πίνακας κατανέµει τα ποσοστά απάντησης των υποκειµένων ανάλογα µε 

το φύλο τους σχετικά µε την άντληση θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από κάποια ενότητα της 

Ιστορίας: 

 
ΦΥΛΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 42.9%        57.1% χ²= 10.817 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20.3%        79.7% β.ε= 1 
   p= .001 

Πίνακας 68. Έλεγχος συνάφειας του φύλου των εκπαιδευτικών και της χρησιµοποίησης της Ιστορίας 
από τους ίδιους ως πηγής άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση 

 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το συγκεκριµένο πίνακα διαπιστώνεται ότι το 42.9% των 

ανδρών εκπαιδευτικών αντλεί θέµατα για ∆ραµατοποίηση από την Ιστορία και µόλις 

το 20.3% των γυναικών εφαρµόζει κάποια σχετική ενότητα από το ίδιο µάθηµα. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p= .001(< .05) δηλώνει ότι υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές, όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

άντληση θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από κάποια ενότητα της Ιστορίας. 

Μια πιθανή εξήγηση αποτελούν τα πολεµικά και στρατιωτικά γεγονότα που 

παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί διαθέτουν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον και διάθεση να προχωρήσουν στη ∆ραµατοποίηση πολεµικών 

συγκρούσεων και συρράξεων. Ταιριάζει περισσότερο στη φύση τους και την προσωπικότητά 

τους η αναπαράσταση τέτοιων γεγονότων. Οι γυναίκες συνάδελφοί τους εµφανίζονται να 

µην ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε ∆ραµατοποιήσεις πολεµικών συγκρούσεων.. 

Τα ποσοστά απάντησης των εκπαιδευτικών ανάλογα µε το φύλο τους, σχετικά µε την 

άντληση θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από την ενότητα των Θρησκευτικών παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
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ΦΥΛΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ   9.0%        91.0% χ²= 10.940 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 27.0%        73.0% β.ε= 1 
   p= .001 

Πίνακας 69. Έλεγχος συνάφειας του φύλου των εκπαιδευτικών και της χρησιµοποίησης των 
Θρησκευτικών ως πηγής άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τους ίδιους 

 
Από την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα εντοπίζει κανείς ότι µόλις το 9% 

των ανδρών εκπαιδευτικών έχει αντλήσει θέµατα για ∆ραµατοποίηση από κάποια 

ενότητα των Θρησκευτικών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες συναδέλφους 

τους ανέρχεται στο 27% και εµφανίζεται  τριπλάσιο.  

Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα τα δύο δείγµατα διαφέρουν 

στατιστικά σηµαντικά (p= .001<.05) σε σχέση µε τις απαντήσεις τους για την άντληση 

κάποιας ενότητας των Θρησκευτικών ως πηγής για ∆ραµατοποίηση. Η συχνότερη επίσκεψη, 

ενδεχοµένως, των γυναικών εκπαιδευτικών στην εκκλησία και η αυστηρότερη τέλεση των 

θρησκευτικών τους καθηκόντων σε αντίθεση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, λειτουργεί 

ως σηµαντική παράµετρος για τη διαµόρφωση παρόµοιων αντιλήψεων. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

ανάλογα µε το φύλο τους εντοπίζονται και ως προς την προσφορά της µεθόδου της 

∆ραµατοποίησης στην ευαισθητοποίηση των µαθητών προς τις τέχνες και την αισθητική 

τους ανάπτυξη. 

ΦΥΛΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 ΝΑΙ  ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝ∆ΡΕΣ 35.9%        64.1% χ²= 4.744 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 21.3%        78.7% β.ε= 1 
   p= .029 

Πίνακας 70. Έλεγχος συνάφειας του φύλου των εκπαιδευτικών και της  προσφοράς της 
∆ραµατοποίησης στην ευαισθητοποίηση των µαθητών και στην αισθητική τους ανάπτυξη 

 
 
Το 35.9% των ανδρών εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η συγκεκριµένη µέθοδος 

προσφέρει στην ευαισθητοποίηση των µαθητών προς τις τέχνες και την αισθητική 

τους ανάπτυξη. Το ποσοστό των γυναικών για το ίδιο ζήτηµα κυµαίνεται στο 21.3%. 

Η εφαρµογή του χ² τεστ έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των 

υποκειµένων ανάλογα µε το φύλο τους (p= .029<.05). 

Μια πιθανή εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί για το εν λόγω φαινόµενο είναι ότι οι 

γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει το αισθητικό τους κριτήριο σε µεγαλύτερο βαθµό 
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από τους άνδρες συναδέλφους τους. Με αυτό τον τρόπο πιθανώς οι γυναίκες να έχουν 

διαµορφώσει εσωτερικά σαφώς πιο αυστηρά κριτήρια από τους άνδρες εκπαιδευτικούς, 

σύµφωνα µε τα οποία οι ίδιες θα θεωρούν ότι οι µαθητές τους απέκτησαν αισθητική 

καλλιέργεια. 

Στον τοµέα της απόκτησης γνώσεων διαπιστώνεται το ίδιο ακριβώς φαινόµενο: 

ΦΥΛΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 20.3%        79.7% χ²= 5.258 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8.7%          91.3% β.ε= 1 
   p= .022 

Πίνακας 71. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για  
προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην απόκτηση γνώσεων από τους µαθητές 

 
 
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τη συµβολή της 

∆ραµατοποίησης στην απόκτηση γνώσεων από τους µαθητές (20.3%) σε αντίθεση µε τις 

γυναίκες συναδέλφους τους, οι οποίες συµφωνούν σε µικρότερο βαθµό µε την παραπάνω 

θέση (8.7%). 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τα δύο δείγµατα διαφέρουν στατιστικά σε 

σχέση µε τις απαντήσεις που έδωσαν, ανάλογα µε το φύλο τους, ως προς την προσφορά της 

µεθόδου στην απόκτηση γνώσεων από τους µαθητές (p= .022<.05). 

Ενδεχοµένως, οι άνδρες εκπαιδευτικοί να δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στο γνωστικό 

τοµέα και να εφαρµόζουν τη µέθοδο αποσκοπώντας περισσότερο στην κατανόηση της ύλης 

από τους µαθητές σε αντίθεση µε τις γυναίκες συναδέλφους τους που δίνουν έµφαση στην 

ανάπτυξη και άλλων τοµέων της προσωπικότητας του παιδιού. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα µε το φύλο τους στη συµβολή της 

∆ραµατοποίησης στην απελευθέρωση από φορτίσεις, άγχος και φοβίες παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΦΥΛΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΧΟΣ, ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΦΟΒΙΕΣ 
 ΝΑΙ           ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 20.3%        79.7% χ²=8.634 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41.7%        58.3% β.ε= 1 
   p= .003 

Πίνακας 72. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για  
προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην απελευθέρωση των µαθητών από άγχος, φορτίσεις, φοβίες 
 
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε µικρότερο βαθµό (20.3%) από τις 

γυναίκες συναδέλφους τους (41.7%) την παιδαγωγική αξία της µεθόδου στην 

απελευθέρωση των µαθητών από τις προαναφερθείσες δύσκολες καταστάσεις. 
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Η εφαρµογή του χ² τεστ ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το φύλο τους, γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. Το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας κυµάνθηκε στο .003(< .05). 

Μια πιθανή εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί είναι ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα άγχους και φοβιών σε µεγαλύτερο βαθµό από τους άνδρες 

συναδέλφους τους, οι οποίοι παρουσιάζονται πιο ήρεµοι και χαλαροί λειτουργώντας µε 

ψυχραιµία στις δύσκολες καταστάσεις που τους εµφανίζονται. Ενδεχοµένως ,η αντιµετώπιση 

τέτοιου είδους δυσκολιών να προβληµατίζει περισσότερο τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, οι 

οποίες προφανώς επιχειρούν την εφαρµογή της µεθόδου µε την προδιάθεση ότι θα βοηθήσει 

τους µαθητές τους να ξεπεράσουν παρόµοιες καταστάσεις που θα τους παρουσιαστούν 

µελλοντικά. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις των υποκειµένων, ανάλογα µε το 

φύλο τους, σχετικά µε την έλλειψη χρόνου ως του βασικού παράγοντα για τη µη εφαρµογή 

του Θ.Π από τους εκπαιδευτικούς στη σχολική τάξη: 

ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 ΝΑΙ   ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 44.2%        55.8% χ²=7.497 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 71.4%        28.6% β.ε= 1 
   p= .006 

Πίνακας 73. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για  την 
έλλειψη του χρόνου ως του βασικού παράγοντα για τη µη εφαρµογή του Θ.Π  

 
Το 55.8% των ανδρών εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον περιορισµένο χρόνο 

του ηµερήσιου σχολικού προγράµµατος ως τον καθοριστικό παράγοντα, για τον οποίο οι 

ίδιοι δεν εφαρµόζουν την ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π στην τάξη τους. 

Για τις γυναίκες συναδέλφους τους, όµως, το ποσοστό µειώνεται στο 28.6%. 

Η εφαρµογή του χ² τεστ έδειξε ότι εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στα δύο δείγµατα (p= .006< .05) σε σχέση µε την τοποθέτησή τους στο 

συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Η διαφορά αυτή µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

του δείγµατος δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και έµφαση στη λεπτοµέρεια κατά τη διεξαγωγή 

των διδασκαλιών τους. Οι προσεγµένες διδασκαλίες των γυναικών εκπαιδευτικών ωστόσο, 

µπορεί να µη ολοκληρώνονται εξαιτίας του άγχους τους για τον περιορισµένο χρόνο της 

σχολικής ώρας. Αντιθέτως, οι άνδρες εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε πιο χαλαρό βαθµό και δεν 

τους προβληµατίζει ούτε τους αγχώνει η συντοµία της σχολικής ώρας. 
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Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την άντληση θεµάτων για Θ.Π από κάποια 

ενότητα της Ιστορίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: 

 

 

ΦΥΛΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Θ.Π ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 ΝΑΙ   ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 48.1% 51.9% χ²=4.279 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 27.0% 73.0% β.ε= 1 
   p= .039 

Πίνακας 74. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για  την 
άντληση θεµάτων από την Ιστορία κατά την εφαρµογή από τους ίδιους ασκήσεων Θ.Π 

  
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί προτιµούν να αντλούν θέµατα για Θ.Π από κάποια ενότητα 

της Ιστορίας σε υψηλό ποσοστό (48.1%). Οι γυναίκες συνάδελφοί τους επιχειρούν την 

εφαρµογή ασκήσεων µέσα από το συγκεκριµένο σχολικό εγχειρίδιο σε ποσοστό µόλις 27%. 

Η εφαρµογή του χ² τεστ έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των 

δύο δειγµάτων (άνδρες και γυναίκες) σχετικά µε την άντληση θεµάτων για το Θ.Π µέσα από 

κάποια ενότητα της Ιστορίας (p=.039<.05). 

Πιθανότατα, το ενδιαφέρον των ανδρών εκπαιδευτικών του δείγµατος για 

αναπαράσταση των πολεµικών γεγονότων που παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο 

να αναδεικνύεται πιο έντονο σε αντίθεση µε την αδιαφορία που εµφανίζουν οι γυναίκες 

συνάδελφοί τους για την εκτέλεση παρόµοιων ασκήσεων µε θέµα τα πολεµικά και 

στρατιωτικά γεγονότα του βιβλίου της Ιστορίας. 

Το φύλο των εκπαιδευτικών του δείγµατος φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά και τις 

απόψεις τους ,αναφορικά µε το στόχο που οι ίδιοι θέτουν για τη γνωριµία του µαθητή µε το 

σώµα του και τον εαυτό του κατά την εφαρµογή των ασκήσεων Θ.Π στη σχολική τάξη: 

ΦΥΛΟ ΣΤΟΧΟΣ Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ
 ΝΑΙ   ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 15.4% 84.6% χ²=4.088 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 36.4% 63.6% β.ε= 1 
   p= .043 

Πίνακας 75. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για  το 
στόχο της γνωριµίας των µαθητών µε το σώµα και τον εαυτό τους, που οι ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή 

ασκήσεων Θ.Π 
 
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα µόλις το 15.4% των ανδρών 

εκπαιδευτικών θέτει το συγκεκριµένο στόχο κατά την εφαρµογή Θ.Π. Το αντίστοιχο 

ποσοστό των γυναικών συναδέλφων τους ανέρχεται στο 36.4%. 
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Όπως φαίνεται από την ανάγνωση του παραπάνω πίνακα, παρουσιάζονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (p= .043< .05) στις απαντήσεις των υποκειµένων ανάλογα µε το φύλο 

τους, σε σχέση πάντα µε το στόχο, που οι ίδιοι θέτουν( της γνωριµίας του παιδιού µε το 

σώµα και τον εαυτό του) κατά την εφαρµογή ασκήσεων Θ.Π στη σχολική τους τάξη. 

Ενδεχοµένως η εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί για  την εν λόγω διαφοροποίηση 

στις απαντήσεις των υποκειµένων είναι ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν διαπιστώσει από 

νωρίς τους γρήγορους ρυθµούς µε τους οποίους αναπτύσσονται συναισθηµατικά και 

σωµατικά τα κορίτσια (έµµηνος ρύση, ανάπτυξη µαστών) έναντι των αγοριών. Οπότε 

έχοντας βιώσει από µικρές αυτό το στάδιο της σωµατικής ανάπτυξης δίνουν µεγάλη σηµασία 

στον στόχο της γνωριµίας του παιδιού µε το σώµα του και τον εαυτό του. 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθούν να διερευνηθούν οι σχέσεις που πιθανόν 

διαπιστώνονται ανάµεσα στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την προσφορά του 

Θ.Π στην ευαισθητοποίηση του µαθητή προς τις τέχνες και την αισθητική του ανάπτυξη. 

 

ΦΥΛΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΙ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 ΝΑΙ   ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΝ∆ΡΕΣ 50.0% 50.0% χ²=8.849 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 20.5% 79.5% β.ε= 1 
   p= .033 

Πίνακας 76. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους για την 
προσφορά του Θ.Π στην ευαισθητοποίηση του µαθητή προς τις τέχνες και την αισθητική του ανάπτυξη 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η πλειοψηφία των γυναικών εκπαιδευτικών 

του δείγµατος (79.5%) θεωρεί ότι µε το Θ.Π δεν επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των 

µαθητών προς τις τέχνες και η αισθητική τους ανάπτυξη. Στους άνδρες το αντίστοιχο 

ποσοστό εµφανίζεται σαφώς χαµηλότερο (50%). 

Η εφαρµογή του χ² τεστ µας έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις 

των υποκειµένων στη συγκεκριµένη ερώτηση ανάλογα µε το φύλο τους (p= .033< .05). 

Με µια λογική εξήγηση, θα ερµηνεύαµε το χαµηλό ποσοστό στις απαντήσεις των 

γυναικών εκπαιδευτικών, σε σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, ως το αποτέλεσµα της 

διαµόρφωσης αυστηρότερων κριτηρίων, σύµφωνα µε τα οποία, οι ίδιες οι δασκάλες θα 

θεωρούσαν ότι οι µαθητές τους ευαισθητοποιήθηκαν προς τις τέχνες και αναπτύχθηκαν 

αισθητικά. 

∆ιαφορετικές εµφανίζονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος, 

ανάλογα µε το φύλο τους, και σχετικά µε τη γνώση της ψυχοκινητικής µεθόδου του 

Θ.Π από τους ίδιους. 
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Πίνακας 77.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών του δείγµατος και της 
γνώσης από τους ίδιους της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θ.Π 

 

Η τιµή του p (.006<.05) στο Levene’s test φανερώνει ότι υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις διασπορές, οπότε υιοθετούµε την εναλλακτική τιµή t για τη 

µη οµοιογένεια των διασπορών και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται σηµαντικά στις 

απόψεις τους (p= .019< .05) ανάλογα µε το φύλο τους, σχετικά µε τη γνώση του Θ.Π. 

Οι άνδρες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται να γνωρίζουν τη συγκεκριµένη 

θεατρική δραστηριότητα και ψυχοκινητική µέθοδο σε µικρότερο βαθµό (Μ.Ο= 2.33) 

από τις γυναίκες συναδέλφους τους (Μ.Ο= 1.94). 

Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός, ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρονται λιγότερο από τις γυναίκες συναδέλφους τους για τη Θεατρική Παιδεία 

και γι’ αυτό το λόγο δεν επιµορφώνονται πάνω στην εν λόγω µέθοδο. Αποτέλεσµα 

των παραπάνω τάσεων θεωρείται και η µη ικανοποιητική γνώση του Θ.Π από τους 

ίδιους, σε αντιδιαστολή πάντα µε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. 

Ανάλογες διαφοροποιήσεις στις απόψεις των δασκάλων εµφανίζονται και ως 

προς τη µη εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, λόγω  της 

δυσαρέσκειάς τους γι’ αυτήν. 

Ο έλεγχος της οµοιογένειας των διασπορών µέσα από το Levene’s test έδειξε 

ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p=.004<.05) οπότε και υιοθετούµε 

την εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας.    

Πίνακας 78.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και των απόψεών τους 
για τη µη εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, λόγω της δυσαρέσκειάς τους γι’αυτήν 

ΦΥΛΟ 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μ.Ο 2.33 1.94 
Τ.Α 1.106 .849 

t =2.389 β.ε= 183  p= .019 

ΦΥΛΟ 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μ.Ο 3.58 4.03 
Τ.Α 1.167 .907 

t = -2.666 β.ε= 180  p= .009 

 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p= .009 (< .05) υποδεικνύει την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών για το εν 

λόγω ζήτηµα µε βάση το φύλο τους. 
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Όπως φαίνεται, από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν τη ∆ραµατοποίηση στην τάξη τους, επειδή τους αρέσει 

περισσότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. 

Η γνώση της ∆ραµατοποίησης  κάνει τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν θετικότερα συναισθήµατα για τη µέθοδο από τους άνδρες συναδέλφους 

τους.                       

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 79.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και της εφαρµογής της 
∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, λόγω της ανάπτυξης θετικών συναισθηµάτων για τη µέθοδο 

 
Από την εφαρµογή του Levene’s test εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p=.035< .05) ανάµεσα στις διασπορές, οπότε δεχόµαστε και την αντίστοιχη 

τιµή t. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p(=.035< .05) φανερώνει την ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το 

φύλο τους. 

Ενδεχοµένως, και σε αυτή την περίπτωση, η γνώση της ∆ραµατοποίησης µέσα 

από τη συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα αναδεικνύεται σε σηµαντικό 

παράγοντα για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, που τις οδηγεί στο να αναπτύξουν θετικά 

συναισθήµατα γι’ αυτή τη µέθοδο. 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο µπορεί να επισηµανθεί και για την ψυχοκινητική 

µέθοδο του Θ.Π. Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στο Levene’s test 

(.994>.05) δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις 

διασπορές, οπότε πληρούνται και οι προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test.            

                   ΦΥΛΟ 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μ.Ο 2.17 1.91 
Τ.Α .840 .667 

t = 2.136 β.ε= 190  p= .035 

ΦΥΛΟ 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μ.Ο 2.10 1.86 
Τ.Α .781 .715 

t = 2.017 β.ε= 175  p= .045 

 
 
 
 
 

 
Πίνακας 80.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και της εφαρµογής του 

Θ.Π από τους ίδιους, λόγω της ανάπτυξης θετικών συναισθηµάτων για τη µέθοδο 
 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .045< .05) φανερώνει στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των υποκειµένων, ανάλογα µε το φύλο τους. 
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Ίσως, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν θετικότερα συναισθήµατα 

απέναντι στο Θ.Π, σε σχέση µε τους άνδρες συναδέλφους τους, επειδή γνωρίζουν 

καλύτερα την εν λόγω θεατρική δραστηριότητα µέσα από τη µαζικότερη συµµετοχή 

τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .039< .05) στις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το φύλο τους, εντοπίζουµε και ως προς το βαθµό 

εφαρµογής από τους ίδιους της ∆ραµατοποίησης στη σχολική τους τάξη. Η εφαρµογή 

του Levene’s test (p=.376>.05) φανερώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 

χρησιµοποίηση του t-test καθώς υπάρχει οµοιογένεια διασπορών.          

ΦΥΛΟ 
 

             

 

 
Πίνακας 81.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και του βαθµού 

εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους 
 

Οι δασκάλες φαίνεται ότι εφαρµόζουν τη ∆ραµατοποίηση στην τάξη τους µε 

µεγαλύτερη συχνότητα (Μ.Ο= 3.27) από τους άνδρες συναδέλφους τους (Μ.Ο= 

3.56). 

Πιθανότατα σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση παίζει ο παράγοντας 

‘επιµόρφωση’ που εµφανίζεται σαφώς πιο έντονος στις γυναίκες εκπαιδευτικούς. 

Το ίδιο, ακριβώς, φαινόµενο συναντάται και ως προς την εφαρµογή από τους 

εκπαιδευτικούς της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θ.Π. Στην εν λόγω περίπτωση το 

Levene’s test φανέρωσε την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 

διασπορές (p=.009<.05), οπότε µας αναγκάζει να υιοθετήσουµε την εναλλακτική τιµή 

t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Μ.Ο 3.56 3.27 
Τ.Α .904 1.031 

t = 2.079 β.ε= 222 p= .039 

ΦΥΛΟ 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μ.Ο 4.40 3.87 
Τ.Α .900 1.119 

t = 3.854 β.ε= 222  p= .000 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 82.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του φύλου των εκπαιδευτικών και του βαθµού 
εφαρµογής της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θ.Π από τους ίδιους 
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Εντοπίζονται, λοιπόν, στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .000< .05) στις 

δηλώσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος ανάλογα µε το φύλο τους για το εν λόγω 

θέµα. 

 Φαίνεται ότι οι δασκάλες εφαρµόζουν συχνότερα το Θ.Π στην τάξη τους 

(Μ.Ο= 3.87) από τους άνδρες συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.40). 

Η λογική εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί και σε αυτή την περίπτωση είναι 

η επίδραση που ασκεί στις γυναίκες εκπαιδευτικούς ο παράγοντας επιµόρφωση. 

 

24.3.2 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος φαίνεται ότι παίζουν 

ένα σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των  απαντήσεών τους  και για το ζήτηµα της 

µη γνώσης  του Θ.Π ως µορφής Θ.Α. 

 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Θ.Π 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15   4.6%    95.4% χ²= 6.501 
16 και άνω 14.5%    85.5% β.ε= 1 
   p = .011 

Πίνακας 83. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της µη 
γνώσης από τους ίδιους του Θ.Π 

  
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα εντοπίζονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (p= .011< .05) στις απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τα 

χρόνια υπηρεσίας τους, σχετικά µε τη γνώση του Θ.Π ως µορφή του θεάτρου στην 

εκπαίδευση. Μόλις το 4.6% των εκπαιδευτικών µε µικρή θητεία στον κλάδο δεν 

γνωρίζει το Θ.Π σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους µε πολυετή πείρα, των 

οποίων το σχετικό ποσοστό κυµαίνεται στο 14.5%. 

Προφανώς, οι εκπαιδευτικοί µε λιγότερα χρόνια υπηρεσίας έχουν τη διάθεση 

και το ενδιαφέρον για το αντικείµενο και επιµορφώνονται πάνω σε αυτό, σε αντίθεση 

µε τους συναδέλφους τους µε πολλά έτη υπηρεσίας στο ενεργητικό τους, οι οποίοι 

έχουν κουραστεί  γενικότερα από το επάγγελµα και τις υποχρεώσεις τους και δεν 

επιδιώκουν περαιτέρω ενηµέρωση και κατάρτιση. 

Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των υποκειµένων της 

έρευνας, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, σε σχέση µε τη γνώση από τους 

ίδιους του Χάπενινγκ, του Θεατρικού Αναλογίου και του Θεάτρου Σκιών ως ειδών 

Θ.Α. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στο Θεατρικό ∆ρώµενο(Χάπενινγκ): 
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ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ 

 ΝΑΙ        ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15 26.6%    73.4% χ²= 7.396 
16 και άνω 43.5%    56.5% β.ε= 1 
   p = .007 

Πίνακας 84. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της µη 
γνώσης από τους ίδιους του Χάπενινγκ 

 
Οι εκπαιδευτικοί µε λίγα χρόνια υπηρεσίας γνωρίζουν το Χάπενινγκ σε 

µεγαλύτερο ποσοστό (73.4%) από τους συναδέλφους τους µε µεγαλύτερη θητεία στο 

διδασκαλικό κλάδο (56.5%). 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p = .007< .05) φανερώνει ότι 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους. 

Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται και στην περίπτωση του Θεατρικού Αναλογίου: 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ 

 ΝΑΙ      ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15 79.8%  20.2% χ²= 4.208 
16 και άνω 89.3%  10.7% β.ε= 1 
   p = .040 

Πίνακας 85. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της µη 
γνώσης από τους ίδιους του Θεατρικού Αναλογίου 

 
Το 79.8% των εκπαιδευτικών µε λίγα χρόνια υπηρεσίας δε γνωρίζει τι είναι το 

Θεατρικό Αναλόγιο. Το ποσοστό για τους συναδέλφους τους µε πολλά έτη υπηρεσίας 

κυµαίνεται στο 89.3%. 

Και σε  αυτή την  περίπτωση το επίπεδο  στατιστικής  σηµαντικότητας          

(p = .040< .05) υποδεικνύει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 

απαντήσεις των δασκάλων µε βάση τη θητεία τους στον κλάδο. 

Παρόµοια συµπεράσµατα µπορούµε να εξαχθούν και για την περίπτωση του 

Θεάτρου Σκιών: 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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1- 15   4.6%    95.4% χ²= 4.334 
16 και άνω 12.2%    87.8% β.ε= 1 
   p = .037 

Πίνακας 86. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της µη 
γνώσης από τους ίδιους του Θεάτρου Σκιών 

 
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα οι εκπαιδευτικοί µε λίγα χρόνια 

υπηρεσίας φαίνεται ότι γνωρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό (95.4%) το εν λόγω είδος 

της Θ.Α σε σχέση µε τους συναδέλφους τους που εµφανίζουν πολλά χρόνια 

υπηρεσίας. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στην ερώτηση αυτή κυµαίνεται στο 

.037 (< .05) και αποδεικνύει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 

απαντήσεις των υποκειµένων µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. 

Ποια εξήγηση µπορεί να δοθεί για την άγνοια που παρουσιάζουν οι 

εκπαιδευτικοί µε αρκετά χρόνια υπηρεσίας στον κλάδο πάνω στα είδη του Χάπενινγκ, 

του Θεατρικού Αναλογίου και του Θεάτρου Σκιών σε σχέση µε τους νεότερους 

συναδέλφους τους; 

Προφανώς, οι µικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί και µε µικρότερη θητεία 

στον κλάδο δεν έχουν τόσο µεγάλες υποχρεώσεις και δεν έχουν κορεστεί τόσο από το 

επάγγελµα. Αυτό τους επιτρέπει να δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον να 

επιµορφωθούν πάνω στο αντικείµενο. Η επιµόρφωση οδηγεί µε αυτό τον τρόπο στη 

συστηµατικότερη και σε βάθος γνώση. Γι’ αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί µε µικρή 

θητεία στον κλάδο γνωρίζουν περισσότερα για τα είδη της Θ.Α σε αντίθεση µε τους 

µεγαλύτερους σε ηλικία συναδέλφους τους. 

Ο ακόλουθος πίνακας επισηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί µε λίγα χρόνια 

υπηρεσίας αντλούν µε µεγαλύτερη συχνότητα τα θέµατά τους για ∆ραµατοποίηση 

από κάποιο πίνακα ζωγραφικής (27%) σε σχέση µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία 

συναδέλφους τους (9%). 

 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

   ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15   27.0% 73.0% Fisher’s.E.T 
16 και άνω     9.0% 91.0%  
             p= .012 

Πίνακας 87. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και της 
άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τους ίδιους από κάποιο πίνακα ζωγραφικής 
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Καθώς δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εφαρµογή του χ² 

τεστ (το ποσοστό των αναµενόµενων συχνοτήτων που είναι µικρότερες του 5 είναι 

πάνω από 20%) εφαρµόζουµε το Fisher’s Exact Test για πιο ασφαλείς προβλέψεις. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας για το συγκεκριµένο τεστ κυµάνθηκε 

στο .012 (< .05) και υποδηλώνει την εµφάνιση στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 

δηλώσεις των υποκειµένων για το εν λόγω θέµα ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας 

τους. 

Ενδεχοµένως, οι εκπαιδευτικοί µε λίγα χρόνια υπηρεσίας να έχουν 

ολοκληρώσει τις σπουδές τους στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, τα οποία προσφέρουν 

αρκετά µαθήµατα που σχετίζονται µε την Ιστορία της Τέχνης της Ζωγραφικής. 

Εποµένως, έχουν δεχθεί τη σχετική κουλτούρα. Αντίθετα, οι διετείς Παιδαγωγικές 

Ακαδηµίες δεν έδωσαν την ευκαιρία στους µεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς 

να καταπιαστούν πάνω σε θέµατα Ιστορίας της Τέχνης και να λάβουν τη σχετική 

επιµόρφωση. 

Σηµαντικές διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τα χρόνια 

υπηρεσίας τους, διαπιστώνονται και στην κατηγορία της προσφοράς της 

∆ραµατοποίησης στην απελευθέρωση των µαθητών από φορτίσεις, άγχος, φοβίες: 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΑΓΧΟΣ, ΦΟΡΤΙΣΗ, ΦΟΒΙΕΣ 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15 44.2%   55.8% χ²= 5.932 
16 και άνω 27.9%   72.1% β.ε= 1 
   p = .015 

Πίνακας 88. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 
απόψεων τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην απελευθέρωση του µαθητή από άγχος, 

φόρτιση, φοβίες 
 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος µε λίγα χρόνια υπηρεσίας θεωρούν σε 

ποσοστό 44.2% ότι η µέθοδος της ∆ραµατοποίησης µπορεί να συµβάλλει στην 

απελευθέρωση του µαθητή από φορτίσεις, άγχος, φοβίες. Το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους δασκάλους µε αρκετά χρόνια υπηρεσίας ανέρχεται στο 27.9%. 

Η πιθανότητα τα δύο δείγµατα να µη διαφέρουν στατιστικά ως προς τις 

απόψεις τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στον προαναφερθέντα τοµέα 

είναι µικρότερη της τιµής .05 (=.015). Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι τα δύο δείγµατα 

διαφέρουν ως προς τις απαντήσεις τους στο συγκεκριµένο υποερώτηµα. 

Μια λογική ερµηνεία για τη διαφορά αυτή στις απαντήσεις των υποκειµένων  

της έρευνας δίνεται αν αναλογιστεί κανείς τους γρήγορους ρυθµούς µε τους οποίους 
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ζουν οι άνθρωποι τη σηµερινή εποχή. Οι αυξηµένες αρµοδιότητες των εκπαιδευτικών 

µε λίγα χρόνια υπηρεσίας και οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για κάλυψη της 

ύλης, έχουν καταφέρει να τους ωθήσουν σε ένα ανελέητο κυνήγι στόχων µε αντίπαλο 

το χρόνο. Το άγχος έχει διεισδύσει στην ζωή τους και η ηρεµία τους έχει διαταραχθεί. 

Βιώνοντας καθηµερινά παρόµοιες καταστάσεις οι νεότεροι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν 

να καταπολεµήσουν τις δυσάρεστες επιπτώσεις του σύγχρονου ρυθµού ζωής τους µε 

την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης πιστεύοντας ότι µε αυτό τον τρόπο θα δώσουν 

µια νότα χαράς και ξεγνοιασιάς στη ζωή των µαθητών τους. 

Ο επόµενος πίνακας συγκεντρώνει τις απαντήσεις των υποκειµένων της 

έρευνας, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, σχετικά µε την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης, από τους ίδιους, εξαιτίας της εύκολης κατανόησης της ύλης από 

τους µαθητές: 

 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ 
 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΝΑΙ    ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15 42.4% 57.6% χ²= 4.900 
16 και άνω 61.9% 38.1% β.ε= 1 
   p = .027 

Πίνακας 89. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 
απόψεων τους για την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της εύκολης 

κατανόησης της ύλης από τους µαθητές 
 
Η εφαρµογή του χ² τεστ ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .027< 

.05) στις απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, ως προς 

την εφαρµογή της µεθόδου, από τους ίδιους, εξαιτίας της ευκολίας µε την οποία οι 

µαθητές κατανοούν την ύλη. 

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη θητεία στο δηµοτικό σχολείο 

θεωρούν σε µεγαλύτερο ποσοστό (61.9%) από τους νεότερους συναδέλφους τους 

(42.4%) τον παράγοντα ‘κατανόηση της ύλης από τους µαθητές’ ως καθοριστικό για 

να εφαρµόσουν τη ∆ραµατοποίηση στην τάξη τους. 

Προφανώς, οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε κάθε 

τους προσπάθεια στο να εξαντλήσουν την διδακτέα ύλη, θεωρώντας τη συγκεκριµένη 

παράµετρο ως βασικό κριτήριο της ικανότητάς τους. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

επικεντρώνουν τόσο πολύ την προσοχή τους στο γνωστικό τοµέα αλλά επιδιώκουν µε 

την εφαρµογή της µεθόδου να αναπτύξουν και άλλες πτυχές της προσωπικότητας του 

παιδιού. 
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Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, 

σχετικά µε τον στόχο της καλλιέργειας του ρυθµού, που οι ίδιοι θέτουν κατά την 

εφαρµογή του Θ.Π στην τάξη τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

    ΝΑΙ   ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15    9.2%  90.8% Fisher’s.E.T 
16 και άνω      ----    100.0%  
              p= .030 

Πίνακας 90. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και του 
στόχου της καλλιέργειας του ρυθµού στους µαθητές, που οι ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή του Θ.Π 

 
Οι εκπαιδευτικοί µε θητεία έως 15 χρόνια στον κλάδο, θέτουν το 

συγκεκριµένο στόχο κατά την εφαρµογή ασκήσεων Θ.Π σε ποσοστό 9.2%. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών µε θητεία πάνω από 15 έτη δεν δίνει έµφαση 

και σηµασία και δε στοχεύει στην καλλιέργεια του ρυθµού µέσα από την εν λόγω 

θεατρική δραστηριότητα. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την εφαρµογή του χ² τεστ ( το ποσοστό των αναµενόµενων συχνοτήτων που είναι 

µικρότερες του 5 υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο του 20%),οπότε υιοθετούµε το 

εναλλακτικό κριτήριο Fisher’s Exact Test για πιο ασφαλείς προβλέψεις. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .030< .05) υποδεικνύει 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των υποκειµένων, ανάλογα µε τα 

χρόνια υπηρεσίας τους και αναφορικά πάντα µε το εν λόγω θέµα. Προφανώς, οι 

εκπαιδευτικοί µε λιγότερα χρόνια υπηρεσίας επιδιώκουν να αναπτύξουν ολόπλευρα 

το µαθητή µε την εφαρµογή στην τάξη των σχετικών ασκήσεων, σε αντίθεση µε τους 

παλαιότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 

εξάντληση της διδακτέας ύλης και την πιο εύκολη κατανόησή της από τα παιδιά. 

∆ιισταµένες παρουσιάζονται και οι απόψεις των δασκάλων ανάλογα µε τα 

χρόνια υπηρεσίας τους, σχετικά µε την προσφορά του Θ.Π στην γλωσσική ανάπτυξη 

των µαθητών: 
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Θ.Π 

 ΝΑΙ    ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1- 15 23.1% 76.9% χ²= 4.522 
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16 και άνω 41.1% 58.9% β.ε= 1 
   p = .033 

Πίνακας 91. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 
απόψεών τους για την προσφορά του Θ.Π στη γλωσσική ανάπτυξη των µαθητών 

 
Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν πάνω από 16 χρόνια υπηρεσίας θεωρούν σε 

υψηλότερο ποσοστό (41.1%) από τους νεότερους συναδέλφους τους (23.1%) ότι κατά 

την εφαρµογή του Θ.Π στην σχολική τάξη το παιδί αναπτύσσεται γλωσσικά. 

Το τεστ χ² που εφαρµόστηκε ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = 

.033< .05) ανάµεσα στα δύο δείγµατα, ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας τους. 

Ενδεχοµένως, οι δάσκαλοι µε περισσότερα χρόνια στον κλάδο να είναι και 

µεγαλύτερης ηλικίας. Οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, κατά τις διδασκαλίες 

τους δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στα µαθήµατα της Γλώσσας και των Μαθηµατικών. 

Βασική τους µέριµνα θεωρείται η παράδοση της διδακτέας ύλης στα εν λόγω 

µαθήµατα. Οποιεσδήποτε ευκαιρίες παρουσιαστούν τις εκµεταλλεύονται προς 

εκπλήρωση του συγκεκριµένου στόχου. Έτσι, οι δάσκαλοι µε πολλά έτη υπηρεσίας 

εφαρµόζουν το Θ.Π περισσότερο για να καλύψουν τα γλωσσικά κενά των µαθητών 

τους σε µεγαλύτερο βαθµό από τους νεότερους συναδέλφους τους, οι οποίοι 

στοχεύουν στην ισόρροπη ανάπτυξη  της προσωπικότητας του µαθητή. 

∆ιαφορετικές αντιλήψεις παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, 

ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, ως προς την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 

από ειδικευµένους στη Θ.Α δασκάλους. 

Με την εφαρµογή του Levene’s test διαπιστώνεται η ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών (p= .001<.05) ως προς τις διασπορές, οπότε και δεχόµαστε την 

σχετική τιµή t.                       

 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 1- 15 16 και άνω 

Μ.Ο 2.96 2.63 
Τ.Α 1.118 1.316 

t = 2.003 β.ε= 210  p= .046 

 
 
 
 
 
Πίνακας 92. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των 

σχετικών απόψεών τους για εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από ειδικευµένους στη Θ.Α δασκάλους 
 
Οι εκπαιδευτικοί µε λιγότερα έτη υπηρεσίας υποστηρίζουν την παραπάνω 

θέση σε µικρότερο βαθµό (Μ.Ο= 2.96) από τους συναδέλφους τους µε µεγαλύτερη 

θητεία στον κλάδο (Μ.Ο= 2.63). 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p(= .046< .05) φανερώνει την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των υποκειµένων. 
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Προφανώς, οι δάσκαλοι µε λιγότερη θητεία στον κλάδο έχουν τη διάθεση να 

εφαρµόσουν την ∆ραµατοποίηση στην τάξη τους και έχουν επιµορφωθεί πάνω στην 

εν λόγω µέθοδο. 

Αντίθετα, οι πιο ηλικιωµένοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να ‘αποποιηθούν των 

ευθυνών τους’ µε το να προτείνουν το διορισµό ειδικευµένων δασκάλων για τη 

Θεατρική Παιδεία. 

Άκρως διαφωτιστικές παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας τους στον κλάδο και ως προς τη µη εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης και του Θ.Π από τους ίδιους στη σχολική τους τάξη λόγω της 

έλλειψης της απαραίτητης επιµόρφωσης πάνω στις µεθόδους. 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στις σχετικές δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

για τη ∆ραµατοποίηση:   

                    

 
 
 
 
 
Πίνακας 93. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

απόψεών τους για τη µη εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της έλλειψης της 
απαραίτητης επιµόρφωσης πάνω στην εν λόγω µέθοδο 

 

Το Levene’s test έδειξε ότι υπάρχει οµοιογένεια διασπορών (p=.821>.05), 

οπότε πληρούνται και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του t-test. 

Από την ανάλυση των δεδοµένων παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p= .024 < .05) στις απαντήσεις των υποκειµένων µε βάση τα χρόνια 

υπηρεσίας τους. 

Οι δάσκαλοι µε περισσότερα έτη υπηρεσίας (16 και άνω) συµφωνούν πιο 

πολύ µε την παραπάνω θέση (Μ.Ο= 2.37) από τους συναδέλφους τους µε µικρότερη 

θητεία στον κλάδο (Μ.Ο= 2.73). 

Το ίδιο φαινόµενο εντοπίζεται και για το Θ.Π. Και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση το p (=.735>.05) στο Levene’s test καταµαρτυρεί την οµοιογένεια των 

διασπορών, εποµένως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για εφαρµογή του t-test.         

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 1- 15 16 και άνω 

Μ.Ο 2.73 2.37 
Τ.Α 1.127 1.168 

t = -2.266 β.ε= 209  p= .024 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 1- 15 16 και άνω 

Μ.Ο 2.82 2.38 
Τ.Α 1.173 1.130 

t = 2.714 β.ε= 198  p= .007 
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Πίνακας 94. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

απόψεών τους για τη µη εφαρµογή του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της έλλειψης της απαραίτητης 
επιµόρφωσης πάνω στην εν λόγω µέθοδο 

 
Εντοπίζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις (p= .007< .05) στις τοποθετήσεις 

των εκπαιδευτικών στη συγκεκριµένη δήλωση, ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας 

τους. 

Και σε αυτή την περίπτωση οι δάσκαλοι µε θητεία άνω των 16 ετών 

συµφωνούν πιο πολύ µε την παραπάνω θέση (Μ.Ο= 2.38) από τους πιο νέους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο= 2.82). 

Ενδεχόµενα, οι εκπαιδευτικοί µε θητεία άνω των 16 ετών στο διδασκαλικό 

επάγγελµα δεν έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κάποια 

σχετικά µαθήµατα Θ.Α και δε γνωρίζουν το αντικείµενο. Η άγνοιά τους αυτή τους 

οδηγεί στη µη εφαρµογή του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης στη σχολική τάξη. 

Αντίθετα µε αυτούς, οι νεότεροι συνάδελφοί τους διαθέτουν εντονότερο 

ενδιαφέρον για τις  συγκεκριµένες µεθόδους και επιδιώκουν την επιµόρφωσή τους 

πάνω σε αυτές. 

Οι προϋποθέσεις για εφαρµογή του t- test πληρούνται και στην επόµενη 

περίπτωση (το p= .215>.05 στο Levene’s test φανερώνει οµοιογένεια διασπορών). 

Η εφαρµογή του εν λόγω κριτηρίου ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

(p= .015< .05) στις απαντήσεις των δασκάλων και ως προς την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης µονάχα από νέους εκπαιδευτικούς. 

 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 1- 15 16 και άνω 

Μ.Ο 4.31 4.01 
Τ.Α .654 1.000 

t = 2.444 β.ε= 197  p= .015 

 
 
 
 
 
Πίνακας 95. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

σχετικών απόψεών τους για την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης µονάχα από νέους εκπαιδευτικούς 
 

Οι δάσκαλοι µε περισσότερα χρόνια υπηρεσίας (16 και άνω) διαφωνούν σε 

µικρότερο βαθµό µε την παραπάνω θέση (Μ.Ο= 4.01) από τους πιο νέους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.31). 

Ανάλογες απόψεις διατηρούν οι εκπαιδευτικοί και ως προς την εφαρµογή του 

Θ.Π µόνο από νέους δασκάλους (και πάλι πληρούνται οι προϋποθέσεις για το t-test, 

όπως µας δείχνει το p=.125>.05 στο Levene’s test) . 
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Πίνακας 96. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

σχετικών απόψεών τους για την εφαρµογή του Θ.Π µονάχα από νέους εκπαιδευτικούς 
 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .035< .05) φανερώνει σηµαντικές 

διαφορές στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά µε το εν λόγω θέµα µε βάση 

τα χρόνια υπηρεσίας τους. Οι δάσκαλοι µε τη µικρότερη θητεία στον κλάδο 

διαφωνούν µε την παραπάνω θέση σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο= 4.30) από τους 

υπολοίπους συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.03). 

Προφανώς, οι εκπαιδευτικοί µε τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας γνωρίζουν 

καλύτερα το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση από τους πιο έµπειρους συναδέλφους τους 

και έχουν αποσαφηνίσει πλήρως τις βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή των µεθόδων στη σχολική τάξη. 

Εποµένως, γνωρίζουν ότι η ηλικία του εκπαιδευτικού δεν παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην σωστή και επιτυχηµένη εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων. 

Τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγµατος φαίνεται ότι ασκούν 

καθοριστικές επιδράσεις στη διαµόρφωση των αντιλήψεων  των δασκάλων σχετικά 

µε την ισότιµη προσφορά του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης µε τις δασκαλοκεντρικές 

µεθόδους διδασκαλίας στους µαθητές. Ο επόµενος πίνακας αναφέρεται στη µέθοδο 

της ∆ραµατοποίησης. 

To p (=.695>.05) στο Levene’s test επιτρέπει να εφαρµοστεί το t-test καθώς 

διαπιστώνεται οµοιογένεια διασπορών. 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 1- 15 16 και άνω 

Μ.Ο 4.30 4.03 
Τ.Α .688 1.035 

t = 2.121 β.ε= 190  p= .035 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 1- 15 16 και άνω 

Μ.Ο 4.43 4.16 
Τ.Α .653 .904 

t = 2.395 β.ε= 209  p= .017 
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Πίνακας 97. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  
σχετικών απόψεών τους για ισότιµη προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές σε σχέση µε τις 

δασκαλοκεντρικές µεθόδους 
 

Η διαφωνία των εκπαιδευτικών µε λίγα χρόνια υπηρεσίας διαπιστώνεται 

εντονότερη (Μ.Ο= 4.43) για την παραπάνω θέση σε σχέση µε την αντίστοιχη των 

υπολοίπων συναδέλφων τους (Μ.Ο= 4.16). 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p(= .017< .05) υποδεικνύει την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας τους. 

Ανάλογες διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών εντοπίζονται 

και στην αντίστοιχη δήλωσή τους που αφορά το Θ.Π (p= .004). Η οµοιογένεια των 

διασπορών που µας επεσήµανε το Levene’s test (p=.141>.05) µας «δίνει το πράσινο 

φως» να χρησιµοποιήσουµε το t-test. 

Σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα οι δάσκαλοι µε τα περισσότερα έτη 

υπηρεσίας διαφωνούν σε µικρότερο βαθµό (Μ.Ο= 4.13) από τους πιο νέους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο= 4.48) µε την ταύτιση της προσφοράς του Θ.Π και των 

δασκαλοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας. 

 
 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 1- 15 16 και άνω 
Μ.Ο 4.48 4.13 
Τ.Α .613 1.015 

t = 2.931 β.ε= 202  p= .004 

 
 
 
 
 
Πίνακας 98. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των  

σχετικών απόψεών τους για ισότιµη προσφορά του Θ.Π στους µαθητές σε σχέση µε τις 
δασκαλοκεντρικές µεθόδους 

 

Προφανώς, η άγνοια απέναντι στις εν λόγω µεθόδους των εκπαιδευτικών µε 

περισσότερα έτη υπηρεσίας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαµόρφωση της 

παραπάνω θέσης στους ίδιους. 

Αντίθετα, οι ενηµερωµένοι και επιµορφωµένοι στη Θ.Α δάσκαλοι φαίνεται 

ότι έχουν σχηµατίσει µια σαφώς πιο παγιωµένη αντίληψη, η οποία διαχωρίζει 

εντελώς τη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π από τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους ως προς 

την προσφορά τους στον µαθητή. 

 

24.3.3 ΕΙ∆ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα µε 

την οργανικότητα του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, σχετικά µε την άντληση από 

τους ίδιους θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τη Μυθολογία. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 18.2% 81.8% χ²= 4.433 
9 θέσεις  
και άνω 

34.8% 65.2% β.ε= 1 

   p = .035 
Πίνακας 99.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τη Μυθολογία κατά 
την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου από τους ίδιους 

 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών (p = .035< .05) στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 

µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Φαίνεται ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε δηµοτικά σχολεία µε 

οργανικότητα έως και 8 θέσεων αντλούν σε µικρότερο ποσοστό (18.2%) θέµατα για 

∆ραµατοποίηση από τη Μυθολογία, από τους συναδέλφους τους που διδάσκουν σε 

πολύ µεγάλα σχολεία (9 θέσεις και άνω) (34.8%). 

Αυτό συµβαίνει, προφανώς, διότι στα σχολεία µε σχετικά µικρή οργανικότητα 

(έως 8 θέσεις) υπάρχει µεγαλύτερη πίεση του χρόνου για κάλυψη των διδακτικών 

αναγκών σε περισσότερες τάξεις. Εποµένως, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δίνουν έµφαση 

στα µαθήµατα της Γλώσσας και των Μαθηµατικών και επιχειρούν την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης πολύ σπάνια. Αντίθετα, οι συνάδελφοί τους που υπηρετούν σε 

µεγάλα σχολεία δεν πιέζονται τόσο πολύ από τον περιορισµένο διδακτικό χρόνο και 

έχουν υπό την επίβλεψή τους µια µονάχα τάξη µαθητών µε αποτέλεσµα στο µάθηµα 

της Ιστορίας να αντλούν θέµατα για ∆ραµατοποίηση από τους διάφορους 

µυθολογικούς κύκλους. 

Ενδιαφέρουσες θεωρούνται, επίσης, και οι απόψεις των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα µε το σχολείο στο οποίο υπηρετούν, σχετικά µε το στόχο της απόκτησης 

γνώσεων, που οι ίδιοι διαθέτουν, κατά την εφαρµογή της µεθόδου στη σχολική τους 

τάξη. 
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ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΤΩ  
ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις   9.3%      90.7% χ²= 6.632 
9 θέσεις  
και άνω 

28.4%      71.6% β.ε= 1 

   p = .010 
Πίνακας 100.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του στόχου της απόκτησης γνώσεων, που οι ίδιοι θέτουν κατά την 
εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 

 
Εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .010< .05) στις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το είδος του σχολείου στο οποίο διδάσκουν, σχετικά 

µε το στόχο της απόκτησης γνώσεων κατά την εφαρµογή της µεθόδου από τους 

ίδιους. 

Οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε πολύ µεγάλα σχολεία θέτουν το συγκεκριµένο 

στόχο πιο συχνά (28.4%) από τους συναδέλφους τους που ασκούν τα καθήκοντά τους 

σε µικρότερα σχολεία (9.3%). 

Ενδεχοµένως, στα σχολεία µε µικρή οργανικότητα διδάσκουν εκπαιδευτικοί 

µικροί σε ηλικία και µε λίγα χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα την 

προσφορά της µεθόδου σε διάφορους τοµείς της προσωπικότητας του µαθητή και όχι 

µονάχα στο γνωστικό τοµέα. 

Αντίθετα, στα µεγάλα και πιο κεντρικά σχολεία υπηρετούν εκπαιδευτικοί 

µεγάλης ηλικίας και εµπειρίας, οι οποίοι ίσως δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα 

απόκτησης γνώσεων. 

Το είδος του σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί αποτελεί µια 

ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο, η οποία προτρέπει τους ίδιους να αναλαµβάνουν τον 

ρόλο του συµπαίκτη των παιδιών κατά την εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης 

από τους ίδιους στη σχολική τάξη. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ 
 ΡΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ- ΣΥΝ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ- ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 ΝΑΙ        ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 61.9%     38.1% χ²= 3.829 
9 θέσεις  
και άνω 

45.5%     54.5% β.ε= 1 

   p = .050 
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Πίνακας 101.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του ρόλου του συνεργάτη-συνδηµιουργού-συµπαίκτη, που οι ίδιοι 

αναλαµβάνουν κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 
 
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε σχολεία µέχρι 8 θέσεις αναλαµβάνουν συχνότερα (61.9%) το 

συγκεκριµένο ρόλο από τους συναδέλφους τους που διδάσκουν σε µεγάλα σχολεία 

(45.5%). Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κυµάνθηκε ακριβώς στο όριο(.050) 

που έχουµε θέσει ως ενδεικτικό για την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών. 

Πιθανόν, στα σχολεία µε µικρή οργανικότητα διδάσκουν εκπαιδευτικοί 

µικρότεροι σε ηλικία, οι οποίοι δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εν λόγω 

µέθοδο και δεν έχουν κορεστεί ακόµα από το επάγγελµα. Οι συγκεκριµένοι 

εκπαιδευτικοί πολλές φορές γίνονται ένα µε τα παιδιά και αναλαµβάνουν το ρόλο του 

συµπαίκτη τους. 

Αντίθετα, στα κεντρικότερα και µεγαλύτερα σχολεία από πλευράς θέσεων 

διδάσκουν µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν κορεστεί από τα 

πολλά χρόνια υπηρεσίας τους και απλώς επιδιώκουν να εφαρµόζουν µεθόδους που 

γνωρίζουν καλύτερα. 

∆ιαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των δασκάλων του δείγµατος, ανάλογα µε 

το σχολείο στο οποίο υπηρετούν, επισηµαίνονται και ως προς την προσφορά της 

∆ραµατοποίησης στην ευαισθητοποίηση του µαθητή προς τις τέχνες και την 

αισθητική του ανάπτυξη που οι ίδιοι υπερτονίζουν κατά την εφαρµογή της µεθόδου. 

Εξετάζοντας προσεκτικά τον ακόλουθο πίνακα εντοπίζουµε την ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών (p=.004< .05) στις απαντήσεις των δασκάλων που 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε µεγάλης 

οργανικότητας σχολεία πιστεύουν ότι οι µαθητές τους ωφελήθηκαν κατά την 

εφαρµογή της µεθόδου από τους  ίδιους σε µεγαλύτερο ποσοστό (30.9%) από τους 

συναδέλφους τους που υπηρετούν σε µικρά σχολεία (9.3%). 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 ΝΑΙ        ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις   9.3%     90.7% χ²= 8.111 
9 θέσεις  
και άνω 

30.9%     69.1% β.ε= 1 

   p = .004 
Πίνακας 102.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης 
στην ευαισθητοποίηση των µαθητών προς τις τέχνες και στην αισθητική τους ανάπτυξη 
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Προφανώς οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία µε µεγάλη 

οργανικότητα έχουν περισσότερες ευκαιρίες και υλικό για να παρουσιάσουν στους 

µαθητές τους τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης και να τους φέρουν σε επαφή µε τις 

τέχνες και τον πολιτισµό. Τα συγκεκριµένα σχολεία βρίσκονται πολύ κοντά στα 

διάφορα πολιτιστικά κέντρα και διαθέτουν πλούσιο εποπτικό και οπτικοακουστικό 

υλικό σε αντίθεση µε τα µικρά και αποµακρυσµένα σχολεία που δεν δίνουν τις ίδιες 

ευκαιρίες στους µαθητές τους. 

Ανάλογες διαφοροποιήσεις στις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

παρατηρούνται και ως προς τους λόγους εφαρµογής της ψυχοκινητικής µεθόδου του 

Θ.Π από τους ίδιους στη σχολική τάξη. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε σχολεία µικρής 

οργανικότητας (έως και 8 θέσεις) εφαρµόζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το Θ.Π, επειδή 

επιθυµούν να πειραµατιστούν πάνω στη συγκεκριµένη ψυχοκινητική µέθοδο (34.6%) 

από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε µεγάλα σχολεία (8.4%). 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΩΣ ΜΟΡΦΗ  
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΝΑΙ           ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 34.6%       65.4% Fisher’s E. T 
9 θέσεις  
και άνω 

  8.4%       91.6% p = .002 

    
Πίνακας 103.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους ως µορφής πειραµατισµού 
 
Η εφαρµογή του Fishers Exact Test (δεν πληρούνται όλες οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για χρήση του χ² τεστ) ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = 

.002< .05) στις απαντήσεις των υποκειµένων, ανάλογα µε το είδος του σχολείου στο 

οποίο υπηρετούν. 

Ίσως, οι δάσκαλοι των µικρών από άποψη οργανικότητας σχολείων θεωρούν 

την εφαρµογή της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου ως µορφή πειραµατισµού, 

διότι επιδιώκουν οι ίδιοι να διαπιστώσουν κατά πόσο αυτή ταιριάζει στην 

προσωπικότητα των µαθητών τους και ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα στις 

απαντήσεις του προγράµµατος των ολιγοθέσιων σχολείων. 

Σε αντίθεση µε τους παραπάνω εκπαιδευτικούς, οι συνάδελφοί τους, που 

υπηρετούν στα µεγαλύτερα σχολεία φαίνεται ότι προτιµούν το Θ.Π επειδή δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας (61.1%). 
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ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 ΝΑΙ         ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 30.8%      69.2% χ²= 7.351 
9 θέσεις  
και άνω 

61.1%      38.9% β.ε= 1 

   p = .006 
Πίνακας 104.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της προτίµησής 
στους στις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας 

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p κυµάνθηκε στο .006(< .05) και 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

υποκειµένων, ανάλογα µε το είδος του σχολείου στο οποίο υπηρετούν. 

Ενδεχοµένως, οι δάσκαλοι των πολυθέσιων σχολείων να προτιµούν τη χρήση 

εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους συναδέλφους 

τους, που υπηρετούν σε σχολεία µικρής οργανικότητας καθώς το καθηµερινό 

πρόγραµµα παρουσιάζει µεγαλύτερη ελαστικότητα, λιγότερη πίεση χρόνου και 

πλουσιότερη υλικοτεχνική υποστήριξη σε αντιδιαστολή πάντα µε το αυστηρότερο και 

εξαντλητικό πρόγραµµα του ολιγοθέσιου σχολείου. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την οργανικότητα του σχολείου 

στο οποίο υπηρετούν, σχετικά µε την εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π στην τάξη 

τους, εξαιτίας της αναγνώρισης της σηµαντικής παιδαγωγικής αξίας του 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ 
ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 ΝΑΙ           ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 46.2%       53.8% χ²= 3.933 
9 θέσεις  
και άνω 

67.4%       32.6% β.ε= 1 

   p = .047 
Πίνακας 105.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της αναγνώρισης 
της σηµαντικής του παιδαγωγικής  αξίας 

 
Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων φάνηκε ότι το είδος του σχολείου 

στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος διαφοροποιεί και τις απόψεις 
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τους σχετικά µε την εφαρµογή Θ.Π από τους ίδιους εξαιτίας της αναγνώρισης της 

σηµαντικής παιδαγωγικής αξίας της εν λόγω µεθόδου (p = .047< .05). 

Οι δάσκαλοι που υπηρετούν στα µεγαλύτερα (από άποψη θέσεων) σχολεία 

υποστηρίζουν την παραπάνω θέση σε µεγαλύτερο ποσοστό (67.4%) από τους 

συναδέλφους τους που διδάσκουν σε σχολεία πιο αποµακρυσµένα (46.2%). 

Προφανώς, στη συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών παρουσιάζονται 

περισσότερες ευκαιρίες για πληροφόρηση και επιµόρφωση πάνω στη µέθοδο από 

τους συναδέλφους τους που ασκούν τα καθήκοντά τους σε πιο  µικρά και 

αποµονωµένα σχολεία. 

Ο παρακάτω πίνακας κατατάσσει τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος, 

ανάλογα µε την οργανικότητα του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, και σχετικά µε τη 

χρήση του βιβλίου του δασκάλου για τη Θ.Α λόγω της διευκόλυνσης που το ίδιο 

παρέχει σε αυτόν να επιλέξει τα περιεχόµενα και τους στόχους του µαθήµατός του µε 

βάση τις ανάγκες της τάξης του. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ‘ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1’ 
 ΕΠΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
 ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥ 

 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Έως 8 θέσεις   5.3%      94.7% Fisher’s E. T 
9 θέσεις  
και άνω 

30.9%      69.1% p = .034 

    
Πίνακας 106.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της χρησιµοποίησης του βιβλίου του δασκάλου από τους ίδιους, λόγω 
της διευκόλυνσης που τους παρέχει στην επιλογή του περιεχοµένου και των στόχων του µαθήµατος 

ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης τους 
 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για εφαρµογή 

του χ² τεστ και γι’ αυτό και εφαρµόζουµε το Fishers Exact Test που θεωρείται πιο 

αξιόπιστο σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Παρατηρείται ότι το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p κυµάνθηκε στο 

.034(< .05) γεγονός που δηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το είδος του σχολείου στο οποίο υπηρετούν. 

Έτσι, οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε σχολεία µε εννιά οργανικές θέσεις και 

πάνω συµφωνούν µε την παραπάνω δήλωση σε ποσοστό σαφώς υψηλότερο (30.9%) 

από τους συναδέλφους τους που ασκούν τα καθήκοντά τους σε σχολεία µε 

οργανικότητα κάτω των οχτώ θέσεων (5.3%). 

Τα ποσοστά αυτά εξηγούνται καθώς στα µεγάλα αυτά σχολεία µπορεί να βρει 

κανείς πιο εύκολα το εν λόγω εγχειρίδιο από τα αντίστοιχα πιο αποµακρυσµένα και 
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µε µικρή οργανικότητα. Ίσως, ακόµη το περιεχόµενο του συγκεκριµένου βιβλίου να 

µην ενδείκνυται για εφαρµογές στα αποµακρυσµένα σχολεία των µικρών χωριών, 

όπου οι γονείς θεωρούν κάθε απόκλιση από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 

‘χάσιµο χρόνου’. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .026< .05) στις απαντήσεις των 

υποκειµένων, µε βάση την οργανικότητα του σχολείου τους, εντοπίζονται και στην 

περίπτωση που οι ίδιοι δεν χρησιµοποιούν το βιβλίο του δασκάλου καθώς θεωρούν 

ότι τους καταπιέζει και τους καθοδηγεί απόλυτα. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

∆Ε ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ‘ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1’ 
 ΕΠΕΙ∆Η ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ& ΜΕ ΚΑΘΟ∆ΗΓΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 71.4%       28.6% Fisher’s. E. T 
9 θέσεις 
και άνω 

21.7%       78.3% p = .026 

    
Πίνακας 107.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και της µη χρησιµοποίησης του βιβλίου του δασκάλου από τους ίδιους 
κατά την εφαρµογή του Θ.Π, επειδή αισθάνονται ότι αυτό τους καθοδηγεί απόλυτα 

 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρετούν σε µικρά σχολεία (µέχρι 8 θέσεις) αισθάνονται ότι καταπιέζονται και 

χειραγωγούνται από το εν λόγω εγχειρίδιο σε µεγαλύτερο ποσοστό (71.4%) από το 

αντίστοιχο των συναδέλφων τους µε θητεία σε µεγάλα σχολεία (21.7%). 

Ίσως, στα µικρά και αποµακρυσµένα σχολεία οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

να είναι νεαρής ηλικίας και νεοδιορισµένοι. Οι συγκεκριµένοι δάσκαλοι προφανώς θα 

έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τις σπουδές τους, θα γνωρίζουν την ψυχοκινητική 

µέθοδο του Θ.Π και θα επιδιώκουν να εφαρµόσουν τις προσωπικές τους ασκήσεις και 

τεχνικές. Εποµένως, λογικά θεωρούν ότι το εγχειρίδιο του δασκάλου τους χειραγωγεί. 

Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα µεγάλα σχολεία των πόλεων 

πρέπει να είναι µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα που δεν έχουν αποδεχθεί την αναγκαία 

επιµόρφωση στην εν λόγω µέθοδο και επιχειρούν φιλότιµες προσπάθειες εφαρµογής 

της, συµβουλευόµενοι το σχολικό εγχειρίδιο- βοήθηµα. 

Αποκλίσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το είδος του 

σχολείου τους, διαφαίνονται και ως προς το στόχο της καλλιέργειας της φαντασίας 

των µαθητών τους, που οι ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή του Θ.Π στην σχολική 

τάξη. Ας δούµε τον επόµενο πίνακα: 
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ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ 
 ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 88.5%       11.5% χ²= 7.383 
9 θέσεις  
και άνω 

59.8%       40.2% β.ε= 1 

   p = .007 
Πίνακας 108.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του στόχου της καλλιέργειας της φαντασίας των µαθητών τους κατά 
την εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π 

 
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε µικρά σχολεία (µέχρι 8 θέσεις) θέτουν το 

συγκεκριµένο στόχο κατά την εφαρµογή του Θ.Π στην τάξη τους σε ποσοστό 88.5%. 

Το αντίστοιχο ποσοστό των συναδέλφων τους µε θητεία σε µεγάλα σχολεία 

µειώνεται αισθητά και ανέρχεται στο 59.8%. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κυµαίνεται στο .007(< .05) και 

υποδεικνύει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

δασκάλων, ανάλογα µε το σχολείο στο οποίο οι ίδιοι υπηρετούν. 

Ενδεχόµενα, στα µικρής οργανικότητας σχολεία διδάσκουν εκπαιδευτικοί µε 

λίγα χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι πιστεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών 

τους σε αντίθεση µε τους πιο ηλικιωµένους εκπαιδευτικούς των µεγάλων σχολείων, 

που θεωρούν ως βασικό τους στόχο τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και την 

απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων. 

∆ιαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το είδος 

του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, καταγράφονται και ως προς το στόχο της 

ευαισθητοποίησης των µαθητών προς τις τέχνες και της αισθητικής τους καλλιέργειας 

που οι ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή του Θ.Π στην τάξη τους. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ& ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 11.5%       88.5% χ²= 4.684 
9 θέσεις  
και άνω 

33.3%       66.7% β.ε= 1 

   p = .030 
Πίνακας 109.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και του στόχου της ευαισθητοποίησης των µαθητών τους προς τις τέχνες 
και της αισθητικής τους ανάπτυξης κατά την εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π 
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Η εφαρµογή του χ² τεστ ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .030< 

.05) στις απαντήσεις των υποκειµένων, ανάλογα µε το είδος του σχολείου στο οποίο 

οι ίδιοι διδάσκουν. 

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των µεγάλων οργανικά σχολείων θέτουν το 

συγκεκριµένο στόχο σε µεγαλύτερο ποσοστό (33.3%) από τους συναδέλφους τους 

που διδάσκουν σε πιο µικρά σχολεία (έως 8 θέσεις) (11.5%) κατά την εφαρµογή από 

τους ίδιους της θεατρικής δραστηριότητας του Θ.Π. 

Προφανώς, οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί δεν αντιµετωπίζουν τόσο πολύ το 

πρόβληµα του περιορισµένου χρόνου του σχολικού προγράµµατος, διαθέτουν 

πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και αντιµετωπίζουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για να 

εφαρµόσουν τη µέθοδο από τους συναδέλφους τους που διδάσκουν σε πιο 

αποµακρυσµένα σχολεία και πολλές φορές είναι αναγκασµένοι να καλύπτουν την ύλη 

πολλών τάξεων. 

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι οι δάσκαλοι που υπηρετούν σε πιο 

µικρά σχολεία θεωρούν σε µεγαλύτερο ποσοστό (19.2%) από τους συναδέλφους τους 

που ασκούν τα καθήκοντά τους στις µεγάλες σχολικές µονάδες (4.6%) ότι µέσα από 

το Θ.Π οι µαθητές προσανατολίζονται στο χώρο. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

 ΝΑΙ        ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Έως 8 θέσεις 19.2%     80.8% Fisher’s E. T 
9 θέσεις  
και άνω 

  4.6%     95.4% p = .029 

    
Πίνακας 110.Έλεγχος συνάφειας  µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 

εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά του Θ.Π στον 
προσανατολισµό των µαθητών τους στο χώρο 

 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p κυµαίνεται στο .029(< .05) και 

υποδεικνύει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις δηλώσεις των 

εκπαιδευτικών ανάλογα µε το είδος του σχολείου στο οποίο υπηρετούν. 

Προφανώς, οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί των µικρών οργανικά 

σχολείων υποστηρίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους συναδέλφους τους των 

µεγάλων σχολείων  την προσφορά του Θ.Π στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή 

και θεωρούν ότι κατά την εφαρµογή της εν λόγω δραστηριότητας πραγµατώνεται η 

επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Επίσης, στα µικρότερα σχολεία της υπαίθρου οι 

µαθητές δραστηριοποιούνται και ενεργούν σε ένα περιβάλλον ευρύτερο από τους 
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αντίστοιχους των πόλεων, οι οποίοι είναι αναγκασµένοι να κινούνται στα µικρά και 

στενά πλαίσια του σχολικού περίβολου. Οι δάσκαλοι το γνωρίζουν αυτό και 

προσπαθούν να προσανατολίσουν τους µαθητές των σχολείων της υπαίθρου στο 

χώρο σε µεγαλύτερο βαθµό από τους συναδέλφους τους των πόλεων. 

Η οργανικότητα του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί του 

δείγµατος παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των αντιλήψεων  τους 

σχετικά µε την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην κατανόηση της γλώσσας και στη 

βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών. 

Πίνακας 111. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης 

στη κατανόηση της γλώσσας και στη βελτίωση της επικοινωνίας των µαθητών τους 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ 9 ΘΕΣΕΙΣ &ΑΝΩ 

Μ.Ο 1.89 1.67 
Τ.Α .611 .631 

t = 2.077 β.ε= 202  p= .041 

 
Η εφαρµογή του Levene’s test για τον έλεγχο της ύπαρξης των απαραίτητων 

προϋποθέσεων χρήσης του t-test ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

(p=.043<.05) στις διασπορές ,εποµένως και υιοθετούµε  την αντίστοιχη τιµή t. 

Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι εντοπίζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .041< .05) στις δηλώσεις των υποκειµένων, 

ανάλογα µε το είδος του σχολείου, στο οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν. 

Οι δάσκαλοι σε σχολεία µε µεγάλη οργανικότητα (9 θέσεις και άνω) 

συµφωνούν µε την παραπάνω θέση σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο=1.67) από τους 

συναδέλφους τους που ασκούν τα καθήκοντά τους σε µικρότερα σχολεία 

(Μ.Ο=1.89). 

Ενδεχόµενα, µια λογική εξήγηση για την παραπάνω τάση των εκπαιδευτικών 

θα µπορούσε να δοθεί από το γεγονός της ιδιόµορφης φύσης του ολιγοθέσιου 

σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν σε σχολεία µε µικρή οργανικότητα, 

αντιµετωπίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

προβλήµατα ανοµοιογένειας στην τάξη τους (πολλές φορές επιχειρούν 

συνδιδασκαλίες σε περισσότερες τάξεις) και έλλειψης επικοινωνίας µεταξύ των 

µαθητών τους. 

Συχνά, µάλιστα, αυτή η ανοµοιογένεια µεταξύ των παιδιών καθιστά 

απαγορευτική την εφαρµογή της µεθόδου από τους δασκάλους. 
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Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία µε µεγάλη 

οργανικότητα στις πόλεις αντιµετωπίζουν συχνότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

συγκρούσεις, έριδες και φιλονικίες των µαθητών τους. 

Η ∆ραµατοποίηση έρχεται µέσα από την ενεργό συµµετοχή του µαθητή στην 

οµάδα να δώσει λύση σε τέτοιου είδους προβλήµατα. 

Οι δάσκαλοι σε σχολεία των πόλεων το γνωρίζουν καλά και γι’ αυτό το λόγο 

συµφωνούν περισσότερο µε την παραπάνω θέση. 

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο διίστανται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος, ανάλογα µε την οργανικότητα του σχολείου, στο οποίο οι ίδιοι υπηρετούν, 

εντοπίζεται στην παραδοχή τους για έλλειψη επιµόρφωσης πάνω στο Θ.Π και τη 

∆ραµατοποίηση, που καθιστά σχεδόν απαγορευτική την εφαρµογή των εν λόγω 

µεθόδων στη σχολική τάξη. Ο επόµενος πίνακας αναφέρεται στη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης: 

Πίνακας 112. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την έλλειψη επιµόρφωσής τους πάνω 

στη ∆ραµατοποίηση 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ 9 ΘΕΣΕΙΣ &ΑΝΩ 

Μ.Ο 2.24 2.59 
Τ.Α .923 1.202 

t = -2.105 β.ε= 198  p= .038 

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p (=.002<.05) στο Levene’s test 

φανερώνει στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές. Γι’αυτό το λόγο και 

υιοθετείται η εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας κατά την εφαρµογή του t-test.  

Από τον παραπάνω πίνακα επισηµαίνονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συγκεκριµένη θέση ανάλογα µε το είδος του 

σχολείου στο οποίο υπηρετούν (p= .038< .05). 

Οι δάσκαλοι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε µικρά (από άποψη 

οργανικότητας) σχολεία συµφωνούν περισσότερο µε την προηγούµενη θέση από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

Ανάλογες διαφορές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών καταγράφονται και 

στην αντίστοιχη δήλωσή τους για την ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π. Ο επόµενος 

πίνακας είναι απόλυτα διαφωτιστικός: 
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Πίνακας 113. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ του είδους του σχολείου, στο οποίο υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί του δείγµατος και των σχετικών απόψεών τους για την έλλειψη επιµόρφωσής τους πάνω 

στο Θ.Π 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΙΣ 9 ΘΕΣΕΙΣ &ΑΝΩ 

Μ.Ο 2.23 2.67 
Τ.Α .961 1.214 

t = -2.502 β.ε= 187  p= .014 

∆ιαπιστώνουµε από την εφαρµογή του Levene’s test ότι εµφανίζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές ,εποµένως είµαστε αναγκασµένοι να 

υιοθετήσουµε την εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας. 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα εντοπίζει κανείς στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p= .014< .05) στις απόψεις των δασκάλων σχετικά µε τη µη εφαρµογή από 

τους ίδιους του Θ.Π ,λόγω έλλειψης επιµόρφωσης. 

Ειδικότερα, και στη συγκεκριµένη περίπτωση συµφωνούν µε την παραπάνω 

θέση πιο πολύ οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε σχολεία µε οργανικότητα µέχρι 8 

θέσεων (Μ.Ο=2.23) από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε πιο µεγάλα 

σχολεία (Μ.Ο=2.67). 

Αντίθετα, στους εκπαιδευτικούς µε θητεία στα µεγάλα κεντρικά σχολεία 

παρουσιάζονται περισσότερες ευκαιρίες για επιµόρφωση πάνω στις µεθόδους της 

∆ραµατοποίησης και του Θ.Π. 

Ίσως να µην δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς των σχολείων των πιο 

αποµακρυσµένων περιοχών να δεχθούν τη σχετική επιµόρφωση (οι σύµβουλοι 

επισκέπτονται τα κεντρικά σχολεία και η απόσταση αναδεικνύεται σε σηµαντικό 

παράγοντα που αποτρέπει τους δασκάλους από το να συµµετάσχουν στα διάφορα 

επιµορφωτικά προγράµµατα). 

 
24.3.4  ΣΠΟΥ∆ΕΣ  

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα µε τις σπουδές τους, εµφανίζονται ως προς τη γνώση του Θεατρικού 

Παιχνιδιού και του Θεατρικού ∆ρώµενου (Xάπενινγκ) ως µορφών Θ.A από τους 

ίδιους. 

Ως προς το Θ.Π τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Θ.Π 
 ΝΑΙ        ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Παιδαγωγική   
Ακαδηµία 

15.0%     85.0% χ²= 6.037 

Κάτι άλλο   5.5%     94.5% β.ε= 1 
   p = .014 

Πίνακας 114. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της µη γνώσης του Θ.Π από τους ίδιους 

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

κυµάνθηκε στο .014(< .05) και φανερώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών στις απαντήσεις των υποκειµένων ανάλογα µε τις σπουδές τους. 

Οι δάσκαλοι που τελείωσαν Παιδαγωγική Ακαδηµία δεν γνωρίζουν το Θ.Π σε 

µεγαλύτερο ποσοστό (15%) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

Ανάλογα ποσοστά συναντάµε και για τη µη γνώση του Χάπενινγκ από τους 

εκπαιδευτικούς: 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΩΜΕΝΟΥ(ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ) 
 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

44.2%       55.8% χ²= 6.576 

Κάτι άλλο 28.3%       71.7% β.ε= 1 
   p = .010 

Πίνακας 115. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της µη γνώσης του Χάπενινγκ από τους ίδιους 

 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι σπουδές των εκπαιδευτικών 

του δείγµατος διαφοροποιούν σηµαντικά και τις απαντήσεις τους ως προς τη γνώση 

της συγκεκριµένης µορφής Θ.Α (p = .010< .05). 

Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδηµίας δεν γνωρίζουν το Χάπενινγκ σε 

µεγαλύτερο ποσοστό (44.2%) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

εκπαιδευτικούς (28.3%). 

Ενδεχοµένως, οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών να 

οφείλονται στο γεγονός ότι οι πιο ηλικιωµένοι δάσκαλοι- απόφοιτοι των Ακαδηµιών 

δεν έχουν τη διάθεση για περαιτέρω επιµόρφωση στο αντικείµενο λόγω των 

αυξηµένων υποχρεώσεών τους. 

Αντιθέτως, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των υπόλοιπων συναδέλφων τους 

διαπιστώνεται ζωηρότερο πάνω στη Θεατρική Παιδεία και τους ωθεί να 

επιµορφωθούν στο αντικείµενο µε αποτέλεσµα την καλύτερη γνώση  απέναντι στις 

συγκεκριµένες µορφές Θ.Α. 
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∆ιαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών εντοπίζει κανείς και ως 

προς το λόγο, για τον οποίο οι ίδιοι συµβουλεύονται το βιβλίο του δασκάλου για τη 

Θ.Α κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. Ο παρακάτω πίνακας είναι άκρως 

κατατοπιστικός: 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΕΠΕΙ∆Η ∆Ε ∆ΙΑΘΕΤΩ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 ΝΑΙ         ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

54.7%      45.3% χ²= 4.242 

Κάτι άλλο 37.5%      62.5% β.ε= 1 
   p = .039 

Πίνακας 116. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, 

εξαιτίας της έλλειψης της αναγκαίας επιµόρφωσης 
 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p = .039< .05) υποδεικνύει την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στην τοποθέτηση των υποκειµένων 

απέναντι στο συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών συµβουλεύονται το εν λόγω 

εγχειρίδιο σε µεγαλύτερο ποσοστό (54.7%) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(37.5%), επειδή θεωρούν ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις περιστάσεις λόγω 

έλλειψης επιµόρφωσης. 

Πιθανόν, η παράµετρος της µη επιµόρφωσης στο αντικείµενο να επηρεάζει 

σηµαντικά τους συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς και να τους ωθεί στο να 

συµβουλευθούν το εν λόγω εγχειρίδιο καθώς δεν γνωρίζουν τη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης αρκετά καλά. 

Αντιθέτως, οι συνάδελφοί τους προφανώς να έχουν λάβει τη σχετική 

επιµόρφωση από διάφορα µαθήµατα που παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους σε Παιδαγωγικά Τµήµατα, ∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση ή σε κάποια άλλη 

σχολή. 

Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, που δεν αποφοίτησαν από Παιδαγωγική Ακαδηµία 

φαίνεται ότι συµβουλεύονται περισσότερο το βιβλίο του δασκάλου για τη Θεατρική 

Αγωγή για να τους δοθούν τα απαραίτητα ερεθίσµατα που θα τους οδηγήσουν στην 

εξεύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης (51.3%). 
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑ  
ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΩΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ

 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

34.4%     65.6% χ²= 4.114 

Κάτι άλλο 51.3%       48.7% β.ε= 1 
   p = .043 

Πίνακας 117. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου ως ερεθίσµατος για την εύρεση νέων ασκήσεων και 

τεχνικών κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους 
 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κυµάνθηκε στο .043(< .05) και 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

υποκειµένων. 

Ίσως οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών να µην έχουν παρακολουθήσει 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τα σχετικά µε το αντικείµενο µαθήµατα. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους έχουν ενδεχοµένως διδαχθεί κάποια 

µαθήµατα σχετικά µε τη Θ.Α που σίγουρα θα υπάρχουν στο πρόγραµµα Σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τµηµάτων, του ∆ιδασκαλείου, της Εξοµοίωσης ή κάποιας άλλης 

σχολής. ∆ιαθέτουν εποµένως τα προαπαιτούµενα στοιχεία που θα αποτελέσουν τη 

βάση για να πάρουν ιδέες από το εν λόγω εγχειρίδιο για την εύρεση νέων τεχνικών 

εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στη σχολική τάξη. 

Το ανάλογο φαινόµενο παρατηρείται  και προς την άντληση θεµάτων για 

∆ραµατοποίηση από τους ίδιους εκπαιδευτικούς µέσα από κάποιο πίνακα 

ζωγραφικής. Η εφαρµογή του Fishers Exact Test (δεν πληρούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για το χ² τεστ) ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος ανάλογα µε τις σπουδές τους (p= .004< 

.05). 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

-------        100.0% Fishers E. T. 

Κάτι άλλο   7.9%       92.1% p = .004 
    

Πίνακας 118. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από τους ίδιους από κάποιο πίνακα ζωγραφικής 

 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί -απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών 

δεν αντλούν θέµατα για ∆ραµατοποίηση από κάποιο πίνακα ζωγραφικής. 

Πιθανότατα, στο Πρόγραµµα Σπουδών των διετών Ακαδηµιών δεν περιλαµβάνονταν 
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µαθήµατα Ιστορίας της Τέχνης και οι εν λόγω δάσκαλοι δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις στο αντικείµενο. 

Αντιθέτως, οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους, ίσως να έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο σχετικό µάθηµα στο Πρόγραµµα Σπουδών της σχολής τους, και να διαθέτουν 

τα προαπαιτούµενα στοιχεία που θα τους αποβούν χρήσιµα για τη δηµιουργία 

ερεθισµάτων κατά την εφαρµογή της µεθόδου στην τάξη µέσα από τα 

προαναφερθέντα έργα Τέχνης (πίνακες ζωγραφικής). 

Σηµαντικές αποκλίσεις καταγράφονται στις απόψεις των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος ανάλογα µε τις σπουδές τους και σχετικά µε το στόχο της ανάπτυξης 

στάσεων, αξιών, ιδεών και της διαµόρφωσης τρόπων συµπεριφοράς στους µαθητές 

τους που οι ίδιοι οι δάσκαλοι θέτουν κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΞΙΩΝ, Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΡΟΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ 
 ΝΑΙ         ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

12.9%      87.1% χ²= 6.513 

Κάτι άλλο 27.5%      72.5% β.ε= 1 
   p = .011 

Πίνακας 119. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της επιδίωξης από τους ίδιους για ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών και τρόπων συµπεριφοράς στους 

µαθητές τους κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 
 
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα επισηµαίνονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (p = .011< .05) στις απαντήσεις των υποκειµένων για το 

προηγούµενο ζήτηµα. 

Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδηµίας φαίνεται ότι θέτουν σε µικρότερο 

ποσοστό (12.9%) το συγκεκριµένο στόχο από τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Παιδαγωγικό Τµήµα, ∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση ή 

σε άλλη σχολή (27.5%). 

Προφανώς το Πρόγραµµα Σπουδών των παλαιότερων Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών δεν ήταν τόσο απαιτητικό και δεν περιελάµβανε µαθήµατα που θα 

στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή. Αντίθετα, στα νέα Προγράµµατα 

Σπουδών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων εµπεριέχεται µια σειρά µαθηµάτων που δε 

στοχεύουν µόνο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού αλλά επιδιώκουν να 

καλλιεργήσουν διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων, ∆ιδασκαλείου, Εξοµοίωσης 

ή άλλης σχολής αναλαµβάνουν κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης πιο συχνά 
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(14.9%) το ρόλο του επινοητή και συγγραφέα του δραµατικού κειµένου από τους 

αποφοίτους Παιδαγωγικών Ακαδηµιών (3.1%). Ο παρακάτω πίνακας είναι 

διαφωτιστικός: 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ  
ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΤΗ  ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 ΝΑΙ              ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

3.1%         96.9% χ²= 8.533 

Κάτι άλλο 14.9%           85.1% β.ε= 1 
   p = .003 

Πίνακας 120. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της ανάληψης από τους ίδιους του ρόλου του επινοητή και συγγραφέα του δραµατικού κειµένου κατά 

την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 
 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p = .003< .05) υποδηλώνει την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των υποκειµένων, 

ανάλογα µε τις σπουδές τους. 

Ενδεχοµένως, οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών να µην έχουν 

παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µαθήµατα σχετικά µε τη 

∆ραµατοποίηση και να µη διαθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο που θα τους βοηθήσει 

να προχωρήσουν στη συγγραφή (µε ή χωρίς τους µαθητές τους) ενός δραµατικού 

κειµένου. 

∆ιαφορετικές παρουσιάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος 

και ως προς την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην κοινωνική ανάπτυξη των 

µαθητών τους. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ Η ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

31.6%       68.4% χ²= 6.176 

Κάτι άλλο 48.6%       51.4% β.ε= 1 
   p = .013  

Πίνακας 121. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην Κοινωνική Ανάπτυξη των 

µαθητών 
 
Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών θεωρούν σε µικρότερο ποσοστό 

(31.6%) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (48.6%) ότι η ∆ραµατοποίηση 

συµβάλλει στην Κοινωνική Ανάπτυξη των µαθητών.  

Οι σπουδές των δασκάλων φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

διαφοροποίηση των αντιλήψεών τους στο συγκεκριµένο ζήτηµα (p = .013< .05). 
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Πιθανότατα, στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες δεν υπήρχαν µαθήµατα Θ.Α που 

να επισηµαίνουν την προσφορά της µεθόδου στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προφανώς θα έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο σχετικό µάθηµα στις σχολές φοίτησής τους και θα γνωρίζουν σηµαντικά την 

παιδαγωγική αξία της µεθόδου και την προσφορά της στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των υποκειµένων ανάλογα 

µε τις σπουδές τους (p = .019< .05), καταγράφονται και ως προς το στόχο της 

γνωριµίας των µαθητών µε το σώµα και τον εαυτό τους, που οι ίδιοι οι δάσκαλοι 

θέτουν κατά την εφαρµογή του Θ.Π στη σχολική τους τάξη. Ας προσέξουµε τον 

παρακάτω πίνακα: 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ 

 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

17.8%      82.2% χ²= 5.530 

Κάτι άλλο 38.2%      61.8% β.ε= 1 
   p = .019 

Πίνακας 122. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της επιδίωξης από τους ίδιους για γνωριµία των µαθητών τους µε το σώµα τους και τον εαυτό τους 
κατά την εφαρµογή του Θ.Π 

 
Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών θέτουν τον παραπάνω στόχο σε 

µικρότερο ποσοστό (17.8%) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (38.2%). 

Προφανώς, η συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών κατά τη φοίτησή της 

στα Παιδαγωγικά Τµήµατα είχε παρακολουθήσει µαθήµατα Θ.Α και γνωρίζουν πως 

θα πρέπει να λειτουργήσουν για να επιτύχουν να φέρουν το νεαρό µαθητή σε επαφή 

µε του σώµα του και σε ενδοσκόπηση του εαυτού του. 

Ένα άλλο σηµείο, στο οποίο διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τις σπουδές τους, είναι και ο στόχος που οι ίδιοι θέτουν 

για την ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών και τρόπων συµπεριφοράς στους µαθητές 

τους (p = .013< .05). 
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ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΞΙΩΝ, Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 ΝΑΙ       ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

  4.4%    95.6% χ²= 6.157 

Κάτι άλλο 21.1%    78.9% β.ε= 1 
   p = .013 

Πίνακας 123. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της επιδίωξης από τους ίδιους για ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών και τρόπων συµπεριφοράς στους 

µαθητές τους κατά την εφαρµογή του Θ.Π 
 
Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών θέτουν τον παραπάνω στόχο σε 

ποσοστό 4.4%. 

Το αντίστοιχο ποσοστό των συναδέλφων τους που έχουν ολοκληρώσει τις 

σπουδές τους σε Παιδαγωγικό Τµήµα, ∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση ή άλλη σχολή 

κυµαίνεται στο 21.1%. 

Φαίνεται ότι στο Πρόγραµµα Σπουδών των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών δεν 

περιλαµβάνονταν µαθήµατα Θ.Α µε αποτέλεσµα οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί να 

µη γνωρίζουν την προσφορά του Θ.Π στο συγκεκριµένο τοµέα και να µη θέτουν τον 

εν λόγω στόχο  κατά τις διδασκαλίες τους. 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί εµφανίζονται πιο ενηµερωµένοι σχετικά 

µε τη συγκεκριµένη θεατρική δραστηριότητα και ψυχοκινητική µέθοδο και 

επιδιώκουν µε την εφαρµογή της να αναπτύξουν στάσεις και τρόπους συµπεριφοράς 

στους µαθητές τους. 

Ανάλογα ποσοστά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών εντοπίζονται και ως 

προς την προσφορά του Θ.Π στην καλλιέργεια των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των 

παιδιών. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p κυµάνθηκε στο .046(< .05) και 

υποδεικνύει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

δασκάλων του δείγµατος ανάλογα µε τις σπουδές τους. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΤΟ Θ.Π ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΝΑΙ         ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Παιδαγωγική 
Ακαδηµία 

11.1%      88.9% χ²= 3.986 

Κάτι άλλο 26.3%      73.7% β.ε= 1 
   p = .046 

Πίνακας 124. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά του Θ.Π στην καλλιέργεια των ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων των µαθητών 
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Το ποσοστό των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών που υποστηρίζει 

την παρούσα θέση εµφανίζεται σαφώς πιο µικρό (11.1%) από το αντίστοιχο των 

υπολοίπων συναδέλφων τους (26.3%). 

Ενδεχοµένως, η έλλειψη παρακολούθησης σχετικών µαθηµάτων κατά την 

φοίτησή τους στην Παιδαγωγική Ακαδηµία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που 

προσανατολίζει τους εκπαιδευτικούς προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εφαρµογή των εν λόγω µεθόδων 

µε βάση τις σπουδές τους διαφοροποιούνται και ως προς τη γνώση του Θ.Π (To 

Levene’s test φανερώνει στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές 

(p=.001<.05), οπότε και  υιοθετείται η αντίστοιχη τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας): 

Πίνακας 125.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών γνώσεών τους για το Θ.Π 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.30 1.89 
Τ.Α 1.084 .791 

t = 2.886 β.ε= 196  p= .004 

 
Όπως φαίνεται από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, σχετικά µε το εν λόγω ζήτηµα, διαφοροποιούνται σηµαντικά (p= 

.004< .05) ανάλογα µε τις σπουδές τους. 

Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών φαίνεται ότι γνωρίζουν το Θ.Π 

λιγότερο (Μ.Ο=2.30) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους που ολοκλήρωσαν τις 

σπουδές τους σε Παιδαγωγικό Τµήµα, ∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση ή άλλη σχολή 

(Μ.Ο=1.89). 

Προφανώς, στο Πρόγραµµα Σπουδών των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών δεν 

υπήρχαν µαθήµατα Θεατρικής Παιδείας µε αποτέλεσµα η συγκεκριµένη κατηγορία 

εκπαιδευτικών να δηλώνει συχνότερα την έλλειψη των προαπαιτούµενων στοιχείων 

που θα έκανε σε αυτούς το Θ.Π πιο προσιτό και γνωστό. 

Για τον ίδιο λόγο ορισµένοι εκπαιδευτικοί δεν εφαρµόζουν το Θ.Π, επειδή 

τρέφουν αισθήµατα δυσαρέσκειας απέναντί του. Η άγνοιά τους οδηγεί στην 

αδιαφορία και αυτή µε τη σειρά της στην έκφραση αρνητικών συναισθηµάτων. Αν 

εξετάσουµε προσεκτικά  τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 126.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της µη εφαρµογής του Θ.Π, εξαιτίας των αισθηµάτων δυσαρέσκειας, που οι ίδιοι τρέφουν για την εν 

λόγω δραστηριότητα 
 
H τιµή του p(= .101>.05) που προέκυψε από το Levene’s test φανερώνει ότι 

υπάρχει οµοιογένεια διασπορών, οπότε πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρµογής του t-

test. 

Παράλληλα το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .008< .05) στο εν 

λόγω test υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών. 

∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών θεωρούν 

το Θ.Π λιγότερο αρεστό (Μ.Ο=3.73) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=4.11) και γι’ αυτό το λόγο προτιµούν να µην το εφαρµόσουν. 

Η έλλειψη µαθηµάτων Θ.Α στο Πρόγραµµα Σπουδών των Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών παίζει και σε αυτή την περίπτωση καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση 

των σχετικών αντιλήψεων των δασκάλων. 

∆ιαφοροποίηση ως προς τα συναισθήµατα στους δασκάλους του δείγµατος 

προκαλεί και η δυνατότητα του Θ.Π να συνδέσει διάφορες περιοχές του Α.Π (p= 

.018< .05). 

Την παραπάνω θέση υποστηρίζουν εντονότερα οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 

(Μ.Ο=1.82) από τους αποφοίτους Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (Μ.Ο=2.11). 

Εντοπίζεται οµοιογένεια των διασπορών (το p στο Levene’s test = .630>.05), 

οπότε µπορεί να εφαρµοστεί άνετα το t-test. 

Πίνακας 127.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και των 
απόψεών τους για σύνδεση µέσα από το Θ.Π διαφόρων περιοχών του Α.Π 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 3.73 4.11 
Τ.Α .996 .900 

t = -2.703 β.ε= 185  p= .008 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.11 1.82 
Τ.Α .850 .819 

t = -2.378 β.ε= 194  p= .018 

 

Προφανώς, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί µε σπουδές σε Παιδαγωγικά Τµήµατα, 

∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση ή άλλη σχολή έχουν ενηµερωθεί και καταρτιστεί πλήρως 

για την συγκεκριµένη δυνατότητα του Θ.Π σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους 
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απόφοιτους Παιδαγωγικών Ακαδηµιών που δε φαίνεται να έχουν κατανοήσει 

απόλυτα τη µεγάλη σηµασία της. 

Οι διαφωνίες των εκπαιδευτικών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε 

Παιδαγωγική Ακαδηµία ως προς τη µείωση του ενδιαφέροντος των µαθητών τους 

κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π εµφανίζονται ασθενέστερες 

από τις αντίστοιχες των υπόλοιπων συναδέλφων τους. 

Σχετικά µε τη ∆ραµατοποίηση ο επόµενος πίνακας είναι άκρως 

κατατοπιστικός: 

Πίνακας 128.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των απόψεών τους για τη µείωση του ενδιαφέροντος των µαθητών κατά την συµµετοχή τους σε 

ασκήσεις ∆ραµατοποίησης 
 
Η οµοιογένεια των διασπορών, που διαπιστώθηκε από την εφαρµογή του 

Levene’s test (p=.282>.05),επιτρέπει την άνετη χρησιµοποίηση του t-test. 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στο εν λόγω κριτήριο (p= .015< .05) 

φανερώνει την ύπαρξη σηµαντικών διαφοροποιήσεων στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών για το εν λόγω θέµα, ανάλογα µε τις σπουδές τους. 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο διαπιστώνεται και για το Θ.Π (p= .007< .05). Και 

στη συγκεκριµένη περίπτωση πληρούνται οι προυποθέσεις για εφαρµογή του t-test, 

καθώς διαπιστώνεται οµοιογένεια διασπορών (τo p στο Levene’s test είναι 

µεγαλύτερο του .05). Ας εξετάσουµε τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 129.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των απόψεών τους για τη µείωση του ενδιαφέροντος των µαθητών κατά την συµµετοχή τους σε 

ασκήσεις Θ.Π 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 4.02 4.28 
Τ.Α .792 .660 

t = -2.464 β.ε= 197  p= .015 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 4.36 4.06 
Τ.Α .822 .700 

t = -2.703 β.ε= 187  p= .007 

 
Εξάγει λοιπόν κανείς από τους παραπάνω πίνακες, ότι οι εκπαιδευτικοί που 

δεν έχουν αποφοιτήσει από Παιδαγωγική Ακαδηµία παρουσιάζουν εντονότερες 

διαφωνίες από τους συναδέλφους τους σχετικά µε την απώλεια του ενδιαφέροντος 

των µαθητών τους κατά τη συµµετοχή τους σε ασκήσεις Θ.Π και ∆ραµατοποίησης. 



_____________________________________________________________________ 237

Για µια ακόµη φορά η παρακολούθηση των σχετικών µαθηµάτων Θ.Α κατά 

τη φοίτηση των εκπαιδευτικών σε Παιδαγωγικά Τµήµατα, ∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση ή 

άλλη σχολή πληροφορεί και ενηµερώνει τους δασκάλους για τη συµβολή των εν 

λόγω µεθόδων στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών και στην 

ενεργοποίησή τους για συµµετοχή στην όλη διαδικασία. 

Ο βαθµός διαφωνίας των απόφοιτων Παιδαγωγικής Ακαδηµίας εµφανίζεται 

σαφώς πιο µικρός (Μ.Ο=3.98) από τον αντίστοιχο των υπόλοιπων συναδέλφων τους 

(Μ.Ο=4.25) ως προς τις απόψεις των δασκάλων του δείγµατος για ακαταλληλότητα 

του Θ.Π για όλους τους µαθητές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η εφαρµογή του 

Levene’s test φανερώνει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

διασπορές (p=.912>.05), άρα πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρµογής του t-

κριτηρίου. 

Πίνακας 130.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των απόψεών τους για ακαταλληλότητα του Θ.Π για όλους τους µαθητές 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 3.98 4.25 
Τ.Α .962 .840 

t = -2.143 β.ε= 191  p= .033 

 
Οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών στο εν λόγω ζήτηµα εµφανίζουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ως προς τις σπουδές των ιδίων (p= .033< .05). 

Ίσως, η έλλειψη παρακολούθησης των σχετικών µε τη Θ.Α µαθηµάτων στην 

Παιδαγωγική Ακαδηµία να αναδεικνύεται σε σηµαντική παράµετρο που διαµορφώνει 

παρόµοιες τάσεις στην εν λόγω κατηγορία των εκπαιδευτικών. 

Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών φαίνονται πιο κατασταλαγµένοι 

ως προς τις απόψεις τους για εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π από 

ειδικευµένους στη Θ.Α δασκάλους. Ο επόµενος πίνακας αφορά τη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης και αναδεικνύει στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .003< .05) 

στην τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στο προηγούµενο θέµα, ανάλογα µε τις σπουδές 

τους. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεχόµαστε την εναλλακτική τιµή t και το 

αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας, καθώς το Levene’s test ανέδειξε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές (p=.043<.05). 
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Πίνακας 131.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των απόψεών τους για εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από ειδικευµένους στη Θ.Α δασκάλους 

 
Αποτελεί σηµαντική διαπίστωση το γεγονός  ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών συµφωνούν σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο=2.51) από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.02) µε την εφαρµογή ης ∆ραµατοποίησης από 

ειδικευµένους στη Θ.Α εκπαιδευτικούς. 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο παρατηρείται και για το Θ.Π. Το Levene’s test 

ανέδειξε την οµοιογένεια των διασπορών για τη συγκεκριµένη περίπτωση 

(p=.449>.05), οπότε πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

Πίνακας 132.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των απόψεών τους για εφαρµογή του Θ.Π από ειδικευµένους στη Θ.Α δασκάλους 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.51 3.02 
Τ.Α 1.294 1.137 

t = -3.009 β.ε= 210  p= .003 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.43 2.94 
Τ.Α 1.246 1.197 

t = -2.931 β.ε= 201  p= .004 

 
Ακόµη και σε αυτή την περίπτωση οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών 

εµφανίζουν πιο αποκρυσταλλωµένες απόψεις για το ίδιο θέµα (οι Μ.Ο κυµαίνονται 

στο 2.43 έναντι του 2.94 των υπολοίπων συναδέλφων τους µε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p= .004< .05). 

Προφανώς, οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών γνωρίζουν τις αδυναµίες 

τους να εφαρµόσουν τις εν λόγω µεθόδους και έτσι επιδιώκουν να καλύψουν τις 

ανάγκες που δηµιουργούνται µε την πρότασή τους για εφαρµογή των παραπάνω 

µεθόδων από ειδικευµένους στη Θ.Α εκπαιδευτικούς. 

Αντίθετα µε αυτούς, οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους εµφανίζουν µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους και γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζουν λιγότερα έντονα 

την παραπάνω θέση. 

∆ύο άλλα σηµεία στα οποία αποκλίνουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος, ανάλογα µε τις σπουδές τους, και εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στις απαντήσεις τους (και στις δυο περιπτώσεις εµφανίζεται οµοιογένεια 

διασπορών όπως µας δηλώνει το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στο Levene’s 
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test, άρα µπορεί να εφαρµοστεί το t-test) είναι αυτά που σχετίζονται µε την παραδοχή 

των δασκάλων για έλλειψη της απαιτούµενης επιµόρφωσης πάνω στη 

∆ραµατοποίηση (p= .009) και το Θ.Π (p= .002). Ο παρακάτω πίνακας αφορά την 

πρώτη µέθοδο: 

Πίνακας 133.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των απόψεών τους για έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης πάνω στη ∆ραµατοποίηση 

 
Παρατηρείται, λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση ότι οι απόφοιτοι 

Παιδαγωγικών Ακαδηµιών παραδέχονται την αδυναµία τους να εφαρµόσουν τη 

∆ραµατοποίηση εµφανέστερα (Μ.Ο=2.31) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=2.73). 

Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται και για το Θ.Π: 

Πίνακας 134.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των απόψεών τους για έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης πάνω στο Θ.Π 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.31 2.73 
Τ.Α 1.145 1.142 

t = -2.644 β.ε= 209  p= .009 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.31 2.82 
Τ.Α 1.138 1.149 

t = -3.158 β.ε= 198  p= .002 

 
Και στη συγκεκριµένη περίπτωση οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών 

‘δηλώνουν κώλυµα’ στο να εφαρµόσουν τη µέθοδο λόγω έλλειψης επιµόρφωσης 

(Μ.Ο=2.31). 

Οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους εµφανίζονται σαφώς πιο µπερδεµένοι ως προς 

τις απαντήσεις τους (Μ.Ο=2.82). 

 

Το πιο πιθανό στις δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι ο παράγοντας ‘έλλειψη 

των σχετικών µαθηµάτων στο Πρόγραµµα Σπουδών των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών’ 

να υπεισέρχεται και να ασκεί επιδράσεις στην εν λόγω κατηγορία εκπαιδευτικών. 

∆ιαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τις σπουδές 

τους, επισηµαίνονται και ως προς τη θετική τους προδιάθεση για εφαρµογή 

ασκήσεων Θ.Π στη σχολική τους τάξη (p= .016< .05). 
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Πίνακας 135.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
της θετικής προδιάθεσής τους για εφαρµογή των ασκήσεων Θ.Π 

 
∆ιαπιστώνεται από την εφαρµογή του Levene’s test στη συγκεκριµένη 

περίπτωση ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις  διασπορές 

(p=.002<.05), εποµένως υιοθετείται η εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας. 

Φαίνεται, λοιπόν, από τον παραπάνω πίνακα ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών 

Τµηµάτων, ∆ιδασκαλείου, Εξοµοίωσης ή άλλης σχολής συµφωνούν σε µεγαλύτερο 

βαθµό (Μ.Ο=2.00) από τους συναδέλφους τους απόφοιτους Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών (Μ.Ο=2.28) µε την παραπάνω θέση. 

Αυτό συµβαίνει διότι η πρώτη κατηγορία εκπαιδευτικών, είτε έχει 

παρακολουθήσει τα σχετικά µαθήµατα κατά τη διάρκεια των σπουδών της στα εν 

λόγω Τµήµατα ,είτε έχει δεχθεί την απαραίτητη επιµόρφωση στο αντικείµενο. 

Εποµένως, γνωρίζει την παιδαγωγική αξία του Θ.Π και επικροτεί οποιαδήποτε 

απόπειρα εφαρµογής του στη σχολική τάξη. 

Σηµαντικές αποκλίσεις στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε τις 

σπουδές τους, σηµειώνονται και ως προς την ανάγκη για εύρεση από τους ίδιους 

πρόσθετης βοήθειας µε στόχο την κάλυψη των γνωστικών ελλειµµάτων τους 

απέναντι στο Θ.Π. Το Levene’s test για την εν λόγω περίπτωση έδειξε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές , άρα πληρούνται οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

Πίνακας 136.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών απόψεών τους για εύρεση πρόσθετης βοήθειας µε στόχο την κάλυψη των γνωστικών 

ελλειµµάτων τους απέναντι στο Θ.Π 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.28 2.00 
Τ.Α .877 .753 

t = 2.430 β.ε= 205  p= .016 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 1.85 1.65 
Τ.Α .736 .681 

t = 1.995 β.ε= 203  p= .047 

 
Μπορεί όλοι οι εκπαιδευτικοί να συµφωνούν µε την παραπάνω θέση, ωστόσο 

οι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδηµίας φαίνεται ότι την υποστηρίζουν σε µικρότερο 

βαθµό (Μ.Ο=1.85) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=1.65). 
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Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας για τη συγκεκριµένη δήλωση 

ανέρχεται στο .047(< .05) και υποδεικνύει στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

αντιλήψεις των δασκάλων για το εν λόγω ζήτηµα. 

 Ο έλεγχος της οµοιογένειας των διασπορών µε το Levene’s test για το εν 

λόγω θέµα καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

(p=.814>.05).Εποµένως πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

Πιθανότατα, οι εκπαιδευτικοί των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών δεν κατέχουν τις 

βασικές τεχνικές για εφαρµογή του Θ.Π στην τάξη τους. Επιπλέον, δεν φαίνεται να 

γνωρίζουν τις απαραίτητες πηγές πληροφόρησης, όπου οι ίδιοι θα µπορέσουν να 

ανατρέξουν για να µειώσουν τα γνωστικά τους ελλείµµατα. 

Ίσως αισθάνονται µειονεκτικά απέναντι στους συναδέλφους τους που 

διαθέτουν τα προαπαιτούµενα στοιχεία για µια αποτελεσµατική εφαρµογή του Θ.Π. 

Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζουν την παραπάνω θέση σε µικρότερο βαθµό από 

τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

 Οι δάσκαλοι στο σύνολό τους πιστεύουν ότι η εφαρµογή του Θ.Π ευχαριστεί 

τον εκπαιδευτικό και τον γεµίζει πρόσθετες γνώσεις και εµπειρίες. Παρόλα αυτά η 

ένταση των παραπάνω πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι ποικίλλει, 

ανάλογα µε τις σπουδές των ίδιων (p= .005< .05). 

Πίνακας 137.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών πεποιθήσεών τους για ευχαρίστηση του δασκάλου και εµπλουτισµό των γνώσεων και 

των εµπειριών του κατά την εφαρµογή του Θ.Π από τον ίδιο 
 
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα διαπιστώνει κανείς ότι οι 

εκπαιδευτικοί µε σπουδές σε Παιδαγωγικό Τµήµα, ∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση ή άλλη 

σχολή υποστηρίζουν την παραπάνω θέση εντονότερα (Μ.Ο=1.78) από τους 

απόφοιτους της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (Μ.Ο=2.08). 

Η λογική ερµηνεία που θα µπορούσε να δοθεί για να εξηγήσει τη 

συγκεκριµένη τοποθέτηση των δασκάλων είναι ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικής 

Ακαδηµίας δεν έχουν εφαρµόσει πολύ συχνά το Θ.Π στην τάξη τους και δεν έχουν 

λάβει την απαραίτητη επιµόρφωση πάνω στη µέθοδο. Εποµένως, οι απαντήσεις τους 

και η έκφραση της γνώµης τους απέναντι στην εν λόγω θέση αποδεικνύονται καθαρά 

πιθανολογικές. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 2.08 1.78 
Τ.Α .805 .666 

t = 2.835 β.ε= 197  p= .005 
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Αντίθετα, οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους τοποθετούνται λειτουργώντας 

καθαρά εµπειρικά και βιωµατικά και εκφράζουν τα πραγµατικά συναισθήµατα που 

ένιωσαν κατά την εφαρµογή της µεθόδου. 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε τις σπουδές των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος, καταγράφονται και στις δηλώσεις τους για καταλληλότητα εφαρµογής του 

Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης µόνο από τους νέους δασκάλους. 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης: 

Πίνακας 138.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών απόψεών τους για την αποκλειστική καταλληλότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης 

από  τους νέους δασκάλους 
 
Κατά την εφαρµογή του Levene’s test δεν εντοπίζονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις διασπορές (p= .239>.05), οπότε πληρούνται και οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (p= .000< .05) στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε 

τις σπουδές τους για το προηγούµενο θέµα. 

Φαίνεται ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών εκφράζουν λιγότερο 

έντονες διαφωνίες (Μ.Ο=3.85) για την παραπάνω θέση από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο=4.41). 

Κάτι ανάλογο συµβαίνει και για το Θ.Π. 

Και στη συγκεκριµένη περίπτωση το Levene’s test έδειξε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές (p= .203>.05),άρα µπορεί να 

εφαρµοστεί άνετα το t-test. 

 

Πίνακας 139.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών απόψεών τους για την αποκλειστική καταλληλότητα εφαρµογής του Θ.Π από  τους 

νέους δασκάλους 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 3.85 4.41 
Τ.Α .977 .656 

t = -4.820 β.ε= 197  p= .000 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 3.86 4.41 
Τ.Α 1.014 .689 

t = -4.435 β.ε= 190  p= .000 
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Και για τη συγκεκριµένη περίπτωση επισηµαίνει κανείς σηµαντική 

διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των δασκάλων (p= .000< .05) ανάλογα µε τις 

σπουδές τους. 

Ο βαθµός διαφωνίας µε την παραπάνω δήλωση παρουσιάζεται εντονότερος 

για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο=4.41) σε σχέση µε τους απόφοιτους 

Παιδαγωγικών Ακαδηµιών (Μ.Ο=3.86). 

Ίσως είναι πιο εύκολο για τους παλιότερους δασκάλους που αποφοίτησαν από 

τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες να συγκαλύπτουν τις αδυναµίες τους ως προς την 

εφαρµογή των µεθόδων µε το πρόσχηµα ότι το Θ.Π και η ∆ραµατοποίηση 

ενδείκνυται για τους πιο νέους εκπαιδευτικούς. 

Ένα άλλο σηµείο απόκλισης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών µε βάση τις 

σπουδές τους είναι το σχετικό µε την ταύτιση της προσφοράς των εν λόγω µεθόδων 

στην ανάπτυξη των  µαθητών µε την αντίστοιχη των παλιών δασκαλοκεντρικών 

(p=.004< .05). 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις σχετικές θέσεις των δασκάλων για τη 

∆ραµατοποίηση: 

Πίνακας 140.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών απόψεών τους για την ταύτιση της προσφοράς της ∆ραµατοποίησης στην ανάπτυξη των 

µαθητών µε την αντίστοιχη των παλιών δασκαλοκεντρικών µεθόδων 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 4.12 4.43 
Τ.Α .849 .737 

t = -2.887 β.ε= 209  p= .004 

 
Η τιµή του p(=.356>.05) στο Levene’s test φανερώνει την απουσία στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών στις διασπορές και επιτρέπει την απρόσκοπτη εφαρµογή  του 

t-test.Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών διαφωνούν σε µικρότερο βαθµό (Μ.Ο=4.12) µε την εν λόγω θέση από 

τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=4.43). 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο επισηµαίνεται και για την ψυχοκινητική µέθοδο 

του Θ.Π: 
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Πίνακας 141.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
των σχετικών απόψεών τους για την ταύτιση της προσφοράς του Θ.Π στην ανάπτυξη των µαθητών µε 

την αντίστοιχη των παλιών δασκαλοκεντρικών µεθόδων 
 
Ακόµη και στην εν λόγω περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

του t-test, καθώς µέσα από το Levene’s test (p= .469>.05) αποδεικνύεται  οµοιογένεια 

των διασπορών. 

Εποµένως και για το Θ.Π οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών 

παρουσιάζουν λιγότερο έντονες διαφωνίες (Μ.Ο=4.14) µε τη συγκεκριµένη θέση από 

τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=4.43). 

Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .015< .05) φανερώνει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις στις απόψεις των εκπαιδευτικών µε βάση τις σπουδές τους. 

Πιθανότατα, οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους παρακολούθησαν µαθήµατα που σχετίζονταν µε τις δασκαλοκεντρικές 

µεθόδους διδασκαλίας. Εποµένως, γνωρίζουν καλύτερα τις συγκεκριµένες µεθόδους 

και έχουν µάθει να τις εφαρµόζουν αποτελεσµατικότερα από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους. 

Γι’ αυτό το λόγο φαίνεται ότι επιµένουν να χρησιµοποιούν τέτοιου είδους 

µεθόδους αδιαφορώντας σηµαντικά για το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση, των οποίων 

δεν γνωρίζουν την προσφορά στην ανάπτυξη του µαθητή. 

∆ιαφορετικές διαπιστώνονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε 

τις σπουδές τους, και ως προς το βαθµό εφαρµογής από τους ίδιους του Θ.Π στην 

τάξη τους (p= .000< .05): 

Πίνακας 142.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ των σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγµατος και 
του βαθµού εφαρµογής από τους ίδιους του Θ.Π στην τάξη τους 

 
∆ιαπιστώνεται από την εφαρµογή του Levene’s test ότι εµφανίζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .006<.05) ανάµεσα στις διασπορές. Εποµένως 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 4.14 4.43 
Τ.Α .867 .838 

t = -2.445 β.ε= 202  p= .015 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Μ.Ο 4.33 3.80 
Τ.Α .911 1.143 

t = 4.008 β.ε= 238  p= .000 
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µας αναγκάζει το συγκεκριµένο φαινόµενο να υιοθετήσουµε την εναλλακτική τιµή t 

και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας . 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι απόφοιτοι Παιδαγωγικών 

Ακαδηµιών εφαρµόζουν πιο σπάνια (Μ.Ο=4.33) το Θ.Π στην τάξη τους από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.80). 

Ίσως, η έλλειψη των σχετικών µε τη Θ.Α µαθηµάτων από το πρόγραµµα των 

διετούς φοίτησης Ακαδηµιών και η µη παρακολούθηση των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης πάνω στη µέθοδο να αναγκάζει τους συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς 

να αποµακρύνονται από οποιαδήποτε σκέψη για εφαρµογή από τους ίδιους του Θ.Π 

στην τάξη τους. 

 

24.3.5 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του δείγµατος στη Θεατρική Παιδεία 

αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη γνώση από τους ίδιους του Θ.Π, του 

Θεατρικού ∆ρώµενου (Χάπενινγκ) και του Θεατρικού Σκετς: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Θ.Π 
 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΑΙ   2.4%      97.6% χ²= 16.742 
ΟΧΙ 18.3%      81.7% β.ε= 1 
   p = .000 

Πίνακας 143. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της µη γνώσης από τους ίδιους του Θ.Π 

 
Εξετάζοντας τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα εντοπίζει κανείς στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (p = .000< .05) στις απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε 

την επιµόρφωσή τους, σχετικά µε τη γνώση του Θ.Π ως είδους της Θ.Α. 

Το ποσοστό των µη επιµορφωµένων, στη Θεατρική Παιδεία, εκπαιδευτικών 

που δεν έχει γνώση της συγκεκριµένης δραστηριότητας κυµαίνεται στο 18.3%. 

Αντίθετα, οι επιµορφωµένοι συνάδελφοί τους δεν γνωρίζουν το Θ.Π σε ποσοστό 

µόλις 2.4%. 

Εξίσου σηµαντικά αποτελέσµατα διαπιστώνονται και στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε τη γνώση του Θεατρικού ∆ρωµένου (Χάπενινγκ). Ας 

προσέξουµε τον επόµενο πίνακα: 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ 
 ΝΑΙ          ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΑΙ 22.4%      77.6% χ²= 20.474 
ΟΧΙ 50.4%      49.6% β.ε= 1 
   p = .000 

Πίνακας 144. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της µη γνώσης από τους ίδιους του Χάπενινγκ 

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κυµάνθηκε στο .000(< .05) και 

δηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά µε τη γνώση του Χάπενινγκ. 

Οι δάσκαλοι που έχουν δεχθεί την σχετική επιµόρφωση γνωρίζουν το 

συγκεκριµένο είδος Θ.Α σε ποσοστό 77.6%.Το αντίστοιχο ποσοστό για τους µη 

επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς ανέρχεται στο 49.6%. 

Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται και στην περίπτωση του Θεατρικού Σκετς: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΚΕΤΣ 
 ΝΑΙ         ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΑΙ   1.6%      98.4% χ²= 5.309 
ΟΧΙ   7.8%      92.2% β.ε= 1 
   p = .021 

Πίνακας 145. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της µη γνώσης από τους ίδιους του Θεατρικού Σκετς 

 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα τα δύο δείγµατα διαφέρουν 

στατιστικά σηµαντικά σε σχέση µε τις απαντήσεις που τα ίδια έδωσαν ως προς τη 

γνώση του Θεατρικού Σκετς (p = .021< .05). 

Το ποσοστό των µη επιµορφωµένων εκπαιδευτικών που δεν γνωρίζουν την εν 

λόγω µορφή Θ.Α εµφανίζεται σχεδόν πενταπλάσιο (7.8%) από το αντίστοιχο των 

συναδέλφων τους ,οι οποίοι έχουν δεχθεί επιµόρφωση πάνω στη Θεατρική Παιδεία 

(1.6%). 

Εσωτερικές διαφορές στο δείγµα ανάλογα µε την επιµόρφωσή του 

διαπιστώνονται και στην περίπτωση της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς λόγω της θετικής τους στάσης απέναντι στην παραπάνω 

µέθοδο: 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗΝ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙ∆Η ΕΧΩ ΘΕΤΙΚΗ
 ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

 ΝΑΙ           ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΑΙ 59.0%        41.0% χ²= 8.020 
ΟΧΙ 39.4%        60.6% β.ε= 1 
   p = .005 

Πίνακας 146. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της θετικής τους στάσης 

απέναντι στη µέθοδο 
 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει τη σχετική επιµόρφωση στη Θεατρική 

Αγωγή έχουν αναπτύξει  θετική στάση και εφαρµόζουν την ∆ραµατοποίηση σε ένα 

πολύ υψηλό ποσοστό(59%). Η θετική στάση των µη επιµορφωµένων συναδέλφων 

τους απέναντι στην µέθοδο, που τους ωθεί να την εφαρµόσουν κυµαίνεται στο 39.4%. 

Η εφαρµογή του χ² τεστ ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους στη Θεατρική 

Παιδεία, σε σχέση µε την εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου από τους ίδιους, εξαιτίας 

της ανάπτυξης θετικής στάσης απέναντί της (p = .005< .05). 

Ενδεχοµένως, η ενασχόληση και η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού πάνω στη 

Θεατρική Παιδεία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που προκαλεί το ενδιαφέρον 

του και τον «κερδίζει» αναπτύσσοντάς του παράλληλα µια θετική στάση απέναντι 

στη ∆ραµατοποίηση. Η γνωριµία των δασκάλων µε τη µέθοδο προβάλλει σε αυτούς 

την σηµαντική αξία της στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή και τους προτρέπει να 

την εφαρµόσουν. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν δεχθεί τη σχετική 

επιµόρφωση πάνω στη µέθοδο συνεχίζουν να αγνοούν τη σωστή εφαρµογή της εν 

λόγω µεθόδου. 

Όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα το µεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών που έχουν επιµορφωθεί πάνω στη Θεατρική Παιδεία (34.2%) δηλώνει 

ότι έχει εφαρµόσει τη ∆ραµατοποίηση, επειδή ταιριάζει καλύτερα στην 

προσωπικότητα των µαθητών του. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗΝ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙ∆Η ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ  

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΝΑΙ 34.2% 65.8% χ²= 4.270 
ΟΧΙ 21.3% 78.7% β.ε= 1 
   p = .039 

Πίνακας 147. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, επειδή  η ίδια ταιριάζει καλύτερα 

στην προσωπικότητα των µαθητών της τάξης τους 
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Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων φάνηκε ότι η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών διαφοροποιεί και τις απόψεις τους στο συγκεκριµένο ζήτηµα (p = 

.039< .05). 

Ανάλογες διαφοροποιήσεις διαπιστώνονται και στις απαντήσεις των 

δασκάλων του δείγµατος µε βάση την επιµόρφωσή τους, σχετικά µε την εφαρµογή 

της ∆ραµατοποίησης, εξαιτίας της προτίµησής τους στις εναλλακτικές µορφές 

διδασκαλίας. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΕΠΕΙ∆Η ΠΡΟΤΙΜΩ  
ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΝΑΙ 70.1% 29.9% χ²= 12.790 
ΟΧΙ 45.7% 54.3% β.ε= 1 
   p = .000 

Πίνακας 148. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της προτίµησής τους στις 

εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας 
 
∆ιαπιστώνει κανείς την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 

απαντήσεις των υποκειµένων ανάλογα µε την επιµόρφωση που τα ίδια έχουν δεχθεί 

πάνω στο αντικείµενο (p = .000< .05). 

Οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εφαρµόζουν την µέθοδο, 

εξαιτίας της προτίµησης που οι ίδιοι δείχνουν στην χρήση εναλλακτικών µορφών 

διδασκαλίας σε µεγαλύτερο ποσοστό (70.1%) από τους µη επιµορφωµένους 

συναδέλφους τους (45.7%). 

Η λογική εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί για τις απαντήσεις των 

υποκειµένων στα δύο προηγούµενα ερωτήµατα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

επιµορφωθεί πάνω στο αντικείµενο µαθαίνουν την σηµαντική προσφορά της 

∆ραµατοποίησης στην ανάπτυξη των παιδιών και τη συνδυάζουν σε οποιαδήποτε 

εφαρµογή της µεθόδου µε την προσωπικότητα των µαθητών τους. Επιπλέον, οι ίδιοι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναζητούν λύσεις και διεξόδους που θα κάνουν πιο 

αποτελεσµατικές τις διδασκαλίες τους και θα δώσουν την ευκαιρία στον µαθητή να 

αποκτήσει βιωµατικά τη γνώση. Γι’ αυτό το λόγο προτιµούν τη χρήση εναλλακτικών 

µορφών διδασκαλίας και εντάσσουν σε αυτές τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης. 

∆ιχογνωµία στις απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα µε την επιµόρφωσή 

τους διαπιστώνεται και στην περίπτωση της εφαρµογής από τους ίδιους, ασκήσεων 

∆ραµατοποίησης υπό µορφή  πειραµατισµού. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΑΙ 17.9% 82.1% χ²= 6.340 
ΟΧΙ 33.0% 67.0% β.ε= 1 
   p = .012 
Πίνακας 149. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του 
δείγµατος στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους υπό 

µορφή πειραµατισµού 
 

Η εφαρµογή του χ² τεστ έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .012< 

.05) στις απαντήσεις των υποκειµένων για το εν λόγω θέµα ανάλογα µε την 

επιµόρφωσή τους. 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επιµορφωθεί πάνω στη Θεατρική Αγωγή 

αντιµετωπίζουν την εφαρµογή της µεθόδου σε µικρότερο βαθµό ως µορφή 

πειραµατισµού (17.9%) από τους µη επιµορφωµένους συναδέλφους τους (33%). 

Προφανώς, οι δάσκαλοι που δεν έχουν λάβει τη σχετική επιµόρφωση 

εφαρµόζουν τη µέθοδο χωρίς να γνωρίζουν κάποιες βασικές τεχνικές που θα την 

κάνουν αποτελεσµατική και χωρίς το απαραίτητο υλικό που απαιτείται. Θεωρούν 

αυτήν την εµπειρική και χωρίς προγραµµατισµό προσπάθειά τους ως µορφή 

πειραµατισµού. 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως βασική παράµετρος που 

επηρεάζει τις απαντήσεις τους σχετικά µε την εφαρµογή της µεθόδου της 

∆ραµατοποίησης, λόγω της αναγνώρισης της σηµαντικής παιδαγωγικής της αξίας από 

τους ίδιους. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΑΙ 71.8% 28.2% χ²= 6.958 
ΟΧΙ 54.3% 45.7% β.ε= 1 
   p = .008 

Πίνακας 150. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, εξαιτίας της αναγνώρισης της 
σηµαντικής παιδαγωγικής της αξίας 

 
Η αναγνώριση της σηµαντικής παιδαγωγικής αξίας της µεθόδου ωθεί το 

71.8% των εκπαιδευτικών που έχουν επιµορφωθεί στην Θεατρική Παιδεία να την 

εφαρµόσει. 

Το αντίστοιχο ποσοστό για τους συναδέλφους τους που δεν έχουν 

επιµορφωθεί στο εν λόγω αντικείµενο κυµαίνεται στο 54.3%. 
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Η εφαρµογή του χ² τεστ ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .008< 

.05) στις απαντήσεις των δασκάλων µε βάση την επιµόρφωσή τους. 

Είναι φανερό ότι η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα που σχετίζονται µε τη Θεατρική Αγωγή «εµπλέκει» τους δασκάλους σε 

παρόµοιες δραστηριότητες και τους δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουν προσωπικά 

την προσφορά της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές, λειτουργώντας 

παράλληλα και ως προτρεπτικό µέσο εφαρµογής της. 

Προφανώς, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν δεχθεί τη σχετική επιµόρφωση 

πάνω στη Θεατρική Παιδεία το αναφέρουν ως βασικό επιχείρηµα για την άντληση 

πληροφοριών από το βιβλίο του δασκάλου που υπάρχει στα σχολεία. Ας εξετάσουµε 

τον παρακάτω πίνακα: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Θ.Α 
ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΩ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 31.0% 69.0% χ²= 17.656 
ΟΧΙ 66.7% 33.3% β.ε= 1 
   p = .000 

Πίνακας 151. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της χρησιµοποίησης του βιβλίου του δασκάλου από τους ίδιους κατά την εφαρµογή της 
∆ραµατοποίησης, εξαιτίας της έλλειψης της απαραίτητης επιµόρφωσης πάνω στο εν λόγω αντικείµενο 

 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων φάνηκε ότι ο παράγοντας 

«επιµόρφωση των εκπαιδευτικών» λειτουργεί καθοριστικά στην χρησιµοποίηση από 

τους ίδιους του εγχειριδίου- βοηθήµατος για τη Θεατρική Αγωγή κατά τη εφαρµογή 

της παραπάνω µεθόδου (p = .000< .05). 

Οι δάσκαλοι χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α συµβουλεύονται το συγκεκριµένο 

εγχειρίδιο σε µεγαλύτερο ποσοστό (66.7%) από τους συναδέλφους τους που έχουν 

δεχθεί τη σχετική επιµόρφωση στο αντικείµενο (31%). 

Ενδεχοµένως, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει τη βασική επιµόρφωση 

στη Θ.Α αναζητούν ένα ‘εγχειρίδιο µπούσουλα’, το οποίο θα τους δώσει τις 

κατευθυντήριες γραµµές για να εφαρµόσουν τη ∆ραµατοποίηση στην τάξη τους. Οι 

συνάδελφοί τους, οι οποίοι έχουν συµµετάσχει σε ανάλογα επιµορφωτικά 

προγράµµατα διαθέτουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν µε 

επιτυχία στις απαιτήσεις της µεθόδου και να εφαρµόσουν τις προσωπικές τους 

ασκήσεις και τεχνικές. 
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Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που έχουν συµµετάσχει σε προγράµµατα 

επιµόρφωσης πάνω στη Θεατρική Παιδεία θεωρούν τη χρησιµοποίηση του σχετικού 

εγχειριδίου ως ένα ερέθισµα για την εύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής 

της ∆ραµατοποίησης (56.3%): 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 56.3% 43.7% χ²= 14.116 
ΟΧΙ 24.6% 75.4% β.ε= 1 
   p = .000 

Πίνακας 152. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της χρησιµοποίησης του βιβλίου του δασκάλου από τους ίδιους κατά την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης για την εύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής της µεθόδου 
 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η πιθανότητα να µην υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην επιµόρφωση των υποκειµένων και τις 

απαντήσεις τους σχετικά µε την χρησιµοποίηση του βιβλίου του δασκάλου για τη 

Θεατρική Αγωγή µε στόχο την εύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής της 

∆ραµατοποίησης είναι πολύ µικρή (p = .000< .05) και υποδεικνύει ότι τα δύο 

δείγµατα (εκπαιδευτικοί µε και χωρίς επιµόρφωση) εµφανίζουν αντικρουόµενες 

απόψεις πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α δάσκαλοι 

διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους οδηγήσουν στη δηµιουργική και 

αποτελεσµατική εφαρµογή της µεθόδου. Απλώς εξετάζουν το συγκεκριµένο 

εγχειρίδιο για να αντλήσουν τα βασικά ερεθίσµατα που θα τους δώσουν νέες ιδέες και 

λύσεις. 

Αντίθετα, οι δάσκαλοι που δεν έχουν επιµορφωθεί στη Θ.Α αντιµετωπίζουν 

το εν λόγω εγχειρίδιο ως το ‘µπούσουλα’ που θα τους βοηθήσει σε οποιαδήποτε 

απόπειρα εφαρµογής της µεθόδου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών ανάλογα µε την 

επιµόρφωση που οι ίδιοι έχουν δεχθεί στη Θ.Α σχετικά µε τις πηγές άντλησης των 

θεµάτων τους για ∆ραµατοποίηση. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ   2.6% 97.4% χ²= 7.026 
ΟΧΙ 11.7% 88.3% β.ε= 1 
   p = .008 

Πίνακας 153. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της άντλησης από τους ίδιους θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από ανέκδοτα 
 
Η εφαρµογή του χ² τεστ έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .008< 

.05) στις απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους, σχετικά µε 

την άντληση των θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από κάποιο ανέκδοτο. 

Οι ‘άνευ επιµόρφωσης’ στη Θ.Α εκπαιδευτικοί αντλούν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό (11.7%) θέµατα για ∆ραµατοποίηση από κάποιο ανέκδοτο σε αντίθεση µε 

τους συναδέλφους τους που έχουν συµµετάσχει στα σχετικά επιµορφωτικά 

προγράµµατα (2.6%). 

Ίσως, οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί να µπερδεύουν την εν λόγω µέθοδο µε 

την αντίστοιχη του Θ.Π ή να µη γνωρίζουν ότι η ∆ραµατοποίηση ενδείκνυται 

ιδιαίτερα για τη διδασκαλία αφηγηµατικών µαθηµάτων (π.χ ενότητα Ιστορίας). 

Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στη Θ.Α δεν αγνοούν την παραπάνω παράµετρο 

και εφαρµόζουν τη µέθοδο σε µεγαλύτερο ποσοστό (35.9%) στο µάθηµα της Ιστορίας 

από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν λάβει τη σχετική επιµόρφωση (19.1%). Ο 

παρακάτω πίνακας είναι διαφωτιστικός: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 35.9% 64.1% χ²= 7.185 
ΟΧΙ 19.1% 80.9% β.ε= 1 
   p = .007 

Πίνακας 154. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της άντλησης από τους ίδιους θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από κάποια ενότητα της 

Ιστορίας 
 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κυµάνθηκε στο .007(< .05) και 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στη συγκεκριµένη ερώτηση, ανάλογα µε την επιµόρφωση που οι ίδιοι 

έχουν δεχθεί. 
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∆ιαφορετικές αντιλήψεις εµφανίζουν οι δάσκαλοι του δείγµατος ανάλογα µε 

την επιµόρφωσή τους και ως προς την άντληση θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από 

κάποιο πίνακα ζωγραφικής. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ   6.8% 93.2% Fishers E.T 
ΟΧΙ   1.1% 98.9% p = .045 
    

Πίνακας 155. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της άντλησης από τους ίδιους θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από κάποιο πίνακα 

ζωγραφικής 
 
Η εφαρµογή του Fishers Exact Test (καθώς δεν πληρούνται όλες οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για εφαρµογή του χ² τεστ) ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές (p = .045< .05) στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την άντληση 

θεµάτων για ∆ραµατοποίηση από κάποιο πίνακα ζωγραφικής. 

Οι εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση στη Θ.Α εµφανίζουν ποσοστό έξι φορές 

µεγαλύτερο (6.8%) από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν συµµετάσχει σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα, σύµφωνα µε το οποίο προχωρούν στην εκτέλεση 

ασκήσεων ∆ραµατοποίησης µε ερέθισµα κάποιο πίνακα ζωγραφικής. 

Η λογική ερµηνεία που θα µπορούσε να δοθεί για την εν λόγω τοποθέτηση 

των δασκάλων του δείγµατος είναι ότι οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί αναζητούν 

συνεχώς πηγές πληροφόρησης και ενηµέρωσης και έχουν ίσως σε µεγαλύτερο βαθµό 

αναπτυγµένο το αίσθηµα της αγάπης προς όλες τις Καλές Τέχνες από τους 

συναδέλφους τους χωρίς επιµόρφωση. 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας διαπιστώνεται επίσης 

ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών διαφοροποιεί και τις απόψεις τους αναφορικά 

µε το στόχο της ενεργοποίησης των µαθητών κατά την εφαρµογή της µεθόδου της 

∆ραµατοποίησης από τους ίδιους. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 64.5% 35.5% χ²= 4.349 
ΟΧΙ 50.0% 50.0% β.ε= 1 
   p = .037 

Πίνακας 156. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και του στόχου για αύξηση του ενδιαφέροντος και για ενεργοποίηση των µαθητών, που οι 

ίδιοι θέτουν κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 
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Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας για το εν λόγω ζήτηµα κυµαίνεται 

στο .037(< .05) και φανερώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις 

απαντήσεις των υποκειµένων ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους στη Θ.Α. 

Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στο αντικείµενο γνωρίζουν καλά ότι για να 

παρουσιάσει αποτελέσµατα η εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης θα πρέπει 

να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να ενεργοποιηθούν οι ίδιοι οι µαθητές. Με αυτό 

τον τρόπο θα καταργηθεί ο ‘ξύλινος µονόλογος’ του εκπαιδευτικού. Ακόµη, οι  ίδιοι 

θεωρούν ότι µε τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας οι µαθητές τους δεν 

αποκοµίζουν σηµαντικά οφέλη. Οι δάσκαλοι χωρίς επιµόρφωση, από την άλλη µεριά, 

δεν έχουν κατανοήσει πλήρως ότι η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εξαρτάται σε 

πολύ µεγάλο βαθµό από τον τρόπο αντιµετώπισης και υποδοχής της ∆ραµατοποίησης 

από τα ίδια τα παιδιά. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος παρουσιάζουν αποκλίσεις και 

ως προς το στόχο της ευαισθητοποίησης προς τις τέχνες και της αισθητικής 

ανάπτυξης των µαθητών, που οι ίδιοι οι δάσκαλοι θέτουν κατά την εφαρµογή 

ασκήσεων ∆ραµατοποίησης. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 23.6% 76.4% χ²= 4.568 
ΟΧΙ 12.0% 88.0% β.ε= 1 
   p = .033 

Πίνακας 157. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και του στόχου τους για ευαισθητοποίηση των µαθητών προς τις Τέχνες και αισθητική τους 

ανάπτυξη 
 
Οι δάσκαλοι που έχουν επιµορφωθεί πάνω στη Θεατρική Παιδεία θέτουν το 

συγκεκριµένο στόχο σε µεγαλύτερο ποσοστό (23.6%) από τους µη επιµορφωµένους 

συναδέλφους τους (12%). Η πιθανότητα, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, τα δύο 

δείγµατα να µη διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ως προς τον εν λόγω στόχο που 

θέτουν κατά την εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης είναι µικρότερη του .05 και 

υποδηλώνει τη διαφοροποίηση στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την 

επιµόρφωσή τους, στο συγκεκριµένο ερώτηµα. 

Ενδεχοµένως, οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί στη Θ.Α παρουσιάζουν και 

αναπτύσσουν έντονο ενδιαφέρον προς όλες τις Καλές Τέχνες. 
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Ανάλογες διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος, 

ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους, εντοπίζονται και ως προς το ρόλο τους διαιτητή 

και του συγγραφέα του δραµατικού κειµένου που οι ίδιοι αναλαµβάνουν. 

∆ιαπιστώνει λοιπόν κανείς, ότι οι δάσκαλοι χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α 

αναλαµβάνουν το ρόλο του διαιτητή κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης 

σε µεγαλύτερο ποσοστό (18.9%) από τους επιµορφωµένους συναδέλφους τους (6%). 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΝΑΙ   6.0% 94.0% χ²= 8.338 
ΟΧΙ 18.9% 81.1% β.ε= 1 
   p = .004 

Πίνακας 158. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της ανάληψης από τους ίδιους του ρόλου του διαιτητή κατά την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης 
 
Η εφαρµογή του χ² τεστ εντόπισε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των υποκειµένων στο συγκεκριµένο ζήτηµα, ανάλογα µε την επιµόρφωση 

που τα ίδια έχουν δεχθεί (p = .004< .05). 

Προφανώς, οι δάσκαλοι που δεν έχουν επιµορφωθεί στο εν λόγω αντικείµενο 

δεν διαθέτουν την εµπειρία της αποτελεσµατικής διαχείρισης της τάξης τους, κατά 

την εφαρµογή της µεθόδου, µε αποτέλεσµα να χάνουν τον έλεγχο των µαθητών τους 

και να προσπαθούν οι ίδιοι να αναλάβουν συµβιβαστικό ρόλο σε κάθε διαφωνία που 

παρουσιάζεται από την πλευρά των παιδιών. 

Η γνώση, ωστόσο, των τεχνικών εφαρµογής της µεθόδου επιτρέπει σε 

µεγαλύτερο βαθµό στους επιµορφωµένους στη Θ.Α εκπαιδευτικούς να 

αναλαµβάνουν το ρόλο του επινοητή και συγγραφέα του δραµατικού κειµένου κατά 

την εφαρµογή από τους ίδιους της ∆ραµατοποίησης στη σχολική τους τάξη (13.8% 

έναντι µόλις 4.2% των δασκάλων χωρίς επιµόρφωση). 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 13.8% 86.2% χ²= 5.589 
ΟΧΙ   4.2% 95.8% β.ε= 1 
   p = .018 

Πίνακας 159. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της ανάληψης από τους ίδιους του ρόλου του επινοητή και συγγραφέα του δραµατικού 

κειµένου κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας εµφανίζει τιµή .018(< 05) γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των υποκειµένων. 

Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, φαίνεται ότι παρουσιάζουν διϊστάµενες απόψεις 

ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους, σχετικά µε την εφαρµογή του Θ.Π λόγω της 

θετικής στάσης που εµφανίζουν οι ίδιοι απέναντι σε αυτό. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑΣΗΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 65.9% 34.1% χ²= 12.829 
ΟΧΙ 31.6% 68.4% β.ε= 1 
   p = .000 

Πίνακας 160. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, λόγω της θετικής τους στάσης γι’αυτό 

 
Η θετική στάση των εκπαιδευτικών που έχουν επιµορφωθεί στη Θ.Α 

λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την εφαρµογή της µεθόδου από τους 

ίδιους (65.9%).Το αντίστοιχο ποσοστό για τους δασκάλους χωρίς επιµόρφωση 

κυµαίνεται στο 31.6%. 

Η εφαρµογή του τεστ χ² ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

απαντήσεις των υποκειµένων στο συγκεκριµένο ζήτηµα (p = .000< .05). 

Προφανώς, η γνωριµία των εκπαιδευτικών µε την ψυχοκινητική µέθοδο του 

Θ.Π κατά τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα σχετικά µε τη Θ.Α 

κερδίζει το ενδιαφέρον τους και τους βοηθάει στην ανάπτυξη θετικότερης στάσης 

απέναντι σε αυτό, σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους χωρίς επιµόρφωση, οι 

οποίοι αγνοούν και δε δοκιµάζουν παρόµοιες εµπειρίες. 

Καθοριστικοί παράγοντες για τους δασκάλους που έχουν δεχθεί την 

επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία στην ώθησή τους για την εφαρµογή του Θ.Π, 

αναδεικνύονται η προσωπικότητα των µαθητών της τάξης και η σηµαντική 

Παιδαγωγική Αξία της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 37.4% 62.6% χ²= 4.436 
ΟΧΙ 18.4% 81.6% β.ε= 1 
   p = .035 

Πίνακας 161. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, επειδή αυτό ταιριάζει καλύτερα στην 

προσωπικότητα των µαθητών της τάξης τους 
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Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε την ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών (p = .035< .05) στις απόψεις των δασκάλων, σχετικά µε την 

εφαρµογή του Θ.Π από τους ίδιους, επειδή η εν λόγω ψυχοκινητική µέθοδος ταιριάζει 

καλύτερα στην προσωπικότητα των µαθητών τους. Οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α 

εκπαιδευτικοί συµφωνούν µε την παραπάνω θέση σε ποσοστό 37.4% έναντι µόλις του 

18.4% των συναδέλφων τους χωρίς επιµόρφωση. 

Αντίστοιχα ποσοστά συναντά κανείς και για την εφαρµογή του Θ.Π από τους 

εκπαιδευτικούς, εξαιτίας της αναγνώρισης από τους ίδιους της σηµαντικής 

παιδαγωγικής αξίας της εν λόγω θεατρικής δραστηριότητας. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 73.6% 26.4% χ²= 9.849 
ΟΧΙ 44.7% 55.3% β.ε= 1 
   p = .002 

Πίνακας 162. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της αναγνώρισης της σηµαντικής 

Παιδαγωγικής του Αξίας 
 
Η εφαρµογή του χ² τεστ κατέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .002< 

.05) στις απαντήσεις των δασκάλων, ανάλογα µε την επιµόρφωση που οι ίδιοι έχουν 

δεχθεί. Το 73.6% των επιµορφωµένων στη Θ.Α εκπαιδευτικών εφαρµόζει το Θ.Π, 

επειδή αναγνωρίζει τη σηµαντική του προσφορά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του 

µαθητή. 

Το αντίστοιχο ποσοστό για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συµµετάσχει 

σε προγράµµατα επιµόρφωσης κυµαίνεται στο 44.7%. 

Ενδεχοµένως, η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα Θ.Α δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους δασκάλους να 

γνωρίσουν καλύτερα την ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π, να εξοικειωθούν µε τις 

τεχνικές εφαρµογής του, να εντοπίσουν την προσφορά του στην καλλιέργεια του 

παιδιού και να τη συνδέσουν µε διάφορες πτυχές της προσωπικότητας των µαθητών 

τους, ευνοώντας µε αυτό τον τρόπο την ισόρροπη και ολόπλευρή τους ανάπτυξη. 

Στον παρακάτω πίνακα το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους, σχετικά µε την εφαρµογή του Θ.Π 

από τους ίδιους, εξαιτίας της παράκλησης των ίδιων των µαθητών τους: 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΜΕ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 22.0% 78.0% χ²= 4.150 
ΟΧΙ 39.5% 60.5% β.ε= 1 
   p = .042 

Πίνακας 163. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της παρακίνησης των ίδιων των 

µαθητών τους 
 
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα διαπιστώνονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (p = .042< .05), όσον αφορά τις απόψεις των δασκάλων, 

σχετικά µε την εφαρµογή από τους ίδιους ασκήσεων Θ.Π στην τάξη τους, εξαιτίας 

της  παρακίνησης των ίδιων των µαθητών τους. 

Προφανώς, οι εκπαιδευτικοί χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α χρησιµοποιούν 

δασκαλοκεντρικές µεθόδους διδασκαλίας που κουράζουν τους µαθητές τους. Είναι 

λογικό, λοιπόν, τα παιδιά να ζητούν από το δάσκαλό τους κάτι το διαφορετικό, που 

έγκειται στην εφαρµογή της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου (39.5%). 

Αντίθετα µε αυτούς, οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει τη σχετική επιµόρφωση 

φαίνεται ότι χρησιµοποιούν στις διδασκαλίες τους τέτοιου είδους δραστηριότητες και 

δεν αντιµετωπίζουν τα παράπονα των µαθητών τους για βαρετό µάθηµα, καθώς τα 

παιδιά συµµετέχουν ενεργά σε αυτό και αποκτούν βιωµατικά τη γνώση. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των υποκειµένων, µε βάση 

την επιµόρφωσή τους στη Θ.Α, διαπιστώνουµε και στους εκπαιδευτικούς που δεν 

έχουν εφαρµόσει ποτέ το Θ.Π στην τάξη τους, λόγω του περιορισµένου χρόνου του 

καθηµερινού σχολικού προγράµµατος. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ MΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 78.8% 21.2% χ²= 7.078 
ΟΧΙ 51.4% 48.6% β.ε= 1 
   p = .008 

Πίνακας 164. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της µη εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου του 

σχολικού προγράµµατος 
 
Ο παράγοντας ‘χρόνος’ λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επιµορφωµένους 

εκπαιδευτικούς στη µη εφαρµογή της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου σε 

µεγαλύτερο βαθµό (78.8%) από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν δεχθεί τη 

σχετική επιµόρφωση (51.4%). 
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Προφανώς, οι δάσκαλοι µε συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α 

γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την προετοιµασία που απαιτείται (εύρεση υλικών, 

σκηνικά, φωτισµοί) για την αποτελεσµατική εφαρµογή της εν λόγω ψυχοκινητικής 

µεθόδου. Προκειµένου να προχωρήσουν σε µη επιτυχηµένες και αναποτελεσµατικές 

απόπειρες εφαρµογής του Θ.Π προτιµούν να µην προβούν στην ανάληψη παροµοίων 

προσπαθειών. 

Μια άλλη παράµετρος που αποµακρύνει τους εκπαιδευτικούς από την ιδέα για 

εφαρµογή του Θ.Π στην τάξη τους θεωρείται από τους ίδιους η προσωπική τους 

έλλειψη κατάρτισης και ενηµέρωσης πάνω στην εν λόγω µέθοδο . 

Ένα συντριπτικό ποσοστό (87.5%) από τους δασκάλους του δείγµατος, που 

δεν έχει δεχθεί τη σχετική επιµόρφωση, θέτει το συγκεκριµένο λόγο ως το 

βασικότερο για τη µη εφαρµογή του Θ.Π στην τάξη του. Το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους επιµορφωµένους στη Θ.Α εκπαιδευτικούς εµφανίζει πτώση και κυµαίνεται στο 

63.6%: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ MΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 63.6% 36.4% χ²= 8.054 
ΟΧΙ 87.5% 12.5% β.ε= 1 
   p = .005 

Πίνακας 165. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της µη εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, εξαιτίας της ελλιπούς τους επιµόρφωσης στη 

Θ.Α 
 
Με βάση τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών (p = .005< .05) στις απαντήσεις των δασκάλων, ανάλογα µε 

την επιµόρφωση που οι ίδιοι έχουν δεχθεί. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους στη Θ.Α, 

σχετικά µε την άντληση πληροφοριών και συµβουλών από το βιβλίο του δασκάλου 

παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα: 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ Θ.Π 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΝΑΙ 27.5% 72.5% χ²= 10.440 
ΟΧΙ 64.0% 36.0% β.ε= 1 
   p = .001 

Πίνακας 166. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της συµβουλής από τους ίδιους του βιβλίου του δασκάλου εξαιτίας της ελλιπούς τους  

επιµόρφωσης στο αντικείµενο 
 
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι εµφανίζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .001< .05) στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στο εν λόγω ζήτηµα ανάλογα µε την επιµόρφωση, που οι ίδιοι έχουν δεχθεί στη Θ.Α. 

Η έλλειψη επιµόρφωσης είναι αυτή που ωθεί τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς (64%) να ανατρέξουν στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο- βοήθηµα και να 

το συµβουλευθούν. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους δασκάλους µε επιµόρφωση στο 

αντικείµενο της Θεατρικής Παιδείας ανέρχεται µόλις στο 27.5%. Ενδεχοµένως, η 

συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών εφαρµόζει τεχνικές που έµαθε από τη 

συµµετοχή της στα επιµορφωτικά προγράµµατα, γι’ αυτό το λόγο και δε 

συµβουλεύεται το βιβλίο του δασκάλου σε τόσο µεγάλο βαθµό. 

Το θεωρούν ως ένα ερέθισµα, θα λέγαµε, απλά για να αντλήσουν ιδέες που θα 

τους οδηγήσουν στην εύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής του Θ.Π 

(56.5%). Ο επόµενος πίνακας είναι άκρως κατατοπιστικός για το συγκεκριµένο θέµα: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ 
ΝΕΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 56.5% 43.5% χ²= 7.778 
ΟΧΙ 24.0% 76.0% β.ε= 1 
   p = .005 

Πίνακας 167. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της συµβουλής από τους ίδιους του βιβλίου του δασκάλου για την εξεύρεση νέων 

ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής του Θ.Π 
 
Η εφαρµογή του χ² τεστ ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p = .005< 

.05) στις απαντήσεις των δασκάλων του δείγµατος, ανάλογα µε την επιµόρφωση που 

οι ίδιοι έχουν δεχθεί στο αντικείµενο της Θεατρικής Παιδείας. 

Το υψηλότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών µε επιµόρφωση στη Θ.Α, σχετικά 

µε το βαθµό συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου ως ερέθισµα για εύρεση νέων 

τεχνικών εφαρµογής του Θ.Π, εξηγείται από το γεγονός ότι η συγκεκριµένη 
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κατηγορία δασκάλων διαθέτει το γνωστικό υπόβαθρο σε ικανοποιητικό βαθµό και 

είναι εφοδιασµένη µε τα προαπαιτούµενα στοιχεία για να προχωρήσει σε πιο 

πολύπλοκες και απαιτητικές εφαρµογές της µεθόδου. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος, ανάλογα µε την επιµόρφωσή 

τους στη Θεατρική Παιδεία, σχετικά µε την ανάληψη από τους ίδιους του ρόλου του 

εµψυχωτή και του οργανωτή της οµάδας- καθοδηγητή σκηνικών ενεργειών στο Θ.Π 

παρουσιάζουν αποκλίσεις: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΣΤΟ Θ.Π ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΨΥΧΩΤΗ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΝΑΙ 77.5% 22.5% χ²= 10.967 
ΟΧΙ 47.2% 52.8% β.ε= 1 
   p = .001 

Πίνακας 168. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της ανάληψης από τους ίδιους του ρόλου του εµψυχωτή στο Θ.Π 

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας κυµάνθηκε στο .001(<.05) και 

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

υποκειµένων, ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους πάνω στη Θεατρική Παιδεία. 

Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στο εν λόγω αντικείµενο, γνωρίζοντας πόσο 

σηµαντικός είναι ο ρόλος του εµψυχωτή (µε όλες τις ευθύνες και αρµοδιότητές του), 

δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα σε πολύ υψηλό ποσοστό 

(77.5%). Αντίθετα, η έλλειψη επιµόρφωσης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την 

πτώση του αντίστοιχου ποσοστού (47.2%) των συναδέλφων τους που δεν έχουν 

καταρτιστεί στον ίδιο βαθµό µε αυτούς. 

Η κατάσταση, ωστόσο, φαίνεται να αντιστρέφεται όταν οι εκπαιδευτικοί 

αναλαµβάνουν το ρόλο του καθοδηγητή των σκηνικών ενεργειών: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΣΤΟ Θ.Π ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΗ 
ΤΩΝ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 51.7% 48.3% χ²= 4.427 
ΟΧΙ 72.2% 27.8% β.ε= 1 
   p = .035 

Πίνακας 169. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της ανάληψης από τους ίδιους του ρόλου του καθοδηγητή των σκηνικών ενεργειών στο 

Θ.Π 
 
Στη συγκεκριµένη  περίπτωση , οι εκπαιδευτικοί χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α, 

εµφανίζονται να αναλαµβάνουν τον εν λόγω  ρόλο σε υψηλότερο ποσοστό (72.2%) 
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από τους συναδέλφους τους που συµµετείχαν σε επιµορφωτικά προγράµµατα σχετικά 

µε το αντικείµενο (51.7%). 

Προφανώς, οι δάσκαλοι χωρίς επιµόρφωση δεν διαθέτουν την εµπειρία και τη 

γνώση, ώστε να αφήσουν τους µαθητές τους να δηµιουργήσουν αβίαστα, αλλά 

φαίνεται ότι διατηρούν έναν ιδιαίτερα δυναµικό ρόλο σε σηµείο που να στερούν από 

τα παιδιά την έµπνευση και τον αυθορµητισµό. Οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α 

εκπαιδευτικοί από την άλλη µεριά αφήνουν περισσότερες ελευθερίες στους µαθητές 

τους να δηµιουργήσουν και να αποκτήσουν τη γνώση µε καθαρά βιωµατικό τρόπο. 

Οι διαφορές στις αντιλήψεις αυτές των δασκάλων φαίνονται και από το 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p = .035< .05) κατά την εφαρµογή του τεστ χ². 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους, σχετικά µε την ανάληψη από τους ίδιους του 

ρόλου του επινοητή και του συγγραφέα του δραµατικού κειµένου κατά την εφαρµογή 

του Θ.Π στην τάξη τους. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΣΤΟ Θ.Π ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ 12.4% 87.6% Fishers E.T 
ΟΧΙ ------- 100.0% p= .033 
    

Πίνακας 170. Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος 
στη Θ.Α και της ανάληψης από τους ίδιους του ρόλου του επινοητή και συγγραφέα του δραµατικού 

κειµένου κατά την εφαρµογή του Θ.Π 
 

Από τον παραπάνω πίνακα εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= 

.033< .05) στις απαντήσεις των υποκειµένων ανάλογα µε την επιµόρφωση που τα ίδια 

έχουν δεχθεί στη Θεατρική Παιδεία. 

Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στο αντικείµενο αναλαµβάνουν το συγκεκριµένο 

ρόλο σε ποσοστό 12.4% σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους χωρίς συµµετοχή σε 

κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα, οι οποίοι δεν προτιµούν καθόλου τον εν λόγω 

ρόλο. 

Ενδεχοµένως, οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α εκπαιδευτικοί γνωρίζουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να διαθέτει ένα δραµατικό κείµενο και δεν 

διστάζουν να προβούν στη συγγραφή του. Αντίθετα, οι συνάδελφοί τους χωρίς 

επιµόρφωση βρίσκουν απροσπέλαστα εµπόδια σε παρόµοια προσπάθεια, καθώς δεν 
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διαθέτουν την απαραίτητη γνώση, που θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις συγγραφής ενός τέτοιου κειµένου. 

Μέσα από την εφαρµογή του Levene’s test (p= .005<.05) διαπιστώνει κανείς 

την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών ανάµεσα στις διασπορές, οπότε 

υιοθετείται η εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας.  

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του δείγµατος πάνω στη Θεατρική Παιδεία 

διαφοροποιεί σε σηµαντικό βαθµό και τις απόψεις τους για τη γνώση της µεθόδου της 

∆ραµατοποίησης (p= .000< .05). 

Πίνακας 171.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
της γνώσης της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει 

µέρος σε επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α δηλώνουν ότι γνωρίζουν σε µεγαλύτερο 

βαθµό (Μ.Ο=1.78) τη ∆ραµατοποίηση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=2.38). 

Το αντίστοιχο φαινόµενο επισηµαίνει κανείς και για την ψυχοκινητική µέθοδο 

του Θ.Π. Το Levene’s test (p= .000<.05)  υποδεικνύει ότι υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις διασπορές, οπότε και στην εν λόγω περίπτωση 

υιοθετείται η εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας. Ακόµη και στη συγκεκριµένη περίπτωση η ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι εµφανής (p= .000< 

.05). 

Πίνακας 172.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
της γνώσης του Θ.Π από τους ίδιους  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.78 2.38 
Τ.Α .744 .959 

t = -4.966 β.ε=207  p= .000 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.70 2.59 
Τ.Α .675 1.030 

t = -6.831  β.ε= 196  p= .000 

Η συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα για τη συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών που τους βοηθάει να 

γνωρίσουν καλύτερα το Θ.Π (Μ.Ο=1.70) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=2.59). 
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Σηµαντικές διαφοροποιήσεις (p= .000) στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους συναντώνται και ως προς τη µη εφαρµογή των 

µεθόδων της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π από τους ίδιους λόγω της δυσαρέσκειάς 

τους για τις παραπάνω µεθόδους. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις σχετικές 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη ∆ραµατοποίηση. Όπως διαπιστώνεται από την 

εφαρµογή του Levene’s test (p= .034<.05) εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στις διασπορές. Εποµένως αναγκαζόµαστε να δεχθούµε την 

εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας. 

Πίνακας 173.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
της µη εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους, λόγω της δυσαρέσκειάς τους για τη µέθοδο 

 
Ο βαθµός διαφωνίας µε την παραπάνω θέση των επιµορφωµένων στη Θ.Α 

εκπαιδευτικών εµφανίζεται σαφώς µεγαλύτερος (Μ.Ο=4.17) από τους συναδέλφους 

τους χωρίς επιµόρφωση (Μ.Ο=3.57). 

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση του Θ.Π. Ο παρακάτω 

πίνακας είναι κατατοπιστικός: 

Πίνακας 174.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
της µη εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους, λόγω της δυσαρέσκειάς τους για τη µέθοδο 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.17 3.57 
Τ.Α .922 1.059 

t = 4.168 β.ε= 194  p= .000 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.25 3.54 
Τ.Α .841 .963 

t = 5.352 β.ε= 185  p= .000 

 
Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στο Levene’s test (p= .113>.05) 

φανερώνει ότι επικρατεί οµοιογένεια των διασπορών , άρα πληρούνται οι  

προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

∆ιαπιστώνεται ξεκάθαρα ότι οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν εντονότερες διαφωνίες (Μ.Ο=4.25) για την παραπάνω θέση από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.54). 

Φαίνεται, λοιπόν, από τους παραπάνω πίνακες ότι οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση 

στη Θ.Α γνωρίζουν καλύτερα τις εν λόγω µεθόδους, δείχνουν ενδιαφέρον γι’ αυτές 

και τις εφαρµόζουν συχνότερα από τους συναδέλφους τους οι οποίοι δεν έχουν 

συµµετάσχει σε αντίστοιχα επιµορφωτικά προγράµµατα. 
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Οι εκπαιδευτικοί χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α δεν έχουν την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να εµπλακούν µε τις µεθόδους του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης. 

Έτσι, οι ίδιοι είναι αναγκασµένοι να δηλώσουν ότι δεν τους ευχαριστεί κάτι, 

το οποίο δεν έχουν καν δοκιµάσει να εφαρµόσουν. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία φαίνεται 

ότι αναπτύσσουν θετικότερα συναισθήµατα (Μ.Ο=1.85) για τη µέθοδο της 

∆ραµατοποίησης από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=2.20). Το Levene’s 

test (p= .074>.05) έδειξε ότι επικρατεί οµοιογένεια των διασπορών , άρα πληρούνται 

οι  προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

Πίνακας 175.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
της ανάπτυξης από τους ίδιους θετικότερων συναισθηµάτων για τη ∆ραµατοποίηση 

 

Από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p= .001< .05) επισηµαίνει 

κανείς την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών στις απαντήσεις των 

υποκειµένων, ανάλογα µε την επιµόρφωση, που τα ίδια έχουν δεχθεί πάνω στη 

Θεατρική Παιδεία. 

Ανάλογες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στις θέσεις των εκπαιδευτικών για το 

ίδιο ζήτηµα και στην περίπτωση του Θ.Π (p= .000< .05).Και για την εν λόγω 

περίπτωση παρατηρείται οµοιογένεια των διασπορών (στο Levene’s test το p= 

.187>.05). 

Πίνακας 176.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
της ανάπτυξης από τους ίδιους θετικότερων συναισθηµάτων για το Θ.Π 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.85 2.20 
Τ.Α .725 .794 

t = -3.330 β.ε= 205  p= .001 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.73 2.27 
Τ.Α .655 .784 

t = -5.113 β.ε= 189  p= .000 

 

Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στη Θ.Α φαίνεται ότι αναπτύσσουν θετικότερα 

συναισθήµατα για το Θ.Π (Μ.Ο=1.73) από τους συναδέλφους τους χωρίς 

επιµόρφωση στο αντικείµενο (Μ.Ο=2.27). 

Ίσως, η γνωριµία των εκπαιδευτικών µε τις εν λόγω µεθόδους κατά τη 

συµµετοχή τους στα σχετικά επιµορφωτικά προγράµµατα, τους κάνει να τις 
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αγαπήσουν περισσότερο από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Η βιωµατική 

γνώση που αποκτά η συγκεκριµένη κατηγορία δασκάλων από την επιµόρφωση της 

στο αντικείµενο αποβαίνει πολύτιµη και της δίνει µεγαλύτερη ώθηση για να 

εφαρµόσει αποτελεσµατικότερα τις µεθόδους του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης στη 

σχολική τάξη. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών του 

δείγµατος, ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους, σχετικά µε τη δυνατότητα της µεθόδου 

του Θ.Π να συνδέσει διάφορες περιοχές του Α.Π. Η τιµή του p(=.505>.05) όπως 

προέκυψε από το Levene’s test φανερώνει την απουσία στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών ανάµεσα στις διασπορές, οπότε πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

του t-test. 

Πίνακας 177.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για τη δυνατότητα του Θ.Π να συνδέσει  διάφορες περιοχές του Α.Π 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.79 2.18 
Τ.Α .786 .874 

t = -3.264 β.ε= 194  p= .001 

 
Εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= .001< .05) στις αντιλήψεις 

των υποκειµένων της έρευνας για το εν λόγω ζήτηµα. 

Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στο αντικείµενο φαίνεται ότι υποστηρίζουν την 

παραπάνω θέση εντονότερα (Μ.Ο=1.79) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=2.18). 

Ενδεχοµένως, η γνωριµία των εκπαιδευτικών µε το Θ.Π και η πρακτική 

εφαρµογή του από τους ίδιους κατά τη συµµετοχή τους σε κάποιο επιµορφωτικό 

πρόγραµµα Θ.Α να έχει αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα, για τον οποίο η 

συγκεκριµένη κατηγορία δασκάλων τοποθετείται θετικότερα ως προς την εν λόγω 

δήλωση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών τους δείγµατος, ανάλογα µε την επιµόρφωσή 

τους στη Θ.Α, φαίνεται ότι παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= 0.15< 

.05) σχετικά µε την απώλεια του ενδιαφέροντος των µαθητών κατά την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης στη σχολική τάξη. Ας προσέξουµε τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 178.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την απώλεια του ενδιαφέροντος των µαθητών τους κατά την 

εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους 
 
Το p (=.897>.05) στο Levene’s test φανερώνει την οµοιογένεια των 

διασπορών. 

Οι εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση στη Θ.Α διαφωνούν σθεναρότερα 

(Μ.Ο=4.28) µε την παραπάνω θέση από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=4.02). 

Ανάλογα αντιµετωπίζεται το ίδιο ζήτηµα από τους δασκάλους και για την 

περίπτωση του Θ.Π. Οι προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test πληρούνται και για τη 

συγκεκριµένη περίπτωση καθώς το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας στο 

Levene’s test (p= .766>.05) υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στις διασπορές. 

Πίνακας 179.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την απώλεια του ενδιαφέροντος των µαθητών τους κατά την 

εφαρµογή τoυ Θ.Π  από τους ίδιους 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.28 4.02 
Τ.Α .603 .849 

t = 2.464 β.ε= 197  p= .015 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.39 4.01 
Τ.Α .620 .896 

t = 3.446 β.ε= 187  p= .001 

 
Από τον προηγούµενο πίνακα καταγράφονται στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στις απόψεις των εκπαιδευτικών για το εν λόγω θέµα, ανάλογα µε την 

επιµόρφωσή τους στη Θεατρική Παιδεία (p= .001< .05). 

Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση διαφωνούν πιο έντονα 

(Μ.Ο=4.39) µε τη συγκεκριµένη θέση (οι µαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους µε την 

εφαρµογή του Θ.Π) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=4.01). 

Προφανώς, οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στη Θ.Α εφαρµόζουν πιο συχνά τις 

µεθόδους της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π στην τάξη τους και διαπιστώνουν πιο 

άµεσα το ενδιαφέρον των παιδιών για συµµετοχή σε αυτές. 

Αντίθετα, οι χωρίς επιµόρφωση εκπαιδευτικοί δεν εφαρµόζουν τόσο συχνά τις 

εν λόγω µεθόδους και διατυπώνουν τις απόψεις τους, θα λέγαµε, πιθανολογώντας. 
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Με βάση τα δεδοµένα του επόµενου πίνακα επισηµαίνονται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές (p= .002< .05) στις απόψεις των δασκάλων, ανάλογα µε την 

επιµόρφωσή τους στη Θ.Α, σχετικά µε την ακαταλληλότητα του Θ.Π για όλους τους 

µαθητές. Το t κριτήριο µπορεί να εφαρµοστεί άνετα και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, καθώς σύµφωνα µε το Levene’s test (p=.870>.05) δεν εντοπίζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις διασπορές. 

Πίνακας 180.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την ακαταλληλότητα του Θ.Π για όλους τους µαθητές 
 
Φαίνεται ότι οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α δάσκαλοι παρουσιάζονται πιο 

κατασταλαγµένοι στις αντιλήψεις τους για το εν λόγω θέµα και διαφωνούν 

εντονότερα (Μ.Ο=4.30) µε την παραπάνω θέση από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

Ίσως, η συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών να διαθέτει πιο 

αποκρυσταλλωµένες απόψεις, λόγω επιµόρφωσης στο αντικείµενο, που τους ωθεί να 

εφαρµόσουν στην πράξη το Θ.Π αποτελεσµατικότερα σε σχέση µε τους συναδέλφους 

τους χωρίς συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα. 

Το p (=.482>.05) στο Levene’s test φανερώνει την οµοιογένεια των 

διασπορών. 

Σηµαντική διαφοροποίηση στις δηλώσεις των δασκάλων του δείγµατος 

διαπιστώνονται και ως προς την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην κατανόηση της 

γλώσσας και στη βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών της τάξης (p= 

.023< .05). 

Πίνακας 181.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην κατανόηση της γλώσσας και 

στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους µαθητές 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.30 3.90 
Τ.Α .847 .930 

t = 3.124 β.ε= 191  p= .002 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.61 1.80 
Τ.Α .614 .643 

t = -2.292 β.ε= 213  p= .023 

 
Οι εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση στο αντικείµενο υποστηρίζουν εντονότερα 

(Μ.Ο=1.61) την παραπάνω θέση από τους µη επιµορφωµένους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=1.80). 
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Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο συναντάµε και στην περίπτωση του Θ.Π (p= 

.013< .05).Και για την εν λόγω περίπτωση πληρούνται οι συνθήκες εφαρµογής του t 

κριτηρίου, καθώς διαπιστώνεται από την εφαρµογή του Levene’s test (p=.877>.05) 

ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις διασπορές. 

Πίνακας 182.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την προσφορά του Θ.Π στην κατανόηση της γλώσσας και στη 

βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους µαθητές 
 
Φαίνεται ότι οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται πιο 

ένθερµοι υποστηρικτές (Μ.Ο=1.55) της παραπάνω θέσης από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο=1.79). 

Ενδεχοµένως, οι χωρίς επιµόρφωση δάσκαλοι να µην εφαρµόζουν τις εν λόγω 

µεθόδους στην τάξη τους και γι’ αυτό το λόγο να µην εµφανίζουν τόση σιγουριά για 

την προσφορά του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου 

τοµέα της προσωπικότητας των µαθητών. 

Η εν λόγω κατηγορία εκπαιδευτικών φαίνεται ότι προβληµατίζεται 

εντονότερα (Μ.Ο=2.95) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.27) και ως 

προς τις αντιδράσεις των παιδιών κατά την εφαρµογή του Θ.Π από τους ίδιους(στη 

συγκεκριµένη περίπτωση δεχόµαστε την εναλλακτική τιµή και το αντίστοιχο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας, καθώς εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στις διασπορές). Ο επόµενος πίνακας είναι διαφωτιστικός για την ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών στην τοποθέτηση των δασκάλων για το 

συγκεκριµένο ζήτηµα (p= .033< .05). 

Πίνακας 183.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για τις αντιδράσεις των µαθητών τους κατά την εφαρµογή του Θ.Π από 

τους ίδιους 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.55 1.79 
Τ.Α .634 .660 

t = -2.515 β.ε= 201  p= .013 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.27 2.95 
Τ.Α 1.088 .986 

t = 2.154 β.ε= 178  p= .033 

 
Πιθανότατα, οι επιµορφωµένοι στη Θεατρική Παιδεία δάσκαλοι γνωρίζουν 

πως θα αντιµετωπίσουν ενδεχόµενες αντιδράσεις και αρνητικές συµπεριφορές των 
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µαθητών κατά την εφαρµογή του Θ.Π και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζονται πιο 

ήρεµοι. 

Αντίθετα, οι χωρίς επιµόρφωση εκπαιδευτικοί εµφανίζονται αγχώδεις και 

διστακτικοί στην εφαρµογή της µεθόδου, επειδή δεν γνωρίζουν τι θα αντιµετωπίσουν 

από τους µαθητές τους. 

∆ιαφοροποίηση στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την 

επιµόρφωσή τους στη Θ.Α, καταγράφεται και στο ζήτηµα της εφαρµογής των 

µεθόδων της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π από ειδικευµένους δασκάλους (p= .000< 

.05). 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης: Το 

Levene’s test (p=.058>.05) υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στις διασπορές, άρα πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την εφαρµογή 

του t-test. 

Πίνακας 184.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από ειδικευµένους δασκάλους 

 
Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα του προηγούµενου πίνακα η παραπάνω θέση 

υποστηρίζεται πιο έντονα από τους εκπαιδευτικούς χωρίς επιµόρφωση στο 

αντικείµενο (Μ.Ο=2.42), σε σχέση µε τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=3.08).  

Κάτι ανάλογο εντοπίζεται και για την ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π. Και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση το Levene’s test υποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις διασπορές, άρα πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες για 

την εφαρµογή του t-test. 

Πίνακας 185.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την εφαρµογή του Θ.Π από ειδικευµένους δασκάλους 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.08 2.42 
Τ.Α 1.131 1.268 

t = 3.977 β.ε= 210  p= .000 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 2.99 2.33 
Τ.Α 1.188 1.219 

t = 3.876 β.ε= 201  p= .000 

 
Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί χωρίς 

επιµόρφωση στη Θ.Α συµφωνούν σε µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο=2.33) από τους 
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υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=2.99) µε την εφαρµογή της µεθόδου από 

ειδικευµένους δασκάλους. 

Μια λογική ερµηνεία που θα µπορούσε να δοθεί για τη συγκεκριµένη θέση 

των εκπαιδευτικών είναι ότι οι ίδιοι αναγνωρίζουν τις ελλείψεις και τις αδυναµίες 

τους να εφαρµόσουν τις εν λόγω µεθόδους και έχοντας συναίσθηση των αναγκών του 

σηµερινού µαθητή επιδιώκουν να βελτιώσουν την κατάσταση αντιπροτείνοντας το 

διορισµό ειδικευµένων στη Θ.Α δασκάλων που θα εφαρµόσουν αποτελεσµατικότερα 

το Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση. 

Η παραδοχή της έλλειψης της απαραίτητης επιµόρφωσης για µια 

αποτελεσµατική εφαρµογή των µεθόδων της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π αποτελεί 

ένα άλλο σηµείο στο οποίο εντοπίζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος (p= .000< .05). Ο επόµενος πίνακας 

παρουσιάζει την τοποθέτηση των δασκάλων απέναντι στο εν λόγω ζήτηµα σχετικά µε 

τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης. Να αποσαφηνιστεί προηγουµένως ότι για τις δύο 

επόµενες περιπτώσεις το Levene’s test έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις 

διασπορές(το p είναι .000 και .001 αντίστοιχα <.05) και µας αναγκάζει να 

υιοθετήσουµε την εναλλακτική τιµή και το σχετικό επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας. 

Πίνακας 186.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης για την εφαρµογή της 

∆ραµατοποίησης από τους ίδιους 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.05 1.94 
Τ.Α 1.120 .888 

t = 8.060 β.ε= 209  p= .000 

 
Παρατηρείται ότι οι δάσκαλοι χωρίς επιµόρφωση στο αντικείµενο 

παραδέχονται τις αδυναµίες τους και ΄φωτογραφίζουν’ το συγκεκριµένο λόγο ως το 

βασικότερο  για τη µη εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους (Μ.Ο=1.94). 

Αντίθετα, οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους εµφανίζουν σαφώς λιγότερο 

ξεκαθαρισµένες αντιλήψεις για το ίδιο θέµα (Μ.Ο=3.05). 

Την ίδια ακριβώς κατάσταση διαπιστώνουµε και ως προς το Θ.Π. 
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Πίνακας 187.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης για την εφαρµογή του Θ.Π 

από τους ίδιους 
 
Οι δάσκαλοι χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α συµφωνούν µε την παραπάνω 

δήλωση και δε διστάζουν να θέσουν στο προσκήνιο τα «γνωστικά τους ελλείµµατα» 

ως προς το Θ.Π (Μ.Ο=1.93) σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους που εµφανίζουν 

λιγότερο αποκρυσταλλωµένες αντιλήψεις για το ίδιο ζήτηµα (Μ.Ο=3.09). 

Προφανώς, η έλλειψη επιµόρφωσης αποτελεί για τη συγκεκριµένη κατηγορία 

εκπαιδευτικών το τροχοπέδη που τους στερεί τη χαρά της αποτελεσµατικής 

εφαρµογής των εν λόγω µεθόδων. Οι ίδιοι διστάζουν να τις χρησιµοποιήσουν στο 

καθηµερινό τους µάθηµα από το φόβο µήπως αποτύχουν. 

Οι συνάδελφοί τους, αντίθετα, απαλλαγµένοι από το άγχος, τολµούν και 

επιχειρούν παρόµοιες εφαρµογές διαθέτοντας τα προαπαιτούµενα βασικά στοιχεία 

που θα τους εξασφαλίσουν την επιτυχία. 

Η σηµασία της συµµετοχής των δασκάλων σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

Θ.Α στην αποτελεσµατική εφαρµογή από τους ίδιους της ∆ραµατοποίησης και του 

Θ.Π αποτελεί το βασικό παράγοντα που ωθεί τη συγκεκριµένη κατηγορία 

εκπαιδευτικών να υποστηρίζει εντονότερα την υποχρεωτική παρακολούθηση και 

άσκηση των δασκάλων στις εν λόγω µεθόδους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

στις διάφορες σχολές φοίτησής τους. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις απόψεις 

των ιδίων για το συγκεκριµένο θέµα ως προς την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης. Σε 

ένα πρώτο επίπεδο διαπιστώνεται µέσα από την εφαρµογή του Levene’s test η 

οµοιογένεια των διασπορών, οπότε πληρούνται και οι προϋποθέσεις εφαρµογής του t-

test. 

Πίνακας 188.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την υποχρεωτική παρακολούθηση και άσκηση κατά την διάρκεια των 

σπουδών των εκπαιδευτικών  στην εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.09 1.93 
Τ.Α 1.113 .884 

t = 8.195 β.ε= 197  p= .000 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.47 1.68 
Τ.Α .649 .712 

t = -2.235 β.ε= 216  p= .026 
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∆ιαπιστώνουµε την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών (p= .026< .05) 

στις απαντήσεις των δασκάλων του δείγµατος. 

Οι επιµορφωµένοι στη Θεατρική Παιδεία εκπαιδευτικοί συµφωνούν σε 

µεγαλύτερο βαθµό (Μ.Ο=1.47) µε την παραπάνω θέση από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο=1.68).Το ανάλογο φαινόµενο εντοπίζεται και για τις 

αντίστοιχες δηλώσεις των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στο Θ.Π (p= .000< .05). Ο 

παρακάτω πίνακας είναι άκρως κατατοπιστικός: 

 

Πίνακας 189.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την υποχρεωτική παρακολούθηση και άσκηση κατά την διάρκεια των 

σπουδών των εκπαιδευτικών  στην εφαρµογή του Θ.Π 
 
Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στο αντικείµενο υποστηρίζουν σθεναρότερα 

(Μ.Ο=1.39) την παραπάνω θέση από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (Μ.Ο=1.74). 

Ίσως, η συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών να διαπίστωσε αµεσότερα 

την τεράστια διαφορά που σηµείωσε η απόδοσή τους κατά την εφαρµογή των 

µεθόδων, έπειτα από τη συµµετοχή τους στα επιµορφωτικά προγράµµατα. 

Αποτέλεσµα της παραπάνω διαπίστωσης από τους ίδιους είναι η διατύπωση 

της πρότασης για εκπαίδευση των δασκάλων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη 

σωστή και αποτελεσµατική εφαρµογή του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης. 

Ελαφρές αποκλίσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την 

επιµόρφωσή τους στη Θ.Α, παρατηρούνται και ως προς το θέµα της αναζήτησης 

πρόσθετης βοήθειας από το δάσκαλο που αισθάνεται ότι δεν κατέχει τις βασικές 

γνώσεις για το Θ.Π (p= .028< .05).Για µια ακόµη φορά αποδεικνύεται µε την 

εφαρµογή του Levene’s test (p=.075>.05) η οµοιογένεια των διασπορών, οπότε 

πληρούνται και οι προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

Πίνακας 190.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την αναζήτηση πρόσθετης βοήθειας από το δάσκαλο, όταν ο ίδιος 

διαπιστώνει ότι υπάρχουν σχετικές γνώσεις για το Θ.Π, τις οποίες δεν κατέχει 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.39 1.74 
Τ.Α .523 .754 

t = -3.714 β.ε= 204  p= .000 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.65 1.87 
Τ.Α .718 .686 

t = -2.207 β.ε= 203  p= .028 
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Ο βαθµός συµφωνίας των επιµορφωµένων στο αντικείµενο εκπαιδευτικών µε 

τη παραπάνω θέση παρουσιάζεται µεγαλύτερος (Μ.Ο=1.65) από τον αντίστοιχο των 

υπόλοιπων συναδέλφων τους (Μ.Ο=1.87). 

Φαίνεται πως οι επιµορφωµένοι δάσκαλοι απαντούν και τοποθετούνται στην 

παραπάνω δήλωση καθαρά βιωµατικά και εκφράζουν αναντίρρητα τη συµφωνία τους 

µε αυτήν, καθώς έχουν οι ίδιοι διαπιστώσει τα µεγάλα βήµατα προόδου που έκαναν 

στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Θ.Π ,έπειτα από τη συµµετοχή τους στα σχετικά 

επιµορφωτικά προγράµµατα. 

Από τα δεδοµένα του επόµενου πίνακα επισηµαίνεται η ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών (p= .012< .05) στις απαντήσεις των δασκάλων για την 

ευχαρίστηση, που οι ίδιοι νιώθουν και τις πρόσθετες γνώσεις και εµπειρίες που 

αποκοµίζουν κατά την εφαρµογή του Θ.Π. Ο έλεγχος της οµοιογένειας των 

διασπορών µέσα από το Levene’s test (p=.879>.05) έδειξε ότι δεν εµφανίζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές, άρα πληρούνται και οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής του t-test για την εν λόγω περίπτωση. 

Πίνακας 191.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την ευχαρίστηση που οι ίδιοι νιώθουν και τις πρόσθετες γνώσεις και 

εµπειρίες που αποκοµίζουν κατά την εφαρµογή του Θ.Π 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 1.81 2.07 
Τ.Α .683 .803 

t = -2.541 β.ε= 197  p= .012 

 
Ίσως, οι επιµορφωµένοι στη Θεατρική Παιδεία δάσκαλοι γνωρίζουν καλύτερα 

τις τεχνικές που θα ακολουθήσουν κατά την εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου, και δεν 

αντιµετωπίζουν άγχος και ανασφάλεια για το τελικό αποτέλεσµα. Γι’ αυτό το λόγο 

ευχαριστιούνται τη διαδικασία περισσότερο (Μ.Ο=1.81), σε αντίθεση µε τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=2.07), οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζονται από 

τα αισθήµατα ανασφάλειας και χαµηλής αυτοεκτίµησης κατά τη διεξαγωγή των 

σχετικών ασκήσεων Θ.Π. 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

(p= .000< .05), ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους στο αντικείµενο, και ως προς την 

καταλληλότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π µόνο από νέους 

δασκάλους. Ο επόµενος πίνακας αναφέρεται στις σχετικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την πρώτη µέθοδο (και στις δύο παρακάτω περιπτώσεις 
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διαπιστώνεται οµοιογένεια των διασπορών µέσα από το Levene’s test,οπότε 

πληρούνται και οι συνθήκες εφαρµογής του t-test: 

Πίνακας 192.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την καταλληλότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης µόνο από νέους 

δασκάλους 
 
Ο βαθµός διαφωνίας µε την παραπάνω θέση για τους εκπαιδευτικούς µε 

επιµόρφωση στη Θ.Α διαπιστώνεται εντονότερος (Μ.Ο=4.36) από τον αντίστοιχο των 

υπόλοιπων συναδέλφων τους (Μ.Ο=3.90). 

Ακριβώς το ίδιο φαινόµενο επισηµαίνεται και ως προς τη µέθοδο του Θ.Π (p= 

.000). 

Πίνακας 193.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την καταλληλότητα εφαρµογής του Θ.Π µόνο από νέους δασκάλους 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.36 3.90 
Τ.Α .687 .984 

t = 3.852 β.ε= 197  p= .000 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.36 3.89 
Τ.Α .713 1.030 

t = 3.760 β.ε= 190  p= .000 

 
Και στη συγκεκριµένη περίπτωση οι µέσοι όροι απάντησης των υποκειµένων 

κυµαίνονται όπως και για τους αντίστοιχους της ∆ραµατοποίησης (4.36 και 3.89 

αντίστοιχα). 

Φαίνεται ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία δάσκαλοι που έχουν δεχθεί τη σχετική 

επιµόρφωση στο αντικείµενο αντιδρούν µε την παραπάνω δήλωση σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, καθώς θεωρούν ότι η εφαρµογή των 

εν λόγω µεθόδων µπορεί να συντελεστεί αποτελεσµατικά από οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτου ηλικίας, αρκεί βέβαια ο ίδιος να διαθέτει τις απαραίτητες 

γνώσεις και τεχνικές. 

Σαφής διαχωρισµός της προσφοράς του Θ.Π και της ∆ραµατοποίησης από την 

αντίστοιχη των δασκαλοκεντρικών µεθόδων διδασκαλίας γίνεται περισσότερο από  

τους επιµορφωµένους στη Θ.Α εκπαιδευτικούς σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους. Αυτή η διαπίστωση εξάγεται από την τοποθέτηση των 

υποκειµένων σε σχέση µε την παραπάνω δήλωση. Ο πρώτος πίνακας εκθέτει τις 

σχετικές αντιλήψεις των δασκάλων για τη ∆ραµατοποίηση και ο δεύτερος για το Θ.Π. 
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Είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί ότι και στις δύο παρακάτω περιπτώσεις 

εντοπίζεται οµοιογένεια των διασπορών (το p στο Levene’s test είναι .710 και .478 

αντίστοιχα>.05), εποµένως πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του t-test. 

Πίνακας 194.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την ίση προσφορά της ∆ραµατοποίησης µε τις δασκαλοκεντρικές 

µεθόδους στην ανάπτυξη του µαθητή 
 
 

Πίνακας 195.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
των σχετικών απόψεών τους για την ίση προσφορά του Θ.Π µε τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους στην 

ανάπτυξη του µαθητή 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.46 4.08 
Τ.Α .692 .879 

t = 3.491 β.ε= 209  p= .001 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.46 4.09 
Τ.Α .806 .892 

t = 3.066 β.ε= 202  p= .002 

 
Από τους παραπάνω πίνακες επισηµαίνεται η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών και για τις δύο περιπτώσεις (p=.001 και .002< .05 αντίστοιχα). 

Οι εκπαιδευτικοί µε συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α 

διαφωνούν εντονότερα (Μ.Ο=4.46) µε την άποψη για ισότιµη προσφορά του Θ.Π και 

της ∆ραµατοποίησης µε τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους από τους δασκάλους χωρίς 

επιµόρφωση στο αντικείµενο (Μ.Ο=4.09 και 4.08 αντίστοιχα). 

Αυτό συµβαίνει διότι η συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών (µε 

επιµόρφωση) έχει γνωρίσει καλύτερα τις εν λόγω µεθόδους και έχει διαπιστώσει τη 

σηµαντική παιδαγωγική τους αξία, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους συναδέλφους 

τους, οι οποίοι δεν έχουν παρόµοιες εµπειρίες (γνωριµίας των µεθόδων κατά την 

επιµόρφωσή τους στη Θ.Α). 

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις 

απαντήσεις (p= .000< .05) των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους, 

είναι αυτό που σχετίζεται µε τη συχνότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους 

ίδιους. Το p στο Levene’s test (=.481>.05) καταµαρτυρεί ότι δεν εντοπίζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές, οπότε µπορεί να εφαρµοστεί 

αξιόπιστα το t-test. 
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Πίνακας 196.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους 

 
Από τον παραπάνω πίνακα συµπεραίνει κανείς  ότι οι δάσκαλοι µε 

επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη µέθοδο συχνότερα 

(Μ.Ο=3.06) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.70). 

Ίσως αυτό να οφείλεται στη µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που οι ίδιοι έχουν 

αποκτήσει από την εκµάθηση των βασικών τεχνικών εφαρµογής της µεθόδου. 

Ανάλογες διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών συναντώνται 

και ως προς τη συχνότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στα 

διάφορα µαθήµατα του ηµερήσιου προγράµµατος του δηµοτικού σχολείου. Με την 

εφαρµογή του  Levene’s test (p=.511>.05) επισηµαίνεται η οµοιογένεια των 

διασπορών. 

 Ο επόµενος πίνακας περιλαµβάνει τις σχετικές απαντήσεις των δασκάλων για 

το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής και εντοπίζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές (p= 

.004< .05) στις αντιλήψεις τους. 

Πίνακας 197.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στη Αισθητική Αγωγή 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.06 3.70 
Τ.Α .970 .910 

t = -5.258 β.ε= 238  p= .000 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 2.74 3.35 
Τ.Α 1.219 1.174 

t = -2.897 β.ε= 139  p= .004 

 
Οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία εφαρµόζουν τη 

∆ραµατοποίηση συχνότερα στο συγκεκριµένο µάθηµα (Μ.Ο=2.74) από τους 

υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.35). 

Το ανάλογο φαινόµενο στις απαντήσεις των δασκάλων (στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε την επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία που οι ίδιοι 

έχουν δεχθεί) επισηµαίνουµε και για το µάθηµα της Γλώσσας (p= .000< .05).Και για 

την εν λόγω περίπτωση τηρούνται οι συνθήκες για την εφαρµογή του t-test, καθώς 

διαπιστώνεται η οµοιογένεια των διασπορών. 
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Πίνακας 198.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στη Γλώσσα 

 
Και για το συγκεκριµένο µάθηµα η συχνότητα εφαρµογής της µεθόδου από 

τους επιµορφωµένους στο αντικείµενο εκπαιδευτικούς είναι σαφώς µεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη των υπόλοιπων συναδέλφων τους (ο µέσος όρος κυµαίνεται στο 2.65 

έναντι 3.11 των χωρίς επιµόρφωση δασκάλων). 

Στα Μαθηµατικά µπορεί η ∆ραµατοποίηση να µην εφαρµόζεται από τους 

εκπαιδευτικούς τόσο συχνά, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση οι απόψεις τους 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις (p= .001< .05).Η εφαρµογή του Levene’s test για την 

εν λόγω περίπτωση ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις διασπορές και µας 

αναγκάζει να αποδεχθούµε την εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας. 

Πίνακας 199.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στα Μαθηµατικά 

 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι και για το συγκεκριµένο µάθηµα οι 

εκπαιδευτικοί χωρίς επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία εφαρµόζουν σπανιότερα 

(Μ.Ο=4.58) την εν λόγω µέθοδο από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

(Μ.Ο=4.03). 

Παρόµοιες αποκλίσεις εµφανίζουν οι απόψεις των δασκάλων ως προς τη 

συχνότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης και στα µαθήµατα των Φυσικών 

Επιστηµών (p= .026< .05). Στις δύο παρακάτω περιπτώσεις επισηµαίνεται η 

οµοιογένεια των διασπορών. 

Πίνακας 200.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στις Φυσικές Επιστήµες 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 2.65 3.11 
Τ.Α .915 .949 

t = -3.541 β.ε= 204  p= .000 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.03 4.58 
Τ.Α .964 .675 

t = -3.511 β.ε=110  p= .001 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 4.04 4.50 
Τ.Α 1.051 .934 

t = -2.258 β.ε= 105  p= .026 
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Ο βαθµός εφαρµογής της µεθόδου στο εν λόγω µάθηµα παρουσιάζεται σαφώς 

υψηλότερος για τους εκπαιδευτικούς µε επιµόρφωση στη Θ.Α (Μ.Ο=4.04) έναντι των 

υπόλοιπων συναδέλφων τους (Μ.Ο=4.50). 

Υψηλή διαφορά µέσων όρων στις απαντήσεις των υποκειµένων, ανάλογα µε 

την επιµόρφωσή τους, για τη συχνότητα εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους 

ίδιους καταγράφεται και στα µαθήµατα των Κοινωνικών Σπουδών (p= .013< .05). 

Πίνακας 201.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης από τους ίδιους στις Κοινωνικές Σπουδές 
 
Ακόµη και στη συγκεκριµένη περίπτωση οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στη 

Θ.Α εφαρµόζουν τη ∆ραµατοποίηση συχνότερα (Μ.Ο=3.09) από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.57). 

Πιθανότατα, οι επιµορφωµένοι δάσκαλοι στο αντικείµενο φαίνεται να έχουν 

υιοθετήσει καλύτερα τις βασικότερες τεχνικές εφαρµογής της µεθόδου και έχουν 

αποκτήσει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. ∆εν 

προβληµατίζονται για πιθανές δυσλειτουργίες της µεθόδου και δεν αντιµετωπίζουν το 

φόβο της αποτυχίας, σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους που δεν έχουν 

εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους και φοβούνται να δοκιµάσουν κάτι παρόµοιο. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις απαντήσεις των υποκειµένων (p= .003< 

.05) µε βάση την επιµόρφωσή τους διαφαίνονται και ως προς τη συχνότητα µε την 

οποία οι ίδιοι συµβουλεύονται το βιβλίο του δασκάλου για τη Θ.Α(στην εν λόγω 

περίπτωση υιοθετούµε την εναλλακτική τιµή t και το σχετικό επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας, καθώς το Levene’s test (p=.041<.05) φανέρωσε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις διασπορές). 

Πίνακας 202.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
της συχνότητας συµβουλής του βιβλίου του δασκάλου για τη Θ.Α στη ∆ραµατοποίηση 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.09 3.57 
Τ.Α 1.076 1.126 

t = -2.517 β.ε= 137  p= .013 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.63 4.06 
Τ.Α 1.111 .998 

t = -2.970 β.ε= 210  p= .003 
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στο 

αντικείµενο συµβουλεύονται το εν λόγω βοήθηµα κατά την εφαρµογή ασκήσεων 

∆ραµατοποίησης συχνότερα (Μ.Ο=3.63) από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

(Μ.Ο=4.06). 

Προφανώς, η εν λόγω στάση της συγκεκριµένης κατηγορίας εκπαιδευτικών 

έχει ως στόχο της την άντληση ιδεών από το συγκεκριµένο εγχειρίδιο που θα κάνει, 

σε συνδυασµό µε τις ήδη προαποκτηµένες γνώσεις τους από τη συµµετοχή σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α, πιο αποτελεσµατική την εφαρµογή της µεθόδου 

από τους ίδιους. 

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο ο παράγοντας ‘επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

στη Θ.Α’ φαίνεται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των αντιλήψεών τους 

είναι αυτό του βαθµού συµµετοχής των ίδιων στην όλη προσπάθεια κατά την 

εφαρµογή των ασκήσεων ∆ραµατοποίησης (p= .047< .05). 

Ας προσέξουµε τον παρακάτω πίνακα (οι απαραίτητες συνθήκες εφαρµογής 

του t-test πληρούνται, καθώς εντοπίζεται οµοιογένεια των διασπορών µέσα από την 

εφαρµογή του Levene’s test (p=.392>.05): 

Πίνακας 203.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού συµµετοχής των ίδιων κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 2.91 3.14 
Τ.Α .861 .807 

t = -1.997 β.ε= 210  p= .047 

 
Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα ο βαθµός συµµετοχής στη 

∆ραµατοποίηση των δασκάλων µε επιµόρφωση στη Θ.Α εµφανίζεται µεγαλύτερος 

και µαζικότερος (Μ.Ο=2.91) έναντι των υπόλοιπων εκπαιδευτικών (Μ.Ο=3.14). 

Ενδεχόµενα, η συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα του σχετικού 

αντικειµένου να έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της συγκεκριµένης 

κατηγορίας εκπαιδευτικών που δεν διστάζει να εµπλακεί στην όλη διαδικασία, να 

συµµετάσχει και η ίδια ενεργά, να παίξει µε τα παιδιά και να βιώσει µαζί τους τη 

χαρά της δηµιουργίας. 

Σε πλήρη αντιστοιχία µε τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης ( βλ. παραπάνω σε 

προηγούµενο πίνακα) επισηµαίνουµε την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών 

(p= .000< .05) στις απαντήσεις των υποκειµένων (ανάλογα µε την επιµόρφωσή τους) 

και σχετικά µε το βαθµό εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους στη σχολική τάξη. 
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Πίνακας 204.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και 
του βαθµού εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.59 4.54 
Τ.Α 1.129 .741 

t = -7.739 β.ε= 238  p= .000 

 

Για την συγκεκριµένη περίπτωση αναγκαζόµαστε να δεχθούµε την 

εναλλακτική τιµή t και το σχετικό επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας, καθώς µέσα 

από το Levene’s test (p=.000<.05) δεν διαπιστώνεται οµοιογένεια των διασπορών. 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι δάσκαλοι µε επιµόρφωση στη 

Θεατρική Παιδεία εφαρµόζουν την εν λόγω θεατρική δραστηριότητα συχνότερα 

(Μ.Ο=3.59) από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=4.54). 

Πιθανότατα, για τη συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών ο παράγοντας 

επιµόρφωση στη Θ.Α να λειτουργεί ευεργετικά στην εφαρµογή του Θ.Π, καθώς τους 

απαλλάσσει από το άγχος και το φόβο της αποτυχίας. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί χωρίς επιµόρφωση στο σχετικό αντικείµενο 

αποφεύγουν οποιαδήποτε απόπειρα εκτέλεσης ασκήσεων Θ.Π στην τάξη τους, καθώς 

δεν γνωρίζουν τις απαραίτητες τεχνικές που θα τους οδηγήσουν  στην 

αποτελεσµατική εφαρµογή της εν λόγω δραστηριότητας. 

Προφανώς, η συχνότητα εφαρµογής της ψυχοκινητικής εφαρµογής του Θ.Π 

ποικίλλει ανάλογα µε το µάθηµα, στο οποίο η εν λόγω δραστηριότητα εφαρµόζεται. 

∆ιαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών µε βάση την 

επιµόρφωσή τους στη Θ.Α εντοπίζουµε και ως προς τη συχνότητα εφαρµογής του 

Θ.Π από τους ίδιους στα µαθήµατα της Αισθητικής Αγωγής (p= .000), των 

Μαθηµατικών (p= .000), και τα αντίστοιχα των Κοινωνικών Σπουδών (p= .018). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την τοποθέτηση των δασκάλων στο θέµα 

του βαθµού εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους στο µάθηµα της Αισθητικής 

Αγωγής(διαπιστώνεται οµοιογένεια των διασπορών (p=.790>.05) όπως µας 

παρουσιάζει το Levene’s test) : 
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Πίνακας 205.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και του 
βαθµού εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους στο µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής 

Φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ότι οι εκπαιδευτικοί χωρίς επιµόρφωση 

στο αντικείµενο χρησιµοποιούν σπανιότερα (Μ.Ο=4.80) στις διδασκαλίες τους στα 

Μαθηµατικά το Θ.Π από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.76). 

 
Όπως ήταν αναµενόµενο, οι εκπαιδευτικοί µε συµµετοχή σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα Θ.Α εφαρµόζουν το Θ.Π συχνότερα (Μ.Ο=2.48) από τους υπόλοιπους 

συναδέλφους τους (Μ.Ο=3.47) στο εν λόγω µάθηµα. 

Μπορεί στο µάθηµα των Μαθηµατικών το Θ.Π να µην εφαρµόζεται τόσο 

συχνά από τους εκπαιδευτικούς, όσο στην Αισθητική Αγωγή, ωστόσο µπορούν να 

διαπιστωθούν και στη συγκεκριµένη περίπτωση σηµαντικές αποκλίσεις στις δηλώσεις 

τους, ανάλογα µε την επιµόρφωση που οι ίδιοι έχουν δεχθεί στη Θεατρική Παιδεία 

(p= .000< .05).Η εφαρµογή του Levene’s test φανέρωσε την ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών στις διασπορές και µας περιορίζει να δεχθούµε την 

εναλλακτική τιµή t και το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας του t-test. 

Πίνακας 206.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και του 
βαθµού εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους στο µάθηµα των Μαθηµατικών 

 

Το ίδιο ακριβώς φαινόµενο συναντάµε να συµβαίνει και στην περίπτωση των 

µαθηµάτων των Κοινωνικών Σπουδών (p= .018< .05).Αντιθέτως µε την προηγούµενη 

περίπτωση, εντοπίζουµε την οµοιογένεια των διασπορών κατά την εφαρµογή του 

Levene’s test(p=.884>.05).Εποµένως πληρούνται και οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη χρησιµοποίηση του t κριτηρίου. 

Πίνακας 207.Έλεγχος συνάφειας µεταξύ της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στη Θ.Α και του 
βαθµού εφαρµογής του Θ.Π από τους ίδιους στα µαθήµατα των Κοινωνικών Σπουδών 

    ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 2.48 3.47 
Τ.Α 1.015 1.047 

t = -4.553 β.ε= 103  p= .000 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.76 4.80 
Τ.Α 1.300 .414 

t = -4.878 β.ε= 62  p= .000 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Μ.Ο 3.12 3.82 
Τ.Α 1.036 1.074 

t = -2.427 β.ε= 72  p= .018 



_____________________________________________________________________ 283

 
Όπως διαπιστώνεται από τον παραπάνω πίνακα η συχνότητα εφαρµογής του 

Θ.Π από τους εκπαιδευτικούς µε επιµόρφωση στο αντικείµενο είναι σαφώς 

υψηλότερη (Μ.Ο=3.12) έναντι των υπόλοιπων συναδέλφων τους (Μ.Ο=3.82)στα 

µαθήµατα των Κοινωνικών Σπουδών. 

Με βάση τα δεδοµένα των προηγούµενων πινάκων φαίνεται ότι η συχνότητα 

εφαρµογής του Θ.Π από τους εκπαιδευτικούς στα διάφορα µαθήµατα να είναι άµεσα 

εξαρτώµενη από την επιµόρφωσή τους στη Θ.Α. 

Η λογική ερµηνεία που θα µπορούσε να δοθεί για το συγκεκριµένο φαινόµενο 

είναι ότι οι δάσκαλοι µε συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α έχουν την 

ανάλογη εµπειρία εφαρµογής της µεθόδου και διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις που 

θα τους βοηθήσουν να µετατρέψουν τις συγκεκριµένες εµπειρίες τους σε 

επιτυχηµένες διδασκαλίες µε τη χρήση πάντα και τη βοήθεια του Θ.Π. 

Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α δεν τολµούν να 

ρισκάρουν να εφαρµόσουν το Θ.Π στην τάξη τους από το φόβο τους µήπως 

αποτύχουν και θεωρηθούν αναποτελεσµατικοί. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
     Σε προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας επισηµάνθηκαν 
διεξοδικά τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας. Στο συγκεκριµένο τµήµα 
της παρούσας µελέτης θα επιδοθούµε στη συνοπτική παρουσίαση των όσων 
παρατέθηκαν και σχολιάστηκαν προηγουµένως επικεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον και τη προσοχή µας στον εντοπισµό των κυριοτέρων διαφορών 
που διαπιστώθηκαν στις απαντήσεις των υποκειµένων ης έρευνας. 

Στάσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος απέναντι στη 
∆ραµατοποίηση και το Θ.Π 

     Η πλειοψηφία των δασκάλων που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο της 
έρευνας συµφωνεί ότι γνωρίζει τις εν λόγω µεθόδους και έχει αναπτύξει 
θετικότατα συναισθήµατα γι’αυτές. 
     Παρ’όλα αυτά όµως εµφανίζεται και µια µικρή κατηγορία 
εκπαιδευτικών, η οποία φαίνεται ότι δεν εφαρµόζει τις παραπάνω 
µεθόδους, εξαιτίας της δυσαρέσκειας της απέναντι σε αυτές. 
     Η έλλειψη του αναγκαίου υλικού για τη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, που αποτρέπει τους εκπαιδευτικούς από 
την εφαρµογή των εν λόγω ασκήσεων. 
     Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αναγνωρίζουν τη 
σηµαντική προσφορά των µεθόδων στην ανάπτυξη διαφόρων πλευρών της 
προσωπικότητας του µαθητή (µόρφωση, επαφή µε την πολιτιστική 
κληρονοµιά, κατανόηση γλώσσας και επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, 
ηθική ανάπτυξη, εξοικείωση µε τα διάφορα είδη του έντεχνου λόγου). 
     Μπορεί η ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π να προσφέρουν ποικιλοτρόπως 
στο µαθητή και να βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην καθηµερινή του 
διδασκαλία ευχαριστώντας τον και γεµίζοντάς τον παράλληλα γνώσεις και 
εµπειρίες, ωστόσο ενυπάρχει πάντα από τον ίδιο ο σχετικός 
προβληµατισµός για τις αντιδράσεις των παιδιών κατά την εφαρµογή των 
παραπάνω µεθόδων. 
     Οι µισοί από τους εκπαιδευτικούς του δείγµατος δεν διαθέτουν ην 
απαραίτητη κατάρτιση για να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τις 
συγκεκριµένες µεθόδους, γι’ αυτό το λόγο και θεωρούν την επιµόρφωση 
των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων επιβεβληµένη. 
     Πιθανότατα, οι δάσκαλοι χωρίς επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία 
απαλλάσσουν τους εαυτούς τους από την ανάληψη των ευθυνών, που 
δηµιουργεί η εφαρµογή της  ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π στην τάξη και 
γι’αυτό το λόγο υποστηρίζουν έντονα το διορισµό ειδικευµένων στη Θ.Α 
εκπαιδευτικών. 
     Παρ’όλες τις αδυναµίες και δυσκολίες εφαρµογής των εν λόγω µεθόδων 
φαίνεται ότι οι δάσκαλοι του δείγµατος αναζητούν πηγές πληροφόρησης 
για την κάλυψη των κενών τους απέναντι στη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π 
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και  οι ίδιοι δεν διστάζουν να προχωρήσουν, όταν τους δίνεται η ευκαιρία, 
στις σχετικές εφαρµογές. 
     Οι παραπάνω µέθοδοι διαχωρίζονται σαφώς από τους εκπαιδευτικούς 
του δείγµατος από τις αντίστοιχες δασκαλοκεντρικές. Τέλος, η πλειονότητα 
των δασκάλων διαφωνεί µε την αποκλειστική εφαρµογή των παραπάνω 
µεθόδων από εκπαιδευτικούς µε λίγα έτη υπηρεσίας. 

 
Εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης και Θ.Π από τους 

εκπαιδευτικούς του δείγµατος 
     Σηµαντικά και αξιόλογα συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν επίσης 
και ως προς την εφαρµογή από τους δασκάλους των δύο παραπάνω 
µεθόδων στη σχολική τάξη. 
     Οι ίδιοι φαίνεται ότι εφαρµόζουν αρκετά συχνά τη ∆ραµατοποίηση στις 
διδασκαλίες τους, ενώ δεν διαθέτουν ανάλογες προτιµήσεις και  για την 
ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π. Ενδεχοµένως, οι εκπαιδευτικοί του 
δείγµατος να µην έχουν ακόµη καταφέρει να διαχωρίσουν τη σηµασία και 
το περιεχόµενο των δύο όρων-µεθόδων. 
     Οι βασικότεροι λόγοι που ωθούν όσους, από  τους δασκάλους του 
δείγµατος στη χρησιµοποίηση παρόµοιων εκπαιδευτικών πρακτικών 
συνίστανται στην ευκολότερη κατανόηση της ύλης από τους µαθητές, στην 
αναγνώριση από τους ίδιους της σηµαντικής προσφοράς των εν λόγω 
µεθόδων στην ανάπτυξη των παιδιών, στην προτίµηση που δείχνουν αυτοί 
στις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη 
θετικής στάσης από τους ίδιους για τις προαναφερθείσες µεθόδους.  
     Ως ανασταλτικότεροι παράγοντες για την εφαρµογή του Θ.Π και της 
∆ραµατοποίησης παρουσιάζονται από τους εκπαιδευτικούς η έλλειψη της 
απαραίτητης επιµόρφωσης απέναντι στις προηγούµενες µεθόδους, ο 
περιορισµένος χρόνος του σχολικού προγράµµατος και η απουσία της 
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής. 
     Το δίωρο του γλωσσικού µαθήµατος ενδείκνυται ιδιαίτερα για την 
εφαρµογή από τους δασκάλους των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς 
µπορούν να προστεθούν σε αυτό ασκήσεις ∆ραµατοποίησης και Θ.Π χωρίς 
να πιεστούν οι ίδιοι από την πίεση του χρόνου για την κάλυψη της ύλης. 
Επίσης, στα µαθήµατα της Αισθητικής Αγωγής και των Κοινωνικών 
Σπουδών εφαρµόζονται οι εν λόγω µέθοδοι, καθώς µπορούν να 
συνδυαστούν άνετα µε τη Μουσική και τα Εικαστικά. 
     Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος συµβουλεύονται το βιβλίο 
του δασκάλου για τη Θ.Α  σπάνια, καθώς οι ίδιοι προτιµούν να 
εφαρµόζουν τις προσωπικές τους ασκήσεις και τεχνικές επιδιώκοντας να 
αποφύγουν την καθοδήγηση από το εν λόγω εγχειρίδιο. Αρκετοί από τους 
εκπαιδευτικούς αγνοούν την ύπαρξη του συγκεκριµένου εγχειριδίου και 
ορισµένοι άλλοι θεωρούν ότι, αυτό ,τους µπερδεύει µε τις προτάσεις και τις 
δραστηριότητες που εµπεριέχει. 
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     Η απουσία επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος στη Θ.Α 
φαίνεται ότι λειτουργεί ενισχυτικά για να συµβουλευθούν οι ίδιοι το εν 
λόγω εγχειρίδιο κατά τις εφαρµογές ασκήσεων ∆ραµατοποίησης και Θ.Π. 
Οι χρήσιµες συµβουλές και οι διευκρινιστικές οδηγίες, που το ίδιο παρέχει 
στο δάσκαλο αποτελούν και τους βασικότερους λόγους, για τους οποίους ο 
ίδιος επιχειρεί να το συµβουλευθεί. 
     Το βιβλίο της Θ.Α συχνά αντιµετωπίζεται από τους δασκάλους του 
δείγµατος και ως ερέθισµα για την εξεύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών 
εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π. 
     Η µεγαλύτερη µερίδα των εκπαιδευτικών του δείγµατος εφαρµόζει 
εντελώς αποσπασµατικά τη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π στην τάξη ως 
συµπλήρωµα του καθηµερινού µαθήµατος. ∆εν αφιερώνει ολόκληρη/ες 
ώρα/ες διδασκαλίας, αλλά επιδιώκει να αποκλέπτει µερικά λεπτά  από 
κάποια ώρα µαθήµατος για να επιχειρήσει τις σχετικές εφαρµογές.  
     Από τις απαντήσεις των δασκάλων φαίνεται ότι οι ίδιοι αναλαµβάνουν 
αρκετές πρωτοβουλίες κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του 
Θ.Π, ωστόσο κρατούν τις ισορροπίες και δεν µονοπωλούν τους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους που θα στερήσουν από τα παιδιά την ελευθερία 
ανάληψης των σχετικών µε τις εν λόγω δραστηριότητες ρόλων και 
αποφάσεων. 
     Οι συνηθέστερες πηγές άντλησης θεµάτων για ∆ραµατοποίηση και Θ.Π 
από τους εκπαιδευτικούς θεωρούνται οι ενότητες του γλωσσικού 
µαθήµατος και της Ιστορίας, τα παραµύθια και η Μυθολογία. Ίσως, οι 
δάσκαλοι να µην πιέζονται τόσο από το χρόνο στα συγκεκριµένα 
µαθήµατα. Επιπλέον, οι εν λόγω πηγές άντλησης θεµάτων για τέτοιου 
είδους δραστηριότητες ενδείκνυνται περισσότερο καθώς σε αυτές 
ενυπάρχει σε µεγαλύτερο βαθµό η έννοια της σύγκρουσης-απαραίτητο 
συστατικό για την ανάληψη δράσης. 
     Οι εκπαιδευτικοί µε την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π 
θέτουν ως πρωταρχικό τους στόχο την καλλιέργεια της φαντασίας και την 
προσωπική έκφραση των µαθητών τους. 
     Οι δάσκαλοι φαίνεται ότι δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία των 
προϋποθέσεων που θα ενεργοποιήσουν το µαθητή και θα µετατρέψουν τη 
συµµετοχή του στη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π σε µια ευχάριστη 
ψυχαγωγική και αποδοτική για τον ίδιο ενασχόληση. Αναλαµβάνουν συχνά 
το ρόλο του ψυχοπαιδαγωγόυ-εµψυχωτή και δεν διστάζουν καθόλου να 
µπουν και οι ίδιοι στο παιχνίδι µε τους µαθητές της τάξης τους. 
     Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες οι εκπαιδευτικοί που µας 
συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο θεωρούν ότι το παιδί ωφελείται 
πολλαπλά, αναπτύσσοντας διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας του. 
Παρατηρούµε λοιπόν ότι πρώτοι στις προτιµήσεις των δασκάλων του 
δείγµατος ως προς την προσφορά τους στο παιδί έρχονται οι τοµείς της 
προσωπικής έκφρασης, της ψυχαγωγίας, της χαλάρωσης των µαθητών και 
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της απελευθέρωσής τους από το άγχος και τη φόρτιση της 
καθηµερινότητας. 
     Τέλος, οι ίδιοι οι δάσκαλοι προτείνουν κυρίως την οργάνωση 
επιµορφωτικών προγραµµάτων πάνω στις εν λόγω µεθόδους και τη 
βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων, έτσι ώστε να 
διευκολύνεται το έργο τους κατά την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ Θ.Π ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 

Προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές 
Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος µε σκορ στις σχετικές δηλώσεις τους για 
την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στους µαθητές χαµηλότερο του µέσου 
όρου της οµάδας φαίνεται ότι αναλαµβάνουν το ρόλο του 
ψυχοπαιδαγωγού-εµψυχωτή συχνότερα από τους υπολοίπους συναδέλφους 
τους πιθανότατα λόγω των σχετικών γνώσεων τους για τη µέθοδο και 
εξαιτίας της αναγνώρισης των αυξηµένων απαιτήσεων που εγείρει ο 
συγκεκριµένος ρόλος. Επίσης, οι δάσκαλοι, οι οποίοι υποστηρίζουν 
εντονότερα την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην ανάπτυξη των 
µαθητών, αναλογιζόµενοι τη σηµαντική της παιδαγωγική αξία της 
παραπάνω µεθόδου, την εφαρµόζουν σε µεγαλύτερο βαθµό, καθώς 
στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. 
     Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, οι οποίοι έχουν αναπτύξει θετικότερη 
στάση απέναντι στη ∆ραµατοποίηση φαίνεται ότι συµµετέχουν περισσότερο 
από τους υπολοίπους συναδέλφους τους σε τέτοιες εφαρµογές. Πρόκειται 
για µια κατηγορία δασκάλων, η οποία πιθανότατα έχει λάβει τη σχετική 
επιµόρφωση στο αντικείµενο και η οποία γνωρίζει πολύ καλά τα σηµαντικά 
οφέλη που αποκοµίζουν οι µαθητές της µέσα από τη συνεργασία τους µε 
αυτήν σε παρόµοιες δραστηριότητες. 

 
Προσφορά του Θ.Π στους µαθητές 

     Το αντίστοιχο φαινόµενο εντοπίζεται και για τη συγκεκριµένη 
περίπτωση. Η εν λόγω θεατρική δραστηριότητα και ψυχοκινητική µέθοδος 
εφαρµόζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από τους εκπαιδευτικούς µε θετικότερη 
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στάση απέναντι στην προσφορά του Θ.Π στο νεαρό µαθητή. Η στάση 
δηλαδή του εκπαιδευτικού για τη συγκεκριµένη µέθοδο αναδεικνύεται και 
σε αυτή την  περίπτωση ως µια βασική παράµετρος που προσανατολίζει 
τον ίδιο προς µια συχνή εφαρµογή ανάλογων δραστηριοτήτων. 
 
 
Τάση για εκδήλωση συµπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς του 

δείγµατος κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης 
     Οι εκπαιδευτικοί µε χαµηλότερο συγκεντρωτικό σκορ στην εν λόγω 
κατηγορία δηλώσεων (άρα και µε θετικότερη στάση για τη ∆ραµατοποίηση) 
αναλαµβάνουν σε µικρότερο βαθµό από τους υπολοίπους συναδέλφους 
τους το ρόλο του βοηθού, οργανωτή και καθοδηγητή της οµάδας, καθώς 
επιλέγουν σαφώς να αφήνουν µεγαλύτερα περιθώρια πρωτοβουλίας στους 
µαθητές τους. Οι ίδιοι δάσκαλοι επιχειρούν την εφαρµογή της 
∆ραµατοποίησης σε µικρότερο βαθµό από τους υπολοίπους συναδέλφους 
τους πιθανότατα λόγω των δυσκολιών που τους παρουσιάζονται και που 
καθιστούν το έργο τους ιδιαίτερα δύσκολο. 
Τάση για εκδήλωση κάποιας συµπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς 

του δείγµατος κατά την εφαρµογή του Θ.Π 
     Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος µε θετικότερη τάση για εκδήλωση 
κάποιας συµπεριφοράς (άρα και σκορ στις δηλώσεις τους χαµηλότερο του 
µέσου όρου της οµάδας) εφαρµόζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το Θ.Π από 
τους υπολοίπους συναδέλφους τους εξαιτίας της θετικότερης τους στάση 
απέναντι σε αυτό. Ωστόσο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο η κατάσταση 
φαίνεται να αντιστρέφεται και να παρατηρείται το φαινόµενο οι ίδιοι 
εκπαιδευτικοί να εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα σε 
µικρότερο βαθµό από αυτούς. Αυτό, ενδεχοµένως, συµβαίνει, διότι, έως 
ένα βαθµό η εν λόγω κατηγορία εκπαιδευτικών διάκειται θετικά απέναντι 
στην υποθετική εκδήλωση µιας συµπεριφοράς. Ωστόσο στην 
πραγµατικότητα φαίνεται ότι οι ίδιοι εµποδίζονται από µια σειρά 
παραγόντων, οι οποίοι λειτουργούν ανασταλτικά στην εφαρµογή του Θ.Π. 
 
Στάσεις εκπαιδευτικών του δείγµατος κατά την εφαρµογή του Θ.Π 

από τους ίδιους 
     Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος µε θετικότερη στάση απέναντι στο Θ.Π 
φαίνεται ότι διαθέτουν αυξηµένες απαιτήσεις ως προς τους στόχους και τα 
σηµεία, στα οποία ωφελούνται οι µαθητές τους µε την εφαρµογή της εν 
λόγω θεατρικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου θέτουν αυστηρότερα 
κριτήρια από τους υπολοίπους συναδέλφους τους, σύµφωνα µε τα οποία οι 
ίδιοι εκτιµούν την προσφορά του Θ.Π στην ανάπτυξη κάποιου από τους 
τοµείς της προσωπικότητας του µαθητή. 
     Οι δάσκαλοι µε θετικότερη στάση απέναντι στο Θ.Π εµφανίζονται 
αρτιότερα πληροφορηµένοι και ενηµερωµένοι γύρω από την παιδαγωγική 
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αξία της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου και έχουν διαµορφώσει 
µια πιο αποκρυσταλλωµένη άποψη για την προσφορά του στη χαλάρωση 
του µαθητή και στην απελευθέρωσή του από το άγχος, τη φόρτιση και τις 
φοβίες. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν συχνότερα το Θ.Π στις τάξεις 
τους στα διάφορα µαθήµατα του καθηµερινού σχολικού προγράµµατος, 
εξαιτίας των θετικών τους στάσεων για την εν λόγω θεατρική 
δραστηριότητα. 

 
Εφαρµογή ασκήσεων ∆ραµατοποίησης και Θ.Π από τους 

εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση µε τα 
προσωπικά τους στοιχεία. 

      
ΦΥΛΟ 

     Οι άνδρες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν σε µικρότερο βαθµό από τις 
γυναίκες συναδέλφους τους  το Θεατρικό ∆ρώµενο και το Σκετς, καθώς 
δεν έχουν δεχθεί σε τόσο µεγάλο βαθµό τη συστηµατική επιµόρφωση που 
απαιτείται για τις µορφές Θ.Α (το 61% των γυναικών του δείγµατος έχει 
επιµορφωθεί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται στο 
33.3%). 
     Οι ίδιοι, προτιµούν να αντλούν τα θέµατα τους για ∆ραµατοποίηση και 
Θ.Π από κάποια ενότητα της Ιστορίας, καθώς η αναπαράσταση πολεµικών 
συγκρούσεων και γεγονότων αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσφιλής σε αυτούς. 
Θεωρούν ότι οι δύο προαναφερθείσες µέθοδοι συµβάλλουν σηµαντικά στην 
ευαισθητοποίηση του µαθητή προς τις Τέχνες και στην αισθητική του 
ανάπτυξη. 
     Ένα άλλο ακόµη σηµείο, στο οποίο οι άνδρες εκπαιδευτικοί 
διαφοροποιούν τις απόψεις τους σε σχέση µε τις γυναίκες συναδέλφους 
τους, είναι το σχετικό µε την προσφορά της ∆ραµατοποίησης στην 
απόκτηση γνώσεων από το µαθητή. Πιθανότατα, η έµφαση που δίνεται από 
τους άνδρες εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη του γνωστικού τοµέα του 
παιδιού να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη διαµόρφωση των συγκεκριµένων 
αντιλήψεων. 
     Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί του δείγµατος εµφανίζονται πιο αγχώδεις και 
προβληµατίζονται ιδιαίτερα για τον περιορισµένο χρόνο του σχολικού 
προγράµµατος σε σηµείο µάλιστα να προτιµούν να µην προχωρούν σε 
ανάλογες εφαρµογές ασκήσεων ∆ραµατοποίησης και Θ.Π.  
     Εξαιτίας της ενασχόλησής τους µε τα παιδιά στο σπίτι και των 
συχνότερων επισκέψεών τους στην εκκλησία οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 
αντλούν θέµατα για ∆ραµατοποίηση από τα Παραµύθια και τις ενότητες 
των Θρησκευτικών. 
     Η φύση των γυναικών και η γρηγορότερη ανάπτυξή τους τις επηρεάζει 
στο να θέτουν συχνότερα το στόχο της γνωριµίας των µαθητών µε το σώµα 
και τον εαυτό τους. 
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     Η συναισθηµατικότερη φύση του γυναικείου φύλου ωθεί τις γυναίκες 
εκπαιδευτικούς του δείγµατος στο να κατανοήσουν τη συµβολή της 
∆ραµατοποίησης στην απελευθέρωση του µαθητή από τις φορτίσεις και τις 
φοβίες και τις προτρέπει να ενδιαφερθούν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 
άνδρες συναδέλφους τους να καταπολεµήσουν τυχόν ανάλογες δυσάρεστες 
καταστάσεις µέσα από την εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου. Σίγουρα οι 
ίδιες γνωρίζουν καλύτερα το Θ.Π εξαιτίας της επιµόρφωσης που έχουν 
δεχθεί και το εφαρµόζουν σε µεγαλύτερο βαθµό στην τάξη τους ,επειδή 
τους αρέσει. 
    Από τη στιγµή που οι ίδιες γνωρίζουν πολύ καλά τη ∆ραµατοποίηση και 
το Θ.Π επιχειρούν να το εφαρµόσουν αποτελεσµατικά στην τάξη τους και 
αυτό τους δίνει ώθηση να συνεχίσουν, αναπτύσσοντάς τους παράλληλα 
θετικότερα συναισθήµατα για τις εν λόγω µεθόδους. 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η φοίτηση των εκπαιδευτικών του δείγµατος µε λιγότερα έτη υπηρεσίας 
στα Παιδαγωγικά Τµήµατα έφερε πιθανότατα τους εν λόγω δασκάλους σε 
επαφή µε µαθήµατα Ιστορίας της Τέχνης και αποτέλεσε για τους ίδιους 
ερέθισµα για να αντλήσουν θέµατα για ∆ραµατοποίηση µέσα από πίνακες 
ζωγραφικής. Βιώνοντας οι ίδιοι σε µεγαλύτερο βαθµό την πίεση από τους 
γρήγορους ρυθµούς της καθηµερινότητας, επιδιώκουν να δώσουν την 
ευκαιρία στο µαθητή για µια νότα χαράς, ξεγνοιασιάς και δηµιουργίας 
µέσα από τις δραστηριότητες ∆ραµατοποίησης για να τον αποφορτίσουν 
και να εξαλείψουν το άγχος και τις φοβίες του. Ακόµη, επιδιώκουν να 
αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητα του µαθητή. 
     Αντιθέτως, η κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς µε περισσότερα έτη υπηρεσίας 

φαντάζει σαφώς πιο δύσκολη. Οι ίδιοι δεν διαθέτουν αρκετό ελεύθερο χρόνο για να 

επιµορφωθούν πάνω στις διάφορες µορφές Θ.Α, γι’αυτό το λόγο και γνωρίζουν 

λιγότερο από τους πιο νέους συναδέλφους τους το Θ.Π, το Θεατρικό ∆ρώµενο 

(Χάπενινγκ), το Θεατρικό Αναλόγιο και το Θέατρο Σκιών. Αφιερώνουν λιγότερο 

χρόνο κατά την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και προτιµούν την εν λόγω µέθοδο, 

εξαιτίας της προσφοράς της στην εύκολη κατανόηση της ύλης από τους µαθητές. Η 

έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών του δείγµατος πάνω στις 

συγκεκριµένες µεθόδους λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ίδιους και τους 

αποµακρύνει από οποιαδήποτε ιδέα εφαρµογής τους στη σχολική τάξη. ∆εν τολµούν 

να ρισκάρουν, γι’ αυτό το λόγο και εµφανίζονται ένθερµοι υποστηρικτές της ιδέας για 

εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης από ειδικευµένους στη Θ.Α εκπαιδευτικούς.                                              

Αποδέχονται την άγνοιά τους για τις εν λόγω µεθόδους και µε το πρόσχηµα της 

ηλικίας τους υποστηρίζουν εντονότερα την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του 

Θ.Π από τους πιο νέους εκπαιδευτικούς. Οι έλλειψη πληροφόρησης για το 
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περιεχόµενο και την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π στην τάξη είναι 

αυτή που διαµορφώνει στη συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών τη λανθασµένη 

τάση για ταύτιση της προσφοράς των εν λόγω µεθόδων µε την αντίστοιχη προσφορά 

των παλιών δασκαλοκεντρικών µορφών διδασκαλίας. 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
     Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος που ασκούν τα καθήκοντά τους σε 
σχολεία µικρότερης οργανικότητας αναλαµβάνουν στη ∆ραµατοποίηση 
συχνότερα από τους υπολοίπους συναδέλφους τους το ρόλο του συµπαίκτη 
των παιδιών, καθώς οι ίδιοι είναι µικρής ηλικίας και δείχνουν µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη µέθοδο. Οι ίδιοι θεωρούν την εφαρµογή 
του Θ.Π ως µια µορφή πειραµατισµού για να διερευνήσουν κατά πόσον η 
εν λόγω ψυχοκινητική µέθοδος ανταποκρίνεται και ταιριάζει στην 
προσωπικότητα των παιδιών της τάξης τους και στον τύπο του σχολείου, 
στον οποίο διδάσκουν (ολιγοθέσιο).Πιθανόν οι ίδιοι δάσκαλοι γνωρίζουν 
καλύτερα την ψυχοκινητική µέθοδο του Θ.Π από τους υπόλοιπους 
συναδέλφους τους και επιδιώκουν να εφαρµόσουν τις προσωπικές τους 
τεχνικές, γι’αυτό το λόγο και αποφεύγουν σε µεγαλύτερο βαθµό από αυτούς 
να χρησιµοποιούν το βιβλίο του δασκάλου για τη Θ.Α, αισθανόµενοι µια 
µορφή καταπίεσης και καθοδήγησης από το ίδιο. Οι δάσκαλοι που 
υπηρετούν στα σχολεία µικρής οργανικότητας θέτουν σε µεγαλύτερο βαθµό 
από τους υπολοίπους συναδέλφους τους το στόχο της καλλιέργειας της 
φαντασίας των µαθητών τους στο Θ.Π και υποστηρίζουν εντονότερα από 
εκείνους την προσφορά της παραπάνω µεθόδου στον προσανατολισµό των 
παιδιών στο χώρο. Η άσκηση των καθηκόντων των εν λόγω εκπαιδευτικών 
στα ολιγοθέσια και αποµακρυσµένα σχολεία της υπαίθρου στερεί από 
αυτούς τις δυνατότητες επιµόρφωσης στις διάφορες µορφές Θ.Α, η οποία 
στέρηση µε τη σειρά της οδηγεί τους δασκάλους σε µια αδυναµία και 
ατολµία εφαρµογής της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π. 
     Αντιθέτως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία µε µεγάλη 
οργανικότητα φαίνεται ότι αντλούν συχνότερα από τους υπολοίπους 
συναδέλφους τους θέµατα για ∆ραµατοποίηση από τη Μυθολογία, καθώς 
δεν πιέζονται τόσο πολύ από τον περιορισµένο χρόνο του σχολικού 
προγράµµατος, αφού έχουν υπό την εποπτεία τους µονάχα µια τάξη 
µαθητών. Οι εν λόγω κατηγορία δασκάλων δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον 
τοµέα της απόκτησης γνώσεων των µαθητών και πιστεύει ότι τα παιδιά 
µέσα από τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης ωφελούνται στην 
ευαισθητοποίηση τους προς τις Τέχνες και στην αισθητική τους ανάπτυξη 
µέσα από την ποικιλία οπτικοακουστικού υλικού, που η ίδια χρησιµοποιεί 
στις οποιεσδήποτε απόπειρες εφαρµογής της. 
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     Ακόµη, οι δάσκαλοι που υπηρετούν στα µεγάλα-από άποψη 
οργανικότητας-σχολεία εφαρµόζουν το Θ.Π σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 
υπολοίπους συναδέλφους τους, επειδή προτιµούν τη χρήση εναλλακτικών 
µορφών διδασκαλίας και εξαιτίας της αναγνώρισης από τους ίδιους της 
σηµαντικής παιδαγωγικής αξίας της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής 
µεθόδου. Στα συγκεκριµένα σχολεία το Π.Σ παρουσιάζει µεγαλύτερη 
ελαστικότητα και πλουσιότερη υλικοτεχνική υποστήριξη κατά τη εφαρµογή 
του Θ.Π, γεγονός το οποίο ευνοεί τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
    Από την ίδια κατηγορία εκπαιδευτικών, το βιβλίο του δασκάλου για τη 
Θ.Α χρησιµοποιείται σε µεγαλύτερο βαθµό, σε σχέση µε τον αντίστοιχο 
βαθµό χρησιµοποίησής του από τους συναδέλφους τους στα µονοθέσια και 
ολιγοθέσια σχολεία, οι οποίοι πιέζονται αρκετά από το χρόνο για να 
καλύψουν την απαιτούµενη ύλη και από τους γονείς των µαθητών, οι 
οποίοι µε τη σειρά τους θεωρούν «χάσιµο χρόνου» κάθε απόκλιση από τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
     Σηµαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και στις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών του δείγµατος ανάλογα µε τις σπουδές τους. Οι απόφοιτοι 
Παιδαγωγικών Ακαδηµιών φαίνεται να µη διαθέτουν όρεξη για περαιτέρω 
επιµόρφωση στις διάφορες µορφές Θ.Α, εξαιτίας των αυξηµένων 
υποχρεώσεών τους και γι’ αυτό το λόγο γνωρίζουν το Θ.Π και το Θεατρικό 
∆ρώµενο (Χάπενινγκ) σε µικρότερο βαθµό από τους υπολοίπους 
συναδέλφους τους. Η έλλειψη της αναγκαίας επιµόρφωσης στη Θ.Α ωθεί 
τους ίδιους στο να συµβουλευθούν το βιβλίο του δασκάλου και αποτελεί 
σηµαντική παράµετρο που καθιστά το Θ.Π λιγότερο αρεστό στη 
συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών. Η απουσία των σχετικών µε τη 
Θ.Α µαθηµάτων στο Π.Σ των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών ευθύνεται για την 
άγνοια των εν λόγω δασκάλων πάνω στο Θ.Π και συνιστά βασικό αίτιο για 
τη διαµόρφωση των σχετικών αντιλήψεων των ίδιων για ακαταλληλότητα 
της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου για όλους τους µαθητές. Η εν 
λόγω κατηγορία δασκάλων παραδέχεται ότι διαθέτει ελλιπή επιµόρφωση 
για τις µεθόδους της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π και ταυτίζει 
περισσότερο την προσφορά τους µε την αντίστοιχη των δασκαλοκεντρικών 
µορφών διδασκαλίας από τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς. Με το 
πρόσχηµα της αναγκαιότητας εφαρµογής των εν λόγω µεθόδων από 
ειδικευµένους στη Θ.Α και νεαρότερης ηλικίας δασκάλους η συγκεκριµένη 
κατηγορία εκπαιδευτικών επιδιώκει να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες και 
απαιτήσεις που δηµιουργούνται ως προς τη θεατρική έκφραση των παιδιών 
µεταθέτοντας παράλληλα την ευθύνη στην Πολιτεία. 
     Αντιθέτως οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους έχοντας παρακολουθήσει 
κάποια σχετικά µε τη Θ.Α µαθήµατα στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, 
∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση διαθέτουν τα προαπαιτούµενα στοιχεία για την 
εφαρµογή των εν λόγω µεθόδων και προτιµούν να συµβουλεύονται το 
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βιβλίο του δασκάλου για τη Θ.Α περισσότερο ως ένα ερέθισµα για την 
εξεύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών. Οι ίδιοι δάσκαλοι φαίνεται ότι 
αντλούν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους συναδέλφους τους θέµατα για 
∆ραµατοποίηση από κάποιο πίνακα ζωγραφικής και προτιµούν να θέτουν 
το στόχο της ανάπτυξης στάσεων, αξιών ιδεών και τρόπων συµπεριφοράς 
στους µαθητές, ευνοώντας πολύπλευρα το παιδί. Επιπλέον, οι ίδιοι 
διαθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο που θα τους βοηθήσει να 
προχωρήσουν στη συγγραφή ενός δραµατικού κειµένου, καθώς επίσης και 
τις απαιτούµενες γνώσεις µε τις οποίες θα «εκµεταλλευτούν» τις παραπάνω 
µεθόδους «προς όφελος» των µαθητών τους. Ακόµη, οι εν λόγω κατηγορία 
εκπαιδευτικών θέτει συχνότερα από τους συναδέλφους της στο Θ.Π το 
στόχο της γνωριµίας των παιδιών µε το σώµα και τον εαυτό τους και τον 
αντίστοιχο στόχο της ανάπτυξης στάσεων, αξιών, ιδεών και τρόπων 
συµπεριφοράς σε αυτά. Η παρακολούθηση των σχετικών µε τη Θ.Α 
µαθηµάτων στις σχολές φοίτησής τους δίνει την ευκαιρία στους ίδιους να 
γνωρίσουν αρκετά καλά το Θ.Π και τους προτρέπει να δηλώσουν 
ανεµπόδιστα ότι θα το εφάρµοζαν µε ευχαρίστηση στην τάξη τους. Οι εν 
λόγω εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν εντονότερα από τους υπολοίπους 
συναδέλφους τους την προσφορά της παραπάνω θεατρικής δραστηριότητας 
στην καλλιέργεια των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων του µαθητή και πιστεύουν 
σε µεγαλύτερο βαθµό στην δυνατότητα του Θ.Π να συνδέσει διάφορες 
περιοχές του Α.Π. 
    Επιπλέον, οι ίδιοι δάσκαλοι θεωρούν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους 
υπολοίπους εκπαιδευτικούς ότι η εφαρµογή της εν λόγω δραστηριότητας 
τους ευχαριστεί  και τους γεµίζει πρόσθετες γνώσεις και εµπειρίες 
παρουσιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο τα οφέλη που οι ίδιοι αποκόµισαν. 

 

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

     Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α γνωρίζουν σε 

µικρότερο βαθµό από τους υπολοίπους συναδέλφους τους το Θ.Π, το Θεατρικό 

∆ρώµενο (Χάπενινγκ) και το Θεατρικό Σκέτς. Η έλλειψη επιµόρφωσης αναγκάζει 

τους εν λόγω εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν σε εφαρµογές της ∆ραµατοποίησης 

χωρίς τη γνώση των απαραίτητων τεχνικών, που απαιτούνται ,γι’ αυτό το λόγο και 

θεωρούν οι ίδιοι τις οποιεσδήποτε προσπάθειές τους ως µορφή πειραµατισµού. 

Αναζητούν λοιπόν ένα «εγχειρίδιο-µπούσουλα», στο οποίο θα βρουν τις 

κατευθυντήριες γραµµές για να εφαρµόσουν τις εν λόγω µεθόδους (∆ραµατοποίηση 

και Θ.Π). Φυσικά, αυτό το εγχειρίδιο είναι της Θ.Α.  

     Πολλές φορές οι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί συγχέουν εννοιολογικά τις δύο 

µεθόδους και προτιµούν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους υπολοίπους δασκάλους να 
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αντλούν θέµατα για ∆ραµατοποίηση από κάποιο ανέκδοτο. Εξαιτίας της µη 

επιµόρφωσής τους στην παραπάνω µέθοδο αναλαµβάνουν συχνότερα κατά την 

εφαρµογή της το ρόλο του διαιτητή, καθως δεν διαθέτουν την εµπειρία για 

αποτελεσµατική διαχείριση της τάξης τους. Οι ίδιοι προτιµούν να µην επιχειρούν ν α 

εφαρµόσουν το Θ.Π και ,όταν το τολµούν, αυτό γίνεται λόγω της παράκλησης των 

µαθητών τους. 

     Η µη συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α κάνει πιο διστακτικούς τους 

συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στην απόπειρα εφαρµογής του Θ.Π. Η έλλειψη των 

σχετικών εµπειριών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα και διαµορφώνει στους εν λόγω 

δασκάλους ένα ιδιαίτερα δυναµικό ρόλο, στερώντας παράλληλα από τους µαθητές 

τους την έµπνευση και τον αυθορµητισµό. 

     Η ίδια οµάδα εκπαιδευτικών του δείγµατος εµφανίζει την τάση να διάκειται 

θετικότερα από τους υπολοίπους συναδέλφους της απέναντι στην ακαταλληλότητα 

του Θ.Π για τους µαθητές. Λόγω της απουσίας από αυτούς τους εκπαιδευτικούς των 

σχετικών εµπειριών εφαρµογής της συγκεκριµένης ψυχοκινητικής µεθόδου επικρατεί 

στους ίδιους ένας προβληµατισµός για τις αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια 

εφαρµογής της µεθόδου. Η άγνοια απέναντι στη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π επιφέρει 

αρνητικά αποτελέσµατα στη συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών, η οποία δεν 

διστάζει να ταυτίσει την προσφορά των εν λόγω µεθόδων µε την αντίστοιχη των 

δασκαλοκεντρικών. 

     Με το πρόσχηµα της δυσαρέσκειας οι ίδιοι δάσκαλοι του δείγµατος δεν 

εφαρµόζουν τις προηγούµενες µεθόδους σε µεγαλύτερο βαθµό από τους υπολοίπους 

συναδέλφους τους, θεωρώντας ότι µε αυτές οι µαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους. 

Ωστόσο, σε αρκετά σηµεία δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν την απαραίτητη επιµόρφωση 

για να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά τη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π στην τάξη τους. 

∆εν σταµατούν, όµως, να δικαιολογούν έµµεσα τον εαυτό τους υποστηρίζοντας 

περισσότερο από τους επιµορφωµένους στη Θ.Α εκπαιδευτικούς την αναγκαιότητα 

εφαρµογής των παραπάνω µεθόδων από νέους και ειδικευµένους δασκάλους. 

     Σε αντίθεση µε την παραπάνω κατηγορία εκπαιδευτικών, οι συνάδελφοί τους µε 

επιµόρφωση στη Θ.Α φαίνεται ότι εφαρµόζουν συχνότερα τη ∆ραµατοποίηση και το 

Θ.Π στην τάξη τους και στα περισσότερα µαθήµατα του σχολικού προγράµµατος, 

έχοντας υιοθετήσει καλύτερα τις βασικές τεχνικές, κυρίως στη ∆ραµατοποίηση. Η 

ενασχόληση µε τη Θ.Α προκαλεί το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού, τον µαγνητίζει, 
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αναπτύσσοντάς του παράλληλα µια θετική στάση για την παραπάνω µέθοδο και τον 

παρωθεί στην ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών για εφαρµογή της. 

     Η αναγνώριση της προσφοράς της ∆ραµατοποίησης από τους εκπαιδευτικούς 

µέσα από τη γνωριµία τους µε την εν λόγω µέθοδο και η προτίµηση των ίδιων στις 

εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας αποτελούν σηµαντικά σηµεία και λόγους 

εφαρµογής της από αυτούς. Οι επιµορφωµένοι στη Θ.Α εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν 

και συµβουλεύονται συχνότερα το βιβλίο του δασκάλου για τη Θ.Α από τους 

υπολοίπους συναδέλφους τους, όχι τόσο για να µάθουν νέα στοιχεία για τη µέθοδο 

της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π, όσο κυρίως για να αντλήσουν  ιδέες που θα τους 

οδηγήσουν µε τη σειρά τους στην εξεύρεση νέων ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής 

τους. 

     Οι εκπαιδευτικοί µε επιµόρφωση στη Θ.Α αναζητούν συνεχώς πηγές 

πληροφόρησης και έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγµένο το αίσθηµα της αγάπης προς τις 

Καλές Τέχνες, γι’ αυτό το λόγο και αντλούν θέµατα για ∆ραµατοποίηση σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τους υπόλοιπους δασκάλους από κάποια ενότητα της Ιστορίας 

ή από κάποιο πίνακα ζωγραφικής. Θέτουν συχνότερα στη ∆ραµατοποίηση το στόχο 

της αύξησης του ενδιαφέροντος των µαθητών τους και τον αντίστοιχο της 

ευαισθητοποίησής τους προς τις Τέχνες.  

     Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών του δείγµατος σε επιµορφωτικά προγράµµατα 

Θ.Α έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των ίδιων, οι οποίοι δεν διστάζουν 

καθόλου να εµπλακούν ενεργά στην όλη διαδικασία, να «παίξουν» σε µεγαλύτερο 

βαθµό µε τους µαθητές τους και να βιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας. Μάλιστα, 

συχνότατα, οι ίδιοι αν και γνωρίζουν τις απαιτήσεις του δραµατικού κειµένου στη 

∆ραµατοποίηση δεν διστάζουν να προχωρήσουν στη συγγραφή του, βοηθώντας µε 

αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερα τα παιδιά. 

     Το Θ.Π εφαρµόζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από τους δασκάλους του δείγµατος µε 

επιµόρφωση στη Θ.Α κυρίως στα µαθήµατα της Αισθητικής Αγωγής, των 

Μαθηµατικών και των Κοινωνικών Σπουδών. Η θετική στάση των δασκάλων για την 

εν λόγω θεατρική δραστηριότητα, η αναγνώριση από τους ίδιους της προσφοράς της 

στην ανάπτυξη του µαθητή και το ταίριασµα της µε την προσωπικότητα των µαθητών 

αποτελούν σηµαντικούς λόγους, για τους οποίους η συγκεκριµένη οµάδα 

εκπαιδευτικών προτιµά να το εφαρµόζει σε µεγαλύτερο βαθµό στην τάξη της από 

τους συναδέλφους της χωρίς επιµόρφωση στη Θεατρική Παιδεία. Οι ίδιοι, 

γνωρίζοντας τη σηµασία του ρόλου του εµψυχωτή στο Θ.Π, δηλώνουν ότι 
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αναλαµβάνουν να τον επωµιστούν σε µεγαλύτερο βαθµό από τους συναδέλφους τους 

χωρίς επιµόρφωση στη Θ.Α. 

    Η πρακτική εφαρµογή του Θ.Π από τους επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς του 

δείγµατος προσέφερε τη δυνατότητα στην εν λόγω οµάδα δασκάλων να αντιληφθεί σε 

µεγαλύτερο βαθµό την ικανότητα της παραπάνω δραστηριότητας να συνδέει 

διάφορες περιοχές του Α.Π. 

     Η αναγνώριση της προσφοράς του Θ.Π τόσο στο µαθητή (ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς του), όσο και στον εκπαιδευτικό (πλησµονή πρόσθετων 

γνώσεων και εµπειριών) είναι αυτή που δηµιουργεί στους εν λόγω δασκάλους την 

ανάγκη αναζήτησης νέων πηγών κάλυψης των αδυναµιών και ελλείψεων σχετικά µε 

τη συγκεκριµένη ψυχοκινητική µέθοδο. Οι ίδιοι µέσα από τη συµµετοχή τους σε 

επιµορφωτικά προγράµµατα Θ.Α µαθαίνουν καλύτερα τη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π 

και αναπτύσσουν θετικότερα συναισθήµατα από τους συναδέλφους τους για τις εν 

λόγω µεθόδους. 

       Η αποτελεσµατική εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π από τη 

συγκεκριµένη κατηγορία εκπαιδευτικών του δείγµατος έχει ως αποτέλεσµα της τη 

διαπίστωση από αυτούς της αξιόλογης προσφοράς των εν λόγω µεθόδων στην 

κατανόηση της γλώσσας και στην βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των µαθητών, 

καθώς επίσης και την εντονότερη υποστήριξη από τους ίδιους της ιδέας για 

υποχρεωτική παρακολούθηση και άσκηση των µελλοντικών εκπαιδευτικών στις 

συγκεκριµένες µεθόδους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στις κατά τόπους 

σχολές φοίτησής τους.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
    Επιδίωξη της παρούσας έρευνας ήταν η εξαγωγή πολύτιµων συµπερασµάτων για 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση, καθώς 

επίσης και για το βαθµό εφαρµογής από τους ίδιους των εν λόγω µεθόδων στη 

σχολική τάξη. 

     Ταυτόχρονα, όµως, αναδείχθηκαν µια σειρά από προβλήµατα που απασχολούν τον 

εκπαιδευτικό της πράξης και που παρεµποδίζουν το έργο του  για 

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων. 

     Στο συγκεκριµένο τµήµα της εργασίας θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν µια σειρά 

από προτάσεις (προσωπικές και των δασκάλων του δείγµατος) που θα βελτιώσουν 

την όλη κατάσταση και που σίγουρα θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να εφαρµόσει 

τις προαναφερθείσες µεθόδους αποτελεσµατικότερα. 

     Απαιτείται, λοιπόν, η υπεύθυνη ενηµέρωση και επιµόρφωση των δασκάλων για τις 

διάφορες µορφές της Θ.Α. Η παρακολούθηση των σχετικών σεµιναρίων και 

επιµορφωτικών προγραµµάτων καθίσταται αναγκαία, έτσι ώστε ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση και να 

προχωρήσει µε σταθερά και ασφαλή βήµατα στην εφαρµογή των σχετικών 

δραστηριοτήτων. 

     Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητη η εισαγωγή των σχετικών µε τη Θ.Α µαθηµάτων 

στα Παιδαγωγικά Τµήµατα για να εµπλουτίσουν οι εκπαιδευτικοί τις γνώσεις τους 

γύρω από το εν λόγω αντικείµενο. 

          Είναι σηµαντικό να αυξηθεί ο αριθµός των Ηµερίδων και των Συνεδρίων που 

σχετίζονται µε το εν λόγω αντικείµενο, έτσι ώστε οι δάσκαλοι να εµβαθύνουν τις 

γνώσεις τους και να εξειδικευθούν στην εφαρµογή των εν λόγω µεθόδων. 

     Καθίσταται αναγκαία η συγγραφή σχετικών εγχειριδίων (από ειδικούς), τα οποία 

θα χρησιµεύσουν ως βοηθήµατα για τους εκπαιδευτικούς και θα διευκολύνουν το 

έργο τους προς µια επιτυχή εφαρµογή των µεθόδων. Τα συγκεκριµένα βοηθήµατα θα 

πρέπει να διανέµονται δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς µε την έναρξη κάθε 

σχολικού έτους. 

     Η εφαρµογή τέτοιου είδους δραστηριοτήτων απαιτεί την ανεξαρτησία και 

ελευθερία του δασκάλου από οποιεσδήποτε κατευθύνσεις που πιθανώς θα δίνονται 

από το κέντρο λήψης των αποφάσεων-το Υπουργείο. Το Πρόγραµµα Σπουδών της 

Αισθητικής Αγωγής θα πρέπει να αποκτήσει ελαστικότητα και ευελιξία, έτσι ώστε να 

αναπροσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις των καιρών περιλαµβάνοντας περισσότερες 
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ώρες Θ.Α. Παρόµοιες δραστηριότητες θα µπορούσαν να επιχειρηθούν σε όλα τα 

µαθήµατα του ηµερησίου προγράµµατος του δηµοτικού σχολείου. 

     Ακόµη, η υλικοτεχνική υποδοµή κάθε σχολείου θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε την 

αγορά των απαραίτητων εικαστικών, φωτιστικών, και µουσικών στοιχείων 

επένδυσης. Είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί σε κάθε σχολείο ένας χώρος-playroom, 

όπου θα στεγάζονται και θα φιλοξενούνται τέτοιου είδους θεατρικές δραστηριότητες 

αποµακρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο για την πρόκληση πιθανών 

ατυχηµάτων των µαθητών στην αποπνικτικά στενή αίθουσα διδασκαλίας. 

     Σε κάθε πρωτεύουσα νοµού της Επικράτειας θα πρέπει να ιδρυθεί ένα 

Εργαστηριακό Επιµορφωτικό Κέντρο Θεάτρου, το οποίο θα επισκέπτονται οι 

δάσκαλοι και όλοι οι ενδιαφερόµενοι για να αντλήσουν πολύτιµο υλικό από κάθε  

θεατρικό δρώµενο και για να λάβουν πολύτιµες συµβουλές και υποδείξεις από 

ειδικούς για την όσο το πιο δυνατόν αποτελεσµατική εφαρµογή των εν λόγω 

µεθόδων. 

     Τέλος, θα πρέπει να «κεντριστεί» το ενδιαφέρον των µαθητών για το θέατρο µε 

την επίσκεψη γνωστών και διάσηµων ηθοποιών και συγγραφέων παιδικών έργων  στα 

σχολεία, οι οποίοι θα µιλήσουν στα παιδιά και θα τους παρουσιάσουν δείγµατα 

δουλειάς τους. 

     Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να µελετήσει κανείς µελλοντικά τις πηγές 

διαµόρφωσης των στάσεων των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων απέναντι 

στο Θ.Π και τη ∆ραµατοποίηση εξετάζοντάς τις στα στενότερα πλαίσια των 

συγκεκριµένων σχολών. 

     Αποτελεί µια πρόκληση για κάθε ερευνητή να διαπιστώσει το βαθµό στον οποίο η 

φοίτηση στα εν λόγω Τµήµατα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των 

αντίστοιχων στάσεων για τη Θ.Α των µετέπειτα εκπαιδευτικών.  
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

    p       χ² p χ² χ² p χ² p χ² p
∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ Θ.Π 2.368   .011    .124 6.501 ** ** .424 6.037 .014 16.472 .000 

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ 
∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

** ** .223 2.124 .145 ** ** .470 1.944 .163 1.779 .182 

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΧΑΠΕΝΙΝΓΚ 7.290 .007 7.396 .007 .152   .697 6.576 .010 20.474 .000 
∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΣ 
.948         .330 1.853 .173 .000 .991 .205 .651 1.670 .196

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΑΝΑΛΟΓΙΟ 

1.386 .239      .124 4.208 .040 .971 .324 .000 .986 2.365

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΣΚΕΤΣ 

** ** .040 ** .758 .260 5.309 ** ** ** 1.000 1.268 .021 

∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΚΙΩΝ 

   .037    .154    ΤΟ .034 .854 4.334 ** ** .579 2.029 .785 .376

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η 
Η ΥΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

.873          .350 1.251 .263 .055 .814 .108 .743 1.667 .197

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η 
ΕΧΩ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

1.471         .225 1.741 .187 .417 .519 .380 .538 8.020 .005 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η .188         .665 2.637 .104 .777 .378 1.599 .206 4.270 .039 



_____________________________________________________________________ 324

ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η 

ΠΡΟΤΙΜΩ  ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

2.611 .106 2.972   12.790 .000 .085 2.344 .126 2.895 .089 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΕΠΕΙ∆Η 
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

.057 .811    .176     ΤΗ ∆Ρ. 1.149 .284 1.829 3.509 .061 6.340 .012 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η    
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΞΙΑ 

     .563 .041 .840 9.958 .220 .639 .016 .903 .335 .008 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΜΟΥ 

.002          .969 .647 .421 3.559 .059 1.003 .316 .368 .544

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

** ** .046 ** ** 1.000 ** ** .621 ** ** 1.000 ** ** 1.000 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

** ** .053 ** ** .662 ** ** .091 ** ** .678 ** ** .633 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .636 ** ** .695 ** ** .676 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ 
∆Ρ.ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

*        *  * * * * * * * *
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∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

*          * * * * * * * * *

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ 

*          * * * * * * * * *

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. 
ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΟΥ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

** ** .055 ** ** 1.000 ** ** .547 ** ** .326 ** ** .280 

 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 χ²          p χ² p χ² p χ² p χ² p
∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΗ ∆Ρ. 

ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ∆Ρ. 
ΕΠΕΙ∆Η ∆Ε ∆ΙΑΘΕΤΩ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

1.994       17.656 .158 .880 .348 .982 .322 4.241 .039 .000 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ∆Ρ. 

ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ΜΕ      
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 

1.088          .297 .104 .747 .004 .951 .392 .531 2.269 .132
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Σ 
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ∆Ρ. 
ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

.003   .503 2.273      .955 .448 .132 1.013 .314 .029 .865

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ∆Ρ. 
ΕΠΕΙ∆Η ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΕ 
ΩΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

.002       .968 .144 .704 1.364 .243 4.114 .043 14.116 .000 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ∆Ρ. 
ΕΠΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ 

ΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥ 

.845  .051       .301 .358 .822 .119 .730 .524 .469 1.069

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ∆Ρ. 
ΕΠΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ 
ΤΗΣ Θ.Α ΣΤΟ Π.Σ ΤΟΥ ∆.Σ 

.777 .378     .070 2.296 .130 1.991 .158 3.057 .080 3.283

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ .544 .461         2.021 .155 1.418 .234 1.004 .316 .469 .493
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ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ 
∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΟΥ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ 
∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 

ΜΕ ΜΠΕΡ∆ΕΥΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

** .498 ** ** .517 .284 .594 ** .366 .545 .284 .594 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ 
∆Ρ ΕΠΕΙ∆Η ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ 
ΑΥΤΟ ΜΕ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ ΚΑΙ 
ΜΕ ΚΑΘΟ∆ΗΓΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ 

.753          .386 .103 .748 ** ** .761 .721 .396 .795 .373

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ 
∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

** ** .100 ** .721 ** ** ** .671 ** ** .257 ** ** 1.000 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ 
∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η ΟΙ Ι∆ΕΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 
ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ 

** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .500 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ 

∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ∆Ε 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΑΦΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

* *         * * * * * * * *

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ** ** .544 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .577 
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ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ 
∆Ρ. ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ∆ΕΝ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Σ 
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ.ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ ΤΟΥ 

.163         .438 .983 11.833 .008 6.109 .106 1.959 .581 2.713

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

10.861 .001         3.090 .079 .069 .793 .120 .729 .192 .662

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

** ** .121 .042 .837 ** ** .739 .753 .385 7.026 .008 

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 
ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

10.897 .001 3.726  2.771    7.185 .054 .096 .032 .858 .007 

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 
ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

** ** .384 .142 .707 ** ** .757 .113 .737 .208 .648 

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 
ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

.182         .670 .346 .557 4.433 .035 .628 .428 2.605 .107

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 
ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

10.940 .001 3.387        .066 .000 .988 .229 .633 .063 .801

 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 χ²       p   p χ² p χ² p χ² χ² p
ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΣ 
** ** 1.000 2.918 .088 ** ** .104 1.038 .308 .029 .864 

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ∆Ρ.ΑΠΟ 
ΚΑΠΟΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

** ** .060     ** .004 ** ** .012 ** ** .651 ** ** ** .045 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

.008         .930 .583 .445 6.632 .010 .225 .635 .782 .376

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ 

1.007 .316 .284 .594   3.208    .003 .957 .073 .647 .421

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ/ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜ

ΟΣ 

1.600          .206 .354 .552 .009 .925 1.139 .286 .027 .868

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

2.920          .087 .470 .493 .317 .574 1.935 .164 2.128 .145

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ΕΝΕΡΓΟΠ
ΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

1.583   .838      .208 .042 1.983 .159 .285 .594 4.349 .037 
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

.498 .481         .621 .431 .012 .911 1.921 .166 .010 .921

ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

         .096  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ .714 .398 .820 .365 1.983 .159 .029 .865 2.777

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΟΥ 

.024       .121   .878 .110 .740 .054 .817 2.405 .001 .972

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

.505     .132 .019 .891   .477 .061 .806 2.264 .061 .806

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

.061   .360       .804 .839 .081 .776 .719 .396 .839 .360

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

1.191 .275         1.017 .313 .126 .723 .370 .543 .267 .606

ΚΑΤΑ  ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 

         .033  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ .505 .477 1.323 .250 .561 .454 .124 .725 4.568



_____________________________________________________________________ 331

ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ, 

ΑΞΙΩΝ, Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

.035         .851 1.816 .178 .036 .849 6.513 .011 3.188 .074

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-
ΣΥΝ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ-

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1.704         .192 1.257 .262 3.829 .050 .711 .399 1.159 .282

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΥ-

ΕΜΨΥΧΩΤΗ 

.001          .975 .039 .844 .282 .596 3.490 .062 3.369 .066

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ-ΦΟΡΕΑ 
ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

3.791          .052 .127 .722 .033 .857 .426 .514 .061 .804

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΤΗ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΗ ΤΩΝ 

ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

.077          .782 .001 .981 1.917 .166 1.890 .169 .673 .412
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

** ** .685 ** ** .706 ** ** .183 ** ** .706 ** ** .247 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ 

.051          .821 3.071 .080 1.275 .259 1.800 .180 .075 .784

 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 χ²          p χ² p χ² p χ² p χ² p
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 

.728         .393 3.688 .055 .470 .493 3.711 .054 8.338 .004 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  
∆Ρ.  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ   ΤΟ 
ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗ-

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

1.285          .257 .004 .949 .245 .620 .004 .949 2.112 .146

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ 

∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

.059       .808 3.221 .073 ** ** 1.000 8.533 .003 5.589 .018 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΘΕΑΤΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ-

.380          .538 .656 .418 .096 .756 .446 .504 2.541 .111
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ΑΚΡΟΑΤΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
∆Ρ.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

** ** .249 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .589 

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

.596         .440 .006 .941 1.832 .176 6.176 .013 .044 .834

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

.064   .250       .800 1.325 .163 .686 1.179 .277 .277 .598

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1.150          .284 .111 .739 .306 .580 .003 .958 1.380 .240

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

4.744 .029 .186      .288 .666 8.111 .004 3.171 .075 1.130

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΟΥΣ 

1.231          .267 .366 .545 .033 .855 .122 .727 .082 .774

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ .002          .966 2.757 .097 .602 .438 2.191 .139 .114 .735
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ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

5.258 .022 .396        .529 .329 .566 2.282 .131 1.119 .290

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΗ 

1.783          .182 .150 .698 1.273 .259 1.088 .297 2.610 .106

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

.226          .634 .129 .720 .042 .838 1.816 .178 .006 .941

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 
ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

ΤΟΥΣ 

.996          .318 .369 .543 ** ** .574 .369 .543 .369 .543

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ 
,ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ,ΤΩΝ Ι∆ΕΩΝ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ 

.544     .633 .608 .435   .461 .001 .972 .228 1.411 .235

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

8.634 .003 5.932 .015 3.612      .057 .466 .495 .606 .436
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ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ, ΦΟΒΙΕΣ, ΑΓΧΟΣ 
ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ∆Ρ.ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 

** ** .512 .102 .750 ** ** .709 .077 .781 .102 .750 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η 
Η ΥΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ 

ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ 
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

.176         .675 4.900 .027 .464 .496 2.201 .138 .766 .382

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η 
ΕΧΩ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

1.096          .295 .003 .954 .030 .862 1.933 .164 12.829 .000

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

.421          .516 .137 .712 .878 .349 .779 .378 4.436 .035

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η 
ΠΡΟΤΙΜΩ  ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

.120     .006     .729 .004 .948 7.551 1.241 .265 .395 .530
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 χ²          p χ² p χ² p χ² p χ² p
ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η 

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 

** ** 7   **     .77 3.361 .067 ** .002 1.657 .198 2.752 .097

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η   
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΞΙΑ 

.023        .880 .000 .993 3.933 .047 1.548 .213 9.849 .002 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η 
ΜΕ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ 
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΜΟΥ 

.890         .346 .129 .719 .318 .573 .656 .418 4.150 .042 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

7.497 .006 .427       .514 2.403 .121 .236 .627 7.078 .008 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

.017         .897 1.210 .271 ** ** 1.000 .482 .487 8.054 .005 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

.072          .789 1.050 .305 .541 .462 .589 .443 3.700 .054

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

** ** 1.000 ** ** .643 ** ** .575 ** ** 1.000 ** ** .091 
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∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ 

** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ 

*          * * * * * * * * *

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΟΥ 

ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

** ** .399 ** ** 1.000 ** **1.000 ** ** .698 ** ** .095 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΤΟ Θ.Π 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΜΟΥ ΓΙΑ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

2.824          .093 1.565 .211 ** ** .514 .639 .424 1.330 .249

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ Θ.Π 
ΕΠΕΙ∆Η ∆Ε ∆ΙΑΘΕΤΩ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

.178         .673 .283 .595 .012 .912 2.200 .138 10.440 .001 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ Θ.Π 

ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ΜΕ      
∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Σ 
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

.308          .579 1.982 .159 .016 .901 .098 .754 .904 .342

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ Θ.Π 
ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ 

.530          .467 1.066 .302 .100 .752 2.949 .086 .490 .484
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ Θ.Π 
ΕΠΕΙ∆Η ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΕ 
ΩΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ 
ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 

.922         .337 .050 .823 .371 .543 .301 .583 7.778 .005 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ Θ.Π 
ΕΠΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ 

ΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥ 

.740        .544 .390 .933 .334 ** ** .034 2.747 .097 .368

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ Θ.Π 
ΕΠΕΙ∆Η ΜΕ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ 
ΤΗΣ Θ.Α ΣΤΟ Π.Σ ΤΟΥ ∆.Σ 

.001          .976 1.661 .197 .701 .403 .493 .483 .423 .515

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 
Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΟΥ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

** ** .632 ** ** .718 ** ** .392 .523 .470 ** ** .701 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 
Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ 

** ** .569 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .676 ** ** .652 
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 
ΜΕ ΜΠΕΡ∆ΕΥΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 
Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ 
ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ 

ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΟ∆ΗΓΕΙ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

** ** .306 ** ** .262 ** ** .026 ** ** 1.000 ** ** .685 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 
Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

** ** .446 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .543 ** ** 1.000 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 
Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΟΙ Ι∆ΕΕΣ ΤΟΥ 

ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 
ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ 

** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .323 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 

Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ∆Ε 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΑΦΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

** ** .172 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .323 

∆ΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟ 

Θ.Π ΕΠΕΙ∆Η ΑΥΤΟ ∆ΕΝ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.Σ 
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

** ** .172 ** ** 1.000 ** ** .233 ** ** .387 ** ** 1.000 
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 χ²          p χ² p χ² p χ² p χ² p
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ ΤΟΥ 

.169          .982 6.437 .092 6.974 .073 2.449 .485 1.006 .800

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

.001  3.623        .971 .057 .037 .848 .590 .442 .538 .463

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

** ** .470 .229 .633 ** ** .730 ** ** 1.000 ** ** 1.000 

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

4.279 .039 .895        .344 .265 .607 .116 .733 .979 .322

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

.307          .579 .007 .932 .066 .747 .053 .817 .038 .845

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

1.852          .174 .767 .381 .074 .786 1.384 .239 .069 .792

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

** ** .082 ** ** .423 ** ** .615 ** ** .188 ** ** .008 

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΣ 

** ** .116 1.192 .275 ** ** 1.000 2.962 .085 ** ** .148 

ΑΝΤΛΩ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ Θ.Π 
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 

** ** .198 ** ** .278 ** ** 1.000 ** ** .256 ** ** .103 
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

.226         .634 .000 .985 7.383 .007 .366 .545 .353 .552

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

.182          .669 1.731 .188 .927 .336 .254 .614 .245 .621

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1.855          .173 .141 .707 .908 .341 .485 .486 .113 .736

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1.848          .174 .218 .641 1.155 .282 .034 .853 .161 .688

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

.022         .882 .104 .747 4.684 .030 .677 .411 .384 .535

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

.345  1.228        .557 .268 3.392 .066 .052 .820 2.960 .085

ΚΑΤΑ  ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

          ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ .002 .969 .492 .483 1.508 .219 2.084 .149 1.126 .289

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 4.088 .043 2.663       .103 .007 .931 5.530 .019 2.993 .084
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Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

.701          .403 .560 .454 .322 .570 .657 .418 .055 .814

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

3.189        .331  .074 1.454 .228 .894 .344 1.226 .268 .565

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

**  ** **1.000 ** .030 ** ** .620 ** ** 1.000 ** ** .668 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

** ** 1.000 ** ** .248 ** ** .132 ** ** 1.000 ** ** 1.000 

 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
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 χ²          p χ² p χ² p χ² p χ² p
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

1.302 .2 4         5 .037 .847 2.196 .138 .019 .890 .499 .480

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΘΕΤΩ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ, 

ΑΞΙΩΝ,Ι∆ΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

** ** .194 2.912 .088 ** ** .758 6.157 .013 .130  .719

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-
ΣΥΝ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ-

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

.038 .845         1.147 .284 2.473 .116 1.291 .256 .210 .647

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΥ-

ΕΜΨΥΧΩΤΗ 

.032       .111  .859 .379 .538 1.765 .184 2.537 10.967 .001 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ-ΦΟΡΕΑ 
ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

2.552          .110 .044 .833 .434 .510 2.257 .133 .338 .561

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ,ΟΡΓΑΝΩΤΗ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

.008         .929 .000 .995 3.072 .080 2.367 .124 4.427 .035 
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ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΗ ΤΩΝ 
ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** 1.000 ** ** .495 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ 

.673          .412 .588 .443 .135 .714 .001 .971 .254 .614

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ 

** **.723 3.154 .076 ** ** .454 ** ** .201 ** ** .728 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π   ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ   ΤΟ 
ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗ-

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

.597          .440 .481 .488 ** ** 1.000 .981 .322 .056 .813

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΟΥ ΕΠΙΝΟΗΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ 

∆ΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

** ** .723 .015 .903 ** ** .226 ** ** .096 ** ** .033 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΘΕΑΤΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ-

ΑΚΡΟΑΤΗ 

.008          .929 .135 .713 1.341 .247 .042 .838 .652 .419

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

** ** 1.000 ** .552 ** ** 1.000 ** ** .533 ** ** ** .556 

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ 

.072          .788 .825 .364 .458 .498 .239 .625 .095 .758
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

.738         .390 4.522 .033 .018 .892 .573 .449 2.505 .113

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

.002       .149   .969 .492 .483 .000 .987 2.084 1.126 .289

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

8.849 .003 1.269       .260 .032 .857 4.274 .039 .066 .797

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ 

** ** 1.000 ** ** .670 **.685 ** ** .620 ** ** ** 1.000 

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

.333          .564 .014 .905 .071 .790 1.525 .217 .055 .815

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΗ 

.423          .515 .167 .683 1.100 .294 .937 .333 .010 .919

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 

.843          .359 .184 .668 .890 .345 1.494 .222 .127 .722
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ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 χ²          p χ² p χ² p χ² p χ² p
ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΓΧΟΣ, ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΦΟΒΙΕΣ ΤΟΥΣ 

1.364          .243 .316 .574 1.261 .261 .421 .517 .244 .622

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

2.133          .144 .001 .970 .041 .840 .157 .692 .555 .456

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 

** ** 1.000 ** ** .503 ** ** .029 ** ** .725 ** ** .448 
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ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

** ** .465 ** 1.000 .358 .550 ** ** ** .765 ** ** 1.000 

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΤΟΥΣ 

** ** .544 ** ** 1.000 ** ** .547 ** ** .293 ** ** 1.000 

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

3.617         .057 2.585 .108 3.058 .080 3.986 .046 .076 .783

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 
ΜΙΜΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

.019          .891 .167 .683 ** ** .778 .257 .612 .323 .570

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

** ** .195 ** ** .079 ** ** .115 ** ** 1.000 ** ** .724 

ΚΑΤΑ    ΤΗΝ     ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΟΥΣ 

** ** .731 .335 .563 ** ** .730 ** **.765 ** ** .753 
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

    p       t p t t p t p t p
Η ∆Ρ. ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ 1.521         .130 -.491 .624 .818 .414 1.560 .120 -4.966 .000 
∆ΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ∆Ρ. 
ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

-2.666 .009 1.520       .130 1.150 .252 -1.595 .112 4.168 .000 

ΕΧΩ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ρ. 

2.136 .035 -.526     .873  .599 -.057 .955 -.160 -3.330 .001 

ΘΑ ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. ΑΝ ∆ΕΝ 
∆ΙΕΘΕΤΑ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

ΥΛΙΚΟ 

.122          .903 .999 .319 .375 .709 -1.196 .233 1.454 .147

Η ∆Ρ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

.028          .978 -.445 .657 -1.487 .139 .637 .525 -1.169 .244

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ∆Ρ.ΓΙΑΤΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
Α.Π 

.313          .755 -.016 .987 -.160 .873 .627 .532 -1.287 .200

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. 

  .145      -.686 .494 .885 -.489 .626 -2.464 .015 2.464 .015 
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ 
∆Ρ.ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ 
ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΛΟΓΟΥ 

-.061          .952 -.115 .909 -.190 .850 .396 .692 .408 .684

Η ∆Ρ. ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

.103  .943        .918 .347 .483 .629 -.911 .364 1.249 .213

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. 
ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

-.308        .759 .067 .947 2.077 .041 .817 .415 -2.292 .023 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ∆Ρ. 

-.037      -.659  1.748  .970 -.175 .861 -1.051 .295 .511 .082

Η ∆Ρ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ Θ.Α 

.553 .581 2.003    .046 -.159 .874 -3.009 .003 3.977 .000 

∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΩ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. ΣΤΗΝ 

ΤΑΞΗ 

-.908   .365 2.266 .024 -2.105 .038 -2.644 .009 8.060 .000 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. ΣΤΗΝ 
ΤΑΞΗ ∆ΙΝΕΙ ΤΗ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

-.343       .708   .732 .888 .375 .342 .733 .375 -.375 .708

Η ∆Ρ     .705  .913 -.345 .730   . ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ .323 .747 -.379 .109 -.828 .409
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥΣ ΟΙ 
∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗ ∆Ρ. 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ 

.511         .610 .968 .334 -.054 .957 .115 .909 -2.235 .026 

ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ∆Ρ. 

-.721          .472 -1.033 .303 -.631 .529 1.793 .074 -1.964 .051

Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΟΤΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆Ρ., ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ 

        -.453 .651 -.204 .838 .105 .916 1.712 .088 -1.450 .149

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΓΕΜΙΖΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

.428     .408 .824 .411 -1.196 .233 .669 -1.164 .246 -.828

ΘΕΩΡΩ ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΚΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. 

.527          .599 -.264 .792 -1.139 .256 .367 .714 -1.271 .205

Η ∆Ρ. ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ 

.050      .960 2.444 .015 .209 .835 -4.820 .000 3.852 .000 
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ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 t          p t p t p t p t p
∆ΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. ΕΧΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΑΠΟ ΤΙΣ 
∆ΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

-.506      .613 2.395 .017 .947 .345 -2.887 .004 3.491 .001 

           
ΤΟ Θ.Π  ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ      2.389 .019 -.952 .342 1.660 .099 2.886 .004 -6.831 .000 
∆ΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ Θ.Π  
ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΟ 

ΕΦΑΡΜΟΖΩ 

-1.132      .259 1.474 .142 1.208 .230 -2.703 .008 5.352 .000 

ΕΧΩ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Θ.Π 

2.017 .045 -.903  .392     .368 .695 1.337 .183 -5.113 .000 

ΘΑ ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΑΝ ∆ΕΝ 
∆ΙΕΘΕΤΑ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 

ΥΛΙΚΟ 

.092    -.627    1.654  .927 .780 .437 .532 -1.654 .100 .100

ΤΟ Θ.Π ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

.280        -1.967  .780 -.949 .344 -1.481 .140 1.584 .115 .051
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ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ Θ.Π ΓΙΑΤΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
Α.Π 

-.087       -3.264 .931 -.263 .793 -.395 .693 2.378 .018 .001 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 

-.822       .412 -.307 .759 -1.175 .242 -2.703 .007 3.446 .001 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ Θ.Π 
ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΤΟΥ 
ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΛΟΓΟΥ 

-.617          .538 -.119 .906 -1.204 .230 .138 .890 .735 .463

ΤΟ Θ.Π  ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

-.274      -2.143 .785 1.612 .109 .815 .416 .033 3.124 .002 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 
ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

-.609  -.585    1.770  -2.515 .543 .559 1.692 .092 .078 .013 

ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Θ.Π 

-.105 .917   -1.   2.154 -.477 .634 256 .211 -.487 .627 .033 

ΤΟ Θ.Π  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ Θ.Α 

.429 .669 1.828     .069 .178 .859 -2.931 .004 3.876 .000 

∆ΕΝ ∆ΙΑΘΕΤΩ ΤΗΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

-1.210   .228 2.714 .007 -2.502 .014 -3.158 .002 8.195 .000 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΗΝ 
ΤΑΞΗ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΣΤΗΝ 
ΤΑΞΗ ∆ΙΝΕΙ ΤΗ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

-.716          .475 .484 .629 .236 .814 1.596 .112 -1.024 .307

ΤΟ Θ.Π  ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

.670     .454 .953 .342   .504 -.295 .768 .751 -1.822 .070

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥΣ ΟΙ 

∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ Θ.Π 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ 

.710 .478 .555  -.178 .859 1.818 .071  .579 -3.714 .000 

ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Θ.Π 

-.377    -.041     .706 -1.113 .267 .967 2.430 .016 -1.912 .057

Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΟΤΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ Θ.Π, ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ 

-.336 .737      -.522 .602 -.435 .664 1.995 .047 -2.207 .028 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΓΕΜΙΖΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 

-.720       .473 -1.898 .059 -1.031 .304 2.835 .005 -2.541 .012 

ΘΕΩΡΩ ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΚΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 

.316          .753 -.721 .472 -1.592 .113 .252 .801 -.816 .416

ΤΟ Θ.Π ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ 

-.108     -4.435 .914 2.121 .035 -.052 .959 .000 3.760 .000 

 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 t          p t p t p t p t p
∆ΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΕΧΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ        
∆ΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 -.728 .467 2.931 .004 1.117   .266 -2.445 .015 3.066 .002 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
ΤΟΥ 

2.079 .039 -.719       .473 .476 .635 1.310 .192 -5.258 .000 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 1.642         .103 -1.584 .116 -.437 .663 1.285 .201 -2.897 .004 
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∆Ρ. ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

1.315         .190 .101 .920 .467 .641 -.462 .645 -3.541 .000 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1.351         .180 .426 .671 .498 .620 .727 .469 -3.511 .001 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

.356        -2.258 .723 -.570 .570 -.553 .582 -.349 .728 .026 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ 
∆Ρ. ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

-.651         .517 .942 .348 -.385 .701 .553 .581 -2.517 .013 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ Θ.Α ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. ΑΠΟ 

ΤΟΝ Ι∆ΙΟ 

1.101   .451 .187     .273 .755 .852 1.290 .199 -2.970 .003 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆Ρ. 

.543         .588 -.149 .881 -1.030 .304 -1.794 .074 -1.997 .047 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

3.854 .000 -1.700 .090    .000 1.880 .063 4.008 .000 -7.739 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ 

.235 .815     .000 -.052 .959 .882 .380 1.462 .147 -4.553
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

.539 .591         1.065 .289 .002 .998 -.685 .495 -1.334 .189

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

      -.103 .919 1.649 .104 .593 .556 -1.301 .198 -4.878 .000 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

-.422          .675 .893 .376 .235 .815 -1.163 .251 -.849 .400

ΒΑΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Θ.Π ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

-.308 .759  .074      1.819 1.745 .086 -.353 .725 -2.427 .018 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ Θ.Α ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π ΑΠΟ 

ΤΟΝ Ι∆ΙΟ 

-.357     .914 .974 .332   .722 1.364 .175 -.108 -.917 .361

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Θ.Π 

-.258 .797         -1.251 .213 -.709 .480 .105 .916 -.723 .471

 
 

 

*∆εν µπορεί κανείς να προβεί σε συσχετίσεις των εν λόγω µεταβλητών, καθώς όλες οι τιµές της µιας από αυτές 
συγκεντρώνονται αποκλειστικά σε µία και µόνο κατηγορία. 
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** Εξετάζεται µόνο το p  στο Fisher’s Exact Test. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆. Ε. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(ΑΝΩΝΥΜΟ) 
 

Αγαπητέ Συνάδελφε/ Αγαπητή Συναδέλφισσα, 

Το ερωτηµατολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας έχει ως σκοπό τη 

µελέτη των στάσεων των εκπαιδευτικών Α/βάθµιας της Κρήτης 

απέναντι στη Θεατρική Παιδεία και ιδιαίτερα απέναντι στο Θεατρικό 

Παιχνίδι (Θ.Π.) και τη ∆ραµατοποίηση. Επιπλέον, σηµαντική επιδίωξη 

της έρευνας αποτελεί η µελέτη του βαθµού συνάφειας των στάσεων 

των εκπαιδευτικών µε την εφαρµογή των µεθόδων της 

∆ραµατοποίησης και του Θεατρικού Παιχνιδιού από τους ίδιους στη 

σχολική τάξη. 

Ειδικότερα, εξετάζονται οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι 

στις παραπάνω µεθόδους, ο βαθµός και οι τρόποι εφαρµογής τους, το 

περιεχόµενο και η συχνότητα αυτών των εφαρµογών, ο χρόνος που 

αφιερώνεται από τους εκπαιδευτικούς, τα µαθήµατα, στα οποία 

γίνονται οι εφαρµογές αυτές καθώς επίσης και ο βαθµός στον οποίο ο 

εκπαιδευτικός συµβουλεύεται το βιβλίο του δασκάλου.  

 Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της έρευνας εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την υπευθυνότητα και την ειλικρίνεια, µε την οποία θα 

απαντήσετε στα ερωτήµατα που ακολουθούν. Ζητάµε να καταθέσετε 

την προσωπική σας άποψη. Σας υπενθυµίζουµε, τέλος, ότι, το 

ερωτηµατολόγιο που θα συµπληρώσετε είναι ανώνυµο. 
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Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Ιωακειµίδης Παντελής 
Μεταπτυχιακός φοιτητής  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.Φύλο:     
Άνδρας   

   Γυναίκα    

     

2. Χρόνια υπηρεσίας:    1-5   
   6-15   

    16-25   
    άνω των 25     
   

3.Είδος σχολείου:    Μονοθέσιο  
    ∆ιθέσιο  
    3-4 θέσεις  
    5-6 θέσεις                 
    7-8 θέσεις                 
    9-12 θέσεις                 
    13 θέσεις και άνω                 
  

4. Σπουδές:   Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας 
  Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος  

   Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι. 
   ∆ιδασκαλείο 
   Εξοµοίωση 
   Κάτι άλλο; Τι;…………………………… 
 

5. Επιµόρφωση/ Πληροφόρηση πάνω στη Θεατρική Παιδεία: 

  Ναι  Όχι  

     Αν Ναι από που δεχθήκατε τη σχετική επιµόρφωση/ πληροφόρηση;   

   Σπουδές σε Παιδαγωγικό Τµήµα, Παιδαγωγική Ακαδηµία,  
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∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση 
  

  Ηµερίδες/ Συνέδρια  

  Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π.)   Θεατρικό Αναλόγιο  
  ∆ραµατοποίηση 

  Επιµορφωτικά Σεµινάρια από δηµόσιο φορέα 
   Επιµορφωτικά Σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα  
 
   Προσωπικό ενδιαφέρον και διάβασµα  
   Κάτι άλλο; Τι;………………………………………  
   

6. Ποιο ή ποια από τα παρακάτω είδη Θεάτρου στην Εκπαίδευση  δεν σας είναι 
καθόλου γνωστά; (Μπορείτε να δηλώσετε περισσότερες από µία απαντήσεις 
βάζοντας ένα √ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 
 
   Θεατρικό Σκετς  
   Θεατρικό ∆ρώµενο 

(Χάπενινγκ) 
  Θέατρο Σκιών  

   Εργαστήριο Γραφής  Κάτι άλλο; 
Τι;………………………… 

 

    
7. Οι δηλώσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο Θεατρικό Παιχνίδι 
και τη ∆ραµατοποίηση. ∆ηλώστε το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας 
σας µε καθεµία από τις δηλώσεις βάζοντας ένα √ στο αντίστοιχο 
τετραγωνάκι. 
 
 ∆ραµατοποίηση Θεατρικό 

Παιχνίδι (Θ.Π.) 
 

Συ
µφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

 

Συ
µφ

ω
νώ

 

Ο
ύτ
ε 
συ

µφ
ω
νώ

 
ού
τε

 δ
ια
φω

νώ
 

∆ι
αφ

ω
νώ

 

∆ι
αφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

Συ
µφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

 

Συ
µφ

ω
νώ

 

Ο
ύτ
ε 
συ

µφ
ω
νώ

 
ού
τε

 δ
ια
φω

νώ
 

∆ι
αφ

ω
νώ

 

∆ι
αφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

Η µέθοδος µου είναι γνωστή           
∆ε µου αρέσει η µέθοδος, γι’ αυτό και δεν 
την εφαρµόζω στην τάξη µου 

          
Έχω αναπτύξει θετικά συναισθήµατα γι’ 
αυτή τη µέθοδο 

          
Θα αντιδρούσα στην εφαρµογή της 
µεθόδου στην τάξη µου αν δε διέθετα το 
απαραίτητο υλικό  

          

Η µέθοδος αυτή αποτελεί σηµαντικό 
µορφωτικό µέσο για την ανάπτυξη των 
παιδιών 

          

Μου αρέσει η µέθοδος γιατί µπορεί να 
συνδέσει διάφορες περιοχές του 
αναλυτικού προγράµµατος 

          

Οι µαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους µε 
ή ή θόδ
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την εφαρµογή αυτής της µεθόδου  
Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τα διάφορα 
είδη του έντεχνου λόγου 

          
 Πιστεύω ότι αυτή η µέθοδος είναι 
ακατάλληλη για όλους τους µαθητές  

          
Η εφαρµογή της µεθόδου βοηθά τους 
µαθητές στην κατανόηση της γλώσσας 
και στη  βελτίωση της µεταξύ τους 
επικοινωνίας 

          

Με προβληµατίζουν οι αντιδράσεις των 
µαθητών  στην εφαρµογή της µεθόδου 

          
Η µέθοδος αυτή θα πρέπει να 
εφαρµόζεται από δασκάλους 
ειδικευµένους στη Θεατρική Αγωγή και 
Παιδεία 

          

∆ε διαθέτω την απαραίτητη επιµόρφωση 
και κατάρτιση για την εφαρµογή της 
µεθόδου στη σχολική  τάξη 

          

Η εφαρµογή της µεθόδου στην τάξη δίνει 
τη δυνατότητα   στους µαθητές να έρθουν 
σε επαφή µε την πολιτιστική µας 
κληρονοµιά 

          

Η συγκεκριµένη µέθοδος αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για την ηθική 
ανάπτυξη των µαθητών  

          

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι 
δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται 
έτσι ώστε να εφαρµόζουν αυτή τη µέθοδο 

          

 
 
 ∆ραµατοποίηση Θεατρικό 

Παιχνίδι (Θ.Π.) 
 

Συ
µφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

 

Συ
µφ

ω
νώ

 

Ο
ύτ
ε 
συ

µφ
ω
νώ

 
ού
τε

 δ
ια
φω

νώ
 

∆ι
αφ

ω
νώ

 

∆ι
αφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

Συ
µφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

 

Συ
µφ

ω
νώ

 

Ο
ύτ
ε 
συ

µφ
ω
νώ

 
ού
τε

 δ
ια
φω

νώ
 

∆ι
αφ

ω
νώ

 

∆ι
αφ

ω
νώ

 
απ
όλ
υτ
α 

Στο καθηµερινό πρόγραµµα του 
δηµοτικού σχολείου πρέπει να 
επιχειρούνται από τον εκπαιδευτικό 
δραστηριότητες εφαρµογής της µεθόδου 
στη σχολική τάξη 

          

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναζητεί 
πρόσθετη βοήθεια για να καλύψει τις 
ανάγκες του ,όταν αισθανθεί ότι 
υπάρχουν γνώσεις σχετικές µε τη µέθοδο, 
τις οποίες δεν κατέχει 

          

Η εφαρµογή της µεθόδου  ευχαριστεί τον 
εκπαιδευτικό και τον γεµίζει πρόσθετες 
γνώσεις και εµπειρίες  

          

Θεωρώ αρκετά εύκολη την εφαρµογή της 
µεθόδου στην τάξη  

          
Η µέθοδος αυτή είναι µόνο για τους νέους 
δασκάλους  

          
∆ε νοµίζω ότι η εφαρµογή της µεθόδου 
έχει να προσφέρει στους µαθητές κάτι 
περισσότερο από τις δασκαλοκεντρικές 
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µεθόδους διδασκαλίας 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

8. Έχετε επιχειρήσει µέχρι σήµερα την εφαρµογή της µεθόδου της 

∆ραµατοποίησης (σε µάθηµα γλώςσας, ιστορίας, θρησκευτικών, κ.τ.λ.) στην τάξη 

σας; 

Ναι, πάρα πολύ 

συχνά 

 Ναι, πολύ 

συχνά 

 Ναι, αρκετά 

συχνά 

 Ναι, 

σπάνια 

  Όχι, 

ποτέ 

 
8α. Αν απαντήσατε Ναι µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή τους λόγους που σας 

ώθησαν να εφαρµόσετε τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης στην τάξη σας;  

   Η ύλη γίνεται πιο κατανοητή και εύκολη στους µαθητές 

   Έχω θετική στάση απέναντι στη συγκεκριµένη µέθοδο 

   Ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα των µαθητών 

 

 

  Προτιµώ τη χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας 

   Ήταν µια µορφή ‘πειραµατισµού’ 

   Αναγνωρίζω τη σηµαντική παιδαγωγική της αξία 

   Με παρακίνησαν οι ίδιοι οι µαθητές της τάξης µου 

   Κάποιος άλλος; Ποιος;……………………………………… 

8β. Αν στην ερώτηση 8 απαντήσατε Όχι, µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή τους 

λόγους που σας ώθησαν να µην εφαρµόσετε τη µέθοδο της ∆ραµατοποίησης στην 

τάξη σας; 

   Περιορισµένος χρόνος 

   Έλλειψη κατάρτισης/ επιµόρφωσης 

   Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής 

   Οικονοµικά προβλήµατα 

   Έλλειψη ενδιαφέροντος µαθητών 
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   Άρνηση γονέων 

   Προσωπική έλλειψη ενδιαφέροντος 

   Φόβος µου για αποτυχία εφαρµογής της µεθόδου 

   Κάποιος άλλος;Ποιος;……………………………………… 

 
 
 
*Αν απαντήσατε Όχι στην ερώτηση 8 οι επόµενες ερωτήσεις δε σας 

αφορούν. Συνεχίστε να απαντάτε στο ερωτηµατολόγιο από την ερώτηση 

17. Αν απαντήσατε Ναι στην ερώτηση 8 συνεχίστε µε την ερώτηση 9. 

 
 
 

9. Σε ποιο ή ποια από τα παρακάτω µαθήµατα, επιχειρήσατε την εφαρµογή της 

µεθόδου της ∆ραµατοποίησης και σε ποιο βαθµό; 
     

 Πάρα Πολύ 
Συχνά 

Πολύ 
Συχνά 

Αρκετά 
Συχνά 

Σπάνια  Ποτέ 

Αισθητική Αγωγή (Μουσική, Εικαστικά, 
Θέατρο) 

     

Γλώσσα 
 

     

Μαθηµατικά 
 

     

Φυσικές Επιστήµες 
 

     

Κοινωνικές Σπουδές(Ιστορία, Γεωγραφία, 
Θρησκευτικά, Αγωγή του  Πολίτη, κ.τ.λ.) 

     

Κάποιο άλλο; 
Ποιο;…………………………………… 

     

 
10. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης σε ποιο βαθµό 

συµβουλευόσασταν το ‘βιβλίο του δασκάλου’(Θεατρική Αγωγή 1);  

Ναι, πάρα πολύ 

συχνά 

 Ναι, πολύ 

συχνά 

 Ναι, αρκετά 

συχνά 

 Ναι, 

σπάνια 

  Όχι, 

ποτέ 

 

10α. Αν στην ερώτηση 10 απαντήσατε Ναι µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή 

τους λόγους, οι οποίοι σας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή; 
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   ∆ε διαθέτω την απαραίτητη επιµόρφωση και κατάρτιση που 

απαιτείται  

  Με διευκολύνει στη διδασκαλία του αντικειµένου σύµφωνα 

µε τις 

     απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών της Αισθητικής 

Αγωγής 

   ∆ιαθέτει χρήσιµες συµβουλές και διευκρινιστικές οδηγίες για 

τη σωστή 

      εφαρµογή της µεθόδου 

  Αποτελεί ένα ερέθισµα το οποίο θα µε ωθήσει στην εύρεση 

νέων 

     ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής της µεθόδου 

   Με διευκολύνει στην επιλογή του περιεχοµένου και των 

στόχων του 

      µαθήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης µου 

   Με διευκολύνει στην κατανόηση της σηµασίας και του 

ρόλου της 

      Θεατρικής Αγωγής στο πρόγραµµα σπουδών του δηµοτικού 

σχολείου 

   Κάτι άλλο; 

Τι;……………………………………………………………… 

 

10β. Αν στην ερώτηση 10 απαντήσατε Όχι µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή 

τους λόγους, οι οποίοι σας οδήγησαν να µη χρησιµοποιήσετε το βιβλίο του 

δασκάλου(Θεατρική Αγωγή 1); 

  
  Εφαρµόζω µόνο τις προσωπικές µου ασκήσεις και τεχνικές 

  Θεωρώ ότι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο µε µπερδεύει 

περισσότερο 
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  Αισθάνοµαι ότι µε καταπιέζει και µε καθοδηγεί απόλυτα 

   Απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευµένο αναγνώστη 

   Οι ιδέες του θεωρούνται παρωχηµένες και συντηρητικές 

   ∆ε χρησιµοποιεί σαφή και κατανοητή γλώσσα 

   ∆εν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου προγράµµατος 

σπουδών της 

      Αισθητικής Αγωγής 

   Κάτι άλλο; 

Τι;……………………………………………………………… 

 
11. Πόσο χρόνο αφιερώνατε περίπου κατά την εφαρµογή της µεθόδου της 

∆ραµατοποίησης στη σχολική σας τάξη; 
  

  Πολύ 

  Περισσότερες από 2 διδακτικές ώρες   2 διδακτικές ώρες 

  1 διδακτική ώρα   Λιγότερο από 1 διδακτική ώρα 

12. Πόσο µεγάλος ήταν ο βαθµός συµµετοχής σας κατά την εφαρµογή της 

µεθόδου;  
     

  Πάρα πολύ    Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

 
13. Ποια ή ποιες ήταν οι πιο συνηθισµένες πηγές άντλησης των θεµάτων σας για 

∆ραµατοποίηση; (∆ηλώστε µέχρι 3 προτιµήσεις βάζοντας ένα √ στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι) 
   Παραµύθια   Μυθολογία 

   Ανέκδοτα   Ενότητα στα Θρησκευτικά 

   Ενότητα Ιστορίας   Φωτογραφία/ ες 

   Ενότητα Γλώσσας   Πίνακας (έργο τέχνης) 

   Κάτι άλλο. Τι;…………………………………………. 

 
14. Ποιους στόχους είχατε κυρίως θέσει, κατά την εφαρµογή της 
∆ραµατοποίησης στη σχολική σας τάξη; (∆ηλώστε µέχρι 5 το πολύ στόχους 
βάζοντας  √ στα αντίστοιχα τετραγωνάκια) 
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  Απόκτηση γνώσεων   Συναισθηµατική ανάπτυξη 

  Γνωριµία µαθητών µε το σώµα τους  
      και τον εαυτό τους 

  Προσωπική έκφραση µαθητών 

  Κατανόηση χώρου/ προσανατολισµός   Ανάπτυξη & βελτίωση προσωπικότητας 

  Καλλιέργεια φαντασίας   Καλλιέργεια ικανοτήτων & δεξιοτήτων 

  Αύξηση ενδιαφέροντος-ενεργοποίηση  
      µαθητών 

  Ευαισθητοποίηση προς  τις τέχνες και  
      Αισθητική Ανάπτυξη µαθητών 

  Κοινωνική ανάπτυξη   Ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών και  
      διαµόρφωση τρόπων συµπεριφοράς 

  Γλωσσική ανάπτυξη   Κάποιος άλλος; Ποιος;………………… 

 
15. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου της ∆ραµατοποίησης στη σχολική σας τάξη, 
ποιος ήταν ο ρόλος ή οι ρόλοι που αναλάβατε στην όλη διαδικασία; (∆ηλώστε 
µέχρι 5 προτιµήσεις βάζοντας ένα √ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 
  

  Συνεργάτης-συνδηµιουργός-συµπαίκτης   ∆ιαιτητής 

  Ψυχοπαιδαγωγός-εµψυχωτής   Σχεδιαστής-προµηθευτής υλικού 

  ∆ηµιουργός κατάλληλης ατµόσφαιρας- 
      φορέας ερεθισµάτων για ενεργοποίηση  
      των µαθητών 

  Επινοητής & συγγραφέας του  
      δραµατικού κειµένου 

  Βοηθός, οργανωτής οµάδας και  
      καθοδηγητής σκηνικών ενεργειών 

  Θεατής- παρατηρητής- ακροατής 

  Κριτικός-αξιολογητής   Γνώστης τεχνικών θεάτρου 

  Αφηγητής   Κάποιος άλλος;   
      Ποιος;……………………………… 

16. Με βάση την εµπειρία σας από την εφαρµογή της µεθόδου της 
∆ραµατοποίησης, σε ποια κυρίως σηµεία πιστεύετε ότι ωφελήθηκαν οι µαθητές 
σας; (∆ηλώστε µέχρι 5 προτιµήσεις βάζοντας ένα √ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 

  Κοινωνική ανάπτυξη   Προσωπική έκφραση µαθητών 

  Γλωσσική ανάπτυξη   Ψυχαγωγία 

  Συναισθηµατική ανάπτυξη   Γνωριµία µαθητών µε το σώµα και τον 

      εαυτό τους 

   Ευαισθητοποίηση προς τις τέχνες και  

      Αισθητική ανάπτυξη µαθητών 

 Ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών &  

     διαµόρφωση τρόπων συµπεριφοράς 

  Ανάπτυξη επιµέρους  γνωστικών 

      λειτουργιών (π.χ. προσοχή,  

      παρατηρητικότητα, κ.τ.λ.) 

  Απελευθέρωση από φορτίσεις, φοβίες,  

      άγχος 
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  Αύξηση ενδιαφέροντος και 

      ενεργοποίηση µαθητών 

  Κατανόηση χώρου/ προσανατολισµός 

  Απόκτηση γνώσεων   Κάτι άλλο; Τι;………………………… 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ (Θ.Π.) 

 

17. Έχετε επιχειρήσει µέχρι σήµερα την εφαρµογή της ψυχοκινητικής µεθόδου του 

Θεατρικού Παιχνιδιού (Θ.Π.)  στην τάξη σας; 

    
Ναι, πάρα πολύ 

συχνά 

 Ναι, πολύ 

συχνά 

 Ναι, αρκετά 

συχνά 

 Ναι, 

σπάνια 

  Όχι, 

ποτέ 

 
17α. Αν απαντήσατε Ναι µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή τους λόγους για τους 

οποίους εφαρµόσατε την ψυχοκινητική µέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού στην 

τάξη σας;  

   Η ύλη γίνεται πιο κατανοητή και εύκολη στους µαθητές 

   Έχω θετική στάση απέναντι στη συγκεκριµένη µέθοδο 

   Ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα των µαθητών 

   Προτιµώ τη χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας 

   Ήταν µια µορφή ‘πειραµατισµού’ 

   Αναγνωρίζω τη σηµαντική παιδαγωγική της αξία 

   Με παρακίνησαν οι ίδιοι οι µαθητές της τάξης µου 

   Κάποιος άλλος; Ποιος;……………………………………… 

 

17β. Αν στην ερώτηση 17 απαντήσατε Όχι, µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή τους 

λόγους που σας ανάγκασαν να µην εφαρµόσετε την ψυχοκινητική µέθοδο του 

Θεατρικού Παιχνιδιού στην τάξη σας; 

   Περιορισµένος χρόνος 

   Έλλειψη κατάρτισης/ επιµόρφωσης 
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   Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής 

   Οικονοµικά προβλήµατα 

   Έλλειψη ενδιαφέροντος µαθητών 

   Άρνηση γονέων 

   Προσωπική έλλειψη ενδιαφέροντος 

   Φόβος µου για αποτυχία εφαρµογής της µεθόδου 

   Κάποιος άλλος;Ποιος;……………………………………… 

 
*Αν απαντήσατε Όχι στην ερώτηση 17 οι επόµενες ερωτήσεις δε σας 

αφορούν. Συνεχίστε να απαντάτε στο ερωτηµατολόγιο από την ερώτηση 

26. Αν απαντήσατε Ναι στην ερώτηση 17 συνεχίστε µε την ερώτηση 18. 

 

18. Σε ποιο ή ποια από τα παρακάτω µαθήµατα, επιχειρήσατε την εφαρµογή της 

ψυχοκινητικής µεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού και σε ποιο βαθµό; 
     

 Πάρα Πολύ 
Συχνά 

Πολύ 

Συχνά

Αρκετά 

Συχνά 

Σπάνια  Ποτέ 

Αισθητική Αγωγή (Μουσική, Εικαστικά, 
Θέατρο) 

     

Γλώσσα 
 

     

Μαθηµατικά 
 

     

Φυσικές Επιστήµες 
 

     

Κοινωνικές Σπουδές(Ιστορία, Γεωγραφία, 
Θρησκευτικά, Αγωγή του  Πολίτη, κ.τ.λ.) 

     

Κάποιο άλλο; 
Ποιο;…………………………………… 

     

 
 

19. Κατά την εφαρµογή της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού 

σε ποιο βαθµό συµβουλευόσασταν το ‘βιβλίο του δασκάλου’(Θεατρική Αγωγή 1); 

     

Ναι, πάρα πολύ 

συχνά 

 Ναι, πολύ 

συχνά 

 Ναι, αρκετά 

συχνά 

 Ναι, 

σπάνια 

  Όχι, 

ποτέ 
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19α. Αν στην ερώτηση 19 απαντήσατε Ναι µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή 

τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την επιλογή; 

   ∆ε διαθέτω την απαραίτητη επιµόρφωση και κατάρτιση που 

απαιτείται  

  Με διευκολύνει στη διδασκαλία του αντικειµένου σύµφωνα 

µε τις 

     απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών της Αισθητικής 

Αγωγής 

   ∆ιαθέτει χρήσιµες συµβουλές και διευκρινιστικές οδηγίες για 

τη σωστή 

      εφαρµογή της µεθόδου 

  Αποτελεί ένα ερέθισµα το οποίο θα µε ωθήσει στην εύρεση 

νέων 

     ασκήσεων και τεχνικών εφαρµογής της µεθόδου 

   Με διευκολύνει στην επιλογή του περιεχοµένου και των 

στόχων του 

      µαθήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης µου 

   Με διευκολύνει στην κατανόηση της σηµασίας και του 

ρόλου της 

      Θεατρικής Αγωγής στο πρόγραµµα σπουδών του δηµοτικού 

σχολείου. 

   Κάτι άλλο; 

Τι;……………………………………………………………… 

19β. Αν στην ερώτηση 19 απαντήσατε Όχι µπορείτε να δηλώσετε το λόγο ή 

τους λόγους που σας οδήγησαν να µη χρησιµοποιήσετε το ‘βιβλίο του 

δασκάλου’(Θεατρική Αγωγή 1); 

  
  Εφαρµόζω µόνο τις προσωπικές µου ασκήσεις και τεχνικές 
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  Θεωρώ ότι το συγκεκριµένο εγχειρίδιο µε µπερδεύει 

περισσότερο 

  Αισθάνοµαι ότι µε καταπιέζει και µε καθοδηγεί απόλυτα 

   Απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευµένο αναγνώστη 

   Οι ιδέες του θεωρούνται παρωχηµένες και συντηρητικές 

   ∆ε χρησιµοποιεί σαφή και κατανοητή γλώσσα 

   ∆εν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου προγράµµατος 

σπουδών της 

      Αισθητικής Αγωγής 

   Κάτι άλλο; 

Τι;……………………………………………………………… 

 
20. Πόσο χρόνο αφιερώνατε περίπου κατά την εφαρµογή της 

ψυχοκινητικής µεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού στη σχολική σας τάξη; 
  

  Περισσότερες από 2 διδακτικές ώρες   2 διδακτικές ώρες 

  1 διδακτική ώρα   Λιγότερο από 1 διδακτική ώρα 

 

21. Πόσο µεγάλος ήταν ο βαθµός συµµετοχής σας κατά την εφαρµογή της 

µεθόδου;  
     

  Πάρα πολύ   Πολύ   Αρκετά   Λίγο   Καθόλου 

 
22. Ποια ή ποιες ήταν οι πιο συνηθισµένες πηγές άντλησης των θεµάτων 

σας για Θ.Π.; (∆ηλώστε µέχρι 3 προτιµήσεις βάζοντας ένα √ στο 

αντίστοιχο τετραγωνάκι) 
  

  Παραµύθια   Μυθολογία 

  Ανέκδοτα   Ενότητα στα Θρησκευτικά 

  Ενότητα Ιστορίας   Φωτογραφία/ ες 

  Ενότητα Γλώσσας   Πίνακας (έργο τέχνης) 
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  Κάτι άλλο. Τι;………………………………………….  

 
23. Ποιους στόχους είχατε κυρίως θέσει κατά  την εφαρµογή της 

ψυχοκινητικής µεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού στη σχολική σας τάξη; 

(∆ηλώστε µέχρι 5 το πολύ στόχους βάζοντας ένα √ στο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι) 
  

  Καλλιέργεια  φαντασίας  

  Κοινωνική ανάπτυξη 

  Προσωπική  έκφραση µαθητών 

  Ανάπτυξη επιµέρους γνωστικών  

      λειτουργιών (παρατηρητικότητα,  

      προσοχή, ετοιµότητα, κ.τ.λ.) 

  Συναισθηµατική ανάπτυξη   Εκτόνωση µαθητών 

  Ευαισθητοποίηση προς τις τέχνες και    Καλλιέργεια ρυθµού 

      Αισθητική καλλιέργεια  µαθητών   Καλλιέργεια αναπνοής 

  Γλωσσική ανάπτυξη   Κινητική ανάπτυξη-κινητικές δεξιότητες 

  Ψυχαγωγία   Ανάπτυξη στάσεων, αξιών, ιδεών και  

  Γνωριµία των µαθητών µε το σώµα  

     τους και τον εαυτό τους 

      διαµόρφωση τρόπων συµπεριφοράς  

      στους µαθητές 

  Κάποιος άλλος; Ποιος;………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

24. Κατά την εφαρµογή της ψυχοκινητικής µεθόδου του Θεατρικού 
Παιχνιδιού στη σχολική σας τάξη, ποιος ήταν ο ρόλος ή οι ρόλοι που 
αναλάβατε στην όλη διαδικασία; (∆ηλώστε µέχρι 5 προτιµήσεις βάζοντας 
ένα √ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 
  

  Συνεργάτης-συνδηµιουργός-συµπαίκτης   ∆ιαιτητής 

  Ψυχοπαιδαγωγός-εµψυχωτής   Σχεδιαστής-προµηθευτής υλικού 
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  ∆ηµιουργός κατάλληλης ατµόσφαιρας- 

φορέας ερεθισµάτων για ενεργοποίηση των 

  Επινοητής & συγγραφέας του 

δραµατικού κειµένου 

µαθητών   Θεατής- παρατηρητής- ακροατής 

  Βοηθός, οργανωτής οµάδας και 

καθοδηγητής σκηνικών ενεργειών 

  Γνώστης τεχνικών θεάτρου 

  Κριτικός-αξιολογητής   Κάποιος άλλος;   

  Αφηγητής       Ποιος;……………………………… 

 
25. Έπειτα από την ολοκλήρωση της εφαρµογής της ψυχοκινητικής 

µεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού, σε ποια σηµεία πιστεύετε ότι 

ωφελήθηκαν οι µαθητές Σας; (∆ηλώστε µέχρι 5 προτιµήσεις βάζοντας ένα 

√ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 
  

  Κοινωνική ανάπτυξη  Αύξηση ενδιαφέροντος και  

  Γλωσσική ανάπτυξη      ενεργοποίηση µαθητών   

  Συναισθηµατική ανάπτυξη  Κατανόηση χώρου/ προσανατολισµός 

  Ευαισθητοποίηση προς τις τέχνες   
      και Αισθητική ανάπτυξη   

 Καλλιέργεια προσωπικότητας 

  Απόκτηση γνώσεων  Καλλιέργεια αναπνοής 

  Ψυχαγωγία  Ψυχοκινητικές δεξιότητες/ κίνηση  

 Προσωπική έκφραση µαθητών     Καλλιέργεια µιµητικής ικανότητας 

  Γνωριµία µαθητών µε το σώµα   
      και τον εαυτό τους 

  ∆ιάγνωση προσωπικών προβληµάτων  
      των παιδιών 

  Χαλάρωση/ απελευθέρωση από άγχος,  
      φόρτιση, φοβίες 

  Ανάπτυξη επιµέρους γνωστικών     
      λειτουργιών (προσοχή,  
      παρατηρητικότητα, κ.τ.λ.) 

  Κάτι άλλο;.. Τι;………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

26. Θα επιθυµούσατε να κάνετε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα 
συντελούσαν στην ανάπτυξη της Θεατρικής Αγωγής στην Ελλάδα ή θα 
έκαναν πιο αποτελεσµατική την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του 
Θεατρικού Παιχνιδιού στη σχολική τάξη; 
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Ευχαριστώ που συµπληρώσατε το ερωτηµατολόγιο! 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
 

ΑΑ  Dean D.                             40,312 

  Deldime R. 75,300 

Αjzen I. 38,39,53,54,311 ∆ελώνης Α. 70,97,300 

Albrecht S. 38,40,53,54,55,311 ∆εµάγγου Β. 95,96,99,300 

Άλκηστις        
67,70,72,73,81,83,84,92,95, 
96,97,98,99,100,101,297 

∆ηµάση Μ. 69,72,300 

Allport G. 38,39,311 ∆ηµητρόπουλος 
Ευστ. 

41,55,56,300 

Ανδρεαδάκης Ν. 123,297   

Αργυράκη Αιµ. 

Fleming M. 

38,47,50,60 

96,301 

Γιαννίκας Αθ. 92,95,312 

98,297 ΕΕ  

Αronson E. 37,38,41,45,47,48,312   

Ασηµοµύτης Β. 75,297 Entwistle N. 56,117,306 

Αυλιανού Χρ. 76,97,297   

    

ΒΒ  F  

    

Baker L.R 41,311 Fishbein M.              
38,39,40,53,54,56,311 

Βάµβουκας Μ. 57,75,79,89,91,96,98,100, 
117,123,298 

90,311 

Baron R. 38,41,44,45,47,50,59,60,61, 
311 

Fraser C. 39,44,45 

Βασιλείου Ε. 73,89,92,98,298   

Βασιλοπούλου Α.   91,298 G  

Βατούγιου Στ.           84,96,98,100,298   

Bell J.              117,298 Goode T. 92,98,312 

Βεντήρης Π. 75,298 Guerin C.L. 41,301 

Beauchamp H. 74,85,86,90,298   

Βλάχου Ε.                    75,298 HH  

Bolton G. 92,312   

Βουτσινά Κ. 78,298 Hanslam S.A 40,53 

Byrne D. Heathcote D. 90,92,96,98,100,301,312 

  Hewstone M. 38,40,312 

ΓC    

  II  

Cohen L.                 116,300   

Courtney R.                  62,311 Ιωαννίδη Λ.Σ. 
Γαλάντης Γ. 75,78,82,89,95,96,97,98,99, 

100,298,299 
  

Γαργαλιάνος Στ.              69,72,300 J  

Γεώργας ∆. 39,44,45,50,51,54,299   

Γεωργούσης Π. 130,299 Jaspars J. 38,39,44,45,312 

Γιάνναρης Γ. 85,90,91,92,95,96,97,101, 
102,299 

Javeau C.                   57,301 

               96,97,299 Jones E. 
Γιαννούλη Μπ. 75,91,101,306 KK  

Γραµµατάς Θ. 62,63,64,65,66,69,71,72,73, 
75,79,84,85,86,87,90,91,95, 

96,97,98,99,100,101,102,105
, 133,135,137,138,140,143, 

155,299,300 

Καγγελάρη ∆. 89,301 

∆D  Καγγελάρη Ντ. 90,91,96,100,301 

Davies G. 89,312 Καλούρη- 96,99,301 
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  Αντωνοπούλου Ρ 

        98,100,301 

Καραµπάτσος Α. 
 

75,78,79,89,91,100,303  

105,141,307 

Μακράκης Β. 130,304 

Manion L. 

 

  NN  

Καµπέζα Μ.        Νασιάκου Μ. 38,39,40,44,45,47,50,54,59, 
60,61,306 

Κανάκης Μ. 95,301 Neelands J. 92,98,312 

Κανατσούλη Μ. 74,95,96,97,98,99,100,301 Newcomb T. 42,50,51,53,312 

Κανδεράκη Μ. 95,98,301 Νικολαΐδου Α. 81,306 

95,302 Νικολάου Γ. 75,91,101,306 

 Νικολούδη Τρ. 76,90,306 

Κατσαρού Β. 78,99,100,302 Nisbet J. 56,117,306 

Κατσιγιάννη Ευγ. 76,302   

Κατσίλλης Ι. 130,302 Ξ  

Κελπανίδης Μ. 117,302 Ξηροπούλου-
Σαπουνά Ευγ. 

95,96,97,306 

Κιτσοπούλου Μ. 74,98,302   

Κοκκίδου Μ. 107,302 ΟΟ  

Κολύβα-Μαχαίρα 
Φ. 

130,302 Ο’neil C. 90,312 

Κοροπιώτου Α. 98,303 Oskamp St. 45,47,48,50,312 

Κοτσιπετσίδης Γ.  
Κουρετζής Λ. 67,74,75,76,78,79,83,84,86, 

89,90,96,97,98,99,100,101, 
107,303,304 

ΠP  

Κόφφας Α. 66,83,84,86,95,96,97,98,100,
304 

Παληµέρης ∆. 95,306 

Krupat E. 38,44,45,46,47,48,52,54,56, 
58,59,60,312 

Παπαδόπουλος Ν. 40,59,306 

Κυριαζή Ν. 117,304 Παπαδόπουλος Σ. 97,98,101,306 

  Παπαναστασίου Κ. 57,306 

ΛL  Παπανικολάου Ρ. 69,74,89,307 

  Παπαχριστοπούλου 
Ε. 

74,86,307 

Lambert A. 91,92,312 Παππάς Αθ. 98,307 

Lindzey G. 37,38,41,45,47,48,312 Παρασκευόπουλος 
Ι. 

117,118,130,307 

  Παρρά Β. 70,96,98,99,307 

MM  Πέππα Μ. 
Pines A. 53,312 

116 Πολυχρονίου Χρ. 90,307 

Μαρκαντώνης Ι. 130,304 Πολυχρονοπούλου-
Ζαχαρόγιωργα Στ. 

96,99,308 

Μαρούδας Η. 70,304 Πραστίτης Λ. 75,79,96,98,308 

Maslach CH. 53,312 Πυργιωτάκης Ι. 41,308 

Ματθαίος Α. 95,97,98,99,100,304   

Mc Garty C. 53 R  

Mc Gregor L. 92,312 Reynolds Gr. 74,91,92,95,312 

Μέλλου Ε. 74,97,101,304   

Μηλάρα Ηλ. 69,305 ΣS  

Μίµης ∆. 39,305   

Μουδατσάκις Τ. 63,64,68,69,71,72,73,74,76,7
8,79,80,81,84,85,86,87,88,89
,90,91,92,95,96,97,99,100,10

1,305 

Saks M. 38,44,45,46,47,48,52,54,56, 
57,58,59,60,312 
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