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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παιχνίδι, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία θεµελιώθηκε ολόκληρος ο
προβληµατισµός και η µεθοδολογία της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, από
την αρχαιότητα έως τις µέρες µας. Με το παιχνίδι τους, τα παιδιά δεν αποκτούν απλά
γνώσεις, αλλά ανακαλύπτουν την ίδια τη γνώση µέσα από τις βιωµένες εµπειρίες
τους.
Το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) είναι ένα ατέλειωτο παιχνίδι εξερεύνησης και
ανακάλυψης της εσωτερικής και εξωτερικής πραγµατικότητας του παιδιού. Ένα
παιχνίδι που ενσωµατώνει κώδικες και τεχνικές του θεάτρου, λειτουργώντας στο
πλαίσιο µιας φαντασιακής δηµιουργικής σύµβασης. Μιας σύµβασης που δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν χωρίς κανέναν εσωτερικό ή εξωτερικό
καταναγκασµό και λογοκριτή. Το Θ.Π αποτελεί µία από τις µορφές της δραµατικής
έκφρασης στην εκπαίδευση και ένα από τα αντικείµενα ενασχόλησης της θεατρικής
παιδείας, όπως αυτή έχει ενταχθεί από το 1990 στην Ελληνική Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση.
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων των
Νηπιαγωγών για το Θ.Π και των ιδιαιτεροτήτων αξιοποίησής του, στην καθηµερινή
διδακτική τους πρακτική.
Έπειτα από τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και τον εντοπισµό των
σχετιζόµενων µε το θέµα ερευνών αναδύθηκε, ως κοινή συνισταµένη, η ευεργετική
επίδραση του Θ.Π στα παιδιά. Στην πλειονότητά τους οι ερευνητές διατυπώνουν την
άποψη, ότι το Θ.Π είναι ίσως, µία από τις πλέον ενδεδειγµένες και αποτελεσµατικές
µορφές θεατρικής έκφρασης για τις µικρότερες ηλικιακά οµάδες.
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι Νηπιαγωγοί φαίνεται
να διάκεινται θετικά προς το Θ.Π, εκτιµώντας ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως αξιοποιήσιµο
στο Νηπιαγωγείο και ότι τους δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους διδακτικούς
στόχους του αναλυτικού προγράµµατός του. Οι νηπιαγωγοί τολµούν να εφαρµόσουν
το Θ.Π στην τάξη τους, παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Προβλήµατα που
συνδέονται κατά βάση µε την ελλιπή κατάρτιση / επιµόρφωσή τους και την ανεπαρκή
υλικοτεχνική υποδοµή των Ελληνικών Νηπιαγωγείων. Στο πλαίσιο αυτό πρότειναν
λύσεις για την βελτίωση της παρούσας κατάστασης.
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ABSTRACT
The game constituted the base on which the entire reflection and the
methodology of preschool education and training was founded from antiquity until
today. With their game the children do not simply acquire different types of
knowledge, but they discover the nature of knowledge itself, by means of their own
experiences.
″Playing through theatre″ (P.T.T) is an endless game of exploration and
discovery of both the internal and external child’s reality. This game incorporates
theatrical codes and techniques, functioning in the framework of an imaginary
creative convention. A convention that provides the children with the opportunity to
express themselves without any kind of internal or external compulsion or censor.
″Playing through theatre″ constitutes one of the forms of dramatic expression in the
educational system and one of the subject matters of the theatrical training, the way
the last one has been placed among in the Greek Primary Education since the 1990.
This study attempts to investigate the preschool teachers’ aspects and
opinions, as far as ″Playing through theatre″ is concerned and the particularities of its
exploitation in their everyday didactics practice.
After studying the relevant bibliography spotting the related to issue surveys it
emerged as a common resultant the beneficial impact of ″Playing through theatre″ on
children. In their majority, researchers have formulated the opinion that ″Playing
through theatre″ is, perhaps, one of the most advisable and exploitable forms of
theatrical expression, as far as the younger in age groups are concerned.
Judging by the survey’s results, it became evident that preschool teachers
seem to be in favor of ″Playing through theatre″, since they believe it to be
particularly applicable in the preschool education and since it provides them the
opportunity to approach the didactic aims of its curriculum. Preschool teachers dare to
apply ″Playing through theatre″ in their class despite the problems they are faced with.
These problems are basically connected with their deficient training and the
insufficient material and technical infrastructure of the Greek infant schools. Taking
these facts into consideration, proposals were made in order to improve the current
situation.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ενασχόλησή µου µε το Θ.Π ξεκίνησε το 1992, χρονιά που γνώρισα τον
εµπνευστή του, Λάκη Κουρετζή, και παρακολούθησα τετράµηνο βιωµατικό
εργαστήριο εµψύχωσης Θ.Π. Εκείνη την περίοδο ήµουν αδιόριστος νηπιαγωγός και
δεν είχα ακόµη επαφή µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα του ελληνικού
νηπιαγωγείου. Όµως, στο µικρό χρονικό διάστηµα που είχα τη δυνατότητα να έλθω
σε επαφή µε το αντικείµενο, µου δηµιουργήθηκε η πεποίθηση, ότι το Θ.Π θα
µπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό µεθοδολογικό εργαλείο στα χέρια µου, όταν θα
καλούµουν να εργαστώ ως νηπιαγωγός. Αυτός υπήρξε και ο λόγος, για τον οποίο
προσπάθησα να κρατήσω την επαφή µου µε αυτό, αλλά και να προσπαθήσω να
αποκτήσω όσο το δυνατό πληρέστερη γνώση του αντικειµένου.
Πράγµατι το 1994, την πρώτη χρονιά που άρχισα να υπηρετώ στη δηµόσια
εκπαίδευση ως αναπληρωτής νηπιαγωγός, πείστηκα ότι το Θ.Π αποτελούσε για µένα
ένα σηµαντικό εφόδιο. Με βοήθησε ουσιαστικά στο να συγκροτήσω τα παιδιά της
τάξης µου - στο µέτρο του δυνατού - σε οµάδα, στην επαφή και επικοινωνία µου µε
αυτά και στην διδακτική µου µεθοδολογία, καθώς έβλεπα πως µπορούσα παίζοντας
µαζί τους, να διδάσκω την ύλη του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου,
προσφέροντας τους ευχάριστες ώρες διασκέδασης, ψυχαγωγίας και χαλάρωσης. Και
όλα αυτά βάζοντας τα παιδιά σε µια διαδικασία ενεργοποίησης της φαντασίας τους
και της δηµιουργικής τους σκέψης.
Σήµερα, 14 χρόνια αργότερα, η πίστη µου αυτή δεν έχει κλονιστεί στο
ελάχιστο. Αντιθέτως θα µπορούσα να πω, ότι έχει ενισχυθεί σηµαντικά. Αυτό εκτιµώ
ότι είναι αποτέλεσµα αφενός της συσσωρευµένης προσωπικής µου εµπειρίας και
αφετέρου της συλλογικής εµπειρίας που έχω αποκοµίσει, από την παράλληλη δράση
όλων αυτών που ασχολούνται µε το Θ.Π λιγότερο ή περισσότερο συστηµατικά.
Αυτές βέβαια είναι οι προσωπικές µου απόψεις για το Θ.Π και ο δικός µου
ιδιαίτερος τρόπος να το αξιοποιώ στην τάξη µου. Ποιες όµως είναι οι απόψεις των
συναδέλφων µου νηπιαγωγών και πως αξιοποιούν το Θ.Π στην δική τους
καθηµερινότητα; Το ερώτηµα αυτό αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο για µένα, στην
επιλογή του προς διερεύνηση θέµατος, επιδιώκοντας, στο µέτρο των δυνατοτήτων
µου, να προσθέσω ένα µικρό κοµµάτι στο µεγάλο "παζλ", που λέγεται Θ.Π.
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Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου σε
όλους όσους, µε οποιονδήποτε τρόπο βοήθησαν και στήριξαν την εργασία µου αυτή.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω

τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής

επιτροπής. Τον καθηγητή Τηλέµαχο Μουδατσάκι που είχε την εποπτεία αυτής της
έρευνας, για τις πολύτιµες συµβουλές του σε θέµατα που αφορούσαν στη θεωρητική
συγκρότηση του θέµατος, αλλά και στη διεξαγωγή της έρευνας. Τον επίκουρο
καθηγητή Νίκο Ανδρεαδάκη, για την καταλυτική βοήθεια που µου προσέφερε στο
µεθοδολογικό µέρος της έρευνας, µε τις αξιόλογες παρατηρήσεις του και τις καίριες
υποδείξεις του. Την λέκτορα Μαρίνα Σωτηροπούλου – Ζορµπαλά για, τις εύστοχες
παρατηρήσεις της και τις πρακτικές της υποδείξεις.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερµά τους φίλους δασκάλους, Γιώργο
Αναγνωστάκη, Βαγγέλη Νικολιδάκη και Παντελή Ιωακειµίδη, για τη βοήθεια που
µου προσέφεραν µε τις γνώσεις τους στη στατιστική και τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, καθώς επίσης για την προµήθεια βιβλιογραφικών πηγών και την
αµέριστη ψυχολογική στήριξη.
Τέλος οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ, σε όλες τις νηπιαγωγούς του νοµού
Ρεθύµνης, όχι µόνο για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου της έρευνας, αλλά και
για τον ζεστό και εγκάρδιο τρόπο, µε τον οποίο µε δέχτηκαν στα νηπιαγωγεία τους,
την άψογη συνεργασία, και την άµεση ανταπόκριση σε όλα µου τα αιτήµατα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Θ.Π. αποτελεί µια µέθοδο θεατρικής έκφρασης που κατά κοινή οµολογία
είναι ιδιαίτερα λειτουργική στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού
σχολείου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι συνυφασµένο µε έντονη κινητική
δράση, απουσία γραπτού κειµένου και σκηνοθετικών οδηγιών και πάνω απ’ όλα είναι
παιχνίδι. Τα παιδιά των µικρών ηλικιών, έχοντας έντονη την ανάγκη της κίνησης,
ατελώς ανεπτυγµένο γλωσσικό κώδικα και µειωµένη δυνατότητα αποδοχής
αυστηρών κανόνων, βρίσκουν ασφαλές έδαφος σ’ αυτό, καθώς µέσα από τη χαρά του
παιχνιδιού, τους παρέχεται η δυνατότητα να εκφραστούν αυθόρµητα και αβίαστα, µε
βάση τη διάθεση της στιγµής.
Παρά το γεγονός, ότι το Θ.Π έχει ήδη ξεπεράσει τα 30 χρόνια ύπαρξης του,
µόλις τα τελευταία 15 χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται αντικείµενο επιστηµονικής
µελέτης. Επιπλέον δεν εντοπίζονται ερευνητικές εργασίες, που να επικεντρώνονται
στον χώρο του νηπιαγωγείου και φαίνεται να µην υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για
το ποιες απόψεις διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί γι’ αυτό, ούτε και για το πώς το
αξιοποιούν στην καθηµερινή τους διδακτική πρακτική. Αυτό αποτέλεσε το κυρίαρχο
κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Αντικείµενο της µελέτης αυτής, είναι η διερεύνηση των απόψεων των
νηπιαγωγών για το Θ.Π και της αξιοποίησής του στην καθηµερινή διδακτική τους
πρακτική. Παράλληλα επιδιώκει να ανιχνεύσει και να καταγράψει, στοιχειωδώς, τις
απόψεις των νηπιαγωγών για το σύνολο των µορφών της δραµατικής τέχνης στην
εκπαίδευση.
Στο πρώτο µέρος της εργασίας παρατίθενται τα θεωρητικά στοιχεία και το
θεωρητικό πλαίσιο της µελέτης, ενώ στο δεύτερο τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας.
Στην εισαγωγή επιχειρείται µια ιστορική αναδροµή στον θεσµό του νηπιαγωγείου και
στα αναλυτικά προγράµµατα που κατά καιρούς ίσχυσαν σ’ αυτό, φτάνοντας έως το
Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Προσχολικής Αγωγής (Ν.Α.Π), (1989) και την επίσηµη
ένταξη της δραµατικής τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισαγωγή
ολοκληρώνεται µε την παράθεση του χρόνου της επίσηµης ένταξης της θεατρικής
παιδείας στο δηµοτικό σχολείο (1990) και της έκδοσης του προγράµµατος
σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο, (2002).

22

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση.
Πιο συγκεκριµένα στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται: οι «πρόδροµοι» της προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης, η αναγκαιότητά της, η ιστορική εξέλιξη του σκοπού του
νηπιαγωγείου στην Ελλάδα και η παρουσίαση του Ν.Α.Π και του ∆ΕΠΠΣ.
Το

δεύτερο

κεφάλαιο

αφιερώνεται

στο

παιχνίδι.

Αναλυτικότερα,

παρατίθενται: η σχέση του παιδιού µε το παιχνίδι, ορισµένες απόψεις θεωριών γύρω
από αυτό, ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και τη µάθηση του παιδιού και ο
ρόλος του στο νηπιαγωγείο.
Το τρίτο κεφάλαιο σκιαγραφεί τη δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση και το
Θ.Π.. Όσο αφορά στο Θ.Π παρατίθενται: οι τύποι Θ.Π, οι φάσεις ανάπτυξής του, η
στοχοθεσία του, και ο ρόλος του στο νηπιαγωγείο, καθώς επίσης ο ρόλος του
εµψυχωτή και οι µορφές δραµατικής έκφρασης στην εκπαίδευση. Στο τέλος του
τρίτου κεφαλαίου επιχειρείται µια κριτική θεώρηση της θέσης που κατέχει το Θ.Π
στον Οδηγό Νηπιαγωγού, και της συνολικότερης τοποθέτησης του εν λόγω
εγχειριδίου, αναφορικά µε τη δραµατική τέχνη στο νηπιαγωγείο.
Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου
παρατίθενται όσες έρευνες εντοπίστηκαν και σχετίζονταν µε το υπό µελέτη
αντικείµενο.
Στο δεύτερο µέρος παρατίθενται η έρευνα και οι µεθοδολογικές της
προσεγγίσεις. Πιο συγκεκριµένα το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη µεθοδολογία
της έρευνας και περιέχει: την προβληµατική της, την αναγκαιότητα και επικαιρότητά
της, τη σηµαντικότητα και πρωτοτυπία της, τους σκοπούς και τους στόχους της, τα
διερευνητικά ερωτήµατα, τα µέσα συλλογής των δεδοµένων – προέρευνα,
δοκιµαστική χορήγηση ερωτηµατολογίου, τον πληθυσµό αναφοράς και την
περιγραφή

του

δείγµατος

της

έρευνας,

τη

διαδικασία

χορήγησης

των

ερωτηµατολογίων, καθώς και τη µέθοδο στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών
δεδοµένων.
Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται µε αναλυτικό τρόπο τα περιγραφικά
αποτελέσµατα της έρευνας, ενώ το έβδοµο κεφάλαιο αφορά στην µελέτη των
αποτελεσµάτων της έρευνας, µε βάση τα προσωπικά στοιχεία των νηπιαγωγών.
Το όγδοο κεφάλαιο αφιερώνεται στη συζήτηση και ερµηνεία των
αποτελεσµάτων και η µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση των γενικών
συµπερασµάτων, των περιορισµών της, προτάσεων και της βιβλιογραφίας.
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Στο τέλος της εργασίας, έχει τοποθετηθεί παράρτηµα, στο οποίο παρατίθεται
συνοδευτική µε το ερωτηµατολόγιο ενηµερωτική επιστολή, προς τις / τους
συναδέλφους, καθώς επίσης, και το γραπτό ερωτηµατολόγιο, όπως ακριβώς αυτό
επιδόθηκε στις / στους νηπιαγωγούς του νοµού Ρεθύµνης.

24

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Εισαγωγή
Η εµφάνιση της προσχολικής εκπαίδευσης –αρχικά στην Ευρώπη- µπορεί να
θεωρηθεί ως το αποτέλεσµα ενός ευρύτερου κοινωνικού προβληµατισµού που είχε
εκδηλωθεί και ακµάσει σ’ αυτήν, κατά τον 18ο αιώνα. Η ανάπτυξη της προσχολικής
εκπαίδευσης τοποθετείται χρονικά σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος από το 1750
έως το 1830 και η δεύτερη από το 1890 µέχρι τις ηµέρες µας (Κουτσουβάνου,1993).
Το ενδιαφέρον του

ελληνικού κράτους για τα νηπιαγωγεία, εκδηλώθηκε

πρώτη φορά το 1895 µε το νόµο ΒΤΜΘ, όπου εµφανίζεται ο όρος νηπιαγωγείο,
καθορίζεται η ηλικία των παιδιών που θα φοιτούν σ’ αυτό και ανατίθεται η σύσταση
νηπιαγωγείων σε ιδιώτες (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη,1977α˙ Ντολιοπούλου, 2003).
Η οργάνωση όµως της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα, έχει ως αφετηρία το έτος
1897 και συνδέεται

µε το όνοµα της Αικατερίνης Λασκαρίδου (1842-1916),

ιδρύτριας- την ίδια χρονιά -

του «∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας»

(βασισµένο στο φρεµπελιανό σύστηµα) και του πρώτου Ελληνικού νηπιαγωγείου
στην Αθήνα, µε το όνοµα «πρότυπος νηπιακός κήπος» (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη,
ό. π.˙ Ντολιοπούλου, ό. π.).
Από το ∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών αποφοίτησαν έως το 1975, 3.433
νηπιαγωγοί. Κύριος στόχος του ήταν η «εκπαίδευση προσωπικού για κοινωνικά
ιδρύµατα». Οι προσπάθειες της Λασκαρίδου για την εκπαίδευση των νηπιαγωγών
είχαν ξεκινήσει νωρίτερα στο «Ελληνικό Παρθεναγωγείο» (πρώην σχολείο του
ζεύγους Hill), όπου είχε οργανώσει µια τάξη για «τη µόρφωση της Ελληνίδας
νηπιαγωγού», στην οποία από το 1881 έως το 1886 εκπαιδεύτηκαν δωρεάν 36
νηπιαγωγοί (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, ό. π.˙ Ντολιοπούλου, ό. π.).
Μη κρατικές προσπάθειες είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από εκπροσώπους
χριστιανικών σωµατείων από την Ευρώπη και την Αµερική. Το 1830, ο Γερµανός
ιεραπόστολος Hildner, ιδρύει στην Ερµούπολη της Σύρου ιδιωτικό σχολείο και το
1831 ο Αµερικανός ιεραπόστολος Hill και η σύζυγός του ιδρύουν ιδιωτικό σχολείο
στην Αθήνα. Και στα δύο λειτουργούσαν νηπιακά τµήµατα (στο σχολείο των Hill
αυτό άρχισε να λειτουργεί το 1835).Από το1840 λειτούργησε νηπιακό τµήµα στην
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στην Αθήνα και ένα δεύτερο τµήµα αρχίζει να λειτουργεί25

πάλι στην Αθήνα- από το 1872.Πρέπει να τονιστεί ότι σ’ αυτό το δεύτερο τµήµα η
φοίτηση ήταν δωρεάν. Επίσης λειτουργούσαν δωρεάν 4 νηπιακά τµήµατα και στα
παραρτήµατα του Αρσακείου στην Πάτρα και την Κέρκυρα. Παράλληλα σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους ιδρύονταν σε ορισµένες περιοχές της Ελλάδας,
ιδιωτικά νηπιαγωγεία (Ηράκλειο 1861,Βόλος 1877 κ.ά.), (Ντολιοπούλου, ό. π.).
Η Λασκαρίδου εποµένως, είναι εκείνη που καθιέρωσε την προσχολική αγωγή
στην Ελλάδα, συντελώντας στην εξέλιξή της και στην αναγωγή της σε αντικείµενο
κρατικής

µέριµνας.

Η

επίσηµη

κρατική

αναγνώριση

έρχεται

το

1904

(Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, ό. π.), ενώ «η επίσηµη θέση του κράτους για την
προσχολική αγωγή διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1913 από τον τότε Υπουργό
Παιδείας Ι. Τσιριµώκο, τα νοµοσχέδια του οποίου όµως δεν ψηφίστηκαν στη βουλή»
(Ντολιοπούλου, ό. π.: 66). Το 1922, µε νοµοθετική ρύθµιση της πολιτείας, το
∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών, θεωρείται πλέον ∆ηµόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα,
ενταγµένο στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, ό. π.) και το 1929
είναι µια χρονιά σταθµός για την προσχολική αγωγή, καθώς ένα µέρος του Ν.
4397/1929

«Περί

στοιχειώδους

εκπαιδεύσεως»,

αναφέρεται

σ’

αυτήν

(Ντολιοπούλου, ό. π.: 66 ). Στα τέλη του 1954 το Υπουργείο Παιδείας στέλνει στα
νηπιαγωγεία ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων, µε την πρόθεση να εφαρµοστεί
δοκιµαστικά και να προταθούν βελτιώσεις από τις νηπιαγωγούς1. Ένα πρόγραµµα,
που βελτιωµένο θα αποτελέσει τη βάση για το πρώτο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα
των ελληνικών νηπιαγωγείων. Έτσι, µε το Β.∆. 494 του 1962 (Φ.Ε.Κ: 124/9-8-62, τ.
Α), «Περί του αναλυτικού προγράµµατος των νηπιαγωγείων του κράτους»
(Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη,1977β: 32˙ Ντολιοπούλου, ό. π.: 67) συντάσσεται το
πρώτο αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, που αναφέρεται στην υλικοτεχνική
υποδοµή του, στην οριοθέτηση του σκοπού του και στη σύνταξη «διαγράµµατος
ηµερήσιας απασχόλησης των νηπίων», παρέχοντας οδηγίες για τον τρόπο εφαρµογής
του:

1

Πρέπει να τονισθεί, ότι στις σχολές νηπιαγωγών για πολλά χρόνια µπορούσαν να φοιτήσουν µόνο
γυναίκες. Το 1983 ήταν η πρώτη χρονιά εισαγωγής ανδρών. Πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι εφεξής,σε
όλη την παρούσα εργασία, θα χρησιµοποιηθεί ο όρος «η νηπιαγωγός», χωρίς κανέναν σεξιστικό
υπαινιγµό ή διαφυλικό στερεότυπο. Αυτό είναι προφανές, ειδικότερα για τα Τµήµατα Νηπιαγωγών,
στα οποία ακόµη και σήµερα, οι άνδρες φοιτητές είναι ελάχιστοι. Επιπλέον στο σύνολο των
νηπιαγωγών που αποτέλεσαν τα υποκείµενα της παρούσας ερευνητικής µελέτης, υπήρξε µόνο ένας
άνδρας. Παρά λοιπόν το γεγονός, ότι ο ερευνητής είναι άνδρας νηπιαγωγός, θα προτιµήσει τη χρήση
του παραπάνω όρου, µόνο για λόγους συντοµίας, γενίκευσης και απλοποίησης. Ο αναγνώστης, έχει τη
δυνατότητα επιλογής αυτού του εσωτερικού λόγου.
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«Στο νηπιαγωγείο ασκείται, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, η
θρησκευτική, ηθική και κοινωνική αγωγή, η µητρική γλώσσα ( που περιλαµβάνει
λεκτικές ασκήσεις, παραµύθια, κουκλοθέατρο και ποιήµατα ), η µουσική αγωγή
(ακρόαση µουσικής, διδασκαλία τραγουδιών, ρυθµική γυµναστική ), η αριθµητική
(σχηµατισµός αριθµητικών εννοιών). Ιδιάζουσα θέση κατέχει στο πρόγραµµα η
άσκηση των αισθητηρίων, η σωµατική αγωγή, τα παιγνίδια, οι χειροτεχνικές και
κηπουρικές εργασίες». (Κυριαζοπούλου – Βαληνάκη,1977α: 248).
Κρίθηκε σκόπιµη η προηγούµενη εισαγωγική αναφορά στην ιστορική εξέλιξη
του θεσµού του νηπιαγωγείου στη χώρα µας,1 καθώς οδηγεί στη διαπίστωση, ότι για
έναν περίπου αιώνα, οι προσπάθειες για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση
προέρχονταν κυρίως από ορισµένους εµπνευσµένους ανθρώπους, και µόλις το 1962
καθορίζεται ένα συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο µε οριοθετηµένο αναλυτικό
πρόγραµµα και σκοποθεσία.
Στην πορεία του χρόνου η πολιτεία προχωρά σε νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις,
λαµβάνοντας ολοένα και περισσότερο υπόψη της τον καταλυτικό ρόλο της
προσχολικής αγωγής. Το

διδασκαλείο

νηπιαγωγών

αναβαθµίζεται

σε

σχολές

νηπιαγωγών ανά την Ελλάδα (1956). Θεσµοθετείται διετής µετεκπαίδευση
νηπιαγωγών2 (1974). Το αναλυτικό πρόγραµµα του 1962, τροποποιείται το 1980 µε
το Π.∆. 476/1980 «Περί αναλυτικού και ωρολογίου προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Το 1982 µε τον Ν.1268/1982 καταργούνται οι Σχολές Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης
και

ιδρύονται τα πανεπιστηµιακά Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών. Το 1984

λειτουργούν τα πρώτα Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών, αρκετά από τα οποία στη
συνέχεια µετονοµάζονται σε Τµήµατα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, ορολογία που θα υιοθετηθεί στην παρούσα εργασία.
Γίνεται πλέον φανερό, ότι ο παιδαγωγός της Προσχολικής ηλικίας χρειάζεται
επαρκή επιστηµονική κατάρτιση και ότι είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των
σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών θεωριών για την αποτελεσµατικότερη αγωγή και
εκπαίδευση των παιδιών , σε µια κοινωνία σύνθετη και διαρκώς µεταβαλλόµενη. Ένα

1

Για την ιστορική εξέλιξη του θεσµού του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα βλέπε επίσης Κοσµά, Α.
(1985),Ιστορία προσχολικής αγωγής. Θεσσαλονίκη: εκδ. ιδίας, 165-168, Κιτσαράς, Γ. (1991), Εισαγωγή
στην προσχολική παιδαγωγική, (2η εκδ.). Αθήνα: Παπαζήσης, 31-33, Ζαχαρενάκης, Κ. (1992),
Αντισταθµιστική αγωγή, (2η έκδ.). Αθήνα: εκδ. ιδίου, 37-38, Κιτσαράς, Γ. (2001), Προσχολική
παιδαγωγική. Αθήνα: εκδ. ιδίου, 61-93, Κόφφας, Α. (2002), Γενική και ειδική διδακτική µεθοδολογία∆ραστηριότητες προσχολικής αγωγής. Αθήνα: εκδ. ιδίου, 83-104.
2
Στο µέλλον η επιµόρφωση των νηπιαγωγών διευρύνεται (∆ιδασκαλεία, ΣΕΛ∆Ε, ΠΕΚ).
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αναλυτικό

πρόγραµµα

επιστηµονικά

τεκµηριωµένο,

προσανατολισµένο

σε

ευρύτερους τοµείς γνώσης και ανοιχτό σε καινοτόµες προσεγγίσεις, αποτελεί χρήσιµο
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού.
Έτσι το 1989 µε το Π.∆. 486/1989-Φ.Ε.Κ. 208 Α΄, συντάσσεται από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Προσχολικής Αγωγής,
(Ν.Α.Π)1,

που

δραστηριοτήτων

καθορίζει
στο

την

νηπιαγωγείο

οργάνωση
µε

του

ηµερήσιου

οριοθετηµένους

προγράµµατος

στόχους,

οι

οποίοι

επιτυγχάνονται µε δραστηριότητες που αντλούνται από διαφορετικούς τοµείς
ανάπτυξης των παιδιών:

«Στα πλαίσια για τον εκδηµοκρατισµό και τον

εκσυγχρονισµό της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, επισηµάνθηκε από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο η έντονη ανάγκη σύνταξης ενός νέου Αναλυτικού Προγράµµατος
(Ν.Α.Π), προσαρµοσµένου στις κοινωνικό-πολιτισµικές ανάγκες της χώρας µας και
τις σύγχρονες ψυχο-παιδαγωγικές αντιλήψεις για την προσχολική αγωγή» (Βενιζέλου,
Καλαµπαλίκη, κ .ά. 1991: 9).
Παράλληλα εκδίδεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τον ΟΕ∆Β το
«Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο», ως βοηθητικό εγχειρίδιο για την
κατανόηση των στόχων του αναλυτικού προγράµµατος και την αποτελεσµατικότερη
υλοποίηση τους από τις νηπιαγωγούς. Το εν λόγω εγχειρίδιο αποτέλεσε όχι µόνο
θεωρητικό αλλά και πρακτικό εργαλείο προτείνοντας ενδεικτικές δραστηριότητες ανά
τοµέα ανάπτυξης.
Στο Ν.Α.Π του νηπιαγωγείου, δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην αισθητική
αγωγή και ανάπτυξη των παιδιών από ό,τι στο παρελθόν, στα πλαίσια της οποίας,
εισάγεται για πρώτη φορά επίσηµα, η θεατρική τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία,
µε στόχους: «µέσα από την θεατρική τέχνη, να εξοικειωθούν τα παιδιά µε τις
εκφραστικές δυνατότητες του σώµατος, του προσώπου και της φωνής (γλωσσικός και
εκφραστικός κώδικας) καθώς και µε τις τεχνικές του κουκλοθέατρου και του θεάτρου
σκιών και να ανακαλύψουν τις ποικίλες όψεις των αντικειµένων και των
καταστάσεων και να τους αποδίδουν νέες σηµασίες, επενεργώντας πάνω τους
κινητικά και νοητικά, ώστε να εκφράζονται µε τρόπο δηµιουργικό µέσα από τις
διάφορες µορφές της θεατρικής τέχνης και να νιώθουν τη χαρά της προσωπικής
δηµιουργίας» (Π.∆. 486/1989 – Φ.Ε.Κ. 208 Α΄, 1989: 10).
1

Θεωρείται σκόπιµο να διευκρινισθεί, ότι κάθε φορά που θα αναφέρεται ο όρος (Ν.Α.Π), στην
παρούσα εργασία θα εννοείται το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου, το οποίο εφαρµόζονταν
στο ελληνικό νηπιαγωγείο, έως και το σχολικό έτος 2004-2005.

28

Η θεατρική παιδεία στο δηµοτικό σχολείο εισάγεται το 1990, µε αντίστοιχο
αναλυτικό πρόγραµµα (Π.∆. 132/10-4-1990, άρθρα, 1, 4, 5), το 1993 το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο προβαίνει στην έκδοση εγχειριδίου για το δάσκαλο µε τον τίτλο
«Θεατρική Αγωγή 1» (Κουρετζής ˙ Άλκηστις, 1993) και το 2006 στην έκδοση ενός
νέου βιβλίου δασκάλου, µε τον τίτλο «Θεατρική Αγωγή Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού»
(Μπουγιακάκος ˙ Μώρου ˙ Παπαδηµούλης ˙ Φραγκή, 2006).
Από το 1989 έως σήµερα εποµένως, η θεατρική παιδεία είναι ενταγµένη στα
αναλυτικά προγράµµατα της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και αποτελεί ένα ουσιαστικό
αντικείµενο

ενασχόλησης,

στο

πρόγραµµα

σχεδιασµού

και

ανάπτυξης

δραστηριοτήτων του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών
(∆ΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο, που εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το
Σεπτέµβριο του 2002.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
1.1. Πρόδροµοι της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης1
Από την εισαγωγή έγινε κατανοητό, ότι η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση
αρχίζει να απασχολεί ευρύτερα την κοινωνία από τα τέλη του 19ου αιώνα, και κατά
τη διάρκεια του 20ου, αποκτά ευρύτερη αποδοχή και επιχειρείται η οργάνωσή της σε
επιστηµονικότερη βάση. Έτσι συγκροτείται σταδιακά σε αυτόνοµο επιστηµονικό
κλάδο, συνεργαζόµενο και µε άλλους επιστηµονικούς κλάδους, όπως η ψυχολογία
και η κοινωνιολογία, χωρίς να τελεί υπό την κηδεµονία τους.
Παρά το ότι το νηπιαγωγείο «είναι δηµιούργηµα του 19ου αιώνα, ωστόσο
βρίσκουµε τις ρίζες του βαθιά µέσα στο χρόνο» (Κυριαζοπούλου – Βαληνάκη,1977α:
23). Εµφανίζονται στην αρχαία Ελλάδα (Πλάτωνας, Αριστοτέλης) και εξαπλώνονται
στη ρωµαϊκή εποχή (Πλούταρχος, Κουϊντιλιανός), στη βυζαντινή εποχή (Πατέρες της
εκκλησίας), στο Μεσαίωνα , την Αναγέννηση και τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού
(Ραµπελέ, Μονταίνιος, Κοµένιος, Λοκ, Ζαν-Ζακ Ρουσσώ), στο 19ο

( Ρίχτερ,

Όµπερλιν, Πεσταλότσι, Όουεν, Φρέµπελ), και στον 20ο αιώνα (Μοντεσσόρι, αδελφές
Αγκάζι, Κλαπαρέντ, Ντεκρολύ, Γκέσελ, Μπρούνερ, Σκίννερ Ντιούϊ, Πιαζέ, Φρενέ,
Θορνντάϊκ, Φρόιντ, Βιγκότσκι κ.ά.)2, (Κοσµά ,1975˙

Κυριαζοπούλου –

Βαληνάκη,1977α˙ Τσιαντζή, 1997˙ Κόφφας, 2002˙ Ντολιοπούλου, 2003).
Παρατηρείται λοιπόν ότι σε βάθος δύο χιλιάδων χρόνων, δεν έχει σταµατήσει
η ανάπτυξη του προβληµατισµού γύρω από την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση
από φιλοσόφους, παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κ.ά., και αξίζει να
επισηµανθεί το γεγονός, ότι παρά τις όποιες διαφορές στη σκέψη ή την ιδεολογική
και θεωρητική τους τοποθέτηση, όλοι συγκλίνουν σε µια κοινή παιδαγωγική θέση:
Το παιχνίδι, αποτελεί τον κορµό της προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης και το ισχυρότερο εργαλείο στα χέρια του παιδαγωγού /
εκπαιδευτικού.
1

Σε αυτό το σηµείο επιχειρείται η ενδεικτική παρουσίαση εκείνων που ασχολήθηκαν µε την
προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, συνεισφέροντας µε τις ιδέες, τις σκέψεις, τους προβληµατισµούς,
τις φιλοσοφικές και ψυχολογικές αντιλήψεις τους, ή εδραιώνοντας και εξελίσσοντας το θεσµό του
νηπιαγωγείου.
2
Είναι σίγουρο, ότι δεν εξαντλήθηκαν τα ονόµατα, όσων στην πάροδο του χρόνου, έχουν συνεισφέρει
στην εδραίωση και ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.
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1.2. Αναγκαιότητα της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης
Το γεγονός και µόνο ότι οι φιλοσοφικοί, παιδαγωγικοί και ψυχολογικοί
προβληµατισµοί γύρω από την αγωγή και την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής
ηλικίας διαρκούν τόσους αιώνες, οδηγεί στην υπόθεση, ότι η προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση αποτελεί µια αναγκαιότητα για τα ίδια τα παιδιά και την ανάπτυξή τους,
καθώς επίσης και µια κοινωνική αναγκαιότητα, ειδικά αν ληφθούν υπόψη τα
δεδοµένα των σύγχρονων πολύπλοκων κοινωνικών δοµών.
Αυτή η υπόθεση ισχυροποιείται και τεκµηριώνεται επιστηµονικά από τους
ερευνητές και συχνά αποτελεί κίνητρο ενεργητικής τοποθέτησης και δράσης από την
πλευρά της πολιτείας: «Η κατανόηση και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της
προσχολικής αγωγής, ωθεί τις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών να παίρνουν
θαρραλέα µέτρα για την οργάνωση και λειτουργία των κατάλληλων ειδικών
ιδρυµάτων και τη γενίκευσή τους» (Κρασανάκης-Βάµβουκας, 1978: 7), «Η γενίκευση
της προσχολικής αγωγής είναι σήµερα µια ανάγκη γενικά παραδεκτή» (Ζαχαρενάκης,
1985: 67-68), «Το νηπιαγωγείο είναι ιδιόρρυθµο παιδευτικό ίδρυµα. ∆εν είναι ούτε
απλός παιδικός σταθµός ούτε σχολείο» (Κρασανάκης-Βάµβουκας, ό. π.: 10), «Είναι
σχολείο παιχνιδιού και κάτι περισσότερο, σχολείο ζωής. Είναι µια συνέχεια της
οικογενειακής ζωής και µια επέκταση στην κοινωνική ζωή» (Κυριαζόπουλος, 1990:
190). Αναδεικνύεται λοιπόν και ένας άλλος ρόλος του νηπιαγωγείου, ο
αντισταθµιστικός. Το νηπιαγωγείο µπορεί να λειτουργήσει σαν αντίβαρο για την
εξισορρόπηση των φτωχών ερεθισµάτων του οικογενειακού και του εγγύτερου
κοινωνικού περιβάλλοντος των παιδιών.
Ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σηµαντικός ο ρόλος που
παίζουν οι εµπειρίες στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόµου, και κατ’ επέκταση η
ανάγκη για υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης (Bredecamp – Copple, 1997).
Ο Παπάς αναφέρεται σε κάποιες από τις παρατηρήσεις του Martin Herbert
για την αναγκαιότητα του νηπιαγωγείου:
 «Ένα παιδί µαθαίνει πολύ περισσότερα τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής του
απ ’ ό,τι αργότερα.
 Ένα παιδί που φοίτησε στο νηπιαγωγείο πλεονεκτεί στο σχολείο σε σχέση µε
αυτό που έρχεται στο σχολείο χωρίς φοίτηση στο νηπιαγωγείο.
 ΄Ένα παιδί που φοίτησε στο νηπιαγωγείο µπορεί να εργασθεί δηµιουργικά.
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 Το νηπιαγωγείο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να χειρίζονται µε ευχέρεια τα
διάφορα όργανα και εργαλεία για τις σχολικές ενασχολήσεις.
 Περνάει φυσικά και αβίαστα από το συµβολικό στο σηµειακό στάδιο.
 Ξεπερνάει εύκολα το στάδιο του αποχωρισµού από τα άλλα µέλη της
οικογένειας.
 Συνηθίζει κάπως στην αυτοπειθαρχία.
 Μπορεί µε τη λεκτική του ικανότητα να εκφράζει τα βιώµατά

και τις

εµπειρίες του» (Παπάς, 1990: 21-22).
Η προσχολική εκπαίδευση αποκτά όλο και πιο ουσιαστικό και πολυσύνθετο
ρόλο, καλούµενη να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των παιδιών και στις απαιτήσεις των
καιρών, αποτελώντας «πλέον µια πολύ απαιτητική υπόθεση» (Κουτσουβάνου,
1990: 13), καθώς «η διαµόρφωση της παιδικής προσωπικότητας συντελείται κατά τη
διάρκεια της παιδαγωγικο-εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Τσιαντζή, 1997: 49).

1.3. Ιστορική εξέλιξη του σκοπού του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα
Οι σκοποί της αγωγής δεν είναι αµετάβλητοι ούτε απρόσβλητοι, και δεν
υπάρχουν σκοποί αγωγής µε γενικά αποδεκτό και απόλυτο κύρος, καθώς αυτοί
αλλάζουν σε κάθε ιστορική περίοδο. Παρατηρείται µια συνεχής αναδιαµόρφωσή
τους,

προκειµένου

να

ικανοποιήσουν

τη

νέα

κοινωνική

πραγµατικότητα

(Κακανά ,1994). Για τον λόγο αυτό, θα επιχειρηθεί µια σύντοµη παρουσίαση της
εξέλιξης του σκοπού του νηπιαγωγείου στη χώρα µας, από το 1929 έως και το 1985.
Ως σκοπός του νηπιαγωγείου στον ιδρυτικό νόµο του 1929 – Ν. 4397/1929,
άρθρο 2, τ. 1 (Φ.Ε.Κ 307/1929) – «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», ορίζεται η
υποβοήθηση µε απλές και ευχάριστες ασχολίες και ασκήσεις της σωµατικής και
πνευµατικής εξέλιξης των νηπίων και η προπαρασκευή τους για το δηµοτικό σχολείο
(Κυριαζοπούλου – Βαληνάκη,1977β).
Το 1962, µε το Β.∆. 494/1962, «Περί του αναλυτικού προγράµµατος του
κράτους» - Φ.Ε.Κ 124/9-8-1962 - τροποποιείται ο σκοπός του νηπιαγωγείου: Τα
παιχνίδια, οι ασκήσεις και οι παιδαγωγικές ασχολίες των νηπίων αποβλέπουν στη
θρησκευτική, ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγησή τους, τη χρήση της ελληνικής
γλώσσας µε ευχέρεια και άνεση, τη µύηση στην αριθµητική σκέψη, την άσκηση των
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αισθητηρίων ,την αρµονική και οµαλή ανάπτυξη του σώµατος, την καλλιέργεια των
δεξιοτήτων του χεριού και της αίσθησης του καλού (Κυριαζοπούλου – Βαληνάκη, ό.
π.˙ Κόφφας, 2002).
Το 1976, µε το Ν.∆. 309/76, «Περί οργανώσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως»
– άρθρο 4 - επανακαθορίζεται ο σκοπός του νηπιαγωγείου και υπογραµµίζεται, ότι
αυτό πρέπει να αποτελεί συνέχεια της οικογένειας αναπληρώνοντας τις ελλείψεις της,
και να αναπτύσσει τις σωµατικές και νοητικές ικανότητες των παιδιών µε στόχο την
αποτελεσµατικότερη φυσική και κοινωνική προσαρµογή τους (Κυριαζοπούλου –
Βαληνάκη, ό. π.˙ Κόφφας, ό. π.).
Το 1980, µε το Π.∆. 476/1980, «Περί του Αναλυτικού και Ωρολογίου
Προγράµµατος του Νηπιαγωγείου», οι σκοποί του νηπιαγωγείου αναφέρονται σε
δέκα τοµείς: Θρησκευτική, ηθική, κοινωνική, κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική,
αισθητική, και µουσική αγωγή, αυτονοµία και καλλιέργεια των αισθήσεων και της
νόησης (Κόφφας, ό. π.). Το νηπιαγωγείο συµπληρώνει την οικογενειακή ανατροφή
και προσφέρει ερεθίσµατα για µάθηση και όχι συστηµατική διδασκαλία. Το παιχνίδι
θα πρέπει να κατέχει την πρώτη θέση στο νηπιαγωγείο και να αποτελεί τη βάση της
αγωγής των νηπίων (Ντολιοπούλου, ό. π.).
Ώσπου φτάνουµε στο 1985 και τον καθορισµό ενός νέου σκοπού για το
νηπιαγωγείο, µε το νόµο 1566/85: «Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα
νήπια να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στα
πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθά τα νήπια:
♦ «Να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους,
κινητικές και νοητικές.
♦ Να εµπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εµπειρίες τους από το φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις
σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν µέσα σε αυτό.
♦ Να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης µε σύµβολα
γενικά και ιδιαίτερα στους τοµείς της γλώσσας, των µαθηµατικών και της
αισθητικής.
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♦ Να προχωρούν στη δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων που θα τα
βοηθήσουν στη βαθµιαία και αρµονική ένταξη τους στην κοινωνική ζωή
και
♦ Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, µέσα στο
πλαίσιο του οργανωµένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην αµφίδροµη
σχέση ατόµου και οµάδας» (Παπάς, ό. π.: 13˙ Κακανά , ό. π.: 63-64˙
Τσιαντζή, ό. π.).
Όπως θα φανεί στη συνέχεια, αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που η
ελληνική πολιτεία προβαίνει σε επαναπροσδιορισµό του σκοπού και των στόχων της
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

1.4. Το νέο αναλυτικό πρόγραµµα του 1989 (Ν.Α.Π)
Μελετώντας την ιστορική εξέλιξη των αναλυτικών προγραµµάτων, µπορεί να
διαπιστωθεί ότι αναπτύσσονται τρία βασικά µοντέλα σχεδιασµού:
•

Το µοντέλο περιεχοµένου, που στη χώρα µας εµφανίστηκε µε τη µορφή της
ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας.

•

Το µοντέλο σκοπών και στόχων (curriculum) και

•

Το µοντέλο διαδικασίας (διαθεµατική προσέγγιση, µέθοδος project, µέθοδος
επίλυσης

προβληµάτων,

οµαδοσυνεργατική

µάθηση,

διερευνητική

προσέγγιση), (Κακανά, 2004).
Το 1989 µε το Π.∆. 486/1989, «Αναλυτικό πρόγραµµα προσχολικής αγωγής»,
Φ.Ε.Κ. 208, Α΄, δηµοσιεύεται το νέο «Αναλυτικό και ηµερήσιο πρόγραµµα του
νηπιαγωγείου». Το πρόγραµµα αυτό συντάσσεται βασισµένο στη φιλοσοφία του
δεύτερου µοντέλου σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων, του µοντέλου σκοπών
και στόχων.
Στο µοντέλο περιεχοµένου, (ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία), το βάρος του
σχεδιασµού δόθηκε στο ΤΙ θα µάθει ο µαθητής ανάγοντας το περιεχόµενο της
γνώσης σε αυτοσκοπό και επιχειρώντας την ανάλυση του γνωστικού αντικειµένου σε
ενότητες και υποενότητες,

(Κακανά, ό. π.), οι οποίες «δεν πραγµατοποιούνται

ανεξάρτητα η µία από την άλλη, αλλά ως µορφές µιας ολότητας», (Ντολιοπούλου, ό.
π.: 72).
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Στο µοντέλο σκοπών και στόχων η έµφαση δίνεται στις γνώσεις και τις
δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτήσει ο µαθητής. Τα προγράµµατα αυτά
συναντώνται µε τη µορφή λίστας επιδιώξεων µε τέσσερα δοµικά στοιχεία σε
οριζόντια διασύνδεση: τους διδακτικούς στόχους, τα αντικείµενα µάθησης, τη
µεθόδευση της διδασκαλίας και την αξιολόγηση. Κλειδί στα προγράµµατα αυτά
αποτελούν οι προκαθορισµένοι στόχοι και ο έλεγχος της επίτευξής τους (Κακανά, ό.
π.˙ Βενιζέλου, Καλαµπαλίκη κ. ά., ό. π.).
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο κινείται και το νέο αναλυτικό πρόγραµµα του1989,
καθορίζοντας τον γενικό σκοπό του ως εξής:
•

«Σκοπός του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου είναι η
υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των νηπίων,
ψυχοκινητικής,

κοινωνικο-συναισθηµατικής,

ηθικής

και

θρησκευτικής,

αισθητικής, νοητικής καθώς και της καλλιέργειας δεξιοτήτων (κινητικών και
νοητικών), µέσα σε κλίµα ελευθερίας, ασφάλειας και προβληµατισµού», (Π.∆.
486/1989: 1).
•

Οι γενικότερες επιδιώξεις του, είναι «να γνωρίσει το νήπιο τον εαυτό του, να
επικοινωνήσει µε τους άλλους και να επιδράσει αµφίδροµα στο περιβάλλον
που

ζει»,

(Βενιζέλου,

Καλαµπαλίκη

κ.ά.,

ό.π.:

11).

Περιλαµβάνει

δραστηριότητες αυθόρµητες και προγραµµατισµένες, και, σε σχέση µε τη
δοµή του, χωρίζεται σε πέντε τοµείς: τον ψυχοκινητικό, τον κοινωνικοσυναισθηµατικό, τον αισθητικό τον νοητικό και τον τοµέα δεξιοτήτων.
•

«Σηµεία αναφοράς για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
θεωρήθηκαν τα δεδοµένα της γνωστικής ψυχολογίας, σχετικά µε την
διαδικασία µάθησης», (Βενιζέλου, Καλαµπαλίκη κ.ά., ό.π.: 12).
Έπειτα από τη µελέτη των ειδικότερων στόχων του (Ν.Α.Π)1, εκτιµήθηκε ότι

δίνεται έµφαση στην έκφραση, και ιδιαίτερα στη δηµιουργική έκφραση. Η
δηµιουργικότητα των παιδιών εµφανίζεται στο προσκήνιο όλων των τοµέων του
Ν.Α.Π. Ένα ακόµη σηµείο στο οποίο δίνεται έµφαση, είναι ο κοινωνικοποιητικός
ρόλος του νηπιαγωγείου µέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αλληλεπίδραση
των µελών της οµάδας, τη συλλογική δράση και το συλλογικό προβληµατισµό.
1

Αναλυτικά οι ειδικοί στόχοι του (Ν.Α.Π) ανά τοµέα, διατυπώνονται στο, ΥΠΕΠΘ (1990), Αναλυτικό
και ηµερήσιο πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. Αθήνα: ΟΕ∆Β, 1), που αποτελεί την έκδοση του Π.∆.
486/1989 – Φ.Ε.Κ. 208 Α΄.
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Η αισθητική ανάπτυξη και καλλιέργεια των παιδιών κατέχει κεντρική θέση
στο Ν.Α.Π, αξιοποιώντας όλες τις µορφές έκφρασης µέσα από τα εικαστικά, τη
θεατρική και τη µουσική τέχνη. Όπως τονίστηκε και στο εισαγωγικό µέρος, για
πρώτη φορά εντάσσεται επίσηµα σε αναλυτικό πρόγραµµα του ελληνικού
νηπιαγωγείου η θεατρική αγωγή και προτείνονται:
•

«∆ραστηριότητες κατά τις οποίες τα νήπια γνωρίζουν και χρησιµοποιούν τα
στοιχεία

του

γλωσσικού

και

εκφραστικού

κώδικα,

(Παντοµίµα,

αυτοσχεδιασµοί κ.ά.), και χειρίζονται τις διάφορες κούκλες και φιγούρες του
κουκλοθέατρου και του θεάτρου σκιών.
•

∆ραστηριότητες ατοµικές και συλλογικές όπως: Αυτοσχεδιασµοί-παντοµίµα,
θεατρικό παιχνίδι, δραµατοποίηση, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, χορός κ.ά.»
(Π.∆. 486 / 1989: 10).
Εξαίρεται το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύµατος στα παιδιά

και τη δηµιουργία προϋποθέσεων και συνθηκών που θα τα ωθήσουν και βοηθήσουν
στην προσωπική βίωση και ανακάλυψη της γνώσης. Ωστόσο, δεν µπορεί να
υποστηριχθεί µε ασφάλεια, ότι µε τη δοµή και το σχεδιασµό του Ν.Α.Π., οι συνθήκες
αυτές επιτυγχάνονται πάντοτε, σε ικανοποιητικό βαθµό.
∆εν υπάρχει πρόθεση ανάπτυξης κριτικής των αναλυτικών προγραµµάτων του
νηπιαγωγείου, καθώς αυτή δεν αποτελεί το κύριο αντικείµενο της παρούσας εργασίας
και καθώς είναι αρκετοί εκείνοι που έχουν ασκήσει αναλυτική κριτική στο παρελθόν,
(Παπάς, 19901˙ Κακανά, 1994˙ Ζαχαρενάκης, 1996˙ Κιτσαράς, 1998˙ Μακρυνιώτη
2000˙ Ντολιοπούλου ό. π.), καλύπτοντας µε επάρκεια αυτό το θέµα. Θα γίνει µόνο
αναφορά σε τέσσερα σηµεία της κριτικής του Ν.Α.Π από την Ντολιοπούλου, τα
οποία εκτιµώνται ως σηµαντικά – ιδιαίτερα τα δύο τελευταία – και τα οποία θα
αποτελέσουν ίσως, σηµεία κλειδιά στην ανάλυση που θα επιχειρηθεί στη συνέχεια:
1) Υπάρχει ακόµα ασάφεια ως προς τη σχέση της ενιαίας συγκεντρωτικής
διδασκαλίας µε το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα.
2) ∆ίνεται σαφώς έµφαση στο πρόγραµµα στην οικοδόµηση της γνώσης
(δοµιστικές θεωρίες).
3) Γίνεται αναφορά στη βιωµατική προσέγγιση της µάθησης, αλλά δεν τονίζεται
όσο θα έπρεπε.
1

Ο Παπάς παραθέτει µια κριτική θεώρηση του ίδιου του σκοπού της προσχολικής αγωγής, όπως είναι
διατυπωµένος στο αναλυτικό πρόγραµµα του 1980, στο Παπάς, Α. (1990), ∆ιδακτική µεθοδολογία και
προσχολική πρακτική. Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 15-16.
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4) ∆εν τονίζεται σε αυτό ο σηµαντικός ρόλος του παιχνιδιού1, (Ντολιοπούλου, ό.
π.), αν και στο «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» αναφέρεται, ότι
«το παιδί ζει και αναπτύσσεται µέσα από το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί και
ένα είδος "προνοµιούχου" µάθησης» (Βενιζέλου, Καλαµπαλίκη κ.ά., ό. π.:
12).

1.5. Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών για το
νηπιαγωγείο, (∆ΕΠΠΣ)2
Το

τελευταίο

αναλυτικό

πρόγραµµα

του

ελληνικού

νηπιαγωγείου

δηµοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. 1376/18-10-01 και αρχικά η έναρξη εφαρµογής του ορίζεται
για το σχολικό έτος 2003-20043.Τον Σεπτέµβριο του 2002 εκδίδεται από το ΥΠΕΠΘ
και το Π.Ι, εγχειρίδιο µε τον τίτλο «∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο – Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης
∆ραστηριοτήτων»

και

αποστέλλεται

στα

δηµόσια

νηπιαγωγεία..

Σ’

αυτό

επισηµαίνεται: «∆ιεθνείς οργανισµοί και φορείς εκπαίδευσης στις σχετικές οδηγίες
τους τονίζουν την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην ενεργητική , βιωµατική
και συνεργατική µάθηση. Παράλληλα, ασκούν αυστηρή κριτική στη µάθηση
αποσπασµατικών

και

αποµονωµένων

γνώσεων,

στην

άνευ

νοήµατος

και

ενδιαφέροντος για το παιδί άσκηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων και στις εξαντλητικές
επαναληπτικές εργασίες» (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι, 2002: 1).

1

Μια εκτενής ανάλυση για τον ρόλο του παιχνιδιού στο Ν.Α.Π, µε τίτλο «Το παιχνίδι στο αναλυτικό
πρόγραµµα του νηπιαγωγείου: Μια κριτική ανάγνωση του παιδοκεντρικού παιδαγωγικού
λόγου»,επιχειρείται από τη ∆. Μακρυνιώτη, στο Γκουγκούλη, Κ.- Κούρια, Α., (2000), (Επιµ.), (Ίδρυµα
ερευνών για το παιδί), Παιδί και παιχνίδι στη νεοελληνική κοινωνία, (19ος και 20ος αιώνας). Αθήνα:
Καστανιώτης, 85-171.
2
Το 1999, (Φ.Ε.Κ. 93/10-2-99), εκπονείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένα νέο πρόγραµµα,
αναφορικά µε τη γλώσσα στο νηπιαγωγείο, σύµφωνα µε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών,
(Ν.2525/97).
3
Η διαδικασία εφαρµογής του ∆ΕΠΠΣ είχε παγώσει για ένα διάστηµα δύο χρόνων. Στη συνέχεια, ως
χρόνος έναρξής της εφαρµογής του, ορίσθηκε το σχολικό έτος 2005-2006. Με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ,
από το σχολικό έτος 2005-2006 η εφαρµογή της ευέλικτης ζώνης είναι υποχρεωτική για όλα τα
δηµόσια νηπιαγωγεία. Μεταγενέστερη εγκύκλιος, δίνει τη δυνατότητα στους συλλόγους διδασκόντων
να αποφασίσουν αν οι νηπιαγωγοί είναι έτοιµες να εφαρµόσουν την ευέλικτη ζώνη. Σε αντίθετη
περίπτωση υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγγράφως τις Σχολικούς Συµβούλους τους, οι οποίες θα
οργανώσουν επιµορφωτικές συναντήσεις, ώστε να τις βοηθήσουν στην αµεσότερη δυνατή εφαρµογή
της ευέλικτης ζώνης στο νηπιαγωγείο. «Ενώ όλοι πίστευαν ότι το ∆ΕΠΠΣ θα αντικαθιστούσε το
πρόγραµµα του 1989, µια εγκύκλιος (Φ. 32/344/85330/Γ1/31-8-2005, παρ. 6) που εκδόθηκε από το
ΥΠΕΠΘ για το σχολικό έτος 2005-06 και δεν έχει µέχρι σήµερα (Απρίλιος του 2007) αντικατασταθεί
µε νεότερη, προτρέπει τις νηπιαγωγούς προς την ταυτόχρονη χρήση των δύο προγραµµάτων»
(Ντολιοπούλου, Ε., Ζωγράφου-Τσαντάκη, Μ., κ. ά. 2007).
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Ο σκοπός του νηπιαγωγείου στο ∆ΕΠΠΣ δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε
σχέση µε τον σκοπό του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος (Ν.Α.Π του 1989):
«Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα
νήπια να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά, νοητικά και κοινωνικά µέσα στο
πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης»
(ΥΠΕΠΘ – Π.Ι, ό. π.: 1).
Το ∆ΕΠΠΣ:
•

Θέτει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η µάθηση και η
διδασκαλία και επιδιώκει την επίτευξη στόχων µέσα από ευέλικτες
δραστηριότητες, ενδιαφέρουσες για τα παιδιά και βασισµένες στις
προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις τους, µε στόχο την ενιαιοποίηση της
γνώσης και τη σύνδεσή της µε την καθηµερινή ζωή στο σχολείο.

•

Επιδιώκει την ενίσχυση της αυτονοµίας των παιδιών και την παρώθηση τους
στην αναζήτηση των πηγών γνώσης και στην επίλυση προβληµάτων,
αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και παίρνοντας αποφάσεις µε γνώµονα την
κριτική σκέψη.

•

Ενδιαφέρεται για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και το άνοιγµα του
νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία.

•

Εντάσσει τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής
ηλικίας, (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι, ό. π.).
Ως βασικές αρχές του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών για το

Νηπιαγωγείο, εµφανίζονται ακόµη, το ενδιαφέρον για την καλλιέργεια των
εκφραστικών µέσων των παιδιών, µέσω του παιχνιδιού και των δραστηριοτήτων
αισθητικού περιεχοµένου, και για την ανάδειξη του παιχνιδιού σε πυρήνα του όλου
προγράµµατος (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι, ό. π.). Το θέατρο και η δραµατική έκφραση όχι µόνο
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων
δηµιουργίας και έκφρασης αλλά και αναγνωρίζεται ο εκπαιδευτικός τους ρόλος: «Η
δραµατική τέχνη στο Νηπιαγωγείο είναι

εκπαιδευτική

διαδικασία» (ΥΠΕΠΘ –

Π.Ι, ό. π.: 5).
Ως προς τη δοµή του, το ∆ΕΠΠΣ, σε αντίθεση µε το (Ν.Α.Π) δεν χωρίζεται σε
τοµείς αλλά σε προγράµµατα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, µε έναν οι
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περισσότερους άξονες. Πιο συγκεκριµένα διατυπώνονται τα ακόλουθα προγράµµατα
σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων:
A. Γλώσσας.
B. Μαθηµατικών.
Γ. Μελέτης περιβάλλοντος, που αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες:
•

Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση, στο οποίο το

ενδιαφέρον εστιάζεται στη σχέση του παιδιού µε τους άλλους και στη
σχέση του µε το ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον.
•

Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση.

∆. ∆ηµιουργίας και έκφρασης, γύρω από τους άξονες:
•

Εικαστικά.

•

Θέατρο – ∆ραµατική τέχνη.

•

Φυσική Αγωγή.

•

Μουσική.

Ε. Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι, ό. π.: 2-6).
Υπογραµµίζεται ότι «τα προγράµµατα αυτά δε νοούνται ως διακριτά
αντικείµενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία, αλλά για τον
προγραµµατισµό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόηµα και σκοπό για
τα ίδια τα παιδιά» (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι, ό. π.: 2).
∆εν θα επιχειρηθεί εκτενής κριτική του ∆ΕΠΠΣ Θα επισηµανθούν µόνο δύο
σηµεία που εκτιµάται ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον:
•

Η θεατρική έκφραση φαίνεται να ισχυροποιεί τη θέση της στην
εκπαιδευτική διαδικασία µε την αναγνώριση της µορφoπαιδευτικής της
διάστασης.

•

Το παιχνίδι εµφανίζεται ως µια από τις βασικές αρχές του ∆ΕΠΠΣ Αυτό
ίσως αποτελέσει µια ευκαιρία να αποκτήσει επίσηµα τη λειτουργική θέση,
που εκτιµάται, ότι του ανήκε πάντοτε στο χώρο του νηπιαγωγείου, µε
απώτερο στόχο, να αποτελέσει στο µέλλον το κοµβικό σηµείο από το
οποίο θα ξεκινούν και στο οποίο θα καταλήγουν όλες οι δραστηριότητες
του αναλυτικού προγράµµατος.1

1

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων θα πρέπει να διευκρινισθεί, ότι για ένα ποσοστό των εν ενεργεία
νηπιαγωγών η επισήµανση αυτή ίσως στερείται ουσίας, καθώς πρόκειται για βιωµένη τους εµπειρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

2.1. Παιδί και παιχνίδι
«Το να ορίσουµε το παιχνίδι ως δραστηριότητα που δίνει χαρά στο παιδί, θα
ήταν ανακριβές» ( Vygotsky,

2000: 157). Είναι πλέον γενικά αποδεκτό, ότι το

παιχνίδι δεν είναι απλά, και µόνο, ένα µέσο ψυχαγωγίας για το παιδί, αλλά έχει έναν
πολύπλευρο και πολυσήµαντο ρόλο. «Το παιχνίδι είναι η έκφραση της ίδιας της
ζωής» (Κλιάφα, Βαλάση, 1979: 13), και η «θρησκεία» του παιδιού (Ματσανιώτης,
1998: 125), καθώς σε αυτό διοχετεύει όλη του τη δραστηριότητα και όντας όλη του η
δραστηριότητα, δεν έχει συνείδηση του παιχνιδιού απλά βιώνει µε πάθος µια διαρκή
εξερεύνηση (Wallon, 1984). «Το παιχνίδι είναι ζωτικότατη ανάγκη για το παιδί και το
ίδιο απαραίτητο όπως ο αέρας και το φαγητό» (∆αράκη, 1986: 7). Είναι αυτούσια
χαρά, κίνηση, δράση, ζωή, που του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να ζήσει σωστά κι
ολοκληρωµένα την παιδική του ηλικία, προετοιµάζοντας και καλλιεργώντας τις
ικανότητες και δεξιότητές του και αποκτώντας εµπειρίες, απαραίτητες για το χτίσιµο
της προσωπικότητάς του, µέσα σε ατµόσφαιρα αυθόρµητης δραστηριότητας
(∆αράκη, ό. π.˙ Ξωχέλλης, 1983˙ 1999). Στο παιδικό παιχνίδι εµπεριέχονται όλες οι
δυνατές πραγµατικότητες, που ξεχωρίζουν ύστερα οι µεγάλοι σε υπαρκτές και µη,
"αδύνατες" και φανταστικές (Πούχνερ, 1988). Το παιχνίδι ανήκει στα παιδιά, είναι το
φυσικό τους «καταφύγιο»,είναι ο δικός τους τρόπος ζωής. Το παιχνίδι είναι η γλώσσα
των παιδιών. Αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για τη δόµηση, την αναδόµηση και τον
µετασχηµατισµό της εµπειρίας τους και ένα µέσο σύνδεσης της εµπειρίας µε την
παιδεία (Cuffaro, 1999). Στο παιχνίδι, µέσα από την ανταλλαγή της πείρας, οι γνώσεις
του ενός παιδιού µεταδίδονται στο άλλο και η δραστηριότητα της µάθησης
διαµορφώνεται σταδιακά (Mukhina, 1990).Το παιχνίδι είναι ένας δρόµος που µας
δώρισε η φύση και επιβάλλεται να αξιοποιήσουµε την ύπαρξή του (Φιλιππάκης, χ.χ).
Η εκκίνηση της ιστορίας του παιχνιδιού ταυτίζεται µε την εκκίνηση της
ιστορίας του ανθρώπου. Το παιχνίδι είναι αυτό, που όχι µόνο παρακολουθεί την
πολιτιστική, κοινωνική και πνευµατική εξέλιξη του ανθρώπου, αλλά και αποτελεί
σηµαντική δύναµη προαγωγής της. Ακόµη αποτελεί µια διέξοδο για τον άνθρωπο,
Εκτιµάται όµως, ότι και µόνον η φραστική της διατύπωση σε ένα εγχειρίδιο που εκδίδεται από το
ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι, µπορεί να αποτελέσει ένα βήµα για προβληµατισµό και επαναδιαπραγµάτευση.
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συµπληρώνοντας τις ελλείψεις της καθηµερινής ζωής και ικανοποιώντας τις
βιολογικές, ψυχοπνευµατικές και κοινωνικές του ανάγκες.
«Είναι λάθος να δούµε το παιχνίδι σα µια δραστηριότητα δίχως σκοπό»
(Vygotsky, ό. π.: 173), γιατί «το παιχνίδι είναι µια σοβαρή ενέργεια που απαιτεί
µεγάλη προσπάθεια» (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977γ: 222) και «οποιοδήποτε
παιχνίδι για τα παιδιά δεν είναι "αργόσχολη" απασχόληση, αλλά αντίθετα, είναι
"σοβαρή" εργασία. Μια πολύ "σοβαρή" διαδικασία αγωγής, έκφρασης, µάθησης,
ανάπτυξης και κοινωνικοποίησής του» (Κόφφας, 1989: 299). Ο Vygotsky τονίζει, ότι
«το παιχνίδι δεν είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, αλλά ότι
παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη» (Vygotsky, ό. π.: 171). Ο Slade (1970)
ταυτίζει το παιχνίδι µε τη ζωή.
Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν επιγραµµατικά ορισµένες απόψεις θεωριών,
σχετικές µε το παιχνίδι1:
1) Η φαινοµενολογική άποψη, (Buytendijk, Scheuerl)2: «Το παιχνίδι ανήκει στα
βασικά φαινόµενα της ζωής και δεν επιτρέπει καµιά τελολογική εξήγηση»
(Πανταζής, 1997: 38).
2) Η πολιτιστική άποψη,(Huizinga, Sutton Smith): Ο πολιτισµός έχει την
καταγωγή του στο παιχνίδι. «Αληθινός πολιτισµός δεν µπορεί να υπάρξει
χωρίς την ύπαρξη κάποιου στοιχείου παιχνιδιού» ( ∆ιαµαντοπούλου, 1994:
42-43).
3) Η ψυχολογική άποψη,(Piaget): Το παιχνίδι είναι ο µεσολαβητής της
αφοµοίωσης.
4) Η άποψη της ψυχανάλυσης, (Freud): Το παιχνίδι λειτουργεί καθαρτικά. «Η
καθαρτική λειτουργία του παιχνιδιού το καθιστά τόσο µέσο διάγνωσης όσο
και θεραπείας της συµπεριφοράς του παιδιού» (Αυγητίδου, 2001: 16).
5) Η άποψη της παρωθητικής ψυχολογίας, (Berlyne, Heckhausen): Το παιχνίδι
είναι κυρίως ερευνητική συµπεριφορά µε παρώθηση την περιέργεια.

1

Βασική πηγή άντλησής των πληροφοριών, αποτέλεσε το: Πανταζής, Σ (1997), Η Παιδαγωγική και το
Παιχνίδι-Αντικείµενο στο Χώρο του Νηπιαγωγείου-Ερευνητική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg,
37-53.Επίσης µια εκτενής και αρκετά αναλυτική παρουσίαση των θεωριών για το παιχνίδι επιχειρείται
από την Άλκηστη στο, Κοντογιάννη, Α. (2000), Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά
γράµµατα, 34 – 44.
2
Επιχειρείται αντιπροσωπευτική και όχι αναλυτική παράθεση εκφραστών και εκπροσώπων της κάθε
άποψης.
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6) Η άποψη της κοινωνικής ψυχολογίας, (Sader):


Κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες:
9 Το παιχνίδι προετοιµάζει το παιδί για τον κατοπινό ρόλο του
ενήλικα..
9 Το παιχνίδι ρόλων προάγει την κοινωνική, επικοινωνιακή,
γλωσσική ικανότητα.



Κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες:
9 Το παιχνίδι εµπεριέχει αρχικά κοινωνικό περιεχόµενο.
9 Στο παιχνίδι καθρεφτίζεται ο τύπος της εκάστοτε κοινωνίας
και οι εσωτερικοί µηχανισµοί της.

7) Η µαθηµατική άποψη, (Pascal): Τα παιχνίδια διακρίνονται σε παιχνίδια τύχης
και παιχνίδια στρατηγικής και αναλύονται µε βάση τις µαθηµατικές απόψεις,
και
8) Η συστηµικο-οικολογική άποψη, (Denter, Wachs & Gruen): Το παιχνίδι ως
σύστηµα αλληλεπίδρασης και διαδικασία ανταλλαγής ανάµεσα στα άτοµα.
Στον αιώνα µας το παιχνίδι θεωρείται ότι αποτελεί κύρια δραστηριότητα των
παιδιών και παράλληλα κεντρικό ζήτηµα στη διεπιστηµονική έρευνα της παιδικής
ηλικίας (Αυγητίδου, ό. π.). Οι θεωρητικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για το
παιχνίδι ποικίλλουν και συνήθως είναι αλληλοσυγκρουόµενες. Παράλληλα όµως
εµφανίζουν και σηµεία σύγκλισης, εστιάζοντας, στο ότι το παιχνίδι είναι για το παιδί
βιολογική και ψυχοσωµατική ανάγκη, πηγή ζωής, χαράς και δηµιουργίας,
παράγοντας ανάπτυξης και µάθησης, και αγωγός κοινωνικοποίησης. Και όλα αυτά
µέσα από την οδό της δηµιουργικότητας και της φαντασίας.

2.2. Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και τη µάθηση του
παιδιού
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιασθεί κυρίως, η επιστηµονική τοποθέτηση δύο
κορυφαίων µορφών του 20ου αιώνα, του Ελβετού γενετικού επιστηµολόγου Jean
Piaget και του Ρώσου κοινωνικού ψυχολόγου Lev Vygotsky. Οι συγκεκριµένοι
επιστήµονες ασχολήθηκαν συστηµατικά µε την αναπτυξιακή και µαθησιακή
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λειτουργία του παιχνιδιού, οριοθετώντας σε µεγάλο βαθµό την επίδραση που
ασκείται από αυτό στο παιδί.
Η ψυχολογία του Piaget θεωρεί το παιχνίδι, ως µέρος της γενικής του θεωρίας
για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης και ως µια καθορισµένη βιολογική λειτουργία που
συµβάλλει στην πνευµατική ανάπτυξη, (Piaget-Inhelder, 1967˙ Piaget 1979α˙
Κρασανάκης, 1987). Σύµφωνα µε τον Piaget, το παιδί µαθαίνει επενεργώντας και
αντιδρώντας στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον και οικοδοµεί τη γνώση
υιοθετώντας συµπεριφορές κάτω από την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος
(Piaget-Inhelder, ό. π.). Σε αντίθεση µε τον Vygotsky, ο Piaget, υποβιβάζει την
επίδραση

του

κοινωνικο-πολιτισµικού

περιβάλλοντος

στο

παιδί

(Kamii-

Devries,1979˙ Αυγητίδου, ό. π.). «Το παιχνίδι τροφοδοτεί το παιδί και το υποβοηθάει
να µετασχηµατίσει τις προσλαµβάνουσες εµπειρίες και να τις αφοµοιώσει στο µέτρο
των προσωπικών του αναγκών. Με τον τρόπο αυτό και µέσα από µια συνεχή
ενεργητικότητα το παιδί δοµεί τη νόηση και αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικότερο από
τη γνώση ως µηχανική συσσώρευση πληροφοριών» (Κανάκης, 1990: 21). Το παιδικό
παιχνίδι αναπαριστάνει από µόνο του έναν κόσµο παιδικής σκέψης και δράσης,
καλλιεργώντας και µορφώνοντας

τα συναισθήµατα του παιδιού, την ικανότητα

έκφρασης και τη νοηµοσύνη, χωρίς την ανάγκη στήριξής του από άλλους σκοπούς
µάθησης (Flitner, 1974).
Ο Piaget διακρίνει τρεις µορφές παιχνιδιού, και τις συνδέει µε τις τρεις
πρώτες περιόδους ανάπτυξης, της γνωστικής-εξελικτικής του θεωρίας, οι οποίες,
αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές µορφές ισορροπίας του παιδιού µε το περιβάλλον
του. Με την αισθησιοκινητική περίοδο, (0-2 χρονών), συνδέει το αισθησιοκινητικό
παιχνίδι ή παιχνίδι άσκησης, µε την προσυλλογιστική περίοδο ή περίοδο της
παραστατικής σκέψης, (2-7 χρονών), το συµβολικό παιχνίδι, και µε την περίοδο των
συγκεκριµένων λογικών ενεργειών ή περίοδο της συγκεκριµένης (τυπικής, λογικής)
σκέψης, (7-11/12 χρονών), το παιχνίδι µε κανόνες, (Piaget-Inhelder, ό. π., Piaget,
1979β˙ Kamii-Devries, ό. π.˙ Piaget, 1986˙ Κρασανάκης, ό. π.˙ Κακανά, 1994˙
Πανταζής ό. π.˙ Αυγητίδου, ό. π.). Με το συµβολικό παιχνίδι και µέσα από την
διαδικασία της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης το παιδί διαµορφώνει την
πραγµατικότητα προσαρµοσµένη στις προσωπικές του ανάγκες και απαιτήσεις
(Piaget-Inhelder, ό. π.˙ Piaget, 1979α˙ 1986).
Η σκέψη του Vygotsky διαφοροποιείται αρκετά. Θεωρεί ότι η µάθηση
καθοδηγεί την ανάπτυξη, σε αντίθεση µε τον Piaget, ο οποίος εκτιµά, ότι η ανάπτυξη
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κατευθύνει τη µάθηση (Wood – Bennett, 2001˙ Ντολιοπούλου, ό. π.). ∆έχεται και
αυτός πως οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του παιδιού αποτελούν για αυτό κίνητρο για
δράση, και πως το παιδί παίζοντας ικανοποιεί ορισµένες από τις ανάγκες αυτές.
Θεωρεί ότι το παιχνίδι δηµιουργεί µια φανταστική κατάσταση και λειτουργεί µέσα σε
αυτή. «Η δράση στη σφαίρα της φαντασίας, σε µια φανταστική κατάσταση, η
δηµιουργία των εκούσιων προθέσεων και των σχεδίων της πραγµατικής ζωής, των
εκούσιων κινήτρων, όλα παρουσιάζονται στο παιχνίδι» (Vygotsky, ό. π.: 173). Επίσης
τονίζει, ότι «από τη σκοπιά της ανάπτυξης, η δηµιουργία µιας φανταστικής
κατάστασης µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα µέσο για τη δηµιουργία της αφηρηµένης
σκέψης» (Vygotsky, ό. π.: 174).
Ο Vygotsky (2000), υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια χωρίς κανόνες
και ότι τα παιχνίδια κανόνων είναι κυρίως παιχνίδια φανταστικών καταστάσεων,
αµφισβητώντας την τυπολογία του παιχνιδιού του Piaget. Πιο συγκεκριµένα
διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις:
♦ «Τι θα απέµενε αν το παιχνίδι ήταν δοµηµένο έτσι ώστε να µην υπάρχουν
φανταστικές καταστάσεις; Θα απέµεναν οι κανόνες. Όταν στο παιχνίδι
υπάρχει µια φανταστική κατάσταση, υπάρχουν κανόνες που όµως δε
διαµορφώνονται εκ των προτέρων αλλάζοντας την πορεία του παιχνιδιού,
αλλά απορρέουν από µια φανταστική κατάσταση. Έτσι η αντίληψη ότι το
παιδί συµπεριφέρεται σε µια φανταστική κατάσταση χωρίς κανόνες είναι
απλά εσφαλµένη» (Vygotsky, ό. π.: 161).
♦ «Ακόµη και το πιο απλό παιχνίδι µόλις οριστεί από ορισµένους κανόνες,
µετατρέπεται αυτοµάτως σε µια φανταστική κατάσταση, αφού κάποιες
δυνατότητες για δράση αποκλείονται» (Vygotsky, ό. π.: 162).
Συνεχίζοντας κάνει λόγο για την ελάχιστη και τη µέγιστη αντίσταση
τεκµηριώνοντας ότι το παιδί, στο παιχνίδι του, κάνει ό,τι του αρέσει περισσότερο να
κάνει, (ελάχιστη αντίσταση), επειδή το παιχνίδι συνδέεται µε την ευχαρίστηση, και
συγχρόνως υποτάσσει τον εαυτό του σε κανόνες (µέγιστη αντίσταση). Ο Vygotsky
υποστηρίζει ότι το παιδί επιτυγχάνει τη µέγιστη ευχαρίστηση στο παιχνίδι,

όταν

πειθαρχεί στους κανόνες και όταν αποκηρύσσει τις αυθόρµητες πράξεις. Έτσι, όταν
το παιδί ενώ παίζει αποβάλλει την αυθόρµητη συµπεριφορά του, προκειµένου να
τηρήσει τους κανόνες του παιχνιδιού και ενεργεί αντίθετα στον τρόπο που θέλει να
δράσει, πετυχαίνει το µέγιστο αυτοέλεγχο (Vygotsky, ό. π.).
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Ο Vygotsky, έβλεπε την ανάπτυξη µιας συµπεριφοράς σε δύο επίπεδα, το
κατώτερο και το ανώτερο επίπεδο. Το κατώτερο επίπεδο αποτελεί την ατοµική
επίδοση του παιδιού, χωρίς καµιά βοήθεια και το ανώτερο την επίδοση που
επιτυγχάνει µε τη βοήθεια κάποιου άλλου, συνοµήλικου ή ενήλικου. Η προώθηση της
διδασκαλίας και στα δύο επίπεδα – κατώτερο και ανώτερο – συνθέτει τη «Ζώνη της
επικείµενης ανάπτυξης»1 δηλαδή το σηµείο, το οποίο αποτελεί το άκρο των
δυνατοτήτων του. Πρόκειται για κάτι ανάλογο µε τη µέθοδο της σκαλωσιάς που
διατυπώθηκε από τους Wood, Bruner &Ross (Ντολιοπούλου, ό. π.˙ Smith, 2001). Oι
ανώτερες νοητικές διεργασίες κατά τον Vygotsky, διαµορφώνονται κοινωνικά και
µεταδίδονται πολιτισµικά.Tο παιχνίδι µπορεί να επεκτείνει τη «Zώνη της Eπικείµενης
Aνάπτυξης», καθώς επίσης την νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. H
στάση του ενήλικου, αποκτά βαρύνουσα σηµασία στην αναπτυξιακή διαδικασία του
παιδιού. Ο

ενήλικος δεν εµφανίζεται πλέον ως «δάσκαλος» ή ενοχλητικός

παρείσακτος στα παιχνίδια του παιδιού αλλά ως συµπαίκτης και ισότιµο µέλος της
οµάδας, (Dewey, 1980˙ Κανάκης, ό. π.˙ Αυγητίδου, ό. π.˙ Ντολιοπούλου, ό. π.).
Ο Vygotsky, αναφέρεται στη λειτουργία των αντικειµένων στο πλαίσιο του
παιχνιδιού, επισηµαίνοντας ότι, «στο παιχνίδι τα αντικείµενα χάνουν την
αποφασιστική τους σηµασία» (µια χαρτόκουτα, γίνεται βάρκα, αεροπλάνο, άλογο ή
σπίτι) και «διαθέτουν τόση εσωτερική κινητήρια δύναµη στις πράξεις του µικρού
παιδιού» ώστε «να επηρεάζουν αποφασιστικά τη συµπεριφορά του» (Vygotsky, ό. π.:
164).
Συνοψίζοντας, οι διαφορές της θεωρίας του Vygotsky για το παιχνίδι από την
αντίστοιχη θεωρία του Piaget, θα µπορούσαν να εντοπισθούν σε τέσσερα σηµεία:
•

Το παιχνίδι επηρεάζεται από το συγκεκριµένο ιστορικό και κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται.

•

Η φανταστική κατάσταση αποτελεί τον πυρήνα του παιχνιδιού και τον δίαυλο
διαχείρισης της πραγµατικότητας από τα παιδιά.

•

∆εν υπάρχουν παιχνίδια χωρίς κανόνες ούτε όµως και παιχνίδια κανόνων
χωρίς φανταστική κατάσταση.

1

Ο όρος συναντάται και ως «ζώνη της εγγύτερης ανάπτυξης», βλ., Wertsch, J.V. – Tulviste, P. (1992),
Ο L.S. Vygotsky και η σύγχρονη αναπτυξιακή ψυχολογία, στο Γ. Κουγιουµουτζάκης (1995), (Επιµ.),
(Μ.Σόλµαν, Μεταφρ.), Αναπτυξιακή ψυχολογία – Παρελθόν, παρόν και µέλλον. Ηράκλειο:
Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, σσ. 362-363.
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•

Το παιδί δεν οικοδοµεί τη γνώση µόνο µέσα από την επαφή του µε τα
αντικείµενα του φυσικού κόσµου, αλλά µε την ευρύτερη κοινωνική
αλληλεπίδραση και την

ικανότητα του να αλλάζει

ή να επεκτείνει τα

πολιτισµικά εργαλεία σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα τις ανάγκες

και τον

βαθµό ανάπτυξής του.
Η συνολικότερη θεωρία του Vygotsky αποκτά στις µέρες µας ολοένα και
αυξανόµενο κύρος. Η Ντολιοπούλου επισηµαίνει, ότι η Βιωµατική Επικοινωνιακή
προσέγγιση της µάθησης, η προσέγγιση που εφαρµόζεται στα Προσχολικά Κέντρα
του Ρέτζιο Εµίλια και γενικότερα οι νεότερες θέσεις για αναπτυξιακά κατάλληλες
πρακτικές µεθόδους στην προσχολική ηλικία, είναι σε έναν βαθµό επηρεασµένες από
αυτήν (Ντολιοπούλου, ό. π.).

2.3. Ο πολυδιάστατος ρόλος του παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο
Το παιχνίδι δεν διέθετε καµιά λειτουργική σηµασία για το παραδοσιακό
σχολείο, που το είχε αποκλείσει, ως µορφή αγωγής (Πιαζέ, 1979α˙ Κανάκης, ό. π.).
Έτσι δικαιολογείται η απουσία του για πολλούς αιώνες από τους παιδικούς χώρους
και η εµφάνισή του στα σχολικά προγράµµατα µόλις στο τέλος του 19ου αιώνα, παρά
το γεγονός ότι αυτό αποτελεί τη βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού
(Κιτσαράς, 1991˙ 2000).
Ο Κανάκης επισηµαίνει, ότι στο νηπιαγωγείο, εκ των πραγµάτων, είναι
αδύνατη κάθε απασχόληση πέρα από το παιχνίδι, λαµβάνοντας υπόψη την πολλαπλή
του

σηµασία

για

την

αναπτυξιακή

πορεία

του

παιδιού,

σε

βιολογικό,

ψυχοσυναισθηµατικό, γνωστικό, κοινωνικό και ψυχαγωγικό επίπεδο (Κανάκης, 1990:
23-24).
Τα παιδιά αποδίδουν το µέγιστο των ικανοτήτων τους όταν παίζουν, καθώς το
παιχνίδι αποτελεί την σπουδαιότερη δραστηριότητά τους. Αν η προσχολική
εκπαίδευση ενδιαφέρεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη του παιδιού, είναι αναγκαίο
να περιστρέφεται γύρω από το παιχνίδι (Jones - Reynolds, 1992: 9). Στο παιχνίδι το
παιδί µαθαίνει µέσα από τη δράση του (Jones - Reynolds, op.cit.: 118),
αναδηµιουργεί το παρελθόν του και φαντάζεται το µέλλον του (Jones - Reynolds, op.
cit.: 129).
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Η Τσίγκρα, επισηµαίνει όχι µόνο την ψυχο-παιδαγωγική αναγκαιότητα του
παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο, αλλά και το ότι αυτό «αποτελεί βασικό στοιχείο ορισµού
του νηπίου ως παιδαγωγικού υποκειµένου και σηµαντικό κριτήριο της αξιολόγησής
του» (Τσίγκρα, 2001: 175).
Αν εξετασθεί η µάθηση στην πλατύτερή της έννοια, τότε µπορεί να σταθεί ο
ισχυρισµός, ότι παιχνίδι και µάθηση συναντώνται (Καγκελάρη, 1983), καθώς η
µάθηση στην προσχολική ηλικία παρουσιάζει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα, που καθιστά
το παιχνίδι «επένδυση» για το χώρο του νηπιαγωγείου. Το πλεονέκτηµα του
παιχνιδιού είναι το ότι , ως βιωµένη διαδικασία, επιτρέπει στο παιδί να κατακτήσει
όλους τους µορφωτικούς στόχους

(Κιτσαράς, ό. π.). Με το παιχνίδι, η µάθηση

µπορεί να πάρει τη µορφή ερευνητικής δραστηριότητας (Thyssen, 2001).
Η Καλούρη, τονίζει την αναγκαιότητα να µαθαίνουν τα παιδιά παίζοντας.
Εκκινώντας από την Πολιτεία του Πλάτωνα. Υποστηρίζει , ότι πραγµατικά
αφοµοιώσιµη και αποδοτική γνώση, είναι αυτή που αποκτάται µόνο µε την
αυτενέργεια και την ευχάριστη διάθεση του µαθητή (Καλούρη, 1999) και ότι «η ζωή
του παιδιού κυλάει µέσα σε ατέρµονες, ατέλειωτες µετακινήσεις και αναζητήσεις από
το πραγµατικό στο φανταστικό, και από το φανταστικό στο πραγµατικό. Ζει
συγχρόνως µέσα και έξω από τα πράγµατα, µέσα και έξω από τον χρόνο, µέσα και
έξω από τον χώρο. Ζωή και όνειρο, παιχνίδι και φαντασία αλληλοσυµπληρώνονται
και βοηθούν στην ανάπτυξη του παιδιού» (Καλούρη, ό. π.: 58).
Η Αυγητίδου (2001), επισηµαίνει, ότι οι ερµηνείες γύρω από την αξία του
παιχνιδιού έχουν συσχετισθεί µε την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Ερµηνείες
από τον χώρο της ψυχανάλυσης, της γνωστικής και εξελικτικής ψυχολογίας, της
παιδαγωγικής και της κοινωνιολογίας. Θεωρεί ότι ο ρόλος του παιχνιδιού στην
κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού ενισχύθηκε από την κριτική στην
άµεση διδασκαλία και αναφέρεται στον Peter K. Smith (2001) και στον όρο «έθος
του παιχνιδιού».Με τον όρο «έθος του παιχνιδιού», το αυθόρµητο παιδικό παιχνίδι
γίνεται σεβαστό από τους ενήλικους, οι οποίοι αποφεύγουν να το κατευθύνουν.
Επιπλέον, επιχειρώντας να ενισχύσει ακόµη περισσότερο τον πολύπλευρο
αναπτυξιακό ρόλο του παιχνιδιού, παραπέµπει σε σύγχρονες επιµέρους έρευνες, οι
οποίες έχουν συνδέσει το παιχνίδι µε την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων (Sulva,
1997), την εγγραµατοσύνη (Christie, 1991˙ Roskos, Christie, 2000), τον αυτοέλεγχο
(Saltz κ.ά., 1997), τις κοινωνικές δεξιότητες (Rubin, 1980) και τη δηµιουργικότητα
(Dansky,1980).
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Η Μακρυνιώτη επιχειρεί να εξετάσει το παιχνίδι ως βασικό συστατικό της
αποκαλούµενης παιδοκεντρικής παιδαγωγικής, η οποία µετατρέπει το παιδί από
αντικείµενο ενός επιστηµονικού λόγου σε υποκείµενο, υποστηρίζοντας ότι:
¾ Το παιχνίδι µε τη µορφή των αυθόρµητων και των οργανωµένων
δραστηριοτήτων, αποτελεί στοιχείο µιας εξατοµικευµένης παιδαγωγικής
διαδικασίας και προάγει την απευθείας σχέση του παιδιού µε τη γνώση.
¾ Σύµφωνα µε τις θεωρίες κοινωνικοποίησης, η σηµασία του παιχνιδιού
έγκειται στη συνεισφορά του στην κοινωνική διαπαιδαγώγηση του νεαρού
ατόµου και είναι συνυφασµένο µε τις διαδικασίες συγκρότησης του εαυτού.
¾ Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία το παιχνίδι προσφέρεται ως δίοδος για
τη προσέγγιση και κατανόηση του ψυχικού κόσµου του παιδιού και ως µέσο
για τη διαχείριση προηγούµενων οδυνηρών εµπειριών, αποκτώντας µια
εκτονωτική λειτουργία, και επιτρέποντας την πραγµατοποίηση του απίθανου
και του αδύνατου στο σωµατικό και διανοητικό επίπεδο.
¾ Το παιχνίδι στο νηπιαγωγείο συνιστά για τους ενήλικες ένα πεδίο
παρατήρησης και διάγνωσης, λειτουργώντας ως καθρέφτης απεικόνισης
κινήτρων, συναισθηµάτων, εµπειριών και ικανοτήτων του παιδιού.
¾ Το παιχνίδι εισάγεται στο νηπιαγωγείο ως παιδαγωγική στρατηγική µε τον
νηπιαγωγό σε ρόλο παρατηρητή, ερµηνευτή, αξιολογητή και θεωρείται το
κατεξοχήν

µέσο

για

την

άντληση

πληροφοριών

για

την

παιδική

προσωπικότητα και για την πρόσβαση του εκπαιδευτικού σε αθέατες πτυχές
της.
¾ Το περιεχόµενο του Ν.Α.Π και του βιβλίου δραστηριοτήτων, µε άρρητο
τρόπο, στηρίζεται σε απόψεις που αντλεί από τις θεωρίες της µάθησης και
ιδιαίτερα από τη θεωρία του J. Piaget.Oι θέσεις του Piaget για το παιχνίδι
αποκτούν νόηµα σε σχέση µε το ευρύτερο θεωρητικό του σχήµα, ότι αυτό
θεωρείται εξελικτικό φαινόµενο µε τις δικές του αλληλουχίες, συνδεδεµένο µε
την ανακάλυψη και την επινόηση, έννοιες συνυφασµένες µε την ικανότητα
του ατόµου να διαχειρίζεται την πραγµατικότητα.
¾ Στο βιβλίο δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου διακρίνονται ορισµένες
παραδοχές για το παιχνίδι. «Συνοπτικά το παιχνίδι:
9 Ταυτίζεται µε τη φύση του παιδιού.
9 ∆ιασφαλίζει ελευθερία επιλογής.
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9 Προάγει την παραγωγή άµεσων εµπειριών και τη µάθηση µέσω της
διερεύνησης.
9 Ευνοεί τη δηµιουργία καταστάσεων προβληµατισµού.
9 Αφορά δραστηριότητες και ικανότητες που ανταποκρίνονται στο
συγκεκριµένο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού.
9 Προσαρµόζεται στο ρυθµό του κάθε παιδιού και στην προσωπική του
ικανοποίηση.
9 Στηρίζεται στη φαντασία και τον αυθορµητισµό.
9 Υφίσταται

µόνο όταν υπάρχουν συνθήκες αλληλεπίδρασης και

µάλιστα ευνοεί την αλληλεπίδραση µεταξύ ίσων.
9 Μέσω του παιχνιδιού η έννοια της τάξης εµφανίζεται ως αποτέλεσµα
αυτοπειθαρχίας και αυτοελέγχου.
9 Αναθέτει στον ενήλικο έναν υποβοηθητικό και καθοδηγητικό ρόλο:
δεν επιβάλλει σηµασίες, αλλά συµµετέχει στην παραγωγή γνώσης
προκαλώντας καταστάσεις προβληµατισµού, έτσι ώστε να προάγεται η
παρατήρηση, η διερεύνηση, η δηµιουργικότητα και η συναγωγή
συµπερασµάτων.
9 Μέσω του παιχνιδιού εφαρµόζεται στην πράξη η «ενοποιηµένη µέρα».
Το παιχνίδι καταργεί τα διαχωριστικά όρια ανάµεσα στα γνωστικά
αντικείµενα και ευνοεί τη διαπλοκή και αλληλεξάρτησή τους.»
(Μακρυνιώτη, 2000: 85-136).
Η Μακρυνιώτη, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, µέσω του παιχνιδιού η
προσχολική εκπαίδευση αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της παιδικής φύσης και
προάγει την ενδεδειγµένη εκπαιδευτική πρακτική δίνοντας βαρύτητα στη διερεύνηση,
την ενεργό µάθηση, τη µάθηση µέσω αλληλεπίδρασης ή µέσω της κοινωνικής
συναναστροφής µεταξύ ίσων, τον πειραµατισµό, την άµεση εµπειρία και την
παραγωγή γνώσης µε βάση ένα συγκεκριµένο πλαίσιο (Μακρυνιώτη, ό. π.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι (Θ.Π)
3.1. Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση
"Το θέατρο στην ευρύτερή του έννοια
δεν µπορεί να θεωρηθεί – αλλά και δεν
είναι – ένα κοµµάτι της ανθρώπινης
συµπεριφοράς;"
Ράνυ Καλούρη
Το θέατρο και η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, όπως επισηµαίνει η
Μπακονικόλα (2002), δεν είναι ένα πρόσφατο φαινόµενο, ούτε ένα πολιτισµικό
στοιχείο που γέννησε η Ελλάδα, και παραπέµποντας στον Πούχνερ, αναφέρεται στην
απόπειρα καλλιέργειας του µαθητικού θεάτρου, ήδη από τον 16ο αιώνα, µέσα στα
σχολεία των καθολικών, σε περισσότερες από πεντακόσιες ευρωπαϊκές χώρες. Ο
Γραµµατάς (1999), εκτιµά ότι αυτή η περίοδος,

φαίνεται να εκκινεί ανάλογο

ενδιαφέρον και στον ελλαδικό χώρο, οδηγώντας σε σηµαντικές διαφοροποιήσεις
κατά τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, µε την εµφάνιση και ανάπτυξη
του κινήµατος του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού και την έµφαση που δίνεται στην
παιδεία.
Η Άλκηστις επισηµαίνει, ότι η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, ανάλογα µε
τη χώρα στην οποία εφαρµόζεται, προσεγγίζεται φιλοσοφικά και µεθοδολογικά µε το
δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Σε αρκετές χώρες αποτελεί κύρια δραστηριότητα του
σχολικού αναλυτικού προγράµµατος ενώ σε άλλες µια αποδεκτή δραστηριότητα
παιγνιώδους µορφής, µη ενταγµένη όµως σε αυτό. Η Άλκηστις δεν θεωρεί εύκολη
υπόθεση τον ορισµό της δραµατικής τέχνης στην εκπαίδευση και παραθέτει
ενδεικτικά κάποιους ορισµούς, όπως:
 «Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, είναι η επιλεκτική έκφραση της
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης» (D. Heathcote)

1

Θα προτιµηθεί η χρήση του όρου δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, αντί του όρου θέατρο στην
εκπαίδευση γιατί εκτιµάται ότι είναι ευρύτερος εννοιολογικά. Από λειτουργικής άποψης οι δύο όροι θα
µπορούσαν, σ’ ένα βαθµό, να θεωρηθούν ταυτόσηµοι.
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 «Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, αναφέρεται στη δηµιουργία
φανταστικών χαρακτήρων και καταστάσεων που διαδραµατίζονται σ’ έναν
ορισµένο χρόνο» (Arts Council of Great Britain).
 «Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, είναι κάθε δραστηριότητα που
σχετίζεται µε ανθρώπινα όντα που προβάλλουν τον εαυτό τους σε µια
φανταστική κατάσταση και χρησιµοποιούν τις φωνές τους και τα σώµατά τους
για να διαδραµατίσουν τους χαρακτήρες και τα γεγονότα που έχουν
φανταστεί» (McClintock), (Κοντογιάννη, 2000: 61-62).
Η παραδοσιακή µέθοδος προσπέλασης στο θέατρο υπήρξε για πολλά χρόνια
µονοσήµαντη, εγκλωβισµένη στον κύκλο της φιλολογικής γνώσης και της
καλλιτεχνικής διάστασης του θεάτρου (Γραµµατάς, 2001). Από την δεκαετία του
πενήντα ξεκινά µια έντονη δραστηριοποίηση γύρω από το θέατρο και τη δραµατική
τέχνη στην εκπαίδευση, µέσω της οποίας αρχίζουν να πιστοποιούνται και να
εδραιώνονται ο ρόλος, η λειτουργία και η συνολικότερη αξία της.
Το 1943 ιδρύεται στην Αγγλία η Εταιρεία της ∆ραµατικής Τέχνης (Drama
Association) και το 1944, σε επίσηµη πράξη για την παιδεία αναφέρεται ο όρος
«εκπαιδευτικό δράµα», το οποίο και αναγνωρίζεται ως το κλειδί στην κοινωνική ,
ηθική ανάπτυξη και στην

καλλιέργεια της φαντασίας του παιδιού. Το 1948,

οργανώνεται Συνέδριο στο Λονδίνο µε θέµα: «Το θέατρο στην εκπαίδευση» (Drama
in Education). Το 1952, οργανώνεται στο Παρίσι από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου
(I.T.I), µε τη συµβολή της Unesco, Παγκόσµιο Συνέδριο µε θέµα: «Η νεότητα και το
θέατρο», στο οποίο, υποστηρίζεται η δυνατότητα προσαρµογής θεατρικών τεχνικών
στη διδακτική διαδικασία και γίνεται η διάκριση ανάµεσα στο δηµιουργικό δράµα
(Creative Dramatics), και το δράµα, όπως ορίζεται από τον θεατρικό κώδικα.. Τα
επόµενα χρόνια ακολούθησαν πειραµατισµοί, που οδήγησαν στην κωδικοποίηση των
νέων τάσεων και εντάχθηκαν στα σχολικά αναλυτικά προγράµµατα, µε χρονιά
ορόσηµο για τη δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση το 1960, στα πλαίσια του
προοδευτικού και φιλελεύθερου σχολείου (Κοντογιάννη, ό. π.: 61-69).
Στην Ελλάδα το επίσηµο κρατικό ενδιαφέρον για τη θεατρική παιδεία
εκδηλώνεται για πρώτη φορά το 1983, χρονιά που το Υπουργείο Παιδείας σε
συνεργασία µε το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού, διοργανώνει - από τις
17 έως τις 27 Αυγούστου – στις Σπέτσες, το πρώτο Συνέδριο (σεµινάριο) Θεατρικής
Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς της Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης. Το
Συνέδριο παρακολούθησαν, κατόπιν κλήρωσης, 240 δάσκαλοι και καθηγητές από
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όλους τους νοµούς της χώρας. Ο τότε Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πέτρος Μόραλης, στη χαιρετιστήρια οµιλία του επισηµαίνει τα εξής:
 «Η διοργάνωση του σεµιναρίου αυτού αποτελεί το πρώτο συγκροτηµένο βήµα
καλλιέργειας της θεατρικής παιδείας και εντάσσεται στην προοπτική της
καθιέρωσης των Ελεύθερων Καλλιτεχνικών µαθηµάτων ως θεσµού της
ελληνικής εκπαίδευσης στον οποίο πιστεύουµε απόλυτα και από την
καθιέρωση του οποίου προσδοκούµε πολλά» (Μόραλης, 1983: 11).
 «Με τα καλλιτεχνικά µαθήµατα απλώνουµε γέφυρες και ενοποιούµε τους
διάφορους κλάδους του επιστητού, κεντρώνοντας το ενδιαφέρον των παιδιών
γύρω από θέµατα ζωής, όπως: η κοινωνικοποίηση, η δραστηριοποίηση, η
οµαδοποίηση, η συνεργασία, η υπευθυνότητα. Ειδικά µάλιστα µε το θέατρο τα
παιδιά δραστηριοποιούνται και ανακαλύπτουν, πολλές φορές, ικανότητές τους
που ίσως θα έµεναν στην αφάνεια. Κι ακόµα µαθαίνουν να συνεργάζονται
και να αλληλοβοηθούνται, ενώ παράλληλα µε τις πράξεις τους αποκτούν
υπευθυνότητα» (Μόραλης. ό. π.: 12).
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η χαιρετιστήρια οµιλία του τότε
Υφυπουργού Νέας Γενιάς και Αθλητισµού, Κώστα Λαλιώτη, που επισηµαίνει µε τη
σειρά του, ότι η ανάπτυξη της θεατρικής παιδείας είναι µια θετική και προωθηµένη
απάντηση στις απαιτήσεις των καιρών για ένα σχολείο ενεργούς µόρφωσης,
δηµιουργίας και δράσης, η οποία πρέπει να εξετάζεται συνδυασµένα από το δηµοτικό
µέχρι και το γυµνάσιο- λύκειο. Επίσης προαναγγέλλει την επίσηµη ένταξη της
θεατρικής αγωγής σε ένα νέο σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα (Λαλιώτης, 1983: 1518).
Οι προηγούµενες επισηµάνσεις συνάδουν µε την επισήµανση της Άλκηστις
ότι «το θέατρο και οι λειτουργίες του, αφοµοιωµένο ή µεταλλαγµένο στην
παιδαγωγική, µπορεί να αναζωογονήσει το θεσµό του σχολείου. Μπορεί να
µετατρέψει το σχολείο σ’ ένα ζωντανό κοινωνικό κέντρο, όπου οι µεν εµπειρίες των
παιδιών θα µπορούσαν να αποκτηθούν και να εκφραστούν δηµιουργικά, οι δε γνώσεις
να κατακτηθούν βιωµατικά»1 (Κοντογιάννη, ό. π.: 16-17).
¨Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό µέρος της παρούσας εργασίας, το 1989
εντάσσεται επίσηµα η θεατρική αγωγή στο αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου
1

Η δραµατική τέχνη αποτελεί από µόνη της πηγή βιωµατικής γνώσης. Μια µέθοδος διδακτικής
προσέγγισης µέσω της δραµατικής τέχνης όµως, που µπορεί να θεωρηθεί ότι προσιδιάζει στην
βιωµατική επικοινωνιακή διδασκαλία – γνωστή ως µέθοδος Project – είναι η µέθοδος του «Μανδύα
του Ειδικού» (Mantle of the Expert), την οποία εισήγαγε στην εκπαίδευση η Dorothy Heathcote.
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και το 1991 στο αναλυτικό πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου. Το Θ.Π και η
δραµατοποίηση εµφανίζονται ως επίσηµες προτεινόµενες δραστηριότητες των
αναλυτικών προγραµµάτων, χωρίς, όµως, να αποσαφηνίζονται οι όροι και χωρίς την
απαιτούµενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Έχει γίνει
ωστόσο το πρώτο βήµα και ορισµένοι εκπαιδευτικοί που έχουν έρθει από πριν σε
επαφή µε τις δραµατικές αυτές µεθόδους, αρχίζουν να τις χρησιµοποιούν µε
µεγαλύτερη συχνότητα στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική, καθώς δέχονται
µια ψυχολογική ανατροφοδότηση, που τους γεννά αισθήµατα ασφάλειας και άνεσης,
γνωρίζοντας ότι αυτές πλέον αποτελούν εκπαιδευτικούς θεσµούς.
Το 1993 εκδίδεται το εγχειρίδιο «εργαλείο» για τους εκπαιδευτικούς µε τον
τίτλο «Θεατρική Αγωγή 1 – Βιβλίο δραστηριοτήτων», το οποίο έρχεται να καλύψει
σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό το θεωρητικό, και, σε έναν βαθµό, το πρακτικό κενό
που υπήρχε. Το βιβλίο είναι χωρισµένο σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος, µε συντάκτη
το Λάκη Κουρετζή, αναφέρεται στο Θ.Π και το δεύτερο µέρος, µε συντάκτρια την
Άλκηστη στη δραµατοποίηση και το Θ.Π. Το ίδιο βιβλίο αφορά τόσο στο
νηπιαγωγείο1 όσο και στο δηµοτικό σχολείο. Χαρακτηριστική υπήρξε η τοποθέτηση
του Αντιπροέδρου του Π.Ι ∆. Μελά, τον Σεπτέµβρη του 1994, σε επιµορφωτικό
σεµινάριο για τους σχολικούς συµβούλους όλων των βαθµίδων: «Σχετικά µε την
αισθητική αγωγή έχει συνταχθεί διδακτικό υλικό για καθέναν από τους τρεις τοµείς
που συναπαρτίζουν το αντικείµενο: την Εικαστική αγωγή, τη Μουσική αγωγή και τη
Θεατρική αγωγή. Το βιβλίο για καθένα από τα παραπάνω αντικείµενα πρέπει να το
έχουν όλοι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων
ειδικοτήτων που τυχόν έχουν διοριστεί στην Α/θµια εκπαίδευση» (Μελλάς, 1996:
454).
Με σηµεία αναφοράς τόσο το αναλυτικό πρόγραµµα θεατρικής αγωγής (Π.∆.
132 / 10-4-1990), όσο και το βιβλίο για τον δάσκαλο (Θεατρική Αγωγή 1), οι βασικές
επιδιώξεις που αναδύονται είναι οι ακόλουθες:
9 Καλλιέργεια φαντασίας και δηµιουργικότητας µέσω της σύνδεσης όλων των
επιµέρους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του σχολείου, ανακάλυψης και
έκφρασης των δηµιουργικών ικανοτήτων του παιδιού.

1

∆ίνεται έµφαση σε αυτό το σηµείο, διότι εκτιµάται– χωρίς αυτό να εκφράζει τεκµηριωµένη άποψη –
ότι το εγχειρίδιο αυτό δεν διανεµήθηκε στα νηπιαγωγεία και δεν το γνωρίζουν οι νηπιαγωγοί, µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
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9 Καλλιέργεια και βελτίωση ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων και
σύνδεση του σχολείου µε την ευρύτερη κοινωνία.
9 Καλλιέργεια και βελτίωση ελεύθερης δηµιουργικής έκφρασης, κριτικής
σκέψης, ενίσχυση της αυτονοµίας, πρωτοβουλίας, πρόσκτηση αισθήµατος
ευθύνης.
9 ∆ηµιουργικός τρόπος σκέψης, επικοινωνίας και διαχείρισης της σχολικής
ύλης.
9 Γλωσσική και νοητική ανάπτυξη, επίλυση προβληµατικών καταστάσεων,
οριοθέτηση περιορισµών και κανόνων, εξέλιξη παρατηρητικότητας και
αυτοσυγκέντρωσης, ψυχοσωµατική ανάπτυξη και εκτόνωση.
9 Αισθητική και πολιτιστική καλλιέργεια, εξοικείωση µε τα έργα της
παγκόσµιας πολιτιστικής δηµιουργίας.
9 Εξοικείωση και προσέγγιση της θεατρικής τέχνης και βαθµιαία απόκτηση
θεατρικής παιδείας.
9 ∆υνατότητα οργάνωσης δοµηµένων παραστάσεων στις τελευταίες σχολικές
τάξεις µέσα από τη διαδικασία του Θ.Π .
Από τη σχετική βιβλιογραφία ανακύπτει η διττή λειτουργία της δραµατικής
τέχνης και έκφρασης. Πρόκειται για λειτουργία αισθητική και παιδευτική. Το Θ.Π
φαίνεται να αποτελεί τον κορµό του σχεδιασµού της θεατρικής αγωγής και της
δραµατικής έκφρασης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και το βιβλίο του δασκάλου
ένα σηµαντικό χρηστικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την καλύτερη
προσέγγιση και επίτευξη της επιδιωκόµενης στοχοθεσίας.
Βέβαια το Θ.Π δεν είναι η µοναδική έκφανση της δραµατικής τέχνης στην
εκπαίδευση. Άλλες µορφές δραµατικής έκφρασης είναι οι ακόλουθες1:
•

Θεατρικός αυτοσχεδιασµός – Παντοµίµα.

•

Εργαστήριο γραφής.

•

∆ραµατοποίηση.

•

Θεατρικό αναλόγιο.

•

Θεατρικό δρώµενο (Χάπενινγκ).

•

Θεατρικό σκετς.

1

Σε αυτό το σηµείο επιχειρείται µια απλή παράθεσή των µορφών δραµατικής έκφρασης χωρίς
εκτενέστερη περιγραφή και ανάλυσή τους.
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•

Θεατρική παράσταση.

•

Θέατρο σκιών.

•

Κουκλοθέατρο - Μαριονέτες (Γραµµατάς, 1999˙ 2001˙ 2004˙ Γραµµατάς,
Τζαµαργιάς, 2004).

3.2. Το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)
"Αυτή η πανάρχαια, οµηρική, λέξη «παίζω»,
που εκφράζει µιαν απ’ τις πιο «αρχαϊκές» τάσεις
του ανθρώπου – να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί –
ζευγαρωµένη µε µιαν άλλη παλαιότερη λέξη,
υποδηλώνει πόσο το θέατρο είναι ζωή και η ζωή θέατρο"
Μάριος Πλωρίτης
Στη βιβλιογραφία ο όρος εµφανίζεται άλλοτε ως θεατρικό και άλλοτε ως
δραµατικό παιχνίδι και όπως επισηµαίνει ο Μουδατσάκις, «τείνει να συγχέεται µε τη
δραµατοποίηση» (Μουδατσάκις, 1994α: 11).Ο Λάκης Κουρετζής είναι αυτός που
εισήγαγε το Θ.Π στην Ελλάδα το 1976 (Κουρετζής, 1991˙ 1994˙ Μπακονικόλα, ό.
π.). Οι θεάσεις του Θ.Π είναι πολλαπλές και ο κάθε ερευνητής εστιάζει σε
διαφορετικές πτυχές του. Ο Deldime, βλέπει τα σύνορα µεταξύ του ποιητικού, του
παιγνιώδους και του εκπαιδευτικού να ενοποιούνται (Deldime, 1996).
Ο Μουδατσάκις εκτιµά, ότι το θέατρο, ως η κατεξοχήν επικοινωνιακή τέχνη,
στερέωσε την τρυφερότητα στην αγωγή του παιδιού (Μουδατσάκις, 1993).
Αναγνωρίζει τη «µορφοπαιδευτική» του αξία (Μουδατσάκις, 1994α˙ 1994β˙ 1998)
και

υποστηρίζει ότι το Θ.Π µε δανεισµένες τις αρχές του από την τέχνη του Θέσπη,

οδηγεί το παιδί στο να διαλύει και να ξανακτίζει τον κόσµο µε σταθµά που διαθέτουν
το ανυψωτικό βάρος της µαγείας, µε αυτοσκοπό τη δραµατική έκφραση
(Μουδατσάκις, 1994α: 20-27), και µε κύριους άξονες το παιχνίδι µε τα αισθητήρια,
το παιχνίδι µε τα µέλη του σώµατος και το παιχνίδι µε τη φωνή (Μουδατσάκις, ό. π.:
42-46˙ 82). Το Θ.Π τέλος, φαίνεται ότι µπορεί να δηµιουργήσει το περιβάλλον, µέσα
στο οποίο θα δοκιµαστεί η προπόνηση των φθογγοπλαστικών οργάνων, εν όψει της
πρόκλησης της ορθοφωνίας (Μουδατσάκις 1996˙ 2002).
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Στην ίδια κατεύθυνση η

Σέξτου υποστηρίζει, ότι το Θ.Π προϋποθέτει

παιχνίδια δραµατικής έκφρασης που διακρίνονται σε:
1) Παιχνίδια αισθήσεων.
2) Παιχνίδια µε το σώµα και τη φωνή.
3) Οµαδικά παιχνίδια εµπιστοσύνης και επικοινωνίας.
4) Παιχνίδια παρατηρητικότητας, µνήµης και φαντασίας και
5) Ασκήσεις αναπνοής (Σέξτου, 1998: 20).
Η Beauchamp, αντιλαµβάνεται το δραµατικό παιχνίδι ως παιδαγωγική του
θεάτρου (Κουρετζής, 1994˙

Beauchamp, 1998˙ Λενακάκης, 1999), ως βήµα

εξοικείωσης µε το θέατρο και εργαλείο µάθησης µέσα από τον πειραµατισµό και την
εξερεύνηση, εµφανίζοντας στενή συγγένεια όχι µόνο ανάµεσα στο παιχνίδι και τη
µάθηση αλλά και ανάµεσα στο παιχνίδι και τη δηµιουργική δύναµη και στο παιχνίδι
και την εσωτερική διαθεσιµότητα (Beauchamp, ό. π.). Με τη µάθηση συνδέουν το
Θ.Π και οι

Faure –

Lascar (1994), εστιάζοντας επίσης στην εκφραστική και

επικοινωνιακή λειτουργία του, άποψη που υποστηρίζεται και από την Καγκελάρη
(1983).
Ο Γραµµατάς (1999), δίνει έµφαση στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του Θ.Π και
αντιλαµβάνεται

το Θ.Π ως ευχάριστη ψυχαγωγική σχολική δραστηριότητα,

κατεξοχήν

προσχολικές

στις

και

πρωτοσχολικές

τάξεις

(Γραµµατάς,2001˙

Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.).
Οι

O’ Neill –

Lambert, εστιάζουν στην κατανόηση της ανθρώπινης

συµπεριφοράς και τη γνωριµία του παιδιού µε τον εαυτό του και τον κόσµο που το
περιβάλλει, µέσα από τις εµπειρίες που αποκοµίζει από τη δραµατική τέχνη
(O’ Neill, Lambert, 1991).
Ο Γαλάντης, επισηµαίνει ότι το Θ.Π, µέσα από τη συνεργασία του σώµατος
µε το πνεύµα επιζητά τη συνολική αυτοέκφραση και αποτελεί την ουσιαστικότερη
µεταβίβαση από τη θεατρική τέχνη στο παιχνίδι δραµατικής έκφρασης, στην
υπηρεσία της πνευµατικής ανάπτυξης του παιδιού. Επισηµαίνει, ότι όταν το παιδί
συµµετέχει στο Θ.Π εφευρίσκει ταυτόχρονα και το περιεχόµενο και τη µορφή,
δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο θα εκφράσει αυτό το περιεχόµενο. Απαραίτητη
προϋπόθεση για αυτό, είναι το Θ.Π να µην περιορίζεται µόνο σε µιµητικές
λειτουργίες

που περιορίζουν το παιδί στη µεταφορά της µορφής και δεν του

επιτρέπουν να επινοήσει το περιεχόµενο (Γαλάντης, 1989˙ 1990˙ 1991).
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Η Βουτσινά (1991), θεωρεί το Θ.Π ως ένα παιχνίδι ύπαρξης και
αυτοέκφρασης. Η Γιαλουράκη (1986), ως τη νέα κατάκτηση της παιδαγωγικής. Η
Καλογεροπούλου (1991), το τοποθετεί στην πρώτη θέση των δραµατικών
δραστηριοτήτων ειδικά για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δηµοτικού, και ο
Ποταµίτης πιστεύει ότι αποτελεί το µόνο θεµιτό θεατρικό είδος για παιδιά
(Ποταµίτης, 1991), καθώς αντιλαµβάνεται ότι το θέατρο είτε απευθύνεται σε παιδιά
είτε σε µεγάλους είναι πάνω απ’ όλα παιχνίδι (Ποταµίτης, 1988). Τις ίδιες απόψεις
υιοθετεί και ο Γιάνναρης (1995), υποστηρίζοντας πως το Θ.Π είναι το µόνο µέσο
προσέγγισης του παιδιού µε το θέατρο και εστιάζει στη σύνδεση του Θ.Π µε την
ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού και την ανάπτυξη της νοηµοσύνης,
επισηµαίνοντας ότι αυτό αρχίζει να αποδίδει κυρίως από την ηλικία των 5-6 χρόνων.
Στη δραµατική έκφραση ως διανοητική και γνωστική δραστηριότητα µε αναπτυξιακό
περιεχόµενο, αναφέρονται αναλυτικά οι Courtney (1989˙ 1990) και Kase-Polisini
(1989).
Η Χρυσάφη (1983), κάνει λόγο για το Θ.Π, καταρχήν ως παιχνίδι χαράς,
φαντασίας και δηµιουργίας, που οδηγεί στην αφύπνιση, ευαισθητοποίηση και
ανάπτυξη των εκφραστικών µέσων του παιδιού και στην απελευθέρωση της
ψυχοκινητικής του συµπεριφοράς, έχοντας έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, ο
οποίος οδηγεί το παιδί να µεταλλάσσει στον ψυχικό του κόσµο, λέξεις, κινήσεις και
πράγµατα µονοσήµαντα σε πολυσήµαντες καταστάσεις. Οι ίδιες περίπου απόψεις
διατυπώνονται και από την Καγκελάρη (1995).
Οι Παπαθανασίου – Μπασκλαβάνη (2001), χρησιµοποιώντας αντί του όρου
Θ.Π τον όρο θεατροπαιχνίδια υποστηρίζουν, ότι αυτά µπορεί να είναι ένας τρόπος
εκπαίδευσης και ένας τρόπος πνευµατικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης της
προσωπικότητας του παιδιού και η Σέργη (1991), θεωρεί ότι το Θ.Π οδηγεί στο
δράµα και το δράµα στο Θ.Π.
Ο Φιλιππάκης, µιλάει για κοινωνικό θέατρο. Εκτιµάται ότι οι τεχνικές και η
διαδικασία που ακολουθούν οι δυο µέθοδοι, παρουσιάζουν πολλά κοινά σηµεία,
αρκετά ώστε να µπορεί να υποστηριχθεί µε σχετική ασφάλεια, ότι το κοινωνικό
θέατρο, όπως ορίζεται εννοιολογικά και µεθοδολογικά από τον εισηγητή του,
αποτελεί µια µορφή Θ.Π, εστιασµένη στην επικοινωνιακή διάσταση της δραµατικής
τέχνης και στις αναπτυσσόµενες σε µια οµάδα σχέσεις. Ο Φιλιππάκης ορίζει το
κοινωνικό θέατρο, «ως µια σύγχρονη εκφραστική και εκπαιδευτική λειτουργία, που
χρησιµοποιώντας τη δραµατική πράξη ως εργαλείο και την οµαδική βίωση των
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δρώµενων ως παιδαγωγικό µηχανισµό, στοχεύει στη σφαιρική ψυχοπνευµατική
καλλιέργεια, ανάπτυξη, ωρίµανση και απελευθέρωση των µελών της οµάδας και
µέσω της αλληλεπίδρασης τους, στην ανθρώπινη επικοινωνία» (Φιλιππάκης, ό. π.:
18).
Ο Βγαγκές (2003), κάνει λόγο για το Θ.Π, ως εµψυχωτική διαδικασία µε
στόχο την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού και ως µέθοδο προσέγγισης
του διδακτικού αντικειµένου από τον εκπαιδευτικό. Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί
ότι η δραµατική τέχνη -και κατ’ επέκταση το Θ.Π, ως µία από τις µορφές της- στην
ελληνική εκπαίδευση, έχει συνδεθεί σε µικρή κλίµακα µε την διδακτική µεθοδολογία
των εκπαιδευτικών, ως µέθοδος προσέγγισης του διδακτικού αντικειµένου, και, κατά
κύριο λόγο, τα τελευταία µόνο χρόνια. Σε αντίθεση εντοπίζονται αξιόλογες
προσπάθειες προσέγγισης του διδακτικού αντικειµένου µέσω της δραµατικής
έκφρασης σε αρκετές άλλες χώρες, µε πρωτοπόρες τη Μεγάλη Βρετανία και τον
Καναδά (Male, 1973˙ Scher, Verrall, 1975˙ Mc Gregor, Tate, Robinson, 1977˙ Mc
Caslin, 1990˙ Jackson, 1993˙ Somers, 1994˙ Heathcote, Bolton, 1995˙ Wilhelm,
Edmiston, 1998˙ Arts Council of England, 2003˙ Wagner, 2004˙ Ball- Airs, n.d.).
Ο Βαρδής (1991), συνδέει όλες τις δραστηριότητες του Θ.Π µε τη χαρά των
παιδιών δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα και ο Davies
(1983), θεωρεί κοµβικό σηµείο την ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού.
Ο Πραστίτης (1998), δίνει έµφαση στη γλώσσα του σώµατος. Το σώµα είναι
η πύλη που οδηγεί στην ανακάλυψη του εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου του
ανθρώπου. Η πρώτη µας γλώσσα είναι η γλώσσα του σώµατός µας. Οι κινήσεις και οι
στάσεις του σώµατος των ανθρώπων στην καθηµερινή, επαγγελµατική και
οικογενειακή ζωή δεν αποτελούν µόνο µέσα για την πραγµατοποίηση ορισµένων
δραστηριοτήτων, ούτε έχουν στόχο µόνο την υπογράµµιση αυτών που έχουν λεχθεί.
Χρησιµεύουν ως µέσα επικοινωνίας, ακριβώς όπως ο γραπτός και ο προφορικός
λόγος, και µάλιστα πολλές φορές, ακόµη περισσότερο. Η έκφραση του σώµατος και
του προσώπου ανοίγουν δρόµους για την πραγµατική γλωσσική έκφραση (Muller,
1995).
Ορισµένοι µελετητές δίνουν έµφαση στη βιωµατική διάσταση του Θ.Π και
στην ενεργή συµµετοχή και δράση του παιδιού σε όλες τις φάσεις του
(Μιχαλόπουλος-Καρανταϊδου κ.ά.). Φαίνεται, πως το Θ.Π αξιοποιεί τη βιωµατική
µάθηση και πως είναι ένα πειραµατικό θερµοκήπιο, όπου τελικά δοκιµάζονται τρόποι
συνδυασµού σκέψης, γλώσσας και φαντασίας (Κατσιγιάννη, 1996). Το Θ.Π είναι
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ένας τρόπος µε τον οποίο το παιδί βιώνει τις εµπειρίες του και τις µετατρέπει σε
γνώσεις (Νικολούδη, 1994).
Ο Κουρετζής τοποθετεί το Θ.Π σε τέσσερα επίπεδα:
1) Ψυχολογικό.
2) Κοινωνικό.
3) Αισθητικό.
4) Παιδευτικό (Κουρετζής, 1991: 17).
Εξαιτίας της πολύχρονης ενασχόλησής του µε το συγκεκριµένο αντικείµενο,
εκτιµάται ότι τόσο στα δύο θεωρητικά του βιβλία, όσο και στην αρκετά πλούσια
αρθρογραφία του αναφέρεται µε σχετική επάρκεια στις περισσότερες από τις πτυχές
της λειτουργίας του Θ.Π, που έχουν ήδη

αναφερθεί, χωρίς να διεκδικεί την

εξάντλησή τους.
Το
ανακάλυψη,

Θ.Π

είναι

βιωµατική

ψυχαγωγία,

επικοινωνία,

διαδικασία,

εµπεδωτικό

δίαυλος
εργαλείο,

κοινωνικοποίησης,
µαθησιακή

και

αναπτυξιακή διαδικασία, ψυχοσυναισθηµατική έκφραση και καλλιέργεια, φαντασία
και δηµιουργικότητα, ψυχοσωµατική έκφραση και εκτόνωση, φορέας πολιτισµού και
αισθητικής καλλιέργειας, αρωγός της διερευνητικής και κριτικής σκέψης,
παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού µε πολλαπλές δυνατότητες και
πολλαπλούς στόχους, κοίτη όλων των τεχνών που συνθέτουν το σύνολο της
αισθητικής αγωγής και ανάπτυξης. Όλα αυτά και πολλά αλλά που ενδεχοµένως
παραλείπονται, αποτελούν το συνθετικό ιστό του Θ.Π
Τέλος, όπως επισηµαίνει ο Μουδατσάκις,

το Θ.Π

είναι µια σύνθετη

δραµατική µέθοδος, η οποία «καλλιεργεί την ορµή για αναπαράσταση του κόσµου
και αναδηµιουργία µε τους όρους της φαντασίας» (Μουδατσάκις, 1994α: 82),
βοηθώντας

«στην

αποδέσµευση

του

παιδιού

από

τον

ειθισµένο

κώδικα

συµπεριφοράς» (Μουδατσάκις, ό. π.: 67), και την έξοδό του από «το όστρακο του
ατόµου», µέσω της υποκριτικής, «όπως αυτή νοµιµοποιείται» στη διαδικασία
αναπαραγωγής του

(Μουδατσάκις, ό. π.: 69), και επιπλέον κηρύσσοντας «την

ανάγκη ενός αισθητικού και κοινωνικού εξευγενισµού» (Μουδατσάκις, ό. π.: 53) στο
πρόγραµµα του σχολείου.
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3.3. Τύποι θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π) και φάσεις / στάδια
ανάπτυξής του
Αναφέρονται τρεις τύποι Θ.Π:
1) Ο δάσκαλος-εµψυχωτής κάνει Θ.Π στα παιδιά.
2) Ο δάσκαλος-εµψυχωτής κάνει Θ.Π µε τα παιδιά.
3) Τα παιδιά κάνουν Θ.Π, ενώ ο δάσκαλος διατηρεί το πλαίσιο, συντηρεί την
αίσθηση, διευκολύνει τα παιδιά να εκφραστούν και να δράσουν στον χώρο,
συµµετέχει, αν εκείνα θέλουν ή τα βοηθάει αν του ζητήσουν τη βοήθειά του.
Ο δάσκαλος-εµψυχωτής µετατρέπεται ως ένα βαθµό σε «θεατή» των
δρώµενων

( Κουρετζής, ό. π.˙ Άλκηστις, Κουρετζής, ό. π.).

Εκτιµάται ότι η διακριτική εµπλοκή του εµψυχωτή στη διαδικασία του Θ.Π
κινείται προς την κατεύθυνση της θεωρίας του Vygotsky για τη «Ζώνη της
Επικείµενης Ανάπτυξης» µέσω της αλληλεπίδρασης των µελών της οµάδας, και µε
τον ενήλικο ισότιµο µέλος της, συµπαίκτη και διακριτικό καθοδηγητή / υποκινητή.
Όσον αφορά στις φάσεις και τα στάδια ανάπτυξης ενός Θ.Π διακρίνεται
διαφοροποίηση ανάµεσα στις απόψεις των ερευνητών όχι τόσο στο λειτουργικό τους
πλαίσιο, όσο στον αριθµό τους.
Ο Γαλάντης διακρίνει τρία στάδια στην πορεία ανάπτυξης ενός Θ.Π:
1) Στάδιο χαλάρωσης – συγκέντρωσης - προθέρµανσης µέσα από κινητικά,
ηχητικά και µορφικά ερεθίσµατα και παιχνίδια.
2) Στάδιο διατύπωσης ψυχικής φόρτισης µέσα από ασκήσεις και παιχνίδια
σωµατικής έκφρασης.
3) Στάδιο σύνθεσης σωµατικών, πνευµατικών και ψυχικών δυνάµεων µε αφορµή
µιµήσεις, θεατρικούς αυτοσχεδιασµούς (κίνησης, λόγου, κίνησης και λόγου),
(Γαλάντης, 1991).
Τρία στάδια / φάσεις, διακρίνει και η Καλούρη:
1) Φάση αναπαραγωγής: Ελεύθεροι αυτοσχεδιασµοί.
2) Φάση

αναγνώρισης:

Αιτιολόγηση

και

ερµηνεία

συµπεριφορών

και

καταστάσεων.
3) Φάση µεταµόρφωσης: Παιχνίδι αλληλεπίδρασης. Ανάπτυξη νέων τρόπων,
µορφών και κανόνων συµπεριφοράς (Καλούρη, ό. π.).
Η Καλούρη είναι η µοναδική που δεν θεωρεί απαραίτητη την προθέρµανση
της οµάδας –σωµατική και ψυχολογική- µέσω προκαταρκτικής φάσης ενεργοποίησης
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/ απελευθέρωσης , χαλάρωσης ,απόκτησης αισθήµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης
των µελών και συγκέντρωσης.
Οι περισσότεροι διακρίνουν τέσσερις φάσεις στην εξέλιξη της δράσης:
1) Α΄ φάση: Η φάση της απελευθέρωσης. Στάδιο ευαισθητοποίησης και
συγκρότησης της οµάδας.
2) Β΄ φάση: Η φάση της αναπαραγωγής. Στάδιο όπου δεσπόζει το παιχνίδι των
ρόλων. Τα παιδιά ανακαλύπτουν ρόλους, οι οποίοι λειτουργούν µέσα από την
αναπαραγωγή και σύνθεση σύντοµων διαλόγων, «µύθων».
3) Γ΄

φάση:

Η

φάση

του

σκηνικού

αυτοσχεδιασµού

(θεατρικού

δρώµενου).Στάδιο ανάπτυξης και εκτέλεσης ενός θεµατολογικού άξονα.
4) ∆΄ φάση: Η φάση της ανάλυσης – συζήτησης – αξιολόγησης. Στάδιο
πολλαπλής

επεξεργασίας

(συζήτηση,

κριτική

ανάλυση,

εικαστική

επεξεργασία, συγγραφή κειµένων κ.λ.π.), (Κουρετζής, ό. π.˙ Βουτσινά, 1991˙
Άλκηστις, Κουρετζής, ό. π.˙ Γραµµατάς, 1999).
Ο

Μουδατσάκις διακρίνει πέντε στάδια

στην ανάπτυξη του Θ.Π µε τη

διαίρεση της φάσης της αναπαραγωγής σε δύο στάδια:
1) Η προθέρµανση (warm up) της οµάδας.
2) Η σύνθεση ενός σεναρίου, ενός µύθου που θα αποτελέσει το σχέδιο δράσης
του Θ.Π
3) Η εξεύρεση των αντικειµένων που θα χρησιµοποιηθούν στη δράση.
4) Η εκτέλεση – δράση.
5) Η αξιολόγηση των πεπραγµένων (Μουδατσάκις, 1994α).
Οι

Γραµµατάς - Τζαµαργιάς σε µια σχετικά πρόσφατη συγγραφική τους

απόπειρα, κάνουν µια διάκριση επίσης πέντε σταδίων:
1) Προετοιµασία – χαλάρωση.
2) Ασκήσεις προθέρµανσης.
3) Παιχνίδι των ρόλων.
4) Παιχνίδι της φαντασίας – ανάπτυξη της ιστορίας.
5) Ανατροφοδότηση (Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.).
Στην προκειµένη περίπτωση η φάση της απελευθέρωσης – προθέρµανσης
συντίθεται περιστρεφόµενη γύρω από δύο άξονες: α)Προετοιµασία – χαλάρωση και
β)Ασκήσεις προθέρµανσης και επικοινωνίας.
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3.4. Στοχοθεσία του θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π)
Στο βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» αναφέρεται ότι το Θ.Π δεν
είναι αυτοσκοπός αλλά ένα µέσο στη σύγχρονη παιδαγωγική πρακτική. Οι σκοποί και
οι επιδιώξεις του για το παιδί, διατυπώνονται ως εξής:
•

«Να ανακαλύψει και να εκφράσει τις δηµιουργικές του ικανότητες.

•

Να καλλιεργήσει και να βελτιώσει τις σχέσεις του µε τους συµµαθητές του
και µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

•

Να αναπτύξει ελευθερία έκφρασης, πρωτοβουλία και αίσθηµα ευθύνης.

•

Να καλλιεργηθεί πολιτιστικά και αισθητικά κατανοώντας το ρόλο της τέχνης
του θεάτρου.

•

Να ενδιαφερθεί δηµιουργικά για τα µαθήµατα.

•

Να ενθαρρυνθεί στην παρατήρηση και στην αυτοσυγκέντρωση.

•

Να εφευρίσκει λύσεις προσωπικές.

•

Να βελτιώσει το λεξιλόγιό του.

•

Να εκφράσει ενδόµυχες καταστάσεις και προβλήµατα που το απασχολούν.

•

Να εκτονωθεί µε την κίνηση και το λόγο.

•

Να αποδέχεται όρια και περιορισµούς που του θέτει η οµάδα και να
ανακαλύπτει την ανάγκη ύπαρξης κανόνων» (Άλκηστις, Κουρετζής, ό. π.: 16).
Κάποιοι ερευνητές αποδέχονται αυτούς τους στόχους στο σύνολό τους,

κάποιοι άλλοι επικεντρώνονται σε ορισµένους από αυτούς, και αρκετοί είναι εκείνοι
που διατυπώνουν και άλλους στόχους, επιχειρώντας να συµπληρώσουν πιθανά κενά
και να φτάσουν σε ένα όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένο πλαίσιο στόχων. Αυτό

που

µπορεί να θεωρηθεί πλέον γεγονός, είναι ότι τα τελευταία χρόνια τόσο στον ελληνικό
όσο και στον διεθνή χώρο η στοχοθεσία αυτή είναι όχι µόνο αποδεκτή αλλά και
επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Για αυτόν τον λόγο οι όποιες αναφορές θα είναι
ενδεικτικές, καθώς µια αναλυτική παρουσίαση ονοµάτων που έχουν κατά καιρούς
συµβάλλει στην πλήρωση αυτής της στοχοθεσίας θα καταλάµβανε µεγάλο χώρο στην
παρούσα εργασία. Εξάλλου το κέντρο στόχων αρκετών ερευνητών έγινε ορατό σε
ικανοποιητικό βαθµό και από τη συνολικότερη θέαση τους για το Θ.Π όπως
παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα (βλ. κεφ. 3.2. Το θεατρικό παιχνίδι).
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Ο Κουρετζής εντάσσει το Θ.Π στην παιδαγωγική πρακτική που στοχεύει
στην ενεργοποίηση του παιδιού, την απελευθέρωση της φαντασίας του, την
καλλιέργεια της ψυχοκινητικής του έκφρασης, την κοινωνικοποίησή

και την

εξοικείωσή του µε τη θεατρική λειτουργία και γενικότερα µε το θέατρο, µια τέχνη
σύνθετη, παιδευτική και βαθύτατα κοινωνική (Κουρετζής, 1987˙ 1991). Εντοπίζει τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα του Θ.Π στην ενότητα ζωής – µίµησης (και όχι αποµίµησης) –
παιχνιδιού (σύµβασης), και τον σκοπό του, στο πώς το παιδί εντελώς αβίαστα και
υποκειµενικά θα εκφράσει καταστάσεις και ρόλους µε το δικό του τρόπο και µέσα
από το προσωπικό του πρίσµα (Κουρετζής, 1986˙ 1989).
Η Σέργη παραθέτει µε τη σειρά της µια σειρά εκπαιδευτικών στόχων στην
κατεύθυνση της ανάπτυξης:
•

Των δηµιουργικών δυνάµεων µέσω της αυτοέκφρασης µε κίνηση και
λόγο.

•

Των κινητικών δεξιοτήτων.

•

Της ψυχοσυναισθηµατικής ισορροπίας.

•

Του πνεύµατος συνεργασίας.

•

Των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν εφόδια στη µετέπειτα
ενήλικη ζωή τους.

•

Της ζωντάνιας, της εξερευνητικής και λογικής σκέψης.

•

Της ανάληψης καθηκόντων και της υπευθυνότητας.

•

Της κοινωνικής ευαισθησίας.

•

Της απόκτησης στάσεων και ηθικών αξιών.

•

Της αποδοχής της ετερότητας και της εκτίµησης των ανθρώπινων
επιτευγµάτων.

•

Των δραµατικών δεξιοτήτων και της αισθητικής αξιολόγησης της τέχνης.

•

Της αντιληπτικής και εµπεδωτικής λειτουργίας της δραµατικής τέχνης
στην εκπαίδευση στα πλαίσια του σχολικού αναλυτικού προγράµµατος
(Σέργη, ό. π.: 37-38).

Ο Μουδατσάκις διατυπώνει µε το δικό του τρόπο τους στόχους του Θ.Π ως
προς την καλλιέργεια:
•

Του ρυθµού, της κίνησης και της αναπνοής.

•

Της παρατηρητικότητας και της προσοχής.

•

Της ευρηµατικότητας και της πρωτοβουλίας.
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•

Της ετοιµότητας και της άσκησης αντανακλαστικών.

•

Της συναισθηµατικής ευεξίας.

•

Της απογείωσης της φαντασίας του παιδιού (Μουδατσάκις, 1994α: 72-82).

•

Της

εκγύµνασης

/

προπόνησης

των

φθογγολαστικών

οργάνων

(Μουδατσάκις, 2002).
Οι Γραµµατάς – Τζαµαργιάς εντοπίζουν τέσσερις κατηγορίες στόχων:
•

Ψυχαγωγικούς.

•

Επικοινωνιακούς .

•

Κοινωνικούς.

•

Παιδαγωγικούς.

Το ενδιαφέρον τους όµως, εστιάζεται

περισσότερο στους ψυχαγωγικούς

στόχους. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανσή τους, ότι «το Θ.Π είναι το παιχνίδι των
ρόλων που δεν στοχεύει, κυριολεκτικά, παρά µόνο στη χαρά και την ψυχαγωγία των
παιδιών» (Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.: 77-78).
Η υπεροχή της παιδαγωγικής και της ψυχαγωγικής - ψυχοπλαστικής
στοχοθεσίας έναντι της µαθησιακής και της αισθητικής,

αποτελεί βέβαια κοινή

πεποίθηση των περισσότερων ερευνητών (Κουρετζής, 1991˙ Μουδατσάκις, 1994α˙
Γραµµατάς, 1999˙ 2001˙ Μπακονικόλα, ό. π.˙ Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.).

3.5. Ο ρόλος του εµψυχωτή1
Ο εµψυχωτής – δάσκαλος είτε κάνει Θ.Π στα παιδιά, είτε κάνει Θ.Π µε τα
παιδιά, είτε συµµετέχει στο Θ.Π που κάνουν τα παιδιά, δρα σε τρία βασικά επίπεδα:
Παιδαγωγικό, θεατρικό και ψυχολογικό. Αυτός είναι η ψυχή του Θ.Π, ποµπός και
αποδέκτης σηµάτων, συµµέτοχος και όχι εξουσιαστής, συµπαίκτης και όχι δάσκαλος,
συµπάσχων και κοινωνός της δράσης (Κουρετζής, ό. π.). Εστιάζοντας στην ελληνική
βιβλιογραφία, θα επιχειρηθεί µια πολύ συνοπτική παράθεση των απόψεων γύρω από
το ρόλο του εµψυχωτή, µε την πρόθεση να αναδειχθούν τα βασικά σηµεία σύγκλισης
και απόκλισής τους στον ελληνικό χώρο.

1

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, στο Βιβλίο ∆ασκάλου «Θεατρική Αγωγή Ε΄ και ΣΤ΄
∆ηµοτικού» δεν συναντάται πλέον ο όρος Εµψυχωτής αλλά αυτός µετονοµάζεται σε «Μάγο της
Σκηνής». Ο όρος αυτός κατά την άποψη του ερευνητή, δεν είναι παιδαγωγικά ορθός.
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Στο δηµιουργικό δράµα δεν υπάρχει σκηνοθέτης. Ο δάσκαλος είναι ένας
φιλικός σύµβουλος και αποτελεί µέλος της οµάδας χωρίς να την διευθύνει. Τις δίνει
κίνητρα και την καθοδηγεί χωρίς να επιβάλλει τη δική του γνώµη. Την
προσανατολίζει διακριτικά συντηρώντας το ενδιαφέρον της, και κατ’ επέκταση την
εξέλιξη της δράσης (Σέργη, ό. π.). Αν ο εµψυχωτής δεν έχει την ικανότητα και να
ακολουθήσει και να αποδεχθεί τις ποικίλες εκφράσεις των δυνατοτήτων του παιδιού,
τότε η έκβαση του Θ.Π θα περιοριστεί στις δικές του δυνατότητες ή αδυναµίες
(Γαλάντης, 1991). Ο παιδαγωγός – εµψυχωτής πρέπει να εµβαθύνει στις σχέσεις του
µε τα παιδιά. Σεβόµενος την ψυχοσύνθεση και το ρυθµό του κάθε παιδιού, δεν θα
πρέπει να δείχνει τι ακριβώς να κάνουν, αλλά να δείχνει µε το δικό του παράδειγµα
πώς να το κάνουν (Βασιλείου, Σταθοπούλου, 1991). Ο ρόλος του εµψυχωτή είναι
πάρα πολύ δύσκολος γιατί πέρα από κάποιες ειδικές γνώσεις και τη µεγάλη του
αγάπη για τα παιδιά χρειάζεται να διαθέτει µία έντονη διαίσθηση πλησιάζοντας το
κάθε παιδί, ώστε να µπορεί να επεµβαίνει τη στιγµή που χρειάζεται µε καίριο τρόπο,
χωρίς όµως να αναστέλλει τις παρορµήσεις του, αλλά να είναι σε θέση να τις υποκινεί
όλο και περισσότερο (Χρυσάφη, ό. π.).
Η Καγκελάρη (1983), παραπέµποντας στην καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου
του Montreal, Gisele Barret, επισηµαίνει, ότι ο εµψυχωτής δρα σε τρία επίπεδα:
•

Ψυχολογικό (αίσθηση ασφάλειας, απελευθέρωση, συλλογική δράση).

•

Παιδαγωγικό (ανάδειξη του έµψυχου υλικού της οµάδας).

•

Ψυχοπαιδαγωγικό (εκκίνηση, ανάπτυξη και έλεγχος της δράσης).

•

Ο εµψυχωτής ρυθµίζει τους κανόνες του παιχνιδιού αλλά µε έµµεσο
τρόπο. Επιδιώκει να προστατεύει, να συντηρεί και να εξελίσσει τη
διαδικασία ανάπτυξης του Θ.Π, χωρίς σε καµιά περίπτωση να προβαίνει
σε λογοκρισία.

Ο Μουδατσάκις (1994) επισηµαίνει, πως ο εµψυχωτής ενδιαφέρεται για την
τήρηση της «συνέχειας», η οποία εξασφαλίζει τη συνοχή της οµάδας στην
προσπάθεια ολοκλήρωσης του Θ.Π . Αυτή τη συνέχεια µπορεί να την εξασφαλίσει
µέσω δύο αρχών:
•

Την αρχή της προσθαφαιρέσεως των ιδεών που προβάλλουν τα παιδιά ως
προς το επιλεγµένο θέµα (πρόκριση και συµπλήρωση καίριων ιδεών µε την
κατάργηση αδύνατων ή αντιφατικών ιδεών).
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•

Την αρχή των ερωταποκρίσεων (τίθενται από τον εµψυχωτή ερωτήσεις
τέτοιες που οδηγούν προς τη ζητούµενη πτυχή στην πορεία του Θ.Π . Με τις
ερωταποκρίσεις οικονοµείται ο ιστός της δράσης, ο οποίος τεκµηριώνεται
αρκούντως στο µαιευτικό διάλογο του εµψυχωτή µε τα παιδιά).
Η µονοδιάστατη σχέση του διδάσκοντα µε το µαθητή (καθ’ έδρας

διδασκαλίας) αναιρείται και αποβάλλεται, καθώς ο ίδιος ο εµψυχωτής κρατά το
στηµονικό νήµα του Θ.Π, συµπλάθει µε την οµάδα τις ιδέες της, υποκρίνεται
(µιµείται), παίζει, προτείνει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης για το ίδιο θέµα,
εξουδετερώνει τις δυσκολίες. Ο ίδιος τραγουδά, ζωγραφίζει, φανατίζει, τρέχει. Ο
εµψυχωτής οφείλει να αποφεύγει κάθε µορφή σχολικής καταπίεσης στην πρόοδο του
Θ.Π . Το παιδί πρέπει να «παίζει» χαλαρό, πρόθυµο, αβίαστο. Η συνταγή ενός Θ.Π,
έτοιµη ή νεόκοπη, πρέπει να αφήνει ελαστικά τα όρια της δηµιουργίας.
Ο δάσκαλος πρέπει να είναι συγχρόνως µέσα και έξω από το παιχνίδι. Να
είναι ταυτόχρονα εµπνευστής, εµψυχωτής και κριτικός. Να είναι συνεχώς δίπλα στα
παιδιά, χωρίς όµως η παρουσία του να τα δεσµεύει, να τα καταπιέζει ή να µην τα
αφήνει ελεύθερα να εκφραστούν. Να έχει γνώση της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής,
της κοινωνιολογίας και της τέχνης (Καλούρη, ό. π.). Σε καµιά περίπτωση ο
εµψυχωτής δεν αναλαµβάνει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του σκηνοθέτη, ο οποίος
εκπαιδεύει και διδάσκει τους ηθοποιούς στη σκηνική δράση τους (Γραµµατάς, 1999,
Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.). Ο δάσκαλος – εµψυχωτής, έµµεσα και διακριτικά,
οργανώνει τη δυναµική της οµάδας, χωρίς άµεση προσπάθεια διορθωτικού ελέγχου
και χωρίς επιδίωξη διδακτισµού (Γραµµατάς, 2001).
Ο ρόλος του εµψυχωτή είναι σύνθετος, δυναµικός και συνάµα διακριτικός. Ο
εµψυχωτής είναι εκείνος που δίνει, τις περισσότερες φορές, το έναυσµα για κάποιον
αυτοσχεδιασµό, εκείνος που εξασφαλίζει τις δύσκολες ισορροπίες µέσα στην οµάδα
των νηπίων και των παιδιών αλλά και εκείνος που θα πρέπει να αποσύρεται από το
συνειδησιακό πεδίο των µαθητών του, οσάκις αυτοί εξωτερικεύουν αισθήµατα και
υποσυνείδητες τάσεις, δηµιουργώντας ελεύθερα τις θεατρικές τους εικόνες
(Μπακονικόλα, ό. π.). Ο ρόλος του εµψυχωτή ποικίλει. Είναι δάσκαλος, σκηνοθέτης,
συνδηµιουργός, παρατηρητής, υποστηρικτής. Ανακαλύπτει κι αυτός το «ρόλο» του
µαζί µε την οµάδα, αλλά ταυτόχρονα είναι ο ηγέτης που σχεδιάζει και προσαρµόζει
µε σαφήνεια, γνώση και ευαισθησία τις δραστηριότητες ανάλογα µε τις
ιδιαιτερότητες που πηγάζουν από την ηλικία ή το δυναµικό της οµάδας (Γκόβας,
2002).
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Οι αντιλήψεις των περισσότερων, αν όχι όλων, όσων έχουν ασχοληθεί µέχρι
σήµερα µε το Θ.Π στην Ελλάδα, σχετικά µε το ρόλο του εµψυχωτή, δεν φαίνεται να
εµφανίζουν ιδιαίτερες αποκλίσεις. Εκτιµάται πως όλες συγκλίνουν στο ότι ο ρόλος
του εµψυχωτή είναι ένας αντισυµβατικός ρόλος, πλήρης νοήµατος, καθοδηγητικός,
συµµετοχικός, διακριτικός έως «αδιόρατος», αντιδιδακτικός και αντιεξουσιαστικός.
Εκεί που ίσως αποκλίνουν σε ένα βαθµό, είναι ο τρόπος µε τον οποίο ο καθένας,
αντιλαµβάνεται το µέτρο της επιτρεπόµενης ή επιβαλλόµενης παρέµβασης του
εµψυχωτή, στην όλη διαδικασία ανάπτυξης του Θ.Π .
Για µια ακόµη φορά µπορεί να γίνει ένας παραλληλισµός ανάµεσα στη
συγγένεια του ρόλου του εµψυχωτή µε τον ρόλου του ενήλικου, όπως αυτός
οριοθετείται στη θεωρία του Vygotsky για τη «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης».

3.6. Το θεατρικό παιχνίδι στο νηπιαγωγείο
"∆ύο κατηγορίες ανθρώπων
παίζουν σ’ αυτό τον κόσµο:
Οι ηθοποιοί και τα παιδιά.
Και είναι αυτονόητο πως τα
παιδιά έπαιζαν πολύ πριν
αρχίσουν να παίζουν οι ηθοποιοί."
Ξένια Καλογεροπούλου
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί, ότι το Θ.Π στο σύγχρονο ελληνικό
νηπιαγωγείο, παρά τις ηχηρές διατυπώσεις των τελευταίων εικοσιπέντε χρόνων και
την επίσηµη ένταξή του στα αναλυτικά προγράµµατα της προσχολικής αγωγής και
εκπαίδευσης, δεν έχει καταλάβει ακόµη τη λειτουργική του θέση και δεν έχει
αξιοποιηθεί στο βαθµό και το µέτρο που θα αναµενόταν.
∆ηµιουργείται η εντύπωση ότι σε θεωρητικό επίπεδο το παιχνίδι εµφανίζεται
ως η κορυφαία συνιστώσα της καθηµερινής πρακτικής στο νηπιαγωγείο, ενώ
αντίθετα σε πρακτικό επίπεδο – µέσα και από την ίδια τη δοµή και τη φιλοσοφία του
αναλυτικού προγράµµατος, όπως επισηµάνθηκε και νωρίτερα – αν δεν απαξιώνεται
πλήρως, τουλάχιστον υποβαθµίζεται και συρρικνώνεται, έτσι ώστε θα µπορούσε να
σταθεί ο ισχυρισµός ότι η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση αποκτά ολοένα και
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περισσότερο γνωσιοκεντρικό και νοησιαρχικό χαρακτήρα, εστιάζοντας την προσφορά
της στην παροχή γνώσης, και µάλιστα µιας γνώσης προπαρασκευαστικής για τη
µεταγενέστερη σχολική εκπαίδευση. Όπως όµως επισηµαίνει ο

Φράγκος, «η

προσχολική εκπαίδευση είναι µια αυτόνοµη περιοχή αγωγής µέσα στην αναπτυξιακή
διαδικασία του ανθρώπου και όχι περιοχή προπαρασκευαστικής γνώσης. Στα
νηπιαγωγεία δεν καλλιεργούνται µερικά "προ" που αφορούν τη µεταγενέστερη
σχολική

εκπαίδευση,

αλλά

παρέχεται

πραγµατικά,

συνολικά

θεωρηµένη

διεπιστηµονική και διεργασιακή αγωγή, καλλιεργώντας τα µέρη µε την ολότητα και
την ολότητα µε τα µέρη» (Φράγκος, 1993: 88).
Ορισµένες φορές, γονείς και δάσκαλοι εκτιµούν πως το παιχνίδι και η µάθηση
είναι δυο αντικρουόµενες έννοιες που είναι αδύνατο να συνυπάρξουν. Αυτό ενδέχεται
να έχει ως αποτέλεσµα την απαξιωτική αντιµετώπιση του παιχνιδιού, ως χαµένου
χρόνου, στα πλαίσια του οποίου δε συµβαίνει τίποτα το παραγωγικό (Barbour,
Desjean – Perrotta, 2002). «Η εκπαίδευση και το σχολείο απευθύνεται κυρίως στη
νόηση, µια που το εκπαιδευτικό σύστηµα ασχολείται κυρίως µε τη γνώση και όχι µε
το ίδιο το παιδί. Όταν αξιοποιούνται οι γνώσεις και παραµελούνται οι
συναισθηµατικές ανάγκες δηµιουργείται ένα χάσµα ανάµεσα στο σώµα και το
πνεύµα.. Η ευαισθησία παραµερίζεται και γίνονται τα πάντα ώστε να θαφτεί» (Héril–
Mégrier, 2001: 10). «Οι παραδοσιακοί τρόποι ανταπόκρισης στη ζήτηση της
εκπαίδευσης, που είναι κυρίως ποσοτικοί και γνωσιοκεντρικοί, δεν είναι πλέον
κατάλληλοι» (Unesco, 1999: 125). «Οι εξωτερικές και εσωτερικές εµπειρίες µπορούν
να είναι πλούσιες για τον ενήλικο, αλλά για το παιδί ο πλούτος βρίσκεται βασικά στο
παιχνίδι και τη φαντασίωση» (Winnicott, 1976: 165-166).
«Έχουν γίνει συχνά υπαινιγµοί για τις δυνατές συγγένειες ανάµεσα στο
παιχνίδι του παιδιού και το παίξιµο του ηθοποιού» (Beauchamp, 1998: 116). «Το Θ.Π
είναι ένα σχολείο ειλικρίνειας, αυστηρότητας και απαραίτητης αλήθειας, γιατί δίνει
στον καθένα τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός του και συγχρόνως ηθοποιός στην ίδια
του τη ζωή» (Héril–Mégrier, 2001: 10).
Το Θ.Π έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα ότι συνδυάζει το παιχνίδι µε τη
δραµατική έκφραση. Συνδυάζει δύο περιοχές που έχουν ήδη αναδειχθεί και ορισθεί
ως περιοχές µείζονος σηµασίας για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και
ιδιαίτερα του παιδιού της προσχολικής ηλικίας.

Μπορεί να εκτιµηθεί, ότι το Θ.Π

είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια του παιδαγωγού και αποτελεί µια πολυεπίπεδη
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και πολυδιάστατη µέθοδο που δεν περιορίζεται µόνο στην καλλιέργεια και ανάπτυξη
του ψυχοκινητικού τοµέα αλλά απευθύνεται σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης του
ανθρώπου. Ο Κουρετζής (1983˙ 1986˙ 1987) επισηµαίνει, ότι ειδικότερα στο
νηπιαγωγείο το Θ.Π µπορεί να λειτουργήσει σαν κανάλι, διοχέτευσης µεγάλου
µέρους της ύλης του ετήσιου προγράµµατος λειτουργίας του, µεταβάλλοντας τον
παθητικό και στερεότυπο τρόπο «διδασκαλίας» σε παιχνίδι- αίσθηση και αληθινή
γνώση, µε την εµπλοκή του σε δραστηριότητες όπως:
•

Αισθητηριακές ασκήσεις – Περιβαλλοντική αγωγή – Κοινωνική αγωγή.

•

Ψυχοκινητική δραστηριότητα – Ασκήσεις δραστηριοτήτων – Γλωσσικές
ασκήσεις – Αριθµητικές έννοιες.

•

Παραµύθι –Μουσική έκφραση.

•

Γλωσσική έκφραση – Μουσική – Η έννοια της προσωποποίησης και
αποπροσωποποίησης – Θεµατολογικές ενότητες κ.ά.

Οι Βασιλείου, Σταθοπούλου συνοψίζουν οκτώ στόχους - λειτουργίες της
δραµατικής έκφρασης στην προσχολική ηλικία:
¾ Την παιδοκεντρική λειτουργία της.
¾ Την αυτοέκφραση.
¾ Την κοινωνικοποίηση.
¾ Τη γλωσσική έκφραση.
¾ Την κίνηση.
¾ Την απόκτηση εµπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης.
¾ Την ανάπτυξη και εξέλιξη της νόησης.
¾ Τις σχέσεις παιδαγωγού – παιδιού (Βασιλείου – Σταθοπούλου, ό. π.: 17-18).
Ο Τρούλης, τονίζει ότι η δραµατική έκφραση αποτελεί έναν από τους πιο
σηµαντικούς τρόπους της πνευµατικής και ψυχολογικής ανάπτυξης του παιδιού 3-8
χρόνων και θεωρεί τεράστια τη σηµασία της για τη σφαιρική ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Υποστηρίζει ακόµη ότι η µάθηση που αποχτιέται µέσα από
αυτήν είναι µάθηση ανεξίτηλη, καθώς είναι βιωµατική, γιατί, τα γνωσιακά µε τα
συναισθηµατικά και τα βουλητικά στοιχεία του έργου ενυφαίνονται σε µια
αξεδιάλυτη ενότητα και σαν τέτοια γίνονται αντιληπτά από το παιδί (Τρούλης, 1991:
134-139).
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Ο Γέρου (1983), αναφερόµενος στην ίδια ηλικία (3-8), επισηµαίνει ότι στη
σκέψη και στις δραστηριότητες του παιδιού κυριαρχεί το συµβολικό παιχνίδι. Το Θ.Π
είναι µια µορφή συµβολικού παιχνιδιού. Με το συµβολικό παιχνίδι το παιδί πηγαίνει
πολύ ψηλά και καταδύεται πολύ βαθιά σε εµπειρίες που δεν µπορεί αλλιώτικα να
πλησιάσει.
Το Θ.Π, ενδείκνυται ως δραστηριότητα που εµπλουτίζει, ενισχύει και
συµπληρώνει το υπαρκτό αναλυτικό πρόγραµµα, αποσχολειοποιώντας όµως, τις
συνήθεις σχολικές δράσεις (Παπαχρήστος, 2003).
Ως συµπέρασµα παρουσιάζονται οι απόψεις των:
•

Μουδατσάκι: «το Θ.Π είναι µια σύνθετη δραµατική µέθοδος, ένα µεγάλο
παζλ» (Μουδατσάκις, 1994α: 82),

•

Κοντογιάννη: «το θέατρο και οι λειτουργίες του, αφοµοιωµένο ή
µεταλλαγµένο στην παιδαγωγική, µπορεί να αναζωογονήσει το θεσµό του
σχολείου και να µετατρέψει το σχολείο σ’ ένα ζωντανό κοινωνικό κέντρο
όπου οι µεν εµπειρίες των παιδιών θα µπορούσαν και να εκφραστούν
δηµιουργικά, οι δε γνώσεις να κατακτηθούν βιωµατικά» (Κοντογιάννη, 2000:
16-17), και

•

Τρούλη: «η θεατρική έκφραση αποτελεί ένα θαυµάσιο παιδαγωγικό µέσο
τόσο για την αισθητική όσο και για την όλη ψυχική ανάπτυξη του παιδιού και
η παραµέλησή της, από τις δραστηριότητες του σχολείου αποτελεί
ασυγχώρητη παιδαγωγική παράλειψη» (Τρούλης, ό. π.: 140-141).

3.7. Μορφές δραµατικής έκφρασης στην εκπαίδευση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. κεφ. 3.1. Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση),
το Θ.Π δεν αποτελεί τη µοναδική µορφή δραµατικής έκφρασης που µπορεί να
αξιοποιηθεί στο σχολικό περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και άλλες µορφές της, µε
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα παρουσιασθούν
συνοπτικά οι µορφές της δραµατικής έκφρασης στην εκπαίδευση, όπως αυτές
προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία.
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3.7.1. Θεατρικός αυτοσχεδιασµός – Παντοµίµα
Ο αυτοσχεδιασµός και η παντοµίµα, αποτελούν αυτόνοµες µορφές θεατρικής
έκφρασης, αλλά και τεχνικές ανάπτυξης και επεξεργασίας του Θ.Π. Ο θεατρικός
αυτοσχεδιασµός υπόκειται σε στοιχειώδεις θεατρικούς κώδικες,

αλλά λειτουργεί

πρωτίστως στηριζόµενος στην ευρηµατικότητα, την επινόηση και την έµπνευση της
στιγµής. Τα παιδιά στον αυτοσχεδιασµό, ενθαρρύνονται, όχι µόνο να δηµιουργήσουν
σχέσεις µε τους άλλους, αλλά παίζοντας, έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν στις
σχέσεις αυτές (δράση – αντίδραση). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον αυτοσχεδιασµό
είναι η απουσία γραπτού κειµένου. Το κείµενο επινοείται από τα παιδιά κατά τη
διάρκεια της σκηνικής δράσης. Ο Κουρετζής (1991), διακρίνει τους αυτοσχεδιασµούς
σε κατευθυνόµενους, ελεύθερους, αυθόρµητους και σκηνικούς.
Όπως στον αυτοσχεδιασµό απουσιάζει το γραπτό κείµενο, έτσι στην
παντοµίµα απουσιάζει ο λόγος. Η παντοµίµα βέβαια έχει λόγο. Έχει τον λόγο που
παράγεται από τα αναπαραστατικά σηµεία που προκύπτουν από την κίνηση και την
στάση του σώµατος και από την έκφραση του προσώπου. Αυτό που απουσιάζει είναι
ο εκφωνούµενος λόγος, ο οποίος αρκετές φορές είναι λιγότερο ηχηρός από τον λόγο
της παντοµίµας (Κουρετζής, ό. π.˙ Μουδατσάκις, 1994α˙ Γραµµατάς, 2001˙ 2004˙
Γραµµατάς, Τµαµαργιάς, ό. π.).

3.7.2. Εργαστήριο γραφής
Μπορεί να λειτουργήσει µε µαθητές ηλικίας ∆ηµοτικού Σχολείου ή
µεγαλύτερων ηλικιών. Στηρίζεται κατεξοχήν στην έννοια του δραµατικού κειµένου
και σταδιακά διεισδύει στην έννοια του διαλόγου. Με την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού, δηµιουργούνται από τους µαθητές, σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο,
συνθέσεις γραπτού λόγου στηριζόµενες σε στοιχεία και τεχνικές του δράµατος. Η
θεµατολογία τους αντλείται αφενός από την καθηµερινότητα και τις προσωπικές
εµπειρίες των παιδιών και αφετέρου από κάθε είδους υλικό πληροφοριών
(Γραµµατάς, ό. π.).
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3.7.3. ∆ραµατοποίηση
Πρόκειται για την µετατροπή, µέσα από τον δραµατικό κώδικα, ενός κειµένου
– λογοτεχνικού ή µη – σε ένα άλλο κείµενο. Τα παιδιά είτε µόνα τους, είτε µε τη
συµµετοχή και διακριτική καθοδήγηση του δάσκαλου εµψυχωτή, αξιοποιούν τεχνικές
του δράµατος (διάλογος, δράση, πλοκή, συγκρούσεις κ.λ.π.) και του θεάτρου
(υποκριτική, ρόλος, κίνηση, θεατρικός χώρος κ.ά.) για να οδηγηθούν σε µια θεατρική
απόδοση ενός δραµατικού κειµένου ή ακόµη και µέρους της διδακτέας ύλης ενός
µαθήµατος. Το κείµενο που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι πλέον δοµηµένο
και δεν επιδέχεται αυτοσχεδιασµούς. Το Θ.Π και οι αρχές του, είναι προαπαιτούµενα
για τη δραµατοποίηση, καθώς βοηθούν το παιδί να αντιληφθεί σε ένα βαθµό τους
αναπαραστατικούς και θεατρικούς κώδικες που οδηγούν σε ένα πιο οργανωµένο
σκηνικό δρώµενο. Η ουσιώδης διαφορά ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση,
είναι ότι στο πρώτο απουσιάζει το γραπτό κείµενο, ενώ στη δεύτερη είναι απολύτως
παρόν (Μουδατσάκις, ό. π.˙ Γραµµατάς, 1991˙ 2001˙ 2004 Γραµµατάς, Τζαµαργιάς,
ό. π.).

3.7.4. Θεατρικό αναλόγιο
Και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει γραπτό κείµενο. Το θεατρικό κείµενο
αποδίδεται από τα παιδιά προφορικά, υπό τη σκηνοθεσία του εκπαιδευτικού. Αυτός
κάνει τη διανοµή των ρόλων, υποδεικνύει τη φωνολογική ερµηνεία, προσπαθεί να
αναδείξει τις δραµατικές σχέσεις των ηρώων και να αναλύσει τις συγκρούσεις. Το
θεατρικό αναλόγιο παραπέµπει στο ραδιοφωνικό θέατρο, καθώς στηρίζεται µόνο
στην φωνητική εκφορά του λόγου (Γραµµατάς, 2001˙

2004˙

Γραµµατάς,

Τζαµαργιάς, ό. π.).

3.7.5. Θεατρικό δρώµενο (Χάπενινγκ)
Προέρχεται από το χώρο της επαναστατικής προπαγανδιστικής τέχνης και έχει
προκλητικό χαρακτήρα. Στόχος του να κεντρίσει, να αφυπνίσει και να τραβήξει τα
βλέµµατα πάνω του. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιονδήποτε χώρο και χρόνο,
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ατοµικά ή οµαδικά. Είναι δυνατό να είναι προσχεδιασµένο ή αυτοσχέδιο, σε
συνεργασία ή όχι µε τον εκπαιδευτικό, χωρίς να απαιτεί αυστηρή προετοιµασία. Είναι
ένα σύντοµο και απλό θεατρικό δρώµενο, το οποίο µπορεί να παρουσιαστεί µε τη
χρήση µακιγιάζ και κοστουµιών αλλά και µε την καθηµερινή εµφάνιση των παιδιών
(Γραµµατάς, ό. π.˙ Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.).

3.7.6. Θεατρικό σκετς
Αποτελεί δράση περιορισµένης έκτασης, περισσότερο ολοκληρωµένης και
σύνθετης όµως από τις προηγούµενες, προσεγγίζοντας περισσότερο τη θεατρική
παράσταση. Είναι στην ουσία µια απλή µορφή θεατρικής παράστασης µε
περιορισµένο κοινό, περιορισµένη χρονική διάρκεια και περιορισµένο αριθµό
συµµετεχόντων. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε θεµατική, να διαθέτει στοιχεία
παράστασης όπως σκηνικά, κοστούµια κ. ά. και να εκδηλωθεί σε θεατρική σκηνή ή
όχι (Γραµµατάς, 2001˙ Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.).

3.7.7. Θεατρική παράσταση
Πρόκειται για την πιο ολοκληρωµένη και σύνθετη µορφή σκηνικού
δρώµενου, που στην εκπαιδευτική διαδικασία θα ήταν καλό να προκύπτει έπειτα από
την ενασχόληση των παιδιών µε λιγότερο σύνθετες µορφές, όπως ο αυτοσχεδιασµός,
το Θ.Π και η δραµατοποίηση, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για την
επίτευξή της. Είναι ένα οργανωµένο παραστασιακό σκηνικό δρώµενο µε µεγάλες
απαιτήσεις. Μπορεί να παρουσιασθεί εντός ή εκτός των «τειχών» του σχολείου.
Αποτελεί την κορύφωση της θεατρικής πράξης (Γραµµατάς, ό. π.˙

Γραµµατάς,

Τζαµαργιάς, ό. π.).

3.7.8. Θέατρο σκιών
Πρόκειται για είδος λαϊκού θεάτρου, που αρχικά απευθυνόταν σε ενήλικες, µε
αφετηρία την Άπω Ανατολή. Στην Ελλάδα εξαπλώθηκε µέσω των Αράβων και των
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Τούρκων. Η δυναµική του έγκειται στο γεγονός ότι στηρίζεται στην προφορικότητα
και τη συλλογικότητα της δηµιουργίας του. Ο Γνωστός σε όλους Καραγκιόζης και η
παρέα του προκαλεί ακόµη το ενδιαφέρον των παιδιών. Παρ’ όλα αυτά όµως, καθώς
ο παραστατικός κύκλος των παιδιών του 21ου αιώνα είναι ριζικά διευρυµένος και
αναδιαµορφωµένος σε σχέση µε τα παιδιά των προγενέστερων γενεών, θα ήταν
χρήσιµη ή προσαρµογή του είδους στα νέα δεδοµένα και η ανανέωσή του. Το θέατρο
σκιών θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση απαλλαγµένο από τα
παραδοσιακά του στοιχεία, µε την ενσωµάτωσή του σε σύγχρονες σκηνικές
προσεγγίσεις (Γραµµατάς, 1999˙ 2001˙ Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.).

3.7.9. Κουκλοθέατρο – Μαριονέτες
Πρόκειται για την τέχνη της εµψύχωσης άψυχων αντικειµένων –
ανθρωπόµορφων ή ζωόµορφων – κατασκευασµένων από ποικίλα υλικά. Οι
µαριονέτες αποκτούν ζωή από τα νήµατα που κινεί ο µαριονετίστας ενώ οι κούκλες
είναι η προέκταση των δακτύλων του κουκλοπαίχτη ή ορισµένες φορές και
ολόκληρου του σώµατός του. Αρχικά είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα και
απευθύνονταν σε ενήλικες. Η διαχρονικότητα τους και η δύναµη που ασκούν στα
παιδιά έγκειται στη δύναµη της εµψύχωσης. Η κούκλα µε την ουδετερότητα και την
αταραξία της µορφής της, ανεξάρτητα από το σε ποια κατάσταση βρίσκεται, έχει σαν
διαµεσολαβητή της τον εµψυχωτή που λειτουργεί ως ποµπός, ο οποίος επιδιώκει την
επικοινωνία µε τους θεατές – δέκτες. Η επικοινωνία αυτή µε τα παιδιά είναι πολύ
έντονη, εντάσσοντάς τα στη σύµβαση του φανταστικού και του εξωπραγµατικού,
όπου βιώνουν µια πραγµατικότητα µε την οποία ταυτίζονται (Γραµµατάς, 1999˙
2001˙ Γραµµατάς, Τζαµαργιάς, ό. π.).

3.7.10. Θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)
Το Θ.Π είναι ταυτόχρονα παιχνίδι και θέατρο. Ένα παιχνίδι που, κατά την
ανάπτυξή του, δανείζεται και ενσωµατώνει θεατρικούς κώδικες και τεχνικές.
Εκτιµάται, ότι καθώς η εν λόγω µέθοδος έχει παρουσιασθεί εκτενώς σε προηγούµενα
κεφάλαια της παρούσας εργασίας, θα ήταν πλεονασµός να αναλυθεί περαιτέρω.
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3.8. Θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) και «Οδηγός Νηπιαγωγού»
Ο Οδηγός Νηπιαγωγού είναι το τελευταίο εγχειρίδιο που εκδόθηκε από το
ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι µέσω του ΟΕ∆Β το 2006, πάνω στη φιλοσοφία του ∆ΕΠΠΣ για
το Νηπιαγωγείο και αποτελεί πλέον το επίσηµο θεωρητικό και πρακτικό βοήθηµα
των Νηπιαγωγών. Η ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράµµατος του Νηπιαγωγείου
παρουσιάζεται σε πέντε «κεφάλαια-ενότητες που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες ενότητες του ∆ΕΠΠΣ 2003» (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη,
2006: 13). Η Τρίτη από αυτές τις ενότητες, αφορά στη δηµιουργία-έκφραση. Το
κεφάλαιο 11.2 έχει τον τίτλο «Η δραµατική τέχνη» και η έκτασή του είναι 18 σελίδες
(308-325). Οι συντάκτριες του εν λόγω εγχειριδίου αναφέρουν ως µορφές δραµατικής
έκφρασης στις τάξεις των µικρών παιδιών τις ακόλουθες:
• Την εκφραστική κίνηση και τον χορό.
• Τη µιµική / παντοµίµα.
• Τον αυτοσχεδιασµό.
• Τη µε θεατρικό τρόπο αφήγηση παραµυθιών.
• Τη δραµατοποίηση αυτοσχέδιων και γνωστών ιστοριών.
• Το κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών.
• Το παίξιµο µε µάσκες.
• Τη βιντεοσκόπηση δραµατοποιήσεων.
• Τη θεατρική παράσταση.
Μετά την απαρίθµηση των µορφών της δραµατικής έκφρασης, παρατίθεται η
βιβλιογραφική αναφορά (MacCaslin, 2000), (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη,
ό. π.: 309). Γίνεται κατανοητό ότι, οι µορφές δραµατικής έκφρασης στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα του Ελληνικού Νηπιαγωγείου, καθορίζονται µόνο από µια Αµερικανίδα
συγγραφέα, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη άλλοι συγγραφείς, ούτε ξένοι ούτε
Έλληνες.
Το 1993, όπως ήδη έχει αναφερθεί εκδόθηκε από το ΥΠΕΠΘ, το Π.Ι και τον
ΟΕ∆Β το βιβλίο του δασκάλου µε τίτλο «Θεατρική Αγωγή 1», µε συντάκτες τον
Λάκη Κουρετζή και την Άλκηστη Κοντογιάννη. Επίσης τον ίδιο χρόνο µε την έκδοση
του «Οδηγού Νηπιαγωγού» (2006), εκδόθηκε από τον ίδιο φορέα το βιβλίο του
δασκάλου µε τίτλο «Θεατρική Αγωγή Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού», µε συντάκτες τους:
Πέτρο Μουγιάκο, Αντιγόνη Μώρου, Χρήστο Παπαδηµούλη και Μαρία Φραγκή. Και
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τα δύο αυτά εγχειρίδια δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς ως επίσηµα βοηθήµατα από
τους υπεύθυνους κρατικούς φορείς, τον διοικητικό φορέα (ΥΠΕΠΘ) και τον
επιστηµονικό φορέα (Π.Ι). Και τα δύο εγχειρίδια συντάχθηκαν από Έλληνες
συγγραφείς και παραθέτουν µια αρκετά εκτενή ελληνική και ξενόγλωσση θεατρική
βιβλιογραφία.
Με βάση τα παραπάνω, προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι οι συντάκτριες
του Οδηγού Νηπιαγωγού αγνοούν τους Έλληνες συγγραφείς των επίσηµων κρατικών
εγχειριδίων και στηρίζουν τη δραµατική τέχνη στο νηπιαγωγείο κατ’ ουσία σε µία
µόνο συγγραφέα. Το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»1 δεν εµφανίζεται
στον Οδηγό Νηπιαγωγού, ούτε ως απλή βιβλιογραφική αναφορά, καθώς επίσης δεν
γίνεται καµιά βιβλιογραφική αναφορά στο συγγραφικό έργο της Άλκηστις, ενώ από
το συγγραφικό έργο του Κουρετζή παρατίθεται µόνο ένα άρθρο. Επιπλέον στην
εκτενέστατη επισυναπτόµενη βιβλιογραφία, υπάρχουν µόνο έξι ελληνόγλωσσες και
τέσσερις ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες άπτονται της δραµατικής
τέχνης.
Το Θ.Π αποτελεί τον κορµό ανάπτυξης του βιβλίου του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1» κατέχοντας θέση και στο βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή Ε΄ και
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» και όπως έχει ήδη αναδειχθεί στην παρούσα εργασία, θεωρείται
προαπαιτούµενο της δραµατοποίησης και µία από τις πλέον κατάλληλες
µορφές δραµατικής έκφρασης στις µικρές ηλικίες. Παρόλα αυτά δεν αναφέρεται
καθόλου στον Οδηγό Νηπιαγωγού, και η όλη έµφαση, φαίνεται να δίνεται στη
δραµατοποίηση.
Τέλος, φαίνεται να υπάρχει εννοιολογική σύγχυση στη συγγραφική οµάδα του
Οδηγού Νηπιαγωγού, ως προς τον διαχωρισµό της δραµατοποίησης από το Θ.Π και
την αναπαράσταση. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό στον αναγνώστη,
παρατίθενται δύο παραδείγµατα:
¾ Στο κεφάλαιο 5, µε τον τίτλο «Η δραµατοποίηση µιας ιστορίας» αναφέρεται
ότι: «Τα παιδιά µπορούν να ζωντανέψουν µε κίνηση ιστορίες που τους αφηγείται
η εκπαιδευτικός» (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, ό. π.: 315). Αυτό βέβαια
µε βάση και την εννοιολογική οριοθέτηση που επιχειρήθηκε σε προηγούµενα

1

Το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» ενδεχοµένως να µην αναφέρεται
επειδή κυκλοφόρησε τον ίδιο χρόνο (2006) µε τον «Οδηγό Νηπιαγωγού» και είναι πιθανό η
συγγραφική οµάδα να µην γνώριζε την ύπαρξή του ή το περιεχόµενό του, αν και αυτό εκτιµάται, ότι
δεν δικαιολογείται.
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κεφάλαια της παρούσας εργασίας, δεν µπορεί να νοηθεί ως δραµατοποίηση αλλά
προσιδιάζει περισσότερο στις τεχνικές του Θ.Π.
¾ Στο κεφάλαιο 1, µε τον τίτλο «Η εκφραστική κίνηση και ο χορός» αναφέρεται
ότι η εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά «να επιλέγουν αντικείµενα που βρίσκουν
στο περιβάλλον, ήχους και ηχητικές πηγές για να συνοδεύσουν τις διάφορες
κινήσεις τους, καθώς δραµατοποιούν µέσω της εκφραστικής κίνησης φαινόµενα,
καταστάσεις ή στοιχεία της φύσης. Για παράδειγµα:
•

δραµατοποιούν τη θάλασσα τινάζοντας στο ρυθµό κατάλληλης
µουσικής άσπρα και µπλε σεντόνια» (∆αφέρµου, Κουλούρη,
Μπασαγιάννη, ό. π.: 311).

Στο σηµείο αυτό, φαίνεται να συγχέεται η έννοια της δραµατοποίησης µε την
έννοια

της

αναπαράστασης.

Οι

συγγραφείς

του

Οδηγού

Νηπιαγωγού,

εµφανίζονται να εκλαµβάνουν ως δραµατοποίηση αναπαραστατικές τεχνικές που
αναπτύσσονται στα πλαίσια της δραµατικής έκφρασης. Αναπαραστατικές
τεχνικές µάλιστα, σύµφυτες µε τη φιλοσοφία και τη µεθοδολογία του Θ.Π.
Συµπερασµατικά µπορεί να εκτιµηθεί, ότι ο επίσηµος διοικητικός και ο
επίσηµος επιστηµονικός φορέας της εκπαίδευσης (ΥΠΕΠΘ – Π.Ι), µε την έκδοση του
Οδηγού Νηπιαγωγού, φαίνεται να αυτοαναιρούνται σ’ έναν βαθµό και να διαψεύδουν
τις προσδοκίες ποιοτικής εµβάθυνσης και ουσιαστικής αναβάθµισης της δραµατικής
τέχνης στο νηπιαγωγείο. Προσδοκίες που προέρχονταν από τα προγράµµατα
σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων δηµιουργίας και έκφρασης, όπως αυτά
διατυπώνονταν στο ∆ΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. Σε αντίθεση ο Οδηγός Νηπιαγωγού
µε τον τρόπο που διαπραγµατεύεται τη δραµατική τέχνη στο νηπιαγωγείο, φαίνεται
να την αντιµετωπίζει για άλλη µια φορά, ενταγµένη σε ένα αυστηρότερο νοησιαρχικό
πλαίσιο ανάπτυξης του όλου αναλυτικού προγράµµατός του. Και ενώ, οι
περισσότερες τεχνικές ανάπτυξης της δραµατικής τέχνης, τις οποίες πραγµατεύεται το
εν λόγω εγχειρίδιο αποτελούν τις συστατικές τεχνικές ανάπτυξης και επεξεργασίας
του Θ.Π, αυτό αγνοείται έως «αποπέµπεται» από τις σελίδες του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Επιχειρώντας µια ανασκόπηση του ερευνητικού πεδίου, διαπιστώνεται ότι οι
ερευνητικές αναφορές µε σηµείο αναφοράς το Θ.Π εστιασµένο στο χώρο του
νηπιαγωγείου, είναι σχεδόν ανύπαρκτες Στο σύνολό τους οι έρευνες που
εντοπίστηκαν, αναφέρονται σε µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες (κατά βάση δηµοτικού
σχολείου) και εξετάζουν τη δραµατική τέχνη περισσότερο ως ολότητα χωρίς να
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά στο Θ.Π .
Η µοναδική έρευνα που εντοπίστηκε, και συνδέει το Θ.Π - αποκλειστικά και
µόνο - µε την προσχολική ηλικία είναι η έρευνα της αναπληρώτριας καθηγήτριας του
Π.Τ.Ν.,

του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μ. Καλδρυµίδου, µε τη συνεργασία της

νηπιαγωγού Μ. Λαµπροπούλου (1997). Με την έρευνα αυτή επιχειρήθηκε η
διεύρυνση των δυνατοτήτων λειτουργίας του Θ.Π ως διδακτικού περιβάλλοντος για
τις µαθηµατικές έννοιες. Η

Καλδρυµίδου στο ρόλο της ερευνήτριας και η

Λαµπροπούλου στο ρόλο της εµψυχώτριας, αποπειράθηκαν να εφαρµόσουν
πειραµατικά το Θ.Π µε κεντρικό θέµα τα γεωµετρικά σχήµατα. Αναλυτικότερα,
οργανώθηκαν εννέα συνολικά συνεδρίες, µε συχνότητα µία συνεδρία την εβδοµάδα
και διάρκεια συνεδρίας 20-30 λεπτά. Συµµετείχαν δέκα παιδιά (δεν ήταν παρόντα σε
όλες τις συνεδρίες), ηλικίας 6-6,5 χρόνων (µεγάλα νήπια), τα οποία ήταν
εξοικειωµένα µε το Θ.Π .
Η θεµατολογία των εννέα συνεδριών δίνεται στον παρακάτω πίνακα
(Καλδρυµίδου, 2003: 120):
Στάδιο
Συνεδρία
Θέµα
Ευαισθητοποίηση
1
Αναπαράσταση σχηµάτων µε το σώµα
2
Οµάδες σχηµάτων και επικοινωνία: τετράγωνα και τρίγωνα
Αναπαραγωγή
3
Επιλογή σχήµατος ατοµικά και σε οµάδες και
µετασχηµατισµός του σχήµατος σε αντικείµενο
Αυτοσχεδιασµός
4
Η πόλη των γεωµετρικών σχηµάτων: οι οµάδες των
σχηµάτων και η καταγωγή τους
5
Η πόλη των γεωµετρικών σχηµάτων: η εκλογή βασιλιά
6
Η πόλη των γεωµετρικών σχηµάτων: οι νέοι κάτοικοι της
πόλης
7
Η πόλη των γεωµετρικών σχηµάτων: η παρέλαση και οι νέες
οµάδες σχηµάτων
Ανάλυση
8
Η οµαδική κατασκευή του πιο µεγάλου τριγώνου
9
Η οµαδική κατασκευή του πιο µεγάλου σχήµατος (τρίγωνο,
τετράγωνο, κύκλος) µε τα σώµατά τους
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Μέσα από την αναπαράσταση γεωµετρικών σχηµάτων µε το σώµα τους
ατοµικά και οµαδικά, και παιχνίδια µε χρωµατιστά σχήµατα από χαρτόνι τα παιδιά
ήρθαν σε επαφή µε τη «χώρα των σχηµάτων» και τους «κατοίκους της».Στόχος των
συνεδριών, ήταν να οργανωθούν διδακτικές καταστάσεις ενισχυτικές για την
ανάπτυξη γεωµετρικών εννοιών. Αναλύοντας τις αναπαραστάσεις των παιδιών για τα
σχήµατα η ερευνήτρια οδηγείται στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Τα περισσότερα παιδιά είχαν στην αρχή στερεότυπες αναπαραστάσεις, και
κατ’ επέκταση αντιλήψεις, για τα γεωµετρικά σχήµατα.
•

Εκφράζοντας τις γνώσεις και τα συναισθήµατά τους για τις γεωµετρικές
έννοιες µέσα στη διαδικασία ανάπτυξης του Θ.Π, κατέστησαν το Θ.Π ένα
διαγνωστικό µέσο για την αξιολόγηση των αναπαραστάσεών τους γύρω
από αυτές. Για παράδειγµα πέρα από τη µορφολογική αναγνώριση του
κύκλου από τα παιδιά αναδείχθηκε η έλλειψη συνολικότερης γνώσης τους
γύρω από αυτόν.

•

Το αµείωτο ενδιαφέρον και η δραστήρια συµµετοχή των παιδιών,
καλλιεργεί ένα πρόσφορο έδαφος διερεύνησης και στοχασµού πάνω στις
µαθηµατικές έννοιες.

•

Η οργάνωση και η διαδικασία του Θ.Π δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά
να εκφράσουν τη γνώση τους µέσα από τις βιωµατικές αναπαραστάσεις
και τα συναισθήµατά τους.

•

Το Θ.Π δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός πλούσιου διδακτικού
περιβάλλοντος

για

την

προσέγγιση

των

µαθηµατικών

εννοιών

(Καλδρυµίδου, ό. π.: 117-126, Καµπέζα, Μηναδοπούλου κ.ά., 2001: 147).
Ο

Κουρετζής (1991) αναφέρεται σε µια έρευνα για την οποία το µόνο

στοιχείο που δίνεται, είναι πως το δείγµα της αποτελούνταν από δασκάλους και πως
χρησιµοποιήθηκε η ερευνητική µέθοδος του ερωτηµατολογίου. Η έρευνα αυτή
µελετούσε το κλίµα που επικρατούσε στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση σε σχέση µε τη θεατρική αγωγή. Συνοπτικά

εξάγονται τα εξής

συµπεράσµατα :
•

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δασκάλων είχε µόνο
εµπειρική επαφή µε τη θεατρική πράξη και µόνο ένα ποσοστό 10% είχε
δεχθεί κάποια µορφή επιµόρφωσης.

•

Η επιλογή των έργων που ανεβάζονται αποτελεί κοινή υπόθεση δασκάλου
– µαθητών.
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•

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων, θεωρεί το βαθµό σύνδεσης του θεάτρου
µε τη µουσική – εικαστική αγωγή άριστη.

•

Τα έργα που ανεβάζονται στην πλειονότητά τους είναι ελληνικά.

•

Οι περισσότεροι δάσκαλοι γνωρίζουν το Θ.Π και επιχειρούν να το
εφαρµόσουν αν και δεν το έχουν διδαχθεί επίσηµα, αλλά η γνώση τους
προέρχεται από σεµινάρια.

•

Εµφανίζονται τεχνικές Θ.Π που διαφέρουν µεταξύ τους.

•

Το Θ.Π φαίνεται να έχει θετική επίδραση στη µουσική και εικαστική
έκφραση του παιδιού.

•

Το Θ.Π ως µέσο θεατρικής έκφρασης και παιδείας, κατέχει µια θέση στην
εκπαιδευτική πραγµατικότητα, όχι όµως ικανοποιητική.

Τρεις έρευνες από τον διεθνή χώρο σε δείγµα εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, οι οποίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο βαθµό υποστήριξης
δραστηριοτήτων δραµατικής έκφρασης από τους εκπαιδευτικούς, εµφανίζουν
σηµαντική σύγκλιση των πορισµάτων τους. Πρόκειται για τις έρευνες του Leonhard
(1991), των Kaaland, Wells (1993) και του Hundert (1996). Τα ποσοστά και στις
τρεις περιπτώσεις έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους, διάκεινται
θετικά και χρησιµοποιούν δραστηριότητες δραµατικής έκφρασης στην τάξη τους σε
συστηµατική βάση (Wagner, 1999).
Το 1997 δηµοσιεύεται έρευνα των

Κοκκίδου, Χατζηκαµάρη για την

αισθητική αγωγή στο σχολείο µέσα από τα µάτια των εκπαιδευτικών, ως ολότητα
(µουσική, θέατρο, εικαστικά, χορός, ρυθµική). Χρησιµοποιεί τη µέθοδο της
συνέντευξης σε δείγµα 150 δασκάλων και νηπιαγωγών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολεία διαφορετικών περιοχών και διαφορετικού
δυναµικού. Από τη συγκεκριµένη έρευνα, σε σχέση µε τη θεατρική αγωγή,
προκύπτουν τα εξής:
•

Ένα ποσοστό 25% των ερωτηθέντων δασκάλων έχουν αναλάβει
δραστηριότητες θεατρικής αγωγής στην τάξη τους. Στους νηπιαγωγούς το
ποσοστό αγγίζει το 100%.

80

•

Το 87% των υποκειµένων της έρευνας, δηλώνει πως δεν θεωρεί ότι τα
«µαθήµατα» αισθητικής αγωγής είναι δευτερεύοντα και το 64% εκτιµά ότι
οι ώρες που δίνονται στην αισθητική αγωγή είναι λίγες.

•

Το 83% των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγµατος, επιβεβαιώνει
τον ενθουσιασµό µε τον οποίο ανταποκρίνονται τα παιδιά στις αισθητικές
δραστηριότητες.

•

Το 82% των ερωτηθέντων δασκάλων αντιµετωπίζει δυσκολίες στην
ολοκληρωµένη οργάνωση αισθητικών δραστηριοτήτων, κυρίως λόγω
ανεπαρκούς υλικοτεχνικού εξοπλισµού (61%), περιορισµένου χρόνου
(59%), ακατάλληλων χώρων (56%) και ελλιπούς κατάρτισης (57%).

•

Στους νηπιαγωγούς τα προβλήµατα εστιάζονται στους ακατάλληλους
χώρους και τον ελλιπή εξοπλισµό (53%) και στην ανεπαρκή κατάρτιση
(40%).

•

Το 30% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι η αισθητική αγωγή στα σχολικά
πλαίσια δεν είναι θέµα ειδικών αλλά υπόθεση του δάσκαλου της τάξης.

•

Το 60% των υποκειµένων της έρευνας εµφανίζεται να µην γνωρίζει το
περιεχόµενο του Π.∆. για την αισθητική αγωγή.

•

Το 60% των νηπιαγωγών του δείγµατος,

δηλώνει ότι το πρόγραµµα

αισθητικής αγωγής που εφαρµόζει στηρίζεται στο βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο.
•

Τα 3/5 των εκπαιδευτικών του δείγµατος, απάντησαν θετικά στην
ερώτηση αν γνωρίζουν τον όρο «εµψυχωτής», χωρίς όµως να έχουν σαφή
αντίληψη για την επιστηµονική έννοια του όρου.

•

Τέλος το 1/5 των ερωτηθέντων προσβλέπει σε ένα σχολείο µε
επικοινωνιακό

χαρακτήρα,

ένα

ελάχιστο

ποσοστό

(2%),

επιχειρηµατολογεί υπέρ ενός σχολείου µε τεχνοκρατικό χαρακτήρα, ενώ η
συντριπτική πλειονότητα οραµατίζεται την αρµονική συνύπαρξη και των
δύο παραµέτρων µε προτεραιότητες τέτοιες που να αναδεικνύουν και να
ευνοούν την ανθρώπινη επαφή (Κοκκίδου, Χατζηκαµάρη, 1997).
Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη από τον τοµέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Π.Τ.∆.Ε, του Πανεπιστηµίου Αθηνών (2000), ασχολείται µε την θεατρική παιδεία
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επιστηµονικός υπεύθυνος της
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έρευνας ήταν ο Θ. Γραµµατάς και το δείγµα της αποτελούνταν από 330
εκπαιδευτικούς δηµοτικών σχολείων της χώρας. Εφαρµόστηκε η µέθοδος του
ερωτηµατολογίου. Ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζουν οι διαπιστώσεις:
•

Το 68% των ερωτηθέντων δεν έχει παρακολουθήσει µαθήµατα θεάτρου.

•

Το 72% των υποκειµένων της έρευνας, δεν έχουν πάρει µέρος σε θεατρική
παράσταση ούτε ως ηθοποιοί ούτε ως συνεργάτες.

•

Το 45% των δασκάλων του δείγµατος, πηγαίνει συχνά µε τα παιδιά της
τάξης στο θέατρο το 49% σπάνια.

•

Η πλειονότητα των δασκάλων του δείγµατος, έχει ανεβάσει θεατρική
παράσταση στο σχολείο (παιδικά και πατριωτικά δράµατα, κωµωδίες και
δραµατοποιηµένα κείµενα).

•

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, στην
προσπάθειά τους να ανεβάσουν µια θεατρική παράσταση στο σχολείο
εντοπίζονται στην έλλειψη χρόνου (58%), στην έλλειψη κατάρτισης (24%)
και στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής (10%).

•

Το Θ.Π και η δραµατοποίηση συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό στις
προτιµήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος, αναφορικά µε την
εξοικείωσή τους µε αυτές, ως µορφές της δραµατικής τέχνης στην
εκπαίδευση (19%).

•

Η

συντριπτική

πλειονότητα

των

εκπαιδευτικών

του

δείγµατος,

χρησιµοποιεί τη δραµατοποίηση για διδακτικούς λόγους (Γραµµατάς,
2000).
Το 2001 δηµοσιεύεται έρευνα της Σέξτου σε δείγµα 201 νηπιαγωγών και
δασκάλων. Πρόθεση της είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί
και δάσκαλοι έχουν εξειδικευµένη γνώση και κατάλληλη εµπειρία για την εφαρµογή
της θεατρικής αγωγής ως παιδαγωγοί – εµψυχωτές και κατά πόσο θα µπορούσε να
συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, η επιµόρφωσή τους. Αξιοποιείται και πάλι η
µέθοδος του ερωτηµατολογίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαπιστώσεις:
•

Σε ποσοστό 65,7% οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος δεν έχουν διδαχθεί ποτέ
µαθήµατα «θεατρικής αγωγής» και σε ποσοστό 57,2% δεν τους δόθηκαν
καθόλου ευκαιρίες να αναλάβουν εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο.
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•

Η διδασκαλία µαθηµάτων «θεατρικής αγωγής» που είχαν παρακολουθήσει
οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχε περισσότερο χαρακτήρα πρακτικής
ενασχόλησης µε το αντικείµενο.

•

Μόνο δύο νηπιαγωγοί στο σύνολο του δείγµατος (ή ποσοστό 1%),
θεωρούν την γνώση τους για τη θεατρική αγωγή στο σχολείο απόλυτα
ικανοποιητική ενώ σχεδόν οι µισοί ( ή ποσοστό 44,8%), απαντούν, λίγο
ικανοποιητική.

•

Λιγότερο δυσαρεστηµένοι για την γνώση τους όσον αφορά στη θεατρική
αγωγή εµφανίζονται οι απόφοιτοι των Πανεπιστηµιακών τµηµάτων σε
σχέση µε τους απόφοιτους των Σχολών Νηπιαγωγών και των
Παιδαγωγικών τµηµάτων.

•

Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, φαίνεται πως έχουν διδαχθεί
περισσότερα µαθήµατα θεατρικής αγωγής στις βασικές τους σπουδές και
πως είχαν περισσότερες ευκαιρίες προσωπικής ενασχόλησης (Σέξτου
2001).

Το 2001 η Χορταριά - µετεκπαιδευόµενη δασκάλα στο διδασκαλείο του
Πανεπιστηµίου Κρήτης - στο πλαίσιο της διπλωµατικής της εργασίας, ερευνά τις
απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή των αξιών της
θεατρικής αγωγής (Θ.Α) στο δηµοτικό σχολείο. Η έρευνα διεξήχθη στην πόλη του
Ηρακλείου και το δείγµα της αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί επτά πολυθεσίων σχολείων
διαφορετικών

περιοχών.

Ως

µεθοδολογικό

εργαλείο

χρησιµοποιήθηκε

το

ερωτηµατολόγιο. Τα αποτελέσµατά της συνοπτικά είναι τα εξής:
•

Το 51% των δασκάλων του δείγµατος θεωρούν τη Θ.Α ως παίδευση δια µέσω
της τέχνης του θεάτρου και ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί όλους τους
τοµείς ανάπτυξης του ατόµου.

•

Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν την άποψη ότι η αισθητική καλλιέργεια του
παιδιού είναι πρωταρχική ανάγκη της εποχής µας (86%), ότι η Θ.Α µπορεί να
οδηγήσει το παιδί στη βιωµατική µάθηση (97%) και ότι σε συνδυασµό µε την
οικογενειακή αγωγή µπορεί να το βοηθήσει να αποκτήσει αισθητική αντίληψη
για το περιβάλλον (44%).

•

Το 56% των εκπαιδευτικών του δείγµατος βλέπει τη Θ.Α ως ξεχωριστό
µάθηµα.
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•

Το 68% των υποκειµένων του δείγµατος, δεν έχουν επιχειρήσει να
προσεγγίσουν διδακτικά αντικείµενα µέσα από τη Θ.Α, αν και οι µισοί
περίπου ( ή ποσοστό 45%) από το σύνολο του δείγµατος, δηλώνουν πως θα
επιχειρούσαν τη διαθεµατική προσέγγιση όλων των γνωστικών αντικείµένων
µέσα από αυτήν.

•

Το 85% των δασκάλων του δείγµατος, θα επιχειρούσε τη δραµατοποίηση µιας
ιστορίας των παιδιών.

•

Το 97% των ερωτηθέντων, απαντά ότι η Θ.Α µπορεί να είναι ένας άλλος
τρόπος προσέγγισης εννοιών όπως ∆ηµοκρατία, Φιλία, ∆ιαπολιτισµικότητα
κ.ά..

•

Ως προς το κατά πόσο η Θ.Α ωφελεί περισσότερο τα παιδιά µικρών ηλικιών,
οι γνώµες διίστανται, καθώς το 49% των υποκειµένων του δείγµατος, έχει
θετική και το 48% αρνητική γνώµη. Ανάλογη διάσταση απόψεων εµφανίζεται
και στο πως αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα του βιβλίου για το δάσκαλο
«Θεατρική Αγωγή 1»,καθώς µόνο το 40% του συνόλου θεωρεί ότι το βοηθάει
αρκετά, όπως επίσης και στο αν η σχολική τάξη είναι ο κατάλληλος χώρος για
τη Θ.Α (51% ΝΑΙ – 46% ΟΧΙ).

•

Το 67% των ερωτηθέντων, θα επέλεγε την εφαρµογή µεθόδων Θ.Α στην τάξη,
αν και θα επιθυµούσε πληρέστερη γνώση του αντικειµένου (94%).

•

Το 94% των δασκάλων του δείγµατος, πιστεύει ότι µε την εφαρµογή της Θ.Α
προκύπτουν περισσότερο επιτυχηµένες σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις.

•

Οι αντιλήψεις του συνόλου του δείγµατος φαίνεται να συνθέτουν την άποψη
ότι η Θ.Α απαιτεί από το δάσκαλο ταλέντο, φαντασία και εκπαίδευση.

•

Το 67% των δασκάλων του δείγµατος δηλώνουν ότι δεν έχουν γνώσεις γύρω
από την Θ.Α .

•

Το 86% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι η Θ.Α εφαρµόζεται κυρίως από
νεότερους εκπαιδευτικούς.

•

Οι µισοί περίπου από τους ερωτηθέντες εκτιµούν ότι η Θ.Α θα πρέπει να
εφαρµόζεται από εµψυχωτές – παιδαγωγούς (46%) (Χορταριά, 2001).
Το 2002, ο Τσισµενάκης – µετεκπαιδευόµενος δάσκαλος στο διδασκαλείο του

Πανεπιστηµίου Κρήτης -

στο πλαίσιο της διπλωµατικής του εργασίας, ερευνά τις

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο παιχνίδι ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης,
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σε δείγµα 143 δασκάλων και µε µεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηµατολόγιο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαπιστώσεις:
•

Το παιχνίδι προσφέρει διεξόδους έκφρασης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
µέσο µάθησης (100%).

•

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος χρησιµοποιούν παιγνιώδεις τρόπους
διδασκαλίας (92%), και κυρίως στις δυο πρώτες τάξεις , σε ποσοστό 99% και
στα µαθήµατα της γλώσσας (78%) και των µαθηµατικών (72%).

•

Το 81% των δασκάλων του δείγµατος έχουν εφαρµόσει έστω και µία φορά τη
δραµατοποίηση και το 59% το Θ.Π στη διδακτική τους (Τσισµενάκης, 2002).
Η µεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Χορταριά, επιχείρησε

να διερευνήσει την κοινωνικοποιητική δυνατότητα που προσφέρει στο παιδί

η

θεατρική παιδεία και την ανάπτυξη της δυναµικής της οµάδας. Ως δείγµα της έρευνάς
της επέλεξε µια τάξη δηµοτικού σχολείου, επιθυµώντας να µελετήσει τη λειτουργία
του Θ.Π στον κοινωνικοσυναισθηµατικό τοµέα της παιδικής ηλικίας. Για την
επίτευξη του στόχου της προχώρησε σε παρεµβάσεις Θ.Π, µε εµψυχώτρια την ίδια
και µε τον συνδυασµό διαφορετικών µεθόδων επιστηµονικής έρευνας (ποιοτικών και
ποσοτικών), µε έµφαση στην ποιοτική µεθοδολογία. Η ερευνήτρια συνδύασε τη
έρευνα δράσης µε την παρατήρηση, τις κοινωνιοµετρικές τεχνικές και το
ερωτηµατολόγιο.

Ως

µεθοδολογικά

εργαλεία

χρησιµοποίησε

την

κλείδα

παρατήρησης, τους κοινωνιοµετρικούς πίνακες και τα κοινωνιογραφήµατα. Από την
ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
•

Εµφανίζονται θετικά στοιχεία προς την κατεύθυνση της συµβολής της Θ.Α
στη διαµόρφωση κλίµατος συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας της
τάξης.

•

Όσα παιδιά αντιµετωπίζουν δυσκολία στην εκκίνηση, έχουν στην πλειονότητά
τους, την εσωτερική δύναµη που τους επιτρέπει να συµµετέχουν ενεργά στο
δραµατικό – δηµιουργικό παιχνίδι.

•

Παρατηρείται µετακίνηση από την περίπτωση της απόλυτης αποµόνωσης του
µαθητή στην κατάσταση της περιστασιακής αποδοχής του.

•

Όσα παιδιά εµφανίζουν αρχικά την ανάγκη ισχυρής καθοδήγησης από τον
εµψυχωτή µετακινούνται σταδιακά προς την οµάδα µέτριας καθοδήγησης.
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•

∆εν εµφανίζονται άκαµπτες συµπεριφορές των παιδιών, που να δηµιουργούν
εµπόδια στη δράση.

•

Παρατηρείται ουσιαστική βελτίωση της παρουσίας των παιδιών που δείλιαζαν
να συµµετέχουν στη δράση και σταδιακή µείωση της ανάγκης υποστήριξής
τους από τον εκπαιδευτικό για να βρουν τη θέση και το ρόλο τους στην
οµάδα.

•

Η συνεργατική στάση των παιδιών σε µικρές οµάδες των δύο ατόµων δεν
δηµιουργεί προβλήµατα και υπάρχει ικανοποιητική βελτίωση της στάσης τους
σε µεγαλύτερες οµάδες των τεσσάρων ατόµων.

•

Υπάρχει µετακίνηση προς την κατηγορία των µικρών ουσιαστικών δράσεων,
ενώ κατά κανόνα σε µεγάλες και σηµαντικές δράσεις επιδίδονται οι
περισσότερο αποδεκτοί και δηµοφιλείς µαθητές.

•

Παρουσιάζεται αξιοσηµείωτη µεταβολή στη διαθεσιµότητα των παιδιών προς
τις δραµατικές – δηµιουργικές δράσεις, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά
ο αριθµός των υποκειµένων που στην πορεία των παρεµβάσεων διατηρεί
αµείωτο το ενδιαφέρον του για δράση.

•

Σταθεροποιούνται οι θετικές και εξαλείφονται σε µεγάλο βαθµό οι αρνητικές
συµπεριφορές.

•

Όλα τα παιδιά παρακολουθούν µε προσοχή τις δράσεις των άλλων οµάδων
και δηµιουργείται κλίµα εµπιστοσύνης και σεβασµού τόσο προς τη Θ.Α, όσο
και προς τις προσπάθειες των συµµαθητών τους.

•

Αυξάνεται η συνεργασία των µελών της οµάδας. Τα παιδιά αποκτούν θάρρος
να προτείνουν λύσεις σε προβληµατικές καταστάσεις που αντιµετωπίζει η
οµάδα και οι προτάσεις τους γίνονται αποδεκτές από αυτήν.

•

Περιορίζεται σηµαντικά η λεκτική και κινητική επιθετικότητα των παιδιών, η
έλλειψη συνεργασίας και ο ανταγωνισµός ανάµεσα στα αγόρια και τα
κορίτσια.

•

Οι θεατρικές δράσεις έχουν θετική απήχηση στα παιδιά, καθώς σε ποσοστό
100%, επιθυµούν να συνεχιστούν οι θεατρικές δραστηριότητες.

•

Σε ποσοστό 77,3%, δηλώνουν ότι απέκτησαν καινούριους φίλους αδιακρίτως
φύλλου.

•

Τα περισσότερα παιδιά θεωρούν ότι µπορούν πλέον να εκφράζονται µε το
σώµα τους.
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•

Προωθείται η οµαδική εργασία τόσο στη διαµόρφωση, όσο και στην
παρουσίαση θεµάτων για δράση, και µάλιστα, στα πλαίσια µεγάλης οµάδας µε
τυχαία συγκρότηση (Χορταριά, 2002-2003).
Το 2003 και πάλι στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, διενεργήθηκε έρευνα από τον

µεταπτυχιακό φοιτητή

Ιωακειµίδη, µε στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όσο αφορά στη ∆ραµατοποίηση και
στο Θ.Π και στο πλαίσιο εφαρµογής των συγκεκριµένων δραµατικών µεθόδων στη
σχολική τάξη. Ο ερευνητής εφάρµοσε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου σε δείγµα 240
δασκάλων, οι οποίοι υπηρετούσαν στα δηµόσια δηµοτικά σχολεία των αγροτικών,
ηµιαστικών και αστικών περιοχών της Κρήτης, είτε ως µόνιµοι είτε ως αναπληρωτές.
Η ανάλυση των ερευνητικών του δεδοµένων τον οδήγησε στις ακόλουθες
διαπιστώσεις:
•

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δασκάλων

συµφωνεί ότι γνωρίζει τις

µεθόδους της ∆ραµατοποίησης (69,6%) και του Θ.Π (64,6%) και έχει
αναπτύξει θετικά συναισθήµατα γι’ 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).
•

Εκτιµούν ότι η ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π προσφέρουν ποικιλοτρόπως στο
µαθητή και

βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην καθηµερινή του διδασκαλία

ευχαριστώντας τον και προσφέροντάς του γνώσεις και εµπειρίες, ενώ
παράλληλα προβληµατίζονται για τις αντιδράσεις των παιδιών κατά την
εφαρµογή τους.
•

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
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Παιδαγωγικών Τµηµάτων επιβεβληµένη, καθώς επίσης υποστηρίζουν έντονα
το διορισµό ειδικευµένων στη Θ.Α εκπαιδευτικών.
•

Φαίνεται ότι οι δάσκαλοι του δείγµατος αναζητούν πηγές πληροφόρησης για
την κάλυψη των κενών τους απέναντι στη ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π και ότι
δεν διστάζουν να προχωρήσουν σε σχετικές εφαρµογές, όταν τους δίνεται η
ευκαιρία.

•

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος φαίνεται να δίνουν µεγαλύτερη αξία στη
∆ραµατοποίηση και το Θ.Π σε σχέση µε τις δασκαλοκεντρικές µεθόδους
διδασκαλίας.

•

Οι ίδιοι φαίνεται ότι εφαρµόζουν αρκετά συχνότερα τη ∆ραµατοποίηση από
ότι το Θ.Π στη διδακτική τους πρακτική.

•

Η πλειονότητα τους διαφωνεί µε την άποψη ότι η ∆ραµατοποίηση και το Θ.Π
ενδείκνυται µόνο για τους εκπαιδευτικούς µε λίγα έτη υπηρεσίας.

•

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.

•

Οι εν λόγω µέθοδοι, εφαρµόζονται από τους δασκάλους ιδιαίτερα στα
γλωσσικά µαθήµατα και στα µαθήµατα της Αισθητικής Αγωγής και των
Κοινωνικών Σπουδών, 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
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αγνοούν την ύπαρξη του συγκεκριµένου εγχειριδίου και ορισµένοι άλλοι
θεωρούν ότι, αυτό ,τους µπερδεύει µε τις προτάσεις και τις δραστηριότητες
που εµπεριέχει.
•

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.

•

Φαίνεται πως αν και οι δάσκαλοι αναλαµβάνουν αρκετές πρωτοβουλίες κατά
την εφαρµογή της ∆ραµατοποίησης και του Θ.Π, ωστόσο κρατούν τις
ισορροπίες και φροντίζουν να µη στερούν τα παιδιά από τον κυρίαρχό τους
ρόλο µέσα σε αυτές..

•

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.

•

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.

•

Φαίνεται ακόµη να

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, αναλαµβάνοντας συχνά το ρόλο του
ψυχοπαιδαγωγού-εµψυχωτή και συµµετέχοντας στο παιχνίδι των µαθητών
τους.
•

Προτείνουν την οργάνωση επιµορφωτικών προγραµµάτων και τη βελτίωση
της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων, έτσι ώστε να διευκολύνεται το
έργο τους κατά την εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων (Ιωακειµίδης, 2003).
Το 2003 στο τµήµα Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστηµίου Αθηνών ο

Τσιάρας στο πλαίσιο της ∆ιδακτορικής του ∆ιατριβής, διερευνά τη συµβολή του Θ.Π
στην ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης. Η έρευνα αφορά και πάλι στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και διεξάγεται µε τη χρήση ερευνητικού ερωτηµατολογίου.
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Το ερωτηµατολόγιο επιδίδεται σε 75 εκπαιδευτικούς (26 άνδρες και 49 γυναίκες),
µετά τη λήξη πειραµατικού προγράµµατος µε δραστηριότητες Θ.Π σε 75 σχολικές
τάξεις, 30 ∆ηµοτικών σχολείων της Αθήνας, κατά το σχολικό έτος 2000-2001. Ο
ερευνητής προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
•

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος εντόπισαν δυσκολίες στη
διεξαγωγή του Θ.Π στη σχολική τάξη. Οι δυσκολίες αυτές συνίστανται στην
ελλιπή επιµόρφωση, τον περιορισµένο χώρο της σχολικής αίθουσας, την
έλλειψη χρόνου, λόγω της διάρθρωσης των ωρολογίων προγραµµάτων του
∆ηµοτικού Σχολείου και τις προσωπικές ανασφάλειες των εκπαιδευτικών.

•

Ο αριθµός των µαθητών που µπορούν να συµµετέχουν σε οµάδες δράσης
Θ.Π, προσδιορίστηκε από τα υποκείµενα της έρευνας σε 4 έως 10.

•

Αναφορικά µε τον χώρο διεξαγωγής του Θ.Π οι απόψεις των εκπαιδευτικών
του δείγµατος διίστανται. Ένα µέρος από αυτούς υποστηρίζει, ότι υπάρχει
αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικά διαµορφωµένου χώρου, ενώ οι υπόλοιποι
εκτιµούν ότι ο χώρος της σχολικής αίθουσας επαρκεί.

•

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγµατος εκτιµούν ότι για να επιτευχθεί
ευαισθητοποίηση των µαθητών απαιτούνται τουλάχιστον 5 συνεδρίες, ενώ
αρκετοί υποστηρίζουν ότι αυτό επιτυγχάνεται από την πρώτη συνεδρία.

•

Όσον αφορά στα προσόντα που απαιτούνται από τον εκπαιδευτικό για να
εκπληρώσει µε επάρκεια το ρόλο του εµψυχωτή, επικρατούν τρεις απόψεις. Η
πρώτη υποστηρίζει ότι η προσωπική εµπειρία και το ταλέντο του
εκπαιδευτικού επαρκούν. Η δεύτερη τονίζει την ανάγκη εξειδίκευσης και η
Τρίτη κάνει λόγο για συνύπαρξη της προσωπικής εµπειρίας και της
εξειδίκευσης.

•

Ως προαπαιτούµενα επιτυχούς ανάπτυξης του Θ.Π, οι εκπαιδευτικοί του
δείγµατος εκτιµούν ότι, από την πλευρά του εµψυχωτή απαιτούνται,
προετοιµασία, καλή διάθεση, ετοιµότητα και διακριτική παρέµβαση.

•

Αναγνωρίστηκε από όλους η συµβολή των ασκήσεων ευαισθητοποίησης και
συγκρότησης της οµάδας.

•

Οι τεχνικές ανάπτυξης του Θ.Π που έτυχαν µεγαλύτερης ανταπόκρισης από τα
παιδιά, ήταν η σωµατική έκφραση, ο αυτοσχεδιασµός, το κωµικό στοιχείο, τα
οπτικοακουστικά ερεθίσµατα και η παντοµίµα.
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•

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος διαπίστωσαν αλλαγή του πλαισίου
διαπροσωπικής επικοινωνίας των µαθητών και δηµιουργία κλίµατος
εµπιστοσύνης ανάµεσά τους.

•

Ανάλογη σχέση εµπιστοσύνης εντοπίζεται ανάµεσα στον δάσκαλο και τους
µαθητές.

•

Καθολική ήταν η επισήµανση των εκπαιδευτικών του δείγµατος, ότι το Θ.Π
είναι σηµαντικό µέσο διευκόλυνσης της µαθησιακής διαδικασίας για τους
µαθητές.

•

Επισηµαίνουν επίσης, ότι το Θ.Π φαίνεται να επιδρά θετικά στην
αποκλίνουσα συµπεριφορά ορισµένων µαθητών.

•

Όσον αφορά στη συµµετοχή των παιδιών στο Θ.Π οι εκπαιδευτικοί του
δείγµατος επισηµαίνουν, ότι συµµετείχαν όλοι. Μεγαλύτερη πρωτοβουλία
φαίνεται να παρουσιάζουν τα παιδιά µε άριστες µαθησιακές επιδόσεις και τα
κορίτσια έναντι των αγοριών.

•

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, υποστήριξαν ότι, στο χώρο δράσης του Θ.Π
αυξάνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των µελών της οµάδας.

•

Από τις απαντήσεις των ερωτώµενων, φαίνεται να ενισχύεται η υπόθεση της
επίδρασης του Θ.Π στη βελτίωση του αυτοσυναισθήµατος και της
αυτοαντίληψης του µαθητή.

•

∆ιαπιστώνουν επίσης αύξηση της λεκτικής αλληλεπίδρασης, όχι µόνο
ανάµεσα στους µαθητές, αλλά και ανάµεσα στον δάσκαλο και τους µαθητές.

•

Θετική φαίνεται να είναι η επίδραση του Θ.Π και στη µείωση της
αντιπαλότητας αγοριών – κοριτσιών στη σχολική τάξη.

•

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αναγνώρισαν την ευεργετική επίδραση
των δραµατικών δραστηριοτήτων στον εαυτό τους.

•

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος κατά τη
διεξαγωγή του Θ.Π τοποθετούνται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά στον
δάσκαλο – εµψυχωτή, την ακαταλληλότητα των ερεθισµάτων και την κακή
οργάνωση των δραστηριοτήτων. Το δεύτερο αφορά στους µαθητές µε
διασπαστική συµπεριφορά και το τρίτο αφορά στο περιεχόµενο του Θ.Π.
Φαίνεται πως η εναλλαγή σύντοµων χρονικά δραστηριοτήτων κρατά το
ενδιαφέρον των παιδιών αµείωτο.
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•

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος, τα παιδιά φαίνεται να
προτιµούν περισσότερο κωµικούς, αρχηγικούς και συνεργατικούς ρόλους, ενώ
σε µικρότερο βαθµό αναλαµβάνουν ρόλους υφιστάµενους, ηθικοπλαστικούς,
ή ρόλους εξιλαστήριου θύµατος.

•

Ως προς τους τρόπους που επινόησαν τα παιδιά για να διατηρήσουν τη θέση
τους στην οµάδα του Θ.Π, κυριάρχησαν η πρωτοτυπία των ιδεών και η
πολυλογία µε διαµαρτυρίες προκειµένου να επιβάλλουν την άποψή τους. ∆εν
έλειψαν κι εκείνα τα παιδιά που διαπραγµατεύτηκαν τη θέση τους στην οµάδα
µε χιούµορ, αλλά και µια µικρή οµάδα παιδιών που εκδήλωσε επιθετική
συµπεριφορά.

•

Το ενδιαφέρον των παιδιών κέντρισαν περισσότερο οι φανταστικές
δραστηριότητες.

•

Στην προσπάθεια απόδοσης της συναισθηµατικής ποιότητας του ρόλου από τα
παιδιά υπερίσχυσαν οι εκφράσεις του προσώπου και οι σωµατικές κινήσεις.

•

Καθολικά οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, συµφώνησαν πως η επιτυχής
διεξαγωγή του Θ.Π έγκειται στην καλή προετοιµασία της παρουσίασης του
θέµατος.

•

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος διαπιστώνουν ότι ο αυθορµητισµός των
παιδιών είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την ηλικία τους σε όλα τα
εκφραστικά επίπεδα.

•

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος µπορεί να διαπιστωθεί
µια υστέρηση της λεκτικής έκφρασης των παιδιών σε σχέση µε τη µη λεκτική.

•

Οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος παρατήρησαν ότι, τα παιδιά επενδύουν το
προσωπικό τους στοιχείο στους ρόλους που δραµατοποιούσαν, ότι τα παιδιά
µε συναισθηµατικά προβλήµατα, µέσα από τον ρόλο αποθέτουν το ψυχικό
τους φορτίο.

•

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγµατος τα παιδιά
εµφανίστηκαν ιδιαίτερα δηµιουργικά και εφευρετικά στο Θ.Π.

•

Τέλος οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος, τόνισαν την ανάγκη να γενικευτεί η
χρήση του Θ.Π τόσο στο Νηπιαγωγείο όσο και στο ∆ηµοτικό Σχολείο
(Τσιάρας, 2003˙ 2004).
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Το 2004, η Κουδιγκέλη στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής της εργασίας στον
τοµέα Ψυχολογίας, του τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της
Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
επιχείρησε να διερευνήσει το κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά
σχολικής ηλικίας, στην αντιµετώπιση αγχογόνων καταστάσεων. Η ερευνήτρια
χρησιµοποίησε την κλίµακα «Στρατηγικές Αντιµετώπισης Καταστάσεων Άγχους»
(Σ.Α.Κ.Α), η οποία είναι ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς, που κατασκευάστηκε
µε βάση τις απαντήσεις των παιδιών στο ερώτηµα «τι κάνουν ή δεν κάνουν, όταν
τους συµβαίνει κάτι που τα αναστατώνει, τα ανησυχεί ή τους προκαλεί άγχος».
∆είγµα της έρευνας αποτέλεσαν 157 παιδιά των τριών τελευταίων τάξεων του
∆ηµοτικού Σχολείου (∆΄, Ε΄, ΣΤ΄) τα οποία επιλέχθηκαν µε τυχαία δειγµατοληψία
από δύο ∆ηµοτικά Σχολεία του Ρέντη. Επιλέχθηκαν αυτούσια τµήµατα µαθητών και
συγκροτήθηκαν δύο οµάδες παιδιών ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων ∆ηµοτικού. Καθώς τα
τµήµατα επιλέχθηκαν αυτούσια δεν ήταν δυνατή η απόλυτη εξίσωσή τους. Στην
πρώτη οµάδα (πειραµατική οµάδα) συµµετείχαν 79 παιδιά από ένα Ολοήµερο
Πιλοτικό ∆ηµοτικό Σχολείο, στο οποίο τα παιδιά από το 1999 είχαν εκτός από τον
δάσκαλο τους δάσκαλο - εµψυχωτή για τη θεατρική αγωγή. Στη δεύτερη οµάδα
(οµάδα ελέγχου) συµµετείχαν 78 παιδιά από το πλησιέστερο ∆ηµοτικό Σχολείο, στο
Ολοήµερο Πιλοτικό της πειραµατικής οµάδας. Στη συνέχεια, αφού πρώτα η
ερευνήτρια φρόντισε να εξισώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις δύο οµάδες και
αφού παρακολούθησε για περίπου µία εβδοµάδα τις δραστηριότητες Θ.Π τις
πειραµατικής οµάδας, πέρασε στη διαδικασία της επίδοσης των ερωτηµατολογίων
στις δύο οµάδες (πειραµατική και ελέγχου). Οι διαπιστώσεις της συνοπτικά, είναι οι
ακόλουθες:
•

Μέσω του Θ.Π φαίνεται πως βελτιώνονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των
παιδιών και δοµείται η ικανότητά τους να εφευρίσκουν εναλλακτικές λύσεις
σε θέµατα – προβλήµατα.

•

Τα παιδιά της οµάδας του Θ.Π φαίνεται πως κατά την αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων, ανέπτυξαν στρατηγικές εστιασµένες στο πρόβληµα
στην προσπάθειά τους να διαπραγµατευθούν το άγχος τους.

•

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση της αλληλεπίδρασης µεταξύ του
µορφωτικού επίπεδου του πατέρα, στον παράγοντα «Λύση Προβλήµατος».
Φαίνεται πως τα παιδιά , τα οποία προέρχονται από όχι ιδιαιτέρως
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ανεπτυγµένα

κοινωνικο-µορφωτικά

περιβάλλοντα

είναι

δυνατόν

να

ωφεληθούν από τις διεργασίες του Θ.Π και να αναπτύξουν ιδιαίτερα
αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης αγχογόνων καταστάσεων.
•

Το Θ.Π µπορεί να αποτελέσει πηγή αυτογνωσίας για το παιδί.

•

Το Θ.Π παρέχει δυνατότητες στα παιδιά να ελέγξουν τις καταστάσεις και τα
γεγονότα

του

περιβάλλοντος

τους

αναλαµβάνοντας

πρωτοβουλίες

(Κουδιγκέλη, 2004)
Τέλος, το 2007, ο Τσιάρας δηµοσιεύει ερευνητική µελέτη που υλοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2003-2004 σε ένα δηµοτικό σχολείο της Αθήνας. Ο ερευνητής εστίασε
το ερευνητικό του ενδιαφέρον στην αλλαγή του πλαισίου επικοινωνίας δασκάλου και
µαθητών και στην προσπάθεια τροποποίησης της «προβληµατικής» συµπεριφοράς
ορισµένων µαθητών, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του Θ.Π. Όπως αναφέρει ο
ίδιος: «Οι δώδεκα προβληµατικές συµπεριφορές που εντοπίστηκαν, κατά τη
διδασκαλία του Θ.Π στην Γ΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου, αφορούσαν σε µαθητές
που ασκούσαν επιζήµια επιρροή στα υπόλοιπα µέλη της σχολικής οµάδας και στον
δάσκαλο» (Τσιάρας, 2007: 84). Αυτές τις «προβληµατικές» συµπεριφορές
προσπάθησε να τροποποιήσει, µέσα από παρεµβάσεις Θ.Π. Τα µεθοδολογικά
εργαλεία που χρησιµοποίησε ο ερευνητής ήταν ποιοτικά, επιχειρώντας έρευνα πεδίου
µε

συµµετοχική

παρατήρηση,

ανόργανη

και

ενόργανη

(βιντεοσκοπήσεις,

µαγνητοφωνήσεις). Ο ερευνητής προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
•

Οι παράδοξες τεχνικές επικοινωνίας1 είναι δυνατόν να συµβάλλουν στη
µείωση των προβληµάτων διαπροσωπικής επικοινωνίας δασκάλου και
µαθητή.

•

Τα παιδιά, στο σύνολό τους, αντέδρασαν θετικά στις προτεινόµενες
δραστηριότητες και ελάχιστα ήταν αυτά που αρνήθηκαν να συµµετάσχουν
στο Θ.Π.

•

Μετά την ερευνητική παρέµβαση, εµφανίστηκε ύφεση των προβληµατικών
συµπεριφορών των παιδιών.

1

∆εν είναι εντελώς ξεκάθαρο το τι εννοεί ο ερευνητής µε τον όρο παράδοξες τεχνικές επικοινωνίας,
εκτιµάται όµως, ότι πιθανόν να αναφέρεται στη σύµβαση µέσα στην οποία λειτουργεί το Θ.Π και στη
διαρκή συνδιαλλαγή του πραγµατικού στοιχείου µε το φανταστικό.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1. Προβληµατική της έρευνας
Η ιδιότητα του ερευνητή ως εκπαιδευτικού που υπηρετεί στο δηµόσιο
νηπιαγωγείο αποτέλεσε ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο επικέντρωσης του ερευνητικού
του ενδιαφέροντος στον χώρο αυτό. Από την προσωπική του ενασχόληση

µε τη

δραµατική έκφραση εντός και εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει σχηµατίσει
µια πολύ θετική εικόνα για την επίδρασή της στα παιδιά. Οι εµπειρίες του από τα
παιδιά του νηπιαγωγείου, τα οποία δεν διαθέτουν ακόµη πλήρως ανεπτυγµένο και
επεξεργασµένο γλωσσικό κώδικα, ενισχύουν την πεποίθησή του, ότι το Θ.Π, καθώς
δεν απαιτεί την αναπαραγωγή δοµηµένου κειµένου από αυτά, αλλά στηρίζεται στον
πηγαίο – αυθόρµητο λόγο τους, είναι µια από τις καταλληλότερες µορφές
ψυχαγωγίας, έκφρασης, επικοινωνίας και διδακτικής µεθοδολογίας για το
νηπιαγωγείο.
Το πρωταρχικό κίνητρο του ερευνητή αναδείχθηκε σε µεγάλο βαθµό στο
θεωρητικό κοµµάτι της παρούσας εργασίας. Το παιχνίδι είναι πηγή ζωής για το παιδί
και ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται ολόκληρη η φιλοσοφία πάνω στην
οποία στηρίζεται και εξελίσσεται η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση από την
αρχαιότητα ως τις µέρες µας. Στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης του νηπιαγωγείου,
δηµιουργείται η αίσθηση, πως αντί αυτό, να ταυτίζεται αποκλειστικά και µόνο µε το
παιχνίδι, ολοένα και περισσότερο το περιθωριοποιεί, στρεφόµενο προς τη
γνωσιοκεντρική και νοησιαρχική λογική που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο
σύνολό της. Το Θ.Π συνδυάζοντας το παιχνίδι µε τη δραµατική τέχνη, µια τέχνη
επικοινωνιακή, εκφραστική, βιωµατική, ψυχο-συναισθηµατική, ίσως να µπορεί να
λειτουργήσει ως αντίβαρο, καθώς αν και απέχει πολύ από αυτή τη λογική,
ταυτόχρονα θα µπορούσε να παρέχει το πλαίσιο στήριξής της. Ο ερευνητής οδηγείται
σε αυτή την εκτίµηση, θέλοντας να πιστεύει ότι τεκµηριώθηκε ήδη σε αρκετά
ικανοποιητικό βαθµό η θέση, ότι το Θ.Π µπορεί να καλλιεργήσει, αναπτύξει και
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εξελίξει τόσο τη µάθηση όσο και τη νόηση του παιδιού. Υπό αυτή την έννοια

δεν

φαίνεται να αντιπαρατίθεται στην γνωστική και νοητική ανάπτυξη του. Κάθε άλλο. Η
διαφορά έγκειται στους διαύλους προσέγγισής της.
Μέσα από αυτό το πρίσµα ανακύπτουν ορισµένα ερωτήµατα:
♦ Είναι εφικτό, και σε ποιον βαθµό, µέσα από την εφαρµογή του Θ.Π, να
προωθηθούν και να επιτευχθούν , όλα όσα περιλαµβάνονται στο αναλυτικό
πρόγραµµα του νηπιαγωγείου;
♦ Θα µπορούσε η συστηµατική εφαρµογή του Θ.Π στο νηπιαγωγείο να
λειτουργήσει σε µια κατεύθυνση αποκατάστασης της παρουσίας του παιχνιδιού
στην καθηµερινότητά του, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να αποβάλλουν το
άγχος της «ύλης» και τη λογική της σχολειοποίησής του;
Στην απόπειρά να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήµατα, και αρκετά
ακόµη, που αναµένεται να προκύψουν στην πορεία της έρευνας, τη «Λυδία Λίθο»
αποτελεί η νηπιαγωγός. Αν υπάρχει η επιθυµία να ελεγχθεί προς πια κατεύθυνση
γέρνει η ζυγαριά, δεν θα µπορούσε να µη µελετηθεί προσεκτικά ο τρόπος, µε τον
οποίο αυτή, οργανώνει τις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου στο σύνολό τους, και ο
τρόπος µε τον οποίο εµπλέκει τη δραµατική τέχνη στην καθηµερινή διδακτική της
πρακτική.
Τέλος εκτιµάται, ότι στο νηπιαγωγείο, αναγκαίο και ουσιώδες ζητούµενο δεν
είναι η «Ιθάκη», αλλά το ταξίδι. Αν το ταξίδι αυτό - παρά τις αντιξοότητες και τις
απογοητεύσεις - αποτελεί για το παιδί πηγή χαράς και ικανοποίησης, αν το ταξίδι
αυτό, αποτελεί µια ατέλειωτη µαγική περιπέτεια, τότε γεννιέται η προσδοκία, ότι το
παιδί θα φτάσει και στην «Ιθάκη» και σε πολλούς άλλους σταθµούς στην υπόλοιπη
ζωή του.

5.2. Αναγκαιότητα και επικαιρότητα της έρευνας
Έχει επισηµανθεί ήδη, ότι το Θ.Π σε φραστικό επίπεδο, προωθείται αρκετά
έως πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Επί του πρακτέου όµως εντοπίζεται ένα µεγάλο
κενό. Ένα αντίστοιχο κενό µπορεί να θεωρηθεί ότι εντοπίζεται και στην επιστηµονική
διερεύνηση της λειτουργίας και του ρόλου του, µε εστιακό κέντρο αποκλειστικά το
ελληνικό νηπιαγωγείο και την ελληνίδα νηπιαγωγό.
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5.3. Σηµαντικότητα και πρωτοτυπία της έρευνας
Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε το Θ.Π, µέσα όµως, σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο. Όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν εντοπίστηκε καµία έρευνα έως τώρα, µε
αποκλειστικό της αντικείµενο το Θ.Π στο νηπιαγωγείο και τη διερεύνηση των
απόψεων των νηπιαγωγών γι’ αυτό.
Λαµβάνοντας υπόψη τα προηγούµενα εκτιµάται ότι, εµφανίζεται έντονο
ερευνητικό ενδιαφέρον στην κατεύθυνση της µελέτης και διερεύνησης του Θ.Π,
ενταγµένου στο πλαίσιο του τι αντιπροσωπεύει αυτό για τη νηπιαγωγό και του πως
το αξιοποιεί στην καθηµερινή της διδακτική πρακτική.

5.4. Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών
σχετικά µε την εφαρµογή της µεθόδου του Θ.Π στο νηπιαγωγείο και της αξιοποίησής
του στην καθηµερινή τους διδακτική πρακτική.
Πιο συγκεκριµένα επιδιώκεται η διερεύνηση:
 Της κατάρτισης των νηπιαγωγών πάνω στις δραµατικές µεθόδους και τεχνικές
στην εκπαίδευση.
 Της σχέσης που αναπτύσσουν οι νηπιαγωγοί µε τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης
και ειδικότερα µε το Θ.Π .
 Της ευαισθητοποίησής τους αναφορικά µε τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης και
ειδικότερα µε το Θ.Π .
 Της εννοιολογικής διάστασης που δίνουν οι νηπιαγωγοί στη µέθοδο του Θ.Π .
 Της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς.
 Των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί όταν εφαρµόζουν το Θ.Π .
 Της δυνατότητας σύνδεσης του Θ.Π µε τους στόχους του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
 Των τοµέων δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος, στους οποίους οι
νηπιαγωγοί εκτιµούν ότι το Θ.Π είναι περισσότερο ή λιγότερο λειτουργικό.
 Των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς κατά την
εµψύχωση της οµάδας τους.
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 Των δυνατοτήτων, που κατά την εκτίµηση των νηπιαγωγών, παρέχει το αναλυτικό
πρόγραµµα, ώστε όλη του η ύλη να διδάσκεται µέσα από το παιχνίδι (µε
παιγνιώδεις δραστηριότητες).

5.5. ∆ιερευνητικά ερωτήµατα
Με βάση τους παραπάνω στόχους διατυπώνονται τα ακόλουθα διερευνητικά
ερωτήµατα:
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εξοικείωση των νηπιαγωγών µε το Θ.Π και τα
χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές και την ενηµέρωση/επιµόρφωση
που έχουν δεχτεί;
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών για το κατά πόσο
µπορεί να αξιοποιηθεί το Θ.Π στο νηπιαγωγείο και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις
βασικές τους σπουδές και την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί;
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς
και

τα

χρόνια

υπηρεσίας

τους,

τις

βασικές

τους

σπουδές,

την

ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί, το είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο
υπηρετούν, τις εκτιµήσεις τους, για το κατά πόσο η εν λόγω µέθοδος, µπορεί να
αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την
εφαρµογή του;
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς, όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές την
ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί, και τις εκτιµήσεις τους, για το κατά
πόσο η εν λόγω µέθοδος, µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο;
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές την
ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί, και τις εκτιµήσεις τους, για το κατά
πόσο η εν λόγω µέθοδος, µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο;
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών για το κατά πόσο
µπορούν µε το Θ.Π να προσεγγιστούν οι τοµείς δραστηριοτήτων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους
σπουδές και την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί;
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 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές
τους σπουδές την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί, και τις εκτιµήσεις
τους, για το κατά πόσο είναι δυνατό, µε την εν λόγω µέθοδο, να προσεγγιστούν οι
τοµείς ανάπτυξης των παιδιών, όπως αυτοί ορίζονται από το αναλυτικό
πρόγραµµα του νηπιαγωγείου;
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τις νηπιαγωγούς διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και τα χρόνια υπηρεσίας τους τις
βασικές τους σπουδές και την ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί;
 Υπάρχει σχέση ανάµεσα στις δυνατότητες, που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των
νηπιαγωγών, παρέχονται από το αναλυτικό πρόγραµµα για την ανάδειξη του
παιχνιδιού, σε πυρήνα της διδακτικής µεθοδολογίας του νηπιαγωγείου και τα
χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές την ενηµέρωση/επιµόρφωση
που έχουν δεχτεί, τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο µπορεί να αξιοποιηθεί το
Θ.Π στο νηπιαγωγείο και τη συχνότητα εφαρµογής του από αυτές;
Αξίζει να επισηµανθεί, ότι:
¾ Η εξοικείωση των νηπιαγωγών µε το Θ.Π, οι εκτιµήσεις τους, για το κατά πόσο
µπορεί αυτό, να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, η συχνότητα εφαρµογής του από
αυτές, ο εντοπισµός δυσκολιών και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την
εφαρµογή του, οι εκτιµήσεις για το κατά πόσο µπορούν να προσεγγιστούν οι
τοµείς δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου (Ν.Α.Π)
µε αυτό, και για το κατά πόσο το Ν.Α.Π ευνοεί την ανάδειξη του παιχνιδιού σε
κυρίαρχο µεθοδολογικό εργαλείο του νηπιαγωγείου, οι στόχοι που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και ο εντοπισµός από
αυτές διαφορών ανάµεσα στην εν λόγω µέθοδο και τη δραµατοποίηση,
εξετάζονται σε σχέση µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές, και
την ενηµέρωση επιµόρφωση που έχουν δεχτεί.
¾ Η συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς εξετάζεται επιπλέον και σε
σχέση µε το είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετούν, τις εκτιµήσεις τους,
για το κατά πόσο µπορεί να αξιοποιηθεί η εν λόγω µέθοδος στο νηπιαγωγείο, και
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την εφαρµογή του, καθώς εκτιµάται, ότι
υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον να εξεταστεί κατά πόσο το διευρυµένο ωράριο
του ολοήµερου νηπιαγωγείου διευρύνει αντίστοιχα και τον χρόνο που διατίθεται
στο Θ.Π, κατά πόσο οι εκτιµήσεις τους για την αξιοποίηση της εν λόγω µεθόδου
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στο νηπιαγωγείο, επηρεάζουν τη συχνότητα εφαρµογής της από αυτές, και κατά
πόσο οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την εφαρµογή της, µπορεί να
λειτουργούν αποθαρρυντικά γι’ αυτές.
¾ Ο εντοπισµός δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς και οι δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν όταν εφαρµόζουν το Θ.Π εξετάζονται επιπλέον και σε σχέση µε,
τις εκτιµήσεις τους, για το κατά πόσο µπορεί να αξιοποιηθεί η εν λόγω µέθοδος
στο νηπιαγωγείο, καθώς εκτιµάται ότι υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς το
κατά πόσο οι εκτιµήσεις αυτές των νηπιαγωγών επιδρούν και στον τρόπο µε τον
οποίο αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες.
¾ Οι εκτιµήσεις των νηπιαγωγών για το κατά πόσο µπορούν

µε το Θ.Π να

προσεγγιστούν οι τοµείς δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος του
νηπιαγωγείου, εξετάζονται επιπλέον και σε σχέση µε τους στόχους που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτές όταν εφαρµόζουν την εν λόγω µέθοδο, καθώς
εκτιµάται, ότι υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον να εξεταστεί, το κατά πόσο
εµφανίζεται συνέπεια ανάµεσα στις απαντήσεις τους στα δύο ερωτήµατα.
¾ Οι εκτιµήσεις των νηπιαγωγών, για το κατά πόσο το Ν.Α.Π ευνοεί την ανάδειξη
του παιχνιδιού σε κυρίαρχη µεθοδολογία του νηπιαγωγείου, εξετάζονται επιπλέον
σε σχέση µε τις εκτιµήσεις τους, για το κατά πόσο µπορεί να αξιοποιηθεί το Θ.Π
στο νηπιαγωγείο και τη συχνότητα εφαρµογής του από αυτές, καθώς εκτιµάται,
ότι παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον να εξεταστεί, το κατά πόσο η ιδιαίτερη
σχέση των νηπιαγωγών µε την εν λόγω µέθοδο, επηρεάζει ή όχι τις εκτιµήσεις
τους, για την εύνοια του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι.

5.6. Μέσα συλλογής δεδοµένων
Όργανο της έρευνας αποτέλεσε

το

ερωτηµατολόγιο, µε το οποίο

επιτυγχάνεται η συλλογή πολυπληθών παρατηρήσεων και πληροφοριών σε πολύ
σύντοµο χρόνο, και µε σχετικά µικρό κόστος (Bell, 1997˙Βάµβουκας, 2002˙ Κυριαζή,
2004), και θεωρείται το κατ’ εξοχή µέσο συλλογής πληροφοριών της ποσοτικής
έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες (Παπαναστασίου, 1990˙ Κυριαζή, 1998˙ ό. π.).
Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας, εξέταζε τη σχέση των νηπιαγωγών µε το
σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται στο ελληνικό νηπιαγωγείο,
εστιάζοντας στο βαθµό εξοικείωσής τους, αλλά και στην ευρύτερή τους σχέση µε τις
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µεθόδους δραµατικής έκφρασης, και ιδιαίτερα µε το Θ.Π, και στον τρόπο, και τον
βαθµό ένταξης της εν λόγω µεθόδου στην καθηµερινή τους πρακτική. Επιπλέον,
εξέταζε την εννοιολογική διάσταση που προσδίνουν οι νηπιαγωγοί στους όρους Θ.Π
και δραµατοποίηση, και τις εκτιµήσεις τους, για τη θέση που κατέχει το παιχνίδι στο
αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου (Ν.Α.Π).

5.6.1. ∆οκιµαστική χορήγηση του ερωτηµατολογίου
Η τελική διαµόρφωση του ερευνητικού ερωτηµατολογίου στηρίχτηκε στα
δεδοµένα είκοσι ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν στο στάδιο της προέρευνας,
από νηπιαγωγούς, οι οποίες υπηρετούσαν στους νοµούς Ηρακλείου, Ρεθύµνης και
Χανίων, κατά το σχολικό έτος 2004-2005. Με αυτόν τον τρόπο υπήρξε η δυνατότητα
τροποποίησης κάποιων σχετικά ασαφώς διατυπωµένων ερωτήσεων, που θεωρήθηκε
πιθανό να δηµιουργούσαν δυσκολίες στη συµπλήρωσή του.

5.7. Πληθυσµός αναφοράς και δείγµα της έρευνας
Πληθυσµό αναφοράς της έρευνας, αποτέλεσαν όλες οι νηπιαγωγοί, οι οποίες
υπηρετούσαν στον νοµό Ρεθύµνης, κατά το σχολικό έτος 2004-2005, µόνιµες και
αναπληρώτριες.

Επιχειρήθηκε

απογραφική

µελέτη.

Από

τον

πληθυσµό

αποκλείστηκαν µόνο οι νηπιαγωγοί που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά
την οποία διενεργήθηκε η έρευνα, δεν υπηρετούσαν σε τµήµατα νηπιαγωγείων αλλά
ήταν αποσπασµένες σε διοικητικές θέσεις, ή βρίσκονταν σε εκπαιδευτική άδεια. Ο
προσδοκώµενος πληθυσµός αναφοράς αποτελούνταν αρχικά από 124 νηπιαγωγούς, οι
οποίες υπηρετούσαν στα 64 δηµόσια νηπιαγωγεία, που λειτούργησαν κατά το σχολικό
έτος 2004-2005, στον νοµό Ρεθύµνης.
∆ιανεµήθηκαν

124

ερωτηµατολόγια,

από

τα

οποία,

συλλέχτηκαν

συµπληρωµένα τα 109. Εποµένως το τελικό δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 109
νηπιαγωγοί του νοµού Ρεθύµνης. Το ποσοστό ανταπόκρισης των υποκειµένων της
έρευνας θεωρήθηκε αρκούντως ικανοποιητικό.
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5.7.1. Περιγραφή της σύνθεσης του δείγµατος
Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 109 νηπιαγωγοί, οι οποίες υπηρετούσαν
στα δηµόσια νηπιαγωγεία του νοµού Ρεθύµνης κατά το σχολικό έτος 2004-2005.
Καθώς ήταν γνωστό ότι στο νοµό υπηρετούσε µόνο ένας άνδρας νηπιαγωγός, δεν
θεωρήθηκε προφανώς σκόπιµο, να εξεταστεί ως ξεχωριστή µεταβλητή το φύλλο των
υποκειµένων του δείγµατος.
Αρχικά το δείγµα της έρευνας εξετάζεται ως προς τα χρόνια υπηρεσίας του, το
είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετεί και το επίπεδο των σπουδών του.
Στον πίνακα 1 εµφανίζεται η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος µε
βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 1: Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας

Χρόνια Υπηρεσίας
1-10
11-20
Άνω των 20
Σύνολο

ν
70
20
19
109

%
64,2
18,3
17,4
100,0

Από τα στοιχεία του πίνακα 1, προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
¾ Περίπου τα 2/3 των νηπιαγωγών ( 70 άτοµα ή ποσοστό 64,2 %) εµφανίζονται µε
1-10 χρόνια υπηρεσίας.
¾ Το 1/3 που αποµένει, διαµοιράζεται στις υπόλοιπες κατηγορίες ( 20 άτοµα ή
ποσοστό 18,3 % µε 11-20 χρόνια και 19 άτοµα ή ποσοστό 17,4 %

µε

περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας).
¾ Στην πλειονότητά τους λοιπόν, οι νηπιαγωγοί του δείγµατος φαίνεται πως δεν
έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας. Αυτό ίσως αποτελεί µια ένδειξη, ότι είτε είναι
άτοµα νεαρής ηλικίας, είτε δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν αρκετά χρόνια
υπηρεσίας, καθώς ως κλάδος, αντιµετωπίζουν σηµαντικό πρόβληµα αδιοριστίας
και υπηρετούν αρκετά χρόνια στη δηµόσια εκπαίδευση µε την ιδιότητα του
αναπληρωτή.
Στον πίνακα 2 εµφανίζεται η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος µε
βάση το είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετούν. Με το όρο Κλασικό
εννοούνται τα νηπιαγωγεία εκείνα που λειτουργούν, µόνο µε πρωινή βάρδια και
ωράριο 8.00΄ π.µ. – 12.30΄ µ.µ., ενώ µε τον όρο Ολοήµερο, τα νηπιαγωγεία που
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λειτουργούν µε δύο βάρδιες (πρωινή και απογευµατινή) και διευρυµένο ωράριο 8.00΄
π.µ. – 16.00΄ µ.µ.
Πίνακας 2: Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το είδος του νηπιαγωγείου υπηρεσίας

Είδος Νηπιαγωγείου
Κλασικό
Ολοήµερο
Σύνολο
∆εν απάντησαν

ν
67
41
109
1

%
62,0
38,0
100,0
0,9

Από τα στοιχεία του πίνακα 2, προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
¾ Περίπου τα 2/3 των νηπιαγωγών (67 άτοµα ή ποσοστό 62%) υπηρετούν σε
κλασικά τµήµατα νηπιαγωγείων.
¾ Το υπόλοιπο 1/3, (41 άτοµα ή ποσοστό 38%) υπηρετεί σε ολοήµερα τµήµατα.
¾ Η πλειονότητα εποµένως των νηπιαγωγών του δείγµατος, φαίνεται ότι υπηρετεί
σε κλασικά τµήµατα νηπιαγωγείων.
¾ Αξίζει να επισηµανθεί, ότι στα 64 λειτουργούντα νηπιαγωγεία του νοµού κατά
το σχολικό έτος 2004-2005, εντάσσονταν 60 κλασικά τµήµατα και 21 ολοήµερα.
Εποµένως περίπου τα 3 στα 4 τµήµατα των δηµόσιων νηπιαγωγείων του νοµού ή
ποσοστό 74,1% λειτούργησαν ως κλασικά και µόνο το 25,9% ως ολοήµερα.
Η επόµενη ερώτηση αφορά στο επίπεδο σπουδών των νηπιαγωγών και η
κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 3.
Πίνακας 3: Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τις σπουδές

Ναι
Σπουδές
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Εξοµοίωση
∆ιδασκαλείο
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Κάτι άλλο;
∆εν απάντησαν

ν
56
54
29
16
8
4
3
0

Όχι
%
51,4
49,5
26,6
14,7
7,3
3,7
2,8
0,0

ν
53
55
80
93
101
105
106
109

%
48,6
50,5
73,4
85,3
92,7
96,3
97,2
100,0

Από τα στοιχεία του πίνακα 3 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι:
¾ Λίγο περισσότερες από τις µισές νηπιαγωγούς του δείγµατος (56 άτοµα ή
ποσοστό 51,4%) είναι κάτοχοι Πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών.
¾ Οι µισές περίπου από τις νηπιαγωγούς (54 άτοµα ή ποσοστό 49,5%) είναι κάτοχοι
πτυχίου Σχολών Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
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¾ Περίπου µία στις τρεις νηπιαγωγούς (29 άτοµα ή ποσοστό 26,6%) έχει
παρακολουθήσει προγράµµατα επιστηµονικής αναβάθµισης και κατέχει πτυχίο
Εξοµοίωσης.
¾ Ένας σχετικά µικρός αριθµός νηπιαγωγών (16 άτοµα ή ποσοστό 14,7%) έχει
µετεκπαιδευτεί στα ∆ιδασκαλεία Νηπιαγωγών.
¾ Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι ένα µικρό, άλλα όχι αµελητέο ποσοστό
των νηπιαγωγών (8 άτοµα ή ποσοστό 7,3%) κατέχει µεταπτυχιακούς τίτλους
σπουδών.
¾ Το 3,7% των νηπιαγωγών (4 άτοµα) κατέχει πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι.
¾ Τέλος το 2,8% των νηπιαγωγών (3 άτοµα) δήλωσε κάποια άλλη κατηγορία
σπουδών.
Στη συνέχεια το δείγµα της έρευνας εξετάζεται ως προς το επίπεδο
ενηµέρωσης του, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης και ως προς την
προέλευση της ενηµέρωσης αυτής.
Η επόµενη ερώτηση αφορά στο πόσο ικανοποιητική θεωρούν οι ίδιες οι
νηπιαγωγοί, την ενηµέρωσή τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, στην
εκπαιδευτική διαδικασία και η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος
παρουσιάζεται στον πίνακα 4.
Πίνακας 4: Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στην απάντηση των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε την ικανοποίησή τους από την ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί, γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ικανοποίηση από
ενηµέρωση
Ικανοποίηση αναφορικά
µε µεθόδους θεατρικής
έκφρασης

Πάρα πολύ
ν
%
3

2,8

Αρκετή
ν
%

Λίγη
ν
%

Καθόλου
ν
%

∆.Α
ν
%

∆είκτες
µ.ο τ.α

22

59

22

3

2,06 0,72

20,8

55,7

20,8

2,8

Από τα στοιχεία του πίνακα 4, προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
¾ Από την τιµή του µέσου όρου ικανοποίησης των νηπιαγωγών του δείγµατος
(2,06) παρατηρείται µια υψηλή συγκέντρωσή τους, σε µια κατηγορία απάντησης.
Συγκεκριµένα 59 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 55,7%, θεωρούν την ενηµέρωσή τους
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης λίγο ικανοποιητική.
¾ Καθόλου ικανοποιητική ενηµέρωση δηλώνουν 22 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 20,8%.
¾ Επίσης 22 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 20,8%, φαίνεται να θεωρούν αρκετά
ικανοποιητική την ενηµέρωσή τους.
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¾ Μόλις 3 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 2,8%, θεωρούν την ενηµέρωσή τους πάρα πολύ
ικανοποιητική.
¾ Αν εξεταστούν αθροιστικά τα υποκείµενα, τα οποία απαντούν ότι η ενηµέρωσή
τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης είναι λίγο ή καθόλου
ικανοποιητική, εµφανίζονται 81 άτοµα ή ποσοστό 76,5%. Αυτό δηλώνει ότι τα
3/4 των νηπιαγωγών του δείγµατος, φαίνεται να εκτιµούν πως η ενηµέρωσή τους
δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, και µόνο µία στις τέσσερις αισθάνεται
ενηµερωµένη σε ικανοποιητικό βαθµό.
Ο βαθµός ενηµέρωσης των νηπιαγωγών γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, επηρεάζει σηµαντικά το µέσο όρο απαντήσεών τους. Όταν οι ερωτώµενες
είναι ενηµερωµένες γύρω από τις θεατρικές µεθόδους, ο µέσος όρος των απαντήσεών
τους κυµαίνεται ανάµεσα στο 3 και το 4. Όταν αντίθετα, δεν είναι ενηµερωµένες
γύρω από αυτές, ο µέσος όρος των απαντήσεών τους κυµαίνεται ανάµεσα στο 1 και
το 2.
Με την επόµενη ερώτηση εξετάζονται οι πηγές ενηµέρωσης των νηπιαγωγών,
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης και η κατανοµή των υποκειµένων του
δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Πίνακας 5: Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τις πηγές ενηµέρωσής / επιµόρφωσής του, γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ναι
Πηγές Ενηµέρωσης
Προσωπικό ενδιαφέρον –Βιβλία – Αυτοµόρφωση
Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείου
Σπουδές σε Σχολές Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικά
Τµήµατα Π.Ε,
∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση
Επιµορφωτικά Σεµινάρια από ∆ηµόσιο φορέα
Ηµερίδες-Συνέδρια
Επιµορφωτικά Σεµινάρια από Ιδιωτικό φορέα
Βιβλίο του ∆ασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»
Εργαστήρια Θεατρικής Έκφρασης
Κάτι άλλο;
∆εν απάντησαν

Όχι

ν
78
76

%
71,6
69,7

ν
31
33

%
28,4
30,3

67
47
37
31
20
18
3
0

61,5
43,1
33,9
28,4
18,3
16,5
2,8
0,0

42
62
72
78
89
91
106
109

38,5
56,9
66,1
71,6
81,7
83,5
97,2
100,0

Από τα στοιχεία του πίνακα 5 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι:
¾ Στην πλειονότητά τους οι νηπιαγωγοί του δείγµατος, έχουν αποκοµίσει της
γνώσεις τους για τις διάφορες µεθόδους θεατρικής έκφρασης στην εκπαιδευτική
διαδικασία από τρεις κυρίως πηγές. Προσωπικό

ενδιαφέρον - βιβλία -

αυτοµόρφωση (78 άτοµα ή ποσοστό 71,6%), βιβλίο δραστηριοτήτων για το
105

Νηπιαγωγείο (76 άτοµα ή ποσοστό 69,7%) και σπουδές (67 άτοµα ή ποσοστό
61,5%).
¾ Το ενδιαφέρον τους για ενηµέρωση και επιµόρφωση, διαφαίνεται και από τον
αρκετά υψηλό βαθµό συµµετοχής τους σε επιµορφωτικά σεµινάρια, ηµερίδες,
συνέδρια, και τον κατά πολύ χαµηλότερο, αλλά όχι ευκαταφρόνητο, βαθµό
συµµετοχής τους σε εργαστήρια θεατρικής έκφρασης. Πιο συγκεκριµένα, 47
νηπιαγωγοί ή ποσοστό 43,1% έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια
από δηµόσιο φορέα, 37 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 33,9% έχουν συµµετάσχει σε
Ηµερίδες – Συνέδρια σχετικά µε το αντικείµενο, 31 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 28,4%
έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και 18
νηπιαγωγοί ή ποσοστό 16,5% έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής
έκφρασης.

¾ Ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζει το γεγονός, ότι µόνο 20 νηπιαγωγοί ή ποσοστό
18,3% έχουν δεχτεί κάποια ενηµέρωση από το βιβλίο του ∆ασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1», παρέχοντας ενδείξεις ότι στην πλειονότητά τους δεν έχουν έλθει σε
επαφή µε αυτό, ή αγνοούν την ύπαρξή του.
¾ Τέλος 3 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 2,8% δήλωσαν κάποια άλλη πηγή ενηµέρωσης.

5.8. ∆ιαδικασία χορήγησης των ερωτηµατολογίων
Όλα τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν και συλλέχτηκαν προσωπικά από τον
ίδιο τον ερευνητή, για εξοικονόµηση χρόνου και αµεσότερη επικοινωνία µε τα
υποκείµενα της έρευνας.

5.9. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδοµένων
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνάς έγινε µε τη χρήση του
στατιστικού υπολογιστικού προγράµµατος SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) και στηρίχτηκε σε περιγραφικά και επαγωγικά κριτήρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
6.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση και περιγραφή των
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος
στα

ερωτήµατα

της

έρευνας,

όπως

αυτά

διατυπώνονται

στο

ερευνητικό

ερωτηµατολόγιο, το οποίο κλήθηκαν να συµπληρώσουν. Αρχικά το ενδιαφέρον
εστιάζεται στις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παρουσιάζεται η εξοικείωση των νηπιαγωγών του δείγµατος µε τις διάφορες
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, οι εκτιµήσεις τους, για το κατά πόσο αυτές µπορούν
να αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο και η συχνότητα µε την οποία τις εφαρµόζουν. Στη
συνέχεια το ενδιαφέρον εστιάζεται µόνο στο Θ.Π. Παρουσιάζεται η συχνότητα
εφαρµογής του από τις νηπιαγωγούς και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αυτές κατά
την εφαρµογή του. Ακολουθεί η παρουσίαση των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών, για
τη δυνατότητα προσέγγισης των τοµέων δραστηριοτήτων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου µέσα από το Θ.Π, και των στόχων που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ίδιες, όταν το εφαρµόζουν στο νηπιαγωγείο.
Παρουσιάζονται επίσης οι διαφορές που εκτιµούν οι νηπιαγωγοί ότι
εµφανίζονται ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, η ύπαρξη ή όχι του βιβλίου
του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» στις σχολικές βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων,
στα οποία υπηρετούν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος, και οι εκτιµήσεις τους, αναφορικά
µε την σχέση του παιχνιδιού γενικά - και όχι µόνο του Θ.Π - µε το αναλυτικό
πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. Τέλος παρουσιάζονται τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και
οι προτάσεις των νηπιαγωγών, αναφορικά µε τη µέθοδο του Θ.Π.
Σε αρκετές περιπτώσεις κατά την περιγραφή των αποτελεσµάτων
εµφανίζονται ο µέσος όρος (µ.ο) αλλά και η τυπική απόκλιση (τ.α), ως συνοπτικά
µέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του
δείγµατος. Για την ευχερέστερη ανάγνωση των αποτελεσµάτων, θεωρείται σκόπιµο
να υπενθυµιστεί, ότι οι παραπάνω δείκτες χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά και µόνο
σε ερωτήµατα διατυπωµένα σε τετράβαθµη διαβαθµιστική κλίµακα, και η
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κωδικοποίηση των δεδοµένων για την εξαγωγή των τιµών των εν λόγω δεικτών έγινε
µε τον εξής τρόπο:
9 Πάρα πολύ / Πάρα πολύ ικανοποιητική / Πολύ συχνά

/ Πάρα πολύ

ενδιαφέρον / Σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό = 4.
9 Αρκετά / Αρκετά ικανοποιητική / Αρκετά συχνά / Αρκετά ενδιαφέρον / Σε
Αρκετά ικανοποιητικό βαθµό = 3.
9 Λίγο / Λίγο ικανοποιητική / Σπάνια / Λίγο ενδιαφέρον / Σε µικρό βαθµό = 2.
9 Καθόλου / Καθόλου ικανοποιητική / Ποτέ / Καθόλου ενδιαφέρον = 1.
Έτσι, µ.ο: 3,02 σηµαίνει ότι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος ικανοποιήθηκαν
αρκετά από αυτό το στοιχείο ή δήλωσαν αρκετά ή συµφώνησαν αρκετά ή
ενδιαφέρθηκαν αρκετά για το εξεταζόµενο στοιχείο.

6.2. Μέθοδοι θεατρικής έκφρασης
Στον πίνακα 6 εµφανίζεται η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος µε
βάση τον βαθµό εξοικείωσης τους µε τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 6: Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε την εξοικείωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Μέθοδοι
∆ραµατοποίηση
ΚουκλοθέατροΜαριονέτες
Θεατρική παράσταση
Θεατρικό σκετς
Θεατρικό
παιχνίδι (Θ.Π)
Θέατρο σκιών
Θεατρικό
δρώµενο (χάπενινγκ)
Κάτι άλλο;

Πάρα πολύ
ν
%
14 13,5

Αρκετή
ν
%
62 59,6

Λίγη
Καθόλου
ν
%
ν
%
27 26,0 1
1,0

ν
5

∆.Α
%
4,6

∆είκτες
µ.ο τ.α
2,86 ,64

8
8
5

7,7
8,2
5,2

45
37
37

43,3
38,1
38,1

48
42
45

46,2
43,3
46,4

3
10
10

2,9
10,3
10,3

5
12
12

4,6 2,56
11,0 2,44
11,0 2,38

,68
,79
,74

2
2

1,9
2,2

40
9

37,7
9,8

61
41

57,5
44,6

3
40

2,8
43,5

3
17

2,8 2,39
15,6 1,71

,57
,73

2
1

2,2
0,9

8
---

9,0
---

36
---

40,4
---

43
---

48,3
---

20
---

18,3 1,65
-----

,74
---

Από τα στοιχεία του πίνακα 6, και λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές των µέσων
όρων των απαντήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος, µπορεί να διαπιστωθεί ότι
αυτές, εµφανίζονται περισσότερο εξοικειωµένες µε τη µέθοδο της δραµατοποίησης
(2,86), αρκετά εξοικειωµένες µε το κουκλοθέατρο (2,56), τη θεατρική παράσταση
(2,44), το Θ.Π (2,39) και το θεατρικό σκετς (2,38), ενώ δεν έχουν εξοικείωση µε το
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θέατρο σκιών (1,71) και το θεατρικό δρώµενο (χάπενινγκ), (1,65).∆εν είναι ίσως
τυχαίο, ότι στις δύο µεθόδους που οι νηπιαγωγοί του δείγµατος εµφανίζουν τη
µικρότερη εξοικείωση, παρατηρείται υψηλό ποσοστό χαµένης πληροφορίας. Αξίζει
ακόµη να σηµειωθεί, ότι παρατηρείται µια τάση συγκέντρωσης των τιµών στις
µεσαίες κατηγορίες απάντησης, στις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, µε τις οποίες
είναι περισσότερο εξοικειωµένες οι νηπιαγωγοί. Αναλυτικότερα:
¾ Η µέθοδος µε την οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εξοικειωµένα τα
υποκείµενα του δείγµατος, είναι η δραµατοποίηση (76 άτοµα ή ποσοστό 73,1%).
¾ Ως προς την εξοικείωσή τους µε το κουκλοθέατρο, οι νηπιαγωγοί του δείγµατος
εµφανίζονται µοιρασµένες (53 άτοµα ή ποσοστό 51%, εµφανίζονται αρκετά έως
πολύ εξοικειωµένες ενώ 51 άτοµα ή ποσοστό 49,1% λίγο έως καθόλου
εξοικειωµένες).
¾ Λίγο µικρότερη εξοικείωση, φαίνεται να έχουν µε τη θεατρική παράσταση (45
άτοµα ή ποσοστό 46,3%) και το θεατρικό σκετς (42 άτοµα ή ποσοστό 43,3%).
Περισσότερες από τις µισές, εµφανίζονται λίγο έως καθόλου εξοικειωµένες µε το
θεατρικό σκετς (56 άτοµα ή ποσοστό 56,7%) και τη θεατρική παράσταση (52
άτοµα ή ποσοστό 53,6%).
¾ Περισσότερες επίσης από τις µισές φαίνεται να είναι λίγο εξοικειωµένες µε το
Θ.Π (61 άτοµα ή ποσοστό 57,5%), ενώ µεγαλύτερη εξοικείωση µε την εν λόγω
µέθοδο εµφανίζουν 42 άτοµα ή ποσοστό 39,6.
¾ Η συντριπτική πλειονότητα των νηπιαγωγών του δείγµατος δεν φαίνεται να είναι
εξοικειωµένη µε το θέατρο σκιών ( 81 άτοµα ή ποσοστό 88,1%) και αρκετές είναι
εκείνες που δεν απάντησαν στην ερώτηση (17 άτοµα ή ποσοστό 15,6%).
¾ Η µέθοδος του θεατρικού δρώµενου (χάπενινγκ) φαίνεται να είναι η λιγότερο
γνωστή στη συντριπτική πλειονότητα των υποκειµένων του δείγµατος (79 άτοµα
ή ποσοστό 88,7%). Αυτό ίσως µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογηµένο σε µεγάλο
βαθµό, καθώς το Χάπενινγκ, αποτελεί µια µέθοδο θεατρικής έκφρασης δύσκολα
εφαρµόσιµη σε παιδιά µικρής ηλικίας και εποµένως οι νηπιαγωγοί πιθανόν να µην
την γνωρίζουν, αφού δεν την εφαρµόζουν. Στην ίδια κατεύθυνση οδηγεί και το
γεγονός, ότι 20 νηπιαγωγοί ή ποσοστό 18,3% δεν απάντησαν στην ερώτηση.
¾ Μόνο µία νηπιαγωγός ή ποσοστό 0,9% δήλωσε εξοικείωση µε κάποια άλλη
µέθοδο.
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Στη συνέχεια εξετάζονται οι εκτιµήσεις των νηπιαγωγών, αναφορικά µε την
αξιοποίηση των µεθόδων θεατρικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο και η κατανοµή των
υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 7.
Πίνακας 7: Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο οι µέθοδοι θεατρικής έκφρασης µπορούν να
αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο

Μέθοδοι
ΚουκλοθέατροΜαριονέτες
∆ραµατοποίηση
Θεατρικό
παιχνίδι (Θ.Π)
Θέατρο σκιών
Θεατρική παράσταση
Θεατρικό σκετς
Θεατρικό
δρώµενο (χάπενινγκ)
Κάτι άλλο;

Πάρα πολύ
ν
%

Αρκετά
ν
%

Λίγο
ν
%

Καθόλου
ν
%

∆.Α
ν
%

∆είκτες
µ.ο τ.α

66
63

62,3
59,4

36
39

34,0
36,8

3
4

2,8
3,8

1
0

0,9
0,0

3
3

2,8
2,8

3,58
3,56

,60
,57

58
21
15
17

54,2
23,1
16,0
18,3

42
38
43
39

39,3
41,8
45,7
41,9

6
29
34
31

5,6
31,9
36,2
33,3

1
3
2
6

0,9
3,3
2,1
6,5

2
18
15
16

1,8
16,5
13,8
14,7

3,47
2,85
2,76
2,72

,64
,81
,74
,83

11
1

15,9
0,9

33
---

47,8
---

17
---

24,6
---

8
---

11,6
---

40
1

36,7 2,68
0,9
---

,88
---

Από τα στοιχεία του πίνακα 7, και λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές των µέσων
όρων των απαντήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος, µπορεί να διαπιστωθεί ότι
αυτές, φαίνεται να εκτιµούν πως όλες οι µέθοδοι θεατρικής έκφρασης µπορούν να
αξιοποιηθούν αρκετά έως πάρα πολύ στο νηπιαγωγείο. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
τους περισσότερο αξιοποιήσιµες είναι οι µέθοδοι του κουκλοθέατρου (3,58), της
δραµατοποίησης (3,56) και του Θ.Π (3,47). Παράλληλα εκτιµούν ότι το θέατρο
σκιών (2,85), η θεατρική παράσταση (2,76), το θεατρικό σκετς (2,72) και το θεατρικό
δρώµενο (χάπενινγκ) (2,68), µπορούν να αξιοποιηθούν από λίγο έως αρκετά στο
νηπιαγωγείο. Αναλυτικότερα:
¾ Τα υποκείµενα του δείγµατος στη συντριπτική τους πλειονότητα, φαίνεται να
εκτιµούν ότι στο νηπιαγωγείο µπορούν να αξιοποιηθούν, σε υψηλότερο βαθµό,
κυρίως τρεις µέθοδοι θεατρικής έκφρασης. Το κουκλοθέατρο (102 άτοµα ή
ποσοστό 96,3%), η δραµατοποίηση (102 άτοµα ή ποσοστό 96,2%) και το
θεατρικό παιχνίδι (100 άτοµα ή ποσοστό 93,5%). Οι µέθοδοι του κουκλοθέατρου
και της δραµατοποίησης εµφανίζουν µια αναλογία ως προς το επίπεδο
εξοικείωσης των νηπιαγωγών µε αυτές, και τις εκτιµήσεις τους για τον βαθµό
αξιοποίησής τους στο νηπιαγωγείο. Σύµφωνα και µε την περιγραφή του πίνακα 6,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι, αν και το 60,3 % των νηπιαγωγών του
δείγµατος δηλώνει λίγο έως καθόλου εξοικειωµένο µε το Θ.Π, το 93,5% από
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αυτές, εκτιµά ότι το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, αρκετά έως
πάρα πολύ.
¾ Περισσότερες από τις µισές νηπιαγωγούς του δείγµατος, δηλώνουν ότι οι
υπόλοιπες µέθοδοι θεατρικής έκφρασης µπορούν να αξιοποιηθούν στο
νηπιαγωγείο,

αρκετά έως πάρα πολύ. Θέατρο σκιών (59 άτοµα ή ποσοστό

64,9%). Θεατρικό δρώµενο(χάπενινγκ), (44 άτοµα ή ποσοστό 63,7%). Θεατρική
παράσταση (58 άτοµα ή ποσοστό 61,7%). Θεατρικό σκετς (56 άτοµα ή ποσοστό
60,2%).
¾ Στην πλειονότητά τους όµως οι νηπιαγωγοί φαίνεται να εκτιµούν, ότι οι εν λόγω
µέθοδοι µπορούν να αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο, από λίγο έως αρκετά.
Θεατρική παράσταση (77 άτοµα ή ποσοστό 81,9%). Θεατρικό σκετς (70 άτοµα ή
ποσοστό 75,2%). Θέατρο Σκιών (67 άτοµα ή ποσοστό 73,7%). Θεατρικό
δρώµενο(χάπενινγκ), (50 άτοµα ή ποσοστό 72,4%).
¾ Μόνο µία νηπιαγωγός µε ποσοστό 0,9% εµφανίζει θετική στάση για κάποια άλλη
µέθοδο.
Κατά την περιγραφή των δεδοµένων του πίνακα 6, θεωρήθηκε πιθανό οι
εκπαιδευτικοί του δείγµατος να αγνοούν σε κάποιο βαθµό τη µέθοδο του θεατρικού
δρώµενου(χάπενινγκ), γεγονός που εκτιµάται ότι ενισχύεται και από τα στοιχεία του
πίνακα 7, καθώς εµφανίζεται υψηλό ποσοστό χαµένης πληροφορίας, αναφορικά µε
την εν λόγω µέθοδο (δεν απάντησαν 40 άτοµα ή ποσοστό 36,7%).
Τέλος, για άλλη µια φορά παρατηρείται συγκέντρωση των τιµών στις δύο
µεσαίες κατηγορίες απάντησης.
Με την επόµενη ερώτηση εξετάζεται η συχνότητα εφαρµογής των µεθόδων
θεατρικής έκφρασης από τις νηπιαγωγούς και η κατανοµή των υποκειµένων του
δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 8.
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Πίνακας 8: Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τη συχνότητα εφαρµογής µεθόδων θεατρικής έκφρασης

Πολύ
συχνά
Μέθοδοι
∆ραµατοποίηση
ΚουκλοθέατροΜαριονέτες
Θεατρικό
παιχνίδι (Θ.Π)
Θεατρική παράσταση
Θεατρικό σκετς
Θεατρικό
δρώµενο (χάπενινγκ)
Θέατρο σκιών
Κάτι άλλο;

Αρκετά
συχνά

Σπάνια

Ποτέ

∆.Α

∆είκτες

ν
19

%
17,8

ν
79

%
73,8

ν
9

%
8,4

ν
0

%
0,0

ν
2

%
1,8

µ.ο
3,09

τ.α
,50

16

15,1

63

59,4

26

24,5

1

0,9

3

2,8

2,89

,65

9
1
1

8,6
0,9
0,9

65
25
19

61,9
26,3
20,7

30
61
57

28,6
64,2
62,0

1
8
15

1,0
8,4
16,3

4
14
17

3,7 2,78
12,8 2,20
15,6 2,07

,60
,59
,64

3
3
1

4,0
3,5
0,9

15
9
---

20,0
10,6
---

28
31
---

37,3
36,5
---

29
42
---

38,7
49,4
---

34
24
---

31,2 1,89
22,0 1,68
-----

,86
,80
---

Από τα στοιχεία του πίνακα 8, και λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές των µέσων
όρων των απαντήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος, µπορεί να διαπιστωθεί ότι
αυτές, εφαρµόζουν συχνότερα τη δραµατοποίηση (3,09), αρκετά συχνά το
κουκλοθέατρο (2,89) και το Θ.Π (2,78), σπάνια τη θεατρική παράσταση (2,20) και το
θεατρικό σκετς (2,07) και ακόµη σπανιότερα το θεατρικό δρώµενο (χάπενινγκ)
(1,89) και το θέατρο σκιών (1,68). Αναλυτικότερα:
¾ Η δραµατοποίηση φαίνεται να αποτελεί τη µέθοδο θεατρικής έκφρασης που
εφαρµόζεται συχνότερα από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος (98 άτοµα ή ποσοστό
91,6%).
¾ Ακολουθούν το κουκλοθέατρο (79 άτοµα ή ποσοστό 74,5%) και το Θ.Π (74
άτοµα ή ποσοστό 70,5%).
¾ Οι µέθοδοι που φαίνεται να εφαρµόζονται σπάνια έως καθόλου από τις
νηπιαγωγούς είναι η θεατρική παράσταση (69 άτοµα ή ποσοστό 72,6%), το
θεατρικό δρώµενο (χάπενινγκ) (57 άτοµα ή ποσοστό 76%), το θεατρικό σκετς (72
άτοµα ή ποσοστό78,3%), και το θέατρο σκιών (73 άτοµα ή ποσοστό 85,9%).
¾ Μόνο µία νηπιαγωγός ή ποσοστό 0,9% εµφανίζεται να εφαρµόζει στην
καθηµερινή της πρακτική κάποια άλλη µέθοδο.
Ακόµη µια φορά

εµφανίζεται υψηλό ποσοστό χαµένης πληροφορίας

αναφορικά µε την µέθοδο του θεατρικού δρώµενου (χάπενινγκ) (δεν απάντησαν 34
άτοµα ή ποσοστό 31,2%).
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6.3. Η µέθοδος του θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π)
Με την επόµενη ερώτηση εξετάζεται η συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς και η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον
πίνακα 9.
Πίνακας 9: Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τη συχνότητα εφαρµογής δραστηριοτήτων Θ.Π

Συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π
Μια φορά στις 15-20 ηµέρες
Τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα
Λιγότερο από µια φορά στις 15-20 ηµέρες
Σχεδόν σε καθηµερινή βάση
Όχι ποτέ

ν
41
34
26
5
3

%
37,6
31,2
23,9
4,6
2,8

Από τα στοιχεία του πίνακα 9 µπορεί να διαπιστωθεί ότι:
¾ Περισσότερες από 1 στις 3 νηπιαγωγούς (41 άτοµα ή ποσοστό 37,6%) φαίνεται να
εφαρµόζουν το Θ.Π µια φορά στις 15-20 ηµέρες.
¾ Περίπου 1 στις 3 νηπιαγωγούς (34 άτοµα ή ποσοστό 31,2%) τουλάχιστον µια
φορά την εβδοµάδα.
¾ Περίπου 1 στις 4 νηπιαγωγούς (26 άτοµα ή ποσοστό 23,9%) λιγότερο από µια
φορά στις 15-20 ηµέρες.
¾ Σχεδόν καθηµερινά φαίνεται να εφαρµόζουν το Θ.Π 5 νηπιαγωγοί ή ποσοστό
4,6%.
¾ Μπορεί να διαπιστωθεί εποµένως, ότι οι νηπιαγωγοί σχεδόν στην απόλυτη
πλειονότητά τους (116 άτοµα ή ποσοστό 97,3%), φαίνεται να εφαρµόζουν το
Θ.Π - µε µικρότερη ή µεγαλύτερη συχνότητα - και µόνο ένα ποσοστό της τάξης
του 2,8% (3 άτοµα) δεν το εφαρµόζει ποτέ.
¾ Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός, ότι οι νηπιαγωγοί στην πλειονότητά
τους (80 άτοµα ή ποσοστό 73,4%) εφαρµόζουν το Θ.Π τουλάχιστον µια φορά τον
µήνα.
Τα υποκείµενα του δείγµατος κλήθηκαν να απαντήσουν αναφορικά µε το
πόσο συχνά εφαρµόζουν δραστηριότητες Θ.Π στην καθηµερινή τους πρακτική, σε
δύο διαδοχικές ερωτήσεις. Η δεύτερη ερώτηση κρίθηκε σκόπιµη για δύο λόγους. Ο
πρώτος

λόγος

ήταν

η

προσπάθεια

αυστηρότερης

και

αντικειµενικότερης

κατηγοριοποίησης των απαντήσεων, σε σχέση µε τις κατηγορίες απάντησης της
πρώτης ερώτησης. Κατηγορίες απάντησης όπως πολύ συχνά, αρκετά συχνά και
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σπάνια, ενέχουν υποκειµενικότητα και επιδέχονται διαφορετικές ερµηνείες. Ο
δεύτερος λόγος ήταν η χρήση της, ως ερώτησης φίλτρου.
Εκτιµώντας λοιπόν τα στοιχεία του πίνακα 9 συνδυαστικά µε τα στοιχεία του
πίνακα 8, δεν διαπιστώνεται διάσταση στις απαντήσεις των νηπιαγωγών αναφορικά
µε το πόσο συχνά εφαρµόζουν το Θ.Π στο νηπιαγωγείο ( στον πίνακα 8 εµφανίζονται
74 άτοµα ή ποσοστό 70,5% που εφαρµόζουν αρκετά έως πολύ συχνά το Θ.Π, ενώ
στον πίνακα 9 εµφανίζονται 80 άτοµα ή ποσοστό 73,4% ). Η διαπίστωση αυτή
επιβεβαιώνεται και από το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p= .000< .05, το
οποίο προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο των δύο µεταβλητών και υποδηλώνει την
ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης ανάµεσα στις απαντήσεις των υποκειµένων.
Τέλος, από την προσεκτική µελέτη του παραπάνω πίνακα σε συνδυασµό µε τα
δεδοµένα των πινάκων 4, 6 και 7, µπορεί να εξαχθεί µια ενδιαφέρουσα διαπίστωση:
Ενώ στη µεγάλη τους πλειονότητα (81 άτοµα ή ποσοστό 76,5%) οι νηπιαγωγοί
φαίνεται να εκτιµούν ότι η ενηµέρωσή τους γύρω από το Θ.Π είναι µικρή έως
µηδαµινή (πίνακας 4) και ενώ οι περισσότερες από τις µισές (61 άτοµα ή ποσοστό
57,5) δηλώνουν λίγο εξοικειωµένες µε αυτό (πίνακας 6), σχεδόν όλες (116 άτοµα ή
ποσοστό 97,3%) φαίνεται πως τολµούν να το εφαρµόσουν (πίνακας 9), γεγονός που
είναι πιθανό να οφείλεται στις θετικές εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα
αξιοποίησής του στο νηπιαγωγείο (100 άτοµα µε ποσοστό 96,5%), (πίνακας 7).1
Με την επόµενη ερώτηση οι νηπιαγωγοί καλούνται να δηλώσουν, κατά πόσο
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στο νηπιαγωγείο και η
κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 10.
Πίνακας 10: Κατανοµή του δείγµατος µε βάση την αντιµετώπιση δυσκολιών κατά την εφαρµογή του
Θ.Π

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
Σύνολο
∆εν όφειλαν να απαντήσουν

ν

%
85
21
106
3

1

80,2
19,8
100,0
2,8

Ο στατιστικός έλεγχος των εν λόγω µεταβλητών, επιβεβαιώνει την παραπάνω διαπίστωση, καθώς και
στις τρεις περιπτώσεις το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας – α) p= .000< .05, β) p= .000< .05,
γ)p= .000< .05 - υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής σχέσης ανάµεσα στις απαντήσεις των
υποκειµένων.

114

Από τα στοιχεία του πίνακα 10 προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
¾ Οι νηπιαγωγοί στη συντριπτική τους πλειονότητα φαίνεται να αντιµετωπίζουν
δυσκολίες όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στο νηπιαγωγείο (85 άτοµα ή ποσοστό
80,2%).
¾ Περίπου 1 νηπιαγωγός στις 5 (21 άτοµα ή ποσοστό 19,8%) δεν αντιµετωπίζει
προβλήµατα.
Όσες νηπιαγωγοί δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια
τους να εφαρµόσουν το Θ.Π στο νηπιαγωγείο, καλούνται να προσδιορίσουν τις
δυσκολίες αυτές και η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον
πίνακα 11.
Πίνακας 11: Κατανοµή του δείγµατος µε βάση τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει κατά την εφαρµογή
του Θ.Π

Ναι
∆υσκολίες
Υλικοτεχνική υποδοµή των νηπιαγωγείων
Ελλιπής κατάρτιση / Επιµόρφωση
Ηλικία των παιδιών
Κάτι άλλο;
∆εν όφειλαν να απαντήσουν

ν
68
63
18
5
24

Όχι
%
80,0
74,1
21,2
5,9
22,0

ν
17
22
67
80
---

%
20,0
25,9
78,8
94,1
---

Από τα στοιχεία του πίνακα 11 προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
¾ Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στη µεγάλη τους πλειονότητα ,
φαίνεται να οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην υλικοτεχνική υποδοµή των
νηπιαγωγείων (68 άτοµα ή ποσοστό 80,0%) και στην ελλιπή κατάρτιση και
επιµόρφωσή τους (63 άτοµα ή ποσοστό 74,1%).
¾ Η ηλικία των παιδιών αποτελεί δυσκολία για 18 νηπιαγωγούς ή ποσοστό 21,2%.
¾ Μόνο 5 νηπιαγωγοί δήλωσαν κάποια άλλη δυσκολία.

6.4. Προσέγγιση των τοµέων του αναλυτικού προγράµµατος του
νηπιαγωγείου και Θ.Π, και ιεράρχηση των στόχων που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς κατά την εφαρµογή του
Με την επόµενη ερώτηση, οι νηπιαγωγοί, καλούνται να εκτιµήσουν, σε ποιο
βαθµό υπάρχει

δυνατότητα προσέγγισης των τοµέων δραστηριοτήτων του
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αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου, µέσα από το Θ.Π και η κατανοµή των
υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 12.
Πίνακας 12: Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τη δυνατότητα προσέγγισης των τοµέων δραστηριοτήτων, του Ν.Α.Π του νηπιαγωγείου
µέσω του Θ.Π

Τοµείς
δραστηριοτήτων
Κοινωνικοσυναισθηµατικός
Ψυχοκινητικός
Αισθητικός
Νοητικός
∆εξιοτήτων

Πάρα πολύ
ν
%
71
71
52
30
24

67,0
67,0
51,5
29,1
25,3

Αρκετά
ν
%

ν

34
33
41
59
44

1
2
7
13
22

32,1
31,1
40,6
57,3
46,3

Λίγο
%

Καθόλου
ν
%

0,9
1,9
6,9
12,6
23,2

0
0
1
1
5

0
0
1,0
1,0
5,3

ν

∆.Α
%

3
3
8
6
14

2,8
2,8
7,3
5,5
12,8

∆είκτες
µ.ο τ.α
3,66
3,65
3,43
3,15
2,92

,49
,51
,66
,66
,83

Από τα στοιχεία του πίνακα 12, και λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές των µέσων
όρων των απαντήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος µπορεί να διαπιστωθεί, ότι
αυτές εκτιµούν, πως οι τοµείς δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος του
νηπιαγωγείου, που µπορούν να προσεγγιστούν περισσότερο µε το Θ.Π, είναι ο
κοινωνικοσυναισθηµατικός (3,66) και ο ψυχοκινητικός(3,65). Ο αισθητικός τοµέας
έρχεται τρίτος (3,43) και ακολουθεί ο νοητικός (3,15). Λιγότερο από όλους τους
τοµείς του Ν.Α.Π, φαίνεται να εκτιµούν, ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας
δεξιοτήτων (2,92). Αναλυτικότερα:
¾ Αναφορικά µε τους τρεις από τους πέντε τοµείς του αναλυτικού προγράµµατος
του νηπιαγωγείου, η πλειονότητα των νηπιαγωγών φαίνεται να εκτιµά
ότι

µπορούν

να

προσεγγιστούν

πάρα

πολύ,

µέσα

από

το

Θ.Π

(Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας: 71 άτοµα ή ποσοστό 67,0%. Ψυχοκινητικός
τοµέας: 71 άτοµα ή ποσοστό 67,0%. Αισθητικός τοµέας: 52 άτοµα ή ποσοστό
51,5%).
¾ Με µια προσεκτικότερη ανάγνωση των αποτελεσµάτων, µπορεί να διαπιστωθεί,
ότι σχεδόν η απόλυτη πλειονότητα των νηπιαγωγών, φαίνεται να εκτιµά ότι οι
τρεις προαναφερθέντες τοµείς δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος
του νηπιαγωγείου, είναι δυνατό να προσεγγιστούν µέσα από το Θ.Π τουλάχιστον
σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό (Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας: 105 άτοµα
ή ποσοστό 99,1%. Ψυχοκινητικός τοµέας: 104 άτοµα ή ποσοστό 98,1%.
Αισθητικός τοµέας: 93 άτοµα ή ποσοστό 92,1%).
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¾ Αναφορικά µε τον νοητικό τοµέα και τον τοµέα δεξιοτήτων, αν και τα ποσοστά
εµφανίζονται αρκετά χαµηλότερα, η πλειονότητα των νηπιαγωγών, φαίνεται να
διατηρεί τις θετικές της εκτιµήσεις (Νοητικός τοµέας: 89 άτοµα ή ποσοστό
86,4%. Τοµέας δεξιοτήτων: 68 άτοµα ή ποσοστό 71,6%).
¾ Αξίζει να επισηµανθεί, ότι περίπου µία στις 3-4 νηπιαγωγούς του δείγµατος,
φαίνεται να διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα προσέγγισης του
τοµέα των ∆εξιοτήτων, µέσω του Θ.Π (27 άτοµα ή ποσοστό 28,5%) και ότι
αρκετές από αυτές δεν απάντησαν στην ερώτηση (14 άτοµα ή ποσοστό 12,8%).
Τα αποτελέσµατα αυτής της ερώτησης φαίνεται να ενισχύουν για άλλη µια
φορά την διαπίστωση για τις θετικές εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος, όσο
αφορά στην αξιοποίηση του Θ.Π στο νηπιαγωγείο (πίνακας 7), όπως επιβεβαιώνεται,
και από τον στατιστικό έλεγχο των µεταβλητών, καθώς και στις πέντε περιπτώσεις το
επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας – α) p= .001< .05, β) p= .016< .05, γ) p= .030<
.05, δ) p= .019< .05, ε) p= .006< .05 -

υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά

σηµαντικής σχέσης ανάµεσα στις απαντήσεις των υποκειµένων.
Με την επόµενη ερώτηση εξετάζεται η ιεράρχηση των στόχων που
ενδιαφέρουν περισσότερο τις νηπιαγωγούς, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και η κατανοµή
των υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 13 .
Πίνακας 13: Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τους στόχους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτές, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π

Στόχοι
Επικοινωνία /
συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Χαλάρωση /
διασκέδαση
Κλίµα εµπιστοσύνης
Αισθητική απόλαυση
και καλλιέργεια
Ψυχοκινητική
ανάπτυξη
Προσέγγιση
διδακτικών στόχων
Κάτι άλλο;

Πάρα πολύ
ν
%

Αρκετό
ν
%

Λίγο
ν
%

Καθόλου
ν
%

∆.Α
ν
%

∆είκτες
µ.ο τ.α

83

79,8

21

20,2

0

0,0

0

0,0

5

4,6

3,80

,40

80

77,7

22

21,4

1

1,0

0

0,0

6

5,5

3,77

,44

71
65

71,0
69,1

28
28

28,0
29,8

1
1

1,0
1,1

0
0

0,0
0,0

9
15

8,3 3,70
13,8 3,68

,48
,49

56

57,1

38

38,8

4

4,1

0

0,0

11

10,1 3,53

,57

40

43,0

46

49,5

7

7,5

0

0,0

16

14,7 3,35

,61

18
1

20,9
0,9

44
---

51,2
---

22
---

25,6
---

2
---

2,3
---

23
2

21,1 2,91
1,8
---

,62
---
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Από τα στοιχεία του πίνακα 13, και λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές των µέσων
όρων των απαντήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος, µπορεί να διαπιστωθεί, ότι:
¾ Όταν αυτές εφαρµόζουν το Θ.Π, ενδιαφέρονται πρωτίστως για την επικοινωνία
και συνεργασία των µελών της οµάδας τους (3,80), και για την καλλιέργεια της
δηµιουργικότητάς τους και την ανάπτυξη της προσωπικής τους έκφρασης
(3,77).Πολύ σηµαντικοί στόχοι γι’ αυτές, είναι επίσης, η χαλάρωση και
διασκέδαση των παιδιών (3,70) και η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης
ανάµεσά τους (3,68). Οι τέσσερις παραπάνω στόχοι φαίνεται να ενδιαφέρουν
σχεδόν απόλυτα τις νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε ποσοστά, που κυµαίνονται
από 98,9% έως 100% επί του συνόλου τους.
¾ Η αισθητική καλλιέργεια των παιδιών (3,53) και η ψυχοκινητική τους ανάπτυξη
(3,35) είναι επίσης δυο στόχοι µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτές, µε ποσοστά που
κυµαίνονται από 92,5% έως 95,9% επί του συνόλου τους.
¾ Τελευταίος στόχος στις προτιµήσεις τους (2,91), φαίνεται να είναι η προσέγγιση
και προαγωγή των διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράµµατος (62 άτοµα
ή ποσοστό 72,1%). Ένας στόχος, ο οποίος για περίπου µία στις 3-4 νηπιαγωγούς
του δείγµατος

(24 άτοµα ή ποσοστό 27,9%)

εµφανίζει µικρό ενδιαφέρον.

Φαίνεται λοιπόν, πως οι νηπιαγωγοί δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην
επικοινωνιακή και ψυχαγωγική λειτουργία του Θ.Π, καθώς επίσης στην
δυνατότητα ελεύθερης και δηµιουργικής έκφρασης που παρέχει η µέθοδος στα
παιδιά του νηπιαγωγείου. Η επισήµανση αυτή, ίσως είναι δυνατό, να στηρίξει την
εκτίµηση ότι στη συνείδησή τους, υπερισχύει η λογική της παιγνιώδους µορφής
διαχείρισης της καθηµερινότητας του νηπιαγωγείου. Είναι όµως ενδεχόµενο, το
σχετικά χαµηλό ενδιαφέρον τους για την προσέγγιση των διδακτικών στόχων του
Ν.Α.Π µέσα από το Θ.Π, να οφείλεται σε πιθανό αίσθηµα ανασφάλειας και
έλλειψης εµπιστοσύνης στις δυνάµεις τους, προερχόµενο από µη ικανοποιητική
σχετική εκπαίδευση και επιµόρφωση τους γύρω από το αντικείµενο.
¾ Μόνο µία νηπιαγωγός ή ποσοστό 0,9% δήλωσε κάποιον άλλο στόχο.
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6.5. Εντοπισµός διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση
Με την επόµενη ερώτηση εξετάζεται το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί εντοπίζουν
διαφορές, ανάµεσα στις µεθόδους του θεατρικού παιχνιδιού και της δραµατοποίησης
και η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 14.
Πίνακας 14: Κατανοµή των νηπιαγωγών του δείγµατος µε βάση το αν εντοπίζουν την ύπαρξη
διαφορών, ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση

Ύπαρξη ∆ιαφορών
Ναι
Όχι
∆εν απάντησαν

ν
85
22
2

%
79,4
20,6
1,8

Από τα στοιχεία του πίνακα 14, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
¾ Η µεγάλη πλειονότητα των νηπιαγωγών (85 άτοµα ή ποσοστό 79,4) φαίνεται να
εντοπίζει διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
¾ Μία στις 5 νηπιαγωγούς (22 άτοµα ή ποσοστό 20,6%) δηλώνει ότι δεν εντοπίζει
διαφορές ανάµεσα στις δύο µεθόδους. Το ποσοστό αυτό, σε συνδυασµό και µε τα
αποτελέσµατα του επόµενου πίνακα (πίνακας 15), όπου εµφανίζονται 9 άτοµα ή
ποσοστό 10,8%, τα οποία εκτιµούν ότι η δραµατοποίηση είναι απλούστερη και
χρησιµοποιεί λιγότερο σύνθετες τεχνικές απ’ ότι το Θ.Π, ίσως µπορεί να στηρίξει
- σ’ ένα βαθµό - την εκτίµηση, ότι δεν είναι απόλυτα σαφή τα όρια διαχωρισµού
των δύο µεθόδων για τις εκπαιδευτικούς.
Με την επόµενη ερώτηση, η οποία είναι ερώτηση ανοιχτού τύπου οι
νηπιαγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις διαφορές που εντοπίζουν ανάµεσα στο Θ.Π
και τη δραµατοποίηση. Μετά την ανάλυση περιεχοµένου των απαντήσεων,
προκύπτουν πέντε κατηγορίες απάντησης και η κατανοµή των υποκειµένων του
δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 15.

119

Πίνακας 15: Κατανοµή συχνοτήτων του δείγµατος αναφορικά µε τις διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη
δραµατοποίηση

Ναι
Εντοπισµός ∆ιαφορών
Η πορεία µιας ∆ραµατοποίησης είναι συγκεκριµένη. Το Θ.Π είναι
ελεύθερο. Βασίζεται στο τυχαίο, το αυθόρµητο, τον αυτοσχεδιασµό, τη
φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών
Το Θ.Π δεν έχει δοµηµένο σενάριο. Η ∆ραµατοποίηση έχει συγκεκριµένους
διάλογους, συγκεκριµένη πλοκή και συγκεκριµένο τέλος, γνωστό από πριν
Το Θ.Π είναι απλούστερο της ∆ραµατοποίησης. ∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη
προετοιµασία και µπορεί να λειτουργήσει σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα
διαπραγµατευόµαστε
Η ∆ραµατοποίηση είναι απλούστερη του Θ.Π, το οποίο χρησιµοποιεί πιο
σύνθετες τεχνικές. Αποτελεί λιγότερο οργανωµένη δραστηριότητα χωρίς
ιδιαίτερη προετοιµασία
Κάτι άλλο;
∆εν απάντησαν στο αρχικό ερώτηµα: 2 άτοµα (ποσοστό 1,8%)
∆εν αιτιολόγησαν διαφορά: 2 άτοµα (ποσοστό 1,8%)
∆εν όφειλαν να απαντήσουν: 22 άτοµα (ποσοστό 20,2%)

Όχι

ν

%

ν

%

66

79,5

17

20,5

42

50,6

41

49,4

10

12,0

73

88,0

9

10,8

74

89,2

25

23,4

58

54,2

Από τα στοιχεία του πίνακα 15 προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
¾ Η µεγάλη πλειονότητα των νηπιαγωγών (66 άτοµα ή ποσοστό 79,5%) φαίνεται να
εντοπίζει τη διαφορά ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, στο ότι το Θ.Π
παρέχει στα παιδιά µεγαλύτερη ελευθερία, και, καθώς βασίζεται στο τυχαίο και το
αυθόρµητο, λειτουργεί περισσότερο απελευθερωτικά για τη φαντασία και τη
δηµιουργικότητά τους, ενώ η δραµατοποίηση ακολουθεί πιο συγκεκριµένη
πορεία.
¾ Οι µισές

περίπου νηπιαγωγοί (42 άτοµα ή ποσοστό 50,6%) εκτιµούν ότι η

διαφορά έγκειται στο σενάριο. Το Θ.Π δεν έχει δοµηµένο από πριν σενάριο σε
αντίθεση µε τη δραµατοποίηση, η οποία στηρίζεται σε συγκεκριµένους
διάλογους, ακολουθώντας συγκεκριµένη πλοκή, που οδηγεί σε συγκεκριµένο
τέλος της αναπαριστώµενης ιστορίας, γνωστό ήδη από την έναρξή της.
¾ Το Θ.Π σε σχέση µε τη δραµατοποίηση,

δηλώθηκε ως απλούστερη και

περισσότερο εύχρηστη µέθοδος, η οποία δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιµασία από
10 άτοµα ή ποσοστό 12,0%, ενώ 9 άτοµα ή ποσοστό 10,8% δηλώνουν το ακριβώς
αντίθετο.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 25 άτοµα ή ποσοστό 23,4% δηλώνουν
κάποια άλλη διαφορά ανάµεσα στις δύο µεθόδους. Οι νηπιαγωγοί αυτές, φαίνεται να
εκτιµούν ως διαφορές:


Την ανάπτυξη του Θ.Π σε φάσεις σε αντίθεση µε τη δραµατοποίηση.



Την ποικιλότητα των ερεθισµάτων έναρξης ενός Θ.Π, (π.χ. µουσική, εικόνα,
ήχος, γεύση, µυρωδιά). Στη δραµατοποίηση το ερέθισµα είναι ο µύθος.



Τον διαφορετικό ρόλο του εκπαιδευτικού στις δύο µεθόδους. Στο Θ.Π ο
δάσκαλος λειτουργεί ως εµψυχωτής, ενώ στη δραµατοποίηση περισσότερο ως
καθοδηγητής – «σκηνοθέτης».



Τον διαφορετικό τρόπο επιλογής και ανάληψης ρόλων από τα παιδιά στις δύο
µεθόδους.



Την λειτουργία του Θ.Π σε εκφραστικό και επικοινωνιακό επίπεδο και την
καλλιέργεια της δυναµικής της οµάδας σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι
συµβαίνει στη δραµατοποίηση που έχει περισσότερο παραστασιακό
χαρακτήρα.
Από τα παραπάνω, φαίνεται να ενισχύεται η εκτίµηση που διατυπώθηκε

νωρίτερα, αναφορικά µε το πως αντιλαµβάνονται οι νηπιαγωγοί του δείγµατος τα
όρια ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση. Φαίνεται, πως αρκετά από τα
υποκείµενα του δείγµατος δεν έχουν οριοθετήσει εννοιολογικά τις εν λόγω µεθόδους,
καθώς µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 50,6%, από το σύνολο των νηπιαγωγών που
απάντησαν στο ερώτηµα, συνδέει τη δραµατοποίηση µε δοµηµένο κείµενο. Οι
περισσότερες, εστιάζουν τις απαντήσεις τους σε επιµέρους χαρακτηριστικά των δύο
µεθόδων.

6.6. Ύπαρξη βιβλίου του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» στις
σχολικές βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων
Με την επόµενη ερώτηση εξετάζεται το κατά πόσο υπάρχει στις σχολικές
βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων, στα οποία υπηρετούν οι νηπιαγωγοί, το βιβλίο του
δασκάλου: «Θεατρική Αγωγή 1», και η κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος
παρουσιάζεται στον πίνακα 16 .
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Πίνακας 16: Κατανοµή συχνοτήτων αναφορικά µε την ύπαρξη του βιβλίου του ∆ασκάλου: «Θεατρική
Αγωγή 1» στις βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων στα οποία, υπηρετούν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος

Βιβλίο ∆ασκάλου
Ναι
Όχι
Σύνολο
∆εν απάντησαν

ν
22
86
108
1

%
20,4
79,6
100,0
0,9

Από τα στοιχεία του πίνακα 16 µπορεί να διαπιστωθεί ότι:
¾ Στην πλειονότητά

τους οι νηπιαγωγοί, φαίνεται να µην έχουν στις

σχολικές βιβλιοθήκες των νηπιαγωγείων τους το βιβλίο του δασκάλου:
«Θεατρική Αγωγή 1» που εκδόθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1993 (86
άτοµα ή ποσοστό 79,6%, τα οποία αναλογούν σε 52 νηπιαγωγεία).
¾ Μόνο µία περίπου στις 5 νηπιαγωγούς, εµφανίζεται να έχει στη σχολική της
βιβλιοθήκη το εν λόγω εγχειρίδιο (22 άτοµα, ή ποσοστό 20,4%, τα οποία
αναλογούν σε 12 νηπιαγωγεία). Επισηµαίνεται ότι, οι 12 από τις 22 νηπιαγωγούς,
υπηρετούν σε 5 νηπιαγωγεία εντός της πόλης του Ρεθύµνου, µε δυναµικότητα 14 νηπιαγωγών το καθένα, και οι υπόλοιπες 10 νηπιαγωγοί σε 7 νηπιαγωγεία εκτός
πόλης.
¾ Αξίζει να επισηµανθεί επίσης, ότι τα δηµόσια νηπιαγωγεία που λειτούργησαν
στον νοµό Ρεθύµνης κατά τη σχολική χρονιά διενέργειας της έρευνας, ήταν στο
σύνολό τους 64. Εποµένως το Βιβλίο του ∆ασκάλου: «Θεατρική Αγωγή 1»,
φαίνεται να υπάρχει µόνο σε 12 σχολικές βιβλιοθήκες νηπιαγωγείων του νοµού ή
ποσοστό 18,75%, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει στα υπόλοιπα 52 νηπιαγωγεία ή
ποσοστό 81,25%.
¾ Επιπλέον κρίνεται σκόπιµη η επισήµανση, ότι 8 από τα προαναφερθέντα 12
νηπιαγωγεία, συστεγάζονται µε δηµοτικά σχολεία ( 6 πολυθέσια και 2
ολιγοθέσια)

και ότι το ένα από τα 4 - µη συστεγαζόµενα µε δηµοτικό -

νηπιαγωγεία, λειτουργεί σε αίθουσα δηµοτικού σχολείου εκτός λειτουργίας, του
οποίου η σχολική βιβλιοθήκη έχει περιέλθει στην κατοχή του. Εµφανίζεται
εποµένως ως πιο πιθανό το ενδεχόµενο, η ύπαρξη του βιβλίου του δασκάλου
«Θεατρική Αγωγή 1» στις σχολικές βιβλιοθήκες των 12 νηπιαγωγείων του νοµού
Ρεθύµνης, να µην οφείλεται στην αποστολή του εν λόγω εγχειριδίου στα
νηπιαγωγεία της χώρας από το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι, αλλά στην πιθανότητα να το

122

προµηθεύτηκαν οι νηπιαγωγοί, οι οποίες υπηρετούσαν σ’ αυτά, από τα οικεία
δηµοτικά σχολεία.

6.7. Αναλυτικό πρόγραµµα νηπιαγωγείου και παιχνίδι
Στη συνέχεια οι νηπιαγωγοί καλούνται να εκτιµήσουν, σε ποιο βαθµό
ευνοείται το παιχνίδι από το αναλυτικό πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου. Αυτή τη φορά
γίνεται λόγος για το παιχνίδι σε όλες του τις µορφές και όχι µόνο για το Θ.Π. Η
κατανοµή των υποκειµένων του δείγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 17.
Πίνακας 17: Κατανοµή συχνοτήτων και δείκτες στην απάντηση των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τις εκτιµήσεις τους, ως προς τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι

Αναλυτικό
πρόγραµµα
και παιχνίδι
Το αναλυτικό
πρόγραµµα ευνοεί την
ανάπτυξη του
παιχνιδιού ;

Πολύ
ν
%

Αρκετή
ν
%

Λίγη
ν
%

Καθόλου
ν
%

∆.Α
ν
%

∆είκτες
µ.ο τ.α

7

60

37

2

3

2,68

6,6

56,6

34,9

1,9

2,8

,62

Από τα στοιχεία του πίνακα 17 προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
¾ Παρατηρείται µια υψηλή συγκέντρωση των υποκειµένων του δείγµατος στις δύο
µεσαίες κατηγορίες απάντησης, γεγονός που ενισχύεται και από την τιµή του
µέσου όρου των απαντήσεων (2,68). Οι νηπιαγωγοί φαίνεται να εκτιµούν ότι, το
Ν.Α.Π ευνοεί το παιχνίδι, λίγο έως αρκετά.
¾ Περισσότερες από τις µισές (60 άτοµα ή ποσοστό 56,6%) φαίνεται να εκτιµούν
ότι το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου ευνοεί σε αρκετά ικανοποιητικό
βαθµό την παιγνιώδη

διαχείριση των τοµέων δραστηριοτήτων του, ενώ µία

περίπου στις 3 νηπιαγωγούς (37 άτοµα ή ποσοστό 34,9) εκτιµά ότι την ευνοεί σε
µικρό βαθµό.
¾ Στις δύο ακραίες κατηγορίες απάντησης, εµφανίζεται πολύ χαµηλή συγκέντρωση
νηπιαγωγών (σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό: 7 άτοµα ή ποσοστό 6,6% και
καθόλου: 2 άτοµα ή ποσοστό 2,8%).
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6.8. Σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις των νηπιαγωγών
Η τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου είναι ανοιχτή και δίνει τη
δυνατότητα στις νηπιαγωγούς να κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις και προτάσεις,
αναφορικά µε τη µέθοδο του Θ.Π στο νηπιαγωγείο.
Στην ερώτηση αυτή απαντούν οι µισές νηπιαγωγοί του δείγµατος (54 άτοµα
από τα 109) διατυπώνοντας τις προσωπικές τους παρατηρήσεις και προτάσεις, οι
οποίες αναφέρονται στο µεγαλύτερο βαθµό στην ενηµέρωση και επιµόρφωσή τους
γύρω από το Θ.Π (36 άτοµα από τα 54). Οι παραπάνω νηπιαγωγοί, φαίνεται να
εκτιµούν ότι δεν έχουν δεχτεί ικανοποιητική ενηµέρωση και προτείνουν ουσιαστική
επιµόρφωση µε βιωµατικό και όχι θεωρητικό χαρακτήρα, που θα τις βοηθά στην
προσωπική τους εξοικείωση µε το Θ.Π .
Επίσης διατυπώνουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, όπως οι ακόλουθες:


Το Θ.Π αποτελεί σπουδαίο εργαλείο στα χέρια των νηπιαγωγών και είναι
πρόσφορο µέσο, για την καλύτερη προσέγγιση όλων των διδακτικών
αντικειµένων που πραγµατεύονται.



Το Θ.Π βοηθά στην ανάπτυξη της δυναµικής της οµάδας και κοινωνικοποιεί το
παιδί.



Το Θ.Π µπορεί να λειτουργήσει ως δίαυλος ουσιαστικής γνωριµίας και επαφής
του παιδιού µε τη νηπιαγωγό και ανάπτυξης συναισθηµατικής σχέσης ανάµεσα
τους.



Το Θ.Π µπορεί να αποτελέσει µέσο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης για τη
νηπιαγωγό και έναυσµα επαναπροσδιορισµού της πρακτικής της.



Το Θ.Π αποτελεί τη σύνθεση όλων των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.



Τα πρακτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί, σε συνδυασµό µε
το άγχος τους να προλάβουν να ασχοληθούν µε τοµείς και στόχους του
αναλυτικού προγράµµατος περισσότερο γνωσιοκεντρικούς, αρκετές φορές τις
οδηγούν στην παραµέληση εφαρµογής µεθόδων όπως αυτή του Θ.Π .



Χρειάζεται προσοχή, ώστε να µην οδηγηθούν οι νηπιαγωγοί στην εκτίµηση ότι το
παιδικό παιχνίδι είναι µόνο µέσο διδακτικής παρέµβασης και σχολική εργασία.
Τέλος οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος προτείνουν τα εξής:



Το Θ.Π πρέπει να κατέχει ξεχωριστή θέση µέσα στον χώρο του νηπιαγωγείου.



Ύπαρξη κατάλληλου χώρου στα νηπιαγωγεία για Θ.Π .
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Πραγµατοποίηση επιµορφωτικών συναντήσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα.



Επίσηµη ενηµέρωση και παροχή υλικού από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και το
ΥΠΕΠΘ.



Μεγαλύτερη επαφή των παιδιών µε θεατρικές παραστάσεις εκτός σχολείου.



Μείωση του αριθµού µαθητών ανά τµήµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
7.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την
επαγωγική στατιστική ανάλυση των προσωπικών στοιχείων των υποκειµένων του
δείγµατος, όπως αυτά συλλέχθηκαν από τα ερωτηµατολόγια που συµπλήρωσαν οι
νηπιαγωγοί του νοµού Ρεθύµνης.Με την πρόθεση να διερευνηθούν οι σχέσεις που
είναι πιθανό να υφίστανται ανάµεσα στις µεταβλητές, οι οποίες παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τον ερευνητή θα παρουσιαστούν όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι που
αφορούν στη συσχέτιση των µεταβλητών αυτών.
Θα εξεταστεί η σχέση που είναι πιθανό να υπάρχει ανάµεσα:
¾ Στην εξοικείωση των νηπιαγωγών µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις
βασικές τους σπουδές και την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
¾ Στις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί
στο νηπιαγωγείο και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές, και την
ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης.
¾ Στη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς και τα χρόνια υπηρεσίας
τους, το είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετούν, τις βασικές τους σπουδές,
την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί
στο νηπιαγωγείο και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν κατά την εφαρµογή του.
¾ Στον εντοπισµό δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τα
χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές, την ενηµέρωση/επιµόρφωση
που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, και τις εκτιµήσεις
τους για το κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο.
¾ Στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και
τα χρόνια υπηρεσίας τους,

τις βασικές τους σπουδές, την ενηµέρωση /
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επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης και τις
εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο.
¾ Στις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών για το κατά πόσο µπορούν να προσεγγιστούν
τους τοµείς του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους
σπουδές, και την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
¾ Στους στόχους οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς, όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές, την
ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης και τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο είναι δυνατό, µε το Θ.Π, να
προσεγγιστούν οι τοµείς ανάπτυξης των παιδιών, όπως αυτοί ορίζονται από το
αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου.
¾ Στον εντοπισµό διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους
σπουδές, και την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
¾ Στις δυνατότητες, που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών, παρέχονται
από το αναλυτικό πρόγραµµα, για την ανάδειξη του παιχνιδιού, σε πυρήνα της
διδακτικής µεθοδολογίας του νηπιαγωγείου και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις
βασικές τους σπουδές, την ενηµέρωση/επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο το Θ.Π
µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο και τη συχνότητα εφαρµογής του από
αυτές.
Για την ευχερέστερη ανάγνωση των αποτελεσµάτων σε όλους τους πίνακες
που πρόκειται να παρατεθούν στο παρόν κεφάλαιο, θα χρησιµοποιηθεί έντονη γραφή
(Bold), για το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p), τις τιµές των στατιστικών
κριτηρίων, τους βαθµούς ελευθερίας, και τους δείκτες

κεντρικής τάσης και

διασποράς (µ.ο / τ.α), µόνο στις περιπτώσεις εκείνες, που θα εµφανίζεται στατιστικά
σηµαντική σχέση ή διαφορά.
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7.2. Εξοικείωση των νηπιαγωγών του δείγµατος µε το θεατρικό
παιχνίδι (Θ.Π)
Στον πίνακα 18 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εξοικείωση των
υποκειµένων του δείγµατος µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 18: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθµού εξοικείωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος µε το Θ.Π, µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των
διαφορών των µέσων όρων

Χρόνια
υπηρεσίας

Εξοικείωση
1-20 χρόνια
20 χρόνια και άνω
µ.ο
τ.α
µ.ο
τ.α
2,37
,57
2,42
,59

Από τα δεδοµένα του πίνακα

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
106

Ζ= -,424

β.ε= -

p=.671

18 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά

σηµαντική διαφορά (p=.671>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20 χρόνια
υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε την εξοικείωσή
τους µε το Θ.Π.
Στον πίνακα 19 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εξοικείωση των
υποκειµένων του δείγµατος µε το Θ.Π και τις βασικές τους σπουδές.
Πίνακας 19: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθµού εξοικείωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος µε το Θ.Π, µε βάση τις σπουδές τους. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών
των µέσων όρων

Σπουδές
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Πτυχίο Άλλου Α.Ε.Ι
Πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Πτυχίο Εξοµοίωσης
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εξοικείωση
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
2,46 ,57 2,31 ,57
2,33 ,57 2,45 ,57
3,00 ,00 2,37 ,57
2,43 ,64 2,38 ,57
2,59 ,57 2,32 ,56
2,63 ,51 2,37 ,58

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
106
106
106
106
106
106

Z= -1,359
Z= -1,135
Z= -2,038
Z= -,005
Z = -2,102
Z= -1,328

β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.174
p=.257
p=.042
p=.996
p=.036
p=.184

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 19 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αναφορικά µε
την εξοικείωση των νηπιαγωγών του δείγµατος µε το Θ.Π:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.174>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων
µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.257>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
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¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.042<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που έχουν πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εξοικείωσης για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι είναι 3,0, ενώ για όσες έχουν
άλλα πτυχία είναι 2,37.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.996>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο ∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.036<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που έχουν πτυχίο Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εξοικείωσης για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πτυχίο Εξοµοίωσης είναι 2,59, ενώ για όσες
έχουν άλλα πτυχία είναι 2,32.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.184>.05)

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο.
Στον πίνακα 20 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εξοικείωση των
υποκειµένων του δείγµατος µε το Θ.Π και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής
τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 20: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθµού εξοικείωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος µε το Θ.Π, µε βάση το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Εξοικείωση
Ενηµέρωση/
επιµόρφωση

Ικανοποιητική
µ.ο
τ.α
3,08
,28

Μη
ικανοποιητική
µ.ο
τ.α
2,19
,48

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
109

Ζ= -6,699

β.ε= -

p=.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 20 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.000<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε την εξοικείωσή τους µε
το Θ.Π. Πράγµατι από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος
εξοικείωσης για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πολύ ικανοποιητική ενηµέρωση
είναι 3,08, ενώ για τις νηπιαγωγούς µε λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση είναι 2,19.
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Ο πίνακας 21 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εξοικείωση των υποκειµένων
του δείγµατος µε το Θ.Π και την προέλευση της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης που
έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 21: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του βαθµού εξοικείωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος µε το Θ.Π, µε βάση την προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Πηγές ενηµέρωσης
Συνολικές σπουδές (πτυχία)
Σεµινάρια από δηµόσιο φορέα
Σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα
Εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Ηµερίδες -συνέδρια
Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
νηπιαγωγείο
Βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1»
Προσωπικό ενδιαφέρον -βιβλίααυτοµόρφωση

Εξοικείωση
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
2,45 ,56 2,29 ,59
2,45 ,58 2,34 ,57
2,53 ,62 2,33 ,55
2,71 ,58 2,33 ,56
2,58 ,55 2,29 ,56

ν
106
106
106
106
106

Z= -1,527
Z= -,973
Z= -1,323
Z= -2,426
Z= -2,525

β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.127
p=.331
p=.186
p=.015
p=.012

2,34

,58

2,50

,56

106

Z= -1,223

β.ε= -

p=.221

2,50

,51

2,36

,59

106

Z= -1,002

β.ε= -

p=.316

2,47

,57

2,17

,53

106

Z= -2,250

β.ε= -

p=.024

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 21 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αναφορικά µε
την εξοικείωση των νηπιαγωγών του δείγµατος µε το Θ.Π:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.127>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών, των οποίων η ενηµέρωση προέρχεται από τις βασικές τους σπουδές
(πτυχία) και εκείνων που δεν προέρχεται από αυτές.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.331>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο
φορέα και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.186>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό
φορέα και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.015<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι
ο µέσος όρος εξοικείωσης για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν
παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης είναι 2,71, ενώ γι όσες δεν
έχουν παρακολουθήσει είναι 2,33.
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¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.012<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που έχουν παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες-συνέδρια και εκείνων που
δεν έχουν παρακολουθήσει. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται,
ότι ο µέσος όρος εξοικείωσης για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν
παρακολουθήσει ηµερίδες-συνέδρια είναι 2,58, ενώ γι όσες δεν έχουν
παρακολουθήσει είναι 2,29.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.221>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο δραστηριοτήτων του
νηπιαγωγείου και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.316>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.024<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
του δείγµατος που έχουν ως βασικό κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το
προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο.
Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι ο µέσος όρος
εξοικείωσης για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν ως βασικό κίνητρο
ενηµέρωσης το προσωπικό τους ενδιαφέρον είναι 2,47,
νηπιαγωγούς

το

προσωπικό

ενδιαφέρον

δεν

αποτελεί

ενώ για όσες
βασικό

κίνητρο

ενηµέρωσης, ο µέσος όρος εξοικείωσης είναι 2,17.

7.3. Εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος για το κατά πόσο
µπορεί να αξιοποιηθεί το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) στο νηπιαγωγείο
Στον πίνακα 22 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των υποκειµένων
του δείγµατος για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο και
τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 22: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος για το
κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Χρόνια
υπηρεσίας

Εκτιµήσεις
1-20 χρόνια
20 χρόνια και άνω
µ.ο
τ.α
µ.ο
τ.α
3,58
,67
3,26
,55
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Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
107

Ζ= -3,073

β.ε= -

p=.002

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 22 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.002<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών του δείγµατος που έχουν
από 1-20 χρόνια υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε
τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο µπορεί να αξιοποιηθεί το Θ.Π στο νηπιαγωγείο.
Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται ότι ο µέσος όρος εκτίµησης για
τις εκπαιδευτικούς του δείγµατος µε 1-20 χρόνια υπηρεσίας είναι 3,58, ενώ για τις
νηπιαγωγούς µε περισσότερα από 20 χρόνια υπηρεσίας είναι 3,26.
Ο πίνακας 23 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των υποκειµένων
του δείγµατος για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο και
τις βασικές τους σπουδές.
Πίνακας 23: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος για το
κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, µε βάση τις σπουδές τους. Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Σπουδές
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Πτυχίο Άλλου Α.Ε.Ι
Πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Πτυχίο Εξοµοίωσης
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εκτιµήσεις
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,34 ,58 3,59 ,68
3,60 ,68 3,33 ,58
3,25 ,95 3,48 ,63
3,25 ,68 3,51 ,63
3,45 ,63 3,47 ,65
3,63 ,51 3,45 ,65

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
107
107
107
107
107
107

Z= -2,635
Z= -2,809
Z= -,483
Z= -1,543
Z= -,298
Z= -,617

β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.008
p=.005
p= 629
p=.123
p=.766
p=.537

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 23 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αναφορικά µε
τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να
αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο:
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.008<.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών

που έχουν πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο
πτυχίο. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος
εκτίµησης για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
διετούς φοίτησης είναι 3,34 , ενώ για όσες έχουν άλλα πτυχία, είναι 3,59.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.005<.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών

που έχουν πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εκτίµησης για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών είναι 3,60, ενώ για όσες
έχουν άλλα πτυχία, είναι 3,33.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.629>.05)

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.123>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο ∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.766>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.537>.05)

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο.
Ο πίνακας 24 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των υποκειµένων
του δείγµατος για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο και
το επίπεδο ενηµέρωσης / επιµόρφωσης που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 24: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος για το
κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, µε βάση το επίπεδο ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας
των διαφορών των µέσων όρων

Εκτιµήσεις
Ενηµέρωση/
επιµόρφωση

Ικανοποιητική
µ.ο
τ.α
3,60
,50

Μη
ικανοποιητική
µ.ο
τ.α
3,47
,63

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
104

Ζ= -6,699

β.ε= -

p=.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 24 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.000<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών του δείγµατος που έχουν
πολύ ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική
ενηµέρωση

γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε τις

εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο.
Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εκτίµησης για
τις νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πολύ ικανοποιητική ενηµέρωση είναι 3,60, ενώ για
τις νηπιαγωγούς µε λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση είναι 3,47.
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Ο πίνακας 25 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των υποκειµένων
του δείγµατος για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο και
την προέλευση της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης που έχουν δεχτεί γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 25: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος για το
κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, µε βάση την προέλευση της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας
των διαφορών των µέσων όρων

Πηγές ενηµέρωσης
Συνολικές σπουδές (πτυχία)
Σεµινάρια από δηµόσιο φορέα
Σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα
Εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Ηµερίδες -συνέδρια
Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
νηπιαγωγείο
Βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1»
Προσωπικό ενδιαφέρον -βιβλίααυτοµόρφωση

Εκτιµήσεις
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,58 ,65 3,29 ,59
3,43 ,54 3,49 ,72
3,71 ,52 3,37 ,67
3,72 ,46 3,42 ,67
3,64 ,54 3,38 ,68

ν
107
107
107
107
107

Z= -2,839
Z= -1,047
Z= -2,609
Z= -1,801
Z= -1,926

β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.005
p=.295
p=.009
p=.072
p=.054

3,47

,66

3,47

,62

107

Z= -,108

β.ε= -

p=.914

3,35

,67

3,49

,64

107

Z= -,977

β.ε= -

p=.329

3,55

,55

3,26

,81

107

Z= -1,664

β.ε= -

p=.096

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 25 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αναφορικά µε
τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να
αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο:
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.005<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που εκτιµούν ως

πηγή ενηµέρωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής

έκφρασης τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία) και εκείνων που δεν έχουν την ίδια
εκτίµηση. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος
εκτίµησης για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν ενηµερωθεί από τις
βασικές τους σπουδές είναι 3,58, ενώ για όσες δεν έχουν αποκοµίσει την
ενηµέρωσή τους από αυτές, είναι 3,29.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.295>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο
φορέα και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.009<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και
εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εκτίµησης για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
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που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα είναι
3,71, ενώ για όσες δεν έχουν παρακολουθήσει, είναι 3,37.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.072>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και
εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ Το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας (p=.054>.05) βρίσκεται στο µεταίχµιο
του να υποδηλώνει την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες-συνέδρια και
εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει, καθώς στατιστικά σηµαντική διαφορά
δηλώνεται µε τιµή p<.05.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.914>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο δραστηριοτήτων του
νηπιαγωγείου και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.329>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.096>.05)
νηπιαγωγών του δείγµατος που έχουν ως βασικό

µεταξύ των

κίνητρο για ενηµέρωση /

επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων που δεν έχουν το ίδιο
κίνητρο.

7.4. Συχνότητα εφαρµογής του θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π) από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος
Στον πίνακα 26 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του
Θ.Π από τα υποκείµενα του δείγµατος και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 26: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας
των διαφορών των µέσων όρων

Χρόνια
υπηρεσίας

Συχνότητα εφαρµογής
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω
µ.ο
τ.α
µ.ο
τ.α
2,83
,88
3,00
,97
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ν
109

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Ζ= -1,011
β.ε= p=.312

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 26 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.312>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20

χρόνια υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε τη
συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από αυτές.
Ο πίνακας 27 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του
Θ.Π από τα υποκείµενα του δείγµατος και τις βασικές τους σπουδές.
Πίνακας 27: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε βάση τις σπουδές τους. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των
διαφορών των µέσων όρων

Σπουδές
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Πτυχίο Άλλου Α.Ε.Ι
Πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Πτυχίο Εξοµοίωσης
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Συχνότητα εφαρµογής
Ναι
Όχι
µ.ο
τ.α
µ.ο τ.α
2,87
,97
2,91 ,86
2,91
,85
2,87 ,98
2,75
,50
2,90 ,92
2,81
,98
2,90 ,91
2,69
,96
2,96 ,89
2,25 1,03 2,94 ,89

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
109
109
109
109
109
109

Z= -,188
Z= -,220
Z= -,297
Z= -,311
Z= -1,360
Z= -1,871

β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.851
p=.826
p=.767
p=.756
p=.174
p=.061

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 27 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αναφορικά µε
τη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά

(p=.851>.05)

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων
µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.826>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά

(p=.767>.05)

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.756>.05)

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο ∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.174>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.061>.05)

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο.
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Ο πίνακας 28 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π
από τα υποκείµενα του δείγµατος και το επίπεδο ενηµέρωσης / επιµόρφωσης που
έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 28: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε βάση το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Ενηµέρωση/
επιµόρφωση

Συχνότητα εφαρµογής
Μη
Ικανοποιητική ικανοποιητική
µ.ο
τ.α
µ.ο
τ.α
2,32
,74
3,07
,89

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
106

Ζ= -3,586

β.ε= -

p=.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 28 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.000<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε τη συχνότητα εφαρµογής
του Θ.Π από αυτές. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος
όρος εφαρµογής για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πολύ ικανοποιητική
ενηµέρωση είναι 2,32, ενώ για τις νηπιαγωγούς µε λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
είναι 3,07.
Ο πίνακας 29 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π
από τα υποκείµενα του δείγµατος και την προέλευση της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης
που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 29: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε βάση την προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων
όρων

Πηγές ενηµέρωσης
Συνολικές σπουδές (πτυχία)
Σεµινάρια από δηµόσιο φορέα
Σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα
Εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Ηµερίδες -συνέδρια
Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
νηπιαγωγείο
Βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1»
Προσωπικό ενδιαφέρον -βιβλίααυτοµόρφωση

Συχνότητα εφαρµογής
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
2,82 ,90 3,00 ,93
2,83 ,94 2,94 ,90
2,77 ,84 2,94 ,94
2,56 ,85 2,96 ,91
2,51 ,87 3,08 ,88

ν
109
109
109
109
109

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,852
β.ε= - p=.394
Z= -,528
β.ε= - p=.597
Z= -,675
β.ε= - p=.500
Z= -1,563
β.ε= - p=.118
Z= -3,098
β.ε= - p=.002

2,91

,91

2,85

,93

109

Z= -,184

β.ε= -

p=.854

2,65

,81

2,94

,93

109

Z= -1,108

β.ε= -

p=.268

2,78

,87

3,16

,96

109

Z= -2,145

β.ε= -

p=.032
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Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 29 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αναφορικά µε
τη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.394>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν αποκοµίσει την ενηµέρωσή τους από τις συνολικές τους
σπουδές και εκείνων που δεν την έχουν αποκοµίσει από αυτές.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.597>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο
φορέα και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.500>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό
φορέα και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.118>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και
εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.02<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που έχουν παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες-συνέδρια και εκείνων που
δεν

έχουν

παρακολουθήσει..

Πράγµατι,

από

τα

στοιχεία

του

πίνακα

διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εφαρµογής για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
που έχουν παρακολουθήσει ηµερίδες-συνέδρια είναι 2,51, ενώ γι όσες δεν έχουν
παρακολουθήσει είναι 3,08.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.854>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο δραστηριοτήτων του
νηπιαγωγείου και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.268>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.032<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
του δείγµατος που έχουν ως βασικό κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το
προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο.
Πράγµατι,

από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος

εφαρµογής για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν ως βασικό κίνητρο
ενηµέρωσης το προσωπικό τους ενδιαφέρον είναι 2,78, ενώ για όσες δεν έχουν το
ίδιο κίνητρο, είναι 3,16.
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Ο πίνακας 30 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π
από τα υποκείµενα του δείγµατος και το είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο
υπηρετούν.
Πίνακας 30: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε βάση το είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετούν. Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Είδος
νηπιαγωγείου

Συχνότητα εφαρµογής
Κλασικό
Ολοήµερο
µ.ο
τ.α
µ.ο
τ.α
2,82
,95
2,98
,85

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
108

Ζ= -.887

β.ε= -

p=.375

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 30 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.375>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που υπηρετούν σε

κλασικά τµήµατα νηπιαγωγείων και εκείνων που υπηρετούν σε ολοήµερα τµήµατα
αναφορικά µε τη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από αυτές.
Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π
από τα υποκείµενα του δείγµατος και τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο µπορεί το
Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο. Καθώς και οι δύο µεταβλητές που
διασταυρώνονται είναι ποιοτικές σε διατακτική κλίµακα, θα πρέπει να εφαρµοστεί ο
απαραµετρικός δείκτης Spearman’s rho (Ανδρεαδάκης, Ν., Βάµβουκας, Μ.,2005: 72).
Από τον στατιστικό έλεγχο µε το στατιστικό κριτήριο Spearman rho (,371),
προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.000<.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών του δείγµατος που εκτιµούν ότι το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο
νηπιαγωγείο αρκετά έως πάρα πολύ και εκείνων που εκτιµούν ότι µπορεί να
αξιοποιηθεί λίγο έως καθόλου, αναφορικά µε το πόσο συχνά το εφαρµόζουν στο
νηπιαγωγείο τους.
Στον πίνακα 31 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του
Θ.Π από τα υποκείµενα του δείγµατος και την αντιµετώπιση δυσκολιών από αυτά,
κατά την εφαρµογή του.
Πίνακας 31: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε βάση την αντιµετώπιση δυσκολιών από αυτές. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Αντιµετώπιση
δυσκολιών

Συχνότητα εφαρµογής
Ναι
Όχι
µ.ο
τ.α
µ.ο
τ.α
3,04
,82
3,71
,78
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Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
106

Ζ= -3,151

β.ε= -

p=.002

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 31 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει
στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.002<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και εκείνων που δεν
αντιµετωπίζουν, αναφορικά µε τη συχνότητα εφαρµογής του από αυτές. Πράγµατι,
από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εφαρµογής για τις
νηπιαγωγούς που αντιµετωπίζουν δυσκολίες είναι 3,04, ενώ για όσες δεν
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, είναι 3,71.
Στον πίνακα 32 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα εφαρµογής του
Θ.Π από τα υποκείµενα του δείγµατος και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αυτά,
κατά την εφαρµογή του.
Πίνακας 32: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συχνότητας εφαρµογής του Θ.Π από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, µε βάση τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αυτές κατά την εφαρµογή του.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

∆υσκολίες
Ελλιπής κατάρτιση /επιµόρφωση
Υλικοτεχνική υποδοµή
Ηλικία των παιδιών

Συχνότητα εφαρµογής
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,13 ,77 2,50 ,80
2,93 ,81 3,12 ,85
3,17 ,78 2,91 ,83

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
85
85
85

Z= -2,928
Z= -,816
Z= -1,136

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.003
p=.414
p=.256

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 32 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι αναφορικά µε
τη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος:
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.003<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
που αντιµετωπίζουν την ελλιπή κατάρτιση / επιµόρφωση τους ως δυσκολία και
εκείνων που δεν την αντιµετωπίζουν ως δυσκολία. Πράγµατι, από τα στοιχεία του
πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος εφαρµογής για τις νηπιαγωγούς που
αντιµετωπίζουν ως δυσκολία την ελλιπή κατάρτιση είναι 3,13, ενώ για όσες δεν
αντιµετωπίζουν την εν λόγω δυσκολία, είναι 2,50.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.414>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που αντιµετωπίζουν την υλικοτεχνική υποδοµή των νηπιαγωγείων ως
δυσκολία και εκείνων που δεν την αντιµετωπίζουν ως δυσκολία.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.256>.05) µεταξύ των
νηπιαγωγών που αντιµετωπίζουν την ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου ως
δυσκολία και εκείνων που δεν την αντιµετωπίζουν ως δυσκολία.
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7.5. Αντιµετώπιση δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
κατά την εφαρµογή του θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π)
Ο πίνακας 33 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 33: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και των χρόνων υπηρεσίας τους

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
58
85,3
10
14,7
27
71,1
11
28,9

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=3,112
β.ε=1
p=.078

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 33 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.078>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20

χρόνια υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε το αν
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Στους πίνακες 34 έως και 39 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση
δυσκολιών από τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τις
βασικές τους σπουδές.
Ο πίνακας 34 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου
Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 34: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
38

71,7

15

28,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=4,810
β.ε=1

47

88,7

6

11,3

p=.028

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 34 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.028<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
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Ο πίνακας 35 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου
Π.Τ Νηπιαγωγών.
Πίνακας 35: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
48

88,9

6

11,1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=5,245
β.ε=1

37

71,2

5

28,8

p=.022

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 35 προκύπτει ότι

υπάρχει στατιστικά

σηµαντική διαφορά (p=.022<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Ο πίνακας 36 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου
άλλου Α.Ε.Ι.
Πίνακας 36: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
3
75
1
25

Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

82

80,4

20

19,6

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Επειδή δεν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρµογή
του στατιστικού κριτηρίου Χ2 (το ποσοστό των αναµενόµενων συχνοτήτων που είναι
µικρότερες του 5 είναι 50%, µεγαλύτερο του επιτρεπτού ορίου 20%) θα
χρησιµοποιηθεί η τιµή του πιθανολογικού κριτηρίου Fisher’s Exact Test.1

1

Οι Ανδρεαδάκης, Βάµβουκας (2005: 71) αναφέρουν σχετικά: «...Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
εφαρµογής του εν λόγω κριτηρίου (οι αναµενόµενες συχνότητες σε όλα τα φατνία πρέπει να είναι
µεγαλύτερες της µονάδος και οι αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες του 5 δεν πρέπει να
υπερβαίνουν το 20% του συνολικού αριθµού των φατνίων), τότε µπορεί να αξιοποιηθεί το
πιθανολογικό κριτήριο Fisher’s Exact Test...». Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, κάθε φορά που
δεν θα πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του στατιστικού κριτηρίου Χ2 θα
χρησιµοποιείται η τιµή του πιθανολογικού κριτηρίου Fisher’s Exact Test.

142

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 36 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Ο πίνακας 37 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου
∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 37: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Χωρίς πτυχίο
∆ιδασκαλείου

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
10
62,5
6
37,5
75

83,3

15

16,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.083

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 37 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.083>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο

∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Ο πίνακας 38 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου
Εξοµοίωσης.
Πίνακας 38: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης

Σπουδές
Με πτυχίο εξοµοίωσης

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
18
62,1
11
37,9

Χωρίς πτυχίο εξοµοίωσης

67

87

10

13

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=8,251
β.ε=1
p=.004

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 38 προκύπτει ότι
σηµαντική διαφορά (p=.004<.05)

υπάρχει στατιστικά

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν

πτυχίο

Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
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Ο πίνακας 39 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την κατοχή ή όχι
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Πίνακας 39: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
6
75
2
25
79
80,6
19
19,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.656

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 39 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.656>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Ο πίνακας 40 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και το επίπεδο ενηµέρωσης /
επιµόρφωσης που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 40: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και του επιπέδου ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
14
56
11
44
68
87,2
10
12,8

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=11,339
β.ε=1
p=.001

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 40 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.001<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Στους πίνακες 41 έως και 48

εµφανίζεται τη σχέση ανάµεσα στην

αντιµετώπιση δυσκολιών από τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π
και την προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής που έχουν δεχτεί γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
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Ο πίνακας 41 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 41: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από τις συνολικές τους σπουδές

Πηγές Ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)
Όχι από συνολικές σπουδές
(πτυχία)

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
54
81,8
12
18,2
31

77,5

9

22,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,292
β.ε=1
p=.589

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 41 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.589>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη
τους.
Ο πίνακας 42 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 42: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές Ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι από σεµινάρια
δηµόσιου φορέα

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
36
78,3
10
21,7
49

81,7

11

18,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,190
β.ε=1
p=.663

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 42 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.663>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
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Ο πίνακας 43 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 43: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
20
64,5
11
35,5

Πηγές Ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι από σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα

65

86,7

10

13,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=6,774
β.ε=1
p=.009

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 43 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.009<.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Ο πίνακας 44 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 44: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές Ενηµέρωσης
Από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Όχι από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
9
50
9
50
76

86,4

12

13,6

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.001

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 44 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.001<.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν
το Θ.Π στην τάξη τους.
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Ο πίνακας 45 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
ηµερίδες-συνέδρια.
Πίνακας 45: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από ηµερίδες-συνέδρια

Από ηµερίδες-συνέδρια

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
23
62,2
14
37,8

Όχι από ηµερίδες-συνέδρια

62

Πηγές Ενηµέρωσης

89,9

7

10,1

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=11,627
β.ε=1
p=.001

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 45 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.001<.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες-συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν
το Θ.Π στην τάξη τους.
Ο πίνακας 46 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 46: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο»

Πηγές Ενηµέρωσης
Από το βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
6

82,2

13

17,8

25

75,8

8

24,2

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,592
β.ε=1
p=.442

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 46 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.442>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
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Ο πίνακας 47 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 47: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»

Πηγές Ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

ν
14
71

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
%
ν
%
70
6
30
82,6
15
17,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.221

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 47 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.221>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
Ο πίνακας 48 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την ενηµέρωσή /
επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
το προσωπικό τους ενδιαφέρον (βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π).
Πίνακας 48: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον (βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π)

Πηγές Ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό
ενδιαφέρον

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
57
75
19
25
28

93,3

2

6,7

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=4,551
β.ε=1
p=.033

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 48 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.033<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε το αν αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.
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Ο πίνακας 49 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τις εκτιµήσεις τους για το
κατά πόσο µπορεί αυτό να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο.
Πίνακας 49: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς
του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο το Θ.Π µπορεί
να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Εκτιµήσεις

Αντιµετώπιση ∆υσκολιών
Πάρα πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
µ.ο τ.α µ.ο τ.α µ.ο τ.α µ.ο τ.α
1,24 ,43 1,15 ,36 1,00 ,00 1,00
-

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
ν
104

Ζ= -1,561

β.ε= -

p=.119

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 49 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.119>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι το Θ.Π
µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο αρκετά έως πάρα πολύ και εκείνων που
εκτιµούν ότι µπορεί να αξιοποιηθεί λίγο έως καθόλου, αναφορικά µε το αν
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους.

7.6. ∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)

7.6.1. ∆υσκολίες λόγω ελλιπούς κατάρτισης / επιµόρφωσης
Στους πίνακες 50 ως και 66 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω
ελλιπούς κατάρτισής / επιµόρφωσής τους.
Ο πίνακας 50 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης /
επιµόρφωσης, και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 50: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και των χρόνων υπηρεσίας τους

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
42
72,4
16
27,6
21
77,8
6
22,2
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Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,276
β.ε=1
p=.599

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 50 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.599>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20

χρόνια υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Στους πίνακες 51 έως και 56 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω
ελλιπούς κατάρτισής / επιµόρφωσής τους, και τις βασικές τους σπουδές.
Ο πίνακας 51 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης /
επιµόρφωσης , και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 51: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
26
68,4
12
31,6
37

78,7

10

21,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=1,163
β.ε=1
p=.281

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 50 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.281>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν

πτυχίου

Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 52 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης/
επιµόρφωσης και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών.
Πίνακας 52: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο

Π.Τ Νηπιαγωγών

Χωρίς πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
37
77,1
11
22,9
26

70,3
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11

29,7

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,506
β.ε=1
p=.477

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 52 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.477>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 53 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης/
επιµόρφωσης και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
Πίνακας 53: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
1
33,3
2
66,7
62
75,6
20
24,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.163

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 53 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.163>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν,
λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 54 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης/
επιµόρφωσης και την κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 54: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
7
70
3
30
56
74,7
19
25,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.714

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 54 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.714>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο

∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
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Ο πίνακας 55 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης/
επιµόρφωσης και την κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 55: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης

Σπουδές
Με πτυχίο εξοµοίωσης
Χωρίς πτυχίο εξοµοίωσης

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
11
61,1
7
38,9
52
77,6
15
22,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.224

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 55 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.224>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν

πτυχίο

Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 56 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης/
επιµόρφωσης και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Πίνακας 56: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
4
66,7
2
33,3
59
74,7
20
25,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.646

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 56 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.646>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 57 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης/
επιµόρφωσης και το επίπεδο ενηµέρωσης / επιµόρφωσης που έχουν δεχτεί γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
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Πίνακας 57: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και του επιπέδου ενηµέρωσής / επιµόρφωσής
τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
4
28,6
10
71,4
57
83,8
11
16,2

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 57 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.000<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Στους πίνακες 58 έως και 65

εµφανίζεται τη σχέση ανάµεσα στην

αντιµετώπιση δυσκολιών από τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π,
λόγω ελλιπούς κατάρτισης, και την προέλευση της ενηµέρωσής/ επιµόρφωσής τους
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 58 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 58: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από τις συνολικές τους σπουδές

Πηγές ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
39
72,2
15
27,8

Όχι από συνολικές σπουδές (πτυχία)

24

77,4

7

22,6

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,277
β.ε=1
p=.598

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 58 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.598>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
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Ο πίνακας 59 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 59: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι από σεµινάρια
δηµόσιου φορέα

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
23
63,9
13
36,1
40

81,6

9

18,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=3,406
β.ε=1
p=.056

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 59 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.056>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω
ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 60 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 60: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι από σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
15
75
5
25
48

73,8

17

26,2

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,011
β.ε=1
p=.918

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 60 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.918>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει,

αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω

ελλιπούς κατάρτισης.
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Ο πίνακας 61 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 61: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Όχι από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
6
66,7
3
33,3
57

75

19

25

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.690

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 61 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.690>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς
κατάρτισης.
Ο πίνακας 62 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από ηµερίδες-συνέδρια.
Πίνακας 62: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής τους, γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από ηµερίδες-συνέδρια

Πηγές ενηµέρωσης
Από ηµερίδες-συνέδρια

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
13
56,5
10
43,5

Όχι από ηµερίδες-συνέδρια

50

80,6

12

19,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=5,089
β.ε=1
p=.024

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 62 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.024<.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες-συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς
κατάρτισης.
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Ο πίνακας 63 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 63: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Από το βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

∆υσκολίες από ελλιπή
κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
48 80 12 20
15

60

10

40

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=3,680
β.ε=1
p=.055

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 63 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.055>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν,
λόγω ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 64 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 64: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή
1»

Πηγές ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
10
71,4
4
28,6
53
74,6
18
25,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.750

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 64 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.750>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
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από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω
ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 65 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης,
που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον (βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π).
Πίνακας 65: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον (βιβλίααυτοµόρφωση κ.λ.π)

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
40
70,2
17
29,8

Πηγές ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό
ενδιαφέρον

23

82,1

5

17,9

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=1,402
β.ε=1
p=.236

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 65 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.236>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω
ελλιπούς κατάρτισης.
Ο πίνακας 66 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην αντιµετώπιση δυσκολιών από
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης,
και τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο µπορεί αυτό να αξιοποιηθεί στο
νηπιαγωγείο.
Πίνακας 66: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του
δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω ελλιπούς κατάρτισης, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για το
κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των
διαφορών των µέσων όρων

Εκτιµήσεις

∆υσκολίες από ελλιπή κατάρτιση
Πάρα πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
µ.ο
1,25

τ.α
,43

µ.ο
1,26

τ.α
,44

µ.ο
1,40

τ.α
,54

µ.ο
1,00

τ.α
-

ν
84

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Ζ= -,321

β.ε= -

p=.749

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 66 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.749>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι το Θ.Π
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µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο αρκετά έως πάρα πολύ και εκείνων που
εκτιµούν ότι µπορεί να αξιοποιηθεί λίγο έως καθόλου, αναφορικά µε τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν, λόγω ελλιπούς κατάρτισης.

7.6.2. ∆υσκολίες λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων
Στους πίνακες 67 ως και 83 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 67 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 67: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και των χρόνων
υπηρεσίας τους

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
47
81
11
19
21
77,8
6
22,2

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,122
β.ε=1
p=.727

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 67 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.727>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20

χρόνια υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Στους πίνακες 68 έως και 73 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και τις βασικές τους σπουδές.

Ο πίνακας 68 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
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Πίνακας 68: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της κατοχής
πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
32
84,2
6
15,8
36

76,6

11

23,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,761
β.ε=1
p=.383

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 68 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.383>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν

πτυχίου

Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 69 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών.
Πίνακας 69: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της κατοχής πτυχίου
Π.Τ Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
37
77,1
11
22,9

Χωρίς πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών

31

83,8

6

16,2

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,586
β.ε=1
p=.444

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 69 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.444>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 70 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου
Α.Ε.Ι.
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Πίνακας 70: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της κατοχής πτυχίου
άλλου Α.Ε.Ι

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
3
100
0
0

Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

65

79,3

17

20,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 70 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν,
λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 71 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και την κατοχή ή όχι πτυχίου
∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 71: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της κατοχής πτυχίου
∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
8
80
2
20

Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

60

80

15

20

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 71 προκύπτει, ότι δεν καµία στατιστική
σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο ∆ιδασκαλείου και
εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
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Ο πίνακας 72 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και την κατοχή ή όχι πτυχίου
Εξοµοίωσης.
Πίνακας 72: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της κατοχής πτυχίου
Εξοµοίωσης

Σπουδές
Με πτυχίο εξοµοίωσης
Χωρίς πτυχίο εξοµοίωσης

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
15
83,3
3
16,7
53
79,1
14
20,9

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 72 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν

πτυχίο

Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 73 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών.
Πίνακας 73: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της κατοχής
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
5
83,3
1
16,7
63
79,7
16
20,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 73 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 74 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
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υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και το επίπεδο ενηµέρωσης /
επιµόρφωσης που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.

Πίνακας 74: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και του επιπέδου
ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
13
92,9
1
7,1
53
77,9
15
22,1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.283

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 74 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.283>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά

µε

τις

δυσκολίες

που

αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Στους πίνακες 75 έως και 83 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και την προέλευση της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 75 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από τις συνολικές τους σπουδές
(πτυχία).
Πίνακας 75: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από τις συνολικές
τους σπουδές

Πηγές ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)
Όχι από συνολικές σπουδές
(πτυχία)

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
43
79,6
11
20,4
25

80,6
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6

19,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,013
β.ε=1
p=.910

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 75 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.910>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής
των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 76 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 76: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια
δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι από σεµινάρια
δηµόσιου φορέα

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
27
75
9
25
41

83,7

8

16,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,976
β.ε=1
p=.323

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 76 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.323>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 77 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
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Πίνακας 77: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
16
80
4
20

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι από σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα

52

80

13

20

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 77 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 78 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 78: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης
Όχι από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας

7

77,8

2

22,2

Fisher’s Exact Test
p=1.00

61

80,3

15

19,7

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 78 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής
των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 79 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
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υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από ηµερίδες-συνέδρια.
Πίνακας 79: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από ηµερίδεςσυνέδρια

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
19
82,6
4
17,4
49
79
13
21

Πηγές ενηµέρωσης
Από ηµερίδες-συνέδρια
Όχι από ηµερίδες-συνέδρια

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 79 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=1.00>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες-συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 80 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για
το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 80: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το «Βιβλίο
∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Από το βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας

51

85

9

15

17

68

8

32

Χ2=3,188
β.ε=1
p=.074

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 80 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.074>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
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ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν,
λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 81 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το βιβλίο του δασκάλου
«Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 81: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το βιβλίο του
δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
11
78,6
3
21,4
57
80,3
14
19,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 81 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 82 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής
υποδοµής των νηπιαγωγείων και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον
(βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π).
Πίνακας 82: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό
τους ενδιαφέρον (βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π)

Πηγές ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό
ενδιαφέρον

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
44
77,2
13
22,8
24

85,7
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4

14,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,852
β.ε=1
p=.356

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 82 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.356>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω
της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.
Ο πίνακας 83 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων και τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο
µπορεί αυτό να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο.
Πίνακας 83: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του
δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων, µε βάση τις
εκτιµήσεις τους, για το κατά πόσο µπορεί αυτό να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Εκτιµήσεις

∆υσκολίες από υλικοτεχνική υποδοµή
Πάρα πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
µ.ο
1,20

τ.α
,40

µ.ο
1,21

τ.α
,41

µ.ο
1,20

τ.α
,44

µ.ο
1,00

τ.α
-

ν
84

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Ζ= -,106

β.ε= -

p=.915

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 83 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.915>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι το Θ.Π
µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο αρκετά έως πάρα πολύ και εκείνων που
εκτιµούν ότι µπορεί να αξιοποιηθεί λίγο έως καθόλου, αναφορικά µε τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν, λόγω της υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων.

7.6.3 ∆υσκολίες λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου
Στους πίνακες 84 ως και 100 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 84 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και τα χρόνια υπηρεσίας τους..
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Πίνακας 84: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και των χρόνων υπηρεσίας
τους

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
13
22,4
45
77,6
5
18,5
22
81,5

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,167
β.ε=1
p=.682

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 84 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.682>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20

χρόνια υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Στους πίνακες 85 έως και 90 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και τις βασικές του σπουδές.
Ο πίνακας 85 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών

του νηπιαγωγείου και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής

Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 85: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της κατοχής πτυχίου
Σχολής Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
6
15,8
32
84,2
12

25,5

35

74,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=1,195
β.ε=1
p=.274

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 85 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.274>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν

πτυχίου

Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 86 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
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ηλικίας των παιδιών

του νηπιαγωγείου και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ

Νηπιαγωγών.
Πίνακας 86: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της κατοχής πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
12
25
36
75

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών

6

16,2

31

83,8

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,966
β.ε=1
p=.326

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 86 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.326>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 87 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
Πίνακας 87: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της κατοχής πτυχίου άλλου
Α.Ε.Ι

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
1
33,3
2
66,7

Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

17

20,7

65

79,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.515

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 87 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.515>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν,
λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 88 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και την κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου
Νηπιαγωγών.
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Πίνακας 88: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της κατοχής πτυχίου
∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
2
20
8
80

Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

16

21,3

59

78,7

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 88 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο

∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 89 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και την κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 89: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της κατοχής πτυχίου
Εξοµοίωσης

Σπουδές
Με πτυχίο εξοµοίωσης
Χωρίς πτυχίο εξοµοίωσης

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
3
16,7
15
83,3
15
22,4
52
77,6

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.752

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 89 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.752>.05)

µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν

πτυχίο

Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 90 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
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Πίνακας 90: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου
και της κατοχής
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
1
16,7
5
83,3
17
21,5
62
78,5

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 90 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 91 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και το επίπεδο ενηµέρωσης / επιµόρφωσης
που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 91: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και του επιπέδου
ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
3
21,4
11
78,6
14
20,6
54
79,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.00

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 91 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.00>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά

µε

τις

δυσκολίες

που

αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Στους πίνακες 92 έως και 99 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και την προέλευση της ενηµέρωσής τους
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
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Ο πίνακας 92 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 92: Έλεγχος συνάφειας των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου
και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από τις συνολικές
τους σπουδές

Πηγές ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
9
16,7
45
83,3

Όχι από συνολικές σπουδές (πτυχία)

9

29

22

71

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=1,804
β.ε=1
p=.179

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 92 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.179>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του
νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 93 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 93: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια
δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι από σεµινάρια δηµόσιου
φορέα

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
8
22,2
28
77,8
10
20,4
39
79,6

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,041
β.ε=1
p=.840

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 93 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.179>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
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έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 94 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 94: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
4
20
16
80
14
21,5
51
78,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 94 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας
των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 95 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου

και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους

θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 95: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Όχι από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
3
33,3
6
66,7
15

19,7

61

80,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.392

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 95 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.392>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν
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παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας
των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 96 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από ηµερίδες-συνέδρια.
Πίνακας 96: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από ηµερίδεςσυνέδρια

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
4
17,4
19
82,6
14
22,6
48
77,4

Πηγές ενηµέρωσης
Από ηµερίδες-συνέδρια
Όχι από ηµερίδες-συνέδρια

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.768

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 96 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.768>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες-συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας
των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 97 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 97: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το «Βιβλίο
∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Από το βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών Έλεγχος
Στατιστικής
Ναι
Όχι
Σηµαντικότητας
ν
%
ν
%
10

16,7

50

83,3

8

32

17

68
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Χ2=2,486
β.ε=1
p=.115

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 97 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.115>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν,
λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 98 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή
1».
Πίνακας 98: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το βιβλίο του
δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
4
28,6
10
71,4
14
19,7
57
80,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.483

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 98 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.483>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 99 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών
του νηπιαγωγείου και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον (βιβλίααυτοµόρφωση κ.λ.π).
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Πίνακας 99: Έλεγχος συνάφειας της αντιµετώπισης δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου και της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό
τους ενδιαφέρον (βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π)

Πηγές ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό
ενδιαφέρον

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
13
22,8
44
77,2
5

17,9

23

82,1

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,276
β.ε=1
p=.600

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 99 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.600>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, λόγω
της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 100 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της
ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου

και τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο

µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο.
Πίνακας 100: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί
του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου, µε βάση τις
εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Εκτιµήσεις

∆υσκολίες από ηλικία των παιδιών
Πάρα πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
µ.ο τ.α µ.ο τ.α µ.ο τ.α µ.ο τ.α
1,84 ,37 1,74 ,44 1,60 ,54 2,00
-

ν
84

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Ζ=-1,325 β.ε= - p=.185

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 100 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.185>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι το Θ.Π
µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο αρκετά έως πάρα πολύ και εκείνων που
εκτιµούν ότι µπορεί να αξιοποιηθεί λίγο έως καθόλου, αναφορικά µε τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζουν, λόγω της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου.
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7.7. Εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος για προσέγγιση των
τοµέων δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος του
νηπιαγωγείου (Ν.Α.Π) µέσω του θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π)

7.7.1. Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας δραστηριοτήτων
θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)

και

Ο πίνακες 101 έως και 116 εµφανίζουν τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των
νηπιαγωγών

του

δείγµατος

για

τη

δυνατότητα

προσέγγισης

του

κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα
χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές και την ενηµέρωση / επιµόρφωση
που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 101 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 101: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και των χρόνων υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
68
100
0
0
37
97,4
1
2,6

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.358

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 101 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.358>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20 χρόνια
υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια., αναφορικά µε το πόσο λίγο ή
πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του
Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Στους πίνακες 102 έως και 107 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των

νηπιαγωγών

του

δείγµατος

για

τη

δυνατότητα

προσέγγισης

του

κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τις
βασικές του σπουδές.
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Ο πίνακας 102 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 102: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
51
98,1
1
1,9
54
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.491

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 102 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.491>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο
λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός

τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 103 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών.
Πίνακας 103: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών από τις νηπιαγωγούς
του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
55
100
0
0
50
98
1
2

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.481

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 103 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.481>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π
µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 104 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
Πίνακας 104: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
4
100
0
0
101
99
1
1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 104 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 105 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου
Νηπιαγωγών.
Πίνακας 105: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου από τις νηπιαγωγούς
του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
15
93,8
1
6,3

Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

90

100

0

0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.151

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 105 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.151>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π
µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 106 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 106: Έλεγχος συνάφειας της δυνατίτητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Εξοµοίωσης

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
27
96,4
1
3,6

Χωρίς πτυχίο Εξοµοίωσης

78

100

0

0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.264

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 106 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.264>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν
ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π.
Ο πίνακας 107 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
Πίνακας 107: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
8
100
0
0
97
99
1
1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 107 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π
µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 108 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής
τους.
Πίνακας 108: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και του επίπεδου ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών
του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
24
100
0
0
78
98,7
1
1,3

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 108 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ικανοποιητική
και εκείνων που έχουν µη ικανοποιητική ενηµέρωση, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Στους πίνακες 109 έως και 116 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των

νηπιαγωγών

του

δείγµατος

για

τη

δυνατότητα

προσέγγισης

του

κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την
προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης.
Ο πίνακας 109 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από
τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 109: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία)

Πηγές ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
64
100
0
0

Όχι από συνολικές σπουδές (πτυχία)

41

97,6
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1

2,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.396

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 109 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.396>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να προσεγγιστεί ο

κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 110 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 110: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
44
97,8
1
2,2

Όχι από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

61

100

0

0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.425

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 110 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.425>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 111 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 111: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
30
100
0
0

Όχι από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

75

98,7

182

1

1,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 111 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να

προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 112 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 112: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Από εργαστήρια θεατρικής
έκφρασης
Όχι από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας

18

100

0

0

Fisher’s Exact Test
p=1.000

87

98,9

1

1,1

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 112 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να προσεγγιστεί ο

κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 113 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
ηµερίδες / συνέδρια.
Πίνακας 113: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από ηµερίδες / συνέδρια

Πηγές ενηµέρωσης
Από ηµερίδες /συνέδρια
Όχι από ηµερίδες / συνέδρια

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
36
97,3
1
2,7
69
100
0
0
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Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.349

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 113 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.349>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει ηµερίδες / συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να προσεγγιστεί ο

κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 114 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 114: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Από το βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%

Έλεγχο ς
Στατ ιστικής
Σ ηµ αντ ικότη τα ς

74

100

0

0

Fisher’s Exact Test
p=.302

31

96,9

1

3,1

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 114 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.425>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 115 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 115: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
17
94,4
1
5,6
88
100
0
0
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Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.170

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 115 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.170>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 116 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, που
προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Πίνακας 116: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσής των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους
ενδιαφέρον

Πηγές ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό ενδιαφέρον

Κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
76
98,7
1
1,3
29
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 116 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.

7.7.2. Ψυχοκινητικός τοµέας δραστηριοτήτων και θεατρικό παιχνίδι
(Θ.Π)
Ο πίνακες 117 έως και 132 εµφανίζουν τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των
νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές
τους σπουδές και την ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
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Ο πίνακας 117 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 117: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και των χρόνων υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
67
100
0
0
37
94,9
2
5,1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.133

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 117 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.133>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20 χρόνια
υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια., αναφορικά µε το πόσο λίγο ή
πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π.
Στους πίνακες 118 έως και 123 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των

νηπιαγωγών

του

δείγµατος

για

τη

δυνατότητα

προσέγγισης

του

κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τις
βασικές του σπουδές.
Ο πίνακας 118 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 118: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
51
96,2
2
3,8
53
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.495

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 118 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.495>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο
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λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π
µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 119 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ
Νηπιαγωγών.
Πίνακας 119: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών από τις νηπιαγωγούς
του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
54
100
0
0
50
96,2
2
3,8

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.238

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 119 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.238>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 120 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
Πίνακας 120: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
1
100
0
0
103
98,1
2
1,9

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 120 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 121 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου
Νηπιαγωγών.
Πίνακας 121: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου από τις νηπιαγωγούς
του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
13
86,7
2
13,3
91
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.019

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 121 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.019<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 122 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 122: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Εξοµοίωσης
Χωρίς πτυχίο Εξοµοίωσης

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
26
92,9
2
7,1
78
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.068

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 122 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.068>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν
ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 123 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
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δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
Πίνακας 123: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
7
100
0
0
97
98
2
2

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 123 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 124 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής
τους.
Πίνακας 124: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και του επίπεδου ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών
του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
24
100
0
0
77
97,5
2
2,5

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 124 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ικανοποιητική
και εκείνων που έχουν µη ικανοποιητική ενηµέρωση, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Στους πίνακες 125 έως και 132 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού
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τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την προέλευση της ενηµέρωσης /
επιµόρφωσης, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 125 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από
τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 125: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία)

Πηγές ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)
Όχι από συνολικές σπουδές (πτυχία)

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
64
100
0
0
40
95,2
2
4,8

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.155

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 125 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.155>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να προσεγγιστεί ο

ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 126 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 126: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
45
95,7
2
4,3
59
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.194

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 126 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.194>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 127 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 127: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
29
96,7
1
3,3
75
98,7
1
1,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.488

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 127 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.488>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 128 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 128: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης
Όχι από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας

17

100

0

0

Fisher’s Exact Test
p=1.000

87

97,8

2

2,2

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 128 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί
ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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να προσεγγιστεί ο

Ο πίνακας 129 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από
ηµερίδες / συνέδρια.
Πίνακας 129: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από ηµερίδες / συνέδρια

Πηγές ενηµέρωσης
Από ηµερίδες / συνέδρια
Όχι από ηµερίδες / συνέδρια

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
34
94,4
2
5,6
70
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.113

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 129 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.113>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει ηµερίδες / συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να προσεγγιστεί ο

ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 130 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 130: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας

74

98,7

1

1,3

Fisher’s Exact Test
p=.501

30

96,8

1

3,2

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 130 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.501>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 131 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 131: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
17
89,5
2
10,5
87
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.031

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 131 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.031<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 132 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, που
προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Πίνακας 132: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους
ενδιαφέρον

Πηγές ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό ενδιαφέρον

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
74
97,4
2
2,6
30
100
0
0

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
P=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 132 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο ψυχοκινητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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7.7.3. Αισθητικός τοµέας δραστηριοτήτων
(Θ.Π)

και θεατρικό παιχνίδι

Ο πίνακες 133 έως και 148 εµφανίζουν τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των
νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές
τους σπουδές και την ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 133 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 133: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και των χρόνων υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια
20 Χρόνια και άνω

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
61
92,4
5
7,6
32
91,4
3
8,6

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 133 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20 χρόνια
υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή
πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π.
Στους πίνακες 134 έως και 139 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τις βασικές του σπουδές.
Ο πίνακας 134 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών διετούς
φοίτησης.
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Πίνακας 134: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
44
91,7
4
8,3
49
92,5
4
7,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 134 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο
λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π.
Ο πίνακας 135 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών.
Πίνακας 135: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών από τις νηπιαγωγούς
του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
50
92,6
4
7,3
43
91,5
4
8,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 135 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 136 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
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Πίνακας 136: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
3
100
0
0
90
91,8
8
8,2

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 136 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 137 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 137: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου από τις νηπιαγωγούς
του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
13
86,7
2
13,3
80
93
6
7

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.339

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 137 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.339>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 138 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 138: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Εξοµοίωσης
Χωρίς πτυχίο Εξοµοίωσης

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
23
85,2
4
14,8
70
94,6
4
5,4
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Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.205

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 138 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.205>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν
ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 139 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Πίνακας 139: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
7
100
0
0
86
91,5
8
8,5

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 139 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 140 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους.
Πίνακας 140: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και του επίπεδου ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών
του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
19
95
1
5
72
92,3
6
7,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 140 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ικανοποιητική
και εκείνων που έχουν µη ικανοποιητική ενηµέρωση, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Στους πίνακες 141 έως και 148 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την προέλευση της ενηµέρωσης /
επιµόρφωσης, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 141 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από τις συνολικές τους
σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 141: Έλεγχος συνάφειας της προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π
µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία)

Πηγές ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)
Όχι από συνολικές σπουδές (πτυχία)

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
55
88,7
7
11,3
38
97,4
1
2,6

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.147

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 141 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.147>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός
τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 142 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από επιµορφωτικά
σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 142: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
39
92,9
3
7,1
54
91,5
5
8,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 142 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
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επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να

προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 143 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από επιµορφωτικά
σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 143: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
28
96,6
1
3,4
65
90,3
7
9,7

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.433

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 143 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.433>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 144 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 144: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσής των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης
Όχι από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
16

94,1

1

5,9

77

91,7

7

8,3
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Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 144 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός
τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 145 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από ηµερίδες / συνέδρια.
Πίνακας 145: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από ηµερίδες / συνέδρια

Πηγές ενηµέρωσης
Από ηµερίδες / συνέδρια
Όχι από ηµερίδες /συνέδρια

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
31
91,2
3
8,8
62
92,5
5
7,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 145 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
ηµερίδες / συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο
λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π.
Ο πίνακας 146 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από το «Βιβλίο
δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 146: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας

68

94,4

4

5,6

Fisher’s Exact Test
p=.222

25

86,2

4

13,8
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Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 146 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.222>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 147 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από το βιβλίο του
δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 147: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
15
83,3
3
16,7
78
94
5
6

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.149

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 147 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.149>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 148 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, που προέρχεται από το
προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Πίνακας 148: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του αισθητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του
δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους
ενδιαφέρον

Πηγές ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό ενδιαφέρον

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
66
91,7
6
8,3
27
93,1
2
6,9
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Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.584

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 148 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.584>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο αισθητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.

7.7.4. Νοητικός τοµέας δραστηριοτήτων και θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)
Ο πίνακες 149 έως και 164 εµφανίζουν τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των
νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές
τους σπουδές και την ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 149 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 149: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και των χρόνων υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος

1-20 Χρόνια

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
58
90,6
6
9,4

20 Χρόνια και άνω

31

Χρόνια υπηρεσίας

79,5

8

20,5

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=2,560
β.ε=1
p=.110

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 149 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.110>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20 χρόνια
υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια., αναφορικά µε το πόσο λίγο ή
πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Στους πίνακες 150 έως και 155 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τις βασικές του σπουδές.
Ο πίνακας 150 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
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του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών διετούς
φοίτησης.
Πίνακας 150: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
42
84
8
16
47

88,7

6

11,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,480
β.ε=1
p=.489

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 150 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.489>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο
λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π.
Ο πίνακας 151 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών.
Πίνακας 151: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
47
88,7
6
11,3
42

84

8

16

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,480
β.ε=1
p=.489

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 151 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.489>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 152 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
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Πίνακας 152: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
3
100
0
0
86
86
14
14

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 152 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 153 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 153: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
10
66,7
5
33,3
79
89,8
9
10,2

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.030

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 153 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.030<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 154 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 154: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Εξοµοίωσης
Χωρίς πτυχίο Εξοµοίωσης

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
22
81,5
5
18,5
67
88,2
9
11,8
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Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.513

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 154 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.513>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν
ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 155 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Πίνακας 155: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
7
87,5
1
12,5
82
86,3
13
13,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 155 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 156 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους.
Πίνακας 156: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και του επίπεδου ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος,
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /

επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
19
82,6
4
17,4
68
88,3
9
11,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.489

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 156 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.489>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ικανοποιητική
και εκείνων που έχουν µη ικανοποιητική ενηµέρωση, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Στους πίνακες 157 έως και 164 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την προέλευση της ενηµέρωσης /
επιµόρφωσης, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 157 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από τις συνολικές τους
σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 157: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία)

Πηγές ενηµέρωσης
Από συνολικές σπουδές (πτυχία)

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
57
89,1
7
10,9

Όχι από συνολικές σπουδές (πτυχία)

32

82,1

7

17,9

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=1,014
β.ε=1
p=.314

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 157 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.314>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός
τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 158 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από επιµορφωτικά
σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 158: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
38
84,4
7
15,6

Όχι από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

51

87,9
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7

12,1

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,262
β.ε=1
p=.609

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 158 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.609>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 159 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από επιµορφωτικά
σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 159: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσής των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
25
86,2
4
13,8
64
86,5
10
13,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 159 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να

προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 160 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 160: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Όχι από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
14
82,4
3
17,6
75
87,2
11
12,8

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.698

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 160 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.698>.05)

µεταξύ
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των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί

να

προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 161 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από ηµερίδες / συνέδρια.
Πίνακας 161: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από ηµερίδες / συνέδρια

Πηγές ενηµέρωσης
Από ηµερίδες / συνέδρια
Όχι από ηµερίδες / συνέδρια

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
29
80,6
7
19,4
60
89,6
7
10,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.235

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 161 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.235>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει ηµερίδες / συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός
τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 162 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από το «Βιβλίο
δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 162: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Όχι από το βιβλίο
δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας

63

87,5

9

12,5

Fisher’s Exact Test
p=.755

26

83,9

5

16,1

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 162 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.417>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
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ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 163 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από το βιβλίο του
δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 163: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Από βιβλίο δασκάλου
Όχι από βιβλίο δασκάλου

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
17
89,5
2
10,5
72
85,7
12
14,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 163 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 164 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, που προέρχεται από το
προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Πίνακας 164: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον

Πηγές ενηµέρωσης
Από προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι από προσωπικό ενδιαφέρον

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
64
86,5
10
13,5
25
86,2
4
13,8

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 164 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο νοητικός τοµέας του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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7.7.5. Τοµέας δεξιοτήτων και θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)
Ο πίνακες 165 έως και 180 εµφανίζουν τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των
νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του
Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους, τις βασικές τους σπουδές και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης.
Ο πίνακας 165 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 165: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και των χρόνων υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγµατος

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια

Τοµέας ∆εξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
46
76,7
14
23,3

20 Χρόνια και άνω

22

62,9

13

37,1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=2,072
β.ε=1
p=.150

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 165 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.150>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20 χρόνια
υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια., αναφορικά µε το πόσο λίγο ή
πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π.
Στους πίνακες 166 έως και 171 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και τις βασικές του σπουδές.
Ο πίνακας 166 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 166: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
31
68,9
14
31,1
37

74
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13

26

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,304
β.ε=1
p=.581

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 166 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.581>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο
λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π.
Ο πίνακας 167 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών.
Πίνακας 167: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
37
74
13
26
31

68,9

14

31,1

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,304
β.ε=1
p=.581

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 167 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.581>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 168 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
Πίνακας 168: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
2
66,7
1
33,3
66
71,7
26
28,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 168 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 169 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 169: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
8
57,1
6
42,9
60
74,1
21
25,9

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.211

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 169 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.211>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
διδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ
εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 170 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 170: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με πτυχίο Εξοµοίωσης
Χωρίς πτυχίο
Εξοµοίωσης

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
20
80
5
20
48

68,6

22

31,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=1,183
β.ε=1
p=.277

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 170 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.277>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν
ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 171 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την κατοχή ή όχι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
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Πίνακας 171: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
6
75
2
25
62
71,3
25
28,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 171 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000 .592>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε το πόσο λίγο
ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π.
Ο πίνακας 172 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους.

Πίνακας 172: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και του επίπεδου ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική

Τοµέας ∆εξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
15
75
5
25

Μη ικανοποιητική

51

70,8

21

29,2

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,134
β.ε=1
p=.714

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 172 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.714>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ικανοποιητική
και εκείνων που έχουν µη ικανοποιητική ενηµέρωση, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Στους πίνακες 173 έως και 180 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση
των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων
του Ν.Α.Π µε το Θ.Π και την προέλευση της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
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Ο πίνακας 173 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την

ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από τις συνολικές τους σπουδές

(πτυχία).
Πίνακας 173: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία)

Πηγές ενηµέρωσης
Συνολικές σπουδές (πτυχία)

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
45
77,6
13
22,4

Όχι από συνολικές σπουδές (πτυχία)

23

62,2

14

37,8

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=2,642
β.ε=1
p=.104

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 173 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.104>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας
δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 174 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου
φορέα.
Πίνακας 174: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι σεµινάρια
δηµόσιου φορέα

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
27
67,5
13
32,5
41

74,5

14

25,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,565
β.ε=1
p=.452

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 174 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.452>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 175 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού
φορέα.
Πίνακας 175: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
22
84,6
4
15,4

Πηγές ενηµέρωσης
Σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα

46

66,7

23

33,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=2,990
β.ε=1
p=.084

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 175 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.084>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 176 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 176: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Όχι εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
12
70,6
5
29,4
56
71,8
22
28,2

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 176 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας
δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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Ο πίνακας 177 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους ηµερίδες / συνέδρια.
Πίνακας 177: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από ηµερίδες / συνέδρια

Πηγές ενηµέρωσης
Ηµερίδες / συνέδρια

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
26
74,3
9
25,7

Όχι ηµερίδες / συνέδρια

42

70

18

30

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,200
β.ε=1
p=.655

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 177 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.655>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει ηµερίδες / συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει,
αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας
δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 178 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 178: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Όχι βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
50
73,5
18
26,5
18

66,7

9

33,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,447
β.ε=1
p=.504

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 178 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.504>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 179 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
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Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1».
Πίνακας 179: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Βιβλίο δασκάλου
Όχι βιβλίο δασκάλου

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
9
56,3
7
43,8
59
74,7
20
25,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.222

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 179 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.222>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι µπορεί να
προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
Ο πίνακας 180 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στην εκτίµηση των νηπιαγωγών
του δείγµατος για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το
Θ.Π και την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους, που προέρχεται από το προσωπικό τους
ενδιαφέρον.
Πίνακας 180: Έλεγχος συνάφειας της δυνατότητας προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
το Θ.Π και της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον

Πηγές ενηµέρωσης
Προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι προσωπικό
ενδιαφέρον

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
ν
%
ν
%
50
73,5
18
26,5
18

66,7

9

33,3

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,447
β.ε=1
p=.504

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 180 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.504>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε το πόσο λίγο ή πολύ εκτιµούν ότι
µπορεί να προσεγγιστεί ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε το Θ.Π.
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7.8. Στόχοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος όταν εφαρµόζουν το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)
Ο πίνακας 181 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τα χρόνια
υπηρεσίας τους.
Πίνακας 181: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Χρόνια υπηρεσίας
1-20
20 χρόνια
χρόνια
και άνω
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,70 ,49 3,69 ,46

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,205
β.ε= - p=.837

3,59
3,75
3,84

,52
,43
,37

3,41
3,56
3,73

,65
,56
,45

98
94
104

Z= -1,271
Z= -1,693
Z= -1,284

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.204
p=.090
p=.199

3,86
3,32
3,00

,34
,59
,69

3,59
3,42
2,74

,55
,66
,81

103
93
86

Z= -2,855
Z= -,961
Z= -1,364

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.004
p=.336
p=.173

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 181 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών µε 1-20 χρόνια υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.837>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.204>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.090>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.199>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.004<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι
ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος µε 1-20 χρόνια
υπηρεσίας, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της
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δηµιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης των παιδιών είναι 3,86, ενώ για
εκείνες µε περισσότερα από 20 χρόνια είναι 3,59.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.336>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.173>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Οι πίνακες 182 έως και 187 εµφανίζουν τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π
και τις βασικές τους σπουδές.
Ο πίνακας 182 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
κατοχή ή όχι πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 182: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την κατοχή πτυχίου Σχολής
Νηπιαγωγών. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Πτυχίο
ΣχολήςΝηπιαγωγών
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,67 ,47 3,73 ,49

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,714
β.ε= - p=.475

3,49
3,63
3,75

,62
,53
,43

3,57
3,73
3,85

,53
,44
,36

98
98
104

Z= -,516
Z= -,863
Z= -1,215

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.606
p=.388
p=.224

3,67
3,44
2,95

,51
,62
,83

3,87
3,27
2,87

,34
,61
,66

103
93
86

Z= -2,201
Z= -1,436
Z= -,726

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.028
p=.151
p=.468

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 182 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.475>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.606>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.388>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.224>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.028<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι
ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της
δηµιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης των παιδιών είναι 3,67, ενώ για
εκείνες µε άλλα πτυχία είναι 3,87.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.151>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.468>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 183 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
κατοχή ή όχι πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών.
Πίνακας 183: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την κατοχή πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,73 ,49 3,67 ,47

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,841
β.ε= - p=.400

3,58 ,53
3,73 ,44
3,85 ,36

3,48
3,62
3,75

,62
,53
,44

98
94
104

Z= -1,001
Z= -,863
Z= -1,314

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.491
p=.317
p=.189

3,87 ,34
3,27 ,61
2,87 ,66

3,66
3,44
2,95

,51
,62
,83

103
93
86

Z= -2,307
Z= -1,436
Z= -,726

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.021
p=.151
p=.468

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 183 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο:
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.400>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.491>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.317>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.189>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.021<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι
ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος µε πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της
δηµιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης των παιδιών είναι 3,87, ενώ για
εκείνες µε άλλα πτυχία είναι 3,66.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.151>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.468>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 184 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
κατοχή ή όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
Πίνακας 184: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την κατοχή πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,67 ,57 3,70 ,48

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,154
β.ε= - p=.878

3,50 ,70
3,67 ,57
4,00 ,00

3,53
3,68
3,79

,58
,49
,40

98
94
104

Z= -,145
Z= -,080
Z= -1,021

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.885
p=.936
p=.307

4,00 ,00
3,67 ,577
3,00 ,00

3,76 ,45
3,34 ,621
2,90 ,754

103
93
86

Z= -1,087
Z= -,888
Z= -,188

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.277
p=.375
p=.851
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Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 184 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.878>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.885>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.936>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.307>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.277>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.375>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.851>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 185 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
κατοχή ή όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 185: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την κατοχή πτυχίου ∆ιδασκαλείου.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Νηπιαγωγών
Ναι
µ.ο τ.α
3,62 ,50

Όχι
µ.ο τ.α
3,71 ,48

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,768
β.ε= - p=.443

3,69 ,48
3,71 ,46
3,73 ,45

3,51
3,68
3,81

,59
,49
,39

98
94
104

Z= -1,024
Z= -,255
Z= -,672

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.306
p=.822
p=.502

3,73 ,45
3,29 ,72
2,46 ,77

3,77
3,37
2,99

,44
,60
,71

103
93
86

Z= -,408
Z= -,312
Z= -2,275

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.683
p=.755
p=.023
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Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 185 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο ∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.443>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.306>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.822>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.502>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.683>.05) , αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.755>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.023<.05) , αναφορικά µε τον στόχο
της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος µε πτυχίο ∆ιδασκαλείου, που ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και
προαγωγή των διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράµµατος του
νηπιαγωγείου είναι 2,46, ενώ για εκείνες µε άλλα πτυχία είναι 2,99.
Ο πίνακας 186 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
κατοχή ή όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
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Πίνακας 186: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την κατοχή πτυχίου Εξοµοίωσης.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Πτυχίο Εξοµοίωσης
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,68 ,47 3,71 ,48

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,339
β.ε= - p=.735

3,62 ,49
3,71 ,46
3,75 ,44

3,50
3,67
3,82

,60
,50
,39

98
94
104

Z= -,704
Z= -,243
Z= -,738

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.482
p=.808
p=.461

3,69 ,47
3,36 ,63
2,91 ,84

3,80
3,35
2,90

,43
,61
,71

103
93
86

Z= -1,274
Z= -,073
Z= -,128

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.203
p=.942
p=.898

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 186 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.735>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.482>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.808>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.461>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.203>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.942>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.898>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 187 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π µε βάση την
κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
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Πίνακας 187: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου
σδπουδών. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Μεταπτυχιακός τίτλος
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,71 ,48 3,70 ,48

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,043
β.ε= - p=.966

3,57 ,53
3,88 ,35
3,75 ,46

3,53
3,66
3,80

,58
,50
,40

98
94
104

Z= -,095
Z= -1,174
Z= -,351

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.924
p=.240
p=.726

4,00 ,00
2,86 ,69
2,86 ,69

3,75
3,40
2,91

,46
,60
,75

103
93
86

Z= -1,569
Z= -2,044
Z= -,241

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.117
p=.041
p=.809

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 187 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.966>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.924>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.240>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.726>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.117>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.041<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος

µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, που ενδιαφέρονται για την

ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών είναι 2,86, ενώ για εκείνες άλλους τίτλους
είναι 3,40.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.468>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
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Ο πίνακας 188 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και το επίπεδο
ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 188: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής
τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των
διαφορών των µέσων όρων

Ενηµέρωση /επιµόρφωση
Στόχοι που ενδιαφέρουν
τις νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών
στόχων

Ικανοποιητική
µ.ο τ.α
3,69
,49

Μη
ικανοποιητική
µ.ο τ.α
3,74
,44

ν
97

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,367
β.ε= - p=.714

3,51
3,65
3,78

,57
,51
,41

3,65
3,83
3,88

,58
,38
,33

95
91
101

Z= -1,127
Z= -1,503
Z= -1,023

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.260
p=.133
p=.306

3,74
3,31

,46
,60

3,86
3,53

,35
,69

100
90

Z= -1,083
Z= -1,579

β.ε= β.ε= -

p=.279
p=.114

2,88

,76

2,94

,68

83

Z= -,207

β.ε= -

p=.836

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 188 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών µε ικανοποιητική και εκείνων µε µη ικανοποιητική ενηµέρωση γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.714>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.260>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.133>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.306>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.279>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.114>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.936>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση που εµφανίζεται ανάµεσα στους στόχους που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π
και την προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης.
Οι πίνακες 189 έως και 196 εµφανίζουν τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π
και την προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 189 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 189: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία). Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Συνολικές
σπουδές / πτυχία
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,75 ,43 3,63 ,53

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -1,006
β.ε= - p=.315

3,60 ,52
3,65 ,51
3,81 ,39

3,42
3,72
3,78

,64
,45
,42

98
94
104

Z= -1,326
Z= -,517
Z= -,461

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.185
p=.605
p=.645

3,78 ,41
3,27 ,62
2,94 ,69

3,75
3,47
2,85

,49
,60
,82

103
93
86

Z= -,098
Z= -1,574
Z= -,337

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.922
p=.116
p=.736

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 189 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από
τις συνολικές τους σπουδές και εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές
ως πηγή ενηµέρωσής τους:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.315>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.185>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.605>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.645>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.922>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.116>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.736>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 190 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου
φορέα.
Πίνακας 190: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια δηµόσιου φορέα. Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Σεµινάρια
δηµόσιου φορέα
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,71 ,45 3,69 ,50

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,079
β.ε= - p=.937

3,55 ,59
3,63 ,53
3,80 ,40

3,52
3,72
3,80

,57
,45
,40

98
94
104

Z= -,339
Z= -,675
Z= -,057

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.735
p=.500
p=.955

3,77 ,42
3,40 ,63
2,85 ,82

3,77
3,32
2,96

,46
,61
,72

103
93
86

Z= -,144
Z= -,673
Z= -,502

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.886
p=.501
p=.616

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 190 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα
και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει:
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.937>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.735>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.500>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.955>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.886>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.501>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.616>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 191 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού
φορέα.
Πίνακας 191: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από επιµορφωτικά σεµινάρια ιδιωτικού φορέα. Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα
Ναι
µ.ο τ.α
3,81 ,39

Όχι
µ.ο τ.α
3,66 ,50

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -1,420
β.ε= - p=.156

3,59 ,69
3,85 ,36
3,83 ,38

3,51
3,62
3,79

,53
,51
,41

98
94
104

Z= -1,171
Z= -2,013
Z= -,464

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.241
p=.044
p=.643

3,69 ,54
3,31 ,61
2,86 ,79

3,80
3,37
2,92

,40
,62
,73

103
93
86

Z= -,873
Z= -,498
Z= -,504

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.383
p=.619
p=.614
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Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 191 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα
και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.156>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.241>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.044<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον
παραπάνω στόχο για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν παρακολουθήσει
επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα είναι 3,85, ενώ για όσες δεν έχουν
παρακολουθήσει είναι 3,62.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.643>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.383>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.619>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.614>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 192 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
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Πίνακας 192: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους,
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
4,00 ,00 3,64 ,50

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -2,872 β.ε= - p=.004

3,88 ,34
3,89 ,32
3,94 ,23

3,46
3,63
3,77

,59
,51
,42

98
94
104

Z= -2,677
Z= -2,013
Z= -1,693

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.007
p=.044
p=.090

4,00 ,00
3,53 ,64
3,00 ,81

3,72
3,32
2,89

,47
,61
,73

103
93
86

Z= -2,404
Z= -1,320
Z= -,408

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.016
p=.187
p=.683

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 192 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων
που δεν έχουν παρακολουθήσει:
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.004<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του
πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο
για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης είναι 4,00, ενώ για όσες δεν έχουν παρακολουθήσει είναι
3,64.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.007<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον
παραπάνω στόχο για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν παρακολουθήσει
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης είναι 3,88, ενώ για όσες δεν έχουν
παρακολουθήσει είναι 3,46.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.044<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον
παραπάνω στόχο για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν παρακολουθήσει
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

είναι 3,89, ενώ για όσες δεν έχουν

παρακολουθήσει είναι 3,63.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.090>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.016<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι
ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο για τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος που έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης είναι 4,00,
ενώ για όσες δεν έχουν παρακολουθήσει είναι 3,72.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.187>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.683>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 193 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί από ηµερίδες / συνέδρια.
Πίνακας 193: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από ηµερίδες / συνέδρια. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Ηµερίδες / συνέδρια
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,62 ,49 3,74 ,47

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -1,391
β.ε= p=.164

3,53 ,56
3,80 ,40
3,78 ,41

3,53
3,61
3,81

,59
,52
,39

98
94
104

Z= -,103
Z= -1,775
Z= -,269

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.918
p=.076
p=.788

3,78 ,42
3,27 ,67
3,00 ,77

3,76
3,40
2,85

,46
,58
,73

103
93
86

Z= -,057
Z= -,822
Z= -,962

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=954
p=.411
p=.336

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 193 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει ηµερίδες / συνέδρια και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.164>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.918>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.076>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.788>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.954>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.411>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.336>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 194 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 194: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους,
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο».Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Βιβλίο δραστηριοτήτων
για το Νηπιαγωγείο
Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Ναι
µ.ο τ.α
3,67 ,50

Όχι
µ.ο τ.α
3,79 ,41

ν
100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -1,063
β.ε= p=.288

3,47 ,60
3,71 ,48
3,82 ,38

3,68
3,61
3,74

,47
,49
,44

98
94
104

Z= -1,493
Z= -1,088
Z= -,925

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.135
p=.277
p=.355

3,79 ,44
3,39 ,58
2,94 ,74

3,71
3,28
2,83

,46
,70
,76

103
93
86

Z= -1,020
Z= -,636
Z= -,494

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.308
p=.525
p=.622

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 194 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο:
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.288>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.135>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.277>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.355>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.308>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.525>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.622>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 195 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που έχουν δεχτεί από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1».
Πίνακας 195: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους,
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή
1».Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Βιβλίο δασκάλου
Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Ναι
µ.ο τ.α

Όχι
µ.ο τ.α

3,42 ,50

3,77

,45

100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -3,001 β.ε= p=.003

3,28 ,66
3,41 ,61
3,70 ,47

3,59
3,74
3,82

,54
,44
,38

98
94
104

Z= -1,911
Z= -2,285
Z= -1,210

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.056
p=.022
p=.226

3,74 ,45
3,41 ,71
3,06 ,92

3,77
3,34
2,87

,44
,60
,70

103
93
86

Z= -,430
Z= -,595
Z= -1,090

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.667
p=.552
p=.276
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ν

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 195 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή
1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο:
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.003<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του
πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο,
για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο του
δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» είναι 3,42, ενώ για όσες δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο είναι 3,77.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.056>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.022<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον
παραπάνω στόχο, για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» είναι 3,41, ενώ για όσες δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο είναι 3,74.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.226>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.667>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.552>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.276>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 196 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν

ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και την
ενηµέρωση / επιµόρφωση που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον
(βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π).
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Πίνακας 196: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους,
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Προσωπικό ενδιαφέρον
Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών στόχων

Ναι
µ.ο τ.α

Όχι
µ.ο τ.α

3,73 ,44

3,60

,57

100

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,986
β.ε= p=.324

3,52 ,60
3,72 ,48
3,79 ,41

3,56
3,57
3,83

,50
,50
,38

98
94
104

Z= -,027
Z= -1,442
Z= -,464

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.978
p=.149
p=.643

3,77 ,45
3,28 ,61
2,88 ,71

3,75
3,58
3,00

,44
,58
,83

103
93
86

Z= -,359
Z= -2,185
Z= -,537

β.ε= β.ε= β.ε= -

p=.719
p=.029
p=.591

ν

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 196 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό

κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το

προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.324>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.978>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.149>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.643>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.719>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.029<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο, για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος που έχουν ως βασικό

κίνητρο για ενηµέρωση /

επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον είναι 3,28, ενώ για εκείνες που δεν
έχουν το ίδιο κίνητρο είναι 3,58.
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¾

∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.591>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Στους πίνακες 197 έως και 201, εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στους στόχους

που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το
Θ.Π και τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο µπορούν να προσεγγιστούν µε αυτό, οι
τοµείς δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π.
Ο πίνακας 197 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τις
εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού
τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε αυτό.
Πίνακας 197: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα
προσέγγισης του κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε το αυτό. Έλεγχος
στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων
Κοινωνικοσυναισθηµατικός
τοµέας

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών
στόχων

Πολύ
µ.ο τ.α
3,70 ,48

Λίγο
µ.ο τ.α
3,00
-

ν
98

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -1,517
β.ε= - p= .129

3,53
3,69
3,80

,58
,48
,40

3,00
3,00
3,00

-

97
94
102

Z= -1,046
Z= -1,471
Z= -1,964

β.ε= β.ε= β.ε= -

p= .295
p= .141
p= .050

3,77
3,36

,44
,60

3,00
2,00

-

102
91

Z= -1,827
Z= -1,790

β.ε= β.ε= -

p= .068
p= .073

2,90

,70

1,00

-

84

Z= -1,854

β.ε= -

p= .064

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 197 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο
κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π και εκείνων που δεν
έχουν την ίδια εκτίµηση:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.129>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.295>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.141>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ Υπάρχει οριακά στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.050=.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία
του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω
στόχο, για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να
προσεγγιστεί

σε

υψηλό

βαθµό

ο

κοινωνικοσυναισθηµατικός

τοµέας

δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π είναι 3,80 , ενώ γι όσες δεν έχουν την ίδια εκτίµηση,
είναι 3,00.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.068>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.073>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.064>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Στους πίνακες 198 έως και 202, εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στους στόχους
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το
Θ.Π και τις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα προσέγγισης των τοµέων
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π του νηπιαγωγείου µε αυτό.
Ο πίνακας 198 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τις
εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε αυτό.
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Πίνακας 198: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα
προσέγγισης του ψυχοκινητικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε αυτό. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών
στόχων

Ψυχοκινητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,72 ,47 3,00 ,00

ν
98

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -2,211
β.ε= - p= .027

3,54
3,69
3,80

,58
,48
,40

3,00
3,50
3,50

,00
,70
,70

97
92
101

Z= -1,487
Z= -,587
Z= -1,023

β.ε= β.ε= β.ε= -

p= .137
p= .558
p= .306

3,78
3,37

,44
,61

3,00
2,50

,00
,70

100
91

Z= -2,563
Z= -1,755

β.ε= β.ε= -

p= .010
p= .079

2,94

,72

1,50

,70

85

Z= -2,241

β.ε= -

p= .027

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 198 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο
ψυχοκινητικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π και εκείνων που δεν έχουν την
ίδια εκτίµηση:
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.027<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του
πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο,
για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να
προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο ψυχοκινητικός τοµέας δραστηριοτήτων του
Ν.Α.Π είναι 3,72 , ενώ γι όσες δεν έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι 3,00.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.137>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.558>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.306>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.010<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι
ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο, για τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο
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ψυχοκινητικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π είναι 3,78 , ενώ γι όσες δεν
έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι 3,00.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.079>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.027<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο, για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί
σε υψηλό βαθµό ο ψυχοκινητικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π είναι 2,94 ,
ενώ γι όσες δεν έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι 1,50.
Ο πίνακας 199 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και τις
εκτιµήσεις

τους

για

τη

δυνατότητα

προσέγγισης

του

αισθητικού

τοµέα

δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε αυτό.
Πίνακας 199: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα
προσέγγισης του αισθητικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε αυτό. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών
στόχων

Αισθητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,73 ,47 3,50 ,53

ν
93

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -1,407
β.ε= - p= .159

3,55
3,70
3,83

,58
,48
,37

3,25
3,29
3,43

,46
,48
,53

95
88
97

Z= -1,679
Z= -2,278
Z= -2,586

β.ε= β.ε= β.ε= -

p= .093
p= .023
p= .010

3,78
3,39

,44
,56

3,63
2,86

,51
,90

98
87

Z= -1,031
Z= -1,764

β.ε= β.ε= -

p= .303
p= .078

2,88

,70

3,25 1,03

82

Z= -1,670

β.ε= -

p= .095

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 199 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο
αισθητικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π και εκείνων που δεν έχουν την ίδια
εκτίµηση:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.159>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.093>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.023<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον
παραπάνω στόχο, για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π
µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο αισθητικός τοµέας δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π είναι 3,70 , ενώ γι όσες δεν έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι3,29.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.010<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών. Πράγµατι, από τα στοιχεία του
πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο,
για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να
προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο αισθητικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π
είναι 3,83 , ενώ γι όσες δεν έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι 3,43.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.303>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.078>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.095>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου.
Ο πίνακας 200 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και

τις

εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων
του Ν.Α.Π µε αυτό.
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Πίνακας 200: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα
προσέγγισης του νοητικού τοµέα δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π µε αυτό. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Στόχοι που ενδιαφέρουν τις
νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών
στόχων

Νοητικός τοµέας
Πολύ
Λίγο
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,72 ,47 3,64 ,49

ν
96

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,645
β.ε= - p= .519

3,54
3,70
3,81

,57
,48
,39

3,38
3,50
3,71

,65
,51
,46

95
91
100

Z= -,825
Z= -1,523
Z= -,860

β.ε= β.ε= β.ε= -

p= .410
p= .128
p= .390

3,79
3,38

,43
,58

3,57
3,07

,51
,73

99
90

Z= -1,823
Z= -1,540

β.ε= β.ε= -

p= .068
p= .123

3,03

,67

2,23

,83

85

Z= -3,283

β.ε= -

p= .001

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 200 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο
νοητικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π και εκείνων που δεν έχουν την ίδια
εκτίµηση:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.519>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.410>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.128>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.390>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.068>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.123>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.001<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο, για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί
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σε υψηλό βαθµό ο νοητικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π είναι 3,03 , ενώ γι
όσες δεν έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι 2,23.
Ο πίνακας 201 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τα υποκείµενα του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π και

τις

εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε
αυτό.
Πίνακας 201: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, µε βάση τις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα
προσέγγισης του τοµέα δεξιοτήτων του Ν.Α.Π µε αυτό. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των
διαφορών των µέσων όρων.

Στόχοι που ενδιαφέρουν
τις νηπιαγωγούς
Χαλάρωση / διασκέδαση
Αισθητική απόλαυση και
καλλιέργεια
Κλίµα εµπιστοσύνης
Επικοινωνία / συνεργασία
∆ηµιουργικότητα /
προσωπική έκφραση
Ψυχοκινητική ανάπτυξη
Προσέγγιση διδακτικών
στόχων

Τοµέας δεξιοτήτων
Πολύ
Λίγο
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
3,69 ,49 3,70 ,46

ν
89

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -,011
β.ε= - p= .991

3,49
3,74
3,84

,61
,48
,37

3,50
3,52
3,74

,51
,50
,44

89
88
94

Z= -,200
Z= -2,097
Z= -1,054

β.ε= β.ε= β.ε= -

p= .841
p= .036
p= .292

3,76
3,27

,46
,58

3,78
3,40

,42
,70

93
84

Z= -,088
Z= -1,086

β.ε= β.ε= -

p= .930
p= .277

3,02

,72

2,62

,69

82

Z= -2,333

β.ε= -

p= .020

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 201 µπορεί να διαπιστωθεί, ότι µεταξύ των
νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο
τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π και εκείνων που δεν έχουν την ίδια εκτίµηση:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.991>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.841>.05,

αναφορικά µε τον

στόχο της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας των παιδιών.
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.036<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας. Πράγµατι, από τα
στοιχεία του πίνακα διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον
παραπάνω στόχο, για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π
µπορεί να προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π είναι
3,74 , ενώ γι όσες δεν έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι 3,52.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.292>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της επικοινωνίας και συνεργασίας των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.930>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ανάπτυξης και καλλιέργειας της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.277>.05), αναφορικά µε τον
στόχο της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών.

¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.020<.05), αναφορικά µε τον στόχο
της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος όρος ενδιαφέροντος για τον παραπάνω στόχο, για τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος που εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να προσεγγιστεί
σε υψηλό βαθµό ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π είναι 3,02 , ενώ γι όσες δεν
έχουν την ίδια εκτίµηση, είναι 2,62.

7.9. Εντοπισµός διαφορών ανάµεσα στο θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) και
τη δραµατοποίηση
Ο πίνακας 202 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των υποκειµένων
του δείγµατος, για το κατά πόσο υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη
δραµατοποίηση και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 202: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και των χρόνων υπηρεσίας τους

Χρόνια υπηρεσίας
1-20 Χρόνια

55

20 Χρόνια και άνω

30

ν

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
%
ν
%
79,7
14
20,3
78,9

8

21,1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,009
β.ε=1
p=.926

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 202 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.926>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που εκτιµούν ότι υπάρχουν
διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, αναφορικά µε τα χρόνια
υπηρεσίας τους.
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Στους πίνακες 203 έως και 208 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό
από τα υποκείµενα του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση
και τις βασικές τους σπουδές.
Ο πίνακας 203 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την κατοχή ή
όχι πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
Πίνακας 203: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της κατοχής πτυχίου Σχολής Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
42
79,2
11
20,8
43

79,6

11

20,4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,002
β.ε=1
p=.961

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 203 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.961>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής
Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν
εκτιµούν ότι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 204 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την κατοχή ή
όχι πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών.
Πίνακας 204: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της κατοχής πτυχίου Π.Τ Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Χωρίς πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
44
80
11
20
41

78,8

11

21,2

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,022
β.ε=1
p=.883

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 204 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.883>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν εκτιµούν ότι υπάρχουν
διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 205 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την κατοχή ή
όχι πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι.
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Πίνακας 205: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της κατοχής πτυχίου άλλου Α.Ε.Ι

Σπουδές
Με πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι
Χωρίς πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
3
75
1
25
82
79,6
21
20,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 205 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου
Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν εκτιµούν ότι υπάρχουν
διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 206 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την κατοχή ή
όχι πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών.
Πίνακας 206: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της κατοχής πτυχίου ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών

Σπουδές
Με πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Χωρίς πτυχίο ∆ιδασκαλείου

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
14
87,5
2
12,5
71
78
20
22

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.516

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 206 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.516>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο, αναφορικά µε το αν εκτιµούν ότι
υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 207 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την κατοχή ή
όχι πτυχίου Εξοµοίωσης.
Πίνακας 207: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της κατοχής πτυχίου Εξοµοίωσης

Σπουδές
Με πτυχίο εξοµοίωσης

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
26
89,7
3
10,3

Χωρίς πτυχίο εξοµοίωσης

59

75,6

19
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24,4

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=2,542
β.ε=1
p=.111

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 207 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.111>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο
Εξοµοίωσης κι εκείνων µε άλλα πτυχία, αναφορικά µε το αν εκτιµούν ότι υπάρχουν
διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 208 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την κατοχή ή
όχι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Πίνακας 208: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Σπουδές
Με µεταπτυχιακό τίτλο
Χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
8
100
0
0
77
77,8
22
22,2

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.202

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 208 προκύπτει, ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.202>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο, αναφορικά µε το αν εκτιµούν ότι υπάρχουν
διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 209 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και το επίπεδο
ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 209: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και του επιπέδου ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω
από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης

Ενηµέρωση /
επιµόρφωση
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
20,2
88
4,8
12
62
78,5
17
21,5

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.390

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 209 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.390>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν
διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
247

Στους πίνακες 210 έως και 217 εµφανίζεται τη σχέση ανάµεσα στον
εντοπισµό από τα υποκείµενα του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη
δραµατοποίηση και την προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από
τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης.
Ο πίνακας 210 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
τις συνολικές τους σπουδές (πτυχία).
Πίνακας 210: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από τις συνολικές τους σπουδές

Πηγές ενηµέρωσης
Συνολικές σπουδές (πτυχία)

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
54
80,6
13
19,4

Όχι συνολικές σπουδές (πτυχία)

31

77,5

9

22,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,147
β.ε=1
P=.701

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 210 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.701>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης από τις συνολικές τους σπουδές και
εκείνων που δεν εκτιµούν τις συνολικές τους σπουδές ως πηγή ενηµέρωσής τους,
αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 211 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
σεµινάρια δηµόσιου φορέα.
Πίνακας 211: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια δηµόσιου φορέα

Πηγές ενηµέρωσης
Σεµινάρια δηµόσιου φορέα
Όχι σεµινάρια
δηµόσιου φορέα

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
39
83
8
17
46

76,7
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14

23,3

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=,643
β.ε=1
p=.423

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 211 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.423>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π
και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 212 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
σεµινάρια ιδιωτικού φορέα.
Πίνακας 212: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από σεµινάρια ιδιωτικού φορέα

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
28
93,3
2
6,7

Πηγές ενηµέρωσης
Σεµινάρια ιδιωτικού φορέα
Όχι σεµινάρια
ιδιωτικού φορέα

57

74

22

26

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=4,927
β.ε=1
p=.026

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 212 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.026<.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα και εκείνων που δεν
έχουν παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π
και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 213 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
εργαστήρια θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 213: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Πηγές ενηµέρωσης
Εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Όχι εργαστήρια θεατρικής έκφρασης

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
17
94,4
1
5,6
68
76,4
21 23,6

249

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=.113

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 213 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.113>.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη
δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 214 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
ηµερίδες-συνέδρια.
Πίνακας 214: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από ηµερίδες-συνέδρια

Πηγές ενηµέρωσης
Ηµερίδες-συνέδρια
Όχι ηµερίδες /
συνέδρια

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
34
91,9
3
8,1
51

72,9

19

27,1

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=5,370
β.ε=1
p=.020

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 214 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική

διαφορά

(p=.020<.05)

µεταξύ

των

νηπιαγωγών

που

έχουν

παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες - συνέδρια και εκείνων που δεν έχουν
παρακολουθήσει, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη
δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 215 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
Πίνακας 215: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο»

Πηγές ενηµέρωσης
Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Όχι βιβλίο δραστηριοτήτων
για το νηπιαγωγείο

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
56
75,7
18 24,3
29
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87,9

4

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=2,081
β.ε=1
12,1 p=.149

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 215 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.149>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το «Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο» και εκείνων που δεν έχουν
ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 216 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
Πίνακας 216: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»

Πηγές ενηµέρωσης
Βιβλίο δασκάλου
Όχι βιβλίο δασκάλου

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
16
80
4
20
69
79,3
18
20,7

Έλεγχος Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Fisher’s Exact Test
p=1.000

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 216 προκύπτει ότι δεν υπάρχει καµία
στατιστική σχέση (p=1.000>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από
το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί
από το εν λόγω βιβλίο, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π
και τη δραµατοποίηση.
Ο πίνακας 217 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στον εντοπισµό από τα υποκείµενα
του δείγµατος διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση και την ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από
το προσωπικό τους ενδιαφέρον (βιβλία-αυτοµόρφωση κ.λ.π).
Πίνακας 217: Έλεγχος συνάφειας του εντοπισµού από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, και της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους γύρω από τις
µεθόδους θεατρικής έκφρασης, που προέρχεται από το προσωπικό τους ενδιαφέρον (βιβλίααυτοµόρφωση κ.λ.π)

Πηγές ενηµέρωσης
Προσωπικό ενδιαφέρον
Όχι προσωπικό
ενδιαφέρον

Εντοπισµός διαφορών
Ναι
Όχι
ν
%
ν
%
65
85,5
11
14,5
20

64,5
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11

35,5

Έλεγχος
Στατιστικής
Σηµαντικότητας
Χ2=5,951
β.ε=1
p=.015

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 217 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.015<.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν ως βασικό
κίνητρο για ενηµέρωση / επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων
που δεν έχουν το ίδιο κίνητρο, αναφορικά µε το αν εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο
Θ.Π και τη δραµατοποίηση.

7.10. Αναλυτικό πρόγραµµα νηπιαγωγείου (Ν.Α.Π) και παιχνίδι
Στον πίνακα 218 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των
υποκειµένων του δείγµατος, αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το
παιχνίδι και τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Πίνακας 218: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι, µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Εύνοια του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι
Χρόνια
υπηρεσίας

1-20 χρόνια
µ.ο
τ.α
2,64
,64

20 χρόνια και άνω
µ.ο
τ.α
2,76
,59

ν
106

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Ζ=-,831

β.ε= -

p=.406

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 218 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.406>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν από 1-20 χρόνια
υπηρεσίας και εκείνων µε περισσότερα από 20 χρόνια, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις
τους, ως προς τον υψηλό ή χαµηλό βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι.
Στον πίνακα 219 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των
υποκειµένων του δείγµατος, αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το
παιχνίδι και τις βασικές τους σπουδές.
Πίνακας 219: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι, µε βάση τις βασικές τους σπουδές.
Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Σπουδές
Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών
Πτυχίο Άλλου Α.Ε.Ι
Πτυχίο ∆ιδασκαλείου
Πτυχίο Εξοµοίωσης
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εύνοια του Ν.Α.Π προς
το παιχνίδι
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
2,71 ,64 2,65 ,61
2,66 ,61 2,70 ,64
2,75 ,50 2,68 ,63
2,80 ,67 2,66 ,61
2,71 ,71 2,67 ,59
2,38 ,51 2,70 ,62
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ν
106
106
106
106
106
106

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Ζ=-,413
β.ε= - p=.680
Ζ=-,298
β.ε= - p=.766
Ζ=-,292
β.ε= - p=.770
Ζ=-,664
β.ε= - p=.507
Ζ=-,358
β.ε= - p=.720
Ζ=-1,555 β.ε= - p=.120

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 219 προκύπτει, ότι αναφορικά µε τις
εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος, ως προς τον υψηλό ή χαµηλό βαθµό
εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι:
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.680>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και εκείνων
µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.766>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.770>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.507>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο ∆ιδασκαλείου και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν

υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.720>.05), µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν πτυχίο Εξοµοίωσης και εκείνων µε άλλο πτυχίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.120>.05),

µεταξύ των

νηπιαγωγών που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εκείνων µε άλλο τίτλο.
Στον πίνακα 220 εµφανίζεται η σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των
υποκειµένων του δείγµατος, αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το
παιχνίδι και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους
θεατρικής έκφρασης.
Πίνακας 220: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι, µε βάση το επίπεδο ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας
των διαφορών των µέσων όρων

Ενηµέρωση/
Επιµόρφωση

Εύνοια του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι
Μη
Ικανοποιητική ικανοποιητική
µ.ο
τ.α
µ.ο
τ.α
2,70
,60
2,75
,60

ν
103

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Ζ=-,313
β.ε=p=.755

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα 220 προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p=.755>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών που έχουν πολύ
ικανοποιητική ενηµέρωση και εκείνων που έχουν λίγο ικανοποιητική ενηµέρωση
γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις τους, ως
προς τον υψηλό ή χαµηλό βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι.
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Ο πίνακας 221 εµφανίζει τη σχέση ανάµεσα στις εκτιµήσεις των υποκειµένων
του δείγµατος, αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι και την
προέλευση της ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης.
Πίνακας 221: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εκτιµήσεων των νηπιαγωγών του δείγµατος
αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι, µε βάση την προέλευση της ενηµέρωσής
/ επιµόρφωσής τους, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης. Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων

Πηγές ενηµέρωσης
Συνολικές σπουδές (πτυχία)
Σεµινάρια από δηµόσιο φορέα
Σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα
Εργαστήρια θεατρικής έκφρασης
Ηµερίδες -συνέδρια
Βιβλίο δραστηριοτήτων για το
νηπιαγωγείο
Βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1»
Προσωπικό ενδιαφέρον -βιβλίααυτοµόρφωση

Εύνοια του Ν.Α.Π προς
το παιχνίδι
Ναι
Όχι
µ.ο τ.α µ.ο τ.α
2,77 ,62 2,53 ,59
2,64 ,64 2,70 ,61
2,80 ,66 2,63 ,60
2,76 ,75 2,66 ,60
2,80 ,67 2,62 ,59

ν
106
106
106
106
106

Έλεγχος στατιστικής
σηµαντικότητας
Z= -1,979
β.ε= p=.048
Z= -,522
β.ε= p=.601
Z= -1,027
β.ε= p=.304
Z= -,323
β.ε= p=.747
Z= -1,110
β.ε= p=.267

2,66

,64

2,72

,58

106

Z= -,699

β.ε= -

p=.484

2,89

,56

2,63

,63

106

Z= -1,655

β.ε= -

p=.098

2,72

,60

2,57

,67

106

Z= -1,206

β.ε= -

p=.228

Από τα δεδοµένα του πίνακα 221 προκύπτει, ότι αναφορικά µε τις εκτιµήσεις
των νηπιαγωγών του δείγµατος, ως προς τον υψηλό ή χαµηλό βαθµό εύνοιας του
Ν.Α.Π προς το παιχνίδι:
¾ Υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.048<.05), µεταξύ των νηπιαγωγών,
των οποίων η ενηµέρωση προέρχεται από τις βασικές τους σπουδές (πτυχία) και
εκείνων που δεν προέρχεται από αυτές. Πράγµατι, από τα στοιχεία του πίνακα
διαπιστώνεται, ότι ο µέσος της εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι, κατά την
εκτίµηση των νηπιαγωγών του δείγµατος, των οποίων η ενηµέρωσή προέρχεται
από τις βασικές τους σπουδές (πτυχία) είναι 2,77, ενώ για όσες δεν προέρχεται
από τις βασικές τους σπουδές είναι 2,53.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.601>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από δηµόσιο
φορέα και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.304>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια από ιδιωτικό
φορέα και εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
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¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.747>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής έκφρασης και
εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.267>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν παρακολουθήσει επιστηµονικές ηµερίδες - συνέδρια και
εκείνων που δεν έχουν παρακολουθήσει.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.484>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο δραστηριοτήτων του
νηπιαγωγείου και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.098>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών που έχουν ενηµερωθεί από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1» και εκείνων που δεν έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
¾ ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.228>.05), µεταξύ των
νηπιαγωγών του δείγµατος που έχουν ως βασικό

κίνητρο για ενηµέρωση /

επιµόρφωση το προσωπικό τους ενδιαφέρον και εκείνων που δεν έχουν το ίδιο
κίνητρο.
Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση που εµφανίζεται ανάµεσα στις εκτιµήσεις
των υποκειµένων του δείγµατος, αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το
παιχνίδι, και τις εκτιµήσεις τους για το κατά πόσο µπορεί το Θ.Π να αξιοποιηθεί στο
νηπιαγωγείο.
Από τον στατιστικό έλεγχο µε το κριτήριο Spearman rho (-,055), προκύπτει ότι
δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.580>.05), µεταξύ των νηπιαγωγών
του δείγµατος που εκτιµούν ότι το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο
αρκετά έως πάρα πολύ και εκείνων που εκτιµούν ότι µπορεί να αξιοποιηθεί λίγο έως
καθόλου, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις τους, ως προς τον υψηλό ή χαµηλό βαθµό
εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι.
Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση που εµφανίζεται ανάµεσα στις εκτιµήσεις των
νηπιαγωγών του δείγµατος, αναφορικά µε τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το
παιχνίδι, και τη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από αυτές.
Από τον στατιστικό έλεγχο µε το κριτήριο Spearman rho (,069), προκύπτει ότι
δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p=.487>.05) µεταξύ των νηπιαγωγών
του δείγµατος που εφαρµόζουν συχνότερα το Θ.Π και εκείνων που το εφαρµόζουν
λιγότερο συχνά, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις τους, ως προς τον υψηλό, ή χαµηλό
βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8.1. Εισαγωγή
Στο προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, παρουσιάστηκε µε
αναλυτικό τρόπο, η µελέτη των αποτελεσµάτων της έρευνας µε βάση τα προσωπικά
στοιχεία των νηπιαγωγών του δείγµατος. Στο παρόν κεφάλαιο, θα επιχειρηθεί µια
συνοπτική παρουσίαση των όσων παρατέθηκαν και σχολιάστηκαν προηγουµένως,
στην προσπάθεια να ερµηνευθούν, οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις που
αναπτύσσονται, όπως αυτές προκύπτουν από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών του
δείγµατος.

8.2. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων µε βάση τα προσωπικά στοιχεία
των εκπαιδευτικών

8.2.1. Εξοικείωση των νηπιαγωγών του δείγµατος µε το θεατρικό
παιχνίδι (Θ.Π)
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε το επίπεδο εξοικείωσης των
νηπιαγωγών του δείγµατος µε το Θ.Π, οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Τα χρόνια υπηρεσίας των νηπιαγωγών δεν φαίνεται να τις διαφοροποιούν, ως
προς το επίπεδο εξοικείωσής τους µε το Θ.Π. Εκτιµούν, ότι είναι
εξοικειωµένες µε αυτό, όχι όµως στον βαθµό που να τους επιτρέπει να
θεωρούν την εξοικείωσή τους αυτή αρκετή.
• Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και αναφορικά µε τις σπουδές τους, µε
εξαίρεση τις νηπιαγωγούς, οι οποίες κατέχουν πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι ή πτυχίο
Εξοµοίωσης. Για τα άτοµα µε πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι δεν επιχειρείται κάποια
ερµηνεία, καθώς ο περιορισµένος αριθµός τους (4 άτοµα), δεν εγγυάται
ασφαλή συµπεράσµατα. Οι νηπιαγωγοί, όµως που κατέχουν πτυχίο
Εξοµοίωσης είναι πιθανό να εµφανίζονται περισσότερο εξοικειωµένες µε το
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Θ.Π, επειδή ενδέχεται να διδάχτηκαν µαθήµατα που άπτονταν του
αντικειµένου, στο πλαίσιο της απόκτησης του εν λόγω τίτλου σπουδών.
• Το επίπεδο εξοικείωσης των νηπιαγωγών του δείγµατος, εµφανίζεται ανάλογο
µε το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους. Όσο µεγαλύτερη ικανοποίηση
δηλώνουν αυτές από την ενηµέρωσή τους γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης, τόσο µεγαλύτερη εµφανίζεται και η εξοικείωσή τους µε το Θ.Π.
Αυτό καταδεικνύει ότι η επαρκής κατάρτιση των νηπιαγωγών φαίνεται να
αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους, δηµιουργώντας τους το αίσθηµα της
ασφάλειας.
• Τέλος αναφορικά µε τις πηγές προέλευσης, της ενηµέρωσης / επιµόρφωσης
των νηπιαγωγών του δείγµατος, µπορεί να διαπιστωθεί, ότι σηµαντικό ρόλο
στην εξοικείωσή τους µε το Θ.Π φαίνεται να παίζουν, τα εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης και οι ηµερίδες / συνέδρια που έχουν παρακολουθήσει,
καθώς επίσης το προσωπικό τους ενδιαφέρον και η αναζήτηση πληροφοριών
από βιβλία ή άλλες πηγές. Όλα τα παραπάνω κατά βάση, εµπίπτουν στο
ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι νηπιαγωγοί σε ατοµικό / προσωπικό επίπεδο,
στην προσπάθειά τους να καλύψουν το κενό που δηµιουργείται από την
έλλειψη επαρκούς, επίσηµης ενηµέρωσης / επιµόρφωσης.
Ως γενικότερη διαπίστωση, επισηµαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
στη µεγάλη τους πλειονότητα, φαίνεται να νιώθουν λίγο έως αρκετά εξοικειωµένες
µε το Θ.Π.

8.2.2. Εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος για το κατά πόσο
µπορεί να αξιοποιηθεί το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) στο νηπιαγωγείο
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών
του δείγµατος, για το κατά πόσο το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο,
οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Οι νηπιαγωγοί µε λιγότερα χρόνια υπηρεσίας φαίνεται να εκτιµούν πως το
Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο σε µεγαλύτερο βαθµό, από
αυτόν, στον οποίο εκτιµούν ότι µπορεί να αξιοποιηθεί, οι συνάδελφοί τους µε
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας. Ενδεχοµένως οι νηπιαγωγοί µε περισσότερα
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χρόνια υπηρεσίας, καθώς είναι και ηλικιακά µεγαλύτερες, να οδηγούνται σε
αυτή την εκτίµηση φοβούµενες, ότι δεν διαθέτουν την απαιτούµενη ενέργεια
για την ικανοποιητική εφαρµογή του Θ.Π. Επιπλέον ενδέχεται εξαιτίας των
πιθανά αυξηµένων υποχρεώσεών τους σε σχέση µε τις νεότερες συναδέλφους
τους, να µπορούν να διαθέσουν λιγότερο χρόνο για επιµόρφωση και
αυτοµόρφωση.
• Οι νηπιαγωγοί µε πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης, φαίνεται να
εκτιµούν ότι το Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί λιγότερο στο νηπιαγωγείο, από
όσο εκτιµούν οι υπόλοιπες συνάδελφοί τους, γεγονός που φαίνεται να ενισχύει
την προηγούµενη διαπίστωση, καθώς, κατά βάση, οι νηπιαγωγοί αυτές είναι
µεγαλύτερες ηλικιακά και έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας.
• Η αντίθετη σχέση εµφανίζεται για τις νηπιαγωγούς µε πτυχίο Π.Τ
νηπιαγωγών, έναντι των υπολοίπων. Αυτό ενδέχεται να σχετίζεται µε το
νεαρότερο της ηλικίας και την έλλειψη συσσωρευµένης κόπωσης από τη
µακροχρόνια θητεία τους στην εκπαίδευση. Από τα στοιχεία της έρευνας, δεν
φαίνεται η διαφοροποίηση αυτή να µπορεί να δικαιολογηθεί µε βάση το
επίπεδο ενηµέρωσής τους.
• Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι νηπιαγωγοί µε πτυχίο Εξοµοίωσης,
οι οποίες νωρίτερα δήλωναν περισσότερο εξοικειωµένες µε το Θ.Π, από τις
συναδέλφους τους µε άλλα πτυχία, συνεχίζουν να εµφανίζουν τη θετικότερη
εκτίµηση για την αξιοποίηση της εν λόγω µεθόδου στο νηπιαγωγείο.
• Για άλλη µια φορά ο υψηλότερος βαθµός ικανοποίησης των νηπιαγωγών από
την ενηµέρωσή / επιµόρφωσή τους αντανακλά θετικότερες εκτιµήσεις για τη
δυνατότητα αξιοποίησης του Θ.Π στο νηπιαγωγείο, διαφοροποιώντας
αντίστοιχα τις νηπιαγωγούς.
• Θετικότερες εµφανίζονται και οι εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος,
των οποίων η ενηµέρωση / επιµόρφωση απορρέει από τις συνολικές τους
σπουδές, διαφοροποιώντας τις, από τις συναδέλφους τους, που έχουν δηλώσει
κάποια άλλη πηγή ενηµέρωσης.
• Επίσης σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τα σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα
σε αντίθεση µε εκείνα από δηµόσιο φορέα, καθώς επίσης, τα εργαστήρια
θεατρικής έκφρασης και η παρακολούθηση ηµερίδων / συνεδρίων, παρά το
γεγονός ότι στις δύο τελευταίες πηγές ενηµέρωσης που παρατίθενται, δεν
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εµφανίζεται διαφοροποίηση των νηπιαγωγών του δείγµατος. Η επισήµανση
αυτή ενισχύει την προηγούµενη διαπίστωση, ότι η ενηµέρωση / επιµόρφωση
από επίσηµους φορείς θεωρείται ανεπαρκής από τις νηπιαγωγούς.
Ως γενικότερη διαπίστωση, επισηµαίνεται ότι,

σχεδόν στην απόλυτη

πλειονότητά τους οι νηπιαγωγοί του δείγµατος, φαίνεται να εκτιµούν ότι το Θ.Π
µπορεί να αξιοποιηθεί σε αρκετά έως πολύ υψηλό βαθµό στο νηπιαγωγείο.

8.2.3. Συχνότητα εφαρµογής του θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π) από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε τη συχνότητα εφαρµογής του
Θ.Π από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος, οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Η συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς δεν φαίνεται να
επηρεάζεται από τα χρόνια υπηρεσίας τους, ούτε από τις σπουδές τους. Οι
νηπιαγωγοί φαίνεται να εφαρµόζουν το Θ.Π λιγότερο από µία φορά την
εβδοµάδα και περισσότερο από µία φορά στις 15-20 ηµέρες.
• Αυτό που φαίνεται να διαφοροποιεί τις νηπιαγωγούς, και να επηρεάζει θετικά
τη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από αυτές, είναι το ικανοποιητικό επίπεδο
ενηµέρωσής τους, η παρακολούθηση ηµερίδων / συνεδρίων και το προσωπικό
τους ενδιαφέρον. Παράγοντες που έως τώρα εµφανίζονται να έχουν ιδιαίτερη
βαρύτητα γι’ αυτές.
• Το είδος του νηπιαγωγείου στο οποίο υπηρετούν, φαίνεται να µην
διαφοροποιεί τις νηπιαγωγούς, ως προς τη συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π.
Αυτό οδηγεί στη διαπίστωση, ότι το διευρυµένο ωράριο του ολοήµερου
νηπιαγωγείου δεν φαίνεται να διευρύνει και τον χρόνο που διατίθεται από τις
νηπιαγωγούς στην εν λόγω µέθοδο.
• Οι θετικές εκτιµήσεις των νηπιαγωγών για την αξιοποίηση του Θ.Π στο
νηπιαγωγείο αντανακλώνται και στην αυξηµένη συχνότητα εφαρµογής του.
Αυτό πιθανόν να αποτελεί µία ένδειξη, ότι η θετική προδιάθεση των
νηπιαγωγών προς το Θ.Π λειτουργεί παρωθητικά γι’ αυτές, στη συνολικότερη
αξιοποίησή του στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική.
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• Σε αντίθεση η συχνότητα εφαρµογής του Θ.Π από τις νηπιαγωγούς, φαίνεται
να µην επηρεάζεται αρνητικά από την αντιµετώπιση δυσκολιών κατά την
εφαρµογή του, καθώς οι νηπιαγωγοί, οι οποίες

δηλώνουν πως δεν

αντιµετωπίζουν δυσκολίες, φαίνεται να το εφαρµόζουν σπανιότερα από
εκείνες που δηλώνουν το αντίθετο. Θεωρείται πιθανό η µη συστηµατική
ενασχόληση των νηπιαγωγών µε το Θ.Π να µην τους παρέχει τη δυνατότητα
να αντιληφθούν τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του.
• Η ελλιπής κατάρτιση / επιµόρφωση των νηπιαγωγών φαίνεται να επιδρά
αρνητικά στη συχνότητα εφαρµογής του από αυτές, καθώς εµφανίζονται να
το εφαρµόζουν λιγότερο από µια φορά στις 15-20 ηµέρες, δηλαδή περίπου µία
φορά το µήνα.
• Εντύπωση προκαλεί η διαπίστωση, ότι οι νηπιαγωγοί που δηλώνουν ως
δυσκολία την ηλικία των παιδιών, δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται ως προς
τη συχνότητα του Θ.Π από εκείνες που δεν αντιµετωπίζουν αυτή τη δυσκολία,
και το εφαρµόζουν λιγότερο από µία φορά στις 15-20 ηµέρες. Αυτό ίσως
οφείλεται στο φόβο, ότι λόγω της µικρής τους ηλικίας τους, τα παιδιά, µε το
Θ.Π ενθουσιάζονται και «αποσυντονίζονται», καθώς αυτό λειτουργεί στο
πλαίσιο αρκετά χαλαρών κανόνων, µε αποτέλεσµα να µην είναι εύκολο να
τους επιβληθεί η τάξη και µετά το τέλος του παιχνιδιού.
Ως γενικότερη διαπίστωση επισηµαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
στην πλειονότητά τους, φαίνεται να εφαρµόζουν το Θ.Π στην τάξη τους, περίπου µία
φορά στις 10-20 ηµέρες.

8.2.4. Αντιµετώπιση δυσκολιών από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος
κατά την εφαρµογή του θεατρικού παιχνιδιού (Θ.Π) στο νηπιαγωγείο
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε το κατά πόσο οι νηπιαγωγοί του
δείγµατος αντιµετωπίζουν δυσκολίες, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, οδηγούν στις
ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Η αντιµετώπιση δυσκολιών κατά την εφαρµογή του Θ.Π δεν συναρτάται από
τις νηπιαγωγούς µε τα χρόνια υπηρεσίας τους.
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• Όσο αφορά

στις σπουδές των νηπιαγωγών, µπορεί να διαπιστωθεί, ότι

εµφανίζονται διαφοροποιήσεις µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, οι νηπιαγωγοί
µε πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης, φαίνεται να αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, σε µικρότερο ποσοστό από τις υπόλοιπες συναδέλφους τους. Το
ακριβώς αντίθετο φαίνεται να συµβαίνει για τις νηπιαγωγούς µε πτυχίο Π.Τ
Νηπιαγωγών και εκείνες, µε πτυχίο εξοµοίωσης.
• Η ικανοποιητική ενηµέρωση των νηπιαγωγών φαίνεται να µειώνει τον αριθµό
των ατόµων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την εφαρµογή του Θ.Π, ενώ
από τις πηγές ενηµέρωσής τους, σηµαντικό ρόλο στη µείωση του αριθµού των
ατόµων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, παίζουν για άλλη µια φορά, τα
σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα, τα εργαστήρια θεατρικής έκφρασης, οι
ηµερίδες / συνέδρια και το προσωπικό τους ενδιαφέρον.
• ∆εν φαίνεται να εµφανίζεται διαφοροποίηση ανάµεσα στις νηπιαγωγούς µε
θετικές ή αρνητικές εκτιµήσεις για την αξιοποίηση του Θ.Π στο νηπιαγωγείο,
αναφορικά µε την αντιµετώπιση ή όχι δυσκολιών από αυτές κατά την
εφαρµογή του.
Ως γενικότερη διαπίστωση, επισηµαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί του δείγµατος,
στη µεγάλη τους πλειονότητα (περίπου τα 3/4 από αυτές), φαίνεται να
αντιµετωπίζουν δυσκολίες όταν εφαρµόζουν το Θ.Π.

8.2.5. ∆υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν
εφαρµόζουν το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)
Τα

αποτελέσµατα

της

έρευνας,

αναφορικά

µε

τις

δυσκολίες

που

αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, οδηγούν στις
ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρµογή του Θ.Π
δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τα χρόνια υπηρεσίας τους.
• Οι σπουδές τους, φαίνεται επίσης να µην επηρεάζουν, και σε αρκετές
περιπτώσεις

να

µην

σχετίζονται

καθόλου,

αντιµετωπίζουν, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π.
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µε

τις

δυσκολίες

που

• Η ικανοποιητική τους ενηµέρωση / επιµόρφωση, φαίνεται να τις
διαφοροποιεί, ως προς τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, όταν εφαρµόζουν
το Θ.Π, συνεχίζοντας να µειώνει σηµαντικά το ποσοστό των νηπιαγωγών που
συναρτούν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε την ελλιπή κατάρτισή /
επιµόρφωσή τους.
• Οι πηγές ενηµέρωσής των νηπιαγωγών, φαίνεται να µην επηρεάζουν, έως να
µην σχετίζονται καθόλου, µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π, µε µόνη εξαίρεση την ενηµέρωσή τους από την
παρακολούθηση ηµερίδων / συνεδρίων, η οποία µειώνει σηµαντικά το
ποσοστό των νηπιαγωγών που αντιµετωπίζει δυσκολίες λόγω ελλιπούς
κατάρτισης.
• Ούτε οι θετικές ή αρνητικές εκτιµήσεις των νηπιαγωγών, για το κατά πόσο το
Θ.Π µπορεί να αξιοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, τις διαφοροποιούν ως προς τις
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν.
Ως γενικότερη διαπίστωση, επισηµαίνεται ότι οι δυσκολίες των νηπιαγωγών
του δείγµατος, φαίνεται να είναι απόρροια, κατά κύριο λόγο, της ελλιπούς
υλικοτεχνικής υποδοµής των νηπιαγωγείων, και της ελλιπούς κατάρτισής τους, και σε
σηµαντικά µικρότερο βαθµό, της ηλικίας των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα: Τέσσερις
περίπου στις πέντε νηπιαγωγούς, φαίνεται να θεωρεί δυσκολία την υλικοτεχνική
υποδοµή των νηπιαγωγείων. Τρεις περίπου στις τέσσερις νηπιαγωγούς, φαίνεται να
συναρτούν τις δυσκολίες τους µε την κατάρτισή τους.

Μόνο µία περίπου στις

τέσσερις νηπιαγωγούς, συναρτά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει κατά την εφαρµογή
του Θ.Π, µε την ηλικία των παιδιών.

8.2.6. Εκτιµήσεις των νηπιαγωγών του δείγµατος για τη δυνατότητα
προσέγγισης των τοµέων δραστηριοτήτων του
αναλυτικού
προγράµµατος του νηπιαγωγείου (Ν.Α.Π) µέσω του θεατρικού
παιχνιδιού (Θ.Π)
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών
του δείγµατος, για το κατά πόσο µπορούν, µε το Θ.Π, να προσεγγιστούν οι τοµείς
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π, οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
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• ∆εν

φαίνεται να εµφανίζονται διαφοροποιήσεις των νηπιαγωγών, όσο

αφορά στις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα προσέγγισης του
κοινωνικοσυναισθηµατικού τοµέα δραστηριοτήτων, µέσα από το Θ.Π, που να
σχετίζονται, είτε µε τα χρόνια υπηρεσίας τους, είτε µε τις σπουδές τους, είτε
τέλος, µε το επίπεδο και τις πηγές ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους. Σχεδόν
στην απόλυτη πλειονότητά τους οι νηπιαγωγοί φαίνεται να εκτιµούν ότι, ο
κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π, µπορεί να
προσεγγιστεί µε το Θ.Π σε πολύ υψηλό βαθµό.

• Η ίδια περίπου εικόνα, φαίνεται να παρουσιάζεται και αναφορικά µε τον
ψυχοκινητικό τοµέα δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος, µε
µικρές µόνο διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριµένα, οι νηπιαγωγοί µε πτυχίο
∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών, φαίνεται να εκτιµούν, ότι ο ψυχοκινητικός
τοµέας δραστηριοτήτων, µπορεί να προσεγγιστεί σε µικρότερο βαθµό µε το
Θ.Π, από αυτόν που εκτιµούν οι υπόλοιπες συνάδελφοι τους . Την ίδια
εκτίµηση, φαίνεται να έχουν και οι νηπιαγωγοί, οι οποίες έχουν ενηµερωθεί
από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1», έναντι εκείνων που δεν
έχουν ενηµερωθεί από το εν λόγω βιβλίο.
• ∆εν

φαίνεται να εµφανίζονται διαφοροποιήσεις των νηπιαγωγών, όσο

αφορά στις εκτιµήσεις τους για τη δυνατότητα προσέγγισης του αισθητικού
τοµέα δραστηριοτήτων µέσα από το Θ.Π. Σχεδόν στην απόλυτη πλειονότητά
τους, έχουν πολύ θετικές εκτιµήσεις.
• Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και αναφορικά µε τον τοµέα δεξιοτήτων, µε
µόνη εξαίρεση τις νηπιαγωγούς µε πτυχίο ∆ιδασκαλείου, οι οποίες φαίνεται
να εκτιµούν για άλλη µια φορά, ότι ο νοητικός τοµέας δραστηριοτήτων
µπορεί να προσεγγιστεί, µε το Θ.Π, σε χαµηλότερο βαθµό, από αυτόν που
εκτιµούν οι υπόλοιπες συνάδελφοι τους. Στη µεγάλη τους πλειονότητα οι
νηπιαγωγοί φαίνεται να εκτιµούν ότι, ο νοητικός τοµέας δραστηριοτήτων του
Ν.Α.Π, µπορεί να προσεγγιστεί µε το Θ.Π σε πολύ υψηλό βαθµό, αν και τα
ποσοστά εµφανίζονται λίγο χαµηλότερα από εκείνα που αφορούσαν στους
προηγούµενους τοµείς δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π.
• Σχεδόν πανοµοιότυπη εικόνα, εµφανίζεται όσο αφορά στον τοµέα
δεξιοτήτων, µε τη διαφορά, ότι η πτώση των ποσοστών είναι λίγο
µεγαλύτερη. Η πλειονότητά όµως των νηπιαγωγών φαίνεται πως συνεχίζει να
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εκτιµά ότι, ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π, µπορεί να προσεγγιστεί µε το
Θ.Π σε πολύ υψηλό βαθµό. Ενδέχεται η µικρή πτώση των ποσοστών,
αναφορικά µε τον νοητικό τοµέα και τον τοµέα δεξιοτήτων, να συνδέεται σ’
ένα βαθµό µε πιθανή έλλειψη αυτοπεποίθησης των νηπιαγωγών, να
προσεγγίσουν τοµείς δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π που άπτονται περισσότερο
γνωστικών διδακτικών αντικείµενων.
Ως γενικότερη διαπίστωση, επισηµαίνεται ότι στη µεγάλη έως απόλυτη
πλειονότητά τους, οι νηπιαγωγοί του δείγµατος, εκτιµούν ότι όλοι οι τοµείς
δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π, είναι δυνατό να προσεγγιστούν σε πολύ υψηλό βαθµό.

8.2.7. Στόχοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς του
δείγµατος όταν εφαρµόζουν το θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π)
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε τους στόχους που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς του δείγµατος όταν εφαρµόζουν το Θ.Π, οδηγούν
στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας των νηπιαγωγών, όλοι οι διατυπωµένοι
στόχοι φαίνεται να παρουσιάζουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτές, όταν
εφαρµόζουν το Θ.Π. ∆ιαφοροποίηση φαίνεται να εµφανίζεται µόνο ως προς
τον στόχο της δηµιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης των παιδιών.
Ο παραπάνω στόχος φαίνεται να παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις
νηπιαγωγούς µε λιγότερα χρόνια υπηρεσίας, σε σχέση µε εκείνες µε
περισσότερα χρόνια.
• Παροµοίως, ανεξάρτητα από τις σπουδές των νηπιαγωγών, όλοι οι
διατυπωµένοι στόχοι φαίνεται να παρουσιάζουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον γι’
αυτές, όταν εφαρµόζουν το Θ.Π. ∆ιαφοροποίηση φαίνεται να εµφανίζεται
πάλι, µόνο ως προς τον στόχο της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης των παιδιών. Ο παραπάνω στόχος φαίνεται να παρουσιάζει
µικρότερο ενδιαφέρον για τις νηπιαγωγούς µε πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
διετούς φοίτησης. Ο ίδιος στόχος, φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο τις
νηπιαγωγούς µε πτυχίο Π.Τ Νηπιαγωγών. Για τις νηπιαγωγούς µε Πτυχίο
∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών, παρουσιάζει µικρότερο ενδιαφέρον ο στόχος της
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προσέγγισης διδακτικών στόχων του αναλυτικού προγράµµατος. Εκτιµώντας
τις διαφοροποιήσεις των νηπιαγωγών µε πτυχίο ∆ιδασκαλείου, όπως
εµφανίστηκαν νωρίτερα, ενδέχεται οι συγκεκριµένες νηπιαγωγοί να µην
βλέπουν ιδιαίτερα θετικά τη σύνδεση του Θ.Π µε το διδακτικό αντικείµενο,
φοβούµενες ίσως, την πιθανότητα ταύτισης, από τα παιδιά, του Θ.Π µε τυπικό
σχολικό µάθηµα. Για τις κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου, ο στόχος της
ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών, παρουσιάζει µικρότερο ενδιαφέρον.
• Το επίπεδο ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών δεν τις διαφοροποιεί,
ως προς τους στόχους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτές, καθώς σχεδόν
στην απόλυτη πλειονότητά τους, ενδιαφέρονται σε πολύ µεγάλο βαθµό για
όλους τους διατυπωµένους στόχους.
• Ακριβώς η ίδια διαπίστωση φαίνεται να ισχύει, αναφορικά µε τις πηγές
ενηµέρωσης των νηπιαγωγών, σε σχέση µε τις συνολικές τους σπουδές
(πτυχία), τα σεµινάρια δηµόσιου φορέα, τις ηµερίδες / συνέδρια και το
«Βιβλίο δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο».
• Σε σχέση µε τις υπόλοιπες πηγές ενηµέρωσης των νηπιαγωγών παρατηρούνται
διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριµένα, οι νηπιαγωγοί, οι οποίες έχουν
παρακολουθήσει σεµινάρια ιδιωτικού φορέα, φαίνεται να επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους περισσότερο στον στόχο της δηµιουργίας κλίµατος
εµπιστοσύνης στα παιδιά. Αυτό οδηγεί στην εκτίµηση, ότι οι συγκεκριµένες
νηπιαγωγοί, φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την ανάπτυξη των
διαπροσωπικών σχέσεων και της δυναµικής της οµάδας. Είναι πιθανό, αυτό
να οφείλεται, στο ότι έχοντας οι ίδιες βιώσει την άµεση εµπειρία της
συµµετοχής σε µία οµάδα και της ανάγκης συνύπαρξης των µελών της, είναι
σε θέση να διακρίνουν τη σπουδαιότητα του παραπάνω στόχου για οµάδες
ανηλίκων, και πολύ περισσότερο για οµάδες παιδιών νηπιαγωγείου στις
οποίες λειτουργεί πολύ έντονα το εγωκεντρικό στοιχείο.
• Οι νηπιαγωγοί, οι οποίες έχουν παρακολουθήσει εργαστήρια θεατρικής
έκφρασης, φαίνεται να είναι ίσως, οι περισσότερο ευαισθητοποιηµένες. Γι’
αυτές παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον οι στόχοι, της χαλάρωσης /
διασκέδασης, της αισθητικής απόλαυσης και καλλιέργειας, της δηµιουργίας
κλίµατος εµπιστοσύνης και της δηµιουργικότητας και προσωπικής έκφρασης
των παιδιών. Φαίνεται πως οι συγκεκριµένες νηπιαγωγοί αντιµετωπίζουν το
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θέµα περισσότερο ολιστικά από τις υπόλοιπες, και πως συµβαίνει κάτι
ανάλογο µε αυτό που διαπιστώθηκε νωρίτερα, για τις νηπιαγωγούς που έχουν
παρακολουθήσει σεµινάρια ιδιωτικού φορέα. ∆ηλαδή, οι νηπιαγωγοί που
έχουν συµµετάσχει σε εργαστήρια θεατρικής έκφρασης, καθώς αυτά κατά
κανόνα, έχουν µεγαλύτερη συνέπεια και συνέχεια απ’ ότι τα σεµινάρια, έχουν
ίσως τη δυνατότητα να αντιληφθούν περισσότερο ολοκληρωµένα και µε
βιωµατικό τρόπο τις διαφορετικές επιδράσεις της δραµατικής έκφρασης στους
µετέχοντες σ’ αυτήν. Επιδράσεις που εκτιµάται ότι έχουν νιώσει να
λειτουργούν απελευθερωτικά και καθαρτικά στον ίδιο τους τον εαυτό.
• Εντύπωση προκαλεί

η διαπίστωση, ότι οι νηπιαγωγοί, οι οποίες έχουν

αποκοµίσει την ενηµέρωσή τους από το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική
Αγωγή 1», φαίνεται να ενδιαφέρονται σε µικρότερο βαθµό απ’ ό,τι εκείνες
που δεν δηλώνουν το βιβλίο του δασκάλου ως πηγή ενηµέρωσής τους, για
τους στόχους της χαλάρωσης και διασκέδασης των παιδιών και της
καλλιέργειας κλίµατος εµπιστοσύνης ανάµεσά τους. Υπάρχει ίσως η
πιθανότητα, οι συγκεκριµένες νηπιαγωγοί να εκτιµούν, σ’ ένα βαθµό, ότι το
Θ.Π είναι ένα από τα σχολικά µαθήµατα, εφόσον αυτό αποτελεί την ύλη ενός
βιβλίου για το δάσκαλο. Υπό αυτή την έννοια ίσως οι παραπάνω στόχοι να
τους δίνουν την εντύπωση πως είναι λίγο απλοϊκοί. Παρόλα αυτά η εκτίµηση
αυτή ίσως είναι σχετικά παρακινδυνευµένη, καθώς οι εν λόγω νηπιαγωγοί µε
τις απαντήσεις τους, δηλώνουν το µικρότερο ενδιαφέρον τους για τον στόχο
της προσέγγισης και προαγωγής των διδακτικών στόχων του αναλυτικού
προγράµµατος. Γι’ αυτόν το λόγο απλά παρατίθεται, ως ένας προβληµατισµός
του ερευνητή, ο οποίος εκτιµάται, ότι ενδεχοµένως στερείται ασφαλούς
τεκµηρίωσης.
• Οι νηπιαγωγοί, οι οποίες έχουν αποκοµίσει την ενηµέρωσή τους από το
προσωπικό τους ενδιαφέρον και την επιθυµία τους για αυτοµόρφωση,
φαίνεται να ενδιαφέρονται λιγότερο για τον στόχο της ψυχοκινητικής
ανάπτυξης των παιδιών. Είναι πιθανό, οι νηπιαγωγοί αυτές, µέσα από την
προσωπική τους αναζήτηση, να έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι το Θ.Π
δεν είναι κυρίως ψυχοκινητική µέθοδος, παρά το γεγονός ότι ειδικά στην
πρώτη του φάση, αξιοποιεί στον µέγιστο βαθµό την αισθησιοκινητική δράση.
Αυτή η εκτίµηση, φαίνεται να ενισχύεται και από τη θέση που καταλαµβάνει
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ο παραπάνω στόχος - ως προς το ενδιαφέρον του - στην ιεράρχηση από αυτές,
όλων των διατυπωµένων στόχων του ερευνητικού ερωτηµατολογίου.
Ο στόχος της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών είναι ο προτελευταίος
στην ιεραρχική κλίµακα των νηπιαγωγών, µε τελευταίο τον στόχο της
προσέγγισης διδακτικών στόχων του Ν.Α.Π.
• Οι εκτιµήσεις των νηπιαγωγών , για το κατά πόσο µπορεί να προσεγγιστεί ο
κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π, µε το Θ.Π,
τις διαφοροποιούν, µόνο ως προς τον στόχο της επικοινωνίας / συνεργασίας
των παιδιών. Το ενδιαφέρον των νηπιαγωγών, οι οποίες εκτιµούν ότι ο
κοινωνικοσυναισθηµατικός τοµέας δραστηριοτήτων, µπορεί να προσεγγιστεί
σε µεγάλο βαθµό, µε το Θ.Π, φαίνεται να είναι µεγαλύτερο, από το
ενδιαφέρον των νηπιαγωγών µε την αντίθετη εκτίµηση.
• Αντίστοιχα οι νηπιαγωγοί, οι οποίες εκτιµούν ότι ο ψυχοκινητικός τοµέας
δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράµµατος µπορεί να προσεγγιστεί σε
υψηλό βαθµό, µε το Θ.Π, φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο, απ’ ό,τι
εκείνες που έχουν την αντίθετη εκτίµηση, για τους στόχους της χαλάρωσης
διασκέδασης, της δηµιουργικότητας και της προσωπικής έκφρασης, καθώς
επίσης, της προσέγγισης διδακτικών στόχων του Ν.Α.Π.
• Οι στόχοι της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης στην οµάδα και της
επικοινωνίας και συνεργασίας των µελών της, φαίνεται να ενδιαφέρουν
περισσότερο τις νηπιαγωγούς, οι οποίες εκτιµούν ότι µε το Θ.Π µπορεί να
προσεγγιστεί σε υψηλό βαθµό ο αισθητικός τοµέας.
• Ο στόχος της προσέγγισης των διδακτικών στόχων του Ν.Α.Π, φαίνεται να
υπερέχει για όσες νηπιαγωγούς εκτιµούν ότι, µε το Θ.Π, µπορεί να
προσεγγιστεί σε υψηλό επίπεδο ο νοητικός τοµέας δραστηριοτήτων. Φαίνεται
πως οι συγκεκριµένες νηπιαγωγοί, στην καθηµερινή διδακτική τους πρακτική,
ίσως εστιάζουν την προσοχή τους σε περισσότερο γνωστικά περιεχόµενα.
• Ο ίδιος στόχος, καθώς επίσης και ο στόχος της δηµιουργίας κλίµατος
εµπιστοσύνης στην οµάδα, φαίνεται να έχει µεγαλύτερη βαρύτητα για τις
νηπιαγωγούς, οι οποίες εκτιµούν ότι, µε το Θ.Π, µπορεί να προσεγγιστεί σε
υψηλό βαθµό ο τοµέας δεξιοτήτων του Ν.Α.Π.
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Ως γενικότερη διαπίστωση, επισηµαίνεται ότι στη µεγάλη τους πλειονότητα οι
νηπιαγωγοί του δείγµατος φαίνεται να ενδιαφέρονται σε µεγάλο βαθµό για όλους
τους διατυπωµένους στόχους, δίνοντας όµως τη µικρότερη έµφαση στον στόχο της
προσέγγισης και προαγωγής διδακτικών στόχων του Ν.Α.Π. Λαµβάνοντας υπόψη και
την πιθανή έλλειψη ικανοποιητικής εµψυχωτικής εµπειρίας σε συνδυασµό µε το
σχετικά χαµηλό επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής τους, γύρω από τη µέθοδο του
Θ.Π, φαίνεται ίσως πιθανό να αντιµετωπίζουν κάπως αµήχανα τον παραπάνω
στόχο.

8.2.8. Εντοπισµός διαφορών ανάµεσα στο θεατρικό παιχνίδι (Θ.Π) και
τη δραµατοποίηση
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε τον εντοπισµό, από τις
νηπιαγωγούς του δείγµατος, διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση,
οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Στη µεγάλη τους πλειονότητα οι νηπιαγωγοί δεν διαφοροποιούνται, ως προς
τον εντοπισµό διαφορών ανάµεσα στο Θ.Π

και τη δραµατοποίηση.

Τουλάχιστον οι τρεις στις τέσσερις νηπιαγωγούς, φαίνεται να εντοπίζουν
διαφορές ανάµεσα στις δύο µεθόδους..
• Τα χρόνια υπηρεσίας, οι σπουδές και το επίπεδο ενηµέρωσής / επιµόρφωσής
τους δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον εντοπισµό ή όχι από αυτές, διαφορών
ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
• Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και αναφορικά µε τις πηγές προέλευσης της
ενηµέρωσής τους, µε εξαίρεση και πάλι, την ενηµέρωση που έχουν
αποκοµίσει από την παρακολούθηση σεµιναρίων ιδιωτικού φορέα, την
παρακολούθηση ηµερίδων / συνεδρίων και το προσωπικό τους ενδιαφέρον.
Και οι τρεις παραπάνω πηγές ενηµέρωσης, φαίνεται να αποτελούν παράγοντα
διαφοροποίησης τους. Όσες νηπιαγωγοί δηλώνουν, ως πηγές ενηµέρωσής
τους, τις εν λόγω πηγές, φαίνεται πως σχεδόν στην απόλυτη πλειονότητά τους,
εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη δραµατοποίηση, σε αντίθεση µε
τις υπόλοιπες νηπιαγωγούς, οι οποίες εµφανίζουν εµφανώς χαµηλότερα
ποσοστά, ως προς τον εντοπισµό διαφορών ανάµεσα στις δύο µεθόδους.
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Ως γενικότερη διαπίστωση, επισηµαίνεται ότι στην πλειονότητα τους οι
νηπιαγωγοί του δείγµατος εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο Θ.Π και τη
δραµατοποίηση.

8.2.9. Αναλυτικό πρόγραµµα νηπιαγωγείου (Ν.Α.Π) και παιχνίδι
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, αναφορικά µε τις εκτιµήσεις των νηπιαγωγών
του δείγµατος, για το κατά πόσο το Ν.Α.Π ευνοεί το παιχνίδι, οδηγούν στις
ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Τα χρόνια υπηρεσίας των νηπιαγωγών δεν φαίνεται να διαφοροποιούν τις
εκτιµήσεις τους, ως προς τον βαθµό εύνοιας του Ν.Α.Π προς το παιχνίδι.
• Το ίδιο φαίνεται να συµβαίνει και αναφορικά µε τις σπουδές τους και το
επίπεδο ενηµέρωσής τους.
• Από τις πηγές ενηµέρωσης / επιµόρφωσης των νηπιαγωγών η µόνη που
φαίνεται να

διαφοροποιεί τις εκτιµήσεις τους, είναι οι συνολικές τους

σπουδές (πτυχία). Όσες νηπιαγωγοί δηλώνουν ως πηγή ενηµέρωσης την
παραπάνω, φαίνεται να εκτιµούν ότι το παιχνίδι ευνοείται σε περισσότερο
ικανοποιητικό βαθµό από το Ν.Α.Π, σε σχέση µε εκείνες, που δεν δηλώνουν
ως πηγή ενηµέρωσης τις συνολικές τους σπουδές.
Επισηµαίνεται, ότι τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, φαίνεται να
συγκλίνουν µε τα αποτελέσµατα των εργασιών, των ερευνητών εκείνων, οι οποίοι
ασχολήθηκαν στο παρελθόν µε το υπό µελέτη θέµα, όπως αυτά παρατέθηκαν στο
κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης (βλ. κεφ. 4: Επισκόπηση της
βιβλιογραφίας).
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Γενικά συµπεράσµατα
Έπειτα από την ολοκλήρωση της µελέτης και της ερµηνείας των
αποτελεσµάτων της έρευνας, και µε βάση τις απαντήσεις των νηπιαγωγών του
δείγµατος, είναι δυνατό να διατυπωθούν τα ακόλουθα γενικά συµπεράσµατα:
¾ Οι νηπιαγωγοί, οι οποίες συµµετείχαν στην έρευνα, εκτιµούν ότι η ενηµέρωσή
/ επιµόρφωσή τους γύρω από τις µεθόδους δραµατικής έκφρασης, δεν είναι
ικανοποιητική.
¾ Ως σηµαντικότερη πηγή ενηµέρωσής τους, γύρω από τις µεθόδους δραµατικής
έκφρασης, θεωρούν το προσωπικό τους ενδιαφέρον και την αναζήτηση
πληροφοριών, σχετικών µε το αντικείµενο, από βιβλία και άλλες πηγές,
¾ Ως προς την εξοικείωσή τους µε τις µεθόδους δραµατικής έκφρασης,
εµφανίζονται περισσότερο εξοικειωµένες µε τη δραµατοποίηση και το
κουκλοθέατρο.
¾ Οι µέθοδοι δραµατικής έκφρασης που εκτιµούν, ότι είναι περισσότερο
αξιοποιήσιµες στο νηπιαγωγείο, είναι ιεραρχικά, το κουκλοθέατρο, η
δραµατοποίηση και το Θ.Π.
¾ Οι µέθοδοι δραµατικής έκφρασης που εφαρµόζουν συχνότερα στο
νηπιαγωγείο, είναι ιεραρχικά, η δραµατοποίηση, το κουκλοθέατρο και το Θ.Π.
¾ Το Θ.Π εφαρµόζεται από την πλειονότητα των νηπιαγωγών, περίπου µία φορά
στις 10-20 ηµέρες.
¾ Οι τρεις περίπου στις τέσσερις νηπιαγωγούς αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά
την εφαρµογή του Θ.Π.
¾ Οι

δυσκολίες αυτές, συνδέονται στον µεγαλύτερο βαθµό, µε την µη

ικανοποιητική τους κατάρτιση και την ελλιπή υλικοτεχνική υποδοµή των
νηπιαγωγείων.
¾ Οι νηπιαγωγοί εκτιµούν ότι όλοι οι τοµείς δραστηριοτήτων του Ν.Α.Π είναι
δυνατό να προσεγγιστούν σε υψηλό βαθµό, µέσα από το Θ.Π.
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¾ Επιπλέον εκτιµούν, ότι όλοι οι στόχοι, όπως αυτοί διατυπώνονται στο
ερευνητικό ερωτηµατολόγιο, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτές,
όταν εφαρµόζουν το Θ.Π.
¾ Περίπου τρεις στις τέσσερις νηπιαγωγούς εντοπίζουν διαφορές ανάµεσα στο
Θ.Π και τη δραµατοποίηση.
¾ ∆ιακρίνεται όµως κάποια ασάφεια στην εννοιολογική οριοθέτηση του Θ.Π και
της δραµατοποίησης από αυτές.
¾ Περίπου τέσσερις στις πέντε νηπιαγωγούς δεν έχουν έλθει σε επαφή µε το
βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1».
¾ Οι νηπιαγωγοί εκτιµούν ότι το Ν.Α.Π ευνοεί

αρκετά την παιγνιώδη

διαχείριση των τοµέων δραστηριοτήτων του.
Ειδικότερα:
¾ Οι Θετικές απόψεις των νηπιαγωγών για ορισµένες από τις µεθόδους
δραµατικής έκφρασης, αντανακλώνται και στη συχνότητα εφαρµογής τους
από αυτές.
¾ Οι θετικές τους εκτιµήσεις για την αξιοποίηση του Θ.Π στο νηπιαγωγείο,
λειτουργούν παρωθητικά γι’ αυτές, στη συνολικότερη αξιοποίησή του στην
καθηµερινή διδακτική τους πρακτική.
¾ Το προσωπικό ενδιαφέρον των νηπιαγωγών και η συµµετοχή τους σε
σεµινάρια ιδιωτικού φορέα, ηµερίδες / συνέδρια, εργαστήρια θεατρικής
έκφρασης καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το Θ.Π,
επιδρώντας θετικά, σχεδόν στο σύνολο των απόψεων και των πρακτικών
τους.
¾ Το ίδιο µπορεί να διαπιστωθεί και για το επίπεδο της ενηµέρωσής /
επιµόρφωσής τους.
¾ Αντίθετα η συµµετοχή τους σε σεµινάρια δηµόσιου φορέα και η επίσηµη, εν
γένει, ενηµέρωσή τους, δεν φαίνεται να τους ικανοποιούν.
¾ Οι νηπιαγωγοί µε τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας και οι νηπιαγωγοί µε πτυχίο
Π.Τ Νηπιαγωγών ή Εξοµοίωσης εµφανίζουν τις περισσότερο θετικές απόψεις
και πρακτικές.
¾ Λιγότερο θετικές εµφανίζονται οι απόψεις των νηπιαγωγών µε τα
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και όσων από αυτές, είναι κάτοχοι πτυχίου
Σχολών Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης.
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¾ Οι νηπιαγωγοί τολµούν την εφαρµογή του Θ.Π στην τάξη τους, παρά τις
όποιες δυσκολίες

που αντιµετωπίζουν και τις όποιες ανασφάλειες που

νιώθουν.
¾ Εµφανίζονται κάπως επιφυλακτικές, ως προς την προσέγγιση του τοµέα
δεξιοτήτων του Ν.Α.Π και την προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου, µέσα
από το Θ.Π.

¾ Στην ιεράρχηση των στόχων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’ αυτές, την
πρώτη θέση κατέχουν: η επικοινωνία και συνεργασία των παιδιών και η
ανάπτυξη και καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της προσωπικής
έκφρασης τους.

¾ Τέλος το διευρυµένο ωράριο λειτουργίας του Ολοήµερου νηπιαγωγείου δεν
φαίνεται να διευρύνει αντίστοιχα, και τον χρόνο που διαθέτουν οι νηπιαγωγοί
στο Θ.Π.

Περιορισµοί της µελέτης
Η παρούσα έρευνα υπόκειται στους ακόλουθους περιορισµούς:
¾ Το ερευνητικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι
νηπιαγωγοί του δείγµατος ήταν επώνυµο. Το επώνυµο ερωτηµατολόγιο, εκτιµάται
ότι λειτουργεί συνήθως αρνητικά στην ψυχολογία των υποκειµένων. Είναι
εποµένως πιθανό, αυτό να επηρέασε σε ένα βαθµό τις απαντήσεις τους ή ακόµα
και να απέτρεψε ορισµένες νηπιαγωγούς από τη συµπλήρωσή του. Η επωνυµία
του ερωτηµατολογίου, οφείλεται στην αρχική φιλόδοξη πρόθεση του ερευνητή,
να υπάρξει και δεύτερη φάση της έρευνας. Αυτό θα επιτυγχάνονταν µε τον
εντοπισµό οµάδων ερευνητικού ενδιαφέροντος – µε βάση τις απαντήσεις των
υποκειµένων του δείγµατος – και την επιλογή ενός µικρού αριθµητικά, νέου
δείγµατος. Στη δεύτερη φάση, ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε την εφαρµογή
δυο επιπλέον µεθόδων. Η µέθοδος της παρατήρησης – ανόργανης και ενόργανης
– η οποία προσφέρεται για τη µελέτη της αλληλεπίδρασης µεταξύ ατόµων και
της δυναµικής των οµάδων (Παρασκευόπουλος, 1993) και η µέθοδος της
συνέντευξης (ηµιδοµηµένης), ως µία µέθοδος κατάλληλη για την παρακολούθηση
µη αναµενόµενων αποτελεσµάτων και για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων
των ερωτώµενων (Cohen, Manion, 1997). Τέλος στο πλαίσιο της καλύτερης
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αξιοποίησης και ερµηνείας των δεδοµένων που θα προέκυπταν από την
παρατήρηση και τη συνέντευξη

θα εφαρµόζονταν η µέθοδος της ανάλυσης

περιεχοµένου, µια µέθοδος που αναφέρεται σε ερευνητικές καταστάσεις, όπου το
ενδιαφέρον

του

ερευνητή

εστιάζεται

στην

ανάλυση

της

επικοινωνίας

(∆ηµητρόπουλος, 2001). Η πρόθεση του ερευνητή ήταν να επιχειρήσει
συνδυασµό ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων επιστηµονικής έρευνας, µε στόχο
την εξαντλητικότερη διερεύνηση του αντικειµένου µελέτης και την εξαγωγή
σχετικά αξιόπιστων και έγκυρων διαπιστώσεων. Ένα συνδυασµό που στη
βιβλιογραφία συναντάται µε τον όρο «Τριγωνοποίηση»: «Η τριγωνοποίηση
µπορεί να οριστεί ως η χρήση δύο ή περισσοτέρων µεθόδων συλλογής στοιχείων,
για τη µελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Οι τεχνικές
τριγωνοποίησης στις κοινωνικές επιστήµες επιχειρούν να σχεδιάσουν, ή να
εξηγήσουν, πιο ολοκληρωµένα, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της
ανθρώπινης συµπεριφοράς, εξετάζοντάς την από περισσότερες οπτικές γωνίες,
και το κάνουν χρησιµοποιώντας και ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα» (Cohen,
Manion, 1997, ό. π.: 321)». Παρά το γεγονός, ότι τα δεδοµένα της παρατήρησης
(βιντεοσκοπήσεις) και της συνέντευξης συλλέχτηκαν από τον ερευνητή και
υπέστησαν µια πρώτη επεξεργασία, ο όγκος τους, σε συνάρτηση µε τον
διαθέσιµο χρόνο για την ολοκλήρωση µιας µεταπτυχιακής εργασίας,

τον

ανάγκασαν δυστυχώς, να περιοριστεί στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων που
προέκυψαν µόνο από τα δεδοµένα της πρώτης φάσης του αρχικού σχεδιασµού
του. Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα και πρόταση για
µια µελλοντική, ολιστικότερη προσέγγιση, του υπό µελέτη θέµατος.
¾ Τη χρονιά διεξαγωγής της παρούσας έρευνας (2004-2005), στο νηπιαγωγείο,
ίσχυε και εφαρµόζονταν το Ν.Α.Π του 1989, το οποίο από την επόµενη χρονιά
επρόκειτο να αντικατασταθεί µε το ∆ΕΠΠΣ, αν και όπως έχει ήδη αναφερθεί,
ακόµη και σήµερα το Ν.Α.Π δεν µπορεί να θεωρηθεί επίσηµα καταργηµένο.

Προτάσεις
Η παρούσα µελέτη ολοκληρώνεται µε την παράθεση ορισµένων προτάσεων,
όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις νηπιαγωγούς, ως υποκείµενα του δείγµατος της
έρευνας, καθώς επίσης και των προσωπικών προτάσεων και εκτιµήσεων του
ερευνητή. Συνοπτικά, διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις:
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♦ Κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει αυστηρός σχεδιασµός και συντονισµένη δράση,
στην κατεύθυνση της ικανοποιητικής - ποσοτικά και ποιοτικά – επιµόρφωσης των
νηπιαγωγών.

Οι

ίδιες

προτείνουν

την

πραγµατοποίηση

επιµορφωτικών

συναντήσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Συναντήσεων µε

χαρακτήρα

βιωµατικό και όχι θεωρητικό, στην κατεύθυνση της ουσιαστικής τους
εξοικείωσης µε το Θ.Π και τις υπόλοιπες µεθόδους δραµατικής έκφρασης.
♦ Οι νηπιαγωγοί εκτιµούν, ότι το Θ.Π πρέπει να κατέχει ξεχωριστή θέση στο
νηπιαγωγείο. Φαίνεται πως είναι απαίτηση των καιρών, το Θ.Π να αρχίσει να
διδάσκεται συστηµατικά σε όλα τα Π.Τ Προσχολικής Εκπαίδευσης, από
έµπειρους και έγκυρους εµψυχωτές.
♦ Γενικότερα, είναι απαραίτητη η εισαγωγή στα Π.Τ, περισσότερων µαθηµάτων,
σχετικών µε τη δραµατική τέχνη. Μαθήµατα που θα παρέχουν στους φοιτητές τη
δυνατότητα

επαφής

µε τη δραµατική τέχνη,

όχι µέσα από θεωρητικές

προσεγγίσεις αλλά µέσα από τις βιωµένες εµπειρίες τους.
♦ Είναι αναγκαίο το βιβλίο του δασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1» να φτάσει στα
χέρια όλων των νηπιαγωγών.
♦ Επίσης κρίνεται σκόπιµο από τις νηπιαγωγούς, να παραχθεί νέο υλικό από το
ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι, στην προσπάθεια ενίσχυσης του έργου τους.
♦ Θα ήταν χρήσιµο οι υπεύθυνοι φορείς σύνταξης του Οδηγού Νηπιαγωγού να
επαναδιαπραγµατευτούν το κεφάλαιο που αναφέρεται στη δραµατική τέχνη,
καθώς εκτιµάται, ότι ενδέχεται να δηµιουργεί εννοιολογική σύγχυση στις
νηπιαγωγούς και ότι παρέχει, ως ένα βαθµό, µια αποσπασµατική και ασαφή
εικόνα του αντικειµένου. Επιπλέον εκτιµάται ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η
θέση του Θ.Π, στο εν λόγω εγχειρίδιο.
♦ Για την ουσιαστική στήριξη της νηπιαγωγού, στην προσπάθειά της να αναπτύξει
µε σχετική επάρκεια τις µεθόδους δραµατικής έκφρασης στην τάξη της, καλό θα
ήταν να γίνει µια σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης των υλικοτεχνικών υποδοµών
του ελληνικού νηπιαγωγείου. Αυτή, εκτιµάται ότι είναι µία κίνηση αναγκαία,
συνολικότερα για τον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, και δεν συναρτάται
µόνο µε τη δραµατική τέχνη.

♦ Στο παραπάνω πλαίσιο κινείται και η πρόταση των νηπιαγωγών για τη µείωση
του αριθµού των µαθητών στα προσχολικά τµήµατα, και την ύπαρξη κατάλληλου
χώρου για Θ.Π σ’ αυτά, καθώς οι χώροι που διαθέτουν τα νηπιαγωγεία, στην
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πλειονότητά τους, δεν εξασφαλίζουν τις ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων Θ.Π.

♦ Προτείνουν ακόµη τη µεγαλύτερη επαφή των παιδιών µε θεατρικές παραστάσεις
εκτός σχολείου. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι κρίνεται απαραίτητο,
να ενισχυθεί σηµαντικά η µέριµνα όλων των αρµόδιων φορέων, ώστε , ειδικά
στην περιφέρεια, να φτάνουν περισσότερες θεατρικές παραστάσεις για παιδιά,
ποιοτικά αρτιότερες και πάνω απ’ όλα θεατρικά και παιδαγωγικά ορθές. Είναι
καιρός να σταµατήσουν τα παιδιά της περιφέρειας να τρέφονται µε θεατρικά
«σκουπίδια» αµφιβόλου καταλληλότητας και ανύπαρκτης αισθητικής και
θεατρικότητας. Η επαφή τους µε θεατρικές παραστάσεις αυτού του είδους και
ύφους, τους δηµιουργεί εσφαλµένα πρότυπα για τη δραµατική τέχνη και
δηµιουργία, καθώς επίσης και εσφαλµένα εκφραστικά πρότυπα.

♦ Θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί περαιτέρω η ιδιαίτερη σχέση που
αναπτύσσουν οι νηπιαγωγοί µε το Θ.Π, αλλά και τις υπόλοιπες µορφές
δραµατικής έκφρασης, καθώς εκτιµάται ότι µε την παρούσα µελέτη δεν ήταν
δυνατό να φωτιστούν όλες οι πτυχές του θέµατος, αλλά έγινε µια πρώτη
προσπάθεια αποτύπωσης των βασικών απόψεων των νηπιαγωγών για το Θ.Π, ως
µέθοδο, και της σύνδεσής του µε την καθηµερινή τους διδακτική πρακτική.

♦ Τέλος κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη µεγαλύτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος
για το Θ.Π στο νηπιαγωγείο, καθώς αυτό, φαίνεται να αποτελεί ένα πεδίο σχετικά
ανεξερεύνητο και ενδεχοµένως πολλά υποσχόµενο. Η επιβεβαίωση ή διάψευση
αυτής της υπόθεσης, χρήζει διερεύνησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆.Ε.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι.
Με το ερωτηµατολόγιο αυτό, επιχειρώ να µελετήσω τη λειτουργία της
δραµατικής τέχνης στο χώρο του νηπιαγωγείου, µέσα από την εµπειρία των εν
ενεργεία νηπιαγωγών του νοµού Ρεθύµνου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση του
Θεατρικού Παιχνιδιού, από τις/τους νηπιαγωγούς, µε κύριο µέληµα την ανάπτυξη της
συζήτησης και του προβληµατισµού, για το πώς αντιµετωπίζονται τα καθηµερινά
διδακτικά, και όχι µόνο, προβλήµατα, που ανακύπτουν στο νηπιαγωγείο.
Το ερωτηµατολόγιο αυτό, αποτελεί ένα µικρό, πρώτο βήµα διαλόγου µαζί
σας, και για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι επώνυµο. Σας διαβεβαιώνω ότι θα τηρηθούν
απόλυτα οι κανόνες δεοντολογίας, προσωπικών δεδοµένων, και ότι τα στοιχεία που
θα συλλεχθούν σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να δηµοσιοποιηθούν ή να φέρουν
σε δύσκολη θέση κάποιον ή κάποια από εσάς.
Αισιοδοξώ, ότι η µη ανωνυµία του συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, δεν θα
σας αποτρέψει στη συµπλήρωσή του, αντίθετα, γνωρίζοντας την αγωνία σας για την
προσχολική αγωγή, και τον ρόλο που διαδραµατίζετε σε αυτήν, θα αφιερώσετε λίγο
από τον πολύτιµο χρόνο σας, για να συµβάλλετε µε την προσωπική σας εµπειρία,
στην προσπάθεια που επιχειρείται.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
για τη συνεργασία.

Καζιάλες ∆ηµήτρης
Νηπιαγωγός
Μεταπτυχιακός φοιτητής
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Ονοµατεπώνυµο: ________________________________________________
1. Χρόνια Υπηρεσίας

' 1 – 10 ' 11 – 20

2. Είδος Νηπιαγωγείου

' Κλασικό

' Άνω των 20

' Ολοήµερο

3. Σπουδές (µπορείτε να συµπληρώσετε περισσότερες από µια απαντήσεις)
' Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
' Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών
' Πτυχίο άλλου Α.Ε.Ι.
' ∆ιδασκαλείο
' Εξοµοίωση
' Μεταπτυχιακές Σπουδές
' Κάτι άλλο, τι;________________________
4. Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ενηµέρωσή σας, γύρω από τις µεθόδους θεατρικής
έκφρασης;

' Πάρα πολύ ικανοποιητική

' Αρκετά ικανοποιητική

' Λίγο ικανοποιητική

' Καθόλου ικανοποιητική

5. Αν έχετε δεχτεί κάποια ενηµέρωση, από πού προέρχεται αυτή; (µπορείτε να συµπληρώσετε περισσότερες από µια απαντήσεις)

'
'
'
'
'
'
'
'
'

Σπουδές σε Σχολές Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικά Τµήµατα Π.Ε., ∆ιδασκαλείο, Εξοµοίωση
Επιµορφωτικά Σεµινάρια από δηµόσιο φορέα
Επιµορφωτικά Σεµινάρια από ιδιωτικό φορέα
Εργαστήρια Θεατρικής Έκφρασης
Ηµερίδες – Συνέδρια
Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο
Βιβλίο του ∆ασκάλου «Θεατρική Αγωγή 1»
Προσωπικό ενδιαφέρον – Βιβλία – Αυτοµόρφωση
Κάτι άλλο; Τι;_______________________________________

6. Πόσο εξοικειωµένοι είστε µε τις µεθόδους θεατρικής έκφρασης; (απαντήστε για κάθε µια µέθοδο χωριστά
σηµειώνοντας στο αντίστοιχο πλαίσιο ένα ν ή χ)

Πάρα πολύ
Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π.)
∆ραµατοποίηση
Θεατρικό ∆ρώµενο (Χάπενινγκ)
Θεατρικό Σκετς
Θεατρική Παράσταση
Κουκλοθέατρο - Μαριονέτες
Θέατρο Σκιών
Κάτι άλλο; Τι;________________________
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Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

7. Ποιες µέθοδοι θεατρικής έκφρασης, µπορούν κατά τη γνώµη σας να αξιοποιηθούν στο χώρο του
Νηπιαγωγείου, και σε ποιο βαθµό; (απαντήστε για κάθε µια µέθοδο χωριστά σηµειώνοντας στο αντίστοιχο
πλαίσιο ένα ν ή χ)
Πάρα πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π.)
∆ραµατοποίηση
Θεατρικό ∆ρώµενο (Χάπενινγκ)
Θεατρικό Σκετς
Θεατρική Παράσταση
Κουκλοθέατρο - Μαριονέτες
Θέατρο Σκιών
Κάτι άλλο; Τι;________________________
8. Πόσο συχνά εφαρµόζετε τις ακόλουθες µεθόδους στην καθηµερινή σας πρακτική; (απαντήστε για κάθε
µια µέθοδο χωριστά σηµειώνοντας στο αντίστοιχο πλαίσιο ένα ν ή χ)
Πολύ συχνά
Αρκετά Συχνά
Σπάνια
Ποτέ
Θεατρικό Παιχνίδι (Θ.Π.)
∆ραµατοποίηση
Θεατρικό ∆ρώµενο (Χάπενινγκ)
Θεατρικό Σκετς
Θεατρική Παράσταση
Κουκλοθέατρο - Μαριονέτες
Θέατρο Σκιών
Κάτι άλλο; Τι;________________________
9. Πραγµατοποιείτε δραστηριότητες Θεατρικού Παιχνιδιού;

'
'
'
'
'

Ναι, σχεδόν σε καθηµερινή βάση
Ναι, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα
Ναι, µια φορά στις 15 – 20 ηµέρες
Ναι, λιγότερο από µια φορά στις 15 – 20 ηµέρες
Όχι, ποτέ

Αν ΝΑΙ, αντιµετωπίζετε δυσκολίες κατά την εφαρµογή τους, στο χώρο του Νηπιαγωγείου;
' Ναι

' Όχι

Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην προηγούµενη ερώτηση σε ποιο ή ποια από τα ακόλουθα σηµεία εντοπίζετε
τις δυσκολίες αυτές; (µπορείτε να συµπληρώσετε περισσότερες από µια απαντήσεις)
' Ελλιπή κατάρτιση/ Επιµόρφωση
' Υλικοτεχνική υποδοµή των Νηπιαγωγείων
' Ηλικία των παιδιών
' Κάτι άλλο; Τι; ____________
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10. Σε ποιό βαθµό εκτιµάτε ότι θα µπορούσατε να προσεγγίσετε τους τοµείς του αναλυτικού προγράµµατος
του Νηπιαγωγείου µέσα από δραστηριότητες Θεατρικού Παιχνιδιού (Θ.Π.); (απαντήστε για κάθε έναν
τοµέα χωριστά σηµειώνοντας στο αντίστοιχο πλαίσιο ένα ν ή χ)
Πάρα πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου
Κοινωνικοσυναισθηµατικός
Ψυχοκινητικός
Αισθητικός
Νοητικός
∆εξιοτήτων
11. Όταν πραγµατοποιείτε δραστηριότητες Θεατρικού Παιχνιδιού, σε ποιο βαθµό παρουσιάζουν ενδιαφέρον
για εσάς οι στόχοι: (απαντήστε για κάθε έναν στόχο χωριστά σηµειώνοντας στο αντίστοιχο πλαίσιο ένα ν ή χ)
Πάρα πολύ
Αρκετό
Λίγο
Καθόλου
ενδιαφέρον
ενδιαφέρον
ενδιαφέρον
ενδιαφέρον
Η χαλάρωση και διασκέδαση των παιδιών
Η αισθητική απόλαυση και καλλιέργεια των παιδιών
Η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης στα µέλη της οµάδας
Η επικοινωνία και συνεργασία των παιδιών
Η ανάπτυξη και καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της
προσωπικής έκφρασης των παιδιών
Η ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών
Η προσέγγιση και προαγωγή των διδακτικών στόχων του
αναλυτικού προγράµµατος του Νηπιαγωγείου
Κάτι άλλο; Τι; ____________________________________
_________________________________________________

12. Εντοπίζετε διαφορές ανάµεσα στο Θεατρικό Παιχνίδι και τη ∆ραµατοποίηση;
' Ναι
' Όχι
Αν ΝΑΙ ποιες είναι κατά την άποψή σας οι διαφορές τους;

13. Το βιβλίο του ∆ασκάλου: «Θεατρική Αγωγή 1», υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου
σας;
' Όχι
' Ναι
14. Κατά την προσωπική σας εκτίµηση, το αναλυτικό πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου ευνοεί την ανάδειξη, γενικά του
παιχνιδιού, σε κυρίαρχο µεθοδολογικό εργαλείο στο χώρο του Νηπιαγωγείου;

' Σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό

' Σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό
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'

Σε µικρό βαθµό

' Καθόλου

15. Θα θέλατε να κάνετε κάποια παρατήρηση ή πρόταση σχετική µε το Θεατρικό Παιχνίδι στο χώρο του
νηπιαγωγείου;

Ευχαριστώ για το χρόνο σας!!!
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